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تقدمي م�ؤ�س�سة جائزة زايد
تكمن �أهمية البناء الأخ�ضر يف التقليل من انبعاث غاز
ثاين �أوك�سيد الكربون وتر�شيد ا�ستهالك املاء والطاقة وتقليل
النفايات وتدويرها وحت�سني البيئة الداخلية والهواء يف املنزل
واملكتب ،وبالتايل حت�سني �صحة املجتمع وزيادة العمر االفرتا�ضي
للمباين واحلفاظ على ال ُنظم الإيكولوجية الداعمة للحياة .وهذا
ي�ؤدي يف النهاية �إىل رفع الإنتاجية ودعم االقت�صاد يف خمتلف
القطاعات.
�إن تطبيق معايري البناء الأخ�ضر لي�س جديد ًا على دولة
الإمارات� ،إذ �أن تطبيق بع�ض هذه املعايري �شائع منذ �سنني
حيث تلزم بلدية دبي مث ًال املطورين العقاريني با�ستخدام العازل
احلراري .وهذا معيار يت�ضمنه النظام اجلديد لكي تتوحد
املعايرييف جميع املباين وا�ستبعاد �أي فروقات كبرية يف الأ�سعار.
بل �إن دبي كانت �أول مدينة عربية تطبق معايري املباين اخل�ضراء
على املن�ش�آت احلديثة ب�أمر القانون منذ بداية عام  2008من
خالل و�ضع معايري حتدد �أنظمة التخل�ص من النفايات ،وجودة
املواد ،ف�ض ًال عن اعتماد منتجات ال تبعث على رفع احلرارة.
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�أن قواعد البناء الأخ�ضر ت�ضع بع�ض اال�شرتاطات الهند�سية
مثل االعتماد على الإ�ضاءة الطبيعية ،وتقليل امل�ساحات الزجاجية،
وا�ستخدام الألوان العاك�سة للإ�ضاءة واحلرارة .كما �أن هناك
عدد ًا من البنود املتعلقة بالنفايات ،ودرجة حرارة املكيف ،ون�سبة
ا�ستخدام املياه والتي تلزم ال�سكان بتطبيقها حتقيق ًا ملبد�أ املعايري
اخل�ضراء.
وال بد من مالحظة �أن الفائدة التي �ستعود على امل�ستثمرين
واملالك من خالل االلتزام بنظام البناء الأخ�ضر كبرية ،و�إن
كان حت�صيلها يتم خالل فرتة زمنية �أطول من تلك التي اعتادوا
عليها ،وهي عوائد م�ستدامة حت ّد على �سبيل املثال من تكاليف
ارتفاع �أ�سعار الطاقة.
وهنا ال بد من الت�أكيد على �أن جناح نظام البناء الأخ�ضر
يرتبط ب�شكل كبري ب�سلوكيات �سكان املبنى الأخ�ضر� ،إذ �أن
ا�شرتاطات البناء والهند�سة ال تكفي وحدها يف حتقيق الأهداف
املرجوة .وبالتايل ف�إن هناك عبئ ًا يقع على عاتق الإعالم مبختلف
م�ؤ�س�ساته وو�سائطه ،مبا يف ذلك امل�ساجد ودور العلم ومنتديات
الإنرتنت ،للقيام بدور التوعية والتثقيف امل�ستمر لأفراد املجتمع
للإ�ستفادة من هذا النظام اجلديد اقت�صادي ًا و�صحي ًا وبيئي ًا.
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وعليه فقد �سعينا لإ�صدار كتاب �ضمن �سل�سلة عامل البيئة
حول البناء الأخ�ضر ليكون عون ًا للإعالم ومتخذ القرار واجلمهور
عامة يف معرفة �أ�س�س وفوائد البناء الأخ�ضر عندما يتم تطبيقه
على �أر�ض الواقع� ،آملني �أن ي�ستفاد منه على �أو�سع نطاق يف كل
بلدان الوطن العربي.
وال�شكر مو�صول للدكتور �أيوب �أبودية الذي تعاون معنا
يف ت�أليف هذا الكتاب ون�شر خربته وجتربته العلمية على نطاق
الوطن العربي.
�أ .د  /حممد �أحمد بن فهد
رئي�س حترير ال�سل�سلة
رئي�س اللجنة العليا
مل�ؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة
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تقدمي ال�سل�سلة
�أ�صدرت م�ؤ�س�سة زايد الدولية البيئة �أربعة ع�شر كتاب ًا �ضمن
�سل�سلة عامل البيئة  ،منها عدة كتب ميكن الإ�ستفادة منها يف
جمال البناء امل�ستدام مثل الكتاب الأول (مقدمة يف اقت�صاديات
البيئة) والثاين (الطاقة والتنمية امل�ستدامة يف الدول العربية)
واخلام�س (البيئة احل�ضرية) وال�سابع (التخطيط البيئي)
والتا�سع (الأمن املائي العربي) واحلادي ع�شر (الإدارة البيئية)
والثالث ع�شر (الأمن البيئي) .ويف ظل ما تردد �أخري ًا عن �أهمية
التنمية اخل�ضراء حلماية و�إعادة ت�أهيل النظم الإيكولوجية
الداعمة للحياة وا�ست�شراف حياة كرمية لأجيال امل�ستقبل ،فقد
�آن الأوان لن�شر تطبيقات عملية للأ�س�س واملعايري التي طرحتها
هذه الكتب.
وها نحن نبد�أ بكتاب يعطي القارئ الكرمي فكرة جيدة عن
كيفية تطبيق �أ�س�س التنمية امل�ستدامة يف املباين بحيث يتحقق
تر�شيد ا�ستهالك املاء والطاقة وتوفري بيئة داخلية �صحية و�إدارة
متكاملة للنفايات وزراعة الأ�شجار والنباتات املنزلية دون اهدار
للماء .ويف ذلك فوائد اقت�صادية وثقافية واجتماعية و�صحية
وجمالية عظيمة حتققها املباين اخل�ضراء.
الأبنية اخلـ�ضــــراء

9

ن�شد على يد الدكتور �أيوب �أبودية للجهود العظيمة التي
بذلها يف �سبيل تطبيق املفاهيم البيئية و�أ�س�س التنمية امل�ستدامة
يف جمال عمله ولطرحه منوذج ًا ُيحتذى وي�ستعان به يف معرفة
كيفية التخطيط ومراعاة البيئة املحلية والإمكانيات املتوفرة قبل
ال�شروع يف تنفيذ البناء الأخ�ضر .وقد �أعجبني كثري ًا عدم اغفاله
لأدق التفا�صيل  ،خا�صة تلك املرتبطة با�ستهالك املاء لأنه �أهم
املوارد الإ�سرتاتيجية يف كل �أقطار الوطن العربي .وكذلك كان
طرحه لأمن الطاقة ممتاز ًا �إذ جاء تركيزه على تقليل ا�ستهالك
الطاقة �إىل احلد الأدين منذ مرحلة التخطيط للمبنى و�إىل البحث
عن م�صادر للطاقة النظيفة املتجددة.
ونود هنا �أن نهنئ الدكتور �أيوب �أبودية على اجلائزة العاملية
التي ح�صدها عن مبنى الكمالية الذي يعترب النموذج الأ�سا�س يف
هذا الكتاب.
�أمتنى لكم قراءة ممتعة وتوفيق ًا من اهلل تعاىل يف الإ�ستفادة
من هذا الكتاب.
املحـ ــرر
دبي  2013 / 4 / 25م
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املــقـدمـــة
�إثر فوز «دارة الكمالية» ،التي قمت بت�صميمها عام 2007
و�أجنزت بنا َءها عام  ،2009بعدة جوائز عاملية ،بو�صفها دارة
خ�ضراء ت�ستمد طاقتها احلرارية لتدفئة الف�ضا َءات الداخلية
للبناء من �أ�شعة ال�شم�س وحدها ،من دون �أي م�صدر �صناعي �آخر
للطاقة ،فيما تتزود الدارة باملياه من احل�صاد املائي وتـُول ـّد بع�ض
الكهرباء من خاليا كهرو�ضوئية ،وفيما تقوم الطاقة احلرارية
اجلوفية ببع�ض مهمات التربيد يف ف�صل ال�صيف احلار.
كذلك ،تقوم دارة الكمالية بتوفري امل�ساحات الزراعية
املنا�سبة لإقامة حدائق بيئية ال ترتوي �إال مباء املطر وحده ،كما
تقوم بتخ�صي�ص م�ساحات حول البناء لإقامة حدائق طبيعية
تعيد �إحياء البذور القدمية املدفونة يف الرتبة ،كما تعيد “دارة
الكمالية” تدوير املياه الرمادية الناجتة عن املغا�سل و�أحوا�ض
اال�ستحمام وتروي بها الأ�شجار حديثة الزراعة.
وملا ا�ستغرق بناء دارة الكمالية عدة �سنوات ،ف�ض ًال عن
ب�ضع �سنوات قبلها للدرا�سة والتخطيط ،ثم تلتها �سنوات �أخرى
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بعد �إجناز امل�شروع للت�أمل يف نتيجة العمل ومراقبة �أداء �أنظمته
املختلفة (درجة احلرارة الداخلية ،حمتوى الهواء من ثاين
�أك�سيد الكربون ،كفا َءة الأنظمة ال�شم�سية من حيث زاوية ال�سقوط
والتوجيه� ... ،إلخ) ودرا�سة �إمكانيات تطوير هذه الأنظمة وتطوير
الت�صميم املناخي يف امل�ستقبل ،فقد �شعرت ب�ضرورة م�شاركة
املهند�سني واملعماريني واملقاولني و�أ�صحاب امل�شاريع �أنف�سهم على
تنوع تخ�ص�صاتهم ببع�ض اخلواطر
التي ارتبطت بهذا امل�شروع ،وذلك من خالل كتابة �سل�سلة
من الكتب العلمية ،وعلى النحو التايل:
�سوف يكون �أول هذه الكتب بعنوان« :الأبنية اخل�ضراء :دارة
الكمالية منوذج ًا»� ،أقوم من خالله بالتعريف مبا ا�صطلح عليه
«البناء الأخ�ضر» ،ودرا�سة �إمكانات اختيار مواقع الأبنية اخل�ضراء
و�إدارتها ،وانتقاء مواد البناء املنا�سبة لها ،وو�ضع �شروط ت�صميم
الأبنية اخل�ضراء مناخي ًا ،و�ضرورة توفري الراحة احلرارية
املنا�سبة والعزل احلراري املنا�سب ،وتهيئتها حل�صاد مياه املطر
و�إعادة تدوير املياه الرمادية لغايات الزراعة ،ف�ض ًال عن تن�سيق
احلدائق اجلافة التي تن�سجم مع معايري البناء الأخ�ضر.
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ثم �أطمح بعد �إجناز هذا العمل �أن �أتبعه بكتاب �آخر يقوم
بتف�صيل املعلومات عن «دارة الكمالية» و�شرح مفا�صلها الأ�سا�سية
يف الت�صميم املعماري املناخي الأخ�ضر ،و�أخري ًا �أطمح �إىل �أن
انتهي �إىل �إ�صدار كتاب ثالث� ،إذا �أ�سعفني الدهر ،بحيث يبحث
يف تقنيات ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف تدفئة الأبنية اخل�ضراء
بخا�صة ويف �إنتاج الكهرباء فيها ب�صورة عامة ،وبخا�صة بعد
التحول املذهل �صوب الطاقة املتجددة يف العامل �إثر ارتفاع �أ�سعار
النفط عام  2008وم�ؤخر ًا �أثر حادثة فوكو�شيما ال�شهرية يف �آذار
لعام  2011عندما ان�صهر قلب املفاعل و�أطلق عنا�صر م�شعة لوثت
م�ساحات وا�سعة من �أر�ض اليابان واملحيطات والعامل؛ ومثال ذلك
�أملانيا حيث قررت احلكومة �إغالق كافة املفاعالت النووية بحلول
عام 2022؛ وكانت النتيجة �أنه يف نهاية عام  2011زادت �أملانيا
من �إنتاجها للطاقة النظيفة بن�سبة  %37.7مقارنة بالعام الذي
�سبقه(*) ،فيما كانت ح�صة الطاقة الكهرو�ضوئية وحدها %47
من �إجمايل الطاقة املولدة ذلك العام.
ويف �ضوء جتربة «دارة الكمالية» ميكننا القول �إن الكتاب قد
حدد جمال جتربته يف الأبنية اخل�ضراء للمناطق املرتفعة الباردة
(*)	 Wind in power: 2011 Eurpoean statistics, Report: Feb. 2012,
page 3.
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من مناخ بالد ال�شام ،ولكن ذلك ال مينع من الإفادة من املنهج
العلمي نف�سه وذلك يف بناء ت�صورات ملعايري الأبنية اخل�ضراء
الواقعة يف املناطق احلارة واجلافة.

امل�ؤلف
ع ّمان يف 2013/3/21
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حمى الأبنية اخل�ضراء!
تقدميّ :

	�أ�صيب العامل بحمى الأبنية اخل�ضراء م�ؤخر ًا ،وك�أنها
�صرعة جديدة يف عامل الأزياء واملو�ضة ،علم ًا ب�أن مفهوم الأبنية
اخل�ضراء كان موجود ًا منذ القدم ولي�س مفهوم ًا معا�صر ًا فقط.
ولكن اجلديد الذي ح�صل يف هذا العامل م�ؤخر ًا هو ارتفاع �أ�سعار
امل�شتقات النفطية يف ال�سنوات الأخرية �إىل حد غري م�سبوق يف
التاريخ ،وبخا�صة منذ عام  ،2008والذي تزامن مع تكثيف احلديث
عن االنحبا�س احلراري وخماطره على العامل يف �ضوء الت�أكد
بالر�صد والدليل العلمي يف �أواخر الثمانينيات �أن العامل يتجه
نحو ظاهرة دفء مناخي ،ويف �ضوء �صدور تقرير الأمم املتحدة
عن اللجنة احلكومية للتغري املناخي  IPCCحيث توقع اخلرباء
�أن يرتاوح معدل ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي احليوي
للأر�ض يف نهاية القرن احلادي والع�شرين قيا�س ًا بانطالقة الثورة
ال�صناعية قبل قرنني من الزمن  5,6 – 1,8درجة مئوية ،الأمر
الذي جعلنا نتطلع �إىل �أبنية موفرة للطاقة ورفيقة بالبيئة تنتج
من الغازات الدفيئة �أقل ما ميكن .فما الذي نريده من الأبنية
اخل�ضراء اليوم؟
الأبنية اخلـ�ضــــراء

17

	ال نعلم �إذا كان الهدف امل�ضمر من جعل الأبنية اخل�ضراء
ر�ؤوفة بالبيئة هو توفري الوقود فقط� ،أم �أنه توفري يف الوقود
واملياه ال�صاحلة لل�شرب وخف�ض االنبعاثات من الغازات الدفيئة
امللوثة للبيئة مع ًا؛ وبخا�صة تلك الغازات التي ت�سهم يف ظاهرة
االنحبا�س احلراري! �إذ تغلب النزعة االقت�صادية وهواج�س الربح
ال�سريع على ن�شاطات العامل اليوم بحيث ال تتطلع اال�ستثمارات
�إىل الطبيعة �سوى من منظار الفائدة املبا�شرة والربح ال�سريع من
دون �أخذ �أهمية املحافظة على املوارد الطبيعية واملوائل احلية يف
العامل بعني االعتبار ،ومن دون التطلع �إىل ا�ستدامة هذه الرثوات
كي ت�صل �إىل الأجيال القادمة بكميات معقولة وبنوعيات مقبولة!
ومهما يكن من �أمر ما قيل يف هذه امل�س�ألة� ،أو ما يقال
عنها اليوم ،ف�إننا نتطلع عند �إقامة الأبنية اخل�ضراء �أن حتقق
تلك الأبنية كفا َءة عالية يف توفري الطاقة واملياه و�أن توفر راحة
حرارية معقولة وا�ستدامة طويلة الأمد خالل دورة حياة البناء
كاملة ،من حيث قدرتها على احل�صاد املائي و�إعادة تدوير املياه
والف�ضالت وخف�ض م�صاريف ال�صيانة ،وتوفري موئل �صحي ال
ملوثات فيه ،ف�ض ًال عن خف�ض �أثرها البيئي ال�سلبي على عنا�صر
البيئة وجماالتها الفاعلة �إىل احلد الأدنى املمكن ،وذلك من خالل
ت�صميم �شكل البناء ولونه ،واختيار املواد امل�ستخدمة يف البناء،
18
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وت�صميم العنا�صر اجلمالية والأنظمة امل�شاركة يف الت�شغيل،
ك�أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية �أو �أنظمة ت�سخني
املياه �أو �أنظمة �إعادة ا�ستخدام املياه� ،أو غريها ،ف�ض ًال عن �أثرها
يف جماالت البيئة املختلفة على الأ�صعدة االقت�صادية والثقافية
والنف�سية واالجتماعية وال�صحية واجلمالية كافة.
ف�إذا دخلنا يف تف�صيالت التعريف الأخري للأبنية اخل�ضراء
ولتحقيق مبد�أي اال�ستدامة والأثر البيئي الإيجابي ،فهناك عنا�صر متعددة
ينبغي �أخذها بعني االعتبار عند �إقامة الأبنية اخل�ضراء ،منها الآتي:
-

مراعاة رفع كفا َءة العزل احلراري للأ�سقف واجلدران،
واختيار الأنواع املنا�سبة من املواد امل�ستخدمة يف البناء
بحيث تكون رفيقة بالبيئة حملية االنتماء والهوية �أو
قريبة املن�ش�أ قدر الإمكان!

-

العناية ب�أ�ساليب تظليل البناء ودرا�سة اجتاهات البناء
و�إبداع الت�صميم املعماري املناخي بعامة.
درا�سة الفتحات اخلارجية جيد ًا من حيث امل�ساحة
وال�شكل ،وتخفي�ض ت�سرب الهواء منها ،ورفع كفا َءتها
يف العزل احلراري وتظليلها ودرا�سة حركة الهواء
�صيف ًا وال�سماح لأ�شعة ال�شم�س بالدخول �شتا ًء.

-
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-

مراعاة اختيار اللون املنا�سب واالبتعاثية املالئمة ملواد
البناء التي تخف�ض من الفقدان احلراري يف ف�صل
ال�شتاء ،ويف الوقت نف�سه تقوم بعك�س �أكرب قدر ممكن
من �أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�صيف.

-

توفري الهواء واملناخ والبيئة ال�صحية ل�ساكني البناء
اخلالية من �أي ملوثات من عنا�صر �أو غازات �ضارة
والتقيد باحلد الأعلى من الرتكيز امل�سموح به من
الغازات ال�ضارة كثاين �أك�سيد الكربون.

-

اختيار الأنظمة اخل�ضراء املنا�سبة التي تعتمد على
م�صادر الطاقة النظيفة واملتجددة وامل�ستخدمة يف
رفع �أو خف�ض درجة حرارة الهواء الداخلي للو�صول
�إىل الراحة احلرارية املطلوبة لقاطني البناء ،وذلك
ب�أقل التكاليف املمكنة امل�صحوبة ب�أقل �صيانة ممكنة
و�أطول ا�ستدامة ميكن حتقيقها.

-

العناية مب�ساهمة احلدائق اخلارجية يف تنظيم حركة
الهواء والتحكم بدخول �أ�شعة ال�شم�س وتوفري املياه
وما �إىل ذلك.

	�إعادة ا�ستخدام الف�ضالت الناجمة عن امل�شروعخالل مراحل بناء امل�شروع وبعد ت�شغيله.
20

الأبنية اخلـ�ضــــراء

	�إعطاء �أهمية للح�صاد املائي وتدوير املياه و�إعادةا�ستخدامها ورفد م�صادر املياه اجلوفية بالفائ�ض
من مياه املطر.
-

ن�شر ثقافة الأبنية اخل�ضراء يف نفو�س املواطنني منذ
نعومة �أظفارهم.

-

و�ضع حوافز مادية ومعنوية لرتويج ثقافة الأبنية
اخل�ضراء للجميع.
النظر �إىل الأبنية اخل�ضراء بو�صفها هدف ًا م�شرتك ًا
بني ال�شعوب والثقافات املختلفة علـَها ت�صبح عام ًال
جاذب ًا فيما بينها بد ًال من التنافر ال�سائد حالي ًا.
وهذا ي�ستدعي �أن تقوم الدول الغنية بت�سهيل نقل
التكنولوجيا �إىل الدول الفقرية ،وبخا�صة تكنولوجيا
الطاقة النظيفة ،كطاقة الرياح وتوليد الكهرباء من
الطاقة ال�شم�سية والطاقة احليوية والطاقة احلرارية
اجلوفية وما �إىل ذلك ،بحيث ي�شعر ال�سكان �أن دول
ال�شمال الغنية املهيمنة متد يد العون للدول الأقل
حظ ًا من خالل دعم م�شاريع مفيدة وعملية ،ولي�س
فقط اقت�صار دعمهم على متويل امل�شاريع البازارية
اال�ستعرا�ضية!

-
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وهكذا ت�أتي الف�صول متتالية ،من حماولة تعريف الأبنية
اخل�ضراء يف الف�صل الأول �إىل �إدارة مواقع الأبنية اخل�ضراء يف
الف�صل الثاين ،ثم اختيار مواد بناء الأبنية اخل�ضراء يف الف�صل
الذي يليه� ،إىل الت�صميم املناخي ،فالعزل احلراري والراحة
احلرارية و�صو ًال �إىل احل�صاد املائي وتدوير املياه الرمادية ثم
احلدائق البيئية اخل�ضراء يف الف�صل الثامن وانتهاء ببع�ض
تف�صيالت “دارة الكمالية” يف الف�صل التا�سع والأخري ،تليها
خامتة الكتاب الذي �أرجو �أن يكون حافز ًا لغريي من الباحثني كي
يغطوا الثغرات الناق�صة فيه ويكتبوا الف�صول التي تقع خارج نطاق
تخ�ص�صي ،كالزجاج و�أنواعه وخ�صائ�صه املتعددة والتو�سع يف
م�صادر الطاقة املتجددة التي لن ت�ستغني عنها البيوت اخل�ضراء
يف امل�ستقبل و�إبداع الت�صاميم املناخية الر�ؤوفة بالبيئة.
امل�ؤلف

22
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الف�صل الأول
ما هي الأبنية اخل�ضـراء..؟
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الف�صل الأول
 -1ما هي الأبنية اخل�ضراء؟

 1-1حماولة لتعريف الأبنية اخل�ضراء
�إن حماولة تعريف م�صطلح «الأبنية اخل�ضراء» لي�ست
حماولة ي�سرية كما ميكن �أن ُيظن ،لذلك �سوف نطرح بع�ض
ت�سا�ؤالت رمبا تقودنا �إىل بع�ض الإجابات ،التي �سوف تظل رهينة
التعديل والتطوير� ،ش�أنها �ش�أن التعريفات امل�صطلحية كافة!
	�إذن ،هل البناء الأخ�ضر هو بناء �أخ�ضر اللون� ،أم �أن
الأ�شجار والنباتات اخل�ضراء التي حتيط به هي وارفة الظالل
وتغطي �أر�ض حديقته وتظلل �سطحه �أو تزين �شرفاته ،وبالتايل
هي التي ت�ضفي على البناء طابعه الأخ�ضر؟
وهل ميكننا اعتبار البناء �أخ�ضر �إذا قمنا بطالء جدرانه
من الداخل بر�سومات توحي �أنه �أخ�ضر ،كما يظهر يف ال�صورة
رقم ()1؟.
وملاذا تكون �سمة اخل�ضرة هي ميزة فريدة للبناء الأخ�ضر
الأبنية اخلـ�ضــــراء
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�صورة (: )1
ر�سومات على اجلدران يف غرفة الطعام
توحي بانفتاح ال�صالة على حديقة غناء

الرفيق بالبيئة ،املوفر للطاقة ،املريح ل�سكانه ،وامل�ستدام من حيث
توافر مواد البناء املحلية وانخفا�ض تكلفة �صيانته وزيادة طول
عمره الت�شغيلي؟
فلماذا ال تكون الأبنية عندنا �صفراء ،كلون ال�صحاري
الطاغية على البيئة العربية ،وذلك بد ًال من �أن تكون خ�ضراء؟
ميكننا النظر �إىل ال�صورة ( )2والتي متثل موقع ًا �أثري ًا
قريب ًا من «احلميمة» الواقعة بالقرب من الطريق ال�صحراوي
الذي ال يبعد كثري ًا عن مثلث وادي رم – العقبة يف الأردن؛ �إذ
ميكن ر�ؤية موقع ًا �أثري ًا يتجان�س مع الطبيعة من حوله حتى �أنك
26
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بالكاد تلحظ �أن هناك مدينة كان لها �سطوة يف املا�ضي العتيق
عندما ت�أ�س�ست الدولة العبا�سية!

�صورة ()2
مدينة �أثرية بالقرب من احلميمة – جنوب الأردن

وال يقت�صر االن�سجام مع الطبيعة يف الأبنية القدمية قدم
التاريخ ،بل يتجاوزها �إىل الأبنية احلديثة �أي�ض ًا ،حيث تظهر يف
ال�صورة ( )3قرية من قرى الكرك الواقعة يف و�سط الأردن ،وهي
تكاد ال تتميز عن البيئة الطبيعية من حولها ،بحيث ي�ستلزم الأمر
فرا�سة يف النظر للتحقق من وجود هذه القرية �إذا كنت واقف ًا على
م�سافة لي�ست بعيدة منها!
فهل و�ضع �أجدادنا يف املا�ضي معايري معينة لأبنيتهم جعلتها خ�ضراء
وبيئية� ،أم �أنها جا َءت ممار�سة طبيعية توارثها اخللف عن ال�سلف؟
الأبنية اخلـ�ضــــراء
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وملاذا ال يكون لون طني ال�سهول ال�صل�صايل ،املحبب �إىل
وجدان الفالح وجوانحه ،هو اللون املنا�سب للأبنية اخل�ضراء
املوفرة للطاقة واملن�سجمة مع البيئة؟ �ألي�ست بيوت الطني املخلوط
بالق�ش والتنب بيوت ًا خ�ضراء من�سجمة مع البيئة رفيقة بها
وب�ساكنيها من �أ�صحاب املوائل اال�صطناعية؟
�أنظر �سقوف القرية الظاهرة يف ال�صورة ( ،)3وهي
�سقوف م�صنوعة من الطني املخلوط بالق�ش والتنب! �أنظر كذلك
كيف ترتا�ص الأبنية ملنع فقدان احلرارة يف ف�صل ال�شتاء ولتظليل
بع�ضها بع�ض ًا يف ف�صل ال�صيف احلار.

�صورة (: )3
قرية ال�سماكية القدمية الواقعة بالقرب من مدينة الكرك  -الأردن
28
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�أنظر كذلك لون الأبنية الطبيعي ومواد البناء املحلية
امل�ستخدمة يف البناء (ال�صل�صال واحلجارة) ،ف�ض ًال عن
الفتحات اخلارجية من �أبواب ونوافذ غري مبالغ ب�أحجامها ،على
عك�س ما نفعل اليوم عندما ن�سعى لأن جنعل النوافذ والأبواب �أكرب
ما ميكن ،و�أنظر كذلك كيف تتجه �صوب اجلنوب لالنتفاع من
�أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء البارد� .ألي�ست هذه جميعها من
املوا�صفات ال�ضرورية للأبنية اخل�ضراء كي تكون خ�ضراء فع ًال؟
للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت طمع ًا يف الو�صول �إىل تعريف
جامع مانع للأبنية اخل�ضراء ،ف�إننا ن�ضع جمموعة ت�سا�ؤالت
جديدة �أم ًال يف �أن تلهمنا ب�إجابات جديدة تتمم تعريفنا للأبنية
اخل�ضراء.
 2-1البناء الأخ�ضر وعالقته بالأ�شجار
هل نقول �إن اجل�سم الذي ميت�ص �أطياف ال�ضوء كلها ،با�ستثناء
اللون الأخ�ضر ،هو الذي يتبدى للناظر ب�أنه �أخ�ضر اللون؟
وهل ميكننا ربط البناء الأخ�ضر مبادة الكلوروفيل ،حيث
تقوم عملية الرتكيب ال�ضوئي بتحويل ثاين �أك�سيد الكربون �إىل
�أك�سجني و�إطالق بخار املاء؟
الأبنية اخلـ�ضــــراء
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ولكن ،هل الأبنية اخل�ضراء موائل لإنتاج غاز الأك�سجني
حتى تكون املقاربة الأخرية �صحيحة؟
�صحيح �أن بع�ض الأبنية م�صممة لزراعة الورود واحل�شائ�ش
املتنوعة ،كالبيت الظاهر يف ال�صورة ( ،)4وهو بيت بيئي جتريبي
يف مدينة مونرتيال – كندا ،حيث تروى الأحوا�ض من مياه مزاريب
مياه الأمطار على ال�سطوح ،ولكن الغر�ض من هذه الورود لي�س �إنتاج
الأك�سجني ،لأن بالدهم غنية بالطبيعة اخل�ضراء وموا�سم اجلفاف
فيها ق�صرية ن�سبي ًا ،وبخا�صة يف كندا ،ولكن الورود حتقق �أكرث
من غر�ض ،منها ما له عالقة بالبيئة اجلمالية ،ومنها ما له عالقة
بالقدرة على زيادة كفا َءة املبنى يف العزل احلراري واختزان الطاقة
بو�صفها كتلة حرارية  ،Thermal Massوما �إىل ذلك.
�صورة ()4
�أحوا�ض زراعية
حتت نوافذ
الأبنية البيئية
لأغرا�ض جمالية
وحرارية
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رمبا تكون هناك داللة وا�ضحة من �ش�أنها الربط بني البناء
الأخ�ضر ومادة الكلوروفيل ،وتتمثل هذه الداللة يف انخفا�ض
كميات ثاين �أك�سيد الكربون التي تطلقها الأبنية اخل�ضراء يف
البيئة ،وبالتايل ف�إنها ت�سهم يف خف�ض كمية الغازات الدفيئة التي
باتت تتزايد يف �أجواء الأر�ض با�ضطراد منذ الثورة ال�صناعية يف
نهاية القرن الثامن ع�شر حتى يومنا هذا(.)1
كذلك هي حال الأبنية اخل�ضراء من حيث �أنها كناية عن
ع�شق املادة اخل�ضراء (الكلوروفيل) لل�شم�س ،ف�إن الأبنية اخل�ضراء
ت�ستثمر يف �أ�شعة ال�شم�س وتتعاي�ش معها يف ال�سراء وال�ضراء،
فهي طورا ت�سمح لأ�شعة ال�شم�س بالنفاذ �إىل الفناءات الداخلية
يف ف�صل ال�شتاء بهدف التدفئة ورفع درجة حرارة البناء ،وتارة
�أخرى متنع الأ�شجار املحيطة بالأبنية اخل�ضراء �أ�شعة ال�شم�س
من الدخول املبا�شر يف ف�صل ال�صيف ،اتقا ًء للرم�ضاء و�ضبط
ارتفاع درجة حرارة البناء كيال ي�ؤدي �إىل ال�شعور بعدم الراحة
احلرارية.
وتظليل عنا�صر البناء اجلمالية واخلدمية للبناء ت�ؤدي دور ًا
مهم ًا يف تقليل التمدد والتقل�ص الناجم عن تفاوت درجة احلرارة
لي ًال نهار ًا و�صيف ًا �شتا ًء� ،أنظر �صورة ( )5حيث ت�سهم القبة يف
الأبنية اخلـ�ضــــراء
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تظليل جزء من �سطحها با�ستمرار ،الأمر الذي يجعل �سطحها
الداخلي بارد ًا ن�سبي ًا كما يجعل حركة الهواء ممكنة بفعل التفاوت
يف درجات حرارة الأ�سطح الداخلية.

�صورة ()5
قبة مبنى �سا�ساين من �إيران ي�شاهد فيها فتحات التهوية يف القبة

كذلك ميكن �أن ت�سهم درا�سة العنا�صر املعمارية املختلفة،
كموقع مكرر بيت الدرج والت�صوينة وموقع خزانات املاء على
ال�سطح ،يف �إلقاء الظالل على ال�سطح وبالتايل يف تلطيف درجة
حرارة ال�سطح يف ف�صل ال�صيف ال�شديد احلرارة؛ و�سوف
نناق�ش هذه الإجرا َءات بالتف�صيل فيما بعد عندما ندر�س ظاهرة
الت�صميم املناخي.
32

الأبنية اخلـ�ضــــراء

وتظلل الأبنية اخل�ضراء وعنا�صرها املختلفة القائمة من
حولها الرتبة املحيطة بالبناء على النحو الذي تظلل به الأ�شجار
الرتبة والبناء مع ًا ،وبالتايل ف�إنها حتد من الإفراط يف تبخر املاء
من داخل الرتبة يف الف�صول احلارة ،الأمر الذي ي�سهم يف احلد
من التغري يف حمتوى رطوبة بع�ض �أنواع الرتبة الطينية القابلة
لالنتفاخ ،وبالتايل ي�سهم يف احلد من الأ�ضرار الناجمة عن
حترك تربة الأ�سا�س ،كالت�شققات يف العنا�صر الإن�شائية واجلمالية
وتلف التمديدات املختلفة يف الأعمال امليكانيكية والكهربائية
وما �إليهما( .)2ولكن هناك بع�ض �أنواع الأ�شجار التي تفرط يف
ا�ستهالك الرطوبة من الرتبة وت�ؤدي �إىل ت�شقق الأبنية.

�صورة (: )6
جذور �أ�شجار احلور تتجه �صوب تربة �أ�سا�سات املبنى
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وميكن القول �إن املحافظة على م�ستوى الرطوبة يف الرتبة
ثابت ًا ثبات ًا ن�سبي ًا يف ظل وجود جذور الأ�شجار �أمر ًا �صعب ًا لأن لها
دور مهم يف تغيري ن�سبة الرطوبة يف الرتبة العميقة التي جتثم
عليها �أ�سا�سات الأبنية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تغيريات يف حجم
الرتبة وبالتايل �إىل حركة يف �أ�سا�سات املبنى وما يقع فوقه.
ويالحظ يف ال�صورة (� )6سماكة جذور الأ�شجار التي متتد �إىل
�أعماق كبرية ،فيما يالحظ من اجلدول الالحق الأبعاد الأفقية
الكبرية التي تذهب �إليها اجلذور بحث ًا عن الرطوبة ،فقد ت�صل
�أحيان ًا �إىل �ضعف ارتفاع ال�شجرة �أو �أكرث( ،)3اعتماد ًا على طبيعة
الرتبة واملناخ ومعدل هطول الأمطار ومن�سوب املياه اجلوفية وما
�إىل ذلك.
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)1( جدول
ارتفاع �أنواع خمتلفة من الأ�شجار

:املرجع
-
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وميكن مواجهة زحف اجلذور العميقة �أو ال�سطحية منها
بعمل جدران عازلة �أو حفر خنادق تردم فيها مواد �سامة تق�ضي
على اجلذور؛ �أو تو�ضع �أمالح مركزة وغري ذلك من طرائق ال
تدخل �ضمن جمال هذا الكتاب.
وللأ�شجار قدرة هائلة على النمو والبحث عن الرطوبة،
ففي ال�صورة ( )7ميكن م�شاهدة �شجرة نا�ضجة وقد �شقت
طريقها من خالل الت�شققات يف �صخرة �ضخمة يف ريف مدينة
تارة املغربية.

�صورة (: )7
�شجرة منت داخل �صخرة �ضخمة يف املغرب

تقع هذه ال�شجرة يف غابة قريبة من مدينة تازة الواقعة
�شمال �شرق املغرب ،ولي�ست بعيدة عن مدينة فا�س التاريخية.
36
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�أرجو �أال نظن �أن ال�شجرة ك�سرت ال�صخرة بقوة جذورها .ال،
فالذي ح�صل هو الآتي:
يبدو �أن بذرة ال�شجرة �سقطت يف �شق من هذه ال�شقوق،
حيث جتمعت فيها مياه الأمطار وبع�ض الرتبة ،فنمت البذرة يف
الربيع وامتدت جذورها مع متدد ال�شق يف ف�صل ال�صيف بفعل
احلرارة العالية ،فنما اجلذر ب�سماكة ال�شق فقط .ولكن ،عندما
حاولت ال�صخرة االنكما�ش يف ف�صل ال�شتاء بفعل برودة اجلو،
�أدى ذلك �إىل حالة «الإ�سفني» املعروفة فمنع اجلذر ال�شق �أن يعود
�إىل و�ضعه الأ�صلي ،فت�شققت مناطق جديدة حول جذور ال�شجرية،
فات�سع ال�شق لي�سمح بنمو جديد �أعظم يف الف�صل االحق ،وهكذا
دواليك حتى كربت ال�شجرة يف رحم ال�صخرة ،التي ظلت الرتبة
حتتها رطبة �أي�ض ًا وباتت تزود ال�شجرة النا�ضجة بالرطوبة
التي حتتاج �إليها للنمو� .إن فهم �آلية عمل اجلذور لي�ست جمرد
معلومات �إ�ضافية على مو�ضوع الكتاب« :الأبنية اخل�ضراء» �إمنا
فهم �أ�سا�سي الجتناب ت�شقق الأبنية كي تظل خ�ضراء بامتياز.
وتتكرر هذه الظاهرة ب�أ�شكال متعددة يف مواقع متعددة
حول العامل ،ففي ال�صورة ( )8جند الكثري من الأ�شجار قد
وجدت لها مواطن ًا يف البرتاء من خالل ال�شقوق ال�صخرية �أو
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ال�صدوع بني ال�صخور التي توفر لها الرتبة والرطوبة املالئمة
للنمو .وميكننا تخيل حجم الغابات التي كانت متوافرة يف داخل
البرتاء ومن حولها عندما مت �إن�شاء املدينة يف القرن ال�سابع قبل
امليالد ويف ع�صر ات�سم بالربودة ال�شديدة و�سقوط معدالت �أمطار
وفرية(.)4

�صورة (: )8
�شجرة ا�ستوطنت
مدينة البرتاء

ويالحظ كذلك �أن ظالل الأ�شجار تقوم بغر�ض مماثل
من حيث مقاومة تبخر املياه من �سطح الرتبة يف ف�صل ال�صيف
بخف�ض درجة حرارة �سطح الرتبة ،وذلك ب�إلقاء الظالل عليها
وتخفي�ض �سرعة الرياح من حولها ملنع زيادة ن�سبـ ــة التبخر من
الرتبة ال�سطحية.
38
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كذلك ميكن ا�ستخدام الأ�شجار لتظليل الأبنية من جهتي
ال�شرق واجلنوب ،مع مراعاة اختيار النوع املنا�سب من حيث
زراعة الأ�شجار التي ت�سقط �أوراقها يف ف�صل ال�شتاء على الواجهة
اجلنوبية والأخرى ال�شرقية ،وبخا�صة يف املناطق الباردة التي
تتلهف ال�ستقبال �أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء .وميكن �أن تتم
درا�سة الأ�شجار من حيث ارتفاعها �أي�ض ًا حلجب �أ�شعة ال�شم�س �أو
ال�سماح لها بالدخول عند ارتفاعات متفاوتة.
وميكن ا�ستخدام �شجريات �سريعة النمو لتظليل معظم
واجهات البناء ب�سرعة كبرية كما يظهر يف ال�صورة (.)9

�صورة (: )9
�شجريات �سريعة النمو ت�سهم يف تظليل بنا ًء بالكامل
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والأبنية اخل�ضراء حت�صد املياه من البيئة الطبيعية والغالف
احليوي املحيط بها ،وذلك على نحو ما جتمع بع�ض �أوراق الأ�شجار
مياه املطر وتغ�سل �أوراقها من الأغربة املحملة ب�أ�صناف املعادن
والعوالق واحليوانات الدقيقة املختلفة ،ومن ثم تلقي بها فوق
�سطح الرتبة كي متت�صها اجلذور فيما بعد.
فالأبنية اخل�ضراء ترتبط ب�إدارة املياه من خالل عالقة
مميزة ت�شابه ارتباط الأ�شجار احلميمة باملياه ،من حيث �أن
�أحدهما ال ي�ستغني عن الآخر؛ �إذ ميكن ح�صاد مياه الأمطار
من �سطح البناء �أو من امل�ساحات املحيطة به و�إعادة تدوير هذه
املياه يف الأبنية اخل�ضراء لغايات اال�ستخدامات املختلفة يف داخل
املنزل �أو يف خارجه (الري والتنظيف مث ًال) .وقد خ�ص�صنا
ف�ص ًال للحديث عن ذلك بالتف�صيل فيما بعد بعنوان احل�صاد
املائي (الف�صل ال�ساد�س).
كما ميكن جعل املنازل مريحة حراري ًا يف ف�صل ال�صيف
احلار واجلاف ب�إطالق رذاذ املاء من خالل �أجهزة ميكانيكية �أو
عرب طرق تقليدية كت�شغيل املالقف املختلفة ،وذلك على نحو ما
تلطف الأ�شجار من حرارة اجلو بنتح رذاذ املاء �إىل اجلو اجلاف
حيث ميت�ص احلرارة طلب ًا للتبخر فتنخف�ض درجة حرارة اجلو
40
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ويتح�سن ال�شعور بالراحة احلرارية .فهل هذه املمار�سة خ�ضراء
َّ
�أي�ض َا؟
خال�صة القول �إن هناك عنا�صر ت�شابه كثرية بني الأ�شجار
والأبنية اخل�ضراء ،لذلك ف�إن الأبنية اخل�ضراء رمبا تكون قد
ا�ستمدت ا�سمها من الطبيعة احلية التي تن�سجم مع الطبيعة
وتنفعل بها على نحو يحقق التكامل الوظيفي بني عنا�صر الطبيعة
املتنوعة.
ومهما يكن من �أمر جذور هذه الت�سمية و�شروطها التاريخية
ف�إن اللون الأخ�ضر مريح نف�سيا لالن�سان بو�صفه جزءا من البيئة
الطبيعة التي ترعرعنا فيها ب�شكل عام ،حتى يف ال�صحارى فاننا
جند الواحات اخل�ضراء التي يتغنى بها �سكان ال�صحراء!
نعتقد �أن القارئ قد تنبه الآن �إىل �أننا ن�ستدرجه يف حوار
�سقراطي ليقدم هو الإجابات عن تعريف الأبنية اخل�ضراء ،وذلك
كي يت�ضح يف ذهنه ب�صورة تدرجية تعريف م�صطلح الأبنية
اخل�ضراء ،الذي بات ،ال ريب� ،أكرث تعقيد ًا وت�شعب ًا مما كان ُيظن
يف بداية احلوار� ،ألي�س كذلك؟
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 3-1الطبيعة والأبنية اخل�ضراء
تتحايث الأبنية اخل�ضراء مع العنا�صر الطبيعية من حولها،
كالت�صاق البناء ب�صخرتني �ضخمتني من جهتني ،كما يظهر
يف �صورة (� ،)10إذ ي�سهم االلت�صاق يف تلطيف جو البناء من
الداخل نتيجة تدين الفقدان احلراري للطاقة �إىل اخلارج يف
ف�صل ال�شتاء ،وبالتايل يجعل البناء موفر ًا للطاقة يف ف�صل ال�شتاء
البارد كما يجعله لطيف ًا �صيف ًا نتيجة ا�ستقرار درجة حرارة كتلة
ال�صخرتني امللت�صقتني بالبناء.

�صورة (:)10
بناء �أخ�ضر يلت�صق ب�صخرتني من جهتني متقابلتني
42
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ففي ف�صل ال�شتاء ي�ستمد البناء حرارته من ال�صخر املت�صل
بالق�شرة الأر�ضية امل�ستقرة ن�سبيا بفعل ارتباطها بكتلة كبرية ال
تتغري درجة حرارتها كثريا خالل الف�صول ،الأمر الذي يجعل من
هذا املوئل بناء �أخ�ضر ال ي�ستهلك �سوى احلد الأدنى من الطاقة،
ف�ضال عن �أنه يجعله مريحا حراريا لقاطنيه.
والأبنية اخل�ضراء تن�سجم مع الطبيعة من حيث اللون
والطراز املعماري ومواد البناء امل�ستخدمة كما يف �صورة (،)11
فمتى ا�ستخدمت مواد بناء من البيئة املحيطة قل ال�ضرر الذي

�صورة (: )11
بناء �أخ�ضر ا�ستخدم مواد بناء من بيئته الطبيعية
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يلحق بالبيئة نتيجة ا�ستقرار امت�صا�ص �أ�شعة ال�شم�س �أو عك�سها
وا�ستقرار الرتبة ،كذلك ينخف�ض حجم التلوث الناجم عن �إنتاج
ونقل مواد البناء �إىل املوقع �أو بفعل �إخراجها منه كناجت احلفريات
مث ًال .فالبناء الظاهر يف �صورة ( )11قد ا�ستثمر الطبيعة من
حوله �أميا ا�ستثمار.
�إذ يالحظ يف ال�صورة نف�سها �أن املنزل املقام على �سفح جبل
كان قد ا�ستخدم مواد بناء حملية من مواقع جماورة له ،كال�صخر
الكل�سي ،كذلك متت تغطية �سقفه بالق�ش الناجت عن الزراعة يف
تلك املنطقة ،فغدا يف جممله جز َء ًا من البيئة الطبيعية من�سجم ًا
معها كل االن�سجام.
الحظ �أي�ض ًا املمرات حول البناء وهي منحوتة يف ال�صخر
الطبيعي؛ �أما نوافذ املنزل وبابه الرئي�سي فم�صنوعة من مواد
خ�شبية م�ستمدة من البيئة املحلية كذلك.
وكذلك هي احلال يف اختيار الأ�شجار والنباتات املنا�سبة
للموقع والتي تن�سجم مع بيئتها متام االن�سجام من حيث �إدارتها
للموارد الطبيعية من حولها :الغذاء ،املاء ،الرتبة ... ،الخ .فال
يعقل �أن نزرع جني ًال يف مناطق جافة �أو نزرع احلم�ضيات يف
مناطق باردة.
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�شكل ()1
حركة الهواء امل�ؤثرة بني الأبنية

ينح�صر الهواء امللوث والأغربة يف املدن املكتظة بني البنايتني
نتيجة الركود الهوائي هناك

ومن ال�ضروري التنبه �إىل �أثر زراعة الأ�شجار بني مبنيني
متجاورين فر�ضته علينا الطبيعة �أو البيئة املبنية The Built
 ،Environmentوذلك بهدف معرفة منط تغيرّ حركة الرياح
و�سرعاتها عندما نقوم بزراعة الأ�شجار وما يحدث من �أ�ضرار.
ففي احلالة الظاهرة يف ال�شكل ( )1يت�ضح ركود الهواء
بني املبنيني ،ولكن يبدو �أن حركة دوران الهواء تظهر م�ستمرة،
الأمر الذي يظهر ك�أنه ي�سهم يف فقدان احلرارة من الأبنية يف
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ف�صل ال�شتاء ،ولكن �سرعة الرياح و�ضغط الهواء يف هكذا مناطق
يكون قليال ،لذلك يقل تغري الهواء الداخلي وت�سربه اىل الداخل،
مما يجعل الأبنية مرتاحة حراريا خالل ف�صلي ال�صيف وال�شتاء،
با�ستثناء الأبنية املقامة يف املناطق ال�شديدة احلرارة التي رمبا
جتد يف هكذا ركود ميزة �سلبية يف ف�صل ال�صيف ال�شديد احلرارة،
ولكن الالفت يف ال�شكل �أن تلوث الهواء يف املدن �سوف ي�ستقر بني
البنائني ويلوث هواء الأبنية من الداخل.
�شكل ()2
تباط�ؤ حركة الهواء حول الأ�شجار الواقعة بني الأبنية

تخفف زراعة الأ�شجار من كميات هواء املدن امللوث
الراكدة بني الأبنية
46
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�أما يف �شكل ( ،)2وبالرغم من تباط�ؤ حركة الرياح بني
البنائني ف�إن نوعية الهواء تكون �أف�ضل يف ظل زراعة الأ�شجار.
كذلك احلال يف الأبنية اخل�ضراء ،حيث ينبغي �أن تتم
درا�سة حركة الهواء فيها بطريقة دقيقة ،بحيث يتم جتديد هواء
الأبنية ،مع مراعاة عدم الإفراط يف ذلك لأن التهوية املفرطة
يف ف�صل ال�شتاء ت�سهم يف فقدان الطاقة من داخل الأبنية �إىل
اخلارج ،كما �أن التهوية املفرطة يف �أيام احلر ت�سهم يف رفع درجة
حرارة البناء على نحو غري مريح.
كذلك ينبغي �أن تتم درا�سة حركة الهواء حول البناء بحيث
ت�سمح بحركة الهواء يف ف�صل ال�صيف لتلطيف اجلو وبخا�صة
يف املناطق احلارة( .)5و�سوف نتحدث عن هذه الظاهرة يف
الف�صل الرابع :الت�صميم املناخي للأبنية اخل�ضراء ببع�ض من
التف�صيل.
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الف�صل الثاين
�إدارة مواقـــع
الأبنية اخل�ضـــراء!
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الف�صل الثاين
� -2إدارة مواقع الأبنية اخل�ضراء!
Site Management
 1-2البنية التحتية واملناخ

�إن اختيار مواقع الأبنية اخل�ضراء ب�صورة «خ�ضراء» هو
الذي ي�سهم يف جعل هذه الأبنية خ�ضراء بالفعل! فهل يجوز �أن
نقرر بناء بيت �أخ�ضر يف منطقة نائية ،ثم ن�شرع بعدها يف ت�سوية
الطرق وتعبيدها ومتديد املياه والكهرباء ونقل املواد الإن�شائية
�إليه من مناطق بعيدة وما �إىل ذلك؟
ال نعتقد �أن ذلك البناء ميكن ت�سميته بنا ًء �أخ�ضر ،فكلما
كان موقع البناء �أقرب �إىل اخلدمات العامة �أ�صبح �أكرث خ�ضرة
ورفق ًا بالبيئة ،و�سوف نحاول �أن نثبت ذلك فيما يلي:
�إن اختيار املواقع املقرتحة لإقامة الأبنية اخل�ضراء عليها
يعتمد على عدة عوامل ،منها توافر م�صادر الطاقة النظيفة
واملتجددة التي �سوف ت�ستخدم يف امل�شروع؛ ف�إذا كانت �شدة الإ�شعاع
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ال�شم�سي هي العامل احلرج ف�إننا نبحث عن مكان منا�سب لذلك
بعيد ًا عن مناطق الغابات �أو �سفوح اجلبال ال�شمالية �أو املناطق
اجلنوبية املحاذية لأبنية �شاهقة (يف الن�صف ال�شمايل من الكرة
الأر�ضية) �أو املناطق املغربة كثري ًا �إال �إذا �شرعنا يف �إيجاد حلول
منا�سبة لهذه امل�شكالت.
�أما �إذا كان م�صدر الطاقة املتجددة هو �شدة الرياح ،ف�إنه
ينبغي �أن نبحث عن مواقع منا�سبة قريبة من املناطق التي ت�شتد
فيها الرياح ،وذلك كي يكون م�صدر الطاقة قريب ًا ويف متناول
اليد وبعيد ًا عن �أي معيقات كبرية ،فال ي�ستدعي الأمر عندها
�إقامة بنية حتتية كبرية.
ومن العوامل التي ت�ؤثر على �سرعة الرياح كثافة الأ�شجار
وارتفاعها والغطاء النباتي من حولها .وكذلك طوبغرافية املنطقة،
�أي طبيعة تدرج �سطح الأر�ض وميالنه ،و�أي�ض ًا الإن�شا َءات املجاورة
التي رمبا تعيق حركة الهواء� ،أو رمبا حتجب �أ�شعة ال�شم�س �أي�ض ًا؛
فكيف ميكن �أن تعمل ال�سخانات ال�شم�سية ،على �سبيل املثال ،يف
بناء يحاذيه من�ش�أة عمالقة؟
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�شكل ()3
�أمناط تظليل الأبنية باال�شجار

تظليل الأبنية بالأ�شجار
ومراعاة جتنب تقليل ال�سخانات ال�شم�سية

الحظ يف ال�شكل ( )3كيف ميكن �أن تلقي �شجرة ما ظاللها
على واجهة البناء ،ورمبا حتجب �أ�شعة ال�شم�س عن ال�سخانات
ال�شم�سية على ال�سطوح .ولكن التفاوت بني ارتفاع الأ�شجار يخلق
تيار ًا هوائي ًا لطيف ًا يف ف�صل ال�صيف ،ولكن الطابق الأو�سط ال
يتمتع بذلك متام ًا نتيجة تباين ارتفاع الأ�شجار حول البناء.
ويف�ضل توافر املواد ال�ضرورية للبناء بالقرب من املوقع،
كحجر البناء والرمل والركام  ،Aggregateمث ًال� ،إذ ي�ؤدي نقل
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املواد املطلوبة للإن�شا َءات من م�سافات بعيدة �إىل ا�ستهالك كبري
يف الطاقة ،كالديزل (املازوت) امل�ستخدم يف و�سائط النقل ،على
�سبيل املثال.
و�أخري ًا ،يف�ضل �أن يكون موقع البناء حيث اخلدمات
العامة والبنى التحتية متوافرة ،لأن التو�سع يف املناطق ال�سكنية
ي�صاحبه �ضرورة التو�سع يف �إن�شاء الطرق واخلدمات العامة،
وهي �إن�شا َءات م�ضرة بالبيئة الطبيعية .فما الفائدة من عمل بيت
بيئي �أخ�ضر ،ثم �شق طريق ي�ستدعي �إزالة الأ�شجار وخد�ش �سطح
الأر�ض وت�شويهها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تعرية �سطح الأر�ض
وانبعاث الأغربة و�إطالق غازات الدفيئة وازدياد التلوث ال�صوتي
والب�صري وما �إىل ذلك.
خال�صة القول �إن البناء البيئي الأخ�ضر ال يكتمل �أدا�ؤه �إال
�إذا اقرتب من التجمعات ال�سكنية ومن م�صادر الطاقة النظيفة
واملتجددة ،و�أي�ض ًا �إال �إذا تو�سعنا يف تطبيقه فال يقت�صر على
الأبنية ال�سكنية بل ميتد لي�شمل البناء الأخ�ضر امل�صانع واملدار�س
واملكاتب والأبنية العامة مبجملها.
وال يكتمل مفهوم البناء البيئي الأخ�ضر �إال �إذا �أ�صبح ثقافة
عامة لدى اجلميع ومادة �إجبارية يف اجلامعات يتم تدري�سها
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للتخ�ص�صات الهند�سية كافة ،ورمبا نتجاوز ذلك �إىل تخ�ص�صات
�أخرى كذلك ،مثل مادة «�أخالق البيئة» ومادة «�أخالقيات التعامل
مع الطبيعة احلية» ،وما �إىل ذلك ،على النحو الذي �شرعت به
اليون�سكو م�ؤخر ًا يف بع�ض الدول(!)6
 2-2العنا�صر والغازات امل�شعة
ومواقع الأبنية اخل�ضراء يفرت�ض �أن تكون بعيدة من م�صادر
الإ�شعاعات امل�ضرة بال�صحة� ،أي بعيدة عن مواقع مفاعالت نووية
مبا ال يقل عن �سبعني كيلومرت ًا ح�سب �أحدث الدرا�سات العلمية،
بالرغم من وجود ادعا َءات باطلة تقول بعك�س ذلك؛ �إذ ينبغي
اتقاء الغازات امل�ؤينة  Ionized Gasesامل�شعة والعنا�صر امل�شعة
التي تطلقها املفاعالت النووية يف حاالت العمل الطبيعية ،وكذلك
ينبغي اتقاء احتمالية حدوث كارثة نووية قد تنجم عن انقطاع
مياه التربيد �أو هزة �أر�ضية �أو في�ضان �أو رمبا عمل ع�سكري �أو
�إرهابي ونحو ذلك من خماطر.
كذلك ،ينبغي �أن تكون الأبنية اخل�ضراء بعيدة عن مناطق
تعدين املواد امل�شعة �أو تخزينها �أو تعدين خاماتها �أو تخزين
نفاياتها ،وذلك درء ًا لتلوث الهواء واملاء والطبيعة احلية املحيطة
باملوائل والتي ت�شكل م�صدر الغذاء وال�شرب والري� .أنظر مقطع
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يف �شجرة تغري لونها نتيجة كارثة ت�شرنوبل التي حدثت عام 1986
خلط�أ ب�شري ،وقد ن�شرتها �أكادميية العلوم يف نيويورك عام 2009
حتت عنوان:
Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for
People and the Environment

�صورة (:)12
�أ�شجار تغيرّ ت
�ألوان حلقاتها
نتيجة كارثة
ت�شرنوبل()7

ولكن ،رمبا يكون ال�ضرر الناجم عن املواد الإن�شائية غري
مرئي ،فهل هناك �أ�ضرار �إ�شعاعية يف �أي من مراحل الإنتاج
�أو بعدها؟ كالإ�شعاعات (�ألفا ،بيتا وجاما) ،وبخا�صة الأ�شعة
ال�ضارة التي تطلقها بع�ض املواد الإن�شائية( ،)8كما تفعل تلك
العنا�صر التي تعر�ضت لكوارث نووية وباتت حتتوي على عنا�صر
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م�شعة �أطلقتها ان�صهارات مفاعالت نووية كما حدث يف ت�شرنوبل
ب�أوكرانيا عام  1986وفوكو�شيما يف اليابان عام .2011
يف اليابان ر�صدت �أبنية ذات �إ�شعاعات قوية �صادرة عن
اجلدران والأ�سقف يف مباين �سكنية بعيدة مئات الكيلومرتات
عن املفاعل النووي املنكوب يف فوكو�شيما؛ وبعد تق�صي احلقائق
ات�ضح �أن املتعهد ا�ستخدم مواد ًا من ك�سارات �أح�ضرها من حميط
املفاعل املنكوب وامللوث بالعنا�صر امل�شعة وخلطها بالإ�سمنت لتنتج
عنه خر�سانة م�شعة .ولكن ،هل ميكن �أن تدخل عنا�صر م�شعة �أو
غازات م�شعة �إىل داخل الأبنية بطريقة �أخرى؟

�شكل ( )4كيف يت�سلل غاز الرادون امل�شع �إىل داخل الأبنية؟
Source: www.remtekenvironmental.com
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الحظ كيف يت�سلل غاز الرادون امل�شع من باطن الأر�ض،
وبخا�صة من املناطق القريبة من خامات اليورانيوم� ،إىل الت�سويات
حتت الأر�ض ،وهي �أخطر الأماكن يف الأبنية؟ وكذلك كيف يت�سلل
غاز الرادون من خالل الأنابيب والت�شققات يف الأبنية ومن خالل
مياه الآبار واملياه اجلوفية وال�شقوق يف ال�صخور ،ومن النوافذ
والتمديدات الواقعة حتت من�سوب الطابق الأر�ضي!
فهل ميكن �أن يكون البناء �أخ�ضر �إذا مل يتم منع الغازات
امل�شعة امل�سرطنة للب�شر من الدخول �إىل فنا َءات املبنى الداخلية
وتلويثها ،بل وتلويث مياه ال�شرب �أي�ض ًا؟

�شكل ()5
58

الأبنية اخلـ�ضــــراء

وميكننا م�شاهدة طرائق مواجهة هذا العدو اخلطري من
خالل ت�صميم فتحة خا�صة لتهوية غاز الرادون ال�صاعد من
الأر�ض واطالقه عرب مداخن خا�صة �إىل م�ستوى ال�سقف بحيث ال
يتعر�ض له �سكان املبنى الأخ�ضر تعر�ضا مبا�شرا ومركزا.
خال�صة القول يف م�س�ألة مواد البناء امل�شعة �أنها م�س�ألة يف
غاية اخلطورة ،فهناك �شكوك �أن بع�ض اخلردة امللوثة �إ�شعاعي ًا
دخلت �إىل بع�ض الدول املجاورة للعراق و�أنها �صهرت وا�ستخدمت
ل�صناعة فوالذ الت�سليح يف الأبنية! ف�إذا كان هناك احتمالية،
مهما �صغرت� ،أن يكون ذلك �صحيح ًا فالأوىل �أن يتم فح�ص كافة
املواد الإن�شائية بجهاز ر�صد الإ�شعاعات  Gigarللت�أكد من عدم
تلوث �أي من مواد البناء �إ�شعاعي ًا.
 3-2ا�ستدامة الرثوة الغابية
�إن الأ�شجار هي م�صدر مهم ال�ستمراية احلياة الع�ضوية
ت�أتي يف املرتبة الثانية بعد املاء ،فلوال الأ�شجار ملا مت تخزين غاز
ثاين �أك�سيد الكربون عرب مليارات ال�سنني من عمر الأر�ض ،ولوال
هذه اخلا�صية الفريدة لأدى ذلك �إىل ارتفاع درجة حرارة الأر�ض
�إىل معدالت ت�صعب عندها احلياة!
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ولوال الأ�شجار ملا حدثت الثورة ال�صناعية الأوىل يف العامل
التي قامت على الفحم احلجري يف نهايات القرن الثامن ع�شر!
ولوال الأ�شجار ملا تنوعت احلياة مبختلف �أ�صنافها على �سطح
هذه الب�سيطة!
وبكل ب�ساطة ف�إنه لن توجد حياة �إذا اندثرت الأ�شجار يف
كوكبنا� .أنظر احلجم الذي تنمو فيه الأ�شجار يف بع�ض مناطق
العامل ،وقد كانت الأ�شجار يف املا�ضي تنمو �إىل �أقطار �ضخمة
ت�صل �إىل حجم مبنى متو�سط احلجم ،الأمر الذي �سمح بوجود

�صورة (: )13
من �أ�ضخم الأ�شجار يف العامل Redwood
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احتياطات هائلة من الفحم يف العامل تكفي ملئات ال�سنني ،وهذا
املخزون ال�ضخم من الوقود الأحفوري هو الذي ي�سبب التلوث
املناخي املعا�صر الذي بدوره ي�ؤدي اىل ظاهرة االنحبا�س احلراري
والتغري املناخي.
�إذ ًا ،ماذا ب�ش�أن مناطق الغابات ،هل ميكن االعتداء عليها
لإقامة �أبنية خ�ضراء بعد كل ما �سمعناه عن ميزات الأ�شجار
وفوائدها؟
وهل ميكن االدعاء �أن زراعة عدد �أكرب من الأ�شجار
ال�صغرية تعوي�ض ًا عن الأعداد التي تقلع من موقع البناء رمبا
تنفي �ضرر الأعمال الإن�شائية؟
�إن املخاطر الناجمة عن االجتهاد الأخري كبرية ،فالأ�شجار
اجلديدة املزروعة غري م�ضمونة �أن تعي�ش ،كما �أنها حتتاج �إىل
ع�شرات ال�سنني كي تن�ضج وتقدم الفائدة املرجوة منها؛ فرمبا
ي�ستدعي الأمر زراعة مئة �شجرة على الأقل بد ًال من كل �شجرة
نا�ضجة واحدة ،وعلى فرتات متباعدة ،واال�شرتاط �أن تكون
الأ�شجار اجلديدة من �صنف الأ�شجار املقلوعة حتى ال يت�ضرر
التنوع احليوي يف الطبيعة .ولكن ،هل هذه الإجرا َءات كافية؟
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نعتقد �أن امل�شروع املقرتح نف�سه �سوف ي�ؤدي �إىل خف�ض كفا َءة
الأ�شجار املتبقية ،نتيجة �إطالق الأغربة واملياه امللوثة والأ�سمنت وما
�إىل ذلك .وهذه الأغربة تعلق على �أوراق الأ�شجار وتقتلها �أو ت�ضعف
من كفا َءتها ،لأن عملية التمثيل الكلوروفيلي ح�سا�سة يف �صناعة غذاء
النبات ال�ستكمال ن�شاطه ووظائفه احليوية على �أح�سن وجه.
وهل ميكننا �أن ن�ضمن عدم �إيذاء الأ�شجار يف حميط
امل�شروع من قبل �آليات امل�شروع وحركة العمال؟
وهل ن�ستطيع حمايتها من عبث الأطفال واحلرائق والرعي
اجلائر وما �إىل ذلك؟
�إذ ًا ،ينبغي و�ضع �سياج حول �سيقان الأ�شجار جميعها �إذا رغبنا
يف حمايتها حق ًا! وكذلك ينبغي و�ضع �سياج ذهني حول �أدمغة الأجيال
النا�شئة لزرع الوعي ب�أهمية الأ�شجار منذ نعومة �أظفارهم.
وينجم عن امل�شاريع املتنوعة مواد ملوثة بع�ضها �سام ،وذلك
عند ا�ستخدام املياه لغ�سل �صهاريج الإ�سمنت واخلالطات وري
اخلر�سانة وما �إىل ذلك .وتذهب املياه امللوثة لت�صل �إىل جذور
الأ�شجار فتقتلها.
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�صورة (: )14
غ�سل خالطات الإ�سمنت بالقرب من الأ�شجار يقتلها

وال �شك يف �أن عمليات احلفر وحركة الآليات يف املوقع
�سوف ت�ؤدي �إىل اجنرافات يف الرتبة ،الأمر الذي ينجم عنه
تعري الرتبة ال�سطحية وانك�شاف اجلذور وجفاف الأ�شجار
املحيطة باملوقع .لذلك ي�ستوجب الأمر احلفاظ على تربة املوقع
من االجنراف بعمل حواجز تبطئ من حركة املياه ومتنع اجنراف
الرتبة ،كما يظهر يف �صورة (.)15
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�صورة (:)15
منع تعري الرتبة ال�سطحية حول جذور الأ�شجار

�إن االعتداء على الأ�شجار املتبقية يف امل�شروع �أمر متوقع
يف حال م�شاريع الأبنية والطرق والتمديدات ال�صحية ،فالعمال
يلج�أون يف العادة �إىل احل�صول على احلطب ب�أي ثمن ل�شرب
ال�شاي والطهي ،وبخا�صة يف الدول النامية ،ف�ض ًال عن �أن تك�سري
الأغ�صان ب�صورة ع�شوائية ،يف ف�صل ال�صيف اجلاف خا�صة،
ي�ؤدي �إىل جفاف الأ�شجار بفعل متزق اللحاء.
ثمة خطر احلرائق �أي�ض ًا ،حيث تزداد احتمالية احلريق
بزيادة �أعداد العمال يف املوقع وخا�صة لوجود �أغ�صان جافة
ونفايات قابلة لالحرتاق تنجم عن موقع املن�ش�أة اجلديدة ،كورق
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�أكيا�س الأ�سمنت الفارغة وف�ضالت املواد الإن�شائية املتنوعة؛ عند
ذاك ي�صبح اخلطر �أعظم ويزداد ليهدد الغابة مبجملها.
خال�صة القول �إنه ال ميكن �إن�شاء �أبنية خ�ضراء يف مواقع
غابية �إال بو�ضع �شروط وموا�صفات �شديدة تخ�ضع للإ�شراف
واملراقبة احلثيثة ،ومن ثم متابعة امل�شروع و�إعطاء مهلة لنمو
الأ�شجار البديلة �إىل �سنوات قادمة طويلة قبل ال�شروع يف البناء.
وال �شك يف �أننا نتفق مع كثريين يف �أن مثل هذه الإجرا َءات �شبه
م�ستحيلة يف بالدنا يف الوقت احلايل!
ولتحقيق ال�شروط الأخرية ف�إن تكلفة امل�شروع �سوف ترتفع على
نحو كبري بحيث تنتفي �صفة «الأبنية اخل�ضراء» عن هذه امل�شروعات،
لأن العامل االقت�صادي وتكلفة امل�شروع وا�ستدامته وخف�ض نفقات
ت�شغيله وحرا�سته والعناية به هي معايري �أ�سا�سية يف الأبنية اخل�ضراء،
لذلك ف�إنه ال ميكن �أن تتحقق �سمة الأبنية اخل�ضراء يف امل�شروعات
التي تعتدي على الغابات وتربك الدورة الطبيعية فيها وتهدد التنوع
احليوي بالإندثار وتهدد الرتبة ال�سطحية باالجنراف.
والأبنية اخل�ضراء �شبيهة بالأ�شجار من حيث التعامل مع
اجنرافات الرتبة من حول م�شروعات الأبنية� ،إذ ينبغي �أن نتعلم
من الطبيعة احلية وكيف تتعامل مع �شدة الأمطار ،وبخا�صة يف
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ع�صر التغري املناخي احلايل حيث تزداد �شدة هطول الأمطار يف
مناطق مل ت�شهد يف الع�صر احلديث مثي ًال لذلك.
ف�أوراق الأ�شجار وطريقة ت�صميمها الطبيعية متنع حبات
املطر من اجنراف الرتبة من حولها� ،إذ تقوم الأوراق بامت�صا�ص
�شدة ارتطام حبات املطر املنهمرة وزخمها بطريقة تدرجية بحيث
تقلل من �سرعة �سقوط قطرات املياه وحجمها ،والتي تنهمر من
�أطراف ال�شجرة القريبة من �سطح الأر�ض ،فتمنع بذلك حدوث
في�ضانات �أو اجنرافات يف الرتبة من حول ال�شجرة.
وميكن مالحظة ظاهرة مماثلة يف �صورة ( )16حيث
يظهر بيت بيئي من مدينة مونرتيال يف كندا ،وتظهر واجهات من
الورود حول النوافذ تلطف من ت�ساقط مياه الأمطار عن الأ�سطح
الكهرو�ضوئية املل�ساء التي تولد حاجة املنزل من الكهرباء بوا�سطة
�أ�شعة ال�شم�س.
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�صورة (:)16
منزل بيئي كندي تظهر خلفه القبة البيولوجية يف مونرتيال

كذلك ت�سهم جذور الأ�شجار النافذة عند �سطح الأر�ض يف
�إبطاء حركة املياه ال�سطحية بفعل التعرجات التي ت�صنعها فوق
�سطح الرتبة .ناهيك بوجود الأوراق والأغ�صان والثمار اجلافة
املت�ساقطة على �سطح الرتبة والتي حتول دون ت�سارع مياه الأمطار
واجنراف الرتبة ،كما يظهر يف �صورة (.)17
ويف �ضوء هذه الوظائف «اخل�ضراء» للأبنية ،ف�إن درا�سة
حركة املياه حول الأبنية اخل�ضراء تغدو م�س�ألة يف غاية الأهمية
وذلك ملنع حدوث اجنرافات وت�شوهات يف البيئة الطبيعية
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املحيطة بالبناء ،ف�ض ًال عن �أهمية �صناعة عوائق لإبطاء تدفق
املياه ،وبخا�صة يف املناطق املنحدرة ،حيث ت�سهم الأ�شجار من
خالل جذورها البارزة فوق ال�سطح يف ابطاء مياه الفي�ضان ،كما
ر�أينا يف �صورة (.)17

�صورة (:)17
جذور �سطحية لأ�شجار معمرة متنع اجنراف الرتبة ال�سطحية

وميكننا ا�ضافة فائدة خ�ضراء جديدة اىل تراكم الأوراق
املت�ساقطة ،وهي توفري الوقت الكايف للرتبة المت�صا�ص املياه لتغذية
املياه اجلوفية بعد رفع م�ستوى الرطوبة يف الرتبة اىل حد الت�شبع.
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واحلق �أن �إبطاء حركة املياه اجلارية ي�سمح بح�صادها
خمتلطة بالعوالق والطني والغذاء لتجعل منها نوعية مياه �أف�ضل
للنباتات واال�شجار ،حيث يتوقع مع ابطاء �سرعة املياه �أن تزيد
كميات الروا�سب والعوالق امل�صاحبة جلريان املياه والتي ت�شكل
غذاءا �ضروريا للطبيعة احلية مبجملها.
وبفعل العوامل الطبيعية ،كالرياح واالجنرافات وما �إىل
ذلك ،ميكننا القول اي�ضا �إن ف�ضالت الأ�شجار والنباتات من
�أغ�صان و�أوراق وثمار وبراز الطيور واحليوانات املت�سلقة تذوب
جميعها �أو تتحلل مع مياه املطر �أو رمبا ت�سقط من �شدة املطر
حتت الأ�شجار لتدفن يف الرتبة وتتعفن مع مرور الوقت ،فت�صبح
الأر�ض مدفن ًا للكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناجمة عن
التعفن ،بينما تتحويل بع�ض هذه الف�ضالت �إىل مواد غذائية
لل�شجرة فيما يتم تتح ّول بع�ضها الآخر �إىل طاقة حيوية حينما
ي�ستخدمها النا�س كوقود.
� 4-2إدارة مياه الفي�ضانات والزالزل
وت�ستلزم �إدارة مواقع الأبنية اخل�ضراء �إدارة مياه الأمطار
والفي�ضانات ،فلن�ضرب مث ًال هنا من املدينة الوردية  -البرتاء،
فهل كان بالإمكان املحافظة على املدينة الوردية يف من�أى عن
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الفي�ضانات لوال حفر الأنباط نفق ت�صريف لفي�ضان الوادي عند
بداية ال�سيق كما يظهر يف ال�صورة ()18؟

�صورة (: )18
بداية النفق الذي �شقه الأنباط بالقرب من مدخل �سيق البرتاء
لإدارة مياه الفي�ضان

�إذن� ،إن الأبنية اخل�ضراء ت�ستلزم �أي�ض ًا حمايتها من مياه
الأمطار ال�شديدة والفي�ضانات والأعا�صري وكافة �أنواء الطبيعة،
كالزالزل والرباكني.
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و�أمتنى �أن تقوم اجلهات امل�س�ؤولة بتوجيه �أبحاث نحو مدينة
جر�ش الأثرية بهذا اخل�صو�ص ،وحتديد ًا فيما يتعلق باجل�سور
املفرغة والروابط بني �أجزاء الأعمدة الظاهرة يف �صورة (،)19
كما ي�شرحها الأدالء ال�سياحيني هناك ،لتحديد مدى فائدتها
العلمية يف مقاومة الزالزل وفائدتها العملية يف انذار ال�سكان
بو�صول املوجات الطولية للزلزال قبل �أن تتبعها املوجات العر�ضية
امل�س�ؤولة عن التدمري� ،إذ �أن هذه اجل�سور املفرغة ت�صدر �أ�صواتا
عند حتركها العنيف بفعل االهتزاز الناجم عن احلركات الأر�ضية
التي غالبا ما يكون م�صدرها الفالق التاريخي العميق املمتد عرب
وادي الأردن من البحر الأحمر جنوب ًا �إىل تركيا �شما ًال.
فلماذا قامت احل�ضارات ال�سالفة بان�شاء هذه الأبنية يف
مناطق خطرة زلزاليا طاملا �أنهم كانوا يعرفون �أهوال الزالزل
وقدرتها التدمريية؟
رمبا كان ال�سبب ثراء الرتبة الزراعية وتوافر املياه واحلماية
اجلغرافية وموقعها على خطوط التجارة هي من �ضمن الأ�سباب
التي جعلتهم يجازفون بالبناء يف املناطق املنكوبة جمددا!
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�صورة (: )19
معامل مدينة جر�ش الأثرية يف الأردن

ويو�صى دوما �أال تقام املن�ش�أت اخل�ضراء على �صدوع
جيولوجية ،بغ�ض الطرف عن مدى ن�شاطها الزلزايل� .إذ ي�ؤدي
�أدنى حترك يف ق�شرة الأر�ض ،على جانبي ال�صدوع� ،إىل �أ�ضرار
ملمو�سة يف املن�ش�آت .وميكن �أن تف�صل �أجزاء املن�ش�آت التي
تقام على �صدع جيولوجي بفوا�صل ت�سمح لكل جزء من �أجزائها
املف�صولة باحلركة.
وت�ؤثر ت�ضاري�س مواقع الأبنية ،ن�سبة �إىل الأر�ض املحيطة
فيها ،على �شدة ت�أثر الأبنية ب�ضربات الزالزل .فقد �أظهرت الهزة
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التي �ضربت اليمن عام  ،1982بقوة  5,8ريخرت� ،أن �ضرر الزلزال
ي�شتد يف الأبنية التي تقع يف مناطق مرتفعة الت�ضاري�س.
و�أخري ًا بقي �أن ننبه �إىل خطر �أمواج املاء املو�سومة «ت�سونامي»
 ،Tsunamiالتي قد تنجم عن زالزل تقع مراكزها العلوية يف قاع
البحار �أو املحيطات� .إذ ت�ؤدي االهتزازات امل�صاحبة حلدوث الزالزل
�إىل تكون �أمواج مائية �ضخمة يف املحيطات ،قد ت�صل �سرعتها �إىل
 800كلم�/ساعة ،وذلك �إثر انزالق �صفائح الق�شرة الأر�ضية عمودي ًا
على بع�ضها ينجم عنها حركة ر�أ�سية .Vertical Displacement
ومما يجدر ذكره هنا �أن الزالزل التي تن�ش�أ عن انزالقات �أفقية يف
ال�صفائح وبالتايل حركات �أفقية  Lateral Displacementsف�إنها
ال ت�ؤدي �إىل تكون الأمواج املائية املذكورة.
وقد و�صلت �شدة زلزال فوكو�شيما بتاريخ � 2011/3/11إىل
 9درجات على مقيا�س ريخرت وبلغ ارتفاع موجات ت�سونامي 21
مرت ُا ()Asia and Japan watch, 09 Feb. 2012
ويت�ضاءل حجم ال�ضرر ،الذي ي�صيب الأبنية بفعل
االهتزازات امل�صاحبة للهزات الأر�ضية ،عند �إقامة �أ�سا�سات
الأبنية على �أر�ض �صخرية �صلبة .وميكن عند ذاك ا�ستعمال
الأ�سا�سات املنفردة  ،Pad Footingsب�شرط �أن تربط ببع�ضها
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بج�سور قوية يف جميع االجتاهات؛ فمن �ش�أن اجل�سور الأخرية
�أن متنع الإزاحة اجلانبية التي قد تتعر�ض �إليها القواعد بفعل
االهتزازات الناجمة عن الزالزل و�أن تزيد من كفاءة الأعمدة يف
مقاومة العزوم  Momentsوقوى الق�ص  ،Shear Forcesالتي
تت�صل بالأ�سا�سات املنفردة ،يف مقاومة �أحمال الزالزل.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه هنا �أن �أ�سا�سات الأبنية التي تقام
على حواف املنحدرات تربط بج�سور يف اجتاه معاك�س الجتاه
احلركة املتوقعة ،وذلك كي متنع الأبنية من االنزالق.
ويف�ضل ،يف حال الأبنية اخل�ضراء التي تبنى يف املناطق
املعر�ضة ل�ضربات الزالزل� ،أن تو�ضع كافة �أ�سا�سات البناء
الواحد على تربة متجان�سة يف خوا�صها� .إذ ي�ؤدي تنوع خوا�ص
تربة الأ�سا�س �إىل عدم انتظام هبوط �أ�سا�سات البناء ،وذلك بفعل
اختالف ت�أثر كل نوع من �أنواع الرتبة باالهتزازات الناجمة عن
الزالزل؛ و�أحيان ًا ت�ؤدي �إىل متيع الرتبة  Liquifactionوانهيار
الأبنية اجلاثمة عليها.
وتتعر�ض الأبنية اخل�ضراء ذات الأ�شكال املعقدة غري
املتناظرة  ،Asymmetricalكالأبنية التي ت�شابه �أ�شكالها
احلروف الإجنليزية ،L, U, T ،على �سبيل املثال� ،إىل عزوم
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يل  Torsional Momentsعند ت�أثري �أحمال الزالزل الأفقية
عليها .وت�ساوي قيمة هذه العزوم حا�صل �ضرب حم�صلة القوى
الأفقية امل�ؤثرة على البناء يف قيمة الالمتركزية ،حيث ت�ساوي
االمتركزية امل�سافة بني مركز ثقل البناء (مركز دوران البناء)
ومركز ج�ساءته (�أنظر �شكل .)6
�شكل ()6

التواء البناء بفعل قوة الزلزال

الأبنية اخلـ�ضــــراء

75

ويف حال الأبنية ذات الأ�شكال الهند�سية املنتظمة واملتنا�سقة
مع ًا ،والتي تتوزع فيها الكتل بانتظام كما نطمح لها �أن تكون يف
حال الأبنية اخل�ضراء ،يكون مركز ج�ساءة البناء ومركز ثقله يف
النقطة ذاتها .لذلك ال ينجم عن مرور حم�صلة القوى الأفقية
للزالزل يف هذه النقطة عزوم تذكر.
وبالرغم من �أن بع�ض الت�صاميم حتر�ص على �أن يكون
البناء متناظر ًا حول مركز ثقله �أو و�سطه ،بيد �أن التغريات يف
�أ�شكال القواطع الداخلية غري الإن�شائية ومواقعها ،وعدم انتظام
توزيع الأحمال احلية (الأثاث وال�سكان) ،و�ضعف بع�ض العنا�صر
الإن�شائية نتيجة ت�شققها �أو �سوء تنفيذها ،ت�ؤدي جميعها �إىل
المتركزية �أحمال الزالزل الأفقية ،ومن ثم �إىل ظهور عزوم يل
ت�ؤثر بالتايل على هيكل البناء عند حدوث الزلزال.
لذلك يجب اعتماد قيمة دنيا لالمتركزية يف الأبنية ،مهما
بلغ ت�صميم البناء من دقة �أو بلغ توزيع الكتل فيه من انتظام،
وذلك كي ي�ستطيع البناء �أن يقاوم عزوم اللي غري املتوقعة.
كذلك جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أهمية اختيار مواقع منا�سبة
لفوا�صل التمدد يف الأبنية الكبرية ،بحيث ال ت�ؤدي �إىل �إحداث ال
متركزية يف الأق�سام املجز�أة من البناء.
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 5-2الطاقة احلرارية اجلوفية

�إن اختيار مواقع الأبنية التي ميكن و�سمها بالأبنية اخل�ضراء
والتي تقع بالقرب من مواقع مياه جوفية حارة هي م�س�ألة �أخرى
ت�ضفي على الأبنية اخل�ضراء خ�ضرة �إ�ضافية ،من حيث ا�ستدامة
م�صادر الطاقة وا�ستقاللية امل�صدر و�سيادته ،فال يتوقف مدد الطاقة
احلرارية اجلوفية �صيف ًا �أو �شتا ًء؛ كذلك ف�إنه ال يتوقف عن توفري
الطاقة يف حاالت احلرب �أو ال�سلم ،ف�ضال عن انه لي�س بحاجة �إىل
موافقات خارجية لال�ستثمار تتعدى على ال�سيادة الوطنية.
وقد خ�ضنا يف الأردن جتربة انقطاع الغاز امل�ستورد منذ عام
 ،2011كذلك مرت هذه التجربة �أي�ض ًا على بريطانيا يف عام 2007
عندما انقطع املدد من الغاز الطبيعي من رو�سيا و�أوكرانيا ب�سبب
خالفات حول الأ�سعار ،فا�ضطرب االقت�صاد الإجنليزي �آنذاك.
وبنا ًء على ما �سلف ،ف�إن ا�ستخدام املياه اجلوفية احلارة
يف امل�شروعات اخل�ضراء ي�سهم يف خف�ض االعتماد على م�صادر
الطاقة الأخرى �صيف ًا �شتا ًء ،الأمر الذي يجعل من الأبنية موائل
خ�ضراء ،فكيف ميكن ذلك؟
ف�ض ًال عن �أن �آبار املياه ت�شكل م�صدر ًا وفري ًا ملياه ال�شرب
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التي �أح�سنت احل�ضارات ال�سالفة �إدارتها ،كما ن�شاهد يف كافة
املناطق التاريخية يف الأردن ،وبخا�صة الربك ال�ضخمة بجانب
القالع احل�صينة ،كقلعة احل�سا وقلعة القطرانة وبركة زيزيا
وغريها ،والتي �سوف نبحث فيها بالتف�صيل يف الف�صل ال�ساد�س:
احل�صاد املائي ،ولكن الآبار تزودنا �أي�ض ًا مبياه درجة حرارتها
م�ستقرة �صيف ًا �شتا ًء تقريب ًا ،وميكن االنتفاع منها يف التدفئة
والتربيد �إذا كانت كبرية احلجم.
يتبادر �إىل الذهن الآن ق�صر احلمراء بغرناطة حيث كانت
املياه الباردة الناجمة عن ذوبان الثلوج يف ف�صل ال�صيف ت�أتي
من جبال �سيريا  Sierraالقريبة من املوقع لتلطيف الأجواء من
�شدة احلر يف الأماكن ال�شديدة احلرارة ،حيث كانت متر املياه يف
قنوات وت�صب يف برك وجتمعات ذات ت�صاميم هند�سية عظيمة.
وم�صادر املياه ال�سطحية واجلوفية لها دور مهم يف اختيار
مواقع الأبنية اخل�ضراء كذلك� ،إذ ميكن ا�ستخدام مياه الأنهار
والبحار للتدفئة والتربيد و�أحيان ًا للعزل احلراري ،كما ميكن
ا�ستخدام املياه اجلوفية احلارة للتدفئة يف ف�صل ال�شتاء.
�إن مياه البحار ال�ضخمة تختزن طاقة حرارية هائلة
وم�ستقرة ميكن ا�ستخدامها للتربيد خالل ف�صل ال�صيف احلار
78

الأبنية اخلـ�ضــــراء

يف املناطق املنخف�ضة احلارة الواقعة على تخومه� ،إذ تكون درجة
حرارة املياه حتت ال�سطح بقليل �شبه م�ستقرة ومنا�سبة للتربيد
خالل �ساعات النهار حتديد ًا عندما تزيد درجة احلرارة يف الظل
عن  35درجة مئوية .كذلك ميكن تخ�صي�ص م�ضخات تعمل على
الطاقة ال�شم�سية ل�ضخ املياه عرب دورة التربيد.
وحتدد طبيعة الرتبة وجيولوجيا املوقع وطوبغرافيته حركة
املياه و�إمكانية ا�ستخدام الطاقة احلرارية اجلوفية يف تزويد
امل�شروع باحتياجاته من الطاقة بتكلفة معقولة� .إذ ترتفع درجة
احلرارة كلما نزلنا يف باطن الأر�ض ،فعند عمق ب�ضعة كيلومرتات
حتت �سطح الأر�ض تكون درجة احلرارة نحو  250درجة مئوية.
ففي ف�صل ال�شتاء ،ن�ستطيع �أن ن�ضخ املياه اجلوفية احلارة،
وهي تتفاوت يف العامل من موقع �إىل �آخر ،ولكننا نتحدث عن
كميات �ضخمة من املياه ترتاوح درجة حرارتها بني  65 – 25درجة
مئوية عند �أعماق ب�سيطة حيث ترتفع درجة احلرارة درجة مئوية
واحدة لكل  40-25مرت ًا عمق يف باطن الأر�ض� ،أي �أنه عند عمق
نحو  250مرتا ،وهي م�سافة قريبة من �أعماق بع�ض املياه اجلوفية
احلارة ف�إن درجة احلرارة ترتفع نحو ع�شر درجات يف الأحوال
االعتيادية ت�ضاف �إىل الدرجة احلرارية ال�سطحية للمياه.
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وهناك �آبار ت�صل فيها درجة احلرارة �إىل ما فوق درجة غليان
املاء ،ولكنها مق�صورة على مناطق حمددة وت�صلح لتوليد الطاقة
الكهربائية �إذا بلغت درجة حرارتها  150درجة �أو �أكرث حتت ال�ضغط.
وت�ستثمر بع�ض الدول يف الطاقة احلرارية اجلوفية لتوليد الكهرباء
كايطاليا ونيوزيالندا والفليبني واليابان و�أي�سلندا �صورة (،)20
ف�ض ًال عن �أال�سكا وهاواي يف الواليات املتحدة الأمريكية.

�صورة (: )20
بخار ماء يخرج من الأر�ض يف �أي�سلندا

وميكن ا�ستخدام املياه اجلوفية الدافئة بفاعلية كبرية،
وبخا�صة يف ف�صل ال�شتاء عندما تتهدد املحا�صيل الزراعية
ب�أ�ضرار ال�صقيع .ولكن �إذا نظرنا �إىل ا�ستخدامات املياه املتو�سطة
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احلرارة ،ف�إنها مفيدة جد ًا يف تدفئة مزارع الدجاج وحظائر
احليوانات وتربية الأ�سماك ويف تدفئة املنازل اخل�ضراء �أي�ض ًا ويف
ت�سخني املياه ،وبالطبع هي بحاجة �إىل م�ساعدة يف بع�ض الأحيان
بالنظم التقليدية وفق ًا لت�صميم البناء.
ولكن� ،إذا كان البناء م�صمم ًا ليكون بنا ًء �أخ�ضر ،وهذا ال
يعني �إطالق ًا �أنه يحقق متطلبات كودة العزل احلراري واملائي
الأردنية لعام � 2009أو كودة الأبنية املوفرة للطاقة لعام 2010
فقط� ،إمنا يزيد عن ذلك بكثري ،وذلك كي يحافظ على الطاقة
لفرتة زمنية طويلة قبل �أن يفقدها �إىل اخلارج يف ف�صل ال�شتاء
البارد ،عند ذاك ميكن تدفئة البناء وت�سخني املياه التي يحتاجها
لال�ستحمام والغ�سيل بقدرة ال تزيد عن  %20من اال�ستهالك العام
من الطاقة لبناء تقليدي مماثل.
وال ينبغي �أن نتوقف عند ذلك وح�سب بل ن�ستطيع جتاوز هذا
الن�شاط �إىل ا�ستخدام املياه احلارة يف الن�شاط الزراعي ،كزراعة
الورود ونباتات الزينة وما �إىل ذلك .وميكننا كذلك ا�ستخدام
املياه احلارة يف جوف الأر�ض لتدفئة البيوت البال�ستيكية لزيادة
الإنتاجية واجتناب �ضرر ال�صقيع.
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�صورة (: )21
بيوت بال�ستيكية يتم تدف�أتها مبياه جوفية حارة

�إن ا�ستخدامات املياه اجلوفية احلارة م�ستدامة �أي�ض ًا،
من حيث �أنها ال ت�ستنزف املياه اجلوفية على الإطالق ،وبخا�صة
�إذا ا�ستخدمت الطاقة الكامنة فيها فقط ،لأن املياه تعود �إىل
م�صدرها يف نهاية املطاف بعد �أن يتم ح�صاد الطاقة احلرارية
منها فتتزود باحلرارة من الطاقة اجلوفية امل�ستدامة مرة �أخرى
يف باطن الأر�ض ثم تعود القهقرى ،وهكذا دواليك؛ �إنها طاقة
نظيفة وم�ستدامة ومتجددة ،وقد �آن الأوان لالنتفاع من الطاقة
احلرارية اجلوفية يف �سلة �أنواع الطاقة املختلفة كالغاز وال�صخر
الزيتي والطاقة احليوية وطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية ،ولقد
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�آن الأوان �أن نكف عن ترديد مقولة �أن الأردن ي�ستورد % 96 – 95
من طاقته ،لنتجه �صوب القول �إن الأردن لديه �أغلب حاجاته من
الطاقة التي مل ن�س َع �إىل ا�ستغاللها بعد!
وماذا ب�ش�أن اختيار مواقع الأبنية اخل�ضراء يف منطقة
جغرافية وطبيعية وطوبوغرافية ت�سمح باحل�صاد املائي؟
�إن اختيار املواقع املنا�سبة للأبنية اخل�ضراء م�س�ألة يف غاية
الأهمية من حيث تهيئتها للح�صاد املائي ،بل �إنه ميكن تطويع
طوبوغرافية الأر�ض املوجودة لتحقيق الهدف من احل�صاد املائي
و�إعادة تدوير املياه �أي�ض ًا .و�سوف نبحث يف احل�صاد املائي ببع�ض
من التف�صيل يف الف�صل ال�ساد�س.
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الف�صل الثالث
مــواد بـنـاء
الأبنيــة اخل�ضــراء!
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الف�صل الثالث
 -3مواد بناء الأبنية اخل�ضراء!

 1-3اخلر�سانة  Concreteومكوناتها
عندما ننجح يف �إدارة مواقع الأبنية اخل�ضراء واختيار
املوقع املنا�سب الأقرب �إىل اخلدمات العامة والتجمعات اخلدمية،
وعندما ننجح يف املحافظة على الأ�شجار يف املوقع ونحو ذلك من
ق�ضايا ،ف�إننا نتطلع �إىل اختيار مواد البناء املالئمة لهذا امل�شروع
يف ظل معايري حماية البيئة وا�ستدامة امل�شروع وحتقيقه متطلبات
البيئة اجلمالية والبيئة االجتماعية والبيئة االقت�صادية وما �إىل
ذلك .فمن �أين نبد�أ؟
�أكرث مواد البناء �أهمية للمن�ش�آت املعا�صرة و�أكرثها
ا�ستخدام ًا هي العنا�صر اخلر�سانية .فاخلر�سانة تتكون من
الإ�سمنت والرمل والركام (الفولية والعد�سية) واملاء ،وقد يكون
الرمل واحل�صى من ك�سر ال�صخر الكل�سي �أو من ح�صى ال�سيل
ورمله� .أما احلجر ف�أغلبه يتم ا�ستخراجه من حماجر داخل
الأردن �أو فل�سطني ،وتن�سب املواقع �إىل ا�سم احلجر ،كما هو احلال
يف حجر معان واجلزيرة وجماعني وحيان وقباطية وغريها.
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�صورة (: )22
مناطق الك�سارات �شديدة التلويث للبيئة

�إن مناطق التعدين واملحاجر وك�سارات الرمل والركام هي
مناطق ملوثة بيئي ًا وت�سهم يف التدهور البيئي الذي تعاين منه
الدول العربية ،فمث ًال يف الأردن ت�شري تقديرات البنك الدويل
عن قيمة التدهور البيئي �سنوي ًا عن  %2.35من �إجمايل الدخل
القومي ،ويف م�صر ت�صل �إىل �أكرث من The World Bank,( %5

The cost of Environmental Degradation, editors: Lelia
 )Croit and Maria Sarrat, washingtion, 2010, Page 47؛

وبنا ًء عليه ،ف�إن بناء الأر�صفة اخلارجية من احلجر �أو ك�سر حجر
املنا�شري وا�ستخدام الدب�ش املحلي امل�ستخرج من موقع احلفر يف
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�صب خر�سانة النظافة �أو ر�صف املمرات وال�ساحات� ،أو ا�ستخدام
الطمم وبقايا املواد الإن�شائية الناجمة عن امل�شروع ،ي�سهم يف
تقليل كمية الركام التي يحتاجها امل�شروع للخر�سانة ،وبالتايل
ي�سهم يف خف�ض حدة التدهور البيئي ب�شكل عام.
كذلك ف�إن اجتناب ا�ستخدام رمل ال�سيل الذي يتم �إح�ضاره
من مناطق بعيدة هو خطوة �إيجابية بيئي ًا� ،إذ ف�ض ًال عن ُبعد موقع
امل�شروع عن م�صدره ف�إنه ي�ستنزف مياه ال�شرب العذبة ال�ضرورية
لغ�سله من الأمالح والطني وما �إىل ذلك من �شوائب.

�صورة (: )23
بناء الأر�صفة اخلارجية من احلجر رفيق بالبيئة
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ونلحظ يف �صورة ( )23كيف ي�ؤدي ا�ستخدم الرمل الطبيعي
وحده يف تبليط احلجر للممرات اخلارجية والطرقات ال�ضيقة
�إىل عدم احلاجة �إىل ا�ستخدام الإ�سمنت ،الأمر الذي يخف�ض
من التلويث الناجم عن ال�صناعات الإ�سمنتية واملواد التي تخلط
معها لي�صبح البناء �أكرث خ�ضرة؛ فال�صناعات الإ�سمنتية ت�سهم
كذلك يف ن�سبة عالية من التلوث العاملي.
�شكل (: )7
تطور �إنتاج �صناعة اال�سمنت عامليا ()2009-2000

انبعاثات الكربون من �صناعة الأ�سمنت لقارات خمتلفة

ونالحظ يف ال�شكل ( )7م�ؤ�شرات تطور �صناعة الإ�سمنت على
�صعيد عاملي منذ مطلع الألفية الثالثة ولغاية عام  ،2009ويت�ضح
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هبوط كميات �إنتاج الإ�سمنت يف العامل بعد الأزمة االقت�صادية العاملية
التي بد�أت تظهر معاملها بو�ضوح بعد عام ( 2007يف �أمريكا ورابطة
الدول امل�ستقلة) ،ولكن با�ستثناء منطقتي �إفريقيا و�أ�سيا� ،إذ مل تت�أثر
هاتان القارتان بالأزمة االقت�صادية العاملية كثري ًا ،فقد ا�ستمر البناء
فيهما ي�أخذ منح ًا ت�صاعدي ًا ،رمبا �إىل حني؟
�شكل (: )8
م�ساهمة �صناعة الإ�سمنت يف التلوث العاملي

انبعاثات الكربون عاملي ًا  -من م�صادر متنوعة

�إن الإ�سمنت مادة �شديدة التلويث بالبيئة يف مراحل
ت�صنيعها� ،إذ ي�شار اليوم �إىل �أن نحو  %5من التلوث العاملي بغاز
ثاين �أك�سيد الكربون وظاهرة االنحبا�س احلراري الناجمة عنه
الأبنية اخلـ�ضــــراء

91

يقع على كاهل �صناعة الإ�سمنت وحدها ،وهي يف تو�سع هائل يف
الدول النامية بقوة ،كالهند وال�صني ،فالهند �ضاعفت ا�ستهالكها
من الإ�سمنت بني عامي  ،2008 – 2006وال�صني فعلت كذلك.
ويت�ضح يف ال�شكل ( )8خماطر �صناعة الإ�سمنت على تلويث
العامل بو�صفها رابع �أكرب ملوث للكرة الأر�ضية (بعد م�شتقات
الوقود الأحفوري) من حيث اطالق غاز ثاين �أك�سيد الكربون،
حيث تطلق نحو  300-250مليون طن �سنويا .فهل هناك من
بدائل خ�ضراء ل�صناعة الإ�سمنت ال�شديدة التلويث بالبيئة؟
هناك مواد مثل  C-Fixعلى �سبيل املثال وي�شار �إليها با�سم
خر�سانة الكربون  ،Carbon Concreteوهي تتكون من بال�ستيك
حراري  ،Thermoplasticوقد مت ا�ستعمالها يف بناء الطرق الرئي�سة
يف هولندا عو�ض ًا عن اخلر�سانة �أو الإ�سفلت؛ �إذ ي�ؤدي ا�ستخدام طن
واحد من هذه املادة �إىل خف�ض �إطالق غازات ثاين �أك�سيد الكربون
الناجمة عن �صناعة الإ�سمنت مبقدار ثالث مرات ون�صف� ،أي مبقدار
ثالثة طن ون�صف لكل طن واحد من خر�سانة الكربون.
ويبدو �أن التقنيات والعلوم الهند�سية احلديثة �سوف ت�سهم
يف �صناعة مواد �أقل �ضرر ًا بالبيئة ،كحال �صناعات الإ�سمنت
وفوالذ الت�سليح والأملنيوم ال�شديدة التلويث بالبيئة.
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 2-3مواد بناء �أخرى
يف يومنا هذا ،هناك اجتاهات رئي�سة ثالثة تقف من هذه
امل�س�ألة ،االجتاه الأول يدعو �إىل ا�ستخدام مواد بناء حملية،
كالرمل يف ال�صحراء� ،أو الطني والق�ش يف الأرياف ،Adobe
وتدعو كذلك �إىل ا�ستخدام الأ�شجار يف املناطق الغنية بالغابات،
كاملناطق اال�ستوائية �أو يف مناطق التندرا �شمال الكرة الأر�ضية.
ويدرك هذا االجتاه ،طبع ًا� ،أن الأبنية احلديثة ال�شاهقة
ت�ستدعي ا�ستخدام اخلر�سانة وفوالذ الت�سليح والأملنيوم ،وهي
مواد �شديدة التلويث بالبيئة ،ولكن احلجة املقبولة التي يدافعون
بها عن م�شروعهم الأخ�ضر تتمثل يف �أن الأبنية الريفية وامل�ساكن
ال�شعبية ت�شكل ن�سبة ال ي�ستهان بها من م�شاريع الإن�شا َءات على
�صعيد عاملي ،وبخا�صة يف الدول الفقرية والنامية .لذا ،ف�إنهم
يدعون ال�ستخدام املواد املحلية يف البناء ،ان�سجام ًا مع تدين
الدخل وحماية للبيئة من التدهور.
وميكن القول �إن تطوير هذا النهج ي�سهم يف خلق فر�ص
عمل ويدعم التعا�ضد والتكافل االجتماعي بني النا�س ،وبخا�صة
يف الأرياف ،حيث تقوم م�شروعات على مبد�أ تعاون �أهل القرية
يف بناء املنازل دوري ًا ح�سب �أولويات الأهايل .وجتربة م�ؤ�س�سة
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هابيتات  Habitatالتي اطلعت عليها منذ �سنوات يف مناطق
الأغوار يف الأردن كانت على هذا النمط وحققت جناحات معقولة
يف حت�سني الأحوال املعي�شية لل�سكان وتوثيق الروابط الأخوية
واالجتماعية فيما بينهم.
�أما االجتاه الثاين الذي يتخذ موقف ًا من مواد البناء امللوثة
للبيئة في�أخذ منحى و�سط ًا بالدمج بني الإ�سمنت واملواد املحلية،
كما يظهر يف ال�صورة ( )24جلدار من الق�ش؛ �إذ تتم ق�صارة
الق�ش مبا�شرة با�ستخدام �شبك خفيف ملنع الت�شققات.

�صورة (: )24
بناء جدران خارجية من الق�ش مبا�شرة
مع ا�ستخدام ق�شرة من طبقة اال�سمنت للتنعيم واال�ستدامة
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وهناك اجتاه ثالث �أكرث حتفظ ًا على �سالمة البيئة ويدعو
�إىل �إعادة ا�ستخدام املواد غري املرغوب بها و�إعادة بناء الأبنية
منها ،ك�إطارات املركبات �أو احلاويات امل�ستعملة �أو ركام الأبنية
املتهدمة (كما فعلوا يف غزة بفل�سطني بعد العدوان الإ�سرائيلي).
 3-3تدوير املواد امل�ستهلكة
نت�سا َءل هنا عن �إمكانية ا�ستخدام الف�ضالت الإن�شائية حول
املوقع لتدويرها �أو �إعادة ا�ستخدامها ملنع خروجها من املوقع �إىل
مكبات بعيدة .ففي احلالة الظاهرة يف ال�صورة ( )25يبدو موقع ًا
م�ؤلف ًا من خليط نفايات عبوات فارغة �أنتجها موقع العمل الإن�شائية

�صورة (: )25
عبوات بال�ستيكية
فارغة م�ستخدمة
ك�أع�شا�ش للطيور
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يف �إحدى امل�شروعات ،وقد �أُعيد تدويرها لبناء برج للطيور مت
ت�أ�سي�سه من عجل خالطة خر�سانة م�ستعمل وزجاجات فارغة مت
بنا�ؤها با�ستخدام خلطة من الطني والق�ش املتواجد يف املوقع.
ففي اجلدار الظاهر قيد البناء يف ال�صورة ( )26كفا ًءة
عالية يف العزل احلراري نتيجة وجود فراغات هوائية حم�صورة
داخل �أواين الزجاج املغلق .فلو كانت الزجاجات مفتوحة ملا
ا�ستفدنا كثري ًا من كفاءتها يف العزل احلراري.

�صورة (: )26
جدران بناء من زجاجات فارغة
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وميكن تعميم ا�ستخدام هذا النمط من الأبنية يف الريف
لبناء م�ستودعات �أو حظائر للدجاج واحليوانات ،وبخا�صة �إذا
كانت منطقة امل�شروع قريبة من م�صدر تزويد املواد الإن�شائية
امل�ستهلكة املراد �إعادة تدويرها ،كما هي احلال يف ال�صورة ()27
�أي�ض ًا املتمثلة يف ا�ستخدام �إطارات املركبات امل�ستعملة يف البناء.

�صورة (: )27
جدار من الإطارات امل�ستعملة

وميكن ا�ستخدام اجلدار الظاهر يف ال�صورة ( )27لبناء
م�صدات رياح �أو م�صدات لوقف الزحف ال�صحراوي �أو جدران
�صد واقية ملنع اجنراف الرتبة .كذلك ميكن ا�ستخدامها يف بناء
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حظائر وم�ستودعات لغايات خمتلفة ،مع مراعاة �إغالق الفتحات بني
الإطارات متام ًا واختيار املواد املنا�سبة للطمم لتحقيق �أعلى فائدة
ممكنة منها� ،سواء �إن�شائي ًا� ،إذا كان الغر�ض كذلك� ،أو حراري ًا.
 4-3مـــواد الت�شطيبات
بعد �إجناز الهيكل الإن�شائي للبناء ،فتبد�أ �إ�شكالية ت�شطيب
البناء ودرا�سة �إمكانية ا�ستخدام مواد بناء رفيقة بالبيئة يف �صناعة
النوافذ والأبواب .وتطرح هنا ت�سا�ؤالت عديدة :هل ن�ستخدم
اخل�شب �أم الألومنيوم �أم احلديد �أم البال�ستيك �أم ماذا؟
ف�أي من هذه املواد �أقل تلوثي ًا للبيئة يف �صناعتها ونقلها وتركيبها
و�صيانتها؟ و�أي منها هو الأ�سهل على �إعادة التدوير يف امل�ستقبل؟
من الوا�ضح علمي ًا انخفا�ض �إطالق غاز ثاين �أك�سيد الكربون
يف �صناعة الطوب من الطني والتنب مقارنة ب�صناعة الطوب
اجلريي �أو الطوب الأحمر ،على �سبيل املثال .ونحن نعلم كذلك
�أن �صناعة الإ�سمنت والألومنيوم والبال�ستيك من ال�صناعات
ال�شديدة التلويث للبيئة ،وكذلك هي ال�صناعات التي ت�ستهلك
طاقة بكميات كبرية �أو تنتج ف�ضالت ت�صعب معاجلتها.
�أما غاز امليثان ،وي�أتي يف ال�ضرر ثانيا بعد ثاين �أك�سيد
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الكربون ،وفيما يتعلق بظاهرة االنحبا�س احلراري ،فيمكن خف�ض
كميات انبعاثه يف الأبنية اخل�ضراء بفعل تخفي�ض االعتماد على
الوقود الأحفوري التقليدي وا�ستهالك الكهرباء ،وبخا�صة لأن
العامل بد�أ يتو�سع اليوم يف �إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي �أو الغاز
امل�سال ،عو�ض ًا عن الفحم احلجري ال�شديد التلويث للبيئة ،وذلك
يف ظل الأزمات العاملية وظاهرة االنحبا�س احلراري املتفاقمة.
ومن اجلدير بالذكر �أن م�ساهمة جزيئات الغازات املختلفة
يف ظاهرة االنحبا�س احلراري متفاوتة ،كما يظهر يف جدول فعالية
جزيئات الغازات يف االنحبا�س احلراري ن�سبة لوحدة واحدة من
�أثر غاز ثاين �أك�سيد الكربون .لذلك ،ف�إن �إنتاج جزيئات امليثان
و�أك�سيد النيرتوز ومركبات الكلوروفلوروكربون �أخطر بكثري من
�إطالق غاز ثاين �أك�سيد الكربون .وهذا ما ينبغي �أن ي�ؤخذ بعني
االعتبار عند تقييم املواد امل�ستخدمة يف الأبنية اخل�ضراء.
جدول (:)2
فعالية بع�ض الغازات يف ظاهرة االنحبا�س احلراري

 ويفكك اجلزيء الواحد منه نحو  10,000جزيء �أوزون ()O3الأبنية اخلـ�ضــــراء
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بعد اتفاقية مونرتيال ال�شهرية التي وقعت بدولة كندا عام 1987
ملجابهة ظاهرة انح�سار طبقة الأوزون متت اال�ستعا�ضة عن مركبات
الكلوروفلوركربون مبركبات هيدروكلوروفلوروكربون  HCFCل�ضررها
الأقل على الأوزون ،حيث ال يتجاوز �ضررها ع�شرة باملئة �ضرر مركبات
� .CFCsأما املركبني  HFCsو PFCsفقد �أ�س ُت ْه ِدفا يف م�ؤمتر كيوتو
عام  1997لأن �أثرهما لكل وحدة مكافئة على االنحبا�س احلراري ي�ساوي
�آالف املرات قدر غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
وبنا ًء عليه ،ف�إن درا�سة البناء الأخ�ضر ينبغي �أن ت�أخذ
كافة العنا�صر التي ت�ضر بالبيئة بعني االعتبار ولي�س فقط �إطالق
غاز ثاين �أك�سيد الكربون من احرتاق الوقود ،فعندما ننظر �إىل
بع�ض الأبنية التي توفر طاقة نظيفة من ال�شم�س مث ًال نظن �أن
البناء الذي يوفر طاقته من م�صادر نظيفة هو بناء �أخ�ضر ،بينما
احلقيقة تكون ناق�صة من حيث �أن املواد التي يتكون منها البناء
لها دور مهم �أي�ض ًا يف تلويث البيئة.
و�إذا نظرنا �إىل ال�شكل ( )9جند �أن �صناعة الألومنيوم
والبال�ستيك م�ستنزفة للطاقة وينبغي البحث عن بدائل للحد من
تلويث البيئة .فهل يجوز ا�ستخدام اخل�شب يف الأبنية اخل�ضراء،
مث ًال؟ وما هو بديل الألومنيوم؟ وكم من الطاقة ي�ستهلك �إنتاج كل
عن�صر من عنا�صر املواد التي مت ا�ستخدامها يف الأبنية؟
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هذه �أ�سئلة يجب درا�ستها بعمق قبل الإجابة عنها!
�شكل (: )9
حاجة املواد الإن�شائية املختلفة �إىل الطاقة
خالل �إنتاج الكيلو غرام الواحد منها

نالحظ يف �شكل (� )9أن ت�صنيع البال�ستيك يحتاج
�إىل طاقة �أقل من الألومنيوم ،فهل يعني ذلك �أن نعطي �أولوية
ال�ستخدام البال�ستيك؟ ولكن� ،ألي�ست الغازات التي تنطلق من
ت�صنيع البال�ستيك �أ�شد �ضرر ًا؟ وكم حتتاج جزيئات البال�ستيك
كي تتفكك يف الطبيعة؟ وماذا عن احرتاق البال�ستيك والغازات
ال�سامة التي يطلقها؟ فامل�س�ألة لي�ست ب�سيطة ،واخليار �صعب؟
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�صحيح �أن ت�صنيع الأخ�شاب ي�ستهلك كميات قليلة من
الطاقة مقارنة بالألومنيوم �أو البال�ستيك ،كما يظهر يف ال�شكل؛
ولكن ،هل يعني هذا �أن ن�ستخدمها بغ�ض النظر عن م�صدر
هذا الأخ�شاب التي قد تكون جز َء ًا من الغابات املطرية �أو م�ؤئ ًال
لف�صائل ال ح�صر لها من التنوع احليوي يف الطبيعة؟
فاخليارات �صعبة وال جمال لتحليل �إيجابيات و�سلبيات كل
مادة بناء على حدة ،حيث ن�أمل �أن تنتج املكتبة العربية مثل هذه
الدرا�سات .واخليارات ال تنتهي عند مواد كالألومنيوم والفوالذ
والبال�ستيك واخل�شب فهناك �أعداد ال ح�صر لها من مواد البناء
التي تدخل يف �صناعة الأبنية يجب �أخذها بعني االعتبار.
فبعد ذلك ي�أتي دور البالط ،واختيار الأر�ضيات املنا�سبة
ونوع الرخام �أو ال�سرياميك! ويتكرر الت�سا�ؤل� :أي من هذه
املواد �أقل تلويث ًا للبيئة خالل مراحل �صناعتها ونقلها وتركيبها
و�صيانتها؟ فرمبا يكون �سرياميك م�ستورد من نوع حمدد هو الأقل
تلويث ًا للبيئة خالل مراحل ت�صنيعه مقارنة مبنتج حملي ،ولكن
الغازات الدفيئة التي تطلقها عملية نقل املنتج من اخلارج حتى
ي�صل �إىل موقع امل�شروع رمبا جتعل من املنتج املحلي �أكرث رفق ًا
للبيئة احليوية يف املجمل؟
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وما هي العنا�صر والغازات امل�ضرة للبيئة التي تطلقها
مراحل �إنتاج البول�ستريين ،على �سبيل املثال؟
ف�إذا كانت �صناعات البول�ستريين ملوثة للبيئة فهل يعني
ذلك �أن نتوقف عن ا�ستخدامها يف العزل احلراري؟
ميكننا الإجابة عن الت�سا�ؤالت الأخرية بالو�صول �إىل معادلة
بيئة مفادها �إقامة موازنة بني ما يطلقه �إنتاج كمية املادة امللوثة
للبيئة من غازات دفيئة مقابل كمية الطاقة التي يوفرها ا�ستخدام
العازل احلراري طوال فرتة عمر البناء .و�إذا مت ذلك ف�إنه من
البديهي اال�ستدالل على النتيجة ب�سرعة لأن ما يوفره العازل
احلراري �أكرب بكثري.
فهل تو�صلنا بعد احلديث املطول عن م�شكالت مواد البناء
�إىل اقتناع ب�أن ما يجعل البناء �أخ�ضر هو جمموعة من العوامل
والأ�سباب من ال�صعب ح�صرها ب�سهولة ودقة؟
ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ما �سلف مواد ك�سدائل الفتحات اخلارجية
 Shuttersو�ستائر النوافذ امل�صنوعة من مواد خمتلفة وال�سجاد
و�أثاث البيت واملطبخ (�أنواعها و�سماكاتها واملواد امل�صنوعة
منها) وكل عنا�صر البيت الأخرى من متديدات �صحية وكهربائية
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و�أدوات طبخ وحديقة وغريها من �ش�أنها �أن حتدد �إذا كان البناء
�أخ�ضر �أم ال؟ فهل ميكن �أن يكون البناء �أخ�ضر �إذا كانت جل
�أبوابه و�أر�ضياته ودرابزينه ومطابخه م�صنوعة من اخل�شب
مث ًال ،وبخا�صة يف ظل ظاهرة تناق�ص حجم الغابات يف العامل
الذي ي�شهد ظاهرة االنحبا�س احلراري وما يرتبط بها من دفء
مناخي وتغريات يف �أحوال املناخ؟
رمبا يجيب البع�ض �أن هناك مزارع مرخ�صة لت�صنيع الأخ�شاب
يتم جتديد �أ�شجارها على نحو ال يعبث بالبيئة! ف�إذا كان لدينا هذا
امل�ستوى الراقي من الوعي البيئي فنحن على الطريق ال�صحيح.
وب�صورة عامة ،هل ن�ستطيع القول �إن درا�سة جممل
ا�ستهالك البناء من الطاقة التقليدية و�أي م�صادر �أخرى للطاقة
النظيفة التي رمبا ي�ستخدمها من �ش�أنها �أن حتدد درجة خ�ضرة
البناء هو كالم غري مكتمل؟
�إن الطاقة التي ي�ستخدمها البناء ،اذا كانت طاقة نظيفة
من ال�شم�س �أو الرياح �أو من جوف الأر�ض (الطاقة احلرارية
اجلوفية) ،هي التي ت�سهم يف �أن جتعل البناء �أخ�ضر ،فيما الطاقة
امللوثة للبيئة ،كالديزل وامل�شتقات النفطية ،هي التي حتول دون
�أن يكون البناء �أخ�ضر ،ولكن� ،أال توجد حلوال و�سط قد تلوح يف
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الأفق كا�ستخدام الغاز الطبيعي مث ًال؛ �أو رمبا جند ح ًال �إبداعي ًا
يتمثل يف حتويل النفايات الع�ضوية �إىل غاز امليثان وا�ستخدامه يف
الطبخ والتدفئة!
لقد حاولنا يف هذا الف�صل �أن نظهر مدى التلويث الناجم
عن مواد البناء نف�سها ،وعليه ف�إن احلديث عن العنا�صر التي جتعل
من البناء موئ ًال �أخ�ضر هي كثرية و�شديدة التعقيد وبحاجة �إىل
مزيد من الدرا�سة والتمحي�ص ،وبخا�صة املواد املحلية يف البلدان
العربية التي مل تدر�س بعد خ�صائ�ص بع�ضها ب�شكل كاف.
�إن الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت املتعلقة بقدرة مواد البناء
التلوثية ت�ستدعي عمل درا�سة ت�صنف مقادير الغازات الدفيئة
التي تطلقها �صناعات كل مادة على حدة ،فيقا�س البالط
واخل�شب باملرت املربع ،والرمل والإ�سمنت واحلديد بالطن وهكذا
نقوم باملقارنة بني البدائل .فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد املهند�س
واملقاول و�صاحب البناء� ،إ�ضافة �إىل امل�شرع القانوين ،يف اختيار
املواد الإن�شائية املنا�سبة وو�ضع معايري �صارمة ال�ستخدامها
(ورمبا غرامات) جلعل املوائل الب�شرية خ�ضراء.
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الف�صل الرابع
 -4الت�صميم املناخي للأبنية اخل�ضراء
 1-4تعريفات

نق�صد باملناخ جمموعة العوامل الطبيعية التي ت�ؤثر على
بقعة جغرافية ما عند درجة طول وعر�ض ،ومن حيث �أحوال
الطق�س واالرتفاع عن م�ستوى �سطح البحار ومعدل درجات
احلرارة و�شدة �سقوط الأمطار و�شدة �سقوط الإ�شعاع ال�شم�سي
وتغري زاوية �سقوط ال�شم�س واجتاهها وطبوغرافية الأر�ض و�شدة
الرياح ونحو ذلك من اعتبارات.
�أما الت�صميم املناخي فهو الذي يراعي الأحوال الأخرية
جمتمعة يف �أثناء ت�صميم الأبنية ،وذلك كي ي�ستثمر الأحوال
الطبيعية من �أ�شعة ال�شم�س والرياح والأمطار ودرجات حرارة
ورطوبة وما �إىل ذلك يف خدمة البيت الأخ�ضر بد ًال من �أن تكون
تلك الأحوال الطبيعية عوائق وحتديات حتول دون حتقيق رغبة
�إ�ضفاء اخل�ضرة على الأبنية .ولتو�ضيح ذلك ن�سوق �أمثلة عديدة
كما يلي:
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�صورة (: )28
تظليل نوافذ مباين قاعات التدري�س يف جامعة ت�شرين – الالذقية

يبدو يف املبنى الظاهر يف ال�صورة (� )28إ�ضافة مظالت
على النوافذ ال�ضخمة لقاعات التدري�س بحيث تظلل القاعات
من �شدة �أ�شعة ال�شم�س خالل ف�صل ال�صيف ،ويف ف�صل ال�شتاء
تتحرك املظالت يدوي ًا وتتمو�ضع ر�أ�سي ًا كي ت�سمح لأ�شعة ال�شم�س
بالدخول وتدفئة الفنا َءات الداخلية.
وتتنوع �أحوال املناخ من منطقة �إىل �أخرى ،فيما تت�شابه
ب�سمات مناخية عامة ملناطق متباعدة ،فنقول هذا مناخ البحر
الأبي�ض املتو�سط ،وذاك قطبي �أو ا�ستوائي �أو مناخ تندرا وما �إىل
ذلك.
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وتوجد تنوعات كبرية يف املناخ من منطقة �إىل �أخرى ،ففي
الأردن ،على �سبيل املثال ،هناك املناطق اجلبلية التي تنخف�ض فيها
درجة احلرارة يف ف�صل ال�شتاء �أحيان ًا �إىل ع�شر درجات حتت ال�صفر،
وهي مكان دارة الكمالية مو�ضوع الت�صميم املناخي لهذا الكتاب،
فيما ترتفع �إىل نحو  40درجة مئوية �أو �أكرث قلي ًال يف ف�صل ال�صيف،
وهناك ال�صحاري واخللجان وغريها من املواقع التي تتميز مبناخها
موحد
اخلا�ص ،فال يجوز �إخ�ضاع الأبنية لت�صميم معماري مناخي ّ
طاملا �أن هناك مناخات متنوعة� ،سواء من حيث ال�شكل �أو اللون �أو
االجتاه �أو التق�سيم املعماري الداخلي �أو �أي �شيء �آخر.

�صورة (: )29
مبنى قدمي تظهر فيه فتحات تهوية ومدخله الرئي�سي
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ففي ال�صورة ( )29بناء قدمي يف منطقة باردة يف �ضواحي
م�أدبا -الأردن ال تزيد ن�سبة الفتحات اخلارجية عن  %5بهدف منع
فقدان احلرارة الداخلية �إىل اخلارج يف ف�صل ال�شتاء ،ويالحظ
فتحات �صغرية للتهوية فقط على �إحدى واجهات البناء ،وذلك
لتلطيف اجلو الداخلي يف موا�سم ال�صيف ال�شديدة احلرارة
وللتخل�ص من دخان املواقد يف ف�صل ال�شتاء.
واحلال م�شابه يف لبنان ،حيث جبال �شاهقة �شديدة الربودة
و�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط تبعد عنها فقط مدة �ساعة
بال�سيارة .ويف املغرب ،تتمتع مدينة �أغادير ال�ساحلية مبناخ مميز
حيث تنخف�ض فيها درجة احلرارة خالل ف�صل ال�صيف عدة
درجات عن مدن �ساحلية جماورة لها على املحيط الأطل�سي.
خال�صة القول �إن املناخ يتنوع من منطقة �إىل �أخرى ويتفاوت
بني مناطق قريبة من بع�ضها البع�ض ،فما ينطبق على منطقة ما
من �شروط وظواهر قد ال يالئم منطقة جماورة تت�سم بظروف
مناخية خمتلفة؛ فال يجوز �إذ ًا تطبيق �أي ت�صميم مناخي ما لأبنية
خ�ضراء يف منطقة ما ومن ثم تعميمه على مناطق �أخرى .هذا
هو ال�شرط الأول من �شروط الت�صميم املعماري املناخي للأبنية
اخل�ضراء.
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 2-4تظليل الأبنية اخل�ضراء
�صحيح �أن زاوية ال�شم�س تختلف من منطقة �إىل �أخرى وكذلك
�شدة الرياح وت�ضاري�س الأر�ض وما �إىل ذلك ،ولكن هناك ظواهر
عامة م�شرتكة ميكن حلها يف جمموعها بوا�سطة ت�صاميم م�شرتكة،
كحال تظليل القبب للأبنية� ،إذ يالحظ يف ال�شكل ( )10الظل الذي
تلقيه القبة على نف�سها وعلى ال�سطح ،فهي جتعل من مناطق معينة
على القبة باردة ن�سبي ًا يف ف�صل ال�صيف احلار ،ولذلك ت�سمح بحدوث
تيارات هوائية داخل الفناء تلطف اجلو الداخلي للبناء يف ف�صل
ال�صيف احلار ،كما هي احلال يف حال املباين العامة ،كامل�ساجد.
هذه الفكرة ميكن تعميمها على املناطق احلارة حتديد ًا ولكنها ال
ت�صلح للمناطق الباردة لأنها �سوف ت�صبح عبئا على �أ�صحابها يف
ف�صل ال�شتاء من جهة النفقات الالزمة لتدفئتها.
�شكل ()10
م�سطح بناء
يظهر موقع
قبة وخزانات
مياه موزعة
على ال�سطح
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و�إذا �أردنا �أن يتعر�ض البناء الأخري لأكرب قدر ممكن من �أ�شعة
ال�شم�س يف املناطق الباردة �شتا ًء فعلينا توجيه ال�ضلع الأكرب باجتاه
�شرق غرب حتى تكون الواجهة اجلنوبية �أطول الأ�ضالع وهي التي
ت�شرف على جهة اجلنوب (يف الن�صف ال�شمايل من الكرة الأر�ضية).
طبع ًا هناك هام�ش للحركة ح�سب طبيعة الأر�ض واجتاه ال�شمال ،ولكن
فكرة البناء الأخ�ضر يف املناطق الباردة هو �أن يتعر�ض لأكرب قدر
لأ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء ،مع مراعاة تظليل النوافذ مبقادير
زاوية ال�شم�س وفق خطوط الطول بحيث حتجب �أ�شعة ال�شم�س عن
الفتحات اخلارجية يف ف�صل ال�صيف احلار.
ولكن االنفتاح على �أ�شعة ال�شم�س حمدود �أي�ض ًا بكفا َءة
البناء يف العزل احلراري ،ف�إذا مل يكن البناء مميز ًا حراري ًا فلن
ينتفع من �أ�شعة ال�شم�س �إال م�ؤقت ًا!
والتظليل ي�ساعد يف تلطيف اجلو خالل ف�صل ال�صيف احلار،
وهذا الت�صميم املعماري املناخي �ضروري يف الأبنية الواقعة يف مناخ
حار ،فانظر �إىل م�سطح الطابق الظاهر يف ال�شكل ( ،)11وكيف
�ألقت عنا�صر البناء املختلفة ظاللها على ال�سطح :مكرر بيت الدرج،
ت�صوينة ال�سطح وخزانات املياه .وهذا يخف�ض من درجة حرارة هذه
العنا�صر يف ف�صل ال�صيف احلار الأمر الذي يجعل منها و�سائل تربيد
وتلطيف للأجواء احلارة املحيطة بالبناء.
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�شكل (:)11
م�سطح بناء يظهر مكرر الدرج
وخزانات مياه على ال�سطح واجتاه الظل

لذلك ميكننا القول �إن الت�صميم املناخي ي�ستدعي �أخذ
موقع بيت الدرج بعني االعتبار �إذا �شئنا تظليل ال�سطح ،فوجود
الدرج جهة ال�شمال مث ًال ال ي�سهم يف التظليل �إطالق ًا.
وميكننا مالحظة �أهمية توزيع خزانات املياه على ال�سطح
بحيث تتوزع الظالل على �أكرب م�ساحة ممكنة .و�أخري ًا ،نلحظ �أثر
ظالل الت�صوينة� ،إذ ميكن بناء ت�صوينة اجلهة اجلنوبية بارتفاع
�أعلى ن�سبة لباقي الت�صوينات يف اجلهات الأخرى بحيث تلقي
ظال ًال �أطول على ال�سطح.
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وقد يتم اال�ستفادة من هذه الظاهرة يف بناء فنا َءات مغلقة
ت�صلها �أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء فتختزن املوجات احلرارية
يف غازاتها ،متام ًا كما يحدث يف ظاهرة االنحبا�س احلراري،
فرتتفع درجة حرارة الفناء يف �أثناء النهار فيما حتجب �أ�شعة
ال�شم�س عن الفناء يف ال�صيف.

�صورة (: )30
تظليل املداخل الزجاجية للأبنية يف ف�صل ال�صيف
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ويالحظ يف ال�صورة ( )30ا�ستطالة املظلة احلجرية
ال�ضخمة وبروزها �إىل اخلارج على نحو يظلل مدخل البناء بالكامل
خالل ف�صل ال�صيف عندما تكون زاوية ال�شم�س مرتفعة كثريا
عن الأفق .لقد منعت املظلة �أ�شعة ال�شم�س من الدخول متام ًا� ،إذ
يالحظ كيف حجبت �أ�شعة ال�شم�س عند �أر�ضية املدخل متام ًا.

�صورة (: )31
تدخل ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء عرب الزجاج
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�أما يف ف�صل ال�شتاء فت�سمح املظلة احلجرية نف�سها لأ�شعة
ال�شم�س بالدخول لتعرب من خالل الزجاج لتقوم بتدفئة هواء الفناء
والذي بدوره ميرر احلرارة اىل داخل البناء عرب نوافذ �صغرية ر�ؤية
�أحدها على اجلانب الأمين يف املدخل �أو تنتقل احلرارة عرب اال�شعاع
 Radiationاو احلمل � Convectionأو التو�صيل احلراري
 Conductionمن خالل اجلدران والفتحات من حولها.
�إن ت�صميم الواجهات اخلارجية حراري ًا م�س�ألة �أ�سا�سية
يف الأبنية اخل�ضراء وكذلك هي م�س�ألة التظليل والأثر املبا�شر
الذي حتدثه داخل الأبنية؛ ولكن ح�ساب كمية الهواء املت�سربة
�إىل الداخل م�س�ألة معقدة �أخرى ،لذلك ف�إننا �سوف نحاول فيما
يلي درا�سة �إ�شكالية ت�سرب الهواء من الفتحات اخلارجية للأبنية
وال�سعي �صوب الك�شف عن بع�ض عنا�صرها الأ�سا�سية.
 3-4حركة الهواء داخل الأبنية

يف الأبنية اخل�ضراء ينبغي �أن تدر�س حركة الهواء فيها
بطريقة دقيقة ،بحيث يتجدد هواء الأبنية النقي ونتخل�ص من
الهواء الفا�سد مع مراعاة عدم الإفراط يف ذلك ،لأن التهوية
املفرطة يف ف�صل ال�شتاء ت�سهم يف فقدان الطاقة من داخل الأبنية
�إىل اخلارج ،كما �أن التهوية املفرطة يف �أيام احلر ت�سهم يف رفع
درجة حرارة البناء على نحو غري مريح.
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كان وا�ضح ًا من خالل درا�سة العديد من الأبنية الأردنية
التقليدية �أن الهواء الداخلي كان يتغري �أكرث من مرة يف ال�ساعة
الواحدة ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل �سرعة الريح يف اخلارج واجتاهها،
وا�ستناد ًا �إىل عدد الفتحات اخلارجية واجتاهها وم�ساحاتها،
ف�ض ًال عن نوع النوافذ والأبواب التي ت�ؤطر هذه الفتحات
اخلارجية ،من حيث املواد امل�صنوعة منها و�سماكتها وكفا َءتها
احلرارية و�آلية عملها وطول ال�شقوق فيها وطول �أماكن ارتباطها
بالفتحة الإن�شائية وما �إىل ذلك.
وباملقابل ،ف�إن ت�ضييق اخلناق على البناء من حيث �إحكام
�إغالق النوافذ والأبواب ي�ستدعي النظر يف درا�سة تزايد ن�سبة
ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو الداخلي بحيث ال تتجاوز الن�سب
امل�سموح بها.
�شكل (: )12
جهاز لقيا�س ثاين
�أك�سيد الكربون
والرطوبة الن�سبية
ودرجة احلرارة
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وقد �أجريت هذه الدرا�سة با�ستخدام �أجهزة قيا�س ن�سبة
ثاين �أك�سيد الكربون يف الف�ضاء الداخلي للمنازل ومقارنته
مبحتوى الهواء اخلارجي الثابت ن�سبي ًا (نحو  380جز َء ًا باملليون)،
وقد ات�ضح �أن حمتوى الهواء الداخلي من ثاين �أك�سيد الكربون
يف الأبنية التقليدية مل يرتفع كثري ًا بالرغم من ن�شاطات الإن�سان
املختلفة التي تنتج كميات كبرية من غاز ثاين �أك�سيد الكربون،
وهذا يعني �أن الهواء كان يتجدد با�ستمرار .والبد من الإ�شارة
هنا �إىل �أن الدرا�سة �أجراها امل�ؤلف على �شقق ومنازل ترتاوح
م�ساحاتها بني � 150إىل  250مرت مربع ومل تن�شر بعد.
ونعتقد �أن ال�شقق ال�سكنية الأ�صغر م�ساحة والأكرث اكتظاظ ًا
بالنا�س رمبا تظهر ن�سب �أعلى من ثاين �أك�سيد الكربون يف خليط
الهواء الداخلي من الغازات ،وبالتايل رمبا يت�ضح �أنها جتدد
هوا َءها يف فرتات زمنية �أطول ،الأمر الذي يجعل منها �أكرث حفظ ًا
للطاقة يف ف�صل ال�شتاء ،ولكنها تكون �أكرث تعر�ض ًا لتكاثف بخار
املاء  Condensationومنو العفن  Fungusفيها.
والناظر املتمعن يف طريقة ت�صميم الأبنية القدمية ،كالتي
تظهر يف ال�صورة ( ،)32يجد �أن فتحات الأبنية اخلارجية كانت
�صغرية جد ًا يف الكثري من احلاالت بحيث مل تتجاوز  %6 – 5من
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م�ساحة الواجهات اخلارجية مقارنة بالأبنية التي متت ال�سابقة
الدرا�سة عليها �سابق ًا وتراوحت بني .%30 – 20

�صورة (: )32
�أبنية عتيقة يف قرية ال�سماكية بالكرك – الأردن

ويف حال الأبنية القدمية ف�إن ال�شقوق الإن�شائية الواقعة
بني �إطار النافذة واجلدار غري موجودة ،وذلك لأن الإطار مغطى
بالق�صارة � Plasteringأو الطني وال تظهر �أي �شقوق بينهما.
ثم �إن طبيعة فتح و�إغالق النوافذ يف الأبنية القدمية كانت
خمتلفة� ،إذ تتحرك الدرف املتحركة بفعل ف�صاالت وتغلق ب�إحكام،
الأمر الذي مينع ت�سرب الهواء عرب ال�شقوق على عك�س ما يحدث
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يف حال نوافذ الألومنيوم ال�سحاب التي يت�سرب الهواء منها عرب
مناطق التقاء الدرف ال�سحاب بالإطار ،كما يت�سرب الهواء عرب
ال�شقوق الواقعة بني الإطار والعن�صر الإن�شائي ولذلك ميكن �أن
يكون �أحد احللول يف الأبنية اخل�ضراء �إلغاء حركة النوافذ متام ًا
وت�صميمها على النحو الظاهر يف ال�صورة ( )33بحيث تكون
ثابتة ال تفتح �إطالق ًا.
�إن هذا احلل ال�صارم ي�ستدعي ت�صميم البناء بطريقة
منا�سبة بحيث ت�سمح النوافذ الأخرى بحركة كافية للهواء يف
داخله� ،أو رمبا تنظيم التهوية بو�سائل ميكانيكية �أو و�ضع �أجهزة
�إلكرتونية ملراقبة ذلك.

�صورة (: )33
نوافذ ثابتة يف جدران بناء �أخ�ضر
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خال�صة القول �إن تبدل الهواء بكرثة يف داخل البيت الأخري
املقام يف املناطق الباردة ن�سبي ًا ي�سهم يف فقدان كميات كبرية من
الطاقة ،ولكننا يف الوقت نف�سه نت�سا َءل:
هل ي�ؤدي �إحكام �إغالق الفتحات اخلارجية متام ًا �إىل
�أق�صى توفري ممكن يف الطاقة؟ ويف الوقت نف�سه نت�سا َءل �أي�ض ًا:
هل ي�ؤدي ذلك الإجراء �إىل ارتفاع من�سوب غاز ثاين �أك�سيد
الكربون يف داخل املنازل على نحو خطري؟
نعتقد �أن الأبنية الأردنية مل ت�صل بعد �إىل تلك املرحلة،
والأبحاث عندنا حول هذه امل�س�ألة ما زالت قليلة ،ولكن املطلوب
هنا هو �إبداع طريقة متوازنة يف حال الأبنية اخل�ضراء بحيث
تكون كمية ت�سرب الهواء �أقل ما ميكن ويف الوقت نف�سه نح�صل
على القدر الكايف من الإنارة الطبيعية.
وبالرغم من �أن ت�سخري فتح الأبواب اخلارجية للدخول
واخلروج ي�سهم يف حت�سني نوعية الهواء الداخلي ،ف�إنه من
امل�ستح�سن درا�سة �إمكانية تنقية الهواء ميكانيكي ًا بحيث يتم
ا�ستغالل الطاقة احلرارية الكامنة يف الهواء الداخلي وخلطها
بكمية �صغرية من الهواء اخلارجي لزيادة ن�سبة الأك�سجني� ،أو
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رمبا خليط من هذا وذاك ،قبل �أن تعاد �إىل داخل البيت .فذلك
ي�سمح بزيادة كفاءة الطاقة يف البناء.
ويالحظ يف ال�صورة (� )34أن الواجهة الزجاجية لباب
رئي�سي فيها درفة باب واحدة يفتح بف�صاالت ،بينما لو �صمم
الباب �سحابا �أو منزلقا على �سكة ل�سمح بدخول كميات عظيمة
من الهواء لأن مناطق االنزالق تتعر�ض لالهرتاء وت�سمح بت�سرب
الهواء �أو دخوله.

�صورة (: )34
�أبواب يف واجهات خارجية متنع ت�سرب الهواء
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خال�صة القول �إن الأبنية اخل�ضراء يف املناطق الباردة
لن تكون خ�ضراء �إذا مل ت�ستطع منع الهواء الداخلي الدافئ
من الهروب �إىل اخلارج يف ف�صل ال�شتاء� ،أو �إذا مل متنع الهواء
احلار من الدخول �إىل البناء يف ف�صل ال�صيف (وفق طبيعة
املنطقة اجلغرافية طبع ًا) ،وذلك مهما ارتقت الأبنية اخل�ضراء
يف موا�صفاتها احلرارية �أو يف م�صادر الطاقة النظيفة التي
ت�ستخدمها �أو يف الت�صميم املناخي الذي تتمتع به.
ولكن ،ويف الوقت نف�سه ،ينبغي �أن يتم ت�صميم هذه الأبنية
لتوفري الهواء ال�صحي املطلوب لعدد الأ�شخا�ص القاطنني يف
البناء �أو الأعداد التي قد تزيد عن ذلك ،وب�أقل التكاليف املمكنة،
مع توفري �صفة اال�ستدامة والراحة احلرارية والراحة النف�سية
والأك�سجني الكايف لت�أمني �أ�س�س ال�صحة العامة لدى ال�سكان،
ولكن لي�س على ح�ساب الإنارة الطبيعية.
وميكن �أن تظهر براعة امل�صمم املعماري التاريخية يف
ال�صورة ( )35حيث جعلت النوافذ �أقل م�ساحة ممكنة ويف
الوقت نف�سه توفر �أعظم قدر ممكن من �أ�شعة ال�شم�س داخل فناء
الكني�سة ،كما يظهر يف نوافذ كني�سة جميع القدي�سني يف م�أدبا،
حيث مت بناء براطي�ش  Sillsالنوافذ مبيالن لل�سماح بدخول �أعظم
قدر ممكن من الإنارة �إىل الداخل ،كما ُبني القمط  Lintelعلى
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نحو متدرج لتحقيق الغر�ض ذاته ،مع مراعاة جعل م�ساحة النوافذ
�أ�صغر ما ميكن!

�صورة (:)35
نوافذ ينظر �إليها من الداخل ملبنى كني�سة الر�سل يف م�أدبا -الأردن
� 4-4ألوان مواد البناء

وبناء عليه ،ف�إن هناك عوامل كثرية ت�ؤدي �إىل خلق �أجواء
مريحة يف داخل الأبنية �صيف ًا �شتا ًء .وميكننا القول �إن من بع�ض
العوامل املهمة يف خلق هذا اجلو املريح هو الت�صميم املناخي
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للأبنية ،وهناك �أي�ض ًا ح�سن اختيار مواد البناء امل�ستعملة يف
البناء ،كما حتدثنا يف الف�صل ال�سابق ،وبراعة دجمها يف الت�صميم
املناخي ،كالطني والق�ش واحلجارة الطبيعية ،فهي مواد منا�سبة
جد ًا للبناء من حيث العازلية احلرارية (الطني والق�ش ،مث ًال)
�صيف ًا �شتا ًء ،ومن حيث اللون اخلارجي الذي يتمتع بخا�صية عك�س
�أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�صيف وبقدرة خا�صة على قلة ابتعاث
احلرارة يف ف�صل ال�شتاء كالطني واحلجارة الطبيعية .ويبدو
�أن هذه اخلوا�ص قد اكت�شفها �أجدادنا بتكرار املحاولة واملراقبة
واخلربة املرتاكمة عرب القرون املرتاكمة من التطور التاريخي.
�إن لون الطني والق�ش ،وكذلك لون احلجر الطبيعي املائل
�إىل اللون الأ�صفر الفاحت �أو �إىل اللون البني الالمع؛ �إنها �ألوان
منا�سبة جد ًا لل�صيف وال�شتاء مع ًا .فاحلجر اليوم ،الذي يتم
ق�صه باملنا�شري امليكانيكية لي�صبح �أبي�ض اللون نا�صع البيا�ض،
يفقد يف ف�صل ال�شتاء ،بفعل االبتعاث احلراري حواىل  % 90من
الطاقة احلرارية التي يكت�سبها من تدفئة املنزل ،فيما تبتعث
ح�صى الوديان واحلجارة الطبيعية ،مث ًال ،ن�سبة  % 50من الطاقة
احلرارية فقط .وهذا ما جعل من البيوت التقليدية التي متتع
�أجدادنا يف العي�ش بداخلها �أماكن �أكرث دفئ ًا يف ف�صل ال�شتاء،
وبالتايل �أكرث راحة ومتعة وا�ستدامة.
الأبنية اخلـ�ضــــراء

127

وال ينبغي �أن ُيظن �أن احلجارة البي�ضاء �سوف تكون �أف�ضل
كفا َءة يف ف�صل ال�صيف ،فقدرة الرخام �أو احلجر على امت�صا�ص �أ�شعة
ال�شم�س تبلغ  ،% 53 – 44وباملقابل ف�إن الزلط واحلجارة التقليدية
متت�ص  % 29فقط من �أ�شعة ال�شم�س ال�ساقطة عليها .وهذا يعني �أن
الأبنية التقليدية التي �أ�شادها �أجدادنا كانت �ألطف جو ًا يف ف�صل
ال�صيف احلار �أي�ض ًا ،وبالتايل كانت �أكرث راحة ومتعة لل�سكن فيها.
جدول (: )3
االبتعاثية احلرارية للمواد املختلفة
عند درجة حرارة ( )35و(�ْ )500س

املرجع :دليل مواد العزل احلراري ،اجلمعية العلمية امللكية.1993 ،
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�صحيح �أن التنوع يف مواد البناء املحلية يفتح �آفاق ًا عظيمة
للإبداع يف الت�صميم املناخي للأبنية ،ولكن ماذا ب�ش�أن املناطق
الفقرية جد ًا يف مواد البناء ،فماذا ي�ستطيع الت�صميم املناخي
فعله يف تلك الأحوال؟
لن�أخذ مث ًال �أبنية القطب ال�شمايل حيث مواد البناء حمدودة
جد ًا وحيث درجة احلرارة متدنية للغاية ،فهل ن�ستطيع �أن نتحدث
عن ت�صميم مناخي؟

�صورة (: )36
بيت جليدي «�أخ�ضر» يف القطب ال�شمايل
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�إن ال�صورة ( )36الفتة من حيث ا�ستخدام اجلبل اجلليدي
كموئل ب�شري ،فكيف ي�ستقيم ذلك ودرجات احلرارة متدنية جد ًا
حيث ت�صل �إىل  70درجة مئوية دون ال�صفر؟ وهل ميكن �أن ندعي
�أن هذه الأبنية الثلجية ميكن �أن تكون �أبنية خ�ضراء كذلك؟
قد يظن �أنه ال توجد عالقة مهمة بني الأبنية يف بالدنا
واملوائل الثلجية يف القطب ال�شمايل التي برع يف هند�ستها وبنائها
�شعب الإ�سكيمو ،فنحن �أبناء حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط يف
بالد ال�شام وطراز �أبنيتنا خمتلف متام ًا ،ولكن الرتيث والتفكر
قلي ًال يف �آلية عمل هذه املنازل فيما يتعلق باالتزان احلراري خالل
درجات حرارة خارجية متدنية جد ًا من �ش�أنها �أن ت�ضيء بع�ض
الأفكار حول ت�صميم �أبنيتنا الواقعة يف املناطق الباردة ن�سبيا �أو
يف املناطق احلارة �سواء ب�سواء.
لنفرت�ض �أن �سماكة اجلدار اجلليدي ي�ساوي �سماكة
جدران �أبنيتنا تقريب ًا ،كما يظهر يف ال�صورة ( ،)37ف�إن درجة
احلرارة اخلارجية يف القطب ال�شمايل هي ع�شرات الدرجات دون
ال�صفراملئوي؛ وعليه ،ف�إن درجة حرارة �سطح اجلدار اجلليدي
من الداخل ال بد �أن تتدنى قلي ًال عن ال�صفر املئوي حتى يظل
متما�سك ًا.
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ولكنه عند ا�ستخدام و�سائل التدفئة قلي ًال (كاحرتاق
�شمعة م�صنوعة من دهن الفقمة مث ًال) ،ف�إن الطبقة الداخلية
التي ت�شكل ج�سم اجلدار الثلجي �سوف تتحول �إىل م�سطح مائي.
ولكن ،ما يلبث �أن يتجمد امل�سطح املائي الرقيق عندما يفتح
�أ�صحاب املنزل الباب قلي ًال �أثناء دخولهم وخروجهم فتتحول
املياه �إىل جليد لتغلق كافة الفراغات التي ظلت مفتوحة عند بناء
البيت فيما بني القطع الثلجية املتباعدة.

�صورة (: )37
بيت �صغري لال�سكيمو ال ت�ستطيع دخوله الدببة القطبية
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�إن حرارة الإن�سان التي يبتعثها بالإ�شعاع والتو�صيل واحلمل،
ف�ض ًال عن الطاقة احلرارية الناجمة عن �شمعة �صغرية حترتق
من دهن حيوان الفقمة تكفي لتدفئة املنزل ،وذلك طاملا �أن رداء
ال�سكان من الفرو وفرا�شهم من �أغطية دافئة �أي�ض ًا .فماذا نتعلم
من �أ�صحاب هذه البيوت و�أمناط حياتهم؟
�إن الأغطية الدافئة �سميكة ومقاومتها لفقدان حرارة
اجل�سم عالية ،وهذا جزء مهم يف الت�صميم املناخي للأبنية
اخل�ضراء �سوف نخ�ص�ص له الف�صل اخلام�س :العزل احلراري
والراحة احلرارية ،ولكن ماذا ب�ش�أن بناء الثلج نف�سه ،كيف ميكن
�أن يكون مادة بناء منا�سبة؟
�إن فقاعات الهواء املحبو�سة داخل الثلج ت�شكل مادة طبيعية
عازلة للحرارة ت�ضفي على البناء راحة حرارية ن�سبية معقولة ،ف�إنها
ت�سمح لدرجة احلرارة يف الداخل �أن ت�صل �إىل نحو ال�صفر املئوي
وذلك �إذا كانت احلرارة يف اخلارج نحو  50درجة حتت ال�صفر.
تخيلوا معي �شتا َءنا عندما يكون قا�سي ًا جد ًا ،ف�إن درجة
احلرارة يف اخلارج ت�صل �إىل  10درجات حتت ال�صفر ،فماذا
يح�صل لو رفعنا درجة احلرارة يف الداخل  50درجة؛ هذا يعني
�أن احلرارة يف الداخل �سوف ت�صبح  40درجة مئوية؛ وهذا يتجاوز
بكثري درجات احلارة املريحة ( 25 –22درجة مئوية).
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نتعلم من الإ�سكيمو كذلك �أن مواد العزل احلراري يف اجلدران
مهمة جد ًا ،و�أنه كلما زادت كفا َءة الغالف اخلارجي احلراري قلت
حاجة البناء �إىل الطاقة امل�ستهلكة لتربيده �أو تدفئته.
ونتعلم �أي�ض ًا من هند�سة البناء عند اال�سكيمو �أن منع الهواء
اخلارجي البارد من الدخول م�س�ألة يف غاية الأهمية ،لذلك يقوم
ال�سكان ببناء مدخل خا�ص للغرف على �شكل نفق يف�صلهم عن
العامل اخلارجي ويعزلهم عن هبات الريح (الحظوا النفق عند
مدخل البيت اجلليدي يف ال�صورة  37وال�شكل .)13
�شكل (: )13
مدخل البيت ونافذته وفتحة التهوية يف �سقفه

الأبنية اخلـ�ضــــراء

133

ويالحظ يف الت�صاميم الأخرية �أن فتحة التهوية تقع يف مكان
مرتفع ،وهي �صغرية جد ًا ملنع فقدان الكثري من الطاقة احلرارية،
كما يالحظ �أن مكان نوم �سكان املنزل مرتفع عن الأر�ض حيث
يتجمع الهواء الأكرث دفئ ًا يف موئلهم اجلليدي.
�إن مواقع النوم يف �شكل ( )13تكون �أعلى ما ميكن كي ي�صل
�إليها الهواء الأدف�أ ال�صاعد �إىل �أعلى .وتو�ضع جلود احليوانات
وفرائها فوق اجلدران من الداخل لل�شعور براحة حرارية �أف�ضل.
وهذا ميكن �أن يوحي لنا بو�ضع طبقة من العازل احلراري على
الأ�سطح الداخلية للأبنية غري املعزولة حراري ًا ،كال�صور امل�صنوعة
من ال�صوف ال�سميك �أو و�ضع الأقم�شة ال�سميكة وال�صوف وال�سجاد
وما �إىل ذلك ،بحيث ت�سمح بتح�سني كفا َءة اجلدران يف العزل
احلراري ويف العزل ال�صوتي كذلك.
وميكن معاينة الفرو الذي يلب�سه اال�سكيمو والأغطية امل�صنوعة
من الفرو �أي�ض ًا التي تغطي �أماكن اجللو�س ومراقد النوم وجدران
البناء من الداخل ،لإ�ضافة كفا َءة �إليه يف العزل احلراري.
وتظهر يف ال�صورة ( )38جمموعة من البيوت التي ر�سمها
�شارلز فران�سي�س هول يف عام Arctic Researches( 1865
 ،)and Life Among The Esquimauxوهي ت�شكل
م�ستعمرة �صغرية قابلة للتو�سع با�ستمرار.
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�صوررة (: )38
م�ستعمرة من بيوت اال�سكيمو ر�سمت عام 1865

وميكننا �أي�ض ًا اقرتاح درا�سة عالقة عدد ال�سكان مب�ساحة
هذه الأبنية واحلكمة من تال�صق هذه الأبنية ،وكمية الإنارة
املطلوبة وما �إىل ذلك من ظواهر جتعلنا نقرتب من ت�صميم
البناء املثايل املنا�سب لكل ظروف مناخية واجتماعية واقت�صادية
مميزة ،وفوق ذلك كله ف�إن البناء الدائري هو الأكرث كفا َءة
حراري ًا من الأ�شكال الهند�سية الأخرى لأنه يقدم �أكرب حجم ب�أقل
م�ساحة �سطحية ممكنة.
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الف�صل اخلـامــ�س
العزل احلراري
والراحة احلرارية
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الف�صل اخلام�س
 -5العزل احلراري والراحة احلرارية
 1-5تقديــم

وظيفة البناء الأخ�ضر �شبيهة بوظائف ج�سم الإن�سان،
حيث تقوم الطبيعة الب�شرية ،وهي حمطة حتليل الف�ضالت الأكرث
كفا َءة يف العامل ،به�ضم الطعام على �أف�ضل وجه واال�ستفادة منه
ثم تكريره والتخل�ص منه لي�صبح �سماد ًا؛ �أما من جهة �أثر املناخ
على الإن�سان والأبنية اخل�ضراء ،فلدى الإن�سان قدرة فريدة على
الت�أقلم مع التغريات املناخية ،على عك�س الكثري من الف�صائل
الأخرى ،التي ال ت�ستطيع الت�أقلم ،كما يحدث اليوم مع الكثري
من الف�صائل احل ّية التي مل حتتمل االرتفاع امل�ضطرد يف درجات
احلرارة بفعل التغريات املناخية التي يتعر�ض لها كوكبنا الأر�ض.
ورمبا يعود �سبب ذلك الت�أقلم التاريخي للإن�سان �إىل
الدورات املناخية املتغرية التي مرت على ع�صور تطور الإن�سان
التاريخي ،ف�ض ًال عن قدرة الإن�سان العقلية واملهارات اليدوية التي
ميتلكها وخياله املفتوح على الالمتناه وتخطيطه املنظم و�إدارته
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املت�سقة للأزمات؛ وهذه �صفات ال يتمتع بها �سوى الإن�سان وحده
يف مملكة احليوانات قاطبة.
فقد عا�صر الإن�سان التقلبات املناخية التي حتمت عليه
حياكة املالب�س الدافئة وتغيري منط تغذيته ،فمهما ا�ستمد الإن�سان
من الطاقة احلرارية عرب الغذاء وال�شراب ف�إنه ال ي�ستطيع العي�ش
يف املناطق الباردة �إال بك�ساء دافئ ،و�إال كان الفقدان احلراري
عظيم ًا و�أودى بحياته و�آل �إىل انقرا�ض جن�سه.
ومن املثال الأخري ن�ستمد فكرة العزل احلراري يف الأبنية
اخل�ضراء ،حيث يقاوم العزل احلراري يف اجلدران والأ�سقف
والأر�ضيات هروب الطاقة �إىل اخلارج يف ف�صل ال�شتاء على
نحو ما يح�صل للإن�سان يف املناطق الباردة ،ومهما قمنا ب�ضخ
كميات كبرية من الطاقة يف داخل الأبنية من خالل و�سائل
التدفئة التقليدية املعروفة ،ف�إن الأبنية لن تكون دافئة ومريحة؛
�أما �إذا و�ضعنا عاز ًال حراري ًا (بول�ستريين � ،Polystyreneصوف
�صخري � ،Rockwoolصوف زجاجي  ،Glass Woolبريليت
 ،Perliteبويل يوريثني � .... ،Polyuretheneإلخ) ف�إن كمية
قليلة من الطاقة �سوف تكون كافية لتدفئة املنازل خالل ف�صل
ال�شتاء البارد.
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لذلك ف�إنه ميكن ت�سمية هذه املوائل املعزولة حراري ًا ب�أنها
خ�ضراء وذلك لإ�ضفاء عن�صري الراحة احلرارية واال�ستدامة
عليها �إىل جانب توفري الطاقة وتقليل كميات الغازات ال�ضارة
املنبعثة وتوفري احلياة ال�صحية لقاطنيها.
�إن �أف�ضل الأبنية حراري ًا هي تلك التي تقام حتت الأر�ض،
كما فعل الرومان يف �شمال �إفريقيا وال�صينيون يف املناطق احلارة
�صيف ًا ،تليها الأبنية التي تتال�صق بع�ض عنا�صرها اخلارجية
بكتل �ضخمة ،كاجلبال� ،أو تلك التي ت ـُحفر يف ال�صخر� ،أو تلك
التي تردم �سطوحها بالطمم وتزرع بالنباتات؛ ثم نبد�أ بالتدرج
للحديث عن الأبنية املتال�صقة من جهة خارجية �أو �أكرث.
�أما �أف�ضل �أ�شكال الأبنية املك�شوفة للجو اخلارجي بالكامل
من حيث االنتقالية احلرارية ،فهي الدائرة لأنها حتقق �أكرب
حجم يف �أقل م�ساحة �سطحية ممكنة ،ولكن الت�صاميم املعمارية
تفر�ض �أ�شكا ًال خمتلفة؛ لذلك ،وكقاعدة عامة ،ف�إنه كلما كان
البناء �أقرب �إىل املربع كان �أف�ضل حراري ًا ،وكلما زادت بروزات
البناء وتعرجاته زادت م�ساحته ال�سطحية اخلارجية وفقد حرارة
�أكرب يف ف�صل ال�شتاء واكت�سب حرارة �أعظم يف ف�صل ال�صيف.
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 2-5العـــزل احلـــراري

العزل احلراري يف الأبنية له موا�صفات ينبغي التقيد بها،
وذلك كما يلي:
فمن حيث النوع ،هناك مواد عوازل حرارية �أف�ضل من
غريها من جهة مقاومة انتقال احلرارة من خاللها عرب الو�سائل
املعروفة لدينا (احلمل والتو�صيل والإ�شعاع) ،فالبويل يوريثني
املوجود على اجلدار والظاهر يف ال�صورة ( )39هو من �أكرث
العوازل احلرارية التجارية والعملية امل�ستخدمة يف العامل كفاءة،
لكن �سعرهذه املادة العازلة مرتفع ،وبالرغم من ذلك فال ينبغي
عدم ا�ستخدامها لأن كفا َءتها مرتفعة.
وتظهر يف ال�صورة ( )39املادة العازلة من البويل يوريثني
ال�صفراء اللون واملتجان�سة التي مت ر�شها يدوي ًا على اجلدار ومن
ثم �شرع املقاول يف بناء جدار من الطوب املفرغ حلمايتها من
�أ�شعة ال�شم�س والعوامل ال�ضارة الأخرى .الحظ كيف يبتعد اجلدار
قلي ًال عن العازل احلراري كي ي�سمح له بعك�س احلرارة الداخلية
التي ت�سعى لالنتقال �إىل اخلارج بالإ�شعاع ،وهذه امل�سافة ينبغي
�أال تزيد عن �سنتمرتين و�إال �أ�صبح هناك تيارات حمل يف هذا
الفراغ الهوائي ت�سهم بدورها يف فقدان احلرارة.
�أي�ض ًا نالحظ يف ال�صورة ( )39كيف متت معاجلة زاوية
142

الأبنية اخلـ�ضــــراء

اجلدار كي تنغلق الفتحة الداخلية املحاذية للعازل احلراري
ومتنع �أي حركة للهواء باحلمل داخل الفراغ.
وبالرغم من �إن مادة البويل يوريثني هي من �أكرث �أنواع العزل
احلراري تكلفة؛ ولكنها عادة ما يتوافق ال�سعر مع الكفا َءة احلرارية
فتكون املح�صلة النهائية للتكلفة واحدة ،مبعنى �أن �سماكة �سنتمرت
واحد من البويل يوريثني يوفر كفا َءة حرارية مماثلة ملادة البول�ستريين
املمدد  Expanded Polystyreneب�سماكة �سنتمرتين ،لذلك ف�إننا
جند �سعر الأول ي�صل �إىل �ضعف �سعر البول�سرتين يف املرت املربع
الواحد لل�سماكة ذاتها ،وهذا حال ال�سلع الأخرى يف ال�سوق التي تتبع
مبد�أ اجلودة والعر�ض والطلب.

�صورة (: )39
بويل يوريثني على �سطح جدار خر�ساين م�سلح
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لذلك ،ف�إن مواد البول�ستريين وال�صوف ال�صخري وغريها
من مواد العزل احلراري ت�ستخدم يف جدران الأبنية .ي�ستخدم
البويل يوريثني يف اجلدران ،ولكن نظر ًا لكفا َءته العالية يف العزل
احلراري ف�إنه ي�ستخدم يف �سقوف الثالجات وجدرانها لتوفري
عزل حراري ممتاز ،كما يظهر يف ال�صورة (.)40

�صورة (: )40
عزل حراري (بويل يوريثني) داخل جدار ثالجة

وال ينبغي �أن ُيظن �أن الأبنية اخل�ضراء تكتفي باملوا�صفات
العامة يف العزل احلراري� ،إذ ينبغي �أن تت�ضاعف كفا َءتها احلرارية
كما يظهر يف ال�صورة ( ،)41حيث ال تقل �سماكة كل طبقة من
طبقات ال�صوف ال�صخري امل�ستخدمة يف العزل احلراري عن 5
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�سنتمرتات؛ فحتى لو نظرنا �إىل معيار ال�سمك االقت�صادي للعازل
احلراري ف�إن متطلبات تلويث البيئة ت�ستدعي زيادة �سماكة العزل
احلراري عن احلدود الدنيا املطلوبة.

�صورة (: )41
�صوف �صخري يعزل املباين اخل�ضراء
�إن كفا َءة البول�ستريين املبثوق Extruded Polystyrene

ال تقل يف العزل احلراري عن كفا َءة ال�صوف ال�صخري ،وهذا
العازل ي�أتي ب�سماكات متنوعة و�ألوان متعددة ،كالأزرق والأ�صفر،
ويف�ضل �أال تقل �سماكته عن � 5سنتمرتات يف �أ�سو�أ الأحوال ،ولكن
ذلك يعتمد على م�ساحات الفتحات اخلارجية وطبيعة مواد البناء
الإن�شائية والنوافذ وما �إىل ذلك ،لذلك ينبغي ت�صميمها مبا
يتوافق مع �أحوال كل بناء على حدة.
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�صورة (: )42
بناء الطوب اخلر�ساين املفرغ على �ألواح البول�ستريين

والبول�ستريين املبثوق �أف�ضل كفا َءة من البول�سرتين املمدد
 ،Expanded Polystyreneولكن لل�ضرورة �أحكام ،فيمكن
ا�ستخدام البول�سرتين املمدد طاملا �أنه بالكثافة املطلوبة وال�سماكة
املنا�سبة حل�ساب املقاومية احلرارية Thermal Resistivity
الكلية للجدار �أو ال�سقف ،وهو �أكرث مالئمة ل�صناعة قوالب رب�س
العقدات امل�ضلعة � Ribbed Slabsأي�ض ًا ل�سهولة التعامل معه
وانخفا�ض �سعره ن�سبيا.
وبناء عليه ف�إن اختيار نوعية العازل احلراري املالئمة
لال�ستخدام املحدد يف مكان ما من ج�سم البناء هي م�س�ألة مهمة،
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وكذلك هي م�س�ألة حماية العازل احلراري من املاء �أو �أ�شعة
ال�شم�س �أو منافذة بخار املاء  Vapour Permeanceوغريها
من عوامل طبيعية �أو ا�صطناعية (كاملحاليل الكيميائية) .فهناك
درا�سات ل�ضرورة ا�ستخدام حواجز �صادة لبخار املاء Vapour
 Barrierمن �ش�أنها �أن متنع بخار املاء من التكاثف يف داخل
العنا�صر الإن�شائية (�أنظر كودة العزل احلراري والرطوبة يف
املباين – الف�صل الثالث ،ال�صادرة عن وزارة الأ�شغال العامة
الأردنية لعام  2003والتي يجري حتديثها حالي ًا يف اجلمعية
العلمية امللكية).
وفيما يلي جدول ( )4لقيم املو�صلية احلرارية Thermal
 Conductivityوالكثافة لبع�ض املواد الإن�شائية من �ش�أنها �أن

تفتح �آفاق املعرفة الختيار مواد البناء املنا�سبة لرفع كفا َءة الأبنية
اخل�ضراء يف العزل احلراري:
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جدول (: )4
قيم املو�صلية احلرارية والكثافة لبع�ض املواد الإن�شائية

(املرجع :املهند�س �أدهم �سبع العي�ش دليل مواد العزل احلراري
للمباين� ،إ�صدارات اجلمعية العلمية امللكية)1990 ،
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تابع جدول (: )4
قيم املو�صلية احلرارية والكثافة لبع�ض املواد الإن�شائية

(املرجع :دليل مواد العزل احلراري للمباين)
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تابع جدول (: )4
قيم املو�صلية احلرارية والكثافة لبع�ض املواد الإن�شائية

(املرجع :دليل مواد العزل احلراري للمباين)
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ويالحظ يف اجلدول (� )4أن البويل يوريثني ميتلك �أقل
خا�صية يف املو�صلية احلرارية ( )0.023ولكن ذلك ال يعني �أن
نهمل مواد البناء الأخرى لأن املهم هو حتقيق انتقالية حرارية
معقولة ( )U-valueللعنا�صر اخلارجية للأبنية اخل�ضراء؛
واالنتقالية احلرارية تعتمد على نوع املادة العازلة و�سماكتها؛
لذا ،ف�إن اختيار املادة العازلة املحلية �أو املتوافرة يف �أقرب مكان
بال�سماكة التي حتقق االنتقالية احلرارية املطلوبة هي الغاية من
الت�صميم احلراري الأخ�ضر للأبنية.
وبالرغم من �أن احلد الأدنى لكفا َءة اجلدران والأ�سقف
(االنتقالية احلرارية) مقررة �سلف ًا يف موا�صفات الأبنية لأغلب
الدول ،ف�إن زيادة كفا َءة هذه اجلدران والأ�سقف والأر�ضيات ميزة
�إ�ضافية جلعل الأبنية خ�ضراء بغ�ض النظر عما ي�سمى «بال�سمك
االقت�صادي» ،وبخا�صة يف �أيامنا هذه حيث �أزمة الطاقة تتفاقم
يف العامل وحيث املتطلبات البيئية غدت �أكرث �صرامة لتقليل
االنبعاثات يف اجلو.
و�إذا كانت التكلفة الإ�ضافية لثمن العازل احلراري هي
امل�سار احلرج ،ف�إن اال�ستثمار فيها بات جمزي ًا يف ع�صر ارتفعت
فيه �أ�سعار الطاقة على نحو غري م�سبوق ،بل وباتت �شحيحة يف
الدول غري النفطية ،ويف ع�صر بات تلويث البيئة م�س�ألة مهمة
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�أي�ض ًا ينبغي �أخذها بعني االعتبار� ،سواء على �صعيد االتفاقيات
الإطارية للتغري املناخي املرتبطة بالأمم املتحدة وما �صدر عنها
من �أجندات وتو�صيات� ،أو على ال�صعيد الأخالقي والثقايف الذي
ي�ستدعي العناية بالبيئة بو�صفه واجب ًا �أخالقي ًا ،وذلك للحد
من التلوث الذي يهدد الكرة الأر�ضية بارتفاع مفرط يف معدل
درجة حرارة الغالف اجلوي ،وبالتايل ملنع حدوث كوارث طبيعية
وتغريات مناخية عظيمة رمبا ينجم عنها انقرا�ض الكثري من
الكائنات احلية ،الأمر الذي �سوف يهدد �سل�سلة الطاقة والغذاء
ال�ضرورية لبقاء احلياة الطبيعية بال�شكل التي هي عليه اليوم.
 3-5كودة العزل احلراري 2009

يف كودة العزل احلراري الأردنية الأحدث لعام  ،2009ال يجوز
�أن تتجاوز انتقالية اجلدران اخلارجية للحرارة عن  1.6واط /
م .2درجة (اجلدران والفتحات اخلارجية مع ًا) على �أال تقل كفا َءة
اجلدران وحدها عن  0.57واط  /م 2درجة .وهذا يعني ما يلي-:
(1.6 = 0.57 )x( + 5.6 ) x -1
على افرتا�ض ان  xهي م�ساحة اجلدران ال�صماء وهذا
يعني �أنه يف حال ا�ستخدام نوافذ �ألومنيوم بطبقة واحدة من
الزجاج ،مث ًال (انتقالية حرارية ت�ساوي  )5.6ف�إن حل املعادلة
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يف�ضي �إىل �أن قيمة  xهي � ،%80أي �أن م�ساحة الفتحات
اخلارجية ينبغي �أال تزيد عن  %20من م�ساحة اجلدران اخلارجية
لتحقيق متطلبات كودة العزل احلراري لعام .2009
�شكل (: )14
قيم االنتقالية احلرارية ملناطق متنوعة من البناء
(كودة )2009

املرجع :كودة العزل احلراري واملائي لعام  ،2009وزارة الأ�شغال
العامة الأردنية.
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وي�ستدعي الت�صميم املناخي للأبنية اخل�ضراء �أن تتم زيادة
كفا َءة اجلدران يف العزل احلراري بحيث تنخف�ض القيمة 1.6
�إىل ما دون الواحد و�أكرث ،وكذلك ن�ستطيع زيادة كفا َءة اال�سقف
يف العزل احلراري بحيث ت�صبح �أقل من القيمة الدنيا املن�صو�ص
عليها يف الكودة ،وهي  0.55واط/مرتمربع .درجة.
ون�ستطيع فعل ذلك بطرائق �شتى كت�صغري م�ساحة الفتحات
اخلارجية وحت�سني اخلوا�ص احلرارية للنوافذ والأبواب وتظليلها
و�إحكام �إغالقها ملنع ت�سرب الهواء �أو زيادة �سماكة العزل
احلراري للجدران والأ�سقف �أو رفع كفا َءتهما با�ستخدام مواد
عازلة للحرارة �أكرث كفا َءة ،ف�ضال عن اختيار الألوان املنا�سبة
للواجهات اخلارجية والأ�سطح املك�شوفة.
�إن تلك الإجرا َءات الأخرية لي�ست كافية جلعل البناء
�أخ�ضر ،فهناك عوامل �أخرى كثرية ،منها كيفية التعامل مع
الأ�شعة ال�شم�سية با�ستخدام املظالت �أو التظليل اخلارجي على
الأ�سطح واجلدران ،وكذلك درا�سة كمية الهواء املت�سرب �إىل
اخلارج يف ف�صل ال�شتاء والداخل �إىل املنازل يف ف�صل ال�صيف،
ثم هناك طبيعة �إ�شغال البناء وعدد م�ستخدميه وكفا َءة �أنظمة
التدفئة والتربيد وا�ستخدامات م�صادر الطاقة ال�شم�سية �أو
الطاقة احلرارية اجلوفية يف تزويد املبنى بحاجته من املياه
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احلارة والتدفئة وما �إىل ذلك .والأهم من ذلك �أن تتحقق الراحة
احلرارية لقاطني البناء.
 4 -5الراحة احلرارية
�شكل (: )15
درا�سة تظهر عالقة درجة احلرارة ب�صحة الإن�سان

معدل حاالت الوفاة مقابل معدل درجة احلرارة
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وال �شك كذلك يف �أن �صحة الإن�سان وظروف املعي�شة
ال�صحية  Healthy livingيف داخل الأبنية هي م�س�ألة يف غاية
الأهمية للأبنية اخل�ضراء ،ف�إذا نظرنا �إىل �شكل ( )15جند �أن
حاالت الوفاة ترتفع كلما تدنت درجة احلرارة يف داخل الأبنية؛
وبنا ًء عليه ف�إن الأبنية اخل�ضراء ينبغي �أن حتافظ على معدل
درجة احلرارة يف فنا َءاتها الداخلية عند درجة �أعلى من 18
درجة مئوية يف املناطق الباردة ،ولكن ذلك ال�شرط وحده رمبا
ال يحقق الراحة احلرارية املطلوبة ،لذلك ف�إن النظر �إىل �شكل
( )20يف الف�صل الأخري �سوف يقدم فكرة �أو�سع عن املعايري
الأخرى املرتبطة بالراحة احلرارية.

�صورة (: )43
بناء ي�ستخدم التجاويف ال�صخرية للح�صول على الراحة احلرارية
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ولكن ،ملاذا تتحقــق الراحة احلرارية داخل البناء
التاريخي الظاهر يف ال�صورة ( )43وال تتحقق اليوم يف �أبنيتنا
التقليدية املعا�صرة؟
تتمثل الإجابة عن ال�س�ؤال الأخري يف �أن الراحة احلرارية
ممكنة يف البناء الذي يتعر�ض للأحوال اجلوية اخلارجية عرب
واجهة واحدة فقط هي يف الغالب تتجه باجتاه اجلنوب ال�صطياد
�أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء البارد ،كهذه املغارة التي مت حتويلها
�إىل م�سكن يف عني حزير بالقرب من مدينة ال�سلط ،حيث حتافظ
املغارة -املنزل على درجة حرارة الفنا َءات الداخلية قريبة من
درجة حرارة املغارة التقليدية ،وهي ترتاوح بني  20 – 16درجة
بني ف�صلي ال�صيف وال�شتاء .لذلك ،ف�إن �أي م�ساهمة حرارية
�إ�ضافية من �ساكني املنزل ت�سهم ب�شكل فاعل يف رفع درجة حرارة
الفنا َءات الداخلية �إىل درجة مريحة ن�سبي ًا.
وقد زرنا م�ؤخرا منزل ال�شاعر �سليمان امل�شيني يف ال�سلط
و�شاهدنا مغارة يف داخل املنزل وهي ت�ستخدم اليوم كم�ستودع
بينما كانت يف املا�ضي ت�ستخدم لن�شاطات متنوعة .ويبدو لنا �أن
ا�ستقرار درجة احلرارة يف املغارة ال ي�سهم يف خلق راحة حرارية
داخل املغارة وح�سب بل ي�سهم يف ا�ستقرار درجة حرارة الغرف
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الأخرى الكثرية املتوزعة يف داخل البناء ،الأمر الذي ي�ضفي على
البناء يف جممله راحة حرارية معقولة �صيف ًا �شتا ًء.
فالأبنية اخل�ضراء حتافظ على درجة حرارتها ثابتة تقريب ًا
لي ًال نهار ًا ،كما تفعل النباتات ،ف�إذا قمنا بقيا�س درجة حرارة
�ساق �شجرة �أو �سطح ورقة �شجر ،ف�إننا جندها ثابتة تقريب ًا يف
الليل والنهار(با�ستثناء �سطحها اخلارجي �صيف ًا)  ،بالرغم من
االختالف الوا�ضح بني درجة حرارة الهواء لي ًال ونهار ًا.
فالأبنية اخل�ضراء تتميز باال�ستقرار الن�سبي يف درجة
احلرارة فيها ،بحيث يكون فقدان احلرارة �إىل اخلارج يف ف�صل
ال�شتاء �أقل ما ميكن ،وبحيث يكون اكت�ساب احلرارة من اخلارج
يف ف�صل ال�صيف �أقل ما ميكن �أي�ض ًا.
وباملقابل ف�إن ما يفقده البناء التاريخي املال�صق لل�صخور
الطبيعية (�صورة  )43من طاقة حرارية خالل ف�صل ال�شتاء فانه
ي�سرتده من الطاقة احلرارية املختزنة يف ال�صخور.
�أما الذي يكت�سبه البناء من طاقة حرارية ا�ضافية يف ف�صل
ال�صيف احلار فيتعادل مع م�ستوى احلرارة املنخف�ض يف داخل
ال�صخور املت�صلة بالق�شرة الأر�ضية العميقة ن�سبيا ،وبالتايل يتم
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ا�ستيعابها يف باطن الأر�ض ب�صورة تدرجية ،ناهيك مب�ساهمة حركة
الهواء يف التخل�ص من احلرارة الإ�ضافية ،كحال امل�ساكن امل�ستقرة
حراري ًا يف التجاويف ال�صخرية الظاهرة يف �صورة (.)44

�صورة (: )44
�أبنية م�ستقرة حراري ًا يف جتاويف �صخرية طبيعية

وميكننا التعلم من الأ�شجار يف الطبيعة وا�ستقرار جذورها
يف الرتبة عند �أعماق �إجما ًال ما تكون درجة حرارتها م�ستقرة
طوال ف�صول ال�سنة؛ وهذه اخلا�صية ميكن تطبيقها يف الأبنية
اخل�ضراء بحيث ميكن االنتفاع من �أكرب �سطح م�ستقر حراري ًا
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لغايات التدفئة �أو التربيد ،وذلك وفق ًا للمناخ ال�سائد؛ وهذا ما
نطلق عليه ا�سم الطاقة احلرارية اجلوفية.
وميكن اعتبار البرتاء والنماذج املتنوعة الهجينة منها (كما
يظهر يف ال�صورة  )44مثا ًال حي ًا على �إمكانية االنتفاع من الطبيعة
املحيطة بالبناء ب�صورة خ�ضراء رفيقة بالبيئة جتعل االرحتال
احلراري يف الق�شرة الأر�ضية املال�صقة للبناء منخف�ض الوترية ،الأمر
الذي يجعل من تلك املوائل �أماكن مريحة لل�سكن وموفرة للطاقة.
G r e e n s tr uctur e s

�صورة (: )45
�أبنية حمفورة يف ال�صخر مبدينة البرتاء
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 5-5البرتاء منوذج ًا حراري ًا لليون�سكو

قدمنا بحث ًا عن �أبنية البرتاء �أمام امل�شاركني يف الندوة
الدولية التي نظمها اليون�سكو – باري�س (وكالة الأمم املتحدة
للتعليم والعلوم والثقافة) التي انعقدت بني  10 – 8كانون �أول
لعام  2010بعنوان�« :أخالقيات البيئة ،التنوع احليوي والتغري
املناخي» ،وذلك يف مدينة مونتي كارلو – �إمارة موناكو؛ ويفيدنا
هذا البحث يف هذا الف�صل لتو�ضيح فكرة العزل احلراري والراحة
احلرارية وكيف يرتبطان معا!.
لقد طرح البحث مثا ًال عن العالقة املذكورة من خالل �أبنية
مدينة البرتاء الأثرية� ،إحدى عجائب الدنيا ال�سبع ،بو�صفها مادة
لدرا�سة تكيف العرب الأنباط مع الفرتة املناخية الباردة التي تعر�ضت
لها املنطقة نحو القرن ال�ساد�س قبل امليالد وا�ستمرت لعدة قرون.
يف ع�صر �شديد الربودة رحل العرب الأنباط يف القرن
ال�ساد�س قبل امليالد من �شمايل �شرق اجلزيرة العربية اىل
جنوب الأردن طلبا للدفء حيث فهموا كيفية التعامل مع الطاقة
احلرارية املوجودة يف باطن الأردن واملخزونة يف جوف ال�صخر،
كما اكت�شفوا اال�ستقرار الن�سبي لدرجات احلرارة يف جوف
ال�صخور الوردية وما توفره من راحة حرارية للقاطنني فيها.
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�شكل (: )16
تذبذب درجات احلرارة يف العامل منذ  2600عام

املرجع:
Fagan, Brian, The Great Warming, 1st edition, New York
Berlin, London: Bloomsbury press, 2006.

-

ومن اجلدير بالذكر �أن الكثري من احل�ضارات قد اقتب�ست
هذه الفكرة وا�ستخدمتها لإقامة مدن خ�ضراء ،مثل مدينة مهتار
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الإيرانية التي بنيت يف ال�صخر على نحو مماثل يف القرن الثالث
ع�شر للميالد وذلك خالل فرتة برودة مناخية تعر�ضت لها املنطقة
�آنذاك .ومن الالفت �أن هذه الأبنية الغائرة يف اجلبال ما زالت
ت�ستخدم لل�سكن حتى يومنا هذا.

�صورة (:)46
�أبنية من مدينة مهتار الإيرانية

كذلك ا�ستطاع العرب الأنباط حتقيق التوازن بني الطاقة
احلرارية املفقودة من خالل الفتحات اخلارجية ،كالأبواب� ،إىل
جانب تلك الطاقة املفقودة من خالل اجلدران اخلارجية ،يف
مقابل الطاقة احلرارية امل�ستمدة من اجلبال ال�صخرية وطبقات
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الأر�ض القريبة من �سطح الأر�ض؛ و�أي�ض ًا يف مقابل الت�صميم
املعماري املناخي للأبنية ،من حيث اجتاه الفتحات اخلارجية
بالن�سبة �إىل اجلنوب وحجم هذه الفتحات ن�سبة �إىل م�ساحات
الفراغات الداخلية كي تتحقق الراحة احلرارية.
وراقب امل�ؤمترون باهتمام الدرو�س التي ميكن تعلمها من
املدينة الوردية يف �إن�شاء الأبنية املعا�صرة ،من حيث ان�سجام طراز
الأبنية مع البيئة املحيطة واملناخ ال�سائد ،ف�ض ًال عن اال�ستخدام
املثايل ملواد البناء وت�صميم الأبنية وتوفري احتياجاتها من املاء
والهواء النظيف ،وتنظيم مواقع اخلدمات وت�صميم الطرقات
وقنوات املياه وال�ساحات العامة والأبنية احلكومية و�أماكن العبادة
وما �إىل ذلك.
ويتطلع البحث �إىل التو�سع يف الدرا�سة لأخذ مناذج من
الأبنية ال�صخرية التي بنيت الحق ًا حول اجلبال يف �ضوء ظاهرة
التغري املناخي �أي�ض ًا ،ولكن عندما بد�أ املناخ يتجه نحو الدفء
قبيل احتالل الرومان للبرتاء ،وذلك كي تكون مو�ضوع درا�سة
عاملية ال تتوقف �أهدافها عند تو�ضيح عالقة البيئة املبنية The
 Built Environmentبالتغري املناخي وح�سب بل لت�سلط ال�ضوء
�أي�ض ًا على املدينة �سياحي ًا بو�صفها من عجائب الدنيا ال�سبع
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و�أمنوذج ًا حي ًا للتكيف مع املناخ ا�ستجابة لندا َءات الأمم املتحدة
عرب االتفاقيات الإطارية للتغري املناخي بد َء ًا من كوبنهاجن
بالدمنارك عام  2009ومرور ًا باجتماع كانكون باملك�سيك يف نهاية
عام  ،2010وانتهاء باجتماع ديربان بجنوب �إفريقيا يف ال�شهر
الأخري من عام  2011واالجتماع الذي تاله يف ريو بالربازبل نهاية
العام املن�صرم .2012
 6-5الأبنية الرتاثية حراري ًا

جند �أمثلة �شبيهة بالبرتاء كالبناء يف ال�صورة ( )47وهي
لبناء يف قرية ال�سماكية من جهات الكرك بالأردن ،ويظهر فيها
بناء قد ردمت ن�سبة جيدة من حميطه من اجلهة اخللفية للبناء
وعلى اجلانبني ،الأمر الذي يجعله م�ستقر ًا حراري ًا �إىل حد ما،
على نحو ما �شاهدنا يف احلاالت ال�سالفة الذكر ،كالأبنية املحفورة
يف ال�صخر �أو تلك التي ت�ستخدم التجاويف ال�صخرية كفنا َءات
داخلية للموائل الب�شرية .وهو بناء يعود �إىل القرن التا�سع ع�شر.
ولكن ماذا ب�ش�أن تلك الأبنية ،هل هي مميزة حراري ًا من نواح
�أخرى �أي�ض ًا؟
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�صورة (: )47
بناء قدمي يف قرية ال�سماكية – الكرك

�إذا ما نظرنا �إىل ال�صورة ( )48التي تبني عقدة �أو �سقف
بناء �شبه مهدومة ،ف�إننا نلحظ التنوع الكبري يف مواد ال�سقف،
من اخل�شب �إىل الطني والق�ش� ،إىل الطبقة اخلفيفة من الأع�شاب
التي منت على ال�سطح وت�سهم يف ابطاء حركة الرياح وتقليل
الفاقد احلراري يف ف�صل ال�شتاء فيما تلقي الظل على ال�سطح
يف ف�صل ال�صيف؛ وهي كلها مواد ت�سهم يف عزل ال�سطح عز ًال
حراري ًا ممتاز ًا فت�ضفي الراحة احلرارية على البناء .وهي مواد
طبيعية م�ستمدة من البيئة املحلية وال ت�سهم ب�أي �ضرر ملمو�س
لعنا�صر البيئة املختلفة.
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�صورة (: )48
مقطع �سقف بناء متداع يف قرية ماعني  /جنوب الأردن

وكذلك حال الأبنية اخل�ضراء فيما يتعلق بالغالف الواقي من
العوامل اجلوية ،حالها حال الأ�شجار يف الطبيعة ،فمياه الأمطار
ال تخرتق �أوراق الأ�شجار و�أغ�صانها و�ساقها ،فيما ينبغي ت�صميم
الأبنية اخل�ضراء بحيث ال متت�ص مياه الأمطار و�إال فقدت كفا َءتها
يف العزل احلراري .وامت�صا�ص املاء يف الأبنية قد يتم يف جذور
البناء (�أي �أ�سا�سه) �أو يف �أغ�صانه (اجل�سور والكمرات) �أو يف
�أوراق البناء (نوافذه وفتحاته الطبيعية على العامل اخلارجي).
وبالرغم من �أن �أوجه ال�شبه التي تقوم بينهما كبرية ف�إن
التطابق بني الأبنية والطبيعة لي�س تام ًا كما ميكن �أن يغلب الظن،
الأبنية اخلـ�ضــــراء

167

ففيما متت�ص جذور الأ�شجار املياه والغذاء من الرتبة ،ف�إن الأبنية
اخل�ضراء يتم ت�صميمها ملنع و�صول مياه الرتبة ورطوبتها �إىل عنا�صر
البناء الإن�شائية ،كما يظهر ب�شكل وا�ضح يف ال�صورة (.)49

�صورة (: )49
عزل مائي للأ�سا�سات حلماية الأبنية من رطوبة الرتبة ومياهها

وهناك وجه �شبه �آخر يقوم بني الأبنية اخل�ضراء والأ�شجار،
وميكننا احلديث عنه الآن يف �سياق اقامة �أوجه ال�شبه والالختالف،
وهو املادة العازلة التي تغلف �ساق اال�شجار وحتميها من التغريات
املناخية� ،إذ �إن الأجزاء املت�شققة حول ال�ساق تتمتع بكفاءة عالية
يف العزل احلراري فت�سهم بالتايل يف تغليف ال�ساق وحمايته من
العوامل اجلوية.
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وهذا ما ينبغي �أن تكون عليه الأبنية اخل�ضراء ،من حيث
كفا َءة العزل احلراري يف الواجهات اخلارجية وعلى �سطوح الأبنية
املتنوعة الأ�شكال ،بحيث حتمي الأجزاء الداخلية من التقلبات
اجلوية يف درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية حتديدا.
ولكن امل�شكلة ،كما ال ريب نعلم ،فانها تكمن يف وجود
الفتحات اخلارجية يف حال الأبنية ،بينما فيما يتعلق باملحيط
اخلارجي للأ�شجار ف�إنه مغلق باحكام ال مثيل له ،بل يتم ترميمه
با�ستمرار اذا تعر�ض ال�ساق لأي جرح �أو �ضرر.
وي�ضاف �إىل عنا�صر الراحة احلرارية يف املوائل الب�شرية
ما ينتجه الإن�سان نف�سه من طاقة حرارية يف داخل بيته يتم
اختزانها يف ثنايا اجلدران وال�سقوف ،كما يتم اختزانها يف متاع
البيت على تنوع �أ�شكالها و�أنواعها ،ف�ض ًال عن �أي حظائر حيوانات
قد تكون مال�صقة له.
وف�ض ًال عن دور نوع مواد البناء ولونها يف جعل �أبنية الأجداد
منازل مريحة �صيف ًا �شتا ًء ،ف�إن طبيعة ت�صميم البناء ومنط ا�ستعماله
كانت ت�ؤدي وظائف مهمة كذلك .فكيف يكون ذلك؟
خذ ،مث ًال� ،سماكة اجلدران ،ف�إن منزل جدي �أ ّيوب البديوي
الظاهر يف ال�صورة ( )50والذي مت �إن�شا�ؤه حواىل عام  1860يف
الأبنية اخلـ�ضــــراء

169

الفحي�ص بحا�ضرة البلقاء من حمافظات الأردن (الطابق ال�سفلي
منه مت ت�شييده يف مرحلة �أوىل) كان يت�ألف من قاعة كبرية فيها
م�صطبة مرتفعة بداخلها “نقرة” للتدفئة .والنقرة هي حفرة يف
الأر�ض كانت توقد النريان فيها.
	الحظ �سماكة اجلدران اخلارجية الكبرية جد ًا ،والتي
كانت متنع املوجات احلرارية ال�صيفية احلارة يف اخلارج من
الدخول �إىل داخل املنزل .لذلك ،كانت درجة حرارة جدرانه
م�ستقرة عند درجة احلرارة نف�سها تقريب ًا ،وذلك خالل ف�صول
ال�سنة كافة ،وخا�صة �إذا مت �إحكام �إغالق الفتحة الأمامية.

�صورة (: )50
�صورة ملنزل �أ ّيوب البديوي �أبو د ّية/الفحي�ص
الأردن :بني اجلزء ال�سفلي نحو عام 1860
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كذلك ،ميكن املالحظة من ال�صورة (� )50أن الواجهة الوحيدة
املك�شوفة هي الواجهة اجلنوبية ،وقد كان جزء منها مردوم ًا حتت
الأر�ض ليخدم الغر�ض نف�سه يف منع اكت�ساب احلرارةخالل ف�صل
ال�صيف �أو ملنع فقدان احلرارة خالل ف�صل ال�شتاء.
�أما اجلزء الذي ظل مك�شوف ًا من الواجهة اجلنوبية فكان الغر�ض
منه ت�سهيل مهمات التهوية �شتا ًء ( نتيجة �إ�شعال احلطب يف النقرة )
ف�ض ًال عن ال�سماح بدخول �أ�شعة ال�شم�س �إىل �أرجاء املكان كافة يف ف�صل
ال�شتاء عندما تكون زاوية ال�شم�س مع الأفق �أقل ما ميكن.
ومبعنى �آخر ف�إن هذا االرتفاع ال�شاهق للمدخل الرئي�س كان ي�سمح
لأ�شعة ال�شم�س بالدخول اىل �أعمق �أعماق م�ساحة الفناءات الداخلية.
	�إن الراحة احلرارية يف داخل البيت يف ف�صلي ال�صيف
وال�شتاء كانت تنبع يف واقع الأمر من حقيقة �أن درجة حرارة
�سقف البناء واجلدران الثالثة الرئي�سة املحيطة بالبناء كانت
م�ستقرة ن�سبيا ،ف�إننا نتوقع �أنها كانت ترتاوح ما بني 17 – 14
درجة مئوية يف ف�صل ال�شتاء ،طبعا من دون ا�ستخدام م�صادر
للطاقة كاحلطب .بل نتوقع �أي�ضا �أنه رمبا كانت ترتفع �إىل 20
درجة كحد �أق�صى يف ف�صل ال�صيف .وهذا ما كان يجعل من
املنزل مكان ًا مريح ًا متام ًا يف ف�صل ال�صيف ،ورمبا بارد ًا قلي ًال يف
ف�صل ال�شتاء.
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لذلك ،وبهدف رفع درجة حرارة الهواء الداخلي للتعوي�ض
عن برودة اجلدران الداخلية يف ف�صل ال�شتاء ،كانت “النقرة”
املتمو�ضعة على امل�صطبة مكان ًا لإ�شعال احلطب لتدفئة املكان،
فيما كانت الفتحة الكبرية يف الواجهة اجلنوبية توفر التهوية
الكافية للدخان كي يخرج من الواجهة نف�سها من دون �أن يتحرك
يف داخل الفناء الداخلي ،وذلك منع ًا النزعاج القاطنني يف املنزل.
ف�إذا توافرت فتحات �أخرى يف واجهات ثانية لأ�صبح هناك حركة
للدخان �سوف تعيق ال�سكن املريح والتنف�س ال�صحي يف داخل
الفناءات وتزعج بالتايل �سكانه وت�صيبهم باالختناق و�ضيق
التنف�س الذي نطلق عليه اليوم .Indoor Sickness Syndrome
�أ�ضف �إىل ما �سلف �أن احليوانات كانت تو�ضع يف مكان ما
عند املدخل اخلارجي الأمر الذي كان يجعل منها م�صدر ًا �إ�ضافي ًا
للدفء بفعل الإ�شعاع احلراري لأج�سام احليوانات الدافئة.
ولن نغفل عن الإ�شارة �إىل �أن نفايات احليوانات كانت ت�شكل
م�صدر ًا للطاقة بفعل الروث والزبل الذي كان ي�ستخدم كوقود
للأفران بعد جتفيفه ،وبفعل الغازات الدفيئة التي كانت تنطلق
منها ،وبخا�صة غاز امليثان الذي ي�سهم يف نحو  30 – 20مرة يف
اختزان املوجة احلرارية من �أ�شعة ال�شم�س مقارنة بجزيء واحد
مكافىء من غاز ثاين �أك�سيد الكربون� ،أنظر اجلدول:
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جدول (: )5
قدرة غازات متنوعة على امت�صا�ص املوجة احلرارية

* ويفكك اجلزيء الواحد منه نحو  10,000جزيء �أوزون ()O3
 7-5مفهوم الكتلة احلرارية

ف�ض ًال عن ميزات الأبنية الرتاثية التي تتميز ب�سماكة
جدرانها و�سقوفها ف�إن هناك مواد التموين التي كانت تخزن يف
داخل البناء ،من قمح وزيت وعد�س وتنب ونحو ذلك ،وجميعها مواد
ت�ساعد على تخزين احلرارة يف ف�صل ال�شتاء وبذلك ت�ساهم يف
تلطيف اجلو وا�ستقرار درجة حرارته يف ف�صل ال�صيف .لقد كانت
هذه املواد جميعها ت�شكل كتلة حرارية �ضخمة  Thermal Massيف
داخل البناء ت�ساعد على تثبيت درجة احلرارة وا�ستقرارها خالل
ف�صلي ال�شتاء وال�صيف ،وبالتايل ت�سهم م�ساهمة فاعلة يف جعل
منازل الأجداد �أماكن مريحة لل�سكن �صيف ًا �شتا ًء.
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�صورة (:)51
خزانة م�صنوعة من الطني والق�ش

ويالحظ يف ال�صورة �أعاله خزانة حائط م�صنوعة من الطني
املخلوط بالق�ش ومدهونة بال�شيد؛ �إذ ت�سهم هذه العنا�صر الثقيلة
الكثيفة يف اختزان احلرارة داخل املنازل يف �أثناء النهار وخالل
�إ�شعال املواقد ،ومن ثم تعمل على �إ�شعاع احلرارة وتو�صيلها �إىل
الهواء املحيط بها يف �أثناء الليل لتجعل من الفنا َءات الداخلية
مناطق مريحة حراري ًا.
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وتتكرر الفائدة ذاتها يف ف�صل ال�صيف احلار حيث ي�سهم
اعتدال درجة حرارتها يف الظل ب�إ�ضفاء جو مريح داخل املنزل.
وميكن القول ان كل ما كان يتوافر داخل املنزل من مواد
عالية الكثافة �أ�سهم يف ا�ضفاء الراحة احلرارية على قاطني
البناء الأخ�ضر.

�صورة (: )52
خمازن للحبوب والطحني م�صنوعة من الطني والق�ش
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هذه امل�ستودعات (�صورة  )52الثابتة والثقيلة عالية الكثافة
امل�صنوعة من الطني والتنب �أو الق�ش ،اىل جانب ما كانت حتتويه
من مواد غذائية �أ�سا�سية تكون با�ستمرار خمزنة يف داخل املنازل
ت�سهم من خالل كثافتها العالية واملواد الغذائية التي تختزنها يف
اختزان احلرارة �أي�ض ًا خالل �ساعات النهار لتعيد ابتعاثها لي ًال
لت�ضفي الراحة احلرارية على قاطني البناء.
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الف�صل ال�ساد�س

احل�صــاد املــائـــــي
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الف�صل ال�ساد�س
 -6احل�صاد املائي
 1-6مقدمة

ال يخفى على �أحد �أن بع�ض املناطق املرتفعة يف الأردن ويف
العديد من املناطق يف الوطن العربي التي تعاين من �شح يف املياه
تتمتع مبو�سم مطري جيد يف ف�صل ال�شتاء ميكن خالله جمع مياه
الأمطار يف �آبار حتت الأر�ض �أو رمبا يف �أحوا�ض مك�شوفة .وال
يخفى على �أحد �أي�ض ًا �أن بع�ض املناطق ال�صحراوية ،وبخا�صة نحو
بداية ف�صل الربيع ،تتعر�ض �إىل في�ضانات مفاجئة ميكن خاللها
جمع كميات كبرية من مياه الأمطار بوقت قيا�سي قبل �أن تذهب
هدرا اىل الوديان �أو يتبخر معظمها يف الأجواء اجلافة!
مو�ضوعنا يف هذا الف�صل الآبار املنزلية ،وهي حماولة
لتو�ضيح �أهميتها يف توفري املياه �صيف ًا .فنحن اليوم ن�ستنزف املياه
من م�صادر جوفية و�سطحية غري متجددة ،والبد من النظر يف
املجهود الفردي جلمع املياه على حممل اجلد ،كما فعل �أجدادنا،
ب�شرط �أن يكون مدعوم ًا ب�إرادة عامة متمثلة يف هيئات التنظيم
املختلفة يف املدن والأرياف.
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وهذا ال يعني �أن االهتمام باحل�صاد املائي على ال�صعيد
العام الأو�سع غري مهم� ،إمنا ال يدخل �ضمن مهمات هذا الكتاب
و�سوف يكون حم�صور ًا با�ستعرا�ض التجارب التاريخية جلمع مياه
الأمطار خالل الفرتات الإ�سالمية املتعاقبة على الأردن لغاية
الع�صر العثماين.
فلنبد�أ باالفرتا�ض �أن هناك العدد الآتي من ال�شقق وامل�ساكن
امل�ستقلة التي يتم �إ�شغالها �سنوي ًا يف الأردن:
(� 25000شقة)
		
�شقق مب�ساحة �أقل من  150م2
(� 10000شقة)
		
�شقق مب�ساحة �أكرب من  150م2
فلل وم�ساكن م�ستقلة متنوعة امل�ساحات ( 4000م�سكن)
وقد افرت�ضنا هذه الأرقام بناء على اخلربة وبع�ض
الإح�صائيات املن�شورة ،وميكن تعديلها وفق �إح�صائيات �أكرث دقة،
ولكنها يف هذه املرحلة تقدم لنا م�ؤ�شر ًا مهم ًا على �أقل تقدير.
ف�إذا فر�ض نظام الأبنية �ضرورة توفري بئر ماء (وهو
نظريا موجود يف النظام �أ�ص ًال) بحجم ال يقل عن  10م 3لل�شقق
ال�صغرية 30 ،م 3لل�شقق الكبرية ،و 100م 3للفلل الكبرية ،ف�إن
جمموع ما �سوف يتم جمعه �سنوي ًا يقرتب من مليون مرت مكعب.
فهل هذا كل ما ن�ستطيع جتميعه من مياه املطر؟
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يت�ضاعف هذا الرقم �أكرث من مرة يف الكثري من املناطق
لأن التخزين يتكرر يف املو�سم املطري الواحد فيما يكون ا�ستهالك
املياه م�ستمر ًا خالل ف�صل ال�شتاء �أي�ض ًا ،فنحن نتحدث عن معدل
 5مرات امتالء تام خالل املو�سم املطري!
�إذن ،نحن نتحدث عن  5مليون مرت مكعب من املياه �سنوي ًا متثل
قدرة التخزين للم�ساكن اجلديدة يف كل عام ،و�سوف يت�ضاعف هذا
الرقم يف العام القادم ويزيد لأن �أبنية مماثلة �سوف يتم �إ�شغالها،
وهكذا .واذا �أ�ضفنا اىل ذلك ترميم الآبار القدمية واعادة ت�أهيل
احلفاير وال�سدود الرتابية والأحوا�ض العتيقة فاننا ال ريب �سوف
جنمع حاجتنا من مياه الأمطار يف �أقل من عقد من الزمن.
نحن على يقني �أن هذه الأفكار �ستجد بع�ض االعرتا�ضات،
مثل �صعوبة جمع مثل هذه الكميات من املياه يف بع�ض املناطق،
و�صعوبة توزيعها على خزانات متعددة يف املبنى الواحد ،وزيادة
تكلفة البناء ،و�أن تكثيف بخار املاء ما زال مكلفا ونحو ذلك من
اعرتا�ضات م�شروعة.
نقول� :إن ما ي�سقط على ال�سقوف من �أمطار وما تفقده
خزانات املياه التي ت�سرب املياه بفعل عطل عواماتها �أو الثقوب يف
اخلزانات ونحو ذلك �سوف تكفي مللء الآبار يف العديد من املناطق
املرتفعة ،و�إن مل تفعل ف�إن الرتا�سات والأماكن املك�شوفة ب�إمكانها
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جمع املتبقي من قدرة اخلزانات التخزينية .فكميات املياه التي
تهطل على كل منطقة معروفة وح�ساباتها �سهلة.
هذا املنهج يف التخطيط يوفر دعم ًا لفكرة اال�ستدامة التي
طاملا تغنينا بها .واذا دعمنا ذلك بخطط اال�ستثمار يف الطاقة
املتجددة كطاقة ال�شم�س والرياح لتحلية مياه البحار ولتكثيف بخار
املاء يف ال�صحاري ،فاننا ال �شك �سائرون يف االجتاه ال�صحيح.
�أنظر مروحة الرياح العمالقة التي اخرتعها الفرن�سيون
م�ؤخرا وتقوم بانتاج ماء مقطر من بخار املاء املتوافر يف �أجواء
العامل من دون احلاجة اىل �أي وقود احفوري ملوث للبيئة.

�صورة (: )53
مروحة رياح تنتج مياها نقية
لل�شرب من بخار املاء املتوافر
كرطوبة يف هواء ال�صحراء
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 2-6املردود االقت�صادي للآبار

فيما يتعلق بالتكلفة الإ�ضافية على �سعر البناء ،وهي حجة ما
فتئت ترتدد ،ف�إن �ضم اخلزانات �إىل جدران املبنى عند الت�أ�سي�س
ال ي�ضيف �أي تكلفة �إ�ضافية تذكر ،وقد قمنا بدرا�سة تكلفة بئر ماء
�سعته  100م 3مت �إن�شا�ؤه حتت الأر�ض بعيد ًا عن البناء ،وو�صلت
تكلفته عام � 2008إىل نحو  1800دينار �أردين (نحو  2570دوالر
�أمريكي)� ،شامال احلفر والعزل املائي .ويف ف�صل �شتاء -2008
 ،2009مت امتالء البئر بالكامل �أربع مرات ،لأنه كان مو�صو ًال
ب�سقف البناء وببع�ض ال�ساحات من �أمامه� ،أي �أنه جمع  400م3
يف مو�سم واحد.
ف�إذا ما ح�سبنا قيمة هذه املياه وفق ًا �سعر �صهاريج املاء للمرت
املكعب ،ف�إن قيمة املياه التي جمعها تعادل �ألف و�أربعمئة دينار،
على ح�ساب �أن �سعر املرت املكعب من مياه ال�صهاريج يرتاوح يف
ف�صل ال�صيف بني  4 – 3دنانري .و�إذا ح�سبنا كمية املياه التي
ا�ستهلكها البناء خالل ف�صل ال�شتاء بالكامل وذلك خالل عملية
ح�صاد مياه الأمطار ،ف�إننا نعتقد �أن تكلفة البئر قد مت ا�سرتدادها
يف عام واحد فقط .ف�أي م�شروع قومي ي�سرتد ا�ستثماره يف العام
نف�سه؟
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�صورة (: )54
بئر حديث حل�صاد مياه الأمطار

وتتنوع تقانة حفر الآبار و�إقامتها ،فهناك الآبار التي حتفر
يف �أنواع من ال�صخر على �شكل �إيجا�صة ،وهناك الآبار التي تقام
من اخلر�سانة امل�سلحة وتلك التي تقام من الطوب وهكذا .وحبذا
لو تقوم القوات امل�سلحة (ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب)
وم�ؤ�س�سة التدريب املهني بت�أهيل املخت�صني حلفر الآبار بالطرق
التقليدية التي ورثناها عن الآباء والأجداد ،كالآبار املحفورة يف
ال�صخر على �شكل �إيجا�صة ،وذلك لرفد �سوق العمل باملخت�صني
يف هذا املجال ،كما تفعل هذه امل�ؤ�س�سات الوطنية اليوم م�شكورة يف
ت�أهيل ال�شباب للمهن واحلرف املتنوعة يف جمال البناء وغريه.
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�صورة (: )55
حفر يف طبقات �صخرية لتهيئة بئر ماء

ف�إذا �شعر املواطن �أن تكلفة �إقامة بئر ماء من اخلر�سانة
امل�سلحة عالية جد ًا بحيث تفوق ميزانيته ،ف�إننا نقرتح و�سائل �أخرى
بديلة ممكنة ،نذكر منها� :إعادة ا�ستخدام احلفر االمت�صا�صية
القدمية .ونق�صد بذلك ترميم احلفر االمت�صا�صية التي مت
اال�ستغناء عنها عندما مت ربط املياه العادمة باملجاري العامة.
�إن بالإمكان �إعادة بناء جدار من الطوب من الداخل حول
حميط احلفرة االمت�صا�صية وتغطيته بال�شبك املجلفن لتقويته ثم
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ق�صارته بالإ�سمنت امل�ضاف �إليه بع�ض املواد الكيميائية املتوافرة
حملي ًا لتقويته ومنع نفاذ املاء من خالله.
�أما �إذا حدث �أن مت ت�سريب للماء منه ،فهناك مواد كثرية
متوافرة يف الأ�سواق ب�أ�سعار معقولة ميكن ا�ستخدامها لطالء
الآبار من الداخل ملنع ت�سرب املياه.
وهذا االقرتاح الأخري ميكن �أن يكون �أقل الآبار تكلفة� ،إذ
�إن بئر من هذا القبيل رمبا ُيكافئ حجمه  30 – 20مرت ًا مكعب ًا،
وقد ال تزيد تكلفة �إن�شائه عن  300دينار �أردين ،ورمبا ال تزيد عن
 400دينار �أردين (نحو  570دوالر �أمريكي) �إذا مت ا�ستعمال مواد
مانعة لت�سرب املياه بعد الق�صارة.
وينبغي �أن يراعى يف هذه احلالة �أن ال يزيد ارتفاع الطوب من
الداخل عن مرتين ،لأن �أي فراغ خلف الطوب قد ي�ؤدي �إىل ت�شققه.
ويف احلاالت التي يرغب فيها �صاحب البناء زيادة االرتفاع
ا�ستجابة الرتفاع احلفرة الكبري وحاجته جلمع كميات �أكرب من
املياه ،على �سبيل املثال ،ف�إنه ميكن اللجوء �إىل بناء الطوب �أو ًال
ثم �صب اخلر�سانة املائعة خلفه ،ب�سماكة نحو ع�شر �سنتمرتات
(مع اجتناب ا�ستعمال احل�صى ال�سميكة الأقطار ،كالفولية
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�أو اجلوزية) ،ويف�ضل �أي�ض ًا ا�ستخدام مواد كيميائية مميعة
للخر�سانة كي تعبئ الفراغات على النحو املرغوب فيه من دون �أن
ترتك فراغات ت�سمح مبرور املاء من خاللها.
ويراعى يف بناء خمتلف الآبار على تنوعها عمل فتحتني
للتهوية بحيث تتقابال على �سطح البئر ،واحدة يف طرف والأخرى
يف الطرف املقابل .وهدف الفتحتني ال�سماح بتهوية البئر وبخا�صة
عندما يتم تنظيفه ملنع تكرار حوادث االختناق.
كذلك يراعى عند عمل �آبار جتميع املياه �إحكام �إغالق
�أبوابها حماية للأطفال من الوقوع فيها .ويف�ضل عمل فتحة
ت�صريف للبئر بحيث يتم ت�صريف الفائ�ض من املياه �إذا امتلئ،
وبحيث تكون منخف�ضة عن �سقف البئر ب�ضع �سنتمرتات كي ال
تعمل على ت�آكل خر�سانة �سقف البئر وفوالذ ت�سليحها.
 3-6جتارب يف احل�صاد املائي

تتعر�ض بع�ض مناطقنا ل�شدة مطرية نحو كل �أ�سبوعني
تقريب ًا خالل املو�سم املطري ،ويف ال�سنوات املا�ضية قمنا
ب�إح�صائية تطابقت مع معدالت ال�سقوط املطري ملناطق
خمتلفة يف الأردن؛ ف�إذا افرت�ضنا �أن معدل هطول املطر يف
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منطقة ما هو ن�صف مرت يف ال�سنة ،فهذا يعني �أن �سطح ًا
لبناء �أخ�ضر م�ساحته  200م 2يجمع  100مرت مكعب من
املياه �سنوي ًا (�إذا �أهملنا ن�سبة التبخر)؛ ولكننا وجدنا �أي�ض ًا
�أن هناك م�سطحات م�سقوفة �أخرى لأي بناء ميكن اال�ستفادة
منها حل�صاد كميات �أكرب ،وذلك �إذا ما مت االهتمام بذلك يف
�أثناء الت�صميم ،بحيث يتم ت�أ�سي�س �أنابيب لها تنقل املياه �إىل
منطقة البئر املراد �إن�شا�ؤه لتجميع مياه الأمطار.

�صورة (: )56
حو�ض قدمي
لتجميع مياه املطر
يف ال�صحراء
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وميكننا القول �إن تو�سعة منطقة احل�صاد املائي ال تعني
بال�ضرورة تو�سيع حجم بئر املاء ،وذلك لأن املياه يتم ا�ستخدامها
ب�صورة دورية من البئر ،وهذا يعني �أن املطر املنهمر على �سطح البناء
و�ساحاته املختلفة مب�ساحة  400م 2مث ًال ،قد يجمع  20م 3يف هطول
مطري واحد خالل يومني مث ًال؛ و�أحيان ًا ت�ستمر العا�صفة املطرية ملدة
عدة �أيام يف ظروف ا�ستثنائية ،فقد تت�ضاعف الكمية لت�صبح  40م3؛
لذلك نقرتح �أن تكون �أحجام �آبار املياه نحو  50م 3يف حال امل�ساحة
املفرت�ضة �آنف ًا ،حت�سبا لأي ت�سريب من خزانات ال�سطوح �أي�ضا! ذلك
لأن هذه املياه التي �سوف يتم جتميعها من املفرت�ض �أن ت�ستخدم
مبا�شرة يف املنزل ال �أن يتم تخزينها لف�صل ال�صيف.
كذلك ،ف�إن هذه الآبار املخ�ص�صة لتجميع مياه الأمطار ال
يجوز �أن ت�ستخدم ملياه البلدية للتخزين ب�أي �شكل من الأ�شكال،
وينبغي �أي�ض ًا �أن تكون �أحجامها وطريقة البناء وفق موا�صفات
خا�صة و�إجبارية ،كما هي يف املوا�صفات العامة للأبنية ،ف�ض ًال عن
�أنه ينبغي �أن يتم �صقلها باال�سمنت وجتربة قدرتها لتخزين املياه
ح�سب الأ�صول للت�أكد من �صالحيتها وعدم �ضررها بالأ�سا�سات
يف حال ت�سريبها للمياه.
وبئر واحد فقط ال يكفي يف ح�ضرة الأبنية اخل�ضراء� ،إذ
ينبغي �أن يوجد بئر �آخر على الأقل حل�صاد املاء من حول البناء،
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فمن �ش�أن ذلك �أن يتم ا�ستخدامه للري والتنظيف وما �إىل ذلك؛
ويعتمد حجم هذا البئر على امل�ساحة التي يح�صد منها املطر من
املناطق املحيطة بالبناء.

�صورة (: )57
بركة قلعة القطرانة (�صورة جوية تظهر القلعة �إىل الي�سار)
املرجعwww.hydriaproject.net :

ويف�ضل �أن تكون الآبار مربعة ال�شكل ،طولها يقرتب من
عر�ضها ،كي ال تتعر�ض للتمدد املفرط واحلركة املفرطة يف اجتاه
دون �آخر ،كما يظهر يف ال�صورة ( )57لربكة القطرانة التي
تبعد مئة كلم جنوب ع ّمان ،كما يف�ضل �أال يزيد عمقها كثري ًا عن
مرتين حتى ال تتعر�ض جدرانها ل�ضغوط مرتفعة وت�شققات ت�سهم
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يف ت�سرب املياه �إىل اخلارج وال�ضرر مبن�ش�آت املوقع الأخرى؛ طبع ًا
با�ستثناء احلاالت التي يراها املهند�س �ضرورية و�ضمن معرفة
هند�سية منا�سبة و�إ�شراف علمي دقيق.
وهناك موا�صفات خا�صة لنوعية الإ�سمنت واخلر�سانة
وفوالذ الت�سليح وطريقة الطوبار  Formworkوااليناع Curing
للخر�سانة وما �إىل ذلك من تعليمات فنية ينبغي اال�سرت�شاد بها
يف �أثناء العمل.
وحتتاج الأبنية اخل�ضراء �إىل بئر ثالث لتجميع املياه الرمادية
 Grey Waterالناجمة عن املياه امل�ستخدمة لال�ستحمام ويف املغا�سل
ف�ض ًال عن املياه الناجمة عن الغ�سيل� ،إذ ميكن جتميعها يف بئر �صغري
ال يتجاوز ب�ضع �أمتار مكعبة ،حيث يتم ري املزروعات بها من خالل
�أنابيب حتت الأر�ض حتى ال يتعر�ض الأطفال بخا�صة لأي مكروه
�صحي نتيجة مل�س املياه الرمادية .و�سوف نخ�ص�ص ف�ص ًال م�ستق ًال
للحديث عن املياه الرمادية فيما بعد.
وف�ض ًال عن �أن من نتائج احل�صاد املائي متتع �ساكني البناء
بتوافر املياه لأيام �أكرث يف العام وب�سعر �أقل يف املناطق �شحيحة
املياه ،ف�إن هناك بع�ض االيجابيات الأخرى جلمع مياه الأمطار
وهي كثرية ،ومن �أهمها حماية الأ�سا�سات واملمرات املبلطة حول
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البناء من ت�سرب مياه الأمطار �إليها يف ف�صل ال�شتاء وبالتايل
حتول دون ت�شقق الأبنية ،كما �أن جمع مياه الأمطار �سوف يحول
دون حتويل النا�س ملياه الأمطار على املجاري العامة ،الأمر الذي
يزيد من كميات تدفق مياه املجاري على حمطات املعاجلة ،فيجعل
من معاجلتها �أمر ًا م�ستحي ًال.
�إن �آبار املياه احلالية يف �أغلب بيوتنا ت�ستعمل لتجميع مياه
البلدية ،وهذا يعني �أن �صاحب البئر الأكرب يتمتع باملياه لأطول
فرتة ممكنة .ف�إننا ب�إجناز هذا امل�شروع الوطني �سوف يتمتع �أغلب
النا�س يف امل�ستقبل القريب باملياه لفرتات �أطول ،ولكن لي�س على
ح�ساب املخزون اال�سرتاتيجي املحدود للمياه ال�صاحلة لل�شرب.
 4-6بئر ماء �أم �أكرث؟

غالب ًا ما يكون يف داخل البناء �أو من حوله بئر واحد لتجميع
املياه ،وبذلك يكون جتميع املياه بكفا َءة منخف�ضة نتيجة اختالف
اجتاه �سقوط مزاريب ال�سطح حول البناء واجتاه امليالن حول
البناء ،وبفعل تغري من�سوب البئر وعمقه ونحو ذلك.
وبنا ًء عليه ،وا�ستجابة لظروف املوقع املختلفة ،ف�إن �إقامة
�أكرث من بئر واحد يف املوقع ورمبا عند �أكرث من من�سوب له مزايا
كثرية ،نذكر منها-:
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 )1انخفا�ض التكلفة الإجمالية للمرت املكعب الواحد من
املياه التي يتم جتميعها.
 )2جتميع كميات �أكرب من املياه عن ال�سطح ومن حول
البناء.
 )3تقليل خماطر ت�سرب املياه من الآبار وتقليل احتمالية
�ضرر مياه الأمطار على الأبنية.
فكيف تنخف�ض التكلفة الإجمالية للمرت املكعب الواحد من
املياه التي يتم جتميعها يف �آبار �صغرية مقارنة بالآبار ال�ضخمة؟
�إن ارتفاع عمق البئر يزيد من تكلفته ب�صورة عامة ،لأن
قوى ال�ضغط وال�شد التي حتدثها املياه العميقة ت�ستلزم بطبيعتها
زيادة �سماكة اجلدران والأر�ضية وزيادة ت�سليحها .والعك�س يكون
�صحيح ًا ،حيث تنخف�ض التكلفة بانخفا�ض عمق البئر.
ثم �إن انخفا�ض عمق البئر يقلل من كمية احلفر التي
عادة ما تكون يف طبقات �صخرية �أو عميقة فتكون تكلفة حفرها
مرتفعة ،كذلك يقلل انخفا�ض عمق البئر من كلفة البناء بفعل
ا�ستخدام �سماكات �أقل يف اجلدران وكميات ت�سليح �أقل بكثري .بل
ميكن ا�ستخدام الطوب اخلر�ساين املليء (�سماكة � 20 –15سم)
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وحده يف بع�ض احلاالت وتغطيته بال�شبك وق�صارته ،وبذلك تقل
التكلفة الإن�شائية كثري ًا.
طبع ًا ،ي�ستوجب ذلك �أي�ضا بناء �أر�ضية متينة تقبع على تربة
م�ستقرة .ف�إذا كانت الرتبة �ضعيفة ينبغي عمل قاعدة م�سلحة
للبئر مع و�ضع بع�ض ت�شاريك احلديد يف اجلدران؛ ويف�ضل يف
هذه احلالة ا�ست�شارة مهند�سني خمت�صني بهذا اخل�صو�ص.
وكلما كانت قيا�سات البئر يف الطول والعر�ض مربعة ،كان
ذلك �أف�ضل ،كي نقوم باجتناب زيادة ال�ضغط على جدار دون
�آخر .فاجلدران الطويلة تتعر�ض �إىل �إجهادات �أكرب� .إذا ،فخري
الأمور الو�سط.
ثم �إن تعدد الآبار حول البناء وتوزيعها يف مناطق خمتلفة
جتعل من ح�صاد املاء من حول البناء ومن مزاريب ال�سقوف �أ�سهل
بكثري .كذلك ي�سهم جتميع املياه يف خف�ض كمية مياه الأمطار
والثلوج املن�سابة من حول البناء ،وبالتايل يحافظ على تربة
الأ�سا�س من الهبوط �أو االنتفاخ ،وبخا�صة يف حال الرتبة الطينية
القابلة للتغري احلجمي ،فيحمي هذا االجراء البناء خالل ف�صل
ال�شتاء من الت�شققات وهبوط الأر�ضيات وك�سر التمديدات �أو من
ت�سرب املياه �إىل الت�سويات العميقة.
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و�أخري ًا ،ف�إن زيادة عدد الآبار يقلل من خماطر ت�سرب
املياه ،ف�إذا جمعنا مئة مرت مكعب من املاء يف بئر واحد ،ف�إن �أي
ت�سرب للمياه من البئر يفقدنا املياه كلها ،ورمبا ي�ضر ذلك بالبناء
كثري ًا كما ذكرنا �سابق ًا� .أما �إذا فقدنا املياه من بئر واحد من
�أ�صل ثالثة �آبار ،ف�إن ال�ضرر الإن�شائي على البناء يكون �أقل بكثري،
كما �أن الآبار الباقية تظل يف اخلدمة بال انقطاع فتوفر لنا املياه
خالل ف�صل ال�شتاء كله وكذلك خالل ف�صل الربيع ،ورمبا خالل
جزء ال ي�ستهان به من ف�صل ال�صيف �أي�ضا ،حيث يكون الطلب
على املياه �أكرب ما ميكن.
� 5-6آبار املياه و�سالمة الأبنية

�إن جتميع مياه الأمطار يف �آبار فائدتها كبرية للمواطنني
وللوطن على حد �سواء ،وبخا�صة يف ظل ظاهرة �شح مياه ال�شرب
التي يعاين منها الأردن والعامل العربي بعامة .ولكن� ،إذا علمنا
�أن مياه الأمطار ت�شكل تهديد ًا ل�سالمة الأبنية �أي�ض ًا ف�إن احل�صاد
املائي ت�صبح له فائدة �إ�ضافية وهي حماية الأبنية من الت�شققات
وم�شكالت الرطوبة ال�صاعدة .فماذا ميكن �أن تفعل املياه كي
تهدد �سالمة الأبنية؟
�إن مياه الأمطار خري عميم على اجلميع ،ولكنها قد ت�صبح قوة
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مدمرة �إذا كانت �شديدة الهطول ،وبخا�صة يف بداية املو�سم املطري
حيث تكون اال�ستعدادات العامة يف مرحلة اخلمول �أو ال�سبات.

�صورة (: )58
هبوط اجلدران اال�ستنادية

ت�صبح الأمطار قوة عظيمة �إذا تراكمت خلف حواجز �أو
م�سطحات مفتوحة؛ ف�إن تراكمها خلف اجلدران اال�ستنادية ،على
�سبيل املثال ،رمبا ي�ؤدي �إىل انهيارها ،لأن اجلدران اال�ستنادية يف
الغالب لي�ست م�صممة �أ�ص ًال حلمل �أوزان مياه بارتفاعها .ف�إذا
كانت اجلدران غري قادرة على ت�صريف مياه الأمطار من خالل
فتحات فيها ف�إنها �سوف تنهار ،ف�إما �أن تنزلق �أو تنقلب بالدوران
حول �أ�سا�سها �أو �أنها تنك�سر .و�إذا كانت اجلدران قدمية �أو عندما
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تنك�شف تربة �أ�سا�سها ،ف�إنها ت�صبح عر�ضة لالنهيار ب�سرعة �أكرب
م�شكلة خطر ًا كبري ًا على �أرواح النا�س وممتلكاتهم.
�أما �سقوط الأمطار الكثيف على �سقوف املن�ش�آت غري املهيئة
لذلك مبدات ميالن منا�سبة وفتحات ت�صريف مالئمة ،ف�إنها
ت�ؤدي �إىل تراكمها على الأ�سطح وت�شويه الأ�سقف اخلر�سانية،
وبخا�صة �إذا كانت املزاريب مغلقة بفعل الأتربة والعوالق املختلفة
التي تتجمع خالل ف�صل ال�صيف .وبذلك تهدد الأمطار �سالمة
املباين الإن�شائية وجتعلها عر�ضة لالنهيار ،وبخا�صة يف حال
الأبنية القدمية غري امل�صانة جيدا.

�صورة (: )59
�سقوط مركبة يف خندق مك�شوف بفعل متيع الرتبة باملياه
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والأمطار قوة جارفة للرتبة تك�شف �أ�سا�سات الأبنية
واملن�ش�آت وتعر�ضها للهبوط �أو رمبا ال�سقوط� ،أما �إذا تراكمت
مياه الأمطار على �سطح الرتبة ف�إنها تخرتق م�سامات الرتبة
والت�شققات املتوافرة فيها لت�صل �إىل �أبعاد عميقة ت�ضر برتبة
الأ�سا�سات وت�ضعفها ،وبالتايل تهدد �سالمة البناء كله ،كما يظهر
يف ال�صورة ( )59حيث انهارت الرتبة من حتت عجالت مركبة
نقل مواد البناء نتيجة متيع الرتبة .Liquifaction

�صورة (: )60
�آثار جتمع املياه خلف اجلدران اال�ستنادية
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ومياه الأمطار تخرتق املواد الإن�شائية �إذا ا�شتدت ،وبالتايل
ت�ؤدي �إىل تلف مكونات العنا�صر الإن�شائية ال�سطحية� ،أو ت�ؤدي �إىل
تلف مكونات العنا�صر الإن�شائية من الداخل ،ك�أ�سياخ الت�سليح
والتمديدات املختلفة فيها.
ويظهر يف ال�صورة ( )60كيف اخرتقت مياه الأمطار
خر�سانة اجلدران وعمدت اىل حتليل مكونات اخلر�سانة فيه من
كربونات الكال�سيوم اىل هيدروك�سيد الكال�سيوم الأبي�ض اللون.
ت�صعد املياه من الرتبة املالم�سة للأ�سا�سات �إىل اجلدران �أو
الأر�ضيات ،بتاثري املياه ال�سطحية �أو اجلوفية القريبة من الأ�سا�سات،
وتنتقل عرب م�سامات مواد العنا�صر الإن�شائية بفعل خا�صية اجلذب
ال�شعري  ،Capillary Attractionمما ي�ؤدي �إىل ظهور الرطوبة فيها
ب�أ�شكال خمتلفة وعند منا�سيب متنوعة .وحتمل املياه معها الأمالح
الذائبة من الأر�ض ويف �أثناء عبور بخار املاء وغاز ثاين �أك�سيد
الكربون مع الهواء باالنت�شار من خالل خر�سانة املدة الأر�ضية ومالط
الإ�سمنت والرمل وخر�سانة البالط ،ف�إنه وبوجود بخار املاء والغازات
الأخرى يتم حتلل هيدروك�سيد الكال�سيوم  Ca(OH)2املوجود يف
عنا�صر الركام الكل�سي لينتج عنه كربونات الكال�سيوم CaCO3
البي�ضاء اللون التي تظهر على �سطح البالط كرت�شيح كل�سي “Lime
”Leach؛ وهو ما يطلق عليه بالعامية «العفن الأبي�ض».
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كذلك ت�صعد مياه الأمطار من خالل اجلدران والأ�سا�سات
بوا�سطة خا�صية ال�ضغط ال�شعري ،وحتمل معها الأمالح الذائبة يف
املاء التي ما تلبث �أن تتبلر عند جفاف اجلدران فيزداد حجمها،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ت�شقق اخلر�سانة والق�صارة والدهان ونحو
ذلك من مواد �إن�شائية ،كما يظهر يف ال�صورة (.)61

�صورة (: )61
يزيد متلح الرتبة من ارتفاع الرطوبة يف اجلدران

وت�ؤدي �شدة الأمطار �إىل امت�صا�ص العنا�صر الإن�شائية
اخلارجية الرطوبة بكميات كبرية ت�ؤدي �إىل متدد العنا�صر
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الإن�شائية ،وبالتايل �إىل ت�شكل قوى �شد و�ضغط يف خمتلف
االجتاهات ت�ؤدي �إىل ت�شقق العنا�صر الإن�شائية ب�أمناط متنوعة.
والرطوبة الناجمة عن مياه الأمطار ت�صعد مع تيارات الهواء
عرب �أر�ضيات الأبنية ،وبخا�صة يف ف�صل ال�شتاء ،بفعل ارتفاع
درجة احلرارة يف داخل الأر�ض مقارنة بدرجة حرارة الهواء يف
الت�سويات الباردة غري املدف�أة .وي�ؤدي �صعودها �إىل حتلل مكونات
اخلر�سانة والبالط من الكربونات الكال�سية وغريها ،فتظهر
رغوة بي�ضاء من كربونات الكال�سيوم ت�ؤدي اىل ت�شوه املنظر العام
واىل �ضعف عنا�صر البناء املختلفة ،كما �شاهدنا يف حالة اجلدار
اال�ستنادي يف �صورة (.)60
وبناء عليه ،ف�إن م�س�ؤولية حماية الأبنية من �شدة الأمطار
باتت م�س�ؤولية وطنية يفر�ضها القانون ،ولكن ينبغي �أن ي�شارك
فيها �صاحب املنزل بالدرجة الأوىل من خالل رفع م�ستوى وعيه
لهذه املخاطر لدرء اخلطر عن مبناه ب�أقل التكاليف املمكنة وقبل
فوات الأوان .وهذه هي �أحد �أهداف هذا الكتاب.
�صحيح �أن املهند�س امل�شرف ومتعهد االن�شاءات مت�ضامنان
يف حتمل امل�س�ؤولية الإن�شائية ل�سنوات ع�شر بعد ت�سليم البناء ،ولكن
�إغفال املالك �صيانة مبناه ب�صورة دورية ال يعفيه من امل�س�ؤولية
املرتتبة على �أعماله!
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�صورة (: )62
جدار ا�ستنادي و�سل�سال حجري للتخل�ص من مياه الأمطار

�أنظر ال�صورة ( ،)62حيث يتم بناء �سل�سال من احلجر
خلف اجلدار اال�ستنادي .فلماذا نقوم بهذا العمل ،وكيف؟
	�إن و�ضع طبقات متدرجة من احلجارة فوق بع�ضها
البع�ض ،وب�شكل متدرج ،بد َء ًا من احلجارة الكبرية يف الأ�سفل
�صعود ًا لالنتهاء بو�ضع طبقة من الركام الناحم (الفولية �أو
العد�سية) ،ي�شكل يف جممله منطقة جمرى للمياه التي قد تتجمع
خلف اجلدار اال�ستنادي.
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وهذه الطبقات من احل�صى املتدرج ينبغي �أن تنتهي
بغطاء حمكم مينع الرتاب �أن يت�ساقط من خالله يف �أثناء تغلغل
املياه من �أعلى ،وبالتايل مينع الرتاب من �أن يدخل بني الفراغات
الهوائية املوجودة بني احل�صى ،ومن ثم مينع �إغالقها� .إذ �إن هذه
الفراغات هي التي ت�سمح للمياه باجلريان من خاللها والو�صول
اىل فتحات الت�صريف املوزعة بانتظام على كامل اجلدار .وفيما
يلي بع�ض من فوائد ت�صريف املياه:
 -1ي�سمح هــذا ال�سل�سال للميـاه بحريـة احلركـة مـن
خالل الفراغـات الهوائية ،كما يعمل تـدرج احل�صى
على ت�صفية املياه مـن ال�شوائـب بحيث ال يتم �إغـالق
الفجوات ال�سفلية التي ترتكز �إليها الفكرة كلها يف
ت�صريف املياه حول البناء.
 -2ي�سمح ميالن خفيف على ال�سطح باجتاه امليالن
الطبيعي بت�صريف مياه املطر �صوب منطقة بعيدة
عن البناء اجتنابا لل�ضرر.
 -3ي�سهم حترك املياه من خالل املجرى يف التخفيف
من �ضغط املياه على اجلدار اال�ستنادي.
 -4ميكن اال�ستفادة من هذه املياه بتجميعها يف خزانات
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لال�ستفادة منها يف الري خالل ف�صل ال�صيف
اجلاف.
 -5يخف�ض ت�صريف املياه حول البناء من �ضغط املياه،
ومن خماطر ت�سربها �إىل تربة الأ�سا�س التي يجثم
عليها الأ�سا�س اخلر�ساين امل�سلح ،وبالتايل يخف�ض
من احتمال ال�ضرر برتبة الأ�سا�س و�إ�ضعافها ،ورمبا
التغري يف حجمها ،الأمر الذي رمبا ي�ؤدي �إىل حترك
البناء �إىل �أعلى �أو �إىل �أ�سفل على مدار العام.
 -6يتم االنتفاع من هذه ال�سال�سل احلجرية املتدرجة،
يف بع�ض الأحيان ،بالت�أ�سي�س عليها لإقامة مناهل
ومتديدات �صحية تكون يف م�أمن من احلركات املتوقعة
يف حال �إن�شائها فوق تربة �ضعيفة� ،أو فوق تربة من
الطمم� ،أو رمبا تربة طينية قابلة للتغري احلجمي.
 -7تخف�ض هذه امل�صارف� ،أو الفالتر الطبيعية،
من �ضغط املياه حول البناء ،الأمر الذي يقلل من
خطرت�سرب املياه �إىل داخل الت�سويات العميقة يف
ف�صل ال�شتاء.
خال�صة القول �إن فوائد عمل �آبار املياه كثرية ينبغي �أخذها
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بعني االعتبار عند ح�ساب التكلفة الإ�ضافية للم�شاريع ،وذلك ملا
فيه فائدة هذه امل�شاريع ودميومتها .فلي�س من العدل القول �إن
اال�ستثمار يف بناء الآبار ال ُيحقق ا�ستثمار ًا جمزي ًا ،فماذا ب�ش�أن
الأ�ضرار التي تلحقها املياه بالأبنية� ،ألي�ست هي تكلفة �إ�ضافية
على البناء وعائق ًا �أمام ا�ستدامة ت�شغيل البناء وو�سمه ب�أنه من
الأبنية اخل�ضراء؟
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الف�صل ال�سابع

تدوير املياه الرمادية
Grey Water
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الف�صل ال�سابع
 -7تدوير املياه الرمادية
Grey Water
 1-7تقديــــــم

املياه الرمادية هي تلك املياه العادمة التي تنتجها امل�ساكن
يف �أثناء �إ�شغالها الطبيعي ،با�ستثناء تلــك املياه العادمة ال�ســوداء
 Black Waterالتي حتتوي على الف�ضالت الثقيلة للتخل�ص منها
وتذهب يف الغالب اىل حمطات التنقية للمعاجلة .كذلك ي�ستثني هذا
البحث مياه ال�شطافات  Bidetsواملطابخ لأ�سباب متنوعة.
�شح
وتنبع �أهمية مو�ضوع �إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية من ّ
املياه يف املناطق ال�صحراوية بخا�صة ،ويف �أغلب مناطق العامل
بعامة ،حتى يف بع�ض دول �شمال �أوروبا التي باتت ت�ضع قيود ًا
على ا�ستخدامات املياه منذ �سبعينيات القرن املا�ضي ،ف�ض ًال عن
ب�ساطة التمديدات الإ�ضافية املطلوبة وانخفا�ض تكلفتها ،وف�ض ًال
عن فائدة �إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية يف ما يتعلق بحماية
البيئة من تلوث الرتبة وتلوث املياه ال�سطحية واجلوفية ،وفيما
يتعلق بتخفي�ض ّ
ال�ضغط على حمطات تنقية املياه العادمة.
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 2-7ماه ّية املياه الرمادية وم�صادرها؟

املياه الرمادية هي تلك املياه الناجمة عن ا�ستخدامات امل�ساكن
للمياه العذبة  Potable Waterيف املطابخ واملغا�سل و�أحوا�ض
اال�ستحمام وال�شطافات  ،Bidetsواملياه الناجمة عن غ�سل الثياب
وغ�سل �أطباق الأكل ونحو ذلك من ن�شاطات خمتلفة.
ويفرت�ض هذا البحث �أن �أنابيب ت�صريف هذه املياه م�ستقلة
عن �أنابيب ت�صريف املياه ال�سوداء الناجمة عن �أحوا�ض التخلــ�ص
من النفايات ال�صلبة  Toiletsوالتي �سوف ن�سميها هنا املرحا�ض.
هذا الف�صل بني النوعني من �ش�أنه �أن ي�سمح بتجميع املياه الرمادية
بغر�ض �إعادة ا�ستخدامها لغايات متعددة .ونو�صي ب�أن يتم الف�صل
لزام ًا بالقانون منذ الآن حتى تكون �أبنية امل�ستقبل مهي�أة �سلف ًا لأي
تقنيات جديدة قد تقوم بتنقية املياه الرمادية ب�أ�سعار زهيدة.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه غالب ًا ما يتم �إهمال ناجت مياه
املطابخ وال�شطافات ،وذلك لغايات حت�سني نوعية املياه الرمادية
بقدر الإمكان (ا�ستبعاد املواد الع�ضوية والدهون والزيوت ونحو
ذلك) ،ف�ض ًال عن �أن هذه امل�صادر ال ت�شكل يف جمموعها ن�سبة
كبرية من جممل املياه امل�ستخدمة يف امل�ساكن ،كما �سوف نرى� .إذ
تعنينا املياه التي �سنقوم بتجميعها مع ًا لإعادة ا�ستخدامها ،وهي
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تلك املوجودة يف اخلانات  2،4،5يف اجلدول ( .)6وهي الأن�سب
لغايات �إعادة اال�ستخدام من حيث انخفا�ض ن�سبة املواد العالقة
فيها وبخا�صة املواد الع�ضوية منها .وت�شكل هذه املجموعات حوايل
 %45من كميات املياه الإجمالية امل�ستهلكة يف املنازل ،وهي التي
�سنقوم بتدويرها لال�ستخدامات الزراعية.
جدول (: )6
توزيع املياه امل�ستهلكة يف املنازل

*

ُجمع الرقمان (  % 20و )% 6يف املرجع الأ�صلي ،وقد قمنا بالتجزئة لغايات
الو�ضوح يف املقارنة.

** هذه القرا َءات من �أعمال الباحث امليدانية ،وهي
درا�سة ملنزل ي�ستهلك حوايل  120لرت /يوم� /شخ�ص،
ويتكون من � 5أ�شخا�ص ،وفيه ثالثة حمامات ومطبخ
واحد .وقد ا�ستثنينا ا�ستهالك ال�شطافات لغايات
التب�سيط.
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 3-7ملاذا نعيد ا�ستخدام املياه الرمادية؟

ال �شك يف �أن �أ�سباب �إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية تعود
يف الأ�صل �إىل الطلب املتزايد على املياه عاملي ًا ب�صورة موازية
ل�شح موارد املياه الطبيعية وامتداد ًا لق�سوة اجلفاف العاملي .ففي
العا�صمة الأردنية َع ّمان ،على �سبيل املثال ،ت�صل املياه �إىل املنازل
يف يوم واحد فقط من �أيام الأ�سبوع ،و�أغلب الأبنية املتوا�ضعة ال
متلك و�سائل كبرية لتخزين املياه.
الأردن من �ضمن ع�شر دول هي الأفقر يف العامل من حيث
املوارد املائية وهي الأردن ،الإمارات العربية املتحدة ،ال�سعودية،
�سنغافورة ،باربيديو�س ،البحرين ،قطر ،مالطا ،الكويت وجيبوتي.
ولكن ،حتى بريطانيا تعاين من م�شكالت يف وفرة املياه ،وقد
حفـّـزهم ذلك �إىل ال�شروع يف جتارب �إعادة ا�ستخدام للمياه
الرمادية �سوف ن�ستعر�ض بع�ضها يف بحثنا هذا.
من العوامل امل�ساعدة لتدعيم م�شروع �إعادة ا�ستخدام
املياه الرمادية ،ارتفاع �أ�سعار املياه يف �ضوء ما �سلف من �أ�سباب
املقت�صدة من فاتورة املياه
وغريها .بذلك� ،سوف ت�صبح املبالغ
َ
ت�ستحق العناء �أكرث� .أما من وجهة نظر البنية التحتية للدول،
فال �شك يف �أن ذلك �سوف ي�ساهم يف تخفي�ض تكلفة م�شاريع
املياه( ،)12ف�ض ًال عن �أنه �سوف يخف�ض تكلفة تو�سعة حمطات
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التنقية القائمة �أو ي�ستغني عن �إقامة حمطات جديدة ،و�أي�ض ًا،
�سوف يوفر اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي للبلد املهتم ب�إعادة
ا�ستخدام املياه الرمادية بو�صفها مادة ا�سرتاتيجية.
وعلى �سبيل املثال قررت جلنة البيئة يف جمل�س العموم
الربيطاين عام  ،1996تف�ضيل �إعادة تدوير املياه الرمادية على
بناء �سدود جديدة يف �إجنلرتا بهدف توفري م�صادر جديدة
دعم ذلك القرار البعد البيئي الذي يعترب ج�سم ال�سد
للمياه ،وقد ّ
وبحريته ت�شويه ًا للبيئة الطبيعية والتنوع احليوي فيها.
�أ ّما من وجهة نظر بيئية ،فاخل�ضرة الزراعية التي �سوف
تتمتع بفائ�ض من مياه الري ،وبخا�صة يف املناطق ال�صحراوية،
ف�إنها تتحدث عن نف�سها من حيث ما �سوف تطلقه من �أك�سجني
يف اجلو ،وما لها من ت�أثريات �إيجابية على خوا�ص الرتبة وعلى
تثبيتها ،وعلى التحكم يف درجة احلرارة والرطوبة والبيئة
الطبيعية ونحو ذلك.
وال �شك ،كذلك ،يف �أنّ انخفا�ض ال�ضغط على احلفر
االمت�صا�ص ّية نتيجة �إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية �سوف ي�سهم
يف حماية املياه اجلوفية واملياه ال�سطحية من التلوث ،ف�ض ًال
عن �أنه �سوف ي�سهم يف تخفي�ض احتمال انت�شار الأوبئة وانتقال
الأمرا�ض.
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خوا�ص املياه الرمادية من امل�صادر املختلفة
4 -7
ّ

تختلف املوا�صفات العاملية من حيث نظرتها �إىل نوعية
املياه الناجتة عن معاجلة املياه الرمادية� ،إذ تبد�أ يف بع�ض الدول
من مرتبة تبلغ م�ستوى نوعية مياه ال�شرب ،وتتدنى �إىل ما دون
ذلك يف دول �أخرى .ولغايات حتقيق �أهداف هذا البحث �سوف
نتناول موا�صفات املياه الرمادية يف حالتي اال�ستخدام الزراعي
واال�ستخدام الداخلي يف تنظيف املرحا�ض.
�إنّ امل�شاكل التي تواجه املرء عند ا�ستخدام هذه املياه
للزراعة تكمن يف ما يلي :املواد العالقة؛ زمن التخزين؛ �آلية
التخزين ونوعية املياه .و�سوف نبحث يف كل من العوامل الأخرية
على حدة مع مالحظة وجود خنادق للرت�سيب على طول جماري
املياه القادمة �إىل مدينة البرتاء من نبع وادي مو�سى كما يت�ضح
من ال�صورة (.)63
�إنّ التخل�ص من املواد العالقة يف املياه الرمادية �ضرورة
ت�ستدعيها املحافظة على كفا َءة حمطات التجميع� ،إذ �إنّ �إغالق
امل�صايف التي تـُ�ستخدم اللتقاط هذه العوالق ي�شكل العائق الأكرب
لهذه املحاوالت ،وقد تطورت بع�ض هذه امل�صايف يف ال�سنتني
الأخريتني بحيث �أ�صبحت حتتاج �إىل �صيانة قليلة.
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�صورة (: )63
�أحوا�ض
لرت�سيب
العوالق يف
جماري مياه
البرتاء

ثمة عوامل كثرية من �ش�أنها �أن ت�سارع يف تر�سيب العوالق
 ، Colloidsمثل ارتفاع اخلزان؛ �سرعة حركة املياه وح ّدة
ميالنها� ،شكل اخلزان ،وما �إىل ذلك( .)13لذلك ،ينبغي �إقامة
توازن ،يف �أثناء ت�صميم خزان التجميع ،بني ارتفاع خزان جتميع
املياه وحجمه وم�صادر مياهه ووظيفته وبيئته وطوبوغرافية
املوقع.
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ومما يجدر ذكره هنا �أن هدفنا هو تخفي�ض كمية العوالق
و�أحجامها بحيث ال ت�سارع يف �إغالق حمطات الرت�سيب والتجميع،
وكي ال ت�ؤدي �إىل تعطيل يف �أنظمة الري الآلية .وحتتاج هذه
املحطات �إىل مراقبة دورية ،و�إنْ �أ�صبح بالإمكان تخفي�ض العناء،
كما �سوف نرى يف حديثنا عن التجربة الأردنية الثانية ملعاجلة
املياه الرمادية يف الفقرة .2-4-5-7
يبني جدول التو�صيات العاملية املختلفة لنوعية املياه الرمادية،
منها ما هو جمرد تو�صية  ،Guidelineيرمز له بحرف (،)g
والبع�ض الآخر �إلزامي ( )Mandatoryويرمز لـه باحلرف (.)m
وهي النوعية التي ينبغي �أال تتجاوزها املياه عند حلظة ا�ستعمالها� .إذ
ترتاجع نوعية املياه بزيادة فرتة التخزين.
�إن الدخول يف تف�صيالت خف�ض ن�سبة الع�ص ّيات Coliforms
با�ستعمال الكلور� ،أو التحكم يف م�ستوى الأك�سجني BOD

مث ًال
بالتهوية ،وما �إىل ذلك ،هي م�سائل ت�ضيف �إىل امل�شروع �سمة التعقيد،
ولكنها �ضرورية �إذا ما �شئنا ا�ستخدام املياه الرمادية يف داخل منازلنا
وفق ًا للموا�صفات العاملية.
وفيما يلي جداول مبوا�صفات املياه الرمادية يف بع�ض دول
العامل:
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جدول ()7
موا�صفات املياه الرمادية وا�ستعماالتها()14

الأبنية اخلـ�ضــــراء

217

تابع جدول ()8
موا�صفات املياه الرمادية وا�ستعماالتها()14
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 5 -7التجارب العاملية
 1-5 -7التجربة ال�سويدية يف كمربيل Kimberley

كانت فكرة مدينة كمربيل يف جنوب �إفريقيا �أن يتم تخفي�ض
ال�ضغط عن حمطة تنقية املياه العادمة للمدينة ،بتحويل املياه
الرمادية التي تنتجها �أبنية املدينة لري الع�شب الأخ�ضر .Lawns
فقد �أدى توجيه املياه الرمادية نحو الري �إىل تخفي�ض الطلب على
املياه احللوة للري ،كما �أدى بالتايل �إىل تخفي�ض ال�ضغط على
حمطة التنقية(.)15
كان نظام التدوير ب�سيط ًا للغاية� ،إذ �أ�ستند �إىل مبد�أ �ضخ
املياه الرمادية يف �أحوا�ض مرتاكمة ر�أ�سي ًا فيها طبقات من
احلبيبات املتدرجة ،وت�صل نهاية الأحوا�ض �إىل خزان يجمع املياه
الرمادية ثم يعيد تدويرها ح�سب الطلب� .إن جتاربنا العملية
يف هذا امل�ضمار تخربنا ب�أن هذه الفالتر الطبيعية �سوف تنغلق
مع مرور الوقت ،كما �أن م�شاكل تخزين املياه مل تتم درا�ستها
كما ينبغي� ،إذ ال يخو�ض البحث يف تف�صيالته .و�سوف نثبت يف
التجارب الالحقة ف�شل هذا املبد�أ على املدى البعيد.
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 2-5 -7التجربة الأمريكية يف �أريزونا

مت ت�شغيل �أحد امل�ساكن احلديثة يف �صحراء �أريزونا بحيث
يت�سع لعائلة واحدة ويهدف �إىل توفري الطاقة واملياه .وقد متت
درا�سة امل�شروع بحيث ميكن االقت�صاد يف  %40من معدل ا�ستهالك
املياه للأ�سرة الواحدة .وفيما يلي برنامج االقت�صاد يف املياه ،كما
يتب ّدى يف اجلدول (:)9
اخلا�صة امل�ستخدمة يف البيت
نالحظ نوعية املرحا�ض
ّ
ال�صحراوي الذي ال ت�ستهلك �أكرث من  6جالون لكل �شخ�ص يف
اليوم الواحد .وهذا يعني �أنه يف �ضوء �أكرث من ا�ستعمال واحد
يف اليوم ف�إن ا�ستهالك املرحا�ض ي�ساوي ن�صف تلك الكمية �أو
رمبا �أقل من ذلك! وميكننا القول �إنّ تطور التكنولوجيا اليوم قد
ح�سـنت من كفا َءة �أجهزة التخلـّ�ص من النفايات ال�صلبة وال�سائلـة
ّ
يف املرحا�ض� .إذ ال يزيد حاجـ ــة بع�ض املراحي�ض احلديثة عن 6
لرت لكل ا�ستعمال ،كما وقد تطورت �أكرث بحيث �أ�صبحت ت�ستخدم
ن�صف هذه الكمية يف حالة النفايات ال�سائلة فقط.
�إنه من امل�ؤ�سف حق ًا �أن يتم �إهمال ما ي�ستهلكه املرحا�ض من
مياه ،يف حني يتم ت�سليط ال�ضوء على �أجهزة توفري املياه الأخرى
التي ترتبط ب�صنابري املياه وببطاريات املغا�سل واال�ستحمام.
فلماذا ال تقوم ت�شريعات يف الدول التي تعاين من �شح يف املياه من
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جدول (: )9
مقادير التوفري يف ا�ستهالك املياه للبيت ال�صحراوي يف
�أريزونا وفقا للكودات الأمريكية املختلفة()16

خالل م�ؤ�س�سات املوا�صفات واملقايي�س متنع ا�ستخدام خزانات
املراحي�ض التي حتتاج �إىل كميات كبرية من املياه .وملاذا ال تقوم
درا�سات ال�ستخدام التنظيف بال�ضغط وبنحو ذلك من �أ�ساليب؟
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مهما يكن من �أمر ما �سلف ،ف�إنّ امل�شكلة الرئي�سة يف حماولة
�إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية كانت يف �أن الفلرت الرملي ،الذي
كانت املياه الرمادية متر فيه قبل بلوغها خزّان التجميع ،قد
ت�ضا َءلت كفا َءته ب�صورة تدرجية يوم ًا �إثر يوم �إىل �أن �أنغلق الفلرت
ب�صورة �شبه تا ّمة .وهذه هي امل�شكلة التي تو ّقعنا �أن تربز يف جتربة
كمربيل التي �أ�سلفنا احلديث عنها باقت�ضاب.
 3-5 -7التجربة الإجنليزية

لقد �شرعت �إحدى دوائر البيئة يف م�ؤ�س�سة املياه الوطنية يف
بريطانيا يف �إقامة م�شروع رائد يتمثل بتحويل ع�شرة منازل ملوظفي
الدائرة كمواقع جتارب( .)17فقد مت ف�صل �أنابيب ت�صريف
املياه الرمادية يف الأبنية القائمة ومن ثم جتميعها و�إعادة �ضخها
لتنظيف املراحي�ض ،فماذا كانت النتيجة ؟
ظهرت النتائج يف تقرير نـُ�شر عام  ، 1999وكانت هناك
م�شكالت يف معاجلة املياه بالكلور ،ويف امل�صايف التي كانت �أول
من ت�ستقبل املياه الرمادية ،ويف لون املياه وعكورتها Turbidity
وما �إىل ذلك .لكن ذلك كله ال يعنينا يف هذا البحث لأن اهتمام
البحث ين�صب على ا�ستخدامات هذه املياه للزراعة .ويقت�صر
اهتمامنا يف التجربة الإجنليزية هاهنا على التطويرات يف
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تكنولوجيا امل�صايف� ،إذ مت تطوير امل�صفاة الأوىل ،التي انغلقت
بعد فرتة وجيزة ،بحيث �أ�صبحت فيما بعد ذاتية التنظيف.
 4 -5 -7التجربة الأردنية لإعادة ا�ستخدام املياه الرمادية

 1-4 -5 -7التجربة الأوىل ( )2000-1999خالل العامني
املذكورين ،مت جتهيز �أنابيب ت�صريف منف�صلة للمياه الرمادية
يف منزل لعائلة �أردنية يف ع ّمان مكون من �ستة �أ�شخا�ص .كما مت
عمل �أحوا�ض لتجميع املياه الرمادية ،بت�صفيتها من ال�شوائب �أو ًال،
با�ستخدام مناخل من ال�شبك املجلفن بفتحات متنوعة ،ثم قمنا
بتمرير املياه يف حو�ض تر�سيب �سعته �صغرية ،و�أخري ًا مت جتميع املياه
يف حو�ض �آخر �أكرب حجم ًا متهيد ًا ال�ستخدامه يف ري حديقة املنزل.
لقد ا�صطدمت التجربة مب�شاكل ثالث �أ�سا�سية؛ الأوىل
متثلت يف �إغالق امل�صايف بعد �أ�سابيع عدة من اال�ستخدام؛ الثانية
متثلت يف انبعاث رائحة يف ال�صيف بعد ب�ضع �أيام من تخزين
املياه الرمادية؛ �أما الثالثة فتمثلت يف �صعوبة تنظيف الأحوا�ض
من املواد املرت�سبة التي بلغت خالل �سنة واحدة حوايل �10سم يف
�أر�ضية حو�ض التجميع الكبري الذي بلغت م�ساحة �أر�ضيته حوايل
مرتين مربعني.

الأبنية اخلـ�ضــــراء

223

�صورة (: )64
خزان جتميع املياه الرمادية مغلق متام ًا

كنـّـا ن�ستبدل امل�صايف �أو ننظفها با�ستمرار ،ثم �شرعنا يف
تو�سيع فتحات املناخل بالتدرج كي نخ ّفف من م�شاكل �إغالقها.
كما �أخذنا يف ا�ستخدام املياه املج ّمعة للزراعة �أو ًال ب�أول كيال
تتخزّن لفرتة طويلة .بذلك اجتنبنا م�شاكل انبعاث الرائحة ،ولكن
م�شاكل �إغالق امل�صايف وجت ّمع املواد املرت�سبة يف �أر�ضية اخلزان
بقيت من دون حل وظلت ك�إرث للتجربة الثانية الالحقة التي متت
فيما بعد ،ويف ع ّمان �أي�ض ًا.
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 2-4 -5 -7التجربة الثانية ( )2001-2000يالحظ �أدناه
منطقة ات�صال �أنبوب املياه الرمادية (الأنبوب الأفقي الظاهر�أعلى
ال�صورة  65اىل اخللف) وامل�شار �إليه رقم  ،1حيث تخرج منه فتحة
ا�ستك�شاف فيها م�صفى ذو فتحات كبرية ن�سبي ًا اللتقاط العوالق
الكبرية احلجم فقط ي�شار �إليها رقم ،3ثم ي�ستمر الأنبوب لي�صب
يف امل�صفى الرئي�سي املثقوب ،كما ي�شاهد يف ال�صورة (.)65

�صورة (: )65
جزء من حمطـّـة �إعادة ا�ستخدام املياه الرماديـّة:
التجربة الأردن ّية الثـّـانية
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�إذن� ،إن ما�سورة (رقم  )1هي خط املياه الرمادية اخلارجة من
املبنى ،وجتدر املالحظة هنا �إىل وجود مهرب للمياه (رقم  )2قبيل
�سقوط املياه يف م�صفى التجميع .وهدف ذلك هو التخل�ص من املياه
الفائ�ضة �إىل املجاري العامة يف حالة �صيانة املحطة �أو امتالئها.
وهكذا ت�صب املياه الرمادية يف امل�صفى (رقم  )3الذي يتم
فيه تنظيف العوالق منه بوا�سطة ر�شا�ش مياه يعمل على �ضخ مياه
من اخلزان التجميعي نف�سه (رقم  )4متى ا�شتغلت امل�ضخة (رقم
 )5و�ضخت املياه �إىل حديقة البناء .علم ًا ب�أن رقم  6ي�شري �إىل
ما�سورة املياه ال�سوداء املتجهة �إىل املجاري العامة.
وقد مت اجتناب حتوي�ض املياه لفرتة طويلة برتكيب م�ضخة
�آلية تعمل فور امتالء اخلزان الثاين .وتعمل �أنابيب توزيع املياه
يف احلديقة على ري احلديقة �آل ّيـ ًا .بذلك يتم التخل�ص من املياه
ب�سرعة قبل ارتفاع حاجتها �إىل الأك�سجني.
وقد قمنا بعمل ميالن يف �أر�ضية اخلزان ومت طال�ؤها
مبواد ذات معامل احتكاك متدن بحيث ت�سمح للعوالق املرت�سبة
باالنزالق والت�صريف �إىل اخلارج حال فتح ال�صمام لتنظيف
احلو�ضني .ولكن هذه التجربة ا�صطدمت بانبعاث رائحة من
احلديقة الع�شبية بعد ريها بالر�شا�شات املائية.
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 3-4 -5 -7التجربة الثالثة ( )2010 – 2009يالحظ يف
ال�صورة ( )66موقع بئر جتميع املياه الرمادية التي يعلوه غطاء املنهل
املغلق ذي اللون الأبي�ض ،كما يالحظ �إىل جواره منهل من ال�شبك
الأ�سود املفتوح ،حيث يتم تر�سيب املياه يف هذا املنهل الوا�سع و�أي�ض ًا
يتم فيه ا�ستقبال مياه الأمطار من ال�ساحة اخللفية حيث تتمو�ضع
الأ�شجار� .إذ ت�ساهم مياه الأمطار يف التح�سني من نوعية املياه.
�أما يف ف�صل ال�صيف فيتم �إغالق هذا املنهل �أي�ض ًا �إغالق ًا
تام ًا حتى ال تت�سرب الروائح �إىل اخلارج وال يتم التما�س املبا�شر
معها حر�ص ًا على ال�صحة العامة.

�صورة (: )66
منهل بئر املياه
الرمادية
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ويتم ا�ستخراج املياه الرمادية مب�ضخة كهربائية لغايات ري
الأ�شجار فقط ،وال يتم ا�ستخدامها يف ري �أي من اخل�ضروات �أو
الأ�شجار التي تنتج املواد الغذائية حر�ص ًا على ال�صحة العامة.
وتظهر امل�ضخة حتت �سقف الرتا�س الظاهر يف ال�صورة (،)66
كما تظهر مغ�سلة خارجية ت�صرف املياه �إىل البئر مبا�شرة.
ويت�ضح من ال�صورة ( )67كيف يتم حت�ضري خندق حتت
الأر�ض وتغطيته ب�أغ�شية البويل �إثلني ملنع تبخر املياه ومنع و�صول
املياه الرمادية �إىل �سطح الأر�ض ،علم ًا ب�أن هذه الطريقة قد
ت�سهم يف و�صول املياه امللوثة �إىل طبقات املياه اجلوفية �إذا كانت
الطبقات �أدناها منفذة للماء؛ لذلك ينبغي التعامل بحذر مع هذه
الطريقة وفق ًا للرتكيبة اجليولوجية والطوبرغرافية للمنطقة
قيد الدرا�سة .ولكن فوائدهذه الطريقة عديدة ،من �أهمها قلة
العناية بهذا النظام� ،إذ تن�ساب املياه طبيعي ًا وال حتتاج �إىل متابعة
دورية.
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�صورة (:)67
خندق خم�ص�ص للمياه الرمادية لري احلديقة
� 6 -7إ�شكاليات بحاجة �إىل تطوير
 1-6 -7الفلرتة ( )Filtrationواملعاجلة ( )Disinfectionلتح�سني
نوعية املياه الرمادية

تتطور و�سائل التقاط العوالق املتوافرة بكرثة يف املياه
الرمادية ،وقد جتلت يف التجربة الربيطانية احلاجة املا�سة �إىل
تطوير امل�صايف بحيث �أ�صبحت تنظف نف�سها ذاتي ًا .ويف التجربة
الأردنية مت تطوير امل�صايف �أي�ض ًا ،ولكن بطريقة �أكرث ب�ساطة �إمنا
ملاذا ال تتم الفلرتة با�ستعمال الفلرت الطبيعي املتدرج؟
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�أثبتت جتربة �أريزونا �أن العوالق قد �أغلقت الفلرت الرملي
الذي ا�ستخدمه نظام �إعادة اال�ستخدام .و�إذا ما مت حت�ضري نظام
يكفل �إعادة تنظيف الفلرت باملياه النقية ،ف�إن ذلك �سوف ي�ستخدم
الكثري من املياه ويبدد الفائدة من �إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية
التي ترمي يف املقام الأول �إىل اخلف�ض من جممل ا�ستهالك املياه
يف الأبنية .لذا ،يحوم التحدي الأكرب حول اخرتاع فلرت قادر على
تنظيف نف�سه ذاتي ًا وباملياه الرمادية نف�سها التي يقوم بفلرتتها.
�أ ّما التجربة الربيطانية يف معاجلة املياه بالكلورين ،فقد �أثبتت
�أنّ نظام املعاجلة بحاجة �إىل مراقبة م�ستمرة كي ي�ضمن ا�ستخدام
املقادير املنا�سبة يف الوقت املنا�سب .وكي ي�ضمن ا�ستبدال �أوعية
التزويد ب�أمان .كما �أثبتت �أن العكورة كانت ظاهرة جل ّية ،و�أن ظهور
الرغوة يف املرحا�ض كان وا�ضح ًا كذلك .وكل ذلك ي�ستدعي درا�سة
الت�أثريات اجلانبية لهذه امل�ؤثرات الكثرية على �صحة الإن�سان وعلى
لون �سرياميك حو�ض املرحا�ض وكفا َءة الأنابيب الناقلة للمياه وت�أثرها
مب�ستوى حمو�ضة املياه وما �إىل ذلك.
هذه التجارب جميعها� ،سواء يف جناحها �أو تعرثها،
ف�إنها ت�ساعدنا يف فهم امل�شاكل التي قد تواجه امل�شتغلني بهذا
النظام لتدوير ا�ستخدام املياه الرمادية ،وت�شكل حتديات �أمامنا
لتجاوزها� .أما العوائق التي تواجهنا بعناد فال �شك يف �أنها
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�ست�ضمحل بالتدرج ،ومن خالل العالقة اجلدلية التطورية القائمة
بني النظرية والتطبيق يف العلوم التطبيقية.
ال�صحة
 2-6 -7املخاطر على
ّ

�إنّ �إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية للزراعة ي�ستدعي �أن يكون
ات�صال النا�س مع حمطة التجميع مق�صور ًا على عدد حمدود جد ًا
منهم ،وبحيث يكون نظام الري حتت �سطح الأر�ض ،كما ي�شاهد من
ال�شكل (� ،)17إذ ي�ؤدّي ذلك �إىل تدين خماطر ات�صال الإن�سان مع
هذه املياه ،وبالتايل ت�صبح املخاطر ال�صحية حمدودة للغاية.
�شكل (: )17
تفا�صيل ت�صريف املياه الرمادية حتت الأر�ض()18
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وميكن زراعة الأ�شجار على جانبي اخلندق ،كما ميكن عمل
مناهل تفتي�ش  Manholesعلى طول اخلندق ملراقبة �أحوال
الأنبوب مبرور الزمن ،و�أي�ضا لأخذ عينات للفح�ص ملعرفة حالة
املياه عند نقطة االنطالق نحو الرتبة الزراعية.
كما يو�ضح ال�شكل ( )17الأنبوب البال�ستيكي املكتمل الذي
يحتوي على ثقوب ُيغطيها ن�صف �أنبوب بال�ستيكي �آخر �أكرب قطر ًا
من الأول .ويكون الآخر مثبت ًا فوق الأول مبا�شرة .وعندما يرتفع
ال�ضغط يف الأنبوب الأ�صغر تخرج املياه بقوة من الثقوب اجلانبية
فتثني ن�صف الأنبوب الأكرب املرن وتخرج .هذه الطريقة حتمي
الفتحات يف الأنبوب الأول من االنغالق� ،إما ب�سبب تراكم الطمم
من اخلارج �أو بفعل تراكم الروا�سب يف داخل الأنبوب .ولكن هذا
النظام ي�ستدعي �أن تكون الأنابيب مرنة كي يعمل.
وهناك ث ّمة �ضرورة لدرا�سة �آثار املياه الرمادية على
وبخا�صة على الثمار واخل�ضروات� .إذ �إنّ �أك�سدة بع�ض
البيئة،
ّ
مكونات املياه الرمادية وعوالقها يتحول �إىل مادة النيرتوزومني
 Nitrosominesيف داخل الأمعاء ،وهذا احلدث يرتبط بالإ�صابة
مبر�ض ال�سرطان .)19(Non-Hodgkin’s Lymphoma
كذلك الأمر بالن�سبة للمعادن الثقيلة التي تت�أك�سد يف داخل ج�سم
الإن�سان وت�شكل م�شروع �إ�صابة بال�سرطان.
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و�إنْ كنا قد �أثبتنا يف بحث �سابق(� )20ضرورة عدم جتاوز
نوعية املياه الرمادية موا�صفات مياه الري الأردنية ،ف�إنّ دخول
عوامل كثرية يف هذه املعادلة ال�صحية ت�ستدعي االنخراط يف
م�شاريع بحثية حول خوا�ص الرتبة الزراعية والتغريات التي تطر�أ
عليها يف �ضوء تعر�ضها للمياه الرمادية ،و�أثرها على مكونات
الثمار واخل�ضروات النامية فيها .فمن �ش�أن ذلك التل ّوث �أن
ي�ضعف من قدرة الإن�سان املعا�صر على مقاومة الأمرا�ض بعا ّمة.
لذلك ،ينبغي الت�أكد من عدم �ضرر املنتجات الزراعية ب�صحة
الإن�سان ح�سب الأ�صول.
ختام ًا ،نعتقد �أن هذه الدرا�سة حول املياه الرمادية قد تو�صلت
�إىل �إمكانية ا�ستخدام املياه الرمادية من دون معاجلة يف الزراعة
على نحو مو�سع يف حال الأ�شجار غري املثمرة ،وقد ّ
و�ضحنا كيف
�أن تدوير املياه من �ش�أنه �أن يو ّفر كميات املياه املطلوبة للزراعة يف
املناطق ال�صحراوية( ،)21كما من �ش�أنه �أن يخفـّ�ض تكاليف �إن�شاء
حمطات التنقية بالرغم من اعرتا�ض البع�ض ب�ش�أن الأثر ال�سلبي
خلف�ض كميات ال�سوائل يف املحطات ل�صعوبة املعاجلة ،و�أن
يحمي املياه اجلوفية من التلوث ،و�أن ي�ضيف �إىل البيئة الطبيعية
واجلمالية فالتر طبيعية متمثلة يف اخل�ضرة الزراعية وعملية
الرتكيب ال�ضوئي.
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كذلك ،لفتنا االنتباه ل�ضرورة التطلـّع على �صعيد عاملي �إىل
نتائج هذه الأبحاث� ،إذ ينبغي �أن تفر�ض احلكومات قوانني تلزم
امل�شاريع التي ت�ستهلك كميات كبرية من املياه برتكيب �أنظمة
�إعادة ا�ستخدام ،كما فعلت اليابان ،على �سبيل املثال.
كما ينبغي �أن تنخرط ال�شركات العاملية للم�ساهمة يف التح�ضري
لإعادة ا�ستخدام املياه الرمادية على �صعيد عاملي على نحو ين�سجم
مع ادعا َءات العوملة التي تعترب العامل اليوم قرية �صغرية بحيث مي�س
التلوث يف �أ�صغر بقاعها �أ�صقاع العامل ب�أ�سره.
ومن هنا نطمح �إىل تقدم امل�ؤ�س�سات الدولية لل�صناعات
الكيميائية بتبني �إ�ضافة الكلورين ،على �سبيل املثال� ،إىل املركبات
الكيميائية املنزلية  Detergentsبحيث ي�سهم ذلك يف معاجلة
املياه الرمادية التي يتم جتميعها من دون حاجة �إىل تطوير نظام
ملعاجلة املياه.
�أي�ض ًا ،يطمح الباحثون اليوم �إىل دعوة ال�شركات لتخفي�ض
ن�سبة الفو�سفات وغريها من املواد ال�ضارة يف تركيبة ال�صابون.
ف�ض ًال عن ذلك ،ميكن التخفي�ض من كمية املواد العالقة
 Suspended Solidsيف املياه الرمادية برتكيب م�صايف على
�أجهزة الغ�سيل نف�سها ،بحيث يتم خف�ض حجم امل�شاكل يف العوالق
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عند امل�صايف ،كما ات�ضح لنا يف امل�شكالت التي عانت منها التجربة
الربيطانية ،ونظريتها الأردنية .كما نطمح �إىل �أن تقوم الأبحاث
لإنتاج فالتر لتنقية املياه الرمادية بحيث يتم تنظيفها ب�صورة
ذاتية و�آلية ،وباملياه الناجتة عن التنقية نف�سها.
و�أخري ًا ،يفتح هذا البحث باب ًا كبري ًا لإمكانية تطوير �أبحاث
لإعادة ا�ستخدام املياه الرمادية يف داخل املنازل �أي�ض ًا عندما ت�صبح
نوعية املياه املعاجلة مب�ستوى مياه ال�شرب والتي من �ش�أنها �أن ت�سهم
يف توفري حوايل  %40من املياه امل�ستخدمة يف املنازل ال�سكنية.
و�إذا �شئنا �أن ن�ستكمل متطلبات �إعادة التدوير واال�ستخدام
الأمثل للف�ضالت ينبغي �أن نقوم ب�إنتاج غاز امليثان من املياه العادمة
وف�ضالت البيت الأخ�ضر ،وذلك بتخمري النفايات الع�ضوية ومن
ثم ا�ستخدام الغاز يف الطبخ ورمبا يف التدفئة وت�سخني املياه
�أي�ضا!
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الف�صل الثامن
 -8احلدائق البيئية اخل�ضراء
 1-8تقدمي

ملّا كان الإن�سان يعي�ش على الأر�ض ويتنف�س الهواء وي�شرب
املاء وي�أكل من نواجت الطبيعة وخرياتها ،فقد باتت �أمناط التلوث
ت�شكل كارثة بد�أت حتل باجلن�س الب�شري على �سطح هذه الب�سيطة،
الأمر الذي دفع �إىل �ضرورة مقاومة خطر تلوث البيئة ب�شتى
الطرق والو�سائل ،ومن هذه الو�سائل رفع م�ستوى الثقافة البيئية
والوعي البيئي العام ،واالهتمام بالرتبية البيئية على م�ستوى
الوطن والعامل ،وبخا�صة فيما يتعلق بالبيئة اجلمالية والنف�سية
وال�صحية ،حيث احلدائق اخل�ضراء اجلافة �أحد عنا�صرها يف
املناطق ال�شحيحة باملياه.
وال �شك يف �أن تطور �أجهزة االت�صال والأقمار ال�صناعية
والإنرتنت قد �أ�سهمت يف زيادة هذا الوعي لدى النا�س �إىل حد
كبري ،ولكن الرتبية البيئية املبا�شرة يف البيت واملدر�سة واجلامعة
لها البعد الأهم والأعظم يف تر�سيخ الواجب البيئي امللقى على
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عاتق كل فرد من �أفراد املجتمع؛ ومن �أ�سهل هذه الواجبات
الرتبوية �إقامة عالقة بني الطفل واحلديقة� ،أي بني �أبنائنا
والعنا�صر اخل�ضراء من حولهم.
فمن وظيفتنا اليوم ،كعلماء وفال�سفة وتربويني و�إعالميني
وباحثني م�شتغلني يف �صنوف املعرفة املتنوعة؛ �أن جنعل الأفكار
الإن�سانية والبيئية كلتيهما قريبة من قلوب النا�س وعقولهم من
خالل الوقوف عند جتارب بيئية عملية حتى نتطلع �إىل بيئة
�أف�ضل .ف�إنه ب�إمكان الثقافة البيئية القائمة على عمل جتارب
ب�سيطة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي دور ًا م�ساند ًا حلماية عنا�صر البيئة
الأر�ضية املتنوعة ،و�إحدى هذه التجارب الب�سيطة قد تكون زراعة
�شجرة واحدة واالرتباط بها عاطفي ًا والعناية بها ملدة طويلة،
فكيف ميكن �أن ننجز ذلك؟
عودة �إىل فكرة ت�شجيع زراعة طالب املدار�س واجلامعات
للأ�شجار لتنمية م�شاعر حب واحرتام الطبيعة اخل�ضراء لديهم،
فنقول �إن املهم كذلك هو م�شاركة كل فرد من �أفراد العينة التي
يتم اختيارها يف زراعة الأ�شجار ،ف�ضال عن �ضرورة �إطالق
�أ�سماء الطلبة على هذه احلدائق �أو الأ�شجار التي يزرعوها كي
يتم التوا�صل معها يف امل�ستقبل وحت ُّمـل م�س�ؤولية العناية بها
وحمايتها ب�صورة م�ستمرة ،ا�ضافة اىل �إطالق روح التناف�س بني
240

الأبنية اخلـ�ضــــراء

الطلبة جميعا لتجميل حدائقهم با�ستمرار والتناف�س على ارتقاء
جمال احلديقة ون�ضارتها وتطويرها والتعلم عن جتاربهم ،ورمبا
تخ�صي�ص جوائز كحوافز لهم.
 2-8حدائق بيئية جافـــة

�صورة (: )68
حديقة جافة يف دارة الكمالية  -ع ّمان ال تروى �إال طبيعي ًا مباء
املطر خالل ف�صل ال�شتاء

ثمة �إمكانية زراعة حديقة بيئية خ�ضراء ذات ورود ،كالتي
تظهر يف ال�صورة ( ،)68والتي زرعت يف �شتاء عام  ،2008ومل
يتم ريها بنقطة ماء واحدة زيادة عما وهبتها الطبيعة من الغيث،
ولغاية �صيف  2010عندما �أخذت ال�صورة يف �شهر متوز .وهي
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جتربة ناجحة حيث مت زراعة �أنواع خمتلفة من ال�ص ّبار ،ف�ض ًال
عن نبتة اجلريونيوم ذات الوردة احلمراء اجلميلة التي تزهر
خالل معظم �أيام ال�سنة .وكذلك نبات اللفندر واحل�صلبان.
ويف ال�صورة ( )69التي �أخذت يف مطلع ربيع عام 2013
يت�ضح منو جمموع اجلريونيوم ال�ص ّبار با�ستثناء نوع واحد يقع يف
احللقة الداخلية حيث مت ا�ستبداله بنتة احل�صلبان و�إ�ضافة ب�ضع
نباتات �صربية كذلك .فيما تظهر يف �أر�ضية ال�صورة (� )68أي�ض ًا
نبتة لفندر التي تتحمل اجلفاف والتي ميكن م�شاهدتها �صغرية
يف عام .2010

�صورة (:)69
نبات ح�صلبان يف جوار حديقة الكمالية اجلافة  /ربيع 2013
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وتظهر يف ال�صورة ( )69التي التقطت بتاريخ 2013/3/15
نبتة ح�صلبان نا�ضجة وقد زينتها الورود اجلميلة وقد زرعت �إىل
جانب احلديقة اجلافة؛ وكال النبتتني احل�صلبان واللفندر مل
ت�سقيا �إطالق ًا �إال مبا ت�ستمده من مياه املطر.
ويف اليوم نف�سه التقطت �صورة للحديقة اجلافة لعام 2013
وميكن مقارنتها مع �صورة  68لعام  ،2010وكيف طر�أ تغري هائل
علي احلديقة وباتت النباتات تزدهر وتتعاظم.

�صورة (: )70
حديقة الكمالية اجلافة  /ربيع 2013
ويظهر نبات اللفندر يف �أر�ضية ال�صورة
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كذلك ميكن االنتفاع من النباتات الربية التي ظهرت يف
حديقة خا�صة من البيت البيئي يف دارة الكمالية مو�ضوع الف�صل
الأخري ،وقد �أطلق عليها ا�سم «احلديقة الربية» لأنه ال يتم
االعتناء بها .وقد تركت على حالها منذ عام  ،2007وهي اليوم
تعج بالنباتات الربية والزعرت الربي.
يف ال�صورة ( )70نباتات مزدهرة يف احلديقة الربية
اجلافة ،كاحلمحم والق ّباره وهي تعي�ش على الرطوبة يف الرتبة
وتكتفي منها طيلة ف�صل ال�صيف ،بد َء ًا من مو�سم اخ�ضرارها يف
ف�صل الربيع.

�صورة (:)71
نبتة برية من الأرا�ضي الأردنية
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ولكن ذلك ينبغي �أال مينعنا من زراعة م�سطحات خ�ضراء من
منط �آخر ،مثل �أ�شتال متفرقة من النباتات التي تتحمل اجلفاف،
وبخا�صة ال�صربيات واللفندر واجلريونيوم واحل�صلبان وغريها من
النباتات املحلية اجلميلة املزهرة التي ال حتتاج �سوى اىل ب�ضع لرتات
من املياه كل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني ،بل وميكنها �أن تظل على قيد احلياة
حتى لو مت �إغفال ريها خالل ف�صل ال�صيف ب�أكمله(.)22
كل ما يقت�ضيه الأمر هو تهيئة الرتبة للزراعة وتعميق
جذور هذه الأ�شتال عند زراعتها بحيث ال يقل عمق اجلذور عن
� 40سنتمرت ًا حتت �سطح الأر�ض ،واملطلوب كذلك ت�سوية الأر�ض
كي ت�ستطيع تخزين �أكرب قدر ممكن من مياه الأمطار من دون
حدوث �إجنرافات يف الرتبة .ثم ن�شرع يف تغطية الأر�ض من حولها
بحجارة خمتلفة احلجم خلف�ض كمية املياه املتبخرة من الرتبة
خالل ف�صل ال�صيف احلار (�صورة .)72
ومن اجلدير باملعرفة �أن احلجارة تقوم بجمع بع�ض
قطرات املاء من الندى خالل ليايل ال�صيف الرطبة والباردة،
�إذ يتكاثف الندى على �أ�سطحها الباردة ن�سبي ًا وتن�ساب املياه حول
احلجارة لرتطب الرتبة.
كذلك ت�سهم احلجارة ال�صغرية واحل�صى الظاهرة يف
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ال�صورة �أدناه يف خف�ض كمية املياه التي تتبخر من �سطح الرتبة
ومتنع منو احل�شائ�ش غري املرغوب بها ،الأمر الذي يوفر للنبات
فائ�ض ًا من املياه للنمو.

�صورة (: )72
تغطية �سطح الرتبة باحلجارة ال�صغرية واحل�صى

ويت�ضح من ال�صورة الالحقة �أي�ض ًا نبات “الكتيلة” الربي
الذي ينمو بري ًا وال يحتاج �إىل ري طوال ف�صل ال�صيف اجلاف .وهو
نبات يرتفع لنحو ن�صف مرت عن �سطح الأر�ض وميتد على حميط
مماثل تقريب ًا ،وحجمه يعتمد على طبيعة الرتبة ووفرة الرطوبة
فيها ،ويطلق رائحة عطرية رائعة ،وبخا�صة عند مالم�سته.
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�صورة (:)73
لنبات الكتيلة
الربي

 3-8النجيل يف احلدائق

�صحيح �أن منظر النجيل حول الأبنية جميل ومريح للنظر
ورائحته مميزة ،ولكن هناك انعكا�سات �سلبية لزراعته حول
الأبنية� ،سواء كانت تلك الأ�ضرار على البيئة �أم على الأبنية
نف�سها ،فالبد من التعرف �إليها �إذا �شئنا �أن نتحدث عن �أبنية
خ�ضراء رفيقة بالبيئة.
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�صورة (: )74
ري النجيل يف �ساحات ع ّمان

يظن غالب ًا �أن الغطاء الأخ�ضر ميكن �أن يجعل من الأبنية
�صروح ًا خ�ضراء بفعل الغطاء الذي يوفره النجيل فيجعل من
امل�سطحات املحيطة بالبناء� ،أو رمبا تلك الأماكن اخل�ضراء
املوجودة على �سطحه ،م�سطحات خ�ضراء يقل امت�صا�صها لأ�شعة
ال�شم�س مقارنة بالألوان الداكنة من مواد البناء وبالتايل ت�سهم
يف تخفي�ض �أ�ضرار االنحبا�س احلراري وارتفاع درجة حرارة
الغالف احليوي املحيط بالأر�ض!
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ولكننا نعتقد جازمني �أن النجيل لي�س �سبب ًا كافي ًا كي يجعل
من الأبنية موائل خ�ضراء ،وبخا�صة يف بالدنا التي تعاين من �شح
املياه� ،إذ يبخر النجيل بوا�سطة عملية النتح ما ال يقل عن لرت
واحد من املاء لكل مرت مربع يف اليوم امل�شم�س املعتدل الواحد.
وهذا يعني �أن الأيام ال�شديدة احلرارة قد يت�ضاعف تبخر املياه،
وبالتايل يحرم الأر�ض من رطوبتها.
وبناء عليه ،ف�إننا نعتقد �أن زراعة النجيل هي ممار�سة غري
خ�ضراء ،وذلك للأ�سباب التالية:
يحتاج النجيل �إىل كميات كبرية من املاء لبقائه �أخ�ضر،
ف�ض ًال عن ذلك ف�إن الإفراط يف الري ي�ؤدي �إىل ت�شققات يف
�أ�سا�سات الأبنية واملمرات اخلارجية وبالتايل ي�سهم يف دخول
الرطوبة �إليها ،وبخا�صة يف احلاالت التي يتم فيها �سهو ًا ترك
املياه مفتوحة لفرتات طويلة� ،أو يف تلك احلاالت التي حتو�ض فيها
مياه الأمطار لفرتات طويلة ،وذلك يف املناطق خ�شنة ال�سطح
كثيفة اخل�ضرة مرتا�صة اجلذور املزروعة بالنجيل.
وت�سهم كذلك املناطق املزروعة بالنجيل يف �إبطاء حركة
مياه الأمطار �أو مياه الري ،الأمر الذي ي�سمح للمياه بالت�سرب �إىل
الرتبة التي جتثم عليها املمرات اخلارجية ،الأمر الذي يحدث
هبوط ًا فيها ،كما يالحظ يف �أغلب الأبنية احلديثة.
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كذلك ي�ؤدي هبوط املمرات اخلارجية �إىل تغيري اجتاه مياه
الأمطار �صوب �أ�سا�سات املباين لتت�سرب عميق ًا يف الرتبة لتغري
من حمتوى الرطوبة يف الرتبة .وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل انتفاخ بع�ض
�أنواع الرتبة وبالتايل ي�ؤدي �إىل حترك �أ�سا�سات املباين وت�شقق
اجلدران والعنا�صر الإن�شائية املختلفة التي جتثم فوقها.
خال�صة القول �إن زراعة النجيل حول الأبنية يف بالدنا
اجلافة ن�سبي ًا ي�ستهلك كميات كبرية من املياه ،وي�ؤدي �إىل ال�ضرر
ب�أ�سا�سات الأبنية واملمرات من حولها ،و�أي�ض ًا ي�ؤدي �إىل ال�ضرر
بال�شوارع �إذا زرع مبحاذاتها.
�ألي�ست هناك بدائل جلعل الأبنية خ�ضراء من دون اللجوء
اىل ترف زراعة النجيل للتمثل بالدول املتقدمة الواقعة يف �شمال
الكرة الأر�ضية وبالتايل وقف هدر املياه ال�شحيحة؟
رمبا يكون يف الفكرة الأخرية بع�ض ال�صواب من حيث
تغطيتها مل�ساحات كبرية حول البناء بالع�شب الأخ�ضر ،فتقل نتيجة
لذلك كمية احلرارة التي متت�صها الرتبة من �أ�شعة ال�شم�س؛ ولكن
ميكننا حتقيق العر�ض ذاته من نبتة «املجنونة» مث ًال التي تظهر
يف ال�صورة ( )75والتي ال حتتاج �إال �إىل ري نذر ي�سري .ولكن� ،أال
ت�ؤثر جذور الأ�شجار �أي�ض ًا على �أ�سا�سات املباين؟
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�صورة (:)75
نبتة املجنونة ذات الألوان اخلالبة (ا�سرتاحة �أم قي�س)
 4-8جذور الأ�شجار املعمرة

�صحيح �أن الأ�شجار تلقي الظالل الوارفة ولكن هذا ال يعني
�أن زراعة �أي نوع من الأ�شجار هو احلل! �إذ ينبغي التنبه �إىل �ضرر
جذور بع�ض الأ�شجار على الأبنية ،حيث ميكن مالحظة اجلذور
ال�ضخمة التابعة ل�شجرة احلور (�أنظر �صورة  )6وهي تتجه
�صوب تربة �أ�سا�سات املبنى املجاور لها لت�سهم يف هبوط �أ�سا�ساته
وت�شققه.
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�صورة (: )76
جذور الأ�شجار حتت املمرات الأر�ضية

وميكننا مالحظة جذور الأ�شجار يف �صورة  76وهي تتجمع
حتت املمرات اخلارجية لتمت�ص الرطوبة من الرتبة ،وبذلك
ت�سهم يف تغري حجم الرتبة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل هبوط املمرات
اخلارجية وت�شقق البالط من فوقها.
خال�صة القول �إن اختيار احلديقة حول الأبنية اخل�ضراء
م�س�ألة لي�ست ب�سيطة ،حيث ينبغي مراعاة عوامل الأمان الإن�شائي
على الأبنية من جهة ال�ضرر الذي رمبا يلحق بالرتبة ،ويف الوقت
نف�سه ينبغي ا�ستثمار احلدائق يف تظليل الأبنية وخلق حركة الهواء
املنا�سبة للم�شروع عند االرتفاعات املطلوبة.
252

الأبنية اخلـ�ضــــراء

 5-8تدوير النفايات يف احلدائق

�صورة ()77
�أع�شا�ش للطيور
م�صنوعة من
ف�ضالت منزلية

ميكن �إعادة تدوير املواد البال�ستيكية التي حتتاج �إىل مئات
بل ب�ضع �ألوف من ال�سنني �أحيانا للتحلل يف الرتبة ،فمث ًال ميكن عمل
�أع�شا�ش للطيور كما يظهر يف ال�صورة (� ،)77أو ميكن ا�ستخدامها
للري بالتنقيط بو�ضع عبوة بال�ستيكية �أو �أكرث مثقوبة القعر وذلك
بجوار ال�شجرة املطلوب ريها وتعب�أتها باملاء لريها بالتنقيط حتت
�سطح الرتبة منعا للتبخر يف بالدنا احلارة �صيفا.
حبذا لو يتم تعميم هذه التجربة يف املدار�س من قبل املعلمني
وت�أ�سي�س الأندية العلمية ملتابعة ذلك ،بهدف خلق بيئة جمالية لطيفة
واحلد من الهدر يف مياه الري و�إعادة تدوير املواد امل�ضرة بالبيئة.
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كذلك ن�أمل �أن تت�سع هذه التجربة لتنتقل مع الطالب
واملعلمني �إىل حدائقهم املنزلية لتعميم هذه التجربة وزرعها
يف نفو�س الطالب منذ نعومة �أظفارهم ،لت�صبح خري مثال على
الرتبية البيئية التي نطمح �إليها يف �أرجاء الوطن العربي كله،
وذلك كي تدلو ال�سواعد اليانعة بدلوها يف التخفيف من حدة
االنحبا�س احلراري بزيادة الرقعة اخل�ضراء من دون �أي ا�ستنزاف
للموارد املائية املحدودة ،وبالتايل ف�إنها ت�سهم يف حت�سني �أحوال
البيئة الطبيعية والبيئة اجلمالية مع ًا ،ف�ض ًال عن االرتقاء بالبيئة
االجتماعية �صوب مرتبة �أعلى يف �سلم �أولويات الرتبية البيئية.

�صورة ( )78ديدان تنتج ف�ضالت غنية ك�سماد
Compostي�صلح للزراعة
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ومن هذه الأمثلة جميعها ميكننا التعلم من الطبيعة اخل�ضراء
�ضرورة �أن تتمتع الأبنية اخل�ضراء بخا�صية تدوير ف�ضالت مواد
البناء والف�ضالت الناجمة عن ا�شغال البناء ،كتدوير املياه
لال�ستخدامات املتجددة امل�ستدامة ،وتدوير النفايات بفرزها �أو
تخمريها لإنتاج غاز امليثان بو�صفه غاز ًا ميكن ا�ستخدامه لتوليد
الطاقة احلرارية �أو رمبا ا�ستخدام الديدان ال�ستهالك الف�ضالت
الع�ضوية  Compostوخلق تربة غنية �صاحلة للزراعة ،ويف
الوقت نف�سه تخفي�ض التلوث الذي قد يطال املياه اجلوفية عند
التخل�ص من النفايات الع�ضوية كيفما اتفق.
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الف�صل التا�سع
دارة الكمــاليــــة
منوذجـ ًا
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الف�صل التا�سع
 -9دارة الكمالية منوذج ًا
 1-9تقديــــــم

ت�ستخدم هذه الدرا�سة «دارة الكمالية» منوذج ًا لتوفري
الطاقة وبناء امل�شروعات الرفيقة بالبيئة وبخا�صة بعد فوزها
باجلائزة الذهبية للبيئة املبنية يف ال�شرق الأو�سط لعام 2010؛
�إذ �سوف يتم تفكيك امل�شروع �إىل عنا�صره الأ�سا�سية وتو�ضيح
طريقة ا�ستخدام وكفا َءة كل عن�صر على حدة ،بد َء ًا من الت�صميم
املناخي ،مرور ًا مبواد البناء امل�ستخدمة والعزل احلراري ،وانتها ًء
ب�إعادة تدوير املياه وخملفات م�شاريع الأبنية و�إقامة احلدائق
اجلافة وا�ستخدامات م�صادر الطاقة املتجددة املتنوعة ،كالطاقة
ال�شم�سية والطاقة احلرارية اجلوفية.
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�صورة (: )79
دارة الكمالية  -الأردن

كذلك �سوف ي�سعى هذا الأمنوذج �إىل تعميم التجربة على
الأقطار العربية كافة بو�صف الأبنية اخل�ضراء قاعدة للحد من
وترية ت�صاعد احلاجة �إىل الطاقة ،وبالتايل خطوة �أوىل مهمة
�صوب تنظيم �أوراق ا�ستهالك الطاقة يف الوطن العربي ومن ثم
العامل ،وال�شروع يف الت�أ�سي�س لتكنولوجيا نظيفة وم�ستدامة هي
ال�سبيل الوحيد �صوب ا�ستدامة م�صادر الطاقة يف �ضوء توقعات
ن�ضوب النفط واليورانيوم خالل عقود قليلة قادمة.
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�صورة (: )80
�إحدى اجلوائز التي ح�صدتها دارة الكمالية
� 2 -9أمنوذج للأبنية اخل�ضراء
 1-2 -9مقدمة:

هذا البحث هو جتربة فريدة يف الأردن من حيث ت�صميم
و�إن�شاء بناء حديث م�ساحته  645مرت ًا مربع ًا يعتمد اعتماد ًا تام ًا
على الطاقة ال�شم�سية للتدفئة يف ف�صل ال�شتاء وعلى الطاقة
احلرارية اجلوفية للتربيد يف ف�صل ال�صيف.
وقد دمج الت�صميم املعماري املناخي بالت�صميم احلراري
رفيع امل�ستوى مدعم ًا با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة،
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261

كالطاقة ال�شم�سية والطاقة احلرارية اجلوفية ليتميز البناء
بقدرة عالية على توفري الطاقة وجعل البناء م�ستدام ًا له �آثار
�إيجابية على جماالت البيئة الطبيعية واال�صطناعية واالقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية واجلمالية والنف�سية.
 2-2 -9و�صف امل�شروع:
بناء �سكني يت�ألف من طابقني وجزء من طابق على ال�سطح حيث
امل�ساحة املغطاة لكل طابق ت�ساوي  300مرت مربع ،وم�ساحة الروف 45
م .2ف�ض ًال عن بناء قدمي جماور مت ترميمه م�ساحته  75م.2
يقع البناء على قطعة �أر�ض م�ساحتها  3600مرت مربع يف منطقة
الكمالية – غرب ع ّمان ،م�شرفة من جهة الغرب على مدينتي ال�سلط
والفحي�ص وعلى جبال فل�سطني ،حيث ميكن ر�ؤية �أنوار القد�س يف
ليلة �صافية؛ كما ي�شرف املوقع من جهة اجلنوب على الق�صور امللكية
العامرة يف احلمر ،ومن جهة ال�شرق على �صويلح و�إ�سكان �أبو ن�صري،
ومن جهة ال�شمال على البقعة وجبال عجلون .وترتفع الأر�ض يف تلك
املنطقة نحو  950مرت عن �سطح البحر.
كانت �أر�ض امل�شروع مزروعة ب�أ�شجار الزيتون املعمرة يرتاوح
عمرها  60 – 50عام ًا ،وقد مت �إعادة زراعة كافة الأ�شجار التي
متت �إزالتها ب�سبب �إقامة البناء.
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متت املبا�شرة بالبناء يف مطلع �آذار عام  ،2007وح�صل
البناء على �إذن �أ�شغال يف �شهر ت�شرين ثاين من عام  2009ومت
�إ�شغاله يف العام ذاته.
� 3-2 -9أهداف امل�شروع:
-

تطوير تكنولوجيا البناء املحلية وت�سخري الت�صميم
املعماري املناخي والطاقة املوجودة يف الطبيعة
(الطاقة ال�شم�سية والطاقة احلرارية اجلوفية) جلعل
البناء �أخ�ضر رفيق بالبيئة ينتج احلد الأدنى املمكن
من الغازات الدفيئة.

	�إعادة تدوير املياه الرمادية وا�ستخدامها للزراعة،وجمع املياه من فوق البناء ومن حوله يف ثالثة
خزانات جتميع للمياه حل�صد �أكرب كمية ممكنة من
املياه (�أنظر ال�صورة رقم  1يف ملحق �صور الف�صل
التا�سع) .ويالحظ يف ال�صورة �أن نافورة املياه تعمل
بتدوير مياه البئر التي تقع �أ�سفلها .ومل يتم عمل بركة
�سباحة �أو زراعة النجيل يف امل�شروع باعتبارهما من
الأ�سباب الرئي�سة للإ�سراف يف املياه.
	�أثبت امل�شروع خالل �شتاء عام  2008 / 2007ومو�سمالأبنية اخلـ�ضــــراء
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� 2009 / 2008أن تكلفة �آبار جتميع املياه قد مت
ا�سرتدادها كاملة ومل يحتاج امل�شروع خالل فرتة
الت�شطيبات �إىل �أي قطرة ماء �إ�ضافية ،فاكتفى ذاتي ًا
من مياه الأمطار التي مت ح�صدها.
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-

ت�أمني فائ�ض مائي يف �آبار التجميع �سمح بزراعة ما
يزيد عن � 160شجرة مثمرة يف املوقع ،و�أكرث من مئة
�شجرة حرجية ،ف�ض ًال عن �شجريات العنب والورود
والف�صائل النباتية الربية املتنوعة.

-

تخ�صي�ص منطقة يف امل�شروع لنمو النباتات التي تقاوم
اجلفاف والتي ال حتتاج �إىل ري ،كما مت تخ�صي�ص
منطقة للنباتات الربية لتنمو بعلي ًا لدرا�سة مدى
احتمالها للجفاف يف مو�سم ال�صيف القادم .2010

-

رفع كفا َءة البناء يف العزل احلراري على نحو غري
م�سبوق يف الأردن ملواجهة برد ال�شتاء وقيظ ال�صيف
احلار ب�أقل التكاليف املحتملة ،وجلعل البناء مريح ًا
حراري ًا على نحو يجعل العي�ش فيه لطيف ًا �صيف ًا �شتا ًء.
واال�ستغناء التام عن ا�ستخدام الغاليات ()Boilers
وحرق ال�سوالر امللوث للبيئة �أ�شد تلويث.
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-

يرمي امل�شروع �إىل �إثبات �أن الإجرا َءات الأخرية ال
تعني بال�ضرورة تكلفة �إ�ضافية على امل�شروع ،بل يف
حقيقة الأمر هي تكلفة �أقل وحتقق ا�ستدامة للبناء
من حيث انخفا�ض تكاليف ت�شغيله و�صيانته طوال
فرتة �إ�شغاله .وقد قام املهند�س حم ّمد الظاهر بعمل
ر�سالة ماج�ستري يف االقت�صاد املقارن من جامعة
ريدنغ  Readingالربيطانية.

-

الت�أ�سي�س لو�صلة كهربائية خارج البناء لتوليد
الكهرباء بطاقة الرياح يف امل�ستقبل.

-

مت الت�أ�سي�س لتمديدات تدفئة الروف بالهواء املدف�أ
بالطاقة ال�شم�سية واملدفوع مبروحة تعمل على اخلاليا
الكهرو�ضوئية  P.V.Cellsبنظام Twin Solar
مقدم هدية من �شركة الألفية ل�صناعات الطاقة
(�أنظر ال�صورة رقم  3يف امللحق).

و�سوف تتم مراقبة �أداء هذا اجلهاز املتطور لتعميم نتائجه
على الأبنية الأخرى ،ورمبا االنتفاع منه يف تدفئة املزارع والبيوت
الزراعية البال�ستيكية وحمايتها من �أ�ضرار ال�صقيع.
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 3 -9عنا�صر الطاقة املتجددة:

يقرتح البحث اعتبار الت�صميم املعماري املناخي والت�صميم
احلراري للأبنية وا�ستخدام عنا�صر الطاقة املتجددة من
العوامل الأ�سا�سية يف �إقامة الأبنية اخل�ضراء وحتقيق التوازن
بني ا�ستدامتها واملناحي البيئية واالقت�صادية وال�صحية والتي
هي متاحة للإن�سان دوم ًا .وفيما يلي عنا�صر الطاقة املتجددة
امل�ستخدمة يف امل�شروع:
 1-3 -9الت�صميم املعماري املناخي:

متت درا�سة املوقع وتوجيه البناء نحو اجلنوب لل�سماحب�أ�شعة ال�شم�س للدخول �إىل البناء خالل ف�صل ال�شتاء ،كذلك مت
الت�صميم ملنعها من الدخول يف ف�صل ال�صيف بوا�سطة مظالت.
كما مت و�ضع حواف جانبية �ساقطة ملنع �شم�س ال�صباح من ال�سقوط
على النوافذ مبا�شرة يف ف�صل ال�صيف (�أنظر ال�صورة رقم .)4
متت درا�سة ارتفاعات الفتحات اخلارجية اجلنوبيةلت�سمح ب�أكرب قدر ممكن من ال�شم�س بالدخول و�أي�ض ًا ال�سماح لها
بالو�صول �إىل �أبعد نقطة ممكنة داخل الغرف كما يظهر يف �شكل
( ،)18وباملقابل جعلنا االرتفاعات يف املناطق الأخرى �ضمن حدود
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منا�سبة لتقليل حجم البناء من الداخل وم�ساحة جدرانه ،وبالتايل
�ساهمنا يف خف�ض كمية الطاقة احلرارية الالزمة لتدفئته �أو تربيده
خالل ف�صول ال�سنة.
�شكل (: )18
الدخول الإيجابي لأ�شعة ال�شم�س خالل ف�صل ال�شتاء

الحظ يف �شكل  18كيف تغطي �أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�شتاء
م�ساحة وا�سعة من بالط الأر�ضية.
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�شكل (: )19
حجم �أ�شعة ال�شم�س على الفتحات اخلارجية �صيف ًا
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�أما يف ف�صل ال�صيف فيالحظ يف �شكل  19كيف حجبت
املظلة اخلارجية �أ�شعة ال�شم�س متام ًا ومل تعد ت�صل �إىل زجاج
النافذة �أبد ًا.
-

املحافظة على م�ساحة نوافذ الواجهة اخللفية
ال�شمالية �ضمن احلد الأدنى والبالغة  %10لال�ستفادة
من ال�ضوء فقط.

	�إلغاء كافة فتحات الواجهة الغربية لتقليل الهواءداخل البناء وتخفي�ض �سرعة ارحتال الهواء وهروبه
�إىل اخلارج بخف�ض �ضغط الهواء داخل البناء.
-

جعلنا مدخل البناء اجلنوبي زجاجي ًا بالكامل كمنطقة بيت
زجاجي لرفع درجة احلرارة يف ف�صل ال�شتاء ،مع مراعاة
تغطية املنطقة مبظلة عالية وممتدة حلجب �أ�شعة ال�شم�س
يف ف�صل ال�صيف (�أنظر ال�صورة رقم .)5

	�إلغاء طريقة �صناديق الأباجورات التقليدية التيت�سرب الكثري من الهواء والأغربة �إىل داخل الأبنية
والتي ت�ساهم يف فقدان ن�سبة مرتفعة من طاقة البناء
احلرارية ،وت�صميم طريقة بديلة ت�سمح ب�إحكام
�إغالق الفتحات اخلارجية (�أنظر ال�صورة رقم .)6
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 2-3-9الت�صميم احلراري

نق�صد بالت�صميم احلراري زيادة مقاومة عنا�صر البناء يف
مقاومة نفاذ احلرارة وت�أخري زمن و�صول املوجة احلرارية Heat
 Wave Time Lagوجعل البناء مريح ًا حراري ًا Thermally
 Comfortableلأطول فرتة ممكنة خالل الليل با�ستخدام
مفهوم الكتلة احلرارية .Thermal Mass
وميكن مالحظة جمال االرتياح احلراري يف �شكل ()20
وكل حالة تقع خارجة �إىل جهة اليمني تكون غري مريحة حراري ًا
لأنها �شديدة احلرارة ،وكل ما يقع �إىل ي�سار املجال احلراري
املريح يكون بارد ًا.
ومن الالفت �أن عدم توفر عازل حراري يف الأبنية يجعل من
حتقيق الراحة احلرارية �صعب ًا ومكلف ًا مع ًا ،حيث ينبغي رفع درجة
حرارة الهواء الداخلي كثري ًا لتحقيق ذلك؛ ويف ذلك ا�ستهالك
عظيم للوقود.
ف�إذا �أخذنا بيت ًا غري معزول تكون درجة حرارة الأ�سطح
الداخلية نحو  12درجة مئوية ،ولتحقيق الراحة احلرارية يجب
رفع متو�سط درجة حرارة الهواء الداخلي �إىل  25درجة للو�صول
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�إىل بداية جمال االرتياح احلراري (�أنظر �شكل )20؛ �أما �إذا كان
البناء معز ًال ف�إن درجة حرارة الأ�سطح الداخلية ترتفع �إىل 17
درجة وبذلك لن نحتاج �إىل رفع درجة حرارة الهواء الداخلي
�سوى �إىل  20درجة لتحقيق االرتياح احلراري.
�شكل (: )20
جمال االرتياح احلراري
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 1-2-3-9اجلدوى االقت�صادية للعزل احلراري

ل�سنا هنا يف �صدد ح�ساب مردود اال�ستثمار يف العزل
احلراري � Feasability studyإمنا لإثبات �أن تكلفة املباين �إذا
مت عزلها حراري ًا هي �أقل مقارنة باملباين التي ال تعزل حراري ًا،
ن�سوق املثال الأتي:
لن�أخذ �شقة م�ساحتها  200م ،2ولنفرت�ض �أن تكلفة �إن�شائها
ت�ساوي  40,000دينار تقريب ًا ،ذلك �إذا كانت غري معزولة اجلدران.
لنفرت�ض �أي�ض ًا �أن ال�شقة تقع يف الطوابق ال�سفلية ،ولي�ست يف
�آخر طابق ،كي ميكننا احلديث عن عزل حراري للجدران فقط (و�إن
كان ذلك غري ممكن �أحيانا يف موا�صفات البناء لأ�سباب كثرية).
ف�إذا افرت�ضنا �أي�ض ًا �أن هناك جدار ًا من الطوب يف اجلدران
اخلارجية من جهة الداخل قد ا�ستخدم كطوبار عند �صب خر�سانة
الت�صفيح خلف احلجر ،كما هي طريقة البناء امل�ألوفة عندنا ،ف�إن
ما يتبقى علينا ح�ساب تكلفته الإ�ضافية هو العازل احلراري.
فلنفرت�ض �أننا �سوف ن�ضع عاز ًال حراريا يف اجلدران
ب�سماكة خم�سة �سنتمرتات وكثافة  25كلغم/م ،3وهذا تقريب ًا
يطابق موا�صفات االنتقالية احلرارية يف اجلدران الأردنية التي مت
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حتديثها م�ؤخر ًا (مع مراعاة �أن ن�سبة م�ساحة الفتحات اخلارجية
ال تزيد عن  %20يف حال ا�ستعمال نوافذ الومنيوم تقليدية من
زجاج مفرد).
وبناء عليه ،ف�إننا نكون بحاجة �إىل نحو  120مرت ًا مربع ًا
فقط من �ألواح العزل احلراري لوجود الفتحات اخلارجية ،وملا
كان �سعر العازل احلراري يعادل نحو  5دنانري/م 2لأف�ضل نوع،
�أي �أن تكلفة العازل احلراري مبجملها ت�ساوي  600دينار لل�شقة
املزمع �إن�شا�ؤها.
باملقابل� ،إذا افرت�ضنا �أن التوفري يف جممل الطاقة املفقودة
من ال�شقة يف ف�صل ال�شتاء �سيكون نحو  %30من الطاقة الكلية
املفقودة عرب جدران البناء و�سقفه و�أر�ضيته (الطابقان �أ�سفل
ال�شقة و�أعالها م�شغوالن بال�سكان) ،على افرتا�ض ما يلي:
الطاقة املفقودة من الأ�سقف والأر�ضية حمدودة جد ًا ()%15
الطاقة املفقودة عرب اجلدران نحو  %70والباقي خم�ص�ص لت�سرب
الهواء� .إذن� ،إن جممل التوفري هو ن�سبة االنتقالية احلرارية
للجدران قبل العزل احلراري وبعده %70 ×1.002.50 :وت�ساوي
نحو  %30من جممل فاتورة الطاقة.
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هذا يعني �أنه ب�إمكاننا �أن نخت�صر ثلث امل�شعات احلرارية يف
ال�شقة ،وكذلك ثلث قدرة البويلر �أو �أقل قلي ًال ،والأمر ين�سحب على
تخفي�ض قدرة امل�ضخات الكهربائية و�أقطار الأنابيب .ف�ض ًال عن
تخفي�ض �أجرة تركيب هذه التمديدات والتقليل من ال�صيانة املرتتبة
عليها يف امل�ستقبل ،ناهيك عن تخفي�ض كمية الطاقة امل�ستخدمة
للتدفئة �أو التربيد �صيف ًا �شتا ًء بالن�سبة نف�سها تقريب ًا.
وعليه ،ف�إن جممل هذا التوفري يف التكلفة الأ�سا�سية لل�شقة
ال يقل عن  2200دينار �أردين� ،أو ما يعادل  3100دوالر �أمريكي.
و�إذا خ�صمنا تكلفة العازل احلراري البالغة  600دينار ،ف�إن
الوفر يف تكلفة الإن�شاء هو  1600دينار؛ و ُي�شكل هذا املبلغ ن�سبة
 %4من التكلفة الكلية لل�شقة.
وبذلك ن�ستطيع القول �إن تكلفة �شقة م�ساحتها  200مرت
مربع ومهي�أة بو�سائل التدفئة احلديثة تنخف�ض تكلفتها املبدئية
بن�سبة � %4إذا قمنا بعزلها عز ًال حراري ًا ممتاز ًا ،كما �أن كمية
ا�ستهالك الطاقة �سوف تنخف�ض بن�سبة � %30سنوي ًا� ،سواء كان
ذلك لأغرا�ض التدفئة �شتا ًء �أو لأغرا�ض التربيد �صيف ًا.
�أال ي�ستحق ذلك منا التفكر وال�شروع يف التخطيط لعزل
الأبنية حراري ًا عز ًال ممتاز ًا ،والنظر يف رفع كفا َءة النوافذ والأبواب
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احلرارية لتح�سني جممل كفا َءة البناء وكذلك منع ت�سرب الهواء
من خالل الفتحات اخلارجية مبا يف ذلك �صناديق الأباجورات؟
�أال ي�ستحق قاطنو الأبنية �أن يتنعموا بالراحة احلرارية يف
داخل �أماكن �سكناهم و�أن ي�ستغلوا امل�صروفات الإ�ضافية الناجمة
عن الهدر يف الطاقة لأغرا�ض حت�سني �أحوالهم املعي�شية يف عامل
غدت فيه الأو�ضاع االقت�صادية والنف�سية �أكرث �صعوبة؟
 2-2-3-9ت�صميم اجلدران والأر�ضيات حراري ًا

مت ت�صميم اجلدران حراري ًا كي يالئم منط البناء التقليدي
يف الأردن ،فبعد �صب اجلدران احلجرية امل�صفحة باخلر�سانة
وفك الطوبار و�ضعنا طبقتني من العزل احلراري خلف اجلدران
من ال�صوف ال�صخري كثافة  60كغم/م 3وبلغت �سماكة كل طبقة
� 5سم ،فيما كانت الطبقة الداخلية مغلفة بالق�صدير الالمع،
وتركنا فراغ ًا هوائي ًا بينها وبني الطوب لل�سماح لهذه الطبقة
بالعمل يف الفراغ �أي�ض ًا بعك�س الأ�شعة احلرارية النافذة عرب
اجلدران (�أنظر ال�صورة رقم .)7
وقد غلفنا اجلدران من الداخل بطبقة من الطوب اخلر�ساين املفرغ
�سماكة � 10سم ،وبذلك تالفينا اجل�سور احلرارية عند الأعمدة با�ستخدام
طبقتني من ال�صوف ال�صخري ،كما يبدو يف ال�صورة ( )7نف�سها.
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وعليه تكون كفا َءة اجلدران يف العزل احلراري كما يلي:
املقاومة احلرارية للجدران اخلارجية:
= 0.21
		
مقاومة الأ�سطح الداخلية واخلارجية
مقاومة اجلدار احلجري = 0.033 = 0.05 = d
1.53 k
				
مقاومة اجلدار اخلر�ساين = 0.146 = 0.27 = d
1.85 k
		
		
مقاومة ال�صوف ال�صخري = 3.333 = 0.10 = d
0.03 k
		
		
العاك�س احلراري (0.60 = )Aluminum Foil
طوب خر�ساين مفرغ = 0.10 = 0.10 = d
1.00 k
جمموع املقاومات (مع �إهمال الق�صارة الداخلية) = 4.422
وبناء عليه ت�صبح االنتقالية احلرارية:
 0.23=1R =U-valueواط /م .2كلفن
علم ًا ب�أن الكودة الأردنية املحدثة للعزل احلراري لعام 2009
ت�ستلزم قيمة ال تزيد عن  0.57واط/م .2كلفن للجدران امل�صمتة.
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 3-2-3-9ت�صاميم حرارية للفتحات اخلارجية

-

لقد �صممت �صناديق الأباجورات بحيث تفتح من
اخلارج ملنع نفاذ الهواء من �صناديق الأباجورات ،ومت
عزل اجلدار (القمط) بالبول�سرتين ملنع تكاثف املاء
على �سطحه عند منطقة اجل�سر احلراري Thermal
 ،Bridgeكما يبدو يف ال�صورة رقم .8

-

كذلك مت و�ضع عازل حراري من اخلر�سانة الرغوية
 Foam Concreteحول حميط البناء بالكامل ملنع
هروب احلرارة �إىل اخلارج يف ف�صل ال�شتاء عرب نقطة
ات�صال اجلدران اخلارجية مع الأر�ضية ،مبا يف ذلك
منطقة الأبواب .عر�ض الطبقة � 50سم و�سماكتها 12
�سم (�أنظر ال�صورة رقم  9التي تو�ضح موقع العزل
احلراري من مادة الفوم عند الأبواب اخلارجية).
كذلك مت حت�صني الأر�ضية وظهر اجلدران بطبقة من
عازل مائي �سماكة  3ملم ملنع و�صول الرطوبة على �شكل
بخار ماء �إىل الداخل ولتخفي�ض كمية غاز الرادوم
النافذ �إىل داخل الأبنية ،وبخا�صة املناطق الواقعة حتت
من�سوب الأر�ض (�أنظر ال�صورة رقم .)10
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	�أما النوافذ ،فقد مت �إغالق معظمها متام ًا ،بطبقتيزجاج مع فراغ  6ملم ومت عزل مقاطع الأملنيوم من
الداخل بال�صوف ال�صخري والبويل يوريثني �أي�ض ًا.
كما �أخذت بعني االعتبار قيمة انتقالية وانعكا�سية
�سطح الزجاج عند اختيار الزجاج.
ولغايات ت�سهيل تنظيف الزجاج من اخلارج �صممت
بع�ض النوافذ كي تفتح �أفقي ًا منزلقة على �سكة ،فيما
مت ت�صميم بع�ضها الآخر كي يفتح عمودي ًا لتقليل
ت�سريب الهواء.
�أما نوافذ احلمامات فتم عمل �إطارين تف�صلهما
م�سافة � 30سم لزيادة الكفا َءة يف العزل احلراري
والعزل ال�صوتي مع ًا.
-

كافة ال�سدائل  Shuttersمن اللون الالمع ذي معامل
ابتعاثية منخف�ض لتخفي�ض الفاقد احلراري يف ف�صل
ال�شتاء ،ف�ض ًال عن معامل انعكا�سية مرتفع لعك�س
�أ�شعة ال�شم�س يف ف�صل ال�صيف.
كما مت ا�ستخدام مقاطع �أباجور معب�أة برغوة بويل
يوريثني عالية الكفا َءة يف العزل احلراري.
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كذلك �أحكم �إغالق �صناديق ال�سدائل بفرا�شي �سميكة
ملنع ت�سلل الهواء والأغربة �إليها و�أحكم �إغالق ال�شقوق
الواقعة بني ال�صندوق وعنا�صر اجلدار مبعجونة مرنة
هي بويل �سلفايد  Polysulphideالقابلة للتمدد
والتقل�ص.
 4-2-3-9ت�صميم ال�سقف حراري ًا

	�أما ال�سقف الأخري فكان ت�صميمه احلراري مميز ًا،�إذ و�ضع رب�س من البول�ستريين بد ًال من الرب�س
اخلر�ساين (�أنظر ال�صورة رقم  ،)11وبعد �صب
العقدة اخلر�سانية عزلت العقدة مائي ًا بطبقة من
�ألواح القطران (�أنظر ال�صورة رقم  ،)12ثم عملت
مدة ميالن من اخلر�سانة الرغوية اخلفيفة ب�سماكة
تتفاوت من � 10سم �إىل �24سم ،و�ضعت فوقها طبقة
من الق�صارة (�أنظر ال�صورة رقم  ،)13ثم غطي
ال�سطح بالبالط مع و�ضع فتحات تهوية لتحرير بخار
املاء املخزون يف الداخل.
وبذلك �أ�صبحت كفا َءة ال�سقف حراري ًا تكافئ ،W/m2.k 0.13
كما هو �آت:
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املقاومة احلرارية لل�سطح
مقاومات الأ�سطح الداخلية واخلارجية = 0.21
بالط موزايكو � 3سم = 0.03 = 0.03 = d
0.99
k
مونة ا�سمنتية � 3سم = 0.042 = 0.03 = d
0.72
k
عد�سية � 10سم = 0.07 = 0.01 = d
1.4
k
خر�سانة رغوية � 17سم = 0.85 = 0.17 = d
0.2
k
= 0.027
		
خر�سانة م�سلحة � 5سم = 0.05
1.85
= 6.25
		
رب�س بول�سرتين � 25سم = 0.25
0.04
= 0.042
		
ق�صارة و�شبك � 3سم = 0.03
0.72
= 7.522
				
جمموع املقاومات
االنتقالية احلرارية =  0.13 = 1Rواط  /م .2كلفن
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علم ًا ب�أن الكودة الأردنية املحدثة يف العزل احلراري لعام
 2009ت�سمح بقيمة ق�صوى مقدارها  0.55واط/م 2لكل درجة
كلفن للأ�سقف املك�شوفة.
 3-3-9الطاقة ال�شم�سية
اعتبارات الت�صميم ال�شم�سي:

معدل الإ�شعاع ال�شم�سي =  3.95كيلو واط� .ساعة/يوم .م2
(ت�شرين ثاين – ني�سان).
طاقة املياه ال�ساخنة =  17.4كيلو واط� .ساعة  /اليوم.
طاقة التدفئة املطلوبة =  30.61كيلو واط� .ساعة  /اليوم.
حرارة الهواء الداخلي =  22درجة مئوية.
حرارة الهواء اخلارجي =  0.6درجة مئوية.
معدل ن�سبة الفتحات اخلارجية = .%15
مت ت�صميم البناء حراري ًا ليتغذى مبا�شرة من مياه �ساخنة
تزودها  12جمموعة من ال�سخانات الدائرية املفرغة يت�ألف كل
منها من  18ما�سورة (�أنظر ال�صورة رقم .)14
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يتم جتميع هذه املياه بدورة م�ضغوطة يف �سلندر معزول عز ًال
جيد ًا �سعة  750لرت من املياه ،يف داخلها �سخان �صغري مو�صول
مبقاومة تعمل على الكهرباء �سعته  300لرت .ففي حال احلاجة
لرفع درجة حرارة مياه اال�ستحمام يف الأيام الغائمة متام ًا يتم
ت�شغيلها عرب جهاز حتكم بدرجة احلرارة ح�سب الرغبة (وهذا
ال�سخان الكهربائي مل يتم ت�شغيله �إطالق ًا).
طورت زوايا ال�سخانات خالل ال�سنوات املا�ضية بحيث
رفعنا الزاوية التقليدية التي ي�ستخدمها اجلميع وهي  45درجة،
وجعلناها  60درجة ،وذلك بنا ًء على جتارب مت عملها �سابق ًا
و�أثبتت كفا َءة �أكرب يف ف�صل ال�شتاء .كما قمنا بتغيري اجتاه بع�ض
ال�سخانات لتواجه ال�شم�س عند �شروقها لال�ستفادة من �شدتها يف
فرتة مبكرة ،ال�ستخال�ص النتائج والعرب منها.
وقمنا بتوزيع املياه احلارة على �أربعة �أجهزة Fan Coil
 Unitsتعمل على دفع الهواء الدافء باملروحة �إىل نقاط توزيع

على الغرف ،مع و�ضع �أجهزة حتكم بدرجة احلرارة بحيث يتم
ت�شغيل كل جهاز ح�سب احلاجة.
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 4-3-9الطاقة احلرارية اجلوفية

قمنا بت�صميم �شبكتني �أر�ضيتني لالنتفاع من الطاقة احلرارية
اجلوفية ،الأوىل مطمورة على عمق الأ�سا�سات ،نحو  2 – 1,5مرت
حتت �أر�ضية البناء ،قطر  32مم ،ومتتد نحو  800مرت �أفقي ًا مردومة
مبواد ذات مو�صلية مرتفعة (�أنظر ال�صورة رقم .)15
�أما ال�شبكة الثانية فطولها نحو  200مرت ومتتد حول
�أر�ضية بئر ماء يت�سع ملئة مرت مكعب على الأقل .وهاتان ال�شبكتان
مرتبطتان ب�أجهزة التحكم باملياه ال�ساخنة نف�سها بحيث يتم
حتويلها �إىل خدمة التربيد يف ف�صل ال�صيف� ،إذ �إن درجة حرارة
الأر�ض ترتاوح بني  16 – 14درجة مئوية خالل ال�سنة ،بينما
ترتاوح درجة حرارة مياه البئر حول  18درجة مئوية خالل ف�صل
ال�صيف كمعدل عام.
وبذلك ف�إن احلرارة املكت�سبة يف مياه البئر تت�سرب �إىل
الأر�ض املحيطة ،علم ًا ب�أن عمق البئر نحو ثالثة �أمتار حتت �سطح
الأر�ض وهو معزول حراريا من �أعاله� ،أي فوق �سقفه ،بطبقة من
اخلر�سانة الرغوية �سماكة � 25سنتمر ًا فوقها بالط من احلجر
فوق طبقة من العد�سية �سماكة � 10سنتمرات.
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 4-9عنا�صر اال�ستدامة البيئية
� 1-4-9إدارة ف�ضالت مواد البناء

مت ردم الأكيا�س الورقية الناجمة عن الأعمال االن�شائية،
مثل �أكيا�س اال�سمنت الفارغة ،يف الرتبة الزراعية وذلك كي
تتحلل مع الوقت يف الرتبة لت�صبح �سماد ًا للرتبة.
�إعادة ا�ستخدام �أكيا�س النايلون ب�أنواعها من ناجت الور�شة
لعمل طبقة عازلة للرطوبة حتت املمرات اخلارجية ،و�أي�ض ًا
ا�ستخدمت القطع ال�صغرية من النايلون يف الزراعة بتحويط
املنطقة املحيطة ب�سيقان الأ�شجار ملنع تبخر املاء من الرتبة
(�أنظر ال�صورة رقم .)16
كذلك ا�ستخدمت احلجارة الفائ�ضة عن حاجة امل�شروع
يف عمل ممرات و�أ�سيجة� .أما فائ�ض الرمل فخلط بالرتبة ،فيما
ا�ستخدم فائ�ض احل�صى وك�سر اخلر�سانة لعمل فلرت يف قنوات
ت�صريف املياه الرمادية امل�ستخدمة للري الزراعي حول البناء
(�أنظر ال�صورة رقم .)17
وقد جمعت كافة عبوات البال�ستيك التي �أجنبتها الور�شة
لعمل ري بالتنقيط للأ�شجار احلديثة الزراعة� .إما بو�ضع
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الزجاجة كما تظهر يف ال�صورة رقم � 18أو بردمها يف الأر�ض
وثقب قاعدتها.
 2-4-9زراعة النباتات والأ�شجار

	�أعيدت زراعة الأ�شجار املعمرة بن�سبة جناح %90(�أنظر ال�صورة رقم .)19
-

زراعة حديقة جافة من نباتات ال حتتاج �إىل مياه
وتكتفي مبياه املطر (�أنظر ال�صورة رقم .)20

-

تخ�صي�ص منطقة طبيعية لنمو النباتات الربية
لدرا�ستها يف املوا�سم القادمة ومراقبة تطورها
الطبيعي دون ري ا�صطناعي وملعرفة �أنواع البذور
املتواجدة فيها تاريخي ًا.

 3-4-9املحافظة على املباين الرتاثية

-

مت ترميم البيت القدمي املتواجد يف املوقع منذ ثمانني
عام ًا وتو�سعته (�أنظر ال�صورة رقم .)21

 4-4-9احل�صاد املائي

-

الو�صول �إىل �شبه اكتفاء ذاتي يف املياه بفعل خزانات
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جتميع املياه� ،أحدهما يجمع مياه الأ�سطح ال�ستخدام
املنزل والثاين يجمع املياه من ال�ساحات اخلارجية
املبلطة ال�ستخدامات خارجية وتنظيف وغ�سيل
�سيارات� ،أما اخلزان الثالث فمخ�ص�ص لإعادة
ا�ستخدام املياه الرمادية الناجمة عن اال�ستحمام
والغ�سيل يف الري.
 5-4-9الأعمال الكهربائية

-

تركيب وحدات �إنارة موفرة للطاقة  LEDللم�شروع كله.

-

تركيب �ألواح كهرو�ضوئية لتوليد الكهرباء.

 6-4-9ال�صيانة ونفقات الطاقة

-

الغاء احلاجة �إىل �أي نوع من الوقود الأحفوري
(الديزل) للتدفئة �أو التربيد والتخل�ص من عبء
ال�صيانة امليكانيكية.

 5 -9خال�صة ونتائج عامة:

ميكننا تلخي�ص نتائج هذا البحث التطبيقي عن
ا�ستخدامات الطاقة املتجددة فيما يلي-:
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-

توفري الطاقة يف الأبنية با�ستخدام الأ�شعة ال�شم�سية
املتجددة والطاقة احلرارية اجلوفية املتجددة
والت�صميم املعماري املناخي والت�صميم احلراري
رفيع امل�ستوى.

-

انتفاء انبعاثات احرتاق الوقود امللوث للبيئة والتي
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خامتـــــــــة
نزعم �أننا و�ضعنا تعريف ًا للأبنية اخل�ضراء يف هذا الكتاب
ولكننا تركناه �أي�ض ًا مفتوح ًا على �إ�ضافات جديدة للمباين التي
حتقق معايري الأبنية اخل�ضراء ،وذلك لأن �إدارة مواقع الأبنية
اخل�ضراء م�س�ألة مت�شعبة ومرتبطة باملناخ والبنية التحتية
للخدمات العامة ووجود م�صادر �إ�شعاعات خطرية �أو براكني �أو
�صدوع زلزالية مدمرة وما �إىل ذلك؛ بل �إن مكونات البيئة ،من
ماء وهواء وتراب وموائل وم�شروعات وجتمعات ب�شرية وحيوانية
وتنوع حيوي ،جميعها ت�سهم يف حتديد �شروط �إدارة مواقع الأبنية
اخل�ضراء.
وقد ات�ضحت كذلك �أهمية اختيار مواد البناء يف الأبنية
اخل�ضراء بحيث تكون حملية �أو رفيقة للبيئة وم�ستدامة وتطلق
�أقل كمية من امللوثات يف �أثناء �إنتاجها وت�ستهلك �أقل كمية ممكنة
من الطاقة خالل ت�صنيعها مع االهتمام بالطاقة امل�ستنفذة يف
مراحل ال�شحن �أي�ض ًا ،كذلك ينبغي �أن ي�ستهدف االختيار مراحل
�صناعة مواد البناء من حيث معيار توظيف �أكرب عدد ممكن من
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ال�سكان املحليني وخلق فر�ص عمل م�ستدامة لهم ،وهي جهود
ما زالت يف طور احل�ضانة يف عاملنا العربي ويف الكثري من دول
العامل النامي� ،إذ ينبغي ال�شروع فور ًا يف �إعداد درا�سات وافية
ملواد البناء املتوافرة يف العامل العربي وتلك امل�ستوردة من �شتى
�أركان املعمورة لإقامة املفا�ضلة بينها على قاعدة البيئة النظيفة
واملنظور االقت�صادي والتنموي امل�ستدام.
�أما الت�صميم املناخي للأبنية اخل�ضراء فما زال يرتنح يف
بالدنا بني دعوة �إىل احلداثة و�أخرى �إىل الرتاث �أو �إىل خليط
منهما؛ ونعتقد �أن هذا الكتاب قد �سعى �إىل بيان �أهمية االفادة
من الت�صميم الرتاثي للمناطق اجلغرافية واملناخية املختلفة لأنها
خربة مرتاكمة عرب �ألوف ال�سنني ال ميكن اال�ستغناء عنها ،ولكن
يف الوقت نف�سه نعتقد �أنه من اخلط�أ الن�سخ والتقليد الأعمى،
لذلك دعونا �إىل ا�ستلهام الت�صاميم من الرتاث ،كالتظليل وحركة
الهواء وا�ستخدام املواد املحلية ومفهوم الكتلة احلرارية لتحقيق
الراحة احلرارية ،ولكن ب�شرط �أال نهمل التكنولوجيا املعا�صرة
واملواد املتطورة التي ا�ستحدثها العامل املعا�صر لت�ؤدي الأغرا�ض
نف�سها بكفا َءة �أعظم ،كمواد العزل احلراري املعا�صرة و�أنواع
النوافذ والزجاج املتوافر اليوم بالتنوع الهائل الذي يتم ت�صنيعه
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للتحكم يف موجات �أ�شعة ال�شم�س الكهرومغنطي�سية على اختالف
�أطوالها.
وملّا كان حتقيق التوازن بني ا�ستدامة الأبنية واملتطلبات
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية وال�صحية والثقافية مرتبطة
ارتباط ًا ع�ضوي ًا فقد خ�ص�ص الكتاب ف�صو ًال للعزل احلراري
والراحة احلرارية واحل�صاد املائي وتدوير املياه امل�ستخدمة يف
الأبنية ملواجهة �شح املياه العذبة يف املنطقة العربية ب�صورة عا ّمة
وتزايد الطلب على م�صادر الطاقة ،ف�ض ًال عن التلويث امل�ستمر
للهواء بفعل ا�ستخدام الوقود الأحفوري وتلويث املياه ال�سطحية
واجلوفية وال�ضخ اجلائر الذي جعل الكثري من الآبار ماحلة غري
�صاحلة لل�شرب.
واحلديث عن احل�صاد املائي وتر�شيد ا�ستهالك املياه
و�إعادة تدوير ما �أمكن من ناجت ا�ستهالك البناء �سوف يبقى
حديث ًا ناق�ص ًا طاملا �أمناط الزراعة والري بقيت غائبة ،لذلك
خ�ص�صنا الف�صل الثامن ملعاجلة بع�ض هذه اجلوانب باخت�صار
كي تكون فاحتة لأبحاث �أخرى تت�سع ملزيد من الدرا�سات الأكرث
دقة وح�صرية لتغطية الأبعاد الهائلة لهذا املو�ضوع الراهن يف
ع�صر تغري مناخي مت�سارع وارتفاع يف درجات احلرارة وتفاوتات
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يف �شدة مياه الأمطار وا�ستدامتها وعدم انتظامها يف الكثري
من رقاع العامل الرطبة واجلافة �سواء ب�سواء؛ ناهيك مب�شكالت
الت�صحر واجلفاف ومتلح الرتبة وتلوث املياه و�إجنراف الرتبة يف
دول العامل الفقرية بعامة.
ون�أمل �أن تكون «دارة الكمالية» بو�صفها �أمنوذج ًا للأبنية
اخل�ضراء قد حققت غر�ضها املن�شود يف الف�صل الأخري من هذا
الكتاب كي تربط بني ف�صوله كافة كمثال حي منذ عام 2007
ح�صد �أكرث من جائزة عاملية ،وكي تلقي ال�ضوء على م�صادر
الطاقة املتجددة النظيفة التي مت ت�سخريها خلدمة امل�شروع
وتزويده بالطاقة احلرارية لتدفئة املياه يف ف�صل ال�شتاء ولتدفئة
الفراغات الداخلية كافة �أي�ض ًا من دون �أي م�ساعدة �أخرى تعتمد
على م�صادر طاقة �أحفورية خالل ف�صل ال�شتاء؛ فيما �سمحت
�أر�ضية البناء و�آبار املياه بالتبادل احلراري كي يظل اجلو بارد ًا
ن�سبي ًا ولطيف ًا يف ف�صل ال�صيف احلار.
ختام ًا نقول �إن �أي م�شروع بناء �أخ�ضر ال ميكن �أن يكتمل،
كحال العلم الذي يتطور ويتنامى ب�صورة د�ؤوبة ويبني �إبداعاته
اجلديدة على �أكتاف العمالقة من قبله ،كما �صرح �إ�سحق نيوتن
بتوا�ضع كبري؛ ولكن املهم يف هذه التجربة هو اتباع املنهج العلمي
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يف البحث والت�صميم؛ ف�إذا مل نحقق ال�شروط الأولية الأ�سا�سية
وال�ضرورية للبناء الأخ�ضر ف�إننا لن ن�ستطيع ا�ستثمار الطاقة
املتجددة النظيفة اقت�صادي ًا على النحو الذي نرغب به عندما
ينتهي البناء .مبعنى �أنه من ال�ضروري منهجي ًا ا�ستكمال �شروط
�إدارة موقع البناء الأخ�ضر �أو ًال ،ثم ال�شروع يف اختيار مواد البناء
املنا�سبة وفق ًا لت�صميم مناخي �إبداعي ي�أخذ الطبيعة والت�ضاري�س
واملناخ والثقافة ال�سائدة والرباعة املعمارية بعني االعتبار جلعل
املوائل من�سجمة مع بيئتها ومريحة حراري ًا وحتقق الوظيفة
املن�شودة ب�أق�صر الطرق االقت�صادية كفا َءة والبيئية نظافة ،ويف
الوقت نف�سه جتعلها من الكفا َءة احلرارية� ،سواء على م�ستوى
العزل احلراري �أو الت�صميم املناخي �أو الإنارة الطبيعية �أو غري
ذلك ،بحيث ت�ستثمر يف طاقة ال�شم�س وطاقة الرياح والطاقة
احلرارية اجلوفية وتدوير ما ميكن تدويره على نحو يجعل البناء
م�ستدام ًا لأطول مدة ممكنة عرب ا�ستهالك �أقل كمية ممكنة من
الطاقة واملياه فيما ينتج عنه �أقل كمية ممكنة من الف�ضالت
والتلويث للبيئة.
لقد احت�ضنتنا «�أمنا الأر�ض» منذ فجر التاريخ ،فماذا قدمنا
لها يف القرنني املا�ضيني �سوى التلوث املفرط والت�شويه املتعمد
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للطبيعة الذي بات يزعزع التوازن املوجود يف الطبيعة ويهدد
بتغري مناخي حاد خالل الن�صف الأول من هذه الألفية الثالثة
على نحو رمبا يهدد بانقرا�ض �أغلب الف�صائل احلية املوجودة
على الأر�ض.
وملا كانت املوائل الب�شرية تنتج نحو ثلث التلويث البيئي يف
العامل �أو يزيد ،ف�إننا ن�أمل �إذا بد�أنا يف حت�سني �أداء بيوتنا التي
نعي�ش فيها ،كنقطة انطالق لن�شاط �إيجابي �أو�سع نطاق ًا على
�صعيد ال�صناعة والزراعة والنقل ،فرمبا ن�ستطيع جتنب الكارثة
وننجح يف تهيئة بيئة مالئمة لأحفادنا كي يتمتعوا مبا تبقى من
موارد طبيعية على �سطح هذه الب�سيطة؛ وهذه لي�ست هبة منا �إمنا
هي حق لهم ت�ضمنها اتفاقيات الأمم املتحدة وحقوق الإن�سان،
وقد �آن الأوان �أن نلتزم بها جميع ًا!
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�شـكــر وعــرفـــان
ال ميكن �أن يرى �أي م�شروع من هذا القبيل النور
�إال مب�شاركة كبرية من خربات يف خمتلف املجاالت� ،أبد�أ
من ذكرى املرحوم والدي الذي وهبني الأر�ض التي �أقمت
امل�شروع عليها ،ثم �أخ�ص بالذكر منها م�ساهمة ال�شركة
الألفية ل�صناعات الطاقة يف تقدمي امل�شورة والدعم املادي
املتمثل يف التربع بجهاز ت�سخني الهواء بالطاقة ال�شم�سية
مدعماً مبروحة تعمل على اخلاليا الكهرو�ضوئية ،منوهاً
ملتابعات املهند�س ه�شام امليخي مدير ال�شركة والأ�ستاذ
الدكتور �أمين املعايطة عميد كلية الهند�سة يف جامعة
م�ؤتة .كما ي�ستحق املهند�س �سامي حداد ال�شكر القرتاح
فكرة نظام التربيد با�ستخدام بئر املاء العميق وهو جزء
من نظام الطاقة احلرارية اجلوفية امل�ستخدم يف امل�شروع.
وي�ستحق ال�شكر والثناء �أي�ضاً متعهد التمديدات امليكانيكية
ال�سيد خالد م�صطفى حممود و�أخيه جميل اللذان حتليا
بال�صرب خالل التعديالت امل�ستمرة على ال�شبكات و�شاركا
يف �إبداء الر�أي ويف �إجناح الت�صميم على �أر�ض الواقع.
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�	-7أ ّيوب �أبو د ّية ،حوارات حول الرطوبة والعفن ،ط  ،1ع ّمان:
دار ورد.2005 ،
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332

تقرير جمعية البيئة الأردنية عن ا�ستعمال مادة MTBE

يف البنزين.2008 ،

الأبنية اخلـ�ضــــراء

 -15ر�شيد احلمد وحم ّمد �سعيد �صباريني ،البيئة وم�شكالتها،
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امل�ؤلف يف �سطور
الدكتور �أ ّيوب عي�سى �أبو د ّية
-

مهند�س مدين خريج جامعة مان�ش�سرت للعلوم والتكنولوجيا
 – UMTISTبريطانيا عام  1977وحامل دكتوراه يف الفل�سفة.

-

رئي�س جمعية حفظ الطاقة وا�ستدامة البيئة – الأردن.

-

رئي�س مكتب هند�سي ا�ست�شاري ،وم�ست�شار (مهند�س ر�أي)
يف درا�سات الطاقة والأبنية اخل�ضراء.

-

حما�ضر جامعي غري متفرغ ملادة البيئة ،وكاتب يف �ش�ؤون
البيئة املحلية والعاملية وم�شارك يف اجتماعات اليون�سكو
حول التغري املناخي.

-

ع�ضو جلنة احلوار الفل�سفي العربي الآ�سيوي – اليون�سكو.

-

حا�صل على جائزة الدولة الت�شجيعية يف العلوم الهند�سية
لعام  1992عن كتابه “الرطوبة والعفن يف الأبنية”.
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-

�صاحب برا َءة اخرتاع م�شرتكة يف العزل احلراري واملائي.

-

حا�صل باال�شرتاك على �إحدى جوائز �أف�ضل البحوث املقدمة
لندوة “التنمية العمرانية يف املناطق ال�صحراوية” من
وزارة الأ�شغال العامة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية
لعام .2002

-

مت اختيار كتابني من م�ؤلفاته ملكتبة الأ�سرة الأردنية (دليل
الأ�سرة يف توفري الطاقة ،والطاقة املتجددة يف حياتنا).

-

حا�صل على اجلائزة الذهبية الربيطانية للبيئة املبنية عن
ال�شرق الأو�سط.2010 ،

-

حا�صل على جائزة البطل الأخ�ضر ملجمل �أعماله البيئية يف
جمل�س العموم الربيطاين ،نوفيمرب .2010
العنوان الربيدي:
�ص .ب  830305ع ّمان  11183اململكة الأردنية الها�شمية
العنوان الإلكرتوينAyoub101@hotmail.com :
Facebook: Nuclear Free Jordan
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كتب علمية �أخرى للم�ؤلف:
*

�سقوط احلجاب عن الطاقة النووية (خمطوط).

*

االنحطاط النووي بعد فوكو�شيما (م�ؤلف م�شارك.)2012،

*

نهاية العامل على مذبح التغري املناخي (دار الفارابي،
بريوت.)2012 ،

*

البيئة من منظور النا�شئة (ع ّمان.)2012 ،

*

الطاقة النووية...ما بعد فوكو�شيما (ع ّمان.)2012 ،

*

علماء النه�ضة الأوروبية (دار الفارابي ،بريوت.)2011 ،

*

ظاهرة االنحبا�س احلراري(�أمانة ع ّمان الكربى.)2010 ،

*

الطاقة املتجددة يف حياتنا (مكتبة الأ�سرة الأردنية ،وزارة
الثقافة.)2010 ،

*

رحلة يف تاريخ العلم (دار الفارابي ،بريوت.)2010 ،

*

البيئة يف مئتي �س�ؤال (دار الفارابي ،بريوت.)2010 ،

*

العلم والفل�سفة الأوروبية احلديثة :من كوبرنيق �إىل هيوم
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(دار الفارابي ،بريوت.)2009 ،
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*

خماطر اليورانيوم امل�شع (مرتجم.)2008 ،

*

علم البيئة وفل�سفتها (دار ورد ،ع ّمان.)2008 ،

*

دليل الأ�سرة يف توفري الطاقة( ,مكتبة الأ�سرة الأردنية،
وزارة الثقافة الأردنية.)2008 ،

*

حوارات حول الرطوبة يف الأبنية (ع ّمان.)2005،

*

الرطوبة والعفن يف املباين (ع ّمان.)2001 / 1992 ،

*

عيوب الأبنية (ع ّمان.)2002 ،1986 ،
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املحتـويات
5
9

تقدمي ال�سل�سلة

11

املــقـدمـــة

17
25
25
25
29
42

تقدمي :ح ّمى الأبنية اخل�ضرا
الف�صل الأول:
 -1ما هي الأبنية اخل�ضراء
 1-1حماولة لتعريف الأبنية اخل�ضراء
 2-1البناء الأخ�ضر وعالقته بالأ�شجار
 3-1الطبيعة والأبنية اخل�ضراء
الف�صل الثاين:
� -2إدارة مواقع الأبنية اخل�ضراء
 1-2البنية التحتية واملناخ
 2-2العنا�صر والغازات امل�شعة
 3-2ا�ستدامة الرثوة الغابية
� 4-2إدارة مياه الفي�ضانات والزالزل

51
51
55
59
69

تقدمي م�ؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة

الأبنية اخلـ�ضــــراء

361

املحتـويات
77
87
87
93
95
98
109
109
113
118
126
139
139
142
362

 5-2الطاقة احلرارية اجلوفية
الف�صل الثالث:
 -3مواد البناء للأبنية اخل�ضراء
 1-3اخلر�سانة  Concreteومكوناتها
 2-3مواد بناء �أخرى
 3-3تدوير املواد امل�ستهلكة
 4-3مواد الت�شطيبات
الف�صل الرابع:
 -4الت�صميم املناخي للأبنية اخل�ضراء
 1-4تعريفات
 2-4تظليل الأبنية اخل�ضراء
 3-4حركة الهواء داخل الأبنية
� 4-4ألوان مواد البناء
الف�صل اخلام�س:
 -5العزل احلراري والراحة احلرارية
 1-5تقدمي
 2-5العزل احلراري
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املحتـويات
152
155
161
165
173
179
179
183
187
192
195
209
209
210
212

 3-5كودة العزل احلراري 2009
 4-5الراحة احلرارية
 5-5البرتاء منوذج ًا حراري ًا لليون�سكو
 6-5الأبنية الرتاثية حراري ًا
 7-5مفهوم الكتلة احلرارية
الف�صل ال�ساد�س:
 -6احل�صاد املائي
 1-6مقدمة
 2-6املردود االقت�صادي للآبار
 3-6جتارب يف احل�صاد املائي
 4-6بئر ماء �أم �أكرث؟
� 5-6آبار املياه و�سالمة الأبنية
الف�صل ال�سابع:
 -7تدوير املياه الرمادية
 1-7تقدمي
 2-7ماه ّية املياه الرمادية وم�صادرها؟
 3-7ملاذا نعيد ا�ستخدام املياه الرمادية؟
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املحتـويات
214
219
219
220
222
223
223
225
227
229
229
231
239
239
241
364

خوا�ص املياه الرمادية من امل�صادر املختلفة
4-7
ّ
 5-7التجارب العاملية
 1-5-7التجربة ال�سويدية يف كمربيل Kimberley
 2-5-7التجربة الأمريكية يف �أريزونا
 3-5-7التجربة الإجنليزية
 4-5-7التجربة الأردنية لإعادة ا�ستخدام املياه الرمادية
 1-4 -5 -7التجربة الأوىل()2000 -1999
 2-4 -5 -7التجربة الثانية ()2001-2000
 3-4 -5 -7التجربة الثالثة ()2010-2009
� 6 -7إ�شكاليات بحاجة �إىل تطوير
 1-6 -7الفلرتة ( )Filtrationواملعاجلة
( )Disinfectionلتح�سني نوعية املياه الرمادية
ال�صحة
 2-6 -7املخاطر على
ّ
الف�صل الثامن:
 -8احلدائق البيئية اخل�ضراء
 1-8تقدمي
 2-8حدائق بيئية جافة
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املحتـويات
247
251
253
259
259
261
261
262
263
266
266
270
272
275
277
279

 3-8النجيل يف احلدائق
 4-8جذور الأ�شجار املعمرة
 5-8تدوير النفايات يف احلدائق
الف�صل التا�سع:
 -9دارة الكمالية منوذج ًا
 1-9تقدمي
� 2 -9أمنوذج للأبنية اخل�ضراء
 1-2 -9مقدمة
 2-2 -9و�صف امل�شروع
� 3-2 -9أهداف امل�شروع
 3 -9عنا�صر الطاقة املتجددة
 1-3 -9الت�صميم املعماري املناخي
 2-3-9الت�صميم احلراري
 1-2-3-9اجلدوى االقت�صادية للعزل احلراري
 2-2-3-9ت�صميم اجلدران والأر�ضيات حراري ًا
 3-2-3-9ت�صاميم حرارية الفتحات اخلارجية
 4-2-3-9ت�صميم ال�سقف حراري ًا
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املحتـويات
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281
283
284
284
285
285
285
286
286
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289

 3-3-9الطاقة ال�شم�سية
 4-4-4الطاقة احلرارية اجلوفية
 4-9عنا�صر اال�ستدامة البيئية
� 1-4-9إدارة ف�ضالت مواد البناء
 2-4-9زراعة النباتات والأ�شجار
 3-4-9املحافظة على املباين الرتاثية
 4-4-9احل�صاد املائي
 5-4-9الأعمال الكهربائية
 6-4-9ال�صيانة ونفقات الطاقة
 5 -9خال�صة ونتائج عامة
ملحق �صور الف�صل التا�سع :دارة الكمالية منوذح ًا

307
315
322
323
325

اخلامت ـ ـ ـ ــة
فهر�س ال�صور الأخرى
فهر�س اجلداول
فهر�س الأ�شكال
�شكر وعرفان
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املحتـويات
326
331
335
345
355
357

الهوام�ش
امل�صادر واملراجع العربية
امل�صادر واملراجع الأجنبية
م�سرد امل�صطلحات اللغوية
امل�ؤلف يف �سطور
كتب �أخرى للم�ؤلف
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قواعـد الن�شـر
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d‡‡A‡M‡�« b‡�«u‡�
WL?łd²�« Ë√ nO�Q²�« U?Š«d²�UÐ W?¾O³�« r�U?Ž WK�KÝ VŠdð
∫ WO�U²�« ◊ËdAK� ÎUI�Ë ÁU½œ√ …œb;« ôU:« w�
¨W?? O?Ðd?? F�« W?? ?IDM?*UÐ W?? ×?K*« U¹U?? ?C? ?IK?� W¹u�Ë_« Êu?Jð ≠ ±
ÆoO³D²K� WKÐUI�« —UJ�_«Ë
s� W??×? H? � ≥∞∞ ≠ ≤∞∞ œËb??Š w� r?−? (« ÊuJ¹ Ê√ ≠ ≤
ÆjÝu²*« lDI�«
Î �U� »U²J�« dA½ - b� ÊuJ¹ ô Ê√ ≠ ≥
Æq³� s� ¡«eł√ w� Ë√ ö
Y×?Ð Ë√ »U?? ²? ? � s� ’u?? B?M� a�?½ „UM¼ Êu?J¹ ô Ê√ ≠ ¥
q� qO?−?�ð l� ”U?³?²?�S� t?O�≈ —U?A¹ U?� ¡UM¦?²?ÝUÐ d?š¬
ÆnO�Q²�« w� X�b�²Ý« w²�« lł«d*«
¨wK�_« »U²J�« U×?H� v�≈ —UAÔ¹ WL?łd²�« W�UŠ w� ≠ µ
W?OK�_« W??GK�UÐ W?�?�½ o?�dðË ¨rłd?²*« hMK� W?KÐU?I*«
Æn�R*« WI�«u�Ë rłd²Ô*« »U²JK�
U?Š«d²?�ô« q� ‰u³?IÐ W�eK?� dO?ž W¹—UA?²Ýù« W?¾O?N�« ≠ ∂
ÆUN� ÂbIð w²�«
w²?�« U¹u�Ë_« V?�? ?Š Õd?? ?²? ? I*« »U?? ?²J�« d?? ?A½ Êu?J¹ ≠ ∑
Æd¹d×²�« W¾O¼Ë W¹—UA²Ýô« W¾ON�« U¼œb%

—«c??²?Žù« W�U??Š w� W??O?³M?ł_« V²J�«Ë «œu??�*« œdÔðô ≠ ∏
ÆU¼dA½ sŽ
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©·Ëd$U*«® ÂdI�« UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«
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»U?? ? ?²J?K?� W?? ? �U?? ? ?F?�« …dJ?H?�UÐ …d?? ? ?�c?? ? ?� ÎôË√ qÝd?ð Ê√ ≠ π
Õ«d?²�ù W?I�d*« …—U?L²?Ýù« vKŽ t²?OL¼√Ë tðU?Žu{u?�Ë
Æn�RLK� WOð«c�« …dO��UÐ WÐu×B� dAMK� »U²�
w� 5?B? ? B? ? �? ? ?²? ? � 5L?J×?? ? � v�≈ »U?? ?²?J�« q?Ýd¹ ≠ ±∞
ÆdAMK� t²OŠö� ‰uŠ Í√d�« ¡«bÐù tŽu{u�
s� t?? OKŽ W??I? ?�«u*«Ë 5LJ;« s?� tð“U??ł≈ W�U?? Š w� ≠ ±±
r¼—œ ±µ[∞∞∞ mK³??� n�R*« o×??²?�¹ ¨d¹d??×?²�« W?¾? O¼
‰UL�≈ b?FÐ n�RLK� UNK¹u% r²¹ UN�œU?F¹ U� Ë√ ¨wð«—U�≈
vKŽ W?Žu?³�D�
W?�?�وتقدمي
½ .b?IðË،املطلوبة
¨WÐuKD*«التعديالت
ö¹b?F?²�« كل
q�
إليكرتونية
ن�سخة
Èdš√Ë ليطبع
¨‚—u�«
ÂUE½ ÎU�b�?²�� ¨CD Z�b� ’d� vKŽ.الكتاب
Æ Macintosh ‘u²M�U*«
rłd?²*« o×?²?�¹ b?�U?F? ²�«Ë W?L?łd?²�« ‰u?³?� W�U?Š w� ≠ ±≤
r²?¹ ¨U?? ?N�œU?? ?F?¹ U?? � Ë√ w?ð«—U?? ?�≈ r¼—œ ±∞[∞∞∞ m?K³?? ?�
.b??IðË WÐuKD*« ö?¹b?F? ²�« q� ‰U??L? �≈ b?FÐ U??NK¹u??%
’d?? ?� vK?Ž Èd‡š√Ë.الكتاب
¨‚—u?�« v‡K?
Ž W??إليكرتونية
?Žu?? ³?D� W‡?� ن�سخة
�? ? �½
ليطبع
Æ Macintosh ‘u²M�U*« ÂUE½ ÎU�b�²�� ¨CD Z�b�
Æn�RLK� W³�M�UÐ W¹dJH�« WOJK*« oŠ sŽ ‰ËR�� rłd²*« ≠ ±≥

� d??Oغري
? ž W?¾? Oللبيئة
? ³K� W??O�Ëb�«
b?¹«“ …ezU?
�? ÝR?�? ≠ �م±¥
sŽ W�ËR?
عن
م�?س��?ؤولة
الدولية
?زايدł W?ؤ�س�سة
ÆVðUJ�« Í√— sŽ d³Fð …—uAM*« …dJH�«Ë »U²J�« U¹u²×�

W?I? �«u0 ô≈¨l³D?�« …œU?Ž≈ rłd??²*« Ë√ n�R?L?K� o×¹ô ≠ ±µ
kH?
²?% التي
w²�«،»للبيئة
¨åW?¾O?³K�الدولية
W?O�Ëb�«زايد
b¹«“ؤ�س�سة
…ezU?�ł«م
ò من
s� خطية
W?ODš
حتتفظ
ÆdAM�« ‚uI×Ð

©·Ëd$U*«® ÂdI�« UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«
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∫ WK�K��« ôU��

Êu?? B� ¨q�U?? A�« —UÞù« p?K� w� WK?�K��« ôU?? −? ?� —Ëbð
w²�« W?�«b?²?�*« WO?LM²�« f?Ý_ ÎUI?�Ë ¨W?O?F?O³D�« œ—«u?*«Ë W¾?O?³�«
¨W?O?ŽU?L?²?łô« W?O?LM²�«Ë W¹œU?B?²?�ô« W?O?L?M²�« 5Ð Ê“«u?²�« oI?%
∫WOðü« ôU:« qLAðË ¨W¾O³�« W¹ULŠË
U?O?�¬ s� U?N?I? O?I? ×?²Ð oK?F?²¹ U?�Ë W??�«b?²? �*« W?O? LM²�« ≠ ±
ÆWO¾OÐË WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²�«
ÆWOłu�uJ¹ô« rEM�« …—«œ≈ ≠ ≤
Æ WÐcF�« ÁUO*« ≠ ≥
ÆUN²OLMðË W¹dDH�« …UO(« W¹ULŠË ÍuO(« ŸuM²�« Êu� ≠ ¥
oÞUM?LK� WK�U?J²*« W??O? ¾? O? ³�« …—«œù«Ë W?¹d??×? ³�« W??¾? O? ³�« ≠ µ
ÆWOKŠU��«
ÆqŠd�« oÞUM�Ë WOŽ«—e�« oÞUMLK� W�«b²�*« WOLM²�« ≠ ∂
ÆÀuK²�« W×�UJ� ≠ ∑
ÃU?²½ù« UO?KLŽ w� U?N�U?šœ≈Ë ÎUO?¾?OÐ W?LOK��« U?OMI?²�« ≠ ∏
Æœ—«u*« …—«œ≈Ë
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ÆW¾O³�« W×� ≠ π
ÆWO³FA�« W�—UA*«Ë w¾O³�« wŽu�« e¹eFðË dA½ ≠ ±∞
Æw¾O³�« ÂöŽù«Ë ¨WO¾O³�« WOÐd²�« ≠ ±±
Æ`z«uK�«Ë 5½«uI�« oO³Dð UO�¬Ë w¾O³�« l¹dA²�« ≠ ±≤
ÆWOLM²�«Ë W¾O³�«Ë …√d*« —Ëœ e¹eFð ≠ ±≥
Æ w¾O³�« s�_« ≠ ±¥

©·Ëd$U*«® ÂdI�« UÐUG� w¾O³�« ÂUEM�«
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�
ådAMK� »U�� Õ«d��«ò …—UL��«

واخلرباء
�تهدي «م
¡«d?³)«Ë العلماء
¡U?LKF�« لكل
qJ�حتياتها
U?NðU?O%»للبيئة
W?¾?O³?K�الدولية
WO�Ëb�«زايد
b?¹«“ؤ�س�سة
…ezUłò
Íb?Nð

r¼u??ŽbðË W?HK?²?<« W??O?LM²�«Ë W??¾?O? ³�« ôU?−? � w� »d??F�« 5¦?ŠU??³�«Ë
w� rNM� W??L¼U?�?� W?L?łd??²�«Ë nO�Q?²�UÐ W?K�K��« Ác¼ w� W?�—U??A?LK�
‚u??I? Š kH?ŠË W??�«b??²? Ýù« u??×½ W??OÐd?F?�« U½œöÐ w� W??O? LM²�« t??O? łuð
Æ…U�UF� WLOKÝ W¾OÐ w� W�œUI�« ‰UOł_«
d?? AM�« b?? Ž«u??� vK?Ž ŸöÞù« ¡U??łd?�« ¨W??�—U?? A*« w� Vžd?¹ s*Ë
b¹d³�« Ë√ ¨b¹d?³�« Ë√ ¨f�UH�UÐ U?N�UÝ—≈Ë ¨ÁU½œ√ …—U?L²Ýô« ú?�Ë ¨ÁöŽ√
∫åW¾O³�« r�UŽ WK�KÝ d¹d% W¾O¼ò v�≈ w½Ëd²J�ù«
åW¾O³K�

WO�Ëb�« b¹«“ …ezUł W�ÝR�ò

b¹«“ aOA�« Ÿ—Uý ≠ wKF�« ÃdÐ ≠ µ∞¥ r�—
w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ðœ ≤∏≥ππ ∫ » Æ’
…b×²*« WOÐdF�« «—U�ù«
©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∂∂∂ ∫ nðU¼
©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∑∑∑ ∫ f�U�
zayedprz@emirates.net.ae ∫ w½Ëd²J�≈ b‡¹dÐ
cta@zayedprize.org.ae

∫ r‡‡‡‡Ýô«
∫ WOLKF�« Wł—b�«
∫ WHOþu�«
∫ Ê«u‡MF�«
∫f�UH�«

∫ nðUN�«
∫ w½d²J�ù« b¹d³�«
∫ Õd²I*« »U²J�« Ê«uMŽ

� tHKš dE½«
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�
Á«u���Ë »U�J�« WOL�√ s� …dB��� …c��

�

—«d‡‡‡‡�≈
WK�KÝ w� dAM�« bŽ«u� vKŽ XFKÞ« b� w½QÐ ÁU½œ√ l�u*« U½√ d�√
W�?ÝR* l³D�« …œUŽ≈Ë d?AM�« ‚uI?Š kHŠ vKŽ o�«Ë√Ë ¨åW?¾O?³�« r�UŽò
q� d?آخر
š¬� w�
W??×?{u*«ال�شروط
◊Ëd?A�«ح�سب
V�?Š،»للبيئة
¨åW??¾?O?³K�الدولية
W?O�Ëb?�زايد
« b¹«“ؤ�س�سة
…ezU?�ł«مò
كل
املو�ضحة يف
ÆWK�K��« s� »U²�
∫ lO�u²�«
∫ a‡¹—U²�«

�

ÆÆ U¹u²;« WLzU� dB²��Ë n�RLK� WOð«c�« …dO��« ‚U�—SÐ ÂdJ²�« ¡Ułd�« ¿¿
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