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دراسة عن تصمیم المباني المستدامة في العراق

*بشار فیصل عبد الكریمم.م. 

المستخلص

االبنیة المستدامة (الخضراء والصدیقة للبیئة) والتي تساھم في تقلیل دراسة الى ھذا البحث یھدف 
الالحق بالبیئة من إنشاء المباني المختلفة وتشغیلھا وتوفیر مباني الطاقة والمیاه وتقلیل الضرراستھالك 

حدیثة ذكیة وصحیة لشاغلیھا مع االھتمام بالعزل الحراري والصوتي الجیدین, بما یحقق التوازن والتكامل 
رد المحلیة والتعامل بشكل فعال مع بین االنسان والبیئة المحیطة بھ من خالل الكفائة العالیة الستخدام الموا

المناخ والبیئة الجغرافیة واالجتماعیة في العراق وتحقیق االحتیاجات المالئمة لمستخدمي المبنى مع الحفاظ 
على حقوق االجیال القادمة.

ان االھداف الرئیسیة لھذا البحث ھي كالتالي :
بتصمیم وتنفیذ وصیانة المباني اعداد ورقة بحثیة تساھم في انشاء مواصفة عراقیة خاصة - 1

المستدامة في العراق.
المساھمة في حل المشكلتین الكبیرتین في العراق اال وھي تكییف المباني ضد حرارة الصیف - 2

.المرتفعة والتقلیل من استھالك الطاقة الكھربائیة صیفا وشتاءا
على ارض الواقع فیما لو تصمیم مبنى مستدام یتناسب مع بیئة ومناخ العراق واحتیاجاتھ وتنفیذه- 3

توفر التمویل.
تم تصمیم المبنى حسب المواصفات الخاصة بالمباني الخضراء (االمریكیة واالوربیة) مع مراعات 
توجیھ المبنى حسب موقع العراق في النصف الشمالي والریاح السائدة موسمیا وحسب الظروف المناخیة 

اصة باستھالك الفرد العراقي للمیاه وما شابھ.والبیئیة لمدینة بغداد بعد جمع البیانات الخ

: المباني الخضراء , مواصفة المباني المستدامة.الكلمات المفتاحیة

____________________
كلیة المنصور الجامعة*
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الرموز: 
LEED = Leadership in Energy and Environmental Design.

البیئيالقیادة في الطاقة والتصمیم  
ASHRAE = American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning

Engineers.الجمعیة األمریكیة لمھندسي التدفئة والتبرید وتكییف الھواء
BREEAM = Building Research Establishment’s Environmental

Assessment Method.وث البناءاسلوب التقییم البیئي لمؤسسة بح
EPA = Environment Protection Agency.وكالة حمایة البیئة

.CS= Core and shell buildingsمباني اللب والقشرة
المقدمة.1

المباني المستدامة ھي المباني التي تصمم وتنفذ وتشغل ویتم صیانتھا والتخلص منھا بعد انتھاء عمرھا 
والمواد والموارد باإلضافة إلى تقلیل والمیاهاالعتبار تقلیل استھالك الطاقةبأسالیب تحترم البیئة مع األخذ في 

.[1]واالستعمال على البیئة مع تعظیم االنسجام مع الطبیعةتأثیرات اإلنشاء
لقد بدأت فكرة المباني المستدامة بعد أزمة الطاقة األولى في السبعینات من القرن العشرین حیث 
تساءل المھندسون عن الحكمة من وجود مباني صندوقیة محاطة بالزجاج والفوالذ وتتطلب تدفئة ھائلة وأنظمة 

وبدأ التركیز على التأثیر البیئي تبرید مكلفة. وتعالت األصوات من أجل مباني أكثر كفاءة في استھالك الطاقة.
للبناء. ھذه النظرة لتكالیف األولیةاطویل المدى أثناء تشغیل وصیانة المباني، وكانت النظرة لما ھو أبعد من 

الذي تم تطبیقھ في بریطانیا (BREEAM)ومنذ ذلك الحین تأصلت في بعض أنظمة تقییم المباني مثل معیار
في الوالیات المتحدة األمریكیة (LEED)الطاقة والتصمیم البیئيالقیادة فيم. 1990في العام 

)Leadership in Energy and Environmental Design ( وھذا المعیار األخیر تم تطویره
.م2000، وتم البدء بتطبیقھ في عام (USGBC)بواسطة المجلس األمریكي للبناء األخضر

لمستدامة ھي الترشید لسبل اإلعمار والسكن ومراعاة التنمیة إن أھم التوصیات إلرساء مفھوم المباني ا
والمباني .المستدامة التي تتطلب استخدام الموارد الحالیة دون المساومة على الموارد الالزمة لألجیال القادمة

تخدام المستدامة ال تھتم فقط في وضع إستراتیجیة البناء المتكامل من الوجھة البیئیة وحسب بل تھتم أیضاً باس
نا العربیة تمتلك مخزون كبیر من نالطاقة الخضراء أي الطاقة المتجددة خاصة طاقة الشمس والریاح حیث أن مد

.[2]الطاقة الشمسیة

نطاق التطبیق:1- 1
،الحدیثھالمبانيیمكن تطبیق فقرات ھذا البحث على كافة انواع المباني العامة والخاصة مثل 

ومراكزالمستودعات،االداریةالمباني،المباني التجاریةالمدارس والجامعات،،والقشرةاللبمباني
الصحیة. مع مراعاة اننا في الفقرات الالحقة سنقّیم المباني بشكل ومباني الرعایةمباني الضیافة،التوزیع،

وع مبنى عام دون تحدید نوعھا الختصار حدود البحث مع العلم ان  استحداث نظام تقییم خاص بكل ن
سیكون ادق وافضل. وسنجد ان ھناك متطلبات الزامیة یجب توفرھا في المبنى وتعتبر كمتطلبات حد ادنى  
وھناك متطلبات اخرى تعتبر كرصید یضیف نقاط التقییم االضافیة للمبنى وذلك لتحدید  مستوى تقییم 

انین العراقیة الخاصة بتنظیم البناء البنایة ( ماسي , ذھبي , فضي او برونزي ) مع مراعاة التوافق مع القو
واالنشاء وما شابھ وان یكون المبنى ثابتا غیر متنقال وان یكون مأھوال. حیث تم تعدیل معدل نقاط التقییم  
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بما یناسب ظروف العراق فمثال تم تقلیل نقاط كفائة استخدام المیاه وزیادة نقاط العزل الحراري مقارنة 
.]1[بالمواصفات العالمیة

متطلبات المباني المستدامة:.2
nIntegrative Project Planning andDesigالتخطیط  والتصمیم  للمشروع المتكامل 2-1

شرط ملزم : الھدف : اعتماد فرص  متكاملھ وفعالة من حیث التكلفة الستراتیجیات التصمیم والبناء 
أساسي للبناء والتصمیم  واالستراتیجیات للبنایات الخضراء،والتأكید على صحة اإلنسان كمعیار تقییمي 

التنفیذیة. االستفادة من مناھج وتقنیات مبتكرة لتصمیم وبناء البنایات الخضراء.
الرعایھ الصحیھ -

المتطلبات: تحدید اھداف التقییم األولیة لمشاریع الرعایة الصحیة وعقد اجتماع لبحث مواصفھ مبدئیة  مع 
ما ال یقل عن أربعة من أعضاء فریق المشروع الرئیسي والمالك أو من ینوب عنھ لغرض اجراء موافقھ 

ا  (برونزي، فضي,ذھبي او ما یعادلھLEEDمبدئیة   قبل وضع التصمیم التخطیطي لتحدید مستوى شھادة 
.[1]لكل شرط ملزمLEED), وتحدید األطراف المسؤولة لضمان متطلبات ماسيأو
نقطة).ntegrative Process)I(IP)1العملیة التكاملیة  2-2

متطلب : الھدف : دعم االداء العالي ونتائج المشروع الفعالة من حیث التكلفة من خالل تحلیل مبكر 
المتبادلة بین النظم.للعالقات 

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المدارس، التجاریة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز -
التوزیع، الضیافة، والرعایة الصحیة.

المتطلبات: تحدید واستخدام الفرص المتاحة لتحقیق التآزر في مختلف التخصصات وأنظمة البناء في جمیع 
تقییم التظلیل، اإلضاءة الخارجیة، المناظر الطبیعیة، وظروف (مشروع من خالل اكتشاف الموقعمراحل ال

الموقع المجاور, والعزل الحراري وما شابھ) وكذلك برامج التنفیذ  وشكل البناء واالنظمة المتعلقة بالمیاه
[3].
نقطة).LT(nd TransporationaocationL)11-36الموقع والنقل  (2-3

LTالمتطلب : مقیاس لتطویر محیط الموقع
الھدف : تجنب التطویر في مواقع غیر الئقة و للتقلیل  من المسافة التي  تقطعھا المركبات. لتحسین صحة 

نقطة).16-3اإلنسان ومعیشتھ من خالل تشجیع النشاط البدني  الیومي . (
اریة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المدارس، التج-

التوزیع، الضیافة، والرعایة الصحیة.
تحدید موقع المشروع داخل حدود التنمیة المعتمدة في  مواصفة تنمیة الحي.المتطلبات: 

LT المتطلب  : حمایة األراضي الحساسة
2-1من مكان  المبنى على الموقع. (الھدف : تجنب تطویر األراضي الحساسة بیئیا وتقلیل األثر البیئي 

نقطة).
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المدارس، التجاریة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز -

.التوزیع، الضیافة، والرعایة الصحیة
المائیة.تجنب األراضي الزراعیة الرئیسیة, سھول الفیضانات, المحمیات, والمسطحات المتطلبات: 

LT المتطلب  : أولویة كبیره للموقع
الھدف : التشجیع على اختیار موقع المشروع في المناطق التي  تعاني من معوقات تنمیھ وتطویر المناطق 

نقطة).3-2المحیطھ . (
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المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المدارس، التجاریة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز-
التوزیع، الضیافة، والرعایة الصحیة.

التشجیع على اختیار موقع المشروع في المناطق التي تعاني من معوقات التنمیة السباب المتطلبات: 
جغرافیة , تضاریسیة, دیموغرافیة , سیاسیة او تاریخیة.

LTالمتطلب  : االحاطھ بالكثافة واستخداماتھا  المتنوعة
وحمایة األراضي الزراعیة واماكن  الحیاة البریة من خالل تشجیع الھدف : الحفاظ على األرض 

التنمیة في المناطق التي توجد فیھا البنیة التحتیة القائمة. لتعزیز قدرة السیر ، وكفاءة النقل وتقلیص 
6-1. ([3]مسافھ السفر  بالسیارة . لتحسین الصحة العامة عن طریق تشجیع النشاط البدني الیومي

نقطة).
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المدارس، التجاریة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز -

التوزیع، الضیافة، والرعایة الصحیة.
على اختیارالمواقع القریبة من البنى التحتیة القائمة , بحیث یكون الموقع المختار المتطلبات: التشجیع على

كلم  من  المطار، المیناء، محطة رئیسیة للنقل البري, وعلى بعد 16ة قصیرة بالسیاربعد مسافة 
.[1]متر من مخرج الطریق السریع وما شابھ1600

LT  المتطلب  : الوصول الى الجوده
الھدف : تشجیع التنمیة في مواقع تبین أن لھا خیارات النقل المتعدد الوسائط أو غیر ذلك للحد من 
استخدام السیارات، وبالتالي الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وتلوث الھواء، وغیرھا من 

نقطة).6-1([4]األضرار البیئیة والصحة العامة المرتبطة باستخدام السیارات
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المدارس، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة، والرعایة الصحیة
متر) من محطة توقف حافلة النقل او محطة سكة 800اختیارالمواقع القریبة (المتطلبات: التشجیع على

رات الشخصیة.قطار او ما شابھ وذلك لتقلیص استخدام السیا
LT   المتطلب  : مواقف الدراجات

الھدف : تشجیع ركوب الدراجات ووسائل النقل االخرى وتقلیل المسافة التي تقطعھا المركبات و 
نقطة).1لتحسین الصحة العامة عن طریق تشجیع النشاط البدني والمواقع النفعیة والترفیھیة. (

، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات: تشجیع توفیر اماكن وقوف الدراجات ومساراتھا عند تصمیم الموقع وان تكون مواقع اماكن 
[4]0كلم من حدود المشروع4التسوق والمطعم والغسیل وما شابھ على بعد 

LT  المتطلب  : تقلیل بصمھ وقوف السیارات
للحد من األضرار البیئیة المرتبطة بمواقع  التوقف ، بما في ذلك السیارات ، واستھالك األرض، ومیاه 

نقطة).1األمطار والجریان السطحي. (
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع،-

.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
المتطلبات:توفیر اماكن توقف للسیارات بحیث ال تتجاوز متطلبات المواصفة المحلیة على قدرة 

وقوف السیارات.
LT   المتطلب  : المركبات الخضراء
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العادي والصدیقة للبیئة. الھدف : الحد من التلوث من خالل ترویج  للسیارات التي تعمل بوقود بدیل عن 
نقطة).1(

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة.

% من مواقف السیارات 20المتطلبات: تشجیع استخدام المركبات الخضراء من خالل تخصیص 
تقلیل سعر تذكرة الوقوف لھا نسبة للسیارات العادیة.لھا مع 

نقطة).SS(Sustainable Sites)11-15المواقع المستدامة (2-4
SS شرط ملزم: منع التلوث الناجم عن انشطھ البناء

الھدف : الحد من التلوث الناجم عن أنشطة البناء عن طریق التحكم في تآكل التربة 
والترسیب المائي، والغبار المتطایر.  

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

: حمایة الموارد الطبیعیة ( میاه سطحیة او جوفیة ) في الموقع  من اي تلوث بسبب المتطلبات
البناء ومنع تجریف التربة.دراسة اثر البناء المقترح بحیث ال یؤثر سلبیا على المباني المجاورة 
من حیث االضائة الطبیعیة والتھویة. تقلیل حجم مخلفات البناء والغبار الناتج .السیطرة على 

.[5]جیج الصوتي الناتج عن البناءالض
SS: شرط ملزم: التقییم البیئي للموقع

الھدف : تقییم الموقع بیئیا لحمایة صحة السكان المعرضین لخطر التلوث مع ضمان معالجھ 
اي تلوث ممكن ان یحدث .

.المدارس  و الرعایة الصحیة-
البیئة في العراق/وزارة المتطلبات : اجراء تقییم بیئي للموقع  حسب مواصفة( حالة 

تلوث في الموقع ھنالكلتحدید  ما اذا كان ASTME1527-05) او 2010البیئة/التخطیط/
.[3]یر الموقعیواحتمالیة امكانیة معالجتھ او تغ

SS المتطلب: تقییم الموقع
القرارات ذات الھدف : تقییم ظروف الموقع قبل التصمیم وتقییم الخیارات المستدامة وإبالغ 

الصلة
نقطة).1حول تصمیم الموقع. (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

وتضاریس المتطلبات : اختیار الموقع المناسب ودراستھ من حیث المناخ المحلي ونوع التربة 
المنطقة وسعة تخزین میاه الموقع والغطاء النباتي وتوفر البنى التحتیة ووسائل النقل من 

عدمھا.
SS حمایة أو استعادة المستوطنات البشریة-المتطلب:تطویر الموقع

الھدف : الحفاظ على المناطق الطبیعیة الموجودة واستعادة المناطق المتضررة لتوفیر موطن 
نقطة).2- 1التنوع البیولوجي. (مناسب وتعزیز
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المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

% من مساحة الموقع مع توظیف االشجارالغراض تقلیل 10المتطلبات : زراعة ما ال یقل عن 
تھلكة للتدفئة والتبرید. زیادة االماكن المفتوحة والمحافظة علیھا كالحدائق  الطاقة المس

والمتنزاھات والشواطيء. استخدام طاقة بدیلة مثل طاقة الخالیا الضوئیة او الریاح  لالنارة
[1].

SS المتطلب: الفضاء المفتوح
بیئة،والمجتمع الھدف : لخلق الفضاء الخارجي المفتوح والذي یشجع على التفاعل مع ال

نقطة).1،الترفیھ  واألنشطة البدنیة. (
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
الیة االنعكاس الشعة المتطلبات : التوجیھ المناسب للمبنى , التظلیل ,التھویة , استخدام مواد ع

.THERMAL MASSالشمس , التبرید من خالل بخار الماء , والكتل التخزینیة الحراریة 
SSالمتطلب: إدارة میاه األمطار

الھدف : الحد من كمیة المیاه الضائعة وتحسین جودتھا من خالل عملیة ادارة میاه االمطار 
نقطة).3-1ه وتصریفھا ومعالجتھا . (یاماثناء وبعد العواصف من خالل زیادة امتصاص ال

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

لى المتطلبات : استخدام نظام متكامل الدارة میاه االمطار لتصریفھا بشكل انسیابي مع  التاكید ع
احتواء ھذا النظام على استراتیجیة لجمع كمیة مناسبة من المیاه بعد تنقیتھا  مع وجود برنامج 

لصیانة نظام ادارة میاه العواصف. 
SS المتطلب: تقلیل الجزر الحراریة الحضریة

الھدف : الحد من التأثیرات على المناخ والبیئات البشریة والحیاة البریة عن طریق خفض 
نقطة).2- 1(.[3]الجزر الحضریةحرارة 

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات : استخدام  االشجار المعمرة للتظلیل . استخدام التظلیل من العناصر المعماریة. 
% من اسطح المشروع. استخدام المواد  القلیلة 50استخدام االسطح الخضراء بنسبة 

االمتصاص للحرارة.
SS  المتطلب: تقلیل التلوث الضوئي

الھدف : تشجیع المشاریع التي تحسن الرؤیا اللیلیة و تخفف من التلوث الضوئي اللیلي 
نقطة).1وتاثیره السلبي على االنسان وصحتھ وبیئتھ. (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات : ان ال تزید  زاویة تثبیت وحدات االنارة الداخلیة بحیث تستطیع الخروج من الشبابیك 
تیكي عند عدم اشغال الفراغات الموجودة.جمیع وحدات او اغالق ھذه الوحدات بشكل اوتوما

االنارة الخارجیة (عدا اضائة السالمة العامة والطواريء) یجب ان تزود باغالق اوتوماتیكي 
[3]نھارا
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SS   المتطلب: موقع المخطط الرئیسي

بغض الھدف : التأكد من أن فوائد الموقع المستدامة التي حققھا المشروع ستبقى مستمره ،
نقطة).1النظر عن التغیرات المستقبلیھ  في البرامج أو التركیبة السكانیة. (

المدارس-
المتطلبات : یجب وضع مخطط رئیسي  لموقع المدرسة یلبي احتیاجات المنطقة  ویحتفظ 
بالبنیة التحتیة القائمة جھد االمكان, لذا یجب ان تشمل الخطة الرئیسیة نشاط البناء  الحالي 

قبلي .والمست
SSالمتطلب:توفیراالرشادات الخاصة بالتصمیم والتنفیذ للنزیل

الھدف : تثقیف الساكنین  في تنفیذ المیزات المستدامھ في تصمیم وبناء المساكن العمومیھ 
نقطة).1لتحسین البناء (

مباني اللب والقشرة-
المتطلبات : نشر وثائق توضح  للنزالء  وصف خصائص التصمیم  والبناء المستدام ومنتجات 
المواد المستدامة واالجھزة الصدیقة للبیئة ومعلومات تفید في تنسیق وتصمیم الفضاء الداخلي 

للمبنى. 
SS المتطلب: بناء االماكن المریحھ

فین والزوار في اماكن الرعایھ الصحیھ واالستفاده الھدف : تجھیز اماكن تتسم بالراحھ للمرضى والموظ
نقطة).1من البیئة الطبیعیھ لخلق أماكن مریحھ  في الھواء الطلق . (

الرعایھ الصحیھ -
% من صافي المساحة القابلة  5المتطلبات : توفیر اماكن لراحة المرضى والزوار بما ال یقل عن 

% من صافي المساحة 2الموظفین بما ال یقل عن لالستخدام في المبنى , و توفیر اماكن لراحة
القابلة  لالستخدام في المبنى وتكون اما على شكل حدائق او صاالت داخلیة مكیفة ومزودة 

باطالالت جیدة.
SS  المتطلب: الوصول المباشر الى الخارج

یھ الصحیھ لفائده المرضى الھدف :  خلق بیئة طبیعیھ تنسجم مع الفوائد الطبیھ المقدمھ في اماكن الرعا
نقطة).1والعاملین فیھا . (

الرعایھ الصحیھ -
المتطلبات : توفیر امكانیة الوصول المباشر الى الفضاء الخارجي , الشرفة, الحدیقة  وبمساحة 

%  من المرضى 75% من المرضى النزالء و 75متر مربع لكل مریض (0.5ال تقل عن 
ساعات).4المراجعین الكثر من 

SSالمتطلب: االستخدام المشترك للمرافق
الھدف :  دمج المدرسة مع المجتمع من خالل االشتراك بالمباني والمالعب في االغراض 

نقطة).1الغیر مدرسیھ كلمناسبات االجتماعیھ  واألحداث المھمھ. (
المدارس -

المرافق التالیة لكي المتطلبات :بعد التعاون مع ادارة  المدرسة وضمان ثالثة على االقل من 
تكون في متناول االستخدام المشترك من قبل الجمھور العام .(المسرح, صالة االلعاب 

.[5]الریاضیة , الكافتریا, بضعة فصول دراسیة, الملعب والمواقف المشتركة)
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نقطة).WE (Water  Efficiency) .4-12كفاءة استخدام المیاه (2-5
WEمن استخدام المیاه الخارجیةشرط ملزم :التقلیل

الھدف : التقلیل من استخدام المیاه في الھواء الطلق .
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة المدارس، التجاریة  ، والرعایة الصحیة
اء الطلق من خالل استبعاد االسطح الغیر المتطلبات : الحد من استخدام المیاه في الھو

مزروعة من حسابات المساحات المرویة مثل االرصفة والساحات والمالعب الغیر 
.[6]مزروعة

WE شرط ملزم :التقلیل  من استخدام المیاه  الداخلیة
الھدف : التقلیل من استخدام المیاه الباردة والساخنة  داخل المبنى.

باني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، المباني الحدیثھ ، م-
الضیافة المدارس، مباني تجاریھ حدیثھ ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات : جدولة ادوات استھالك المیاه بحیث تحقق الشروط التالیة:
یتوافق مع قیم بماالحد االقصى المسموح بھ الستھالك المیاه من االدوات المستھلكة لھ-1

.)1رقم (تدفق المیاه المذكورة بالجدول 
) الحد االقصى لمعدل تدفق المیاه لالدوات1جدول  ( 

لتر بالدقیقة8الدوش
لتر بالدقیقة6حمام خاص- حنفیات مغسلة

لتر بالدورة1مع عداد تحكم-حمام عام- حنفیات مغسلة
لتر بالدقیقة2بدون عداد تحكم-حمام عام- حنفیات مغسلة

% وضمن معایر 30بنسبة على االقل تشجیع تخفیض استھالك المیاه الصالحة للشرب-2
تحدید االستھالك.

یجب ان ال تقل الكفائة الكلیة للمعدات المستھلكة للطاقة الالزمة النتاج وتوزیع المیاه -3
لحفظ % او الحد االدنى المسموح بھ حسب الكود العالمي 90الساخنة بالمبنى عن 

الطاقة.
في االستخدامات الموضعیة والتي ال تحتاج الى نظام مركزي لتسخین المیاه (سخان -4

.[6]درجة مئویة50عند نقطة االستخدام) یفضل ضبط درجة الحرارة عند 

WE المتطلب: ادارة استھالك المیاه من خالل القیاس  والمراقبة والتحكم في البنایھ
تحدید الفرص المتاحة لتحقیق توفیر إضافي من المیاه عن طریق الھدف : دعم إدارة المیاه و

نقطة).8-2مراقبھ استھالكھا .  (
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
المتطلبات : تثقیف وتوعیة مستخدمي المبنى باھمیة ترشید استھالك المیاه مع وضع االرشادات 
لذلك . على اقل تقدیر تركیب عدادات قیاس المیاه المستھلكة مع التشجیع على امكانیة ربط 

وذلك لالحصاء الدقیق والكشف CCMSاونظام التحكم والمراقبة BMSالمبنى بنظام اداري 
.[6]ل بدقةعن االعطا

WE  المتطلب :استخدام ابراج تبرید المیاه
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الھدف : للحفاظ على المیاه المستخدمة في أبراج التبرید  وللسیطره على المیكروبات 
نقطة).2-1والتآكل، في نظام المكثف.  (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.لضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیةا

المتطلبات : االستفادة من ابراج التبرید ومكثفات البخار للحصول على المیاه النقیة وذلك بقیاس 
:[6]ما ال یقل عن خمس من مؤشرات السیطرة التالیة

) التراكیز العظمى في ماء المكثفات2جدول (

WEواستغالل المیاه الرمادیة  المتطلب :تدویر
نقطة).2-1الھدف : لالستفادة من المیاه الرمادیة (میاه الغسیل والدوش) بعد تنقیتھا.  (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

: توفیر نظام لتجمیع المیاه الرمادیة ثم معالجتھا وخزنھا  وتوزیعھا الغراض المتطلبات 
.[3]الري والمراحیض

) نسب استھالك المیاه المنزلیة1شكل (
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نقطة).8-35. (EAnd AtmosphereaEnergy )الطاقة والغالف الجوي  ( 2-6
EAشرط ملزم: التكالیف األساسیة والثابتھ  المطلوبھ

الھدف : دعم التصمیم والتنفیذ والتشغیل النھائي للمشروع الذي یلبي متطلبات المالك 
.[2]للمشروع للحصول على الطاقة والمیاه وجودة البیئة الداخلیة، والمتانة

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
تجاریة ، ، والرعایة الصحیةالضیافة المدارس، ال

المتطلبات : تحدید شكل وھیئة وكلفة تشغیل االنظمة (انارة, تدفئة,تبرید وطاقة متجددة) في 
مرحلة مبكرة من التصمیم ووضع خطة لتشغیل ھذه االنظمة وصیانتھا , وتجھیز تقاریر 

.[2]دوریة عن ادائھا

EAاقھ  المطلوبھ شرط ملزم: الوصول الى الحد األدنى من كفاءه الط
الھدف : الحد من األضرار البیئیة واالقتصادیة لالستخدام المفرط للطاقة من خالل تحقیق 

الحد األدنى من كفاءة الطاقة في المبنى وأنظمتھا.
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.ة ، ، والرعایة الصحیةالضیافة المدارس، التجاری
ة استھالك الطاقة یجب عمل احد الخیارین , اما استخدام برامج ءالمتطلبات : من اجل اثبات كفا

المحاكاة الذكیة للطاقة بالمبنى ومقارنة النتائج مع المعدالت القیاسیة الستھالك الطاقة في 
مباني مماثلة وفي نفس البیئة المناخیة, او استخدام طرق التصمیم االلزامیة حسب مواصفة 

ASHRAE. [7].

EAس طاقة مستوى المبنى شرط ملزم: قیا
الھدف : دعم إدارة الطاقة وتحدید الفرص المتاحة لتوفیر الطاقة اإلضافیة التي تتبع استخدام 

الطاقة حسب مستوى المبنى.
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

یة الصحیةالضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعا
المتطلبات : تثبیت عدادات جدیدة مع االستفادة من العدادات القدیمة وذلك لحساب اجمالي 

.[7]استھالك الطاقة (الكھربائیة ,الغاز الطبیعي ,والمیاه وما شابھ) حسب نوع المبنى ومستواه

EAشرط ملزم: إدارة انظمة التبرید األساسیة
زون.الھدف : الحد من استنفاذ طبقة األو

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

في كافة المباني الحدیثة ووضع خطط CFCالمتطلبات : عدم استخدام المكیفات المعتمدة على 
یفات صدیقة للبیئة.الستبدالھا من المباني القدیمة بمك

EA  المتطلب: االختبارات المعززه
الھدف : مزید من الدعم االضافي لعملیات التصمیم والبناء والتشغیل النھائي للمشروع والذي 

[7]یلبي متطلبات مالك المشروع للحصول على الطاقة والمیاه وجودة البیئة الداخلیة، والمتانة

نقطة).6- 2. (
، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، المباني الحدیثھ-

الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
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المتطلبات : تثبیت فقرة  اجراء االختبارات المعززة في العقد حیث یتم اجراء االختبارات التي 
التقدیریة  للتكالیف االساسیة والثابتة المطلوبة  تمتد الى فترة اشغال البنایة وذلك لتعزیز القیم 

والواردة في الفقرة السابقة, حیث یجب ان تتم االختبارات الموثقة على االقل على اثنین من 
المباني المتشابھة من حیث الوظیفة وتبدأ من مرحلة التصمیم الى حد نھایة عشرة اشھر على 

.[4]االقل من فترة االشغال
EAالمتطلب: تحسین أداء الطاقة

الھدف : تحقیق زیادة مستویات أداء الطاقة خارج معیار المتطلبات المسبقة للحد من 
نقطة).20-1األضرار البیئیة واالقتصادیة المرتبطة باالستخدام المفرط للطاقة. . (

راكز التوزیع، المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات وم-
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات : انشاء ھدف الداء الطاقة منذ مرحلة التصمیم حیث یقدر بالكیلو واط لكل متر مربع 
بالسنة  من الطاقة المستخدمة , ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل استخدام المعدات واالجھزة 

تصمیم الجید لغالف المبنى من حیث العزل الحراري وعزل الرطوبة ذات الكفائة العالیة وال
.[7]واستغالل الطاقة المتجددة

EA المتطلب : قیاس الطاقة المتقدم
الھدف : دعم إدارة الطاقة وتحدید الفرص المتاحة لتوفیر الطاقة اإلضافیة التي تعتمد على 

نقطة).1مستوى البناء وعلى نظام مستوى  استخدام الطاقة. . (
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
المتطلبات : تنصیب مقاییس حدیثة ومتقدمة لجمیع مصادر الطاقة المستخدمة في المبنى  والتي 

االقل بیانات االستھالك وتنقل ھذه البیانات عبر الشبكة تمتاز بانھا تسجل كل ساعة على 
المحلیة او االنترنت الى مكان تجمیع البیانات , ویكون نظام ھذه المقاییس قادر على تخزین 

شھرا كحد ادنى , وتكون مقاییس الكھرباء قادرة على تسجیل الطلب 36البیانات لمدة 
.[2]ة البیانات عن بعدواالستھالك ومعامل القدرة. مع امكانیة قراء

EA(المباني الذكیة )المتطلب : استجابة الطلب
الھدف : زیادة المشاركة في تقنیات استجابة الطلب والبرامج التي تجعل أنظمة تولید الطاقة 

وتوزیعھا أكثر كفاءة، وزیادة استقرار الشبكة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
نقطة).2-1الحراري. . (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات : التشجیع على استخدام التحكم الذكي للمباني ھو منظومة تحكم ذاتیة في معظم ( أو 
من خالل خط اتصال بسیط مكن تشبیھھا بمبدأ الدائرة المغلقةجمیع) أجھزة وأجزاء المبنى, وی

حیث یحدد المستخدم فلسفة التحكم التي یرغب بھا ولغة تخاطب موحدة بین أجزائھا المختلفة
من خالل أوامر ومعاییر یقوم بتخزینھا مسبقا في برنامج المنظومة مع امكانیة التعامل معھا 

ائر  والتكییف(جدولة التشغیل وضبط درجة الحرار حسب عن بعد.مثل التحكم باالضائة والست
االشغال) وانظمة المراقبة والحراسة.

EA المتطلب : انتاج الطاقھ المتجدده
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الھدف : الحد من األضرار البیئیة واالقتصادیة المرتبطة بطاقة الوقود األحفوري من خالل 
نقطة).5- 2زیادة العرض الذاتي من الطاقة المتجددة والخضراء . (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات : استخدام مصادر الطاقة المتجددة(الخضراء) في المبنى وتولید الطاقة في الموقع , 
ریاح  والطاقة الكھرومائیة والطاقة الجوفیة والطاقة مثل الطاقة الشمسیة وطاقة ال

الحیویة.التشجیع على استخدام السخانات الشمسیة للمیاه واستغالل طاقة الریاح والطاقة 
.[2]الشمسیة  لتولید الكھرباء واالستفادة من الطاقة الجوفیة  للتبرید والتدفئة

EAالمتطلب : إدارة غاز التبرید المحسن
حد من استنزاف طبقة األوزون ودعم االمتثال المبكر لبروتوكول مونتلایر مع الھدف : ال

نقطة).1التقلیل من المساھمات المباشرة لتغیر المناخ. . (
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الصحیةالضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة 
المتطلبات : التشجیع على عدم استخدام اجھزة التكییف التي تستنفذ طبقة االوزون واستبعاد  كافة 

.CGC[7]انظمة التبرید التي تحتوي على 

نقطة).MR(nd ResourcesaMaterials) .10-17المواد والموارد (2-7
MR شرط ملزم : تخزین وتجمیع المواد  القابلة للتدویر

الھدف : الحد من النفایات الناتجھ من قبل  شاغلي المبنى ونقلھا والتخلص منھا في مقالب 
القمامة.

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

والوصول السھل الى حاویات جمع النفایات وتقسیمھا الى المتطلبات : توفیر الحجم الكافي
حاویات خضراء لجمع النفایات القابلة للتدویر(بالستیكیة وزجاج ومعادن) , حاویات زرقاء 
للمواد القابلة للتدویر للورق والكرتون , حاویات سوداء للمواد الغیر قابلة للتدویر , ورمادیة 

الكیمیاویة والسامة.تحویل النفایات الناتجة وبحد ادنى للنفایات العضویة , واخرى للمواد 
.[1]%  وزنا او حجما40

MRشرط ملزم: التخطیط االداري المطلوب  لمخلفات عملیات  الھدم والبناء
الھدف : الحد من تكدس  مخلفات البناء  والھدم في مقالب النفایات ومواقع الحرق  بواسطة 

وإعادة تدویر المواد.استعادة   وإعادة استخدام، 
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
المتطلبات : اثبات ان المقاول العام وبالتعاون مع جمیع المقاولین قد وضع برنامج الدارة مخلفات 

ناء قبل البدء بالمشروع مع تحدید االلیة المناسبة للتخلص من ھذه المخلفات مع الھدم والب
.[5]% على االقل من ھذه المخلفات واالستفادة منھا بالمشروع30ضمان اعادة تدویر 

MR) شرط ملزم: تقلیل استخدام المواد الخطرة مثل  بیوتیلین تیریفثاالتPBT للتقلیل من (
مصادر  الزئبق وما شابھ
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الھدف : الحد من المنتجات واألجھزة التي تحوي  الزئبق من خالل استبدال المنتج، منع 
.تداولھ ، وإعادة التدویر 

الرعایة الصحیة-
المتطلبات : الحد من المنتجات واالنارة واالجھزة الطبیة الحاویة على الزئبق من خالل 

.استبدال المنتج، منع تداولھ ، وإعادة التدویر 
MRالمتطلب : تقلیل التاثیرالسلبي لعمر المنشأ ومواده على الجوار

الھدف : تشجیع إعادة التكییف  وتحسین األداء البیئي للمنتجات والمواد وتقلیل تاثیرھا 
نقطة).6-2السلبي على الجوار. (

یع، المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوز-
الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المتطلبات : اثبات انخفاض االثار البیئیة واالنشائیة (منذ مرحلة التصمیم االولي للمشروع) على 
.[1]المباني المجاورة وخصوصا التاریخیة منھا

MRالمتطلب : اإلفصاح عن منتجات البناء وبیان المنتجات  البیئیة المثلى
نقطة).2- 1دف : تشجیع استخدام المنتجات والمواد المعروفھ التفاصیل والمضمونة  . (الھ

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

المعروفھ التفاصیل  والتي لدیھا تاثیرات جیده بیئیا المتطلبات : تشجیع استخدام المنتجات والمواد 
واقتصادیا واجتماعیا و تثمین  جھود فرق المشروع الختیارھم المنتجات من المصانع تھتم  

.[3]بتحسین آثار  دورة الحیاة البیئیة

MRالمتطلب : االفصاح  عن مواد البناء والمصادر الجیده للمواد الخام والمحسنة
یع استخدام المنتجات والمواد ذات الدیمومة العالیة والتي تمتلك عم المنتج الھدف : تشج

نقطة).4-2والمحسنة والمبین مصادرھا. (
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
جیع استخدام المنتجات والمواد ذات الدیمومة العالیة والتي لدیھا معلومات عن المتطلبات : تش

عمر المنتج والمبین مصادرھا ومكوناتھا والتي لدیھا تاثیرات بیئیة واقتصادیھ واجتماعیھ 
محسنھ وتثمین جھود فرق المشروع  الختیارھا منتجات مثبتھ مصادرھا وطرق استخراجھا 

لمكونات الكیمیائیة فیھا مقبولة ولمكافأة الشركات المصنعة للمواد ومكوناتھا, والتي تكون ا
.[1]الخام التي تنتج منتجات  لھا دور جید في تحسین االثار البیئیة

MR المتطلب :  التصمیم المرن للمبنى
الھدف : الحفاظ على الموارد المرتبطة ببناء وإدارة المباني من خالل التصمیم المرن  وسھولة 

نقطة).1ف مع المستقبل وخدمة الحیاة من المكونات والتجمعات. (التكی
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
االستخدام لعناصره االنشائیة المتطلبات : تصمیم المبنى بشكل یسھل معھ اعادة التوظیف ,واعادة 

والغیر االنشائیة عند االنتھاء من استخدام المبنى وضرورة استخدام مواد وعناصر ربط یسھل 
تفكیكھا باقل خسائر ممكنة.
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MR المتطلب: تقلیل استخدام المواد التي من الممكن ان تحرر غازات او مواد خطرة على صحة
االنسان والبیئة .

لمواد واألجھزة التي من الممكن ان تؤدي الى تحریر غازات او مواد الھدف : الحد من ا
نقطة).2(0سامة خالل عمر المبنى 

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، والرعایة الصحیة

جھزة التي من الممكن ان تؤدي الى تحریر غازات او مواد المتطلبات : الحد من المواد واأل
سامة تضر بصحة االنسان او البیئة مثل االسبتوس وزرنیخات كرومات النحاس المستخدة 

في معالجة االخشاب وما شابھ.
MRالمتطلب: استخدام المواد المحلیة

ثیر النقل السلبي  الھدف : التشجیع على استخدام مواد البناء العراقیة وذلك لتخفیف تا
نقطة).2االقتصادي والبیئي وتعزیز اقتصاد البلد (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة

ھا او اماكن تصنیعھا الى موقع المتطلبات : اثبات ان المسافة التي تقطعھا المواد من مقالع
كلم  وذلك لتقلیل االثر السلبي االقتصادي والبیئي بسبب نقل المواد500البناء ال تزید عن 

[8].

نقطة).Indoor Environmental Quality)10-20(EQ)جودة البیئة الداخلیة2-8
EQ  شرط ملزم : الحد االدنى المطلوب لجودة اداء التھویھ الداخلیھ

الھدف : المساھمة في راحة ورفاه سكان المبنى من خالل وضع معاییر دنیا لجودة الھواء 
في األماكن الداخلیة (نوعیة الھواء الداخلي). 

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -
.یةالضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصح

لالنذار حین زیادة CO2المتطلبات : تلبیة متطلبات التھویة الداخلیة وتركیب اجھزة مراقبة نسبة 
والتي من الممكن ان تربط اتوتوماتیكیا مع اجھزة التھویة ppm 1000نسبتھ عن 

المیكانیكیة. التاكد من وصول الحد االدنى من التھویة الى جمیع الفراغات الماھولة وحسب 
ASHRAE 62.1-2010.[7].

EQ شرط ملزم : الرقابھ البیئیة المطلوبھ على دخان التبغ
الھدف : منع أو تقلیل التعرض لشاغلي المبنى واألسطح الداخلیة وأنظمة توزیع الھواء 

والتھویة لبیئة ادخنھ التبوغ .
والرعایة ,المدارسالمباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ، -

.الصحیة
التاكید على منع التدخین داخل المبنى واالماكن المغلقة مع تخصیص اماكن عزولة المتطلبات :

للتدخین مزودة بانظمة تفریغ مناسبة مع وضع االشارات الموضحة لمنع التدخین واخرى تقود 
.[7]الى االماكن المخصصة للتدخین

EQاء الداخلي و تطویر استراتیجیات نوعیة الھواء الداخليالمتطلب : ادارة جودة الھو
الھدف : تعزیز راحةعمال المباني اثناء التشیید و شاغلي المباني  ورفاھیتھم  وانتاجیتھم من 

نقطة).3- 2خالل تحسین جودة الھواء في األماكن المغلقة. (
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والرعایة ,مستودعات ، المدارسالمباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، ال-
.الصحیة

المتطلبات : التاكید على استخدام انظمة التھویة المیكانیكیة لالماكن الداخلیة المغلقة(مع الشرح 
الوافي لھا) , واالعتناء بتصمیم النوافذ وفتحات التھویة الطبیعیة لالجزاء االخرى وتوفیر 

وضح تفاصیلھا. استخدام اجھزة مراقبة  نسبة المقاطع والواجھات والمساقط االفقیة التي ت
CO2 في االماكن المغلقة. امكانیة استخدام المحاكاة المحوسبةCFD للتھویة الطبیعیة وذلك

.[7].لتحقیق االرتیاح الدخلي  لشاغلي المبنى

EQ(كال للمواد الخطرة)المتطلب : استخدام مواد منخفضة االنبعاثات
الملوثات الكیمیائیة التي یمكن أن تلحق الضرر نوعیة الھواء والصحة الھدف : الحد من تركیزات 

نقطة).3-1البشریة واإلنتاجیة، والبیئة. (
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، -

.الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة الصحیة
ستخدام المواد الالصقھ للسجاد واالرضیات المطاطیة وما شابھ والتي تتجاوز المتطلبات : منع ا

, ومنع استخدام الدھانات الحاویة VOCالحد االعلى المسموح بھ للمواد العضویةالمتطایرة
على المواد الخطرة  , ومنع استخدام مادة االسبست والتخلص منھا , والتخفیف من استخدام 

الفورمالدھاید.االثاث الحاوي على مادة
EQ المتطلب :  تقییم جودة الھواء في االماكن المغلقة

2-1الھدف : إنشاء أفضل جودة الھواء في األماكن المغلقة في المبنى بعد البناء وأثناء اإلشغال. (
نقطة).

المباني الحدیثھ ، المباني االداریة ، المستودعات ، الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة-
.الصحیة

المتطلبات : التاكید على استخدام انظمة التھویة لالماكن المغلقھ مثل الكراجات والسرادیب وما 
شابھ بحیث تتطابق او تقل عن المستوى المحدد لتركیز المواد الملوثة للھواء وحسب الجدول 

)3(
.[7]) نسب الملوثات في ھواء االماكن المغلقة 3جدول (
التركیز االعلىالوقتالغاز الملوث

Carbon Monoxide(Co)15100دقیقة mg / m3
Nitrogen Dioxide(No2)1200ساعة μg/m3

Particulate matter PM102450ساعة μg/m3
EQ. المتطلب :  العزل الحراري واالرتیاح الحراري

توفیر االرتیاح الحراري الھدف : تعزیز  االنتاجیھ والرفاھیة والراحھ  لشاغلي المبنى من خالل 
نقطة).3-2الجید . (

المباني الحدیثھ ، المباني االداریة ، المستودعات ، الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة -
.الصحیة

المتطلبات : التاكید على توفیر العزل الحراري الجید لكافة الجدران الخارجیة واالسطح النھائیة 
مع اختیار  مواد العزل الحراري المتوفرة في العراق واستخدام تقنیة الزجاج المزدوج  للنوافذ 

لتحقیق . توفیرحسابات متطلبات التبرید والتدفئة لكل جزء من المبنى واستخدام الثرموستات  
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او ما ASHRAE STANDARD 55-2010االرتیاح الحراري االقتصادي وحسب 
یوازیھا محلیا.

EQ المتطلب :  االضاءه الداخلیة
الھدف : تعزیز  االنتاجیھ والرفاھیة والراحھ  لشاغلي المبنى من خالل توفیر اإلضاءة العالیة 

نقطة).2-1الجودة. (
اریة ، المستودعات ، الضیافة المدارس، التجاریة ، ، والرعایة المباني الحدیثھ ، المباني االد-

.الصحیة
المتطلبات : استخدام االضائة ذات الترددات العالیة واالبتعاد عن االضائة الساطعة والغیر مریحة 
للعین . تزوید الفراغات بحساسات االشغال السیما في غرف االجتماعات والمكاتب وممرات 

الحركة.
EQضوء النھار وجودة الواجھات (االطاللة)المتطلب  :

الھدف : ربط  شاغلي المبنى مع الھواء الطلق، وتعزیز اإلیقاع الیومي، وإعطاء شاغلي المبنى  
اتصال مع البیئة الخارجیة الطبیعیة من خالل تزویدھم بواجھات عالیھ الجوده والحد من 

نقطة).5-2ھار للمكان. (استخدام اإلضاءة الكھربائیة عن طریق إدخال ضوء الن
المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة، االداریة ، المستودعات ، المدارس، التجاریة ،والرعایة -

.الصحیة
المتطلبات : التاكید على ان یكون تصمیم المبنى وتوجیھھ  وتصمیم النوافذ یسمح الكبر قدر 

% من 75ام االضائة الصناعیة , وان ممكن من االستفادة من ضوء النھار للتقلیل من استخد
الفراغات الداخلیة المستخدمة لھا اتصال مباشر مع البیئة الخارجیة . في حالة المكاتب 

.[9].المفتوحة یجب ان تحتوي القواطع الزجاجیة الداخلیة على خط نظر مباشر نحو الخارج

EQ المتطلب :  االداء الصوتي
بالتصمیم الصوتي الفعال والذي یحسن االنتاجیة واالتصال الداخلي , الھدف : تجھیز  المساحات  

نقطة).2- 1مع االعتناء بالعزل الصوتي للضجیج الخارجي. (
المباني الحدیثھ ، المباني االداریة ، المستودعات ومراكز التوزیع، الضیافة المدارس، والرعایة -

.الصحیة
لصوتي الفعال والذي یحسن االنتاجیة واالتصال المتطلبات : تجھیز  المساحات  بالتصمیم ا

الداخلي. واستخدام طرق ومواد العزل الصوتي في حالة وجود الضجیج الخارجي السیما 
لقاعات التعلیم وریاض االطفال والمكتبات.

نقطة).IN (Innovation)2-6()الحدیثةالتقنیاتاستخدام(التحدیث  2-9
IN التحدیث :المتطلب

والحدیثةالتقنیاتاستخدامتشجیع المشاریع لتحقیق األداء االستثنائي أو المبتكر و(الھدف :
نقطة).5-1. (المبنى)تصمیمتكاملواإلبداعیةاألفكار

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة، االداریة ، المستودعات ، المدارس، التجاریة ،والرعایة -
.الصحیة

ى استخدام البرامج والتقنیات الحدیثة في التصمیم وتقنیة  نمذجة  المباني المتطلبات : التشجیع عل
)BIM التشجیع على استخدام التقنیات الحدیثة في المحاكاة  لتقییم فعالیة المباني في الطاقة . (

.واالنارة والصوتیات
IN المتطلب : المواصفھ المھنیة المعتمده
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من قبل مواصفھ المشروع  وتبسیط عملیة التطبیق الھدف : تشجیع تكامل الفریق المطلوب 
نقطة).1وإصدار الشھادات. (

المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة، االداریة ، المستودعات ، المدارس، التجاریة ،والرعایة -
.الصحیة

المتطلبات : في المشاریع الكبیرة یجب ان یكون احد مھندسي فریق التصمیم على درایة 
مثال.LEEDت المباني الخضراء ولدیھ شھادة معتمدة من احد المواصفات العالمیة  بمواصفا

نقطة).RP  (Regional Priority)4األولویة اإلقلیمیة (2-10
الھدف : توفیر حافز لتحقیق االعتمادات التي تعالج االولویات المحدده كجغرافیة البیئة والعدالة 

نقطة).4االجتماعیة والصحة العامة .(
.المباني الحدیثھ ، مباني اللب والقشرة، االداریة ، المستودعات ، المدارس-

المتطلبات : تحقیق على االقل اربعا من االولویات االقلیمیة الستة المحددة من قبل المجالس االقلیمیة 
USGBC.[1].

خالصة تقییم النقاط للفقرات الرئیسیة-3

)4جدول (

الحد الحد االدنىالفقرةت
االعلى

1IP11تكاملیةعملیة
2LT1136الموقع والنقل
3SS1115المواقع المستدامة
4WE412كفائة استخدام المیاه
5EA835الطاقة والغالف الجوي
6MR1017المواد والموارد
7EQ1020جودة البیئة الداخلیة
8IN26التحدیث
9RP44االولویة االقلیمیة

61146المــجــمــــــو ع
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درجة التقییم النھائي-4

)5جدول (

:المبنى المقترح-5
متر مربع  149)متر والموضح ادناه بمساحة مسقوف تساوي 15X14السكني(تم تصمیم المبنى 

مع امكانیة تكرار الطوابق بدون التقیید بخریطة االرضي وذلك القتراحنا تصمیم السقف من النوع السقف 
) حیث ان مخطط الطابق االرضي یمتاز بموقع الدرج المناسب الستغالل OWRSالمعصب  باتجاه واحد (

ارة سكنیة او منزل خاص, مع مراعاة متطلبات المباني الخضراء  وكما ھو موضح. على المبنى كعم
فرض اختیار موقع التنفیذ بما یناسب شروط المباني المستدامة المذكورة انفا.

) الواجھة االمامیة للمبنى2شكل (

المستوىمجموع النقاط
الماسي126-146
الذھبي105-125

الفضي104- 84
البرونزي83- 61
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) مخطط راسي للمبنى مع توجیھ المبنى3شكل (

) مخطط السطح5شكل (
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) مخطط تجمیع میاه المبنى4شكل (
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) مخطط السطح5شكل (
یبین عمل برج التبریدA-A) قطاع 6شكل (
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عن المبنىملحوظات:
, ویتم occupancy sensorsتزود  انارات الممرات  والغرف الداخلیة بحساسات الحركة -1

استخدام وحدات االنارة الموفرة للطاقة.واستخدام نظام التحكم الذكي بالستائر.

استخدام ادوات مستھلكة للمیاه كفوئة ومعتمدة عالمیا , حنفیات المغاسل االستشعاریة تلقائیة الفتح -2
والغلق , غساالت مالبس اقتصادیة في استھالك المیاه , نظام مرحاض مع مغسلة. مع وضع 

العالمات االرشادیة لمصادر المیاه الغیر صالحة للشرب.

.1000ppmیعطي انذار عندما تزید نسبتھ عن CO2تركیب جھاز مراقبة -3
كل الشبابیك تكون من النوع المزدوجة الزجاج ومجھزة بالسرانتي من الخارج.-4

یجب ان تكون كافة اجھزة التكییف من النوع الغیر مضر بالبیئة.-5
) 6(طرة على تدفق المیاه لالدوات ذات االستھالك المنخفض بحیث ال یتجاوز الجدول یجب السی-6

:
) التدفق االقصى لمیاه االدوات6جدول (

اقصى تدفق مسموحاالداة
لتربالدقیقة8الدوش

لتر بالدقیقة6حمام خاص- حنفیات مغسلة
لتر بالدقیقة1مع عداد تحكم-حنفیات مغسلة حمام عام

لتر بالدقیقة2مغسلة حمام عام بدون عداد تحكمحنفیات 
استخدام حاویات خضراء لجمع النفایات القابلة للتدویر(بالستیكیة وزجاج ومعادن) , حاویات -7

زرقاء للمواد القابلة للتدویر للورق والكرتون , حاویات سوداء للمواد الغیر قابلة للتدویر , 
ورمادیة للنفایات العضویة.

الخالیا الشمسیة (الموضحة بالمخططات) لتامین المیاه الساخنة واالنارة الخارجیة استخدام طاقة-8
.وكامرات المراقبة
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استخدام مواد عزل للحرارة  للسقف النھائي والجدران الخارجیة , وامكانیة االستفادة من -9
السرداب.

.[10]میزة التكییف والتطویر الذي یوفره مخطط المبنى.- 10

یاه الجوفیة الباردة صیفا الغراض التبرید للمبردات الھوائیة.االستفادة من الم- 11
االستنتاجات والمناقشة والتوصیات:-6

انشاء مواصفة عراقیة خاصة بالمباني الخضراء والمستدامة وبالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات -1
الشان ونقابة المھندسین والكلیات المختصة.

االعمال لكافة المواصفات ومنھا مواصفة المباني بناء مكتبة الكترونیة تحدث دوریا لبنود-2
المستدامة.

امكانیة انشاء قسم یختص بھندسة العمارة المستدامة  في احدى الجامعات العراقیة او اضافة -3
كورسات حدیثة خاصة بالعمارة المستدامة لالقسام ذات الشان.

ابة المھندسین وبمشاركة البدء بورشات عمل محدودة في بغداد وباقي المحافظات تتبناھا نق-4
المؤسسات الحكومیة ذات الصلة واقسام الكلیات المختصة یكون ھدفھا التعریف بالمباني 

المستدامة واھمیتھا والتخطیط لھا وعمل الدورات التدریبیة لتخریج المھندسین المختصین.
طاقة لما لھا من فائدة االھتمام بالبرامج والتقنیات الحدیثة في التصمیم والتنفیذ وبرامج محاكاة ال-5

كبیرة في تصمیم وانشاء المباني الحدیثة والمستدامة.
) عند اطراف عملیة Building Information , BIMالتشجیع على استخدام نمذجة المباني (-6

البناء (المالك , االستشاري والمقاول ) وذلك للحصول على بدائل مختلفة للتصمیم والتنفیذ 
سب.للمقارنة واختیار االن

ان احد اھداف االبنیة المستدامة ھو التخطیط الحضري الجید واالستخدام االمثل للطاقة وتقلیل ھدر 
الموارد. وال یمكن تبریر الحصول على ھذا الھدف  ان نقوم بممارسات من شانھا ان تھدر موارد اكبر مما 

احات البنائیة الغیر قانونیة وما سنقوم بتوفیره , باالضافة الى الحاجة الماسة لحل مشاكل التجاوز والمس
شابھ. لذا فاننا بحاجة ماسة الى العمل الشامل والمنظم والمدعوم بمشاركة مؤسسات الدولة ذات الشان.
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A Study on the Design of Sustainable
Buildings in Iraq

Bashar Faisal Abdul Kareem*,M.Sc.(Asst. Lecturer)

Abstract
The study is concerned with building (green and eco-friendly)

because of the significant impact on reducing energy and water
consumption and minimize damage to the environment of the
establishment of the various buildings and running and providing a smart
and healthy modern buildings for occupants with interest thermal
insulation and acoustic good, achieving a balance and complementarily
between man and the environment surrounding it through the high
efficiency of the use of local resources and deal effectively with the climate
and geographic and social environment in Iraq and achieve the
appropriate requirements of the users of the building while sustainable
preserving the rights of future generations.

The main objectives of this study are as follows:
1. Prepare a research paper contributes to the establishment of a special

design, implementation and maintenance of sustainable buildings in
Iraq, an Iraqi Specification.

2. Provide thermal insulation and this will contribute to solving the
fundamental problems in Iraq.

3. Design a sustainable building commensurate with the climate and
environment of Iraq, its needs and its implementation on the ground if
funding is available.

The building was designed according to the specifications of green
buildings, taking into account the orientation of the building as the site
of Iraq in the northern hemisphere and the prevailing winds seasonally
and by climatic and environmental conditions of Baghdad city.

____________________
*Al- Mansour University College


