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القيادة في الطاقة  بموجب معايير بعض مباني جامعة بابل  تقييم
 LEED والتصميم البيئي

  حبيبإشراق ظاهر   الدن طه محمـد  محمـد علي األنباري
 جامعة بابل-كلية الهندسة

 
 الخالصة
لمبثانا  التقيثي   إجثلا  تث .ولقثد    LEEDبموجث  معثاييل ليثد  فثا جامعثة بابثل  أنشثت بعث  المبثانا التثا  تقيثي  البحث  هذا تضمن
ومن خالل تطبيق فئثا  معثاييل شثهادي لييثد لةبنيثة تث  ,(, 1999-1990  ,2010-2000 ,1989-1980فتلا  زمنية مختلفة ) انشا  خالل

بنايثة كليثة  -القاعثا  الدلاسثية لكليثة الطث   -بنايثة العمثادي لكليثة الطث  -بنايثة الهندسثة الميكانيكيثة -)بناية اللئاسةكل من  التوصل إلى إن
بنايثثة الهندسثثثة المدنيثثة( قثثثد  -)بنايثثثة التلبيثثة و بموجثثث  معثثاييل ليثثد( قثثثد حصثثل  علثثى تصثثثني  عثثاد  األسثثنانبنايثثة كليثثثة طثث   -التمثثلي 

هثثا حيثث  إن  بنايثثة الهندسثثة الكهلبائيثثة( علثثى تصثثني  فضثثا -)بنايثثة الزلاعثثة حصثثل حثثين فثثا العثثاد  حصثثل  علثثى تصثثني  دون المسثثتو  
خفث   إلثىالبيئثا وفثا نفثل الوقث  تقثود  األثثلت  تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بتسالي  وتقنيا  متطثولي تسثه  فثا تقليثل ثة حدي تعتبل مبانا

 .تسه  فا توفيل بيئة عملانية أمنة ومليحة  إنهاالتكالي  كتكالي  التشغيل والصيانة كما 
Abstract 

This research included assessment of some buildings that have established at the University of 

Babylon, under the standards of LEED. And we have been conducting the assessment of the premises of 

inches during the different periods of time (1980-1989,  1990-1999 , 2000-2010 ), and through the 

application of categories of criteria for certification of the LEED for buildings has been reached that all of 

the building (The presidency Building ,Mechanical Engineering Building, Dean of the Faculty of 

Medicine Building , Classrooms of the Faculty of Medicine Building , College of Nursing Building and 

Faculty of Dentistry Building) had received a rating of normal by the standards of LEED. While 

(Education Building and Civil Engineering) has received a rating under normal level. while (Agriculture 

Building and Electrical Engineering Building) got on the classification of silver as they are modern 

buildings have been designed, implemented and operated by methods and advanced technologies 

contribute to reduce the environmental impact and at the same time lead to cost-cutting costs of operation 

and maintenance as they contribute to the provision of urban environment safe and comfortable. 

 

 :واألهداف المقدمة – أوال
المبثثانا المسثثتدامة هثثا المبثثانا التثثا تصثثم  وتنفثثذ وتشثثغل ويثثت  صثثيانتها والثثتخلا منهثثا بعثثد انتهثثا  عملهثثا بتسثثالي  

ئثثة مثثخ األخثثذ فثثا اقعتبثثال تقليثثل اسثثتهالا الطاقثثة والمثثواد والمثثوالد بارضثثافة إلثثى تقليثثل تثثتثيلا  ارنشثثا  تحتثثل  البي
ق تهثت  فقثط فثا وضثخ إسثتلاتيجية البنثا  المتكامثل مثن وهثا ، اقنسثجا  مثخ البيئثة واقستعمال على البيئثة مثخ تعمثي 

ددي خاصثثة طاقثة الشثثمل والليثثا  ا  أ  الطاقثثة المتجثالوجهثة البيئيثثة وحسث  بثثل تهثت  أيضثثام باسثتخدا  الطاقثثة الخضثل 
 تحقثثثثثثق التوافثثثثثثق بثثثثثثين ارنسثثثثثثان ومجتمعثثثثثث  وبيئتثثثثثث  مثثثثثثن خثثثثثثالل الثثثثثثلبط بثثثثثثين ثالثثثثثثثة عناصثثثثثثل أساسثثثثثثية وهثثثثثثا  وهثثثثثثا

 كفا ي استخدا  الموالد والمواد.  - 
 والجغلافية واقجتماعية السائدي.التعامل األمثل مخ الملو  المناخية  -
   واحتياجا  األجيال القادمة. ا  البشلية المادية واقجتماعية مخ الحفام على حقوقاقستجابة لالحتياج - 
 (2)شثثكل واللئيسثثية للتنميثثة أو ارسثثتدامة  أحثثده  تتثثتثل األهثدا  بثثاختالل ثالثثثة محثثاول لئيسثية للتنميثة المسثثتدامةو 

 .Society خالمجتثم, و Economy ارقتثصادEnvironment  , البيئثثة  (2)المحاوليوضح هذه 
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 ( يوضح المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة1شكل) 

 

 

 :هي أهداف المباني المستدامة و 
 فاعلية الموالد -
 اعلية الطاقةف - 
  الوقاية من التلو  - 
 التوافق مخ البيئة -  
 األعمال النمامية والمتكاملة -

وللوصثثول إلثثى التصثثمي  تصثثمي  حيثث  يكثثون التصثثمي  مسثثتدا  ال و المبثثانا المسثثتدامة يبثثدأ تكوينهثثا مثثن ملحلثثة
 –الكهلبائيثثثثة -المسثثثثتدا  قبثثثثد مثثثثن التكامثثثثل التثثثثا  بثثثثين العمثثثثالي و التخصصثثثثا  الهندسثثثثية األخثثثثل  )ارنشثثثثائية 

بارضثثثافة إلثثثى القثثثي  الجماليثثثة والتناسثثث  والتلكيثثث  والمثثثل والنثثثول والدلاسثثثا  المكملثثثة مثثثن تكلفثثثة الميكانيكيثثثة( 
للوصثول إلثى التصثمي  البشلية( وقد حدد  خمل عوامثل  –اققتصادية  –مستقبلية للنواحا المختلفة ) البيئية 

  المستدا  

  قثثثولن بالتصثثثمي  التقليثثثد  وتكثثثون تكامثثثل التخطثثثيط والتصثثثمي  ويكثثثون التصثثثمي  ) ذاتثثثا التشثثثغيل ( إذا مثثثا
 لي تتثيل قو  على فاعلية الطاقة للقلالا  التصميمية المبك

   ، اعتمثاد التصثثمي  علثى الشثثمل وضثو  النهثثال كمصثادل طبيعيثثة ل مثداد وتهيئثثة الجثو المناسثث  للمسثثتخد
هويثة الطبيعيثة، واستخدا  الستائل والزجاج العثاكل للحثلالي. ويمكثن تحقيثق تبليثد المبنثى بشثكل طبيعثا) الت

 واستخدا  المالق ، وغيلها(.
 . اعتماد التصمي  المستدا  على فلسفة بنائية وليل شكل معين أكثل من اللجو  إلى األشكال المتلوفة 

 .  يعتبل التصمي  المتكامل الذ  يكون في  كل عنصل جز  من كل هامام لنجا  التصمي  المستدا 

  صثثثحة المسثثثتخد  مثثثن العناصثثثل األساسثثثية فثثثا التصثثثمي  تليهثثثا  اعتبثثثال تلشثثثيد اسثثثتهالا الطاقثثثة وتحسثثثين
لمحافمثة علثى الطاقثة وفاعليتهثا مية المسثتدامة توجث  إلثى اشثكال االعناصل األخل  ، فاقتجاها  التصثمي

دماج التكنولوجيا المتوافقة  .(1122)زكليا،  لمحافمة على ارنسان والبيئةل وا 

 ها:إن التصميم المستدام يهتم بعدة عناصر أهم
يبدأ أ  تصمي  مستدا  بدلاسة المكان فإذا اهتممنثا بتبعثاد المكثان المختلفثة يمكثن لنثا العثيو فيث  دون  دلاسة المكان 

تدميله، وتساعد دلاسة المكان المصممين فا عمل التصمي  المناس  كالتوجي  والحفام على البيئة الطبيعية وتوافقهثا 
 بنى وبيئت  المبنية والخدما  المتاحة.مخ التصمي  والوصول إلى التكامل بين الم
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يسثعى التصثمي  المسثتدا  إلثى إدلاا التثتثيل البيئثا للتصثمي . بتقيثي  الموقثخ ، الطاقثة ،المثواد ،  دراسة التأثير البيئي:
فعالية أسالي  البنا  ومعلفة الجوان  السلبية ومحاولة تخفيفها عن طليق استخدا  مثواد مسثتدامة ومعثدا  ومكمثال  

 ة السمية.قليل
دلاا  دراســـة الطبيعـــة البشـــرية: يهثثثت  التصثثثمي  المسثثثتدا  بدلاسثثثة طبيعثثثة المسثثثتخدمين وخصثثثائا البيئثثثة المشثثثيدي وا 

متطلبثا  السثكان والمجتمثخ و الخلفيثة الثقافيثة والعثادا  والتقاليثثد حيث  تتطلث  العمثالي المسثتدامة دمثل القثي  الجماليثثة 
يثثثثثة واسثثثثثتخدا  توقعثثثثثا  المسثثثثثتخدمين والتكنولوجيثثثثثا للمشثثثثثالكة فثثثثثا العمليثثثثثة والبيئيثثثثثة واقجتماعيثثثثثة والسياسثثثثثية واألخالق

 التصميمية المناسبة للبيئة.
يفتل  أن تكون تكلفة المبانا المستدامة فا ملحلة ارنشا  ملتفعة مقالنة مخ المبانا التقليدية ولكنها اقتصادية فا 

ويثثت  اسثثتلداد الزيثثادي فثثا تكلفثثة ارنشثثا  خثثالل اسثثتثمال  ملحلثثة التشثثغيل وق تكثثون أكثثثل تعقيثثدام مثثن المبثثانا التقليديثثة،
 المبنى لعدي سنوا .

 المعايير و األساليب األساسية لتصميم المباني المستدامة : -ثانيا
يوجثثد مجموعثثة مثثن المعثثاييل التصثثميمية التثثا عثثن طليثثق تطبيقهثثا يثثت  التوصثثل إلثثى المبثثانا المسثثتدامة وتالفثثا 

 عيو  المبانا المليضة 
 التكيف مع المناخ: -2-1

تصثثم  المبثثانا المسثثتدامة بحيثث  تلاعثثا المنثثا  وتتكيثث  معثث  لثثذلا تعتبثثل المبثثانا المسثثتدامة وسثثيلة لتقليثثل 
تثثتثيلا   التثتثيل السثلبا حيث  أنث  عنثدما يثت  اقنتهثا  مثن البنثا  يصثبح البنثا  جثز ام مثن البيئثة ويصثبح معلضثام لثنفل

  المستدا  أن يواج  المشثكال  المناخيثة وفثا الوقث  نفسث  يسثتعمل جميثخ و يستطيخ البنا الشمل وارمطال والليا ،
ــا   المثثوالد المناخيثثة والطبيعيثثة المتاحثثة مثثن اجثثل تحقيثثق لاحثثة ارنسثثان داخثثل البنثثا  لثثذلا فهثثو متثثوازن مناخيثثام  )زكري

2111). 
 الحفاظ على الطاقة و استخدام الطاقات الطبيعية: -2-2

ت  في  تقليثل اقحتيثاج للطاقثة الالزمثة لتكيث  المبثانا وكثذلا تقليثل اسثتهالا تصم  و تشيد المبانا بتسلو  ي
الطاقثثة أو الوقثثود الثثالز  لعمليثثة التدفئثثة شثثتا م عثثن طليثثق العثثزل الحثثلال  للمبثثانا و يلثثز  اقعتمثثاد بصثثولي اكبثثل علثثى 

رنسثان والبيئثة المبنيثة يمهثل إن تثتثيل العوامثل المناخيثة علثى اة الطاقة الشمسثية الطاقا  الطبيعية والمتجددي وخاص
مثثن خثثالل الحاجثثة إلثثى اسثثتخدا  الطاقثثة مثثن اجثثل التدفئثثة و التبليثثد وحسثث  المنطقثثة المناخيثثة لتثثوفيل اللاحثثة الحلاليثثة 

 داخل البنا .
ولكثثا تثثت  تدفئثثة أو تبليثثد البنثثا  فسثثيلز  وسثثائل ونمثث  سثثوا  تعتمثثد علثثى الطاقثثة الكهلبائيثثة أو الطبيعيثثة، ولثثو 

ا الحديثة نجد إن اغلبها يعتمد على الطاقة الكهلبائية المتمثلة فا مكيفا  الهوا  بثاللغ  مثن الكثيثل مثن نملنا للمبان
السثثثلبيا  الناتجثثثة مثثثن اسثثثتعمالها والمتمثلثثثة فثثثا التثثثتثيل علثثثى صثثثحة ارنسثثثان حيثثث  تنبعثثث  منهثثثا أتلبثثثة غنيثثثة بثثثالمواد 

  والميكلوبثا ، ويمكثن إن تتثلاك  هثذه الكائنثا  فثثا العضثوية وتمثثل هثذه المثواد العضثوية بيئثة مناسثبة لنمثثو الفطليثا
أنابي  أجهزي التكيي ، ومثن ثث  تتثدفق مثخ تيثالا  الهثوا  وتتثوزي فثا جميثخ إنحثا  البنثا  هثذا وبارضثافة إلثى تكثالي  

ال فثان الطاقة الكهلبائية الالزمة لتشغيلها. وبالنسبة إلثى اسثتخدا  الطاقثة الطبيعيثة والمتمثلثة بالشثمل والليثا  وارمطث
خيثثل مثثثال قسثثتخدامها يتمثثثل باألسثثالي  التصثثميمية والعناصثثل المسثثتخدمة فثثا المبثثانا التقليديثثة القديمثثة. ولقثثد تنبثث  
مكانيثثة اسثثتخدا  هثثذه العناصثثل ولثثو بتسثثالي  معدلثثة لتحقيثثق اللاحثثة الحلاليثثة داخثثل  العديثثد مثثن البثثاحثين إلثثى أهميثثة وا 

 .(1122)زكليا، ة فا الوق  نفس البنا  مخ توفيل استهالا الطاقة الكهلبائي
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 ترشيد استخدام الموارد المتجددة والمواد الجديدة واستخدام مواد صديقة للبيئة: -2-3
تلاعثثا المبثثانا المسثثتدامة التقليثثل مثثن اسثثتخدا  المثثوالد المتجثثددي والمثثواد الجديثثدي فثثا البنثثا  وفثثا نفثثل الوقثث  

نشثثا  بنثثا  بتسثثلو  يجعلثث  هثثو نفسثث  أو بعثث   عناصثثله فثثا نهايثثة عمثثله اقفتلاضثثا مصثثدل ومثثولد للمبثثانا تصثثمي  وا 
ويوجثثد طليقثثة أخثثل  للتقليثثل مثثن اسثثتخدا  المثثوالد والمثثواد الجديثثدي وهثثا إعثثادي تثثدويل المثثواد والنفايثثا  وبقايثثا  األخثثل .
 المبانا.

لطاقة سوا  فثا بنا  صديقة للبيئة ق تكون من المواد عالية اقستهالا لخد  فا المبانا المستدامة مواد وتست
ملحلة التصنيخ أو التلكي  أو الصيانة و ق تساه  فا زيادي التلثو  الثداخلا للبنثا  وهثا غالبثام مثا تكثون مثواد البنثا  
الطبيعية كالطين والقو وغيلها من المواد. وان كمية الطاقة المستخدمة فا مواد البنا  لمبنى ما تعتبل مقيال لمثد  

الطاقثثة المسثثتخدمة رنشثثا  مبنثثى تكثثون اكبثثل مثثن الطاقثثة المسثثتخدمة فثثا تشثثغلي  لمثثدي  ولقثثد ثبثث  إن صثثداقت  للبيئثثة.
ويجثث   سثثنة لثذلا يجثث  التثدقيق فثثا اختيثال المثثواد مثن وجهثثة نمثل محتثثو  الطاقثة بعنايثثة فائقثة. 21-21تتثلاو  مثن 

ل و الفثول  الدهيثد الثذ  استبعاد مواد ارنشا  التا يثب  تتثيلها الضال علثى صثحة ارنسثان والبيئثة ومنهثا اقسبسثتو 
يثثدخل فثثا تلكيثث  عثثدد كبيثثل مثثن مثثواد البنثثا  وفثثا تصثثنيخ الخشثث  المضثثغوط )الفولميكثثا( وبثثالط األلضثثيا  وخشثث  

لثثذلا يجثث   اعثثا  دلجثثا  الحثثلالي و اللطوبثثةالثثديكولا ، ويزيثثد انبعثثا  أبخثثلي الفثثول  الدهيثثد داخثثل المبثثانا مثثخ التف
ا تعتمثثد فثثا تكوينهثثا علثثى الزيثثو  الطبيعيثثة مثثخ اسثثتبعاد الثثدهانا  الكيماويثثة اسثثتخدا  المثثواد الطبيعيثثة والثثدهانا  التثث

 .(1122)زكليا، والتا ينبع  منها ملكبا  عضوية متطايلي تضل بصحة ارنسان

 الحفاظ على المياه داخل المبنى : -2-4
ل فثثا سثثثقا إن للمثثا  أهميثثة كبيثثلي داخثثل المبنثثى فهثثو ق يسثثتخد  للشثثثل  واقسثثتحما  وطهثثا الطعثثا  فقثثط بثث

وأحثوا  الميثاه والشثالق . فللمثا  أهميثة جماليثة وبيئيثة  نى وتلطيب  وذلا عن طليق النافولا الحدائق وتجميل المب
حيث  انث  يسثاعد علثى ضثبط اللطوبثة النسثبية ويثتد  إلثى تنقيثثة وتبليثد الهثوا  المثال عليث . ويثت  فقثد كميثة مثن المثثا  

نقيثة و حتثى وصثول  إلثى داخثل البنثا  وخاصثة فثا حالثة تلث  األنابيث  خالل لحلة الما  فثا األنابيث  مثن محطثة الت
 وتسثثثثثثثثثثثثثثثثثل  المثثثثثثثثثثثثثثثثثا  منهثثثثثثثثثثثثثثثثثا. وبالنسثثثثثثثثثثثثثثثثثبة إلثثثثثثثثثثثثثثثثثى داخثثثثثثثثثثثثثثثثثل البنثثثثثثثثثثثثثثثثثا  فيثثثثثثثثثثثثثثثثثت  فقثثثثثثثثثثثثثثثثثد المثثثثثثثثثثثثثثثثثا  عثثثثثثثثثثثثثثثثثن طليثثثثثثثثثثثثثثثثثق 

ذا كثثان  01الحنفيثثا  غيثثل المحكمثثة ارغثثالق أو التالفثثة حيثث  أن تنقثثيط الحنفيثثة يسثثتهلا  -  لتثثلام مثثن المثثا  يوميثثام، وا 
 انثثثثثثث  يثثثثثثثتد  إلثثثثثثثى زيثثثثثثثادي الطاقثثثثثثثة المهثثثثثثثدولي والتثثثثثثثا اسثثثثثثثتخدم  فثثثثثثثا تسثثثثثثثخين المثثثثثثثا .الفقثثثثثثثد مثثثثثثثن المثثثثثثثا  السثثثثثثثاخن ف

 لوا الخثثثثثثثثثثثثثثثثثاطء فثثثثثثثثثثثثثثثثثا اسثثثثثثثثثثثثثثثثثتعمال المثثثثثثثثثثثثثثثثثا  ارهمثثثثثثثثثثثثثثثثثال وعثثثثثثثثثثثثثثثثثد  تصثثثثثثثثثثثثثثثثثليح األجهثثثثثثثثثثثثثثثثثزي الصثثثثثثثثثثثثثثثثثحية والسثثثثثثثثثثثثثثثثث -
% مثن كميثة المثا  الواصثلة للبنثا  وعليث  تعتبثل مثن 12صناديق الطلد الملحقة بالملاحي ، حي  تستهلا حوالا  -

 .(1122)زكليا،   الما أكثل األجهزي التا تستخد
 الحفاظ على جودة الهواء داخل المبنى: -2-5

للتهوية الجيدي أهمية كبيلي للتغل  على تلكيز الملوثا  داخل البنا ، ويت  ذلا من خالل توجي  الفتحا  إلى 
فثثا حالثثة اتجثثاه الليثثا  السثثائدي لكثثل منطقثثة مثثخ ملاعثثاي وجثثود أكثثثل مثثن فتحثثة لكثثل فثثلا  لخلثثق تيثثال هثثوائا مناسثث ، و 

الفلاغا  غيل المواجهة للليا  السائدي يمكن أن نستعين بمالق  الهوا  كما يمكن أن يحد  فا مبانا عمالي التلا  
 .(1122)زكليا، حي  تسح  الليا  إلى داخل البنا 

 أساليب اإلضاءة داخل المبنى: -2-6
 ضثثثثثثثثا ي بطثثثثثثثثليقتين ل ضثثثثثثثثا ي أهميثثثثثثثثة كبيثثثثثثثثلي وخاصثثثثثثثثة فثثثثثثثثا تلشثثثثثثثثيد اسثثثثثثثثتهالا الطاقثثثثثثثثة، ويثثثثثثثثت  تثثثثثثثثوفيل ار

 اإلضاءة الطبيعية:
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 وتعتبثثثثثثثثثثل الشثثثثثثثثثثمل المصثثثثثثثثثثدل الوحيثثثثثثثثثثد ل ضثثثثثثثثثثا ي الطبيعيثثثثثثثثثثة، وان ل ضثثثثثثثثثثا ي الطبيعيثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثدي أشثثثثثثثثثثكال 
الضثو  المباشثل  وهثو الثذ  يثتتا مثن الشثمل مباشثلي ويثدخل مثن النوافثذ أو فتحثا  البنثا  وهثو أقثو  أنثواي ارضثثا ي 

 ويسب  اربهال البصل .
 و  المثثثثثثثثثثثثنعكل مثثثثثثثثثثثن الواجهثثثثثثثثثثثثا  واأللضثثثثثثثثثثثيا  المحيطثثثثثثثثثثثثة بالبنثثثثثثثثثثثثا .الضثثثثثثثثثثثو  المثثثثثثثثثثثثنعكل  وهثثثثثثثثثثثو الضثثثثثثثثثثثث

أو سثثتالي موضثثوعة خلثث  النافثثذي وتكثثون علثثى صثثولي ضثثو  نثثاع  وخافثث  مثثن زجثثاج  الضثثو  المشثثت   بسثثب  مثثلوله
 بدون أ  مالل مصاحبة ل .

 إن التصميم الجيد يجب أن يشمل على:
 الزغللة . أن يكون بكل فلا  نافذتين موزعتان على جدالين لتجن  ماهلي -
توزيخ الشبابيا واختيال أماكنها لغل  الحصول على اكبل كمية من الضو  الطبيعا وخاصة المثنعكل ومحاولثة  -

 تجن  الضو  المباشل.
تخصثثثثيا فلاغثثثثا  مكشثثثثوفة مثثثثثل األفنيثثثثة بالبنثثثثا  تسثثثثمح باقسثثثثتفادي مثثثثن األشثثثثعة البنفسثثثثجية مثثثثخ ملاعثثثثاي عامثثثثل  -

لتفاعا  المبانا والمسثافا  بينهثا بحيث  ق يحجث  مبنثى الضثو  الطبيعثا الخصوصية. ويلاعى فا تخطيط الموقخ ا
 عن مبنى آخل قلي  من  أو يواجه .

قثثة إلثثى أخثثل  وللحصثول علثثى ارضثثا ي الجيثدي يجثث  ملاعثثاي اختيثال الموقثثخ وتوجيثث  البنثا  ويختلثث  التوجيثث  مثن منط
 .حس  منا  المنطقة
ضثثا ي الطبيعيثثة غيثثل كافيثثة وعنثثدما تغثثل  الشثثمل ويحثثل المثثال . عنثثدما تكثثون اروقثثد تسثثتخد    ارضثثا ي الصثثناعية

 وغالبا ما تكون وميفة ارضا ي تح  التصنيفا  التالية  
 إضا ي عامة   وها التا تضء المكان وتحقق الضو  العا  للفلا  .

 إضا ي ملكزي  وها التا تعطا مزيد من الضو  المباشل لملاكز العمل والنشاط فا الفلا .
وجهثثثثة  هثثثثا التثثثثا تسثثثثتخد  لتبثثثثلز النقثثثثاط الجماليثثثثة فثثثثا الفثثثثلا  وتلفثثثث  النمثثثثل إليهثثثثا كثثثثالتح  أو اللوحثثثثا  إضثثثثا ي م
 الديكولا .

 عند اختيال وحدا  ارضا ي الصناعية يج  ملاعاي جانبين وهما  
 أن يكون نوي ارضا ي اقل  ما يمكن للضو  الطبيعا. -
 ئية .استخدا  نوعيا  توفل فا استهالا الطاقة الكهلبا -

% من الطاقة فا صثولي انبعثا  حثلال  والكميثة الباقيثة تسثتخد  فثا 11ونالحم أن لمبا  الفلولسان  تستهلا 
 ارضا ي مما يجعلها أفضل من اللمبا  المتوهجة من وجهة نمل التلشيد فا استخدا  الطاقة الكهلبائية.

وا  تعطثثا   11باسثثتطاعة   لي للطاقثثةإن عمليثثا  التصثثنيخ طثثول  لمبثثا  مثثوفلي للطاقثثة حيثث  أن اللمبثثة المثثوف
قليبثة مثثن   وا  ممثا يخفثث  اقسثتهالا الشثثهل  ل ضثا ي بنسثثبة  211 نفثل شثثدي ارضثا ي للمبثثة المتوهجثة اسثثتطاعة 

مثثن الطاقثثة المسثثتهلكة. وللمسثثاهمة فثثا تلشثثيد اسثثتهالا الطاقثثة ضثثمن المبنثثى يثثت  اختيثثال األجهثثزي الكهلبائيثثة   81% 
 .(2)ذا  الكفا ي العالية

 التصميم الصوتي وتجنب الضوضاء : -2-7
 إن للصثثثثثثثثثو  تثثثثثثثثثتثيلا  علثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثحة النفسثثثثثثثثثية والجسثثثثثثثثثدية ل نسثثثثثثثثثان ويكثثثثثثثثثون لهثثثثثثثثثا نثثثثثثثثثوعين مثثثثثثثثثن التثثثثثثثثثتثيلا  

 وها الناتجة عن األصوا  الجميلة. تأثيرات جيدة:  
 وها الناتجة عن األصوا  العالية و الضوضا  . تأثيرات ضارة: 



Journal of Babylon University/ Engineering Sciences / No.(1)/ Vol.(21): 2013 

 182 

بنثثثى نثثثذكل اسثثثتخدا  األجهثثثزي الكهلبائيثثثة الكبيثثثلي كغسثثثاق  المالبثثثل ومثثثن أهثثث  مصثثثادل الضوضثثثا  داخثثثل الم
والصثثثحون وأجهثثثزي التلفزيثثثون. أمثثثا الضوضثثثا  مثثثن خثثثالج المبنثثثى فيحملهثثثا الهثثثوا  وتثثثدخل المبنثثثى عثثثن طليثثثق النوافثثثذ 

 واألبوا  المفتوحة أو الفتحا  الصغيلي. وها على أنواي  
 غيثثثثثل الملغثثثثثو  بهثثثثثا والناتجثثثثثة عثثثثثن البيئثثثثثة الخالجيثثثثثة.وتشثثثثثمل كثثثثثل األصثثثثثوا  المزعجثثثثثة و  الضوضثثثثثا  الشثثثثثاملة  -
وهثا الضوضثا  المسثتملي والمتواصثلة والتثا تنقطثخ بعثد فتثلي زمنيثة والتثا تحثل محلهثا أصثوا   الضوضا  العابلي  -

 أخل  بعد فتلي وجيزي )القطالا ، الطائلا ، السيالا (.
والتثثا تتثثوالى علثثى فتثثلا  وجيثثزي متقطعثثة وهثثا كثثل األصثثوا  المزعجثثة وغيثثل الملغثثو  بهثثا  الضوضثثا  النبضثثية  -

 وتكون أكثل وقعا على ارنسان قن منسوبها عالا.
إن كفا ي الجدلان فا منثخ انتقثال الضوضثا  تعتمثد علثى كتلتهثا فكلمثا كانث  أكثثل سثمكام تكثون أفضثل فثا منثخ 

  دلجثثثة امتصثثثاا انتقثثثال الضوضثثثا . ويمكثثثن اسثثثتخدا  مثثثواد العثثثزل الصثثثوتا. أمثثثا بالنسثثثبة لةلضثثثيا  فكلمثثثا كانثثث
سثثثطوحها للصثثثو  أكثثثثل تكثثثون أفضثثثثل فيجثثث  اسثثثتخدا  ألضثثثيا  أو تشثثثثطيبا  أو كسثثثوا  تكثثثون ماصثثثة للصثثثثو  

 كالسجاد.
 ومن طلق تجن  الضوضا  وتجن  وصولها لداخل المبنى 

 زيادي المسافة بين مصدل الضوضا  والبنا  الملاد حمايت  من الضوضا . -
 ضا  من الجهة القليبة من مصدل الضوضا .وضخ الفلاغا  التا ق تتتثل بالضو  -
 زلاعة األشجال من جهة مصدل الضوضا  . -
إنشثثثا  حثثثواجز للصثثثو  مثثثن جهثثثة مصثثثدل الضثثثجيل كالطلقثثثا  السثثثليعة حيثثث  تقثثثو  هثثثذه الحثثثواجز بامتصثثثاا  -

 الضوضا  والتقليل من دلجتها.
تيثث  الفلاغثثا  واسثثتخدا  الجثثدلان ونجثثد انثث  فثثا مبثثانا التثثلا  قثثد تثث  ملاعثثاي تجنثث  الضوضثثا  وذلثثا فثثا أسثثلو  تل 
 .(1122)زكليا، السميكة واألفنية الداخلية ونستطيخ أن نستفيد منها فا تصاميمنا وبتسلو  حدي 

 الحديقة والمبنى:-2-8
إن للحدائق فوائد صحية فها تعمل على تنقية الهوا  وتساعد على تلطي  الجو عثن طليثق زلاعثة األشثجال 

 نا لتثثثثثثثثثثثثوفيل المثثثثثثثثثثثثل صثثثثثثثثثثثثيفام والسثثثثثثثثثثثثما  بثثثثثثثثثثثثدخول أشثثثثثثثثثثثثعة الشثثثثثثثثثثثثمل شثثثثثثثثثثثثتا ام.متسثثثثثثثثثثثثاقطة األولاق قثثثثثثثثثثثثل  المبثثثثثثثثثثثثا
 وهناا عدي عناصل يج  أن تتتل  منها الحديقة الملحقة بالمبانا المستدامة وها  

لتثثثوفيل المثثثالل وكثثثذلا لغثثثل  الحصثثثول علثثثى الفواكثثث  والخضثثثلاوا  ولتحقيثثثق الخصوصثثثية  النباتثثثا  واألشثثثجال  -
 والمتعة البصلية.

 قد تكون ممللة باألشجال أو مكشوفة.و  أماكن الجلول  -
تساعد على تلطي  الجو وتلطيب  أو علثى  لفة، حي  يستخد  إما على شكل نافولا ويستخد  بتشكال مخت الما   -

 شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالق  ينبعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  منهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو  جميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل أو علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى هيئثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة مسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثطحا  مائيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة.
 يالشمسثثثثثثثثثثثثثية وذلثثثثثثثثثثثثثا لتجنثثثثثثثثثثثثث  الوقثثثثثثثثثثثثثوي فثثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثثاهل  لةشثثثثثثثثثثثثثعةتكثثثثثثثثثثثثثون عاكسثثثثثثثثثثثثثة  أنيجثثثثثثثثثثثثث    األلضثثثثثثثثثثثثثيا  -

 التفثثثثثثاي دلجثثثثثثة حثثثثثثلالي المنطقثثثثثثة المدلوسثثثثثثة مقالنثثثثثثة بالمنثثثثثثاطق المحيطثثثثثثة. إلثثثثثثى( والتثثثثثثا تثثثثثثود  Heat Islandال) 
 ويعنثثثثثثثثثثثثثثا   SRIهنثثثثثثثثثثثثثثاا عامثثثثثثثثثثثثثثل لدلاسثثثثثثثثثثثثثثة اقنعكثثثثثثثثثثثثثثال فثثثثثثثثثثثثثثا المثثثثثثثثثثثثثثواد المسثثثثثثثثثثثثثثتخدمة لاللضثثثثثثثثثثثثثثيا  وهثثثثثثثثثثثثثثو   

Solar Reflect Index    كثال اكبثل الشمسثية وكثل مثا كثان اقنع األشعةمد  انعكال  إلىوهو نسبة بالمئة تشيل
 .(1122)زكليا، لةسودصفل بالمئة  إلى األبي بالمئة وهو اللون  211، ويتدلج بين أفضلكان 
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 :القيادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED معايير -ثالثا
نمثثثا   للحكثثث  علثثثى دلجثثثة تحقيثثثق أ  مبنثثثى لمعثثثاييل المبثثثانا المسثثثتدامة مهثثثل فثثثا الوقيثثثا  المتحثثثدي األمليكيثثثة

 Leadership in Energy and  بارنجليزيةالقيادي فا الطاقة والتصمي  البيئا أو ) ا الخضلا ،أ تصني  المبان

Environmental Design  واختصالا )LEED  مجلل المبانا الخضلا  األميلكا(  وضع (USGBC ) وهثو ،
لتضثثث  أكثثثثل مثثثن  (، توسثثثع  )ليثثثد 2008نشثثثائها فثثثا عثثثا  يثثثوفل مجموعثثثة مثثثن المعثثثاييل لبنثثثا  مسثثثتدا  بيئيثثثا. منثثثذ إ

( فثا المسثاحة المطثولي ²كث   00د  ملبخ )مليال ق 26121بلدا وشمل   21مشلوي فا الوقيا  المتحدي و  220111
)ويكبيثديا الموسثوعة الحثلي . السمة المميزي ل)ليد( هثا أنهثا عمليثة مفتوحثة وشثفافة مثن حيث  المعثاييل الفنيثة المقتلحة

 .القيادي فا الطاقة والتصمي  البيئا(
اقتصثاد  أفضثل، وهثذه للبيئثة، ومبثانا ذا  أدا   تهد  إلى إنتاج بيئة مشيدي أكثل صداقة LEED إن معاييل

والمطولين والمستثملين بها تتكون من قائمثة بسثيطة مثن المعثاييل المسثتخدمة فثا  نالمهندسيلمعاييل التا يت  تزويد ا
للمبنثى فثا جوانث  مختلفثة،  علثى مثد  التثزا  المبنثى بضثوابط اقسثتدامة ، ووفقثام لهثذه المعثاييل يثت  مثنح نقثاط الحكث 

نقثاط فثا  1وكفثا ي اسثتخدا  الميثاه تمثنح فثا حثدود  نقطثة، 22حثدود  ضثمنلمبنى تمنح فكفا ي استهالا الطاقة فا ا
نقطثثة، أمثثا النقثثاط ارضثثافية فثثيمكن  21حثثدود  ضثثمن الداخليثثة فثثا المبنثثى حثثين تصثثل نقثثاط جثثودي وسثثالمة البيئثثة

أكسثيد الكلبثون.  اناإضافة مزايا محددي للمبنى مثل  مصادل الطاقة المتجددي، أو أنممة ملاقبة غثاز ثث اكتسابها عند
  LEED  النقثثاط الثثذ  يعكثثل تقثثديل وبعثثد تقثثديل النقثثاط لكثثل جانثث  مثثن قبثثل اللجنثثة المعنيثثة يثثت  حسثثا  مجمثثوي

تصثني  )ذهبثا(، وهثذا  نقطثة يحصثل علثى 20فثالمبنى الثذ  يحقثق مجمثوي نقثاط يبلث   وتصثنيفها للمبنثى المقصثود،
%( علثى األقثل مقالنثة بمبنثى تقليثد  مماثثل لث ، 11بنسثبة ) التصني  يعنا أن المبنى يخفث  التثتثيلا  علثى البيئثة

نقطة فيحثوز علثى تصثني  )بالتينثا(، وهثذا التصثني  يعنثا أن المبنثى  11أما المبنى الذ  يحقق مجموي نقاط يبل  
)ويكبيثديا الموسثوعة الحثلي مماثل %( علثى األقثل مقالنثة بمبنثى تقليثد 21التثتثيلا  البيئيثة بنسثبة ) يحقثق خفث  فثا

 . لقيادي فا الطاقة والتصمي  البيئا(ا
(Wheelee, 2004)LEED Categories : 3-1 - فئات  معايير شهادة  ليد 

            نقطة(                                                               22)   المستدامة المواقخ -ا
                                            نقطة(                   1)  لمياهكفا ي استخدا  ا - 

 نقطة( 22) الطاقة والغال  الجو  -ج
 نقطة( 22المواد والموالد  ) -د
 نقطة( 21)   الداخلية جودي البيئة -ه
 نقطة( 1عملية اقبتكالوالتصمي         ) -و

 ياتا توضيح لهذه الفئا   وفيما
 نقطة(  14)     المستدامة المواقع : ا

  البنا  من عملية التلو  منخ -2
 اختيال الموقخ -1
 كثافة التنمية و اقلتباط مخ المجتمخ  -2

 اعادي التطويل فا المنطقة   -2

 بدائل النقل  الوصول لوسائل النقل العا   -1

 بدائل النقل   مخزن  الدلاجا  وغل  التغييل -2

 لبدائل النقل  الملكبا  الكفو ي الوقود والنبعا  اقق -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØºØ©_Ø¥Ù�Ø¬Ù�Ù�Ø²Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 بدائل النقل  سعا  الوقو  -8

 تطويل الموقخ  يحما ويحافم الموائل  -0

 تطويل الموقخ  تعمي  الفضا  المفتو   -21

 تصمي  مياه اقمطال السيطلي على الكمية  -22

 تصمي  مياه اقمطال السيطلي على النوعية   -21

 تاثيل الحلالي  بدون سق   -22

 تاثيل الحلالي  بالسق   -22

 تقليل التلو  الضوئا  -21
 نقطة ( 5: كفاءة استخدام المياة     )   ب
 % 11كفا ي تجميل اقلاضا بالمياه  تقليل بنسبة    -2
 كفا ي تجميل اقلاضا بالمياه عد  استخدا  مياه الشل  وق مياه الل   -1
 اللمادية( هالتقنيا   المبتكلي لمعالجة )الميا -2
 % 11نسبة    بهتقليل استخدا  الميا-2
 %21   بنسبة هتقليل استخدا  الميا -1
 
 نقطة(   17)   الطاقة والغالف الجوي:  ج

 نم  الطاقةبنا  ل األساسية الجاهزية-2

 ألدا  الطاقة الحد األدنى-1

 اردالي  األساسية للتبليد -2

 أدا  الطاقة تحسين-2

  فا الموقخ الطاقة المتجددي-1

 تعزيز الجاهزية-2

 لي التبليدتعزيز إدا-2

 التحققو  القيال-8

 الطاقة الخضلا -0
 نقطة( 13: المواد والموارد )د 

 جمخ وتخزين المواد القابلة للتدويل-2

  األسق و    ألضيا ، القائمة الجدلان من ٪ 21 والمحافمة على إعادي استخدا  المبنى-1
  األسق و    ضيا أل ، القائمة الجدلان من ٪ 01 والمحافمة على إعادي استخدا  المبنى -1
 ارنشائية الداخلية غيل العناصل  من ٪ 11 والمحافمة على إعادي استخدا  المبنى -2
 التخلا منها من ٪ 11 تحويل إدالي النفايا  اقنشائية ، -2
 التخلا منها من ٪ 21 تحويل إدالي النفايا  اقنشائية ، -1
 ٪ 1، المواد إعادي استخدا  -2
 ٪ 21، ادالمو  إعادي استخدا  -2
 (المستهلا قبل 1/  2 المستخد  +بعد ) ٪ 21، المحتو  المعاد تدويله -8
 (المستهلا قبل 1/  2 المستخد  +بعد ) ٪ 11، المحتو  المعاد تدويله -0
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 معالجة ومصنعة محليا مستخلصة ، ٪ 21، المواد المحلية -21
 معالجة ومصنعة محليا مستخلصة ، ٪ 11، المواد المحلية -22
 المتجددي بسلعة المواد -21
 المعتمد الخش  -22

 نقطة( 15) الداخلية جودة البيئة : ـه
 نوعية الهوا  الداخلال األدا  الحد األدنى من -2

 دخان التب ب التحك  البيئا -1

  التسلي  فا الهوا  الطلق لصد نوعية الهوا  -2

 زيادي التهوية  -2

 البنا  وأثنا  ،نوعية الهوا  الداخلا ردالي خطة بنا  -1
 ارشغال قبل، نوعية الهوا  الداخلا ردالي خطة بنا  -2
 وقصقمواد قصقة و ، مقاديل منخفضة من المواد -2
 طال ا و  دهانا ، مقاديل منخفضة من المواد -8
 السجاد، ونم  مقاديل منخفضة من المواد -0

 ية الملكبةاألليا  الزلاعو  منتجا   الخش  ، مقاديل منخفضة من المواد -21
  الكيميائية فا األماكن المغلقة التحك  فا مصدل الملوثا  -22
 ألنممة ارضا ي، قابلية التحك  -21
 الحلالية ألنممة اللاحة، قابلية التحك  -22
 الحلالية اللاحة  تصمي  -22
  الحلالية اللاحةمن  التحقق -21
 ا الفضا  من ٪ 21، بضو  النهال  واللتيا، ضو  النهال -22
 الفضا ا  من ٪ 01، بضو  النهال  واللتيا، ضو  النهال -22

 نقطة( 5: عملية االبتكاروالتصميم ) و
 التصمي  فا اقبتكال  -2

  ليداعتماد مهنية   -1
   Certification Levels  (Nima, 2011).مستويا  الشهادي 2-1

Certified 26–32 Points    تصني  عاد    
Silver 33–38 Points  تصني  فضا    

Gold 39–51 Points  تصني  ذهبا    
Platinum 52–69 Points   تصني  بالتينا     

Minimum Points Required = 26 Points ان اقل نقاط مطلوبة      

Max. Possible Points = 69 Points    ان  اعلى نقاط ممكن  
 :حالة الدراسة -رابعا

بنايثة الهندسثة  – فثا فتثلا  زمنيثة مختلفثة )بنايثة اللئاسثة أنشثت بابل  مبانا من جامعة عشليشمل  الدلاسة 
القاعثا  الدلاسثثية  -عمثادي كليثثة الطث  -بنايثثة التلبيثة -و)بنايثثة الهندسثة المدنيثة((1989-1980الميكانيكيثة فثا فتثلي 
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كليثثثة طثثث   - بنايثثثة الهندسثثثة الكهلبائيثثثة -بنايثثثة الزلاعثثثةو)  1999-1990فثثثا فتثثثلي  (كليثثثة التمثثثلي  -لكليثثثة الطثثث 
 . 2010-2000(فا فتلي األسنان

مثثثن المبثثثانا ان عمليثثثة التقيثثثي  تمثثث  مثثثن خثثثالل الزيثثثالا  الموقعيثثثة التثثثا قثثثا  بهثثثا فليثثثق البحثثث  لكثثثل بنايثثثة 
ومثن ثث   ومثن ثث  اجثلا  تحليثل لواقثخ حثال هثذه اقبنيثة اسثتنادا للمفثاهي  الثوالدي فثا هثذا البحث  ,العشلي)حالة الدلاسة(
فا عمليا  اقشلا  الهندسثا علثى  االذين شالكو  وذو  الخبلي لية مخ بع  المهندسين والفنييناجلا  حوالا  تفصي

 . هذه اقبنية
لقد ت  وضخ النقاط ضمن الحدود المشال لها فا الفقلي  ثالثا من هذا البح  وبنفل الطليقثة التثا اسثتخدم  

 . (Wheeler, 2004)  الموضح,المصدل  فا 
 (LEEDا حصل عليها كل مبنى , ت  تصنيف   وفقا لمستويا  الشهادي لمواصفة ليد)وبنا ا على النقاط الت 

 (.2وحس  ما موضح فا جدول )
ان هثثذه الطليقثثة تسثثتخد  مثثخ المبثثانا القائمة)المشثثيدي حاليثثا كمثثا فثثا حالثثة الدلاسثثة(.  امثثا فثثا حالثثة مشثثاليخ اقبنيثثة 

 للتصامي  قبل التنفيذ وها ليس  حالة الدلاسة هنا,المشيدي حاليا( ,فيت   التحليل والتقيي   الجديدي )غيل
 

 LEED القيادي فا الطاقة والتصمي  البيئا بموج  معاييل( يوضح   تقيي  ابنية حالة الدلاسة 2جدول )
النقاط التا  تاليخ انشائها اس  البناية  

 حصل  عليها
 معاييلالتصني  حس  

القيادي فا الطاقة والتصمي  
 LEED البيئا

 عاد  28 1989-1980 اية اللئاسةبن 2
 عاد  32 1989-1980 بناية الهندسة الميكانيكية 1
 1999-1990 بناية التلبية 2

 
 دون العاد  16

 1999-1990 بناية الهندسة المدنية 2
 

 دون العاد  22

 1999-1990 بناية عمادي كلية الط  1
 

 عاد  32

 1999-1990 بناية القاعا  الدلاسية لكلية الط  2
 

 عاد  26

 1999-1990 بناية كلية التملي  2
 

 عاد  31

 فضا 36 2010-2000 بناية الزلاعة 8
 فضا 34 2010-2000 بناية الهندسة الكهلبائية 0
 عاد  30 2010-2000 بناية كلية ط  اقسنان 21
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 بالتقييم ::مقارنة بين أهم حاالت التقييس االيجابية والسلبية للمباني التي شملت -خامسا
 بناية الهندسة الميكانيكية(:                           -)بناية الرئاسة 

 بعض حاالت التقييس االيجابية:
 وجود بع  الحدائق والنافولا  ساعد على تقوية وتقال  المبنى من البيئة المحيطة -2

 يمكن تحقيق استخدا  الطاقة المتجددي فا هذه األبنية فا المستقبل  -1

ممكن التحك  فا إضا ي أشعة الشمل الداخلة إلى المبنى فا بناية الهندسة الميكانيكية لوجود كاسلا  أشعة   -2
 الشمل و فتحة مضللة فا السق  فا تصمي  المبنى  

 بعض حاالت التقييس السلبية:
مبثانا جيثدي ولكثن خثالل ت  أنشا  هذه المبانا فا فتلي الثمانينا  وبتشلا  شلكة يابانية وتعتبل فا تلثا الفتثلي  -2

التحويلا  التا أجلي  لها أد  إلى آثال سلبية على المبنى حي  استخد  فيها البنا  الجاهز ومن الجديل 
بالذكل إن بناية اللئاسة ل  تكن مصثممة كونهثا بنايثة للئاسثة لجامعثة بابثل ممثا اثثل سثلبا علثى النقثاط التثا 

 حصل  عليها 
 والتهوية غيل جيدي مما اثل سلبا على تقيي  البناية  واحد وارضا ي للئاسة تحتو  على طابقبناية ا-1
الطبيعية بارضثافة إلثى إن اسثتخدا  وسثائل  وارضا يجودي الهوا  الداخلا للمبنى غيل جيدي لعد  وجود التهوية -2

 التبليد الملكز  والسقو  الثانوية زاد من صفة عد  تغييل الهوا  الداخلا للمبنى 
 فا المبانا عملية أدالي جيدي لتنمي  المياهق توجد -2

 بناية الهندسة المدينة (:  -)بناية التربية 
 بعض حاالت التقييس االيجابية:

 ت  إنشا  هذه المبانا  فا فتلي التسعينا  وت  استخدا  المواد المحلية فيها

 بعض حاالت التقييس السلبية:
  تقسثثي  بنايثثثة التلبيثثة  إلثثى قاعثثا  دلاسثثة و قسثثث  ادل  ارضثثا ي والتهويثثة داخثثل المبنثثى غيثثثل جيثثدي حيثث  تثث -2

 وقواطخ المنيو  وعمل مكتبة وألشي  بطليقة غيل مدلوسة اثل سلبا على البناية
وجود الحدائق وكذلا كلاج السيالا  بثنفل المكثان بثالقل  مثن بنايثة التلبيثة اثثل بصثفة معكوسثة علثى تقالبث   -1

 مخ البيئة 

 مستقبال لعد  توفل المكان المخصا لذلاستخدا  الطاقة المتجددي هناا بع  الصعوبة فا تحقيق ا -2

 ق توجد فا المبانا عملية إدالي جيدي لتنمي  المياه -2

 بناية القاعات الدراسية لكلية الطب(: –بناية عمادة كلية الطب  –) بناية التمريض  
 بعض حاالت التقييس االيجابية:

 ا  وت  استخدا  المواد المحلية فيهات  إنشا  هذه المبانا  فا فتلي التسعين  -2

هذه المبانا مصممة بطليقة متقالبة مخ المنثا  وتحتثو  بنايثة العمثادي علثى القبثة وتث  اسثتخدا  الملمثل مثن  -1
 الداخل  مما أضفى جمالية للمبنى

 ارضا ي والتهوية داخل المبنى جيدي قحتوائها على الفنا  الداخلا -2

 ساعد على جعل المبانا  متقالبة مخ البيئة بشكل جيد  األبنيةه وجود الحدائق والنافولا  حول هذ  -2
 يمكن تحقيق استخدا  الطاقة المتجددي فا هذه األبنية فا المستقبل - -1
 مخ البيئة   األبنيةالمجموعة الطبية ساعد على تقال   أبنيةقل  من العد  وجود  كلاج للسيال  ب  -2
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 بعض حاالت التقييس السلبية:
لا على جانبا المبنى لبناية القاعا  الدلاسة لكلية الط  ل  يت  استخدام  بشثكل حديقثة داخليثة هناا فنا  داخ -2

 مما اثل سلبا ل  على تقال  المبنى من الداخل مخ البيئة   جيدبشكل 

 على شكل المبنى بناية التملي   اثل سلبا  فا قواطخالوجود  -1

 هق توجد فا المبانا عملية إدالي جيدي لتنمي  الميا -2

 بناية طب االسنان (: -بناية الهندسة الكهربائية  -)بناية الزراعة 
 بع  حاق  التقييل اقيجابية 

ت  إنشا  هذه المبانا فا فتلي اقلفينا  وت  تصميمها على كونها أبنية متخصصة كثال حسث  اختصاصثها   -2
تياجثا  كثل قسث  وتث  اسثتخدا  لبناية الزلاعثة وبنايثة الكهلبثا  وتث  إعثدادها علثى هثذا األسثال مثن ناحيثة اح

  .مواد محلية ومستولدي ذا  منشت جيد
 وارضا ياحتوا ها على الفنا  الداخلا والشلفا  وفتحة السق  ذا  الفتحا  المزججة ساعد على التهوية  -1

 الجيدي داخل المبنى لبناية الزلاعة

مخ المنا  والبيئثة   ل  المبنى وتكيفساعد على تقاى الحدائق والنافولا  الداخلية  عل احتوا  كلية الزلاعة  -2
. 

مثخ  المبنثى وتعتبل حاليا من األبنية الجيدي ألن  من ناحية التصمي  ت  استخد  عناصثل تسثاعد علثى تكيث  -2
  .المنا  وأيضا ل  يت  إضافة أو أ  تحويل على المبنى

 .يمكن تحقيق استخدا  الطاقة المتجددي فا هذه األبنية فا المستقبل -1

 .ة جديدي فان بارمكان أدالي المياه فيها بشكل جيد لكونها بناي -2

عند إكمال الخطة التنفيذية فا جامعة بابل وعمل الحدائق حول هذه المبانا سو  يساعد على تقالبها مخ  -2
 .البيئة ويساعد على تحسين نوعية الجو الخالجا حول األبنية 

 بعض حاالت التقييس السلبية:
سثثال مثثن ضثثمن المجموعثثة الطبيثثة ولثث  تكثثون مخصصثثة لكليثثة طثث  بنايثثة طثث  األسثثنان مصثثممة فثثا األ -2

 .األسنان 
اثثثل بشثثكل سثثلبا علثثى المبنثثى  كليثثة طثث  األسثثنان مبنثثىلا  بثثالقواطخ  األلمنيثثو   داخثثل عمليثثة التحثثوي إن -1

 .وعلى التهوية وارضا ي

قثثثال  األسثثثنان اثثثل بصثثفة معكوسثثثة علثثى تطثث  لبنايثثثة كثثلاج السثثيالا   بثثالقل  مثثثنالحثثثدائق  بعثث  وجثثود -2
 .البيئة  من المبنى

 .عملية إدالي جيدي لتنمي  المياه األسنانق توجد فا بناية ط   -2
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( يوضح واجهة كلية الزراعة 2شكل)  

 

 
( يوضح استخدام فتحة مضللة في السقف في بناية كلية الزراعة 3شكل)  

 

 
 

 ( يوضح الفناء في كلية الزراعة 4شكل)

 

 
 ة الكهرباء( يوضح السقف في بناي 5شكل)

 



Journal of Babylon University/ Engineering Sciences / No.(1)/ Vol.(21): 2013 

 102 

 
 ( يوضح واجهة بناية الكهرباء 6شكل)

 

 
( يوضح استخدام فتحة مضللة في السقف في بناية الهندسة الميكانيكية 7شكل)  

 

 
 ( يوضح استخدام كاسرات اشعة الشمس في بناية الهندسة الميكانيكية 8شكل)

 

 
 ( يوضح الفناء الداخلي لبناية التمريض 9شكل)
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 ناية طب االسنان( يوضح ب11شكل) 

 

 
 ( يوضح شكل القبة من الداخل11شكل) 

 

 
موعة الحدائق حول المجموعة الطبيةج( يوضح م12شكل)   
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( يوضح منظر داخلي لعمادة كلية الطب13شكل)   

 

 
 ( يوضح واجهة بناية التمريض14شكل) 

 

 
 ( يوضح اإلضاءة الطبيعية لكلية الطب15شكل) 

 
 



 

 102 

 
عمادة كلية الطب( يوضح واجهة 16شكل)   

 
 ( يوضح بناية التربية وقربها من كراج السيارات17شكل) 

 
 مدروسة كان ضمن تصنيف -: االستنتاجات – سادسا

 قد يكون من الواضح استنتاج ماياتي:
 (Un Certified)دون العاد  ضمن تصني   % من ابنية الجامعة  المدلوسة كان11ان  -2

 (Certified)دون العاد  ضمن تصني   كان المدلوسة% من ابنية الجامعة  11ان  -1

 ((Silver فضاالمدلوسة كان  ضمن التصني  ال% من ابنية الجامعة  21ان  -2

 التوصيات  -سابعا
قثد يكثون مثن المفيثد التوصثية بمثا حتى ندخل عصل الصداقة مخ البيئثة وعصثل الطاقثا  المتجثددي بمختلث  أشثكال  ,

  يتتا
لجعلهـا أكثـر  التـي حصـلت علـى تصـنيف عـادي ودون العـادي  األبنيـةخاصـة و  مباني الجامعـة تأهيل إعادة  -1

 -استدامة وخاصة في الجوانب االتية:
   عنثثد اقنتهثثا  مثثن البنثثا  يصثثبح و  للمنثثا  السثثلبا التثثتثيلتعتبثثل المبثثانا وسثثيلة لتقليثثل  المنثثا  حيثث  ملاعثثاي 

 .ب  من البيئة المحيطة المبنى جز ا
  لتثثوفيل الطاقثثة يضثثي  ومكونثثا  المبنثثى ونسثثيجها العملانثثا  فبارضثثافة  ا أجثثز  جميثثخالمثثل فثثا ب اقهتمثثا

 المسثثاهمة فثثاالعوامثثل  أهثث يعتبثثل مثثن كاسثثلا  الشثثمل حيثث   اسثثتخدا  ذلثثا مثثن خثثاللويثثت  لمسثثة جماليثثة 
 .جمالية معمالية تعطا شخصية مميزي للمبنى وأدايجودي التصمي  المناخا 
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  المبانا واستخدا  الستائل والزجاج العاكل للحلالي وتحقيثق جثز   إنالياقستفادي من ضو  الشمل فا تتمين
 .من تبليد المبنى بشكل طبيعا )التهوية الطبيعية(

  استخدا  المواد الطبيعية فا البنا  مثال استخدا  الدهانا  التا تعتمد فا تكوينها على الزيو  الطبيعية مخ
 .ارنسانبا  عضوية متطايلي تضل بصحة استبعاد الدهانا  الكيمياوية والتا ينبع  منها ملك

  تحثثث  الحمثثثلا  ممثثثا يسثثثمح  باألشثثثعةاستشثثثعال تعمثثثل  أجهثثثزيعبثثثل  أوتوماتيكيثثثاتلكيثثث  صثثثنابيل ميثثثاه تعمثثثل
 .باستخدا  المياه فقط عند الحاجة

  إغلا  أخل تجميخ المياه المكثفة من وحدا  مكيفا  الهوا  قستخدامها فا. 

 لتا ها ناتجة عن استخدا  الحماما  والمطابخ والمغاسل والغسثاق  حيث  استخدا  المياه اللمادية ا إعادي
عثثادييثثت  تجميعهثثا فثثا خثثزان الضثثا ومثثن ثثث  معالجتهثثا  قثثد تثثوفل  أنهثثااسثثتخدامها فثثا ل  الحثثائق حيثث   وا 

 .احتياج المبنى للمياه إجمالا% من 21

  بنمثثثا  الثقالثثثة فثثثا كسثثثح  أومثثثن سثثثطح البنثثثا  وتخزينهثثثا واسثثثتخدامها بنمثثثا  مباشثثثل  األمطثثثالتجميثثثخ ميثثثاه
 .الملاحي  وسقاية الحائق وغيلها من اقستعماق 

   لخف  استهالا الطاقة إضا ياستشعال  أجهزيتلكي. 

  دلجثة مئويثة خثالل  12دلجة مئوية خالل أوقثا  العمثل و  11تلكي  مجسا  قيال دلجا  الحلالي )مثال
 .األوقا  األخل (

  مثثثن  أكثثثثلمثثثلا   21مثثثن  أكثثثثل% طاقثثثة اقثثثل وتعمثثثل 11صثثثل  مثثثوفلي للطاقثثثة ت إنثثثالياسثثثتخدا  مصثثثابيح
 .   المصابيح العادية

  والتبليد ارضا ياستخدا  نما  الكتلونا فا الطوابق للتحك  فا  . 

اقسثثتفادي مثثن آليثثة التقيثثي   التثثا ولد  فثثا البحثث , لتقيثثي  اقبنيثثة  اقخثثل   فثثا الجامعثثة  وكثثذلا مشثثاليخ اقبنيثثة -1
 .الجديدي قبل اقنشا 

انتهثى  أسالي  العمالي المستدامة ، فالبنثا  التقليثد تدلي  كوادل الجامعة التخطيطية والتصميمية والتنفيذية  على -2
 ليثلقت ىلثع لمثعت ةيثديلقت ليغ تلشيد استخدا  الطاقة واستخدا  مواد بنا الخضلا  و  عصله والبديل هو المبانا

  .لو طأ ةمو ميدو  ةئيبلا ىلع لل ضلا
د  بخطثثثثوا  التحثثثول والتغييثثثثل نحثثثثو مفهثثثو  اردالي  المسثثثثتدامة الخضثثثلا  وخاصثثثثة فيمثثثثا يتعلثثثق بثثثثإدالي البنثثثثى البثثث -2

 اقلتكازية للجامعة.
 اقستفادي من آلية التقيي   التا ولد  فا البح , لتقيي  حالة الجامعا  العلاقية اقخل . -1
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