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ا�ستناد ًا لقرار نقابة املهند�سني القا�ضي ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للبناء الأخ�ضر – فل�سطني يف
عام  2010ووفق ًا لر�ؤية النقابة وخططها يف �سبيل حل امل�شكالت التي يعاين منها املجتمع
الفل�سطيني يف �إطار حمدودية م�صادر املياه والطاقة وارتفاع تكاليف العملية الت�شغيلية
للمباين يف دولة فل�سطني ،فقد تقرر �إ�صدار الدليل الإر�شادي للأبنية اخل�ضراء يف دولة
فل�سطني بهدف تعميمه قدر الإمكان على املباين واملن�ش�آت الفل�سطينية مبا يتما�شى مع املعايري
العاملية للمباين اخل�ضراء �آخذين بعني االعتبار خ�صو�صية الظروف املناخية واجلغرافية
والطبوغرافية للمنطقة مبا ي�ضمن حياة �سعيدة و�آمنة لأجيالنا القادمة وفق ًا ملنظور
اال�ستدامة يف امل�شاريع.

تقدمي
مل يتوان املهند�س الفل�سطيني دوم ًا عن �إيجاد احللول الهند�سية الهادفة لتلبية احتياجات املجتمع الفل�سطيني بكافة
�أطيافه و�أ�شكاله ،ولعل احلاجة املا�سة لإيجاد بدائل جمدية اقت�صادي ًا و�صديقة للبيئة لتلك النماذج التقليدية من
البناء يف دولة فل�سطني جعلت من تكنولوجيا البناء الأخ�ضر واحدة من �أهم الأهداف التي ت�سعى نقابة املهند�سني
يف دولة فل�سطني اىل ن�شرها نظر ًا ملا تت�سم به من �صفات ايجابية �سواء كان ذلك على ال�صعيد االقت�صادي �أو البيئي
ما يعزز مفهوم اال�ستدامة و�ضمان حق الأجيال القادمة يف احلياة.
ولعل املجتمع الفل�سطيني واحد من �أكرث املجتمعات حاجة حلماية بيئته امل�ضطهدة من قبل االحتالل الإ�سرائيلي،
كما �أنه الأكرث حاجة لتقليل ا�ستخدام املياه يف ن�شاطاته احلياتيه نظر ًا لعدم �سيطرته على م�صادره الطبيعية
وح�صوله على كميات حمدودة من مياه ال�شرب ،بالإ�ضافة اىل حاجته املا�سة لإيجاد بدائل مل�صادر الطاقة حيث
ت�شكل فاتورة الطاقة كابو�س ًا للمواطن الفل�سطيني يف وقت تعترب فيه الطاقة يف دولة فل�سطني الأكرث غالء �إذا ما
قورنت بدول املنطقة.
و�ضمن التحديات التي تواجه العامل ب�سبب التغريات املناخية الناجتة عن �سوء الن�شاط الب�شري على وجه املعمورة
فقد ظهر يف ال�سنوات الأخرية العديد من التغريات ال�سلبية يف املنطقة ال �سيما يف دولة فل�سطني �سواء كان ذلك
يف درجات احلرارة ال�سنوية �أو يف معدالت �سقوط الأمطار �أو التغريات الف�صلية وغريها وقد كانت دولة فل�سطني
واحدة من الدول الأكرث ت�أثرا يف املنطقة نتيجة التغريات املناخية مما يعزز �ضرورة العمل على احلد من هذه
التغريات �ضمن منظومة عاملية تهدف لتوجيه الإن�سان لال�ستخدام ال�سليم للبيئة دون امل�س بحق الأجيال القادمة
يف احلياة.
ويف �إطار الرد الطبيعي على تلك الظروف واملتغريات فقد بادرت نقابة املهند�سني لإيجاد ج�سم جديد حتت مظلتها
�سمي «املجل�س الفل�سطيني الأعلى للبناء الأخ�ضر»  ،ويدار هذا املجل�س من جلنة توجيهية ت�ضم ممثلني عن كافة
امل�ؤ�س�سات الوطنية �سواء كانت حكومية �أو تعليمية �أو من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
ويهدف هذا املجل�س اىل تر�سيخ ثقافة البناء الأخ�ضر واحلفاظ على البيئة الفل�سطينية والرت�شيد يف اال�ستهالك
من خالل عقد امل�ؤمترات والندوات العلمية وا�صدار الأنظمة والقوانني الهادفة حلماية املجتمع الفل�سطيني وايجاد
بيئة نظيفة وكذلك �إ�صدار كافة املن�شورات ال�ضرورية لتوعية املجتمع الفل�سطيني و�إعطائه حقائق عن واقع البيئة
الفل�سطينية و حمدودية امل�صادر الطبيعية وما لذلك من تبعات اقت�صادية.
ويف �سياق و�ضع الأنظمة والقوانني والتوجيهات اخلا�صة بت�صميم وتنفيذ الأبنية اخل�ضراء فقد �شكلت نقابة املهند�سني
جلنة فنية لإعداد الدليل الإر�شادي للأبنية اخل�ضراء ت�ضم جمموعة من االخت�صا�صيني واخلرباء يف كافة حماور
البناء الأخ�ضر مبا ي�ضمن تنفيذ �أبنية خ�ضراء اقت�صادية وذات جودة عالية و�صديقة للبيئة (م�ستدامة).
ويف النهاية نتقدم بال�شكر اجلزيل للزمالء �أع�ضاء اللجنة الفنية اخلا�صة ب�إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من
جهد كبري تكلل بتداوله يف املجتمع الفل�سطيني على طريق بناء الوطن وال�شكر مو�صول لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ( )UNDPولكل من �ساهم يف اجناحه ،ون�أمل لهذا الدليل النجاح يف حتقيق �أهدافه لي�شكل م�ستقبال
نقطة البداية للعمل على �إعداد الكود الوطني الفل�سطيني للأبنية اخل�ضراء كما ون�أمل للمجل�س الفل�سطيني الأعلى
للبناء الأخ�ضر النجاح يف احلفاظ على البيئة الفل�سطينية وامل�ساهمة يف �ضمان حق الأجيال القادمة يف حياة كرمية
وعي�ش يف بيئة نظيفة.
الـمـهـنــــــد�س �أحـــمــــد اعـديــلـي
نقـيــب املهنــــد�سني رئي�س املجل�س
الفل�سطيني الأعلى للبناء الأخ�ضر
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جدول امل�صطلحات
امل�صطلح

امل�صطلح باللغة
الإجنليزية

املعنى

ا�ضافة

Addition

مالئم

Adequate

كاف لتحقيق متطلبات معينة او حاجة معينة

ال�صق

Adhesive

مادة ت�ستخدم لل�صق �سطح باخر

فا�صل هوائي

Air break

ملوثات الهواء

Air contaminants

ت�سريب الهواء

Air leakage

التهوية

ا�سب�ستو�س

�أ�شري

البيئة و عنا�صرها

الت�أثريات البيئية

Ari ventilation

Asbestos

ASHRAE

او زياده يف امل�ساحة او االرتفاع خارج غالف (جدران وا�سقف) املبنى العام

فا�صل يرتك بني انابيب ت�صريف املياه من االجهزة وبني انابيب
الت�صريف او احوا�ض جمع املياه او حمب�س مائي ملنع حدوث ارجتاع
(ت�صريف عك�سي)
اجل�سيمات او املواد غري املرغوب فيها املحمولة بالهواء والتي تقلل
من مالءمة وجود الهواء
الهواء الذي ينفذ من املبنى خالل نقاط الف�صل او للربط او االلتقاء
او اال�سطح التي حتيط باملبنى  ,وهو التدفق غري املتحكم به لهواء
املبنى عرب ال�شقوق او الفتحات
هي جمموع الهواء اخلارجي والهواء املعاد تدويره والذي يزود به
املبنى بعد تنقيته او معاجلته للحفاظ على م�ستوى مقبول من جودة
الهواء الداخلي
جمموعة من معادن �سيليكات املغني�سيوم غري النقية التي توجد على
�شكل الياف  ,و ي�ستخدم اال�سب�ستو�س يف جمموعة من مواد البناء
املختلفة كعازل كما ي�ستخدم كمادة مقاومة للحريق  .والتعر�ض
طويل االمد او لكميات كبرية من اال�سب�ستو�س ميكن ان يكون له
ت�أثريات خطرية على ال�صحة مثل امرا�ض ال�صدر والبطن و�سرطان
الرئة ولذلك فقد مت احلد من وتقييد ا�ستخدام منتجات اال�سب�ستو�س
يف كثري من البلدان
اجلمعية االمريكية ملهند�سي التدفئة و التربيد وتكيف الهواء
هي كل ما يحيط بالكائنات احلية وي�ؤثر فيها بطريقة او ب�أخرى،
وباملعنى االو�سع تعني ً
اي�ضا :املياه ،الأر�ض ،الغالف اجلوي ،االن�سان,
وجميع ا�شكال احلياة املختلفة ،مبا يف ذلك النباتات واحليوانات
املدجنة والربية والعالقة بينهما .كما ت�ضم الظروف االقت�صادية
واالجتماعية ،باال�ضافة اىل الأماكن ذات القيمة التاريخية �أو الأثرية
او الثقافية او اجلمالية .
هي ت�أثريات مبا�شرة ناجتة عن امل�شروع ،وحتدث يف الزمان نف�سه
واملكان ذاته او ت�أثريات غري مبا�شرة �أو ثانوية ناجتة عن امل�شروع ،وتظهر
يف وقت الحق او يف مكان �آخر

معايرة ( نظام
الهواء )

غالف املبنى

م�ستخدمو املبنى

Balancing
()air system

عملية تتم ل�ضمان توفري كمية �صحيحة من الهواء عن طريق �ضبط
معدالت تدفق الهواء من خالل اجهزة نظام توزيع الهواء (مثل مراوح
وخمارج الهواء ) و بتعديل و�ضع كوابح الهواء و �شفرات التوزيع وغريها
يدويا او با�ستخدام اجهزة حتكم الية مثل وحدات تزويد كميات الهواء
الثابت او املتغري

Building envelope

هي العنا�صر اخلارجية من املبنى التي ت�شكل فا�صال بني الف�ضاءات
الداخلية واخلارجية  ,ويعرف غالف املبنى للمباين املكيفة على انه
عنا�صر املبنى التي تف�صل االماكن عن خارجها

( Building occupants
)also building users

اال�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املبنى  ,وم�ستخدمو املبنى ب�شكل كامل
هم الذين ي�ستخدمونه مبا ال يقل عن � 8ساعات يف معظم االيام  ,و
م�ستخدمو املبنى ب�شكل جزئي هم الذين ي�ستخدمونه ملدة اقل من 8
�ساعات يف معظم االيام  ,امل�ستخدمون العابرون مثل الزوار و الزبائن
والطالب هم الذين ي�ستخدمون املبنى ب�أوقات غري منتظمة

رخ�صة البناء

Building permit

اخل�شب الذي يحمل
�شهادة  /عالمة
مطابقة

Certified timber

منتجات اخل�شب
املركبات

Composite wood
products

خملفات البناء و
الهدم

Construction and
demolition waste

املقاول
انظمة التحكم
حمل التربيد
اال�ضاءة الطبيعية

Contractor
Control systems

Cooling load

Day lighting

رخ�صة ت�صدر من البلدية للقيام باعمال البناء
عملية منح اخل�شب �شهادة او عالمة مطابقة عملية ت�ؤدي ايل
احل�صول على �شهادة (مكتوبة ) و خمتومة ت�صادق على تثبيت من�ش�أ
مواد اخل�ضب اخلام و حالتها و  /او اهميتها و مطابقتها ملتطلبات
معينة وغالبا يتم ذلك بعد التحقق من �صحة ذلك من قبل طرف ثالث
م�ستقل
منتجات خ�شبية مثل اخل�شب الرقائقي ( االبلكاج ) و الواح اخل�شب
املعاجلة و ح�شوات االبواب و الواح اخل�شب امل�ضغوط و كذلك االلواح
الليفية متو�سطة الكثافة
املخلفات التي تنجم عن عمليات البناء و التجديد وهدم و تفكيك
الهياكل  ,وال تعترب انقا�ض مواقع البناء مبا فيها الرتبة و النباتات و
ال�صخور من خملفات البناء و الهدم
اي �شخ�ص او اعتباري مقيد و مرخ�ص له مزاولة مهنة املقاوالت
هي االنظمة التي تتيح للم�ستخدمني تغيري  /تعديل م�ستوى اال�ضاءة
وتكيف الهواء باحليز
هو مقدار التربيد الذي يتطلبه املبنى ال�ستيفاء ال�شروط الت�صميمية
املحددة من قبل بلدية  ,و يتم مقدار التربيد ا�ستنادا اىل نتائج
ح�سابات احلمل احلراري املطلوبة من قبل البلدية
ا�ستخدام ال�ضوء الطبيعي امل�ستمد من ا�شعة ال�شم�س او ال�سماء
لتوفري انارة حليز داخلي

مواقف ال�سيارات
املميزة

Designated preferred parking
spaces

متكني ذوي
االحتياجات اخلا�صة

Enabled access

هي اماكن وقوف ال�سيارات االقرب اىل مدخل املبنى الرئي�سي با�ستثناء
االماكن املخ�ص�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة  ,او هي اماكن وقوف
ال�سيارات االقرب اىل خمارج امل�شاة امل�ؤدية اىل مواقف ال�سيارات
ت�صميم م�شروع بحيث ي�ضمن امكانية ا�ستخدام و�سهولة و�صول ذوي
االحتياجات اخلا�صة اىل املبنى و التحرك خالله
قيا�س او معيار او مادة مرجعية تعتربها البلدية ت�ساوي اال�صل او
اف�ضل منه
الهواء املزال من حيز املبنى والذي يتم ت�صريفه اىل اخلارج من
خالل نظام تهوية ميكانيكية او طبيعية
نظام مراوح ي�ستخدم لتزويد املبنى بالهواء او �شفط الهواء من حيز
يف املبنى
ا�سم اخر يطلق على العنا�صر املزججة يف املبنى
الهواء اخلارجي الذي يزود به حيز يف املبنى عن طريق نظام تهوية
ميكانيكية او طبيعية ال�ستبدال الهواء امل�ستنفذ داخل املبنى
م�ساحات العنا�صر املزججة من اجلدران اخلارجية للمبنى

Global warming
)potential (GWP

�إ�سهام الدفيئة املحررة و املنبعثة اىل الغالف اجلوي يف حدوث ظاهرة
االحتبا�س احلراري .

Grey water (grey
)water , gray water

مياه ال�صرف ال�صحي املنزيل غري املعالج التيلم تختلط مع �صرف
املراحي�ض  ,وت�شمل املياه امل�ستخدمة يف االد�شا�ش و املغا�سل و احوا�ض
اال�ستحمام و احوا�ض الغ�سيل و غ�ساالت املالب�س

Hazardous waste

اي نفايات ميكن ان تت�سبب يف احداث ا�ضرار كبرية للب�شر و املمتلكات
او البيئة ب�سبب خ�صائ�صها اخلطرة املت�أ�صلة بها  ,وتكون النفايات
اخلطرة ب�أال�شكال ال�صلبة او ال�سائلة او الغازية او الر�سوبية او اي
مزيج بينها

Heat load calculation

ح�ساب احلمل احلراري التي يجب ان تقدم ايل البلدية لأخذ املوافقة
عليها  ,و يجب ان ت�ستند هذه احل�سابات على ت�صميم املبنى الذي �سيتم
ت�شييده  ,كما يجب ا�ستخدام النماذج و املحددات التي تطلبها البلدية

Heat load calculation parameters

املحددات الت�صميمية امل�ستخدمة يف ح�ساب احلمل احلراري ح�سب
متطلبات البلدية

Heating , ventilation
,and air conditioning (HVAC) system

املعدات و انظمة التوزيع و التجهيزات التي تقوم ب�صورة فردية او جماعية
بتوفري عمليات التدفئة و التهوية و تكييف الهواء ملبنى او جزء منه

مكافىء

Equivalent

الهواء العادم

Exhaust air

انظمة املراوح

Fan systems

تن�سيق النوافذ

Fenestration

الهواء النقي
امل�ساحات الزجاجية
قابلية االحتبا�س
احلراري العاملي
املياه الرمادية
النفايات اخلطرة

ح�ساب احلمل
احلراري
حمددات ح�ساب
احلمل احلراري
نظام التدفئة و
التهوية ة تكيف
الهواء

Fresh air
Glazed area

املبنى الرتاثي

املبني ال�صناعي

وحدة االنارة
كثافة قوة االنارة
الكهربائية
قيمة انعكا�س ال�ضوء

معامل نفاذية
ال�ضوء
اللك�س

Heritage building

املبنى ذو العنا�صر املعمارية التاريخية الواقع داخل املنطقة التاريخية
حيث ال ي�سمح ب�أعمال الهدم و التغيري على املبنى اال بعد احل�صول
على موافقة اجلهة املعنية

Industrial building

اي مبنى ي�ستخدم بطريقة مبا�شرة يف جماالت الت�صنيع او التجهيز
او امل�شاريع االنتاجية التقنية او التخزين وي�شمل ذلك الور�ش وامل�صانع
و املخازن

Light fixture

وحدات االنارة التي حتوي امل�صابيح ومو�ضعها وحتجبها عن الر�ؤية
وتوزع ال�ضوع وت�شمل كذلك التو �صيلة مب�صدر الطاقة االمر الذي قد
يتطلب ا�ستخدام كابح الكرتوين

Lighting power
)density(LPD
Light reflective
)value( LRV

Light transmittance
Lux

التهوية امليكانيكية

Mechanical ventilation
( ) active ventilation

قيمة احلد االدنى
من الكفاءة املقررة

Minimum efficiency
reporting value

التهوية املختلطة

Mixed mode ventilation

التهوية الطبيعية

Natural ventilation
 ( �passive ventila
) tion

اجهزة التحكم
بالإنارة
جهاز ا�ست�شعار
االح�سا�س

Occupant lighting
controls
Occupancy sensor

قوة االنارة الق�صوى وحدة م�ساحة
قيا�س الجمايل كمية ال�ضوء املمكن ا�ستخدامه واملرئي املنعك�س من
�سطح ما يف كل االجتاهات و مبقيا�س من �صفر  %اىل  100%و ميثل
ال�صفر يف املائة �سطحا ا�سود حالكا واملائة باملائة متثل �سطحا ابي�ض
نا�صعا  ,ان اكرث اجلدران �سوادا حتقق قيمة انعكا�س �ضوء  5%تقريبا
و اكرث اجلدران بيا�ضا حتقق قيمة انعكا�س �ضوء  85%تقريبا
ن�سبة ال�ضوء اخلارجي الذي ينفذ اىل الداخل من خالل العنا�صر
الزجاجية وكلما ارتفعت هذه الن�سبة زادت كمية �ضوء النهار الذي
يدخل اىل املبنى
وحدة االنارة يف النظام الدويل وهي ت�ساوي لومينا واحدا يف املرت املربع
التهوية التي يتم توفريها بوا�سطة معدات تعمل بالطاقة مثل املراوح
قيمة احلد االدنى من الكفاءة املقررة لتقنية الهواء MERV

تُعرب عن كفاءة تقنية الهواء ملر�شح هواء يتم تقييما با�ستخدام معيار
()ASHRAE
الدمج بني التهوية الطبيعية و امليكانيكية
هي التهوية التي يتم توفريها عن طريق الت�أثري احلراري او تاثري
الريح او بتاثري انت�شار الهواء من خالل النوافذ واالبواب او اي فتحات
اخرى يف املبنى
هي و�سائل للتحكم مب�ستوى اال�ضاءة املتاحة ب�سهولة مل�ستخدمي املبنى
وت�شمل مفاتيح الت�شغيل و االطفاء.
هو جهاز يك�شف عن وجود او عدم وجود ا�شخا�ص داخل منطقة معينة
ووفقا لذلك يتم تنظيم عمل اال�ضاءة او املعدات او االجهزة

مكتب

Office

البيئة اخلارجية

Outdoor environment

املواد التي ت�ساهم
با�ستنفاذ االوزون

Ozone depletion
)potential (ODP

مواقف ال�سيارات
املغلقة

Parking area - enclosed

مواقف ال�سيارات
املفتوحة

Parking area - open

تهوية مواقف
ال�سيارات

Parking ventilation

املنطقة املحيطة
نظام تزويد املياه

Perimeter zone

Positive pressure

املبنى الذي جتري فيه االعمال الكتابية او االن�شطة املهنية
هي بيئة خارج املبنى وغري حم�صورة بجدران
تعبري عن امل�ساهمة يف اتالف تدريجي لطبقة االوزون يف ال�سرتاتو�سفري
هي امل�ساحات امل�ستخدمة من م�ساحة املبنى لوقوف ال�سيارات التي
ال ت�ستويف معايري مواقف ال�سيارات املفتوحة وتعترب مغلقة و تتطلب
تهوية ميكانيكية للتعوي�ض عن نق�ص التهوية الطبيعية
هي امل�ساحات امل�ستخدمة من م�ساحة املبنى لوقوف ال�سيارات التي
تتطلب فتحات موزعة ب�شكل متجان�س على جانبني او اكرث بغر�ض
احل�صول على التهوية الطبيعية يف كل م�ستويات مواقف ال�سيارات
 ,ويجب ان ال تقل ن�سبة امل�ساحة الكلية للفتحات املطلة على اخلارج
عن  20%من جمموع م�ساحة اجلدران املحيطة ( اخلارجية ) لكل
م�ستوى من م�ستويات مواقف ال�سيارات وال يطلب فتحات على اجلانب
الثالث كما يف�ضل ان تكون الفتحات على جانبني متقابلني بغر�ض
توفري جمرى التهوية
هي التهوية املطلوبة للحفاظ على م�ستوى مر�ض من جودة الهواء يف
مواقف ال�سيارات
االماكن املوجودة يف املحيط الداخلي للحيز املتاخم للجدران
اخلارجية
جمموعة االنابيب و امل�ضخات و املحاب�س و اخلزانات و ال�صنابري و
اجهزة التحكم و غريها من االجهزة املركبة ب�شكل دائم و امل�ستخدمة
يف توزيع املياه داخل املبنى و خارجه
مياه �صاحلة للإ�ستهالك الب�شري

مياه ال�شرب

Potable water

فرق ال�ضغط

Pressure differential

الفرق يف ال�ضغط بني نقطتني يف نظام معني او بني حيزين خمتلفني يف املبنى

Public building

املبنى الذي ي�ستخدم من قبل عامة النا�س وي�شمل هذا النوع من
املباين املن�شئات ال�صحية و املباين التعليمية و املباين احلكومية
و امل�ساجد ودور العبادة وحمطات التزود بالوقود ومراكز الت�سوق
وحمالت البيع بالتجزئة ومكاتب الربيد و البنوك وامل�صارف واملتاحف
وامل�سارح ودور ال�سينما واملباين التاريخية والرتاثية

Recycling

معاجلة املواد امل�ستعملة وا�ستخدامها يف منتجات جديدة لتجنب هدر
مواد ميكن اال�ستفادة منها وتقليل ا�ستهالك مواد خام جديدة واحلد
من ا�ستخدام الطاقة وتقليل تلوث الهواء واملياه وذلك عن طريق احلد
من التخل�ص من النفايات بالطرق التقليدية

مبنى عام

اعادة تدوير

جتديد ( حتديث)
الرطوبة الن�سبية

)Refurbish ( Retrofit
Relative humidity

املباين ال�سكنية /
التجارية

Residential / commercial building

اعادة اال�ستخدام

Reuse

معامل االمان

Safety factor

تعديل ا�سا�سي على مبنى او خدمات مبنى باال�ستبدال او حت�سني
النوعية وقد يحدث ذلك عندما ي�شغل املبنى او جزء منه �ساكن جديد
ن�سبة الكثافة اجلزئية لبخار املاء يف الهواء اىل كثافة الت�شبع ببخار
املاء عند نف�س درجة احلرارة ونف�س ال�ضغط الكلي
هذا النوع من املباين ي�شتمل على ال�شقق ال�سكنية و�سكن العمال
و�سكن الطالب و املكاتب والفنادق واملنتجعات واملطاعم وحمالت بيع
االطعمة واملختربات
�أي ن�شاط يطيل حياة عن�صر ما  ,و ي�أتي ذلك عادة من اعادة ا�ستخدام
العن�صر بنف�س القدرة ال�سابقة تقريبا
ح�صة خم�ص�صة لتغطية اي حمل تدفئة او تربيد اكرب مما ا�شرتط
عليه العن�صر بنف�س القدرة ال�سابقة تقريبا

Sealants

مواد لزجة لها خا�صية االلت�صاق ت�ستخدم ب�شكل عام لغر�ض احل�شو
او منع الت�سرب او لعزل الفجوات �ضد املياه او الربط بني �سطحني

اماكن امنة جمهزة
لوقوف الدراجات
الهوائية

Secure bicycle racks
or storage areas

اماكن فيها تخزين و/او تامني الدراجات الهوائية اخلا�صة  ,ويجب
ان تكون هذه االماكن داخلية او مظللة اذا كانت خارجية

معامل الظل

Shading coefficient
)(SC

مواد مانعة للت�سرب

معار�ض

Showroom

معامل االنعكا�س
ال�شم�سي

Solar reflectance
)Index (SRI

اجل�سور احلرارية

Thermal bridges

الراحة احلرارية

Thermal comfort

مقيا�س ملقدار احلرارة املارة عرب الفتحات الزجاجية مقارنة
باحلرارة املارة عرب زجاج �شفاف ب�صورة تامة ومكون من طبقة
واحدة  ,وهو ن�سبة ك�سب حرارة ال�شم�س يف الظروف الطبيعية عرب
الفتحات الزجاجية اىل ك�سب حرارة ال�شم�س عرب الزجاج ال�شفاف
مزدوج التقوية والبالغة �سماكته ما يقارب 3ملم اي ثمن بو�صة
اي حيز خم�ص�ص للقيام ب�أعمال جتارية مثل عر�ض ال�سلع بغر�ض
البيع باجلملة او التجزئة وال يقل عر�ض واجهة املعر�ض االمامية على
ال�شارع عن ت�سعة امتار
هو معامل يجمع بني العاك�سية والقدرة االبتعاثية ويقي�س قدرة املواد
على طرد حرارة ال�شم�س  ,بحيث قيمة  0.90للون اال�سود القيا�سي
( العاك�سية  0.05والقدرة االنبعاثية ()SRI
عن�صر او جمموعة عنا�صر غري املعزولة يف غالف املبنى حيث تنتقل
احلرارة من خاللها مبعدل اعلى بكثري من املنطقة املحيطة بها ومثال
ذلك مواد التثبيت املعدنية واجل�سور اخلرا�سانية واال�سقف والعمدة
حالة بيئة حرارية مت جتربتها تر�ضي م�ستخدمي املبنى

العزل احلراري

معامل انتقال
احلرارة

اجمايل �سعة مواقف
ال�سيارات
مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة
قيمة معامل انتقال
احلرارة
اال�سطح املزروعة
(اال�سطح اخل�ضراء)

التهوية

املركبات الع�ضوية
املتطايرة

وحدات االنارة
(الغرا�ض
معمارية)

Thermal insulation

Thermal transmittance

Total vehicle parking capacity
Treated sewage
effluent
( )TSE
U-value

Vegetated roof
)(green roof

Ventilation

Volatile organic
)compound (VOC

Wall washing light

املواد او اال�ساليب والعمليات امل�ستخدمة للحد من انتقال احلرارة
وحيث تنتقل الطاقة احلرارية عن طريق التو�صيل او احلمل او اال�شعاع
احلراري ف�إنه ميكن احلد من تدفق احلرارة خالل معاجلة واحدة
اكرث من هذه االليات باالعتماد على اخل�صائ�ص الفيزيائية للمواد
امل�ستخدمة
املعروف اي�ضا ب ( )U –VALUEوهو معدل نقل احلرارة (يف
الواط) خالل مرت مربع واحد ملبنى معني مق�سوما على فرق درجات
احلرارة بني جانبي املبنى (الداخلي واخلارجي ) ويعرب عنه ب (واط
) لكل مرت مربع لكل درجة كلفن او ( )W/m2Kواالجزاء املعزولة
جيدا يف املبنى يكون لها معامل انتقال حرارة منخف�ض يف حني ان
االجزاء املعزولة ب�صورة �سيئة يكون لها معامل انتقال حرارة عايل
العدد االجمايل الماكن ال�سيارات داخل املوقع كما هو حمدد من
قبل البلدية
نتائج عمليات ازالة امللوثات الطبيعية و الكيميائية والبيولوجية من
مياه ال�صرف ال�صحي  ,وينتج عن هذه العمليات �سوائل معاجلة
منا�سبة لإعادة ا�ستخدامها او ت�صريفها اىل البيئة الطبيعية وكذلك
ينتج عنها نفايات �صلبة (او ر�سوبية )
ارجع اىل ( معامل انتقال احلرارة )
اال�سطح املزروعة تتكون من غطاء نباتي وتربة او و�سيط زراعي فرق
طبقات عازلة للمياه مو�ضوعة على ا�سطح املباين  ,اال�سطح املزروعة
قد ت�ستمل على طبقات ا�ضافية مثل موانع اجلذور وانظمة الت�صريف
والري وقد ت�ستخدم لأغرا�ض خمتلفة من توفري للطاقة اىل اال�ستفادة
من مياه املطر وتقليل اثارها بالإ�ضافة اىل الفائدة اجلمالية .
هي عملية تزويد احليز بالهواء او طرد الهواء لل�سيطرة على
م�ستويات ملوثات الهواء او م�ستويات الرطوبة او درجة احلرارة �ضمن
هذا احليز .
مواد كيميائية ع�ضوية ذات �ضغط بخار عال تقوم بتكوين االبخرة
ب�سهولة عند درجات احلرارة و ال�ضغط العادية ويطلق هذا امل�صطلح
عموما على املذيبات الع�ضوية وم�ضافات معينة للطالء وعلى الر�ش
امل�ضغوطة والوقود (مثل البنزين والكريو�سني ) وم�شتقات تقطري
النفط ومواد التنظيف اجلاف وغريها من املنتجات ال�صناعية
واال�ستهالكية من اللوازم املكتبية اىل مواد البناء
وحده �إناره ت�ستخدم الغرا�ض معمارية جمالية �أو اعالنية ت�سمح
ب�إ�صدار �ضوء متغري الألوان او الومي�ض ( مع امكانية تعديل �سرعة
حركتها ) وتكون مربجمة لتعمل تلقائيا وميكن �أن تعمل على ا�سقاط
ال�ضوء مل�سافات طويلة وميكن ا�ستخدامها داخل املبنى او خارجه

الفصل األول
مقدمة ()Introduction

مقدمة ()Introduction
1.1تمهيد

تعاين دولة فل�سطني من نق�ص يف امل�صادر الطبيعية ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية وب�شكل خا�ص املياه
والطاقة ،يف حني تغطي دولة فل�سطني حاجتها من الطاقة من خالل ا�سترياد  % 100من حاجتها من
ا�سرائيل والدول املجاورة.
كما وتعاين دولة فل�سطني من التلوث البيئي ب�أ�شكاله املختلفة الهوائي  ،املائي  ،ال�ضو�ضائي ،الإ�شعاعي
وكذلك تلوث الرتبة .ويف �سبيل احلد من هذه امل�شكالت د�أبت نقابة املهند�سني ومن خالل املجل�س الأعلى
للبناء الأخ�ضر الفل�سطيني اىل التوجه نحو املباين اخل�ضراء ملا لها من �أثر ايجابي يف احلفاظ على البيئة
بالإ�ضافة اىل تقليل الكلفة الت�شغيلية للمباين يف ظل ارتفاع التكلفة الت�شغيلية وكذلك التقليل من ا�ستخدام
املياه يف ظل حمدودية م�صادرها يف دولة فل�سطني.
وي�ساهم هذا الدليل يف اخلطة الإ�سرتاتيجية لدولة فل�سطني املتمثلة بخلق بيئة ح�ضرية تت�صف باال�ستدامة
وحت�سني م�ستوى وكفاءة البنية التحتية مبا يتما�شى مع االحتياجات امل�ستقبلية.
2.2العمارة المستدامة Sustainable Architecture

�إن �أهم املبادئ الأ�سا�سية للمباين امل�ستدامة تتمثل يف القدرة على التكيف مع املناخ واحلد من ا�ستهالك
الطاقة واحلفاظ عليها ،فاملبنى ال�سليم يجب �أن ي�صمم وي�شيد ب�أ�سلوب يتم فيه تقليل االعتماد على الوقود
وغريه من م�صادر الطاقة امل�ستنفذة وامللوثة للبيئة .فهذا املبنى يعتمد على امل�صادر الطبيعية املتجددة
ب�شكل كبري خا�صة ال�شم�س ،ويف نف�س الوقت يحقق الهدف من ان�شائه وهما حماية االن�سان من ظروف
املناخ وتقلباته وكذلك حماولة ايجاد بيئة داخلية توفر له االرتياح
3.3المباني الخضراء Green Buildings

ميكن تعريف املباين اخل�ضراء على �أنها املباين التي حتقق التوازن بني املحيط احليوي و�ساكني املبنى.
حيث يتم ت�صميم وتنفيذ املبنى �ضمن املناخ املحلي الذي يقام فيه املبنى .ويكون ا�ستهالك املوارد خا�صة
الطاقة واملياه يف هذه املباين �أقل بكثري من مثيالتها من املباين التقليدية .فهذه املباين تتميز بقدرتها
على احلفاظ على الطاقة وا�ستغالل الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية واالعتماد على التهوية الطبيعية
واالنارة الطبيعية يف تخفيف ا�ستهالك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناجت عنها.
املباين اخل�ضراء ت�صمم وتنفذ وت�ش ّغل وت�صان وبعد ذلك يتم �إنها�ؤها و�إزالتها بعد انتهاء عمرها االفرتا�ضي
ب�أ�ساليب وتقنيات حتافظ على البيئة وتقلل التلوث وحتد من ا�ستهالك املوارد املختلفة ،ويف نف�س الوقت
تعزز من التكامل ما بني املبنى والبيئة الطبيعية املحيطة به.
املباين اخل�ضراء ت�شمل املباين امل�ستدامة واملباين ذات الأداء املرتفع .وهذه املباين حتقق التوازن والتكامل
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ما بني االن�سان والبيئة املحيطة به من خالل ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية:
-

الكفاءة العالية ال�ستخدام وا�ستهالك املوارد .التعامل ب�شكل فعال مع الظروف املناخية والبيئية واجلغرافية واالجتماعية يف منطقة املبنى.حتقيق االحتياجات الب�شرية املادية واالجتماعية وتوفري الرفاهية مل�ستخدمي املبنى مع احلفاظ علىحقوق الأجيال القادمة.

4.4أهداف الدليل اإلرشادي للمباني الخضراء

يهدف دليل املباين اخل�ضراء اخلا�ص بدولة فل�سطني �إىل تو�ضيح املعايري التقنية والفنية الالزمة للو�صول
�إىل متطلبات اال�ستدامة يف املباين وتقييمها يف دولة فل�سطني بغر�ض:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1تقليل كمية املياه امل�ستخدمة يف �إ�شغال املباين.
2تقليل مقدار الطاقة التي ت�ستخدم يف �إ�شغال املباين.
3تقليل املواد امل�ستهلكة عند البناء وبعد الإ�شغال والت�شجيع على �إعادة التدوير لها.
4تقليل مدى الت�أثري البيئي للمباين على البيئة املحيطة.
�5إيجاد نقطة البداية لإعداد كودة مباين خا�صة باملباين اخل�ضراء يف دولة فل�سطني .
6امل�ساهمة يف �إيجاد مباين عالية الكفاءة � ،صحية  ،م�ستدامة  ،كلفتها متناولة و�صديقة للبيئة.

5.5نطاق التطبيق :

هذا الدليل ميكن تطبيقه على معظم املباين التي يتم �إن�شا�ؤها يف دولة فل�سطني ،مع مراعاة الفروقات لكل
نوع كما هو مبني يف الإر�شادات اخلا�صة بذلك النوع من املباين  .وب�شكل عام ميكن تطبيق هذا الدليل على:
.1

1املباين العامة وت�شمل
 -املدار�س واجلامعات واملباين التعليمية. -الدوائر احلكومة وت�شمل الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية.  -امل�ساجد ودور العبادة. -املباين الإدارية ب�أنواعها. -املراكز الثقافية وامل�سارح -امل�ست�شفيات و املباين ال�صحية.21

.2

2املباين اخلا�صة وت�شمل:
 -املباين ال�سكنية مبا فيها املنازل والفلل والعمارات ال�سكنية.  -املباين التجارية وت�شمل املجمعات التجارية واملوالت. - -قاعات االجتماعات و�صاالت الأفراح.

6.6نظام التقييم

 .1نظام احت�ساب النقاط :
تتوزع عملية احت�ساب النقاط للأبنية اخل�ضراء �ضمن �ستة حماور رئي�سية كما هو مو�ضح يف اجلدول
(.)1-1
جدول ( : )1-1نظام احت�ساب النقاط

املجال

عدد
النقاط

الن�سبة
املئوية

Site Sustainability

30

% 15

Energy Efficiency

60

% 30

Water Use Efficiency

50

% 25

Indoor Environment Quality

30

% 15

Materials and Resources

20

% 10

�Innovation and Building Integrat
ed Design

10

%5

200

% 100

Domain

ا�ستدامة املوقع
كفاءة ا�ستخدام الطاقة
كفاءة ا�ستخدام املياه
جودة البيئة الداخلية
جودة ا�ستخدام املواد واملوارد
االفكار االبداعية و تكامل
ت�صميم املبنى
املجموع

 .2ت�صنيف املباين اخل�ضراء:
مينح الدليل الإر�شادي للأبنية اخل�ضراء �أربعة ت�صنيفات للمباين اخل�ضراء وفق الفئات املدرجة يف
جدول (.)2-1
الرقم
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جدول ( : )2-1ت�صنيفات املباين اخل�ضراء
الت�صنيف
امل�ستوى
****
ما�سي
***
ذهبي
**
ف�ضي
*
برونزي

عدد النقاط
 160أو أكثر
159-140
139-120
119-100

7.7متطلبات الحد األدنى لتقييم المباني الخضراء

لتقييم �أي م�شروع ملبنى �أخ�ضر يجب �أن يحقق هذا امل�شروع احلد الأدنى  ،ويتكون احلد الأدنى من ال�شروط
واملتطلبات التالية:
1 .1االلتزام والتوافق مع القوانني املحلية والعاملية .مثل �أنظمة تنظيم البناء املحلية ونظام االبنية
الفل�سطينية املعدل ،قوانني ال�سالمة ،الزالزل ...الخ.
2 .2يجب �أن يكون املبنى قائما ،دائما وثابتا �أي غري قابل للنقل
3 .3ا�ستخدام حدود منا�سبة كما حتدده القوانني املحلية والدولية :للمحال التجارية ال تقل امل�ساحة عن
 20م 2و 100م 2لباقي املباين.
�4 .4شروط ومتطلبات ت�شغيل املبنى ت�شمل ما يلي:
 �-أن يكون املبنى م�أهوال وم�ستخدما ب�شكل كامل ومن قبل �شخ�ص واحد على الأقل �-أن يكون املبنى م�شغوال ب�شكل طبيعي وبالطاقة الت�شغيلية االعتيادية. �-أن ي�ستعمل املبنى لفرتة ال تقل عن � 12شهرا قبل التقييم مل�شاريع الت�شغيل وال�صيانة.5 .5يجب على �صاحب املبنى �أو م�شغله توفري املعلومات الكاملة عن ا�ستهالك املياه والطاقة �إىل اجلهات
املعنية وعلى وجه التحديد املجل�س الفل�سطيني الأعلى للبناء الأخ�ضر.
8.8االشتراطات اإللزامية في كافة المجاالت الخاصة بالبناء األخضر

جميع هذه اال�شرتاطات �ضرورية لعملية تقييم البناء الأخ�ضر وال حتدد لها نقاط ،على �أن تعطى النقاط بناء
على مدى االلتزام باملتطلبات وال�شروط لكل جمال.
جدول ( : )3-1اال�شرتاطات الإلزامية يف كافة املجاالت اخلا�صة بالبناء الأخ�ضر.

الرقم

املجال
ا�ستدامة املوقع
كفاءة ا�ستخدام املياه
تر�شيد و�إدارة الطاقة
املوارد وامل�صادر
جودة البيئة الداخلية

اال�شرتاط

النقاط

منع التلوث الناجت عن �أعمال البناء والإن�شاء
تر�شيد وتخفي�ض ا�ستهالك املياه
التخطيط لكافة �أنظمة الطاقة باملبنى
الو�صول �إىل احلد الأدنى ال�ستهالك الطاقة
التخطيط لأنظمة التربيد باملبنى
جتميع وتخزين املواد القابلة للتدوير و�إعادة
اال�ستخدام
حتقيق احلد الأدنى لأداء جودة الهواء الداخلي
التحكم البيئي و�ضبط �آثار التدخني

الزامي Required
الزامي Required
الزامي Required
الزامي Required
الزامي Required
الزامي Required
الزامي Required
الزامي Required
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الفصل الثاني
استدامة الموقع ()Site Sustainability

استدامة الموقع ()Site Sustainability
تمهيد :

تبد�أ عملية ان�شاء البناء الأخ�ضر باختيار املوقع املنا�سب و تبني و�سائل حتافظ على البيئة اثناء عملية
تطوير املوقع  .و من املهم درا�سة موقع البناء من حيث الطبوغرافية و وجود النباتات و جمرى مياه االمطار
و النظام احليوي  Ecosystemو طرق الو�صول للموقع وطبيعظة الرتبة و املناخ املحلي Microclimate
بالإ�ضافة اىل زوايا �سقوط اال�شعة ال�شم�سية واجتاهات الرياح و كمية مياه االمطار يف املوقع.
يهدف هذا اجلزء اىل التعريف بطرق اختيار و تطوير املوقع بحيث ي�ساهم يف زيادة كفاءة عمل املبنى و
حت�سني البيئة املحيطة به و بالتايل زيادة جودة احليز العمراين لل�سكان .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1اختيار املوقع
2امكانية الو�صول للمبنى . Building Accessibility
3تن�سيق املواقع .Site Development
4البناء مب�س�ؤولية Building with Wesponsibility
5الراحة املناخية املحيطة باملبنى . Outdoor Thermal Comfort Strategy
6اجلزر احلرارية احل�ضرية .Urban heat Island Effect
7و�سائط النقل البديلة .Alternative Transportation
8احل�صاد املائي . Storm Water Design
9التلوث ال�ضوئي .Light Pollution Reduction
. Site Selection

املجموع الكلي للنقاط ( )30وتوزع على املجاالت التالية:

جدول ( : )1-2التوزيع الكلي للنقاط �ضمن حمور �إ�ستدامة املوقع
النقاط
الرقم البند
�إلزامي
منع التلوث الناجت عن عملية االن�شاء   �Construction Activity Pollu
1
tion Prevention
Required
2

اختيار املوقع

3
4
5
6
7

املداخل وقابلية احلركة
تن�سيق املواقع Site Development
الراحة املناخية املحيطة باملبنى Outdoor Thermal Comfort Strategy
Urban heat Island Effect
اجلزر احلرارية احل�ضرية
و�سائط النقل البديلة Alternative Transportation

Site Selection
Building Accessibility

4
3
5
4
4
4
25

8
9
املجموع

احل�صاد املائي
التلوث ال�ضوئي

Storm Water Design
Light Pollution Reduction

4
2
30

 2.1منع التلوث الناجت عن عملية االن�شاء Construction Activity Pollution Prevention

 2.1.1الهدف

�إجناز عملية ان�شاء املبنى ب�أقل �ضرر ممكن على موارد املوقع و على البيئة العمرانية و �سكان املنطقة
املجاورة للموقع.
 2.1.2املتطلبات

ان�شاء املبنى مع مراعاة تطبيق النقاط التالية:
1 .1حماية مقدرات املوروث التاريخي و الثقايف  Cultural and Historical Heritageمبا فيها
امل�شهد الثقايف  Cultural Landscapeو عدم اال�ضرار بها �سواء من خالل الت�صميم او من خالل
ان�شاء او ت�شغيل املبنى.
2 .2حماية املوارد يف املوقع بحيث ال يتم تلويث املياه ال�سطحية او اجلوفية و عدم جتريف الرتبة يف املوقع.
3 .3عمل تقييم قبل البدء بعملية الت�صميم و التنفيذ  Pre-assessmentو حتري فر�ص و امكانيات
�إن�شاء موقع م�ستدام و و�ضع خطة من قبل جميع فرق التنفيذ للعمل بفعالية و للح�صول على حلول
خالقة  Innovative solutionللم�شاكل املمكن مواجهتها يف موقع البناء.
4 .4درا�سة اثر البناء املقرتح على املباين املحيطة بحيث ال ي�ؤثر ب�شكل كبري على كمية اال�ضاءة الطبيعية
و التهوية الطبيعية للمباين املجاورة و ال ي�ؤدي اىل ايجاد ممرات هوائية �سريعة بني املباين القائمة
و املبنى املقرتح.
5 .5حماية تربة املوقع اثناء عملية البناء و عمل خطة لإدارة الرتبة  Soil management Planبحيث
نقلل ال�ضرر املمكن ح�صوله مثل التلوث مبخلفات البناء او �ضغط الرتبة  Compactionعن طريق
نقلها ملناطق بعيدة عن عمليات البناء و اعادتها لالماكن املفرت�ض زراعتها .
.6

و يف حالة ت�ضرر الرتبة اثناء عملية البناء يجب اعادة ت�أهيلها و اعادتها الماكن الزراعة بعد درا�سة:

6ن�سبة املواد الع�ضوية ( Organic Matterبحيث حتتوي  3%على االقل من املواد الع�ضوية)
 �-ضغط الرتبة .Compaction-

-ن�سبة الرت�شيح .Infiltration Rate

 -فعالية الرتبة بيولوجيا . Soil Biological Function -خ�صائ�ص الرتبة الكيميائية .Soil Chemical Characteristics26

.7

.8
.9

7التقليل من حجم خملفات البناء اثناء عملية االن�شاء و ف�صل املخلفات �ضمن فئات مثل املواد
الع�ضوية و البال�ستيك و املعادن و الزجاج متهيدا لإعادة التدوير و اعادة ا�ستخدام ال�صالح منها
اثناء عملية البناء ( )3Rs: Reduce, Reuse & Recycleو الت�أكيد على عدم حرق �أي من خملفات
عملية البناء يف املوقع.
8التقليل من حجم خملفات احلفريات مثل ال�صخور و االتربة و الرمل و النباتات من خالل اعادة
ا�ستغاللها يف املوقع للو�صول اىل موقع بدون خملفات .Net Zero Waste Site
9التقليل من تلوث الهواء بالغازات امل�سببة للإحتبا�س احلراري � Greenhouse Effectأثناء عملية
البناء من خالل:
 -ا�ستخدام معدات ذات كفاءة عالية و عمل خطة دورية ل�صيانة املعدات. -ا�ستخدام ديزل قليل الكربيت .Low Sulfur Diesel Fuel- -التقليل من فرتة ت�شغيل املعدات بدون عمل فعلي لأقل من  5دقائق لكل  60دقيقة عمل.

1010تقليل كمية الغبار الناجت من عملية البناء عن طريق:
 -تقليل الن�شاطات املنتجة للغبار و توجيهها بعيدا عن ال�سكان املحيطني و ال�سيطرة على الغبارالذي يتنج عن ان�شطة البناء با�ستخدام مر�شات املياه .Water Sprinklers
 -الت�أكد من تغطية احلافالت الناقلة للأتربة و مواد البناء املختلفة اثناء عملية النقل. -تنظيف املركبات قبل اخلروج من املوقع.1111عدم ا�ستخدام مياه ال�شرب يف املوقع اال لغر�ض ال�شرب او االغت�سال او اعمال اخلر�سانة و �سقايتها
1212ال�سيطرة على ال�ضجيج و التلوث ال�ضوئي و التقليل منه اثناء عملية البناء.
1313عمل خطة �صيانة متكاملة دورية  Integrated Maintenance Planت�ستمر بعد عملية البناء.
 2.1.3النقاط املتحققة

ال يوجد :هذا املتطلب الزامي .
 2.1.4الية التطبيق
.1
.2
.3
.4

1درا�سة خمططات املياه ال�سطحية و اجلوفية و الت�أكد من عدم احلاق ال�ضرر ب�أي منها خالل عملية
االن�شاء او ت�شغيل املبنى من خالل الرجوع ل�سلطة املياه و الري.
2الرجوع ملخططات و خرائط وزارة االثار و وزارة الثقافة ملعرفة ما اذا كان املوقع او املنطقة املحيطة
تعترب �ضمن املوروث التاريخي او الثقايف.
3عمل خطة لإدارة الرتبة  Soil Management Planو اعادة ت�أهيل املت�ضرر منها و عمل الفحو�صات
ال�سابقة الذكر.
4عمل خطة متكاملة الدارة خملفات البناء من خالل الفرز و اعادة اال�ستخدام او التدوير.
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.5
.6
.7
.8
.9

5تركيب معدات لأجل تقليل كمية الغازات املنبعثة من مركبات العمل يف املوقع.
6تقليل كمية الغبار الناجت من عملية البناء من خالل النقاط ال�سابقة الذكر.
7التوعية بعدم ا�ستخدام مياه ال�شرب يف املوقع اال لالغرا�ض املذكورة �سابقا.
8ال�ضجيج و التلوث ال�ضوئي اثناء عملية البناء(الرجوع لف�صل البيئة الداخلية لال�ستفادة من االليات).
9عمل ورقة عمل خلطة �صيانة املوقع .Site Maintenance Plan Worksheet

 2.1.5املرجعية
.1
.2
.3

.4

1خمططات و وثائق وزارة االثار و وزارة الثقافة.
2خرائط و درا�سات �سلطة املياه و الري.
3نتائج فحو�صات الرتبة من حيث ن�سبة املواد الع�ضوي ة  Organic Matterو �ضغط الرتبة �Compac
 tionو ن�سبة الرت�شيح  Infiltration rateو فعالية الرتبة بيولوجيا  Soil Biological Functionو
خ�صائ�ص الرتبة الكيميائية .Soil Chemical Characteristics
4خطة عمل �صيانة املوقع . Site Maintenance Plan Worksheet

 .2.2اختياراملوقع

Site Selection

 2.2.1الهدف

ت�شجيع ا�سرتاتيجيات تقلل من االثر البيئي للمبنى عن طريق توجيه التمدد العمراين للمناطق احل�ضرية
و تقليل ال�ضغط على االرا�ضي الف�ضاء (غري امل�ستغلة �سابقا) و التقليل من هدر املوارد و املحافظة على
النظام احليوي  ecosystemعن طريق اختيار املوقع .
 2.2.2متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكيد ان عملية اختيار موقع البناء مبراعاة القواعد التالية:
1 .1اختيار املوقع يف ارا�ض م�سبقة اال�ستغالل  Previously Developedاو ارا�ض رمادية
بحيث يبعد م�سافة ال تزيد عن  800م من الن�سيج العمراين القائم
.2

2او اختيار املوقع يف االرا�ضي املتاحة �ضمن املناطق احل�ضرية  Infill Developmentو املناطق ذات
الكثافة العمرانية املرتفعة بن�سبة بناء طابقية ت�ساوي  130%و اكرث بحيث:
-
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Grey Fields

يتوافق ا�ستعمال املبنى املقرتح مع املحيط.ان ال يكون البناء املقرتح على ح�ساب املناطق املفتوحة  Open Spacesيف الن�سيج العمراينيتم ا�ستغالل البنية التحتية املتوفرة.-ان ال ي�شكل املبنى املقرتح عائقا للحركة �ضمن الن�سيج العمراين.

.3

3ان ال يتم البناء على ارا�ض زراعية �أو ارا�ض ف�ضاء (خالية من البناء و التطور العمراين) تبعد اقل من
 15م عن امل�سطحات املائية ( مثل االنهار ،البحريات ،البحار )...او �ضمن م�سافة  30م من ال�سبخات
 Wetlandsو ان ال يكون املوقع م�صنفا كمحمية طبيعية و ان ال يكون موطنا لكائنات حية مهددة
بالزوال (ب�شكل عام مينع نظام االبنية والتنظيم الفل�سطيني املعدل عام  )2011البناء يف املحميات
الطبيعية) و ان ال يكون املوقع ار�ض غري م�ستغلة م�سبقا  Undeveloped Landويكون م�ستواه اقل من
 1.5م فوق م�ستوى في�ضان االنهار او مياه االمطار خالل � 100سنة املا�ضية .

.4

4البناء يف مناطق تتواجد فيها اخلدمات الرئي�سية لل�سكان و مدر�سة ا�سا�سية و حمطة موا�صالت عامة
�ضمن نطاق دائرة ن�صف قطرها  500م بحيث يتم حث ال�سكان على ال�سري م�شيا للح�صول على
اخلدمات و املوا�صالت العامة (مالحظة :بعد املدر�سة الثانوية ال يتجاوز  1.6كم).

.5

5اختيار موقع يعترب ملوثا  Brownfieldو تن�سيق خطة التنمية مع ان�شطة معاجلة بيئة املوقع و اال�ستفادة
من البنية التحتية القائمة اثناء تنفيذ اخلطة.

 2.2.3النقاط املتحققة
جدول ( :)2-2توزيع النقاط �ضمن بند �إختيار املوقع
توزيع النقاط

متطلبات حت�صيل النقاط
اختيار املوقع يف ارا�ض م�سبقة اال�ستغالل  Previously Developedاو ارا�ض رمادية
 Grey Fieldssاختيار املوقع يف االرا�ضي املتاحة �ضمن املناطق احل�ضرية �Infill De

1

ان ال يكون موقع البناء ارا�ضي زراعية او م�صنفا كمحمية طبيعية او ارا�ضي غري م�ستغلة
م�سبقا تقع �ضمن نطاق في�ضانات االنهار او االمطار او يبعد م�سافة اقل من  15م من
امل�سطحات املائية و اقل من  30م من Wetlands

1

توافر اخلدمات اال�سا�سية و املوا�صالت العامة �ضمن نطاق  800م
اختيار موقع يعترب ملوثا Brownfield

1
1

velopment

املجموع

4

 2.2.4الية حتقيق النقاط
1 .1الرجوع للمخطط الهيكلي للمدينة او القرية و معرفة ا�ستعمال االر�ض  Land Useيف املنطقة املقرتحة.
2 .2اثبات ان املوقع م�سبق اال�ستغالل  Previously Developedاو ار�ض رمادية  Grey Fieldمن خالل
خمطط املنطقة (م�ساحة) و من خالل ال�صور اجلوية بالإ�ضافة ل�شرح مف�صل عن ماهية ا�ستخدام
املنطقة.
29

.3

.4

3اثبات ان املوقع يعترب ملوث ا  Brownfieldمن خالل عمل فحو�صات للرتبة و تقييم للموقع �Brown

 field Assessmentو حتديد كمية امللوثات يف بيئة املوقع و تكامل خطة معاجلة املوقع مع عملية
الت�صميم ككل.
4ا�ستخدام برنامج ) Geographic Information System (GISيف اختيار املوقع بحيث يتم ربط
املعلومات كالكثافة ال�سكانية و ا�ستعماالت االرا�ضي و مواقع مواقف و م�سارات املو�صالت العامة و
اخلدمات و حالة االر�ض �سواء م�ستغلة م�سبقا ام ال  Developmental Statusباملخطط الهيكلي
بحيث يتم معرفة قطع االرا�ضي التي تنطبق عليها املتطلبات ال�سابقة .

 2.2.5مرجعية ح�ساب النقاط
1 .1املخطط الهيكلي يف املدينة او القرية . Master Plan
�2 .2صور جوية للو�ضع القائم
3 .3فحو�صات قيا�س تلوث البيئة و عمل  Brownfield’s Assessmentبحيث يتم تقييم كمية امللوثات يف
الرتبة (مثل املبيدات و املعادن مثل الر�صا�ص) و ا�ست�صدار النتائج من خمتربات معتمدة.
4 .4البيانات املناخية .Historic Weather Data
5 .5خمطط م�سارات و مواقف النقل العام.
 2.3امكانية الو�صول للمبنى Building Accessibility

 2.3.1الهدف

امكانية الو�صول للمبنى من قبل جميع االعمار و �شرائح املجتمع ( ال �سيما ذوي االحتياجات اخلا�صة)
. Equal Access

 2.3.2متطلبات حتصيل النقاط

الت�أكيد على �سهولة الو�صول للمبنى عن طريق تطبيق النقاط التالية:
1 .1ت�أمني مواقف ال�سيارات بحيث يتم:
 -توفري مواقف ال�سيارات  Parking Facilitiesح�سب ت�صنيف املوقع يف املخطط الهيكلي و توفريممرات بني مواقف ال�سيارات ال يقل عن  1.5م مطلية بلون مميز لتمييزها عن مواقف ال�سيارات.
 -تخ�صي�ص املواقف املميزة ( القريبة من مدخل املبنى ) لذوي االحتياجات اخلا�صة و املركبات التيت�ستخدم م�صادر وقود بديلة او ذات االنبعاثات املنخف�ضة
2 .2توفري طريق معبد او مبلط للو�صول من الطريق العام �إىل موقف ال�سيارات عرب مدخل البناء بعر�ض
ال يقل عن  1.2م بحيث:
 -يكون بنف�س م�ستوى املدخل30
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 -اذا مل يكن بنف�س م�ستوى املدخل يجب توفري ممر منحدر  Rampبعر�ض  1.5م و بانحدار اقل اوي�سايوي ( 1:20يف حالة كان االنحدار اكرث من  1:20و اقل من  1:12يجب توفري درابزين �Hand
 railبارتفاع  0.9 – 0.8م).
 -توفري مدخل واحد على االقل ي�سهل الو�صول اليه  Accessibleوو�ضع الفتة بالرمز يف ال�شكل املجاورعلى بقية املداخل تو�ضح مكان املدخل ال�سابق الذكر.
3ان ال يقل عر�ض الباب عن  0.8م و ال يزيد ارتفاع مقب�ض الباب  0.85- 1.2م.

 2.3.3النقاط املتحققة
جدول( : )3-2توزيع النقاط �ضمن بند امكانية الو�صول للمبنى
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
3

توفري املتطلبات ال�سابقة
املجموع

3

 2.3.4الية حتقيق النقاط
.1
.2
.3

1الرجوع للمخطط الهيكلي للمدينة او القرية و قانون التنظيم و البناء الفل�سطيني ملعرفة ا�ستعمال
االر�ض يف املوقع و بالتايل ح�ساب عدد مواقف ال�سيارات املطلوبة للمبنى.
2ح�ساب امليالن للمنحدرات با�ستخدام جهاز قيا�س امليل الرقمي .Digital Inclinometer
3ا�ستخدام برنامج ) Building Information Modeling (BIMالذي ي�ساهم يف عمل حماكاه
للخ�صائ�ص الفيزيائية و الوظيفية للمبنى بحيث ميكن اتخاذ القرارات ب�ش�أن �سهولة الو�صو ل �Ac
 cessibilityمن بداية عملية الت�صميم.

 2.3.5مرجعية ح�ساب النقاط
.1
.2

1املخطط الهيكلي يف املدينة او القرية . Master Plan
2قانون البناء و التنظيم الفل�سطيني.

 2.4تن�سيق املوقع Site Development

 2.4.1الهدف

تطوير املوقع ليالئم الوظيفة و حماية النظام احليوي ( النباتات و احليوانات  ) Flora and Faunaو
املحافظة على موارد املوقع و ان يتناغم مع متطلبات مواقف ال�سيارات و �سهولة الو�صول و ادارة مياه
االمطار و التظليل.
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 2.4.2متطلبات حت�صيل النقاط

تطوير املوقع مع مراعاة تطبيق النقاط التالية:
.1

1زراعة ما ال يقل عن  % 10من م�ساحة املوقع كما هو من�صو�ص عليه يف نظام االبنية والتنظيم
الفل�سطيني املعدل عام  2011واملحافظة قدر االمكان على اال�شجار املوجودة يف املوقع خا�صة الكبرية
منها و يف حال عدم التمكن من ذلك يتم ا�ستبدال اال�شجار الكبرية ( التي يزيد قطر جذعها عن 5
�سم) ب�أ�شجار ا�صغر (يقل قطر جذعها عن � 5سم) بن�سبة  2:1و الرتكيز على زراعة النباتات اال�صيلة
 Native Plantsبدل النباتات الغازية  Invasive Plantsو التي من املمكن ان ت�ضر بتوازن النظام
احليوي  Ecosystemيف املوقع ( ميكن ا�ستخدام النباتات الغازية �ضمن خطة لعدم اال�ضرار بالنظام
احليوي) و يجدر اال�شارة اىل ان االولوية يجب ان تعطى للنباتات التي ال ت�ستهلك كميات كبرية من
املياه .

.2

2املحافظة على االماكن املفتوحة يف املوقع مثل احلدائق و ال�شواطئ او زيادة م�ساحة االماكن املفتوحة
من خالل ت�صميم املوقع.

.3

3توظيف النباتات يف املوقع ب�أ�سلوب يقلل الطاقة الالزمة للتدفئة و التربيد داخل املبنى و يعمل
كم�صدات للرياح حني يلزم.

.4

4التقليل من االعتماد على املياه ال�صاحلة لل�شرب  Potable Waterلري النباتات يف املوقع و ا�ستبدالها
مبياه رمادية معاجلة .Reclaimed Grey Water

.5

 5ا�ستخدام م�صادر طاقة بديلة مثل اخلاليا ال�ضوئية
للكهرباء يف املوقع خا�صة االنارة .

لتلبية االحتياجات

.6

6تقليل عملية اجنراف الرتبة من خالل:
-
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Photovoltaic Cells

حتديد م�سارات االنهار و اجلداول و مياه االمطار .ا�ستخدام الغطاء النباتي و اال�شجار لتثبيت الرتبة .ا�ستخدام ا�سطح ميكن للمياه النفاذ منها .Permeable Surfacesعمل جدران ا�ستنادية  Retaining Wallsمع االخذ بعني االعتبار طريقة ت�صريف املياه خلفاجلدار .

 2.4.3النقاط املتحققة
جدول ( :)4-2توزيع النقاط �ضمن بند تن�سيق املوقع

متطلبات حت�صيل النقاط
زراعة  % 10من م�ساحة املوقع على الأقل واملحافظة قدر الإمكان على الأ�شجار املوجودة �أو
ا�ستبدال الكبرية منها (ذات قطر � 5سم) ب�أ�شجار �أ�صغر بن�سبة  2:1و زراعة النباتات الأ�صيلة
 Native Plantsو الرتكيز على النباتات التي ال ت�ستهلك كميات كبرية من املياه
املحافظة على الأماكن املفتوحة يف املوقع مثل احلدائق و ال�شواطئ �أو زيادة م�ساحة الأماكن
املفتوحة من خالل ت�صميم املوقع
توظيف النباتات يف املوقع بحيث ب�أ�سلوب يقلل الطاقة الالزمة للتدفئة و التربيد داخل املبنى و
ا�ستخدام م�صادر طاقة بديلة مثل اخلاليا ال�ضوئية  Photovoltaic Cellsلتلبية الإحتياجات
للكهرباء يف املوقع خا�صة الإنارة
التقليل من الإعتماد على املياه ال�صاحلة لل�شرب  Potable Waterلري النباتات يف املوقع و
ا�ستبدالها مبياه رمادية معاجلة Reclaimed Grey Water
تقليل عملية اجنراف الرتبة من خالل التوجيهات يف النقطة 7
املجموع
 2.4.4الية حتقيق النقاط
.1
.2
.3
.4

.5

.6

توزيع النقاط
1
1
1
1
1

5

1عمل خمطط امل�ساحة للموقع بحيث يت�ضمن الغطاء النباتي من حيث مو�ضع النباتات و نوعها و
ارتفاعها و قطر ال�ساق.
2حتديد االماكن املفتوحة يف املوقع من خالل ال�صور اجلوية.
3حتديد نوعية النباتات و اال�شجار ( املت�ساقطة االوراق او دائمة اخل�ضرة) و عالقتها بالفتحات و
توجيهها بحيث يتم توظيفها على مدار العام لتح�سني البيئة الداخلية يف املبنى.
4يجب اختيار النباتات املنوي ريها با�ستخدام املياه املعاجلة  Reclaimed Grey Waterبحذر فال
يف�ضل ري املزروعات التي ال يتم طبخها قبل االكل اال اذا كانت مرتفعة عن �سطح االر�ض ح�سب
ار�شادات منظمة ال�صحة العاملية ). World Health Organization (WHO
5ح�ساب كمية الكهرباء املطلوبة يف املوقع و امكانية توفريها من خالل م�صادر الطاقة البديلة مثل
 ( Photovoltaic Cellsيجب توفري م�صادر طاقة تقليدية يف حالة عدم توفر امل�صادر البديلة يف
اوقات معينة من ال�سنة).
6تقليل اجنراف الرتبة من خالل درا�سة م�سارات الأنهار و اجلداول و مياه الأمطار بالإ�ضافة اىل
اجتاهات الرياح ال�سائدة يف املوقع و عمل خطة ل�ضمان عدم اجنراف الرتبة من خالل حتديد م�سار
املياه ال�سطحية و ا�ستخدام الغطاء النباتي و ا�ستخدام اال�سطح املنفذة للمياه Permeable Services
ا�ضافة اىل اجلدران اال�ستنادية.
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 2.4.5مرجعية ح�ساب النقاط
1 .1ال�صور اجلوية للموقع و املنطقة املحيطة.
2 .2ار�شادات منظمة ال�صحة العاملية ( World Health Organization(WHOبخ�صو�ص اعادة تدوير
املياه الرمادية.
 2.5الراحة املناخية املحيطة باملبنى Outdoor Thermal Comfort Strategy

 2.5.1الهدف

زيادة معدل االرتياح احلراري يف البيئة املحيطة باملبنى �شتاء و تقلي�ص عدم االرتياح احلراري خالل ف�صل
ال�صيف يف مناطق التجمعات العامة و املمرات .
 2.5.2متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكيد على ا�ستعمال اال�سرتاتيجيات املختلفة للمحافظة على االرتياح احلراري يف املناطق اخلارجية
للمبنى .الإ�سرتاتيجية يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار النقاط التالية ح�سب امل�شروع و احلاجة:
 -التوجيه املنا�سب للمبنى. -التظليل. -ا�ستخدام املواد عالية معامل انعكا�س الأ�شعة ال�شم�سية (. )Albedo Surfaces -التهوية . -التربيد من خالل بخار املاء (.)Evaporative Cooling -الكتلة التخزينية (.)Thermal Massيف حالة ا�ستخدام التظليل يجب مراعاة �أن ن�سبة التظليل �ستحقق القيم التالية ح�سب ا�ستعمال الفراغ اخلارجي:
جدول (:)5-2ن�سب التظليل من حيث الإ�ستعمال
احلد الأدنى لن�سبة التظليل
اال�ستعمال
30%
مواقف ال�سيارات اخلارجية

الفراغات العامة املحيطة باملبنى

50%

ممرات امل�شاة
ممرات الدراجات الهوائية
املالعب

65%

34

40%
80%

 2.5.3النقاط املتحققة

جدول ( :)6-2توزيع النقاط �ضمن بند الراحة املناخية املحيطة باملبنى

متطلبات حت�صيل النقاط

توزيع النقاط

ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الت�صميم مثل التوجيه املنا�سب  ,التظليل ,التهوية ,و الكتلة
التخزينية (ا�ستخدام اثنني من هذه اال�سرتاتيجيات على االقل)

2

ا�ستخدام مواد عالية معامل االنعكا�س
املجموع

2
4

� 2.5.4آلية حتقيق النقاط

تقرير حول اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة لتح�سني م�ستوى االرتياح احلراري للفراغات اخلارجية مبا يف ذلك:
 -ملخ�ص. -ر�سومات للمناطق املظللة . -جدول يبني ن�سبة التظليل املتحققة عند ال�ساعة  1:00بعد الظهر . 2.5.5مرجعية ح�ساب النقاط
-

تعريف ممرات امل�شاة ح�سب الكود املتوفر .ح�سابات الظل يجب �أن تتم عند االعتدال � 21آذار و عند االنقالب ال�صيفي  21حزيران .عند ح�ساب التظليل ميكن الأخذ بعني االعتبار الظل الناجت عن املباين املجاورة.املناطق ال�شبكية املظللة و التي تزيد ن�سبة التظليل لها عن  60%ميكن اعتبارها مناطق مظللة متاما) SRI (Solar Reflectance Indexللمواد امل�ستخدمة يف التظليل ميكن ح�سابها باالعتماد علىمعامل االنعكا�س و االنبعاثية (.)Solar Reflectance and Emittance

 2.6اجلزر احلرارية احل�ضرية Urban Heat Island Effect

 2.6.1الهدف

التقليل من اجلزر احلرارية احل�ضرية و تخفيف ت�أثريها على البيئة املحلية و الإن�سان و احلياة الربية .
 2.6.2متطلبات حت�صيل النقاط
ميكن اخذ �أي من اال�سرتاتيجيات التالية بعني االعتبار:
 -ا�ستخدام التظليل من الأ�شجار املوجودة �أو الأ�شجار املزروعة التي ال يقل عمرها عن � 5سنوات عندت�شغيل املبنى .
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2.6.3

ا�ستخدام التظليل من العنا�صر امل�ستخدمة ال�ستغالل الطاقة ال�شم�سية (.)Solar Panelا�ستخدام التظليل من العنا�صر املعمارية التي لها معامل انعكا�س Solar Reflectance Index) (SRIال يقل عن . 29
تظليل ما ال يقل عن  % 50من مواقف ال�سيارات مبواد معامل انعكا�سها Solar Reflectance Indexال يقل عن . 29
ا�ستخدام مواد ذات معامل انعكا�س عايل للأ�سطح. Solar Reflectance Indexا�ستخدام الأ�سطح اخل�ضراء مبا ال يقل عن  % 50من م�ساحة �أ�سطح امل�شروع .ا�ستخدام مواد قليلة االمت�صا�ص للحرارة . High Albedo Materialالنقاط املتحققة

جدول ( :)7-2توزيع النقاط �ضمن بند اجلزر احلرارية احل�ضرية
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
ا�ستخدام و�سائل التظليل
ا�ستخدام الأ�سطح اخل�ضراء ما ال يقل عن  % 50من م�ساحة امل�شروع
ا�ستخدام مواد عالية معامل االنعكا�س
املجموع

High Albedo Material

1
1
2
4

� 2.6.4آلية حتقيق النقاط
1 .1عمل املخططات التي تو�ضح املناطق املظللة و نوع التظليل و ح�سابات لن�سبة التظليل املتحققة .
2 .2تقرير خمت�صر للمواد امل�ستخدمة لتوفري انعكا�س كبري لأ�شعة ال�شم�س  High Albedo Materialمع
ذكر موا�صفاتها و �أماكن ا�ستخدامها .
 2.6.5مرجعية حساب النقاط

11. SRI calculator in California’s Energy Efficiency Standards for Residential

and Nonresidential Buildings(California Code of Regulations, Title 24, Part
6; available at http://www.energy.ca.gov/title24/2008standards/sri_calcu)lator/SRI_Calculator_Worksheet.pdf
22. Cool Roof Rating Council Web site at http://www.coolroofs.org/ and the
ENERGY STAR® Web site at http://www.energystar.gov/

Light Pollution Reduction

 2.7احلد من التلوث ال�ضوئي
 2.7.1الهدف
ت�شجيع امل�شاريع التي تخفف من التلوث ال�ضوئي الليلي و ت�أثريه على الإن�سان و �صحته .
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 2.7.2متطلبات حت�صيل النقاط
الت�أكيد على �أن امل�شروع يحقق املوا�صفات التالية فيما يتعلق بالإ�ضاءة:
الإ�ضاءة الداخلية:

�أن ال تزيد زاوية تثبيت وحدات الإنارة الداخلية بحيث ت�ستطيع اخلروج من ال�شبابيك �أو �إغالق هذه
الوحدات ب�شكل �أوتوماتيكي عند عدم �إ�شغال الفراغات املوجودة .
الإ�ضاءة اخلارجية

جميع وحدات الإنارة ما عدا (�إ�ضاءة ال�سالمة العامة و الطوارئ ) يجب �أن تزود ب�إغالق �أوتوماتيكي بني
ال�ساعة  23:00و ال�ساعة . 7:00
م�ستوى الإ�ضاءة

الإ�ضاءة اخلارجية يجب �أن حتقق ما يلي:
جدول ( :)8-2م�ستويات الإ�ضاءة اخلارجية وفقا لال�ستخدام
املنطقة امل�ضاءة

الكراجات و املناطق قليلة
الكثافة
املناطق ال�سكنية
املناطق الأخرى

احلد الأعلى من م�ستوى الإ�ضاءة
احلد الأعلى من م�ستوى الإ�ضاءة
عند م�سافة معينة خارج حدود
عند حدود املنطقة امل�ضاءة ()Lux
املنطقة امل�ضاءة ()Lux

اقل من 1

ال يوجد

1.1
2.2

اقل من  1عند 3م
اقل من  1عند  4.5م

يف حالة عدم وجود �إ�ضاءة خارجية فان هذه النقاط تعطى تلقائيا .
 2.7.3النقاط املتحققة
جدول ( :)9-2توزيع النقاط �ضمن بند احلد من التلوث ال�ضوئي
متطلبات حت�صيل النقاط

ت�أكيد على �أن تخفيف التلوث ال�ضوئي يتما�شى مع النقاط �أعاله
املجموع

توزيع النقاط

2
2

� 2.7.4آلية حتقيق النقاط
1 .1خمطط للإنارة الداخلية يو�ضح عدم خروج الإ�ضاءة الداخلية عرب الأ�سطح ال�شفافة �إىل خارج املبنى
�أو ا�ستعمال الإغالق الأوتوماتيكي للإ�ضاءة الداخلية خارج �ساعات العمل املعتادة.
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.2
.3

.4

2ر�سومات و تفا�صيل للإ�ضاءة اخلارجية :لوحات التحكم ,ح�سا�سات الإ�ضاءة الطبيعية .و جداول
موا�صفات الإ�ضاءة امل�ستخدمة مبا يف ذلك :ارتفاع التثبيت ,واملعلومات التقنية .
�3إ�سرتاتيجية التحكم بالإ�ضاءة اخلارجية مبا يف ذلك :الوحدات التي �سيتم �إطفاءها يف �ساعات عدم
وجود م�ستخدمني و الت�أكيد على وجود �إ�ضاءة الطوارئ و ال�سالمة العامة و مطابقتها للم�ستويات
املطلوبة ح�سب املوا�صفة . IESNA RP-33-99 and IES RP-8
4تقرير يف�صل ح�سابات الإ�ضاءة اخلارجية و يو�ضح حتقيق م�ستوى �شدة �إ�ضاءة ح�سب اجلدول ال�سابق
يف حدود امل�شروع و خارجه.

 2.7.5مرجعية ح�ساب النقاط
11. ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007
22. International Energy Conservation Code (IECC) 2009, www.energycodes.gov
33. Illuminating Engineers Society of North America, IESNA RP-33-99,
www.iesna.org
44. Illuminating Engineering Society IES RP-8, www.iesna.org

 2.8و�سائط النقل البديلة

Alternative Transportation

 2.8.1الهدف
تخفيف التلوث الناجت عن ا�ستخدام ال�سيارات و ت�شجيع اجلمهور على ا�ستخدام و�سائط النقل العام .
 2.8.2متطلبات حت�صيل النقاط
1 .1و�ضع امل�شروع بحيث ال تزيد امل�سافة بني مدخله الرئي�سي و اقرب حمطة موا�صالت عامة عن  400م
2 .2توفري مكان و جتهيزات ال�ستخدام الدراجات الهوائية على م�سافة ال تزيد عن  200م من مدخل
امل�شروع الرئي�سي.
2.8.3

النقاط املتحققة

جدول ( :)10-2توزيع النقاط �ضمن بند و�سائط النقل البديلة
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
الت�أكد على �أن امل�سافة بني مدخل امل�شروع الرئي�سي و اقرب حمطة موا�صالت عامة ال تزيد عن  400م
2
توفري مكان و جتهيزات ال�ستخدام الدراجات الهوائية على م�سافة ال تزيد عن 200م من مدخل امل�شروع

2

اجملموع

4
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� 2.8.4آلية حتقيق النقاط
1 .1تقرير ي�صف كيف �سيحقق امل�شروع النقاط �أعاله مبا يف ذالك عدد املحطات القريبة من امل�شروع و
بعدها عن امل�شروع و �سهولة الو�صول لها .
2 .2خمطط موقع عام يو�ضح املبنى و حميطه و يو�ضح حمطات املوا�صالت العامة القريبة و ممرات امل�شاة
امل�ؤدية �إليها و امل�سافات بينها و بني امل�شروع.
3 .3خمطط موقع عام يو�ضح املبنى و حميطه و يو�ضح مواقف الدراجات الهوائية و كيفية الو�صول اليها
من ال�شارع العام .
 2.8.5مرجعية ح�ساب النقاط
�1 .1سلطة املوا�صالت و النقل العام .
2 .2املخططات الهيكلية.
Storm Water Design

 2.9احل�صاد املائي
 2.9.1الهدف
تخفيف كمية املياه ال�ضائعة و املعر�ضة للتلوث خالل و بعد العوا�صف املاطرة من خالل عملية �إدارة مياه
الأمطار يف امل�شروع .
 2.9.2متطلبات حت�صيل النقاط
1 .1الت�أكيد على ا�ستخدام نظام لإدارة مياه الأمطار �أثناء و بعد العوا�صف من خالل زيادة امت�صا�ص املياه
و ت�صريفها .
2 .2الت�أكيد على احتواء هذا النظام على �إ�سرتاتيجية جلمع ما ال يقل عن  90%من املياه و معاجلتها
بحيث حتقق مايلي:
 �-إزالة  % 80من املادة ال�صلبة العالقة . �-إزالة ما ال يقل عن  % 90من امللوثات الكبرية احلجم . 1mm �-إزالة ما ال يقل عن  % 90من الهيدروكربون .3 .3الت�أكيد على وجود برنامج ل�صيانة نظام �إدارة مياه العوا�صف Operation & Maintenance
) Plan (OMPيحتوي على ما يلي:
-

الت�أكيد على �أن نظام �إدارة مياه الأمطار لن يلحق ال�ضرر بالأبنية املجاورة للم�شروع.�إ�سرتاتيجية ملنع اجنراف الرتبة يف املوقع .39

2.9.3

النقاط املتحققة

جدول ( : )11-2توزيع النقاط �ضمن بند احل�صاد املائي
متطلبات حت�صيل النقاط
ا�ستخدام نظام لإدارة مياه الأمطار �أثناء و بعد العوا�صف
�إ�سرتاتيجية جلمع ما ال يقل عن  90%من املياه و معاجلتها
وجود برنامج ل�صيانة نظام �إدارة مياه العوا�صف Operation & Maintenance

توزيع النقاط
1
2
1

املجموع

4

Plan

� 2.9.4آلية حتقيق النقاط
1 .1تقرير ي�صف نظام ادارة مياه العوا�صف يف امل�شروع ي�شمل:

.2

 -ر�سومات تو�ضح حمتويات نظام �إدارة مياه الأمطار . -ح�سابات من مهند�س مدين تو�ضح ا�سرتاتيجية �إدارة كمية مياه االمطار خا�صة احل�سابات املتعلقةباملعدل االعلى للمياه املتدفقة قبل تنفيذ امل�شروع و بعده.
 -مقاطع من املوا�صفات تو�ضح االليات امل�ستخدمة جلمع و معاجلة ما ال يقل عن  % 90من مياه االمطار Operation & Maintenance Plan (OMP) 2يحتوي على:
 -جدول معاينة لنظام �إدارة مياه الأمطار للت�أكد من �أن النظام يعمل ح�سب ما هو خمطط له. -اجلهة امل�س�ؤولة عن متابعة هذا النظام. -تو�ضيح امليزانية الالزمة لت�شغيل نطام الت�شغيل و ال�صيانة لنظام ادارة مياه االمطار. -تو�ضيح �أن امل�شاريع املجاورة لن تت�أثر �سلبيا بنظام ادارة مياه االمطار . -خطة ملنع اجنراف الرتبة يف املوقع .- -ال�سرية الذاتية ملهند�س مدين متخ�ص�ص يف ادارة مياه االمطار .

 2.9.5مرجعية ح�ساب النقاط
CSIRO Urban Stormwater Best Practice Environmental Management
)Guidelines (2006
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الفصل الثالث
جودة البيئة الداخلية()Indoor Environment Quality

جودة البيئة الداخلية ()Indoor Environment Quality

يق�ضي معظم النا�س ما يقارب  80%من �أوقاتهم داخل الفراغات املعمارية .و هناك �أبحاث مهمة تربط
بني �صحة وراحة و�إنتاجية الفرد و الظروف البيئية املحيطة به .ت�شري الأبحاث �أي�ضا انه بتح�سني البيئة
الداخلية ف�إنها تخفف عدد �أيام العمل املفقودة ب�سبب املر�ض مبعدل � 3أيام لل�شخ�ص خالل العام و تزيد
�إنتاجية الفرد مبا يقارب . 5%
هذا اجلزء ي�ساعد على �إيجاد مباين تهتم بتح�سني جودة البيئة الداخلية و احلفاظ على �صحة و راحة
امل�ستخدمني و حت�سن الإنتاجية و النمو االقت�صادي.
جودة البيئة الداخلية ت�ستعر�ض اجلوانب املهمة يف ت�صميم البيئة الداخلية للمباين و هي:
 -جودة الهواء الداخلي . -التهوية ال�صحية . -اختيار املواد للت�شطيبات الداخلية و جتنب املواد ال�ضارة و اخلطرة . -حت�سني االرتياح احلراري با�ستخدام تقنيات الت�صميم و التكييف و �إتاحة الفر�صة للم�ستخدمنيللتحكم ببيئتهم الداخلية .
 -اال�ستفادة من �أهمية الإ�ضاءة الطبيعية و املتوفرة ب�شكل كبري و غري م�ستغل .و اال�ستعانة بالإ�ضاءةال�صناعية املنا�سبة خللق فراغات مريحة ب�صريا.
عند مراجعة هذا اجلزء يجب الأخذ بعني االعتبار ت�أثري هذه املعطيات على ا�ستهالك و فعالية الطاقة.
املجموع الكلي للنقاط ( )30وتوزع على املجاالت التالية
جدول ( :)1-3توزيع النقاط �ضمن حمور جودة البيئة الداخلية
البند

الرقم
1
احلد الأدنى من جودة الهواء الداخلي � Minimum IAQ Performanceإلزامي Required
2
�إلزامي Required
التحكم البيئي بدخان التبغ Smoking Control
3
4
التهوية وجودة الهواء Healthy Ventilation Delivery

املواد اخلطرة
املواد اللزجة (اللوا�صق) Adhesives & Sealants
الدهانات و الأغلفة Paints & Coatings
ال�سجاد و الأر�ضيات ال�صلبة Carpet & Hard Flooring
الأنظمة امل�ستعملة يف الأ�سقف Ceiling Systems
تخفيف غاز الفورمالديهاد    Formaldehyde Reductionالأ�سب�ست

حت�صيل النقاط

Material Emissions

4
42

pestos

4
�As

5

جودة الهواء داخل مواقف ال�سيارا ت �Car Park Air Quality Manage
ment

6
7
8
9
10
11

االرتياح احلراري Thermal Comfort & Controls

الإنارة ال�صناعية High Frequency Lighting

الإ�ضاءة الطبيعية والراحة الب�صرية Daylight & Glare
الإطاللة View

الأداء ال�صوتي الأمثل
البيئة الآمنة وال�سليمة Safe & Secure Environment
املجموع الكلي Total
Indoor Noise Pollution

2
7
2
3
2
3
3
30

 3.1احلد الأدنى من جودة الهواء الداخلي � - Minimum IAQ Performanceشرط الزامي
 3.1.1الهدف

املحافظة على جودة الهواء الداخل �إىل املبنى و الت�أكد من احل�صول على احلد الأدنى املطلوب من الهاء
اخلارجي لتغذية الفراغات الداخلية

 3.1.2متطلبات حت�صيل النقاط

مراقبة و توثيق جودة الهواء يف املوقع بالرجوع �إىل املوا�صفات  ASHRAE 62.1.2007البند  4.2و البند .4.3
الت�أكد من �أن النظام للتهوية امليكانيكية يحقق ما يلي:
1 .1وجود م�سافة فا�صلة بني الهواء امل�سحوب �إىل الداخل و الهواء العادم اخلارج من الأنظمة امليكانيكية
ح�سب املوا�صفة .ASHRAE 62.1.2007
2 .2الت�أكد من طرح الهواء العادم يف �أماكن بعيدة عن امل�ستخدمني و ذلك ح�سب املوا�صفات
3 .3الت�أكد من و�صول احلد الأدنى من التهوية �إىل جميع الفراغات امل�أهولة ASHRAE 62.1:2007
.Using the Ventilation Rate Procedure

 3.1.3النقاط املتحققة

ال يوجد :متطلب الزامي

� 3.1.4آلية التحقيق
.1
.2

.3

1توثيق لدرا�سة و مراقبة جودة الهواء املحيط باملوقع ت�شمل �صور للمحيط و م�صادر التلوث املجاورة للموقع
2خمططات الأنظمة امليكانيكية التي تو�ضح امل�سافة بني نقاط �إدخال الهواء النقي Air Intake Points
و مناطق طرح الهواء امل�ستنفذ  Exhaust Air Discharge Pointsو تو�ضيح امل�سافة بني مناطق
الطرح و الأماكن العامة القريبة من املبنى.
�3سرد و�صفي لكيفية حتقيق الأنظمة امليكانيكية للنقاط و املتطلبات مبا يف ذلك و�صف �أنظمة التهوية
امليكانيكية امل�ستعملة.
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.4

4ورقة بيانات
الداخلية .

Spread Sheet

حل�سابات معدل التهوية

Ventilation Rate

جلميع الفراغات

 3.1.5املرجعية

طريقة ح�ساب معدل التهوية
الداخلية املختلفة ح�سب املوا�صفة

Rate

 Ventilationلتحديد احلد الأدنى من الهواء الالزم للفراغات

ASHRAE 62.1.2007 “Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality”,
www.ashrae.org

 3.2التحكم البيئي بدخان التبغ � – Smoking Controlشرط الزامي
 3.2.1الهدف

الق�ضاء �أو التخفيف من تعر�ض م�ستخدمي املباين للت�أثري ال�ضار لدخان التبغ

 3.2.2متطلبات حت�صيل النقاط

التحقق من اتخاذ الإجراءات الالزمة يف عملية الت�صميم للتخفيف من تعر�ض امل�ستخدمني لدخان التبغ
من خالل:
1 .1الت�أكيد على منع التدخني داخل املبنى مبا يف ذلك الكراجات .
2 .2حتقيق منطقة خالية من التدخني بحيث تبعد ما ال يقل عن 10م عند املداخل و�أماكن �سحب الهواء.
للداخل و بجانب ال�شبابيك املفتوحة.
3 .3ا�ستخدام �أماكن خارجية للتدخني بعيدة عن اجلمهور و املناطق ذات التدفق العايل للم�ستخدمني و
ا�ستخدام التجهيزات الالزمة جلمع ف�ضالت التدخني .
4 .4ا�ستخدام الإ�شارات لتو�ضيح منع التدخني و �إ�شارات تقود �إىل املناطق اخلارجية امل�سموح التدخني بها.

 3.2.3النقاط املتحققة

ال يوجد:متطلب الزامي .
� 3.2.4آلية التحقيق
.1
.2
.3

 1التزام مكتوب من �صاحب املبنى بان ال يكون هناك تدخني داخل املبنى و ذلك للمباين العامة و
اخلا�صة.
2تزويد خمططات للإ�شارات تدل على �أن املبنى ككل منطقة خالية من التدخني و تو�ضح الت�أثري ال�سلبي
للتدخني يف الأماكن اخلارجية املخ�ص�صة للتدخني.
3خمططات تو�ضح الأماكن اخلارجية للتدخني و ا�ستخدام التجهيزات الالزمة جلمع ف�ضالت التدخني ,و
تو�ضيح امل�سافة بني هذه الأماكن و املداخل و ال�شبابيك و مناطق دخول الهواء اخلارجي �إىل داخل املبنى

 3.2.5املرجعية

ال يوجد.
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 3.3التهوية وجودة الهواء

Healthy Ventilation Quality

 3.3.1الهدف

الرتويج لو�سائل الت�صميم و �أنظمة املباين التي تدعم و توفر احلد الالزم من الهواء اخلارجي للم�ستخدمني
داخل املبنى .
 3.3.2متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكيد على �أن جميع الفراغات امل�ستخدمة حتقق التايل ح�سب نوع التهوية .
التهوية امليكانيكية Mechanical Ventilation
.1
.2

1تركيب جهاز مراقبة م�ستوى ثاين �أك�سيد الكربون و جهاز �إنذار للتنبيه �إذا زادت ن�سبة ثاين �أك�سيد
الكربون عن . ppm 1000
2بعد حتقيق النقطة �أعاله الت�أكيد على زيادة مبقدار  15%يف معدل التهوية عن معدل التهوية
الإجباري.

التهوية املختلطة Mixed Mode Ventilation
.1
.2
.3

1تركيب جهاز مراقبة م�ستوى ثاين �أك�سيد الكربون و جهاز �إنذار للتنبيه �إذا زادت ن�سبة ثاين �أك�سيد
الكربون عن  ppm 1000يف املو�سم الذي ت�ستعمل خالله التهوية امليكانيكية.
 2الت�أكد من وجود ح�سا�سات و جهاز �إنذار لتحذير امل�ستخدمني عند احلاجة �إىل �إدخال مزيد من الهواء
الداخلي و �أن ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون ال تزيد عن . ppm 1000
3عمل حماكاة حمو�سبة( Computational Fluid Dynamics (CFDللتهوية الطبيعية لت�أكيد
فعالية الفتحات و ت�أثريها على االرتياح احلراري للم�ستخدمني كما هو مو�ضح يف بند االرتياح احلراري

 3.3.3النقاط املتحققة
جدول ( :)2-3توزيع النقاط �ضمن بند التهوية وجودة الهواء
متطلبات حت�صيل النقاط
تركيب جهاز مراقبة م�ستوى ثاين �أك�سيد الكربون
زيادة مبقدار  % 15يف معدل التهوية عن معدل التهوية الإجباري
ا�ستخدام التهوية الطبيعية Mixed Mode Ventilation
املجموع

توزيع النقاط
1
1
2
4
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� 3.3.4آلية حتقيق النقاط
التهوية امليكانيكية Mechanical Ventilation
.1
.2
.3
.4

1تلخي�ص لنظام مراقبة ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون  CO2و تو�ضيح النقاط املرجعية لنظام الإنذار اخلا�ص
بن�سبة غاز ثاين �أك�سيد الكربون و كيفية حتقيق املتطلبات يف البند ال�سابق .
2ملخ�ص ي�صف كيفية حتقيق الأنظمة امليكانيكية للمتطلبات ال�سابقة مبا يف ذلك و�صف لأنظمة التهوية
امليكانيكية امل�ستخدمة .
3ح�سابات ملعدل الهواء النقي الداخل للفراغات الداخلية باالرتكاز �إىل معدل الهواء الالزم لكل فراغ م�ستعمل
4خمططات للأنظمة امليكانيكية مبا يف ذلك �أماكن �أنظمة مراقبة ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون و تو�ضيح �أنظمة
التهوية و وحدات معاجلة الهواء .

التهوية املختلطة Mixed Mode Ventilation
.1
.2
.3
.4

1جميع النقاط يف البند ال�سابق .
2مقاطع ,واجهات و م�ساقط �أفقية تو�ضح تفا�صيل فتحات التهوية الطبيعية املقرتحة .
3للفتحات املزودة بنظام ت�شغيل �أوتوماتيكي و�صف �إ�سرتاتيجية مقرتحة للت�شغيل .
4ملخ�ص لعملية حماكاة لنظام التهوية الطبيعية باالعتماد على modeling of Natural

DSM

Ventilation Design Performance

 3.3.5مرجعية ح�ساب النقاط
1 .1ميكن احل�صول على طريقة ح�ساب التهوية من املوا�صفة . ASHRAE 62.1.2007
2 .2ا�ستخدام عملية حماكاة حمو�سبة(  Dynamic Simulation Modelling (DSMبا�ستخدام
برامج الكمبيوتر املتخ�ص�صة القادرة على ح�سابModeling Inter-zonal Air Movements, :
Thermal Comfort, Internal CO2 Levels

3 .3للمباين ذات التهوية املختلطة يكون التحكم يف فتح و اغالق ال�شبابيك بناء على درجة احلرارة اخلارجية و
ذلك باالعتماد على ملفات البيانات املناخية الالزمة . Historic Weather Data
 3.4املواد اخلطرة Material Emissions

 3.4.1املواد اخلطرة – املواد اللزجة (اللوا�صق)

Adhesives and Sealants

 3.4.1.1الهدف
جلميع املواد اللزجة والال�صقة يجب �أن حتتوي على ن�سب من املواد الع�ضوية املتطايرة Volatile organic

)� compound (VOC›sضمن احلدود امل�سموح بها واملبينة يف اجلدول �أدناه .على �أن يتم �إجراء الفح�ص
لذلك ح�سب الطرق العلمية املعتمدة دوليا من قبل اجلهات ذات العالقة.
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 3.4.1.2متطلبات حت�صيل النقاط

عدم جتاوز ن�سب املواد الع�ضوية املتطايرة للحدود املبينة.

جدول( )3-3موا�صفات املواد اللزجة امل�ستخدمة يف الأبنية اخل�ضراء وفقا لن�سب املواد الع�ضوية املتطايرة

احلد الأعلى للمواد الع�ضوية
املتطايرة VOC

نوع الال�صق  /املادة اللزجة

50 ppm
150 ppm
60 ppm

ال�صق ال�سجاد داخل املبنى
ال�صق ال�سجاد خارج املبنى – املناطق املفتوحة
ال�صق الأر�ضيات املطاطية
ال�صق بالط ال�سرياميك
اللوا�صق املعمارية Architectural Sealants
لوا�صق PVC
لوا�صق ABS

65 ppm
250 ppm
510 ppm
325 ppm

 3.4.1.3النقاط املتحققة
جدول( :)4-3توزيع النقاط �ضمن بند املواد اخلطرة – املواد اللزجة (اللوا�صق)
حت�صيل النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
الت�أكيد على �أن املواد اللزجة (الال�صقة) امل�ستعملة حتقق ال�شروط املبينة
باجلدول �أعاله
املجموع
� 3.4.1.4آلية حتقيق النقاط
.1
.2

1
1

�1إجراء فح�ص للهواء يف املبنى بعد �إمتام عملية تركيب املواد املراد ل�صقها.
2ا�ستعمال �أجهزة معتمدة من قبل م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية.

 3.4.1.5مرجعية ح�ساب النقاط

11. US EPA (Environment Protection Agency) method 24
22. SCAQMD method 302

 3.4.2املواد اخلطرة – الدهانات و الأغلفة
 3.4.2.1الهدف

Paints & Coatings

جلميع املباين اجلديدة وكذلك للمباين القائمة التي يراد �إعادة دهانها يجب ا�ستعمال مواد خالية من
املواد الع�ضوية املتطايرة )�Volatile Organic Compound (VOC›sأو �أنها حتتوي على مركبات
خطرة كالر�صا�ص �أو الزئبق بحيث ال تتجاوز احلدود امل�سموح بها.
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 3.4.2.2متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكد �أن الدهانات امل�ستعملة ال حتتوي على املواد اخلطرة املبينة �أو �أنها �أقل من احلدود امل�سموح بها كما
هو مبني باجلدول.
جدول( :)5-3موا�صفات الدهانات من حيث احتوا�ؤها على املواد اخلطرة
ا�سم املركب
المواد العضوية المتطايرة

)Volatile Organic Compound (VOC’s

احلد امل�سوح به

�آلية الت�أكد

100 gram/liter

�شهادة ر�سمية بفح�ص
املحتوى من املواد اخلطرة
تثبت �أنها ال حتتوي على
املواد املبينة �أو �أنها �أقل من
احلدود امل�سموح بها

الرصاص Lead

600 ppm
)(parts per million

الزئبق Mercury

200 ppm

 3.4.2.3النقاط املتحققة
جدول ( :)6-3توزيع النقاط �ضمن بند املواد اخلطرة – الدهانات و الأغلفة
متطلبات حت�صيل النقاط
الت�أكيد على �أن الدهانات امل�ستعملة حتقق ال�شروط املبينة باجلدول �أعاله
املجموع

حت�صيل النقاط
1
1

� 3.4.2.4آلية حتقيق النقاط

�شهادة ر�سمية معتمدة مبركبات الدهانات امل�ستعملة ون�سبة املواد اخلطرة بها ،على �أن يتم فح�صها من
قبل م�ؤ�س�سة املوا�صفات الفل�سطينية �أو �أي جهة �أخرى معتمدة من قبل امل�ؤ�س�سة.
 3.4.2.5مرجعية ح�ساب النقاط (Environment Protection Agency (EPA

 3.4.3املواد اخلطرة – الأ�سب�ست
الهدف

ASBESTOS

جلميع املباين املراد �إن�شا�ؤها �أو القائمة يحظر ا�ستخدام �أو تركيب مادة الأ�سب�ست خلطورتها الكبرية
على �صحة االن�سان .كما ال يجوز ا�ستعمال �أو تركيب مواد خمتلفة ميكن �أن حتتوي يف تركيبها على مادة
الأ�سب�ست ،وعلى من ي�ضع موا�صفات املواد امل�ستعملة يف عملية الإن�شاء �أن يكون لديه �إملام باملواد املختلفة
التي حتتوي عليها.
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 3.4.4املواد اخلطرة – ال�سجاد و الأر�ضيات ال�صلبة
الهدف

Carpet & Hard Flooring

جلميع املباين املراد تزويدها بال�سجاد �أو و�ضع الأر�ضيات ال�صلبة يجب �أن حتقق ال�شروط املطلوبة بحيث
تكون خالية من كافة املواد ال�ضارة �أو �أنها حتتوي على ن�سب م�سموح بها ،كما هو حمدد يف موا�صفات
م�ؤ�س�سة املوا�صفات الفل�سطينية �أو �أي جهة �أخرى معتمدة من قبل امل�ؤ�س�سة.
 3.4.5املواد اخلطرة – الأنظمة امل�ستعملة يف الأ�سقف
الهدف

Ceiling Systems

جلميع املباين املراد تزويدها ب�أ�سقف �صناعية يجب �أن حتقق ال�شروط املطلوبة بحيث تكون خالية من
كافة املواد ال�ضارة �أو �أنها حتتوي على ن�سب م�سموح بها ،كما هو حمدد يف موا�صفات م�ؤ�س�سة املوا�صفات
الفل�سطينية �أو �أي جهة �أخرى معتمدة من قبل امل�ؤ�س�سة.
 3.4.6املواد اخلطرة – تخفيف غاز الفورمالديهاد

Formaldehyde Reduction

 3.4.6.1الهدف

يف كافة املباين احلديثة �أو القائمة يجب ا�ستعمال مواد حتتوي على ن�سب منخف�ضة من مادة الفورمالديهاد،
خا�صة يف الأثاث واخل�شب امل�ضغوط وغريه ،مع مراعاة �أن ن�سبة الفورمالديهاد يف هواء املبنى الداخلي ال
تتجاوز احلدود امل�سموح بها.
ا�سم املركب
الفورمالديهاد

Formaldehyde

احلد امل�سوح به
ppb 80
()part per billion

�آلية الت�أكد
فح�ص متوا�صل ملدة  8ساعات

 3.4.6.2متطلبات حت�صيل النقاط

�إجراء فح�ص جلو املبنى ملدة � 8ساعات متوا�صلة بوا�سطة جهاز معتمد ومعاير من قبل م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية �أو �أي جهة معتمدة من قبلها ،على �أن يعاد الفح�ص يف مدة ال تزيد عن خم�س
�سنوات.
 3.4.6.3النقاط املتحققة
جدول ( : )7-3توزيع النقاط �ضمن بند املواد اخلطرة – تخفيف غاز الفورمالديهاد
متطلبات حت�صيل النقاط
الت�أكيد على �أن املواد امل�ستعملة حتقق ال�شروط املبينة باجلدول �أعاله
املجموع

النقاط املتحققة
2
2
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� 3.4.6.4آلية حتقيق النقاط
.1
.2

�1إجراء فح�ص للهواء يف املبنى بعد �إمتام عملية تركيب املواد املراد ل�صقها.
2ا�ستعمال �أجهزة معتمدة من قبل م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية.

 3.5جودة الهواء يف مواقف ال�سيارات Car Park Air Quality Management
 3.5.1الهدف

لت�سهيل عملية توفري نوعية هواء منا�سبة يف املباين املحتوية على الكراجات املغلقة .

 3.5.2متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكيد على ت�صميم للتهوية يتطابق �أو يزيد عن امل�ستوى املحدد لرتكيز مواد امللوثة للهواء و يتحقق هذا
بالقيا�س امل�ستمر للملوثات التالية :
جدول ( :)8-3ت�صميم التهوية لرتكيز ملوثات الهواء امل�سموح به
الوقت
 15دقيقة
 1ساعة
 24ساعة

التركيز األعلى
100 mg / m3
200 µg/m3
50 µg/m3

الغاز امللوث
)Carbon Monoxide (CO
)Nitrogen Dioxide (NO2
Particular Matter PM10

يف احلاالت التي ال يحتوي امل�شروع على كراجات مغلقة بن�سبة �إغالق تقل عن  75%فان النقاط تعطى تلقائيا
 3.5.3النقاط املتحققة
جدول ( :)9-3توزيع النقاط �ضمن بند جودة الهواء يف مواقف ال�سيارات
النقاط املتحققة

متطلبات حتصيل النقاط
التأكيد على أن تصميم التهوية لمواقف السيارات يحقق النقاط في األعلى
اجملموع

2
2

� 3.5.4آلية حتقيق النقاط
ملخ�ص لو�صف كيف �سيحقق امل�شروع النقاط ال�سابقة .
خمططات و تفا�صيل تو�ضح مواقع ح�سا�سات جودة الهواء ,نظام االنذار و اماكن طرح الفا�سد و اماكن ادخال
الهواء النقي .
 3.5.5مرجعية ح�ساب النقاط

11. World Health Organization WHO Guidelines 2000 Air Quality Guidelines
for Europe 2nd Edition www.who.int in relation to carbon monoxide and
nitrogen dioxide .
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22. particulate matter PM10 from ASHRAE 62.1.2007. Ventilation and Accept-

able Indoor Air Quality www.ashrae.org
33. Monitoring must take place within the breathing zone. This is the region
within an
occupied space between 1 and 1.8m above the floor and more than 0.1 m
from walls or
air conditioning equipment.

 3.6االرتياح احلراري
 3.6.1الهدف
.1
.2
.3

Thermal Comfort

1الرتويج للم�شاريع التي حتافظ على حتقيق م�ستوى ارتياح حراري عال للم�ستخدمني .
2الرتويج للم�شاريع التي توفر للم�ستخدمني نظام �سيطرة على االرتياح احلراري لتحقيق الراحة,
ظروف �صحية و زيادة �إنتاجية امل�ستخدمني .
3الرتويج لإ�سرتاتيجية توزيع املناطق احلرارية يف املبنى لتحقيق االرتياح احلراري و زيادة كفاءة الطاقة

 3.6.2متطلبات حت�صيل النقاط

1 .1الت�أكيد على عمل مناطق حرارية ( )Thermal Zoningحل�ساب متطلبات التربيد و التدفئة و احتواء
كل منطقة حرارية على وحدة حتكم ( .)Thermostatsم�ساحة املنطقة احلرارية يجب �أن ال تزيد عن
35م ²بجوار الواجهات اخلارجية للمبنى و 70م  ²يف املناطق الداخلية.
2 .2للمباين ال�سكنية توفري وحدة حتكم لكل غرفة نوم و غرفة معي�شة.
3 .3للمدار�س توفري وحدة حتكم لكل �صف و لكل مكتب .
4 .4للتهوية ال�صناعية :نقطة واحدة عند توفري جهاز حتكم لكل �شخ�صني و نقطة �أخرى عند توفري جهاز
(. )Occupancy Sensor
5 .5للتهوية املختلطة :نقطة واحدة عند توفري ال�شبابيك ذات التحكم اليدوي ح�سب ASHRAE
 62.1.2007الفقرة  5.1للتهوية الطبيعية لـ  % 50من امل�ساحات امل�ستخدمة و نقطتني عند توفري
التهوية الطبيعية لـ  % 75من امل�ساحات امل�ستخدمة.
6 .6الت�أكيد على ا�ستخدام ح�سابات املناطق احلرارية ( )Thermal Modeling Calculationخالل
عملية الت�صميم و الت�أكد من حتقيق ما يلي:
	-تو�ضيح قيمة متو�سط القيم املتوقعة ) Predicted Mean Vote (PMVو قيمة توقع ن�سبة عدم
الر�ضى ) Predicted Percentage Dissatisfied (PPDقد حتققت ح�سب املوا�صفات ISO
 7730 : 2005لـ  % 98من ال�سنة للتهوية ال�صناعية و ح�سب املوا�صفة ASHRAE 55-2004
 section 5.3لـ  % 90من ال�سنة للتهوية الطبيعية.
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جدول ( :)10-3متو�سط القيم املتوقعة و معانيها من ناحية االرتياح احلراري
)( PMV Values and Meanings

حالة االرتياح احلراري
�شعور باحلر Hot
ال�شعور بالدفىء Warm
ال�شعور بالدفء الب�سيط Slight warm

ASHRAE, 55
7
6
5

ISO 7730
+3
+2
+1

حمايد Neutral
ال�شعور بالربد اخلفيف Slight cool
ال�شعور بالربد Cool
ال�شعور بالربد Cold

4
3
2
1

0
-1
-2
-3

جدول ( :)11-3توقع ن�سبة عدم الر�ضى و معانيها من ناحية االرتياح احلراري
ISO 7730 comfort criteria

توقع نسبة عدم الرضى % PPD

حالة االرتياح احلراري

10%
20-25%
<30%
>30%

جيد
مقبول
سيئ
غير مقبول

درجة احلرارة القصوى
C°
26
27
28
29

 3.6.3النقاط املتحققة
جدول ( :)12-3توزيع النقاط �ضمن بند االرتياح احلراري
متطلبات حت�صيل النقاط
الت�أكيد على تق�سيم املناطق احلرارية و �أجهزة التحكم
للتهوية ال�صناعية :نقطة واحدة عند توفري جهاز حتكم لكل �شخ�صني و نقطة �أخرى عند توفري
جهاز ()occupancy sensor
للتهوية املختلطة :نقطة واحدة عند توفري ال�شبابيك ذات التحكم اليدوي ح�سب ASHRAE
 62.1.2007الفقرة  5.1للتهوية الطبيعية ل  % 50من امل�ساحات امل�ستخدمة و نقطتني عند
توفري التهوية الطبيعية ل  75%من امل�ساحات امل�ستخدمة
متو�سط القيم املتوقعة ( ) PMVبني – 0.7اىل  +0.7و ن�سبة عدم الر�ضى ( )PPDت�ساوي 15%
متو�سط القيم املتوقعة (  )PMVبني – 0.5اىل  +0.5و ن�سبة عدم الر�ضى ( )PPDت�ساوي 10%

املجموع (احلد االعلى)
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توزيع النقاط
1
2
2
1
2
7

� 3.6.4آلية حتقيق النقاط
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ا�ستخدام برامج املحاكة املحو�سبة املنا�سبة
2برامج املحاكاة املحو�سبة يجب �أن تكون قادرة على عمل حماكاة ت�شمل ال�سنة كاملة � 8760ساعة .
3تقرير خمت�صر يو�ضح كيف �سيحقق امل�شروع متطلبات االرتياح احلراري.
4ر�سومات تو�ضح حدود املناطق احلرارية و �أنظمة التهوية ال�صناعية ووحدات التحكم
5جدول يبني املناطق احلرارية ,ا�سمها ,م�ساحتها ,درجة حرارة الهواء فيها ,الطاقة الالزمة للتدفئة و
التربيد �أو جمموع �ساعات عدم االرتياح احلراري يف حالة عدم وجود نظام تدفئة و تربيد,
6يف حالة عدم ا�ستخدام انظمة التكييف تقدمي ما يلي:
 -تقرير يحتوي على اال�شهر التي �سي�ستخدم فيها التهوية الطبيعية ,متو�سط درجة احلرارة خاللهذه اال�شهر� ,آلية التحكم يف ال�شبابيك و م�ساحاتها.
 -الواجهات و املقاطع التي تو�ضح ال�شبابيك و م�ساحة الفتحات . -جدول باملناطق احلرارية ,درجة حرارة الت�شغيل ..Dynamic Simulation Modeling

 3.6.5مرجعية ح�ساب النقاط
1 .1املعادالت � 1إىل  5من املوا�صفة  EN ISO 7730حل�ساب PMV / PPD
2 .2املوا�صفة Section 5.3 2004-ASHRAE 55
33. ANSI / ASHRAE 62.1.2007, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality,
www.ashrae.org
44. EN ISO 7730 : 2005 “Ergonomics of the thermal environment – Analytical
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of
the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria”, www.bsigroup.com
55. ASHRAE 55-2004, “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy” www.ashrae.org.

 3.7ا�ستخدام الإ�ضاءة ال�صناعية ذات الرتددات العالية High Frequency Lighting
 3.7.1الهدف

املحافظة على جودة ارتياح ب�صري عن طريق ا�ستخدام �إ�ضاءة ذات ترددات عالية .
 3.7.2متطلبات حت�صيل النقاط
.1
.2

1ال �إ�ضاءة �ساطعة �أو متوهجة  Incandescent Lampsيف الفراغات الداخلية و على جميع وحدات
الفلوري�سنت الدائمة �أن حتتوي على �إ�ضاءة ذات ترددات عالية.
2تزويد الفراغات بح�سا�سات ا�ستخدام  Occupancy Sensorsيف غرف االجتماعات ,قاعات
امل�ؤمترات ,املكاتب و ممرات احلركة .
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 3.7.3النقاط املتحققة
جدول ( )13-3توزيع النقاط �ضمن بند ا�ستخدام الإ�ضاءة ال�صناعية ذات الرتددات العالية
متطلبات حت�صيل النقاط
املباين العامة :جميع وحدات الإ�ضاءة امل�ستخدمة حتقق املتطلبات �أعاله
املباين ال�سكنية % 95 :من وحدات الإ�ضاءة امل�ستخدمة حتقق املتطلبات �أعاله
املجموع

توزيع النقاط
2
2

 3.7.4طريقة حتقيق النقاط
.2

1الت�أكيد على عدم ا�ستخدام الإ�ضاءة املتوهجة . Incandescent Lamps
2املوا�صفات التي تو�ضح خ�صائ�ص الإ�ضاءة ذات الرتدد العايل و �أنظمة احل�سا�سات Occupancy

.3
.4

3جداول الإ�ضاءة امل�ستخدمة و موا�صفاتها .
4الت�أكيد على �أن جميع الفراغات حتتوي على ح�سا�سات اال�ستخدام .

.1

. Sensors

 3.7.5مرجعية ح�ساب النقاط
ال يوجد

Daylight and Glare

 3.8الإ�ضاءة الطبيعية و التوهج
 3.8.1الهدف
ت�شجيع زيادة اعتماد الإ�ضاءة الطبيعية و ت�صميم املباين ب�شكل يحقق القدر الأكرب من ا�ستخدام الإ�ضاءة
الطبيعية لإ�ضاءة الفراغات الداخلية .
 3.8.2متطلبات حت�صيل النقاط
.1
.2
.3
.4
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1تركيب ح�سا�سات الإ�ضاءة للت�أكد من توفر الإ�ضاءة الطبيعية املنا�سبة .
2تزويد الفراغات بح�سا�سات ا�ستخدام  Occupancy Sensorsيف غرف االجتماعات ,قاعات
امل�ؤمترات ,املكاتب و ممرات احلركة .
3تو�ضيح ا�ستخدام تقنيات مكافحة التوهج مثل� :أجهزة التحكم الأوتوماتيكية �أو اليدوية للتوهج على
جميع ال�شبابيك املعر�ضة لل�شم�س املبا�شرة.
4الت�أكيد على توفر م�ستوى �شدة �إ�ضاءة مبا ال يقل عن  250لوكس على م�ستوى �سطح العمل للن�سب
التالية من الفراغات امل�ستخدمة .
 1نقطة واحدة عند �إ�ضاءة  % 50من امل�ساحة امل�ستخدمة .
 2نقطة عند �إ�ضاءة  % 75من امل�ساحة امل�ستخدمة .

 3.8.3النقاط املتحققة
جدول ( :)14-3توزيع النقاط �ضمن بند الإ�ضاءة الطبيعية و التوهج
متطلبات حت�صيل النقاط

توزيع النقاط

املباين العامة :حتقيق ما ال يقل عن  250لوك�س ل  % 50من الفراغات امل�ستخدمة
املباين ال�سكنية :حتقيق ما ال يقل عن  200لوك�س ل  % 50من غرف املعي�شة و غرف النوم
املدار�س :حتقيق ما ال يقل عن  300لوك�س ل  % 75من الفراغات امل�ستخدمة
املباين العامة :حتقيق ما ال يقل عن  250لوك�س ل  % 75من الفراغات امل�ستخدمة
املباين ال�سكنية :حتقيق ما ال يقل عن  200لوك�س ل  % 75من غرف املعي�شة و غرف النوم
املدار�س :حتقيق ما ال يقل عن  300لوك�س ل  % 90من الفراغات امل�ستخدمة
املجموع (احلد االعلى)

2

3
3

� 3.8.4آلية حتقيق النقاط

تقرير خمت�صر ي�صف كيف �سيحقق امل�شروع املتطلبات ال�سابقة يحتوي على ما يلي:
1 .1مقاطع �أفقية و عاموديه و واجهات .
2 .2فعالية الزجاج امل�ستخدم .
3 .3فعالية �أجهزة التحكم بالتوهج .
4 .4احل�سا�سات امل�ستخدمة للإ�ضاءة Daylight Occupancy Sensors
5 .5عملية حماكاة با�ستخدام برامج الكمبيوتر تو�ضح م�ستوى الإ�ضاءة الطبيعية املتوفرة .
6 .6ورقة بيانات  Spreadsheetتو�ضح �أن كافة الفراغات حتقق املتطلبات ال�سابقة .

 3.8.5مرجعية ح�ساب النقاط
.1
.2
.3

1ح�ساب �شدة الإ�ضاءة الطبيعية :يجب ا�ستخدام برامج الكمبيوتر حل�ساب �شدة الإ�ضاءة الطبيعية يف
الفراغات الداخلية .
2ح�ساب �شدة الإ�ضاءة الطبيعية باالعتماد على . CIE Standard Clear Sky
3حتديد املرجعيات و املوا�صفات التي ت�ؤثر على ح�سابات الإ�ضاءة الطبيعية مثل نوع الزجاج امل�ستخدم
و معامل االنعكا�س للأ�سطح الداخلية .

 3.9الإطاللة View
 3.9.1الهدف

تزويد امل�ستخدم داخل املبنى باالت�صال الب�صري مع البيئة اخلارجة.
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 3.9.2متطلبات حت�صيل النقاط
.1
.2

1الت�أكيد على �أن  % 75من الفراغات الداخلية امل�ستخدمة لها ات�صال مبا�شر مع البيئة اخلارجية
2يف حالة املكاتب املفتوحة  Open Officesيجب �أن حتتوى اجلدران الزجاجية الداخلية (القواطع)
على خط نظر مبا�شر نحو اخلارج .

 3.9.3النقاط املتحققة
جدول ( :)15-3توزيع النقاط �ضمن بند الإطاللة
متطلبات حت�صيل النقاط
املباين العامة % 75 :من الفراغات امل�ستخدمة لها ات�صال ب�صري مبا�شر مع اخلارج
املباين ال�سكنية % 75 :من غرف النوم و فراغات املعي�شة لها ات�صال ب�صري مبا�شر
مع اخلارج
املجموع

توزيع النقاط
2
2

� 3.9.4آلية حتقيق النقاط
.1
.2

1تقرير خمت�صر يو�ضح كيف �سيحقق امل�شروع النقاط �أعاله مبا يف ذلك ملخ�ص امل�ساحات ذات
الإطاللة اخلارجية و ح�سابات تو�ضح �أن  % 75من الفراغات امل�ستخدمة تتمتع ب�إطاللة �إىل اخلارج .
2خمططات حتتوي على خطوط النظر �إىل خارج املبنى و تظليل املناطق غري املطلة .

 3.9.5مرجعية ح�ساب النقاط
.1
.2

1املناطق الزجاجية النافذة ب�صريا تقع �ضمن املدى  760ملم �إىل  2280ملم عن �أر�ضية الفراغات
الداخلية .
2ارتفاع ر�أ�س ال�شخ�ص اجلال�س  1.1م عن �أر�ضية الفراغات الداخلية .

 3.10انتقال ال�صوت
 3.10.1الهدف

Sound Transmission

جميع املباين والغرف �أو امل�ساحات امل�سكونة يجب �أن تلتزم باحلدود امل�سموح بها النتقال ال�صوت من و�إىل
املكان امل�سكون .وي�ستثنى من ذلك الأماكن املفتوحة ومواقف ال�سيارات.
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 3.10.2متطلبات حت�صيل النقاط

جلميع اجلدان اخلارجية يجب �أن ال يقل معامل خ�سارة انتقال ال�صوت
) Class (STCعن  50dBخا�صة للمباين ال�سكنية واملباين التعليمية .كذلك بالن�سبة للجدران الداخلية
والأر�ضيات بني الطوابق �أن ال يقل خ�سارة انتقال ال�صوت) Sound Transmission Class (STCعن
� . 50dBأما لل�صوت املنتقل من خالل ج�سم املبنى والناجت عن الطرق �أو اال�صطدام فيجب �أن ال يقل
معامل انتقال ال�صوت ) Impact Insulation Class (IICعن .56dB
Sound Transmission

 3.10.3النقاط املتحققة
جدول ( : )16-3توزيع النقاط �ضمن بند انتقال ال�صوت
توزيع النقاط

متطلبات حتصيل النقاط
معامل انتقال الصوت في الجدران الخارجية STC>50 db

1

معامل انتقال الصوت في الجدران الداخلية واألرضيات STC>50 db

1

معامل انتقال الصوت الناتج عن الطرق أو االصطدام في األرضيات IIC >56 db

1

اجملموع

3

� 3.10.4آلية حتقيق النقاط

تقدمي خمططات تف�صيلية مبقاطع اجلدران و�أر�ضيات الطوابق مبا يثبت قيمة عازلية ال�صوت.
�أو تقدمي نتائج فح�ص لعازلية ال�صوت لتلك اجلدران �أو الأر�ضيات.
 3.10.5مرجعية ح�ساب النقاط

املوا�صفات العاملية املعتمدة للعازلية ال�صوتية للجدران اخلارجية.
 3.11البيئة الآمنة وال�سليمة Safe & Secure Environment
 3.11.1الهدف

يجب توفري تهوية جيدة جلميع املباين اجلديد والقائمة وب�شكل خا�ص املباين العامة مبا يف ذلك املباين
التعليمية ،ال�صحية ،دور العبادة ،الفنادق ،امل�سارح ،ال�سينمات وغريها ت�سمح بتجديد الهواء ومنع تركيز
امللوثات املختلفة.
ويف جميع احلاالت ال�سابقة ول�ضمان بيئة �سليمة و�آمنة للإن�سان يجب �ضمان ن�سب امللوثات لتكون �أقل مما
هو حمدد باجلدول التايل:
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جدول ( : )17-3ن�سب امللوثات امل�سوح بها ل�ضمان بيئة �آمنة و�سليمة
املركب
ثاني أكسيد الكربون CO2
أول أكسيد الكربون CO
الحبيبات العالقة PM10
الحبيبات العالقة PM2.5
المواد العضوية المتطايرة TVOC
أكاسيد النيتروجين NOx
الفورمالدهايد Formaldehyde
األوزون Ozone

العدد الكلي للفطريات

� 3.11.2آلية حتقيق النقاط
.2
.3

0.225 mg/m3
300 µg/m3

3 ppm
.08 ppm0
120 µg/m3

 8ساعات
متواصلة

500 CFU
(Colony-forming
)unit
500 CFU
(Colony-forming
)unit

العدد الكلي للبكتيريا

.1

احلد األعلى
املسموح به
5000 ppm
25 ppm
0.45 mg/m3

فترة
الفحص

اجلدول الزمني
إلجراء الفحص

 -تجرى عندتشغيل المبنى
 -تجرى مرة كلخمس سنوات

1يجب اجراء الفح�ص عند بدء ت�شغيل املبنى.
 2يجب �إعادة �إجراء الفح�ص مرة كل خم�س �سنوات.
 3يجب �إجراء املبنى من قبل جهة مرخ�صة ومعتمدة ،وتكون جميع �أجهزة الفح�ص معتمدة ومعايرة من
قبل م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية �أو �أي جهة �أخرى معتمدة من قبل امل�ؤ�س�سة.

 3.11.3النقاط املتحققة
جدول ( : )18-3توزيع النقاط �ضمن بند البيئة الآمنة وال�سليمة
توزيع النقاط

متطلبات حتصيل النقاط
مطابقة جميع الملوثات للمواصفات المحددة وعدم تجاوز الحدود المبينة
بالجدول أعاله
اجملموع

 3.11.4مرجعية ح�ساب النقاط

مطابقة نتائج الفحو�صات لقيم املحددات املبينة باجلدول وعدم جتاوزها.
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3
3

الفصل الرابع
كفاءة استخدام الطاقة () Energy Use Efficiency

كفاءة استخدام الطاقة () Energy Use Efficiency

متهيد
عند الت�صميم والإن�شاء وا�ستخدام املن�ش�أة يجب مراعاة بع�ض القواعد امل�ساعدة والتقيد بتنفي ــذ �أنظمة
وموا�صفات ت�ؤدي �إىل توفري الطاقة وتقليــل الكلفــة الت�شغيلية للمباين للو�صول �إىل مبان اقت�صادية يف
الت�شغيــل وذلك من خالل ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ا�ستخدام مواد العزل لكافة العنا�صر اخلارجية للمباين مثل الأ�سقف واجلدران واجل�سور والأعمدة.
2ا�ستخدام زجاج مزدوج جلميع الفتحات اخلارجية.
3ا�ستخدام البدائل املوفرة للطاقة ال�شم�سية لتدفئة وتربيد الفراغات الداخلية و�أي �أنظمة �أخرى ممكن
ا�ستخدامها لهذه الغاية.
4ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لت�أمني املياه ال�ساخنة للمباين يف حال احلاجة لها.
5ا�ستخدام وحدات الإنارة املوفرة للطاقة .
6ا�ستخدام اخلاليا ال�شم�سية للإنارة اخلارجية وكامريات املراقبة

و الهدف من هذا الف�صل و�ضع القواعد العامة لتقليل ا�ستهالك الطاقة باملباين اخل�ضراء
املجموع الكلي للنقاط ( )60وتوزع على املجاالت التالية:
جدول ( :)1-4توزيع النقاط �ضمن حمور كفاءة ا�ستخدام الطاقة

الرقم
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

النقاط

البند
التخطيط لأنظمة الطاقة باملبنى

إلزامي Required

حتقيق احلد الأدنى لكفاءة ا�ستخدام وا�ستهالك الطاقة

إلزامي Required

التخطيط لإدارة �أنظمة التربيد باملبنى

إلزامي Required

حتقيق احلد الأف�ضل لكفاءة ا�ستخدام الطاقة – العزل احلراري والتظليل

25

ا�ستغالل الطاقة املتجددة

18

كفاءة املعدات واالجهزة امل�ستخدمة يف املباين

12

املباين الذكية

5
اجملموع
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 4.1التخطيط لكافة �أنظمة الطاقة باملبنى � -شرط الزامي
الهدف :

يجب �أن تكون جميع �أنظمة الطاقة حتقق �أ�سا�سيات الت�صميم والإن�شاء ال�سليم وكذلك متطلب مالك
امل�شروع.
الأنظمة التي يجب فح�صها� :أنظمة الإنارة� ،أنظمة التدفئة� ،أنظمة التربيد� ،أنظمة ت�سخني املياه و�أنظمة
الطاقة املتجددة.
اال�سرتتيجية:

يجب حتديد �شكل وهيئة ت�شغيل الأنظمة يف مرحلة مبكرة من الت�صميم ،و�ضع خطة ت�شغيل الأنظمة
و�صيانتها ،وجتهيز تقارير دورية عن �أدائها.
 4.2الو�صول �إىل احلد الأدنى ال�ستهالك الطاقة – �شرط الزامي
الهدف:

حتقيق احلد الأدنى ال�ستهالك الطاقة ،و�أي تخفي�ض �إ�ضايف ال�ستهالك الطاقة �سي�ؤدي �إىل نقاط �إ�ضافية،
كذلك الأمر بالن�سبة لغالف املبنى وهو ما ي�ؤدي �إىل تقليل ا�ستهالك الطاقة والت�أثريات البيئية ال�سيئة
الناجتة عنها.
املتطلبات :

من �أجل �إثبات كفاءة ا�ستهالك الطاقة ميكن عمل واحدا من اخليارين التاليني:
1 .1ا�ستخدام برامج املحاكاة الذكية للطاقة باملبنى ،ومقارنة النتائج مع املعدالت القيا�سية ال�ستهالك
الطاقة يف مبان مماثلة ويف نف�س البيئة املناخية.
2 .2ا�ستخدام طرق الت�صميم الإلزامية ح�سب موا�صفات .ASHRAE
الإ�سرتاتيجية:

ت�صميم غالف املبنى ح�سب ال�شروط واملوا�صفات العاملية وا�ستخدام التقنيات احلديثة ملنع الرطوبة
وت�سرب املياه وحتقيق الأداء الأف�ضل للطاقة باملبنى.
 4.3التخطيط لأنظمة التربيد باملبنى – �شرط الزامي

الهدف :تقليل الأ�ضرار الناجتة عن �أجهزة التربيد على طبقة الأوزون.
املتطلبات  :عدم ا�ستخدام املربدات املعتمدة على  CFCيف كافة املباين احلديثة ،و و�ضع خطط �سليمة
للتخل�ص منها باملباين القائمة.
الإ�سرتاتيجية :ا�ستبعاد كافة الأنظمة والأجهزة التي حتتوي على .CGC
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 4.4حتقيق احلد الأف�ضل لكفاءة ا�ستخدام الطاقة
 4.4.1الهدف :

يعترب حتقيق احلد الأدنى لكفاءة ا�ستخدام وا�ستهالك الطاقة متطلبا �إلزاميا� ،أما حتقيق احلد الأف�ضل
فهو يعترب متطلبا �ضروريا لتحقيق النقاط الواردة يف هذا الباب .والأداء الأف�ضل ال�ستخدام وا�ستهالك
الطاقة يعني تر�شيد اال�ستهالك والو�صول �إىل �أدنى م�ستوى ممكن من اال�ستهالك دون الت�أثري على �أداء
االنظمة املختلفة باملبنى ،مع تقليل الأثار البيئية واالقت�صادية ال�سلبية الناجمة عن هذا اال�ستهالك.
 4.4.2املتطلبات:
ا�ستخدام برامج املحاكاة احلرارية الثبات ان املبنى بالكامل يحقق الهدف املبني �أعاله.
 4.4.3اال�سرتاتيجية:
ت�صميم غالف املبنى (املحيط اخلارجي للمبنى) بحيث يحقق ال�شروط العاملية واملبينة الحقا وا�ستخدام
طرق خمتلفة للعزل احلراري و عزل الرطوبة للو�صول اىل �أف�ضل �أداء للطاقة يف املبنى.
النقاط املتحققة

جدول ( :)2-4توزيع النقاط �ضمن بند حتقيق احلد الأف�ضل لكفاءة ا�ستخدام الطاقة

متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكد من عدم جتاوز احلد الأعلى للمو�صلية احلرارية للجدران
الت�أكد من عدم جتاوز احلد الأعلى للمو�صلية احلرارية لل�سقف الأعلى
الت�أكد من عدم جتاوز احلد الأعلى للمو�صلية احلرارية للنوافذ
الت�أكد من عدم جتاوز احلد الأعلى ملعامل التظليل للنوافذ
الت�أكد من عدم جتاوز احلد الأدنى لنفاذية ال�ضوء للنوافذ
الت�أكد من عدم جتاوز احلد الأعلى للمو�صلية احلرارية للأبواب
الت�أكد من عدم جتاوز احلد الأعلى لت�سريب الهواء

املجموع

توزيع النقاط
5
5
5
3
3
2
2

25

�آلية حتقيق النقاط  :ل�ضمان حتقيق النقاط املطلوبة يجب االلتزام بالقواعد التالية يف عملية ت�صميم و
تنفيذ املبنى
 4.4.1كفاءة غالف املبنى
 4.4.1.1عزل الرطوبة

هو ا�ستعمال غ�شاء �أو حاجز ملنع ت�سرب املياه و الرطوبة من و �إىل جدار البناء يف ج�سم املبنى الداخلي
واخلارجي ،و ت�شتمل العنا�صر الداخلية على احلمامات و غرف الغ�سيل وغريها� ،أما العنا�صر اخلارجية
فت�شمل الأ�سقف واجلدران اخلارجية  ،ال�شرفات ،وحمامات ال�سباحة وغريها.
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وتن�ش�أ الرطوبة من مياه الأمطار ،املياه ال�سطحية ،املياه اجلوفية ،الت�سريب من �أنابيب املياه وال�صرف
ال�صحي ،ري نباتات الزينة الداخلية ،التكثيف الناجت عن ن�شاطات االن�سان املختلفة ورداءة امل�صنعية يف
عملية البناء.
متطلبات العزل املائي

يجب حماية املبنى من الأ�ضرار الناجتة عن ت�سرب املياه �إىل ج�سم املبنى مما ي�ؤدي �إىل �أ�ضرار �إن�شائية
قد ت�ؤدي �إىل حدوث ت�شويهات باملبنى .وميكن �أن تتم عملية احلماية من خالل ا�ستعمال �أغ�شية وحواجز
وموانع ومواد حم�سنة متنع مرور املياه والرطوبة يف العنا�صر االن�شائية ،ويجب �أن تتوفر يف هذه احلواجز
والأغ�شية املوا�صفات التالية:
1 .1مقاومة نفاذية املياه .
2 .2عدم وجود �أ�ضرار للعاملني بها �أو مل�ستخدمي املبنى.
3 .3قدرة الت�صاق عالية للثبات لفرتة طويلة جدا.
4 .4مقاومة الظروف املناخية والبيئية وذات عمر افرتا�ضي كبري.
�5 .5سهولة التنفيذ.
6 .6مرونة عالية لتحمل احلركات الطبيعية والإهتزازات باملبنى.
�7 .7سهولة ت�شكيلها خا�صة يف الفوا�صل والت�شكيالت املعقدة يف ج�سم املبنى.
 4.4.1.2العزل احلراري

ويق�صد بالعزل احلراري منع انتقال وت�سريب احلرارة من اخلارج اىل الداخل �أو بالعك�س بو�سائل االنتقال
املختلفة كالتو�صيل واحلمل واال�شعاع .ويتم ذلك من خالل ا�ستعمال مواد ذات مقاومة حرارية عالية
(عازلة للحرارة).
خ�صائ�ص املواد العازلة امل�ستعملة

ي�شرتط يف املواد العازلة امل�ستعملة لتقليل االنتقالية احلرارية يف غالف املبنى ما يلي:
�1 .1أن تكون قيمة املقاومة احلرارية عالية (ذات مو�صلية حرارية منخف�ضة).
�2 .2أن تكون املادة العازلة مقاومة لنفاذية املياه وال�ضوء.
�3 .3أن تكون مقاومة لإمت�صا�ص املياه والرطوبة وبخار املاء.
�4 .4أن تكون مقاومة للبكترييا والعفن والفطريات ولي�ست ذات �أ�ضرار �صحية.
�5 .5أن تكون مقاومة احلريق وال ينتج عنها غازات �سامة.
�6 .6أن تكون عالية املقاومة للتغريات والتفاعالت الكيماوية.
�7 .7أن تكون متوفرة و�سهلة التنفيذ.
�8 .8أن تكون مطابقة للموا�صفات الفل�سطينية.
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 4.4.2متطلبات احلد الأدنى لأداء الغالف اخلارجي للمبنى

يجب التقيد بقيم االنتقالية احلرارية املبينة يف اجلدول ( )3-4جلميع العنا�صر اخلارجية للمبنى
كاجلدران والأ�سطح والنوافذ اخلارجية والأبواب اخلارجية  Elements) (Exposedوالتي تف�صل ما بني
البيئة الداخلية للمبنى واجلو اخلارجي.
 4.4.2.1الهدف

لكافة املباين اجلديدة واملكيفة يجب �أن ال يزيد معامل التو�صيل احلراري  U-valueومعامل الظل ومعامل
نفاذية ال�ضوء وكذلك معدل ت�سريب الهواء للمبنى عن القيم املحددة يف اجلداول املبينة �أدناه.
 4.4.2.2متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكد من �أن ح�سابات قيم معامل التو�صيل احلراري و معامل الظل ونفاذية ال�ضوء ال تتجاوز القيم
املحددة وااللتزام بكافة التعليمات املحددة ح�سب International Energy Conservation Code
يف البنود  502.4و  503.2و  504و .505
� 4.4.2.3آلية حتقيق النقاط

1ر�سوم تو�ضيحية ملقاطع كافة العنا�صر الإن�شائية لغالف املبنى تبني نوع و�سماكة كافة الطبقات واملادة
العازلة امل�ستعملة ومكانها.
�2سرد و�صفي لكيفية احلد من ت�سريب الهواء يف النوافذ والأبواب وفتحات التهوية و�أماكن متديدات املياه
والكهرباء وال�صرف ال�صحي و�أنابيب الهواء وغريها.
3ورقة بيانات  Spread Sheetحل�سابات معامل التو�صيل احلراري لكافة العنا�صر الإن�شائية لغالف
املبنى .
4ا�ستخدام �أحد الربامج العاملية املعتمدة حل�سابات العزل احلراري والأحمال احلرارية للمبنى .

.1
.2
.3
.4

 4.4.2.4مرجعية ح�ساب النقاط

- International Energy Conservation Code Sections 502.4, 503.2, 504, 505..

احلدود العليا امل�سموح بها لكافة العا�صر االن�شائية يف غالف املبنى :
جدول ( )3-4القيمة العظمى لالنتقالية احلرارية  Uلعنا�صر الغالف اخلارجي املك�شوفة
الرقم

العنا�صر الإن�شائية بالغالف اخلارجي للمبنى

1
2
3
4

اجلدار اخلارجي
ال�سقف االفقي املك�شوف
ال�سقف املائل املك�شوف
الأر�ضيات ال�صلبة املت�صلة بالأر�ض
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�أعلى قيمة لالنتقالية احلرارية
)U (W/m2.°K

0.5
0.39
0.39
0.46

5
6
7
		

0.46
2.46
6

الأر�ضيات املك�شوفة
النوافذ اخلارجية
الأبواب اخلارجية املك�شوفة

�أما بالن�سبة للعنا�صر �شبه املك�شوفة ( )Semi-Exposed Elementsوالتي تف�صل بني �أجزاء املبنى
امل�ستعملة والأجزاء غري امل�ستعملة (ال يوجد بها تدفئة وتكييف) فيجب التقيد بقيم االنتقالية احلرارية
املبينة باجلدول (.)4-4
جدول (: )4-4القيمة العظمى لالنتقالية احلرارية  Uلعنا�صر الغالف اخلارجي �شبه املك�شوفة
العنا�صر الإن�شائية بالغالف اخلارجي للمبنى
1
2
3

)U (W/m2.°K

0.6
0.6
2.46

اجلدار �شبه املعر�ض للخارج
الأر�ضيات �شبه املك�شوفة
النوافذ �شبه املعر�ضة للخارج

�أما بالن�سبة للمناطق الباردة (خا�صة املناطق اجلبلية)
كما هو مبني باجلدول (.)5-4

�أعلى قيمة لالنتقالية احلرارية

يف�ضل �أن تكون قيم االنتقالية احلرارية U Value

جدول ( :)5-4القيمة العظمى لالنتقالية احلرارية  Uلعنا�صر الغالف اخلارجي املك�شوفة
للمناطق الباردة
العناصر اإلنشائية بالغالف اخلارجي للمبنى
1
2
3
4
5
6
7

اجلدار اخلارجي
ال�سقف الأفقي املك�شوف
ال�سقف املائل املك�شوف
الأر�ضيات ال�صلبة املت�صلة بالأر�ض
الأر�ضيات املك�شوفة
النوافذ اخلارجية
الأبواب اخلارجية املك�شوفة

�أعلى قيمة لالنتقالية احلراريةU
)(W/m2.°K

0.35
0.25
0.25
0.35
0.35
2.0
6

و للعنا�صر �شبه املك�شوفة ( )Semi-Exposed Elementsيف املناطق الباردة ف�إنه من املف�ضل التقيد بقيم
االنتقالية احلرارية املبينة باجلدول (.)6-4
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جدول ( )6-4القيمة العظمى لالنتقالية احلرارية  Uلعنا�صر الغالف اخلارجي �شبه املك�شوفة
في املنطق الباردة.
العنا�صر الإن�شائية بالغالف اخلارجي للمبنى
1
2
3

اجلدار �شبه املعر�ض للخارج
الأر�ضيات �شبه املك�شوفة
النوافذ �شبه املعر�ضة للخارج

�أعلى قيمة لالنتقالية احلرارية
)U (W/m2.°K

0.6
0.6
2.46

العنا�صر الزجاجية ال�شفافة

لكافة العنا�صر الزجاجية نفاذة ال�ضوء يف اجلدران يجب �أن تكون قيم معامل االنتقال احلراري ومعامل
الظل و نفاذية ال�ضوء �أقل من احلدود املبينة يف اجلدول (.)7-4
جدول ( )7-4احلد الأعلى لقيم معامل االنتقال احلراري ومعامل الظل و نفاذية ال�ضوء
معامل انتقال احلرارة
( U- Valueلفصل
الصيف)

معامل الظل

معامل نفاذية
الضوء

للجدران

ن�سبة الزجاج �أقل من  40%من
م�ساحة اجلدار
ن�سبة الزجاج �أكرب من � 40%إىل
 60%من م�ساحة اجلدار
ن�سبة الزجاج �أكرب من  60%من
م�ساحة اجلدار

2.1 w/m2.K

0.4 max

25% min

1.9 w/m2.K

0.32 max

10% min

1.9 w/m2.K

0.25 max

10% min

للنوافذ والكوات يف الأ�سقف

ن�سبة الزجاج �أقل من  10%من
م�ساحة ال�سقف
ن�سبة الزجاج �أكرب من  10%من
م�ساحة ال�سقف
لواجهات املعار�ض
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1.9 w/m2.K

0.32 max

40% min

1.9 w/m2.K

0.25 max

30% min

1.9 w/m2.K

0.75 max

30% min

4 4.0.3اجل�سور احلرارية

لكافة املباين اجلديدة املكيفة ،يجب تفادي اجل�سور احلرارية �أو عزلها �إن وجدت مثل نقاط االت�صال بني
اجل�سور اخلر�سانية �أو اجل�سور املعدنية وبني اجلدران اخلارجية والأعمدة وحول الأبواب والنوافذ والتي
تعمل على ت�سرب احلرارة من اخلارج �إىل داخل املبنى وذلك للتقليل من كمية احلرارة املنقولة.
� 4.4.4إحكام �إغالق املبنى
لكافة �أنواع املباين اجلديدة املكيفة ،يجب �أن ال يزيد ت�سريب الهواء من املبنى �أو �إىل داخل املبنى عن 10
مرت مكعب يف ال�ساعة لكل مرت مربع من غالف املبنى( 10م� /3س/م.)2
4.4

4ا�ستغالل الطاقة املتجددة

الهدف :

زيادة م�ستوى ا�ستغالل الطاقة املتجددة باملبنى وذلك من خالل ت�صميم �أنظمة الطاقة ال�شم�سية لأغرا�ض
التدفئة والتكييف وت�سخني املياه ،بالإ�ضافة �إىل توليد الطاقة باملوقع من امل�صادر املتجددة املختلفة،
وتخفي�ض الآثار البيئية واالقت�صادية الناجتة عن ا�ستخدام الطاقة من م�صادرها التقليدية.
املتطلبات :ا�ستخدام امل�صادر املختلفة للطاقة املتجددة يف املبنى وتوليد الطاقة يف املوقع.
التقنيات امل�ستخدمة  :ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية ب�شكل فعال يف ت�صميم املبنى من خالل امل�ساحات
الزجاجية مع التظليل املنا�سب بال�صيف ،ا�ستغالل طاقة ال�شم�س والرياح يف توليد الكهرباء ،ا�ستغالل
الطاقة اجلوفية والطاقة احليوية.
�إن ا�ستغالل الطاقة املتجددة باملبنى يعد واحدا من �أهم عنا�صر الت�صميم البيئي للمباين اخل�ضراء.
وجلميع املباين اجلديدة خا�صة املباين ال�سكنية واملباين العامة كاملباين التعليمية وغريها يجب مراعاة
ا�ستغالل الطاقة املتجددة ب�شكل عام والطاقة ال�شم�سية ب�شكل خا�ص .وميكن تق�سيم ا�ستغالل الطاقة
املتجددة على النحو التايل:
جدول ( :)8-4توزيع النقاط �ضمن بند ا�ستغالل الطاقة املتجددة
حتصيل
النقاط

متطلبات حت�صيل النقاط
-1
-2
-3
-4

ت�صميم املباين با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح يف توليد الكهرباء
ا�ستخدام ال�سخانات ال�شم�سية لت�سخني املياه
ا�ستخدام الطاقة اجلوفية �أو الطاقة احليوية
املجمــــــوع

Passive Solar Design

6
4
4
4
18
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 4.5.1ت�صميم املباين با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية

يعترب الت�صميم املعماري البيئي الذي يعتمد على واحد �أو �أكرث من �أنظمة الطاقة ال�شم�سية واحدا من
�أهم عنا�صر تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة باملبنى لعملية التدفئة والتكييف والتهوية ،وتقوم هذه الأنظمة
على مبد�أ ال�سماح لأكرب ما ميكن من الطاقة ال�شم�سية من الدخول اىل املبنى يف ف�صل ال�شتاء وذلك من
خالل امل�ساحات الزجاجية املختلفة ،ويف نف�س الوقت عدم ال�سماح لها بالدخول يف ف�صل ال�صيف من
خالل التظليل الفعال لتلك امل�ساحات� .إ�ضافة �إىل توفري نظام طبيعي للتهوية ي�ضمن التخل�ص من احلرارة
الزائدة يف ف�صل ال�صيف.
الأنظمة ال�شم�سية غري الن�شطة Passive Solar Systems :ت�ستخدم الأنظمة غري الن�شطة
ال�شم�س لإحداث �أكرب ت�أثري ممكن يف جو املبنى الداخلي .وتبد�أ عملية بناء النظام الناجح بتوجيه املبنى.
�إذ يجب �أن يوجه اجلدار الأطول من املبنى جهة اجلنوب يف دولة فل�سطني ،للح�صول على �أكرب قدر ممكن
من �ضوء ال�شم�س .ويحتاج جانب املبنى الـذي يوجـه للجنـوب �إىل م�ساحـات زجاجيـة كبرية مب�ساحة التقل
عن  % 20من م�ساحة الأر�ضية ،لت�سمح لل�ضوء بالو�صول �إىل اجلدران الداخلية .وت�سمى هذه بالنافذة
ال�شم�سية . Solar Window

ال�شكل ( :)1-4الأنظمة ال�شم�سية غري الن�شطة

حتتاج جدران املبنى �إىل كتلة حرارية .وهذا يعني �أن تكون اجلدران قادرة على امت�صا�ص حرارة ال�شم�س
�أثناء النهار و�إطالقها يف وقت الحق بالليل عندما تربد درجة احلرارة .واملواد التي تقوم بذلك تت�ضمن
ال�صخور والأ�سمنت واحلجر .ويدعى ذلك باالكت�ساب املبا�شر للحرارة ،لأن �ضوء ال�شم�س الذي ي�ضرب
اجلدران يولد حرارة فو ًرا.
وي�ساعد � ً
أي�ضا ذلك النوع املميز من اجلدران اخلارجية والذي يعرف بالرتومب  Trombe Wallبتخزين
احلرارة ال�صادرة من ال�شم�س .وجدار الرتومب هو جدار حجري �سميك بلون داكن بطبقة فردية �أو
مزدوجة من الزجاج فوقه ،لكنها لي�ست فوقه مبا�شر ًة .حيث يعيق الزجاج حرارة ال�شم�س ويقوم احلجر
بتوزيعها يف كل �أركان الغرفة .وتعرف تلك العملية باالكت�ساب غري املبا�شر للحرارة.
68

ال�شكل ( :)2-4جدار ترومب

وميكن تطوير ترومب �إىل ما ي�سمى باملدخنة ال�شم�سية  Solar Chimneyالتي تختلف قليال عن الرتومب
يف كون ال�سطح الذي تقع عليه �أ�شعة ال�شم�س يكون معزوال عن جدار الغرفة ،وتنتقل احلرارة �إىل داخل
املبنى من خالل ال�سيفون احلراري ودوران الهواء باملبنى ،وميكن ا�ستعمال املدخنة ال�شم�سية يف ف�صل
ال�صيف من �أجل �سحب الهواء من داخل املبنى �إىل اخلارج وتوليد تهوية طبيعية باملبنى.

ال�شكل ( )3-4املدخنة ال�شم�سية

اجلدران اخلارجية لي�ست اجلدران الوحيدة التي تتطلب كتلة حرارية  . Thermal Massفالأر�ضيات
واجلدران الداخلية امل�صنوعة من مواد مثل الطوب اللنب �أو احلجر �أو الأ�سمنت ميكن �أن متت�ص احلرارة
التي تدخل من خالل النوافذ .وميكن للجدران العارية من الألوان املتو�سطة �إىل الداكنة �أن متت�ص احلرارة
ب�أف�ضل وجه.
قد ي�ؤدي وجود غرفة م�شم�سة �أو بيت زجاجي  Solariumداخل املنزل �إىل حب�س الكثري من الطاقة
ال�شم�سية .وتقوم حلقات التوزيع بتوزيع احلرارة يف جميع �أركان املنزل .كما ميكن ا�ستخدام البيوت
الزجاجية لنمو النبات من �أجل الغذاء .وتعرف احلرارة ال�صادرة من الغرفة امل�شم�سة باالكت�ساب املنعزل
للحرارة ،لأن ا�ستخدامها يكون حمدودًا لغرفة واحدة �أو غرف قليلة.
69

ال�شكل ( )4-4الغرفة امل�شم�سة

التظليل :التظليل املنا�سب �أ�سا�سي لنجاح كافة الأنظمة ال�شم�سية التي �سبق ذكرها .وميكن ب�شكل �أ�سا�سي
االعتماد على زاوية ارتفاع ال�شم�س يف ال�صيف وال�شتاء يف توفري تظليل منا�سب للم�ساحات الزجاجية على
اجلدار اجلنوبي للمبنى .حيث �أن ال�شم�س ال ترتفع كثريا خالل ف�صل ال�شتاء مما يجعل املظالت الأفقية
غري فاعلة يف منع �أ�شعة ال�شم�س من الو�صول ،وهو عك�س ما يتم يف ف�صل ال�صيف حيث يتم تظليل الزجاج
ب�شكل فعال يف معظم �ساعات النهار.

ال�شكل (� : )5-4أ�شكال خمتلفة للتظليل
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 4.5.2توليد الطاقة باملوقع
اخلاليا ال�شم�سية(Photovoltaic (PV

وهي خاليا كهرو�ضوئية ت�ستعمل لتوليد الكهرباء من �ضوء ال�شم�س ال�ساقط على �ألواح م�صنوعة من
ال�سيليكون .وميكن �أن يتم تخزين الكهرباء املولدة يف بطاريات خا�صة ليتم ا�ستعمالها باملبنى لغايات
خمتلفة بعد حتويلها �إىل تيار مرتدد بجهد  220فولت يا�ستعمال �أجهزة حتويل ت�سمى  .Invertersكما �أنه
من املمكن �أن يتم بيع الطاقة مبا�شرة �إىل �شبكة الكهرباء العامة دون ا�ستعمال بطاريات .حيث �أن الأنظمة
املعتمدة من �سلطة الطاقة ت�شجع �شركات توزيع الكهرباء على �شراء الكهرباء املنتج من اخلاليا ال�شم�سية
ب�أ�سعار ت�شجيعية لآثارها البيئية االيجابية وتقليل االعتماد على الطاقة امل�ستوردة.
اخلاليا ال�شم�سية املتكاملة امل�ستخدمة يف البناء ( )Building Integrated PV’s – BIPVميكن ا�ستخدامها
يف عمليات البناء لتحل مكان بع�ض املواد التقليدية امل�ستخدمة يف الأ�سقف واملناور �أو الواجهات .وهذه �أقل
تكلفة من �ألواح اخلاليا ال�شم�سية التقليدية التي يتم تركيبها على الأ�سطح �أو الأر�ض لأنها تقوم بتخفي�ض
تكلفة املواد امل�ستعملة بالبناء كالقرميد �أو الزجاج �أو احلجر وغريها� .إ�ضافة �إىل �أنها جزء ال يتجز�أ من
عملية ت�صميم املبنى وهي �أكرث جاذبية من الناحية اجلمالية مقارنة بغريها من اخليارات.
املراوح الهوائية (طاقة الرياح)(Wind Turbine (wind energy

ت�ستخدم املراوح الهوائية يف توليد الكهرباء من طاقة الرياح خا�صة يف املناطق التي بها �سرعات رياح
عالية تزيد عن  6مرت/ثانية .تقوم املراوح الهوائية بتحويل طاقة الرياح �إىل طاقة ميكانيكية ت�ستخدم يف
توليد الكهرباء .كما �أنه من املمكن �أن ت�ستخدم الطاقة امليكانيكية مبا�شرة يف بع�ض العمليات ك�ضخ املياه
من الآبار �أو يف بع�ض العمليات ال�صناعية.
الطاقة اجلوفية Geothermal Energy

هو نظام م�ستخدم ال�ستغالل طاقة الأر�ض اجلوفية ،حيث �أنه من املعروف �أن حرارة الأر�ض على عمق
يزيد عن مرتين تبقى ثابتة بحدود  17درجة مئوية يف بالدنا .وهذه الطاقة ميكن اال�ستفادة منها يف رفع
كفاءة �أجهزة التدفئة والتكييف وذلك لتقليل ا�ستهالك الطاقة يف املباين ،كما �أنه ميكن دجمها مع �أنظمة
الطاقة ال�شم�سية للح�صول على فعالية عالية وتوفري �أكرب بالطاقة.
الوقود احليوي Biofuel

الوقود احليوي  Biofuelهو الوقود الناجت عن معاجلة املياه الع�ضوية للمخلفات النباتية واحليوانية ،كذلك
ميكن ا�ستعمال املخلفات ال�صلبة  Biomassمن املواد النباتية �أو النفايات ال�صلبة لتوليد احلرارة �أو
الكهرباء بعد معاجلتها بطرق خمتلفة.
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 4.6كفاءة املعدات والأجهزة امل�ستخدمة يف املباين

( جمموع النقاط  12نقطة)
قواعد عامة :

عند تو�صيف واختيار وا�ستخدام االجهزة امل�ستخدمة يف املباين اخل�ضراء يجب مراعاة بان تكون كفاءة
هذه االجهزة من حيث ا�ستهالكها للطاقة عالية وان تكون املواد امل�ستعملة يف �صناعتها او عند تفكيكها غري
م�ؤثرة على البيئة  ،وتكون التكلفة الت�شغيلية لهذه االجهزة اقت�صادية .
انظمة تكييف املباين ذات ا�ستخدام كفائة عالية من حيث دورة التربيد وانظمة توزيع وتدوير الهواء.
-

ا�ستخدام انظمة التهوية وتزويدها ب�أنظمة ا�سرتجاع الطاقة (تربيد او ت�سخني).ا�ستخدام معدات وحمركات متغرية ال�سرعات. ا�ستخدام �أجهزة حتكم ل�ضبط عمل الأجهزة ح�سب االحتياجات املعدة لها.ا�ستخدام م�صاعد و�أدراج كهربائية منا�سبة.ا�ستخدام �أنظمة ت�سخني املياه على الطاقة ال�شم�سية �أو الطاقة املتجددة.-ا�ستخدام الطاقة اجلوفية لت�شغيل انظمة التكييف.

الهدف :

و�ضع القواعد اخلا�صة بالأجهزة امل�ستخدمة يف املباين بحيث تكون موفرة للطاقة (كفاءة االجهزة عالية).

 4.6.1اجهزة وانظمة تكييف الهواء
الهدف :

جلميع املباين امل�ستخدمة النظمة التكييف على اختالف انواعها يجب الت�أكد من ان ال تقل كفاءتها عن
القيم املبينة يف اجلدول :
متطلبات حت�صيل النقاط:
جدول ( :)9-4توزيع النقاط �ضمن بند �أجهزة و�أنظمة تكييف الهواء
متطلبات حت�صيل النقاط
االلتزام بكفاءة االجهزة امل�ستخدمة
االلتزام ب�ستخدام مواد �صديقة للبيئة يف �صناعة هذه االجهزة
االلتزام مب�ستوى ال�ضو�ضاء امل�سموح به
ا�ستخدام اجهزة حتكم ذات كفاءة ل�ضبط اال�ستخدام
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توزيع النقاط
1
1
1
1

اجهزة التحكم قابلة للربط مع BMS
ا�ستخدام االجهزة ملحركات متغرية مع Inverter
ا�ستخدام انظمة ا�سرتجاع الطاقة
املجموع

0.5
1
0.5
6

�آلية التحقق من النقاط :
-

 كتالوجات و�شهادات معتمدة ت�شري اىل كفاءة االجهزة.خمططات تو�ضح توزيع الهواء وتو�صيالت انظمة التكييف املختلفة وتبني عليها �سماكة و نوع موادالعزل.
خمططات تبني انظمة ا�سرتجاع الطاقة.تقدير و�صفي ي�شري اىل تنظيم عمليات التكييف.قيا�س م�ستوى ال�ضو�ضاء.ا�ستعرا�ض  BMSل�ضبط �أنظمة التكييف وا�ستخراج تقارير بهذا اخل�صو�ص .-كتالوجات و�شهادات ملواد العزل امل�ستخدمة.

مرجعية احت�ساب النقاط
- ANSI/ASHRAE/IESNA standard 90.1 2007 : Energy Standard for Buildings
Except Low-Rise Residential
)- Department Of Energy (DOE
	)- Commercial Building Energy Consumption Survey (CBECS

خ�صائ�ص اجهزة وانظمة تكييف الهواء
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1ال تقل عن القيم املرفقة يف اجلدول .COP,EER

2ان تكون االجهزة امل�ستخدمة ذات معامل اداء مطابق لل�شروط املحددة.
3ان ال ت�ستخدم هذه املكيفات واالنظمة و�سائط تربيد لها م�ستنفذة لطبقة االوزون.
4ان تكون مواد العزل امل�ستخدمة يف متديدات هذه االجهزة ذات معامل تو�صيل حراري منخف�ض جدا .
5ان تكون مزودة ب�أنظمة حتكم ت�ضبط عمل هذه االجهزة ح�سب احلاجة.
6ان تكون اج�سام وقطع هذه االجهزة مقاومة للبكترييا والعفن والفطريات وال تفرز مواد �ضارة بال�صحة.
7ان ال تتجاوز ال�ضو�ضاء الناجتة عن هذة االجهزة القيم املو�صى بها من منظمة ال�صحة العاملية .
8ا�ستخدام �أجهزة ت�ستهلك الطاقة املتجددة.
9ا�ستخدام �أجهزة تعمل على الطاقة اجلوفية.
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جدول ( )10-4احلد الأدنى لكفاءة الطاقة لوحدات التكييف املتكاملة
احلد الأدنى ملعامل كفاءة الطاقة لوحدات التكييف املتكاملة ووحدات التكثيف
احلد احلد
الدنى الدنى النوع الفرعي �أو حالة
نوع وحدة التكييف
نوع مقطع الت�سخني حمل التربيد
الت�صنيف
للكفاءة للكفاءة
)(T3

)(T1
9.5
EER

وحدة تكييف منف�صلة

6.6
EER

9.5
EER

وحدة جممعة مفردة

6.6
EER

جميع الأنواع

<65,000
Btu/h

وحدات تكييف مربدة
بالهواء

5.7
EER

8.0
EER

وحدة جممعة مفردة

جميع الأنواع

<=30,000
Btu/h

6.4
EER

9.2
EER

وحدة تكييف منف�صلة

جميع الأنواع

<65,000
Btu/h

6.6
EER

9.5
EER

6.6
EER

9.5
EER

>=65,000
Btu/h and
<135,000
Btu/h

6.6
EER

9.5
EER

مقاومة كهربائية
(�أو بدون)

6.6
EER

9.5
EER

>=135,000
Btu/h and
<240,000
Btu/h

6.6
EER

9.5
EER

مقاومة كهربائية
(�أو بدون)

6.6
EER

9.5
EER

>=240,000
Btu/h and
<760,000
Btu/h

6.3
EER

9.0
EER

6.3
EER

9.0
EER

وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة

مقاومة كهربائية
(�أو بدون)

وحدات خالل احلائط
مربدة بالهواء
وحدات مبجرى هواء
حمدود�-سرعة عالية-
مربدة بالهواء
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باقي الأنواع

باقي الأنواع

باقي الأنواع
مقاومة كهربائية
(�أو بدون)
باقي الأنواع

>=760,000
Btu/h

وحدات تكييف مربدة
بالهواء

14.0
EER
14.0
EER
14.0
EER
14.0
EER
14.0
EER

7.8
EER

وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة
وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة

جميع الأنواع
مقاومة كهربائية
(�أو بدون)
باقي الأنواع
مقاومة كهربائية
(�أو بدون)
باقي الأنواع

14.0
EER
12.4
EER

وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة

مقاومة كهربائية
(�أو بدون)

14.0
EER

وحدة تكييف منف�صلة
و وحدة جممعة مفردة

باقي الأنواع

11.5
EER

<65,000
Btu/h
>=65,000
Btu/h and
<135,000
Btu/h
>=135,000
Btu/h and
<240,000
Btu/h

وحدات تكييف مربدة
باملياه �أو بالتبخري

>=240,000
Btu/h

>=135,000
Btu/h

وحدات تكثيف مربدة
بالهواء

 أقيمة(  )IPLVو�شروط االختبار عند الت�شغيل اجلزئي تتطبق فقط على الأجهزة التي ميكن تغيريحملها التربيد.
 ب�شروط االختبار( )T3ح�سب املعيار ISO5151جدول ( :)11-4احلد الأدنى ملعامل كفاءة الطاقة ملربدات املياه املتكاملة
احلد الأدنى ملعامل كفاءة الطاقة ملربدات املياه املتكاملة
احلد الدنى
احلد الدنى
نوع وحدة التكييف
حمل التربيد
طريقة االختبار
) (T3للكفاءة ) (T1للكفاءة
T1_ARI
550/590
T3_ISO5151

1.9COP

2.8COP
3.05IPLV

جميع القدرات

2.1COP

3.1COP
3.45IPLV

جميع القدرات

وحدات مربدة بالهواء مع
مكثفات وتعمل بالكهرباء
وحدات مربدة بالهواء بدون
مكثفات وتعمل بالكهرباء
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T1_ARI
550/590
T3_ISO5151
T1_ARI
550/590
T3_ISO5151
ARI 550/590

2.75COP

4.2COP
5.05IPLV

جميع القدرات

2.9COP

4.45COP

<150 tons

3.2COP

4.9COP

>=150 tons
and <300
tons

3.6COP

5.6COP

>=300 tons

6.0COP

<150 tons

6.5COP
7.1IPLV

>=150 tons
and <300
tons

6.5COP
7.68IPLV

>=300 tons

0.7COP

جميع القدرات

0.7COP

جميع القدرات

ARI 560
1.1COP
1.1IPLV

جميع القدرات

1.2COP
1.2IPLV

جميع القدرات

وحدات مربدة باملياه تعمل
بالكهرباء موجبة الإزاحة (لها
�ضواغط ترددية)
وحدات مربدة باملياه تعمل
بالكهرباء موجبة الإزاحة
(لها �ضواغط دورانية ولولبية
وحلزونية)
وحدات مربدة باملياه تعمل
بالكهرباء لها �ضواغط طرد
مركزي
وحدات تعمل باالمت�صا�ص
مربدة باملياه ذات الت�أثري
املفرد
وحدات تعمل باالمت�صا�ص
مربدة باملياه ذات الت�أثري
املفرد
وحدات تعمل باالمت�صا�ص ذات
الت�أثري املزدوج واال�شتعال غري
املبا�شر
وحدات تعمل باالمت�صا�ص
ذات الت�أثري املزدوج واال�شتعال
املبا�شر

	-ان املتطلبات ملربدات املياه تنطبق على جميع �أنواع املربدات مبا فيها املربدات التي تكون درجة حرارة
املائع اخلارج منها >  4.5درجة مئوية.
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جدول (: )12-4احلد الأدنى ل�سماكة عزل الأنابيب املارة عرب الأماكن غري املكيفة
درجة حرارة املائع املار )( C0
)5 ( C0
احلد االدنى ل�سماكة العازل ))mm

)0 ( C0

)10 ( C0

K=0.038
W/mk

K=0.018
W/mk

K=0.038
W/mk

K=0.018
W/mk

K=0.038
W/mk

K=0.018
W/mk

القطر اال�سمي
للأنابيب
الفوالذية (مم)

50

30

45

30

45

30

15

60

30

55

30

45

30

20

60

40

55

35

55

30

25

65

40

55

35

55

30

32

65

40

60

35

55

30

40

70

45

60

40

60

30

50

70

45

60

40

60

40

65

75

45

65

40

60

40

80

75

45

65

40

70

40

100

90

50

80

45

75

40

150

90

55

80

45

75

45

200

100

55

80

55

75

45

250

100

80

100

75

80

70

300+

	=K-املو�صلية احلرارية ملادة العزل عند درجة حرارة متو�سطة ت�ساوي )10 ( C0

جدول (:)13-4احلد الأدنى ل�سماكة عزل جماري الهواء املارة عرب الأماكن غري املكيفة
احلد األدنى لدرجة حرارة الهواء داخل مجاري الهواء)0 )C

)5 ( C 0

)0 ( C0

)15 ( C0

)10 ( C0

احلد االدنى لسماكة العازل ((mm

K=0.038
W/mk

K=0.018
W/mk

K=0.038
W/mk

K=0.018
W/mk

K=0.038
W/mk

K=0.018
W/mk

127

66

107

57

84

48

K=0.018 K=0.038
W/mk
W/mk
61

42

	 = K-املو�صلية احلرارية ملادة العزل عند درجة حرارة متو�سطة ت�ساوي )10 ( C0
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 4.6.2اجهزة ت�سخني املياه
الهدف

حتديد قواعد عامه لأجهزة ت�سخني املياه يف املبنى وت�شجيع ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية والكهربائية املنتجة
من الطاقة املتجددة لعمليات ت�سخني املياه لتخفي�ض الكلفة الت�شغيلية للمبنى.
متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكد من ا�ستخدام املبنى للطاقة ال�شم�سية او الطاقة املتجددة يف ت�سخني املياه ومن االلتزام بعمليات
العزل احلراري والتحكم يف ت�شغيل و�ضبط عمل هذه الأجهزة .

النقاط امل�ستحقة:
جدول ( :)14-4توزيع النقاط �ضمن بند �أجهزة ت�سخني املياه
متطلبات حت�صيل النقاط

توزيع النقاط

وجود اجهزة حتكم بدرجات احلرارة
وجود عزل لأنابيب املياه ال�ساخنة
ا�ستخدام الأغطية لربك ال�سباحة امل�سخنة
ا�ستخدام �أنظمة ا�سرتجاع الطاقة للربك
املجموع
�آلية التحقق من حتقيق النقاط

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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1خمططات تبني مواقع ربط اجهزة ت�سخني املياه تعمل على الطاقة ال�شم�سية .
2خمططات التمديدات وبيان الأقطار وال�سماكات ومواد العزل .
3كتالوجات الأجهزة امل�ستخدمة وكفاءتها و�شهادات تبني كفاءة الأجهزة .
4وجود خمططات تبني �أماكن ونوع تو�صيالت الطاقة املتجددة .
5خمططات الربك وتو�صيالتها  ،وبيان �سبل وم�صدر الت�سخني .
6خمططات بالإ�ضافة اىل انظمة ا�سرتجاع الطاقة .
7خمططات تو�صيالت �أجهزة ت�سخني املياه ب�أنظمة التحكم وربطها ب ـ . BMS

1
1
0.5
0.5
3

موا�صفات و خ�صائ�ص �أجهزة ت�سخني املياه

1 .1ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لت�سخني املياه ب�شكل مبا�شر .
2 .2ا�ستخدام الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة املتجددة يف �سخانات املياه .
�3 .3ضبط درجة حرارة املياه بحيث ال تزيد عن ( )50C °عند الطاقة الكهربائية �أو الوقود االحفوري
4 .4عزل �أنابيب املياه ال�ساخنة باملواد وال�سماكات املطلوبة .
�5 .5أن تكون كفاءة هذه االجهزة �أعلى من احلد الأدنى املحدد يف الكودات .
�6 .6أن تكون �أجهزة الت�سخني مو�ضوعة يف �أماكن خم�ص�صة .
�7 .7أن تكون مزودة ب�أجهزة وو�سائل حتكم بدرجات احلرارة .
8 .8يف الأنظمة التي ي�ستخدم فيها م�ضخات تدوير املياه التي مهمتها احلفاظ على درجات احلرارة للمياه
املخزنة يجب �أن ي�ضبط عمل هذه امل�ضخات بحيث يتم ايقافها بعد  5دقائق من نهاية دورة الت�سخني .
9 .9تزويد برك ال�سباحة التي يتم ت�سخني مياهها ب�أغطية للحد من تبخر املياه .
1010تزويد ال�سخانات بقطب مانع للرت�سب .
1111عزل خزانات املياه ال�ساخنة ب�سمك ومو�صليه ح�سب اجلدول .
1212تزويد نقاط اال�ستهالك ب�أنظمة املحافظة على درجة حرارة املياه .
1313ا�ستخدام �أنظمة ا�سرتجاع الطاقة احلرارية يف ت�سخني مياه برك ال�سباحة .
1414ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف �أنظمة ت�سخني مياه برك ال�سباحة .
 4.6.3كفاءة �أجهزة غ�سل املالب�س والأواين والثالجات
الهدف:

ا�ستخدام املباين اخل�ضراء ملعدات غ�سيل املالب�س والأواين والثالجات ذات كفاءة عالية من حيث ا�ستخدام
الطاقة او املياه وت�شجيع ا�ستخدام املعدات امل�ستهلكة للطاقة املتجددة .
متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكد من تو�صيف وا�ستخدام اجهزة غ�سيل املالب�س واالواين والثالجات ذات كفاءة عالية للطاقة وحا�صلة
على اعتماد و�شهادة متيزها بذلك .
.1
.2
.3
.4

�1أن تكون اجهزة غ�سيل املالب�س مزودة مبحركات تعمل ب�سرعات متعددة و�أن ال يزيد معدل ا�ستخدام
هذه االجهزة من املياه عن  30لرتا للدورة الواحدة.
�2أن تكون الثالجات معزولة ب�شكل فعال وذات كفاءة عالية يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة.
�3أن تكون هذه الأجهزة قابلة للت�شغيل على الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة املتجددة .
�4أن تكون جمددة ب�أجهزة حتكم .
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.5
.6
.7

�5أن تكون املواد امل�صنعة منها االجهزة مقاومة للبكترييا والعفن والفطريات وال ينتج عنها مواد م�ضرة
بال�صحة.
�6أن تكون مقاومة للحريق وال تنتج منها غازات �سامة .
�7أن ال يكون م�ستوى ال�ضو�ضاء اعلى من .45dB

النقاط املتحققة
جدول ( : )15-4توزيع النقاط �ضمن بند كفاءة �أجهزة غ�سل املالب�س والأواين والثالجات
متطلبات حت�صيل النقاط
االلتزام با�ستخدام غ�ساالت املالب�س عالية الكفاءة للطاقة واملياه
االلتزام با�ستخدام غ�ساالت اواين عالية الكفاءة للطاقة واملياه

1

االلتزام با�ستخدام ثالجات ذات كفاءة طاقة عالية Energy Grade A

1

املجموع

توزيع النقاط
1

3

�آلية التحقق :

كتالوجات الأجهزة و�شهادات تفيد بتميزها عن مثيالتها .

مرجعية احت�ساب النقاط
�ANSI/ASHRAE/IESNA standard 90.1 2007 : Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential
)Department Of Energy (DOE)Commercial Building Energy Consumption Survey (CBECS-

 4.7املباين الذكية

تتميز املباين املعتمدة على االت�صاالت الداخلية �ضمن انظمة الكمبيوتر مبجموعة مميزات متكنها من
ا�ستخدام تقنيات يتم ا�ستخدامها بوا�سطة الكمبيوتر وبرامج خا�صة تتحكم بامل�صاعد واالنارة واالمن
والتدفئة والتربيد واالت�صاالت .وميكننا تعريف التحكم الذكي للمباين ب�أنه منظومة حتكم ذاتية يف
معظم ( �أو جميع) �أجهزة و�أجزاء املبنى  /املنزل  ,وميكن ت�شبيهها مببد�أ الدائرة املغلقة Closed Loop
 , Controlمن خالل خط ات�صال ب�سيط ولغة تخاطب موحدة بني �أجزائها املختلفة Communication
. Protocol

املخطط الأ�سا�سي لفكرة التحكم الذكي:
البنية الأ�سا�سية لتحكم ذكي يحتوي على جمموعة من املج�سات  ,وعدد من املفعالت (املخرجات)
جميعها مرتبطة بخط ات�صال م�شرتك  ,وبلغة تخاطب موحدة.
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احلاجة البتكار �أنظمة التحكم الذكية تتطورت نتيجة لـ�سلبيات نظام التحكم التقليدي والتي ت�شمل:
�1 .1أ�سالك الكهرباء الرئي�سية متر يف كل �أجزاء النظام ,وبالتايل ف�إن املفاتيح هي نقطة مرور تيارات
عالية ،وب�شكل ي�صعب معه عملية تو�سيد الأ�سالك وتو�صيلها وذلك لكرثتها.
2 .2ال ميكن �إجراء تغيري �أو �إ�ضافة مكون يف �شبكة التحكم �إال ب�إعادة تفكيك وتو�صيل الأ�سالك الرئي�سية.
3 .3ال ميكن تخزين قيم التحكم م�سبقا ك�أوقات الت�شغيل ودرجة الإ�ضاءة واحلرارة ,والأزمنة الفا�صلة بني العمليات
4 .4ي�صعب التحكم ب�سل�سلة متعاقبة من العمليات الت�شغيلية بزر واحد.
تطبيقات التحكم الذكي يف املباين :
-

التحكم ب�أنظمة الإ�ضاءة  ( :الت�شغيل والإخفات) .التحكم بال�ستائر.التحكم بالتكييف( :الت�شغيل وتغيري درجة احلرارة ح�سب ن�سبة التواجد باملكان  ,بالإ�ضافة �إىلجدولة ت�شغيل التكييف و�إيقافه).
�-أنظمة املراقبة واحلرا�سة( :تغري و�ضبط �شدة ح�سا�سية كا�شف احلركة).

مميزات التحكم الذكي للمباين
-

الراحة واالعتمادية.دائرة التحكم معزولة عن دائرة الكهرباء الرئي�سية ل�سالمة امل�ستخدمني.مرونة كبرية �( :إمكانية تغيري و�إ�ضافة الوظائف ب�سهولة).تقنني وتخفي�ض الطاقة امل�ستهلكة.كفاءة الأمن وال�سالمة.�إمكانية التدخل يف �شبكة حتكم املبنى عن بعد ( بوا�سطة الهاتف �أو الإنرتنت).-بع�ض الأنظمة القيا�سية الرئي�سية املعتمدة يف جمال حتكم املباين الذكية .

جدول ( :)16-4توزيع النقاط �ضمن بند املباين الذكية
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
2
ا�ستغالل الأجهزة الذكية يف التحكم ب�أجهزة التدفئة والتكييف والتظليل
2
ا�ستخدام الأجهزة الذكية يف التحكم بالإنارة
1
التحكم عن بعد ب�أجهزة املبنى املختلفة
5
املجموع
�آلية حتقيق النقاط
-

توفري خمططات تبني �أنظمة التحكم املختلفة.توفري �أجهزة االت�صال املختلفة للتحكم عن بعد.81

الفصل الخامس
كفاءة استخدام المياه () Water Use Efficiency

كفاءة استخدام المياه () Water Use Efficiency
مقدمة

تعترب املياه يف دولة فل�سطني من امل�صادر ال�شحيحة مما يتطلب الرتكيزعلى توفر م�صادر لها و تخفي�ض
ا�ستهالكها يف داخل املباين القائمة واجلديد ويف خارج حميطها البيئي ٬والرتكيزعلى جودة املياه لتلبية
االحتياجات املطلوبة للأفراد داخل املباين.
ت�ستخدم املياه ب�شكل عام يف اي مبنى للأغرا�ض التالية :ال�شرب – الغ�سيل والتنظيف –الت�صريف ال�صحي-
ري امل�ساحات اخل�ضراء واحلدائق– مكافحة احلريق واالطفاء -تزويد انظمة �شبكات التكييف والتدفئة-
تزويد االحوا�ض املائية العالجية وامل�سابح والعنا�صر املائية التجميلية مثل النوافري واجلداول وال�شالالت.
املياه مورد حيوي وطبيعي لأي مبنى .ال بد من النظر يف ا�ضافة م�صادر وموارد جديدة للمياه وتوفرها
لال�ستهالك دون اي انتهاك لل�شروط ال�صحية والبيئية وال�سالمة العامة مثل ح�صاد االمطار ومعاجلة
املياه الرمادية وا�ستغالها جميعا خلدمة االن�سان.
هذا الف�صل ي�ساعد على تقييم كفاءة ا�ستخدام املياه يف املباين اجلديدة �ضمن الو�صف ال�شامل ال�ستخدام
م�صادر املياه املتوفرة بكفاءة عالية و�ضمن املعايري املالئمة للبيئة والظروف املحلية وتبعا لأي تو�صيات
ت�صدر عن جهات ر�سمية وحملية.
كفاءة ا�ستخدام املياه ت�ستعر�ض اجلوانب املهمة يف معاجلة املوارد وحتديد االحتياجات ال�ضرورية للمياه
واال�ستفادة من معاجلة ال�صرف ال�صحي للمباين و هي.
1 .1حتديد ا�ستهالك املياه تبعا لنوعية املبنى واالدوات امل�ستخدمة فيه.
2 .2ا�ستغالل اي موارد مائية اخرى متوفرة للمبنى.
3 .3االختيار االن�سب ملعاجلة ال�صرف ال�صحي واعادة تدوير املياه.
4 .4جودة اال�ساليب املتبعة يف التحكم يف توزيع وا�ستهالك املياه وعالجها.
املجموع الكلي للنقاط ( )50وتوزع على املجاالت التالية:

جدول ( : )1-5توزيع النقاط �ضمن حمور كفاءة ا�ستخدام املياه
توزيع النقاط
الرقم البند
 1كفاءة ا�ستخدام املياه
�إلزامي Required
16
 2تر�شيد ا�ستهالك املياه الباردة ( االدوات امل�ستهلكة للمياه)
16
 3تر�شيد انتاج ا�ستهالك املياه ال�ساخنة
كفاءة احل�صاد املائي ( مثل جتميع مياه االمطار و املياه املكثفة)
4
4
Rain Water Harvesting and Re-use & Condensate Water
Exploitation
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5
6

تدوير وا�ستغالل املياه الرمادية Waste gray water recycling re-use

8

Water System Management, Monitoring, Metering and
Control

6

القيا�س واملراقبة والتحكم  .ادارة ا�ستهالك املياه يف املبنى من خالل
املجموع

50

5كفاءة ا�ستخدام املياه :ال�شرط الإلز امي  :تر�شيد وتخفي�ض ا�ستهالك املياه

5.1

 5.1.1الهدف :

زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه من خالل تقليل ا�ستهالك املياه العذبة ،وكذلك تقليل املياه العادمة لل�صرف ال�صحي.
املتطلبات :حتقيق تخفي�ض ال يقل عن ( % 20احلد الأدنى) ،وتعطى النقاط بناء الن�سب املئوية التي يتم
حتقيقها فوق ذلك .
( تخفي�ض  % 30يح�صل  1نقطة ،تخفي�ض  % 35يح�صل نقطتني ،تخفي�ض  % 40يح�صل  3نقاط،
فوق  % 40يح�صل على  3نقاط يف جمال الإبداع).
يتم مقارنة كمية ا�ستهالك املياه مع املعدالت القيا�سية لتدفقها يف كافة م�صادرها(الأدوات ال�صحية باملبنى).
 5.1.2اال�سرتتيجية:

ا�ستخدام الأدوات ال�صحية املر�شدة للمياه وذات الكفاءة العالية ،واعادة ا�ستخدام املياه الرمادية.
 5.2تر�شيد ا�ستهالك املياه الباردة  :ادوات املياه عالية الكفاءة
 5.2.1الهدف:

التخطيط ال�ستخدام �أدوات ومعدات قليلة اال�ستهالك للمياه وحتديد كمية التخفي�ض يف ا�ستهالك املياه
داخل وخارج املباين اجلديدة.
 5.2.2االدوات امل�ستهلكة للمياه.

جدولة ادوات ا�ستهالك املياه بحيث حتقق ال�شروط التالية:
1 .1احلد االق�صى امل�سموح به ال�ستهالك املياه من االدوات امل�ستهلكة له يتوافق مع قيم تدفق املياه املذكورة
باجلدول ( )2 - 5للأدوات الواردة باجلدول.
2 .2احت�ساب ا�ستهالك املياه ال�صاحلة لل�شرب و ال�شاملة لالدوات امل�ستهلك ة ( �aggregate potable wa
 )ter consumptionبن�سب ــة اقــل من  30%مـن جمـمـوع الكميـة املرجعيـة لال�ستـهـالك .
) ( Reference Value-Rبحيث تكون طريقة احت�سابه ح�سب ما هو مو�ضح يف الفقرة (.)5.1.3
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ي�ستثنى االدوات التالية من قيمة التخفي�ض-:
1 .1املراحي�ض التي تعمل ب�صمامات الطرد ال�سريع التي ي�صل ا�ستهالكها االق�صى اىل  10.4لرت لكل طرد
( 2.8جالون).
2 .2املغا�سل امل�ستخدمة يف االماكن ال�صحية والطبية التي ي�صل ا�ستهالكها االق�صى اىل  17لرتا لكل طرد
( 4.5جالون).
3 .3االدوات امل�ستخدمة يف التعبئة فقط كتلك املوجودة باملختربات ومثل حنفيات تعبئة احوا�ض اال�ستحمام
والفالتر الوعائية وحنفيات املرافق اخلدماتية .
 5.2.3احت�ساب قيمة التخفي�ض يف ا�ستهالك للأدوات امل�ستخدمة يف ا�ستهالك املياه:
Aggregate Potable Water Consumption
با�ستخدام القيم املذكورة باجلدولني ( )5.3و ( )5.4يتم احت�ساب اال�ستهالك املطلوب مبا يتوافق مع مت
ذكره يف الفقرتني ( )5.1.2و ( � .)5.1.3أو ًال،ا�ستخدام القيم باجلدول (  )5.3لتحديد عامل ا�ستخدام
املياه (  )Reference Water Useوثم ا�ستخدام اجلدول ( )5.4الحت�ساب قيمة التخفي�ض املطلوب يف

عامل ا�ستخدام املياه  .حتت�سب الن�سبة املئوية لتخفي�ض من جممل ا�ستهالك املياه ح�سب املعادلة (:)5.1
قيمة اال�ستهالك للأداة الواحدة =
(معدل تدفق املياه) * (املدة الزمنية لال�ستهالك)* (عدد مرات اال�ستخدام لكل م�ستخدم) * ( عدد
امل�ستخدمني)
الن�سبة املئوية للتخفي�ض=  [(R-D)/R] x 100حيث:
 = Rجمموع الكمية املرجعية ال�ستهالك املياه بحيث يحت�سب من اجلدول.
(.)Total Reference Water Use( )5.3

 = Dجمموع ا�ستهالك املياه ح�سب الت�صميم بحيث يحت�سب من اجلدول.
( )Total Design Water Use( )5.4

جدول ( :)2-5احلد االق�صى ملعدل تدفق املياه لالدوات ذات ا�ستهالك املياه املنخف�ض
االداة
الدو�ش

اق�صى تدفق م�سموح

1

�صنابري مغ�سلة  -حمام خا�ص

�صنابري مغ�سلة حمام عام – مع عداد حتكم

( ) Metered

�صنابري مغ�سلة حمام عام بدون عداد حتكم ( )Nonmetered

 8لرت بالدقيقة \ 2متوافق مع
نظام ح�س املياه
 6لرت بالدقيقة \ متوافق مع
نظام ح�س املياه
 1لرت بالدورة
3

 2لرت بالدقيقة

85

 7لرت بالدقيقة
 8.8لرت بالدقيقة
 2لرت لكل طرد
 6لرت لكل طرد
 5لرت بالدقيقة
 2.7لرت بالدقيقة
 1لرت بالدورة

�صنابري مغ�سلة املطبخ ( منزيل)
�صنابري مغ�سلة مطبخ ( غري منزيل)
مبولة
4
مرحا�ض – نظام طرد ثنائي

ج

�صنابري ال�شطف قبل الغ�سيل ()Pre-rinse Spray Valve
م�شربية مياه ( يدوي)

م�شربية مياه جمهزة بعداد حتكم ( )Metered
()Endnotes
1 .1ي�شمل

الدو�ش املحمول باليد ور�شا�شات اال�ستحمام  .يكون ر�أ�س الد�ش مزودا مبحب�س تعوي�ض
تلقائي مبا يتوافق مع  ASSE 1016أو  ASME A112.18.1/CSA B125.1ويكون ت�صميمها
يتما�شى مع معدل تدفق املياه لر�أ�س الد�ش.
2 .2التدفق بناء على �ضغط املياه . )psi (552 KPa 80
3 .3التدفق بناء على �ضغط املياه . )psi (413 KPa 60
4 .4حتت�سب كمية مياه الطرد الفعلية ملرحا�ض ثنائي الطرد على ا�سا�س معدل حجم تدفق املياه
املخف�ضة والناجم عن عمليتي طرد ا�ضافة اىل حجم مياه ناجمة عن عملية طرد ممتلئة.

جدول ( :)3-5احت�ساب الكمية املرجعية لال�ستهالك ح�سب االدوات امل�ستهلكة
الحت�ساب جمموع الكمية املرجعية لال�ستهالك )”(Reference Water Use-”R
حجم مياه
امل�ستهلك
عدد مرات
عدد
الفرتة
احلجم او
االداة امل�ستهلكة
باليوم
اال�ستخدام
امل�ستخدمني°°
الزمنية
التدفق **
للمياه
لكل �شخ�ص
لرت
(جالون)

 10لرت بالدقيقة
الد�ش *
*****
0.25
�صنابري مغ�سلة  -حمام  8.8لرت بالدقيقة
خا�ص
دقيقة
****
�صنابري مغ�سلة –
حمام عام مع عداد  1لرت لكل دورة دورة واحدة
حتكم ( )Metered
 5دقائق

86

1
3

3

مالحظة ***

�صنابري مغ�سلة –
حمام عام بدون عداد
حتكم()Nonmetered

 2لرت بالدقيقة
****

�صنابري مغ�سلة مطبخ
( غري منزيل)
مبولة

 8.8لرت بالدقيقة
****
 4لرت لكل دورة دورة واحدة

مرحا�ض

0.25

دقيقة
 4دقائق

 6لرت لكل دورة

دورة واحدة

3

1

 /2ذكر
°
 /1ذكر
 /3انثى

ذكور
اناث

جمموع القيمة املرجعية
لال�ستهالك

)(Total Reference Water Use -R

لرت/اليوم

* ي�شمل الدو�ش املحمول باليد او ر�شا�شات اال�ستحمام .
** اال�ستهالك ح�سب املراجع واملعايرياملعتمدة.
*** عدد اال�شخا�ص ح�سب العدد املتوقع مل�ستخدمي الدو�شات.
****التدفق بناء على �ضغط املياه )60 psi (413 KPa
*****التدفق بناء على �ضغط املياه )80 psi (552 KPa
3مرات ا�ستخدام لكل ذكر يف حالة عدم وجود مباول باملبنى.
عدد امل�ستخدمني ح�سب ما يحدده الكود العاملي للتمديدات ال�صحية ( International Plumbing
 )Codeعلى ا�سا�س عدد امل�ستخدمني للأدوات امل�ستهلكة للمياه باملبنى.
جدول ( : )4-5كمية اال�ستهالك وامدادات املياه لالدوات ح�سب الت�صميم
الحت�ساب جمموع ا�ستهالك املياه ح�سب الت�صميم )”( Total Design Water Use – “D
حجم املياه
عدد مرات
احلجم او
عدد
الفرتة
امل�ستهلك باليوم
اال�ستخدام لكل
االداة امل�ستهلكة للمياه التدفق(ب)
امل�ستخدمني°°
الزمنية
�شخ�ص
(ي)
لرت (جالون)
1
مالحظة (ج)
 5دقائق
الد�ش (ا)
0.25
�صنابري مغ�سلة  -حمام
3
دقيقة
خا�ص
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�صنابري مغ�سلة – حمام عام
– عداد حتكم Metered
�صنابري مغ�سلة – حمام
عام – بدون عداد حتكم
Nonmetered

�صنابري مغ�سلة مطبخ
(غري منزيل)
مبولة
مرحا�ض (و)

دورة
واحدة
0.25

دقيقة
 4دقائق
دورة
واحدة
دورة
واحدة

3

3

1

 /2ذكر
 /1ذكر
ذكور
اناث
 /3انثى
جمموع ا�ستهالك املياه ح�سب
الت�صميم لرت/اليوم
()Total Water Design Use -D

(ا) ي�شمل الدو�ش املحمول باليد او ر�شا�شات اال�ستحمام .
(ب) اال�ستهالك ح�سب املراجع واملعايرياملعتمدة.
(ج)عدد اال�شخا�ص ح�سب العدد املتوقع مل�ستخدمي الدو�شات
(د)املراحي�ض عالية الكفاءة التي يعمل طردها للمياه من علو (اجلاذبية االر�ضية) يكون اعتمادها ح�سب
موا�صفات املراحي�ض عالية الكفاءة التي تعمل باال�ست�شعار عن قرب.
(ه)3مرات ا�ستخدام لكل ذكر يف حالة عدم وجود مباول باملبنى
(و)عدد امل�ستخدمني ح�سب ما يحدده الكود العاملي للتمديدات ال�صحية ( International Plumbing
 )Code 2012على ا�سا�س عدد امل�ستخدمني للأدوات امل�ستهلكة للمياه باملبنى.
(ي) تكون القيمة �صفر ًا اذا كانت املياه امل�ستخدمة غري م�ؤهلة لل�شرب Non potable water
 5.2.4تخفي�ض ا�ستهالك املياه
 5.2.4.1الهدف
ت�شجيع التخطيط لتخفي�ض ا�ستهالك املياه ال�صاحلة لل�شرب ( )Potable Waterبن�سبة على االقل % 30

�ضمن معايري حتديد اال�ستهالك ح�سب ما مت و�صفه يف الفقرات ال�سابقة.
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 5.2.4.2متطلبات حت�صيل النقاط:

الت�أكيد على �سد احتياجات املياه اال�سا�سية للأفراد يف املبنى �ضمن احلدود واملعايري امل�سموح بها :
.1

1اختيار �أنظمة معدات وادوات �صحية عالية الكفاءة يف ا�ستهالك املياه
ن�سبة التخفي�ض يف اال�ستهالك الكلي عن .30%
•اختيار مراحي�ض قليلة اال�ستهالك وخزانات املراحي�ض ثنائية الطرد ذات �سعة  3\4.5لرتDual-

( )Potable Waterال تقل

. flush water closet or Low Impact toilets

•اختيار �صنابري مغا�سل ذات ا�ستهالك منخف�ض .Low-flow lavatory

•اختيار �صنابري مغا�سل ومباول يف املرافق العامة تعمل باال�ست�شعار عن قرب �أو بكاب�س ال�ضغط
(.)Infra Red Sensors

•تركيب اجهزة حتكم بالتدفق ( flow regulators/restrictorsوخ�صو�صا للمطابخ واملغا�سل التي
حتتوي على �صنابري قليلة اال�ستهالك ( .)Low Flow Faucets
•ل�صنابري املغا�سل التي ت�ضبط كمية تدفق املياه يجب ان ال يزيد التدفق عن  0.95لرت بالدورة
( )delayed action shutoff or automatic mechanical shutoff

•اختيار را�س دو�ش عايل الكفاءة ال يزيد التدفق عن  8لرت بالدقيقة Low Flow Shower Heads

•اختيار املباول ذات اال�ستهالك املنخف�ض جد ًا للمياه او عدمية اال�ستهالك للمياه Waterless Urinals

التي ا�صبحت تدريجيا حت�صل على موافقة بع�ض املعايري العاملية ( �صورة  )5.2وهي ال تزود باملياه
بل حتتوي على مادة كيميائية غري �سامة عند خمرج الت�صريف.
•ا�ستخدام مياه الت�صريف من املغا�سل يف تزويد مياه املراحي�ض ( �صورة .)5.1
•منع ت�سريب املياه من ال�شبكات والأدوات وخزانات املياه من خالل �أجهزة التحكم والقيا�س وال�صيانة
الف ّعالة.
•اختيار �أدوات م�ستهلكة للمياه معتمدة وم�صنفة عاملي ًا �ضمن كفاءة ا�ستهالك املياه مثل ت�صنيف
النجمة .Star rating for water
•ا�ستعمال غ�ساالت منزلية موفرة ال�ستهالك املياه ال يزيد ا�ستهالكها عن  6.5لرت /كغم غ�سيل
بالدورة.
•ا�ستعمال غ�ساالت جتارية حتمل الت�صنيف العايل من ( ) Energy Starال يزيد ا�ستهالك املياه عن
 30.28لرت لكل قدم مكعب ( 0.028مرت مكعب)من احلجم امل�ستخدم لكل دورة غ�سيل مهما كان
نوع اختيار الدورة.
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•يخ�ضع ا�ستهالك الأدوات امل�ستخدمة لأغرا�ض الطوارئ والتعقيم والتطهري من التلوث ح�سب الكمية
املو�صفة من قبل ال�شركات ال�صانعة.
ّ
•يجب ان حتتوي امل�شربيات اليدوية على حنفيات املياه ذات �آلية الإغالق الذاتي  .يجب �أن ال يزيد
ا�ستهالك املياه من قبل امل�شربيات املجهزة بع ّداد حتكم عن احلد امل�سوح به ح�سب اجلدول (.)5.2

			

الشكل()1-5

الشكل ()2-5

ال�شكل ( : )1-5نظام مرحا�ض  3/4.5لرت مع مغ�سلة يعيد ا�ستخدام املياه بعد ت�صريفها من املغ�سلة
ال�شكل ( : )2-5مباول بدون ا�ستخدام مياه يف حمام عام ( من كوهلر) Water free Urinal
.2

.3
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2ا�ستغالل موارد مائية غري �صاحلة لل�شرب ( )Non Potable Waterومتوفرة لتزويد االدوات امل�ستهلكة
للمياه بجودة مياه مقبولة �صحيا وبيئي ًا من اجلهات الر�سمية املخت�صة ومنظمة ال�صحة العاملية
�٬شريطة ان تكون منف�صلة متاما عن �شبكات وخزانات املياه ال�صاحلة لل�شرب واملزودة للمبنى و�أن
ال تكون مياه راكدة .مثل:
•مياه الأمطار.
•تدوير املياه الرمادية.
•املياه املكثفة من ت�صريف �أجهزة التكييف.
•مياه الت�صريف من ماكنات الغ�سيل ( )Laundry equipmentومن غ�سل املركبات.
 3يجب ان ت�ستغل هذه املوارد املائية غري ال�صاحلة لل�شرب اىل ما يلي:
•تخفي�ض اال�ستهالك العام بن�سبة  30%من املياه ال�صاحلة لل�شرب يف املبنى واملزودة للأدوات
امل�ستهلكة للمياه ( مثل املراحي�ض)  .يتم مقارنة قيمة التخفي�ض بعد احت�ساب كمية اال�ستهالك

للمبنى بناء على ما يحدده الكود الدويل لأنظمة التمديدات ال�صحية International Plumbing

. Code

•تخفي�ض ا�ستهالك املياه امل�ستخدمة لأغرا�ض الري بن�سبة ال تقل عن  50%بعد ا�ستغالل املوارد
املائية الإ�ضافية املذكورة اعاله وا�ستخدام نظام ري عايل الكفاءة واختيار نباتات ذات ت�أثري
ايجابي من الناحيتني البيئية واملائية.
•تزويد خزانات و�شبكات مياه امل�ستخدمة يف مكافحة احلريق من م�صادر هذه املوارد املائية.
•تزويد �شبكات التكييف والتربيد من م�صادر هذه املوارد املائية.
.4

4ال�شروط املطلوبة ال�ستخدام املوارد املائية غري ال�صاحلة لل�شرب:
•الت�أكد من و�ضع ا�شارة « مياه غري �صاحلة لل�شرب» عند م�صادر هذه املياه وعدم
ات�صالها مع املياه ال�صاحلة لل�شرب.
•يجب تركيب جهاز مانع الرجوع (  )backflow preventerعند نقاط االت�صال مع مياه ال�شرب
وان يخ�ضع هذا اجلهاز لفح�ص دوري .يجب �أن ال يكون االت�صال اي�ض ًا بني م�صادر هذه املياه مع
االن�سان واتباع كافة الطرق ملنع التلوث واالختالط مع امل�صادرال�صاحلة للمياه.
•تخ�ضع املياه للفحو�صات الع�ضوية وغري الع�ضوية الالزمة للت�أكد من جودته ح�سب تعليمات
املوا�صفات الدولية وا�شراف وزارة ال�صحة .ثم يجب تطبيق االجراءات ال�ضرورية ملعاجلته كي
ي�صبح مطابقا ل�شروط اال�ستعمال.
•لكافة املباين يجب ا�ستخدام املياه غري ال�صاحلة لل�شرب بن�سبة  .100%ت�ستخدم املوارد املائية
املذكورة اعاله ل�سد احتياجات املياه يف �شبكات وخزانات مياه �أنظمة اطفاء احلريق و يف ملء
�شبكات التدفئة والتكييف وابراج التربيد ان وجدت .كما ميكن ا�ستخدامها لري احلدائق وامل�ساحات
اخل�ضراء وملء الربك وامل�سابح �شرط ان ال ت�سبب ات�صا ًال او متا�س ًا مبا�شر ًا مع �شبكة املياه ال�صاحلة
لل�شرب.
•بناء وتركيب �أنظمة م�صادر املياه الغري �صاحلة لل�شرب يخ�ضع لدرا�سة اجلدوى من ناحية الفوائد
االقت�صادية والبيئية واعتبارات عوامل توفر املياه ومواجهة �شح امل�صادر الأ�سا�سية للمياه.

.5

5لكافة املباين مبا فيها املباين القائمة يجب تركيب حو�ض و�أنابيب جلمع وت�صريف مياه التكثيف
الناجتة عن ت�شغيل �أجهزة تكييف الهواء كي ال ت�صبح مياه راكدة ،يف حالة ت�صريفها �صحي ًا ،يجب
ترك م�سافة  25ملم كفا�صل هوائي بني �أنابيب �صرف التكثيف و�أنابيب ال�صرف ال�صحي .ويف حالة
عدم ا�ستخدام املياه املكثفة يجب ت�صريفها اىل م�صيدة مياه غري مت�صلة ب�شبكة ال�صرف ال�صحي.
لكافة املباين التي لديها حمل تربيد ال يقل عن  350كيلو واط يجب جتميع مياه التكثيف من كافة
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�أجهزة التكييف و�إعادة ا�ستخدامها يف الري و�صناديق الطرد يف احلمامات او �أية �أغرا�ض �أُخرى
�شرط ان ال ت�سبب ات�صا ًال او متا�س ًا مبا�شر ًا مع االن�سان.
.6

6كما يجب �أن يكون نظام الري عايل الكفاءة مثل ا�ستخدام نظام الري بالتنقيط �أو نظام الري حتت
الرتبة ل�سقي امل�ساحات اخل�ضراء بحيث يتم تركيب عدادات للمياه خا�صة بها .يجب تركيب جهاز مانع
الرجوع (  )backflow preventerعند نقاط االت�صال مع مياه ال�شرب وان يخ�ضع لفح�ص دوري
و�صيانة دورية .كما ميكن غ�سل املركبات فوق امل�ساحات اخل�ضراء لال�ستفادة منها يف ريها و�سقيها.
7للمباين التي حتتوي على عنا�صر مائية جتميلية ذات حجم مياه خمزونة ( 1000لرت) والتي ميكن ان
تو ّلد رذاذ مياه او ت�سبب انت�شار قطرات املياه يف الهواء والتي ت�شمل وال تقت�صر على النوافري وال�شالالت
واجلداول...الخ يجب املحافظة على نظافتها ومعاجلتها وفح�صها دوري ًا للتقليل من خماطر التلوث
البكتريي �أو اجلرثومي بحيث تخ�ضع جودة املياه لل�شروط ال�صحة وال�سالمة والنظافة العامة ال�صادرة
عن اجلهات الر�سمية.

.8

8لكافة املباين اجلديدة والقائمة يجب احلفاظ على جودة املياه وتطبيق ا�شرتاطات دليل االر�شادات الفنية
وال�صحية ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية ومنظمة ال�صحة العاملية بهذا اخل�صو�ص وتت�ضمن ما يلي:
•�صيانة دورية جلميع انظمة �شبكات املياه والتي ميكن �أن تولد رذاذ مياه �أو ت�سبب انت�شار قطرات املياه
يف الهواء والتي ت�شمل وال تقت�صر على �أبراج التكثيف واملكثفات التبخريية و�شبكات املياه ال�ساخنة
والباردة والدو�شات واحوا�ض املياه العالجية وال�صحية والنوافري ومرطبات الهواء وغريها وان تتم
املحافظة على نظافتها وفح�ص املياه دوريا لل�سيطرة والتقليل من خماطر التلوث اجلرثومي.
•املحافظة على نظافة و�صيانة جميع اجزاء ومعدات انظمة املياه وملحقاتها والتي ت�شمل وال تقت�صر
على �شبكات املياه ال�صاحلة لل�شرب و�شبكات املياه ال�ساخنة والباردة وخزانات املياه وامل�ضخات
واالنابيب والرتكيبات.
•�أخذ عينات من املياه من كافة اخلزانات لفح�ص املحتوى اجلرثومي وبكترييا الليوجنيال.
•فح�ص املياه واالجهزة واملعدات اخلا�صة ب�أحوا�ض ال�سباحة و�أحوا�ض املياه العالجية وال�صحية
واجلاكوزي و�صيانتها واملحافظة عليها.
•فح�ص املياه والأجهزة واملعدات اخلا�صة ب�أنظمة الري و�صيانتها واملحافظة عليها.
•يتوجب توثيق كافة ال�سجالت بفحو�صات املياه واملعاجلة وال�صيانة يف املوقع بحيث ي�سهل التفتي�ش عليها.

.9

�9ضرورة تزويد املبنى بعدادت قيا�س ا�ستهالك املياه وذلك للأغرا�ض التالية:
•�شبكة الري
•ال�سكن امل�سـت�أجر( عداد فرعي لكل م�ست�أجر) وتوفر �سجالت ر�سمية للقراءات والبيانات

.7
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•خطوط التزويد للمياه امل�ستخدمة يف العنا�صر املائية التجميلية (الربك والنوافري وال�شالالت
واجلداول)( )Make up water lines for Ornamental Water Features
•�أبراج التربيد والتبخري لأجهزة التكييف
•مراجل البخار التي يزيد حملها عن  300كيلو واط.
•عمليات الإنتاج ال�صناعي التي ت�ستهلك اكرث من  4مرت مكعب باليوم.
•مربدات التبخري ()Evaporative coolersالتي ت�ستهلك اكرث من  2.5لرت بالدقيقة
•�أحهزة التربيد باملياه (  )Fluid coolers and chillersالتي ال ت�ستعمل �شبكات دوران مغلقة للمياه.
•نظام الري بالر�ش للأ�سطح املزروعة( )Roof Spray Systems
 5.2.4.3النقاط املتحققة
جدول ( : )5-5توزيع النقاط �ضمن بند تخفي�ض ا�ستهالك املياه
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
8
حتقيق ن�سبة التخفي�ض العام يف ا�ستهالك املياه ال�صاحلة لل�شرب مبا ال يقل عن  30%من
خالل اختيار معدات م�ستهلكة للمياه عالية الكفاءة ( )Potable Water
6
ا�ستغالل موارد ا�ضافية للمياه (مث ًال :ح�صاد االمطار ومعاجلة املياه الرمادية واملياه
املكثف...الخ) يف زيادة التخفي�ض العام ال�ستهالك املياه بن�سبة ال تقل عن 20%
2
وجود نظام ري عايل الكفاءة
16
جمموع النقاط
 5.2.4.4اّلية حت�صيل النقاط
.1
.2
.3
.4

1توثيق لدرا�سة ومراقبة جودة املياه وحتديد حجم اال�ستهالك العام لكافة املرافق التي حتتاج للتزويد
باملياه وحجم امل�صادر املختلفة واملتوفرة للمياه لكل مبنى .
2درا�سة اجلدوى االقت�صادية والبيئية للم�صادر البديلة والإ�ضافية للمياه.
3اختيار ادوات م�ستهلكة للمياه عالية الكفاءة وم�صنفة من قبل م�صادر ر�سمية معتمدة وا�ستخدام مواد
ومعدات م�صنعة من مواد ا�سا�سية �صديقة للبيئة وال حتتوي على مواد �ضارة �أو �سامة.
4خمططات الأدوات ال�صحية و�شبكات توزيع املياه املختلفة و�شبكات االمدادات باملياه من امل�صادر
اال�ضافية داخل املبنى مع بيان جداول اال�ستهالك للأدوات امل�ستهلكة وطريقة احت�ساب التخفي�ض
لال�ستهالك.
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5بيان جداول اال�ستهالك للمرافق التي حتتاج ال�ستهالك املياه مثل م�ساحات الري ونظام مكافحة
احلريق…الخ ٬وطريقة احت�ساب التخفي�ض لال�ستهالك والتحكم فيه.
6بيان مواقع قيا�س ا�ستهالك املياه يف �شبكات املياه الإمدادية والتوزيعية وتوفر �سجالت وبيانات
اال�ستهالك لكافة املرافق.
7ملخ�ص ال�سرتاتيجية حتقيق التخفي�ض ال�ستهالك املياه وتقدمي املراجع الر�سمية التي حتدد كفاءة
ا�ستهالك املياه باملبنى.

.5
.6
.7

 5.2.4.5مرجعية حت�صيل النقاط

•البيانات عن ا�ستهالك املياه للفرد باليوم من مراكز اح�صائية معتمدة حملية ولكافة املناطق
اجلغرافية املحلية
•بيانات ر�سمية تراكمية لرت�سب كميات الأمطار املرتاكمة والبيانات املناخية ذات العالقة ح�سب
املناطق املحلية .Historical Weather Data
•ار�شادات منظمة ال�صحة العاملية )World Health Organization (WHOبخ�صو�ص جودة املياه
امل�ستخدمة من قبل االن�سان
•خرائط هيكلية ودرا�سات �سلطات املياه والري والزراعة من املراجع املعتمدة:
-- ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.12009-- ASHRAE Green Guide : The Design, Construction and Operation of

Sustainable Buildings.
ICC 7002008- National Green Building Standard.
International Green Construction Code, Public , latest updated version
International Plumbing Code 2012
NSF International, ANSI6109-,

-----

 5.3تر�شيد انتاج وا�ستهالك املياه ال�ساخنة ( )Domestic Service Water Heating, DSWH

 5.3.1الهدف

التخطيط لتخفي�ض ا�ستهالك املياه ال�ساخنة يف املبنى وتخفي�ض اال�ستهالك يف الطاقة وحتديد حرارة
املياه ال�ساخنة ح�سب اال�ستعمال .
 5.3.2متطلبات حت�صيل النقاط
.1
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 1ينطبــق هـذا البنـد على اال�ستهـالك العـام للميــاه ال�ساخنــة يف املبنـى خلدمـة اال�ستحمــام والغ�سي ــل

والتنظيف وخدمة املطابخ وال ينطبق على ما يلي:
•ت�سخني مياه �أحوا�ض ال�سباحية واجلاكوزي ومرافق اال�ستجمام امل�ستهلكة للمياه ال�ساخنة �أو البخار.
•ت�سخني مياه االحوا�ض العالجية.
.2

 2يجب �أن ال تقل الكفاءة الكلية للمعدات امل�ستهلكة للطاقة وامل�ستخدمة لإنتاج وتوزيع املياه ال�ساخنة
باملبنى عن � 90%أو احلد الأدنى امل�سموح به ح�سب الكود العاملي حلفظ الطاقة (International

.3

3الأهداف من عملية الت�صميم والتخطيط لأي نظام لت�سخني املياه هي ما يلي:

)Energy Conservation Code

•معرفة كمية اال�ستهالك وحجم النظام بدقة )Proper sizing of the system (.
•حت�سني كفاءة عمل النظام ( )Optimize System efficiency
•تخفي�ض تكلفة الت�شغيل وزيادة العمر الزمني للنظام.
.4

4يجب �أن تكون معايري ت�صميم واختيار معدات نظام انتاج وت�شغيل املياه ال�ساخنة يف املبنى كما يلي:
•حتديد درجة حرارة املياه وكمية التدفق واال�ستهالك الكلي يف فرتة زمنية حمددة .
•�أن تكون قدرة و�سعة املعدات كافي ًة ل�سد احتياجات ا�ستهالك املياه ال�ساخنة وب�أقل ا�ستهالك من
الطاقة املطلوبة واملياه ال�ساخنة.
•اختيار م�صادر للطاقة رخي�صة و�صديقة للبيئة.
•مرونة التحكم يف عمل معدات النظام من اجل تزويد املبنى باملياه ال�ساخنة ح�سب درجة احلرارة
املطلوبة و�ضمن متغريات الفرتات الزمنية لال�ستهالك والطلب على املياه ال�ساخنة.
•موقع املعدات املركزية لنظام املياه ال�ساخنة داخل املبنى وبعدها عن نقاط اال�ستخدام.
•�ضرورة التوفري االقت�صادي �أثناء الرتكيب وتقليل تكلفة الت�شغيل وال�صيانة .
•ا�سرتداد �أو ا�سرتجاع الطاقة �إن �أمكن من خالل التبادل احلراري مع االنبعاثات ال�ساخنة للغازات
او ال�سوائل لعملية ما قبل الت�سخني للمياه (.)Pre heating System
•اختيار عمليات املعاجلة املنا�سبة للمياه ال�ساخنة من �أجل احلد من الت�آكل وال�صد�أ وزيادة العمر
الزمني للمعدات.
•اختيار نوعية املواد من �أنابيب وعوازل حرارية و�أجهزة التي ت�صنع من مكونات عالية الكفاءة
و�صديقة للبيئة وتتحمل ظروف الت�شغيل لفرتة زمنية ال تقل عن � 15سنة دون �أن تت�آكل.

.5

5يجب �أن يتوفر يف املبنى نظام ت�سخني �شم�سي لتزويد املياه ال�ساخنة بن�سبة ال تقل عن  75%من حجم
اال�ستهالك الكلي اليومي للمبنى .يجب ان تكون �سعة وحجم تخزين املياه ال�ساخنة تُلبي االحتياجات
اليومية من املياه ال�ساخنة ويجب �أن يكون النظام ال�شم�سي مكم ًال لنظام �آخر ي�سخن املياه بوا�سطة
م�صادر طاقة �أخرى عالية الكفاءة .يجب ان ال يقل العمر الت�شغيلي الزمني لأجهزة ومعدات نظام
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الت�سخني ال�شم�سي عن �ضعف املدة الزمنية املح�سوبة ال�سرتداد كافة التكاليف التي ا�ستثمرت فيه
) �(Recovery periodأو عن مدة زمنية ال تقل عن � 15سنة �أيهما �أكرث.
.6

6للمباين التي حتوي �شقق �سكنية م�سـت�أجرة يجب تركيب �سخان �شم�سي منف�صل لكل �شقة ذات �سعة
تلبي احتياجات املياه ال�ساخنة لعدد الأفراد لل�شقة .من املف�ضل ان يتم اختيار ّ
�سخانات �شم�سية تعمل
بطريقة ال�سيفون احلراري وان تكون اللواقط ال�شم�سية عالية الكفاءة.كما يجب تغذية مياه ّ
ال�سخان
ال�شم�سي مبياه ّ
ال�سخان املنزيل الذي يح�صل على الطاقة من م�صدر رخي�ص وذي كفاءة عالية.

.7

7يف املباين التي حتتوي على نظام ا�سرتداد �أو ا�سرتجاع احلرارة ( )Heat recovery systemمن
معدات التكييف والتربيد والتهوية والتدفئة ٬يجب اال�ستفادة من هذه الطاقة يف عملية ما قبل ت�سخني
املياه(  )Pre heating systemلرفع درجة حرارة املياه مبا ال يقل عن ( )C5.6°درجة مئوية.

8 .8املراجل التي ت�ستخدم لت�سخني املياء يجب ان حتتوي على نظام ا�ستغالل حرارة الغاز العادم واملنبعث
من املداخن لرفع درجة ت�سخني املياه قبل ت�سخني وبكفاءة كلية ال تقل عن  .90%من االمثلة على هذه
املراجل:
•مراجل ذات اال ت�صال املبا�شر Direct Contact Boilers
•مراجل املكثفات Water Condensing Boilers
من املعروف ان هذه املراجل تقلل انبعاث غازي  COو  NOxمما يقلل من ال�ضرر البيئي.
.9

9التحكم بدرجة حرارة ت�سخني املياه بوا�سطة حتكم ثرمو�ستات ( )A quastatي�ضبط احلرارة املطلوبة
ويقر�أ حرارة املياه قبل وبعد الت�سخني.

1010يف اال�ستخدامات قليلة اال�ستهالك التي ال حتتاج لنظام مركزي لت�سخني املياه ،ميكن تزويد املياه
ال�ساخنة من خالل �سخانات عند نقطة اال�ستخدام (  )Point-of Use Heatersحيث تكون قريبة من
نقطة اال�ستخدام ( مثال :حتت كاونرت املغا�سل) ،تكون عملية الت�سخني فورية وال حتتاج اىل م�ضخة
دوران للمياه ال�ساخنة وال حتتاج اىل م�سافات طويلة من �أنابيب توزيع املياه ال�ساخنة حيث تكون كمية
فقدان احلرارة معدومة .كما �أن حرارة املياه ال�ساخنة ميكن التحكم بها ب�سهولة ح�سب اال�ستخدام
تكون ال تزيد عن  49درجة مئوية .
1111ملنع تكاثر بكترييا الليوجنيال ( )Legionella Pneumophila Bacteriaيجب حفظ حرارة املياه
ال�ساخنة داخل خزان مياه مركزي بن�سبة  60درجة مئوية مع �أخذ االحتياطات للحد من التكل�س حتت
ظروف ارتفاع احلرارة  .لقد مت الك�شف عن جتمعات هذه اجلراثيم يف الو�سط احلراري الذي يقل عن
 46درجة مئوية وعند ر�ؤو�س الدو�ش وخمارج �صنابري املياه التي تن�شر الرذاذ ( )Faucet Aerators
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ويف فروع �شبكة الأنابيب التي ال جتري فيها املياه با�ستمرار ويف بع�ض �أجزاء ال�سخانات املائية .كما
مت الك�شف عن جتمعات هذه البكترييا يف االجزاء الباردة والراكدة من نظام ت�سخني املياه وخ�صو�ص ًا
عند تعر�ضها الرتفاع يف حرارتها من املحيط اخلارجي.اثناء توزيع املياه ال�ساخنة يف ال�شبكة ،ميكن
تخفي�ض حرارة املياه ال�ساخنة اىل  43-40درجة مئوية يف �شبكة التوزيع من خالل حماب�س اخللط.
1212ميكن اال�ستعانة باجلدول التايل لتحديد درجة حرارة املياه عند نقط اال�ستخدام:
جدول ( :)6-5درجة احلرارة لبع�ض نقط اال�ستخدام
االدوات امل�ستهلكة للمياه ال�ساخنة
مغ�سلة
دو�ش وبانيو
حو�ض ا�ستحمام للعالج الفيزيائي
غ�سالة غري منزلية

درجة احلرارة ( مئوي)
40
43
35
60

1313يجب ان يتوفر لنظام املياه ال�ساخنة املتطلبات ال�ضرورية حلماية اجزاء النظام من الت�آكل وال�صد�أ
والتكل�س وتخفيف درجة ُع�سر املياه من خالل توفر الأجهزة العالجية املنا�سبة.

ال�شكل ( : )3-5الكل�س املرت�سب وفق درجة احلرارة وكمية اال�ستهالك للمياه ال�ساخنة.
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كما يجب �أن تكون اخلزانات املعدنية املخزنة للمياه ال�ساخنة معزولة حراري ًا ح�سب متطلبات الكود العاملي
حلفظ الطاقة ،و �أن تكون �سطوح اجلدران الداخلية مطلية مبواد حافظة متنع الت�آكل الداخلي للمعدن مثل
اجللفنة والطالء النحا�سي �أو الزجاجي �أو اال�سمنتي �أو النيكل-الف�سفوري غري الكهربائي
( )Electroless Nickel-Phosphorousكما ي�ضاف اىل و�سائل هذه احلماية انواع من الوقاية
االليكرتوميكانيكية �ضد الت�أكل اجللفني من خالل �إ�ضافة ق�ضبان من االملنيوم �أو املغني�سيوم �أو من �سبائك
الق�صديرالتي تو�ضع داخل خزان املياه ال�ساخنة(. )Galvanic Corrosion
1414يف حالة تركيب �أجهزة لتخفي�ض ع�سر املياه ( ،)Water Softenersيجب ان تكون موفرة للمياه بحيث
يكون التحكم ح�سب الطلب على املياه( . Regeneration Control System (Demand- initiated
يكون احلد االق�صى لال�ستهالك  18.9لرت مياه لكل  grains1000من ازالة عنا�صر ع�سر املياه خالل
عملية  Regenerationوفق ًا لـ  .NSF 44وحتدد كفاءة اال�ستهالك لأجهزة خف�ض ع�سر املياه املت�صلة
مع �شبكة املياه مبا�شرة يف املبنى ح�سب ما يلي:
•�أجهزة تخدم �شبكة مياه قطرها �أقل من  40مم او حتوي على  cation exchange mediaذات
حجم  0.085مرت مكعب �أو �أكرث ،يكون كفاءة �إزالة عنا�صر ع�سر املياه ال تقل عن  477غرام ًا من
عنا�صر الع�سر الكلي لكل كيلوغرام ملح ( )Grains/lb salt 4000بناء على كلوريد ال�صوديوم
املعادل  Sodium Chloride Equivalencyطبقا للموا�صفات . NSF/ANSI 44
•ما عدا ذلك ،تكون كفاءة ازالة عنا�صر ع�سر املياه ال تقل عن  477غرام ًا من عنا�صر الع�سر الكلي
لكل كيلوغرام ملح ( )Grains/lb salt 3500بناء على كلوريد ال�صوديوم املعادل Sodium
. Chloride Equivalency
1515يجب ا�ضافة م�ضخة لدوران املياه ال�ساخنة يف ال�شبكات التوزيعية التي تزيد عن  30مرت ًا وذلك
للحفاظ على درجة احلرارة يف الأنابيب و�ضمان و�صول املياه ال�ساخنة اىل نقطة اال�ستخدام دون
هدر كمية من املياه .يف هذه احلالة يجري املياه يف دائرة مغلقة بني نقطة �إنتاج املياه ال�ساخنة ونقطة
الإ�ستخدام .يجب �أن يراعي ت�صميم �شبكة التوزيع عدم وجود خطوط فرعية طويلة ن�سبي ًا وعدم وجود
مياه راكدة يف املياه ال�ساخنة وتفادي كميات مرتفعة من املياه داخل ال�شبكة .التحكم يف دوران وت�شغيل
هذه امل�ضخة �ضروري للحد من ا�ستهالك الطاقة .ال ي�سمح بدوران املياه يف الدائرة املغلقة باالعتماد
على اجلاذبية �أو بوا�سطة ظاهرة ال�سيفون احلراري .ال بد من اعتماد الطرق التالية للتحكم يف �آلية
عمل م�ضخة دوران املياه ال�ساخنة :
•يكون املفتاح الكهربائي للت�شغيل �سهل الو�صول اليه ويكون الت�شغيل ح�سب الطلب على املياه.
•يف حالة الت�شغيل االوتوماتيكي يتم التحكم بامل�ضخة من خالل اال�ست�شعار بحركة دوران املياه يف
ال�شبكة او اال�ست�شعار باحلركة او اال�ست�شعار بحركة فتح الباب ملكان نقط اال�ستخدام.
•يجب التحكم اليكرتوني ًا بامل�ضخة وايقاف ت�شغيلها يف حالة ارتفاع حرارة املياه فوق  40درجة مئوية
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�أو يف حالة تعر�ض لبع�ض �أجهزة احل�س لعطل فني مما ال ي�سمح ا�ستمرار ت�شغيل امل�ضخة اكرث من
خم�س دقائق.
•املباين التي حتتاج اىل مياه �ساخنة على مدار � 24ساعة مثل امل�ست�شفيات والفنادق ال حتتاج اىل
اجهزة ميقاتية للتحكم بطريقة ت�شغيلها.
1616العزل احلراري :يجب �أن ي�شمل العازل احلراري كافة �أجهزة نظام ت�سخني املياه من خزانات
وم�ضخات و�أنابيب وقطع تو�صيل وحماب�س وكافة مكونات �شبكة الإمداد باملياه ال�ساخنة وفق ًا ملتطلبات
الكود الدويل حلفظ الطاقة وح�سب ما جاء يف موا�صفات –( ASHRAE HANDBOOK 2007
)  .HVAC APPLICATIONSيعتمد �سماكة العازل احلراري للأنابيب التى تزود املياه ال�ساخنة على
نوعية مادة الأنابيب ونوع العازل وقيمة مقاومته للحرارة والفرق بدرجتي احلرارة بني املياه اجلارية
بالأنابيب والبيئة املحيطة به .عند اختيار العازل احلراري يجب مراعاة ال�شروط التالية:
•�أن تكون قيمة املقاومة احلرارية عالية (ذات مو�صلية حرارية منخف�ضة).
•�أن تكون مقاومة لإمت�صا�ص املياه والرطوبة وبخار املاء.
•�أن تكون مقاومة للبكترييا والعفن والفطريات وغري م�ضرة �صحي ًا.
•�أن تكون مقاومة احلريق وال ينتج عنها غازات �سامة.
•�أن تكون عالية املقاومة للتغريات والتفاعالت الكيماوية.
•ان ال حتتوي على مواد �سامة او �ضارة للبيئة.
1717احلماية والوقاية :يجب ان حتتوي كافة �أجزاء نظام ت�سخني املياه على عنا�صر االمن وال�سالمة
وحتتوي على االجهزة ال�ضرورية للحماية من درجات ال�ضغط واحلرارة العالية.كما يجب احتواء متدد
املياه ب�سبب ارتفاع حرارته .يجب ان يتم اختيار �أجهزة الأمان بعناية وح�سب املوا�صفات ASME
.Boiler and Pressure Vessel Code

�أجهزة الأمان ت�شمل وال تقت�صر على ما يلي:
•�صمامات الأمان للتخل�ص من ال�ضغط الزائد . Pressure relief valves
•�صمامات الأمان للتخل�ص من احلرارة الزائدة .Temperature relief valves
•�أجهزة التحكم يف حرارة املياه ودورانه .Temperature controllers and sensors
•�ضبط حرارة املياه بوا�سطة ال�صنابري الرثمو�ستا�ستيكية لتجنب احلروق للم�ستخدمني.
•�أجهزة االيقاف لتوليد الطاقة �أو حرق الوقود يف حالة تعطل بع�ض �أجهزة التحكم.
•الت�أكد من وجود �صمامات �أمان يف اي مكان مزود للطاقة يف النظام مثل الالقطات

و�أجهزة ا�سرتجاع احلرارة واملبادالت احلرارية ...الخ.
•�أوعية التمدد Expansion Vessels

ال�شم�سية
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� 1818ضرورة تزويد املبنى بعدادات قيا�س ا�ستهالك املياه ال�ساخنة مبعزل عن ا�ستهالك املياه الباردة.
كما يلزم حتديد اال�ستهالك للمرافق املختلفة ( احلمامات ٬املطابخ ٬غرف الغ�سيل�...ألخ)وحتديد
اال�ستهالك الأق�صى يف الذروة الزمنية .كما يلزم قيا�س ا�ستهالك الطاقة امل�ستخدمة يف ت�سخني املياه
وتوثيقها.
 5.3.3النقاط املتحققة
جدول ( :)7-5توزيع النقاط �ضمن بند تر�شيد انتاج وا�ستهالك املياه ال�ساخنة
توزيع
توزيع النقاط
النقاط
ا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة مثل الطاقة ال�شم�سية يف �سد احتياجات ا�ستهالك وتوزيع املياه
9
ال�ساخنة يف املبنى بن�سبة ال تقل عن  75%من اال�ستهالك العام
اختيار املعدات والأدوات والأجهزة واملواد امل�ستعملة يف انتاج وامداد و توزيع املياه ال�ساخنة داخل
4
املبنى ذات كفاءة كلية ال تقل عن  90%واال�ستخدام االمثل ال�ستهالك للطاقة
( )Optimization of Energy Resource
التحكم يف اال�ستهالك و�ضبط ودرجة حرارة املياه ال�ساخنة املزود لكافة نقط اال�ستخدام والتحكم
1
يف دوران املياه يف توزيع املياه ال�ساخنة
�أنظمة احلماية والعالج �ضد الت�آكل والتكل�س وتوفر �أجهزة الأمن وال�سالمة للحفاظ على ا�ستدامة
1
نظام املياه ال�ساخنة
ا�سرتداد الطاقة او احلرارة وا�سرتجاعها من اجهزة التكييف والتربيد والتدفئة
املجموع

1
16

� 5.3.4آلية حت�صيل النقاط
.1
.2
.3
.4
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1توثيق درا�سة حجم اال�ستهالك العام لكافة املرافق التي حتتاج للتزويد باملياه ال�ساخنة وحتديد
اال�ستهالك االق�صى يف حاالت الذروة الزمنية.
2توثيق درا�سة تكاليف الطاقة امل�ستهلكة وقيمة الفاقد احلراري من املعدات و�شبكات االمداد باملياه
ال�ساخنة ومقارنتها مع تكاليف م�صادر الطاقة الأخرى.
3اختيار �أدوات م�ستهلكة للمياه عالية الكفاءة وم�صنفة من قبل م�صادر ر�سمية معتمدة وا�ستخدام مواد
ومعدات م�صنعة من مواد �أ�سا�سية �صديقة للبيئة وال حتتوي على مواد �ضارة �أو �سامة.
4توثيق درا�سة لإحت�ساب كمية الطاقة ال�شم�سية امل�ستغلة يف عملية الت�سخني جلميع �أ�شهر ال�سنة ودرا�سة
اجلدوى االقت�صادية واحت�ساب الفرتة الزمنية لإ�سرتداد تكاليف النظام ال�شم�سي.

.5
.6
.7

5توثيق درا�سة احت�ساب كمية الطاقة امل�ستغلة من �أنظمة ا�سرتداد احلرارة وقيمة رفع درجة حرارة املياه
ال�ساخنة خالل فرتة الت�شغيل والطلب على املياه ال�ساخنة.
6خمططات كاملة لأجهزة نظام الت�سخني و�شبكات الإمدادات باملياه ال�ساخنة والنظام ال�شم�سي.
7بيان مواقع قيا�س ا�ستهالك الطاقة لإنتاج املياه ال�ساخنة وقيا�س اال�ستهالك وتوفر �سجالت وبيانات
اال�ستهالك لكافة املرافق.

 5.3.5مرجعية ح�ساب النقاط

•البيانات عن ا�ستهالك املياه ال�ساخنة للفرد باليوم من مراكز اح�صائية معتمدة حملية ولكافة املناطق
اجلغرافية املحلية.
•بيانات ر�سمية تراكمية مناخية عن الطاقة ال�شم�سية (  )Solar Irradiationح�سب املناطق املحلية
.Historical Weather Data
•درا�سات منظمات ال�صحة املحلية والدولية.
•الكود الدويل حلفظ الطاقة International Energy Conservation Code
•من املراجع املعتمدة:

•	 ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.12009•	 ASHRAE Handbook 2007, HVAC Application
•	 ASHRAE Green Guide : The Design, Construction and Operation of
Sustainable Buildings.
ICC 7002008- National Green Building Standard.
International Green Construction Code, Public , latest updated version
International Plumbing Code 2012
International Code Council, Inc. CODES: IFGC-12, IPC-2, IECC-12 , IFC12, IBC-12

	•
	•
	•
	•

 5.4كفاءة احل�صاد املائي . Rain Water Harvesting
 5.4.1الهدف

جتميع و تخزين وعالج وتوزيع وا�ستخدام مياه االمطار لأغرا�ض ا�ستهالك املياه يف املبنى لتقلي�ص
االعتماد على املياه ال�صاحلة لل�شرب واملزودة من �شبكة م�صلحة�/سلطة املياه.
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 5.4.2متطلبات حت�صيل النقاط

ينطبق ا�ستغالل مياه االمطار يف املباين يف ا�ستخدامها للأغرا�ض التالية:
•�سد احتياجات املبنى من مياه �صاحلة لل�شرب مثل املغا�سل والدو�شات ( )Potable Water
•�سد احتياجات املبنى من مياه غري �صاحلة لل�شرب(  )Non Potable Waterللري والتنظيف
واملراحي�ض ومكافحة احلريق .
 5.4.2.1الت�أكيد على ا�ستخدام نظام مياه االمطار ال�ستهالكها كمياه
 )Waterحيث يتطلب ما يلي:

�صاحلة لل�شرب ( Potable

.1

1الت�أكيد على تطابق جميع عنا�صر نظام جتميع االمطار يف املبنى من مواد وتركيب وفحو�صات ومعاجلة
وت�شغيل ح�سب ما ورد يف الكود الدويل للتمديدات واالدوات ال�صحية International Plumbing

.2

2الت�أكيد على توفر نظام املعاجلة املطابق ل�شروط وموا�صفات منظمة ال�صحة العاملية ،وبعد جناح نتائج
الفحو�صات الع�ضوية وغري الع�ضوية للمياه .يجب �أن ت�شمل انظمة املعاجلة مياه الأمطار ازالة املواد
ال�صلبة العالقة واملحتوى اجلرثومي ال�ضار و �إزالة الهيدروكربون وعمل ما يلزم من تعقيم وتطهري
وفلرتة ل�ضمان و�صول املياه اىل نقط الإ�ستخدام بدون �أي عوائق �صحية وبيئية.
3يجب نقل املياه اىل التخزين من امل�ساحات املرتفعة عن االر�ض مثل الأ�سطحة بعد تنظيفها وبعد �ضمان
عدم احتواء املواد املكونة منها الأ�سطحة على �أي مواد �ضارة �أو ملوثة ،وعدم تو�صيل �أو ت�صريف مياه
من م�صادر �أخرى مثل مياه املكثف من �أجهزة التكييف �أو مياه امل�صرف من �أجهزة الأمان والطرد
من املعدات املوجودة على �سطح املبنى .يجب �أن يخ�ضع موا�صفات املواد واالنظمة امل�ستخدمة لتجميع
مياه االمطار من الأ�سطح ل�شروط  . NSF 151-ال ينطبق هذا البند على اال�سطح املزروعة بالنبات.
4حماية خزانات و�شبكات جتميع الأمطار من دخول احل�شرات واحليوانات �أو الطفيليات وخ�صو�ص ًا
عند النقاط املفتوحة للجو مثل فتحات التهوية وخطوط ت�صريف الفائ�ض من اخلزانات
5تزويد اخلزانات بخط تزويد من �شبكة م�صاحلة املياه للتعوي�ض عن �أي نق�ص باملياه خالل ف�صل
ال�صيف و�ضرورة تركيب ي�سمح بعدم ادخال االمطار امللوثة التي ت�سقط يف بداية مو�سم االمطار First

.6

6وجود برنامج م ّوثق لإدارة مراقبة و�صيانة مياه املطار امل�ستغلة لأغرا�ض ا�ستهالك املياه ال�صاحلة
لل�شرب وتنظيف اخلزانات �أو الآبار ب�شكل دوري.

Code 2012

.3

.4
.5

Flush Diverter
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 5.4.2.2الت�أكيد على ا�ستخدام نظام مياه االمطار ال�ستهالك كمياه غري ال�صاحلة لل�شرب
(  )Non Potable Waterحيث يتطلب ما يلي:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

1الت�أكيد على ف�صل نظام جتميع االمطار عن النظام املزود للمياه ال�صاحلة لل�شرب ومنع اي �سبب او
م�صدر للتلوث .لتفادي اي ات�صال ،يلزم تركيب جهاز مانع الرجوع ( )backflow preventerعند نقاط
االت�صال مع مياه ال�شرب �شريطة ان يخ�ضع هذا اجلهاز لفح�ص و�صيانة دورية.
2ا�ستغالل امل�ساحات غري املنفذة للمياه غري ا�سطح املباين لت�صريف وجتميع مياه االمطار مثل ال�ساحات
املحيطة للمبنى والفرندات و�ساحات موقف املركبات واملمرات املب ّلطة ....الخ .يجب ف�صل �شبكة
الت�صريف والتجميع ملياه االمطار عن �شبكة الت�صريف ال�صحية واحلفاظ على ابعاد وم�سافات ف�صل
طبقا ملتطلبات الكود الدويل للتمديدات واالدوات ال�صحية International Plumbing Code 2012
3الت�أكيد على وجود نظام معاجلة للمياه من خالل الفلرتة والتعقيم بالكلور والتحكم بجودة املياه ح�سب
متطلبات منظمة ال�صحة العاملية وموافقة دائرة ال�صحة .
4و�ضع االر�شادات التحذيرية عند م�صادر هذه املياه و�أدوات ا�ستخدامها لإر�شاد امل�ستخدمني عن عدم
ا�ستخدام املياه لل�شرب.
5الت�أكيد على ف�صل �شبكة املياه املزودة واملوزعة ملياه الأمطار عن �أي �شبكات �أُخرى حاملة للمياه ال�صاحلة لل�شرب.
6الت�أكيد على �أن نظام جتميع االمطار ال ي�سبب اي ا�ضرار باملبنى او اجنراف للرتبة وخ�صو�ص ًا خالل وقوع
العوا�صف وبعدها.

 5.4.3النقاط املتحققة
جدول ( : )8-5توزيع النقاط �ضمن بند كفاءة احل�صاد املائي
توزيع النقاط
توفر نظام كامل ال�ستغالل مياه االمطار لأغرا�ض املياه ال�صاحلة لل�شرب بعد تطابق كافة
ال�شروط املطلوبة
توفر نظام كامل ال�ستغالل مياه االمطار الغرا�ض املياه غري ال�صاحلة لل�شرب بعد تطابق
كافة ال�شروط املطلوبة
املجموع

توزيع النقاط
2
2
4

 5.4.4اّلية حت�صيل النقاط
.1

1تقرير ي�صف نظام �إدارة مياه االمطار يف امل�شروع ي�شمل:
•ر�سومات تو�ضح حمتويات نظام �إدارة مياه االمطار .
•ح�سابات من مهند�س خمت�ص تو�ضح ا�سرتاتيجية �إدارة كمية مياه االمطار خا�صة احل�سابات املتعلقة
باملعدل الأعلى للمياه املتدفقة قبل تنفيذ امل�شروع و بعده.
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•مقاطع من املوا�صفات تو�ضح الأليات امل�ستخدمة جلمع و معاجلة ما ال يقل عن  90%من مياه
االمطار.
.2

2توثيق لدرا�سة املراقبة والتحكم يف جودة املياه وتوفر ال�سجالت والبيانات الر�سمية بنتائج الفحو�صات
ومواعيدها ح�سب وزارة ال�صحة واملنظمة العاملية لل�صحة.

.3

3بيان مواقع �أجهزة موانع الرجوع ومواقع الف�صل للمياه ال�صاحلة لل�شرب وغري ال�صاحلة لل�شرب
ومواقع �أنظمة العالج للمياه وطرق تفادي التلوث نتيجة اي ات�صال بني م�صادر املياه املختلفة .

.4

 )Operation & Maintenance Plan (OMP(4يحتوي على:
•جدول معاينة لنظام �إدارة مياه الأمطار للت�أكد من �أن النظام يعمل ح�سب ما هو خمطط له.
•اجلهة امل�س�ؤولة عن متابعة هذا النظام.
•تو�ضيح امليزانية الالزمة لت�شغيل نطام الت�شغيل و ال�صيانة لنظام �إدارة مياه االمطار.
•تو�ضيح ان امل�شاريع املجاورة لن تت�أثر �سلبي ًا بنظام �إدارة مياه االمطار .
•خطة ملنع اجنراف الرتبة يف املوقع .
•ال�سرية الذاتية ملهند�س مدين متخ�ص�ص يف �إدارة مياه االمطار .

 5.4.5مرجعية ح�ساب النقاط
•	 CSIRO Urban Stormwater Best Practice Environmental Management
Guidelines (2006).

•	 ASHRAE Green Guide : The Design, Construction and Operation of
Sustainable Buildings.
•	 International Green Construction Code, Public version , latest updated
version.
•	 International Plumbing Code 2012
•	 NSF International /P151.

 5.5ا�ستغالل وتدوير املياه الرمادية

Recycling of Grey Water

لرت�شيد ا�ستهالك املياه باملباين اخل�ضراء وكذلك لتقليل كميات املياه العادمة اخلارجة من املبنى يجب
ا�ستغالل وتدوير املياه الرمادية ،وتعرف املياه الرمادية على �أنها املياه اخلارجة من املغا�سل و�أحوا�ض
اال�ستحمام والغ�ساالت وامل�صارف الأر�ضي .تتميز هذه املياه ب�أنها ال حتتوي على مواد ع�ضوية� .أما املياه
اخلارجة من املراحي�ض وكذلك �أحوا�ض املطابخ فهي مياه �سوداء ال ميكن �إعادة ا�ستخدامها �إال بعد معاجلتها.
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وتق�سم املياه الرمادية �إىل نوعني:
1 .1مياه رمادية فاحتة  : Light Greywaterوهي املياه ال�صادرة من املغا�سل و�أحوا�ض اال�ستحمام
والغ�ساالت ،وعادة ال حتتوي على مواد ع�ضوية بن�سب ملحوظة ،كما �أنها حتتوي على كميات من �صابون
اال�ستحمام ومنظفات الغ�سيل ،وهذه املياه لي�ست بحاجة �إىل عمليت فلرتة وتعقيم كبرية لعدم توفر
املواد الع�ضوية وبالتايل انت�شار البكترييا بها.
2 .2مياه رمادية داكنة  :Dark Greywaterوهذه املياه ت�شمل كذلك املياه ال�صادرة من �أحوا�ض اجللي
باملطابخ واجلاليات ،وهي بذلك حتتوي على مواد ع�ضوية خمتلفة من بقايا الأطعمة ،وهذا النوع من
املياه بحاجة �إىل عدة مراحل من الفلرتة والتعقيم قبل ا�ستعماله ،مبا يف ذلك ف�صل الدهون منها ،ثم
�إزالة املواد الع�ضوية و�أخريا ا�ستعمال معقمات للمياه لقتل خمتلف �أنواع اجلرائيم.

الشكل ( :)4-5نسب المياه الرمادية والسوداء بالمباني السكنية

 5.5.1املياه الرمادية يف املباين اخل�ضراء
.1
.2
.3
.4
.5

1ت�شكل تلك املياه ن�سبة تقارب  % 74-55من املياه امل�ستخدمة يف املباين
2حتوي ن�سبة تلوث منخف�ضة من املواد الع�ضوية والنيرتوجني (النيرتات  ،النيرتيت) وكذلك اجلراثيم
وامليكروبات التي ي�صعب التعامل معها خالل مراحل التنقية .
3انخفا�ض تكاليف معاجلتها مقارنة مبياه املراحي�ض (املياه ال�سوداء ) .
4تقبل الإن�سان لإعادة ا�ستخدام تلك املياه .
5تدويرها و�إعادة ا�ستخدامها غري �ضار بالبيئة وال�صحة � ،إذا طبقت ال�شروط واملوا�صفات املحددة.
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ال�شكل (� :)5-5أنظمة جتميع و�إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية باملباين
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 5.5.2طرق املعاجلة:
ت�ستخدم املياه الرمادية املعاد تدويرها يف تغذية خزانات املياه لل�صرف ال�صحي باملراحي�ض Flush Tanks

وكذلك يف ري املزروعات خا�صة النباتات اخل�ضراء ونباتات الزينة.
تتطلب معاجلة املياه الرمادية ما يلي:
� 1 .1إن�شاء �شبكتني لت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي ،الأوىل خا�صة بت�صريف املياه الرمادية ،حيث جتمع
يف خزان �أر�ضي ملعاجلتها ومن ثم �إعادة تدويرها يف �صناديق الطرد والزراعة  ،وال�شبكة الثانية خا�صة
بت�صريف املياه ال�سوداء.
2 .2كما تتطلب معاجلة املياه الرمادية �إن�شاء خزان خا�ص بتجميع املياه الرمادية املعاجلة،
�3 .3إن�شاء �شبكة تغذية خا�صة خزانات املراحي�ض  Flush Tanksوالزراعة .وهناك عدة طرق للمعاجلة
ميكن للم�صمم اختيار الأن�سب ح�سب طبيعة املوقع ،على �أن حتقق املياه املعاجلة ال�شروط واملعايري
واملتطلبات املحددة ،وذلك حلماية ال�صحة العامة والبيئة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وعند اختيار حمطات تنقية املياه الرمادية يجب مراعاة ما يلي:
1مالءمة املحطة لنوعية املياه املراد �إعادة ا�ستخدامها.
2حتديد الطاقة الت�صميمية للمحطة لتتنا�سب مع االحتياج الفعلي ال�ستخدامها.
3كفاءة املحطة لتحقيق �أعلى عائد من املياه املعاجلة
4كفاءة املحطة لتحقيق جودة عالية للمياه املنتجة طبق ًا ملوا�صفات منظمة ال�صحة العاملية.
5مالءمة املحطة للموقع وعدد امل�ستخدمني .
6انخفا�ض تكلفتها ،و�سهولة ت�شغيلها و�صيانتها.
جدول ( :)9-5حدود ازالة ملوثات املياه الرمادية

ا�سم امللوث

احلد الأدنى لن�سبة الإزالة

الروا�سب ال�صلبة العالقة

ال تقل عن ( )90%

الزيوت و ال�شحوم

ال تقل عن( )95%

املبيدات احل�شرية

ال تقل عن( .)96%

اجمايل ن�سبة الكربون الع�ضوي

ال تقل عن (.)97%

الرت�سبات احليوية الع�ضوية

ال تقل عن ( .)70%

البكرتيا (القولونية و الربازية )
ال�صبغات الن�سيجية

ال تقل عن ()+99-98%
ال تقل عن( )98%
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جدول ( :)10-5خوا�ص املياه الرمادية بعد املعاجلة
اخلوا�ص الطبيعية
املواد ال�صلبة العالقة الكلية TSS
-1
املواد الطافية
-2
درجة احلمو�ضة
-3
اخلوا�ص الكيميائية الع�ضوية
املتطلب احليوي  -الكيماوي للأك�سجني
-1

Max: 10 mg/liter
0
6 – 8.4
Max: 10 mg/liter

BOD5

املتطلب الكيميائي للأك�سجني
-2
Max: 40 mg/liter
-3
الكربونات الع�ضوية الكلية ()TOC
0
الزيوت وال�شحوم
-4
املركبات الكيميائية:
Max: 10 mg/liter
النرتات
-1
Max: 5 mg/liter
الأمونيا
-2
Max: 0.2-0.5 mg/liter
الكلور احلر املتبقي
-3
اخلوا�ص اجلرثومية:
Max: 2.2/100ml
العدد الكلي للبكترييا القولونية
-1
 5.5.3النقاط املتحققة :
جدول( ) 11-5توزيع النقاط �ضمن بند ا�ستغالل املياه الرمادية
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
3
توفري نظام لتجميع املياه الرمادية
3
توفري نظام فعال لفلرتة وتعقيم املياه الرمادية
2
توفري �شبكة لتخزين املياه للري �أو للمراحي�ض
املجموع
8
COD

� 5.5.4ألية حتقيق النقاط:
.1
.2
.3
.4
108

Max: 50 mg/liter

1احل�صول على الرتخي�ص الالزم لإن�شاء حمطات معاجلة املياه الرمادية البلدية �أو �سلطة املياه
2عدم ا�ستخدام املياه الرمادية املعاجلة لغري الغر�ض املخ�ص�ص لذلك �أو املتوافق مع موا�صفات تلك
املياه ،ويف حالة ا�ستخدامها للزراعة ينبغي عدم ا�ستخدام تلك املياه يف ر�شا�شات املياه �إال �إذا كان
الري خالل الفرتات التي تخلو فيها املنطقة املروية من الأ�شخا�ص.
3على اجلهة امل�شغلة ملحطات املعاجلة التق ّيد بت�شغيل تلك املحطات وفق الأ�س�س العلمية والفنية،
والتعليمات الواردة يف كتيبات الت�شغيل ،و�إجراء التحاليل والفحو�صات الدورية يف خمتربات معتمدة
لدى م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية.
4عدم تخزين املياه الرمادية املعاجلة �أكرث من � 24ساعة ،وذلك ملنع تكاثر البكترييا وانت�شار الروائح.

� 5.6إدارة ا�ستهالك املياه من خالل القيا�س واملراقبة والتحكم
 5.6.1الهدف

لنظام ي�سمح مبراقبة وحتكم ف ّعال ال�ستهالك املياه يف املبنى لإدارة الطلب على ا�ستهالكه ح�سب
التخطيط ٍ
احتياجات املبنى والتحكم بجودته و�سالمته اي�ض ًا .

 5.6.2متطلبات حت�صيل النقاط

للمباين ال�سكنية امل�سـت�أجرة يجب تركيب عداد فرعي لكل م�ست�أجر وتوفري �سجالت ر�سمية للقراءات
والبيانات.
ي�شمل ما يلي املباين ذات ا�ستهالك مياه مرتفعة والتي تزيد م�ساحتها عن  3000مرت مربع.
1 .1يجب �أن يتم تثقيف وتوعية كافة م�ستخدمي املبنى عن اهمية وفوائد تر�شيد ا�ستهالك املياه وكفاءة
ا�ستخدامه .يرافق ذلك بو�ضع ا�شارات ار�شادية وتوعوية عن تر�شيد ا�ستهالك املياه ومتابعة اهتمام واداء
م�ستخدمي املبنى يف تطبيق وممار�سة تر�شيد ا�ستهالك املياه ،يجب تدريب طاقم ال�صيانة وم�شغلي النظام
على كافة اجلوانب الفنية والت�شغيلية وعنا�صرالأمن وال�سالمة والأثر البيئي وال�صحي وال�صيانة الوقائية
وحاالت الطواري واال�ستعداد للمخاطر ل�ضمان ا�ستدامة النظام املائي يف املبنى.
 2 .2لكافة املباين اجلديدة يجب تركيب عدادات لقيا�س وت�سجيل الطلب على املياه وا�ستهالكها يف املبنى ككل،
وتقدمي �سجالت دقيقة عن اال�ستهالك  .يجب ان تكون نوعية العدادات معتمدة من م�صلحة املياه وتتمتع
بقابلية الولوج للمعلومات عن بعد وب�إمكانية االحتفاظ بالبيانات .يحب ان تت�ضمن البيانات كافة الأحمال
اال�ستهالكية للمياه ح�سب اال�ستخدام ونوعه وتوزيعه الزمني.)Load Consumption Profile ( .
3 .3يجب ان تخ�ضع كافة ال�شبكات وتوابعها وكافة املعدات املغذية واملوزعة للمياه يف املبنى لعملية التد�شني
والتعيري والفحو�صات(  )Testing, Balancing and Commissioningل�ضبط التدفق و�ضغط املياه املراد
اي�صالها اىل نقط اال�ستخدام لتحديد اال�ستهالك ح�سب الأدوات امل�ستخدمة .يجب ان تتوفر بيانات فنية
وهيدروليكية كاملة عن عملية التد�شني فيما يخ�ص احلمل لتوزيع املياه وحتديد �أماكن حماب�س و�أنظمة التحكم
يف ال�ضغط والتدفق ح�سب اال�ستهالك املطلوب للأدوات.)Water Flow and Pressure Regulators( .
4 .4يف حالة ربط املبنى بنظام �إداري � BMSأو نظام للتحكم واملراقبة  CCMSيجب ربط كافة البيانات الواردة
من انظمة قيا�س اال�ستهالك والتوزيع واال�ستخدام من اجل اعداد التقارير و�إدارة الطلب على اال�ستهالك
والك�شف عن الأعطال والت�سريب ومتابعة ال�صيانة والت�شغيل ..الخ.
5 .5يجب ان تتوفر بيانات كاملة عن حجم ومواقع كافة �أنواع خزانات املياه املوجودة باملبنى ،وو�ضع ا�شارات
وار�شادات يف مواقعها ٬وف�صل خزانات املياه ال�صاحلة لل�شرب مع �شبكاتها وتوابعها عن تلك غري ال�صاحلة،
بحيث مينع االت�صال الت�سرب والتلوث بني كافة م�صادر املياه ومرافقه.
6 .6يجب ان تتوفر بيانات كاملة عن عدد وانواع االجهزة واملعدات امل�ستخدمة للمياه ومعرفة قدراتها اال�ستهالكية
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واحمال الطاقة امل�ستهلكة لها ( مثل امل�ضخات وال�ضواغط) ومعرفة طريقة عملها وادائها .يجب �أن تتوفر
ار�شادات وا�شارات كافية عند مواقعها وتوعية م�ستخدمي املبنى من خماطرها.
7 .7يجب ان يخ�ضع النظام املائي يف املبنى لإدارة و�صيانة ذات جودة وكفاءة عاليتني وان تتوفر بيانات �سجالت
ر�سمية عن كافة الفحو�صات واحلركات والتكلفة وعمليات التبديل للمعدات وال�صيانة الدورية لكافة العنا�صر
الداخلة يف النظام املائي .يجب ان جترى فحو�صات دورية لأجهزة مانع الرجوع Back Flow Preventers
وكافة املحاب�س و�أجهزة التحكم و�صيانتها ح�سب تعليمات املنتج .يجب الك�شف عن االعطال وت�سرب املياه
والقيام بال�صيانة الفورية للحد من فقدان ا�ستهالك املياه .يجب �أن توجد ا�شارات عند مواقع املحاب�س
لت�سهيل الو�صول اليها عند الك�شف عن ت�سرب للمياه .يف حالة توفر عدادات اوتامتيكية للتحكم يف ا�ستهالك
املياه ،فهذا يحد وي�ضبط اال�ستهالك للأدوات امل�ستهلكة للمياه املربوطة بها ومينع فقدان املياه نتيجة ال�سيالن
واالعطال.
8 .8يجب �أن جترى فحو�صات دورية جلودة املياه ومطابقته ال�صحية ل�شروط ا�ستخدامه ح�سب متطلبات اجلودة
ال�صادرة عن م�صادر �صحية معتمدة .كما يجب ا�صدار تقارير بنتائج الفحو�صات واالحتفاظ بها .يجب ان
يتم الرتكيز على جودة املياه عند اماكن معاجلة املياه مثل الفالتر واجهزة معاجلة وتطهري املياه وجممعات
املياه ،ال بد من فح�ص و�صيانة وتنظيف �آبار وخزانات املياه ب�شكل منتظم والتدقيق يف عدم تعر�ض املياه
للركود لفرتة طويلة.
 9 .9يجب االنتباه جيدا اىل مراقبة جودة املياه يف مرافق املياه غري ال�صاحلة لل�شرب وامل�ستخدم داخل املبنى
لأغرا�ض املراحي�ض واملباول والت�أكد من مطابقة جودة املياه لل�شروط ال�صحية املحلية والدولية .يجب ان ال
تزيد ن�سبة الكلور احلر او الكلورومني عن  4مغم لكل لرت .يف حالة ا�ستخدام االوزون يف معاجلة املياه ،مينع
ارتفاع ن�سبة غاز االوزون عن احلد امل�سموح به عند نقط اال�ستخدام.
1010تخ�ضع املياه غري ال�صاحلة لل�شرب وامل�ستخدم داخل املبنى لأغرا�ض املراحي�ض واملباول لعملية الرت�شيح
(الفلرتة) مبر�شحات دقيقة  100ميكرون.
1111يجب و�ضع ا�شارات حتذيرية يف احلمامات التي حتتوي على املراحي�ض واملباول امل�ستهلكة للمياه غري ال�صاحلة
لل�شرب.
1212للمباين التي ت�ستغل احل�صاد املائي يف ا�ستهالك املياه ي�ضاف اليها �أجهزة قيا�س هطول الأمطار
 ٬ Gaugesحيث تو�ضع على �أ�سطح املبنى ويتم التدقيق يف كمية املياه التي جتمع يف �آبار مياه االمطار.

Rain

1313يجب الرتكيز على �إدارة �سيا�سات الأمن وال�سالمة خالل ا�ستخدام الأنظمة املختلفة للمياه يف داخل وخارج
املبنى وحتديد م�صادر الأخطار واحتواء الأحداث اخلطرة الناجمة عن ا�ستخدام هذا النظام .ملزيد من
التفا�صيل عن مو�ضوع �إدارة الأمن وال�سالمة ،للمياه يف املباين ميكن الرجوع اىل املرجع التايل :
“.”Water Safety in Buildings- World Health Organizations, March 2011
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 5.6.3النقاط املتحققة
جدول ( :)12-5توزيع النقاط �ضمن بند �إدارة ا�ستهالك املياه من خالل القيا�س واملراقبة والتحكم

توزيع النقاط

توزيع النقاط

وجود �أنظمة لإدارة القيا�س والتحكم واملراقبة يف ا�ستهالك املياه يف داخل وخارج املبنى.
وجود �أنظمة حتكم يف جودة املياه ال�صاحلة لل�شرب وغري ال�صاحلة لل�شرب والإعتناء يف
كافة مكوناته من �أي خماطر �صحية وبيئية.
وجود انظمة و�آليات االمن وال�سالمة ال�ستخدام النظام املائي يف املبنى وحتديد م�صادر
االخطار واحتواء االحداث اخلطرة
وجود خطط توعوية وار�شادية وتثقيفية يف تر�شيد ا�ستهالك وا�ستخدام املياه ت�ستهدف
�أ�صحاب وم�ستخدمي وم�شغلي وفنيي وزائري املباين
املجموع

2
2
1
1
6

� 5.6.4ألية حت�صيل النقاط
1 .1خمططات كاملة االدوات ال�صحية و�شبكات توزيع املياه املختلفة و�شبكات االمدادات باملياه من امل�صادر
اال�ضافية داخل املبنى.
2 .2توثيق لدرا�سة عالج املياه الذي ي�أتي من م�صادر جتميع املطر وعالج املياه الرمادية او �أي م�صادر اخرى
متوفرة باملبنى ،وبيان مواقع الفالتر و�أجهزة عالج املياه.
3 .3بيان مواقع قيا�س ا�ستهالك املياه يف �شبكات املياه االمدادية والتوزيعية وتوفري �سجالت وبيانات اال�ستهالك
لكافة املرافق .
4 .4بيان مواقع انظمة وحماب�س التحكم يف التدفق وال�ضغط للمياه يف ال�شبكة املزودة لكافة االدوات امل�ستهلكة
للمياه .
5 .5بيان مواقع اجهزة موانع الرجوع ومواقع الف�صل للمياه ال�صاحلة لل�شرب وغري ال�صاحلة لل�شرب ومواقع
انظمة العالج للمياه وطرق تفادي التلوث نتيجة اي ات�صال بني م�صادر للمياه املختلفة.
6 .6توثيق لدرا�سة املراقبة والتحكم يف جودة للمياه وتوفر ال�سجالت والبيانات الر�سمية بنتائج الفحو�صات
ومواعيدها ح�سب وزارة ال�صحة واملنظمة العاملية لل�صحة.
7 .7بيان االر�شادات واال�شارات التحذيرية لكافة املواقع .
8 .8توثيق لدرا�سة الآليات واال�ساليب املتبعة يف حتديد املخاطر وانواعها وطرق التطبيق يف تفاديها واحتوائها.
9 .9بيان خطط التوعية واالر�شادية امل�ستهدفة كافة العنا�صر املرتبطة باملبنى .
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 مرجعية ح�ساب النقاط5.6.5

بخ�صو�ص جودةWorld Health Organization (WHO) •ار�شادات منظمة ال�صحة العاملية
.و�سالمة املياه امل�ستخدمة من قبل االن�سان
•ار�شادات وزارات ال�صحة والزراعة والعمل بخ�صو�ص ا�ستخدام املياه ومعاجلتها وت�أهيل املوارد
. الب�شرية لإدرة وت�شغيل النظام املائي يف املباين
:•من املراجع املعتمدة
•	 American Society of Sanitary Engineering (2007). Plumbing dictionary,
6th ed. Westlake, OH, American Society of Sanitary Engineering.

•	 Bartram JA, Cotruvo A, Dufour A, Rees G, Pedley S (2004). Pathogenic
•	

•	
•	
•	
•	
•	

mycobacteria in water:
a guide to public health consequences,
monitoring and management. Geneva, World Health Organization.
Bartram J, Corrales L, Davison A, Deere D, Drury D, Gordon B, Howard
G, Reingold A, Stevens M (2009). Water safety plan manual: step-bystep risk management for drinking water suppliers. Geneva, World
Health Organization.
ASHRAE Green Guide : The Design, Construction and Operation of
Sustainable Buildings.
ICC 7002008- National Green Building Standard.
International Green Construction Code, Public , latest updated version
International Plumbing Code 2012
Bartram J, Chartier Y, Lee JV, Pond K, Surman-Lee S, eds. (2007).
Legionella and the prevention of legionellosis. Geneva, World Health
Organization.
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الفصل السادس
المواد والموارد ()Materials and Resources

المواد والموارد ()Materials and Resources

تعتمد �صناعة االن�شاءات يف دولة فل�سطني على مواد �أولية م�ستوردة ب�شكل رئي�سي ،و�أما املواد املحلية فيتم
احل�صول عليها ل�صناعة اخلر�سانة واملنتجات اخلر�سانية ،و�أهم هذه املواد الركام الذي يتم احل�صول
عليه من تك�سري ال�صخور يف الك�سارات املنت�شرة يف معظم املحافظات .كما تعاين �صناعة االن�شاءات من
�شح بع�ض املواد كالرمل الالزم ل�صناعة اخلر�سانة ومنتجاتها املختلفة.
ي�ساعد هذا اجلزء من الدليل على زيادة االعتماد على مواد بناء يتم انتاجها حملي ًا من خالل عمليات
�إعادة التدوير ،مما يخفف من �أعمال تك�سري ال�صخور و�أعمال القطع يف اجلبال وما ينتج عنها من
ملوثات للبيئة املحيطة ،وكذلك يف تقليل كمية املخلفات الناجتة عن هدم الأبنية القائمة و�إمكانية �إعادة
ا�ستخدامها كلي ًا �أو جزئي ًا ،ويف هذا خدمة للبيئة واقت�صاد يف الإنفاق.
ب�شكل عام يجب اختيار املواد امل�ستخدمة يف عملية البناء بحيث حتقق املتطلبات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1عدم انبعاث غازات من املواد امل�ستعملة ت�ؤدي اىل تلوث البيئة داخل املبنى.
�2أن حتقق املواد امل�ستعملة توفري الطاقة املطلوبة للتدفئة والتكييف.
3مراعاة ا�ستخدام املواد التي ال ت�ؤثر على البيئة العامة مثل الأخ�شاب.
4مراعاة ا�ستخدام مواد مدورة وكذلك ا�ستخدام مواد قابلة للتدوير.
5مراعاة عدم ا�ستخدام املواد ذات الغازات املنبعثة التي ت�ؤدي اىل تلوث الهواء داخل املبنى مثل الفورمالدهايد
الناجت من مواد العزل واخل�شب امل�ضغوط.
6مراعاة عدم ا�ستخدام املواد ال�سمية املنبعثة من الدهان وبع�ض مذيبات الورني�ش والزئبق و اال�سب�ست
اجلدول ( :)1-6توزيع النقاط �ضمن حمور املواد واملوارد
البند

حت�صيل النقاط

1

Construction and Operation Waste Management Program

برنامج لإدارة املخلفات �أثناء عملية الإن�شاء و الت�شغيل

�إلزامي Required

2
3
4
5
6
7
8
9

عدم ا�ستخدام املواد اخلطرة Hazardous Materials Elimination

�إلزامي Required
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ا�ستخدام املواد غري ملوثة للبيئة
املواد املحلية Regional Materials
املواد املعاد تدويرها Recycled Materials
ا�ستخدام املواد �سريعة التجدد Rapidly Renewable Materials
�إعادة ا�ستخدام املواد Materials Reuse
دميومة املواد Materials Durability
�إعادة ا�ستخدام املبنى Building Reuse
Non Polluting Materials

3
4
3
2
2
2
2

10

ت�صميم املبنى ملرونة اال�ستعمال و �إعادة التفكيك

Design for Flexibility and Disassembly

املجموع الكلي

Total

2
20

� 6.1إدارة املخلفات �أثناء عملية الإن�شاء و الت�شغيل
Construction and Operation Waste Management

 6.1.1الهدف

تقليل االثر البيئي الناجت عن خملفات عملية االن�شاء و ت�شغيل املبنى من خالل عمليات التجميع و النقل و
التخل�ص من هذه املواد.

 6.1.2متطلبات حت�صيل النقاط
.1

.2

.3

�1إثبات �أن املقاول العام ،بالتعاون مع جميع املقاولني و�ضع برنامج لإدارة خملفات عملية االن�شاء او
الهدم وخطة �إدارة النفايات (Construction and Demolition Waste Management Plan :
 )CDWMPقبل بدء �أن�شطة البناء او الهدم و يجب حتديد الية التخل�ص من النفايات و املواد التي من
املمكن اعادة ا�ستخدامها وبيان ما �إذا كان �سيتم ف�صل املواد يف املوقع.
�2إثبات �أن املقاول ينفذ برنامج �شهري �شهري ل  ، CDWMPوان يحقق احلد الأدنى من �إعادة التدوير
او انقاذ ما ن�سبته % 30من خملفات البناء والهدم بالوزن �أو احلجم) .هذا الرقم ال ي�شمل جميع
النفايات اخلطرة التي يجب معاجلتها معاجلة خا�صة .
3اثبات انه قد مت و�ضع ا�سرتاتيجية من قبل فريق الت�صميم والتطوير لإدارة النفايات خالل مرحلة ت�شغيل
املبنى  Solid Waste Management Planو �أن حتتوي هذه اال�سرتاتيجية كحد �أدنى على ما يلي :
•التقديرات ال�سنوية للنفايات الت�شغيلية.
•ملخ�ص برنامج �إدارة النفايات و البنية التحتية املتاحة من ال�سلطة املخت�صة.
•اخليارات املقرتحة لتحويل النفايات الناجتة عن عمليات الت�شغيل و بحد �أدنى  % 40من حيث
الوزن �أو احلجم من جمموع النفايات الناجتة عن عملية الت�شغيل الكامل للمبنى .
•توفري احلجم الكايف و كيفية الو�صول اىل حاويات لتخزين وجمع النفايات و الف�صل بينها ح�سب
برنامج �إدارة النفايات و كحد �أدنى توفري ما يلي:
 -حاويات خا�صة باملواد اخلطرة واملواد الكيميائية كالبطاريات وغريها من املواد التي حتتويعلى �سموم �أو كيماويات.
 -حاويات للمواد القابلة لإعادة التدوير مثل املواد البال�ستيكية والزجاج واملعادن (لون اخ�ضر) . -حاويات للمواد القابلة لإعادة التدوير للورق والكرتون (لون ازرق) .115

 -حاويات للمواد غري القابلة للتدوير (لون ا�سود). -حاويات للمواد و النفايات الع�ضوية (لون رمادي) . �-أماكن خم�ص�صة مب�ساحة ال تقل عن  10م 3لتجميع الأثاث وميكن تخ�صي�ص مكان خا�ص بهيف موقف ال�سيارات �أو �أي مكان منا�سب ي�سهل الو�صول اليه.
•امل�سافة �إىل حاويات النفايات يف �أقرب نقطة جتميع داخل �أو خارج املبنى ال تتجاوز  30مرتا
•ويجب �أي�ضا ت�أمني مدخل و�صول ملركبات النفايات.
 6.1.3النقاط املتحققة

ال يوجد :متطلب اجباري

� 6.1.4آلية التحقيق

جدول للمواد التي ميكن �إعادة تدويرها � /إنقاذها ،م�صدرها يف امل�شروع ،جمموع الوزن �أو احلجم لهذه
املواد ،وا�سم وموقع �إعادة التدوير املحتملة.
1 .1ملخ�ص ال�سرتاتيجية معاجلة و تقليل النفايات وتخزينها ،وعالقة هذه اال�سرتاتيجية مع البنية التحتية
اخلا�صة �أو البلدية .
2 .2توثيق احل�سابات لكميات النفايات املتوقعة على �أ�سا�س �سنوي و الناجتة عن ت�شغيل املبنى .وميكن
احل�صول على املعايري حل�ساب النفايات من (مركز �إدارة النفايات) ،ومراجعة احل�سابات للنفايات
من املباين املماثلة �أو امل�ؤلفات والبحوث.
3 .3ر�سومات تدل على مكان وجود مرافق التخزين  /التخل�ص من نفايات ت�شغيل املبنى و املناطق امل�صممة
ل�ضمان م�ساحة كافية حلركة املركبات اخلا�صة بجمع النفايات.

 6.1.5املرجعية

Construction and Operation Waste Management Program

 6.2عدم ا�ستخدام املواد اخلطرة

Hazardous Materials Elimination

 6.2.1الهدف

احلد من تعر�ض �سكان املبنى للمواد اخلطرة كاال�سب�ستو�س  , Asbestosوتقليل الت�أثريات ال�سامة
لزرنيخات كرومات النحا�س( Chromated Copper Arsenate(CCAامل�ستخدمة يف معاجلة اخل�شب
على النا�س والبيئة.

 6.2.2متطلبات حت�صيل النقاط

التحقق من عدم ا�ستخدام املواد التي حتتوي على اال�سب�ستو�س يف املبنى و�أنه متت �إزالة جميع املواد التي
حتتوي على اال�سب�ستو�س يف حالة جتديد ملبنى قائم
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عندما يتم حتديد الأخ�شاب لعالج الهياكل اخلارجية وعندما يكون لها ات�صال مع امل�ستخدمني مثل �أجهزة
التظليل ،معدات املالعب والأعمدة اخلارجية .يجب الت�أكد من عدم ا�ستخدام �أي من زرنيخات كرومات
النحا�س ( )CCAيف معاجلة هذه الأخ�شاب.
 6.2.3النقاط املتحققة

ال يوجد :متطلب اجباري

� 6.2.4آلية التحقيق
.1

.1
.2

اال�سب�ستوسس�ACMs As

1مقتطفات من املوا�صفات للمواد امل�ستخدمة ت�شري �إىل �أنها ال حتتوي على
 bestos Containing Materialsو ان الأخ�شاب املعاجلة ال ت�ستخدم CCA chromated copper
 arsenateيف امل�شروع وفقا ملتطلبات االعتماد.
1نتائج م�سح املواد اخلطرة و توثيق وجود� -إن وجدت -مواد حتتوي على اال�سب�ستو�س  ACMsيف املبنى.
من امل�ستح�سن �أن تتبع املعايري املعرتف بها دوليا مثل . ASTM E 256-04
2يف حالة العثور على اال�سب�ستو�س يف املبنى يجب و�ضع خطة للتخل�ص من هذه املواد .

 6.2.5املرجعية

ASTM E 2356-04 - Comprehensive Building Asbestos Surveys

 6.3ا�ستخدام املواد غري امللوثة للبيئة Non Polluting Materials

 6.3.1الهدف

تعزيز ا�ستخدام املواد التي لي�س لها -على املدى الطويل� -آثار �سلبية على �صحة الإن�سان �أو تلوث النظام
البيئي.

 6.3.2متطلبات حت�صيل النقاط

الت�أكيد على ان امل�شروع يحقق ما يلي
1 .1جميع مواد العزل احلراري امل�ستخدمة يف امل�شروع هي من املواد غري امل�ستنفدة لطبقة الأوزون Ozone
) Depleting Potential (ODP = 0و ال ت�ساهم يف االحتبا�س احلراري العاملي Global Warming
)� Potential (GWPأقل من خم�سة.
2 .2ا�ستبدال ا�ستخدام الكلورين يف املواد امل�ستخدمة مبا يف ذلك كلوريد الفينيل Polyvinyl Chloride
) (PVCوالبويل اثيلني املكلور ) ،Chlorinated polyethylene (CPEالبويل فينيل كلورايد املكلورة
() ،Chlorinated polyvinyl chloride (CPVCوالبويل �إيثلني الكلور امل�سلفن �Chlorosulfonat
 ed polyethylene (CSPE)،وبويل كلوروبرين  Polychloropreneببدائل �أكرث ا�ستدامة و ذلك
لواحد او اكرث من مواد البناء التالية( :مواد العزل ,املواد امل�ستخدمة ملنع ت�سرب املياه (العزل املائي)
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.3

,الغالف اخلارجي للمبنى  ,مواد تغطية االر�ضيات و اجلدران الداخلية  ,اطارات النوافذ و االبواب,
مواد التمديدات ال�صحية و الكهربائية ).
3عدم ا�ستخدام املواد ذات ال�سمية منخف�ضة :الق�ضاء على املواد �أو املنتجات التي حتتوي على مكونات
�أو عنا�صر �أو مركبات ذات �سمية منخف�ضة  Low Toxicity Materialsاملدرجة يف املرفق الثالث من
توجيهات االحتاد الأوروبي 67/548/EEC

 6.3.3النقاط املتحققة
جدول ( :)2-6توزيع النقاط �ضمن بند ا�ستخدام املواد غري امللوثة للبيئة
متطلبات حت�صيل النقاط
مواد العزل احلراري امل�ستخدمة يف امل�شروع هي من املواد غري امل�ستنفدة لطبقة الأوزون Ozone
) Depleting Potential (ODP = 0و ال ت�ساهم يف االحتبا�س احلراري العاملي Global

توزيع النقاط
1

)Warming Potential (GWP

عدم ا�ستخدام املواد ذات ال�سمية منخف�ضة Low Toxicity Materials

عدم ا�ستخدام املواد املحتوية على الكلورين

املجموع

1
1
3

� 6.3.4آلية حتقيق النقاط
.1
.2
.3

1جداول للمواد امل�ستخدمة يف هذا البند ت�شمل مقتطفات من املوا�صفات لهذه املواد و التي يتم ت�صنيعها
من دون ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة للأوزون و �إمكانات االحرتار العاملي.
2مقتطفات من املوا�صفات تو�ضح خلو املواد امل�ستخدمة من الكلورين
3الت�أكيد على �أن جميع املواد امل�ستخدمة ال حتتوي على مواد قليلة ال�سمية Low Toxicity Materials
ح�سب املوا�صفات االوروبية ، 67/548/EECاملرفق الثالث.

 6.3.5مرجعية ح�ساب النقاط

EU Directive on Dangerous Substances 67/548/EEC
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/consolidated_en.htm
EU Directive 67/548/EEC Annex III
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/pdfs/annex3_en.pdf

 6.4ا�ستخدام املواد املحلية
 6.4.1الهدف

Regional Materials

الت�شجيع على اختيار مواد البناء املحلية التي تخفف من ت�أثريات النقل وتعزز االقت�صادات املحلية .و ذلك
عن طريق ت�شجيع زيادة الطلب على مواد البناء واملنتجات التي يتم ا�ستخراجها وت�صنيعها داخل املنطقة،
مما يدعم ا�ستخدام املوارد املحلية ويحد من الآثار البيئية الناجمة عن و�سائل النقل .
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 6.4.2متطلبات حت�صيل النقاط

�إثبات �أن امل�سافة التي تقطعها املواد لنقلها من �أبعد نقطة من مكان املن�ش�أ اىل موقع البناء ال تزيد عن
 500كم املن�ش�أ �إىل موقع امل�شروع

 6.4.3النقاط املتحققة
جدول ( :)3-6توزيع النقاط �ضمن بند ا�ستخدام املواد املحلية
متطلبات حت�صيل النقاط
تكلفة املواد الإقليمية يعادل  % 10من �إجمايل التكلفة املادية للمواد
تكلفة املواد الإقليمية يعادل  % 20من �إجمايل التكلفة املادية للمواد
اجملموع

توزيع النقاط
2
2
4

� 6.4.4آلية حتقيق النقاط
.1

.2

1تقرير يحتوي جميع املواد املقرتحة لإثبات امتثاله ملتطلبات حت�صيل النقاط ،يحتوي (تكلفة املواد,
اماكن وجودها و ت�صنيعها ,م�سافة نقلها وو�سيلة النقل ,و ح�سابات تو�ضح ن�سبة املواد املحلية
امل�ستخدمة بالن�سبة ملجموع املواد امل�ستخدمة يف امل�شروع) .
2تو�ضيح دولة الت�صنيع وتفا�صيل املن�ش�أ وميناء الدخول لكل املواد التي �سيتم ا�ستخدامها.

 6.5املواد املعاد تدويرها

Recycled Materials

 6.5.1الهدف

زيادة الطلب على املواد املعاد تدويرها للحد من كمية النفايات التي يجب التخل�ص منها .و ذلك عن طريق
زيادة الطلب على منتجات البناء التي تت�ضمن مكونات مت �إعادة تدويرها ،وبالتايل تقليل الآثار الناجمة
عن ا�ستخراج وت�صنيع املواد اخلام.
 6.5.2متطلبات حت�صيل النقاط
�إثبات �أن ت�ستخدم املواد املعاد تدويرها على النحو التايل:

مواد ال�صلب املعاد تدويرها :للمباين الفوالذية ،على الأقل  % 50من جميع الهياكل الفوالذية (وزنا)
حتتوي على  25٪من املواد املعاد تدويرها �أو �إعادة ا�ستخدامها  .وللخر�سانة امل�سلحة ،ال يقل عن % 80من
جمموع الت�سليح �أو ال�صلب (من حيث الوزن) لديه  % 90من املواد املعاد تدويرها او اعادة ا�ستخدامها
اال�سمنت :اثبات انه من خالل ا�ستخدام املواد التكميلية للإ�سمنت Supplementary Cementing
)( Materials (SCMSمبا يف ذلك الرماد املتطاير ،و�أبخرة ال�سيليكا) �أو من خالل زيادة ا�ستخدام
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الركام �أو اخللطات� ،أن امل�شروع قد خف�ض الإجمايل من اال�سمنت البورتالندي امل�ستخدم وما يرتبط بها
من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
الركام املعاد تدويره� :إثبات �أن ما ال يقل عن  % 15من الركام امل�ستخدم يف املوقع (من حيث احلجم)،
يف التطبيقات الهيكلية وغري الهيكلية هو من مواد مت اعادة تدويرها .
 6.5.3النقاط املتحققة
جدول ( :)4-6توزيع النقاط �ضمن بند املواد املعاد تدويرها
متطلبات حت�صيل النقاط

توزيع النقاط

 % 50من جميع الهياكل الفوالذية (وزنا) حتتوي على  % 25من املواد املعاد تدويرها
�أو �إعادة ا�ستخدامها و  % 80من جمموع الت�سليح �أو ال�صلب (من حيث الوزن) لديه
 % 90من املواد املعاد تدويرها او اعادة ا�ستخدامها

1

امل�شروع قد خف�ض الإجمايل من اال�سمنت البورتالندي امل�ستخدم وما يرتبط بها من انبعاثات
غازات االحتبا�س احلراري

 % 15من الركام امل�ستخدم يف املوقع (من حيث احلجم) ،يف التطبيقات الهيكلية
وغري الهيكلية هو من مواد مت اعادة تدويرها

املجموع

1
1
3

� 6.5.4آلية حتقيق النقاط
.1
.2

1قائمة باملواد املعاد تدويرها و امل�ستخدمة يف امل�شروع .
2احل�سابات بالوزن لل (الفوالذ املعاد تدويره) ،و ح�سابات تخفي�ض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجت عن
تخفي�ض ا�ستعمال الإ�سمنت.

 6.5.5مرجعية ح�ساب النقاط
Concrete Embodied Greenhouse Gas Emissions Calculator

6.6

ا�ستخدام املواد �سريعة التجدد Rapidly Renewable Materials

 6.6.1الهدف :

زيادة ا�ستعمال املواد اخلام املتجددة ب�سرعة وتقليل االعتماد على املواد اخلام واملواد املتجددة ببطء.
 6.6.2املتطلبات :

ميكن اعتبار املواد املتجددة ب�سرعة �إذا كان معدل جتددها � 10سنوات �أو �أقل ،ويف هذه احلالة تكون ن�سبة
املواد املتجددة ب�سرعة يف امل�شروع ال تقل عن  2.5%من قيمة املواد الكلية امل�ستخدمة.
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 6.6.3التقنيات واال�سرتاتيجيات :

يجب حتديد املواد املتجددة ب�سرعة والتي ميكن ا�ستخدامها يف خمتلف مراحل عملية البناء ،ومن الأمثلة
على هذه املواد :ال�صوف ،القطن ،اخليزران وبع�ض �أنواع اخل�شب املعتمد.
اخل�شب املعتمد

الهدف :تنظيم عملية ا�ستهالك اخل�شب وزراعة الغابات و�إعادة الت�شجري
املتطلبات  :ا�ستخدام  50%على الأقل من اخل�شب املراد ا�ستخدامه من اخل�شب املعتمد على �أنه �سريع
التجدد والذي يتم اعادة زراعته ب�سرعة.
التقنيات  :ا�ستخدام اخل�شب املعتمد من قبل وزارة الزراعة وغريها من هيئات حماية الطبيعة مبا ي�ضمن
اعادة الت�شحري للنباتات امل�ستخدمة.
 6.6.4النقاط املتحققة
جدول ( :)5-6توزيع النقاط �ضمن بند ا�ستخدام املواد �سريعة التجدد
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط

حتقيق املتطلبات اعاله

2

اجملموع

2

� 6.7إعادة ا�ستخدام املواد Materials Reuse

 6.7.1الهدف :

تقليل ا�ستهالك املواد اخلام املختلفة وذلك من خالل اعادة ا�ستخدام املواد واملنتجات امل�ستخدمة �سابقا
وبالتايل تقليل وتخفي�ض حجم النفايات املنتجة.

 6.7.2املتطلبات :

اعادة ا�ستخدام املواد امل�ستخدمة �سابقا بن�سبة ال تقل عن  5%من كمية املواد امل�ستخدمة بامل�شروع� ،أو مبا
قيمته ال تقل عن  10%من قيمة تلك املواد( .قيمة املواد ال ت�شمل امل�صاعد والأنظمة الكهربائية وال�صحية
وامليكانيكية).

 6.7.3التقنيات واال�سرتاتيجيات:

العمل على ايجاد الفر�ص وخلق الظروف املنا�سبة لإعادة ا�ستخدام املواد من خالل ت�صميم املبنى ،وكذلك
ت�شجيع موردي املواد على ذلك.
وهنا يجب �أن نالحظ ما يلي:
•�إن ا�ستخدام املواد املعاد تدويرها (� )Recycled Materialsسوف ي�سهم وب�شكل فعال يف ا�ستهالك
املواد اخلام يف الطبيعة.
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•ميكن اعادة ا�ستخدام بع�ض املواد االن�شائية لنف�س الغر�ض ال�سابق ك�أن ي�ستعمل زجاج نوافذ قدمية
كزجاج يف نوافذ جديدة مثال ،وميكن تغيري الغر�ض من اال�ستعمال ك�أن ي�ستعمل خ�شب باب كطاولة
يف م�شروع جديد.
•من الأمثلة على املواد التي ميكن �إعادة ا�ستخدامها :القرميد ،الأبواب ،الزجاج ،الأر�ضيات ،اجل�سور
االن�شائية وغريها .وال ين�صح ب�إعادة ا�ستخدام الأدوات ال�صحية القدمية ولكن اال�ستعا�ضة عنها مبواد
عالية الكفاءة.
 6.7.4النقاط املتحققة
جدول ( :)6-6توزيع النقاط �ضمن بند �إعادة ا�ستخدام املواد
متطلبات حتصيل النقاط

حتقيق املتطلبات اعاله
 6.8دميومة املواد

اجملموع

توزيع
النقاط
2
2

Materials Durability

 6.8.1الهدف :

املحافظة على املواد امل�ستخدمة يف املبنى فرتة زمنية طويلة دون ت�أثرها بالعوامل الطبيعية املختلفة،
وكذلك دون ت�أثرها بالتفاعالت الكيماوية �أو بالكائنات احلية.
 6.8.2املتطلبات:

ا�ستخدام مواد ذات قدرة عالية على مقاومة الظروف الطبيعية كالتمدد والتقل�ص ،وكذلك حتملها لأ�شعة
ال�شم�س وارتفاع �أو انخفا�ض ن�سبة الرطوبة ،بالإ�ضافة اىل قدرتها على مقاومة العنا�صر احلية كالفطريات
واحل�شرات وغريها.
 6.8.3التقنيات واال�سرتاتيجيات:

عند اختيار املواد امل�ستخدمة يف عملية االن�شاء يجب حتديد املواد ذات القدرة العالية على حتمل الظروف
املناخية والت�أثرات البيئية املختلفة وعدم ا�ستخدام مواد ذات عمر افرتا�ضي ق�صري وال ت�ستطيع حتمل
الظروف املناخية وامل�ؤثرات اخلارجية.
كذلك ميكن ا�ستعمال مواد حم�سنة (ذات ت�أثري �سلبي حمدود جد ًا على البيئة) ل�ضمان دميومة العنا�صر
وقدرتها على مقاومة الظروف املناخية والبيئية مثل ا�ستعمال دهانات مقاومة لل�صد�أ مع املكونات
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امل�صنوعة من احلديد �شرط �أن تكون تلك الدهانات من املواد �صديقة البيئة وال حتتوي على مواد �ضارة.

 6.8.4النقاط املتحققة
جدول ( :)7-6توزيع النقاط �ضمن بند دميومة املواد
متطلبات حتصيل النقاط

حتقيق املتطلبات اعاله

اجملموع

توزيع النقاط
2
2

 6.9اعادة ا�ستخدام املبنى Building Reuse
-

�إعادة ا�ستخدام العنا�صر االن�شائية ( ال�سقف ،اجلدران والأر�ضيات).�-إعادة ا�ستخدام العنا�صر غري االن�شائية .

 6.9.1الهدف:

اال�ستفادة من العنا�صر اخلتلفة للمبنى ،مما ين�ش�أ عنه من �آثار ايجابية كتقلي�ص حجم النفايات وقليل
ا�ستهالك املواد اخلام وامل�صادر املختلفة وكذلك تقلي�ص الت�أثريات البيئية املختلفة للمباين احلديثة.
 6.9.2املتطلبات :

ا�ستخدام العنا�صر القابلة لال�ستخدام مثل اجلدران والأر�ضيات و العنا�صر ال�سقفية املختلفة وكذمل
الأبواب وال�شبابيك واجلدران الداخلية .ويجب �أن ال تقل م�ساحة العنا�صر الداخلية غري االن�شائية
امل�ستعملة عن  50%من م�ساحة املبنى حتى يتم احت�ساب النقاط املخ�ص�صة لذلك.

 6.9.3التقنيات واال�سرتاتيجيات:

يجب ا�ستخدام العنا�صر ذات الكفاءة العالية والقابلة للنقل ،كما �أنه من الواجب �إزالة كافة العنا�صر التي
ت�شكل خطورة يف �إعادة اال�ستخدام.
من �أهم الأمثلة على العنا�صر االن�شائية التي ميكن �إعادة ا�ستخدامها:
 الأ�سقف املعدنية  Metal Roofsوهي من العنا�صر امل�ستدامة يف املبنى لكونها عنا�صر ميكن �صناعتهامن معادن مدورة كما �أنه ميكن �إعادة ا�ستخدامها ب�شكل كامل.
 6.9.4النقاط املتحققة
جدول ( :)8-6توزيع النقاط �ضمن بند اعادة ا�ستخدام املبنى
متطلبات حت�صيل النقاط

توزيع النقاط
2

حتقيق املتطلبات اعاله
املجموع

2
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 6.10ت�صميم املبنى ملرونة اال�ستعمال و �إعادة التفكيك
Design for Flexibility and Disassembly

 6.10.1الهدف :

ت�صميم املبنى و�إن�شا�ؤه وا�ستخدامه و�إعادة تفكيكه مبا ي�ضمن �أقل ت�أثري �سلبي على البيئة وا�ستخدام
للطاقة واملوارد الطبيعية .بحيث ي�ؤخذ بعني الإعتبار عند ت�صميم املبنى �سهولة تفكيكه لال�ستفادة من
عنا�صره الإن�شائية وغري الإن�شائية.
 6.10.2املتطلبات:

ت�صميم املبنى ب�شكل ي�سهل معه �إعادة ا�ستخدام عنا�صره الإن�شائية وغري الإن�شائية عند االنتهاء من
ا�ستخدام املبنى ،و�ضرورة ا�ستخدام مواد وعنا�صر ربط ي�سهل تفكيكها ب�أقل ما ميكن من اخل�سائر.
 6.10.3التقنيات واال�سرتاتيجيات:

ا�ستخدام و�سائل حديثة عالية الكفاءة يف ربط العنا�صر الإن�شائية وغري الإن�شائية ،وهذه الو�سائل من النوع
الذي ي�سهل تفكيكه �أو ف�صله دون تدمري �أو احداث �أ�ضرار بالغة بالعنا�صر التي يراد �إعادة ا�ستخدامها.
من �أهم الو�سائل املمكنة لهذه املرونة بالتفكيك ا�ستخدام العنا�صر املعدنية كالرباغي يف تثبيت العنا�صر
الإن�شائية كالأ�سقف واجلدران وكذلك اجلدران الداخلية بحيث ميكن تفكيكها الحق ًا دون تدمري هذه
العنا�صر واتالفها ،كذلك الأمر عند تثبيت الأبواب والنوافذ بحيث تثبت على اجلدران بطرق ي�سهل معها
نزعها دون اتالفها.
 6.10.4النقاط املتحققة
جدول ( :)9-6توزيع النقاط �ضمن بند ت�صميم املبنى ملرونة اال�ستعمال و �إعادة التفكيك
توزيع النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط
2
حتقيق املتطلبات اعاله
2
املجموع
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الفصل السابع
استخدام التقنيات الحديثة و األفكار اإلبداعية و تكامل
تصميم المبنى

Innovation, New Technologies and Building Integrated Design

استخدام التقنيات الحديثة و األفكار اإلبداعية و تكامل تصميم المبنى
Innovation, New Technologies and Building Integrated Design

يهدف هذا الف�صل اىل ت�شجيع الأفكار و احللول الإبداعية التي ت�ساهم يف تطوير مفهوم املباين اخل�ضراء
و ت�ستجيب للثقافة و البيئة املحلية.
املجموع الكلي للنقاط ( )10وتوزع على املجاالت التالية
جدول ( :)1-7توزيع النقاط �ضمن حمور ا�ستخدام التقنيات احلديثة و الأفكار الإبداعية و
تكامل ت�صميم املبنى
عدد النقاط
4
3
3
10

البند

الت�صميم الإبداعي
Innovation in Design
تكامل الت�صميم و البناء
Integrated Design Approach
ا�ستخدام التقنيات احلديثة

اجملموع

 7.1الت�صميم الإبداعي Innovation in Design

 7.1.1الهدف

•�إتاحة الفر�صة لفريق الت�صميم لتحقيق فعالية اكرب للت�صميم ال�صديق للبيئة عرب ا�سرتاتيجيات و
حلول �إبداعية غري حمددة يف الف�صول ال�سابقة.
•مكاف�أة الأفكار التي ت�ساهم ب�شكل ايجابي يف تطوير مفهوم البناء الأخ�ضر
 7.1.2متطلبات حت�صيل النقاط

حتقيق فعالية بيئية ملمو�سة مع قابلة للقيا�س غري واردة يف الف�صول ال�سابقة و متنح نقطة واحدة عن كل
فكرة �إبداعية متحققة مبا ال يزيد عن  5نقاط للم�شروع الواحد .
 7.1.3النقاط املتحققة
جدول ( :)2-7توزيع النقاط �ضمن بند الت�صميم الإبداعي
متطلبات حتصيل النقاط
أفكار التصميم اإلبداعية
اجملموع

� 7.1.4آلية حتقيق النقاط

عدد النقاط
الحد األعلى للنقاط 4
4

تقرير حول �أفكار الت�صاميم الإبداعية متدرج ًا من مراحل الفكرة الأولية و�صو ًال �إىل التطبيق و ميكن �أن
يحتوي على النقاط التالية:
1 .1ملخ�ص حللول الت�صاميم النهائية يحتوي على :تف�صيل الفكرة الإبداعية مدعمة بالدرا�سات والتجارب
الدالة على جناح الفكرة ,و الر�سومات التو�ضيحية للفكرة و كيفية تطبيقها يف امل�شروع .
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

2ت�أثري هذه الفكرة على الفعالية و كفاءة املبنى .
3درا�سة مالءمة هذه الأفكار للم�شروع .
4درا�سة جدوى هذه الأفكار ت�شمل التكلفة الإ�ضافية لتطبيق و �صيانة و ت�شغيل و املردود على املبنى و
الكفاءة املتحققة .
5نقاط ال�ضعف املحتملة .
6كيفية قيا�س فعالية و كفاءة الأفكار املقرتحة.
�7صيانة و دميومة احللول املقرتحة

 7.2تكامل الت�صميم و البناء

Integrated Design Approach

الت�صميم املوجه من قبل الأنظمة امل�ستخدمة يركز على حت�سني �أداء نظام البناء ب�أكمله يف كامل مراحله.
فهو يتطلب العمل اجلماعي املتعدد التخ�ص�صات يف عمليات التخطيط والفح�ص والت�صميم ومراحل
البناء .وي�شجع على �إدخال حت�سينات الأداء ال�شامل ،واملركبات ،ويقدم فوائد بيئية حمتملة وتوفريا كبريا
يف التكاليف.
ي�سعى الت�صميم املتكامل للمبنى اىل فهم ت�أثري البيئة الطبيعية املحلية املحيطة باملبنى على عنا�صره
املختلفة وجعلها تعمل ل�صالح املبنى واال�ستفادة من عنا�صر املبنى نف�سه لدعم خ�صائ�صه االخرى.
 7.2.1الهدف

تطوير حلول ت�صميمية تعك�س البيئة و الثقافة املحلية و ت�ساهم يف رفع الكفاءة البيئية للمبنى.
 7.2.2متطلبات حت�صيل النقاط
.1
.2

1تطوير ا�سرتاتيجية جتمع بني احللول املعمارية و التقنية امل�ستوحاة من الثقافة و البيئة املحلية.
2تو�ضيح ت�أثري هذه احللول على كفاءة ا�ستخدام الطاقة و املياه ,جودة البيئة الداخلية ,و االرتياح
اخلارجي يف امل�شروع.

 7.2.3النقاط املتحققة
جدول ( :)3-7توزيع النقاط �ضمن بند تكامل الت�صميم و البناء
عدد النقاط
متطلبات حت�صيل النقاط

احللول املعمارية و التقنية امل�ستوحاة من الثقافة و البيئة املحلية و متنح
نقطة واحدة عن كل فكرة �إبداعية بحد �أعلى  3نقاط
املجموع

احلد الأعلى للنقاط 3
3
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� 7.2.4آلية حتقيق النقاط
تقرير حول �أفكار الت�صميم امل�ستوحاة من الثقافة و البيئة املحلية ي�شمل:
.1
.2
.3

1من �أين مت ا�ستيحاء احللول .
2حماكاة حمو�سبة و فيزيائية تو�ضح فعالية احللول املقرتحة .
3كيفية دمج احللول املقرتحة يف الت�صميم املعماري.

 7.2.5تكامل العمل يف ت�صميم املباين اخل�ضراء

يتطلب العمل يف الت�صميم املتكامل �أن يعمل الطاقم امل�س�ؤول عن ت�صميم وتنفيذ املبنى كفريق واحد،
ويقوم مهند�س متخ�ص�ص يف تكنولوجيا البناء والت�صميم البيئي بدور املن�سق جلميع الطاقم ولكافة
التخ�ص�صات ل�ضمان حتقيق �أف�ضل ت�صميم وتنفيذ ال يتعار�ض مع النواحي البيئية وي�ضمن تقليل ا�ستهالك
املوارد كالطاقة واملياه وغريها.

ال�شكل ( :)1-7العالقة بني طاقم العمل امل�س�ؤول عن الت�صميم
خالل العمل بهذه الطريقة يقوم جميع �أفراد الطاقم بالعمل �ضمن منظومة واحدة متكاملة قائمة على التعاون خالل جميع
مراحل امل�شروع.

مراحل ت�سليم الت�صميم املتكامل:
 .1مرحلة ما قبل الت�صميم  .2مرحلة الت�صميم
 .5مرحلة التنفيذ
 .4مرحلة التعاقد
 .7مرحلة ت�شغيل املبنى والت�سليم النهائي.
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 .3مرحلة خطط االن�شاء
 .6مرحلة ت�سليم املبنى

ال�شكل ( :)2-7مراحل طريقة الت�سليم املتكامل للبناء الأخ�ضر

 7.3ا�ستخدام التقنيات احلديثة
 7.3.1منذجة املباين وم�ساهمتها يف الأبنية اخل�ضراء
How BIM is Contributing to Green Buildings

يتزايد ا�ستخدام منذجة املباين ( )Building Information Modeling = BIMعند �أطراف عملية
البناء (املالك  /اال�ست�شاري  /املقاول الرئي�سي واملقاولني الفرعيني)  .حيث ميكن اعتبارها �أداة مهمة
متكن امل�ستخدمني من مقارنة بدائل خمتلفة للت�صميم والتنفيذ ب�سرعة وكفاءة عالية تقودهم للو�صول �إىل
�أمثل الت�صاميم لتحقيق متطلبات الأبنية اخل�ضراء.
ي�ساهم تطبيق منذجة املباين ( )BIMيف الو�صول �إىل درجة عالية من الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة من
خالل �إمكانية احل�صول على قدر كبري من الت�صاميم والبدائل البيئية املالئمة حيث �أن �أي �سلبيات يف
الت�صميم ميكن تداركها وجتنبها يف بدايات ت�صميم املبنى حيث ميكن من خالل تطبيق النمذجة ربط
حجم و�شكل واجتاهات املبنى ب�شكل متكامل يحاكي العوامل الطبيعية والبيئية املحيطة للو�صول �إىل قدر
�أكرب من الكفاءة يف حتقيق متطلبات التكييف والتربيد والتهوية وبالتايل خف�ض كلفة ا�ستخدام الطاقة.
تت�سابق �شركات تطوير الربجميات يف هذه املرحلة لتطوير اجليل القادم من الربامج التي تتوافق وتتكامل
وتعزز عملية الت�صميم اجلماعي من خالل ا�ستخدام قاعدة بيانات واحدة للمبنى متكن امل�ستخدم من
الو�صول �إىل �أدق النتائج و�أكرثها كفاءة من خالل �إتاحة الفر�صة للم�ستخدم لتغيري عدد كبري من البيانات
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املدخلة واحل�صول على نتائج هذه التعديالت ب�شكل تلقائي .فعلى �سبيل املثال تغيري ارتفاع الطابق يف املبنى
�أو اجتاه املبنى �أو املواد امل�ستخدمة يف جدران حمددة من املبنى �ستعطي نتائج مبا�شرة لدرا�سة تهوية وتكييف
و�إنارة املبنى .يعترب بناء الربامج املتوافقة مع بع�ضها من خالل قدرتها على تبادل البيانات وتكاملها عملية
غاية يف الأهمية لتعزيز العمل اجلماعي يف الت�صميم والتي تقود لإمكانية �إن�شاء مباين �ضمن حدود امليزانية
املقرتحة والفرتة الزمنية املخطط لها الأمر الذي ي�ؤدي �إىل مباين خ�ضراء ب�صورة �أف�ضل.
 7.3.2الو�ضع القائم

يتم ت�صنيفنا يف العامل العربي وبالتايل دولة فل�سطني من الدول التي ت�ستخدم منذجة املباين بن�سب متدنية
جدا وب�شكل ع�شوائي وغري ممنهج .ومن واقع درا�سات ال�سوق يف هذا املجال ف�إن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
الطموحة والتي �أرادت مواكبة هذا املجال ب�شكل فردي وغري مدرو�س دفعت ثمن هذه التجربة غاليا ودون
احل�صول على نتائج تذكر.وميكن تلخي�ص �أ�سباب هذا الإخفاق على �سبيل املثال ال احل�صر بالنقاط التالية-:
1 .1عدم و�ضوح الر�ؤيا� .إن �أحد الأعمدة التي يقوم عليها جناح عملية ا�ستخدام منذجة املباين هي معرفة
كيف نبد�أ من �أجل الو�صول ملا نريد ( .)Start with the End in Mindعلى �سبيل املثال لي�س من
املجدي بناء منوذج متكامل ملبنى فقط من �أجل احل�صول على كميات لبنود الأعمال يف هذا املبنى �أو
من �أجل احل�صول على جم�سم ثالثي الأبعاد.
2 .2عدم وجود كودات ومرجعيات تنا�سب �سوق العمل لدينا .وبالتايل ف�إن امل�ستخدم يجد نف�سه ب�أنه يقوم
مقام الدولة �أو امل�ؤ�س�سات ذات العالقة يف بناء هذه املرجعيات وتكون خا�صة به �أو ب�شركته .على �سبيل
املثال يقوم ا�ستخدام برامج النمذجة يف الأ�سا�س على بناء عائالت لبنود الأعمال ( )Familiesوغالبا
ما تكون هذه التق�سيمات تعتمد على الأنظمة املتبعة يف الدول املنتجة لهذه الربامج ،فعلى �سبيل املثال
ماذا يعني م�صطلح ( )Omniclassيف برنامج ريفت للمهند�س يف بالدنا؟!
3 .3النق�ص احلاد يف اخلربات وت�أخر دخول املو�ضوع �إىل جامعاتنا .واملق�صود باخلربات هنا لي�س فقط
ا�ستخدام برنامج معني والتدرب عليه �إن اخلربة يف هذا املجال تتعدى القدرة على ا�ستخدام الربامج
�إىل القدرة على فهم طبيعة املدخالت والعمليات التي تتم يف هذه الربامج املختلفة والقدرة على تبادل
البيانات بني هذه الربامج واملخرجات املتوقع احل�صول عليها.
4 .4نق�ص اخلربة يف االحتياجات الأولية الالزمة من جتهيزات وبرامج� .إن عملية منذجة املباين بحاجة
لأجهزة كمبيوتر متطورة مرتبطة ب�شبكة تتيح نقل املعلومات .كما �أن العملية بحاجة لعدد من الربامج
املختلفة املهام والتي يجب �أن تتوافق مع بع�ضها البع�ض لتتيح تبادل البيانات ب�صورة كاملة وفعالة.
5 .5ارتفاع التكلفة .نظرا ل�ضعف العمل اجلماعي على م�ستوى الدولة ف�إن اجلهود املتوازية املبذولة من
�أطراف عديدة لإنتاج نف�س العن�صر تعترب هدرا ال مربر له وكلفة عالية جدا ت�ؤدي يف كثري من الأحيان
لردات فعل �سلبية ت�ؤثر على ا�ستمرارية التعامل مع هذه العملية .كما �أن التطور ال�سريع يف هذا املجال
ي�ؤرق العاملني به لعدم قدرتهم على مواكبة هذا التطور وعجزهم عن متويل االنتقال لإ�صدارات �أحدث
وجتهيزات �أحدث.
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 7.3.3اخلطة امل�ستقبلية

�إن �أحد �أهداف الأبنية اخل�ضراء هو اال�ستخدام الأمثل للطاقة وتقليل هدر املوارد .وال ميكن تربير الو�صول
لهذا الهدف �أن نقوم مبمار�سات من �ش�أنها �أن تهدر موارد �أكرب مما �سنقوم بتوفريه .وعليه فلي�س من
احلكمة البدء با�ستخدامات منذجة املباين ب�صورة ع�شوائية وغري مدرو�سة فقط من �أجل �إجراء ح�سابات
حجوم الفراغات يف املبنى حل�ساب احتياجاته من التكييف والتهوية على �سبيل املثال .ال بد �أن يكون
ا�ستخدام منذجة املباين يف الأبنية اخل�ضراء جزءا ال يتجز�أ من ا�ستخدامات �أخرى وب�صورة مكمله وب�أقل
مدخالت وجهود ممكنة.
ولتحقيق ما �سبق وب�أق�صر الطرق و�أقلها كلفة و�أكرثها كفاءة ال بد لنا من اتباع اخلطوات التالية-:
1 .1تبني موا�صفات مرجعية وكودات وا�ضحة وفعالة
2 .2بناء مكتبة الكرتونية حتدث دوريا لبنود الأعمال املحلية تكون متوافقة مع املعايري الدولية ت�شكل
بنودها عنا�صر املدخالت يف الربامج املختلفة.
3 .3درا�سة الربامج امل�ستخدمة يف ال�سوق املحلي والإقليمي والتوافق على اختيار برامج حمددة ين�صح
بالتعامل معها وذلك لكبح جماح الهدر يف الطاقات النا�شئ عن تعلم عدة برجميات ت�ؤدي نف�س الغر�ض.
4 .4البدء من خالل خطة وطنية �شاملة بالتدريب املوجه واملمنهج على ا�ستخدام الربامج املتوافق عليها
و�إدراج ما ميكن منها �ضمن امل�ساقات اجلامعية املنا�سبة.
5 .5البدء بالعمل اجلماعي �أوال من خالل �إن�شاء مراكز تتبناها نقابة املهند�سني يف املدن الرئي�سية لإتاحة
الفر�صة لإجناز م�شاريع متكاملة بتكلفة قليلة ودون ا�ستثمارات كبريه و�سابقة لأوانها
6 .6دورات تدريبية متكاملة لتخريج متخ�ص�صني (مدراء يف منذجة املباين) يكونوا قادرين على �إدارة
فريق العمل من امل�ستخدمني للربامج لإجناز العملية بكفاءة عالية (�أقل قدر من املدخالت و�أكرب قدر
من املخرجات) وذلك لتحقيق �أحد �أهداف النمذجة (.)Reduce Rework

 7.3.4برامج املحاكاة Simulation Software

لقد لوحظ خالل ال�سنوات الع�شرين املا�ضية تطور مكثف يف برجميات حماكاة الطاقة� .إن �أهمية مثل هذه
الربجميات لي�س موجهة فقط نحو املحافظة على الطاقة لكنها قد تعطى فهم ًا م�سبق ًا لكيفية عمل املباين
وما �إذا كان على هذه املباين �أن تقدم االرتياح الب�شري �سواء كان ذلك طبيعي ًا �أم دون ذلك  .وبناء على هذا
على املهند�سني م�س�ؤوليات كبرية لتوفري راحة الإن�سان خالل فرتة الت�صميم بو�سائل طبيعية بقدر الإمكان .
يجب �أن يكون املهند�سون واعني بتق�سيم الأنواع املختلفة ومميزات وعيوب الربجميات التي مت تطبيقها
ثاني ًا عليهم �أي�ض ًا �أن يعوا تق�سيم مناهج التطبيق � .أخري ًا يجب و�ضع املبادئ لتكامل ا�ستخدام حماكاة
الطاقة يف عملية الت�صميم والتي يكون فيها ا�ستخدام الربجميات حمدد ًا عند كل خطوة من مرحلة
الت�صميم  :املرحلة الأولية ومرحلة تطور الت�صميم ومرحلة عمل الر�سومات ثم مرحلة �إن�شاء امل�ستندات .
وميكن ت�صنيف �أدوات ت�صميم املباين  )BDT) Building Design Toolsعلى النحو التايل :
 -برجميات حماكاة التحليل املناخي التي على �ضوئها يتم حتليل البيانات املناخية ملوقع معني و تقدمي131

اخلطوط العري�ضة للت�صميم .
 -برجميات حماكاة البناء ال�شامل والتي حتدد اخلطوط العري�ضة لال�ستهالك الكلي ملبنى معني وت�أثريتعديل عنا�صر املباين على اال�ستهالك الكلي  .ت�شمل مثل هذه العنا�صر من غطاء املباين والنوافذ
والإ�ضاءة اال�صطناعية و�أنظمة التيار املرتدد عايل الفولطية (  ... ) HVACالخ .
 -القوانني واملعايري التي تتم مبوجبها حماكاة املباين وذلك لتحديد ما �إذا كانت مطابقة لقوانني الطاقة �أم ال . -برجميات حماكاة عنا�صر البناء مثل �أنواع اجلدران وت�صميم النوافذ وت�صميم التظليل وت�صميمالإنارة وت�صميم (  ... ) HVACالخ .
 -برجميات الحماكاة العامة مثل تكاليف دورة حياة الطاقة والتلوث البيئي وحماكاة الهند�سة اخل�ضراءواملحافظة على املياه وحركة الرياح والهواء /حماكاة التهوية ...الخ .
بتحديد �أدوات ت�صميم املباين تكون عدة برامج �أكرث �شيوع ًا من الأخريات ح�سب �سهولة اال�ستخدام والتكلفة
وتكاملها مع برامج الـ(  ) CADو�صورة املنتج النهائي �سواء كان خمططات �أو �صفحات �إك�سيل
) � ( excelأو نوع �آخر بالإ�ضافة �إىل دقة الربامج� .أكرث الربامج امل�ستخدمة �شيوع ًا برامج
 Energy plus، Ecotect، Design Builder، Solar-2، MicroFlow، Visual DOE، PV-Solوغريها
الكثري من الربامج.
 7.3.5النقاط املتحققة
جدول ( ) 4-7توزيع النقاط �ضمن بند ا�ستخدام التقنيات احلديثة
توزيع النقاط

متطلبات حت�صيل النقاط
ا�ستخدام الربامج والتقنيات احلديثة يف الت�صميم

1

ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف املحاكاة لتقييم فعالية املبنى يف
الطاقة واالنارة وال�صوتيات وغريها

2

املجموع

3

� 7.3.6آلية حتقيق النقاط
-

تقدمي كافة خمططات الت�صميم با�ستخدام و�سائل الت�صميم احلديثة لكافة عنا�صر الت�صميميةاملعمارية واالن�شائية وامليكينيكية والكهربائية.
تقدمي تقارير ومنائج ا�ستعمال برامج املحاكاة الثبات فعالية املبنى يف النواحي املختلفة خا�صة البيئيةوالطاقة وغريها.
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كيفية تطبيق االرشادات ()The Implementation
8.1

تقييم الأثر البيئي (العاجل))Rapid Environmental Impact Assessment (RIA

تقييم االثر البيئي :هو درا�سة الآثار البيئية للم�شاريع واخلطط والربامج ،ح�سب �شروط مرجعية مت
اعتمادها لهذا اخل�صو�ص من قبل جهات ر�سمية ،وكذلك درا�سة كل تغيري �سلبي او ايجابي ي�ؤثر على
البيئة نتيجة ممار�سة �أي ن�شاط تطويري.
مت ت�صميم �أداة تقييم الأثر العاجل ( )RIAللم�ساعدة يف املجال�س املحلية واملنظمات على تقدمي تقييم
�أويل وفح�ص الآثار البيئية املحتملة للم�شاريع املقرتحة قبل اتخاذ قرار نهائي و ي�شمل:
•تو�ضيح امل�شروع املقرتح :من حيث ا�ستخدام الأرا�ضي و الفعاليات املقرتحة مللكية امل�شروع.
•و�صف املوقع  :تقدمي و�صف مف�صل للموقع مدعما باخلرائط و ال�صور اجلوية و املخططات بحيث
تت�ضمن ا�ستعمال االرا�ضي احلايل يف املوقع املقرتح و املناطق املحيطة  ،امل�سطحات املائية و املياه
اجلوفية  ،النظام احليوي يف املوقع من نباتات و حيوانات  flora & faunaو حركة النقل بالإ�ضافة
للمواقع االثرية و التاريخية و املحميات الطبيعية و اية قوانني او ا�سرتاتيجيات حملية خا�صة يف املنطقة
•و�صف امل�شروع :و ي�شمل:
 -خمططات تف�صيلية للم�شروع املقرتح يو�ضح امل�ساحات التي ي�ؤثر عليها امل�شروع و طبيعة الفعالياتاملقرتحة و املقاطع و الواجهات.
 -تو�ضيح طريقة االمداد بالطاقة و طرق تر�شيد ا�ستهالك الطاقة. -م�صادر املياه و طرق تر�شيد ا�ستهالكها. -كمية النفايات ال�صلبة و ال�سائلة و الغازية و طرق تقليلها و التخل�ص منها و ادارتها. -الربنامج الزمني للم�شروع و اال�ساليب االن�شائية املقرتحة مبا ي�شمل امل�ؤقتة منها و �سبل االدارةالبيئية اثناء عملية الت�شييد.
•التنب�ؤ بالأثر البيئي للم�شروع با�ستخدام مقيا�س ( )10-1للم�ؤ�شرات اال�سا�سية يف بيئة املوقع من خالل
اجلدول التايل :
لكل من امل�ؤ�شرات الواردة يف العمود الأمين من اجلدول� ،إذا كانت النتيجة بني � ،10-8أدخل عبارة ‘جيدة’،
‘جيدة جدا’ �أو ‘ممتاز’ يف عمود “الآثار الإيجابية” ،و�إذا كان هذا بني � ،7-4أدخل “حمايدة” الكلمة يف
عمود “الآثار حمايدة” ،و�إذا كان بني � ،3-1أدخل عبارة ‘كبري’ �أو ‘�سلبية’ يف عمود “الآثار ال�سلبية”.
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البيئة وعنا�صرها:

هي كل ما يحيط بالكائنات احلية وي�ؤثر فيها بطريقة او ب�أخرى ،وباملعنى االو�سع تعني ً
اي�ضا :املياه،
الأر�ض ،الغالف اجلوي ،االن�سان ,وجميع ا�شكال احلياة املختلفة ،مبا يف ذلك النباتات واحليوانات
املدجنة والربية والعالقة بينهما .كما ت�ضم الظروف االقت�صادية واالجتماعية ،بالإ�ضافة اىل الأماكن
ذات القيمة التاريخية �أو الأثرية او الثقافية او اجلمالية (.)2

• الت�أثريات:

هي ت�أثريات مبا�شرة ناجتة من امل�شروع ،وحتدث يف الزمان نف�سه واملكان ذاته او ت�أثريات غري مبا�شرة �أو
ثانوية ناجتة عن امل�شروع ،وتظهر يف وقت الحق او يف ( مكان �آخر).

� 8.2آلية لتقييم االثر البيئي العاجل
جدول (� :)1-8آلية لتقييم االثر البيئي العاجل
اسم املشروع:

املؤشر indicator
نوعية الهواء air quality
نوعية المياه الجوفيةground water quality
كمية النفايات الصلبة solid waste
الضوضاء noise
الخصائص الفيزيائية و البصرية the physical
and visual characteristics
ترشيد استهالك الميا ه �rationalization of wa
ter consumption
استهالك الطاقة rationalization of energy
consumption
توفر مناطق خضراء green area accessibility
ادارة مياه االمطار و خطر الفيضان rain water
management
سهولة الوصول للموصالت العامة accessibility
to public transport
التنوع الحيوي biodiversity
نوعية البيئة المحلية quality of the local
environment
استنفاذ الموارد resources depletion

االثار
االيجابية

االثار احملايدة

االثار
السلبية
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لكل من امل�ؤ�شرات الواردة يف العمود الأمين من اجلدول� ،إذا كانت النتيجة بني � ،10-8أدخل عبارة
‘جيدة’‘ ،جيدة جدا’ �أو ‘ممتاز’ يف عمود “الآثار الإيجابية” ،و�إذا كان هذا بني � ،7-4أدخل “حمايدة”
الكلمة يف عمود “الآثار حمايدة” ،و�إذا كان بني � ،3-1أدخل عبارة ‘كبري’ �أو ‘�سلبية’ يف عمود “الآثار
ال�سلبية”.
 8.3منوذج حت�صيل النقاط
الدليل اإلرشادي لتصميم املباني اخلضراء في دولة فلسطني
Guidelines for Green buildings- State of Palestine
منوذج حتصيل النقاط

ا�سم امل�شروع........................................................ :
ا�سـم امل ــالك........................................................ :
الـمـن ـط ـقـ ــة........................................................ :
رقم احلو�ض........................................................ :
رقم القط ـعـة........................................................ :
نـ ــوع البـن ــاء........................................................ :
اجملموع النهائي للنقاط
املتحققة

التصنيف
ماسي
 160فأعلى

احملور  /البند

ذهبي
159 – 140

فضي
139 – 120

حتقيق النقاط

استدامة املوقع Site Sustainability
منع التلوث الناتج عن عملية اإلنشاء
Construction Activity Pollution Prevention
اختيار الموقع Site Selection
المداخل وقابلية الحركة Building Accessibility
تنسيق المواقع Site Development
الراحة المناخية المحيطة بالمبنى
Outdoor Thermal Comfort Strategy
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برونزي
119-100

النقاط املتحققة
نقاط ممكنة ()30

نعم

ال

متطلب إلزامي

الجزر الحرارية الحضرية Urban Heat Island Effect
وسائط النقل البديلة Alternative Transportation
الحصاد المائي Storm Water Design
التلوث الضوئي Light Pollution Reduction
مجموع النقاط
احملور  /البند
جودة البيئة الداخلية Indoor environment quality
الحد األدنى من جودة الهواء الداخلي
Minimum IAQ Performance
التحكم البيئي بدخان التبغ Smoking Control
التهوية وجودة الهواء Healthy Ventilation Delivery
المواد الخطرة Material Emission
المواد اللزجة (اللواصق) Adhesives & Sealants
الدهانات و األغلفة Paints & Coatings
السجاد و األرضيات الصلبة Carpet & Hard Flooring
األنظمة المستعملة في األسقف Ceiling Systems
تخفيف غاز الفورمالديهاد Formaldehyde Reduction
األسبست Asbestos
جودة الهواء داخل مواقف السيارات
Car Park Air Quality Management
االرتياح الحراري Thermal Comfort & Controls
اإلنارة الصناعية High Frequency Lighting
اإلضاءة الطبيعية والراحة البصرية Daylight & Glare
اإلطاللة View
األداء الصوتي األمثل Indoor Noise Pollution
البيئة اآلمنة والسليمة Safe & Secure Environment
اجملموع

حتقيق النقاط النقاط املتحققة
نقاط ممكنة ()30
نعم

ال

متطلب إلزامي

نعم

ال

متطلب إلزامي
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احملور  /البند
كفاءة استخدام الطاقة Energy Efficiency
التخطيط ألنظمة الطاقة بالمبنى
تحقيق الحد األدنى لكفاءة استخدام واستهالك الطاقة
التخطيط إلدارة أنظة التبريد بالمبنى
تحقيق الحد األفضل لكفاءة استخدام الطاقة – العزل الحراري
والتظليل
استغالل الطاقة المتجددة
كفاءة المعدات واالجهزة المستخدمة في المباني
المباني الذكية
اجملموع

احملور  /البند

حتقيق النقاط
ال
ال
ال

نعم
نعم
نعم

حتقيق
النقاط

النقاط
املتحققة

نقاط ممكنة
()50

كفاءة استخدام املياه Water Efficiency
ترشيد استهالك المياه ( االدوات المستهلكة للمياه)

النقاط املتحققة
نقاط ممكنة ()60
متطلب إلزامي
متطلب إلزامي
متطلب إلزامي

نعم

ال

متطلب إلزامي

ترشيد انتاج استهالك المياه الساخنة
كفاءة الحصاد المائي ( مثل تجميع مياه االمطار والمياه المكثف)
Conden� & Rain Water Harvesting and Re-usee
sate Water Exploitation
تدوير واستغالل المياه الرمادية
Waste Gray Water Recycling Re-use
القياس والمراقبة والتحكم  .ادارة استهالك المياه في المبنى من
خالل
اجملموع
احملور  /البند

حتقيق
النقاط

النقاط
املتحققة

نقاط ممكنة
()20

املواد و املوارد Materials and resources
برنامج إلدارة المخلفات أثناء عملية اإلنشاء و التشغيل
Construction and Operation Waste Management
Program
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نعم

ال

متطلب إلزامي

عدم استخدام المواد الخطرة
Hazardous Materials Elimination
استخدام المواد غير الملوثة للبيئ ة �Non Polluting Materi
als
المواد المحلية Regional Materials
المواد المعاد تدويرها Recycled Materials
استخدام المواد سريعة التجدد
Rapidly Renewable Materials
إعادة استخدام المواد Materials Reuse
ديمومة المواد Materials Durability
إعادة استخدام المبنى Building Reuse
تصميم المبنى لمرونة االستعمال و إعادة التفكيك
Design for Flexibility and Disassembly
اجملموع
احملور  /البند

حتقيق
النقاط

استخدام التقنيات احلديثة و األفكار اإلبداعية و تكامل تصميم املبنى

Innovation, New Technologies and Building Integrated Design

النقاط املتحققة
نقاط ممكنة
()10

Innovation in Design
التصميم اإلبداعي
Integrated Design Approach
تكامل التصميم و البناء
استخدام التقنيات الحديثة Using New Technologies
اجملموع
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