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 معوقات تطبیق األبنیة الخضراء في المدن العراقیة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المستخلص:
یعتبر قطاع البناء واالبنیة من اھم القطاعات المستھلكة للطاقة، اذ تمثل ثلث استھالك العالم من 

في العالم، وھذا یؤدي الى حدوث  2COاجمالي الطاقة، فضالً عن انھا تسبب بثلث انبعاثات 
مشاكل بیئیة وصحیة ونفسیة لإلنسان والمجتمع مع زیادة للمشاكل الحضریة األخرى في 
المدینة، وھذا ناجم عن االعتماد على الوقود االحفوري والمواد االنشائیة واستھالك مفرط 

  لالحتباس الحراري.للموارد الطبیعیة التي تسبب الزیادة في االنبعاثات البیئیة المسببة 
ان مفھوم األبنیة الخضراء ظھرت مع التوجھات المستدامة في مجالي العمارة وتخطیط المدن 

من انبعاثات  1/6وتعتبر عمارة متكاملة مع البیئة والطبیعة، اذ تعمل على تقلیل نسبة التلوث الى 
2CO ھالك الموارد الطبیعیة في العالم، وتوفر بیئة امنة ومریحة وصحیة لإلنسان، وتقلل من است

والحفاظ علیھا لألجیال القادمة عن طریق إعادة التدویر النفایات ومیاه الصرف الصحي، 
واالسطح والواجھات الخضراء، واستخدام مواد بناء مالئمة مع البیئة، فضالً عن التصمیم 

البناء  المتكامل لألبنیة والسیاق الحضري من حیث تشكیل وتوجیھ األبنیة واستخدام مواد
  المستدامة واستخدام الطاقات المتجددة وغیرھا.

ً في فصل الصیف بارتفاع درجات الحرارة، اذ تزداد عن  یتمیز المناخ في العراق وخصوصا
درجة مئویة مع انخفاض درجات الحرارة شتاءاً وتفاوتھا بشكل كبیر بین فصلي الصیف  50

الراحة الحراریة لإلنسان وتقلل من استھالك  والشتاء، بالتالي نحتاج الى ابنیة تراعي متطلبات
 الطاقة والموارد الطبیعیة وتوفر بیئة صحیة ونفسیة مالئمة تقلل من االنبعاثات المضرة بالبیئة. 

ھناك الكثیر من المعوقات التي تعترض على انشاء األبنیة الخضراء في المدن العراقیة واھمھا 
ا بما یتالءم مع التقدم التكنولوجي في مجال العمارة، القوانین والتشریعات التي تحتاج تشریعھ

  فضالً عن المعوقات التقنیة والمالیة وغیرھا.
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Constraints of Green Buildings in Iraqi Cities 
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Abstract: 
The construction and buildings sector are one of the most energy-consuming sectors, 
accounting for one-third of the world's total energy consumption and one-third of the 
world's CO2 emissions, this leads to environmental, health and psychological damages for 
humans and society, with an increase in other urban problems in city. This is result of 
reliance on fossil fuels, construction materials and excessive consumption of natural 
resources that cause an increase in greenhouse gas emissions. 
Concept of green buildings has emerged with sustainable trends in fields of architecture and 
urban planning. It is considered an integrated architecture with environment and nature. It 
reduces pollution rate to 1/6 of world's CO2 emissions. It provides a safe, comfortable and 
healthy environment for human and reduces the consumption and preservation of natural 
resources, for future generations by recycling waste, wastewater, roofs and green facades, 
and use of suitable building materials with the environment, as well as integrated design 
with buildings and urban context in terms of formation and direction of buildings and use of 
sustainable building materials and use of renewable energy and others. 
The climate in Iraq, especially in summer, is characterized by high temperatures. It is more 
than 50 °c, with winter temperatures dropping and uneven significantly between summer 
and winter, so we need buildings that consider the requirements of human thermal comfort, 
reduce energy consumption and natural resources, and provide a healthy and psychological 
environment, to reduces emissions harmful to environment. 
There are many obstacles to establishment of green buildings in Iraqi cities, most important 
of which are laws and legislation that require its legislation to suit technological advances in 
architecture, as well as technical, and social constraints and others. 
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ة : تمهید -1 شهد العالم زادة في معدالت التلوث البیئي نتیجة زادة التحضر، مما دعا المجتمع الدولي للتوجه نحو التنم

ة األكبر لمعدالت  ع القطاعات وأبرزها قطاع البناء، والتي تمثل النس دأ التوجه نحو المستدامة في جم التلوث البیئي العالمي، و
ش. ة وتوفیر بیئة قابلة للع قة للبیئة تعمل على تقلیل التأثیرات البیئ ة خضراء صد   انشاء ابن

ة  ع ة وتستهلك الكثیر من الموارد الطب ة سلب ة والتي لها تأثیرات بیئ منة الطرق واألنظمة التقلید عاني قطاع البناء في العراق به
ة والراحة الحرارة للساكنین، مما یتطلب التوجه نحو تطبی وال ة والبیئ ات المناخ ة غیر المستدامة التي ال تالئم المتطل مواد االنشائ

ة. ة الخضراء في المدن العراق   األبن
حثتمثلت  لة ال ة والطاقة في قطاع  مش ع ة الناتجة عن استهالك الموارد الطب اد التأثیرات البیئ عاني العراق من ازد ة، اذ  األبن

ما یتالءم مع التقدم  ة وتمنع من تطور قطاع االنشاءات  ة الخضراء في المدن العراق وجود معوقات متعددة تمنع انشاء األبن
  التكنولوجي في مجالي االنشاء ومواد البناء.

حثی ة الخضراء، ووضع الحلول والمق الى هدف ال ة.معرفة اهم معوقات انشاء األبن   ترحات القابلة للتطبی في المدن العراق
اتها، واستخالص مجموعة من  مها واستراتیج ادئها وأسالیب تقی ة الخضراء وم ان مفهوم األبن حث على المنهج الوصفي لب عتمد ال

اس اهم المعوقات ألنشاء  انة لق ة الخضراء ضمن استمارة است ة الخضراء في العراق ووضع العوامل المؤثرة على انشاء األبن األبن
ة قها في المدن العراق ة تطب ان ات لها إلم   .الحلول والتوص

  
ة الخضراء -2   :مفهوم األبن

ل  ة، وتش ة العالم شر في احداث التغیرات المناخ ة لزادة الوعي بدور النشا ال ة العالم ة الخضراء جزءًا من االستجا تمثل األبن
ة أكثر من  عاثات ( 04األبن )، Global Warming) في العالم واهم عامل لظاهرة االحترار العالمي (2CO% من اجمالي ان

عاثات الغازات الدفیئة في العالم  ان من أكثر الدول المساهمة في ان ا ندا وال ة و ا الغر ات المتحدة وأورو  ,Yudelson(وتعتبر الوال

2007, p. 3( لذا یجب تطبی .) عاثات ة الخضراء على نطاق عالمي واسع لوقف ان ة 2COاألبن ) وتجنب حدوث تغییرات مناخ
ة حادة خالل السنوات  ة وصح ة واختالالت اقتصاد س   .  )Yudelson, 2007, p. 4(المقبلة  50أو  30رئ

ة، و  فاءة الموارد، وراحة الساكنین، والرفاه ة الخضراء التوازن البیئي، و ة مراعاة المجتمع المحلي، تحق األبن م األبن شمل تصم و
اني، والمعمارین، والمهندسین،  م (أصحاب الم ة المتكاملة، ابتدًأ من فر التصم ة التنم ع األطراف الفاعلة في عمل الخضراء جم

انة، وشاغلي األب ات المصنعة للمواد، المقاولین)، وموظفي الص ة.واالستشارین)، وفر البناء (الشر ة البناء  ن وتكمن عمل
ة والتي تزد من عائدات االستثمار للمالك  . وتكون تأثیرات تولید )Lang & Meghraj, 2008, p. 9(األخضر في منتجات ذات جودة عال

ات العمارة وعلم الج ة متطل ة، فضًال عن قدرتها على تلب ع ة الخضراء قلیلة على المناخ والموارد الطب  & Bauer)مال الطاقة في األبن

7)-et al, 2010, p. 6.  
ة الخضراء ( ن المجلس العالمي لألبن ر الرادة (World GBCم  Thought) والمجتمعات المستدامة عن طر ف

Leadership) وتحول السوق (Market Transformation ة ة الخضراء خالل السنوات العشرن الماض ) تحوًال نحو األبن
)Strong, 2017, p. 3() ي ة المعمارین األمر انًا حدد هدفًا یتمثل في خفض استهالك  2005) في عام AIA. اذ أصدرت جمع ب

ة  ة الجدیدة بنس حلول عام  50الوقود االحفور في األبن ة %2010  ض إضافي بنس ل خمسة سنوات،  10، مع تخف  %
ة  ض بنس صل الى تخف حلول عام  90ل الحظ المهندس الم%2030  ة Edward Mazriaعمار (. و ان ض ) بإم تحقی تخف

ة  ه  50بنس ل والتوج حة مثل الش م الصح ات التصم ة عن طر استخدام استراتیج لفة إضاف ا البناء القائمة بدون  % بتكنولوج
ات التدفئة والتبرد ة وتقن الطاقة الشمس م  ة، والتح ع   .  ) ,p. 10Yudelson ,2007( المناسب، واستخدام االنارة الطب

ة  ة واالقتصاد ادئ االستدامة البیئ ة تستخدم مواد مستدامة في انشائها وتحق م ة الخضراء هي ابن یتضح مما تقدم ان األبن
توجه معمار مستدام. عي  اق الطب ة وتتناغم مع الس   واالجتماع

 
ة الخضراء 2-2 اب انشاء األبن    :أس

اب انشاء  ة الخضراء هي:من اهم أس   األبن
ادئ هانوفر ( .1 ان األرض. وهذا ما أكده م ع س اة لجم ة الح ة المستدامة بدون المساس بنوع قها التنم  Hannoverتحق

Principles ( 1992) الذ أعلن عنه عامYudelson, 2007, p. 6( . 
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عاثات ( .2 ة الخضراء ا2COنضوب الموارد وزادة ان انات مجلس األبن ع ): بینت ب ة لجم اشرة السنو ي ان االثار الم ألمر
ة والتجارة تشمل  ن ة الس عاثات  30% من استهالك الكهراء، و 68% من اجمالي استخدام الطاقة، و 39األبن % من ان

عاثات  50 – 40. وتكون )Yudelson, 2007, p. 7(الغازات الدفیئة  ستخدام من الدول المتقدمة مستمدة من ا 2CO% من اجمالي ان
ة   .)Strong, 2017, p. 2(الطاقة داخل األبن

ة المألوفة من حیث التدفئة والتبرد واالنارة، ألنها تستهلك طاقة اقل  .3 ة التقلید األبن ثیر مقارنة  ة الخضراء أرخص  تعد األبن
ة من  التالي خفض قوائم الخدمات مما جعلها أكثر عقالن ما انها اقل تلوثًا، و حیث األسعار، فضًال عن توفیرها مساحات ثیر، 

شة ( طة بخفض الطلب )Bamett & Browning, 2007, p. 7مالئمة للعمل والمع ة جدیدة مرت م ات تنظ ثیرة متطل . لذلك أدخلت بلدان 
اني الجدیدة والقائمة   . )Strong, 2017, p. 1(على الطاقة في الم

ة الخضراء وسیلة للقضاء على ع .4 أسعار معقولة للفقراء تكون تمثل األبن ن  دم المساواة في توزع الموارد من خالل توفیر الس
فاءة للموارد وأرخص للتملك والتشغیل  ة وأكثر   . )Yudelson, 2007, p. 4(صح

ها نتیجة استخدامها في قطاع البناء نتیجة  ة ونضو ع اعتماد الطرق تمثل ارتفاع معدالت التلوث البیئي واستهالك الموارد الطب
ة الخضراء؟ اب التي تؤد للتوجه نحو انشاء األبن ة في البناء اهم أس   واألنظمة والمواد التقلید

  
ة الخضراء 2-3 ادئ األبن   :م

سة هي  ادئ رئ ة الخضراء أرعة م  :)Woolley, 2005, p. 7(لألبن
ة جیدة، واستخدام اقل للطاقة لإلنارة طر استخدام عوازل الطاقة مع : عن التقلیل من استهالك الطاقة .1 الحفا على تهو

ة فاءة استخدام التدفئة بتلوث اقل، واالستفادة من الطاقة الشمس ة، و ة ( واألجهزة الكهرائ ) والنشطة، Passiveالسلب
ة. ان ة بدًال من األنظمة الم ع ة الكامنة والطب  واستخدام أنظمة التهو

ةتقلیل التلوث الخارجي و   .2 الموقع، وتجنب تدمیر المناط األضرار البیئ طة  م متناغم مع المناط المح : عن طر تصم
اه الصرف الصحي في الموقع، وتقلیل استخراج  ر م اه االمطار في الموقع، ومعالجة وٕاعادة تدو ة، وٕاعادة استخدام م ع الطب

ة جیدة وتجنب المواد التي تنتج  ط بیئ الموقع.المواد بدون وجود ضوا ة الضارة، وٕاعادة استخدام المواد  ائ م  المواد الك
ة، والمواد الموجودة في الموقع، واستخدام مواد من تقلیل استنزاف الطاقة والموارد .3 : عن طر استخدام المواد والموارد المحل

ل مستدام، وتقلیل استخدام المواد المستوردة ش المواد من المصادر غیر المتجددة، واستخدام ، وتقلیل استخدام مصادر تدار 
اكل القائمة. ة واله رها عند الحاجة، وٕاعادة استخدام األبن  مواد مخفضة للطاقة، واستخدام المواد المستعملة او المعاد تدو

ة  .4 عاثات، وتجنالتقلیل من التلوث الداخلي واالضرار الصح اف من : عن طر استخدام مواد غیر سامة او قلیلة االن ب األل
ة، والحد  ة للحساس ار والمواد المسب ة الجیدة، وتقلیل الغ ع ة الطب ، وضمان التهو المواد العازلة التي تدخل في الغالف الجو

ة في المبنى والعالقة مع الموقع، وٕاشراك ة، وخل بیئة إیجاب س م  من تأثیر المجاالت الكهرومغناط المستخدمین في تصم
ة.وٕادارة المبنى  ارات البیئ م الخ  وتقی

)، واستهالك الموارد  صر افة انواعه (البیئي والصوتي وال ة خصوصًا، والتلوث  ائ عتبر التقلیل من استهالك الطاقة الكهر
ة الخضراء. ادئ األبن ة اهم م ة والصناع ع   الطب

  
ة الخضراء 2-4 ا األبن   :مزا

ة الخضراء هي: ا األبن   من اهم مزا
م األخضر. .1 اة المبنى، ابتدأ من مرحلة التصم  توفیر الموارد لدورة ح
التنوع البیولوجي  .2 قة األوزون واالضرار  اس الحرار واستنزاف ط التالي التقلیل من ظاهرة االحت استخدام منخفض للطاقة و
)Edwards, 2005, p. 8(. 
التالي الحفا  .3 ة في المدینة و ع تساعد على التخفیف من تأثیر الجزر الحرارة الحضرة، وتخفیف الضرر على البیئة الطب

اه  مومة لسقف المبنى على م لف الطاقة، والد ة الهواء وتقلیل   .)Almusaed, 2006, p. 3(وتنق
ة تقلیل استخدام الطاقة الى  .4 ة، اذ تصل نس ة التقلید األبن فاءة في استخدام الموارد مقارنة  ة  50أكثر  %، وتقلیل الطاقة بنس

فؤة في الحفا على الب 90 – 80 ة الخضراء   .)Bamett & Browning, 2007, pp. 8-9(یئة والمال % مما تجعل األبن



 

61 
 

انة وتوفر راحة ورضا أكبر للساكنین ( .5 ة التشغیل والص لفة اقل من ناح ة وتدوم لمدة أطول وذات   ,Huiتعد ذات جودة عال

2002, p. 9(.  
حة للساكنین اهم اه والموارد وتوفیر بیئة مالئمة ومر ة الخضراء.  تعد الكفاءة في استخدام الطاقة والم ا األبن   مزا

  
ة الخضراء 2-5 ات األبن   :متطل

ة الخضراء هي  ات األبن   :) .26Strong, 2017, p-47(من اهم متطل
ة والمناخ الداخلي الصحي .1 ة لإلنسان من خالل تدفقات العالقة بین مستو الرفاه الراحة الحرارة الذات : یتم تحدید اإلحساس 

طة من أجل الحفا على الحرارة التي تمر عبر  عث تمامًا إلى البیئة المح عثة داخل الجسم یجب أن تن جسمه، فالحرارة المن
.  التوازن الحرار

فاءة العمل في البلدان العالقة بین مستو الراحة وقدرة األداء .2 : حققت هذه العالقة ارتفاع مستو أداء عمل الفرد ومستو 
ة،  سبب المنافسة العالم ة  ات الصناع ات المناخ الداخلي المرحة عامًال حاسمًا بدعم مستو أن لمستو ة  ین أصحاب األبن و

ة.  اإلنتاج
ة، اعتمادًا على الحالة درجة الحرارة الفعالة في الغرف المشغولة .3 : درجة الحرارة هي العامل الحاسم للراحة الحرارة الذات

قاء والموضع في الغرفة، فاإلشعاع ة ومدة ال حدث خالل  المزاج ون مرح عندما  ن ان  م اشر على الجسم  الشمسي الم
شة الخاصة، وغیر مرح في حاالت التوتر.   االسترخاء في غرفة المع

األماكن المغلقة .4 ة  ة طالما تكون درجة الرطو ة تأثیر على إدراك درجات الحرارة والراحة الحرارة الداخل ات الرطو : لمستو
ة تتراوح بین حرارة الهواء ضمن ال ة الداخل ة عن هذا  70 – 30نطاق المعتاد، ومستو الرطو ة الرطو %، وان ارتفاع نس

 المستو تؤد الى عدم الراحة.
ون دوران طاقة الجسم منخفضًا جدًا مثل ومخاطر الجفاف سرعة الهواء .5 ة عندما  : یتم إدراك عدم الراحة الحرارة الموضع

ة تكون الجلوس في العمل. وعند الق الحرارة الموضع ة أخر فان اإلحساس  مهام جسد ام  ام بنشا اعلى قدرة مثل المشي او الق
ات الراحة الحرارة. م على تأثیر حدوث الجفاف على مستو ة عند الح ون الخطر اقل لعدم الراحة الموضع  غیر واضحة. و

ة .6 صر ون هناك تفاعل بین ضوء النهار واالضاءةالراحة ال مهما، وهذا یؤد الى انتقال  :  م بهما وتنظ ة والتح االصطناع
 سلس لإلضاءة بین النهار واللیل.

ة ونوع الصوت الذ نتعرض له، وتؤثر مصادر الضوضاء الصوت .7 م بیر على  ل  ش عتمد الرفاه الجسد والعقلي   :
ة للت یز وأداء العمل. ومن اإلجراءات االنشائ ات التر ة من الخارجي على مستو قلیل منها مثل الواجهات المزدوجة والعوازل للحما

 الضوضاء. 
ة الهواء .8 ة تعتمد نوع ة استبدال الهواء المطلو عد نس م المبنى. ولم  ار مهم في تصم : ضمان جودة الهواء األمثل هو اعت

ة المست ة الهواء في الهواء الطل ونوع نظام التهو ثافة االشغال فقط، بل على نوع عثة المستخدمة في على  خدم ونوع المواد المن
 المبنى. 

سي: .9 ات اإلشعاع  التواف الكهرومغناط سي عالي التردد، وٕان مستو الن من اإلشعاع الكهرومغناط الضوء والحرارة هما ش
ة التردد المؤثرة  عي منخفضة نوعًا ما. مع التقدم التكنولوجي ازدادت مصادر االشعاع عال ل طب ش على االنسان مثل التي تحدث 

ا الجسم، وأثبتت نطاقات التردد األخر آثار الحرارة والتهیج على  ة، وثبت أنها تضر بخال ة واالشعة السین االشعة فوق البنفسج
  . ة الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم وامراض اخر ؤد إلى احترار األنسجة، واألضرار الصح شر و  ال

المناخ في  .10 م  شعر الشاغلین المناط المغلقةالتح م اآللي، ل م الشاغلین للمناخ الداخلي والتنظ : یجب التوازن بین تح
ة مماثلة  ًا مع أفضل تطبی لكفاءة الطاقة، وتكون درجة الحرارة الداخل ن ان تتبدل فرد م ة  الراحة، لكن مستو الراحة المطلو

سبب  ة الخضراء  ة العزل الحرار الكبیر في الصیف والشتاء، فضًال عن الفرق بین درجات لدرجة حرارة الهواء في األبن م
م بدرجات الحرارة من  ة في النهار واللیل، والتح ة.  3-2الحرارة الیوم اجات الفرد ة االحت ة من اجل تلب   درجة مئو

ة للساكنین وذات  حة وصح ة مر ة الخضراء توفر بیئة داخل ة یتضح ان األبن ة ونوع ة الحرارة والرطو ة من ناح ة عال رفاه
ة المالئمة لإلنسان. ة والصح ع   الهواء واالشعاعات ضمن الحدود الطب
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ة الخضراء 2-6   :منظومات األبن
ل  ة (الش ة الخضراء من المنظومات التال مونة، ) 1تتألف األبن  :)118-102، ص 2015(

شملغالف المبنى .1 ة  :  م غالف المبنى، السالمة االنشائ تضمن اهداف تصم ك) والسقف، و اب الجدران والفتحات (أبواب وش
ة وضغط الهواء  م بدرجات الحرارة والرطو  . )Words & Images, 2008, p. 41(والتح

ة الخضراء التي تعمل على  :منظومة الجدران  - أ خفض درجات اهم منظومات غالف المبنى األخضر هو السطوح العمود
عازل للحرارة واالترة والضوضاء، فضًال عن منظومات  المبنى وتحسین المناخ الداخلي وتعمل  طة  الحرارة للمنطقة المح

ایر (Trombe Wallالجدار المائي ومنظومة جدار ترومب ( ارا (Steve Baer) ومنظومة ستیف   ).Barra) ومنظومة 
د معاییر Super Windowsئقة (یتم استخدام نوافذ فا :منظومة النوافذ  -ب ة للضوء عالي، وتؤ ) ذات عزل حرار ونفاذ

ة الخضراء األداء الفاعل للنوافذ الفائقة في استخدام الطاقة ألغراض التدفئة والتبرد مما یجعل من التقلیل من  م األبن تصم
فاءتها في العزل الصوتي وزادة الراحة ال ة األثاث من االشعة فوق استخدام أجهزة التكییف، فضًال عن  حرارة وحما

ة   .)Batnett & Browning, 2007, p. 47(البنفسج
 أهم عناصرها هي: :منظومات السقف  -ج
فًا  - اه االمطار لتقلیل التبرد ص ساعد في إدارة م ل المبنى، و السقوف الخضراء: تقلل من االشعاع الشمسي الواصل له

 . )Yudeson, 2007, p. 82(حة الحرارة للساكنین في المبنى والتكیف شتاءًا، فضًال عن توفیر الرا
الطاقة تصل  - اردة: تحق وفورات  ة، وتقلیل  43-10ل السقوف ال ة عنها لكفاءة عال س الطاقة الشمس % عن طر ع

 . )Garrison & Horowitz, 2012, p. 15(استخدام الطاقة للتكیف 
تلة حرارة في  - ارة عن  ل والعزل الحرار لتكون فعالة لتبرد وتدفئة السقف المائي: ع ل سقف المبنى تعتمد على التحو ه

 .)Haglund & Rathmaan, 1995, p. 9(المبنى 
ة .2 ان ة والتكییف ( :الخدمات الم ونات الراحة الحرارة داخل المبنى، تشمل منظومة التدفئة والتهو م )، HVACتتعل 

ة  ات ة والنقل العمود ومنظومات السالمة الح ة للمبنى مثل اإلضاءة واالعمال الصح ان . )Bachman, 2003, p. 40(والجوانب الم
ة التي تعمل على تقلی ان  ل استخدام الطاقة والموارد هي:من اهم العناصر الم

ة والمنتجات التي تحمل عالمة نجمة الطاقة ( - حدود Energy Starاألجهزة الكهرائ %  30-20) التي تستخدم طاقة اقل 
 .)Energy Star, 2006, p. 14(من المطلوب 

اه. - ة الكفؤة في استهالك الم ات الصح ی  التر
اه الصرف الصحي واستخدامها في الر والغسل وغیرها  - ر م ة: إعادة تدو اه الصرف الصحي البیولوج  Barnett(منظومات م

& Browning, 2007, p. 81( . 
ل االنشائي .3 ة. وتشمل ما یلي:اله ة واالحمال الدینام  : مجموعة من عناصر تعمل علة توفیر توازن ثابت ضد الجاذب
ًا والخشب الرقائقي والدهانات ومواد االنشاء الالصقة والعوازل ومنظومات  خضراء:مواد البناء ال - مثل الخشب المستدام بیئ

الستك واالطارات وغیرها  رها وال عضها مصنوعة من الزجاج المعاد تدو عضها على الحد من تلوث الهواء، و السقف، تعمل 
 .)Barnett & Browning, 2007, p. 49(من المواد 

ا النانو:تكن - ع على المستو الجزئي ( ولوج م والتصن ات جدیدة Molecular Scaleتمثل المعالجة والتصم ان )، وفتح إم
ة، والنانوجل ( ة الخضراء عن طر مجموعة من المنتجات مثل طالءات جمع الطاقة الشمس )، وااللواح Nanogelفي األبن

ة العزل، والنوافذ التي تمتص الح ح للمواد الشفافة عال رارة، فضًال عن االكتشافات الحدیثة مثل الطالء على اللیزر الذ یت
قة للبیئة  ة الصد عض، والنوافذ التي تتحول من شفافة الى معتمة، والمبیدات البیولوج عضها ال ارسال المعلومات الى 

ة للحفا على الخشب. تعمل هذه المنتجات على اعداد درجات الحرارة المخصصة داخل ا روم ة والنوافذ الفوتو  ألبن
)Photochromic Windows الحساسة للضوء وأجهزة االدراك للمستخدم ()Bang & Partners, 2010, p. 2(. 

ة .4 ة البیئة الداخل ة لإلنسان، لخل بیئة داخل ولوج ة والس ة شاملة الراحة الفیزائ عاد اإلنسان : تتمثل في تحدید جوانب اال
اشر  ل م ش ة  ع منظومات البیئة الطب طة  ها ومرت حتو ات الموقع الذ  ة لالستخدام اإلنساني، متناغمة مع معط مرحة وصح

ة، واالضاءة، والمجاالت . وتشمل البیئة الدا)103، ص 2011(یونس،  ع ة الطب ة، والتهو ة داخل ة الراحة الحرارة، وتوفیر بیئة صح خل
ة، والعزل الصوتي، والجمال  صر مع الفضاءات الخارج ة، واالثاث واالنهاءات، والتواصل ال س مونة، الكهرومغناط - 119، ص 2015(

126(. 
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ون : من العناصر المهمة في التكامل مع األبنالموقع .5 اه  الموقع مستدامًا انة الخضراء، وتتطلب ان  یتضمن إدارة م
اه، وٕادارة  ة والم ع االمطار، والحد من تأثیر الجزر الحرارة الحضرة، والتقلیل من التلوث الضوئي، والحفا على المناظر الطب

 .)1Barnett & Browning, 2007, p. 2(وسائط النقل، والتأثیر القلیل إلدارة الموقع 
حة للساكنین وتقلیل استهالك الموارد واستخدامها  ة ومر تعمل هذه المنظومات على تقلیل استهالك الطاقة وتوفیر بیئة صح

ة مستدامة. استخدام مواد انشائ   فاءة أكبر و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ة الخضراء 2-7 م األبن    :أسالیب تقی
ة الخضراء لغرض الحصول على  م األبن ات قوانین البناء من حیث تستخدم أسالیب تقی إجازة البناء للبناء االخضر وتتضمن متطل

ة الخضراء م األبن ة األداء LEEDمثل ( الصحة والسالمة. هناك الكثیر من أسالیب تقی )، والتصنیف التعاوني للمدارس عال
)Collaborative for High-Performance Schools (CHPS)) ة المتقدم  Advanced Building)، ودلیل األبن

Guidelines) ة ة الصح )، ودلیل المدینة او المراف Green Guide for Healthcare (GGHC))، والدلیل األخضر للرعا
ات األداء  ة الخضراء عدد نقا تزد عن عت ة). اذ تسجل األبن ن ة الس ة (عدد من المراف لدیها أنظمة تصنیف لألبن المحل

م في المملكة )Yudelson, 2007, p. 11(اخضر أو عالي األداء  للحصول على شهادة او تصنیف . وهناك الكثیر من أسالیب التقی
ة (BREEAMالمتحدة مثل ( م الطاقة المنزل ي (Home Energy Rating)، وتقی -European Eco)، ووسام البیئي االورو

labelling)و ،(BREDEM) و ،(Ecocerto) ا، و طال سرا، و (SIBهولندا، و () في Eco Lab) في إ  Bau Bio) في سو
Data Bank) ا، و ا، و (Waste/ Environmental Data Sheet) في المان ندا، BEPAC) و (Athena) في أورو ) في 

ل ( ة الخضراء.1الش  .Barrows & Iannucci, 2009, p. 38 ) منظومات األبن

الكاربون، انبعاثات 
 میاه معادلة

بدائل الطاقة (الطاقة الحراریة 
األرضیة، الخالیا الشمسیة الضوئیة، 

الریاح، الوقود الحیوي)

منظومات میاه 
الصرف الصحي

حصاد میاه 
 االمطار

 

 مواد مستدامة

أنظمة انشائیة 
 بدیلة

 النوافذ 
 المطورة

العضویة تقلیل المركبات
 ومنتجات المتطایرة

 الفورمالدیھاید

تطویر نظام 
 التكییف

 
أنظمة الحرارة  مواد معمرة استبدال الھواء 

 والمیاه الكفؤة

 

 عوازل مطورة
القنوات في 

الفضاءات المكیفة

 

 تشكیل متقدم
إعادة تدویر 
 وتركیب المواد

الري والمزارع 
 المحلیة

تصمیم المكان 
 المكانوموقع 

احكام قنوات 
 التكییف

 

 االنارة واالجھزة
احكام فراغات 
 غالف المبنى 

إعادة تدویر والتقلیل
 من مخلفات البناء

تصمیم الواجھة 
 الخضراء



 

64 
 

 ) التطور التاریخي ألسالیب تقییم األبنیة الخضراء2الشكل (
Strong, 2017, p. 4 

طریقة التقییم 
البیئي لمؤسسة 

 أبحاث البناء
)BREEAM (

بریطانیا

 فيالریادة 
 الطاقة
البیئي والتصمیم

)LEED (
امریكا

 التقییم نظام
 لكفاءة الشامل
المبنیة  البیئة

)CASBEE(
)Japan( 

ھیئة البناء واالنشاء
(العالمة الخضراء

)Green Mark (
 سنغافورة

طریقة التقییم البیئي
لمؤسسة أبحاث 

 الدولي البناء
نظام تقییم 
االستدامة 

)LIDER A (
 برتغال

طریقة التقییم  
البیئي لمؤسسة 

الھندیة أبحاث البناء

النجمة الذھبیة 
)Green Star 

NZنیوزیلندا ( 

النجمة الذھبیة 
)Green Star 

SA جنوب (
 افریقیا

مؤشر األبنیة 
الخضراء (مالیزیا)

مجلس األبنیة 
المستدامة األلماني 

)DGNB( 

مجلس األبنیة 
الخضراء الھندي 

)IGBC( 

نظام تقییم االستدامة
) GSASالعالمي (
قط

طریقة التقییم 
البیئي لمؤسسة 

 أبحاث البناء
)BREEAM 

NOR (نرویجال

) ARZارز (
لبنان

طریقة التقییم 
البیئي لمؤسسة 

 البناءأبحاث 
)BREEAM 

SE (السوید 

طریقة التقییم 
البیئي لمؤسسة 

 أبحاث البناء
)BREEAM 

USA (امریكا 

الجودة البیئیة العالیة 
)HQEفرنسا ( 

منھج التقییم البیئي 
-BEAMلألبنیة (

HKھونك كونك ( 

طریقة التقییم البیئي 
 لمؤسسة أبحاث البناء

)BREEAM(كندا

الكرات الخضراء
)Green 

Globesكندا ( 

النجمة الخضراء 
)Green Star (

 استرالیا

تحدي ابنیة السكن
)Living 

Building 
Challenge( 

 امریكا

طریقة التقییم 
البیئي لمؤسسة 

 أبحاث البناء
)BREEAM (

 برازیل

استدامة 
)Estidamaأبو (

 ظبي

البیئي لمؤسسة 
 أبحاث البناء

)BREEAM 
NL (ھولندا 

ذات تصمیم مبنى 
مستجیب بیئیا بامتیاَز

)BERDEفلبین ( 
 GREENاألخضر (

SLسریالنكا ( 
) LOTUSلوتس (

 فیتنام
طریقة التقییم البیئي 
لمؤسسة أبحاث البناء

)BREEAM ES(
 اسبانیا

السفینة الخضراء 
)Green Ship (

 إندونیسیا
مجلس األبنیة 

المستدامة األلماني 
 الدولي

 

طریقة التقییم 
البیئي لمؤسسة 

 أبحاث البناء
)BREEAM 

DE (المانیا 

طریقة التقییم 
البیئي لمؤسسة 

 أبحاث البناء
)BREEAM 

CH (سویسرا 

ا وغیرها BMES Indexو ( ا، و (Green star. والنجمة الخضراء ()Woolley, 2005, p. 11() في استرال  Green) في استرال
Mark سنغافورة، و () فيCASBEE ان ا   .)Strong, 2017, p. 3() في ال
ل   ة الخضراء في العالم، اذ ظهر اول تصنیف في عام  2یبین الش م األبن في  1990التطور التارخي ألسالیب تقی

أسم ( ا  ما یBREEAMبرطان ة الخضراء و م األبن فات في دول مختلفة وطرق تقی دأت تزداد اعداد التصن انات )، و تف مع اإلم
ة الخضراء هو تصنیف ( م األبن ان اخر تصنیف لتقی ة في البلد، و ة واالجتماع ة واالقتصاد ) في BREEAMوالظروف المناخ

ة في عام  ات المتحدة االمر   .2016الوال
 

  
ة الخضراء 2-8   :معوقات تطبی األبن

ة الخضراء في اغلب دول العالم، ومنها:  هناك معوقات عامة لتطبی األبن
ة من رزم  .1 شوا في بیوت مغطاة تحت األرض او بیوت مبن ع أن  ة للناس العادیین،  النس ة  ة الخضراء غر تعتبر األبن

رها   . )Barrows & Iannucci, 2009, p. 21(القش او اإلطارات المعاد تدو
ا .2 عث  رها ت ن إعادة تدو م ة ال  ة للمبنى.قلة مواد البناء المستدامة، وتوفر مواد بناء تقلید ث للبیئة الداخل  لسموم لتلو
ة الخضراء، لذلك قام  .3 األبن ة الخضراء نتیجة لقلة المعرفة  ة للبنائین والمصنعین: عزوف البناة عن بناء األبن قلة المعرفة الفن

ة الخضراء ( م األبن ر نظام تقی ي بتطو ة الخضراء األمر ة الخضراء المسLEEDمجلس األبن ع األبن تدامة، وٕاقامة ) لتشج
ة الخضراء  صناعة األبن ة الخضراء لزادة المعرفة  ة لمصنعي االبن  . )Barrows & Iannucci, 2009, p. 21(الدورات التدرب

ة الخضراء من قبل المجتمع والبنائین. .4 ا األبن  ضعف فهم تكنولوج
ة و  .5 ات المناخ ة الخضراء غیر مالئم مع المتطل م األبن عض البلدان وجود انظمة لتقی ة في  ة والبیئ ة واالقتصاد االجتماع

 مثل العراق.
ة الخضراء .6 ة لألبن القوانین والتشرعات البنائ ل المجتمعات. عدم وجود او ضعف   المالئمة مع 
ر  .7 ة الخضراء في مجاالت الطاقة المتجددة والعوازل وٕاعادة التدو األبن ات الحدیثة الخاصة  اه االمطار ضعف توفیر التقن وم

ة.  والمواد المستدامة وخصوصًا في بلدان العالم النام
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ة. .8 ة التقلید ار بدیل مستدام لألبن اعت ة الخضراء من قبل المصممین والمصنعین والمجتمع  مي لألبن  الضعف المفاه
ة: یتصور .9 ة الخضراء تتطلب الكثیر من االستثمارا المعوقات االقتصاد ون الكثیر ان تنفیذ األبن قها  ة وان تسو ت المال

حوث المناخ ( ًا. ففي دراسة للمجلس العالمي ل  :) .16Strong, 2017, p(، بینت ما یلي 2013) عام WGBCصع
ة الخضراء الى تكلفة أكثر.  -  ال تحتاج االبن
اه وانخفاض تكالیف  - ة الخضراء توفر المال من خالل خفض استهالك الطاقة والم انة على تبین أن االبن ات والص العمل

ل.  المد الطو
- . قدرة أكبر على التسو ة التي تمتلك شهادة االستدامة   تتمتع االبن
ة العمال وصحة الساكنین ورفاهیتهم، مما یؤد  - ة تحسین إنتاج ة والبیئات الداخل م االخضر لألبن ن لخصائص التصم م

ات. ة للشر   إلى تحقی فوائد أساس
م الخ .10 ة لتكون خضراء. من المفاه ة أو األلواح الشمس اهظة الثمن مثل أنظمة التدفئة الحرارة األرض ات  اطئة أن شراء تقن

غض النظر عن میزانیتك  ن إجراء تغییرات خضراء في منزلك  م  . )Barrows & Iannucci, 2009, p. 22(بل 
ارها .11 اعت ة الخضراء  ة في مجال االبن صات المال ة  قلة التخص بیرة عند انشائها.ابن ة  الغ مال  تحتاج الى م

  
ة الخضراء في العراق -3  :معوقات تطبی األبن

حث تم استخراج  الجدول  26من خالل اإلطار النظر لل ) تمثل اهم المعوقات التي تؤثر على انشاء 1متغیرًا (مؤشر موضح 
انة لعینة من  ة الخضراء، وتم جمعها ضمن استمارة است شخص لمختصین في قطاع البناء في العراق متمثلین  50األبن

ة الخضراء في العراق. اعتمدت  ان اهم معوقات تطبی األبن ات المقاوالت، لب المهندسین المعمارین والمدنیین وأصحاب شر
اس  ات على مق ة 5-1اإلجا ة  1ب، تمثل اإلجا   انها معوق مهم جدَا. 5ب انها معوق غیر مهم جدًا، واالجا

  
انةنتائج تحلیل استمارة  3-1   :االست

استخدام برنامج ( انة واستخراج النتائج وتحلیلها  اعتماد أسلوب التحلیل العاملي (SPSSتم تحلیل استمارات االست  ،(Factor 
Analysisاطات بین المتغیرات للوصول الى اقل عدد عض خصائص الظاهرة المدروسة، وتحلیل االرت صي ل أسلوب تشخ من  ) 

ما یتف  العوامل (معوقات)، ة الخضراء في العراق و اسات لتجاوز معوقات انشاء األبن ة وضع الخطط والس ان التالي إم و
االتي: انت النتائج    والتحلیل المنطقي للنتائج المستخلصة، و

ات) 1- 3-1 ع العوامل، ): تعرف درجة شیوع المتغیر Communality( درجة الشیوع (االشتراك بإسهامات هذا المتغیر في جم
بین (الجدول  این المتغیرات. و ة تفسیر ت ارة عن نس ل 1وهي ع این 3، الش ة الت ) درجة شیوع المتغیرات، اذ تبین ان اعلى نس

ة  ة الخضراء بنس ة هي لمتغیر العادات والتقالید والطب 93.7المفسرة هي لضعف مفهوم األبن ة %، بینما اقل نس عة الثقاف
ة  ن االعتماد علیها. 56.6للمجتمع بنس م ة  نس المتغیرات قد ضمنت في العوامل المشتقة، و انات المتعلقة   %. وهذا یبین ان الب

 ) المتغیراتCommunalities) یبین درجة شیوع (1الجدول (
  Initial Extraction 

ا حدیثة.  A1 1.000 .812 عدم توفر تكنولوج
 A2 1.000 .904 منظومات الطاقة المتجددة.توفر 

ة.  A3 1.000 .787 توفر العوازل السقف
 A4 1.000 .902 توفر عوازل الجدران.
 A5 1.000 .903 توفر عوازل الفتحات.
ة ان  A6 1.000 .922 المنظومات الم

ة الخضراء  A7 1.000 .937 ضعف مفهوم األبن
ر  ة التحول الف ة الخضراء.صعو في نحو األبن  A8 1.000 .925 والوظ

ة للمجتمع عة الثقاف  A9 1.000 .566 العادات والتقالید والطب
ة الخضراء. اب المنهج االستراتیجي للدولة لألبن  A10 1.000 .881 غ
ة الخضراء. ة المتالك األبن ة المجتمع  A11 1.000 .874 ضعف الرغ

ة الخضراء.افتقار قانون   A12 1.000 .884 األبن
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 A13 1.000 .843 افتقار قانون الطاقات المتجددة.
ًا. ة الخضراء مالئم محل م األبن  A14 1.000 .793 افتقار ألسلوب تقی

ة. ات قوانین البناء الحال  A15 1.000 .891 تحد
ة الخضراء.  A16 1.000 .820 ضعف القطاع الخاص في مجال األبن

ة واطئة الكلفة. یز االستثمارات العامة والخاصة على انشاء ابن  A17 1.000 .823 تر
ة خضراء.  A18 1.000 .877 عدم التخصص المالي لتوفیر ابن

ة).  A19 1.000 .806 نقص مواد البناء المستدامة (البناء األخضر والمواد النانو
ة   A20 1.000 .913  الخضراء.عدم قدرة ونقص الخبرة على تنفیذ األبن

ة.  A21 1.000 .814 طرق البناء التقلید
ة الخضراء. م وانشاء األبن  A22 1.000 .779 ضعف تصم

ر ة قابلة إلعادة التدو  A23 1.000 .847 مواد انشائ
فًا. ة وارتفاع درجات الحرارة ص ات المناخ  A24 1.000 .726 التقل

ه الشمس والراح على  ة.توج  A25 1.000 .857 األبن
 A26 1.000 .872 موقع غیر مستدام.

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث    SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ر: 2- 3-1 عد التدو    تحدید عدد العوامل قبل و

ة لكل تشیر نتائج تحلیل  این المفسرة والتراكم ر المتغیرات الى استخراج الجذور الكامنة ونسب الت عد تدو ة قبل و ونات األساس الم
ة الخضراء نتجت عنها  ات بین المتغیرات المؤثرة على انشاء األبن اطات والتشا ة االرت این  10عامل، وان عمل عوامل فسرت الت

ة  ل 2ت الظاهرة، (الجدول% من متغیرا 84.45المتراكم بنس ر المتغیرات للعامل 4، الش عد تدو ة  مة العین ة الق )، اذ تبلغ نس
بلغ عدد عناصرها  13.7األول  ة العامل الثاني 10% و لغت نس عدد عناصر بلغت  10.2، و ة  %9  لغت نس عناصر، و

لغت عدد عناصرها  10.1العامل الثالث  ع 6% و ة العامل الرا لغت نس لغت  6% وعدد عناصرها بلغت  8.6، و عناصر، و
ة العامل الخامس  ة  2% وعدد عناصرها  8نس نس این للعنصر  3ب % للعامل السادس  7.4، و مة الت انت الق عناصر، و

ع  ة العامل الثامن  3% وعدد عناصر بلغت  7.1السا لغت نس ة 3% وعدد عناصرها  6.8عناصر، و % للعامل  6.2، ونس
ة التاسع  الغة  6.1عنصرن، والعامل العاشر بنس مة القطع ال حث على تحدید ق عنصرن. واعتمد ال  %40 .% 

الغة  ة ال این الكل ة الت ة الخضراء في العراق،  84.45ان نس ة لتفسیر اغلب المعوقات التي تواجه انشاء األبن ة عال % هي نس
ة تفسیر الظاهرة.  انات الداخلة للتحلیل ضمنت في عمل   وان معظم الب
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ة الخضراء في العر 2الجدول ( سة لألبن  اق  ) تحدید عدد العوامل (المعوقات) الرئ

Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 4.772 18.353 18.353 3.562 13.701 13.701 
2 3.421 13.158 31.512 2.654 10.207 23.909 
3 2.444 9.399 40.911 2.642 10.163 34.071 
4 2.242 8.624 49.535 2.241 8.620 42.691 
5 1.985 7.634 57.169 2.081 8.004 50.695 
6 1.739 6.688 63.856 1.924 7.401 58.096 
7 1.534 5.901 69.757 1.857 7.140 65.236 
8 1.414 5.438 75.195 1.770 6.809 72.045 
9 1.258 4.840 80.035 1.638 6.299 78.344 
10 1.149 4.418 84.454 1.589 6.110 84.454 

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سة وعناصرها المستخلصة من التحلیل العاملي 3- 3-1   : العوامل الرئ

ما یلي:  تبین مصفوفة العوامل المستخلصة مع عناصرها، وهي 
ة): )1 ونات ( العامل األول (المعوقات القانون الناتجة من التحلیل العاملي،  Component Matrix)من خالل مصفوفة الم

ة تفسیر العامل األول ب ه  13.7لغت بینت ان نس طت  التالي ( 10%، وارت  ,A26, A24, A18, A16, A14عناصر وهي 
A12, A11, A8, A7, A1 ل 3) (الجدول ة الخضراء 5، الش أنشاء األبن )، یبین العامل األول نقص وضعف القوانین الخاصة 

ط ة المرت ة والموقع ة والفن ة واالجتماع ة والمال ما بینها لتكون من اهم في العراق من الجوانب العمران این ف قطاع البناء والتي تت ة 
ا  ة وعدم توفر التكنولوج ف رة والوظ ة الف سي على العامل األول من الناح ع التأثیر الع ین العنصر السادس والسا المعوقات. و

ة الخضراء في العراق نتیجة وجود  اتجاه تطبی األبن ة التحول  ان عني إم ة الحدیثة، وهذا  رة في التطرق لكذا ابن مؤشرات ف
 وخصوصًا في الجامعات.

ونة للعامل األول 3الجدول (    ) العناصر الم
مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A16 .ة الخضراء  0.793 ضعف القطاع الخاص في مجال األبن
2  A11 .ة الخضراء ة المتالك األبن ة المجتمع  0.791  ضعف الرغ
3  A12 .ة الخضراء  0.744  افتقار قانون األبن
4  A14 .ًا ة الخضراء مالئم محل م األبن  0.665  افتقار ألسلوب تقی
5  A26 .0.558  موقع غیر مستدام 
6  A8 .ة الخضراء في نحو األبن ر والوظ ة التحول الف  -  0.517   صعو
7  A1 .ا حدیثة  0.509 -  عدم توفر تكنولوج
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8  A18  ة خضراء.عدم  0.466  التخصص المالي لتوفیر ابن
9  A7 ة الخضراء  0.459  ضعف مفهوم األبن
10  A24 .فًا ة وارتفاع درجات الحرارة ص ات المناخ  0.443  التقل

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
ة) )2 طت بها  10.2: بلغت نسبتها العامل الثاني (المعوقات الفن  ,A1, A3, A4, A6, A10, A19عناصر هي ( 9% وارت

A21, A24, A26 ( الجدول)ل 4 ع المنظومات والعوازل ومواد البناء 6، الش ة عدم توفر او نقص جم ). تمثل المعوقات الفن
ین العنصر الخامس والثامن  ًا. و ًا وفن ة الخضراء، فضًال عن النقص في أدوات تطبی االستدامة موقع األبن المستدامة الخاصة 

سي على العامل الثاني وذلك  ذا التأثیر الع ات لتبني ه ان والبلد وزارتي اإلس عض وزارات الدولة  ات وضعتها  لوجود استراتیج
ة. قها في المدن العراق ة للمحاولة على تطب ة واعداد المدونات العراق  ابن

ونة للعامل الثاني 4الجدول (   ) العناصر الم
مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A6  ةالمنظومات ان  0.66 الم
2  A21 .ة  0.612  طرق البناء التقلید
3  A26 .0.6  موقع غیر مستدام 
4  A24 .فًا ة وارتفاع درجات الحرارة ص ات المناخ  0.568  التقل
5  A3 .ة  -  0.537  توفر العوازل السقف
6  A4 .0.517  توفر عوازل الجدران 
7  A19  ة).نقص مواد البناء المستدامة (البناء  0.505  األخضر والمواد النانو
8  A10 .ة الخضراء اب المنهج االستراتیجي للدولة لألبن  -  0.497  غ
9  A1 .ا حدیثة  0.413  عدم توفر تكنولوج

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.7930.7910.744
0.665

0.558

‐0.517‐0.509

0.4660.4590.443

A16A11A12A14A26A8A1A18A7A24

 العناصر المكونة للعامل األول) 5الشكل (

0.66
0.6120.60.568

‐0.537

0.5170.505

‐0.497

0.413

A6A21A26A24A3A4A19A10A1

 الثانيالعناصر المكونة للعامل ) 6الشكل (
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0.686

0.6110.601

0.4980.487
0.444

A20A3A22A8A25A6

 الثالثالعناصر المكونة للعامل ) 7الشكل (

 
ة) )3 م این العامل الثالث (المعوقات التصم ة الت طت بها  10.1: بلغت نس  ,A3, A8, A6, A20عناصر هي ( 6% وارت

A22, A25 ل 5) (الجدول ة الخضراء وتنفیذها من 7، الش م األبن ة المتمثلة بنقص الخبرة بتصم م )، وتمثل المعوقات التصم
ة.  ع العناصر في العامل الثالث هي موج ان تأثیر جم ، و وادر العمل األخر   قبل المهندسین المعمارین والمدنیین والفنیین و

ونة للعامل ا5الجدول (   لثالث ) العناصر الم
مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A20 .ة الخضراء  0.686 عدم قدرة ونقص الخبرة على تنفیذ األبن
2  A3 .ة  0.611  توفر العوازل السقف
3  A22 .ة الخضراء م وانشاء األبن  0.601  ضعف تصم
4  A8 .ة الخضراء في نحو األبن ر والوظ ة التحول الف  0.498  صعو
5  A25 .ة ه الشمس والراح على األبن  0.487  توج
6  A6 ة ان  0.444  المنظومات الم

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ط  )4 ع (معوقات التخط این المستدام)العامل الرا ة الت طت بها  8.6: بلغت نس  ,A4, A9, A13عناصر هي ( 6% وارت

A17, A19, A25 ل 6) (الجدول ان على 8، الش ط اإلس یز تخط ة الخضراء بتر ط المستدام لألبن )، وتمثل معوقات التخط
سي  ینت التأثیر الع قة للبیئة، و مواد غیر صد ة واطئة الكلفة و ة وافتقار للطاقات المتجددة توفیر ابن عض العادات االجتماع ل

ع.  على العامل الرا
5(  

ع 6الجدول ( ونة للعامل الرا   ) العناصر الم
مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A17 .ة واطئة الكلفة یز االستثمارات العامة والخاصة على انشاء ابن  0.61 تر
2  A4 .0.553 -   توفر عوازل الجدران 
3  A25 .ة ه الشمس والراح على األبن  0.491  توج
4  A13 .0.446 -  افتقار قانون الطاقات المتجددة 
5  A9 ة للمجتمع عة الثقاف  0.414 -  العادات والتقالید والطب
6  A19 .(ة  0.408  نقص مواد البناء المستدامة (البناء األخضر والمواد النانو

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
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0.61

‐0.553

0.491

‐0.446‐0.414

0.408

A17A4A25A13A9A19

 الرابعالعناصر المكونة للعامل ) 8الشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
این العامل الخامس (المعوق المالي) )6 ة الت طت بها عنصرن فقط هي ( 8: بلغت نس ، 7) (الجدول A18, A 23% وارت

ل  ان التأثیر )، 9الش ة الخضراء في العراق، و القطاع العام أو الخاص ألنشاء األبن ة سواء  صات مال عدم وجود تخص وتمثل 
ر مواد البناء المستهلكة. ة المدورة على العامل الخامس واضحًا لعدم وجود توجهات إلعادة تدو سي للمواد االنشائ   الع

ونة للعامل الخامس 7الجدول (   ) العناصر الم
مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A18 .ة خضراء  0.623 عدم التخصص المالي لتوفیر ابن
2  A23 ر ة قابلة إلعادة التدو  0.598 -  مواد انشائ

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة):  )7 ف ة والوظ ر این العامل السادس (المعوقات الف ة الت طت بها ثالثة عناصر وهي ( 7.4بلغت نس  ,A5, A8% وارت

A15 ( الجدول)ل 8 ات 10، الش الطرق والمنهج ة الخضراء، والتمسك  في نحو األبن ر والوظ ة التحول الف )، وتمثل صعو
ة واهمال  صورة أساس ة  د على الجوانب االقتصاد مة التي تؤ م القد ة، فضًال عن تطبی المفاه ناء األبن م و ة في تصم التقلید

بین التأثیر الع ة.الجانب البیئي. و ف رة والوظ ات القوانین البناء على المعوقات الف  سي لتحد
ونة للعامل السادس 8الجدول (   ) العناصر الم

مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A5 .0.551 توفر عوازل الفتحات 
2  A15 .ة ات قوانین البناء الحال  0.511 -  تحد
3  A8  في نحو ر والوظ ة التحول الف ة الخضراء.صعو  0.436  األبن

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  

0.623

‐0.598

A18A23

 الخامسالعناصر المكونة للعامل )9الشكل (
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ة): )8 ة والتكنولوج ع (المعوقات االنشائ این  العامل السا ة الت طت بها ثالثة عناصر وهي ( 7.1بلغت نس  ,A1, A15% وارت
A19 ل 9) (الجدول ة الخضراء في 11، الش ات الحدیثة ومواد البناء المستدامة ألنشاء األبن عدم توفر أو قلة تقن )، تمثل 

ة التي تعتمد على استخدام مواد  ة.العراق، فضًال عن قدم القوانین البنائ ات بناء تقلید   وتقن
ع 9الجدول ( ونة للعامل السا   ) العناصر الم

مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A15 .ة ات قوانین البناء الحال  0.522 تحد
2  A19 .(ة  0.45  نقص مواد البناء المستدامة (البناء األخضر والمواد النانو
3  A1 .ا حدیثة  0.404  عدم توفر تكنولوج

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
ة):  )9 این العامل الثامن (المعوقات االستراتیج ة الت طت بها ثالثة عناصر هي ( 6.8بلغت نس ) A7, A10, A21% وارت

ل ، 10(الجدول  افة القطاعات 12الش ة الخضراء في  ة لألبن ط ضمن خططها المستقبل ة والتخط اب االستراتیج غ )، وتتمثل 
ة. ة واالجتماع  االقتصاد

ونة للعامل الثامن 10الجدول (   ) العناصر الم
مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A7 ة الخضراء  0.519 ضعف مفهوم األبن
2  A10  اب ة الخضراء.غ  0.461  المنهج االستراتیجي للدولة لألبن
3  A21 .ة  0.411  طرق البناء التقلید

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.522
0.45

0.404

A15A19A1

 السابعالعناصر المكونة للعامل )11الشكل (

0.519
0.461

0.411

A7A10A21

 الثامنالعناصر المكونة للعامل ) 12الشكل (
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0.551

‐0.511

0.436

A5A15A8

 السادسالعناصر المكونة للعامل )10الشكل (

این العامل التاسع (معوقات االستدامة):  )10 ة الت طت بها عنصرن هما ( 6.3بلغت نس ، 11) (الجدول A7, A23% وارت
ل  ة 13الش ة الخضراء على مستو مؤسسات الدولة والمجتمع من الناح ضعف مفهوم وتطبی االستدامة ومفهوم األبن )، وتمثل 

ة وال مة.البیئ صورة مستد ة والحفا على الموارد  ة واالقتصاد ة االجتماع  راحة والرفاه

ونة للعامل التاسع 11الجدول (   ) العناصر الم
مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A7 ة الخضراء  0.532 ضعف مفهوم األبن
2  A23 ر ة قابلة إلعادة التدو  0.433 -  مواد انشائ

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  
  

ة) )11 ة والقانون این العامل العاشر (معوقات المالئمة التقن ة الت طت بها عنصرن هما ( 6.1: بلغت نس  ,A5% وارت
A15 ( الجدول)ل 12 ة الخضراء، 14، الش ة مع مفهوم األبن ة الحال ة لعدم مالئمة القوانین البنائ )، وتمثل المعوقات الروتین

ات البناء الحدیثة. استخدام القوانین غیر المالئمة مع التطور التكنولوجي وتقن ة  ة التقلید قائها مقیدة ضمن األبن  وا
ونة للع12الجدول (   امل العاشر ) العناصر الم

مة  اسم العنصر  رمز العنصر  ت   الق
1  A5 .0.633 توفر عوازل الفتحات 
2  A15 .ة ات قوانین البناء الحال  0.404  تحد

استخدام برنامج  انة والتحلیل العاملي  اعتماد على استمارات االست احث   SPSSالمصدر: ال
  
  
  
  
  
  
  

0.532

‐0.433

A7A23

 التاسعالعناصر المكونة للعامل )13الشكل (

0.633

0.404

A5A15

 العاشرالعناصر المكونة للعامل )14الشكل (
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ة الخضراء في العراق حلول -4 ز انشاء األبن   :لتعز
حث مجموعة من اإلجراءات التي تعمل على تجاوز المعوقات التي تم    التوصل الیها، ومن اهم المقترحات هي:قترح ال

ة )1 یل لجنة مختصة من المهندسین المعمارین والمخططین والقانونیین ألعداد ما یلي: المقترحات القانون  : تتطلب تش
ة  - ة والمال م ، یتضمن القانون الجوانب المفاه ان الحضر ة الخضراء وادراجها ضمن معاییر اإلس تشرع قانون األبن

ة.  والموقع
ة الخضراء في قانون االستثمار. -  ادراج مفهوم األبن
ة الخضراء. - م عراقي لألبن  اعداد نظام تقی

ة )2   : تتضمن ما یلي:المقترحات الفن
ة الخضراء. - األبن ا حدیثة مختصة  ع القطاع العام والخاص الستیراد تكنولوج  تشج
ة العامة لتجارة المواد اإل - ام وزارة التجارة (الشر استیراد مواد البناء والمنظومات ق الت الوزارة)  ة وغیرها من تش نشائ

اع النهج األخضر. عهم على ات ات لتشج ة الخضراء وتوزعها للمواطنین والشر األبن  الخاصة 
ة الخضراء من حی - أنشاء األبن قطاع البناء واالنشاء مختصة  ة للكوادر العاملة  ة والفن ات إقامة الدورات التدرب ث التقن

ة المستدامة. ة الحدیثة والمواد البنائ  البنائ
ة الخضراء للكوادر  - ات الهندسة لزادة مفهوم األبن ل ة و ة الخضراء في المعاهد الفن أنشاء األبن ادخال مناهج خاصة 

 العاملة بهذا المجال.
ة )3 م  : تتضمن ما یلي:المقترحات التصم

افة اقسام العمارة في العراق.ادراج مشروع للبناء األخضر لكل مرحل - ة لطالب العمارة في   ة دراس
ة،  - أهمیتها البیئ ة خضراء وتعرفهم  م ابن ة لطالب ومهندسي العمارة، تختص بتصم قات العلم إقامة ورش العمل والمسا

ة والمنظومات.  فضًال عن معرفة اهم المواد البنائ
ة للوص - ة والمحل ة الخضراء.االعتماد على المعاییر العالم ة لألبن ان ة الم م مبتكرة تحمل الهو  ول الى تصام
ة الخضراء. - م األبن فها في تصم ة وغیرها، وتوظ وغراف ة من مناخ وطو انات الموقع  االستفادة من اإلم

ط المستدام )4  : یتضمن ما یلي:مقترحات التخط
افة - هدف استراتیجي في خطط وزارات الدولة  ة الخضراء  ات والتحول من  ادراج األبن ان والبلد وخصوصًا وزارة اإلس

ة واالستثمارات الخاصة والعامة. صات المال ة الخضراء وزادة التخص ة نحو األبن ة التقلید  انشاء األبن
ة للمدن. - م األساس ة وتحدید المواقع المستدامة عند اعداد أو تحدیث التصام  وضع الخطط المستقبل
مواد البناء والمنظومات المحاولة لتحول مواد البن - ط ألنشاء المصانع المختصة  التخط ة الى مواد بناء مستدامة  اء التقلید

ة الخضراء.  لألبن
ة )5  : تتضمن ما یلي:مقترحات مال

ة الخضراء. - ة ألنشاء األبن صات مال ة للقطاعین العام والخاص تتضمن تخص  اعداد الخطط المال
ة ضمن الموازنة  - صات مال ة الخضراء.ادراج تخص األبن  العامة خاصة 
ة وغیرها. - الت اإلدارة والخدم مهم التسه ة الخضراء من خالل تقد ع القطاع الخاص لالستثمار في مجال األبن  تشج
ة الخضراء. - ة والجهات المانحة والداعمة لألبن ة عن طر المنظمات الدول   الحصول على استثمارات مال

ة  )6 ر ةالمقترحات الف ف   : تتضمن ما یلي:والوظ
ة  - ة والعمران ة واالقتصاد ة واالجتماع ة الخضراء من النواحي البیئ ة األبن أهم إقامة الندوات العامة لتعرف المجتمع 

 وغیرها.
ة. - ة والسمع ة عن طر الوسائل المرئ ة مجتمع  اعداد حملة توعو
ة الخضراء في المناهج  - ة الخضراء.ادراج مفهوم األبن ة األبن ة المختلفة لزادة الوعي المجتمعي ألهم  الدراس

ة الحدیثة المقترحات )7 ة والتكنولوج   : تتضمن ما یلي:االنشائ
ة الخضراء. - ة في خارج العراق لمعرفة طرق ومواد البناء لألبن ة بدورات تدرب ة والفن  ادخال الكوادر الهندس
ات العقارة مع ال - ة التعاون بین الشر ة الخضراء لغرض زادة المعرفة االنشائ أنشاء األبن ة المتخصصة  ات العالم شر

ة الحدیثة في قطاع البناء.  والطرق التكنولوج
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البناء األخضر الى العراق من خالل  - طة  ة المرت ة المستدامة وغیرها من المواد البنائ استقطاب المصنعین للمواد البنائ
 انشاء فروع خاصة بها.

ةالمق )8   : تتضمن ما یلي:ترحات االستراتیج
ة وطرق ومواد البناء. - ة انشاء األبن ط العراقي لتغییر منهج ة الخضراء تضعها وزارة التخط األبن ة خاصة   اعداد استراتیج
م المستدامة للبناء. - ة للبناء والتوجه نحو المفاه م التقلید ة لتغییر المفاه  اعداد استراتیج
ة لتط - ة في مجال البناء األخضر.اعدد استراتیج ة والمهن ر الكوادر الفن  و

  : تتضمن ما یلي:مقترحات االستدامة )9
ة الخضراء. - ة في حقلي العمارة والبناء لزادة مفهوم األبن ة لمفهوم االستدامة في الجامعات العراق قات العمل  تعزز التطب
ع استخدام - قات االستدامة والطاقات المتجددة وتشج  ها في قطاع البناء.توفیر تطب
ة. - ة وعمود ات متعددة افق مستو ة الخضراء  ع نطاق مفهوم االستدامة واالبن  توس
ة )10 ة والقانون   : تتضمن ما یلي: مقترحات المالئمة التقن

ة ومالئمتها مع التقدم العلمي والتكنولوجي. - ة الحال  تحدیث القوانین البنائ
ة  - ر استخدام المواد البناء التقلید فاءتها في العزل الحرار والصوتي.تطو  اتجاه مواد تزد من 
  

  :االستنتاجات -5
ة الى  )1 ة التقلید مسار التحول من األبن ثیرة تقف  المفهوم الحدیث نتیجة وجود معوقات  ة خضراء  فتقر العراق الى وجود ابن

 الخضراء.
ة ومرحة تعبر عن روح العصر  )2 ة الخضراء بیئة صح  معتمدة على مفهوم االستدامة والحداثة.توفر األبن
انة عن وجود  )3 حث عن طر االست ة  10یبین ال ة واالنشائ م ة والتصم ة والفن ة والمال ة هي القانون معوقات أساس

ة، والتي تفسر ة فضًال عن المعوقات االستراتیج ة والقانون ة واالستدامة والمالئمة القن ف رة والوظ ة والف مجملها  والتكنولوج
ة لها. 84  % من المعوقات التي تتطلب معالجتها ووضع الحلول المناس

ة الخضراء هي الطاقات  )4 ة الخضراء في العراق عن طر استخدام احد منظومات األبن ة لتطبی األبن وجود بوادر أول
ة، فضًال عن ز  استخدام الطاقة الشمس ا  ة الطاقات المتجددة في مجمع وزارة العلوم والتكنولوج ادة الوعي المجتمعي ألهم

لة الكهراء. ة البیئة وحل مش  المتجددة في حما
 
ات -6   :التوص

ات  )1 ان والبلد ة (اإلس وم تها وزارات ح مجلس الوزراء تتضمن عضو ط  ة الخضراء في العراق ترت س مجلس اعلى لألبن تأس
م العالي) والقطاع الخاص ( ا والتعل قطاع والعلوم والتكنولوج ات والمنظمات)، لتحقی الشراكة والتكامل بینهما للنهوض  الشر

ة الخضراء في العراق من خالل:  األبن
ة والمستدامة وغیرها،  - ة واالستراتیج ة واالنشائ ة والفن ة والمال حث القانون ة لتطبی مقترحات ال اسات المناس وضع الس

ط بها المق  ترح.وحسب الوزارات والمؤسسات التي ترت
التحول نحو البناء األخضر في  - حث والشروع  اسات وتطبی مقترحات ال وضع برنامج زمني قصیر المد إلكمال الس

 العراق.
قطاع البناء  - ة  ات الهندسة في العراق ووزارات الدولة والقطاع الخاص المعن ل في بین  ر والوظ تحقی التكامل الف

م المعمارة والتنفیذ ع المؤسسات العامة والخاصة لتطبی  من حیث التصام ة الخضراء لتشج واالشراف على األبن
ة الخضراء.  األبن

ة المختلفة،  )2 م ة في المراحل التعل ة الخضراء من خالل استحداث المناهج الدراس ة األبن أهم زادة الوعي الثقافي والمجتمعي 
ة، واعداد برامج متلفزة في هذا ا  لمجال.وٕاقامة الدورات التدرب
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