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Abstract: 

The trend towards protecting the environment from the negative impact of carbon emissions 

from buildings and preserving resources led to the issuance of many systems for assessing 

sustainability of building, many of them at the international level and others at the regional and 

local levels, but when addressing the study and audit of those systems, It is found find that most 

of them make the criterion for reducing carbon emissions sub-points included in the context of 

other key elements of the evaluation as a sub-assessment point, Although it represents an 

important goal for the vision of sustainable development in general and treatment of 

environmental changes in particular, Therefore the research will discuss the negative role of 

buildings on the environment, and present And an analysis of the assessment systems for 

sustainable buildings and their main assessment elements, and then analysis and comparison 

between them to extract carbon emissions assessment points and to know if any of them can 

give an integrated system for evaluating emissions of carbon as a basic criterion for evaluation.   

The research concludes that the Australian system GREEN STAR can be applied as an 

indicator to assess emissions in buildings, and as a comprehensive evaluation system for all the 

basic elements of the basic development goals clearly. 

Keywords: Zero carbon, Sustainable Building Rating Systems, Sustainable, Zero 

emissions . 
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 :الملخص 

الي  الصـادر  عن المباني والحفا  علي الموارد  نحو حماية البيئة من األثر السـلبي لننبعاثات الكربونية  العالمي  أدي التوجه

ــتدامة المباني ــتوي الدولي   إصــدار العديد من أنةمة ييييم إس ــتوي اإلقليمي  والبعض األخر، الكثير منها علي المس علي مس

الكربونية  خفض اإلنبعاثات   يتعامل معيق لتلك األنةمة نجد أن أغلبها والتدق  دراسةالعند التطرق الي المحلي ، ولكن كذلك  و

ــفل بعضفي   مدرجةفرعية    كمعايير ــية للتيييمالعناصــر    أس علي الرغم من أنها يمثل هدف هام  ،  كنيطة ييييم فرعية الرئيس

ولذا سيناقش البحث الدور السلبي للمباني علي    لرؤي التنمية المستدامة بشكل عام والمعالجة للتغييرات البيئية بشكل خاص ،

ــتدامة  ويحليل  البيئة ، وعرض  ــية لهاألنةمة التيييم للمباني المسـ ــر التيييم الرئيسـ ، ومن يلك األنةمة التي يناولها  وعناصـ

ام  البـحث   ة  الصـــــادر في  نـة انـي ة البريـط امال،    BREEAMالمملـك د     الصـــــادر في  نـة ات المتـح ام    LEEDالوالـي ، النـة

ــترالي  ا ــادر في  ـةام  الن  GREEN STARألســ ــادر في ثم النـةام    ESTIDAMA  العربـية المتـحد   اإلـمارتالصــ الصــ

ة   ــر العربـي ة مصــ اط ييييم  ، ومن ثم    GREEN PYRAMIDSجمهورـي ــتطالص نـي ة فيم بينهم إلســ ارـن ل والمـي التحلـي

ا ام متـك ان أي منهم يمكن أن يعطي نـة ا إذا ـك ة والتعرف علي ـم ات الكربونـي اـث ار  اإلنبـع ة كمعـي ات الكربونـي اـث ـمل لتيييم اإلنبـع

يمكن يطبييية كمؤـشر لتيييم اإلنبعاثات بالمباني   GREEN STARإلي أن النةام األـسترالي  وينتهي البحث   .أـساـسي للتيييم 

  .، وإعتباره نةام ييييم شامل لكافة العناصر األساسية ألهداف التنمية األساسية بشكل واضح 

 .صافي إنبعاثات  -اإلستدامة  -أنةمة ييييم إستدامة المباني  -صفرية الكربون :  الكلمات المفتاحية

 المقدمة :  -1

بواسطة    وإحتباسهايعتبر اإلحتباس الحراري أهم المشاكل البيئية في األونة األخير  ، وذلك نتيجة إمتصاص األشعة   

، وقد يم يصــنيفها الي ســبع غازات مطتلفة من ضــمنها غاز ثاني أكســيد  Green House Gasغازات الصــوبة الاجاجية 

ــدر ـهذا الـغاز من خال     co2الكربون   يمـثل أـحد أهم اليـطاـعات لننبـعاـثات   حـيثهم قـطا  البـنا، ،  ـعد  قـطاـعات أـحد ، يصــ

بة يمثل متوـس    م نحو خفض  2015. وقد يم التأكيد والدعو  الي ذلك من خال  إيفاقية باريس لعام  (11)  %43الكربونية بنـس

وعلي هذا أصــبح  ، 2050حتي عام  Zero Carbonاإلنبعاثات لغازات الصــوبة الاجاجية فيما يعرف بصــفرية الكربون 

ــتدامة بالمباني بشــك هرت  ل خاص ، ونتيجة لذلك  خفض اإلنبعاثات أحد أهم األهداف نحو يحييق التنمية بشــكل عام واإلس

ســـبل واإلمكانات الالعديد من المصـــلطحات الطاصـــة بطفض الكربون والبنا، صـــفري الكربون ، والندا، نحو يطويع كافة  

 .ومتابعة ييييمه إنبعاثات الكربون تحييق خفض لألية   إستحداث المتاحة نحو يحييق ذلك ، ومن هنا بدأت الدراسات نحو

ــعي نحو يحييق   ــع منهجيات ومعايير لتيييم معد  خفض  أدي السـ إلنبعاثات  االحفا  علي البيئة الي البحث نحو وضـ

ـــتدامتـها الب   المـبانيومدي يحييق جود   بالمـباني الكربونـية ئية ، ولذا  هرت العديد من األنةمة والبرامج لتيييم ويطبيق  يوإســ

ــتدا من   وكانثر  علي ذلك ،  ؤللمتغيرات البيئية والعوامل المطتلفة المها يبعا مة علي المباني ، كما يوالت يطورمعايير اإلسـ

لكن  ومعايير اإلسـتدامة ، كمعيار ييييم أسـاسـي لبالمباني  الكربونية    اإلنبعاثاتصـفرية   معادلة  مؤشـر وضـع  المالحظ عدم 

 بأنةمة التيييم للمباني المستدامة .نياط الثانية للتيييم الضمن  حد  هرت كأ

 ثية :المشكلة البح -2

ـــتداـمة المـباني    علي الرغم من يـعدد  ويـناولـها لـكاـفة المـعايير التي ـبدورـها يحييق حـماـية  ،    ـعالمـيا ومحلـيانةم ييييم إســ

ـــية والتي   ــاســ  إال أنـها لم يعطي يتم يطويرها كل فتر  يبـعا للمعطـيات والمتغيرات ، البيـئة والحـفا  علي الموارد كمـعايير أســ

ر خفض اإلنبعاثات ي أو معيار منفصـل   بالمباني الكربونية  اإلهتمام بمؤـش اـس ر أـس لماذا  أو  نحو  ، وهذا ما يدعي للتـسكمؤـش

ــلـياكمع  ـيدر لم   ـــتداـمة  ر منفصــ ، ولـما يتم   وهي خفض مـعدالت اإلنبـعاـثات الكربويـنة  كتلبـية ألـحدث يوجـهات التنمـية المســ

ويحديد معايير اليياس  وهذا ما يتطلب الدراســــة من خال  الميارنة بين نةم التيييم المطتلفة  كمؤشــــر فرعي ، التعامل معها

 رئيسي . كمعيار ييييمهها يكططو  نحو يوجالكربونية لننبعاثات 

 

 

 الهدف من البحث : -3
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إجرا، ميارنة   ثم ومن ،األسـاسـية لكل نةام  عناصـر التيييم للتعرف علي يهدف البحث الي دراسـة بعض نةم التيييم  

ــرات أدا، المـباني نحو الطفض من  ييييم  نـياطلبـيان لتـلك النةم  يحليلـية  اإلنبـعاـثات خال  دور  الحـيا  للمـباني ، وـبالـتالي  مؤشــ

بشـــكل    ننبعاثاتل لتيييم أدا، المباني نحو يحييق معدالت الطفضمؤشـــر    يعطييمكن يحديد إذا ما كان هناك نةام يمكن أن  

ــعي نحو أم  ، خال  دور  حيا  المباني  كافي ــتنباط نةام يغطي كافة السـ ــر اإلنبعاثات  إسـ ــتدامة بما فيها مؤشـ الجوانب المسـ

 . كمعيار أساسي  الكربونية

 :Zero Carbon Building (ZCB) المباني صفرية الكربون -4

في بعض األحيان بالتباد  مع  ZCB يـستطدم المـصطلح كما،  الكربون   الطاقة    ـصفريةالمباني   يعبر المـصطلح عن

حددت دراـسة إـستيـصائية أجريها منةمة لدعم  كما  .العديد من المـصطلحات ذات الـصلة مثل البنا، المـستدام والبنا، األخـ ر 

مصـطلح مسـتطدم  17 م2008في عام  EPBD(Energy Performance of Building Directive) العمل المشـترك

الطاقة علي مستوي العالم ، ثم يم ياايد ذلك في ييرير العمل التالي للمنةمة ، والذي قدم لوـصف المباني منطف ة الكربون و

ــف المباني عالية األدا،  23 ا مطتلفما لـــــــوصـ ــطلحم هذه   بأن  Erhorn and Erhorn Kluttig، وقد علق  للطاقة  مصـ

  :(3)وهو كما يلي يمكن تصنيفها على  أنها تشير إلى نطاق أوسع  ،  المصطلحات

إســتهالك منطفض للطاقة ) منشــأ منطفض الطاقة ، موفر للطاقة ، طاقة منطفض للغاية ، طاقة بدون يدفئة ، بدون طاقة  •

 ومكتفي ذاييما للطاقة ( .

 خاٍ  من الكربون ( . نبعاثات ،خاٍ  من اإل منشأنبعاثات منطف ة )إ •

والمناخ الحيوي:   المبانيالمســتدامة ،  المبانيالمباني الط ــرا، ،   المباني البيئية ، الجوانب المســتدامة أو الط ــرا، )  •

 أو الفعا  ( .  النش  بنيالم

المباني ذات اإلنبعاثات الصـــفرية العديد من المصـــطلحات المماثلة في اإلســـتطدام   لتعريفRiedy. ET. AL (8)  حدد     

ــلبي ، الطاقة زائد خالية من الوقود   ــفر طاقة ، صـــافي الطاقة ، البيت السـ ــفر ، صـ الشـــائع ، مثل الطاقة اليريبة من الصـ

أنتيد فريق   كماون ومناخ محايد . صــافي الكربون ، صــفر إنبعاثات الكرب ٪ قابلة للتجديد ، صــفر كربون ،100األحفوري  

ــطلـحات المتغير  وـعدد األدوات والمنهجـيات التي يؤدي أحـيانـما  اإلبتـكار والنمو في البـنا، منطفض الكربون يـعدد يـلك المصــ

ا عن األســـئلة نفســـها ، والتي قد ســـاهمت في عائق كبير أمام التيدم في يحييق مســـتيبل منطفض   إلى إجابات مطتلفة يمامم

 .  يعييدما من خال  المفاهيم التي يأخذ في اإلعتبار محددات أكثر من الكربون   الطاقة ZCB ياداد مفهومكما ، الكربون  

ــود من      ــتت المعني الميصـ ــطلحات ويحديدها فيما يطص الطاقة والكربون ، يحد من يعدد ويشـ وعليه فإن ييليص المصـ

ZCB   ، وسييتم عرهيها كما ، ويمكن يـصنيفها بإـستطدام بعدين أـساـسين الطاقة والكربون يبعا للجانب الوـصفي أو األنـشطة

 :  (6)  يلي

 نبعاثات الكربون مثلإالمصـــطلحات اليائمة على الكربون   الطاقة ضـــمن نطاق محدد الســـياق ، ميســـم إلى قائم على  •

ZCB  مثل تهالك الطاقةسإويستند إلى  ،نبعاثات صفرية إبنا، و ZEB . 

 .ZEB و ZCB العام ، على سبيل المثا  دور  حيا   السياق الكربون   الطاقة ضمنالمصطلحات اليائمة علي  •

 المباني المعتمد  لــ  مصطلحات واسعة النطاق مع نطاق أوسع من الكربون   الطاقة في سياق معين ، على سبيل المثا   •

BREEAM  وغيرها، البنا، المستدام ، البنا، األخ ر والبنا، البيئي . 

وبالتالي  طاقة الك  ـستهاليـسعي الي يرـشيد إالمباني التي على أنها ZCB ي  لتيرير العمل المنـسق يم يعريف المبان  وفيا

ة سـنويما . في هذه الحالة  متوازنأنها مباني  إعتبارها أو يمكن   ،( الصـادر  عنها كربون  يعمل علي خفض معد  إنبعاثات ال) 

ــتمر ــوف يسـ ــتهلك الطاقة ، ولكنها ينتج في فتر     سـ واحد  من العام على األقل نفس اليدر من الطاقة التي  زمنية المباني يسـ

 .يحتاجها خال  العام بأكمله 

 مصادر اإلنبعاثات الكربونية خالل دورة الحياة للمباني : -5

ـــمة الكربونـية ، وهي إجـمالي إنبـعاـثات الـغازات اـلدفيـئة  انبـعاـثات الكربونـية خال  دور  حـيا   يريب  اإل لمـباني ـبالبصــ

ــطة الميامة بيطا  البنا، ، والتي يتعدد بدورها إعتمادا علي مراحل البنا، ،  والتي تم تصيينيفها  التي يصــدر من خال  األنش

  مراحل وسيتم عرهها كالتالي : ثالثالي  
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من عملية إنتا  مواد البنا، ، بما في    النايجةيشـــمل إنبعاثات الكربون   :The production stageنتاج  مرحلة اإل -أ

المرحلة بأنها اإلنبعاثات األولية    هذهالطام ، وعملية التصنيع الالحية لها ونيلها . ويمثل إنبعاثات    المواد ذلك إستطرا  

ــد  ــاهمة اإلنبعاثات  (10)  لتأثيرات دور  الحيا  علي البيئة ، هذه اإلنبعاثات يعرف باإلنبعاثات المتجسـ . كما يعتمد مسـ

ــتطدمة في   ــد  في ييييم دور  الحيا  على عد  عوامل منها طبيعة مواد البنا، ، عمر المبنى ، ونو  الطاقة المس المتجس

ــناعية لتحديد الكربون المنبعث من مواد البنا،  .  (1) اإلنتا عملية  ــات الصـ ــسـ وقد أهتمت العديد من الهيئات والمؤسـ

حيث   ، (EPDونشــر عوامل الكربون المجســد  لمنتجايها في أوراق بيانات المنتج أو منصــات إعالن المنتج البيئي )

 . (1) بيانات جرد الكربون والطاقة"في قواعد البيانات مثل "قاعد  يها يمكن العثور عل
ــير:  The construction stageمرحلة البناء   - ب ــغيل  يش ، مرحلة البنا، إلى األنشــطة بين مرحلتي التصــنيع والتش

ه ي ه ، نوـع ل حجم المبنى ، موقـع ة مـث ذه المرحـل ات الكربون خال  ـه اـث ل التي يؤثر على إنبـع د من العواـم دـي د الـع وـج

علي خالف األنـشطة البـشرية فيد أوـضحت معةم الدراـسات إـستبعاد  .  (4)والنةام اإلنـشائي   المـستطدمةونوعية الطاقة 

اإلنبعاثات منها أثنا، مرحلة البنا، . علي الرغم من ذلك يعتبر اإلنبعاثات المريبطة بمرحلة البنا، ليســت كبير  ميارنة  

ــ  إجـمالي اإلنبـعاثات خال    ــغـيل ، حـيث يبل  متوســ ٪ من إجـمالي اإلنبـعاثات الكربونـية  2هذه المرحـلة  بمرحـلة التشــ

 . (5) خال  دور  الحيا  الكاملة للمباني
مرحلة التـشغيل بـشكل عام األنـشطة للمـستطدمين ومدي اإلعتماد  يمثل : Operation stage  Theمرحلة التشيييل   - ت

ـــطة ،يولـيد ال على الوقود األحفوري في ويوـجد ـعد  عواـمل يؤثر علي كم اإلنبـعاـثات    ـطاـقة الالزـمة لتحييق يـلك األنشــ

كما أن أعما  الصـيانة التي ييام للمبني ي ـاف الي األنشـطة التي  .(4) مثل موقع المبنى ، النشـاط  و مصـادر الطاقة

ـــمة  ــا  البصــ ــغـيل بـكاـفة مؤثرايـها علي البيـئة ، وـلذا يـجب أـخذـها في اإلعتـبار عـند حســ يهتم بـها خال  مرحـلة التشــ

ــغاله ، والذي يرجع بدوره الي موقع  ، الكربونية ــاغلين للمبني خال  فتر  إشـ ــالت من قبل الشـ كذلك النيل والمواصـ

 . (5)  المبني ومدي يوفير وسائل النيل للشاغلين

في النهاية نجد أن لكل مرحلة من المراحل الســابية عوامل مطتلفة لها يأثيريها النســبية طبيا لمدي إســتهالكها للطاقة ، ومن  

ري فإنه يجب التركيا علي أن هذه العوامل ليـست بالمرونة الكافية التي يمكن التعامل معها يحت أي متطلب ، وذلك  جهة أخ

ــتراطات العامة والطاصــة والتيها  ألن ــلوك   (6)يحد من مرونة التحكم بها   يط ــع لعدد من اليوانين واإلش . وعليه يكون س

ــتـطدـمة في ـكاـفة مراـحل البـنا، ، وـهذا من خال  نهج   ZCBالمـباني ـعديـمة الكربون   هو من خال  إدراك كـفا،  الـطاـقة المســ

دفـئة والتبرـيد   ا، بـما في ذـلك العا  والنواـفذ والـت ــميم والهـندســــة المعـمارـية ومواد البـن الـكاـمل حـيث يتم دمج التصــ المبنى ـب

   الهوا، لتيليل إستطدام الطاقة قدر اإلمكان وبالتالي اإلنبعاثات الكربونية .والكهربا، ومعدات يباد 

 أنظمة تقييم المباني : -6

يعتبر أنةمة ييييم المباني المسـتدامة أليات لتحويل المبادرات التطوعية للحفا  علي البيئة إلي سـياسـات عامة واجبة  

كن لتطبيق يلك األنةمة البد من وضــعها في إطار محدد وواضــح  ولالنفاذ لتصــبح جا، مســاهم في حل التغييرات البيئية ، 

ــر  أو   ــمن ذـلك مجموـعة من النـياط يمكن مـطابـية ـمدي يحييق ويوفيرـها مـباشــ من حتي يمكن يطبييـها علي المـباني ، ويت ــ

ــتند البحث خمس أنةمة ــعي لنفس الهدف ، أو عدم يحييق ذلك . وقد أس ــبل أخري يس ــة وهم  خال  س   LEEDخال  الدراس

ــنتناو  بالتحليل كل نةام من   GPRSو   ESTIDAMAو  GREEN STAR و  BREEAMو ــة س ، ومن خال  الدراس

األنةمة الســابق ذكرها ، ومن ثم التركيا علي يحليل كل نةام لننبعاثات وأوزانها النســبية ، لتحديد مدي إســتيفا، كل نةام 

 إلنبعاثات خال  دور  حيا  المبني كاملة .لمجموعة النياط والمعايير لتيييم ا

 التحليل الكمي لمعايير أنظمة تقييم المباني محل الدراسة : -7

لتعرف من خال  ا  يعتمد في هذه الجا، من البحث علي التحليل لمعايير التيييم الرئيسية لكل نةام ييييم بشكل منفصل

الكربونية لكل  بتيييم اإلنبعاثات    ةسـرد نياط التيييم الفرعية الطاصـعلي العناصـر األسـاسـية والوزن النسـبي لكل منها ، مع 

 وفيما يلي سيتم توهيح ذلك : الوزن النسبي لها وما يمثله من الوزن النسبي الكلي للنةام ،  ةنةام لمعرف

 : BREEAM  (11)  تقييم اإلستدامة البيئية للمباني بالمملكة البريطانية نظام -أ

  BREEAM (Building Research Establishments Environment Assessment Method)ـيـعـتـبر

ــط  أدا،  أو  نةام ييييم لتيييم ــغيله بواســ ــة أبحاث البنا،BRE ة  المباني البيئية في العالم ، يم إطالقه ويشــ ــســ  The مؤســ

Building Research Establishment )،  ــوق في عام   ( في المملكة المتحد ويم ينييحه ألو   1990يم ييديمه إلى الس
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ــتطدم 1993مر  لتيييم المكايب في عام  ــبب  BREEAM ، يسـ كما أنه يهدف لتيييم المباني   مرونتهعلى نطاق واســـع بسـ

 نيطة . 110معايير أساسية بمجمو   10أعتمد التيييم علي   اليائمة والحديثة .

 .اتباإلنبعاث ة ، لعرض عناصر التيييم واألوزان النسبية لكل عنصر ، ثم حصر لنياط التيييم الطاص BREEAMيوضح يحليل نةام   1جدو  

 BREEAM(11)األوزان النسبية لنياط ييييم اإلنبعاثات نةام  BREEAMعناصر التيييم واألوزان النسبية لنةام 

 النياط نياط ييييم اإلنبعاثات م الوزن النسبي عنصر التيييم م

 15 معد  اإلنبعاثات بالمبني  1 %13 اإلدار  1

 2 اإلستهالك للكربونمصدر الطاقة منطفض   2 %15 صحة اإلنسان  2

 2 الكربون الوارد من المواد  3 %19 الطاقة   3

 19 المجمو   % 7 النيل 4

 % 7 الميا  5
نيطة ، مما  110نيطة من إجمالي  19مجمو  نياط ييييم اإلنبعاثات 

 % وزن نسبي .17يمثل 
 % 9 المواد   6

 % 5 المطلفات 7

 % 8 األيكولوجي 8

 % 9 التلوث 9

 % 8 اإلبتكار 10

 % 100 المجمو 

% من إجمالي التيييم ، وهذا يمثل خطو    19بالطاقة حيث مثلت    BREEAM  نةامإهتمام    يالحظ من خال  التحليل السابق

هامة نحو يحييق خفض اإلنبعاثات والتوجه نحو حد إســتهالك الطاقة ويو يف الطاقة المتجدد  ، ولكن هذا يأيي بشــكل غير 

لمعنية بالتيييم  األنةمة يفـصيال للعناـصر ا أكثريعتبر من   BREEAMمباـشر كعنـصر ييييم أـساـسي علي الرغم من أن نةام

ــ   نةاممن خال  النياط المطروحة ل  تيييم اإلنبعاثاتبالنةر الي الوزن النسبي لو . نيطة  19مثلت يت ح أنها   BREEAMال

 % من إجمالي نياط التيييم.17بنسبة مندرجة ضمن عناصر التيييم األساسية للنةام نيطة  110من إجمالي 

 : LEED  (9) تقييم المباني المستدامة بالواليات المتحدة نظام - ب

م ، ويم يطويره 1998عام   LEED  (Leadership in Energy and Environmental Design)أصـدر نةام

وهو نةام معترف به دوليا كميياس لتصميم وإنشا، ويشغيل المباني  ،  USGBCبواسطة المجلس األمريكي للبنا، األخ ر 

  نيطة . 110معايير أساسية بمجمو   7، أعتمد التيييم علي مع مراعا  البيئة وكفا،  األدا، 

 .  اتنبعاثباإل ة، لعرض عناصر التيييم واألوزان النسبية لكل عنصر ، ثم حصر لنياط التيييم الطاص LEEDيوضح يحليل نةام   2جدو  

 LEED(9 )األوزان النسبية لنياط ييييم اإلنبعاثات نةام  LEEDعناصر التيييم واألوزان النسبية لنةام 

ــوزن   عنصر التيييم م الـــــ

 النسبي

 النياط نياط ييييم اإلنبعاثات م

ا 1 % 24 إستدامة الموقع   1 ــة  ــيــة   -نبعــاث  إلالمواد منطف ـــ المواد الالصــ

 ومانعات التسر 
2 

 2 دهانات وطال،ات -نبعاث مواد منطف ة اإل 2 % 9 كفا،  الميا   2

 2 أنةمة السجاد -نبعاثات مواد منطف ة اإل 3 % 32 الطاقة والغالف الطارجي 3

ــة اإل 4 % 13 المواد ومصادر الموارد   4 ــب المرـكب    -نبـعاـثات  المواد منطف ــ الطشــ

 واأللياف الاراعية
2 

 2 التطلص من الغازات النايجة عن اإلحتراق  5 % 13 الداخليةجود  البيئة   5

 10 المجمو  % 5 عملية التصميم واإلدار    6

 % 4 أخري 7
نيطة ، مما  110نياط من إجمالي  10مجمو  نياط ييييم اإلنبعاثات 

 % وزن نسبي . 9يمثل 
 % 100 المجمو  8

ــابق   % من إجـمالي   32حـيث مثـلت    والغالف الـطارجي  ـبالـطاـقة  LEED  نـةامإهتـمام  يالحظ  من خال  التحلـيل الســ

بي الكلي للتيييم بة كبير  ،   الوزن النـس تدامة الموقع بنـس % ، يأيي ذلك نتيجة دمج الكثير من نياط التيييم  24في حين يأيي إـس
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ــ   في يبعا لما يعمل عليه معايير أـساـسية ومعيار أـضا 6، حيث يتم التيييم علي   BREEAMفي معايير أقل ميارنة بنةام الـــ

بالنةر الي الوزن النسبي لتيييم اإلنبعاثات من خال  النياط المطروحة  و .  كل مشرو  من حيث اإلضافة لما يحيق اإلستدامة

ــ   بما يمثل نيطة مندرجة ضمن عناصر التيييم األساسية للنةام  110نيطة من إجمالي  10يت ح أنها مثلت   LEEDلنةام ال

 ن النسبي إلجمالي نياط التيييم .% من الوز9نسبة 

 :GREEN STAR  (12 ) باستراليانظام تقييم المباني المستدامة  - ت

ا   ــترالـي ــرا، في أســ اني الط ــ ل مجلس المـب  GBCA   ( The Green Buildingيعتبر نةـام يطوعي من قـب

Council of Australia ) مجلس المباني الط ـــرا،  م حيث أطلق 2015م ، وقد يم يطويره عام 2003داره عام يم إصـــ

وذلك لتيييم نتائج اإلـستدامة علي التـصميم والبنا، الحديث والمباني اليائمة ،  ، دوات التـصنيف األخـ رأ مجموعة جديد  من

 نيطة . 100معايير أساسية بمجمو   8ويم يصنيفها الي 

  ة لكل عنصر ، ثم حصر لنياط التيييم الطاص، لعرض عناصر التيييم واألوزان النسبية   GREEN STARيوضح يحليل نةام   3جدو  

 . ات باإلنبعاث

 GREENعناصر التيييم واألوزان النسبية لنةام 

STAR    

 GREENاألوزان النسبية لنياط ييييم اإلنبعاثات نةام 

STAR(12)   

ــوزن   عنصر التيييم م الــــــ

 النسبي
 عدد النقاط نياط ييييم اإلنبعاثات م

 4 غالف المبنى  -الحد من انبعاثات غازات الدفيئة  1 % 9 اإلدار  1

 2 ياجيج -ييليل انبعاثات غازات الدفيئة  2 % 20 جود  البيئة الداخلية   2

 2 اإلضا،  -الحد من انبعاثات غازات الدفيئة  3 % 24 الطاقة 3

 1 من أنةمة التبريد العدوييأثيرات  4 %  7 النيل 4

 9 المجمو   %  12 الميا  5

 % 17 المواد  6
نيطة ، مما  100نياط من إجمالي   9مجمو  نياط ييييم اإلنبعاثات 

 % وزن نسبي . 9يمثل 
 %  8 إستعما  األرض واإليكولوجي 7

 %  3 اإلنبعاثات 8

 % 100 المجمو  

% من إجمالي الوزن    24بالطاقة ، حيث مثلت   GREEN STARمن خال  التحليل السابق يالحظ إهتمام أن نةام  

ــبة مياربة   ــبي الكلي للتيييم ، في حين يأيي جود  البيئة الداخلية بنســ ــع نةام   20النســ   GREEN STAR% ، كما وضــ

في  من التيييم . جا،ت مجمو  نياط التيييم لننبعاثات  % 3اإلنبعاثات كمعيار أـساـسي للتيييم رغم عن انه يمثل وزن نـسبي  

ــبق من صــغر الوزن   9نيطة وهذا يمثل   100نياط من إجمالي  9 ــح ذلك ما س % من الوزن النســبي الكلي للتيييم ، ويوض

ــي حيث أنه لم يتم جمع كافة النياط المتعلية بتيييم اإلنبعاثات خال  دور  الح ــاس ــفل معيار  الكلي لننبعاثات كمعيار أس يا  أس

 اإلنبعاثات بشكل منفصل ولكنها ما زا  البعض منها مدر  أسفل معايير أخري .

 : ESTIDAMA  (10)نظام تقييم المباني المستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  - ث

ام   ام ـع ذا النـة ام  2010أصـــــدر ـه ا مجلس أبو  بي للتططي  العمراني ـع ام بـه ة ـق ادر  يطوعـي د مـب م 2008م ، ويـع

م في إنشــا، مجتمعات عمرانية جديد  ييوم علي أســاس اإلســتدامة ، يتم اليياس من خال  هذا  2030لتوجية رؤية أبو  بي 

درجـات اللؤلؤ ه ـب ة والمجتمع والتيييم فـي اـف ــاد ، الثـي ة ، اإلقتصـــ  ABO DHABI  النةـام عبر مريكاايهـا األربعـة البيـئ

) URBAN PLANING COUNCIL (  . نيطة . 180معايير أساسية بمجمو   7التيييم علي أعتمد 
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ات  باإلنبعاث ة، لعرض عناصر التيييم واألوزان النسبية لكل عنصر ، ثم حصر لنياط التيييم الطاص ESTIDAMAيوضح يحليل نةام   4جدو  

 وأوزانها النسبية . 

 ESTIDAMA(10 )األوزان النسبية لنياط ييييم اإلنبعاثات نةام  STIDAMAعناصر التيييم واألوزان النسبية لنةام 

الـــــــــــوزن   عنصر التيييم م

 النسبي

 عدد النياط نياط ييييم اإلنبعاثات م

ات   1 %7,3 عملية التطوير المتكامل 1 انـع ة وـم ـــي اث المواد : المواد الالصــ إنبـع

 التسر 

1 

 1 انبعاث المواد : الدهان ومواد التغليف  2 % 6.7 األنةمة الطبيعية 2

يــت   3 %21 المباني المالئمة للعيش 3 مـوـك واـل ــاد  الســـــج  : مـواد  اـل ــاث  ع ـب إـن

 واألرضيات اليياسية

1 

 1 إنبعاث المواد : نةام السطح 4 %24,2 مورد الميا  4

ــا،   5 %24,8 مورد الطاقة 5 إـطف وأـجـها   ـمـبردات  اـل ـفي  أـثر  اـلـحرـيق 

 اإلحتباس الحراري

4 

 8 المجمو   % 16 مواد اإلنشا، والبنا،  6

 إضافي اإلبتكار ويحسين األدا،  7
نيطة ،   180نياط من إجمالي   8مجمو  نياط ييييم اإلنبعاثات 

 % وزن نسبي . 4مما يمثل 
 %100 المجمو 

يالحظ ييار  األوزان النسبية لنصف معايير التيييم األساسية وهي   ESTIDAMAمن خال  التحليل السابق لنةام 

ل ـكل منهم   ة ، حـيث مـث اـق ا  والـط ة للعيش و مورد ـكل من المـي اني المالئـم ل    24,8و    24,2،    21المـب ذا يمـث % من   60وـه

ام ييييم األدا، البيئي للمباني يالحظ من خال  التحليل السـابق أن ييييم اإلنبعاثات في نة .إجمالي الوزن النسـبي الكلي للتيييم  

ــ   مندرجة ضـمن عناصـر التيييم األسـاسـية  180ن إجمالي نياط م 8% بعدد نياط 4مثلت وزن نسـبي    ESTIDAMAالــــ

 .نياط   4، كما يت ح التركيا األكثر علي ييييم المواد وإختيارها إلي جانب األجها  المستطدمة بالتبريد بإجمالي للنةام 

 : GPRS   (15)نظام الهرم األخضرنظام تقييم المباني المستدامة بجمهورية مصر العربية    -ج

في مصـر     Establishment of Egyptian Green Building Councilيم إصـدار هذا نةام الهرم األخ ـر 

م ، ويهدف الي يوفير مرجعية للمارســات الجيد  التي يمكن المصــمم علي إيطاذ اليرارات المنطيية التي يحد من 2011عام 

ال ـــرر البيئي ، وكذلك زياد  الوعي بالحفا  علي البيئة يواســـطة األطراف المعنية والمســـاهمة في يطبيق ذلك علي مدي 

 . (15) نيطة 180معايير أساسية بمجمو   7يييم علي أعتمد الت الحيبات الميبلة في مصر .

 .  اتباإلنبعاث ة، لعرض عناصر التيييم واألوزان النسبية لكل عنصر ، ثم حصر لنياط التيييم الطاص GPRSيوضح يحليل نةام   5جدو  

 عناصر التيييم واألوزان النسبية لنةام 

GPRS    

 GPRS   (15 )األوزان النسبية لنياط ييييم اإلنبعاثات نةام 

 عدد النياط  نياط ييييم اإلنبعاثات م الوزن النسبي عنصر التيييم م

 2 مطاون الطاقة والكربون 1 % 5 إستدامة الموقع 1

 5 التحكم في اإلنبعاثات النايجة عن مواد البنا،  2 % 25 كفا،  الطاقة 2

 2 التحكم في اإلنبعاثات والملوثات  3 % 35 كفا،  إستطدام الميا  3

 9 المجمو  % 10 المواد والموارد  4

 % 10 جود  البيئة الداخلية 5
نيطة ، مما  180نياط من إجمالي   9مجمو  نياط ييييم اإلنبعاثات 

 % وزن نسبي . 5يمثل 
 % 10 اإلدار  6

 % 5 الممارسات المبتكر  7

 %100 المجمو 

% ،  35يالحظ إريفا  ملحو  في ييييم كفا،  إسـتطدام الميا  بوزن نسـبي    GPRSمن خال  التحليل السـابق لنةام  

    نة األخيروالمحلية خال  األ% ، وينعكس هذا نتيجة إهتمام الدولة بترشيد الميا  كهدف أساسي للتنمية 25ثم يليها الطاقة بـــ 
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يالحظ من خال  التحليل السابق أن ييييم اإلنبعاثات  كما ، ثم جا،ت باقي المعايير بنسب متفاوية فيما بينها يبعا لنياط ييييمها .

ــ   لكامل النةام  نياط من إجمالي نياط التيييم   9بعدد %  5 مثلت وزن نسـبي  GPRSفي نةام ييييم األدا، البيئي للمباني الــــ

 مندرجة ضمن عناصر التيييم األساسية للنةام .

في نهاية الدارسة لكل نةام ييييم علي حد  من خال  عرض عناصر التيييم األساسية يالحظ ينوعها وإختالف المسميات      

المرجو منها ، يت ـح يبعا إلهتمامات وأولويات كل مؤسـس للنةام ، ولكن جميعها يهدف في نهاية األمر نحو يحييق الهدف 

 .بعرض رسم بياني نايج الميارنة بين األوزان النسبية لعناصر التيييم األساسية لألنةمة  1ذلك في شكل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 رسم بياني للميارنة بين األوزان النسبية لعناصر التيييم األساسية لألنةمة محل الدراسة ) الباحثة ( .   1شكل                

ان ،   BREEAMييدم نةام  • في كل من اإلدار  واإلبتكار هذا الي جانب إفنرادها بعناصـر ييييم خاصـة بها كصـحة اإلنـس

 المطلفات ، اإليكولوجي والتلوث .  

 عن غيره من األنةمة األخري محل الدراسة . LEEDطاقة والمطلفات في نةام زياد  الوزن النسبي لل •

ــبي للـطاـقة   GREEN STARإنفراد نـةام   • بمعـيار اإلنبـعاـثات دون عن األنةـمة األخري ، الي ـجاـنب زـياد  الوزن النســ

 والمواد .

 بمعيار الميا  ثم جا،ت الطاقة بعدها في الوزن النسبي . GPRSييدم نةام  •
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 ميارنة بين األوزان النسبية لنياط ييييم اإلنبعاثات الكربونية لألنةمة محل الدراسة ) الباحثة (  رسم بياني لل 2شكل 

 

 

 

 :  للفئات المشتركة بين أنظمة التقييمالتحليل الكمي   -8

ــابق للعناصــر  ــعي لتحييق نفس من التحليل الس ــية ألنةمة ييييم المباني يالحظ يعدد المصــطلحات التي يس ــياس األس

 تركة بين األنةمة الطمس ، ويمكن يحديدها كالتالي :شالهدف البيئي ، والتي من الممكن دمجها معا في عناصر رئيسية م

 اإلدارة واإلبتكار •

 .: يشمل الموقع وإستعما  األراضي والنيل والميا    الموقع •

 : يشمل كفا،  الطاقة . الطاقة •

 اإلنبعاثات   •

 : يشمل راحة المستعمل ، جود  الفراغات وصحة اإلنسان . الصحة والجودة •

 : المواد والموارد والتلوث والمطلفات .  البناء المستدام •

 أعم وأشمل .  لفئات مشتركةيوضح يوزيع عناصر التيييم لألنةمة يبعا   6جدو  

نصـــــر  ـع اـل

 الرئيسي

BREEAM LEED GREEN 

STAR 

ESTIDAMA GPRS 

 %15 % 7.3 % 9 % 9 % 21 اإلدار   

 % 40 % 30.9 % 27 % 33 % 22 الموقع

 %25 % 24.8 % 24 % 32 % 19 الطاقة

 - - % 3  - - اإلنبعاثات

ــة   الصـــــح

 والجود 

15 % 13 % 20 % 21 % 10% 

الــــبــــنـــا،  

 المستدام

23 % 13 % 17 % 16% 10% 
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 .   ) الباحثة (  بعد دمجها يبعا لفئات ييييم مشتركة ميارنة بين األوزان النسبية لعناصر التيييم بياني للرسم  3شكل 

 الحظ األتي :عيار أساسي ، مبعد دمج معايير التيييم والتوصل الي معايير مشتركة مع الحفا  علي اإلنبعاثات ك

 ثم النةام المصري .% 23أعلي نسبة في ييييمه بنسبة   BREEAMنةام الـ ييييم اإلدار  ب حيق •

 .% 40بنسبة  GPRSنةام بمعيار الموقع حيق أعلي نسبة في التيييم  •

 هي النةام الوحيد الذي حيق إعتبار اإلنبعاثات كعنصر أساسي .  GREEN STARنةام  •

ــتنج م ــترالي ما يســ ــبق أن نةام التيييم األســ     إهتماما بتيييم اإلنبعاثات    أكثر نةميمكن إعتباره   GREEN STARســ

 . وذلك بوضعها كعنصر ييييم أساسي الكربونية

 

 :  البحث  نتائج -9

ــكل   • ــة باإلنبعاثات كما بشـ ــبة   LEED، يأيي   2من التحليل لنياط التيييم الطاصـ % رغم عن عدم 10في األعلي بنسـ

ــيياها في معيار   ــلسـ ــبة    GREEN STAR، علي عكس  منفصـ ــر ييييم  % في ح9جا، بنسـ ين أنه يعتبرها عنصـ

 .أساسي

ــتطدمة   • ــتهداف مواد البنا، خال  مراحل دور  لحيا  ، ثم األجها  المسـ أيفيت نياط ييييم اإلنبعاثات الكربونية علي إسـ

  . التبريد والتكييفبالمباني وألسيما أجها  

شـامل لكافة معايير التيييم المسـتهدفة للتنمية المسـتدامة ، وأهمها إعطا، مؤشـر لتيييم    GREEN STARيعتبر نةام  •

 نبعاثات الكربونية كمعيار مستيل .اإل

ــة علي  • ــبية لمعايير التيييم لكل نةام ومن نةام ألخر ، ولكن أيفق جميع نةم التيييم محل الدراسـ يتفاوت األوزان النسـ

ــبي لكل من معيار الطاقة ، والموقع وكذلك معيار جود  الفراغات الداخلية رغما عن يفاوت من نةام  ثيل الوزن النسـ

 ألخر .

 توصيات البحث : -10

ــتركة لكافة النةم الميترحة ، مع يطصــيص بند يمكن من ييوصــي البحث ب ــرور  اإليفاق علي معاي • ــاملة ومش ر ش

محلية يبعا لما يراه كل دولة أو مؤســـســـة مطتصـــة ، مع مراعا  أن يســـتمد يلك خالله يطصـــيص نياط يعتمد علي ال

 دامة بشكل عام .المعايير األساسية من األهداف العامة للتنمية المست

إال أنه قد يكون النياط   GREEN STARعلي الرغم من وجود عناصــر محدد  لتيييم اإلنبعاثات الكربونية في نةام   •

 الفرعية في عناصر التيييم لألنةمة األخري أكثر يأثيرا من يلك المحدد  في النةام اإلسترالي . 
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فيما يطص النياط الطاصــة    GREEN STARألســترالي  يوصــي البحث ب ــرور  إعاد  ســياق نياط التيييم للنةام ا •

نبعاثات  إلباإلنبعاثات وغيرها من المعايير األخري ، حيث أنه يعطي مؤشــــر هام إلهتمامه بتيييم ويطبيق صــــفرية ا

 بالمباني . 
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