
  االعتماد على الذات في التصميم البيئي للمنزل

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
مما تتكون البيئة الداخلية للمنزل؟  تتألف بيئة المنزل الداخلية بشكل أساسي من الحرارة، التهوية، اإلضاءة والتوصيالت                 

نزل، األمر الذي يتطلـب حمايـة       وتؤثر جميع هذه المكونات في الحالة الجسدية والنفسية والعقلية لساكني الم          .  الصحية

الفرد من عوامل الحرارة والبرد واألمراض والحشرات المؤذية والكيماويات الضارة، بمعنى، من الضروري أن يتوفر               

لإلنسان بيتا مريحا يلجأ إليه بعد يوم طويل من الضغوط الحياتية، فيشعر فيه بالراحة والـسالمة واألمـان، اسـتعدادا                    

  .يات الحياة والمجتمع في اليوم التاليلمواصلة مواجهة تحد

  

ومبدئيا، بإمكاننا توفير احتياجاتنا األساسية السابقة في بيئتنا المنزلية، بدون الحاجة للتبعية الكبيرة للمدخالت الـصناعية                

اجاتنـا  ويصب هذا التوجه في خانة االعتماد على الذات في تـوفير احتي           ).  اقتصاديا وصحيا وبيئيا واجتماعيا   (المكلفة  

ويعتبر هذا النهج جزءا من عملية بناء مجتمع معتمـد علـى            .  المنزلية والحياتية من الطاقة والمياه والغذاء وغير ذلك       

الذات، وهو المجتمع الذي يسعى إلى توفير احتياجاته بنفسه، تحت إدارته هو، مستخدما موارده المحلية إلى أقصى حـد                   

رة عن ممارسة أسلوب حياة نشيط وبسيط، فضال عن إنتاج الطعام ذاتيا، التفاعل             إذن، االعتماد على الذات، عبا    .  ممكن

األليف مع الجيران، المساعدة المتبادلة، االرتباط بالطبيعة واألرض، نشاط المـشي أو ركـوب الـدراجات، ممارسـة                  

ل هذا النظام المعتمد علـى      وفي مث .  والتسجيل" الستيريو"الموسيقى التي يكون فيها آلالت العزف قيمة أكبر بكثير من           

الذات يكون للمكتبة قيمة أكبر من غرف المدرسة، ولحديقة المنزل قيمة أعظم من نخبة السلع االستهالكية المعروضـة                  

  .في السوق

  

  التصميم البيئي للمنزل:  البداية الصحيحة

بيت في الموقع الذي يستفاد فيه استفادة       يعني التصميم البيئي للمنزل، التصميم المنسجم مع البيئة المحلية، بحيث يكون ال           

  .  قصوى من ضؤ الشمس، فضال عن إمكانية الوقاية من البرد والريح الشديدين

أي المتساقطة (وفي هذه الحالة، البد من دمج البيت مع منظر طبيعي مناسب، باستخدام أشجار غير دائمة الخضرة 

دائمة الخضرة حاجبة على الجهة المشمسة، ونباتات ) األوراق في الخريف

للريح على الجهة الباردة والمعرضة للريح، علما بأن منزال مصمما اعتمادا 

على الشمس، يمكن أن يصبح غير فعال تماما إذا حجبت عنه شمس الشتاء 

وبإمكاننا تحسين فاعلية التدفئة والتبريد .  بواسطة أشجار كبيرة دائمة الخضرة

 بسيطة وغير مكلفة للمنزل، مثل العريشة أو بإضافة أو إلحاق تركيبات مناسبة،

وينطبق هذا أيضا على البيوت القائمة، والتي يحيطها حديقة .  بيت البالستيك

  .  منزلية

  



وفي هذا السياق، ال بد من االستفادة من معظم ساعات النهار، واستعمال المكان في المنزل بحكمة لمختلف النشاطات، 

نجعل  وبإمكاننا إعادة التصميم الداخلي للمنزل بحيث.  ىء للنشاطات النهارية في الشتاءكاختيار المكان المشمس الداف

وجعل غرفة .  في الجهة المشمسة) المطبخ، غرفة الطعام، غرفة الجلوس، غرفة المكتب أو العمل(غرف النشاط 

.     لصغيرة أسهل من تدفئة الكبيرةكما أن تدفئة الغرف ا.  وغرفة النوم في الجهة الباردة) مكان حفظ الطعام(المئونة 

أي وضع لوحين من الزجاج بدال من (المحكمة والزجاج المزدوج على الشبابيك واألبواب ) البرادي(وتساعد الستائر 

كما أن تبطين الستائر يمنع خروج الحرارة من غرفة الجلوس أو غرفة .  في تخفيض فقدان الدفء والحرارة) لوح واحد

وبهدف االحتفاظ بالحرارة المطلوبة داخل ).  وهو أقل كلفة من تركيب الزجاج المزدوج(ذة في أيام البرد النوم عبر الناف

  .المنزل، يفضل صناعة براويز الشبابيك من الخشب الذي يعتبر عازال أفضل من الحديد

                                                   

.   مثل فرن الطهي والمدافىء، في مكان يسمح بتوفير الدفء للغرف المجاورةويفضل وضع األدوات الباعثة للحرارة

  . وفي مثل هذا التصميم، فإن بناء المدخنة يعتبر تضييعا مؤسفا لطاقة التدفئة

  

حول وتحت األبواب والشبابيك، مع اختيار الوقت المناسب لتهوية ) الفتحات(في الشتاء، يجب إغالق جميع الثغرات 

من حرارة المنزل يمكن أن تضيع بفعل التيارات  الهوائية التي تتسلل عبر % 25 الضرورة، علما بأن نحو المنزل عند

أما .  بإمكاننا سد أماكن التسرب بلصقات بالستيكية متينة.  النوافذ واألبواب وستائر األلومنيوم أو الخشب سيئة التركيب

 وضبطها باستعمال مادة السيليكون المطاطية العازلة، فهي رخيصة الثقوب الصغيرة والنوافذ غير المستقيمة فيمكن سدها

  .  الثمن وتتكيف مع التقلبات المناخية

  

أما في الصيف فبإمكاننا عزل جدران المنزل بزراعة نباتات متسلقة بحيث تعمل على تغطية الجدران وبالتالي تعمل 

ي يتحول فيها الماء إلى بخار يمتص طاقة حرارية، يتم ومن خالل عملية النتح الت.  على عزل الجدار من أشعة الشمس

  .تلطيف الجو

  

 %70وهناك طرق عديدة لعزل األسقف، منها بناء معرشات تعمل على تقليل كمية الحرارة الواصلة إلى السقف بنحو 

  .كعازل عملت بحيث السقف، على )أكياس في( التبن أو القش باالت تخزين بإمكاننا كما  %.30 بحوالي النوافذ ومن

  

  .المنزل محيط في لطيفا مناخيا ظرفا يولد البيت حول األشجار زراعة فإن وباإلضافة،

 المفضل فمن تعديات، ألي منعا بالمنزل، المحيط السور على المكسر الزجاج من قطع أو شائكة أسالك تثبيت من وبدال

 الحيوانات وتردع أجمل أنها إذ المثمر، عليقوال المتعرشة والورود الشائكة الشجيرات أنواع ببعض المنزل تسييج

     .والفراش للطيور مالذا وتشكل والمتطفلين

  

إذن، التصميم الجيد للمنزل يحد من استعمال الطاقة الخارجية، وليس فقط من ناحية الكهرباء، وإنما أيضا من ناحية 

القول، إن إضافة تعديالت مناسبة للمنازل وخالصة .  استعماالت الوقود األخرى، بما في ذلك النفط والغاز والحطب

  . القائمة تمكننا من الحصول على بيوت أكثر فعالية من ناحية الطاقة

  

  الحديقة في إطار التصميم البيئي للمنزل



بإمكاننا تحويل حديقة المنزل إلى مصدر ممتاز للنشاط البيئي المعتمد على الذات، بحيث تتحول الحديقة إلى مزرعة 

.  هداف، تزرع فيها األشجار المثمرة ومختلف أنواع الخضار واألعشاب الطبية المفيدة، في ترابط متبادلمتعددة األ

وهنا ال بد من إيجاد عالقة بين المنزل والطاقة الطبيعية المتدفقة من الخارج، بحيث تتم االستفادة القصوى من هذه 

ثروات والموارد الباطنية، بما يعنيه ذلك من تقليل للتلوث الطاقة، وبالتالي تخفيض النفقات والتقليل من استنزاف ال

  .البيئي

       

وحيث أن المنزل في الصيف يحتاج إلى عملية تبريد من الداخل، بسبب ارتفاع درجة حرارته الناتجة عن ارتفاعها في 

، بما يعنيه ذلك من تقليل الخارج، فبإمكاننا تبريده من خالل منع وصول مقدار كبير من حرارة الخارج إلى داخل البيت

ونفس المبدأ ينطبق على فصل الشتاء، ولكن بشكل عكسي، حيث نعمل .  استهالكنا للتبريد االصطناعي بنفس المقدار

  .    على إتاحة اختراق أكبر قدر ممكن من حرارة الشمس المتاحة إلى داخل المنزل

  

مس صيفا، ومن ثم الجزئين الغربي والشرقي، فال بد أن وبما أن الجزء الجنوبي من البيت يعتبر األكثر تعرضا للش

ولهذا .  يكون البيت في فصل الشتاء البارد مكشوفا من الجهة الجنوبية، وذلك لتمكين أشعة الشمس من اختراق البيت

ي عند زراعتنا أشجارا مثمرة ومتساقطة األوراق في االتجاه الجنوبي، فإننا نعمل على عزل البيت من شمس الصيف ف

  .أما في الشتاء فتتساقط األوراق وبالتالي تتمكن أشعة الشمس من الوصول إلى البيت.  تلك الجهة

  

ولمنع الرياح الغربية الباردة من الوصول إلى البيت، فال بد من زراعة األشجار دائمة الخضرة في الجهة الغربية، 

ولحماية البيت من الريح الشرقية الحارة .  فبحيث تعمل كمصد للرياح في فصل الشتاء وتحجب الشمس في فصل الصي

  .والجافة في الصيف، فبإمكاننا  زراعة أشجار متساقطة األوراق في تلك الجهة

  

وبإمكاننا أيضا، في فصل الشتاء، تزويد المسكن بالحرارة، بواسطة إلحاق 

هة ، وذلك عبر إقامة الدفيئة بمحاذاة الواج)أو دفيئة(المنزل ببيت بالستيك 

  وحيث أن الدفيئة تستخدم كمشتل لإلنبات، فإنها بالتا.  الجنوبية للبيت

  . لي تنجز، في نفس الوقت، أكثر من وظيفة واحدة

وفي الواجهة الجنوبية للمنزل، حيث يقع المشتل، ال بد من إقامة فتحتين 

ك لتمكين الحرارة من األولى في أعلى الواجهة والثانية في األسفل، وذل

  .االنتقال من الدفيئة إلى المنزل

أما الجهة الشمالية للمنزل فيتم إلحاقها بمعرش، وذلك لتظليل المنزل من 

الشمس، من خالل زراعة المتسلقات، علما أن المعرش يعمل في الصيف 

  . على تزويد المسكن بالهواء البارد

  

   للطاقة؟ما هي حاجاتنا

تستخدم معظم الطاقة المنزلية لتدفئة المكان وتبريده وتوفير الماء الساخن 

واإلضاءة وغسل المالبس، فضال عن استعماالت منزلية متنوعة ) فرن الطبخ أو الثالجة(وتسخين الطعام وتبريده 

 المناطق ذات المناخ المعتدل البارد، يصرف أكثر من ، في%100وفي المنازل المعتمدة على الكهرباء بنسبة .  أخرى

 معرش

 البيت

  الدفيئة  حاويات ماء

 نباتات متسلقة

 على الجدران



من الطاقة في الغالب على تدفئة المكان وتوفير الماء الساخن فقط، بينما يمكن توفير الماء الساخن وتدفئة المكان % 60

  .بوسائل أخرى غير توليد الكهرباء

  

وبشكل عام، .  عث في جو المنزل طاقة حراريةالتي تب) أنشطة المطبخ والغسل وغيرها(هناك العديد من أنشطة المنزل 

تعتمد درجة الحرارة المريحة في المنزل، على عمر الشخص وجنسه وحالته الصحية وغيرها من العوامل االجتماعية 

شتاء ) م18ْ(وتحدد معظم المواصفات المتعلقة بالراحة الحرارية للشخص حدا أدنى لدرجة الحرارة الداخلية .  والعرقية

صيفا، آخذين بعين االعتبار أن الراحة الحرارية تختلف من شخص إلى آخر، فضال عن ارتباطها بمعدل تبديل ) م22ْ(و

إال أن أهم عامل للراحة في البيئة المنزلية هو أن يحس اإلنسان بالراحة .  الهواء في الغرفة وبالطاقة الجسدية المبذولة

بنى غير مرتفعة لدرجة تشعر أهل المنزل باالختناق، باإلضافة إلى وعدم فقدان الحرارة، وأن تكون الحرارة داخل الم

ويعتبر العزل .  ضرورة أن تختلف درجات الحرارة اختالفا كبيرا من األرض وباتجاه السقف وحسب موقع النوافذ

 االحتفاظ الحراري واالحتياطات الخاصة بالتأقلم مع الظروف الجوية عوامل مقررة لمدى فقدان الحرارة وبالتالي مدى

  .   بالهواء البارد في الظروف الحارة

  

ومن المالحظ أن القليل من المباني يتم تصميمها بطريقة .  وبالعادة، يكون مصدر الحرارة في المباني طبيعي وصناعي

تضمن االستفادة من أكبر قدر من األشعة الشمسية التي تسهم إسهاما كبيرا في تحسين اإلضاءة وفي عملية التحكم 

  .وتعتبر الحرارة ضرورية من أجل النظافة، وتسهم إسهاما فعاال في الحالة العقلية الصحية للبشر.  الحرارةب

كما أن التهوية المناسبة تسهم في المحافظة على بيئة حرارية تسمح بفقدان قدر مناسب من الحرارة من الجسم وتعمل 

ويتحكم في التهوية عوامل عديدة منها .  الصحية لبيئة المنزلعلى تخفيف الملوثات الكيماوية، وتسهم في تحسين الحالة 

درجة حرارة الهواء، الرطوبة النسبية، حركة الهواء، درجة الحرارة اإلشعاعية المتوسطة لألجسام المحيطة، ويعتبر 

البشر فمن الهواء العليل البارد نسبيا مناسبا في المساعدة على النوم الهادىء، أما الروائح التي تؤثر في صحة 

  .الضروري إزالتها من المناطق التي تفتقر إلى التهوية الجيدة

  

وبإمكاننا بسهولة تصميم المنازل الجديدة، باستعمال التوجيه المناسب للنوافذ والعوازل والكتلة الحرارية، بحيث تأتي 

الئمة المنازل القديمة للحصول ومن الممكن أيضا إعادة م.  لتدفئة المكان من الشمس) أو ربما جميعها(معظم الطاقة 

 .ويغدو اآلن التسخين الشمسي في أنظمة الماء الساخن المنزلي شائعا.  على بعض التدفئة الشمسية

  

إن االنتقال إلى الطاقة الشمسية سيعني تقليصا ملموسا في استيراد الطاقة، 

زلي، فإن استعمال التدفئة وعلى المستوى المن.  وخصوصا الطاقة الكهربائية

وعند إضافة ذلك إلى .  الشمسية يعني تقليصا في اإلنفاق األسري على الطاقة

التوفير في النفقات االستهالكية األخرى، فسيتاح لنا تقليص الوقت الذي يجب 

  .قضاؤه في العمل مدفوع األجر

  

والبناء وإعادة المالئمة للمنازل الستعمال الطاقة وباإلضافة، إذا أقيمت على مستوى المجتمع المحلي نشاطات التصميم 

  .           الشمسية وتصنيع سخانات الماء الشمسية، فسيصبح ذلك بدوره مبادرة مهمة أخرى في االعتماد على الذات

  

  التسخين الشمسي للماء



  التقنيات وتوليد الكهرباء

بإمكاننا اختيار العديد من .  اعليتهاتعتمد مسألة التقنيات على اختيارنا لألجهزة ومصدرها من الوقود أو الطاقة ومدى ف

األجهزة التي ال تحتاج إلى الكهرباء، مثل تسخين الماء بالطاقة الشمسية، وأفران الطهي والمدافىء الحطبية، وآالت 

الغسيل اليدوية التي تعمل بالبداالت، تجفيف المالبس بالطاقة الشمسية 

براد، موقد (از ، واألجهزة اآلمنة التي تعمل على الغ)حبل الغسيل(

، والفرن الشمسي، وأجهزة الطبخ العاملة على القش، ومراوح )طهي

.  السقف التي تنشط بالطاقة الشمسية، على سبيل المثال ال الحصر

  .  إذن، علينا أال نستهين بفاعلية الطاقة في األجهزة غير الكهربائية

  

حتياجاتنا للكهرباء، مثل اإلنارة والمذياع والتلفاز وبعض بعد أن نشطب كل ما ذكرناه للتو، فال يبقى إال القليل من ا

وتتمثل الخطوة التالية في اختيار الشكل المناسب .  األدوات واألجهزة الكهربائية التي يمكن أال تحسب من الضروريات

  .لتوليد الكهرباء

إال أنه إذا أخذنا بعين االعتبار مقدار وبينما ينظر أحيانا إلى مولدات البترول والديزل على أنها الحل األسرع واألسهل، 

  .  إنتاج الطاقة لكل ساعة نجد أن هذه المولدات يمكن أن تكون، على المدى البعيد، أكثر كلفة

كما أن ).  الميثان(الشمس، الريح، الماء والغاز البيولوجي :  تعتبر المصادر األساسية ألجهزة الطاقة الطبيعية المستقلة

طاقة المائية الصغيرة الحجم تفوقان طاقة الريح في أنها تستطيع إعادة شحن بطاريات التخزين بشكل الطاقة الشمسية وال

  .       بينما يعيب طاقة الريح عدم انتظامها.  أكثر انتظاما

فهم إذ أن .  وفي هذا السياق من الضروري التطرق إلى كيفية توليد التيار الكهربائي المتغير والتيار الكهربائي الثابت

يستعمل التيار :  ولنضع األمر ببساطة.  هذا الموضوع سيزيل الغموض المتعلق بكيفية عمل الكهرباء وأشكالها المختلفة

).   فولت24 فولت و12(الثابت في معظم أنظمة الطاقة المنزلية الصغيرة الحجم، وعادة في جهد كهربائي منخفض 

ها الشمس أو الريح أو الماء، بحيث تكون متوفرة عند الحاجة إليها، وتقوم بطارية التخزين بخزن الكهرباء التي تولد

 فولت من التيار الثابت كافية لإلنارة والمذياع 12إن .  وليس فقط عندما تشع الشمس أو تعصف الريح أو تجري المياه

إن التيار .  ل المنتظمويمكن استعمال محول لتغيير التيار الثابت إلى تيار متغير لألجهزة ذات االستعما.  والتلفاز

  .  المتغير ذا الجهد العالي هو شكل الكهرباء المعتمد في الشبكة الرئيسية

مثال، كم عدد البطاريات، (إننا تحتاج إلى أن نقدر بدقة كافية كم يلزمنا من الطاقة لكي نحدد حجم النظام الذي سنشغله 

ي اختيار أي نوع من األنوار واألجهزة سيجري استعماله، وهذا يعن).  كم عدد األلواح الشمسية، أي نظام مائي، الخ

  .  وحساب كم أمبير وواط يستهلك كل منها لكم ساعة في اليوم

  

  مخلفات المنزل

المنزلية السائلة والصلبة، مكونا أساسيا من مكونـات التـصميم البيئـي            " النفايات"تعتبر عملية إعادة استخدام أو تدوير       

  .  مياه الحمامات والمغاسل والمطبخ، مخلفات الطعام، الورق والبالستيك وغير ذلك" لنفاياتا"ومن أهم هذه .  للمنزل

ننوه فيما يلي إلى بعض األمثلة المقتضبة حول التقنيات البسيطة والعملية إلعادة تدوير المياه الرماديـة المتدفقـة مـن                    

  ن المعنيين بالمزيد من التفاصيل مراجعة النشرة رقموبإمكا.  المغاسل والمجالي والمياه المستعملة في الحمام والغسيل

  ".ترشيد استهالك المياه"في هذه السلسلة الخاصة بالبيئة وبالزراعة البيئية والمعنونة بـ ) 8(

  



بإمكاننا تعبئة خزان مياه المرحاض بالمياه المستعملة المتدفقة من المغسلة، وذلـك بتحويـل ماسـورة الميـاه                )1

 إلى خزان مياه المرحاض، بدال من ضياع المياه المستعملة المتدفقة من المغـسلة إلـى                من المغسلة " الوسخة"

من مياه المنـزل العذبـة فـي        % 50المجاري، علما أن آية أسرة تستخدم حوالي        / قنوات الصرف الصحي    

لمزيد مـن   ) (يةالمياه الرماد (وبالتالي بإمكاننا االستعاضة عن هذه المياه بمياه أقل جودة          ) السيفون(المراحيض  

 ).8التفاصيل راجع النشرة رقم 

بإمكاننا إعادة استعمال المياه الرمادية المحتوية على صابون كيماوي والقادمة من المغاسل والمجالي والميـاه                )2

المستعملة للحمام والغسيل، في ري المزروعات الشجرية المثمرة والغير مثمرة أو في ري حـدائق الزهـور،              

، حيـث تـتم فلترتهـا       )مـصفاة ( مياه المراحيض وتجميعها في حوض خاص للترشيح         وذلك بعد فصلها عن   

أو يمكن أيضا، وبنفس الطريقة، إعادة اسـتعمال الميـاه الرماديـة            .  ومن ثم استعمالها في الري    ) ترشيحها(

 .للمراحيض عن طريق إعادة ضخها إلى خزان منفصل على سطح المنزل يستعمل خصيصا للمراحيض

وحل مشكلة تصريف الميـاه     ) ترشيد استعمال المياه  (اف هذا النموذج اإلقتصاد في استخدام المياه        ومن أهم أهد  

بمعنى أن أهداف هذا النموذج     .  العادمة التي تؤدي باضطراد إلى تلويث المياه الجوفية التي نستخدمها للشرب          

  ).8لمزيد من التفاصيل راجع النشرة رقم ( بيئية –اقتصادية 

  

في هذه السلسلة، تعالج بشيء من التفصيل كيفية التعامـل البيئـي مـع              ) 22(ذكر، أن النشرة رقم     والجدير بال 

 ). من ناحية تصنيفها وإعادة استخدامها وتدويرها(النفايات المنزلية الصلبة 

        

  تصميم المنازل الجديدة

الصحة المهنية، لما لذلك أثر في منع لدى تصميم المنشآت والمباني المنزلية، من الضروري اتباع أمور السالمة و

كما .  لهذا، ال يجوز ترخيص بناء المنازل إذا لم يصل للمنطقة نظام التصريف الصحي العام.  األمراض واإلصابات

يجب مراعاة وجود مساحة كافية للتهوية في الخارج، أو ما يعرف باالرتداد بين مبنى وآخر من أجل ضمان التهوية 

ييره ضمن متطلبات موقع المبنى واتجاهه، من حيث اتجاه دخول الشمس إليه، وسرعته، طبيعة الجو وحركة الهواء وتغ

وهنا تأتي أهمية تحديد .  في المنطقة، اتجاه حركة مياه األمطار واحتمالية حدوث مشكالت نتيجة لمياه األمطار والثلوج

شمس ويلعب ضؤ ال.  االنحناء األرضي للمبنى لمنع تصدعه ومنع الجفاف

وأشعة الشمس المباشرة وحرارة الشمس كلها دورا مهما في اختيار موقع 

المبنى، بحيث يسمح هذا الموقع بالتعرض لحد أقصى من أشعة الشمس في 

كل غرفة وطوال العام، وهذا يعني دخول الشمس لكل غرفة لمدة ساعة 

 على األقل في يوم صحو، عدا عن الوفر االقتصادي في الطاقة المستهلكة

نتيجة اللجؤ إلى اإلضاءة االصطناعية، وإلعطاء جو طبيعي للغرف وذلك 

  .أيضا تم بالبناء باتجاه الجنوب أو الجنوب الغربي

  

   وفي اآلونة األخيرة، ازداد االهتمام بمسألة المواد الداخلة في بناء المنازل، من حيث ضرورة كون هذه المواد غير 

وقد توقف العديد من األوروبيين واألميركيين عن استعمال .  الزجاج واألعشابالخشب، / ضارة بالبيئة مثل الصلصال

الصخر أو الحجر، وصار التوجه نحو الصلصال الطيني، نظرا لوجوده بكثرة في الطبيعة، ورخص ثمن إنتاجه، وقلة 

لي ال يتم التدخل بعناصر وأثناء عملية البناء بالطين الصلصا).  مع استثناء الطوب الحراري(الطاقة الالزمة إلنتاجه 



ويمتاز البناء الطيني بكونه يمتص نحو عشرة إلى ثالثين ضعفا من .  البيئة األخرى كاألعشاب واألرض والماء

وتتطلب المواصفات الصحية للبناء من الداخل بأن تكون .  الرطوبة، وبالتالي فهو يضمن مكانا صحيا طوال العام

ينمو العفن، وإذا ما انخفضت % 70، علما أنه إذا وصلت الرطوبة النسبية إلى )%60 – 50(الرطوبة النسبية ما بين 

فيحدث الجفاف في األغشية المخاطية للقاطنين في المنزل وبالتالي يصبحون عرضة لهجوم البكتيريا على % 40إلى 

جيعها، علما أن العشب كما أن نمو األعشاب على األسطح والواجهات الطينية يعتبر ظاهرة جيدة ويحبذ تش.  أجسامهم

يعمل على عزل المبنى جيدا، ويقلل متطلبات الصيانة لعشرات السنين، باإلضافة إلى أن العشب يمتص الغبار ومياه 

  .  األمطار، وبالتالي يحسن نوعية الهواء ويساعد في عملية تصريف مياه األمطار

  

  

                   
         


