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ABSTRACT 
The modern world faces many challenges that keep up with accelerated urban 
development.The consumption of traditional energy sources is constantly increasing in 
order to achieve an environment suitable for human comfort. Consequently, the damage 
caused by the excessive use of these traditional energies in urban development and its 
negative impact on the natural environment is increasing especially in urban areas.Current 
requirements are linked to finding an appropriate alternative sources  for  energy supply at 
the top of the country's environmental, urban, economic and political trends to achieve 
urban sustainability and energy demand.    There have been several advanced approaches to 
generating clean energy that is not polluted to  the environment, including solar energy, and 
with the weak methods of supply of buildings and cities power, especially buildings with 
electric power in Egypt , it is necessary to search for modern technologies to supply energy. 
    The most prominent of these techniques are photovoltaic systems , which have varied 
and developed in large scale form, have a clear reflection on the sustainability of the built 
and non-built environment. 
     The aim of this paper is to introduce the uses of photovoltaic systems and their role in 
achieving urban sustainability and to identify the extent of their application in Egyptian 
buildings and cities, as well as the presentation of architectural requirements for the success 
of this modern technology. 

 

 ملخص 
ان إستهالك مصادر الطاقة  .العالم المعاصر ٌواجه العدٌد من التحدٌات التً تواكب التنمٌة العمرانٌة المتسارعة    

التقلٌدٌة فً تعاظم مستمر من أجل تحقٌق البٌئة المالئمة لراحة اإلنسان، وبالتالً فان األضرار الناجمة عن اإلفراط فً 
إستخدام هذه الطاقات التقلٌدٌة فً التنمٌة العمرانٌة وتؤثٌرها السلبً على البٌئة الطبٌعٌة فً تزاٌد مستمر خاصة فً 

. المناطق الحضرٌة
     ولقد اصبحت التوجهات الحالٌة مرتبطة باٌجاد بدٌل مالئم لإلمداد بالطاقة على قمة التوجهات البٌٌئة والعمرانٌة 

. واالقتصادٌة والسٌاسٌة للدول من أجل تحقٌق االستدامة العمرانٌة وتوفٌر الطلب على الطاقة 
ومع ضعف ،       ولقد ظهرت عدة توجهات متطورة لتولٌد الطاقة بشكل نظٌف غٌر ملوث للبٌئة منها الطاقة الشمسٌة

طرق إمداد المنشاءات والمدن بالطاقة وخاصة المبانى بالطاقة الكهربائٌة فى مصر أصبح من الضرورى البحث عن 
ومن ابرز هذه  التقنٌات هى النظم الفوتوفولتٌة التى تعددت وتتطورت أشكالها بشكل كبٌر ، تقنٌات حدٌثة المداد الطاقة 

. واصبح لها انعكاس واضح على استدامة البٌئة المبنٌة والغٌر مبنٌة ،واسع النطاق 
       تهدف هذه الورقة البحثٌة الى التعرٌف باستخدامات النظم الفوتوفولتٌة ودورها فى تحقٌق االستدامة العمرانٌة

كذلك عرض المتطلبات المعمارٌة لنجاح هذه التقنٌة ،والتعرف علً مدى قالبٌتها للتطبٌق فى المبانى والمدن المصرٌة 
. الحدٌثة 



 
 

 استخدام النظم الفوتوفولتٌة فى تحقٌق االستدامة العمرانٌة الشاملة
 

  
 .االستدامة العمرانٌة الشاملة ،قصور امداد الطاقة الشمسٌة، الطاقة تقنٌات النظم الفوتوفولتٌة ، :مفتاحٌه كلمات       

:     مقدمة. 1
التزاٌد الكبٌر فً عدد السكان ٌقود الى تزاٌد معدالت إستهالك الطاقة التقلٌدٌة وخاصة الطاقة الكهربائٌة بنفس     

نتٌجة لذلك فقد نما اإلهتمام العالمً للمحافظة على مصادر الطاقة التقلٌدٌة وترشٌد إستخدامها وفً . النسبة وأكثر
فً ظل الوعى المتزاٌد بؤضرار إستخدام . ذات الوقت تنشٌط اإلعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدٌالً عنها

مصادر الطاقة التقلٌدٌة وإٌجابٌات إستخدام مصادر الطاقة المتجددة على بٌئة األرض والحفاظ على حق األجٌال 
 .المستقبلٌة فً بٌئة نظٌفة صالحة لحٌاة اإلنسان، تزاٌدت الحاجة إلى تطوٌر إستخدام مصادر الطاقة المتجددة

كما انه ٌوجد مٌزة لدى مصر للتنافسٌة العالمٌة فى مجال ،الطاقة الجدٌدة والمتجددة مطلب عالمً لتحقٌق االستدامة
توفٌر الطاقة من تركٌز اشعة السمش فى الوادى الجدٌد التى تعد من اعلى المناطق سطوعا الشعة الشمس 

باالضافة الى اآلثار االٌجابٌة لتوفٌر الطاقة من تركٌز أشعة الشمس على البٌئة بالمدن الحضرٌة انطالقا من دعوات ،
 .عالمٌة نحو العمارة الخضراء لحماٌة األرض

 
: إشكالٌة الدراسة 1.1

تحدٌد دور النظم ،تتركز االشكالٌة على ضرورة ربط التعامل مع النظم الفوتوفولتٌة  بمفهوم اإلستدامة الشامل    
ومدى مالئمة هذه التقنٌة فى تحقٌق االستدامة العمرانٌة  بشكل ،الفوتوفولتٌة فى دعم منظومة االستدامة العمرانٌة 

. شامل 
 أهداف البحث  2.1

 النشاء السبل كؤحد الخصوص وجه وتقنٌة النظم الفوتوفولتٌة على عام بشكل المتجددة الطاقات دور تؤكٌد      
. عمرانٌة ووحدات مجتمعات

تحقٌق االستدامة العمرانٌة للحفاظ على حقوق االجٌال القادمة من الطاقات المختلفة             
. تحقٌق مبادىء ترشٌد الطاقة وتولٌدها من مصادر نظٌفة  تحافظ على البٌئة من التلوث           

 
: استخدام تقنٌات نظم الفوتوفولتٌة فى تولٌد الطاقة الكهربائٌة  - 2

% 80وهذا األسلوب ٌولد  من الطاقة الكهربائٌة اكثر من ،ٌتم امداد الطاقة الكهربائٌة فى مصر بؤسلوب حرارى     
بٌنما نجد ان الطاقة الكهربائٌة المتولدة من الطاقة ،من مجموع الطاقة الكهربائٌة االجمالٌة  المتولدة فى مصر 

واغلبها من المحطات المائٌة خلف السد العالى ومحطة خزان اسوان وغٌرها من % 11,2المتجددة التتعدى ال
وعلى الرغم من أن نصٌب مصر من الطاقة الشمسٌة ضئٌل جدا بالرغم ،السدود المائٌة التى تولد الطاقة الكهربائٌة 

هذا  ( فً السنة2م./ س.و. ك3000تصل إلى )من أن مصر تمتلك أعلى معدالت لإلشعاع الشمسً فً العالم 
، تم تشغٌل محطة الكرٌمات وهً محطة 2011فً عام . من مساحة مصر عبارة عن صحراء% 96باإلضافة إلى 

وٌعتمد هذا المشروع على . و. م140بقدرة  (تولٌد الكهرباء من الطاقة الشمسٌة الحرارٌة تعمل بالنظام المختلط
. و. م20تكنولوجٌا القطع المكافئ الذي ٌعمل بنظام الدورة المركبة بإستخدام الغاز الطبٌعً، وٌشمل هذا المشروع 

 (مصر والمغرب والجزائر)ٌتشابه هذا المشروع مع ثالث مشروعات أخرى ٌتم إنشائها فً إفرٌقٌا . كمكون شمسً
 طبقا ألحصائٌات جهاز تنظٌم .والتً تعتمد على المزج بٌن الطاقة الشمسٌة والعمل بالنظام المختلط لتولٌد الكهرباء

 .مرفق الكهرباء وحماٌة المستهلك 
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 (الوقود األحفورى)ضعف فى اسالٌب امداد الطاقة بالطرق التقلٌدٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ٌوضح قصور امدادت الطاقة فى مصر وابعاد المشكلة (1)شكل 

( مصادر تقلٌدٌة )تحدٌد االثار السلبٌة  تولٌد الطاقة الكهربائٌة من الوقود االحفورى  (- 3)

                                   مدي التاثٌر         االثر

البٌئى 
 

بالجو ٌؤدي الى  (co2)نتٌجة الحتراق غاز ثانً اكسٌد الكربون 
زٌادى فى انبعثات  هذا الغاز وزٌادة تركٌزة فى الهواء الجوي 
بمالٌٌن االطنان مما تسبب بنسبة كبٌرة فى ظاهرة االحتباس 

   Amin Mobarak,2009الحرارى بشكل كبٌر      

ٌبغ االحتٌاطى العالمى من الوقود االحفورى ما بٌن مشتقات  كمً
 ملٌار برمٌل طبقا الحصائٌات 1477بترولٌة و فحم وغاز طبٌعٌى 

 ملٌون برمٌل فى الٌوم 80  وبلغ استهالك العالم 2010
(OPEC,2010/2011:46) 

 

اقتصادي 
 

 الكبرى الصناعٌة لذلك تتجه الدول،تذبذب فى اسواق النفق العالمٌة
 _ تقلبات تقٌها االحفوري، للوقود بدٌله مصادر إٌجاد الى

  المرتفعة، وأسعاره العالمً النفط سوق
  االوسط الشرق بلدان وبخاصة العالمً الطاقة

(OPEC,2010/2011: 22-23) 

قصىر اسبليت امذاد 

 الطبقخ التقليذيخ

سلجيبد تطجيق التقنيخ 

 علً مستىي المحلي

غيبة رثط التقنيخ 

مع مفهىم االستذامخ 

 الشبمل  

االثبر السلجيخ لتىليذ  

الطبقخ ثبستخذام الىقىد 

 األحفىري 

قصىر امذاداد 

 الطبقخ الكهزثبئيخ 

-اقتصبدي-ثيئً)عبمل 

 (كمً
تىفيز الكميخ االسمخ 

 والحبجخ االقتصبديخ

نقص فً 

الخجزاد 

 الفنيخ 

ارتفبع تكبليف 

انتبج الكهزثبء 

ثهذه التقنيخ  

 الكهزثبئيخ 

تذريت عمبلخ 

مهزح للتعبمل 

مع التقنيبد 

 الحذيثخ 

المزدود 

االقتصبدي 

 ثعيذ المذي

فجىح فً التعبمل مع 

–التقنيخ محلً 

 عبلمً 

 المشكلخ الجحثيخ  

مزدود 

ضعيف ال 

يىفز الطبقخ 

 للمجني

 

ضرورة ربط النظم 
الفوتوفولتية  

بمفهوم اإلستدامة 
 الشامل
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مقارنة معدالت إستهالك الطاقة فً الوالٌات  (2)شكل رقم .تلوث الغالف الجوي وتأثٌره على إنتقال الحرارة الشمسٌة خالله (2)شكل رقم

 .م2030المتحدة الٌوم وعام 

قصور امدادات الطاقة الكهربائٌة   - 4
نتٌجة الرتفاع مستوى معٌشة الفرد وتزاٌد انشطة االنسان ادى ذلك الى الزٌادة الطلب المستمر  على  -

وبالتالى كلما زاد الطلب على الطاقة كلما تفاقمت االثار السلبٌة الستخدام الوقود ،الطاقة الكهربائٌة 
والتالى ٌنشا قصور فى نظام األمداد التقلٌدى من محطات تولٌد وشبكة .االحفورى لتولٌد الطاقة الالزمة

وكلها تودي الى زٌادة فى تكلفة النقل والتوزٌع واٌضا ارتفاع تكلفة الصٌانة الدورٌة .النقل وشبكة توزٌع
ورفع قدرة المحطات بصفة مستمرة لمواجهة الطلب الكبٌر على الطاقة خصوصا  فى قطاع المبانى 

   .(2004،مركز دراسات وبحوث جنوب الوادى)واالخصص السكنى 

سلبٌات تطبٌق التقنٌة على مستوي محلى  -  5
ولكن على المستوى ،استخدام النظم الفوتوفولٌة منتشر على مستوى العالم فى الدول المتقدمة بشكل كبٌر 

المحلى فى مصر والدول العربٌة ودول العالم الثالث نجد تطبٌق هذه التقنٌة متاخر للغاٌة بالتالى تقل 

 . الخبرات المحلٌة فى هذا المجال على الرغم من امتالك مصر
غٌاب ربط التقنٌة مع مفهوم االستدامة الشامل   - 6

غٌاب عملٌة الربط بٌن تقنٌات الطاقة الشمسٌة الحدٌثة  ومنها النظم الفوتوفولتٌة التى تستخدم كالواح  شمسٌة سواء فى 
المزارع الشمسٌة الموجودة فى الدول المتقدمة التى تخدم شبكات الكهرباء فى تلك الدول وتساهم فى حل مشاكل الطلب 

المتزاٌد على الطاقة كذلك تقلل من االثار السلبٌة الناجمة عن استخدام الوقود االحفورى ومن امثلة تلك التجارب 
بحٌث ٌعتمد على  ،العالمٌة التى البد من االستفادة منها والتعامل معها بشكل اكثر عمقا لربطها بمفهوم االستدامة الشامل 

على سبٌل المثال من تلك التجارب المشابهة . تخطٌط وتصمٌم المدٌنة ككل على االمداد بالطاقة الكهربائٌة النظٌفة 
 .لمصر 

 
 :تجربة الهند فى مجال استخدام الطاقة الشمسٌة - 7

 ُتعد من بٌن أكبر الخطط فً 2022 جٌجاواط بحلول عام 100 إلىخطة الهند للتوسع فً تولٌد الطاقة الشمسٌة  -
 .وستساعد الخطة الجدٌدة على توفٌر إمدادات كهربائٌة مستدامة ونظٌفة وصدٌقة للبٌئة لمالٌٌن الهنود. العالم

 تساعد جمهورٌة الهند على الوفاء بخططها بإقراضها أكثر من ملٌار دوالر خالل السنة مجموعة البنك الدولً -
دخول شركات . وهذه هً أكبر مساندة على اإلطالق ٌقدمها البنك لتولٌد الطاقة الشمسٌة فً أي بلد. 2017المالٌة 

كبرى متخصصة الستثمار بالهند من خالل اقامة المزارع الشمسٌة الكبرى على نطاق واسع النتاج الطاقة 
وهى شركة امرٌكٌة متخصصة فى انتاج ،(sun Edison )مثل شركه صن ادٌسون( Solar farm)الكهربائٌة 

الطاقة المتجددة العالمٌة ومقرها فً الوالٌات المتحدة باإلضافة إلى انها تعمل على تطوٌر وبناء وتملك وتشغٌل 
محطات الطاقة الشمسٌة ومحطات طاقة الرٌاح، فإنها تقوم بتصنٌع اللواح الشمسٌة من مواد البولً سٌلٌكون ذات 

نقاء عالى الجودة، وكذلك سبائك السلٌكون أحادٌة، رقائق السلٌكون، وحدات الطاقة الشمسٌة، أنظمة الطاقة 
 .الشمسٌة، وأنظمة وحدة اللواح الشمسٌة

 :الشمسٌة بالطاقة االمداد نظم- 8
:- الشمسٌة هما كالتالى  بالطاقة واالمداد لتوفٌر أساسٌٌن نظامٌن ٌوجد

:(Photovoltaic Cells "PV") (1-8) نظام الخالٌا الفوتوضوئٌة  
اشباه الموصالت كالسٌلٌكون )المصنعة من مواد (الخالٌا الشمسٌة )هو النظام عبارة عن مجموعة من األلواح 

. لها القدرة على القٌام بعملٌة التحوٌل الكهروضوئى  (والجرمانٌوم
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 0والشكل االخر لخالٌا فوتوفولتٌة اعلى اسطح المنازل( مزرعة شمسٌة )ٌوضح مجمع كبٌر للخالٌا الفوتوفولتٌة (3)شكل
 

 وساعات(اإلضاءة  مستوى) السطوع الشمسً مستوى علً الضوئٌة الشمسٌة الخلٌة من الناتج الكهربائً التٌار شدة وتعتمد
 انخفاض حالة فً انخفاض كفاءته ٌعٌبه انه اال البسٌطة، بتقنٌاته النظام هذا وٌتمٌز نفسها، الضوئٌة الخلٌة وكفاءة السطوع

. من األراض كبٌرة مسطحات والى مستمر صٌانة نظام الى وحاجته الشمس سطوع شدة
 
: المركزة الشمسٌة الطاقة باستخدام الحرارٌة التوربٌنات نظام (8-2)

 حجم لتولٌد الكلٌة المطلوبة للمساحة طبقا مصفوفات فً موزعة الشمس ألشعة العاكسة المراٌا مجموعة من النظام هذا وٌتكون
 أنبوب أو على حزان  الشمس من أشعة ممكنة كمٌة أكبر تركٌز على عمله فى النظام هذا وٌعتمد المطلوبة، الحرارٌة الطاقة
 بتدوٌر ٌقوم بخار إلى لٌتحول جداً  درجات حرارة مرتفعة إلى المحلول هذا تسخٌن إلى ٌإدي ما ملحً، محلول على ٌحتوي
 اإلستخدامات من العدٌد فى التولٌد بعد السائل أو البخار استخدام حرارة  أٌضا ٌمكن أنه عن فضال. الكهرباء لتولٌد توربٌن

. الهواء تكٌٌف المٌاه أو تسخٌن مثل المنزلٌة او األخرى الصناعٌة
 

 

ٌوضح تجمٌع و تركٌز اشعة الشمس  (4)شكل

 النظم من ممكنة استفادة ألقصى للوصول النموذجٌن السابقٌن تشمل وان البد الحضرٌة المراكز فً التنمٌة استدامة لتفعٌل
 :التالً النحو على وذلك بها المعمول
 إنارة)الخارجٌة للمراكز الحضرٌة  اإلنارة  ألعمال الالزمة الكهرباء لتولٌد الفوتوفولتٌة الخالٌا من المنفصلة الوحدات استخدام
 .والمتنزهات واإلعالنٌة والحدائق واللوحات اإلرشادٌة الالسلكٌة والهوائٌات المشاة ومسارات واألسوار والشوارع الطرق

 فى المٌاه تسخٌن ألعمال الالزمة الكهرباء لتولٌد الحرارٌة الشمسٌة المٌاه سخانات الخالٌا من منفصلة وحدات استخدام-ب
 .الحرارٌة الشمسٌة بالطاقة تعمل بسخانات للمٌاه المبانً أسطح تزوٌد خالل من الحضرٌة، بالمراكز والخاصة العامة المنشآت
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من خالل ما تم عرضة فى الخلفٌة النظرٌة السابقة والتعرٌف بالنظم الفوتوفولتٌة وتوضٌح اهمٌة ربطها بمفهوم االستدامة 
والتنمٌة العمرانٌة فى مفهومها الشامل لتحقٌق الهدف الرئٌسى للتنمٌة الذى عرفتة منظمة االمم المتحدة بانه القدرة على توفٌر 

. احتٌاجات االجٌال الحالٌة جون المساس بحقوق االجٌال القادمة والمحافظة على البٌئة من التلوث او النضوب 
 0ظهرت فى االونه االخٌرة ظهر اربع نظم حدٌثة لتقٌٌم االستدامة العالمٌة أهمها 

 
 (leed) نظام اللٌد9-1

البناء  مجال فً متخصصة ممارسات خالل من الخضراء،ُعَرف لألبنٌة األمرٌكً المجلس أنشؤه دولً هو برنامج
 للقٌاس وقابل إطار عملً وضع خالل من العالم أنحاء جمٌع من المالكٌن والمصممٌن مساعدة إلى البرنامج هذا األخضر،وٌهدف

 دورة مراحل وإنجاز وفهم لتحدٌد
. الخضراء حٌاة المشارٌع
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 لتحقٌق النقاط بجمع تقوم البناء مشارٌع أن حٌث النقاط، كسب أسلوب على أساسً بشكل ( LEED ) نظام ٌعتمد 
 على ٌجبLEEd فً األساسٌة التصنٌفات من تصنٌف كل ضمن ومن LEED))لدي المحددة األخضر البناء معاٌٌر

 .نقاط على وتحصل مسبقة متطلبات تحقق أن المشارٌع
 

 :-تشمل هذه التصنٌفات التالى
للمٌاه  الرشٌد االستخدامكفاءة استخدام المٌاه - 2  .للبٌئة صدٌقة تصمٌم واستراتٌجٌات مواقع  اختٌار.مواقع مستدامة- 1

 .علٌها والحفاظ
 المواد واختٌار النفاٌات إدارة تعزٌزالمواد والموارد -4 .المبنى لكامل الطاقة كفاءة تحسٌنالطاقة والغالف الجوي -3

 .بمسإولٌة
 من ضوء واالستفادة اإلضاءة بشدة التحكم خالل من الداخلٌة البٌئة وتحسٌن الملوثات من الحد. جودة البٌئة الداخلٌة - 5

 .الشمس
 فً جدٌدة أفكار وخلق التصمٌم فً اإلبداع :للمناطق المعنٌة االبتكار فى التصمٌم وإعطاء األولوٌة - 6

 .البٌئً التصمٌم

 
 

                              
 ٌوضح التصنٌفات المختلفة المطلوب توافرها فى المبنى لٌصبح مبنى اخضر صدٌق للبٌئة (5)شكل

 

9-2CASBEE)  ) نظام التقٌٌم الشامل لكفاءة البٌئة العمرانٌة :
 

وفٌة ٌتم تقٌٌم المبانى من  (م2001)نظام كاسبى هو نظام للتقٌٌم الشامل لرفع كفاءة البٌئة العمرانٌة بدا العمل به فى الٌابان عام 
وٌتم تطبٌق هذا النظام فى تقٌٌم االداء (jsbc)واالتحاد الٌابانى للبناء المستدام  (jagbc)خالل المجلس الٌابانى لألبنٌة الخضراء 

. البٌئى للمبانى فى الٌابان لصبح مبنى اخضر 

( green star) نظام النجمة الخضراء 9-3
هو نظام تقٌٌم  بٌئً شامل وإختٌاري لتقٌٌم تصمٌم وإنشاء األبنٌة فً أسترالٌا، لقد تم تطوٌر هذا النظام لقطاع 

 :اإلنشاءات واالسكان  من أجل
 تحدٌد آثار * إدراك القٌادة البٌئة  .  * تعزٌز تصمٌم البناء الكلً.  *  وضع  معٌار قٌاس لألبنٌة الخضراء

. وزٌادة الوعً بفوائد البناء األخضر.   *  دورة حٌاة المبنى
( breeam) نظام برٌٌم9-4

أسلوب إختٌاري لتقٌٌم البٌئً للمبانى ، ٌقوم هذا التقٌٌم  على وضع معاٌٌر ألفضل أداء فً مجال التصمٌم المستدام 
 .ٌستخدم فً المملكة المتحدة، ودول أخرى حول العالم، للمبانً الخضراء 

من خالل اتباع ،للمعمارٌٌن  والمصممٌن والمستخدمٌٌن  انخفاض فى االثار السلبٌة للبٌئة  (BREEAM)ٌحقق نظام 
. مما ٌسهم فى خفض تكالٌف التشغٌل للمبنً،افضل الممارسات البٌئة السلٌمة للوصول الى مبنً اخضر مستدام 

تحقٌق كفاءة استخدام الطاقة من خالل االتى 
كفاءة االضاءة والراحة - 5االدارة   - 4جودة البٌئة الداخلٌة      - 3اعادة تدوٌر المواد     - 2الموقع المستدام     -1

. كفاءة امداد المٌاه - 6الحرارٌة والتحكم فى مفاهٌم الحفاظ   
النتائج   

:- من خالل ما سبق تناولة وتحلٌلة ٌمكن تلخصٌص الدراسة كالتالى 

ضرورة دعم النظم الفوتوفولتٌة فى منظمومة االستدامة فى مصر مع ربطها بمفاهٌم ومعاٌٌر االستدامة الشاملة  -

هذا ،تقٌٌم االستدامة للمبانى  من خالل اتباع النظم الحدٌثة التى سبق الحدٌث عنها التى توثر فى فى معاٌٌر االستدامة   -
. باالضافة الى مالئمتها وقابلٌتها للتطبٌق بهذا المفهوم الشامل 

ضرورة معالجة  االثار السلبٌة والقصور فى امداد الطاقة الكهربائى فى مصر مما ٌإدى الى ضرورة البحث عن تقنٌات بدٌلة  -

 (الكمى-االقتصاد–البٌئة )تقلل من تاثٌر نظام االمداد الحالى الذى ٌوثر على العوامل التالٌة 
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 ارتفاع التكالٌف المبدئٌة مازالت مرتفعة فى الفترة الحالٌة خاصة على األفراد فى المشارٌع الصغٌرة -

 تنخفض تكلفة انتاج  الطاقة بالتقنٌات الحدٌثة كلما قل استخدام النظم التقلٌدٌة فى انتاج الطاقة الكهربائٌة  -

 (مزارع شمسٌة )تعتبر المدن الجدٌدة والصحراء من افضل البٌئات النشاء مشروعات انتاج الطاقة بتقنٌات الفوتوفولٌتة   -

 .المبانى الجدٌدة لها االولولٌة فى التطبٌق  لسهولة تطبٌق علٌها  وتوافر المقومات الالزمة  لتصبح مبانى خضراء -
 

التوصٌات  

 ضرورة تفعٌل  دور نظم انتاج الطاقة الفوتوفولتٌة  وربطها بمفهوم االستدامة العمرانٌة فى شكل شامل واوسع -

ضرورة االهتمام بالصحراء المصرٌة وخاصة الوادى الجدٌد لتوافر فٌها مقومات انشاء تلك المشارٌع بشكل اوسع  -
 لتحقٌق نتائج  القٌود 

االستفادة من التجارب العالمٌة ومحاولة تطبٌقها محلٌا بمصر لتحقٌق المردود البٌئة المستدام  واالقتصادى  -
 المستدام 

ضرورة تقلٌص الفجوة  التقنٌة والمعمارٌة بٌن النظم المستخدمة النتاج الطاقة بشكل مالئم ومناسب  لمواقع  -
 .المشروع 

خالصة البحث  
ابرزت الدراسة الى دور النظم الفوتوفولتٌة فى دعم منظومة اإلستدامة  واهمٌة االعتماد على نظم امداد الطاقة المتجددة 

مما ٌسهم فى دعم ،لمعالجة اشكال القصور فى اسالٌب امداد الطاقة بالشكل التقلٌدى وتقلٌل االعتماد على الوقود االحفورى
فضال على أهمٌة تفعٌل هذه الدارسة على المدن الجدٌدة ومنها مدٌنة الوادى الجدٌد بشكل ،منظومة األستدامة فى مصر 

. كذلك تطبٌقها على المبانى الجدٌدة بشكل ثانوى نظرا الرتفاع التكلفة فى بداٌة التجربة ،رئٌسى  مثل انشاء مزارع شمسٌة 
. اٌضا غٌاب الخبرة المحلٌة ادى الى حدوث فجوة كبٌرة بٌن التقنٌة على المستوٌٌن المحلى والعالمى 
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