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ABSTRACT:  

The state and the private sector are in constant need to construct new buildings with various functions, 

but the construction process and the operation of these buildings consume a lot of energy, and cause 

carbon emissions and other gases polluting the environment, and the buildings sector is one of the most 

consuming and wasteful sectors of energy during the life stages. It has different types, whether when 

building, operating or demolishing it, and with the exacerbation of the energy crisis, the population 

growth crisis and the urgent need to save energy, as energy represents an increasing burden on the 

balance of payments in the state budget, and thus the importance of rationalizing energy consumption 

in this sector appears through all its stages. The research deals with Knowledge of energy sources, 

effective use of them, factors affecting energy consumption and rationalization in buildings, and energy 

needs in buildings . The research aims to determine the relationship of the building to energy and the 

ways and means of rationalizing energy consumption and the existing technologies as a solution to the 

problem and rationalization and to clarify the relationship of the building with energy in line with the 

requirements of thermal comfort for humans and a better environment, where the design of low-energy 

buildings is important to encourage the efficiency of resource use and reduce global climate change 

associated with burning Fossil fuels in addition to low energy costs, and the research deals with listing 

models of buildings that are suitable for energy efficiency and contribute to saving them and achieving 

the principles of sustainability 
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  ة ی البناء وعمل  ةی بمختلف الوظائف، ولكن عمل  دةی مستمر إلنشاء مبان جد  اجی حت إتتجه الدولة و القطاع الخاص في    الملخص :-1

قطاع المباني من    یعتبر  و   ئة،ی وغازات أخرى ملوثة للب   ةی نبعاثات الكربون من الطاقة، وتتسبب في اإل  ری الكث   تلك المباني تستھلك  لی تشغ

أكثر القطاعات المستھلكة والمھدرة للطاقة وذلك من خالل المراحل العمریة المختلفة له سواء عند بناءه أو تشغیله أو هدمه، ومع تفاقم  
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في میزانیة  عبئاً متزایداً على میزان المدفوعات  ل  لتوفیر الطاقة ,أصبحت الطاقة تمث أزمة الطاقة وأزمة التزاید السكاني والحاجة الملحة  

و یتطرق البحث الي معرفة مصادر    ستھالك الطاقة في هذا القطاع من خالل جمیع مراحلهإ، وبالتالي تظھر أهمیة ترشید  الدولة  

و إحتیاجات الطاقة في المباني و یھدف       الطاقة  و اإلستخدام الفعال لھا  و العوامل المؤثر علي إستھالك   و ترشید الطاقة بالمباني

توضیح    مع  مشكلة والترشیدلالطاقة والتقنیات الموجودة كحل ل  الكستھإبالطاقة وطرق ووسائل ترشید  ني  المب   القة تحدید علالبحث  

اني منخفضة الطاقة  یعتبر تصمیم المب حیث    و ذات بیئة أفضل بالطاقة بما یتماشي مع متطلبات الراحة الحراریة لإلنسان  المبنى  عالقة  

في الطاقة ویتطرق البحث الي    مھًما لتشجیع كفاءة استخدام الموارد والحد من التغیر المناخي العالمي المرتبط بحرق الوقود األحفوري 

 سردعدة نماذج لمباني ذات معالجات مناسبة للتوفیر في إستھالك  الطاقة  و الحفاظ علیھا . 

من إجمالي موارد الطاقة    %65إلى    % 50ستھالك المباني یشّكل حوالي  إ  ان اإلحصاءات إلى    تشیر معظم   المشكلة البحثية :  -2 

ووفقاً لألرقام الحكومیة  فإن المستخدمین الرئیسیین للكھرباء في    من ثاني أكسید الكربون  %60نبعاث حوالي   إفي العالم وتسھم في  

سنویا على   %   6رتفاعا  بمعدل متوسط حوالي  إمصر على الكھرباء  مصر هما القطاع السكني و القطاع الصناعي وقد شھد الطلب ب 

رتفاع أسعار الكھرباء بالمباني بأكثر من الضعف في  إ باإلضافة الي  علي الطاقة و    رتفاع الطلب  إمدار العقد الماضي بالتزامن مع  

بالغ األهمیة، فتوجھت غالبیة  ستھالك الطاقة وإنتاجھا الذاتي في هذه المإ خالل عشر سنوات، كلھا أسباب جعلت تحسین   باني أمراً 

, و تمر مصر بمرحلة جدیدة في التوجه الي إستخدام    األبحاث والتطبیقات إلى المباني المكتفیة ذاتیاً بالطاقة أو المباني صفریة الطاقة 

علي مستوي الجمھوریة لسنوات  الطاقة المتجددة  كوسیلة لتوفیر إستھالك الطاقة  و الحصول علي طاقة تسمح بتشغیل كافة القطاعات  

الحقة , و یغلب علي تصامیم المباني الحدیثه التوجه الي تصامیم تساعد علي توفیر الطاقة بالمبني و اإلستخدام الفعال لھا وهذا ما ال  

اإلضافة الي عدم  نجده في الكثیر من المباني المنفذة و قید التنفیذ في مصر مما یشكل عبء مستقبلي علي إستھالك الطاقة في مصر  ب 

حلول تقنیات  الوصول الي مستویات مناسبة من تحقیق الراحة الحراریة لإلنسان مما یساعده علي القیام بنشاطاته المتعددة  بتوفیر  

 و المحافظةعلیھا أیضا في المباني و هذا ما یتطرق الیه البحث . الطاقة لتوفیرالبناء 

یمكن عن طریق معالجات المبني خارجیا و داخلیا و إستخدام عناصر الطاقة المتجددة أن یتم توفیر قدر    :فرضيات الدراسة-3

كاف من الطاقة و إستھالكھا و الوصول الي اإلستخدام الفعال للطاقة و تزوید المبني  بالطاقة اآلزمة لتشغیله بما هو مناسب له و  

تصمیم العناصر األساسیة للمبني سواء كمواد أو تشطیب أوعناصر في    رئیسیة هي  حسب بیئته المنفذ بھا  ,و من فرضیات البحث ال

اإلستخدام الفعال للطاقة و عالقته بتصمیم  , باإلضافة الي أن  تكوین المبنى األساسیة تساهم في  الحفاظ على اإلستخدام األمثل للطاقة  

 .   ي البیئةالمبني ینتج عنه مباني قد تكون ال تستھلك الطاقة و ال تؤثر عل

والتي یُمكن تحویلھا إلى أحد  مل معین  ى إنجاز علقوى قادرة ع  إلعطاءا المادة  ھكلالقدرة التي تمت   ھاالطاقة بأن   فتعرالطاقة :-4

  وهي بھذا التعریف تتعّدى التعریف الشائع للّطاقة بأنّھا القدرة على إنجاز عمل ما، إذ  (  العمل أو اإلشعاع أو الحرارة   سواء )األشكال 

في أواخر القرن الثامن عشر فقد لُوحظ أّن الحرارة واإلشعاع هما شكالن مھّمان  و   بدأ مفھوم الّطاقة بالتوّسع أثناء الثورة الصناعیة  

ستفادة من الحرارة بعّدة أشكال كمصدر للتبرید صیفاً، وللدفء شتاًء، كما یُمكن الشعور باإلشعاع كطاقة  للّطاقة تماماً كالعمل ویتّم اإل 

 . حولنا   من

( نوعي    2و  1وتتحد أنواع الطاقة  الي نوعین و هما  طاقة غیر متجددة  و طاقة متجددة و یوضح الجدولین )    أنواع الطاقة :-5

 الطاقة 

   

 

 ( یوضح مصادر الطاقة الغیر متجددة  و خصائصھا 1جدول ) 
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 جدول )2( یوضح مصادر الطاقة المتجددة  و خصائصھا 

 

  و المیاه     مولدة من مصادر غیر ناضبة كطاقة الشمس والریاح  حیث أنھا    و المتجددة هي مستقبل الطاقة     الطاقة الدائمة  تعتبرو  

نبعاثات الحراریة والتقلیل  ستخدام الفعال للطاقة في سبیل تخفیف اإلوتعتبر مصادر تولید الطاقة الدائمة خط عمل مواٍز لمبدأ اإل  وغیرها

 .    طاقة نظیفة  ویشار إلى الطاقة الدائمة ومصادرها بأنھا نحباس الحرارياإل والحد من ثاني أكسید الكربون من إنتاج

ستخدام  تعتمد سیاسة اإلو   ستخدام كمیة أقل من الطاقة إلنتاج نفس التأثیر أو أداء نفس الوظیفة إهو   :  ستخدام الفعال للطاقةاإل  -6

   حفظ الطاقة  عتمادها على تغییر السلوك الفردي الذي یلعب دوراً بارزاً في سیاسةإالفعال للطاقة على تطویر التقنیة المستخدمة أكثر من  

معدل من    یمكن أن ینقص    ستخدام الفعال للطاقة في المباني واإلنارة والصناعة ووسائل النقل التي تساهم باإلعتماد األسالیب  إإن  و

ویوقف   التلوث ومستوى  نبعاث الحراري  األمر الذي سیخفف من اإلهذا    ، م   2050بحلول عام    ستھالك الطاقة في العالم بمقدار الثلثإ

عتماد  ستخدام الفعال للطاقة واإلإن اإل, كما    ادرة عن وكالة الطاقة الدولیة وذلك حسب التقدیرات الص حتباس الحراري العالمياإل  حدوث 

ستخدام  توجه عالمي لإل  , هذا  مما حث علي  على مصادر طاقة دائمة أو متجددة هما ركیزتان أساسیان في بنیة سیاسة الطاقة الدائمة 

هتمام  إستخدام الفعال للطاقة محط وأصبحت قضیة اإل   ظھرت أهمیة أمن الطاقة للغرب  حیث  1973عام أزمة النفط  الفعال للطاقة بعد

في المنازل   وأمریكا أوروبا الباحثین  بناء  المباني    في  من    و  الحد  بھدف  المختلفة  والصناعات  الوقود   ستخدام إوالمركبات 

قتصادیة  إ جدوى    ذوالستخدام الفعال للطاقة  , ویعتبر التوجه ل  حتباس الحراري العالمياإل جھة نبعاثات الحراریة ومواواإل األحفوري

وأظھرت الدراسات التي أجریت في      ستھالك الطاقةإ دون الحاجة للزیادة في   البنیة التحتیة ستراتیجیة ممتازة لبناء وتطویرإ و    مرتفعة

أن هذه اإلجراءات رغم كونھا مكلفة في البدایة إال أنھا      ستخدام الفعال للطاقةصارمة بشأن توجیه اإل   تبعت سیاساتأالبلدان التي  

لطاقة في  استخدام الفعال للطاقة في كثیر من األحیان من وجھة نظر ُمستھلك  وراء اإل  يیتمثل الدافع الرئیسمستقبال و  قتصادیاً  إمجدیة  

القدرةَ على    و   عتراف باالستخدام الفعال للطاقة أصبح هناك میل كبیر نحو اإل  و    اء الطاقة من خالل تخفیض تكالیف شرلمال  توفیر ا

نخفاض  إنخفاض أثر التغیر المناخي وإ  أخري مثلستخدام الفعال للطاقة أموًرا  إلا شمل  وی   ستھالكهإستبدال الوقود الفعلي أو تجنّب  إ

 .  األسعار على مستھلكي الطاقة تغییرتلوث الھواء وتحسین الصحة وتحسین الظروف الداخلیة وتحسین أمن الطاقة وتخفیض مخاطر 

ستھالك الطاقة باإلضافة إلى  إ ستخدام الفعال للطاقة ویرمز إلى ترشید  توفیر الطاقة هو مصطلح أشمل من اإل  :  توفير الطاقة  -7

ال شك أن هنالك فائدة كبیرة من  ,و  ستخدام الفعال للطاقة ا وهنا یلعب السلوك الفردي دوراً أكبر مما یفعله في اإلستخدامھإ زیادة فاعلیة 

 .نبعاثات الحراریةوتخفیف اإل الوقود األحفوري ستھالكإ ستھالك الطاقة یتمثل بتخفیف إترشید 

إذا بقي الطلب على خدمات الطاقة ثابتاً فإن تقنیات االستخدام الفعال للطاقة سوف تقلل من استھالك    للطاقة :  رتداديالتأثير اإل  -8

ولكن ما یحدث هو أنه نتیجة االستخدام الفعال للطاقة تصبح   واالنحباس الحراري  ثاني أكسید الكربون الطاقة وبالتالي تخفف انبعاث

خدمات الطاقة أقل تكلفة، مما یزید من استخدام المستھلكین لخدمات الطاقة وبالتالي فإن الطلب على الطاقة یبقى ثابتاً أو یزداد مثال  

أعلى  على أبعد وبسرعات  یقودون مسافات  السائقون  الوقود غدا  في  اقتصادیة  نتیجة لصدور سیارات  أنه  بعض  و    ذلك هو  تشیر 

 .  %40إلى  یصل   %5ارتدادي یزید من استھالك الطاقة بمعدل أن هذا التأثیر اإلب  التقدیرات

دراستھا بعنایة واتخاذ القرارات المتعلقة بتأمین االحتیاجات األساسیة  تعتبر الطاقة من أهم القضایا التي یجب  :  المبنى والطاقة-9

 لكافة 
وقطاعات    القطاعات المختلفة، واالهتمام بالدور الحیوي الذي تلعبه في تحقیق التنمیة المتواصلة من خالل العالقة المباشرة بین الطاقة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A


الطاقة للوصول الي مباني صفرية الطاقة  استخدام نحو ترشيد   

                                                                                 716      JAUES, 17, 63, 2022 

من أهمیة جدوي    الكاً للطاقة بعد قطاع الصناعة، األمر الذي یرفعاالقتصاد القومي، ویعتبر قطاع المباني من أكثر القطاعات استھ

تتضمن في محتواها من المواد والمكونات المختلفة حیث       تستھلك المباني طاقة عالیةحیث     ترشید استھالك الطاقة في هذا القطاع

م للحصول على مكوناته مرة أخرى بعد انتھاء  لحصول على المبنى في صورته النھائیة ثم التعایش بداخله ث في ا  هذه الطاقة    تستھلك

ویتزاید إستھالكھا مع التزاید السكاني المطرد و الحاجة الي المساكن و المباني بصورة متزایدة  مع   عمره أو عند الـتخلص منه،  

ستعملین أو نتیجة التصمیم إال أن معظم هذه الطاقة مھدرة سواء لسـوء استخدام الم النضوب السریع لإلمدادات من الطاقة المستخدمة, 

رفة للطاقة لجمیع مراحلھا العمریـة بصـورة كبیرة، وعند معرفة أنه یمكن دراسة كیفیة تحسین كفاءة  ن الخاطئ للمباني بما یجعلھا مست 

مع  هـذه المشكلة تظھر أهمیة دور المصمم المعماري لعالج مثل  وهنا  استخدام الطاقة بالمبنى أو تقلیـل الھدر فیه أو تنظیم استھالكھا

ستخدام الطاقات المتجددة، أو البحث بصورة جدیة عن طاقات بدیلة تسد االحتیاجات المستقبلیة مع ضمان عدم نفاذها أو مع  إإمكانیة  

ضمان توفیر البدیل المستقبلي لھا، وهو ما یجذب بدوره المعماري آلفاق أوسع خاصة مع ظھور عدة اتجاهات معماریة واضحة تنادي  

 .  بذلك

حتیاجاتھم إحتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجیال المقبلة على تلبیة  إبطریقة تلبي   الطاقة  ستخدامإهي  :المستدامة لطاقةا-10

  مستدامة من أنواع الطاقة ال  الكھرومائیة والطاقة الشمسیة وطاقة الریاح  الطاقة المتجددة مثل  الطاقة شكل عام تعتبر مصادر وب   الخاصة 

والذي یدعم تطور اإلقتصاد ورخاء المجتمعات من جھة، ویؤثر سلبا على البیئة من    نمو البالدوتعتبر الطاقة المؤثر األساسي على  ,  

وعلیه    ائرذا زاد اإلستخدام عن الحد الذي تستطیع فیه البیئة التخلص من اآلثار السلبیة إلستھالك الطاقة الجإجھة أخرى، خصوصا  

مكاناته، ومن الممكن  إستطاعته وفي حدود  إستھالك الطاقة مسؤولیة عامة على كل أفراد ومؤسسات المجتمع، كل بقدر  إفإن تقلیل  

"هرم الطاقة" والذي یحتوي    و یعتبر  بما یسمي     دل الخبرات والمعلومات بما یعود بالنفع العام على الجمیعازیادة وتیرة التطور بتب 

  كفاءة: /    : تقلیل إستخدام الطاقة قدر اإلمكانترشیدمن )     عناصر أساسیة خارطة طریق أولیة تھدف لتقلیل إستھالك الطاقة  على ثالث

حیث   تحویل بیئة المباني إلى بیئة آمنة(  هدفا أساسیا في  ایجاد حلول بدیلة ومختلفة عن المعتادةبدائل: /  استخدام الطاقة بكفاءة عالیة 

نبعاثات إمن الكھرباء في العالم وتنتج أكثر من نصف    %60أكثر من    و السكنیة    التجاریة والمباني الصناعیة والعامة   تستھلك المنشآت

ستھالك  إقلیل اإلنفاق على الطاقة وتحقیق أهداف استدامة الطاقة من خالل فھم كیفیة  , و یمكن ت   الكربون على مستوى العالم أجمع

 .  ستباقيإ ستخدام غیر الطبیعي للطاقة بشكل كتشاف اإل إالمنشأة والطاقة في كل أنحاء 

تواجه مصر مشكلة طاقة كبیرة ومزمنة، ألن الطاقة المتاحة أقل من الطلب، والمشكلة لیست فقط    :   مشكلة الطاقة في مصر-11

  فقط   یقدر  حتیاطى شافات كبیرة له واإلكت إالمحدودة، خاصة البترول الذى ال توجد  حتیاطیات البترول والغاز  إ فى الكھرباء، ولكن فى  

   برمیل، لذلك نحن مستوردون للبترول   815000برمیل یومیاً واالستھالك    560000بلیون برمیل وإنتاج مصر من البترول    4.4  بـ

نصیب الفرد    ویعتبر  , وال حیاة بدون توافر الطاقة  ستھالك الفرد من الطاقة مقیاس عالمى للتعبیر عن مستوى معیشة الشعوب و یعتبر إ

یجب أن  والطاقة  توفیر    مشاكل  لحلول  والبد  من وضع     كجم بترول مكافئ وهو قلیل بالنسبة للدول المجاورة  940فى مصر نحو  

میجاوات كھرباء مفقودة لقلة    5000سترجاع نحو  إعلى المدى القصیر یجب  في مصر  تكون جذریة وبأسلوب علمى متخصص و 

ستخدام األجھزة الكھربائیة الموفرة  إ الكفاءة والصیانة وفاقد الشبكات وتوعیة الجمھور بأسالیب ترشید الكھرباء والطاقة والتوسع فى  

اقة النوویة و خالفھا من طرق تولید  و إستخدام موارد اخري للطاقة مثل إستخدام الطاقة الشمسیة و  طاقة الریاح و المیاه والطللطاقة  

وتلعـب الطاقـة      قتصـاد تنافسـي ومتـوازن ومتنـوع فـي إطـار التنمیـة المسـتدامةإإلـى بنـاء    2030تھـدف رؤیـة مصـر  الطاقة و  

و التي تسعي  الي      0203سـتراتیجیة الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة حتـى عـام  إفـي ذلـك وهـو دور تفصلـه  دورا هاما    المتجـددة ً  

من إستراتیجیة الطاقة    %42تنویع مصادر الطاقة و ضمان أمن الطاقة و إستمرارها  و إستخدام الطاقة المتجددة  و التي ستسھم بنسبة  

%مـن    25تولیـد    0203یمكـن لمصـر بحلـول عـام    اآلن عتمـاد السیاسـات المناسـبة  إمـع  ,و  2030المتكاملة و المستدامه حتي عام   

تجھت الحكومة مؤخراً إلى إعادة تسعیر مصادر الطاقة المتاحة لدیھا لتتمكن من  , كما إ  الكھربـاء التـي تحتاجھـا مـن الطاقـة المتجـددة

و یعتبر قطاع المباني و خاصة المباني السكنیة من القطاعات الرئیسیة التي تستھلك قدرا كبیر ا من     خفض عجز الموازنة العامة

ة في مصر و الذي یجب النظر فیه بعنایة الي تفعیل الضوابط و األسس اآلزمة لخفض إستھالك تلك المباني للطاقة , كما یجب  الطاق 

النظر و توجیه المھندس المعماري الي وضع سبل و معالجات و إقتراحات تساهم في تقلیل الطاقة المستھلكة بالمباني و خاصة المباني 

 بة كبیرة من المباني المنفذة في مصر.  السكنیة لما تمثلھا من نس
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   2040الي  2022(  یوضح إستراتیجیة الطاقة في مصر من 1دایجرامات )

 

 

 

 

 

      

 

 

 

( یوضح عدد المشتركین في إستھالك الكھرباء و یالحظ  3(  یوضح توزیع إستھالك الطاقة علي األنشطة و یالحظ                    دیجرام )2دایجرامات )    

 یمثل أعلي نسبة السكني النشاط  ان% من إستھالك الطاقة                                    63ان النشاط السكني و الحكومي  و التجاري یمثل نسبة 

% من إستھالك الكھرباء و    60داریة و التجاریة تمثل ما یقرب ( بأن قطاع المباني و المباني اإل3-2و یتضح من الدیاجرامات )

و   الطاقة و هذا ما یمثل عبء كبیر علي الدولة في توفیر تلك القدرة من الطاقة علي المدي القریب لذا كان لزاما وجود حلول هندسیة 

دي الي وجود  أتورة المالیة لتكلفة الكھرباء اعباء قیمة الفأن زیادة إمعماریة للتغلب علي الفقد في الطاقة و إستھالكھا بالمباني  كما 

مثل  ستغالل األساسیة لإلهم الركائزاألأحد أنھا أهمیة ترشید الطاقة الكھربائیة فى أعباء إقتصادیة محملة علي المباني ,  وتتمثل أ

حفوریة مثل البترول ومشتقاته والتى تستخدم فى محطات تولید الكھرباء بما یساعد فى الحفاظ على هذه المصادر  در الطاقة األلمصا

 الكھربائیة العدید من الفوائد منھا :   ستخدام الطاقة إجیال القادمة و یتیح ترشید لأل

 . لى البیئة نتیجة الوفر فى استھالك الوقود فى محطات التولید  خفض االنبعاثات المؤثرة ع و خفض قیمة فاتورة الكھرباء للمشترك  -

 .  دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من اإلنتاج المحلى بما یساعد فى تنمیة االقتصاد الوطنى ككل  -

 . خفض االستثمارات الالزمة إلنشاء المشروعات الجدیدة وتوجیھھا نحو تحسین جودة الخدمة   -

وترتفع فیھا االحمال للحد االعلى حیث یتحمل قطاع   تجنب الفصل فى االحمال فى وقت الذروة التى یزید فیھا الطلب على الطاقة  -

 . الكھرباء مبالغ طائلة سنویا لتغطیة أحمال الذروة 

المعماري في تصمیم مباني   تي دور المھندس أی هنا  و الضرورى البحث عن وسائل الزمة لترشید الطاقة في المباني ولذلك فمن     

ستقرار السیاسي في مصر في الفترة السابقة  وما نجم عنه من تدهور في المجال  والشك أن عدم اإل  تساعد علي توفیر الطاقة 

إمدادات الطاقة حیث أضحى من الصعوبة صیانة المحطات القائمة أو إنشاء محطات تولید   قتصادي  قد ساهم في تفاقم أزمة نقصاإل

فضال عن صعوبة تأمین رؤوس األموال والغاز الالزمین من أجل زیادة تولید الكھرباء حیث بلغت القدرة اإلنتاجیة لتولید   اءكھرب 

فقط سبعین بالمائة من إجمالي تلك القدرة  , كما  تحتاج مصر إلى ما ال یقل عن   2014بحلول صیف عام  الكھرباء في مصر

الطاقة فى العشرة سنوات القادمة  كما  أن تحریر أسعار الطاقة والتوجه إلى   مصر منحتیاجات إ عشرین بلیون دوالر لتمویل 

   للدولة .  العامة  مصادر الطاقة المتجددة قد یكون حالً واقعیا فى المرحلة الحالیة لرفع الضغط عن الموازنة 
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 یوضح زیادة شریحة الكھرباء مما تشكل عبء علي مستخدمیھا    (1شكل )          

للمباني في الموارد المستھلكة  الخاصة  التكلفة  في    أساسا  تتمثل  العوامل المؤثرة في إستهالك الطاقة في  المباني :  -12

مستخدمة    فنجد أن لكل مادة    المیاه (   – وتنقسم الموارد إلى : ) المواد    و أیضا األنشطة المستخدمة بالمبني  عنھا   والمخلفات الناتجة 

عملیات الضخ    تستھلك طاقة في  ایضا  المیاةفكل نشاط یحتاج الي طاقة و  نشاط حسب كل مرحلة في دورة حیاتة  لھا  في بناء المبنى

تحتاج الي طاقة للتخلص     ضوضاء (  – غازیة    -سائلة   - ) صلبة  بأنواعھاوالمخلفات  غیرها ,    و المعالجة و   والتنقیة والتسخین والتحلیة 

   مخلفات أثناء إنتاجھا أو استھالكھا ھا تحتاج الي طاقة كل حسب نوعه , والطاقة تنتج عنھا  وعند تحلیل هذه العناصر فنجد أن منھا  

  تدویرها في صور وإمكانات مفیدة , أى أن الطاقة هى المتحكم  أو بإعادة  بالنھایة تحتاج طاقة إلدارتھا بشكل بیئي  الطاقة    ومخلفات 

( الطاقة المستخدمة  2و یوضح شكل )  األساسي في إقتصادیات عناصر تكلفة المبنى  ولھا أیضاً أثر إقتصادي ضار بالبیئة یجب تحسینة 

 بالمیني بمراحل دورة حیاته . 

 

 

 

 

 

 

 المستھلكة خالل دورة حیاة المبنى من بدایة مرحلة التصمیم وإعداد المخططات وحتى مرحلة التخلص جمالي الطاقة  ( إ2شكل )

  من معرفة المراحل المختلفة للمبنى التي یستھلك بھا الطاقة  فالبد   ستھالك الطاقة بالمبانيإلترشید  محددة ستراتیجیةإكى نحدد ول

 وهي : 

   ختیار مواد مثل إ عوامل المبنى وتعتمد على تنفیذ و إنتاجلمستھلكه في االطاقة  هى و : ما قبل تشغيل المبنى أ(الطاقة المستهلكة 

مثل طاقة   طاقة النقل وعلى أسلوب البناء ومعالجتھا وتصنیعھا وتغلیفھا  طاقة  و طاقة نقلھا  و ستخراج مواد البناء إطاقة  البناء مثل

   الناتجة عن البناء . لمخلفاتاطاقة إدارة و اإلنشاء والتنفیذ 

ح  أولھا عوامل بیئیة مثل درجة الحرارة والریا    :وعین من العوامل  ن وتعتمد على  :    ب( الطاقة المستهلكة بمرحلة تشغيل المبنى

ختیار  إ  الطاقة بالمبنى على مستویات التصمیم المختلفة مثل تأثیرها على ستھالكإ العوامل البیئیة على ه والرطوبة واألمطار وتأثیر هذ

  األمطار ومعالجة میاه    والرطوبة  المتنوعة    و الغالف الخارجي و أسالیب العزل  يتصمیم المسقط األفق  والتشكیل الكتلي    والموقع العام  

نظم تسخین    / مثل نوعیة أنظمة التھویة والتبرید والتدفئة    عوامل صناعیة وسلوكیة بمرحلة تشغیل المبنىیتمثل في  والنوع اآلخر,  

و أخري خاصة    ستھالكمستوى المعیشة وطبیعة اإل  /الصیانة    لطاقة أعما  /كفاءة األجھزة الكھربیة    /اإلنارة الصناعیة  /     المیاة

ت ووضع السیاسات وسن التشریعات  امت العدید من دول العالم خالل السنوات األخیرة بأجراء الدراسا وقد قبمستخدمي المبني  ,  

وذلك تبعا    ستھالكھا والمساهمة في حل المشاكل البیئیة الناتجة عنھاإتخاذ اإلجراءات العملیة للحفاظ على الطاقة وترشید إو  والقوانین

الطاقة فى المبانى وجد أن    ستھالك الطاقة في المباني، ولقدإلظروف كل دولة، وتم إجراء العدید من الدراسات لوضع حلول لتقلیل  
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المبنى والتشكیل العام    هوتوجی   ه  المناخي ومحددات    تتأثر بعدة عوامل نجد أن بعضھا ثابتا ال یمكن تغییره في المباني القائمة مثل اإلقلیم

  المبني   فی تطویر وإعادة تصمیم الغالف الخارجي والمعالجات المستخدمة  ذلك ب   یمكن التعامل معوالمبنى    و مواصفات  للمسقط األفقي

والخارجیة , أما في المباني قید التصمیم فإنه یجب إتخاذ كافة التصامیم و المعالجات و  جودة وكفاءة البیئة الداخلیة     وبالتالي تحسین

 المتطلبات اآلزمة لتوفیر إسنھالك الطاقة في المبني قید التنفیذ.

ستثماره بأكفأ الوسائل  إستخدام المتاح منھا ب اإل حسن  هو  ستھالك الطاقة  إیقصد بترشید  :   رشيد استهالك الطاقة بالمبانيت-13

ستھالك الطاقة تشغیل المبنى دون طاقة وال یجب أن یصاحبه تخصیص  إ قتصادي وال یعني ترشید  إ   لحصول على أقصى عائد لالممكنة  

ستخدام المھدر وإتخاذ خطوات العمل  ني تحدید مواقع اإلستھالك الطاقة یعإبالطاقة، ولكن ترشید    ه خدمات إمداد  حصص أو تقلیص

طریقة  الطرق و منھا ب   ستھالك الطاقة في المبنى من خالل إحدى إ ویمكن ترشید    لخفض هذا الفاقد إلى حده األدنى أو منعه تماما  الالزمة 

باستخدام النظم المرشدة     تحسین كفاءة األداء تعتمد علي ترشید الطاقة الحالیة بإعادة تنظیم ما هو متاح لخفض الفقد و  و التي  مباشرة

الطاقة المولدة     عتماد المبنى ذاتیاً عليإستبدال الطاقة الحالیة بأخرى مستدیمة أو أكثر كفاءة، ب إطریقة غیر مباشرة  كما یمكن ب    للطاقة

ما تستخدم في المباني القائمة  و في  وخالفه وهذه الطرق غالبا    داخله من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح

  المباني قید التصمیم  و التنفیذ فإنه یتم وضع إعتبارات و سبل  و تفاصیل تسمح بإستغالل الطاقة قدر اإلمكان و توفیرها بالقدر الكافي 

  المناسب لتوفیرالطاقة ري  المعما   تصمیم المبنى وفق أسالیب التصمیملتشغیل المبني و التحسین من كفاءة الطاقة بالمبني  , ویجب  

  الحراریة   ه بما یرفع من كفاءت به ,    المناخیة المحیطة الظروف    البیئیة والطبوغرافیة و  حیث یراعى في ذلك مواءمة المبنى لظروف 

ونظم    الحدیثة  الموفرة للطاقة  اإلنارة  و مستلزماتطاقة في األبنیة  لذات الكفاءة العالیة والموفرة ل  والمعدات والنظم  جھزةستخدام األإ  و

یتم ذلك فالمبنى    بما یرتبط بمستخدميوالك الطاقة  ھست إترشید  بحیث تسمح ب    التبرید و التجمیدو  التدفئة ونظم التكییف و تسخین المیاه  

یم الترشید وذلك  همفا  میما وتحدید السبل والوسائل المناسبة لتعھقاطني األبنیة أو مستخدمی   ا من قبل ھمن خالل اإلجراءات الواجب إتباع

, كما إن المعالجات المعماریة و التصمیمة اآلزمة لتوفیر إستھالك الطاقة تعد من العوامل    الطاقة في األبنیة  الكھست إ تجنبا لإلسراف في  

 ب للطاقة . الرئیسیة اآلزم إتباعھا أثناء عملیة تصمیم المبني و ایضا اثناء معالجات مباني قائمة لتساهم في الترشید المناس

ستخدامھا في قطاع األبنیة على  إ ستھالك الطاقة وتحسین كفاءة إیعتمد ترشید  :  ستهالك الطاقة بالمبانيإمحاور ترشيد  -14

 :مستخدموا هذه األبنیة وعلى إدارة الطاقة فیھا، والتي یمكن تصنیفھا كالتالي اإلجراءات والتصرفات التي یقوم بھا

خالل    ستھالك الطاقة في قطاع األبنیة منإهتمام في فرص ترشید  یتركز اإل:      ترشيد استهالك الطاقة بما يرتبط بالمبنى نفسه  (أ

الواعي للطاقة، حیث     ستخدام الطاقة لتوفیر الراحة لإلنسان من خالل وفق أسالیب التصمیم المعماريإ تجاه رفع كفاءة  إالبناء نفسه في  

 .  تكیف المبنى مع الظروف البیئیة والجغرافیة والمناخیة المحیطة یراعى في ذلك 

الطاقة معظمھا  ن  تستھلك المباني قدر كبیر م:  ستهالك الطاقة بما يتعلق باألجهزة والنظم والمعدات المستخدمة في المبنىإترشيد    (ب

إدارة الطاقة والتي تعتبر من    ك الطاقة عن طریق نظم ستھالإتم االهتمام بفرص ترشید  ی تھویة وإضاءة المبنى، لذا  التبرید واللتدفئة و

   ستھالكھا وتكالیفھاإالوسائل الممكنة لترشید الطاقة وخفض 

والمسموع      یعتمد على وضع برامج التوعیة عن طریق وسائل اإلعالم المرئي:  ستهالك الطاقة بما يرتبط بمستخدم المبنىإترشيد    (ج

من األساسیات اآلزمة  ستھالك الطاقه إ یعتبر ترشید ,  و  لقائمةة االمجتمع المدني وخاصة من الناحیة السلوكی والمكتوب، وعلى نطاق 

ستخدامھا سیعود  إسالیب ترشید  أستھالك الطاقه وزیادة الكفاءه وإان نشر الوعي والمعرفه حول    و  بیئة نظیفه وقلیلة التلوث  لنحو  

 التالي: بالمباني  شید استھالك الطاقههم فوائد ترمن أبالفائده على الجمیع و

 خفض قیمة فاتورة الكھرباء للمشترك وكذلك خفض قیمة مصاریف شراء المحروقات.  -

 ستھالك الوقود فى محطات التولید والمركبات  إنبعاثات المختلفه والمؤثرة على عناصر البیئة نتیجة الوفر فى اإل تقلیل -

 قتصاد الوطنى. جھزة ذات الكفاءه العالیه والمرشدة للطاقة محلیاً مما یساعد فى تنمیة اإل دعم صناعة المعدات واأل -

 لمواجھة النمو في الطلب المتزاید وتوجیھه نحو تحسین جودة خدمة المستھلك. اإلنفاق وذلك الحد من  -

 تماد على مصادر الطاقه المستورده وبالتالي خفض قیمة المستوردات والتي تشكل عبئاً على االقتصاد المحلي. تقلیل االع -

 حمال بصورة كبیرهحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى یزید فیھا الطلب على الطاقة وترتفع فیھا األ تجنب الفصل فى األ -

یُشیر تقریر »استدامة الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربیة«،     ها :و فاعليت  الطاقة في المباني  إستخدام   كفاءة-15

عتماد مجموعات شاملة  إ، إلى أن    2018التابع لألمم المتحدة عام    الصادر عن اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا )إسكوا(

استخدام الطاقة في المباني وتنفیذها بصرامة، من شأنه أن یقلل من مجموع  أداء الطاقة وقوانین كفاءة  لكفاءة    ومالئمة من المعاییر الُدنیا

من شأن عملیات  فإنه  ذلك  , إضافة الي    2030    بحلول سنة   %40ستھالك النھائي للطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربیة بنسبة  اإل

بحلول  % 30نھائي للطاقة في قطاع المباني بنسبة تزید على ستھالك الالمباني القائمة أن تؤدي إلى تخفیض اإل و معالجةإعادة تجھیز

ستخدام الطاقة في المباني، وذلك  إقترنت بتطبیق شامل للمعاییر الُدنیا ألداء الطاقة وقوانین كفاءة أإذا ما  %  50، وبحوالي 2050عام 
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  تحقیق كفاءة الطاقة وترشید االستھالك آلزمة لاوجد مجموعه من العوامل ت القادمة و  سنوات ةعشرالفي حال تنفیذ البرامج خالل فترة 

 :   ومن أهمھافي المباني 

   نبعاثاتظاهرة التغیر المناخي والرغبة في تخفیض اإل  -

   قتصاد األخضر القادر على خلق فرص عمل جدیدةلرغبة في التحول نحو اإل ا-

   ستدامةإ كثر قتصادیة العالمیة، وتوفیر منتجات وخدمات ألرغبة في تحقیق التنافسیة اإل ا-

   ستخدام الوقود األحفوري إلنتاج الكھرباءجود بعض األثار السلبیة إلو-

 المبني نعدام الحافز لدى مالك إ- أو صرف مبالغ مالیة آلزمة لتطویر كفاءة الطاقة بالمبني تطبیقات كفاءة الطاقة، أو الترشید  لتطبیق

   ستھالك أو استخدام أجھزة ذات كفاءة عالیةلترشید وتقلیل اإل  مناسب ستھالك، وبالتالي یكون الدافع نخفاض تكلفة اإلإ- 

السكنیة    المتنوعة و خاصة    حتیاج دائم إلنشاء المبانيإیوجد  :     عالقة كفاءة الطاقة في المباني بالتنمية المستدامة -16

ستھالك الطاقة , كما أن التطور التقني للبناء  إزیادة  اع اإلنشاءات وبالتاليخدمات , لذلك هناك زیادة متطردة في قط   وما یحیطھا من

حتیاجات المباني ألجھزة  إ  حترام الظروف المناخیة للموقع  فزادت إالتعامل مع الطبیعة و   عن نظریة  إلى التخلي   كثیرا  أدت   الحدیث

الھواء   التھویة    تبرید  للطاقة إلازاد    وبذلكو  تلبیة    حتیاج  الحراریة  من خالل  الراحة  التبریدإلتوفیر  والتدفئة     احتیاجات  والتھویة 

,كل ذلك یحتاج الي التوجه الي    الطاقة لإلضاءة وضخ المیاة وتسخینھا وتشغیل األجھزة   باإلضافة إلى المتطلبات األخرى للمبنى من

وذلك  نظمة الطاقات المتجددة  ألكامل  امه اآلزمة للطاقة بالمباني مع الت رفع كفاءة الطاقة بالمباني و البحث عن بدائل مناسبة توفر اإلستد

   الموارد, والطاقة المتجددة   توفیر لبیئة وآلزمة ل  ستجابة إ بالمدن الجدیدة , حیث أن االستدامة هي  وخاصة    المستدامة     تحقیق أبعاد التنمیةل

  مثلي   واستخدامھا هو طریقة  و رفع كفاءتھا    إمدادات الطاقة   ستدام من, لذلك فإن إنشاء هیكل م  المستدامة    لطاقةلمورد أساسي  تعتبر  

إال  ذلك    ال یأتى  حیث   الستخدام الطاقة في المباني  لوصول إلى أقصى كفاءة ل   وترجمة مفھومھا إلى واقع    لتحقیق أبعاد االستدامة 

الطاقة  ا   ستخدام بحیث تشمل مخططاتالكفاءة في جمیع مستویات اإل   بتخطیط سلیم یحقق  البدایة خیارات نظم  الجدیدة من  لمدن 

زیادة استخدام    و   ستھالك للطاقةستخدام الطاقة والمواد كثیفة اإل إ زیادة كفاءة      المستدامة وتكون قائمة على تحقیق    المتوافقة مع التنمیة

 وهذا ما تتوجه الیه الدولة حالیا في الكثیر من مشاریعھا و خاصة المشاریع الكبري بالعاصمة اإلداریة .    مصادر الطاقة المتجددة

  – تتمثل إحتیاجات المبني من الطاقة من خالل توفیر متطلبات آلزمة للمعیشة مثل اإلنارة :   حتياجات الطاقة في المبانيإ -17

تعد  ........الخ , و    - الحصول علي التدفئة في الشتاء    –ضخ المیاه    – جھزة الكھربائیة  تشغیل األ   – التھویة    – تكییف و تبرید الھواء  

   حتیاجاته إالبیئة الداخلیة والظروف المناخیة الخارجیة وخصائص المبنى من أهم العوامل التي تحدد كمیة الطاقة االزمة في المبنى و

 ومنھا :  مبنى أثناء استخدامه الحرارة في ال وكسب  هالطاقة و فقد لأساسیات  و هناك عدة  

:    -أ الطبيعية  الطبیعیة مثل دخول  مدخالت الطاقة  الطاقة  الحرارة من مصادر  المباني  الشمسي من خاإل تكستب    حوائط   الل شعاع 

من المھم حساب كمیة الكسب الشمسي المنبعث إلى داخل المباني مع مراعاة الظروف المناخیة في المنطقة من أجل التحكم    و  المبنى

شعاع الشمسي إلى رفع درجات الحرارة داخل  اإلتؤدي المكاسب الحراریة من    و     في مقدار الطاقة التي یحتاجھا المبنى للتدفئة والتبرید

شعاع الشمسي  اإلتباع معاییر التصمیم المناسبة كالتظلیل والتھویة الطبیعیة وفي المقابل فإن المكاسب الحراریة من  إالمباني مما یتطلب  

 ستراتیجیات التصمیم السلبي إ تصمیم  الطاقة الشمسیة بشكل كفؤ ب   الل ستغإعتماد على التدفئة إذا تم  اإلفي المناخ البارد تؤدي إلى خفض  

   

 

 

 

 

 

 ( یوضح المكاسب الحراریة من شاغلي المبني         3شكل ) 

 

لحرارة الداخلیة هي  ا :  المكاسب الحرارية الداخلية -ب

اإلنارة   –) شاغلي المبني    الطاقة الحراریة الناتجة عن

التي تزید من درجة  تشغیل األجھزة الكھربائیة ( و   -

یعتمد الكسب الحراري  و      الحرارة الداخلیة في المبنى

المبنى على عوامل متعددة مثل      الصادر عن شاغلي

وبالمقابل فإن اإلنارة    والعمر والجنس الیومي   النشاط  

كمیتھا    واألجھزة  حسب  الحرارة  تنتج  الكھربائیة 

یجب مراعاة المكاسب    لذا  ستھالك الطاقةإفي     وكفاءتھا

الداخلیة وحسابھا بدقة أثناء التصمیم ألنھا      الحراریة 

الفراغ    ترفع في  الحرارة  أحمال    درجات  من  وتزید 

 المناخات الحارة  التبرید في
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 ( یوضح تدفق الطاقة في المباني                                             4كل )ش     

البناء من تصنیع    الالزمة في مرحلةتشمل الطاقة المستھلكة في المباني كل الطاقة  :  في المباني   ستهالك الطاقةإأنماط    -18

  و بسبب التطور     ستھالك الطاقة في قطاع المبانيإیتزاید    و  إشغال المبنى بالسكان    المواد واإلنشاء، حتى الطاقة المستھلكة في مرحلة 

مما ك الكھرباء   % من إجمالي إستھال  52  نحو  المباني في مصر  قطاع    ستھلك  ی و     سرعة البناءو  تحسین مستوى المعیشة للسكان

و     ستدامة معاییر كفاءة الطاقة واإل   ستھالك وتحقیق في هذه المباني من أجل ترشید اإل    استھالك الطاقة إیدفعنا إلى ضرورة فھم أنماط  

:  التبرید و التھویة بأنظمة التبرید المتنوعة  / التدفئة بأنظمتھا / تسخین    إلى فئات رئیسیةالمباني  تنقسم الطاقة المستھلكة في قطاع  

المیاه بأنظمتھا  / ضخ المیاه و تشغیلھا / اإلنارة وتشغیل األجھزة الكھربائیة  المتنوعة و خالفھا / أعمال الطبخ و الطھي بالمنازل  

 السكنیة و المطاعم   

داخلیة    ستھالك الطاقة في المباني بعدة عواملإتأثر معدل  ی:  ك الطاقة في المبانيستهال إ  لعوامل التي تؤثر على كميةا  -19

 التالي :  ستھالك الطاقة في المباني إلى إإجمالي  یمكن تصنیف العوامل المؤثرة على و  وخارجیة

المباني ألنه یرتبط بشكل مباشر مع كمیة    ستھالك الطاقة فيإیعد المناخ من أهم العوامل المؤثرة على  :    لبيئة الخارجية والمناخ ا-أ

حتیاجات  إ بما یتناسب مع     من الضروري مراعاة خصائص المناخ في الموقع عند تصمیم المبنىو   والتبرید  الطاقة الالزمة للتدفئة 

المباني لظروف  تستجیب  درجة الحرارة / اإلشعاع الشمسي / سرعة الریاح و أتجاهاته /  مستوي الرطوبة  , و   المبنى للطاقة مثل 

الظروف الجویة    الحراریة وحمایة السكان في البیئة الداخلیة من  لتوفیر الراحة  المناسب    المستخدمة ، والتصمیم  المناخ حسب موادالبناء

 الخارجیة  
 لتوجیه إن خصائص الموقع واو ستھالك الطاقة إ في التغیرفي   %45تصل إلى   یساهم موقع المبنى بنسبة:   ومكان البناء  وقعم -ب

الھواء حوله والتي     الشمسي التي یتعرض لھا المبنى وعلى حركة   واالرتدادات بین المباني تؤثر على كمیة اإلشعاع  الطوبوغرافیةو 

    الحراریة الداخلیة  تؤثر بدورها على المتطلبات

    ھلكة في المباني، هو تصمیم غالفالطاقة المست    إن أحد العوامل األساسیة التي تؤثر على كمیة:     غالف المبنى وخصائصه-ت  

یمكن تعریف غالف  و     یتم معظم كسب الحرارة و فقدانھا  كل غالف المبنى الحاجز ما بین البیئة الداخلیة والخارجیة حیثو یش  المبنى

ة  و یتأثر المبني بالخصائص األساسیة   الخارجی    البیئة الداخلیة للمبنى عن ظروف البیئة  بأنه مجموعة عناصر البناء التي تفصل  المبنى

للغالف الخارجي التالیة )  الكسب الحراري من الشمس علي المبني /الحرارة المنقولة / تسریب الحرارة / الحرارة المخزنة ( و التي  

رتفاع في  إإلى    المبنىیؤدي سوء تصمیم غالف    ووالتبرید     درجات الحرارة الداخلیة وبالتالي الطاقة المستھلكة للتدفئةتؤثر علي  

فقدان الحرارة من   ستھالك الطاقة وبالمقابل فإنه في الشتاء یتمإالتبرید وبالتالي   درجات الحرارة الداخلیة، مما یتسبب في زیادة أحمال

نوافذ في فقد ما  وتتسبب ال   الحراریة في المباني  سببة زیادة أحمال التدفئة الالزمة لتحقیق الراحة م خالل التسریبات في غالف المبنى

%  من فقدان الحرارة  و الطاقة من المبني   و یشمل غالف المبني خصائص  تصمیمة مثل) شكل المبني /    40الي    20یقارب من  

توجیه المبني/ نسبة النوافذ الي نسبة الحوائط/ لون الحوائط ووسائل التظلیل(  و أیضا خصائص إنشائیة مثل  الخصائص الحراریة  

شاء و سماكة الحوائط و نوع المواد المنفذ بھا المبني و نوع الزجاج  , كما إن تطویر تصمیم غالف المبني یؤدي الي   لمواد اإلن 

في مرحلة    سواءالمناسبة     ستراتیجیات التصمیم البیئیة إفي حال تطبیق    إنخفاض في الطاقة المستھلكة مما یؤدي الي توفیر مادي وذلك  

 القائم .   بنىالتصمیم أو إعادة تأهیل الم

التي یقومون بھا،   تأثیر األشخاص على المبنى من خالل السلوكیات  عرف سلوكیات شاغلي المبنى بأنھا: ت سلوك شاغلي المباني  -ث

من الطاقة في مرحلة تشغیل المبني  و اإلستخدام من قاطنیه  و    %80یتم إستھالك    حیث    البیئة الداخلیة  أو یتجنبونھا مما یؤثر على 

%  وخاصة في المناخ الحار  مما یؤثر علي إجمالي إستھالك    90ا أن تؤثر علي أحمال التبرید و التدفئة لحد قد یصل الي  یمكنھ

 ینقسم تأثیر السكان على البیئة الداخلیة إلى قسمین:  الطاقة  و إنبعاث ثاني أكسید الكربون من المبني و  

وتحقیقا لراحتھم     سلوكیات من أجل التكیف مع البیئة الداخلیة وفقا ألولویاتھم   المبنىیمارس شاغلي   : حیث    سلوكيات تكيفية  -1

ستخدام  إ و  تشغیل أو إطفاء اإلنارة  اجھزة التبرید  و  ضبط درجات الحرارةو  إغالق الستائر  و  الحراریة مثل فتح و إغالق النوافذ 

تعبر عن مقدار الطاقة الالزمة لتلبیة    :  لمنتجةالطاقة  ا -ج

في ذلك الطاقة الالزمة للتدفئة     حاجة المبنى من الطاقة بما

الساخن واإلنارة وضخ المیاه    والتبرید والتھویة وتوفیر الماء 

المنزلیة  لألجھزة  ما   و   باإلضافة  من     عادة  إنتاجھا  یتم 

الطاقة   عن  ویعبر  والغاز،  النفط  مثل  الوقود  أو  الكھرباء 

یمكن توفیرها عبر مصادر  و     لكل ساعة     المنتجة بالكیلو واط 

منھا    الطاقة و  الطاقة   المتنوعة  مثل  بالموقع     المتجددة 

سخانات المیاه الشمسیة أو طاقة    و   ضوئیة الكھرووالشمسیة  

 ( یوضح تدفق الطاقة بالمبني 4وشكل ) الریاح
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مع درجات الحرارة الداخلیة بأقل اعتماد على    ة للطاقة تتیح للسكان التكیفن المبانى الموفر, كما یالحظ ا  األجھزة الكھربائیة المتنوعة 

    التدفئة والتبرید الكھربائیة  أنظمة

و یزداد     وأعمارهم وعدد أفراد األسرة وتكوینھا  رتبط السلوكیات غیر التكیفیة بتواجد السكان: حیث ت   تكيفية   غير    سلوكيات   - 2

ستخدام  إحیث یتطلب وجودهم    د إضافي من األسره في المباني السكنیة أو من شاغلي الفراغ  %  لكل فر  8إستھالك الطاقة بنسبة  

یتفاوت حسب عمر    ستھالك الطاقة الكھربائیةإكما أن    المبنى  وبالتالي زیادة الكسب الحراري الناتج من شاغلي   المزید من الطاقة

إن تنوع أنماط    و   عاما وعند وجود األطفال50من     أكثرالمستخدمین  ر  إذا كان عم  %3ذ یرتفع استھالك الكھرباء نحو  إ  شاغلي المبنى

لتحقیق    المستخدمین    لتحسین كفاءة الطاقة من خالل عدة استراتیجیات سلوكیة یتبعھا  ستھالك الطاقة في المباني یخلق فرصا متعددةإ

 توفیر كبیر في الطاقة 

  ترتبط أنظمة تشغیل المباني )األجھزة الكھربائیة واإلنارة   :(   والتكنولوجيا  واإلنارة نظمة تشغيل المباني )األجهزة الكهربائية  أ-ج

الخدمات    و  األجھزة الكھربائیة  و   المكیفات   والتھویة   و   أنظمة اإلنارة  رتباطا مباشرا بكمیة الطاقة المستھلكة وتشمل إوالتكنولوجیا(  

  ستھالك الطاقة مثل نوع األجھزة ومواصفاتھاإكمیة  یة متعددة تؤثر علىترتبط هذه الخدمات بعوامل فرع حیث  تسخین المیاه وأنظمة 

)مثل المجمدات    ما زالت العدید من األجھزة المنزلیة العادیة غیر الموفرة للطاقةو   كیفیة صیانتھا وكفاءتھا  و   تشغیلھا  طریقة   و  عمرها  و

في مجال كفاءة    یاـــد اإلنارة عامال رئیســـعــمباني و ت العلى نطاق واسع في    والثالجات و الغساالت وجالیات الصحون( منتشرة 

%  من إستھالك الطاقة في المباني لذا توجھت الدولة الي  تشجیع تصنیع اللمبات  الموفرة  ) اللید ( بأنواعھا    5حیث تمثل نسبة    الطاقة

% من إستھالك الطاقة الكھربائیة و یضمن مدة حیاه أطول   90الي  70حیث تؤدي لخفض كبیر في الطاقة المستھلكة بما یقارب من 

كمیة االستھالك    ض  ی خفیؤدي الي ت   األجھزة الموفرة للطاقة ن ضعفا  عن الوحدات العادیة ,كما إن إستخدام  بما یقارب  خمسة و عشرو

 . المبنى  بداخل الراحة الحراریة  مع ضمان%   20 بنسبة   المالیة  ل الفواتیری وتقل

الكودات الخاصة    –أسعار الطاقة    – رة  دخل األس   - الثقافة    –من تلك الخصائص ) التعلیم    الخصائص اإلجتماعية و اإلقتصادية : -د

ألجھزة كھربائیة أكثر     متالكھمإستھالكھا للكھرباء وذلك بسبب  إ    أثبتت الدراسات أن األسر ذات الدخل المرتفع یزیدبالطاقة ( وقد   

المبتكرة    بیر والسلوكیات السكان یحدد مدى تقبلھم للتدا   كما أن مستوى التعلیم والوعي لدى    لدیھم   رتفاع معدل الراحة الحراریة إو

وكودات البناء تلعب دورا كبیراً في تقلیل    إضافة إلى ذلك فإن تشریعات الطاقة  ,  االستھالك  والموفرة للطاقة والتي بدورها تخفض من

ثل استخدام  م   تحقیق ذلك من خالل سن أنظمة إلزامیة أو اختیاریة  یمكن  حیث  الطاقة الناتجة من األجھزة واآلالت والمباني  ستھالكإ

في المباني یتطلب تغییرات في    ومن هذا المنظور یمكن القول أن توفیر الطاقة  معاییر وكودات البناء ملصقات كفاءة الطاقة وتطبیق

ال تقل أهمیة في الحد من     المباني كما أن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة ولیس فقط من خالل تغییر شكل وطبیعة   نسیج المجتمع

بكیفیة تطبیق تدابیر توفیر    مستوى الوعي البیئي لدى السكان بتعریفھم رفعالتوجه الي تصمیم المبنى مما یتطلب    ك الطاقة عنستھالإ

 و المباني .   الطاقة في منازلھم

المحیطة،  یوضح مفھوم الراحة الحراریة  بأنه العالقة بین جسم اإلنسان والبیئة    :    رتياح الحراري وكفاءة الطاقةاإل  -20

) الراحة    عوامل الراحة في البیئة الداخلیة على  تشمل  و    الحالة الذهنیة التي تعبر عن الرضا والراحة من البیئة المحیطة  وتعرف بأنھا

  باإلضافة إلى فوائد تحقیق الراحة الحراریة للسكان على الصحة  الراحة الصوتیة و البصریة ( ,  -جودة الھواء الداخلي   -الحراریة  

الحراریة    المباني إذ تتطلب المباني التي لم تكن مصممة لتحقیق الراحة   ستھالك الطاقة في إوالسلوك واإلنتاجیة فإنھا تؤثر على كمیة ا

نبعاثات  اإل  لتكیف السكان من أجل تحقیق الراحة وبالتالي ستنتج المزید من   للمستخدمین المزید من أحمال التدفئة والتبرید كوسیلة

 :     لعوامل التي تؤثر على الراحة الحراریة هيا و   الكربونیة

على    والوزن والسن والجنس ومستوى اللیاقة البدنیة  ؤثر الخصائص الفیزیائیة للسكان مثل الحجم حیث ت   الخصائص الفيزيقية :   -أ

 الراحة الحراریة  

وتعتمد    العزل الحراري للمالبس ب   ھایعبر عن   و   تقاوم نقل الطاقة   فف المالبس من فقدان درجة حرارة الجسم كما تخعزل المالبس :    -ب

   المالبس والخیط ونوعیة النسیج على نسیج األلیاف وسماكة 

   درجة مئویة 37الحفاظ على الحرارة الداخلیة حول      حقق جسم اإلنسان التوازن الحراري عن طریق ی   درجة حرارة الهواء :-ج

ستھالك  الجسم نتیجة اإل   هناك توازن ما بین تولید الحرارة في داخل و  مئویة   درجة34درجة مئویة و  31ودرجة حرارة الجلد بین  

 من الجسم إلى البیئة أثناء القیام باألنشطة  الغذائي و فقدان الحرارة

اري من  یؤثر اإلشعاع الحر  و   المحیطة بھا  هي درجة الحرارة المنبعثة من األسطح الساخنة إلى المناطق درجة الحرارة المشعة :   - د

 بشكل كبیر على الراحة الحراریة عن طریق زیادة درجة حرارة الغرفة    األجھزة المنزلیة والمعدات

ً إمعدل تدفق الھواء هو كمیة الھواء المنتقل في    سرعة الهواء :  - ع ـ من المھم أثناء التصمیم    و  في الوحدة الزمنیة  تجاه معین مقاسا

 الظروف المناخیة من أجل ضمان الراحة الحراریة  موقع وحجم النوافذ وو  واءداخل ومخارج الھو م مراعاة حجم الغرفة 
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و ینبغي الحفاظ علي الرطوبة    ستھالك الطاقة إواإلنتاجیة وتساهم في كمیة     تؤثر مستویات الرطوبة على كفاءة العمل   الرطوبة  :   - ل

یمكن أن یؤثر سلبا على صحة     بة عن هذه النسبةنخفاض معدل الرطوإرتفاع أو  أألن      %70% الي    40بنسبة  تتراوح ما بین  

 وراحة السكان

 واللون والمناظر.   تشمل اإلنارةو :     راحة البصرية ال-و

 و الضجیج  .  مثل الصوت : الراحة الصوتية    -ي

حیث یتم    البناءالحراري بین مختلف األنظمة وعناصر     نتقال الحرارة هو عملیة التبادلإ :    في المباني   نتقال الحرارةإ-21

عامال هاما    ذلك  دراسة الیة فقد وكسب الحرارة عبر غالف المبنى یعدو ب    إلى الكتلة األكثر برودة   نتقال الحرارة من الكتلة األسخن إ

  المناسبة داخل المبنى باستخدام الحد األدنى من موارد الطاقة  أجل تطبیق التحسینات التي تساعد على تحقیق الظروف الحراریة  من

  مباشر  مع بعضھا البعض عن طریق  إ نتقال الحرارة بین المواد التي لھاإنتقال الحرارة یمكن أن یتحقق عن طریق التوصیل  وهو  وإ

  والنوافذ واألسقف   ویحدث ذلك من خالل الجدران  مع بعضھا البعض   تصال مباشرإهو انتقال الحرارة بین المواد التي لھا  و    لتوصیلا

الدافئة    حیث یتسبب الھواء في نقل الحرارة من المنطقة  نتقال الحرارة الناتجة عن الریاح أو حركة الھواءإهو  و    لحملو ا  واألرضیات 

المستمدة من الشمس حیث تنتقل الحرارة     ینتج من خالل الموجات الكھرومغناطیسیةو هو    إلشعاعو ا   إلى المنطقة األكثر برودة

 إلى داخل المبنى من الشمس عبر الزجاجعن طریق اإلشعاع الحراري  الناتجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( یوضح آلیة إنتقال الحرارة في المباني           6) من الجسم الي البیئة المحیطة به                         شكل ( یوضح إنتقال الحرارة 5شكل )  

یلجأ اإلنسان الي التعامل مع البیئة المحیطة  :    المباني التكيف للراحة الحرارية كوسيلة لتقليل إستهالك الطاقة في  -22

بالمبني إلیجاد حلول مناسبة تساعده علي الحصول علي الراحة الحراریة و التي تساعده بشكل جوهري علي القیام بوظائفه و أعماله ,  

المحیطة بالمبني للوصول الي الراحة الحراریة المناسبة لكل منطقة و هنا یأتي دور المصمم و المھندس    لذا یجب التكیف مع العوامل

ي و  المعماري في مرحلة التصمیم قبل تنفیذالمبني  أو أثناء تطویر احد المباني القائمة  لكي تتناسب مع البیئة الخارجیة و المحیطة بالمبن 

ة مناسبة  تساهم بشكل فعال في توفیر إستھالك الطاقة و الحفاظ علیھا  و تقلیل إستخدام األجھزة  ذلك هدفا في التوصل الي رحة حراری 

هم    اآلزمة للتبرید و التھویة و التدفئة و لذا توجد ثالث إتجاهات اساسیة لذلك یجب التعامل معھم للحفاظ علي الطاقة و تقلیل إستھالكھا و 

  : 

الرئیسیة لحفاظ علي    قاعدة  الاستھالك الطاقة وهو یشكل  حفظ     تج عنه توفیر وتقلیل في كمیة شمل أي سلوك ین حیث ی حفظ الطاقة :  -أ

   خالل الممارسات السلوكیة والتشغیلیة من السكان   ویمكن تحقیقه منالطاقة  

من    كفاءة الطاقة هي أساس االستدامة ألنھا تمكننا  و   على نفس الخدمة  هو استخدام طاقة أقل للحصول: و  كفاءة إستخدام الطاقة  -ب

    تحقیق فوائد طائلة من خالل خفض كمیة االستھالك

الحصول علیھا   هي الطاقة التي یتمحیث ستقلل من إستخدامات الطاقة المتجددة و   عناصر التصميم اآلزمة لكفاءة إستخدام الطاقة :   -ج

المتجددة، الطبیعیة  الموارد  الشمس    من  والجزرمثل  المد  وموجات  والمطر  األرض  والریاح  باطن  من  الحراریة  وتلك    والطاقة 

كفاءة استخدام الطاقة    لرفع رسم بیاني    ( یوضح  7و الشكل رقم )العناصراآلزمة لتصمیم المبني ستؤدي الي التوفیر في إستخدام الطاقة ,  

أمر مھم إال أن تحسین    في حین أن اللجوء للطاقة المتجددة  دامةاالست   ودورهم في تحقیق أهدافبالمبني  وترشید استھالكھا    وحفظھا

التوجه الي مقترحات و معالجات لعناصر المبني التي ستؤدي  ینبغي     االستھالك یفتح لنا مجاالت عدة للتوفیر وعلیه    كفاءة الطاقة وترشید 

 حقا  الي التوفیر في إستھالك الطاقة و حفظھا بالمبني و هذا ما سیتم توضیحه ال 
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 العوامل الرئیسیة  لرفع كفاءة الطاقة بالمبني  ( یوضح 7شكل )

 و هي ثالث عناصر أساسیة تساهم في توفیر الطاقة وهي: : الطاقة في المباني  توفيرفي  األساسيةعناصر  ال-23

المتطلبات اآلزمة لتوفیر إستھالك الطاقة و الحفاظ علیھا في    وحیث  یراعي إستخدام كافة المعالجات    للمباني :   المعماري  ميالتصم  -أ

 المباني 

 لترشید و توفیر إستخدام الطاقة بالمبني    التصميمات البيئية اآلزمة للمباني : - ب 

من حیث تعامل اإلنسان مع الماكینات و األجھزة المستخدمة من مكیفات هواء و أجھزة     للتعامل داخل المبني:  السلوك اإلنساني  -ج

 تدفئة و مبردات و غساالت و خالفه  بالمبني

 هذه العوامل الثالثة البد من مراعاتھا حیث تساهم بشكل فعال  في ترشید الطاقة و عدم اإلضرار بالبیئة المحیطة و الموارد الطبیعیة  

  حتي    فیھا    ستھالكاإل  ستھالك الطاقة في المباني وفھم أنماطإتطویر معیار  البد من  أداء الطاقة في المباني :  طرق تحسين -24

و  ستھالك الطاقة والكھرباء  إفي    التي نحتاج إلى التغلب علیھا في المباني من أجل الترشید  في تحدید التحدیات والمشاكل ذلك    یساعد

ستھالك  إالمباني أو إعادة تأهیلھا من أجل خفض    تباعھا في تصمیمإ میم والمعاییر التي یمكن  ستراتیجیات التصسیتم تحدید بعض إ

المراحل األولى من التصمیم إال أن    هذه القرارات ینبغي تنفیذها خالل  من  بعض  و أیضا تحدید    والتوفیر في فواتیر الكھرباء  الطاقة

والتي بدورها تضمن كفاءة الطاقة    القیام بھا وتبنیھا أثناء فترة إشغال المبنىوالسلوكیات التي یمكن    الستراتیجیات اهناك العدید من  

 و فیما یلي بعض تلك الطرق لتحسین و توفیر الطاقة بالمباني :   والتوفیر على المدى البعید

وهریا في معظم النقاط  % من إستھالك الطاقة حیث یوثر تاثیرا ج   45یسھم إختیار الموقع في توفیر حوالي    إختيار الموقع :  - :24-1

إن عملیة إتخاذ القرار السابقة  الخاصة بتوفیر الطاقة في المبني وذلك علي المدي البعید  باإلضافة الي تحسین البیئة المحیطة به  و  

وتوجد عوامل  لمرحلة التصمیم  و بخاصة إختیار الموقع و حجم المبنى  من الممكن أن یتحدد على أساسھا معدالت إستھالك الطاقة  

 اساسیة في اختیار الموقع منھا: 

  ختیار موقع المبنى في منطقة مسبقة التطویرإیجب الحرص على    إختيار الموقع بالقرب من الخدمات و مناطق التطوير : ▪

مما    متراً من المدخل الرئیسي للمبنى800مجال ال یزید نصف قطره عن     بحیث تتوفر فیھا وحدات خدمیة أساسیة في 

تقلیل المسافات التي یتم قطعھا للوصولیساعد   یقلل التكالیف ویخفض من    ذلك في    نبعاث الغازات إللخدمات، وبالتالي 

السیارات  التجاریة،  و  الدفیئة من  األسواق  األساسیة  الخدمات  العامة،    تشمل  الحدائق  العبادة،  المدارس، مراكز  البنوك، 

 . رید والمخابز المطاعم، المكتبات العامة، مراكز الب  الصیدلیات،

 متر 800ختیار الموقع بحیث یكون على بعد مسافة ال تزید عن   إ   یجب   :   ختيار الموقع بالقرب من وسائل النقل العامة إ ▪

العام مقاسة من مدخل  النقل  للموقع    حیث  المبنى  من موقف واحد على األقل لوسائط  الوصول  یساعد ذلك على تسھیل 

 لناتج عن استخدام المركبات والسیارات التكالیف ویقلل من التلوث ا ویخفض من

  25وذلك من توفیر مساحة مزروعة بقدر اإلمكان و في حدود مقبولة تتراوح بنسبة    تقليل مساحة المبني بداخل األرض : ▪

% في المناطق الغیر منظمة   40% من مساحة األرض تترك مزروعه وذلك  في المناطق الحضریة و المنظمة و نسبة  

ال زیادة  ان  بالمناطق  حیث  اإلستمتاع  من  مناسب  قدر  وتوفیر  الخارجیة  الحرارة  درجة  خفض  تساهم  المفتوحة  مناطق 

 الخضراء  

  حیث  مثل التضاریس و عناصر تنسیق المناظر الطبیعیة و المباني المجاورة و المناخ    المبني : العوامل المرتبطة بموقع   ▪

 .    ذات اإلرتفاعات الصغیرة المباني  وخاصة  تؤثر على إستراتیجیات التصمیم الذاتي للمباني 
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تعتبر دراسة المناخ الخطوة    و  داخلیة مریحة للسكان  تستجیب المباني لظروف المناخ الخارجیة لتضمن توفیر بیئة  :المناخ :24-2

الشمس والریاح یخلق فرصا  المبنى وتصمیمه وفقا لحركة    یجب مراعاتھا في تصمیم المباني الموفرة للطاقة حیث أن تكتیل األولیة التي 

, ولذا یجب دراسة المناخ في البالد بعنایة من درجات الحرارة و حركة الشمس و الرطوبة و حركة الھواء في   لتوفیر الطاقة  متعددة

توفیر الطاقة  المنطقة المراد تصمیم المبني او معالجة مبني لیساهم في تقلیل إستھالك الطاقة و توجد عدة اسالیب لإلستفادة من المناخ ل

 مثل :  

تمنع األشجار متساقطة    مكن أن تساعد األشجار في تظلیل المباني بحیثی   : إستخدام األشجار في التحكم بأشعة الشمس : 24-2-1

   لحوالي  فصل الشتاء عندما تسقط األوراق ، فإنھا تسمح  من اإلشعاع الشمسي في فصل الصیف أما في  85األوراق ما یصل إلى %  

على امتداد  تسمح بدخول اشعة الشمس   كقاعدة عامة یجب زراعة األشجار بحیث  و    شعة الشمس بالمرور بین فروعھامن أ%70 ِ  

 ( یوضح زراعة األشجار بجوار المباني صیفا و شتاء  8وشكل) المبنى درجة مرسومة من قاعدة45 خط زاویة  

الشمس    ة في الواجھة الشرقیة والغربیة یمكن أن تمنع أشعة شجار العالی األ  :  زراعة األشجار العالية في الشرق والغرب:24-2-2

اإلشعاع الشمسي المباشر أن تزید درجة الحرارة    یمكن للواجھات الشرقیة والغربیة غیر المحمیة من  والمنخفضة من الوصول للمبنى  

 اني في ناحیتي الشرق و الغرب ( یوضح زراعة األشجار بجوار المب 9وشكل )  درجة مئویة في الصیف 2حتى    الداخلیة في المبنى

رتفاعات مناسبة حسب مدى بعدها من  أ یفضل زراعة أشجار ذات ا  :  األشجار القصيرة في المقدمة والمرتفعة في الخلف:24-2-3

 الواجھة 

البعد عن المبنى  رتفاع األشجار كلما زاد  أالمبنى، وزیادة    رتفاعاً بالقرب منأالجنوبیة بحیث یتم زراعة األشجار والشجیرات األقصر  

 ( یوضح المسافات المناسبة لزراعة األشجار بارتفاعاتھا حول المبني  10و شكل ) المناسب للواجھة في فصل الصیف   لتوفیر التظلیل

نوعیات خاصة من الزراعات بمواصفات تنفیذیة خاصة  بنظام إستخدام     : زراعة نوعيات معينة من النباتات علي الواجهات:24-2-4

فى  بتفاصیالتھا     تلك النوعیات من الزراعاتتقوم بتبرید الھواء على الواجھات وتوفر قدر مناسب من الظالل و إستخدام    حیث   بھا  

التي تُعطي إمكانیة لنمو كائنات حیة عضویة متعددة على سطحھا،   لنوعیات زراعة الحوائط و األسقف و الواجھات ما هو اال تطویر 

و توجد أنظمة حدیثة    تعلو العناصر اإلنشائیة والتي توفر معًا مزایا بیئیة وحراریة وجمالیة للمبنى ,  حیث أنھا تتكون من ثالث طبقات  

ثالث طبقات على سطحھا، فاألولى هي غشاء عازل للماء یحمي عناصر الھیكل    تفاصیالتھا من  تتكونفي زراعة الحوائط حیث  

انة الحیویة الجدیدة فوق الطبقة األولى والتي تمتص الماء وتعمل كھیكل  الخرسمن    ختراق الماء، والثانیة هي طبقة  إاإلنشائي من  

ن الماء، والطبقة األخیرة هي تغطیة متقطعة   والتي تتحكم في دخول ماء المطر وتنظمه بدون  من مواد مرنة    إنشائي ُمصغَّر یُخّزِ

سید الكربون من الھواء وتطلق األكسجین وتعمل الطبقة  المساس بالھیكل اإلنشائي وفوائد هذا النظام متعددة فالنباتات تمتص ثاني أك

كعازل مثل الكتلة الحراریة للمبنى وتساعد في تنظیم درجات الحرارة داخل المبنى بمنع دخول الحرارة داخل المبنى في األماكن ذات  

بیئیًا فإنھا إضافة الي الم  ,   الطقس الحار وتمنع خروج الحرارة خارج المبنى في األماكن ذات الطقس البارد البیئیة للواجھة  عالجة 

ألستخدام االشجار و النباتات علي  ( یوضح بعض نماذج    11  بنى في حالة تجدد دائم وشكل )ــعل المـــتضیف بعدا  جمالیًا و تج

 واجھات المبني .  

  هو سقف یغطي سطح و  السطح األخضر المزروع  حیث أن   الحرارة   تقلل من فقدان  حیث : ألسطح المزروعة: إستخدام ا 24-2-5

وتخفض من فقدان الحرارة،    فھي تعزل السطح     زراعة األسطح لھا فوائد متعددةو    المبنى جزئیا أو كلیا بالنباتات والتربة أو بالمحاصیل 

نشطة  بالمناطق الریفیة المحیطة بسبب األ رتفاع درجة الحرارة في المناطق الحضریة مقارنةأهو )  الحراریة  كما تقلل من أثر الجزر 

یمكن لألسطح المزروعة  و    ستھالك الطاقةإتخفض من أحمال التدفئة والتبرید و  وتقلل من شدة اإلشعاع الشمسي وبالتالي  (    البشریة

  عنھا بأحواض مزروعة موزعة على األسطح والحصول   ستعاضةیمكن اإل  و  17المستھلكة للتدفئة والتبرید بنسبة  %    أن تقلل من الطاقة

 ( یوضح تأثیر األسقف المزروعة علي عكس أشعة الشمس  12و شكل) مجدیةعلى نتائج 
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 ( 10(                                                         شكل )9شكل)                                                                           

 

 

 

 ( 12(                                                         شكل )11شكل )                                                       ( 8شكل )              

  نتقال الكسب الحراري إتم  یعتبر سطح المبني من العناصر الھامة و التي من خاللھا ی :  كسب الحرارة وفقدانها من األسطح:24-2-6

أما عن    ,  فصل الصیف   زیادة في درجات الحرارة الداخلیة وأحمال التبرید في  الل السقف إلى المبنى ویترتب علیهالشمسي من خ

, لذا یجب إستخدام المعالجات    العزل الحراري للسقف   الحرارة یتم فقدها من األسقف مما یزید من أهمیة  من  %25فصل الشتاء فإن  

وتقلل من الحرارة المكتسبة إلى داخل    الء سقف المبنى بألوان فاتحة لتعكس أشعة الشمسطاآلزمة لحمایة األسطح و معالجاتھا مثل  

 المناسبة لكل منطقة یتم تصمیم المبني فیھا و حسب نوعیات المعالجات و مواصفاتھا الفنیة .  المبنى حسب الخصائص

  ستخدام طالء سقف إكثر شیوعا لألسقف الباردة هو یعتبر الحل األ استخدام تقنيات األسطح الباردة : ) طالء األسطح (  :   :24-2-7

  حیث یخلق سطحاً عاكساً یمنع اإلشعاع الشمسي ویبقي السقف   عادة ما یكون الطالء ذو لون أبیض أو لون فاتح  و  نعكاسیة عالیة إذو  

برودة للتبرید  و  أكثر  الالزمة  والكھرباء  الطاقة  توفیر  في  ذلك  الصیف  یساهم  الباردة على   ستخدإیفضل    كما  في فصل  األسقف    ام 

لتبرید الھواء في مبنى من طابق واحد بنسبة تصل    ستخدام الطاقة الالزمة إمن أسطح المبنى ألنھا تعمل على تقلیل    %100إلى  80%

 % من درجة الحرارة الداخلیة .    20( تأثیر الطالء علي األسطح حیث یوفر ما یقرب ال 13, وشكل ) %20إلى 

  یمكن تظلیل األسطح من خالل  و الحراري داخل المبنى یعتبر تظلیل السطح وسیلة مھمة للحد من الكسب:تظليل األسطح : 24-2-8

الذي یتراكم بین   تظلیل السطح یسمح للھواء الدافئ  و  من القماش  أو النباتات أو  او مواد خفیفة  توفیر أغطیة مصنوعة من الخرسانة

المتساقطة أیضا    تظلیل السطح بھیكل من النباتات المتسلقة أو  یمكن  وریق تمكین الھواء البارد من المرور السطح وهیكل التظلیل عن ط

ستخدام غطاء من  كما إن إ  من أسطح األوراق    لما لھا من دور مھم في خفض درجة حرارة السطح وترطیب الھواء بسبب تبخر المیاه

الغطاء دخول الحرارة    سھلة وقلیلة التكلفة لتظلیل السطح بحیث یمنع  هي وسیلة على مقربة من السقف وقابل لإلزالة    القماش مثبت 

 ( یوضح معالجات تظلیل األسطح المختلفة   14و شكل )  من خالل اإلشعاع في اللیل بعد إزالته خالل النھار ویساعد على التبرید

 

 

 

 

 

 

 

 ( یوضح  تظلیل األسطح14( یوضح تقنیة األسطح الباردة                                   شكل)13شكل )                         

وتعمل مصدات الریاح     الریاح مثل األشجار  یمكن التحكم بسرعة الریاح عن طریق مصدات  :إستغالل الرياح و التحكم بها :24-2-9

مصدات    رتفاع المصدات هو العامل األكثر أهمیة في تصمیم %  و إ   80الي    % 75من  وسرعتھا بنسبة     تقلیل ضغط الریاح علي  

یؤدي التحكم في سرعة الریاح إلى  و    الریاح وخلفھا یعتمد على طول هذه المصدات   الریاح ألن مدى المنطقة المحمیة أمام مصدات

نتیجة     في فصل الشتاء داخل المبنى والھواء البارد خارجا     واء الدافئ الضغط على جانبي المباني، مما یبقي الھ   القضاء على فرق

تعمل المصدات  من دخول المبني و   الباردة ة   المستھلكة للتدفئة عن طریق منع الریاح الشتوی    تقلل المصدات الھوائیة من الطاقة  ولذلك،



الطاقة للوصول الي مباني صفرية الطاقة  استخدام نحو ترشيد   

                                                                                 727      JAUES, 17, 63, 2022 

طریق الحمل الحراري أو من تسریب الھواء من     الحراري عننخفاض الكسب  إأحمال التبرید بسبب     الھوائیة أیضا على خفض

توفیر الطاقة   رتفاعھا یمكن أن تؤدي إلى إ یساوي خمسة أضعاف   مصدات الریاح التي تقع على بعد حیث ان  الضغط المرتفع  منطقة

أثیر وضع األشجار امام المباني  ( یوضح ت 15%  بسبب تقلیل احمال التبرید و التدفئة اآلزمة للمبني و شكل ) 20الي    15بنسبة من  

 و المسافة القیاسیة لذلك .    

تجاه  اإل  و   التھویة الطبیعیة في المباني ُتجاه الریاح وسرعتھا عنصراً أساسیاً في تصمیمإعتبر تحلیل  : ی   :تحليل إتجاه الرياح24-2-10

على    قة الضغط العالي عند الجانب الذي تھب منه الریاحطتشكل من ( و من ذلك ت - )اتجاه المقابل  بینما اإل  (+ )الریح     الذي تأتي منه

تجاه الریاح سیؤدي إلى إنشاء  إدرجة عن  45   بزاویة  فإن تدویر المبنى  تجاه الریاح وعلیهإالمبنى عندما یكون المبنى عمودیاً على  

( یوضح تأثیر تحلیل إتجاه    16)    بداخل المبني و شكل   وزیادة كفاءة التھویة الطبیعیةالضغط المرتفع +    ضغط إضافیة من  مناطق

 الریاح علي المبني   

 

 

 

 ( یوضح مناطق الضغط المرتفع و المنخفض                               16( یوضح  المسافة القیاسیة لوضع االشجار امام المبني كمصدات              شكل )15شكل)    

في درجة حرارة الھواء والكثافة لتحفیز الھواء    ختالفالطبیعیة مثل قوة الریاح أو اإل تستخدم القوى    : التهوية الطبيعية :24-2-11

تقلل من أحمال التبرید في الصیف و    من فوائد التھویة الطبیعیة أنھا  و   الطبیعیة  الحركة من وإلى الفراغ الداخلي لتحقیق التھویة   على

ة الھواء بداخل المبني  و تحسین صحة و إنتاجیة اإلنسان وتقلل من  تخفض من درجة الحرارة  و تخفض من الرطوبة و  تحسین جود

فإنه بناء علي  التصمیم    إذا تم دمج التھویة الطبیعیة بشكل صحیح فيإنبعاثات الكربون  وتخفض من فواتیر الطاقة و الكھرباء  ولذلك   

الھدف من تصمیم التھویة الطبیعیة  , كما أن     %40  تصل إلى    ستھالك الطاقة بنسبةإویقل    یتحسن األداء الحراري في المباني  ذلك  

في  فمثال    مقبولة داخل المبنىبدرجة    والحفاظ على درجة حرارة مریحة وتحقیق مستویات الرطوبة والملوثات  هو تحقیق معدل التھویة 

حمامات یجب توفیر معدل  في المطابخ وال و   لتر/ ثانیة لكل شخص 4یقل عن  مناطق المعیشة وغرف النوم  یجب توفیر معدل تھویة ال 

 - و توجد عدة معالجات للتھویه بداخل المبني منھا : لتر/ ثانیة14عن ال یقل عنبما  التھویة 

  الشخشیخة /  إستخدام األنفاق تحت األرض  في تبرید الھواء/    المدخنة الشمسیة/  فتحات التھویة السقفیة   /إستخدام الفتحات المستحثة للھواء 

و األشكال    مالقف الھواء   / تصمیم النوافذ  /   التھویة باستخدام األسطح المزدوجه   الحوائط المزدوجه في توفیر وتبرید الھواء إستخدم  /

 (    توضح بعض من معالجات التھویة للمباني . 31الي  17من )

 

 

 

 

 ( تصمیم المسقط یوفر تیارات هوائیة19شكل )        غ الداخلي  ( تاثیر ارتفاع النوافذ علي الفرا18( یوضح اختالف المدخل عن المخرج      شكل)17كل )ش

 

              

 

( توضح 24- 23-22-21-20األشكال )                                                                                                      

                                                             تصمیمات متنوعة  للنوافذ و المقاسات القیاسیة للفراغ                                                                           
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 ( یوضح اشكال متنوعة من مالقف الھواء و حرك الھواء بداخلھا 26( یوضح تفاصیل قیاسیة للتھویة                             شكل )25شكل )

 

 

 

 

 

 

 

( یوضح استخدام المناور و الساللم للتویة و  28شكل )                       ( یوضح فتحات السقف العلویة للتویة و سحب الھواء      27شكل )

 التبرید  

 

 

 

 

 

 المدخنة الشمسیة في التھویة   ( یوضح  استخدام31شكل )         ( یوضح استخدام النوافذ في التھویة   30شكل )   ( یوضح استخدام التھویة    29شكل )
 اللیلیة في  التبرید                                                         

اإلنتاجیة و الصحة و الراحة   فھو یزید من ضوء النھار الطبیعي له فوائد متعددة للسكان  :الحصول علي اإلنارة الطبيعية : 24-2-12

یجب عدم  و %30إلى %20من    ستخدام اإلضاءة الصناعیةإ قلیل عن طریق ت  في المبنى ستھالك الطاقة والكھرباءإویقلل من البصریة  

داخل    ي الطبیعیة بحیث تضمن توزیع متساو  كما یجب تصمیم اإلنارة   ,    المباشرة غیر المرغوبة   الخلط بین ضوء النھار وأشعة الشمس 

  و   الداخل والخارج  توى شدة اإلنارة فيالناتج عن التضاد الشدید بین مسو اإلبھار  لضمان الراحة البصریة وتقلیل التباین  و    الفراغ

عمق الغرفة و إرتفاع عتب النافذة و وسائل التظلیل و  نوع الزجاج  و یؤثر    ضوء النھار مثل  تؤثر العدید من العوامل على توزیع

من جانب واحد  كانت مضاءة    كون اإلنارة الطبیعیة أخف في نھایة الغرف ذات المخطط العمیق اذا ت   عمق الغرفة تاثیرا هاما حیث  

عمق    بأن  ستخدام القاعدة  إ ب   أن تصمیم النوافذ یسمح بتوفیر إنارة كافیة بالنسبة لعمق الغرف   لذا فإنه من الضروري التأكد من  ,   فقط 

حیث     على اإلنارة الطبیعیة  الحائط  ؤثر شكل النوافذ وموقعھا منو ی   رتفاع النافذةإونصف    ختراق ضوء النھار في الغرفة هو ضعف إ

عند تصمیم النوافذ فإنه یجب مراعاة المحافظة  و النھار إلى مسافات أعمق داخل الغرفة رتفع رأس النافذة كلما كان دخول ضوء أكلما 

ذ المرتفعة  و من المعالجات الخاصة بتوفیر األضاءة الطبیعیة فتحات االسقف و النواف  التواصل البصري للسكان إلى خارج المبنى  على

 ( توضح بعض األبعاد القیاسیة لتصمیم الفتحات و أشكالھا .  35الي  32و األشكال من )
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 ( یوضح قانون األضاءة الطبیعیة للفراغ   32شكل)

 

 

 

 

 ( یوضح اإلضاءة العلویة  35( یوضح اإلضاءة النھاریة السقفیة            شكل )34شكل )           ( یوضح تاثیر ارتفاع النافذه علي اإلضاءة     33شكل)

  لواح بارنز لإلضاءة الطبیعیة  انظام و من االمعالجات الھامة  للحصول علي اإلضاءة الطبیعیة بداخل الفراغات الداخلیة بالمباني هو   

الفكرة التي یقوم علیھا هذا النظام هو إمكانیة نقل المتغیرات التي تحدث  لضوء و  و الذي یعتمد علي إستغالل أشعة الشمس و تحویلھا

و تتشكل  داخل الحیز أو توفیر اإلضاءة الطبیعیة في مساحات الشقق ذات الغرف المعزولة    في اإلضاءة الخارجیة والبیئة الطبیعیة إلى

مثبتة     یتم توصیل مرآة تتبع دائریة كبیرة وعالیة الجودة و    لمة عدسات تتبع میكانیكیة الشمس لتعكس الضوء إلى المناطق المظمن  

   داخل المباني  ستخدام األلیاف الضوئیة وتوزع الضوء الطبیعيإثم یتم توجیھھا داخل مبنى ب   ومن  على السقف بعدسة أو عدسات ثانویة

إال أنه یمكنھا أن   ستراتیجیة على نطاق واسعنتشار هذه اإلإعلى الرغم من عدم  وویتم دمجھا بالكامل في أنظمة اإلضاءة الصناعیة  

( الفكرة  38-37-36و توضح األشكال )    ستھالك الطاقة والكھرباء إ المناسبة للعمل وتقلل من    من اإلضاءة   %50إلى  %25توفر ما بین  

 األساسیة لھا  

     

 

 

 

 

( یوضح إستخدام انابیب   38( یوضح نظام الحصول علي اإلضاءة من الشمس               شكل  )37( نظام الواح بارنز لإلضاءة           شكل )36شكل)

 الشمس                   

داخل    %40  الي   %70بین    ما    ینبغي الحفاظ على مستویات الرطوبة   :   % 70-40  المحافظة على نسبة الرطوبة بين :24-2-13   

حیث یؤثر إنخفاض او زیادة نسبة الرطوبة علي جفاف الجلد و ظھور الحكة و التشققات    المبنى من أجل تحقیق الراحة الحراریة للسكان 

ن  والجدرا   نبعاث المواد الكیمیائیة مما یؤثر على األثاث الداخليإتعزز    بالید  و تحفز ظھور  الفطریات التي تسبب الحساسیة بالجسم و

بالفراغات و یتم ذلك بتوفیر التھویة اآلزمة للفراغات و دخول أشعة الشمس المناسبة  و طالء المباني بدهانات   وجودة الھواء الداخلي

 مناسبة لذلك مثل مواد  هالم السیلیكا و منع تسریب المیاه و عمل العوازل اآلزمة لذلك .     

یتفاوت    الداخلیة المتشابھة خالل فترة إشغالھا، كما  ة في المباني ذات المساحاتستھالك الطاقإیختلف  :  لتصميم المتضام:ا 24-2-14

إلى حجم المبنى على    الحوائطمساحة    تؤثر نسبة  و  ختالف مساحة غالفھا الخارجي إبحسب     مقدار حاجتھا للمواد في مرحلة البناء

الحراري وزاد    زاد الفقدان  كلما  المبنى للظروف الخارجیة  المعرضة في  كلما زادت المساحة,ف  الحرارة وفقدانھا من المبنى  معدل كسب

 مقارنة بالوحدات   ًالممتدة عمودیاً أقل فقداناً للطاقة وأكثر كفاءة  یعتبر التصمیم المتضام مثل المباني  ذلك  للتغلب على  و  ستھالك الطاقة  إ

 و هناك العدید من التصامیم لتجمیع المباني .   السكنیة المنفردة

بكمیة اإلشعاع الشمسي   ستھالك الطاقة ألنه یرتبطإیؤثر شكل المبنى على  :   الطاقة  ستهالك إالمبنى على و حجم   شكل  :15- 2- 24 

اإلشعاع الشمسي الذي یكون عمودیا على    أبعاد الواجھات في الجھة الغربیة ألنھا تتعرض لشدة  یفضل تقلیل  و  الساقط على المبنى

 ؤثر كما ی  الواجھة 

  التي تؤثر على كفاءة الطاقة ألنھا تحدد مساحة   رتفاعه أحد أهم العوامل إتعد نسبة عرض المبنى إلى  و    الطاقة   حجم المبنى على كفاءة  

التي تخضع لكسب الطاقة الشمسیة في    البیئة الداخلیة والخارجیة ومقدار مساحة المبنى  نتقال الحرارة بینإ    سطح المبنى التي یتم منه 
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- 39و الشكال )  للطاقة   هو األكثر كفاءة1:1,7أو  1:1,3العرض إلى االرتفاع     یعتبر الشكل المستطیل ذو نسبة   و خ الحارمنطقةالمنا

 ( توضح شكل الكتل و نسبتھا و تأثیر الكتل في توفیر الظالل و تأثیر شكل األسقف علي توفیر الظالل بالمبني . 40-41-42

 

 

 

 

 

 ( یوضح تاثیر  42شكل )        ( یوضح تاثیر الكتل في توفیر   41شكل )      ( یوضح نسب الكتلة         40شكل )         ( یوضح تأثیر شكل الكتل39شكل ) 

                  األسقف في توفیر الظالل                    الظالل لتوفیر الطاقة                  وعالقتھا بالطاقة                      و تاثیرها في المناطق                        

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 ( یوضح نسب الكتلة و التوجیه المناسب 43شكل)

یجب   :  وجيه الفراغات حسب الوظيفة :ت 24-2-17

  وذلك من  وكمیة كسب الحرارة الداخلیة  ستخدام وساعات اإلشغال المبنى حسب نوع اإل  مراعاة توجیه الغرف وتوزیع الفراغات في 

 استھالك الطاقة وضمان الراحة الحراریة   خالل ساعات اشغال الفراغ وبالتالي خفض 

المساحات التي تشترك في نفس ظروف التدفئة    هي مساحة أو مجموعة من والمنطقة الحراریة    :   فصل المساحات والغرف:24-2-18

تماماً ومنعزلة من أجل تجنب فقدان الحرارة بین    یجب مراعاة فصل الوظائف والغرف لتكون مغلقة  المبني  تصمیم    عند  و  والتبرید

مراعاته عند تصمیم المباني    ختیار أبعاد الفراغات والغرف عامل مھم یجبإإن  كما ان  أبعاد الغرف لھا أهمیة كبیرة حیث     الغرف

یة ألنھا تضمن سھولة وصول  الطبیع  تعتبر الغرف ضحلة المسقط األفقي أكثر كفاءة عند تصمیم اإلنارة والتھویةو    الموفرة للطاقة

    والتھویة وتوزیعھا في جمیع أنحاء الغرفة  اإلنارة

في حال  و  في المناخات الحارة   للفناء الداخلي فوائد عدیدة في تصمیم المباني الموفرة للطاقة  :  لفناء الداخلي وفوائده: ا 24-2-19

 المظلل بدرجة حرارة أقل وكثافة أعلى   ً الصیف بحیث یتمتع الھواءكوسیلة للتھویة الطبیعیة في فصل    ستخدامه إ تظلیل الفناء یمكن  

یجب أال   و  في الفناء وتحسین البیئة الداخلیة  المبنى مما یحفزه على الدخول للمبنى من خالل فتحات النوافذ  مقارنة بالھواء الداخلي في 

( توضح مقاسات و الفكرة    46-45-44و األشكال )  كامل ثالثة أضعاف ارتفاع المبنى المجاور لضمان تظلیله بال  یزید عمق الفناء عن

 الرئیسیة للفناءو عالقة الفناء باألفنیة المجاورة . 

 

 

   ( یوضح عالقة الفناء الرئیسي46( یوضح الفكرة الرئیسیة للفناء بداخل المبني     شكل )45( یوضح اشكال و مقاسات الفناء المناسبة     شكل )44شكل)

لموفر للطاقة  عتبر من أهم خطوات التصمیم ای  المبني :   :توجيه42-2-61

عتمد وی   من أحمال التدفئة والتبرید   %  80حوالي    یمكن أن یخفض والذي 

الذي   تجاه الصحیحستراتیجیات البیئیة على توجیه المبنى باإلمن اإل العدید

هو األساس الذي   كما یعتبر التوجیه المناسب ,   یراعي حركة الشمس والریاح

الشمسیة في حال تركیبھا في   تعتمد علیه أنظمة الطاقة المتجددة كالطاقة

إستطالة المباني في إتجاه المحور الشرقي الغربي فذلك و یفضل   المبنى

شمالي و الجنوبي مما  الوضع یزید من نسبة الواجھات المطلة على اإلتجاه ال

أن الشمس تكون  كما یوفر دخول أشعة الشمس عند الحاجة إلیھا في التدفئة 

مرتفعة جنوباً في السماء خالل األشھر الحارة و تكون منخفضة جنوباً خالل  

  بروزات  األشھر الباردة و إذا تم وضع النوافذ مواجھة لإلتجاه الجنوبي فإن 

و التعریشات النباتیة ستكون من أسھل   األسطح العلویة ووسائل التظلیل 

وسائل التظلیل التي تحجب أشعة الشمس خالل األشھر الحارة بینما تسمح 

تسھل أیضاً   ھاكما أن   بدخولھا إلى الفراغات المعماریة خالل األشھر الباردة 

من خلق إنارة داخلیة متوازنة من خالل السماح بدخول اإلضاءة اإلنتشاریة  

طلة على اإلتجاه الشمالي.عبر النوافذ الم   
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یمكن تصمیم  یعتبر من العناصر الھامة و التي توفر قدر مناسب من الطاقة و تقلل من إستھالكھا حیث   :  تظليلال:أدوات  24-2-20

 للتظلیل یتم تصمیمھا حسب الموقع ووفقا   ً هناك طرق متعددة و  خارجه وتكون إما ثابتة أو متحركة  وسائل التظلیل داخل المبنى أو 

فیھا   لضمان حجب أشعة الشمس في األوقات التي تكون  عتبار عند التصمیمالشمس في اإل یجب أخذ زوایا و المراد تظلیلھا  للواجھة 

من الكسب   %   90 یمكن أن یمنع التظلیل  كما  لھا بالدخول في فصل الشتاء أشعة الشمس غیر مرغوبة في الصیف والسماح 

  الحراریة ویقلل من الطاقة الالزمة للتبرید الراحة درجات الحرارة الداخلیة في الصیف ویزید من  الحراري الشمسي مما یخفض من

مناسب للمنطقة المنفذ بھا المبني و  وعاكسة للحرارة ذات معامل تظلیل  ستخدام وسائل تظلیل مصنوعة من مواد خفیفةإ یفضل  و

 ( توضح اشكال وسائل التظلیل   48( و )47األشكال )

 

 

 

 

                                                                                         

 ( یوضح أشكال متنوعة من كاسرات الشمس للنوافذ 48( یوضح اشكال متنوعة من أدوات التظلیل علي الفتحات                  شكل )47شكل )

واألسقف    الحوائط مكون من  الي  الغالف الخارج   یتم فقدان الحرارة وكسبھا في المباني من خالل   المستخدمة  :  المواد: أنواع  25

من فقدان الحرارة ومكاسبھا    للمواد المستخدمة في تصمیم غالف المبنى للحد   من المھم فھم الخصائص الحراریة   و   واألرضیات   والنوافذ 

الخصائص و  المناخیة  بناء على  المبني  به  المحافظة على    المنفذ  العزلإیجب  إغال  ستمراریة  إحكام  المبنى وضمان  قه  في غالف 

و تتاثر المواد بعدة عوامل أساسیة    خالل المناطق غیر محكمة اإلغالق   من فقدان الحرارة وكسبھا ومنع تسرب الھواء من   والتخلص

 منھا :   

وتقاس    المبنى بتأثیر فرق درجة حرارة داخل المبنى وخارجه  هي معدل تدفق الحرارة عبر غالفو:النتقالية الحرارية  معامل ا   -

عبر المبنى وتعتبر عامال أساسیاً     نتقالیة الحراریة مؤشرا على قدرة المواد على نقل الحرارةتعطي اإل  و  W/m2Kًك  2بوحدة واط/م  

للمادة وقدرتھا على العزل أفضل وقلت    كان األداء الحراري     نتقالیة الحراریة نخفضت قیمة اإلأكلما  و    في التصمیم الحراري للمبنى

الطاق  الحراریة نسبة  لقیمة اإل  و   المفقودة   ة  الحراریة  الحراریة لكل مادة من مكونات  اإل  هي عبارة عن مجموع   لحائط نتقالیة  نتقالیة 

وبالمثل تؤدي     بكفاءة عزل أفضل وتؤدي إلى فقدان حرارة أقل  تتمیزو  التي لدیھا مقاومة حراریة أعلى  ومواد  لل  العنصر اإلنشائي

 نتقالیة الحراریة المقاومة الحراریة هي معكوس اإل  تعتبر  و   التوصیل الحراري )تدفق الحرارة عبر المادة(  زیادة سمك المادة إلى تقلیل

  ستخدام المواد ذو الكتل إینصح ب  و  المنتقلة إلیھا ومن ثم إطالقھا متصاص وتخزین الحرارة إهي قدرة المادة على و :  الكتلة الحرارية -

تقوم المادة بتخزین الحرارة طوال الیوم    و   بین النھار واللیل   ختالف كبیر في درجة الحرارة إا  الحراریة العالیة في المناخات التي بھ

 .   اللیل عندما تكون درجات الحرارة منخفضة ثم تشع هذه الحرارة في الداخل أثناء   ()التأخر الزمني   لمدة

الحرارة    یعمل العزل على مقاومة  حیث  أنھما یعمالن معا  الرغم منتختلف الكتل الحراریة عن العزل على    و العزل :   الكتلة الحرارية-

قدرة    ضعف 30بمقدار  سم   10سماكتھا   مناسبة    تبلغ قدرة عزل مادة عازلة  حیث كمثال فإنه     بینما تقوم الكتل الحراریة بتخزینھا

تتمیز المباني ذات    و   العازلة في ذلك  ضعف قدرة المادة 30الطوب على تخزین الحرارة     الطوب من نفس السماكة بینما تفوق قدرة 

الوزن مثل الخشب    في حین أن المواد خفیفة    بحیث تسخن وتبرد ببطء    مثل الخرسانة والطوب بأن لھا كتلة حراریة عالیة   المواد الثقیلة

بطبقات عازلة    عالیة   ذات الكتل الحراریة ال  یجب تزوید المباني  لذا    تسخن وتبرد المباني بسرعة   لھا كتلة حراریة منخفضة بحیث

 ( توضح ما سبق . 52-51-50-49, و األشكال ) بأنظمة التدفئة والتبریدالمبني  تزوید  في حالمناسبة 
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 ( یوضح معامل اإلنتقالیة الحراریة    50شكل)                                                   ( یوضح فقدان الحرارة و كسبھا بالمباني    49شكل )     

 

 

 

 ( الكتل الحراریة و العزل 52شكل )                                         (یوضح الكتل الحراریة بالفراغ    51شكل )              

 ني :  : إستخدام العزل الحراري في المبا 26

نتقالیة  قیمة اإلالتحسین  إن إستخدام األنواع المتنوعة من عزل األسطح یؤدي الي     و األرضيات :    العزل الحراري لألسطح:26-1

إن تحسین الخواص الحراریة للسقف بما  للحفاظ علي الطاقة بداخل المبني كما     للسقف بحیث تتناسب مع القیم المطلوبة  الحراریة

و هنا توجد العدید من المواد  العازلة و التي لھا    في أحمال التدفئة والتبریدنسبة مناسبة  المحلیة یمكن أن یوفر     الكودات یتوافق مع  

 مواصفاتھا الخاصة للعزل . 

ما    عادة  و  الحراري   ع الداخلیة بین الغرف على نقل الحرارة بواسطة الحملی تؤثر القواط  :  العزل الحراري للقواطع الداخلية:26-2

و یجب تحقیق العزل المناسب بین فراغات المبني    سمنتیة على كال الجانبینأ  مونه  سم مع  10    طوب بسماكةال تتكون هذه القواطع من  

( یوضح المواد العازلة للحرارة  53لعدم و یجب تحقیق العزل المناسب بین فراغات المبني لعدم إنتقال الحرارة بین الفراغات و شكل )

تتنوع المواد المتاحة للعزل  حسب التفاصیل اآلزمة  و  یوضح بعض من أنواع العزل الحراري و مواصفاتھا الفنیة ,  ( 3, و جدول )

و  الصوف الصخري و األلیاف الزجاجیة و البولیسترین المدد و  البولیسترین الرغوي  و باد للتنفیذ و ظروف المبني فمن تلك المواد الل

 ( توضح بعض انواع العزل الحراري .  59-58-57- 56-55-54و األشكال )البیرالیت 
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 ( یوضح تصنیف المواد العازلة للحرارة   53شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( یوضح مواصفات بعض أنواع العزل الحراري 3جدول ) 

 

 

 

 

 ( عزل بمادة البولیسترین المدد  56( عزل بمادة البولیسترین الرغوي                 شكل )55( عزل بمادة اللباد                      شكل)54شكل )     

 

 

 

 

 

 ( عزل بمادة البیرالیت59شكل )             ( عزل بمادة الصوف الصخري                        58( عزل بمادة األلیاف الزجاجیة                شكل)57شكل )

  حیث   مقاومة حراریة منخفضة وفقد حراري عالي   هي أجزاء من المبنى ذاتوأو الجسور الباردة    :   الجسورالحرارية : معالجة  27 

الجسور في  لفقدان الالمناطق    تقع هذه  المبنى مما یجعلھا أكثر عرضة  الحراریة بجوار    و   الحرارة   غیر معزولة من  توجد الجسور 

ستمراریة العزل أثناء البناء أو من  إالحراریة من خالل    یمكن تجنب الجسور  و  نشائیة وحول الفتحات مثل األبواب والنوافذاألعمدة اإل

  یة في المبنىحلوال مقترحة للجسور الحرار  حیث تضمن تلك التفاصیل    المبنى  تنفیذالبسیطة أثناء  التفاصیل  اإلنشائیة    خالل بعض

( یوضح بعض الجسور  60بالمبني  شكل )   الطاقة إستھالك  من  %    40حوالي  تجنب الجسور الحراریة یمكن أن یؤدي إلى توفیر  و

 بالمبني .

 

 

 ( یوضح أماكن الجسور في المباني و التي یجب معالجتھا لعدم تسرب و فقدان الحرارة بانواعھا 60شكل )

النوافذ  : 28 و  حی   :خصائص و تصميم  إختیار موادها  و  یجب تصمیمھا  لذا  الطاقة  نفاذ  و  إستھالك  في  النقطة األضعف  ث هي 

 تفاصیالتھا بعنایة و هناك العدید من العوامل المؤثرة في ذلك و هي :  
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عن النوافذ    حیث تعتبرالنوافذ المفصلیة ذات جدوي من تلك الناحیة      ھاستھالكوإ   كفاءة الطاقة   یؤثرشكل النافذة في    شكل النافذة : -أ 

فإنھا      تمنع تسرب الھواء أما النوافذ المنزلقة والتي هي األكثر شیوعا  أنھا محكمة اإلغالق من جمیع الجوانب بحیثالمنزلقة حیث  

ستھالك الطاقة  إ   النافذة مما یسبب زیادة في رات  وإطاضلف  یمكن أن یتسرب بین    ستھالك الطاقة ألن الھواء إتعتبر أقل كفاءة في  

 ( یوضح بعض أنواع طرق فتح النافذة . 61و شكل ) الالزمة  

  أو نوعیات أخري و   أو ثالثیة  تتكون النوافذ من طبقات زجاجیة منفردة أو مزدوجة حیث    ختیار الزجاج بعنایةإیجب     الزجاج :- ب 

  ستھالك الطاقة الالزمة للتدفئة والتبرید مقارنة إ  نم  %25نه یخفض ما نسبته  إالمباني إذ     ستخدام الزجاج المزدوج في تصمیمإینصح ب 

نخفض  إكلما و من العوامل الرئیسیة المؤثرة في الزجاج معامل اإلكتساب الحراري و معامل التظلیل حیث إنه    بنوافذ الزجاج المفرد

   نخفض معامل التظلیل إكلما  كما إنه  ,     قلت الحرارة الشمسیة التي تعبر من خاللھا  كلما    كتساب الحراري الشمسي للنافذةمعامل اإل

( یوضح بعض أنواع    62, و هناك العدید من األنواع التي یجب إختیار المناسب لھا في المبني  و شكل ) الشمسي    قل الكسب الحراري 

 الزجاج 

تحسین    إن  و   مل الحراريالحرارة المنتقلة خاللھا بواسطة الح   تؤثر المادة المصنوع منھا إطار النافذة على مقدار   إطار النافذة:-ت

 ( یوضح بعضأنواع أطارات النافذة. 63و شكل )   ستھالك الطاقة في المبانيإ زیادة كفاءة    الخصائص الحراریة إلطار النافذة یسھم في

واألشعة فوق البنفسجیة  الحمراء    یقلل الزجاج ذو الطبقة قلیلة االبتعاثیة  من كمیة األشعة تحت   :بتعاثيةلزجاج ذو الطبقة قليلة اإلا -ث

طبقة رقیقة شفافة تعمل على عكس    تحتوي هذه النوافذ على  و  تقلیل كمیة الضوء التي تعبر من خالله  التي تأتي من خالل الزجاج دون

نت  أما إذا كا    التدفئة الشمسیة مرغوبة   على السطح الداخلي للجزء الداخلي من الزجاج في حال كانت   یجب تثبیت الطبقة   و   الحرارة 

 .   یتم تثبیت الطبقة على السطح الداخلي للجزء الخارجي من الزجاج التدفئة الشمسیة غیر مرغوبة

نتقال الحرارة عبر  إیمكن تقلیل  و    یؤثر التباعد بین طبقات الزجاج في النوافذ على األداء الحراري  :  لتباعد بين طبقات الزجاجا-ج

منخفض التكلفة وغیر سام    عبارة عن غاز شفاف   هو  و   المزدوج بدالً من الھواء  أجزاء الزجاج  ستخدام غازاألرجون بینإالنوافذ ب 

إلى تحسین قیمة المقاومة    ستخدام األرجون بین ألواح الزجاج بدال من الھواءإ یمكن أن یؤدي  و  یتمیز بتوصیل حراري أقل من الھواء  

 اح الزجاج و نوعیتھا و عالقتھا بكفاءة الطاقة ( یوضح تأثیر التباعد بین الو64و شكل )   %20الحراریة للزجاج بنسبة 

الزجاجية الشمسية-ل بین داخل   :  الغرف  المبنى  الغرف الزجاجیة هي غرف وسطیة تفصل  الغرف كحاجز    و   وخارج  تعمل هذه 

هذه الغرف     یجب توجیه  و ستخدامھا للتدفئة خالل فصل الشتاءإ  البیئة الداخلیة من الظروف الجویة الخارجیة ویمكن  حراري لحمایة 

الزجاجیة الشمسیة على مداخل للھواء    تحتوي الغرف   و الكسب الحراري الشمسي في الصیف  للجنوب وتظلیلھا بشكل صحیح لتجنب

  الحرارة الداخلیة  فصل الشتاء للسماح بالحرارة للدخول وزیادة درجة  الداخلي بحیث یمكن إغالقھا في الصیف وفتحھا في نحو الفراغ

          . یوضح الغرف الزجاجیة الشمسیة و تاثیرها بالفراغ ( 65و شكل)

سم عن طبقة من  10  -20    سم ویبعد مسافة20جدار الترومب عبارة عن جدار سماكته     یساعد في تسخین الھواء  :  جدارترومب-و

وتسخین الھواء وإطالقه    ص الطاقة الشمسیةویعمل الفراغ بین الجدار والزجاج على امتصا  الزجاج. عادة ما یطلى الجدار بلون غامق،

فصل الصیف لمنع   خالل فتحات علویة في فصل الشتاء. بینما یتم إغالق الفتحات في  لداخل المبنى عن طریق النقل الحراري من

لمبني (توضح  تفاصیل جدار ترومب علي الفراغ الداخلي ل68-67-66و األشكال )  انتقال الكسب الحراري الشمسي لداخل المبنى

 وشكله بالمبني 

 

 

 
 طریقة فتح النافذة حیث                             ( یوضح 61شكل )

 ( یوضح مواد النافذة و كفاءتھا 63( انواع الزجاج                   شكل)62المفصلیة تقلل من فقد الطاقة                                 شكل )

 

 



الطاقة للوصول الي مباني صفرية الطاقة  استخدام نحو ترشيد   

                                                                                 735      JAUES, 17, 63, 2022 

 

 
 

 

 

 

 

( یوضح الغرف الزجاجیة  65وكفاءة الطاقة                                 شكل ) و نوعیته   تأثیر التباعد بین الواح الزجاج( یوضح 64شكل )

 الشمسیة و تاثیرها بالفراغ       

 

      

 
 

 تأثیر استخدام معالجة جدار ترومب في معالجة الفتحات  باستخدام اشعة الشمس لتقلیل فقد الطاقة    ( یوضح 68-67-66) األشكال                

  جھات الوا  ن امة  فألواهتأثیرات بیئیة ومناخیة    هات الخارجیة ل ھ الواج  نإختیار ألوا  ن إ   :إختيار األلوان  المناسبة للتشطيبات : 29       

(  ان األلوان الفاتحة أو  4)   ل الجدو   ن لألشعة الشمسیة ویتضح م  الحوائط و األسقف  ى مدى إمتصاص  لتؤثر ع  واألسطح الخارجیة 

عن الواجھات و المبني مما یقلل من إستھالك الطاقة في تبرید    عكس اإلشعاع الشمسي  القریبة من اللون األبیض لھا القدرة علي  

 فراغات المبني .  

 هانات علي درجة اإلمتصاص ( یوضح تاثیر ألوان الد4جدول رقم )

 

 

 

 

ا  و یجب عدم تخزینھا لفترات طویلة و یمكن اإلستفادة  وتخزینی حیث یمكن اإلستفادة منھا    :اإلستفادة من تجميع مياه األمطار :   30

اه األمطار  و تعتبر می   أو شطف المراحیضمنھا في أعمال الري كما یمكن بعد   تنقیتھا إستخدامھا في میاه الشرب  ضمانا للسالمة  

و    في المیاه الجوفیة   نجدها التي  عن  منخفض   معدني  ا ذات محتوىھإذا ماقورنت بمصادر المیاه األخرى حیث أن  لذات نوعیة أفض 

( یوضح كیفیة اإلستفادة من  69بھذه الطریقة یمكن توفیر موارد المیاه و التي تستھلك قدرا من الطاقة لتوفیر المیاه بالمباني و شكل )

ألرضیات المسامیة المنفذة للمیاه أو التبلیط بالنظام الشبكي المفتوح  حیث تسمح بتجمیع میاه  ا  إستخدام  میاه األمطار, كما إنه یمكن  

إستغالل    إعادة   و اعادة تدویرها الي عناصر یمكنأو میاه الغسیل و خالفه حول المبني و یمكن إستغاللھا في ري المزروعات  أمطار  األ

 ( ذلك .  70و یوضح شكل ) تلك المیاه
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 ( یوضح استخدام االرضیات المسامیة و إعادة تشغیلھا  70( یوضح اإلستفادة من تجمیع میاه األمطار                   شكل)69شكل )
: حیث یتم اإلستفادة منھا في شطف المراحیض و الري  و أعمال تنسیق الموقع فقط و بذلك تقلل   :اإلستفادة من المياه الرمادية  31

المفقودة في تلك األعمال من تشغیل المضخات الكھربائیة اآلزمة لضخ المیاه الیھا و یتم ذلك عن طریق التصمیمات    من إستھالك الطاقة

 ( یوضح كیفیة اإلستفادة من المیاه الرمادیة بالمباني . 71الصحیة المناسبة لكل مبني و شكل )

 

 

 ( یوضح كیفیة اإلستفادة من المیاه الرمادیة بالمباني 71شكل )                                                          

ة  ی ات طبیعی قة الناتجه من عملا ن مصطلح الطاقه المتجددة یعبرعن الطإ  :إستخدام  الطاقات المتجددة في توفير الطاقة :  32

ة الجوفیه والریاح  ی اقة الحرارطل مس واششعة ال أنسان وتتجدد بصوره دائمه ویوجد في الطبیعه عدة أنواع منھا مثل  دون تدخل اإل

هم مزایا  أومن     شكالھا المختلفهأة ب ی ضافه الى طاقة الكتلة الحیوو الساقطه من المنحدرات باإلأوأمواج البحر وطاقة المیاه الجاریه  

ً وت   نھا طاقه نظیفه إضافه الى  اقة المتجددة بأنھا غیر نافذه ومجانیه باإلطال  ُ فـي شـمال أفریقیـا والمنطقـة  عـد مصـر البلـد األكثـر سـكانا

ى التضخـم المطـرد فـي عـدد السـكان إلـى زیـادة سـریعة  أدعـداد السـكان األسـرع نمـواً ّ فـي العالـم وقـد    العربیـة ویعتبـر سـكانھا فـي

الغـاز الطبیعـي ومـع تصاعـد    كتشـافاتإعلـى الرغـم مـن    الدالطلـب علـى الطاقـة ممـا ألقـى بثقلـه علـى مـوارد الطاقـة فـي البـ   فـي

و لذلك    مـن أجـل مواكبـة الطلـب المتزایـد علـى الطاقـة  الدقـدرات تولیـد الكھربـاء فـي البـواجھت  2014   أزمـة الوقـود فـي عـام 

ة المتكاملــة والمســتدامة حتــى  ســتراتیجیة الطاقــإالطاقــة تعــرف باســم   سـتراتیجیة لتنویـع مصـادر إوضعـت الحكومـة المصریـة  

 ســتقرار المســتمرین  واإل وذلــك لضمــان األمــن2035عــام  

الطاقـة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة وتحقیـق    ســتراتیجیة علــى مضاعفــة تطویــر وتنطــوي هــذه اإل   الدإلمــدادات الطاقــة فــي البــ

لذلــك فــإن مصــر ملتزمــة بنشــر تقنیــات    فـي قطـاع الطاقـة  العدیـد مـن برامـج إعـادة التأهیـل والصیانـة ذلـك جزئیـاً مـن خـال  

   2035المتكاملـة والمسـتدامة حتـى عـام     سـتراتیجیة الطاقـةإ وطبقـاً لمـا هـو محـدد فـي      الطاقــة المتجــددة علــى نطــاق واســع

مــن الطاقــة الكھربائیــة مــن المصــادر    %50لمصریـة أهدافـاً للطاقـة المتجـددة  یمكـن لمصـر أن توفـر  وضعـت الحكومـة احیث  

     2030  المتجــددة بحلــول عــام 

یوضح تطورات مختارة  (  5و الدیجرام رقم  )    2035یوضح إجمالي القدرة المركبة مقابل ذروة الطلب حتي    ( 4و الدیجرام رقم  )

 .  2030الي  2014دات الوقود األحفوري و الطاقة المتجددة ما بین في إمدا
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 2035(  یوضح إجمالي القدرة المركبة مقابل ذروة الطلب حتي 4دیجرام ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2030الي  2014(   یوضح تطورات مختارة في إمدادات الوقود األحفوري و الطاقة المتجددة ما بین 5دیجرام )

                                                                                                                 

 و من أنماط إستخدامات الطاقة المتجددة في المباني التالي : 

الصادره نتیجة التفاعل في مركز الشمس وتصل  شعه الضوئیه والحراریة  نھا األبأتعرف الطاقه الشمسیه  : الخاليا الشمسية:  32-1

  2كیلوات/ م  7-5شعاع شمسي مرتفعه )إموجات مختلفه وتتمتع مصر بمعدالت    طوالأاشعه ب رض على شكل حزمه من األسطح األ

ً   3000یوم( وفترات مشمسه تتجاوز   یة و الكھربائیة نتاج الطاقة الحرارستغاللھا مجدیاً في مختلف التطبیقات إلإ مما یجعل      ساعه سنویا

  نتشر مؤخراً تركیب أحفوري  وقد  قتصادیة و خاصة المباني لتوفیر الطاقة بھا و عدم اإلعتماد علي الوقود األ في شتى القطاعات اإل

ات  وحد  باإلضافة الي    نظمة الصغیرة للمنازل والمباني العامه والتجاریه والصناعات المختلفهسواءاً لأل  وحدات خالیا الطاقة الشمسیة  

الكھروض  الخالیا  بواسطة  الكھربائیة  الطاقة  الكھربائیه ضمن شروط  ب ئیه   وتولید  الشبكة  المربوطه على  المركزیة  التولید  محطات 

سطح  وواجھات المباني و منھا ما یركب في النوافذ و من أنواع الخالیا  أوترتیبات خاصه  و یتم تركیب و حدات الفوتوفولتیة علي  

  أللواح الشمسیة الكریستاالت وألواح شمسیة زجاجیة مزدوجة و األلواح الشمسیة شبه  اشمسیة أحادیة البلوریة والشمسیة  األلواح ال

( یوضحان بعض المشاریع    73( و )  72( یوضح بعض أنواع الخالیا الشمسیة السلیكونیة المتنوعة و شكل )6المرنة  و دیجرام )

 ة . العالمیة المستخدم فیھما خالیا الطاقة الشمسی 
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 نواع الخالیا السلیكونیة و دي كفاءتھا أ(  یوضح  6دیجرام ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( اإلستاد الشمسي بتایوان                                                                                            73الصین و فیه إستخدام الخالیا الشمسیة                        شكل) –(  مشروع جرین بیكس 72شكل ) 

 لتوفیر الطاقة وتوفر الكھرباء للوحة اعالنیة                  
 

 

 

 

 

 

 

 ( یوضح إستخدام طاقة الریاح في تولید الكھرباء   74شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

وهي عباره عن الطاقه الحركیه المحموله    الرياح:طاقة  :32-2

  مع الریاح والتي تتحرك بفعل فروقات درجة الحراره والضغط 

البیئة   تاثیرلھا  علي  ال  التي  المتجدد  الطاقة  أنواع  من  تعتبر  و 

نشاء مزارع لمراوح الریاح  إستغاللھا وإمما یدعو الى  المحیط بھا  

ن  أشاره هنا الى نتاج الطاقة الكھربائیة ولكن من المھم اإلإبھدف 

سرعة الریاح وخصائصھا تختلف من موقع آلخر وبالتالي ال بد  

بتركیب إمن   التفكیر  قبل  الریاح  لطبیعة  وقیاسات  مراقبه  جراء 

الھوائیه ب   المراوح  الطاقة  توفیر  تم  المباني  ھا  و توجد عدید من 

( شكل  و  الریاح  طاقة  إستغالل  طریق  كیفیة  74عن  یوضح   )

إستخدام طاقة الریاح في تولید الكھرباء و ربطھا علي الشبكات  

( یوضح إستخدام طاقة الریاح في  75الرئیسیة للكھرباء و شكل )

Strata SE1مبني  . بلندن    
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بلندن  كأحد األمثلة الممیزة إلستخدام طاقة  الریاح في تولید الطاقة بالمبني و توضح الصور الشكل    Strata SE1( یوضح مبني   75شكل )

 BFLSم و هذا المبني للمصمم المعماري  147العام للمبني و حركة  و    سرعة الریاح علي المبني  بارتفاع 

 في تولید الكھرباء  جارة العالمي بالبحرین مبني الت ( یوضح أحد المباني المستخدم فیھا طاقة الریاح  76و شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( یوضح مبني  التجارة العالمي بالبحرین  كأحد األمثلة الممیزة إلستخدام طاقة الریاح   76شكل )

 

  التي   و توجد العدید من تلك السلوكیات   ستھالك الطاقةإعلى كمیة    المبني  تؤثر السلوكیات في    اإلنسانية المعيشية :لسلوكيات  :ا33

الستخدام    بعض األنماط والسلوكیات   و فیما یلي     ستھالك الطاقة إلمتوازن  ستھالك الطاقة وتحقیق معیار  إیمكن تبنیھا لخفض معدل  

 - للطاقة :  الي عتوفیر  األجھزة والتي یمكن أن ینتج عنھا

فكلما زاد مستوى    ءتھاطاقة كفاو التي تؤثر في    ختیار أجھزة التكییف ذات الكفاءة العالیة ذا المستوى األعلى  إیجب  أجهزة التكييف :أ:

ستخـدام أجھزة التحـكم التـلقائي فـي نظام التكییف  و إ  إجراء الصیانة الدوریة  مع    ستھالك المكیف للطاقة الكھربائیةإالكفاءة كلما قل  

إطفاء المكیفات عند الخروج من المكتب  مع    عدم ترك الشبابیك واألبواب مفتوحة أثناء تشغیل المكیفو    إلطفائـه عنـد عـدم الحـاجة

درجة مئویه وهي الدرجه األنسب للتبرید    25-23ضبط ثرموستات المكیف )جھاز ضبط الحراره( ما بین  كما إن    المنزل   أو الغرفه    او

 ه. المناسبة للمكان المراد تبریدختیار سعة المكیف إ اباإلضافة الي  المریح والصحي 

بأن    توضح :    االناره ب: وحدات   المحلیه  الى مصابیح اإلإمن    %30-10الدراسات  یعود  المباني  الطاقه في  ناره )المنزلي  ستھالك 

بواب خاصة  شعة الشمس بالدخول عبر النوافذ واألدون السماح أل    مكانناره الطبیعیه قدر اإلستفاده من اإلالتجاري( ولھذا یتوجب اإلو

و ضبطھا لتعمل وتطفيء  أ ستخدامھا عند الحاجه فقط  إ ختیار المصابیح الموفرة للطاقه وذات الكفاءة العالیه وإوكذلك    خالل الصیف 

المصابیح بشكل دوري من الغبار المتراكم والذي بدوره یقلل شدة    مع تنظیف و مؤقت زمني  أشخاص  تلقائیاً بواسطة حساس لحركة األ 

ً اإل التّلفاز لترشید  كما إن إ  ناره الى النصف تقریبا ستھالك الكھرباء من جھة ولخفض البریق  إستخدام إنارة منخفضة أثناء مشاهدة 

ذلك یؤدي الي تخفیض إستھالك الكھرباء بالمباني كل  التقلیل او االمتناع عن إنارة األسوار والحدائق و    المؤذي للعین من جھة أخرى

 . 

و الثالجه، الغساالت .. الخ(، من  أ جھزة التكییف، المبردات  أجھزه ) عند التفكیر بشراء األ   :  جهزه ذات الكفاءه العاليهختيار األت:إ

على الجھاز والذي یوضح تصنیف  وذلك من خالل التدقیق في ملصق الطاقه المثبت      جھزه ذات الكفاءه العالیهختیار األ إفضل  األ

ختیار  إشاره الى ضرورة  ظروف تشغیلیه وال بد من اإل   مانض وستھالك وكمیة الطاقه السنویه الالزمه  الجھاز من حیث كفاءة اإل

 المصنعة . كثر من الحاجه وتشغیلھا وفقاً لتعلیمات الشركات أستھالك طاقه تفادیاً إلاإلستخدام جھزه ذات الحجم المناسب لحاجة األ
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جراء عدم  إهم أستخدام السخان الكھربائي وإ تستھلك عملیة تسخین المیاه كمیة ال یستھان بھا من الطاقه سواء عند  :  تسخين المياهث:

درجة مئویه    50-40جة الحراره، بحدود  وضبط در   ترك السخان الكھربائي موصوالً بمصدر الكھرباء طوال الوقت دون الحاجه لذلك  

ستخدام المیاه الساخنة عند  ة مع إشمسی   اتستبدال السخانات التقلیدیه المستھلكه للطاقه بسخان إهم من ذلك كله  واأل   وعدم تجاوزها

ده وتوعیة أفراد األسرة  في االیام غیر البار  ه ستخدامات الروتینیة مثل غسل األیدي والوجاستخدام المیاه الباردة لإلو    الضرورة فقط

 .  صیانة أجھزة تسخین المیاه دوریا ومعایرتھاو  لتخفیف الحمل عن أجھزة تسخین المیاه

تتسرب إلى الداخل من خالل إصالح    إن إحكام غالف المنزل وتقلیل كمیة الھواء التي  :   لتوفير الطاقة  صالح الفجوات والتشققات ج :إ

ستراتیجیة تخفیض  ینتج عن هذه اإلو  وقلیلة التكلفة لتحسین كفاءة األداء الحراري   لة وفعالة والتشققات والثقوب طریقة سھ  الفجوات 

سد الثغرات عن طریق سد    یمكنو  الراحة الحراریة وتوفیر بیئة صحیة داخلیة   المستھلكة في التدفئة والتبرید وزیادة في   كبیر للطاقة 

ومنع    إحكام اإلغالق  المناسبة و علي ذك فإن  باستخدام الشرائح المطاطیة والشرائح مالئة أو    باألبواب والنوافذ بمادة   المناطق المحیطة 

 .  %30 بنسبة تصل إلى تسرب الھواء یؤدي إلى توفیر الطاقة

من    %80-40  نوافذ  ألنھا تعمل على الحد من دخول  الستخدام شفافیات النوافذ على  إیجب    :  ستخدام شفافيات )فيلم( النوافذد :إ  

 من أشعة الشمس الطبیعیة %80و تعكس أكثرمن   حرارة الشمس 

 ( توضح بعض السلوكیات الصحیحة إلستخدام األجھزة    80-79-78-77و األشكال )

 

 

 

 

 

 إستخدام السلوكیات الصحیحة إلستخدام األجھزة لتوفیر إستھالك الطاقة  وضح ت( 80-79-78-77)شكل 

ینبغـي أن نحـدد معـدل كثافة الطاقة  :نتائج إستخدام إستراتيجيات تحسين و توفير كفاءة الطاقة في المباني :  34 

تھالك الطاقــة والكھربــاء فــي المبانــي   ســإمــع زیــادة    و  ستھالكمن أجل تحسین كفاءة الطاقة وترشید اإل  المسـتخدمة فـي المباني

مــن خــالل     وتشــجیع الســكان علــى المســاهمة فــي تحقیــق كفــاءة الطاقــة   ســتھالكیةلضــروري تقییــم األنمــاط اإل ابــات مــن  

حیث یمكن إختصار المردود اإلیجابي     ة المتجددة باإلضافـة للتحـول إلـى مصـادر الطاقـ   ســتخدام التكنولوجیــاإســتھالك وترشــید اإل

 لتحسین كفاءة الطاقة في التالي :  

الطاقة :  34-1 یشــبھھا مــن المبانــيإ حســاب معــدل    :توفير  بنفســھا وبمــا  أدائھــا  الطاقــة ومقارنــة    من ذلك   یمكن    ســتھالك 

بدورهــا تزیــد مــن   والتـي  للمباني    تطبیقھـا فـي مرحلـة التصمیـم ومرحلـة إعـادة التأهیـلیجـب    تحدیــد التدابیــر الالزمــة التــي

كفــاءة الطاقــة ممــا    كمــا أن المقارنــة المرجعیــة توعــي الســكان بمعاییــربھا ,    ســتھالك الطاقــةإ كفــاءة المبنــى وترشــد مــن  

 .ستھالككمیة اإل وتشغیلیة تخفض فوراً من  ةیدفعھــم إلــى تغیــرات ســلوكی 

إلــى توفیــر فواتیــر الطاقــة والمیــاه    تكمــن الفائــدة األساســیة مــن المبانــي الموفــرة للطاقــة   :فض النفقات التشغيلية:خ34-2

 عمرها مما یقلل من تكالیف التشغیل والصیانة   ـول أن المنشــآت واألنظمــة الموفــرة للطاقــة معروفــة بطـ  إضافــة إلــى  و   والكھربــاء

الطاقــة فــي المبانــي    ســتھالكإإن مــا تنشــره الحكومــة مــن بیانــات كمیــة عــن كفــاءة    :الفوائد العائدة على الحكومة:34-3

  ,  المســتھلكین للطاقــة  ســتخدامإفھــم أنمــاط    بھــا  یســاعد مــزودي الخدمــات علــى  وأثــر خصائــص البنــاء علــى أداء الطاقــة

كفــاءة وتصمیــم أســالیب    صانعــي السیاســات وأصحــاب القــرار مــن تحدیــد المبانــي األقــل   كمــا أن المقارنــة المرجعیــة تمكــن

 أكثــر فعالیــة إلعــادة تأهیلھــا

یعتبر  المقیاس األكثر شیوعا  في المقارنة المرجعیة للمباني و التي    معدل كثافة الطاقة    للمباني ::تطبيق المقارنة المرجعية  34-4

  الخصائص   في المبنى ومقارنته بالمباني التي لدیھا نفس   یتم من خاللھا حساب معدل الطاقة المستخدمة   العملیة التي   یمكن تعریفھا بأنھا  

المرجعیة لعمل مقیاس  و المقارنة  التقییم  ی   تھدف  المباني منإ من خالله    تم  الطاقة في  الطاقة وتخفیض    ستھالك  تعزیز كفاءة  أجل 

   محفظة نجمة الطاقةو    نجمة الطاقة  و یتم ذلك بإتباع البرامج اآلزمة لتقییم المباني من ناحیة إستھالكھا للطاقة مثل برامج      ستھالكاإل

 م في تقییم المبني . ( یوضح عناصر معدل كثافة الطاقة المستخد81و شكل )

  یعتقــدون بــأن مبانیھــم أكثــر كفــاءة ممــا هــي علیــه مالكــي المشــاریع: حیث كثیر من : فوائد التسويق  و المنافسة   34-5

الراغبیــن بالشــراء أو   ســتھالك الطاقــة فــي المبانــي یســاعد األشــخاص إ ولذلـك فـإن وجـود معیـار یحـدد كمیـة   بالفعـل

 البعض أداء الطاقــة فــي المبانــي ومقارنتھــا ببعضھــا ســتئجار علــى معرفــة اإل
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 ( یوضح عناصر معدل كثافة الطاقة المستخدم في تقییم المبني 81شكل )

لتقییـم أداء الطاقـة فـي المبانـي    المرجعیـة للطاقـة هـو إیجـاد معیـارإن الھـدف الرئیسـي مـن المقارنـة     :الفوائدالصحية والبيئية :34-6

حیث سكان المباني     سـتھالك المـوارد وتخفیـف األضـرار البیئیـة في قطـاع البناءإمـن كمیـة    یـؤدي ذلـك إلـى الحدو  وأثرهـا البیئـي

علي   %5الموفرة للطاقة  یستفیدون  براحة حراریة داخلیة  وصحة و رفاهیة أفضل و مما یؤدي ذلك الي الزیادة في اإلنتاجیة بنسبة  

 بسبب اإلضاءة الطبیعیة .  %25بسبب التھویة المناسبة و  %10األقل  بسبب ضبط  درجة الحرارة و 

البيئية:34-7 ا  :التوعية  فــيتزیــد  الطاقــة  المرجعیــة ألداء  للســكان ممــا  لمقارنــة  البیئــي  الوعــي  مــن  فــي    األبنیــة  یســاهم 

 ستھالك الطاقة إالممارسات في ترشید  عتمادهــم ألفضــل إتعزیــز 

عن طریق الھواتف الذكیة    نظام للتحكم بالطاقة داخل المباني من خالل أجھزة تحكم یمكن إدارتھا عن بعد   وهو: إدارة الطاقة :  35

خاص بتوصیل األجھزة  عدة محاور , فالمحور األول  یتكون النظام من      أو أجھزة الكمبیوتر وذلك من خالل برنامج خاص بالنظام

   ویعمل هذا على السیطرة على األجھزة والقدرة على إیقاف أو تشغیل األجھزة, كما یمكن تحدید أوقات التشغیل واإلیقاف     بالكھرباء

 إرسال تنبیھات إلى جھاز التحكم إذا تم إیقاف أو تشغیل األجھزة    ویتمیز بإمكانیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فإن إدارة الطاقة هي عملیة مراقبة وإدارة وحفظ الطاقة في المباني والمؤسسات وهذا یتوجب       عندما یتعلق األمر بـحفظ الطاقة و

وذلك بواسطة التحلیل المنھجي للقیم  و توفیرها  جل حفظ الطاقة أإیجاد الطرق من  و    ستھالك الطاقة وجمع المعلومات إ مراقبة وقیاس  

كتغیر    ستخدام الطرق البدیلة  إ ب كمیة الوفر في الطاقة عند  اس الوقت حس المقاسة من أجل إیجاد وتحدید مصادر الھدر الیومي وبنف

للمبني  وخالفه  و من األنظمة الشائعة اإلستخدام في المباني هو  العزل  انواع    المعدات المستخدمة مثل مصابیح اإلضاءة أو تحدیث  

  بالمحور  ویتصل     فھو خاص بالتحكم بحرارة المبنىالمحور الثاني  أما  

تعمل باللمس تحتوي على جمیع    ات توضیحیة  الثالث والمكون من شاش

بالحرارة التحكم  بجھاز  الخاصة  و    المعلومات  الرطوبة  و  التھویة  و 

بالمبني   موجود  هو  ما  بالمحور    ویتصل  خالفه وحسب  المحور  هذا 

كافة    الكھرباء الخاص بالمبنى  ویوفر    بالتحكم بلوحات    مباشرة  الرابع  

الطاقة  إعن  لخاصة  ا  معلوماتال وقیاسات  تلك  ستخدامات  و  بالمبني 

كمنظومة واحدة یمكن أن تتواصل مع  بأجھزة و تعمل    تعمل  المحاور  

یتمیز النظام  حیث    بذلكبعضھا البعض وإمكانیة إدارة الطاقة في المباني  

كما أنه یتمیز بأمان    نبعاثات الكربون إاستھالك الطاقة وخفض إبتوفیر 

ستخدامات األجھزة عن  إأن یكون البدیل األمثل في    عالي وقدرته على

 بعد داخل وخارج المبنى
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بھذا  تمثل األنظمة المرتبطة    و  یة والكھربائیة والتكییفاتألكثر شیوعاً في المشاریع الكبیرة ذات األنظمة المیكانیكو هو ا  BMSنظام  

   .  %40قد یصل هذا الرقم إلى    وإذا تم تضمین اإلضاءة  ستخدام الطاقة في المبنىإ% من 20نسبة   توفیر ما یقارب   عادة النظام

ري للمبني و الموقع الخاص به يمكن  ومن خالل ما سبق و بإستخدام كافة التقنيات التكنولوجية الحديثة  و حسب التصميم المعما   

الوصول الي مباني صفرية الطاقة و التي تعتبر الهدف األساسي ألي مؤسسة او دولة تسعي الي الوصول الي  تنفيذ مباني ال  

 تستهلك طاقة و توفر الطاقة بشكل عالي وهنا يبدأ التوجه الي تصميم مباني ذات صفرية الطاقة .  

یــث یكــون مجمــوع الطاقــة  ح سـتھالك الطاقة مقدارها صفرإ   هي مبانى تسـتخدم محصلة من  :  الطاقةالمبانـي صفرية  :  36

  المثالیــة التــي تكــون محصلــة معــدل  الطاقــة المنتجــة منــه ویعبــر عــن الحالــة   فــي المبنــى ســنویا معــادال لمقــدار  المســتخدمة

ً و    هــا صفــرالطاقــة المســتخدمة عند   طویــل األمــد تــم إعــداده مــن قبــل المجلــس   یعـد الوصـول إلـى معدل الصفر مشـروعاً عالمیا

مـن المنظمـات فـي مختلـف    قامـت العدیـد  حیث    ودعـم المبانـي صفریـة الكربـون   یھــدف إلــى تعزیــز و  العالمــي لألبنیــة الخضــراء  

یساهم إدخال المباني , و    واألنظمــة التــي تدعــم هــذا المفھــوم    إلى هذا المشـروع من خالل تشـجیع الممارسـات   البلـدان باالنضمـام

 : عناصراساسیة منھا  والعناصر األساسیة للمباني صفریة الطاقة تتمثل    معدومة الطاقة بجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة

 ستخدام الطاقة في المباني  إفإن العزل الحراري الجید لألرضیات والجدران واألسقف یعظم كفاءة   .  العزل:1

  وهي عبارة عن نوافذ تتكون من طبقتین أو ثالث من األلواح الزجاجیة منخفضة اإلشعاع لتمریر أو حجب حرارة الشمس   .  النوافذ:2

 ل نقل الحرارة حیث تثّبت بإحكام لتخفیض تسرب الھواء والضجیج الخارجي. مزودة بإطارات من األلمنیوم المعالج حراریاً لتقلی  و

سواء بتركیب الخالیا الّشمسیة على أسطح وجدران المباني أو طواحین الھواء وتزوید المباني  :  .  مصادر تولید الطاقة المتجددة3

 الشبكة العامة للكھرباء.  بمحطات تحویل النفایات إلى طاقة مع مراعاة توصیل محطات تولید الكھرباء إلى

تكنولوجیات جدیدة تعتمد على مبردات غاز ثاني  و إستخدام    ستخدام الطاقة الشمسیة في تدفئة الھواء والمیاهإیتم    .  التدفئة والتبرید:4

 أكسید الكربون ألداء أفضل واستخدام أجھزة التكییف والتبرید التي تعمل بتكنولوجیا اإلنفرتر. 

وضبط درجة الحرارة لكل     تقوم بإطفاء األجھزة اإللكترونیة غیر الضروریة عند مغادرة المكان : حیث    إدارة طاقة ذكّیة.  أنظمة 5

غرفة اعتماداً على حساسات حرارة منتشرة في هذه الغرف باإلضافة إلى ضبط اإلضاءة بما یتناسب مع كمیة الضوء الطبیعي الداخلة  

 ستھالك بقدر اإلمكان.ات التي تقلل من اإل من النوافذ، وغیرها من اإلجراء 

 . إستغالل میاه األمطار بصورة ممیزة و إعادة تشغیلھا  6

 : وإستغاللھا بالصورة الصحیة السلیمة  .إعادة تدویر المیاه الرمادیة  7

ولكن التوفیر في فواتیر    %20ي  تكلفة إنشاء المباني صفریة الطاقة أكبر من تكلفة إنشاء المباني التقلیدیة بحوال  نومن ناحیة أخرى فإ

تكلفة  سنوات من التوفیر في    6ستعادة تكلفة البناء بالكامل خالل  إالطاقة على المدى البعید یجب أن یؤخذ بعین االعتبار حیث یمكن  

رباح والعائد على  زداد األت و    سترداد تقل كثیراجتماعیة فإنَّ فترة اإلوإذا أضیف مقدار خفض الخسائر البیئیة والتكالیف اإل  الطاقة  

نتیجة للتطور    نخفاض مستمرإكلفة المكونات األساسیة لھذه المباني الصفریة في  ت كما أن      رتفاع أسعار الطاقة المستقبلیةإستثمار مع  اإل

 التكنولوجي الھائل و تطور مواد و اسالیب البناء  و من األمثلة لمباني صفریة الطاقة التالي : 

 دبي : بجناح اإلستدامة 'تيرا'   - :36-1

 

 

 

 

 

 

و یعتبر من المباني    و تدویر المیاه و تجمیع میاه المطر إستخدام عناصر توفیر الطاقة حیث تم دبي باإلستدامة 'تیرا' ( یوضح جناح   82شكل )

 2020اكسبو    فتتاحه فيإ عالیة في توفیر الطاقة و تم   و ذات كفاءة التي نفذت
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 و غستخدام الطاقة الشمسیة في تغطیة المبني و المظالت المحیطة به دبي باإلستدامة 'تیرا' ( یوضح  شكل جناح  83شكل )

 لتساهم في تولید الطاقة الكھربائیة المشغله للمبني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( یوضح القطاع الرئیسي للمبني  84شكل )

 متر مربع( ، متعددة الوظائف 8000لوًحا شمسیًا ) 1055تتمیز بأكثر من متًرا ، والتي  135المظلة التي یبلغ عرضھا  -1

 جیجاوات في الساعة من الطاقة السنویة(  4مصدر الطاقة الخاص به )بإجمالي  -2

 رارة المحیطة. یقع الجناح جزئیًا تحت األرض ، مما یخلق تأثیًرا حراریًا یعني أنه بشكل عام أكثر برودة من درجة الح -أماكن اإلقامة المدفونة  -3

یُستخدم ضوء النھار حیثما كان ذلك مناسبًا ویتم دمج مجموعة من أنابیب الضوء وأنظمة األلیاف الضوئیة لتوفیر ضوء النھار في   وضوء النھار  -4

 األماكن العمیقة. 

الداخلیة من خالل تقلیل اإلشعاع الشمسي الذي  یعمل التظلیل الذي توفره المظلة على تقلیل استھالك الطاقة في مساحات العرض   -تظلیل المظلة  -5

 تتلقاه.

حة یتم جمع میاه األمطار وتقطیرها في المناظر الطبیعیة إلعادة شحن المیاه الجوفیة التي یتم استخراجھا ومعالجتھا الستخدامھا كمیاه صال -المیاه  -6

 للشرب داخل المبنى بما یتماشى مع صافي سحب المیاه 

 المحاصیل الجدیدة التي توفر الغذاء والوقود الحیوي في هذا المشھد من األنواع المحلیة والمتكیفة.  یتم دمج -علم البیئة  -7

متر مربع   4000أصغر تدور محوریًا على جذع طویل ،  PVتوفر ثمانیة عشر شجرة إلكترونیة ، والتي تدعم طبق مصفوفة  -أشجار الطاقة  -8

 جیجاوات ساعة من الطاقة سنویًا. 2.6ما یقرب من إضافیة من الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ، أي 

 نظًرا لكتلتھا الحراریة العالیة ، تكون األرض تحت األرض أبرد بشكل عام من درجة الحرارة المحیطة خالل الفترات المشغولة.  -الراحة  -9

 تدفق الھواء اللیلي البارد إلى الحد األقصى.تؤدي المناظر الطبیعیة المنخفضة إلى الجنوب الشرقي من الموقع إلى زیادة  -التبرید اللیلي  -10

%. لزیادة خفض البصمة الكربونیة للجناح المرتبط بنقل المواد ، تم تصنیع  97المظلة مصنوعة من الفوالذ بمحتوى معاد تدویره بنسبة  -مواد المظلة  -11

 دقیقة 15العناصر الفوالذیة على بعد أقل من 

متر مربع من الطوابق العلویة مع   10900نت استراتیجیات تقلیل استخدام األسمنت بناء ما یقرب من تضم -تقلیل األسمنت والكربون المتجسد  -12

 % أقل من الخرسانة وبالتالي أقل من الفوالذ مقارنة ببناء بالطة خرسانیة صلبة  25أسطح فقاعیة ، والتي تستخدم ما یقرب من 
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 علم الذي یمكن أن یحدث كجزء من مجموعات المدرسة واالستخدامات المنظمة األخرى  یشجع التصمیم الخاص بكل منطقة معرض على الت -التعلیم  -13

 

 River Towerمبني -:36-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالصین   كأحد األمثلة الممیزة إلستخدام طاقة الریاح في تولید الطاقة بالمبني و توضح الصور   Pearl River Tower( یوضح مبني   85شكل )

   Skidmore, Owings & Merrillمكتب  مصمم من قبل  م و هذا المبني310الشكل العام للمبني و حركة  و سرعة الریاح علي المبني  بارتفاع 

أكثر المباني الشاهقة  و قد تم إستخدام نوعیات خاصة من الزجاج في الحوائط الخارجیة ویعتبر من    عالمو یعتبر من أكبر المباني صفریة الطاقة في ال

 كفاءة في استخدام الطاقة في العالم 

 :   لهذا المشروع وهي كانت هناك أربع خطوات في نهج التصميم و  ستراتيجيات توفير الطاقة تم تصميم المبني بهدف وضع إ

تھویة حسب  المشع  والتبرید  الستخدام تھویة منخفضة التفریغ  وأدوات تحكم تستجیب لضوء النھار وإذلك    یشمل   حیث   : التخفیض-1

 زجاج عالي األداء. مع إستخدام الطلب 

 المتكاملة. ستخدام توربینات الریاح  وأدوات التحكم التي تستجیب لضوء النھار  والخالیا الكھروضوئیة  إیشمل ذلك  و  :متصاص  . اإل2

 سترداد حرارة هواء العادم والمبردات. إ ستخدام إ تشمل هذه المرحلة  و :ستصالح  . اإل3

تعمل هذه المرحلة النھائیة على تحقیق الھدف المتمثل في كونه مبنى خاٍل من الطاقة من خالل خلق طاقة كافیة في الموقع    و: . التولید  4

 .  من خالل استخدام التوربینات الدقیقة

 م إستغالل كافة اإلستراتیجیات اآلزمة للوصول بالمبني الي مبني صفري الطاقة حیث تم إستخدام التالي :  وقد ت 

مرة من    15توجیه الریاح من خالل أربعة توربینات ریاح كبیرة لتولید ما یصل إلى    حیث  برج منالتصمیم  تم  :  توربينات الرياح  -

ھناك فائدة أخرى لھذا التصمیم  فإلى جانب توفیر الطاقة الالزمة لتشغیل المبنى  ,    مة بذاتھاالتوربینات العادیة القائ المولدة من    الطاقة  

,    والمساحات األرضیة في جمیع أنحاء المبنى  األسقف تتمثل في إعادة توجیه الریاح من خالل نظام تھویة البرج  وتصفیتھا عبر  

تجاه الریاح  مما یسمح  إلفقد تم بناء البرج بحیث یواجه الجانب األوسع    باإلضافة إلى كونه مصمًما لنفق الریاح بأكثر الطرق فعالیة

نسبیًا ، حیث تأتي من    المنطقة  یمكن توقع الریاح في  , و    له بالتقاط أكبر قدر ممكن من الریاح وبالتالي تولید أكبر قدر من الطاقة

وهذا یعني أنه یمكن تعظیم نجاح توربینات الریاح من خالل      % المتبقیة  20% من العام وتأتي من الشمال بنسبة    80الجنوب لمدة  

للمبنى    ھة  جا كان من الضروري وضع أوسع و  فقدتجاه الریاح السائد  إستفادة من  إمراعاة أحمال الریاح في المبنى لتحقیق أقصى  

 .   اویة عمودیة مع الریاح السائدةبز

لتوجیه الریاح    البرج  تم تصمیم المبنى لتولید الطاقة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لتحقیق هذا الھدف  تم بناء    : ستخدام التوربيناتإ  -

حیث  اح إلى التوربینات  طابقًا بشكل واضح لتوجیه الری   71تم نحت هذا المبنى المكون من    و  القادمة إلى فتحات تؤدي إلى توربیناته

 النظیفة  بإستمرار .  تسمح بتولید الطاقة  

رتفاع الحرارة إلى  أ یعد التبرید جزًءا أساسیًا من الحفاظ على راحة األشخاص داخل المبنى مع  فإنه    المدینة  نظًرا لمناخ    :   تبريد  -

جزء آخر من تصمیم نظام    و  ید المساحات المكتبیةیعمل نظام السقف المشع على تبر  ودرجات حرارة أعلى في األشھر األكثر دفئًا  

حتجاز الھواء الساخن من الخارج  إل   الحوائط  ستخدام التجاویف في  إب     العریضة للمبنىالواجھة  على    التكسیاتستخدام اإالتبرید هو  

 ستخدامھا بشكل فعال. إ یمر الھواء عبر نظام األرضیة المرتفعة ویدفع الحرارة إلى مناطق محددة حیث یمكن جمعھا و وللمبنى 

في المبنى فقط  الموفرة للطاقة     صطناعیة  ستخدام اإلضاءة اإلإ   فقد تم  لتجنب إنفاق الطاقة غیر الضروري    :  إضاءة عالية الكفاءة-

بشكل منحني للسماح للضوء بالتشتت بالتساوي في جمیع أنحاء الغرف  مما یقلل من كمیة    األسقف تم بناء ألواح  وقد    عند الضرورة 

 الطاقة الالزمة إلضاءة مساحة معینة بشكل كامل. 
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بزجاج مزدوج متطور یسمح بدخول الضوء الطبیعي إلى المبنى مما یعني أن الجدران لھا طبقتان:    البرجیتمیز    : حرارة الشمس-

. یشار  و   كتساب الطاقة الشمسیة إ  الطبقة الداخلیة  منع  ت نفاذیة عالیة للحرارة الشمسیة للسماح لھا بالدخول  بینما    الطبقة الخارجیة لھا 

یتم ضبط الطبقات تلقائیًا للسماح بدخول الحرارة أو الخروج    و   یوجد ممر تھویة بین الطبقتین   حیث   مزدوج الستارة  الإلى هذا باسم جدار  

یساعد على إبقاء المبنى في درجة الحرارة    مما  ھذا التصمیم هو أن المبنى أكثر كفاءة من الناحیة الحراریةلنتیجة    و  منھا حسب الحاجة 

   ستخدام كمیات كبیرة من الطاقة لضخ هواء ساخن أو بارد تم إنشاؤه صناعیًا في المبنىإالمرغوبة بغض النظر عن الطقس دون 

الغرض من هذه  ولجزء الخارجي من البرج على خالیا ضوئیة مدمجة في تصمیمه  یحتوي نظام التظلیل على ا  :  الخاليا الضوئية-

هذا له تأثیر في زیادة قدرة البرج على تزوید نفسه بالطاقة    و   متصاص الطاقة الشمسیة  مثل األلواح الموجودة أعلى البرجإالخالیا هو  

هذا یضیف إلى قدرات البرج الكبیرة بالفعل في توفیر الطاقة   و   النظیفة عن طریق تقلیل الحاجة إلیه للسحب من شبكة الطاقة المحلیة

 الناتجة عن طاقة الریاح والطاقة الشمسیة المستخدمة في أجزاء أخرى من المبنى

  ستخدام الماء الساخن الذي تم إنشاؤه كمنتج ثانوي في جمیع أنحاء إ عند استخدام المبردات لتكییف الھواء  یتم    :   ستخدام التدفئة إإعادة  -

 .   هذا یقلل من الطلب على المیاه ویجعل المبنى أكثر استدامة بشكل عام و المبنى

 حتیاجات إضاءة المبنى إحسب  یا  غلق الستائر الموجودة على السطح الخارجي للبرج تلقائ ت تفتح أو  :الستائر المستجيبة لضوء النهار-

یتماشى هذا مع الجوانب األخرى المستدامة    و الضوء الزائد    یعمل هذا على زیادة كمیة الضوء داخل المبنى عند الحاجة مع منع  و

 .   والفعالة لتصمیم البرج  ألنه یمنع االستخدام المفرط للضوء االصطناعي  وبالتالي یمنع سحب الطاقة غیر الضروري

 و توفيرها : لحصول علي الطاقة : مباني من مصر بدأت في إستخدام عناصرها ل 37

و المستثمرین في إستخدام عناصر تساعد علي توفیر الطاقة و استغالل مصادر الطاقة المتجددة     بدأت في مصر بعض المؤسسات 

لیة  كالطاقة الشمسیة فقط و علي الرغم من محدودیتھا اال انھا تمثل نواة لبدء التوسع في مثل تلك المشاریع و من تلك المباني األمثلة التا

  : 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سیتي سنتر الماظة     87شكل)                                           ( مبني بنك كریدي اجریكول بالتجمع                   86شكل)          

 

 

 

 

 

 

 

 و زراعة الحوائط (  ( بنك سي اي بي  ) الطاقة الشمسیة89( استخدام الطاقة الشمسیة بفندق جي دبلیو ماریوت                 شكل)88شكل)  
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 اكتوبر   6( مسجد الرحمن ب 91( مجمع سكني بوابة هلیوبولس                                                  شكل )  90شكل)            

 

 

 

 

 

 

 

 ( المدرسة األلمانیة بالدقي  93شكل)                     مركز التدریب المھني المشترك بحي المظالت بالقاهرة(  92شكل) 

 

 

 

 

 

 

 

 بالقاهرة   المظالت  –مركز التدریب المھني  ( 95شكل)                                        بني سویف  –( مبني فودافون 94شكل)    

 من البحث یمكن إستنتاج عدة نتائج هامة وهي :  : النتائج : 38  

  العوامل الرئیسیة التي تنمو بھا البالد  و في مصر یتم التوجه نحو توفیرالطاقة االزمة لتشغیل القطاعات المختلفة حیث    إن الطاقة من  -

 القطاعات المختلفة   تعتبر الطاقة من أهم القضایا التي یجب دراستھا بعنایة واتخاذ القرارات المتعلقة بتأمین االحتیاجات األساسیة لكافة

المناخ المحیط به و الموقع و یستنزف طاقة في تشغیله و إستخدام اإلنسان له و هذه الطاقة المستھلكة یجب الوصول  یتاثرالمبني ب   -

الي كیفیة ترشیدها وذلك بالسبل  و المعالجات اآلزمة و المصممة لتحسین الراحة الحراریة بداخل المبني مع اإلستخدام الفعال للطاقة  

 باقل تكلفة ممكنة  

لمباني الطاقة في كل مرحلة من دورة  حیاتھا، بدءا من اإلنشاء حتى اإلشغال والھدم وبما أن أكبر نسبة من الطاقة المستھلكة  تستھلك ا  -

یراعي  في تصمیم  المبني دراسته من الناحیة المناخیة و العوامل المؤثره فیه و    لذا فإنه    تكمن خالل مرحلة إشغال المبنى والسكن  

احتیاجات المبنى من الطاقة على مكاسب  حراریة داخلیة ومكاسب حراریة  میم مبني موفر للطاقة بحیث یشمل  ذلك  للوصول الي تص

 طبیعیة وطاقة  منتجة  
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غالف    و  موقع ومكان البناء  و  البیئة الخارجیة والمناخ من    العوامل التي تؤثر على كمیة استھالك الطاقة في المباني  البد من دراسة    -

المباني  و   وخصائصه المبنى   شاغلي  والتكنولوجیا(    و   سلوك  واإلنارة  الكھربائیة  )األجھزة  المباني  تشغیل  الخصائص    و   أنظمة 

 اإلجتماعیة و اإلقتصادیة 

یعتبر عنصر إختیار الموقع من العناصر الھامة المؤثرة علي تصمیم المبني الموفر للطاقة و الذي بالتبعیة یتاثر المبني بمناخ ذلك    -

 قع و الذي من خالله یتم تصمیم المعالجات و اإلستراتیجیات اآلزمة له بما یناسب الموقع و موفرا للطاقة  المو

ات  ان توفیر اإنارة الطبیعیة یعد من العناصر الرئیسیة التي تثمر الي اإلستخدام الفعال للطاقة بالمبني و یتم ذلك بالمعالجات و التصمیم  -

 الخاصة  

ة من العوامل الرئیسیة التي توفر الراحة الحراریة لقاطني المبني و لذا یجب اإلهتمام بھا كما انھا توفر قسطا  ان التھویة الطبیعی   -

 مناسبا من الطاقة المستھلكة في التبرید و التھویة لفراغات المبني . 

 المبني  یعتبرتشكیل الكتل و حجمھا و إتجاهاتھا من العوامل الھامة الموثرة علي كفاءة الطاقة بدال  -

أدوات التظلیل للغالف الخارجي للمبني حسب التوجیھات المتنوعة لواجھات المبني لھا األثر الكبیر في توفیر قسط مناسب من الطاقة    -

 المستھل بالمبني كما یعتبرعنصر النافذة و الزجاج ایضا له األثر المؤثر في تسریب الطاقة و غستھالكھا منة عدمه  

من األنواع الرئیسیة لمستقبل الطاقة في العالم و مصر خاصة لما تشھده من التنمیة اإلقتصادیة و العمرانیة و    أن الطاقة المتجددة  -

 زیادة المباني لذا البد من دراسة كیفیة إستغاللھا بالشكمل المناسب و حسب الموقع المتاح لذلك  

 یا بالقدر المناسب و المتاح مباني قلیلة و صغیر ة الحجم  لم یتم التوسع في تنفیذ المباني في مصر تساهم بتوفیر الطاقة حال -

 یمكن تحدید توصیات رئیسیة من البحث وهي :   : التوصيات :  39

بالطاقة و ترشیدها و اإلتجاه الي اإلستخدام الفعال لھا بكل الطرق المتاحة و خاصى في تصمیم المباني او إعادة    - یجب اإلهتمام 

من  تشغیلھا او اثناء تعدیلھا , كما البد من إستخدم كافة السبل اآلزمة نحو توفیر و إستھالك الطاقة بالمباني و خاصة القائمة لما تمثله  

 یة هائلة  ثروة عقار

 یجب التوجه  الي تصمیم المباني الموفرة للطاقة و الوصول الي مبااني صفریة الطاقة قدر اإلمكان   -

البد من وضع الضوابط و األسس اآلزمة حو تفعیل كود الحفاظ علي الطاقة ووضع لوائح ملزمة لعمل بھا في تصمیم المباني و    -

 ط و قوانین یتم العمل بھا , و ترخیص المباني علي هذا األساس  تنفیذها و خاصة في المدن الجدیدة ووضع شرو 

یجب النظر بعین اإلعتبار الي الموقع و المناخ الذي یصم و ینفذ به المبني اثناء  عملیة التصمیم لمواكبة التطور التكنولوجي و    -

لوث البیئي و الوصول الي طاقة مستدامة بقدر  اسالیب المعالجات اآلزمة للوصول الي مبني موفر للطاقة یساعد علي القضاء علي الت 

 اإلمكان 

  إستخدام التكنولوجیا الحدیثة  في توفیر الطاقة في المبني  بكافة تفاصیلھا و أنواعھا و اإلطالع علي الجدید منھا اثناء تصمیم المبني -

األثر الكبیر في توفیر استھالك الطاقة بالمبني ,    یجب التوجه الي إستخدام انواع الطاقة المتجددة و خاصة الطاقة الشمسیة لما لھا   -

 وایضا طاقة الریاح حیث تتمتع مصر من أماكن مناسبة إلستغاللھا في تولید طاقة  متجددة  یستفاد منھا في الكھرباء 

جب اإلستغناء عن  یجب اتباع اإلرشادات  الرئیسیة للمعدات و األجھزة و خاصة المنزلیة و التي تساعد علي توفیر الطاقة كما ی   -

 األجھزة القدیمة و التي تساعد علي فقد الطاقة و التوجه الي األجھزة الحدیثه الموفرة للطاقة  

 یجب إستخدام كافة التكنولوجیات في توفیر مصادر إنارة موفره للطاقة و الحصول علیھا باقل التكالیف   -

 

 : المراجع :  40
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