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ABASTRACT 
This research discusses how to achieve Energy efficiency consumption, which is considered 
as one of the most important contemporary issues globally and locally,because of the increase 
in the prices of energy & the limited resources and carbon emissions which  are harmful to the 
environment.Sustainable stadiums are considered as a requirements of the world's advocated 
by the International Federation of Football (FIFA) Serving community issues and solving 
problems, despite this importance, the local stadiums are traditional and unsustainable, 
especially with regard to  achieve Energy efficiency consumption,This is contrary to Egypt  
desire to achieve overall sustainability by 2030.This research discuss the mechanisms of 
energy efficiency consumption  in Sustainable Football Stadiums  in order to benefit from 
raising the efficiency of the local stadiums and developing them to become sustainable in 
terms of Energy efficiency  consumption. 
KEY WORDS: Sustainable Stadiums,Football,Energy,Efficiency,Consumption Negative     
                            Design,Positive,Design,Renewable,Energy,hotovoltaic,Cells.Wind     
                            Turbine  

  

  آلیات ترشید استھالك الطاقة فى استادات كرة القدم المصریة
  

                                       ٢ السالم  نسرین فتحى عبدو ١كریم محروس على
   جمھوریة مصر العربیة– القاھرة -األكادیمیة الحدیثة للھندسة والتكنولوجیا  ١
     جمھوریة مصر العربیة– القاھرة -  حلوان -جامعة حلوان-ھندسة المطریة٢

  الملخص
عالمیا ومحلیا بسبب زیادة أسعار  الطاقة التى تعتبرمن أھم القضایا المعاصرة استھالك یناقش ھذا البحث  كیفیة ترشید 

الطاقة التقلیدیة ومحدودیة الموارد واألنبعاثات الكربونیة الملوثة للبیئة، وتعتبر من متطلبات االستادات المستدامة فى العالم 
   .تمشیا مع دورالریاضة فى خدمة قضایا المجتمع وحل مشكالتھ ) الفیفا(التى ینادى بھا االتحاد الدولى لكرة القدم 

 أن االستادات المحلیة تقلیدیة وغیر مستدامة  وخاصة فیما یتعلق بترشید استھالك الطاقة وھو ما إالورغم أھمیة ھذا األمر 
  .م٢٠٣٠یتعارض مع رغبة الدولة فى تحقیق االستدامة الشاملة بحلول 

ستدامة من خالل دراسة نظریة على  فى ھذا البحث سیتم تسلیط الضوء على آلیات ترشید الطاقة  فى استادات كرة القدم الم
آلیات ترشید الطاقة فى مبانى االستادات ودراسة تحلیلة الستادات مستدامة الستخالص االضافات التى یمكن االستفادة منھا 

  .فى رفع كفاءة االستادات المحلیة  وتطویرھا لتصبح مستدامة من حیث ترشید استھالك الطاقة
          - التصمیم الموجب-  التصمیم السالب-ترشید استھالك الطاقة–كرة القدم -مستدامةاستادات :  المفتاحیة الكلمات

  .توربین الریاح- خالیا كھروضوئیة–طاقة متجددة                          
 
 
 

mailto:Architectkareemmahrous87@gmail.com
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   قدمةم
تكالیف التشغیل ألھمیة ذلك فى خفض   ستادات الجدیدةأحد المتطلبات األساسیة فى بناء االستھالك الطاقة ایعتبر ترشید 

نبعاثات رتفاع تكلفة شراءھا وتلوث البیئة نتیجة االاوالحد من الطلب على الطاقة التقلیدیة التى تتسم بمحدودیة الموارد و
  .ستخدامھاانتاجھا واالكربونیة الناتجة عن 

تھا على ترشید الطاقة ستادات خاصة قدرستدامة المبانى عامة واالاونتیجة ألھمیة ھذا األمر أصبح من متطلبات تحقیق 
والثانى ترتبیا بعد ) LEED,BREEAM(ستدامة العالمیة مثل والتى تعتبر أكثر عناصر التقییم أھمیة فى معظم نظم اال

أولى أھتماما بتطبیق ) الفیفا(، كما أن األتحاد الدولى لكرة القدم ستھالك المیاه فى نظام الھرم األخضر المصرىاترشید 
م  وھو تعریف ٢٠٠٥سنة ) Build a Better Future( شعار البناء لغد مشرق من خالل ستادات االاألستدامة فى بناء 

برنامج  طالقا من ثمو  كل مایتعلق باألنشطة والفعالیات الریاضیة التى تنظمھا الفیفاىستدامة فواضح لدعم الفیفا لمفھوم اال
 والتعامل مع ستھالك المیاه ا بجانب ترشید  الطاقة ستھالكا كفاءة إلى الذى یھدف ) Green Goal(الكرة الخضراء 

  .١م٢٠٠٦المخلفات ودعم وسائل النقل البدیل فى الفعالیات الكبرى وتطبیقھ بدایة من كاس العالم بالمانیا 
دولة ھتمام الاستھالك الطاقة وھو مایتعارض مع استدامة وخاصة ترشید  المحلیة لتطبیق مفھوم االستاداتا تفتقد االأما محلی

  .٢٠٣٠ستدامة الشاملة بحلول بتحقیق اال

   المشكلة البحثیة  
ف ال٥٥سعتھ ) ستخدام متعدد اال(ستاد متوسط  استھالك العالى للطاقة، فستادات من أكثر المبانى ذات االیعتبر مبانى اال

 Royal)( بافوكینج ستاد رویالاخر وھو آ، مثال ٢ف میجاوات من الطاقة سنویااال١٠مقعد  یستھلك فعلیا أكثر من 
Pavoking م  قدر  ٢٠١٠الف مقعد  خالل أستضافة مباریات فى كاس العالم ٤٢سعة ) جنوب أفریقیا( بمدینة روستنبیرج

% ٧.٢-للتبرید والتھویة% ١٣ –أنارة أرض الملعب % ٥٣منھا ( میجاوات فى المباراة الواحدة ١٨٦ستھالك ھذا األستاد  ا
  .٣طن١١١٠ ایام وینتج عن ذلك كمیة انبعاثات كربونیة تقدر ٦جاوات خالل   می١١١٤وباجمالى ) النارة 

    فرضیة البحث 
نبعاثات ستاد والحد من االعتماد على طاقة متجددة  یساھم فى خفض تكالیف التشغیل لالستھالك الطاقة واالاترشید 

  .الكربونیة الضارة بالبیئة
  ھدف البحث 
  .ت كرة القدمستادااستھالك الرشید للطاقة فى اال •
 .ستھالك الطاقةاستادات المحلیة فیما یتعلق بترشید ستادات المستدامة إلى االنقل خبرة التجارب العالمیة مع اال •
  منھجیة البحث 

   لى ثالثة أجزاء رئیسیة  ھما الدراسة النظریة والدراسة التحلیلیة والدراسة التطبیقیةإتنقسم الدراسة 
  ستادات كرة القدما فى آلیات ترشید الطاقة فى تتمثل:أوال الدراسة النظریة 
  . تطبیقات ترشید الطاقةستفادة منلالستادات مستدامة عالمیة دراسة تحلیلیة ال: ثانیا الدراسة التحلیلة
  .ستھالك الطاقة ا لرصد مستوى ترشید )استاد القاھرة (محلیةال ت استادألحد اال دراسة : ثالثا الدراسة التطبیقیة

  نتائج البحث والتوصیات: رابعالمحور ال
  :الدراســــة النظریة) ًأوال(
  
  م القدكرة ستاداتاآلیات ترشید الطاقة فى -أ

 مصدر متجدد للطاقة علىعتماد ات من خالل التصمیم السالب أو الموجب  واالستادستھالك الطاقة فى االایمكن ترشید 
  :ىكاآلت والمركبات الخضراء  ودعم مسارات الحركة البدیلة

عتماد على ستراتیجات التصمیم السلبى القائم على التصمیم المعمارى المدروس بیئیا دون االاتوظیف : التصمیم السلبى •
  :مثلالنظم المیكانیكیة والتكنولوجیة المساعدة 

ü  بما یحقق ظروف مناخیة مناسبة للعب من خالل وضع أرض الملعب على محور شمال جنوب : التوجیھ المناسب
  ).١( شكلة والمشاھد

ü  كتفاء بتغطیة المدرجات فقط والتصمیم المناسب للفتحات ستاد أو االبعدم تغطیة اال: ضاءة الطبیعیةواالالتھویة
عتماد على نظم التبرید والتسخین  واألضاءة الصناعیة نھارا مما یساعد الفراغات الداخلیة   یساعد على  الحد من اال

  .ستھالك الطاقةاعلى ترشید 
  
  

                                                           
1 FIFA,2011," Football Stadiums, Technical recommenda ons  and requirements",5th edition. 
2 Thomas Smulders," Green stadium as green as grass ",Master Thesis, Utrecht University,2012 
3 South Africa 2010,Energy",Report,2011 
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ü ستاد  وزیادة نسبة العناصر النباتیة  ستاد أو سقف االمن خالل زراعة أسطح المبانى الملحقة باال:  الموقع العامتنسیق
  .بما یساعد على تقلیل الحمل الحرارى

ü الخ بما ..لوان الفاتحة أوستخدام االاستخدام الكواسر أو تصمیم الفتحات أو اب: معالجة الواجھات المعرضة للشمس
  .لیل الحمل الحرارى على المبنى یساعد على تق

ü ستخدام نظم ایساعد أستخدام المواد المحلیة المناسبة فى تحسین المناخ الداخلى للفراغات وتقلیل : ستخدام مواد بناء محلیةا
ام بنظ) م١٩٧٢فتتاح سنة اال(ولیمبى بمیونیخ ستاد اال تم تغطیة المدرجات الغربیة فقط  فى االعلى ذلك  مثال ، ١التبرید 

 فى  ذلك من الجمھور من العوامل الخارجیة  أسھم% ٦٥التغطیة المشدودة من مادة الزجاج االكریلك الشفافة  لحمایة 
 ).٢(شكل ٢ ستھالك الطاقةاتحقیق التھویة واألضاءة الطبیعیة نھارا والحد من 

 

  

 
 
 
و التركیبات الذكیة المتطورة أعتماد على النظم یجابى القائم على اال توظیف أستراتیجات التصمیم اإل:التصمیم األیجابى  •

  :ل  مثستھالكلترشید اال
ü ستاد من الطاقة  بدقة  بشكل تساعد نظم أدارة الطاقة المبرمجة على تحدید احتیاجات اال: نظم ادارة الطاقة المبرمجة

   .یساعد على ترشید الطاقة و الحد من تكالیف التشغیل
ü طاقة مثل  موفرة للستخدام عناصر االضاءة الحدیثةاأو ) ستشعارضاءة باالمثل نظم اال  ( :ضاءة المتطورةنظم اال

ستھالك الطاقة اضاءة المستخدمة  والعمر األفتراضى الكبیر  وقلة  تساعد على جودة االالموفرة للطاقة ) اللید (ضاءةأ
   .٣ضاءة المناظرةقیاسا بنظم اال

ü ألستاد من الطاقةحتیاج اا  كمصدر للطاقة بساعد على تقلیل ستغالل الحرارة المفقودةستخدام نظام إلا.  
(ستاد لوجینكىاستخدم فى ا :ستاد یجابى لاللتصمیم اإل على امثال   Luzinky أحد استادات كاس العالم ) الف متفرج٨١) (

ستخدام ا) المستھلكة من الطاقة% ٣٠توفیر(ستغالل الحرارة المفقودة لتدفئة الفراغات الداخلیة   نظام إل٢٠١٨بروسیا 
نارة أعناصر  LED ستخدام محطات ا) من الطاقة مقارنة بالبدائل المتوفرة% ٩٠ر توفی( داریة والممرات  فى الفراغات اإل

من الطاقة % ٧٠-٢٠توفیر من (ستخدام نظام أدارة للطاقة ا) من الطاقة المستخدمة% ٢٥توفیر(حدیثة لتسخین المیاه 
٤.)المستخدمة  

/ الخالیا الكھروضوئیة  (عتماد على مصدر متجدد للطاقة مثل الطاقة الشمسیة  اال: االعتماد على مصادر طاقة متجددة •
أو  توربینات الریاح والمیاه  أو أستغالل الطاقة الحراریة األرضیة كمصدر للطاقة )  الخالیا الشمسیة  ألغراض التسخین 

ستھالك الطاقة غیر متجددة ویقلل من األنبعاثات الكربونیة وتكالیف ا یساعد على الحد من ستادلنظم التشغیل داخل اال
  .التشغیل

ستادات یمثل نموذجا لال) الف مقعد٥٥( فى تایوان (World Games Stadium)ستاد عالم األلعاب ا على ذلك ال مث 
لوضع )  مترمربع١٤١٥٥(ستاد بأكملھ ساسى للطاقة حیث تم  أستغالل سقف االأالمعتمدة على طاقة الشمس كمصدر 

حتیاجات األستاد وتغذى اھرباء سنویا تكفى  جیجا وات من الك١.١٤تعمل على تولید )  وحدة٨٨٤٤(خالیا شمسیة 
 ٥من أحتیاجتھا وتحقیق ارباح من جراء بیع الطاقة النظیفة والمتجددة % ٨٠أحتیاجات المنطقة المحیطة من الفائض بنسبة 

  .)٣(شكل 

                                                           
1 Sam Kubba,2012,"Green Building Design and Construc on",Elsevier. 
2   www.archdaily.com  
3 Sam Kubba,2012,"Green Building Design and Construc on",Elsevier 
4 FIFA,"More Sustainable Stadium"2nd technical report the implementation of environmental, energy- and 
resource-effi cient design solu ons for the stadiums of the 2018 FIFA World Cup Russia,2016. 
5 h ps://www.archdaily.com/22520/taiwan-solar-powered-stadium-toyo-ito. 

  ذج للتصمیم السالباألستاد األولیمبى بموینخ  نمو) ٢(أسكتش یوضح التوجیھ المناسب    شكل) ١(شكل 
 www.archdaily..com:           المصدرwww.maber.co.uk :المصدر

http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com/22520/taiwan
http://www.maber.co.uk
http://www.archdaily..com
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ü  دعم مسارات

أساس الحركة داخل الموقع العام ) الداراجات/ المشاة(أن یكون مسارات الحركة البدیلة : الحركة البدیلة والمركبات
كھربائى فى وتوفیر نقاط شحن ) السیارات الكھربائیة/ السیارات الشمسیة(لألستاد واستخدام المركبات الخضراء 

  .نبعاثات الكربونیة فى الموقع العامستھالك الطاقة وتقلیل االاالموقع العام یساعد على الحد من 
ü ستخدام وسائل النقل ایساعد على تعدد طرق الوصول  ب الذى ستاد ختیار موقع االا : دعم مفھوم النقل الجماعى

ستخدام المركبات الخاصة وبالتالى تقلیل ا یقلل /..) مطارات/ محطة القاطرات/ المترو/ النقل الجماعى( المختلفة
  .١نبعاثات الكربونیة ستخدام الطاقة وتقلیل اإلا

  :الدراســــة التحلیلة)ثانیا(
  .ستادات مستدامة موفرة للطاقةا -ب

 )١(جدول  كما ب،ة لتوفیر الطاقةلیات مستدامآختیارھا لتمیزھا في تحقیق ا تم  ستادات المستدامة من االأربعةسیتم تحلیل 
  .ستادات المحلیة لكى تكون موفرة للطاقةوالتى یمكن األستفادة منھا فى تطویر وتحسین اال

  
   ستادات المستدامة المختارةاال) ١(جدول 

   بتجمیع الباحثcom.archdaily.www: المصدر

  ییمالتق  التشغیل  السعة  البلد  أسم األستاد  

  مستردام أریناا  ١
Amsterdam Arena  

وائل االستادات أمن   ١٩٩٦  الف مقعد٥٤  ھولندا- مسترداما
   عالمیاةالمستدام

  عش الطائر  ٢
Bird Nest 

 LEED (New  ٢٠٠٨  الف مقعد٩١   الصین-بكین
construction) Gold  

  موسى مبیدا  ٣
Mouse Membeda 

  دةجوائز متعد  ٢٠٠٩  الف مقعد٨٥  ج أفریقیا-دربان

  افیفا  ٤
Aviva 

  BS8901-2009  ٢٠١٠  الف مقعد٥٠  ایرلندا-دبلن

   مستردام ارینااستاد ا •
ü ستادلتولید الطاقة المطلوبة لتشغیل اال%) ٩٠(وتوربین واحد للریاح %) ١٠( لوحة شمسیة ٤٢٠٠ستخدام  أكثر من ا.  
ü ستاد بطاریة كبیرة لتخزین الطاقة یتألف المبنى الرئیسي من مصعد كھربائي متمیز إلنتاج الطاقة ، كما یملك اال

   بطاریة  من سیارات نیسان كھربائیة ٢٨٠معمولة من ) میجاوات وات٤(
ü ستادتوفیر شحن للسیارات الكھربائیة فى الموقع العام لال.  

ü  یتم استخدام ھالك الحرارة المتبقیة  للحفاظ على الملعب من حاالت الصقیع 
ü ستخدام عناصر أضاءة اLED٢فرة للطاقة فیلبیس المو.  

                                                           
1 UEFA ,"GUIDE TO QUALITY STADIUMS,2011,p36-39 
2 h ps://www.essma.eu/news/item/857-innovation-sustainability-and-quality-as-strategic-pillars-of-
amsterdam-arena 

  صورة الستاد عالم األلعاب تغطیة السقف كامال بالخالیا الكھروضوئیة):٣(شكل 
  www.archdaily.comالمصدر   

http://www.essma.eu/news/item/857
http://www.archdaily.com
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  ریناا  التطبیقات المختلفة لتوفیر الطاقة فى استاد امستردام ٤شكل 

  eu.essma.www://https :المصدر
  ستاد عش الطائرا •
ü تركیب نظام تكییف صدیق للبیئة.  
ü ضاءة ضاءة والتھویة الطبیعیة بالتالى الحد من استخدام النظم المیكانیكیة واالستاد بما یساعد على االتصمیم مبنى اال

  .)٥(  شكل الصناعیة نھارا
ü رضیة كمصدر للطاقة المتجددة وضبط درجة حرارة االستادستخدام الطاقة الحراریة األستخدام تكنولوجیا متطورة إلا 

  . مضخة للحرارة االرضیة٣١٢حیث یتضمن  نظام یحتوى على 
ü ١ستخدام  الخالیا الكھروضوئیة للحصول على طاقة كھربائیة نظیفة ورخیصةا.  

  
  ستاد عش الطائر واالعتماد على التھویة واالضاءة الطبیعیةا)  ٥(شكل 

 www.archdaily.com:المصدر
  : ستاد موسى مبیداا •
ü ٦( شكل ستادضاءة والتھویة الطبیعیة فى تصمیم االعتماد على االاال(.  
ü  شعة الشمس فى النوافذ ساعد على تقلیل الحمل أستخدام زجاج خاص للتحكم فى ا و )٧( شكل مثقبةعمل واجھات

 .نھاراضاءة الصناعیة  حتیاج المحدود لالحتیاج لنظم تبرید وتھویة واالالحرارى بشكل كبیر  وعدم اال
ü  ضاءة موفرة للطاقة  وتركیب نظم تبرید وتدفئة ذكیة استخدام أنظمة ا  
ü  دارة المبنى للتحكم فى احتیاجات المبنى من الطاقة اتركیب نظامBMS 
ü تجمیع الحرارة المفقودة من أجھزة التكییف فى خزانات معزولة لتسخین المیاه.  
ü ستخدام وحدات األنارة اLED وحدة من ٨٢٢نارة القوس الحامل للتغطیة با من قبل شركة سیمنز فعلى سبیل المثال  

LED Beam Spotlight الطاقة المستھلكة باحد الطرق البدیلة وتتمیز بقلة الصیانة وقلة تكالیف من% ٢٠توفر 
 . ١ الف ساعة٥٠التشغیل والعمر األفتراضى الذى یصل إلى 

                                                           
1 h ps://www.renewableenergyworld.com/arc les/2008/08/beijing-olympics-show-chinas-
renewable-energy-aspirations-53240.html  

http://www.archdaily.com
http://www.renewableenergyworld.com/ar
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  ستاد الواجھات المثقبة الشفافة لال) ٧(التھویة واالضاءة الطبیعة للمدرجات والملعب   شكل) ٦(        شكل

        www.archdaily.com:                المصدر      www.archdaily.com:المصدر
  ستاد افیفاا •
ü ٩(والواجھات بالواح الكاربونیت الشفافة تساعد على االضاءة والتھویة الطبیعیة شكل ) ٨(تغطیة المدرجات فقط شكل.(  
ü د سنة من تشغیل ستھالك الكھرباء بعانخفاض اضاءة ونظام تحكم فى التبرید والتسخین ساھم فى استخدام نظام ذكى لال

  % .٢٦ستاد بنحو اال
ü ىثیرات السلبیة علأنخفاض التاوبالتالى % ٤٨ستاد بنحونخفاض فى استھالك الغاز الطبیعى بعد سنة من تشغیل االا 

  %.١٢.٨البیئة بنحو
ü -٢وات. ك ٥٢٩.٦ إلى٧٢١.٦ منستھالك الطاقةارض الملعب قلل ضاءة الصناعیة التصمیم اال. 
ü  

  

  ستخدام الواح الكاربونیت فى تغطیة الواجھاتا )٩(شكلمدرجات فقط بالواح الكاربونیت الشفافة  تغطیة ال) ٨(شكل 

  www.archdaily.com:                        المصدر www.archdaily.com:المصدر

  ستادات المختارةستھالك الطاقة فى االا بترشید  یمكن تلخیص التطبیقات الخاصة
  .نظمة التھویة فى تدفئة الھواء للفراغات  الداخلیة ا ىة المھدرة ف استخدام الحرارإعادة •
   .عمل محطات مستقلة لتوزیع الحرارة لتسخین المیاه الخاصة بالمرافق •
 .ستخدام نظم تحكم وادارة الطاقة المستھلكةا •
   .ستاد من الطاقةمداد اال للطاقة أو أكثر  إلمصدر متجددالجمع بین  •
   . المیاه من أجھزة التكییف فى خزانات معزولة لتسخینتجمیع الحرارة المفقودة •
  .ستھالك الطاقةارض الملعب تقلل الضاءة الصناعیة تصمیم اال •
  .LEDنارة موفرة للطاقة مثلاعناصر  ستخداما •

  الدراسة التطبیقیة :ثالثا 
  أستاد القاھرة الدولى) ١٠(شكل                                .رصد مستوى ترشید أستھالك الطاقة فى األستادات المحلیة-ج

  www.worldstadiums.com :لمصدرا                 ترشیدستاد القاھرة الدولى كنموذج تطبیقي لرصد مستوىا تم أختیار
   والضعف من حیث نقاط القوة أستھالك الطاقة

                                                                                                                                                                                     
1 https://www.siemens.com/press/pool/de/events/2011/corporate/2011-11-african/factsheet-moses-
mabhida-station-stadium-e.pdf. 
2 https://www.mse.ie/portfolio-items/aviva-stadium-sportslighting-dublin. 

http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com
http://www.worldstadiums.com
https://www.siemens.com/press/pool/de/events/2011/corporate/2011-11-african/factsheet-moses
https://www.mse.ie/portfolio-items/aviva-stadium-sportslighting-dublin
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  )١٠(شكل  الدولى  أستاد القاھرة
  مقعد٧٤١٠٠ : القاھرة   السعةالقانونیة-مدینة نصر: الموقع 

  .                           م١٩٦٠:  بدء التشغیلااللمانى فیرنر مارش: المعمارى 
      ا                                                                          

  نتائج الزیارة المیدانیة
 ) ٢٠١٩ حصول مصر على شرف تنظیم أمم أفریقیا قبل(٢٠١٨تم عمل زیارة میدانیة من قبل الباحث فى شھر سبتمبر عام 

رشید  مستوى ترشید استھالك الطاقة وقد تلخصت نتائج الزیارة فیما یتعلق بتوالتى تتضمنلتقییم استدامة استاد القاھرة 
  : استھالك الطاقة اآلتى

  
                 :نقاط الضعف الخاصة بترشید الطاقة •

ü  ستخدام أجھزة تكییف أو مراوحاالفراغات الداخلیة مابین  تھویة صناعیة ب. 
  نقاط القوة الخاصة بترشید الطاقة •
ü ضاءة فى الموقع العامنارة بعض أعمدة االاستخدام الخالیا الكھروضوئیة فى ا  
ü أثناء   ضاءة الطبیعیة للمدرجات وأرض الملعب التھویة واالعلى ساعد ستاد ستاد وعدم تغطیة االالتوجیھ المناسب لال

 .أقامة الفعالیات الریاضیة نھارا
ü ١١(التھویة الطبیعیة للممرات والمداخل شكل و ضاءة  االىالواجھات المفرغة ساعدت عل.( 
ü تنسیق الموقع العام بالعناصر النباتیة بما یقلل من الحمل الحرارى للمبنى. 

ü   
  ور ترصد بعض نقاط القوة والضعف الخاصة بترشید الطاقة  ص)١١(شكل

  الباحث:المصدر
  نتائج البحث: رابعا 
ü  ستادات المستدامة ساھمت بنسبة كبیرة في الحد من ستھالك الطاقة ومراعتھا فى العملیة التصمیمیة لالاأھمیة ترشید

حتیاجات المجتمع اة وبیع الفائض لسد داقة المتجدستاد للطنتاج االاتكالیف التشغیل بجانب تحقیق عوائد أقتصادیة نتیجة 
 .لعاب بتایوانستاد عالم األاالمحیط مثل 

ü التھویة (ستھالك الطاقة وأكتفى ببعض تطبیقات التصمیم السالب استاد تقلیدى من حیث ترشید استاد القاھرة الدولى ھو ا
 یجابىستخدام تطبیقات التصمیم االاوغیاب ) ام زراعة الموقع الع/ ضاءة الطبیعیة للمدرجات والمداخل والممراتواال

   .)ارة الموقع العام فقطأنستخدام الخالیا الكھروضویة على أعمدة اأقتصار ( للطاقة دعتماد على مصدر متجدأو اال
   التوصیات:  خامسا

دة للطاقة  مثل  واالعتماد على مصادر متجدستادات على ترشید استھالك الطاقةعمل حوافز تشجع اال: توصیة الحكومة •
 .شراء فائض األنتاج باسعار مناسبة أو تخفیضات على فواتیر الكھرباء الشھریة بما یتناسب مع حجم الترشید

النظم المناسبة للبیئة ختیار اوستاد ستھالك الطاقة فى تصمیم االامراعاة ترشید :  الجدیدة ستادتوصیات لمصممى اال •
ساس أ ىیة الجمھور من األشعاع الشمسى وأن یكون التصمیم البیئى السلبالمصریة مثل تغطیة المدرجات فقط  لحما

ضاءة المتطورة المتوفرة بالسوق المصرى مثل نظم األستشعار ستخدام نظم األاالعملیة التصمیمیة لالستاد بجانب 

ü ستاد من حتیاجات االالتوفیر )  طاقة غیر متجددة(خماس من كھرباء المنطقة أربع خمس الطاقة المستخدمة الدیزل وا
  .ضاءة ونظم التشغیلزمة ألغراض االالطاقة الال

ü   وحدة ١٠٠ على ى فالبرج الواحد یحتو  عناصر انارة حدیثة موفرة للطاقة أو نظم ادارة الطاقة المبرمجة ستخداماعدم
   . الخدمیة مضاءة بوحدات الفلورنستمصباح میتاھیلد و جمیع الفراغات
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د من كمصدر متجدد للطاقة، والحستخدام الخالیا الكھروضوئیة اوالسخانات الشمسیة، وتوظیف LED ضاءة أو
  . نظم التبرید واألضاءة الصناعیة قدر االمكانالعتماد على ا

ثة خرى حدیأنارة أرض الملعب باستبدال أتطویر نظم االضاءة باالستاد ب  : القائمة االستادات ومطورىتوصیة لمدیرى •
م أستشعار، عمل ستبدال انارة الفراغات الخدمیة بأخرى لید  وتركیب نظأموفرة للطاقة وذات جودة عالیة لالضاءة و

بشكل موسع فى مبنى االستاد او على أعمدة ) كمصدر متجدد(قتصادیة لتركیب الخالیا الكھروضوئیة أدراسة جدوى 
أنارة الخارجیة  والمبانى  الخدمیة الملحقة على أقل تقدیر، تركیب السخانات الشمسیة بدیال عن السخانات الكھربائیة 

تغطیة المدرجات فقط باستخدام نظام تغطیة مناسب  بجانب أعادة تنسیق الموقع ، المستخدمة فى االستادات المصریة
  . وزیادة نسبة العناصر النباتیة والعناصر المائیة التى تقلل الحمل الحرارى وتساعد على تلطیف المناخ للجمھور صیفا
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