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ABSTRACT 
Building regulations are one of the important tools that improve urban environment due to 
their rules and standards which control the relationship between buildings within their urban 
pattern. Riyadh city is characterized by it’s hot and dry climate, which requires compatible 
climatic treatment with its desert environment. The compact pattern of traditional buildings of 
Riyadh constituted a good example of the compatibility and adaptation of the building with its 
surrounding environment, starting from the layout of the building and ending by its 
relationship with the surrounding urban pattern. The changes in the size of the urban 
development has led to import building regulations from different environments that has 
different climate of Riyadh. As a result, the imported building regulations caused negative 
impacts to thermal performance of residential buildings in Riyadh and consequently the 
energy consumption has witnessed a dramatic increase.  
 
The developed building regulation which was released in 2018, has made several 
modifications to the previous building regulation in terms of the rear and side setbacks of 
building’s first floor. So, it is of great importance to evaluate this building regulation to 
investigates its impacts on the thermal performance of buildings. The main aim of this 
research is investigating the impacts of the developed building regulation on the thermal 
performance of residential buildings in Riyadh.  
 
The methodology adopted for achieving the aim of this research consists of two phases. First, 
a literature review was conducted to investigate the development of urban growth and 
building regulations in Riyadh. Second, residential buildings energy simulation was carried 
out to examine the impacts of the developed building regulation on the thermal performance 
residential buildings. At the end, the study come up with some results and recommendations 
that will contribute to boost environmental aspects in buildings regulations and improve 
residential building’s thermal performance in Riyadh city.   
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  دراسة تأثیر النظام المطور للبناء في المملكة على األداء الحراري للمباني السكنیة في مدینة الریاض
  بالمملكة العربیة السعودیة

  
    و صالح مبارك باحارثھ*محمد غازي كتبي

  قسم العمارة وعلوم البناء ، كلیة العمارة والتخطیط ،جامعة الملك سعود،  الریاض،المملكة العربیة السعودیة
Email: mkotbi@ksu.edu.sa : البرید االلیكتروني للباحث الرئیسي*  

  
   الملخص

ّتعد أنظمة البناء من األدوات األساسیة المؤثرة في االرتقاء بمستوى البیئة العمرانیة لما تفرضھ من ضوابط ومعاییر تسھم 
 تمتاز مدینة الریاض بمناخھا الحار الجاف،. في تنظیم العمران، والتحكم في العالقة بین المباني ضمن نسیجھا الحضري

ّوفي الماضي مثل النسیج . في تحقیق بیئة عمرانیة مالئمة لبیئتھا الصحراویةوھو ما یتطلب معالجات مناخیة تساعد 
ًالعمراني المتضام للمباني التقلیدیة، الذي كان سائدا في مدینة الریاض، نمطا رائعا للتوافق والتأقلم مع الظروف البیئیة بدءا  ً ً ً

ًبتصمیم المبنى منفردا وانتھاء بعالقتھ مع النسیج العمراني المح وقد أدى التغیر في حجم التنمیة العمرانیة إلى استیراد . یطً
مجموعة من أنظمة البناء من بیئات مختلفة عن مدینة الریاض وبالتالي ظھور أنماط عمرانیة غیر مالئمة لبیئتھا 

ة بشكل ّالصحراویة الجافة والتي أثرت بشكل سلبي على األداء الحراري للمباني، حیث ارتفعت معدالت استھالك الطاق
 ، إصدار النظام المطور للبناء في االرتدادات للفلل ٢٠١٨ّوقد تم في عام . متزاید في المباني السكنیة في مدینة الریاض

السكنیة للدور األرضي في المملكة العربیة السعودیة، واشتمل على مجموعة من التعدیالت فیما یتعلق باالرتدادات الجانبیة 
لذلك فإن الھدف الرئیس لھذه الدراسة ھو دراسة تأثیر . ، وھو ما یستدعي ضرورة تقییم ذلك النظاموالخلفیة للمباني السكنیة

تشتمل منھجیة البحث على . النظام المطور للبناء في المملكة على األداء الحراري للمباني السكنیة في مدینة الریاض
الوصفي الوثائقي؛ الستقصاء تطور نشوء البیئة العمرانیة المرحلة األولى تم فیھا استخدام المنھج : مرحلتین رئیستین ھما

وأنظمة البناء في مدینة الریاض، أما المرحلة الثانیة فتضمنت استخدام برامج محاكاة استھالك الطاقة في المباني من أجل 
ایة البحث تم التوصل إلى وفي نھ. دراسة تأثیر النظام المطور للبناء على األداء الحراري للمباني السكنیة في مدینة الریاض

العدید من النتائج والتوصیات التي یمكن أن تسھم في تعزیز الجوانب البیئیة ألنظمة البناء، وكذا تحسین األداء الحراري 
  .   للمباني السكنیة في مدینة الریاض

 
 االستدامة العمرانیة ،أنظمة البناء، المباني السكنیة، األداء الحراري، استھالك الطاقة:   الكلمات المفتاحیة 

  
  المقدمة-١

ًتعتبر مدینة الریاض واحدة من أسرع مدن العالم نموا حیث شھد نطاقھا العمراني توسعا كبیرا لتصبح ضمن  ً ً
الھیئة العلیا لتطویر مدینة (أكثر ثالث حواضر في المملكة، وواحدة من إحدى حواضر العالم البارزة 

اویة، وھو ما یتطلب معالجات كما تمتاز الریاض بمناخھا الحار الجاف وبطبیعتھا الصحر). ٢٠٠٣الریاض،
ّوقد مثل النسیج العمراني المتضام للمباني . مناخیة تساعد في تحقیق بیئة عمرانیة مالئمة لخصائصھا المناخیة

ًالتقلیدیة الذي كان سائدا في مدینة الریاض، نمطا رائعا للتأقلم مع الظروف البیئیة، حیث یسھم النسیج المتضام في  ً ً
عید (سطح المباني الجانبیة ألشعة الشمس وبالتالي تحسین األداء الحراري لھا التخفیف من تعرض أ

ًوقد اعتمدت عمارة المساكن الطینیة في المناطق الحارة الجافة على توفیر الظل ذاتیا من خالل ). ٢٠٠٤ویوسف،
الفراغي في وقد كان للتنوع . تجاور الوحدات السكنیة، وتقلیل عرض مسارات الحركة وتظلیلھا بالبروزات

ّالمساكن التقلیدیة والناتج عن اختالف أحجام المساكن ومساحتھا وعدد أفنیتھا دورا إیجابیا من الناحیة البیئیة، تمثل  ً ً
في تكوین أماكن مختلفة في الضغط والتخلخل الھوائي، مما ساعد على تحرك الھواء الطبیعي بین أجزاء النسیج 

   .)٢٠٠٨الزبیدي، (ة الحضري وبین فضاءات المسكن المتعدد
وارتفاع معدالت النمو السكاني في مدینة الریاض، الناتج عن حركة الھجرة الداخلیة  ولكن عوامل التحضر

ًوالخارجیة، أدت إلى التخلي عن النمط التقلیدي المتضام الذي كان سائدا في المدینة، والبحث عن بدیل آخر یسرع 
في المدن؛ ونتیجة لذلك مرت المدینة بتجارب مختلفة من التخطیط عملیھ توفیر المساكن للزیادة السكانیة 

العمراني؛ مما أدى إلى ظھور أنماط عمرانیة مغایرة للنمط التقلیدي، وغیر متوافقة مع خصائص بیئة الریاض، 
ًفظھر النمط الشبكي للمناطق السكنیة، وأصبح المسكن مطال أكثر على الخارج، ومعرضا للعوامل المناخیة  ً

  .) ب- ٢٠٠٣الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض، (قاسیة ال
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أسھمت مجموعة من العوامل في ظھور البیئة العمرانیة المعاصرة للمناطق السكنیة في مدینة الریاض، منھا 
رر التغیر في حجم التنمیة العمرانیة، وظھور التقنیة الحدیثة المتمثلة في دخول المركبات االلیة للمدینة،  فعندما تق

تنفیذ مشروع الملز والناصریة، على سبیل المثال، تم استیراد المعارف الفنیة وكذا أسالیب اإلنشاء والعمارة من 
خارج البالد، وبما أن الدراسات العمرانیة تأسست ونمت على مبادئ التحضر في الغرب، فتم مع استیرادھا إدخال 

نماط العمرانیة الجدیدة تطبیق مجموعة من التشریعات أو التنظیمات والشبكات الخاصة بھا، كما صاحب ظھور األ
   ).٢٠١٠الھذلول، (التنظیمات العمرانیة، التي أدت إلى استمرار تطبیقھا حتى الیوم 

تھدف أنظمة البناء بشكل رئیس إلى تنظیم العمران في التجمعات العمرانیة بجمیع أشكالھا المختلفة سواء 
وضع معاییر وضوابط : ویمكن إیجاز أھداف أنظمة البناء في. و الریفیة كالقرىكانت التجمعات المدنیة كالمدن أ

تضمن توفیر األمن والراحة والصحة للسكان، والتنسیق الحضاري والجمالي للبیئة العمرانیة، عن طریق التحكم 
ت األساسیة لحیاة في المباني وارتفاعاتھا وعالقتھا بالبیئة المحیطة بھا من شبكة طرق وغیرھا، وتوفیر المقوما

اإلنسان وحمایة خصوصیاتھ، واالرتقاء بالبیئة العمرانیة والتحكم في الكثافة البنائیة والسكانیة، وتحدید استعماالت 
وعلى الرغم من أن أنظمة البناء تھدف بشكل رئیس إلى تنظیم ). ٢٠١٠صالح، (األرض وتخطیط شبكة الطرق 

 نقلھا بشكل مباشر من بیئة المجتمعات الغربیة ذات الخصائص المناخیة العمران في التجمعات العمرانیة، إال أن
واالجتماعیة المختلفة عن خصائص بیئة مدینة الریاض من دون مراجعة أو تعدیل تسبب في ظھور العدید من 

تطبیق السلبیات،  فعلى سبیل المثال تعتبر الفراغات األمامیة والجانبیة حول المسكن والتي تم إفرازھا نتیجة ل
ًقوانین االرتداد مكانا مالئما من الناحیة المناخیة في المجتمعات الغربیة حیث یقضي فیھ أھل المنزل وقت المتعة  ً
ًوالنزھة خصوصا مع حرارة الشمس المعتدلة، بینما یتعذر فعل ذلك في البیئات ذات المناخ الحار الجاف التي 

  . ) ٢٠١٠الھذلول، (تتمتع بھا مدینة الریاض 
د أدت أنظمة البناء المعاصرة إلى نشوء بیئات عمرانیة ال تلبي االحتیاجات البیئیة للمناخ الحار الجاف في وق

معظم مدن الوطن العربي التي یسودھا المناخ الصحراوي ومنھا مدینة الریاض، وھو ما أسھم في ارتفاع معدالت 
انبیة التي تحیط بالمبنى، على سبیل المثال، تعد من فاالرتدادات الج). ٢٠١٠الوتار، (استھالك الطاقة في المباني 

مساوئ أنظمة البناء المعاصرة في المناخ الحار، حیث إن ھذه االرتدادات فصلت المساكن عن بعضھا البعض، 
وبذلك زادت مساحة الجدران المعرضة ألشعة الشمس، ونتیجة لذلك تحولت المساكن الخرسانیة إلى أفران في 

ُأن النوافذ الجانبیة التي وظیفتھا األساسیة التھویة الطبیعیة والتي وجدت االرتدادات من أجلھا كما .  فصل الصیف
ًمغلقة دائما لستر المسكن وضمان الخصوصیة وكانت النتیجة القیام بتكییف تلك المساكن عن طریق أجھزة 

لمالحظ أن التخطیط العمراني ومن ا). ٢٠١٠دحالن، (التكییف وبالتالي ارتفاع معدالت استھالك الطاقة فیھا 
القائم لمدینة الریاض ال یلبي المتطلبات المناخیة الحارة الجافھ للمدینة، لذلك فإنھ من المھم اتخاذ بعض اإلجراءات 

تجمیع المباني لتقلیل تعرضھا للشمس، وتكوین أعلى نسبة ظل على : التي تحد من اآلثار السلبیة للحرارة ومنھا
 ١٤٢٥الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض، (ستخدام التوجیھ األمثل للشوارع لتكوین الظالل مسطحات المباني، وا

وقد اھتمت معظم الدراسات المناخیة في المنطقة العربیة ـ ومنھا مدینة الریاض ـ بدراسة األداء الحراري ). ھـ
واستعمال مواد البناء المناسبة وغیرھا، للمباني بحالتھا المنفردة، من حیث التوجیھ، واستخدام العوازل الحراریة، 

  ). ٢٠٠٢بن حموش،  (ولكنھا أغفلت األداء الحراري للمباني ضمن نطاق محیطھا الحضري
ًوقد تم مؤخرا إصدار النظام المطور للبناء في االرتدادات للفلل السكنیة للدور األرضي في المملكة العربیة 

تقتضي السماح بالبناء الصامت لالرتداد الخلفي، وأحد االرتدادات السعودیة، والذي تضمن بعض التعدیالت التي 
بالنسبة للدور األول، ) الجانبیة والخلفیة(الجانبیة أو لالرتدادین الجانبیین مع المحافظة على االرتدادات النظامیة 

 .ینة الریاضوھو ما یستدعي اختبار تأثیر ذلك النظام المطور على األداء الحراري للمباني السكنیة في مد
    

   مشكلة البحث-٢
ًتشھد الریاض مثل غیرھا من المدن السعودیة ارتفاعا ملحوظا في معدالت استھالك الطاقة، وذلك نظرا  ً ً
للتطور السریع الذي حدث، وازدیاد الحاجة إلى توفر الخدمات الالزمة لقطاع التسكین، إضافة إلى التزاید المستمر 

ویستھلك قطاع البناء نسبة كبیرة من إجمالي الطاقة المستھلكة في .  (Susilawati, 2011) في أعداد السكان
ومن األسباب الرئیسة التي . من ھذه النسبة % ٥٢المملكة العربیة السعودیة، و تستھلك المباني السكنیة أكثر من 

 توفیر الراحة الحراریة للسكان أدت إلى ارتفاع تلك النسبة ھو االعتماد بشكل أساسي على أجھزة التكییف في
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من اجمالي الطاقة المستھلكة في القطاعین السكني والحكومي یتم استھالكھا في أجھزة  % ٧٠حیث إن أكثر من 
    .(KAC, 2012) التكییف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن من األسباب التي أدت إلى ازدیاد معدالت استھالك الطاقة في مدینة الریاض ازدیاد معدالت النمو السریع 
ًلعمرانیة في المدینة خصوصا في االطراف، ویشكل االستعمال السكني أكبر نسبة نمو في االستعماالت للمنطقة ا

  ).    ٢٠٠٩الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض،  %) (٢٩(من حیث المساحة بنسبة بلغت 
استیراد ًوقد شھدت مدینة الریاض في السنوات األخیرة تطورا ملحوظة في الحركة العمرانیة وصاحب ذلك 

. أنظمة وتشریعات جدیدة للبناء غیر مالئمة للمناخ المحلي للمدینة ونتیجة لذلك ظھرت العدید من المشاكل البیئیة
ومنذ سبعینیات القرن الماضي تطورت البیئة العمرانیة ونتیجة لذلك نشأت أنظمة وتشریعات جدیدة تنظم عملیة 

ھو النمط السائد في البناء كما شھدت ) الفیال(صبح نظام البناء وظھرت مصطلحات جدیدة مثل االرتدادات وأ
ًالشوارع اتساعا ملحوظا، ونتیجة لتلك األنظمة والتشریعات ظھرت أنماط عمرانیة جدیدة ال تتالءم مع المناخ  ً

  ).Al-Hemaidi, 2001(الحار الجاف في مدینة الریاض 
وقد یكون من أحد األسباب التي أدت إلى ارتفاع معدالت استھالك الطاقة في المباني السكنیة في مدینة 
ُالریاض ھو نتیجة تطبیق مجموعة من أنظمة بناء المباني السكنیة، والمعاییر التخطیطیة للمناطق السكنیة، حیث 

اسة مدى تأثیرھا على األداء الحراري للمباني أدى ذلك إلى ضعف األداء الحراري للمباني السكنیة، ولذلك فإن در
السكنیة سوف یؤدي إلى إیجاد تصور أفضل إلمكانیة تعدیلھا بما یناسب األداء الحراري للمباني في المناخ الحار 

ًوقد تم مؤخرا إصدار النظام . الجاف في مدینة الریاض، وبالتالي نصل إلى المباني ذات األداء الحراري األمثل
ًبناء الفلل السكنیة في المملكة العربیة السعودیة، والذي تضمن عددا من الشروط والضوابط فیما یخص المطور ل

االرتدادات للمباني السكنیة للدور األرضي، مما یظھر أھمیة تقییم ذلك النظام من أجل اإلسھام في تحسین األداء 
  .  لمتزاید في استھالك الطاقة في القطاع السكنيالحراري للمباني السكنیة في مدینة الریاض والحد من االرتفاع ا

  
   ھدف البحث وأھمیتھ-٣

تسعى ھذه الدراسة لتحقیق ھدف رئیس یتمثل في دراسة تأثیر النظام المطور للبناء في االرتدادات للفلل 
   .الریاضالسكنیة للدور األرضي في المملكة العربیة السعودیة على األداء الحراري للمباني السكنیة في مدینة 

وتأتي أھمیة البحث في تقییم مدى تأثیر أنظمة البناء على األداء الحراري للمباني السكنیة والتأكید على 
ضرورة وجود توافق بین نظام البناء والمناخ الحار الجاف لمدینة الریاض، وھو ما سیؤدي إلى إیجاد أنماط 

م في تحسین األداء الحراري للمساكن في البیئة عمرانیة تراعي الخصائص المناخیة للمناطق السكنیة، وتسھ
الصحراویة، وبالتالي توفیر مباني سكنیة تحقق الراحة الحراریة لساكنیھا بأقل قدر ممكن من استھالك الطاقة، 

  .وبأقل آثار سلبیة على البیئة المحیطة، وسینخفض نتیجة لذلك استھالك الطاقة في المباني السكنیة
  

المصدر . أنماط استھالك الطاقة في المملكة العربیة السعودیة. ١شكل 
(SEC, 2009).           
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   منھجیة البحث-٤
  :مدت منھجیة البحث على مرحلتین ھمااعت

بھدف الوصول إلى استقصاء نشوء  الدراسة النظریة، وفیھا تم استخدام المنھج الوصفي الوثائقي: المرحلة األولى
وتطور البیئة العمرانیة في مدینة الریاض، وما رافق ذلك من أنظمة وتشریعات، وكذا تطور مراحل التخطیط 

  .الحضري في مدینة الریاض، وذلك عن طریق استطالع المراجع والكتب واألبحاث التي تناولت ھذا الموضوع
تخدام برامج المحاكاة الحاسوبیة في تقییم األداء الحراري للمباني تم في ھذه المرحلة اس: المرحلة الثانیة

السكنیة ضمن محیطھا الحضري الناتج عن تطبیق النظام المطور للبناء في االرتدادات للفلل السكنیة للدور 
وحركة وتقوم برامج المحاكاة الحاسوبیة بتمثیل السلوك المناخي للمبنى . األرضي في المملكة العربیة السعودیة

الطاقة الحراریة عبر كتلتھ وفراغاتھ إضافة إلى تمثیل حركة الشمس والظالل الساقطة علیھ، كما تعطي مؤشرات 
 .لتقییم وسائل االكتساب الحراري ومعدالت استھالك الطاقة في المبنى

   نشوء وتطور التشریعات العمرانیة في مدینة الریاض-5
ر الھجري، والریاض عبارة عن واحة بنیت على سھل واسع ومرتفع نشأت مدینة الریاض في القرن الثاني عش

وقد كانت الریاض كغیرھا من مدن نجد تنمو بشكل تقلیدي وعضوي، وكانت محاطة . بالقرب من وادي حنیفة
مرحلة ما : وقد مرت عملیة تخطیط مدینة الریاض بمجموعة من المراحل تمثلت في ). ١٩٩٦ الحصین،(باألسوار

مرحلة  ،)١٩٧١(مرحلة المخطط الرئیس لشركة دوكسیادس  ،)١٩٧١قبل (لمخططات الرئیسیة قبل إعداد ا
، مرحلة المخطط االستراتیجي الشامل لتطویر مدینة الریاض )١٩٨٢(المخطط الرئیس لشركة ست إنترناشیونال 

ة على نمط  عبارة عن تجمع إنساني صغیر یضم أحیاء سكنی١٩١٩وقد كانت مدینة الریاض في عام ). ١٩٩٦(
الھیئة العامة لتطویر (التخطیط العربي التقلیدي، ویتسم ھذا النمط التخطیطي بالتضام، وكذا بالشوارع الضیقة 

  ).     ٢٠٠٦مدینة الریاض، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 أن یقیم خارج مدینة الریاض ١٩٣٨ وذلك عندما رأى الملك عبد العزیز عام ١٩٣٨تم إنشاء مجمع المربع عام 
َالقدیمة فأنشئ على بعد كیلومترین من شمال وسط المدینة القدیمة، وقد ِ ْ  اشتمل على عدد من القصور واالبنیة لھ ُ

وقد احتفظ مجمع المربع بالشكل الحضري ). Philpy, 1959(ولحاشیتھ، إضافة إلى عدد من المباني اإلداریة 
التقلیدي الذي یمتاز بمبانیھ المتالصقة وشوارعھ الضیقة، ویكمن اختالف تصمیم مجمع المربع عن النمط 

وقد أثبت مجمع المربع أن البناء التقلیدي قادر على االستمرار والمواكبة حتى . الحضري التقلیدي في حجمھ العام
وتجدر ). ٢٠١٠الھذلول،(عند إدخال وسائل مواصالت جدیدة، حیث تم تخصیص طرق خاصة بالسیارات 

عتبر  وأثناء إنشاء مجمع المربع صدر نظام أمانة العاصمة والبلدیات، والذي ی١٩٣٨اإلشارة إلى أنھ في العام 

.  م، مخطط فیلیبي ١٩١٩مخطط الریاض عام . ٢شكل 
           .(Doxiadis, 1968)المصدر 
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بدایة مفھوم تخطیط المدن، حیث تم فیھ تحدید مسؤولیة البلدیات وتخویلھا بوضع األنظمة العمرانیة واشتراطات 
البناء، باإلضافة إلى مراقبة التطویر العمراني وتوسعة الشوارع، ثم تبع نظام أمانة العاصمة والبلدیات صدور 

  ).  ٢٠٠٣المبارك، (١٩٤٢نظام الطرق والمباني عام 
ً تم توسیع مجمع الناصریة الذي تم تخطیطھ بنظام الشبكة المتعامدة خالفا للنمط التقلیدي الذي ١٩٥٣ي العام ف

ًكان سائدا في مجمع المربع، كما تم استخدام االسمنت والخرسانة المسلحة في عملیة إنشائھ بدال عن المواد  ً
الفسیحة ومجموعة من المساكن المتوسطة التقلیدیة، وقد احتوى على عدد من القصور الفخمة والشوارع 

وقد كانت بدایات ظھور النظام الشبكي في مدینة الریاض في منطقة الملز حین قررت الدولة عام . والصغیرة
 م نقل أجھزتھا من مكة المكرمة إلى الریاض وتشیید مساكن للموظفین المنقولین والعاملین في مقرات ١٩٥٣

دیم، لذلك تم اختیار منطقة الملز التي تبعد أربعة كیلومترات ونصف شمال شرقي الوزارات على شارع المطار الق
وامتازت منطقة الملز بنظامھا الشبكي ذي الشوارع الھرمیة التدرج، أما قطع األراضي فقد كانت واسعة . المدینة

ًالرئیسة عشرین مترا، ًوقد كانت سعة الشوارع السریعة في منطقة الملز ثالثین مترا، والشوارع . ومربعة الشكل
  ). ٢٠١٠الھذلول،(ًأما الشوارع الثانویة فكانت ما بین عشرة إلى خمسة عشر مترا 

ً ونظرا التساع مدینة الریاض فقد تم إعداد مخططات إرشادیة للمدینة عن طریق الزیارات المیدانیة 
 تم تعاقد وكالة وزارة الداخلیة لشؤون البلدیات مع الشركة االستشاریة ١٩٨٦واالستطالعات المباشرة، وفي عام 

ً، ویعتبر ھذا تحوال جدیدا في ٢٠٠٠إلعداد مخطط إرشادي لمدینة الریاض حتى عام ) دوكسیادس(الیونانیة  ً
مفھوم التخطیط العمراني في المدینة، حیث تم التحول من مرحلة توفیر الخدمات وحل المشكالت اآلنیة إلى مرحلة 

وقد عمل مخطط دوكسیادس على توطید النمط الشبكي كنموذج ).  ٢٠٠٣المبارك،(إعداد خطط عمرانیة شاملة 
كنموذج للسكن المنفصل كما اشتمل على العدید من مظاھر التنمیة الشاملة رئیس لشبكة الشوارع، والفیال 

أصدر دوكسیادس مجموعة من لوائح وتنظیمات االرتدادات والتي ساھمت في ترسیخ النمط . الستعماالت األرض
ویمثل الشبكي للشوارع والفیال كنموذج منفصل حتى أصبح ذلك ھو النموذج السائد للتنمیة العمرانیة الجدیدة، 

مخطط دوكسیادس بدایة تغریب البیئة العمرانیة التقلیدیة حیث استحدث نظم عمرانیة مغایرة للقیم االجتماعیة 
  ).٢٠١٠یوسف،(ًالمحلیة ومنافیا للمتطلبات المناخیة للبیئة الحارة الجافة بمدینة الریاض 

 الذي وضعھ دوكسیادس إلى أدى النمو السریع والعشوائي لمدینة الریاض خارج حدود المخطط اإلرشادي
ٍظھور الحاجة إلى إیجاد مخطط ثان لمدینة الریاض حیث تعاقدت وكالة وزارة الشؤون البلدیة والقرویة لتخطیط 
المدن مع شركة ست إنترناشیونال للقیام بمراجعة مخطط دوكسیادس وإعداد مخططات تنفیذیة ودراسات تنمویة 

ًا النمط الشبكي المتعامد واضحا في مخطط استعماالت األراضي للبدیل وقد بد ).٢٠٠٤العلیط ،(لمدینة الریاض 
ولم یكتف مخطط ست إنترناشیونال بوضع المخططات وإنما أرفقھا . المرجح في مخططات ست إنترناشیونال

الھیئة العلیا لتطویر مدینة (بمجموعة من التشریعات واألنظمة التخطیطیة التي تساعد في تنفیذ تلك المخططات 
  ).٢٠٠٦الریاض ،

وقد حددت األمانة العامة لبلدیة الریاض مجموعة من األنظمة المتعلقة بمساحة قطع األراضي السكنیة للفلل 
السكنیة، وكذا ارتداداتھا عن الشوارع والمباني المجاورة لھا، كذلك عدد األدوار المحدد لتلك الوحدات السكنیة 

توفیر ارتداد مترین من الجوار وخمس عرض الشارع : ة المنفصلة فيوتتمثل األنظمة المتعلقة بالوحدات السكنی
، یسمح ببناء دورین باإلضافة إلى الدور الثالث والذي تبلغ  %٦٠َّمن جھة الشارع، أال تزید نسبة البناء عن 

  ).٢٠٠٣أمانة منطقة الریاض ،(مساحتھ نصف مساحة الدور األول 
  في المملكة العربیة السعودیة  النظام المطور للبناء للفلل السكنیة -٦

ًقامت وزارة الشؤون البلدیة والقرویة مؤخرا بإجراء تعدیل في أنظمة االرتدادات القائمة للمباني السكنیة 
للدور األرضي فقط في المخططات السكنیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة بحیث یسمح بالبناء ) الفلل(  

  %١٠ إضافة إلى  %٧٠بالنسبة للفلل المنفصلة بنسبة بناء  فقط بحد أقصى جھتین باالرتدادات جھة المجاورین 
) الدوبلكس(  ُلملحق الدور األرضي، فیما یسمح بالبناء بارتداد واحد إضافي جھة المجاورین بالنسبة للفلل 

نظامي جھة المجاورین البناء في مساحة الحد األدنى من االرتداد ال وتقتضي التعدیالت الجدیدة عدم . المتالصقة
 م على األقل ٢العلوي، أي أن الدور األول وكذا دور الملحق العلوي یشترط أن یرتد بمسافة  للدور األول والملحق 
َّم، وأال یزید ارتفاع الدور ٢م في ٢ًكما اقتضت التعدیالت أیضا أن یكون الحد األدنى للمنور . من ناحیة المجاورین

طول السور، وأنھ  مع توحید االرتفاع على ) م من منسوب األرض٣.٥مع الجار عن للجزء المالصق (األرضي  
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وزارة  ( بنفس المواد المستخدمة لدیھم في حال وجود جار قائم فیلزم المستفید بتشطیب الجزء الظاھر للمجاورین 
    ).٢٠١٨الشؤون البلدیة والقرویة،

  
   بناء النموذج السكني محل الدراسة-٧

، )الفلل(الوحدات السكنیة المنفصلة : یوجد في مدینة الریاض ثالثة نماذج رئیسة من الوحدات السكنیة وھي
، وكذا الشقق السكنیة، وتشكل الفلل السكنیة غالبیة الوحدات السكنیة )الدوبلكس(والوحدات السكنیة المتالصقة 

وبالنظر إلى نماذج ).  ب-  ٢٠٠٨تطویر مدینة الریاض، الھیئة العامة ل(السائدة في األحیاء السكنیة لمدینة الریاض 
 متر ٦٠٠قطع األراضي السكنیة في األحیاء السكنیة لمدینة الریاض فإن متوسط مساحة األراضي السكنیة ھو 

 متر، كما بلغ متوسط عمق قطع األراضي السكنیة ٢٠مربع، أما متوسط أطوال واجھات قطعة األرض فقد بلغ 
ًواستنادا على ذلك، فإن نموذج قطعة األرض التي تم ). ٢٠٠٦عامة لتطویر مدینة الریاض، الھیئة ال( متر ٣٠

 متر على ٣٠ م و٢٠ متر مربع، أما طول واجھة األرض وعمقھا فیبلغ ٦٠٠اعتمادھا في الدراسة تبلغ مساحتھا 
تالیة والتي تمثل القیم الغالبة و أما بالنسبة لعرض الشارع بالنسبة للبلك السكني فقد تم اعتماد القیم ال. التوالي

وقد تم في الدراسة تقییم األداء . متر ) ٢٥-٢٠- ١٥-١٢( للشوارع الرئیسة في األحیاء السكنیة لمدینة الریاض 
ًالحراري للمبنى ضمن البلك السكني حیث یكون المبنى محاطا بالمباني السكنیة من جمیع جھاتھ األربع كما ھو 

مبنى السكني قید الدراسة على دورین أرضي و أول باإلضافة إلى دور الملحق ویحتوي ال. ٢موضح في شكل 
وقد تم أثناء محاكاة استھالك الطاقة توحید . العلوي والذي تبلغ مساحتھ البنائیة نصف مساحة الدور االول

لك من أجل الخصائص اإلنشائیة لعناصر المبنى المختلفة في جمیع الحاالت التي تمت فیھا عملیة المحاكاة، وذ
تقییم تأثیر المباني المجاورة على األداء الحراري للمبنى الواقع ضمن البلك السكني والمحاط بالمباني من جھاتھ 

 .األربع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) ً مترا٢٥-٢٠-١٥- ١٢: (وقد تم حساب معدالت االستھالك عند تغییر عرض الشارع الرئیس إلى القیم التالیة 
حیث ) ش/أ(وھو ما یؤدي إلى تغییر نسبة ارتفاع المبنى إلى عرض الشارع و مجموع االرتدادات األمامیة 

وقد . تفاع دروة المبنى نصف مترعلى التوالي وذلك على افتراض أن ار) ٠.٢- ٠.٢٦- ٠.٣٥- ٠.٤٤( تساوي 
لیشمل مجموع عرض الشارع مع االرتداد األمامي للمبنى والذي یمثل خمس ) ش(رمزنا  في دراستنا بالرمز 

و التي تفصل بین المباني السكنیة من جھة الشارع الرئیس ) ش(وبالتالي فإن المسافة . عرض الشارع الرئیس
ًمترا على ) ٢٥-٢٠-١٥-١٢( ة للقیم التالیة لعرض الشارع الرئیس ًمترا بالنسب) ٣٥- ٢٨-٢١-١٦.٨( تساوي 
 وبناء على محاكاة استھالك الطاقة للمبنى بحالتھ المنفردة وكذا حال كونھ ضمن البلك السكني في اتجاھین .التوالي

بنى عند دراسة كل مختلفین للشارع الرئیس ، فإن عدد الحاالت المختلفة التي تم فیھا محاكاة استھالك الطاقة في الم
 حالة، أربع حاالت تم فیھا محاكاة استھالك الطاقة في المبنى بحالتھ ٢٠حالة من حاالت النظام المطور للبناء  بلغ 

 كني و البلك السكني قید الدراسةنموذج للمبنى الس. ٣شكل 
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المنفردة في جمیع االتجاھات الرئیسة، وثمان حاالت تم فیھا محاكاة استھالك الطاقة في المبنى بأربع اتجاھات 
ئیس في االتجاه الشمالي الجنوبي، وثمان حاالت أخرى تم فیھا محاكاة رئیسة ضمن البلك السكني بشارع ر

  .استھالك الطاقة في المبنى بأربع اتجاھات رئیسة ضمن البلك السكني بشارع رئیس في االتجاه الشرقي الغربي 
  
  
  
  
٨- 

 مناخ منطقة الریاض
ترتكز عملیة المحاكاة باستخدام البرامج الحاسوبیة بشكل رئیس على البیانات المناخیة الخاصة بالمنطقة التي 
یقع فیھا المبنى قید الدراسة حیث إنھا تعتبر ضروریة لحسابات األحمال الحراریة داخل فراغات المبنى وكذا 

لى البیانات المناخیة لمدینة الریاض التي لذا فإنھ من الضروري التعرف ع. حساب معدالت استھالك الطاقة
  .تقتصر علیھا الدراسة التطبیقیة والتي تقع ضمن المناخ الصحراوي الحار الجاف

 تقع مدینة الریاض في النصف الشمالي من الكرة األرضیة، في وسط شبھ الجزیرة العربیة وفي وسط منطقة 
وتوجد .  شرق غرنیتش ٤٤ و ٤٦اء، وخط طول  شمال خط اإلستو٤٢ و ٢٤الریاض اإلداریة على خط عرض 

 متر فوق سطح البحر في الجزء الشرقي من ٦٠٠مدینة الریاض على ھضبة رسوبیة یصل ارتفاعھا إلى حوالي 
ونتیجة للموقع الجغرافي والفلكي لمدینة الریاض وبعدھا عن تأثیر المسطحات المائیة امتازت مدینة . ھضبة نجد

ًیث یكون الطقس حارا وجافا في أشھر الصیف الطویلة ومعتدال نھارا وباردا لیال في الریاض بالمناخ القاري ح ًً ً ً ً
أما بالنسبة لدرجات الحرارة الجافة ودرجات الحرارة الرطبة لجمیع أشھر السنة في مدینة . فصل الشتاء القصیر

ًالریاض نلحظ أن ھناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الجافة ویزداد ذلك االرتفاع  في األشھر من مایو إلى سبتمبر، ً
وتتمیز المدینة بالفرق الكبیر بین .  درجة مئویة٤٦وتبلغ درجة الحرارة ذروتھا في شھر أغسطس حیث تصل إلى 

ًدرجات الحرارة خالل النھار واللیل، كما تتسم أیضا بوفرة اإلشعاع الشمسي وخاصة في فصل الصیف عندما 
أما الرطوبة فھي منخفضة طوال العام خاصة في . ح قریبة من العمودیةترتفع زاویة سقوط أشعة الشمس لتصب

  ). ١٩٩٩أطلس مدینة الریاض، ( سم ١٣.١ سم و١٠فصل الصیف، ویتراوح معدل األمطار بین 

  اتجاه الشارع
 ) غرب–شرق (

  اتجاه الشارع
 ) جنوب–شمال (

  
 قطاع في الشارع الرئیسي للبلك السكني

  النسبة
 )ش / أ ( 

 
 

 

  
  

٠.٤٤ 

 

  

  
 

   
  

٠.٣٥ 

 

    
  

٠.٢٦ 

 

    
  
٠.٢ 

 النسب المختلفة بین المباني ضمن البلك السكني . ١جدول 
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   محاكاة استھالك الطاقة في المبنى السكني محل الدراسة-٩
ًمن الواضح أن للمناخ المحلي تأثیرا كبیرا على األداء الحراري  للمباني، وبالتالي التأثیر على معدالت استھالك ً

الطاقة فیھا، وینتج ذلك التأثیر عن عالقة المبنى بما حولھ من المباني المجاورة، ویتضمن ذلك ارتفاعات المباني 
الك وقد تم في ھذه الدراسة القیام بعملیة المحاكاة الستھ. واالرتدادات الفاصلة بینھا، وكذا أبعاد الشوارع الرئیسة

الطاقة لمبنى سكني ضمن عدة نماذج من البلكات السكنیة والمتشكلة نتیجة لنظام البناء في مدینة الریاض، وكذا 
وقد تم اختبار مدى تأثیر تلك األنظمة على . النظام المطور للبناء للفلل السكنیة في المملكة العربیة السعودیة

 بعد أن تم فیھ DesignBuilderلعمراني باستخدام برنامج استھالك الطاقة في الوحدات السكنیة ضمن محیطھا ا
  . إدخال وتعریف البیانات المناخیة الخاصة بمدینة الریاض

ویرتبط حساب معدالت استھالك الطاقة في المبنى بالعدید من الحسابات الحراریة والتي تتطلب إجراء العدید 
ًخواص المواد اإلنشائیة لعناصر المبنى فضال عن من الحسابات المعقدة لدرجات الحرارة واالشعاع الشمسي و

في حساب  DesignBuilder سیتم في الدراسة االعتماد على برنامج. خصائص األجھزة التشغیلیة وشاغلي المبنى
معدالت استھالك الطاقة السنویة في المبنى وتقییم التأثیر الناتج عن البیئة الخارجیة للمبنى والمتمثلة في ارتفاعات 

  .اني وكذا المسافات البینیة الناتجة عن االرتدادات وكذا عرض الشارع الرئیس للبلك السكنيالمب
 Design Builder بتقییم األداء البیئي للمباني، وتم انتاجھ من قبل شركة DesignBuilderویقوم برنامج 

Software Limitedو یحتوي البرنامج على . ن  كما یوفر بیانات عن معدالت استھالك الطاقة، وانبعاثات الكربو
واجھة رسومیة ثالثیة األبعاد تعتمد في الحسابات وحساب األحمال الحراریة للمبنى على قاعدة التحلیل الحسابیة 

ویمتاز البرنامج بالعدید من ).  ASHRAE 90.1 )DesignBuilder, 2008 وفق معیار EnergyPlusلبرنامج 
 األداء البیئي للمباني، وكذا توفیر بیانات حول معدالت استھالك الطاقة الممیزات التي أسھمت في تمیزه في تقییم

توفیر نتائج ذات قدر عالي من الدقة، استخدام واجھة تفاعلیة حدیثة ثالثیة األبعاد، وإمكانیة تقییم  :ومنھا. فیھا
وتحتوي عملیة ). Eihiisi, 2012(األداء البیئي للمبنى ضمن محیطھ العمراني وتحت تأثیر المباني المجاورة لھ 

المحاكاة على العدید من المراحل تبدأ بتحدید الموقع الجغرافي والمناخ الیومي للمدینة التي یقع فیھا المبنى، وذلك 
ویمكن الحصول علیھ من الموقع الرسمي  ) Weather files(عن طریق إدخال ملف المناخ الخاص بالمدینة 

دید موقع المبنى یتم البدء في القیام بعملیة الرسم الثالثي األبعاد أو ادراج وبعد القیام بتح . Energy Plusلشركة 
المبنى من برامج نمذجة المباني ثم القیام بتعریف الخصائص اإلنشائیة لعناصر المبنى المختلفة من جدران ونوافذ 

  ).  DesignBuilder, 2009(وأسقف وأرضیات 
  
   نتائج تحلیل البیانات-١٠

نامج محاكاة استھالك الطاقة من أجل دراسة تأثیر النظام المطور للبناء في االرتدادات للفلل تم استخدام بر
وقد تم تناول حالتین فیما یتعلق ). الفیال(السكنیة للدور األرضي، على األداء الحراري للمباني السكنیة المنفصلة 

امت للدور األرضي من االرتدادین الجانبیین، الحالة األولى تتضمن نموذج البناء الص: بنظام البناء المطور وھما
. أما الحالة الثانیة فتتضمن نموذج البناء الصامت للدور األرضي من االرتداد الخلفي وأحد االرتدادین الجانبیین

ومن أجل دراسة تأثیر المناخ المحلى على أداء المبنى الحراري والمتمثل في تأثیر المباني المجاورة والظالل 
ًة بین المباني فقد تم في كل حالة من حاالت النظام المطور للبناء، البدء أوال بمحاكاة المبنى بحالتھ المنفردة المتبادل

في جمیع االتجاھات الرئیسة ثم المقارنة بینھا وبین معدالت استھالك الطاقة في نفس المبنى وبنفس التوجیھ حال 
وقد تم تناول التأثیر الحاصل في معدالت .  الجھات األربعًكونھ ضمن البلك السكني ومحاطا بالمباني من جمیع 

الشمالي (استھالك الطاقة في المبنى ضمن البلك السكني عند تغییر محور الشارع الرئیس للبلك السكني من االتجاه 
  . وكذا عند تغییر عرض الشارع الرئیسي) الشرقي الغربي(إلى االتجاه ) الجنوبي
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 ) الحالة االولى( تقییم تأثیر نموذج البناء الصامت للدور األرضي من االرتدادین الجانبیین ١-١٠

یسمح النظام المطور للبناء في االرتدادات للفلل السكنیة بالبناء الصامت لالرتدادین الجانبیین بالنسبة للدور 
َّأما بالنسبة للدور األول فإنھ یشترط أال یقل . األرضي ومسافة خمس الشارع الرئیس بالنسبة لالرتداد األمامي

 المساقط األفقیة للمبنى السكني بنظام ٢ویوضح الجدول . ر مت٢االرتدادین الجانبیین وكذا االرتداد الخلفي عن 
البناء المطور في الحالة األولى والتي تمثل البناء الصامت للدور األرضي من االرتدادین الجانبیین مع ترك مسافة 

 .خمس الشارع الرئیس بالنسبة لالرتداد األمامي وكذا المحافظة على االرتدادات النظامیة الخلفیة
 

  
وقد تم في البدایة إجراء محاكاة الستھالك الطاقة في المبنى بحالتھ المنفردة وذلك في جمیع االتجاھات 

الشمال والجنوب والشرق والغرب، وقد نتج عن عملیة المحاكاة أن إجمالي االستھالك لطاقة التبرید في : الرئیسة
ویعتبر شھر أغسطس و یولیو من أكثر . ساعة/ كیلووات٦٨٤٩٨.٥٤المبنى عند توجیھھ ناحیة الشمال بلغ 

 ١٣٧٣١.٩٢ًالشھور ارتفاعا من حیث معدالت الحرارة، ولذلك فقد ارتفع معدل استھالك الطاقة فیھما حیث بلغ 

 دور الملحق العلوي الدور األول الدور األرضي منظور للمبنى السكني
 

    
 قطاع عرضي لالرتدادات الخلفیة قطاع عرضي لالرتدادات الجانبیة

  

 األبعاد المكانیة بین المباني ضمن البلك السكني رسم توضیحي یوضح . ٤شكل 

   البناء الصامت للدور األرضي من االرتدادین الجانبیین-المساقط األفقیة للمبنى السكني بنظام البناء المطور . ٢جدول 
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أما في أشھر الشتاء فقد انخفض معدل االستھالك حیث . ساعة على التوالي/ كیلووات١٥٣٢٥.٥ساعة و/كیلووات
  . ساعة في شھري ینایر وفبرایر على التوالي/لووات كی٣٤.٨٥ساعة  و/ كیلووات٠بلغ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أما بالنسبة لمعدل استھالك الطاقة للمبنى بحالتھ المنفردة عندما یتم توجیھھ ناحیة الغرب، فقد بلغ معدل 
ساعة عن معدل االستھالك حال توجیھ / كیلووات١٣٩٧ساعة بفارق /  كیلووات٦٧١٠١.٤٥استھالك الطاقة  

الشمال فإن محور المبنى الطولي یكون المبنى ناحیة الشمال ویمكن تفسیر ذلك أنھ عند توجیھ المبنى في اتجاه 
تتعرض بشكل مباشر ) الشرقیة والغربیة(باالتجاه الشمالي الجنوبي، وبالتالي فإن الواجھتین الطولیتین للمبنى 

ًألشعة الشمس خصوصا في ساعات الصباح وقبل ساعات الغروب، وھو ما یؤدي إلى زیادة االكتساب الحراري 
بنى ناحیة الغرب فإن استھالك الطاقة ینخفض؛ وذلك ألن كمیة األشعة الشمسیة أما عند توجیھ الم. للمبنى 

المسلطة على الواجھتین الشمالیة والجنوبیة تعتبر منخفضة مقارنة باألشعة المسلطة على الواجھتین الشرقیة 
  . والغربیة

عن ) الحالة األولى(المطور كما تم تقییم األداء الحراري في المبنى السكني ضمن البلك السكني بنظام البناء 
ًطریق محاكاة استھالك الطاقة في نفس المبنى السكني، ولكن عندما یكون محاطا بالمباني السكنیة من جمیع 

وقد أشارت النتائج أن معدل االستھالك السنوي للطاقة في المبنى السكني بتوجیھ شمالي ضمن البلك . الجھات
عن معدل  %)  ١٦.٦١( ساعة / كیلووات١١٣٧٩.١١انخفض بمقدار قد ) ٠.٤٤=ش /أ( متر ١٢السكني بشارع 

أما عند تغییر . ساعھ/  كیلووات٥٧١١٩.٤٣االستھالك في المبنى المرجعي، حیث بلغ معدل االستھالك السنوي 
محور الشارع الرئیس للبلك السكني إلى االتجاه الشمالي الجنوبي، فقد انخفض معدل االستھالك السنوي للطاقة في 

 %)  ١٣.١( ساعة / كیلووات٨٧٩٢.٠٢ متر  بمقدار ١٢لمبنى السكني بتوجیھ غربي ضمن البلك السكني بشارع ا
 نسبة االنخفاض في استھالك الطاقة ٦ویوضح الشكل . عن معدل االستھالك في المبنى المرجعي بتوجیھ غربي

 .التھ المنفردةفي المبنى السكني ضمن البلك السكني مقارنة بمعدل االستھالك للمبنى بح

 النظام - االستھالك السنوي لطاقة التبرید في المبنى السكني بواجھة شمالیة في حالتھ المنفردة . ٥شكل 
 )الحالة األولى( المطور للبناء 
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ویعتبر االكتساب الحراري للمبنى والناتج عن أشعة الشمس المباشرة من أھم العوامل التي تؤدي إلى زیادة 
استھالك الطاقة في المبنى، وقد نتج عن عملیة المحاكاة أن االكتساب الحراري للمبنى السكني عند توجیھھ باتجاه 

عن معدل  % ٦٤.٥٢الغربي قد انخفض بمعدل  متر في االتجاه الشرقي ١٢الشمال ضمن البلك السكني بشارع 
أما عند تغییر محور الشارع . االكتساب الحراري للمبنى السكني عندما یكون بحالتھ المنفردة وبتوجیھ شمالي

الرئیس للبلك السكني إلى االتجاه الشمالي الجنوبي، فإن االكتساب الحراري للمبنى السكني عند توجیھھ باتجاه 
عن معدل االكتساب الحراري للمبنى  % ٥٥.٦ متر قد انخفض بمعدل ١٢لسكني بشارع الغرب ضمن البلك ا

ومن ھذا نستنتج زیادة نسبة االنخفاض في االكتساب الحراري في المبنى السكني . بحالتھ المنفردة وبتوجیھ غربي 
یكون اتجاه الشارع في البلك ًبتوجیھ شمالي مقارنة بالحالة الثانیة والتي یكون فیھا المبنى موجھا باتجاه الغرب و

السكني ھو االتجاه الشمالي الجنوبي، وذلك بسبب دور المباني المجاورة من الناحیتین الشرقیة والغربیة في حجب 
االشعاع الشمسي المباشر، أما في الحالة الثانیة فإن الواجھتین الشرقیة والغربیة تكون معرضة بشكل مباشر 

 المحاكاة تقییم السلوك الیومي لالكتساب الحراري للمبنى السكني بحالتھ المنفردة كما تم خالل. لإلشعاع الشمسي
ً متر، حیث نلحظ أن ھناك انخفاضا ملحوظا في ١٢وكذا عندما یكون المبنى السكني ضمن البلك السكني بشارع  ً

ر والساعات ًاالكتساب الحراري للمبنى السكني ضمن البلك السكني خصوصا في الساعات األولى من النھا
   .٧ھو موضح شكل . األخیرة منھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نسبة االنخفاض في استھالك طاقة التبرید في المبنى ضمن البلك السكني مقارنة بالمبنى . ٦شكل 
 )الحالة األولى(  النظام المطور للبناء -بحالتھ المنفردة 

مقارنة سلوك االكتساب الحراري الیومي للمبنى بواجھة شمالیة ضمن البلك السكني بشارع . ٧شكل 
  متر مع السلوك الحراري للمبنى بحالتھ المنفردة بواجھة شمالیة ١٢
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  )  الحالة الثانیة( تقییم تأثیر نموذج البناء الصامت للدور األرضي من االرتدادین الجانبي و الخلفي ٢-١٠

كما یتضمن النظام المطور للبناء السماح بالبناء الصامت لالرتداد الخلفي وأحد االرتدادات الجانبیة ومسافة 
أما الدور األول فیلزم فیھ المحافظة على . خمس الشارع الرئیس بالنسبة لالرتداد األمامي للدور األرضي

 ٣ویوضح الجدول .  متر٢االرتدادات النظامیة بحیث ال یقل االرتدادان الجانبیان وكذا االرتداد الخلفي عن 
المساقط األفقیة للمبنى السكني بنظام البناء المطور بالحالة الثانیة والتي تمثل البناء الصامت للدور األرضي من 

الخلفي وأحد االرتدادات الجانبیة مع المحافظة على ترك االرتداد النظامي والذي یمثل خمس الشارع االرتداد 
  .بالنسبة لالرتداد األمامي

 
 
 

  
  

وقد نتج من عملیة محاكاة استھالك الطاقة أن إجمالي االستھالك لطاقة التبرید في المبنى بحالتھ المنفردة عند 
ساعة، وأما عند توجیھ المبنى باتجاه الغرب فإن معدل استھالك / كیلووات٦٨٦٣٥.٢٤توجیھھ باتجاه الشمال بلغ 

االستھالك السنوي الستھالك الطاقة في المبنى  معدل ٨ویوضح الشكل . ساعة/ كیلووات٦٦٦٨٢.٠٣الطاقة بلغ 
 .  عند توجیھھ باتجاه الشمال حیث یالحظ ارتفاع معدل االستھالك في أشھر الصیف وانخفاضھ في أشھر الشتاء

 
 
 
 
  

  
  

 دور الملحق العلوي الدور األول الدور األرضي منظور للمبنى السكني
 

 

 

  
 قطاع عرضي لالرتدادات الخلفیة قطاع عرضي لالرتدادات الجانبیة

 

 

 البناء الصامت للدور -المساقط األفقیة للمبنى السكني بنظام البناء المطور . ٣دول ج
 األرضي من االرتداد الخلفي و االرتداد الجانبي 
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كما أشارت عملیة المحاكاة أن معدل االستھالك السنوي للطاقة في المبنى السكني بتوجیھ شمالي ضمن البلك 
عن معدل  %)  ١٥.٥٧( ساعة / كیلووات١٠٦٨٧.٧٩قد انخفض بمقدار ) ٠.٤٤ =ش/أ( متر ١٢السكني بشارع 

أما عند تغییر . ساعھ/  كیلووات٥٧٩٤٧.٤٥االستھالك في المبنى المرجعي، حیث بلغ معدل االستھالك السنوي 
للطاقة في محور الشارع الرئیس للبلك السكني إلى االتجاه الشمالي الجنوبي، فقد انخفض معدل االستھالك السنوي 

 ١١.٤٨(ساعة / كیلووات٧٦٥٥.٨٤ متر  بمقدار ١٢المبنى السكني بتوجیھ غربي ضمن البلك السكني بشارع 
 نسبة االنخفاض في استھالك الطاقة في المبنى السكني ضمن البلك ٩ویوضح الشكل . عن المبنى المرجعي%)  

  .السكني مقارنة بمعدل االستھالك للمبنى بحالتھ المنفردة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

أما بالنسبة لالكتساب الحراري للمبنى ، فقد أشارت النتائج أن االكتساب الحراري للمبنى السكني بتوجیھ شمالي 
عن معدل االكتساب  % ٦٢.١ متر في االتجاه الشرقي الغربي قد انخفض بمعدل ١٢ضمن البلك السكني بشارع 

أما عند تغییر محور الشارع الرئیس للبلك . مالالحراري للمبنى السكني عندما یكون بحالتھ المنفردة باتجاه الش
السكني إلى االتجاه الشمالي الجنوبي، فإن االكتساب الحراري للمبنى السكني بتوجیھ غربي ضمن البلك السكني 

عن معدل االكتساب الحراري للمبنى بحالتھ المنفرده وبتوجیھ  % ٥٢.٢ً مترا قد انخفض بمعدل ١٢بشارع 

 النظام - االستھالك السنوي لطاقة التبرید في المبنى السكني بواجھة شمالیة في حالتھ المنفردة . ٨شكل 
 )الحالة الثانیة( المطور للبناء 

 النظام - نسبة االنخفاض في استھالك طاقة التبرید في المبنى ضمن البلك السكني مقارنة بالمبنى بحالتھ المنفردة . ٩شكل 
 )الحالة الثانیة( المطور للبناء 
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 مقارنة بین السلوك الیومي لالكتساب الحراري خالل ساعات النھار للمبنى السكني ١٠ویوضح الشكل . غربي
  .ً مترا١٢بحالتھ المنفردة بتوجیھ شمالي وكذا عندما یكون المبنى السكني ضمن البلك السكني بشارع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملكة في حالتیھ األولى والثانیة من حیث التأثیر على ویوضح الشكل التالي مقارنة بین النظام المطور للبناء في الم
  .استھالك الطاقة في المبنى السكني 

  
  
  
  

     
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخالصة -٠١١
تم في ھذه الدراسة دراسة تأثیر النظام المطور للبناء في االرتدادات للفلل السكنیة للدور االرضي في المملكة 

.  م، على األداء الحراري للمباني السكنیة في مدینة الریاض٢٠١٨العربیة السعودیة والذي تم إصداره في عام 
الحالة األولى تضمنت البناء الصامت : مطور للبناء ھماوقد اشتملت الدراسة على تناول حالتین بالنسبة للنظام ال

للدور األرضي من االرتدادین الجانبیین، أما الحالة الثانیة فقد تضمنت البناء الصامت للدور األرضي من االرتداد 
 یكون وقد تمت عملیة محاكاة استھالك الطاقة للمبنى السكني في كل حالة عندما. الخلفي وأحد االرتدادات الجانبیة

ً مترا ١٢ري الیومي للمبنى بواجھة شمالیة ضمن البلك السكني بشارع مقارنة سلوك االكتساب الحرا. ١٠شكل 
 مع السلوك الحراري للمبنى بحالتھ المنفردة بواجھة شمالیة 

= ش/أ(نسبة االنخفاض في استھالك طاقة التبرید في المبنى ضمن البلك السكني بنسبة . ١١شكل 
 )الحالتین األولى و الثانیة(ور للبناء في النظام المط)  ٠.٤٤
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ًالمبنى بحالتھ المنفردة ثم مقارنة ذلك باألداء الحراري للمبنى عندما یكون ضمن البلك السكني محاطا بالمباني 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى زیادة نسبة االنخفاض في معدالت استھالك طاقة التبرید . السكنیة من جمیع الجھات

حیث بلغت نسبة . ولى مقارنة بنظام البناء المطور في حالتھ الثانیةفي المبنى بنظام البناء المطور في الحالة األ
ً مترا في االتجاه ١٢انخفاض طاقة التبرید في المبنى عند توجیھھ باتجاه الشمال ضمن البلك السكني بشارع 

ى مقارنة بمعدل استھالك الطاقة في المبن % ١٦.٦١الشرقي الغربي بنظام البناء المطور في الحالة االولى 
أما في الحالة الثانیة فقد أشارت النتائج أن نسبة انخفاض طاقة . السكني بحالتھ المنفردة عند توجیھھ باتجاه الشمال

ً مترا في االتجاه الشرقي الغربي بلغت ١٢التبرید في المبنى عند توجیھھ باتجاه الشمال ضمن البلك السكني بشارع 
كما . المبنى السكني بحالتھ المنفردة عند توجیھھ باتجاه الشمالمقارنة بمعدل استھالك الطاقة في   % ١٥.٥٧

ًأشارت النتائج أن ھناك دورا لعاملي توجیھ المبنى وكذا اتجاه الشارع الرئیس في التأثیر على األداء الحراري 
سیة واستھالك الطاقة في المبنى وذلك من خالل الدور الذي تقوم بھ المباني المجاورة في حجب االشعة الشم

ًخصوصا على الواجھتین الشرقیة والغربیة، حیث لوحظ أنھ  عند تغییر اتجاه الشارع الرئیس للبلك السكني من 
االتجاه الشرقي الغربي إلى االتجاه الشمالي الجنوبي فإن نسبة االنخفاض في استھالك الطاقة في المبنى السكني 

بالنسبة للنظام المطور في  % ١٣.١ بلغت  ً مترا١٢عند توجیھھ باتجاه الغرب ضمن البلك السكني ذي شارع 
أما بالنسبة لنظام البناء المطور في الحالة الثانیة، فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة انخفاض طاقة . الحالة االولى

ً مترا في االتجاه الشمالي الجنوبي ١٢التبرید في المبنى عند توجیھھ باتجاه الغرب ضمن البلك السكني بشارع 
  . مقارنة بمعدل استھالك الطاقة في المبنى السكني بحالتھ المنفردة عند توجیھھ باتجاه الغرب  % ١١.٤٨بلغت 

  
  التوصیات-٠١٢
یوصي البحث بإدراج محددات التصمیم البیئي والتي تتوافق مع الظروف المناخیة المحلیة للمنطقة ضمن  -

ر المناخیة عند اقتراح أي تعدیل في نظام الخطط التطویریة ألنظمة البناء، بحیث یتم مراعات تلك المعایی
 .ًالبناء، نظرا ألنھا ال تقل أھمیة عن غیرھا من المعاییر مثل الخصوصیة وغیرھا

أثبتت الدراسة أن النظام المطور للبناء والذي یقتضي بالسماح بالبناء الصامت للمباني السكنیة في الدور  -
ني وخفض معدالت استھالك الطاقة فیھا، لذلك یوصي األرضي قد أسھم في تحسین األداء الحراري للمبا

البحث بدراسة تأثیر البناء الصامت للمباني السكنیة في الدورین األرضي واألول وكذا دور الملحق 
 .العلوي والذي قد یسھم في زیادة االنخفاض في معدالت استھالك الطاقة

ًتحدد شكل وتوجیھ قطعة األرض بناءا على یوصي البحث إلى دراسة إمكانیة إضافة مواد في نظام البناء  -
موقع قطعة األرض واتجاھھا بحیث تتم االستفادة من المباني المجاورة في تخفیف أشعة الشمس المباشرة 

 .ًخصوصا في الواجھتین الشرقیة والغربیة
  

   شكر وتقدیر 
كلیة العمارة والتخطیط، على دعم یتقدم الباحثان بالشكر والعرفان لجامعة الملك سعود ممثلة في مركز البحوث في 

  .ھذه الورقة البحثیة
  

  المراجع العربیة 
، إعداد لجنة أطلس منطقة الریاض، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة )١٩٩٩(أطلس مدینة الریاض  .١

 .الملك سعود، الریاض
 .الریاض، دار الیمامة. مدینة الریاض عبر أطوار التاریخ). ١٩٦٦(الجاسر، حمد  .٢
البنیة العمرانیة لمدینة الریاض في النصف األول من القرن ). ١٩٩٦(ین، محمد عبدالرحمن الحص .٣

 .الریاض، المملكة العربیة السعودیة. الرابع عشر الھجري
المجلة العراقیة . مبادئ االستدامة في العمارة التقلیدیة وفق المنظور االسالمي). ٢٠٠٨(الزبیدي، مھا  .٤

  .٩١-٧٤، ص ١٢لھندسة العمارة، م 
 .المجلد الرابع. الثقافة التقلیدیة في المملكة العربیة السعودیة). ٢٠٠١(السدیري، سلطان وآخرون  .٥
مجلة . ماد مخططات تقسیمات األراضي بمدینة الریاضتطویر إجراءات اعت).٢٠٠٤(العلیط، أحمد  .٦

 .٥٠-١ ، العمارة والتخطیط، الریاض، ص ١٧جامعة الملك سعود، م 
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مؤتمر التقنیة . مقومات ومالمح العمران المستدام في البیئات الصحراویة). ٢٠١٠(الوتار، سمیر  .٧
 .٤٩٠-٤٧٥، ص ٢، م واالستدامة في العمران، جامعة الملك سعود، كلیة العمارة والتخطیط

البدایة واستمراریة : التخطیط والتنمیة العمرانیة في المملكة العربیة السعودیة). ٢٠٠٣(المبارك، فیصل  .٨
 .الریاض. المسیرة خالل عھد خادم الحرمین الشریفین

 سلسلة. المدینة العربیة اإلسالمیة، أثر التشریع في تكوین البیئة العمرانیة). ٢٠١٠(الھذلول، صالح  .٩
 .علوم العمران

مخطط استعماالت األراضي، المخطط االستراتیجي ). ٢٠٠٣(الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض  .١٠
 .الشامل لمدینة الریاض

 ). ھـ١٤٢٤ - ھـ ١٣٧٤(ًالریاض في خمسین عاما ).ب-٢٠٠٣(الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض  .١١
 ً.ات والقواعد االرشادیة لتخطیط األحیاء السكنیةالمواصف).٢٠٠٤(الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض  .١٢

 .٣٧مجلة تطویر،  العدد 
. التطور العمراني و استعماالت األراضي لمدینة الریاض). ٢٠٠٨(الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض  .١٣

 .اإلدارة العامة للدراسات والمعلومات، الریاض
 استعماالت األراضي –سة التطویر العمراني درا).  ب- ٢٠٠٨(الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض  .١٤

 .اإلدارة العامة للدراسات والمعلومات. لمدینة الریاض باستخدام تقنیة االستشعار عن بعد 
مركز المشاریع . واقع ومستقبل اإلسكان في مدینة الریاض). ٢٠٠٩(الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض  .١٥

  .والتخطیط
ملخص تنفیذي لدراسة إعداد تنظیمات تقسیمات األراضي ). ٢٠٠٦(لریاض الھیئة العلیا لتطویر مدینة ا .١٦

  .الریاض. السكنیة تحدد مساحات القطع و أبعادھا
  .ضوابط فصل األدوار السكنیة). ٢٠٠٣(أمانة منطقة الریاض  .١٧
ندوة . استخراج المؤشرات المناخیة الحضریة في المدن الصحراویة). ٢٠٠٢(بن حموش، مصطفى  .١٨

  .رانیة بالمناطق الصحراویة، الجزء األول، المملكة العربیة السعودیةالتنمیة العم
: التشریعات العمرانیة وتأثیرھا في تكوین بیئة العمارة السعودیة المعاصرة). ٢٠١٠(دحالن، عمار  .١٩

مجلة العلوم الھندسیة، جامعة أسیوط، كلیة العمارة والتخطیط، . دراسة أنظمة البناء في مدینة جدة كمثال
  .٣٠٤-٢٨٥، ص ص ٣٨م 

استیعاب الرؤیة التشریعیة لمنظور االستدامة، دراسة حالة لقوانین و تشریعات ). ٢٠١٠(صالح، حسام  .٢٠
مؤتمر التقنیة و االستدامة في العمران، جامعة الملك سعود، كلیة العمارة والتخطیط، م . البناء في مصر

  .٦٤٤-٦٢١، ص ٢
ندوة اإلسكان الثانیة، . العمرانیة ودعم استدامة المسكنالتشكیالت ). ٢٠٠٤(عید، محمد ویوسف، وائل  .٢١

  .الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض، المملكة العربیة السعودیة
-٣-١٠تم دخول الموقع تاریخ . موقع الوزارة على االنترنت). ٢٠١٨(وزارة الشؤون البلدیة والقرویة  .٢٢

٢٠١٩.   
 ٢١واجھة المتغیرات المتسارعة في مدینة القرن التخطیط المستدام كمدخل لم). ٢٠١٠(یوسف، محسن  .٢٣

مؤتمر التقنیة واالستدامة في العمران، جامعة الملك سعود، كلیة العمارة .  حالة دراسیة مدینة الریاض–
  .٦٨٨-٦٧١، ص ص ٢والتخطیط، 
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