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كفاءة استهالك الطاقة كمدخل للتصميم المعمارى ووعى المجتمع
الم قدمة

ادهم جمال الدين عتمان  , 1عالء الدين علوى الحبشى  1و محمد عادل شبل

1

ان التغٌرات المناخٌة الكثٌرة فى العالم من حولنا خالل السنوات األخٌرة استدعت استخدام انظمه ذات تقنٌه عالٌة كالتدفئة والتكٌف فى المبانى ,وإن
مصادر الطاقة التى تحتاجها هذه االنظمه غالٌة وغٌر متجددة أى إنها سوف تنفذ فى وقت ما بخالف تأثٌرها السلبى على البٌئه  .مما ٌؤكد على األهمٌة
الحٌوٌة لوضع قضٌه الطاقة فى أسس عملٌه التصمٌٌم عن طرٌق استخدام طرق تفكٌر بدٌله فى الحلول التصمٌمٌة بان ٌتم تكٌف المبنى مع المناخ المحٌط
به مع استخدام الطاقة المتجددة بطرٌقه ذكٌه والتركٌز بشكل عملى على الوفر فى طاقه المبنى مع عدم اإلخالل بشروط الراحة الحرارٌة وراحة مستخدمى
المكان.

 - 1مشكلة البحث وطبيعتها
إن مشكلة الطاقة تعد من أهم القضاٌا التً تستقطب اهتمام العالم
أجمع نظرا لمردود ذلك علً حاضر ومستقبل دول العالم فً كافة
المجاالت ،فقد أدي ذلك إلً ضرورة وجود وقفة لتصحٌح أسلوب
التعامل مع الطاقة وتعاطى المجتمع معها .وحٌث أن البٌئة العالمٌة تتغٌر
تغٌرا سرٌعا وعلً نحو غٌر متوقع فنجد زٌادة لم ٌسبق لها مثٌل فً
عدد البشر ٌقابلها زٌادة أسرع فً عدد المبانً وهذا ٌنعكس بدوره على
الزٌادة فى استهالك الطاقة فى قطاع البناء لذا وجب على متخذى
القرار التصمٌمى للمبانى استغالل المفاهٌم الجدٌدة فى العمارة
واالستفادة منها فى تقلٌل استهالك الطاقة بالمبانى . 2

والكهرباء و الى ذلك )...؛ او تكون هذه المشاكل مجتمعه.
3
التى رصدت عدد من الظواهر
وقد أكد ذلك بعض الدراسات
المزعجة
 ظاهرة التغٌر المناخً (االحتباس الحراري) والناتجة عن العبءالمتراكم من الغازات  .فقد لوحظ إرتفاع فى عدد الكوارث البٌئٌة بزٌادة
قدرها  % 40من عام  2012- 2000مقارنة باألضرار التى حدثت فى
4
الفترة من  1990- 1950شكل(. ) 1

 2- 1أًْيخ انجضج ٔان ٓذف يُّ:
ترجع أهمٌة البحث إلى محاوله حل مشكلة استنزا ف موارد الطاقة
المتاحة حالٌا لتشغٌل المبانً عن طرٌق استخدام طرق تفكٌر بدٌله فى
الحلول التصمٌمٌه لتحقٌق اقل معدل الستهالك الطاقة داخل المبنى و
توجٌه المجتمع للتعامل مع هذا األسلوب.

 3- 1يُٓزيخ انجضج:
ٌحاول البحث الوصول إلى ترشٌد استهالك الطاقة بالمبانى عن
طرٌق تطوٌر العملٌة التصمٌمٌه وزٌادة وعى المجتمع تجاه تلك
القضٌة وذلك من خالل إتباع المنهج التحلٌلى المقارن و واستخدام
أسلوب االستقرائً للوصول للنتائج وٌتم ذلك عن طرٌق عدة محاور:
 اإلطالع على األبحاث والنظرٌات السابقة التى تحدثت عن هذا
الموضوع.
 دراسة تحلٌلٌة للبٌانات التى ٌتم الحصول علٌها وإعادة صٌاغتها فى
شكل تصنٌفى.
 االستعانة بأمثلة عالمٌة منفذة  ،لترسٌخ فكر ومنهج ومواصفات هذه
االبنٌة ومن ثم وضع االستنتاجات و التوصٌات.

شكم (َ ) 1ضت ارتفبع ػذد انكٕارث انجيئيخ
 األعتماد الكبٌر على أستٌراد الطاقة  ،حٌث أن األتحاد األوروبى5
حالٌا ٌستورد أكثر من  % 60من الطاقة األولٌة شكل(. ) 2

 - 2االستهالك المتزايد للطاقة و تغير المناخ.
تتعدد المشاكل البٌئٌة المحٌطة بأى مجتمع :فأما تكون مشاكل ناتجة
عن التكدس السكانى؛ أو مشكله مناخٌه كتغٌر شدٌد فى الطقس؛ أو
مشكله فى نقص موارد الطاقة األساسٌة ومشتقاتها (البترول والسوالر

شكم (َ ) 2ضت اػتًبد االتضبد األٔرٔث ي ػهٗ ٔارداد انطبقخ
6

 1قسم الهندسة المعمارٌة  -كلٌة الهندسة  -جامعة المنوفٌة
T.Mösle, P. Bauer, M.; Hoinka, Green Building Label. Green
Building 01-02, Mcgraw Hill, 2011.
3
BMVBW, Guidelines for Sustainable Building Federal Ministry of
Transport, Building and Housing, ,First edition, Berlin January
2012.
4
German Geological Organization, Great weather-related natural
disasters, From 1950 to 2012, Geo Risks, Munich Re, 2012.
5
BP Statistical Review of World Energy, July 2011.
2

 ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من الضعف  ،مع األخذ فى االعتبارزٌادة  % 25من عامى  2005 - 2004شكل(.) 3
كل ذلك أدي إلً ظهور اتجاهات وأفكار جدٌدة للعمل علً تحقٌق
اقتصادٌات استهالك الطاقة للحد من اآلثار السٌئة الستخدامات الطاقة
التقلٌدٌة
 .فالشركات فى مختلف الصناعات ٌجب أن تدرك كٌفٌه التعامل مع
موارد الطاقة على المدى البعٌد واالتجاه إلى الوفر فى استهالك الطاقة
وكفاءة استخدامها
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 1- 3أَظًخ تصُيف انًجبَٗ ٔكفبءح اصتٓالك انطبقخ:

تم التفكٌر فى إنشاء نظم تسهل وتدعم تصنٌف المبانى تبعا لكفاءة
استخدام الطاقة،وقد تم تعرٌف القواعد والمعاٌٌر األساسٌة لمنظومة
استهالك الطاقة فى المبانى عن طرٌق تحدٌد كفاءة المبانى من الطاقة
وأٌضا الحد األدنى من الراحة الحرارٌة .
منذ فبراٌر  2005تم تطبٌق بروتوكول كٌوتت *والذى ٌحدد مستوٌات
9
إنبعاثات الغازات المسببة لإلحتباس الحرارى الشكل (  ، ) 6وٌرجع هذا
البروتوكول إلى عام  1997وهو معاهدة دولٌة بٌئٌة ٌشترك فٌه  39دولة
صناعٌة للحد من اإلنبعاثات البٌئٌة والغازات الضارة.

 ) 4بٌن تطوٌر
.ومن هنا ٌتضح أن المشكلة متعددة األوجه شكل (
التصمٌم و إدراك ووع ى المجتمع للحد من استهالك الطاقة والحفاظ على
البٌئة.

شكم ( ) 4انزٕاَت انتٗ يزت أٌ تتالقٗ يٍ ارم انضذ يٍ اصتٓالك
انطبقخ ٔانضفبظ ػهٗ انجيئخ.

 3المبانى واستهالك الطاقة
إن من أهم القطاعات التً تؤثر فى البٌئة وتتأثر بها هً العمارة ،بسبب
زٌادة مساحة البٌئة المشٌدة فً العالم وما ٌنتج عنها من تلوث شكل ( ،) 5
نتٌجة للتطورات المتسارع ه التً ٌشهدها العالم من حٌث النمو السكانً
والزٌادة المطردة فً عدد السكان و التً ستتضاعف خالل فترة وجٌزة
تتراوح بٌن 20-40سنة قادمة .وتعتبر مشكلة ازمة الطاقة وهدرها ومشكلة
المٌاه من أبرز المشاكل البٌئٌة -االقتصادٌة التى تسببها المبانً أثناء تشٌدها
7
و طوال فترة تشغٌلها .

ولقد تم تطوٌر أنظمة لقٌاس مستوى المبانى باستخدام معاٌٌر (إما إنها
تغطى جانب مثل كفاءة الطاقة أو تغطى طرٌقه البناء) من خالل تحدٌد
األداء فى مجاالت رئٌسٌة مثل تطوٌر الموقع لالستدامة وتوفٌر المٌاه
وجودة البٌئة الداخلٌة .
والغرض من التصنٌف هو الوصول والتصدٌق على جوانب مختلفة من
التنمٌة المستدامة وضمان الجودة ألصحاب المبانى وتحقٌق معاٌٌر
الراحة.و لكل نظام معاٌٌر البد التأكد منها للحصول على نقاط ٌتم جمعها
جمٌعا للحصول على النتٌجة النهائٌة لتقٌٌم المبانى ومعرفة نسبت توافقها
مع تلك المعاٌٌر .

وٌبًن الجدول التالى أهم تلك األنظمة. 10

شكم ( ) 5صٕرِ تٕضش انتهٕث انُبتذ ػٍ انًُشآد
اإلضافة إلى ان العمارة من أكثر الصناعات استهالكا للطاقة والموارد
المبانى تستهلك وحدها وحسب الدراسات من % 50: % 40
الطبٌعٌة  .ف
من الطاقة فً العالم حٌث ٌقدر استهال ك المبانى أكثر من نصف الموارد
األولٌة الطبٌعٌة ) سُـدس إمدادات الماء العذب فً العالم ،وربع إنتاج
الخشب ،و ُخمسً الوقود والمواد المصنعة ( حوالً ثالثة ملٌارات طن
سنوٌا. 8
فً نفس الوقت تنتج عنها كمٌات كبٌرة من الغازات الدفٌئة الملوثة
الصلب .لذا من الضرورى إتخاذ إجراءات
ه
للبٌئة  ,باإلضافة إلى المخلفات
عاجلة للحد من االزدٌاد المضطرد فى استهالك الطاقة والتصدى لتغٌر
للطاق.
ة
المناخ فى مختلف دول العالم سواء كانت مصدرة أو مستورده
_________________________________________

شكم ( ) 5صٕرِ تٕضش انتهٕث انُبتذ ػٍ انًُشآد

6

Federal Environment Agency (ed.), German Greenhouse Gas
Inventory, National Inventory Report 2010.
7
V.Dnela, Economic efficiency of building Plants, Mc-Graw Hill,2009
8
D.Stewart, building construction costs, new York, 2011.
9
(IEA) International Energy Agency 2010,–CO2 Emissions from Fuel
Combustion,1971–2010, Paris 2010
10
WWF, for a living planet: Living Planet Report 2008
www.panda.org/about_our_earth/all_publications /living_planet_ report.

11(LEED) Leadership in Energy and Environmental ,
www.usgbc.org Design,

رذٔل ( ) 1يقبرَّ ثيٍ أْى أَظًخ نقيبس يضتٕٖ االصتذايخ
ٔانضفبظ ػهٗ انطبقخ ثبنًجبَٗ (يتجغ)
__________________________________________________________
* The Kyoto Protocol, to the United Nations Framework Convention on
Climate Change which entered into force on 16th February 2005
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شكم ( ) 8تصُيف انُتبئذ فٗ َظبو LEED

ب) BREEM ( -

12

صُّ ثٛاعطخ ِشوض أثؾبس اٌجٕبء اٌجش٠طبٔ ٝثغشض رصٕ١ف اٌّجبٔ ٝفٝ
ِشؽٍخ اٌزصُّ١
٘ٚزا إٌظبَ ِزبػ ٌٍّىبرت ٚاٌّصبٔغ ٚاٌّذاسط ٚاٌّؾبوُ ٚاٌغغْٛ
ٚاٌّغبوٓ ٚاٌّغزشف١بد ٚاألؽ١بء ٚ .أعبعبد ِٚؼب١٠ش ٘زا اٌزمٝ٘ ُ١١
( اإلداسح ٚاٌصؾخ ٚاٌشفب٘١خ ٚاٌ طبلخ ٚإٌمً ٚاٌّ١بٖ ٚاٌّٛاسد ٚإٌفب٠بد
ٚاٌزٍٛس).
٠ ٛ٘ٚمِ ُ١شاؽً اٌزصّ ُ١فٙزا ٠ى ْٛأدق  ٚأعٌٍٛٚ .ًٙصٛي إٌ ٝأػٍٝ
دسعبد اٌزصٕ١ف ٠غت أْ ٠ى ْٛاٌّجٕ ٝأوضش وفبءح ِٓ ؽ١ش اٌزىٍفخ ِٛٚاد
اٌجٕبء ٚاٌزش١١ذ شىً () 9
رذٔل ( ) 1يقبرَّ ثيٍ أْى أَظًخ نقيبس يضتٕٖ االصتذايخ
ٔانضفبظ ػهٗ انطبقخ ثبنًجبَٗ

 ومن أهم أنظمة التصنٌف :أ 11) LEED( -الرٌادة فى الطاقة والتصمٌم البٌئى
صمم لتصنٌف المبانى فى مرحلة التصمٌم والتنفٌذ
وهو ٌوجه المهندسٌن المعمارٌٌن وأصحاب المبانى والمهنٌٌن لتحوٌل
بٌئة البناء إلى بناء مستدام ٌمكن أن ٌقلل بشكل كبٌر األثار البٌئٌة السلبٌة
وحل مشاكل جودة الهواء وتعزٌز وفر الطاقه.
وٌتم تطوٌر أنظمتة لتالئم االستخدامات المختلفة للمبانى وٌتم تقسٌمه إلى
 6فئات وهم  ( :المواقع المستدامة والكفاءة فى استخدام المٌاه والكفاءة فى
استخدام الطاقة والجو المحً ط والكفاءة فى استخدام الموارد والمواد و
جودة البٌئه الداخلٌة واإلبتكار فى التصمٌم ) شكل () 7

شكم (َ ) 7ظبو  LEEDيؼبيير انتصُيف َٔضجٓب انًئٕيخ
وتصنف النتائج إلى( معتمدة -فضً -ذهبٌة -بالتٌنٌة )
حٌث  % 80فأكثر هو المستوى البالتٌنى  ,من  % 79: 60ذهبى ,من
 50الى  % 59فضىومن  % 40:49معتمد شكل (.) 8
________________________________________
12

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM),
www.breeam.org,

174

شكم (َ ) 9ظبو  BREEMيؼبيير انتصُيف َٔضجٓب
انًئٕيخ

وتكون النتٌجة مصنفة إما (مصدقة -جٌدة  -جٌدة جدا  -ممتاز – مستحقة)
تبعا للنسبة المئوٌة التى ٌحققها المبنى فأكثر من ٌ % 85كون مبنى مذهل
ومستح ق ,أكثر من  % 70ممتاز ,اكثر من % 55جٌد جدا ً,اكثر من % 45
جٌد و أكثر من  % 30مصدقة شكل (.) 10

 2- 3أيخهّ تطجيقيّ نًجبَٗ يٕفرِ نهطبقخ
تحلٌل ألبرز المبانى المستخدمة لنظرٌات توفٌر استهالك الطاقة
وفٌما ٌلى سٌتم تحلٌل بعض من المبانى العالمٌة والعربٌة الحائزة على
تصنٌفات دولٌه فى مجال الحفاظ على الطاقة مع التركٌز على أهم عناصر
توفر استهالك الطاقه فى تلك المبانى.

 المركز التجارى العالمى بالبحرٌنtrade center
الشكل

14

-

Bahrainworld

مستوحاة من أبراج الرٌاح العربٌة شكل ( ،) 14وصممت أبراج الشراع
على شكل قمع نسٌم البحر ٌصل بٌنها توربٌنات ثالث ذات رقائق لضخ
الرٌاح .كما النحت الرأسً لألبراج أٌضا ٌقلل تدرٌجٌا من الضغط وٌدعم
ٌدعم تدفق الهواء عبر التوربٌنات ،و يحسن من وظٌفتها إنتاج وتولٌد
لطاقة.

شكم ( ) 10تصُيف انُتبئذ فٗ َظبو BREEM

جـ_(  13) DGNBالعمارة المستدامة األلمانٌة
وٌتخذ هذا النظام ثالثة اعتبارات للتقٌٌم وهى ( :الجودة البٌئٌة واالقتصادٌة
والجوانب االجتماعٌة ) شكل (  ) 12،11وكان الهدف من إقامة هذا النظام
الذى تأسس عام  2007هو خلق بٌئات معٌشٌة متوافقة بٌئٌة.

شكم ( ) 11اػتجبراد انتقييى ثُظبو DGNB

شكم ( ) 14انًركز انتزبرٖ انؼبنًٗ ثبنجضريٍ
وٌتم توفٌر وكفاءة استهالك الطاقة
عن طرٌق عمل توربٌنات الرٌاح تغذي المبنى بالطاقة شكل (  ،) 15مما
و خفض معدل إنبعاث
ٌقلل من الحمل على مصادر الطاقة الخارجٌة،
الكربون بالمقارنة مع مبان أخرى.
زجاج الفتحات
و تتكون من اثنٌن من األلواح
النوافذ عبارة عن زجاج مزدوج
الزجاجٌة التً توضع فً إطار مفصول بمسافة صغٌرة (  0.5بوصة
وغالبا ما يمتلئ بغازات خاملة مثل غاز األرجون لتحسٌن العزل.
وٌتم التوفٌر استهالك الطاقة باستخدام تلك النوعٌة من النوافذ التى توفر
نسبه  % 25من الطاقة المستخدم ة فى التبرٌد والتدفئة .

شكم ( ) 12انُضت انًئٕيخ نًؼبيير انتصُيف نُظبو DGNB
تقٌٌم هذا النظام متاح للمنازل والمكاتب والمدارس والمطاعم والمخازن
وقاعات االجتماعات والمستشفٌات.
إن هدف هذا النظام هو تأهٌل المبنى لتحقٌق خفض استهالك الطاقة
ومعالجة جوانب مختلفة مثل اإلضاءة والضجٌج والتهوٌة والمواد
والتصنٌع.
ولتقٌٌمها ثالث مستوٌات ( برونزٌة و فضٌة وذهبٌة ) شكل (. ) 13

شكم ( ) 15تٕرث يُبد انريبس ثبنًركز انتزبرٖ

شكم ( ) 13تصُيف انُتبئذ فٗ َظبو DGNB

_____________________________________
DDGNB , www.dgnb.de 2010.

________________________________________

14

13

http://www.bahrainwtc.com/
htpp.www.jaacblog.com/seufficientbuilding/ files/2011/

15
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مسارات لتبرٌد أسطح األدوار مع عمل فتحات هوائٌة لتلطٌف
درجه الحرارة شكل (.) 19كما ٌشمل المبنى على نظام لجمع مٌاه
األمطار وخالٌا تجمٌع للطاقة الشمسٌة.

نظم التقنٌة
ٌستخدم المبنى أنظمة اإلدارة الذكٌة لمراقبة العملٌات ،وإدارة مرافق البنٌة
التحتٌة وتحسين نظم استخدام التدفئة والتبرٌد واإلضاءة .
فباستخدام ثالث توربٌنات شكل( ) 16تعمل نصف الوقت وتولد حوالى 22
 Kwللتوربٌن.

شكم ( ) 16اصذٖ انتٕرث يُبد انتٗ تٕنذ انكٓرثبء
وتجهٌز األبراج بنظام الكوابل المركبة ( ٌ ) SCSؤدى ذلك إلى تقلٌل
الطاقة المفقودة على التبرٌد والتهوٌة  .كما ٌتم التحكم الذكى فً اإلضاءة
للمبنى والممرات على أساس الجداول الزمنٌة المرتبطه بفترات سطوع
الشمس على المبنى.
هذا اإلعداد ٌسمح بتحقٌق الكفاءة المثلى وٌقدم حال متوافق مع البٌئة
.

شكم () 18تؤحير انريبس ػهٗ ثرد َٓر انهؤنؤ

برج نهر اللؤلؤ الصٌنPearl-River-Tower - 15

تم تصمٌم برج نهر اللؤلؤ ،وال ذى كان قٌد اإلنشاء منذ عام  2006شكل
( ) 17لٌكون واحدا من المبانً التى تصل درجه استهالك الطاقه الى
الصفر حٌث ٌستفٌد البرج ذو  303متر من كل من طاقه الرٌاح واالسقاط
الشمسى على غالف المبنى لتحقٌق مبنى عالى الكفاءة.

الشكل والتوجٌه

شكم ( ) 17ثرد َٓر انهؤنؤ

تم تصمٌم واجهة المبنى لتسرٌع الرٌاح ,بحٌث تستخد م االنحناءات فى
هٌكل المبنى شكل (  ) 18لتعزٌز حركة الهواء ,وهذا تصمٌم من شأنه أن
ٌزٌد سرعة الرٌاح إلى  1.5مرة عن سرعة الرٌاح المحٌطة  .و قد تصل
إلى  2.5ضعف سرعة الرٌاح المحٌطة فً بعض الحاالت.
وٌتم تحقٌق الكفاءة فى استهالك الطاقة
من خالل تتدفق الرٌاح عبرالممرات الهوائٌه بهٌكل المبنى وهذا ٌساعد
على التقلٌل من حمل الرٌاح الكلً على ناطحة السحاب .فتقل بذلك األحمال
الحرارٌة على المبنى .كما ٌتم االستفادة من طاقه الرٌاح ب تولٌد الطاقة
الكهربٌة.
الغالف الخارجى للمبنى مزدوج ومزود بحساسات لإلضاءة و نظم
التكٌف ذاتٌه ال تستعمل المراوح بل بنظم تبادل الهواء من خالل مسارات
ومصاعد لسحب للهواء الساخن وإعادة تبرٌده وضخه فى
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شكم (َ ) 19ظى انتقُيّ اصالل انٕٓاء انًختهفّ
نتٕفير اصتٓالك انطبقّ ثبنًجُٗ

باسترالً- 16
ا
 مجلس النواب فً ملبورنMelbourne

Council House

مبنى مجلس النواب المحلى هو أول مبنى فى أسترالٌا ٌحصل على 6
 2006والذى يجسد
نجوم لمبانى المكاتب وقد تم افتتاحه فى أغسطس
أفضل نموذج من حٌث التصمٌم ،واألداء العالً المستدام
المبنى مكون من  10طوابق و  135000قدم مربع من المبانى المكتبٌة
وٌقع فى قلب مدٌنة ملبورن شكل (.) 20

شكم ( ) 20يزهش انُٕاة في يهجٕرٌ

معالجه الغالف الخارجى للمبنى للحفاظ على الطاقه
تمت معالجه واجه المبنى باأللواح الخشبٌة المكسوة وذلك فى الجانب
الغربى للمبنى و مع إنحراف وتحرك الشمس إلى الغرب  ،تتحرك األلواح
الخشبٌة ببطء و تفتح وتغلق تبعا للشمس.
نظم التقنٌة والحفاظ على الطاقة بالمبنى
التهوٌةالطبٌعٌة فى المبنى تعتمد على أكوام من الصخور موجودة
بالطابق السفلى والتى تعتبر مخزن للتبرٌد وهى جزء من األستراتٌجٌة
الشاملة لل لل HVAC
heating, ventilation, and air conditioning
 أكوام الصخور ٌجب أن تكون كبٌرة للغاٌة من أجل تخزٌن الحرارةوالرطوبة ألطول فترة ممكنة .على الجانب الغربى التحكم هٌدرولٌكى
للستائر الخشبٌة وإلكترونٌا مقترن بحركة الشمس .
الشرفات على الجانب الشمالى تحتوى على أحواض زهور ( plant. ) boxes
أما الجهة الجنوبٌة فهى مزوده بمحاور الهواء المدمجة من السقف بما
ٌسمى (  ) shower towerأبراج المٌاه والتى تعمل كأبراج تبرٌد للنظام
المٌكانٌكى .
وٌوضح الشكل( ) 21كٌفٌة ضخ الهواء النقىمن السقف والذى ٌدور من
الجهة الجنوبٌة وٌهبط إلى داخل المبنى قبل أن ٌستنفذ خالل القنوات التى تم
دمجها فى الجهة الشمالٌة للمبنى لعمل نظام للتهوٌه لكافه المبنى
كما ان سطح السقف مزود بتوربٌنات الرٌاح و سمك السقف  7بوصة
من الخرسانة المسلحة.

 النوافذ تفتح تلقائٌا من  6- 1صباحا للسماح بدخول الهواء لٌال ،وهذا ٌقلل درجة الحرارة للمبنى من  5- 4درجة وحوالى  % 14من
إستهالك طاقة التبرٌد وذلك بسبب زٌادة الكتلة الحرارٌة .
 الهواء مع إرتفاع درجة الحرارة ٌرتفع إلى أعلى وٌتم سحبه مرةأخرى إلى فتحات على طو ل السقف وٌنتقل إلى المحاور الموجودة
فى الجهة الشمالٌة والتى هى محمولة على توربٌنات الرٌاح لعمل
احالل للهواء وتبرٌد ذاتى للمبنى شكل(.) 22
و فى فصل الشتاء  ،تقوم سخانات المٌاه التى تعمل بالطاقة الشمسٌة
الموجوده أعلى السطح فى المساهمه فى إضافة الماء الساخن للنظام
المٌكانٌكى.
وهكذا ٌعمل المبنى على الحفاظ على طاقته ذاتٌأ خالل فصول السنة
المختلفة.
______________________________________
www.melborn.vic.govau/sustainbility
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شكم (َ ) 21ظبو تقُيّ نهتجريذ ٔانتٕٓيخ ثبنًجُٗ

شكم (َ ) 22ظبو إصالل ٔتجبدل انٕٓاء ثبنًجُٗ

 - 4وعى واهتمام المجتمع بأهمية ترشيد استهالك الطاقة فى  -اٌّغزخذِ ُ٘ٚ : ٓ١ف ٝأفعً ِٛلغ ٌالعزفبدح ِٓ وفبءح اٌطبلخ .
 ِٓٚاٌّغزؾٚ ً١عٛد ؽً ٚاؽذ ٌغّ١غ األعٛاق ٚعّ١غ اٌضمبفبد ثً
المبانى
٠غت دساعخ اٌذٚافغ اٌشئ١غ١خ ٌٍٛصٛي إٌ ٝرشش١ذ اعزٙالن اٌطبلخ،
هناك بعض المناهج ٌمكن أن تساعد على ذلك وهً: 17
 تشجٌع االنتفاع المتبادل :لكافه أطٌاف منظومة البناء لتحسٌن أداء ٘زٖ اٌذٚافغ سثّب رى( ْٛاٌزشو١جخ اٌغىبٔ١خ-اٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ-رغ١شادّٔػ اٌؾ١بح-اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزٛفشح ف ٝرٍه إٌّطمخ).
الطاقة للمبنى و بالتالى توفٌر االستفادة االقتصادٌة والراحة
ٚاٌششوبد اٌز ٝعززؼبًِ ثٙزا إٌّطٍك ِجىشا ع١ىٌٙ ْٛب اٌش٠بدح ِغ
الحرارٌة .
ِشاػبح رٛف١ش ٚرذس٠ت ِٛظفٚ ٓ١ػّبي ر ٜٚفىش ٚوفبء.
 جعل الطاقة أكثر قٌمة :من خالل المشاركة والتطوٌر والتنمٌةؽ١ش ع١ضداد اٌطٍت ٚاٌزٛػ١خ ثأّ٘١خ رشش١ذ اعزخذاَ اٌطبلخ فٝ
للمبنى
 تغٌٌر السلوك :من خالل التوعٌه والتثقٌف لتحفٌز األفراد لالهتمام اٌّجبٔٚ ،ٝاٌّخبغش لذ رىّٓ فٔ ٝمص اٌّٙبسح ِٓ األفشادٚاٌششوبد. 18
بتوفٌر الطاقة

 1- 4تشزيغ االَتفبع انًتجبدل نتضضيٍ أداء انطبقخ نهًجُٗ
اْ إٌّٙذط اٌّؼّبس ٜال ّ٠ىٓ ٚؽذٖ ػًّ أ ٜشٝء ِغزذاَ  ،فٛٙ
٠ؾزبط فش٠ك ػًّ ٚرجبدي ٌألفىبس ِغ وال ِٓ أصؾبة إٌّشأح ٚ
شبغٍ ٝاٌّجٕ ٝؽز ٝرزأوذ االعزفبدح اٌؾم١م ِٓ ٗ١رمٍ ً١اعزٙالن اٌطبلٗ
ثبٌّجبٔ ٝؽ١ش ٠غزف١ذ أصؾبة إٌّشأٖ ثزٛف١ش اٌزىبٌ١ف اٌطبلخ ػٍٝ
اٌّذ ٜاٌجؼ١ذ وّب ٠غزف١ذ أ٠عب شبغٍ ٝاٌّجٓٚ ٜاٌّغزخذِ ٓ١ثبٌزّزغ
ثبٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ اٌّطٍٛثخ ٌزؾغ ٓ١األداء ف ٝاٌؼًّ أ ٚاٌشؼٛس
ثبٌشاؽخ ف ٝاٌّغىٓ.

شكم ( ) 24يزت تذريت ٔتٕفير األيذٖ انؼبيهخ انًؤْهخ
ٔانًذرثخ ػهٗ ترشيذ اصتخذاو انطبقخ

 2- 4رؼم انطبقخ أكخر قيًخ يٍ خالل انتطٕير ٔان تًُيخ نهًجُٗ
ارعؼ ِٓ اٌذساعبد 19اْ أوضش ِٓ أسثؼخ أخّبط اٌطبلخ ػبدٖ رغزخذَ
ف ٝاٌّشؽٍخ اٌزشغ١ٍ١خ فِ ٝغبي اٌجٕبء شىً ( % 12 ،) 25صٕبػبد
رؾ١ٍ٠ٛخ ٔٚمً ٚثٕبء % 84 ،رذفئٗ ٚر١ِٚ ٗ٠ٛٙبٖ عبخٕخ ٚوٙشثبء( أٜ
اْ ِٓ % 84اٌطبلخ اإلعّبٌ١خ ٌٍّجٕ ٝاعزٍٙىذ فِ ٝشؽٍخ االعزخذاَ)
 % 4 ،ص١بٔخ ٚرشُِ١

٠ٚزعؼ ِٓ اٌشىً ( ) 23أغشاف ٘١ىً االٔزفبع اٌّزجبدي:
 اٌغٍطخ اٌّؾٍ١خ :ف ٝٙرؤصش ِٓ خالي ع١بعبد اٌجٕبء اٌّششػخٌٍّٕبغك ٚاٌز ٝلٛاػذ٘ب غبٌجب ِب رى ْٛؽال ٚعطب ثِ ٓ١غز٠ٛبد االداء
ٚاٌطبلخ ٚاٌزىٍفخ
 - 5النتائج
اٌطبلخ ؽ١ش رّضً ٌ ُٙاعزضّبساد ِشثؾٗ.
ٔخٍص ِٓ اٌذساعخ إٌظش٠خ ٚاألِضٍخ اٌزؾٍ١ٍ١خ إٌ ٝأْ اٌزؾىُ فٝ
 اٌّغزضّش :ْٚاٌغٙبد اٌفؼبٌخ ف ٝاٌجٕبء اٌزغبسٚ ٜاٌز ٝرشوض ػٍ ٝاعزٙالن اٌطبلخ ف ٝػٍّ١خ اٌزصّ ُ١اٌّؼّبسٕ٠ ٜؼىظ ثذٚسٖ ػٍٝلّ١خ اٌّجِٕ ٝبٌ١ب ّ٠ٚىٕ ُٙفمػ اال٘زّبَ ثّٛظٛع وفبءح اٌطبلخ ٌ ٛوبْ اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚٚػ ٝاٌّغزّغ:
األثٕ١خ اٌز ٝرٙزُ ثبٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّٛاسد األ١ٌٚخ ٚرمٍ ً١اٌّخٍفبد
ػبِال ٘بِب فِٛ ٝظٛع اٌششاء ٔ ِٓٚ ،بؽ١خ أخشٕ٘ ٜبٌه فئٗ اخش - ٜف
ِٓ اٌّغزضّش( ْٞاٌّالن) اٌز٠ ٓ٠ؾصٍ ْٛػٍ ٝدخً ِٓ اٌّغزأعشٚ .ٓ٠رغزخذَ اٌطبلخ اٌّزغذدح رٕزظ ث١ئخ صؾ١خ ِ ٚش٠ؾخ ،رمًٍ ِٓ وٍف
اٌزشغٚ ً١اٌص١بٔخ ٚثزٌه رزعّٓوفبءح اعزٙالن ٚرمٍ ً١اٌزأص١ش اٌغٍجٝ
ٌذٚ ُٙ٠عٙخ ٔظش ِغزمجٍ١خ ِّب ٠غؼٍٕ٠ ُٙغزث ْٛإٌ ٝفىشح وفبءح
ػٍ ٝاٌج١ئ.ٟ
إعزٙالن
 إٌّٙذع ٚ ْ ٛاٌّؼّبسِٕٙٚ ْٛ٠ذع ٝاٌجٕبء ٌ :ذ ُٙ٠خجشح ف ٝرمٕ١خ ٕ٘ -بٌه فبئذح وج١شح ِٓ رشش١ذ اعزٙالن اٌطبلخ ٠زّضً ثزخف١فاٌجٕبء ِٚؼشفٗ ػٍّ ٗ١ثطشق ٚاعبٌ١ت رشش١ذ اعزٙالن اٌطبلٗ ٌىٓ اعزٙالن اٌٛلٛد اٌخبَ ٚرخف١ف اإلٔجؼبصبد اٌؾشاس٠خ
 إْ ٌّٛلغ اٌجٕبء اٌغغشافِٚ ٟؾ١طٗ أّ٘١خ وج١شح ف ٟاٌزؾىُثبٌؾشاسحلشاسر ُٙلذ رىِ ْٛؾذٚدح ثٕبء ػٍ ٝثبل ٝاالغشاف.
ٚاإلظبءح  .فبٌّغطؾبد اٌخعشاء ٚاألشغبس رٍؼت دٚساً ٘بِب ً ف ٟصذ
_____________________________________________________ اٌز١بساد اٌٛٙائ١خ ٚرى ٓ٠ٛاٌظالي.
٠ - 17 J.Konly, Sustainable Building and Construction Initiative, ,Mc-Grawغبػذ رخط١ػ اٌشٛاسع ٚاٌّغبوٓ ٚرصّٛٔ ُ١افز األثٕ١خ ف ٟإوغبة
Hill, 2010
 18 M, Bauer, M. Schwarz, building design and operation, German,2010اٌُ ثبٔ ٝغبلخ ؽشاس٠خ ِٓ اٌشّظ ٚثبٌزبٌ ٟاٌزمٍ ِٓ ً١اعزٙالن اٌطبلخ
 19 Mark Diesendorf Greenhouse Solutions with Sustainable Energy, ,اٌؾشاس٠خ ِٓ ِصبدس اٌىٙشثبء أ ٚاٌٛلٛد.
178

 UNSW Press, 2007اٌزصُّ١
 الثذ األخز ف ٝاالػزجبس إٌّبؿ ٚاٌشىً ِٛٚاد اٌجٕبء ِٚغز٠ٛبد
اٌشاؽخ ف ٝثذا٠خ ػٍّ١خ اٌزصّ.ُ١
 ظشٚسح اعزخذاَ ِٛاد اإلٔشبء اٌز٠ ٟغ ًٙرفى١ىٙب ٚإػبدح
رذ٠ٚش٘بِ ،غ األخز ف ٟاالػزجبس رىبٌ١ف دٚسح ؽ١بح اٌّٛاد ٚإٌّزغبد
اٌذاخٍ١خ ف ٟػٍّ١خ اٌجٕبء.
 ظشٚسح اال٘زّبَ ثزٛف١ش اإلظبءح اٌطج١ؼ١خ ٌزمٍ ً١االػزّبد ػٍٟ
اإلظبءح اٌصٕبػ١خٚ ،ثبٌزبٌ ٟرٛف١ش اعزٙالن اٌطبلخ ٌإلٔبسح.
 ظشٚسح اال٘زّبَ ثبعزخذاَ ٚعبئً رؾم١ك اٌز٠ٛٙخ اٌطج١ؼ١خ داخً
اٌّجبٔ.ٟ
 ظشٚسح اعزخذاَ ِٛاد اٌؼضي اٌؾشاسٚ ٞرؾغ ٓ١وفبءح اٌفزؾبد
شكم ( ) 26انؼالقخ ثيٍ انتكهفخ ٔانتشغيم ػهٗ انًذٖ انزيُٗ
ٚاٌغالف اٌخبسعٌٍّ ٝجٌٕ ،ٝزمٍ ً١رأص١ش لّ١خ االٔزمبٌ١خ اٌؾشاس٠خ.
ٚوّب ٠زعؼ ِٓ اٌشعُ اٌج١بٔ ٟشىً (  ) 26أْ ِشاؽً اٌجٕبء اٌزمٍ١ذ ٞاٌمٛأٚ ٓ١اٌزشش٠ؼبد
رصً ِغ ِشٚس اٌضِٓ إٌ ٝإ٘ذاس ِبي ٚرىٍفخ ثب٘ظخ ،ػٍ ٝاٌؼىظ فئْ  اٌؼًّ ػٍ ٝإصذاس رشش٠ؼبد ِٛؽذٖ ٍِٚضِٗ رٙزُ ثخفط ِؼذالد
االرغبٖ إٌ ٝاألثٕ١خ اٌّٛفشح ٌٍطبلخ رمً رىٍفزٙب االعزٙالو١خ ثشىً وج١ش اعزٙالن اٌطبلخ ٌٍّجبٔ ٝعٛاء ف ٝػٍّ ٗ١اإلٔشبء ا ٚاٌزشغٚ ً١دِغٙب
وغضء أص ً١ف ٝإصذاس اٌزشاخ١ص اٌخبصخ ثبٌجٕبء.
ِغ ِشٚس اٌضِٓ .
 وفبءح اعزخذاَ اٌطبلخ ف ٝاٌّجبٔ ٝالثذ أْ رجذأ ِٓ اٌؾٚ ٝاٌّذٕ٠خ
 3- 4تغيير انضهٕك في يزبل تضضيٍ كفبءح انطبقخ
فِ ٝشؽٍخ اٌزخط١ػ.
عٍٛن شبغٍ ٟاٌّجٕ ٌٗ ٝرأص١ش ػٍ ٝاعزٙالن اٌطبلخ ٠ ٚشرجػ عٛء
ٚػ ٝاٌّغزّغ
االعزخذاَ ثطبلخ ثضالس لعب٠ب-: 20
 اٌؼًّ ػٍ ٝرٛػ ٗ١اٌّغزّغ ثأّ٘١خ اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌطبلخ ٌّصٍؾخ
ٔمص اٌٛػٚ ٝاٌّؼٍِٛبد ثشأْ اعزٙالن اٌطبلخ :فف ٝوض١ش ِٓ
األفشاد ِٓ ػذٖ عٛأت أٌٙٚب رمٍ ً١رىٍفٗ فٛار١ش اعزٙالن اٌطبلخ
األؽ١بْ ال ٠ذس ن إٌبط أٔ٠ ُٙع١ؼ ْٛاٌطبلخ؟  ,فف ٟأر٘بْ إٌبط
ٚصبٔٙ١ب اٌؾفبظ ػٍ ٝاعزّشاس ٚعٛد اٌطبلخ ٚصبٌضٙب اٌّؾبفظخ ػٍٝ
رشش١ذ اعزٙالن اٌطبلخ ٘ ٛأِش عٍج ٟؽ١ش أْ اعزٙالن اٌطبلخ ٘ٛ
اٌصؾخ اٌؼبِخ ٚعٛدٖ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٚاػزذاي إٌّبؿ.
سِض ِٓ سِٛص االصد٘بس.
اٌؼبدح  :ع١طشح اٌؼبدح ػٍ ٝعٍٛن اٌفشد وئعزخذاَ إٌبط ٌإلظبءح
ٚرشوٙب ِفزٛؽخ ،إعزخذاَ أفشاْ ف ٝاٌزذفئخ ػٍ ٝاٌشغُ إٔٙب رغزٍٙه  - 7انًرارغ
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Report 2010.
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8 (IEA) International Energy Agency 2010,–CO2
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Emissions from Fuel Combustion,1971–2010, Paris
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2010 .
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ٚرشًّ ػذٖ عٛأت
اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ
 ظشٚسح اٌؾفبظ ػٍ ٟإٌّبغك اٌخعشاء اٌطج١ؼ١خ ،ثٙذف اٌؾفبظ
ػٍ ٟاٌزٕٛع اٌؾٚ ٞٛ١اٌؾ١بح اٌجش٠خ
 رغٕت ص٠بدح رىبٌ١ف إٌمً ٌزمٍ ً١اٌزٍٛس ثبعزخذاَ ِٛاد غج١ؼ١خ،
ِٛٚاسد راد ِصبدس ِؾٍ١خ لش٠جخ ِٓ ِٛلغ إٔشبء اٌّجٕ.ٟ
 ظشٚسح األخز ف ٟاالػزجبس إِىبٔ١خ اٌؾفبظ ٚاٌص١بٔخ ٚاٌزغذ٠ذ
ٌٍّجبٔ ٟاٌمذّ٠خ ،ثذال ِٓ إٔشبء ِجبٔ ٟعذ٠ذح ثّٛاد عذ٠ذح.
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