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  تصميم المباني الموفرة للطاقة: المباني السكنية و المباني التجارية الصغيرة
 

         مقدمة 
إن موضوع الطاقة في تصميم المباني مجاله واسع و عميق. و سوف نقدم في هذا الفصل نظرة عامة تساعد القارئ فيما بعد على التخصص 

 في بعضاً من مواضيعه أو التوسع في دراسته.

         مرحلة ما قبل التصميم: إختيار الموقع، و حجم المبنى، و وسائل المواصالت 
من الممكن أن يتحدد على أساسها معدالت إستهالك  -و بخاصة إختيار الموقع و حجم المبنى  -إن عملية إتخاذ القرار السابقة لمرحلة التصميم 

ن كاالطاقة و اآلثار البيئية للمباني السكنية. فإختيار الموقع يحدد معدالت إستهالك الطاقة المستخدمة في المواصالت. فعلى سبيل المثال س

المباني الموفرة للطاقة و الموجودة في ضواحي المدن يعتمدون على السيارات في إنتقاالتهم، و بدائل وسائل الموصالت األخرى محدودة. و 

قع بالتالي فإنهم على األرجح يستهلكون معدالت من الطاقة سنوياً لكل فرد أكثر من سكان المباني األقل توفيراً للطاقة و الموجودة في موا

 لمدينة األكثر إزدحاماً. ا

 إن مواقع المباني التي من خاللها يمكن إنجاز معظم  أو كثير من المهام اليومية بدون إستخدام السيارات تعتبر ميزة من وجهة نظر ترشيد

ترجمته إلى مزايا إستهالك الطاقة. فتقليل مصاريف المواصالت، و ما تتضمنه من إمكانية الحد من عدد السيارات لكل منزل، يتم أيضاً 

ن إقتصادية، و تجعل عمليات اإلسكان ُميَسَّرة. و عادة عملية إختيار موقع البناء يكون خارج عن نطاق مصمم المباني. و مع ذلك فمن الممك

ومات، أنظر فقرة أن يقوم المصمم بتوعية زبائنهم حول أثار إستهالك الطاقة في المواصالت المصاحبة إلختيار موقع البناء. )لمزيد من المعل

 .(16"التوسع العمراني الذكي، و التمدن الحديث" بفصل 

إن حجم المبنى مرتبط بمعدالت إستهالك الطاقة؛ و لذلك فإن المباني الضخمة عادةً تستهلك مزيد من الطاقة و تحتاج إلى مزيد من 

قدم مربع أو يزيد تحتاج في تشغيلها إلى معدالت إستهالك طاقة  4,000الموارد لزوم تشييدها. فعادةً المباني الموفرة للطاقة التي مساحتها 

قدم مربع أو أقل. و رغم أن تحديد حجم المشروع عادةً خارج نطاق مصمم  2,500أكبر من المباني األقل توفيراً للطاقة و التي مساحتها 

ى تحديد حجم المبنى المطلوب لتوفير الجمال، و الراحة، و المباني، إال أن تحليل اإلحتياجات المكانية ليست كذلك. فعليه مساعدة زبائنه عل

إنجاز المهام المطلوبة. مع األخذ في اإلعتبار اإلحتياجات الفراغية التي قد تظهر في المستقبل، بدون اإلفراط في حجم المباني بصورة 

 روتينية.

 سلوك السكان و أنماط حياتهم
ة، فإن إختيارنا لنمط الحياة و احمال التوصيل الكهربائي المصاحب لهذا اإلختيار تؤثر تأثيراً بينما حجم المبنى مرتبط بإحتياجاته من الطاق

كبيراً على معدالت إستهالك الطاقة. و حمل التوصيل هي أي جهاز كهربائي يتم توصيله بالمقبس الكهربائي. و من أمثلة ذلك أجهزة 

، و التليفونات DVDرى، و الثالجات، و غساالت المالبس و الصحون، و ألعاب الكمبيوتر، و التليفزيون و ما يرتبط به من أجهزة أخ

ل الالسلكية، و شاحن البطاريات، و ألعاب الفيديو، و مجموعة من األجهزة و األدوات األخرى. فهذه األجهزة ال تستهلك الكهرباء فقط في حا

كما يتم الحد من إستهالك الطاقة المصاحبة لتشغيل أنظمة التدفئة و التبريد و  تشغيلها و لكنها تستمر في إستهالك الكهرباء حتى بعد إيقافها. و

 اإلضاءة أثناء التصميم، تتزايد أهمية أحمال التوصيل.

بد إن معدالت إستهالك الطاقة في منزلين متطابقين بهما نفس العدد من السكان قد تختلف إختالفاً كبيراً بإختالف أنماط السلوك بهما. و ال

ات شادبقدر اإلمكان توعية الزبائن بترشيد إستهالك الطاقة و التكاليف المالية المصاحبة ألحمال التوصيل. و قم على قدر اإلمكان بإستخدام إر

 ( عند إختيار تلك المنتجات اإلستهالكية.EPAنجمة الطاقة لوكالة حماية البيئة األمريكية )

 تصميم المباني السكنية الموفرة الطاقة
أن  يوجد العديد من الخطوات التي تنطبق على جميع المجاالت بهدف تقليل معدالت إستهالك الطاقة و األثار البيئية بالمباني السكنية. فالبد

 وم المصمم بإستغالل موقع البناء إستغالالً صحيحاً، و إختيار شكل المبنى المناسب لإلقليم المناخي المتواجد به، و الفصل الحراري بينيق

مع  عناصرالبيئة الداخلية و الخارجية، و تزويده بالهواء المتجدد، و إختيار السعة المناسبة من المعدات الموفرة للطاقة، و من ثم تكامل تلك ال

 الطاقات الجديدة و المتجددة. 

 إن أهداف ترشيد إستهالك الطاقة في المباني السكنية تعتمد ببساطة على خمسة عناصر:

         ،و التبريد اإلستفادة من التصميم المتوافق مع اإلقليم المناخي و تكامله مع التقنيات الذاتية لترشيد إستهالك الطاقة المصاحبة لعمليات التدفئة ،

 و تسخين المياه. 

          إستغالل غالف المبنى في خلق حدود حرارية جيدة بين البيئة الداخلية و الخارجية، و ذلك من خالل منع تسرب الهواء، و عزل الحرارة، و

لمناسبة و التي لها أداء إزالة الجسور الحرارية، و إختيار مواد التشطيب الخارجية، و إختيار و إستخدام النوافذ و المسطحات الزجاجية ا

 حراري مرتفع.

         .تزويد المبنى بوسائل تهوية يمكن التحكم فيها 

         .إختيار السعة المناسبة من معدات التبريد و التدفئة، و إختيار المعدات و األجهزة الموفرة للطاقة 

         باقي إحتياجات المبنى من الطاقة. التعظيم من إستخدام الطاقات الجديدة و المتجددة لتلبية 

  

         التصميم المتوافق مع اإلقليم المناخي و الوسائل الذاتية 

http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.ae/
http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.ae/
http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.ae/2013/12/blog-post.html
http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.ae/2013/12/blog-post.html


الموجودة  إن أول خطوة لعمل تصميم متوافق مع المناخ هو تحديد نوعية اإلقليم المناخي لموقع البناء. فقم بإستخدام البيانات اإلقليمية المناخية

أو معايير ( IEECعلى شبكة المعلومات الدولية بداللة الرقم الكودي أو الخرائط الجغرافية لتحقيق المعايير الدولية لترشيد إستهالك الطاقة )

. و نظراً ألنه توجد 2. كما أن موقع بناء أمريكا يوفر خرائط لألقاليم المناخية مفيدة لنفس ذلك الغرض90.11رقم  ASHRAEآشري 

تاريخي عن المناخ الموجود بالقرب من موقع البناء. و تقوم مراكز األقاليم  إختالفات كبيرة داخل األقاليم المناخية، فقم بالحصول على ملخص

. ثم قم بمقارنة البيانات التاريخية ببيانات األقاليم 3المناخية بتوفير قدر كبير من المعلومات المناخية على شبكة المعلومات الدولية بالمجان

 المناخية لتحديد التصنيف المناخي بموقع البناء. 

قنيات التصميم الذاتي تعكس المعرفة بنوعية المناخ، و الظروف المحيطة بموقع البناء، و الهندسة الشمسية، و شكل المبنى، و مواد إن ت

يتم دمجها  البناء المستخدمة لإلستفادة من أو طرد الطاقة الطبيعية الموجودة بموقع البناء و تؤثر على المبنى. و التقنيات الذاتية تحتاج إلى أن

مع مع اإلختيار المدروس لمواد البناء و التفاصيل اإلنشائية للتحكم في تدفق الحرارة بين البيئة الخارجية والداخلية. فعن طريق التكامل 

واسع اق التقنيات الذاتية يمكن تحقيق الراحة الحرارية و في نفس الحد من الحاجة إلى التدفئة و التبريد الميكانيكي. و لقد تم اإلتفاق على نط

بأن منطقة الراحة لسكان المباني تتضمن األخذ في اإلعتبار درجة حرارة الهواء، و الرطوبة، و متوسط درجة الحرارة المشعة، و وجود أو 

غياب أشعة الشمس المباشرة، و سرعة حركة الهواء داخل الغرفة، باإلضافة إلى عوامل شخصية مثل مستوى العزل الحراري للمالبس، و 

% من سكان المبنى عندما تكون درجة 90% إلى 80شاط المبذول. و عادة يفترض تحقيق الراحة الحرارية لنسبة تتراوح من مستوى الن

%. و عندما ترتفع الرطوبة النسبية و تصل إلى 50% و 20(، و الرطوبة النسبية بين C°27.75و  20°C) F°82و  F°68الحرارة بين 

 (.C°24إلى أقل قليال من  C°27.75)من  F°75إلى  F°82جة الحرارة تنخفض من %، فإن القيم العظمي المقبولة لدر80

باإلضافة إلى هذه العوامل يوجد كثير من الجدال عن أسباب إدراك سكان المباني للراحة الحرارية. فعلى سبيل المثال نجد أن مستوى 

التحكم في الظروف البيئية الشخصية يبدي زيادة في مستوى رضاء السكان عن الظروف الحرارية التي يتعرضوا لها. و لمزيد من 

، باإلضافة إلى أبحاث الراحة الظروف البيئية الحرارية للسكان - 55رقم  ASHRAEع، إرجع إلى معايير المعلومات عن ذلك الموضو

الذي قام بتطوير طريقة  -و من المفيد أيضاً البحث التي أجراه ب. أول فانجر   4الحرارية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، مركز البيئة المبنية.

إلى البحث الذي قام به كالً من ريتشارد دي دير، و جيل فريجر، و أليسون ووك، و مايكل هامفريز، و باإلضافة  -حساب الراحة الحرارية 

 فيرجس نيكول على نماذج الراحة و عادات و تقاليد الراحة الحرارية. 

ا المعماريين و المصممين أم 5إن خريطة الرطوبة تعتبر من األدوات األساسية التي يستخدمها المهندسون في تصميم األنظمة الميكانيكية.

فيفضلون إستخدام خريطة المناخ الحيوي البيسطة التي تحدد منطقة الراحة بناًء على درجة الحرارة و الرطوبة النسبية. فخريطة المناخ 

الوسائل الذاتي هي  فهذه 6الحيوي تظهر كيفية إمتداد منطقة الراحة بإستخدام خمسة وسائل ذاتية، أو بإستراتيجيات موفرة إلستهالك الطاقة.

 التدفئة الشمسية، و التهوية الطبيعية، و الكتلة الحرارية، و التهوية الليلية للكتلة الحرارية، و التبريد التبخيري.

F (20°C .)°68إن التدفئة الذاتية باألشعة الشمسية أثبتت فاعلية في تصميم المباني السكنية عندما تنخفض درجات الحرارة تحت 

شعة الشمس بالدخول إلى المبنى يؤدي إلى تدفئة األفراد و الموجودات. و يتم ذلك في الحال. أما إذا تم وضع مواد ذات كتلة فالسماح أل

بحيث تسقط عليها أشعة الشمس،  -مثل البالطة الخرسانية لألرضيات، أو الجدران المصنوعة من الطوب، أو خزانات من المياه  -حرارية 

بتخزين الحرارة. و تلك المواد في المساء سوف تعيد إشعاع هذه الحرارة، و بالتالي تتسبب في تدفئة السكان و  فإن هذه األشياء ستقوم

 الفراغات الداخلية للمنزل، حتى عندما تنخفض درجة حرارة الجو الخارجي.

% 20ندما تتراوح الرطوبة النسبية من ( ع5°C) F°10إن التهوية الطبيعية يمكنها زيادة الحدود العليا لمنطقة الراحة الحراية حوالي 

% فإن التهوية الطبيعية ستستمر في زيادة الحدود العليا لمنطقة الراحة الحرارية. أما 80%. و عندما تصل الرطوبة النسبية إلى 50إلى 

. فالتهوية F°82إلى  F°68ن % فإن حدود منطقة الراحة يمكن تحقيقها بالتهوية الطبيعية عندما تتراوح درجة الحرارة م80عندما تتجاوز 

الطبيعية تعتمد فقط على حركة الهواء في تبريد السكان. و يتطلب األمر وجود مداخل و مخارج على شكل نوافذ أو شيش على الجوانب 

لباً ما يتم إستخدام المتقابلة من المبنى و البد أن يكونوا مفتوحين. و نظراً ألنه ال يمكن التنبؤ بسرعة رياح تكفي لضمان تحقيق الراحة فغا

 مرواح و مداخن. فالمدخنة لها فتحتين أحداهما

                                                           
الطاقة األمريكية، معمل علوم المحيطات الشمال الغربي:  لمعرفة البيانات المناخية اإلقليمية، أدخل على موقع وزارة  1
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لمعرفة خرائط األقاليم المناخية، أدخل على موقع وزارة الطاقة األمريكية، برنامج تقنيات المباني، بناء أمريكا،   2
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http://4.bp.blogspot.com/-j0NX9m0e9JI/UqXfQBUGWgI/AAAAAAAAAmA/DWCYyqiq8tI/s1600/%D8%B4%D9%83%D9%84+11-1.png


التصميم الذاتي: تظليل أشعة الشمس، حركة الهواء، الترطيب، و إستخدام الكتلة الحرارية مكنهم مد حدود منطقة الراحة منطقة الراحة و  1-11شكل 

  الحرارية لإلنسان.

في األعلى و األخرى في األسفل من المدخنة، و البد أن تكون طويلة بشكل يكفي لخلق فرق درجات حرارة داخل المدخنة يتسبب في سحب 

و تحريكه إلى أعلى. كما يمكن إستخدام مراوح لتحريك الهواء. و بالرغم من أن هذه الطريقة ليست طريقة ذاتية إال أنها تتطلب كميات الهواء 

( فإن التهوية لوحدها ال يمكنها 32.2°C) F°90من الطاقة أقل بكثير من التي تتطلبها مكيفات الهواء. أما عندما تتجاوز درجات الحرارة 

 احة الحرارية.تحقيق الر

عندما يتم تظليل المواد ذات الكتلة الحرارية بالمباني ضد سقوط أشعة الشمس المباشرة عليها فإنها يمكنها إمتصاص الحرارة و تخزينها 

ينها في النهار طوال النهار. و إذا أنخفضت درجة حرارة الجو الخارجي إنخفاضاً كافياً، فإن الكتلة الحرارية تعيد إنطالق الحرارة التي تم تخز

ية إلى الخارج ليالً، و من الممكن أن يتم تكرار ذلك في اليوم التالي. و قدرة الكتلة الحرارية على إمتصاص الحرارة يمكن زيادتها بالتهو

واء الخارجي البارد ليالً الليلية. و لكي تكون التهوية الليلية فعالة فإن التأرجح في درجات الحرارة اليومية البد أن يكون كبيراً. و يتم سحب اله

ايد على الكتلة الحرارية إما بإستخدام التهويةالطبيعية أو عن طريق مراوح سحب. و بالتالي فإن الكتلة الحرارية تكون سابقة التبريد و تتز

ية الليلية يعتبران من الوسائل قدرتها على إمتصاص الحرارة في اليوم التالي. فكالً من الكتلة الحرارية، و الكتلة الحرارية المصحوبة بالتهو

 طبة.الذاتية التي أثبتت فاعلية في األقاليم الحارة الجافة. إال أن الكتلة الحرارية ال يمكنها توفير تبريد ذاتي في األقاليم الحارة الر

الهواء الحار الجاف و زيادة رطوبته إن التبريد التبخيري هو إستراتيجية ذاتية أخرى فعالة في األقاليم الحارة الجافة. فبإضافة رطوبة إلى 

 النسبية، فإن درجة الحرارة المحسوسة تنخفض، و تتحول الحرارة إلى صورتها الكامنة.

  

 
ة، و الكتلة الحرارية في المباني المعاصرة: إذا تم تظليلها، فإن الكتلة الحرارية تمتص الحرارة الداخلية، و تحسن من ظروف الراحة الحراري 2-11شكل 

 تحد من الحاجة إلى التبريد.

 تأثير موقع المبنى
تؤثر على  -مثل التضاريس، و عناصر تنسيق المناظر الطبيعية، و المباني المجاورة، و المناخ الجزئي  -إن العوامل المرتبطة بموقع البناء 

إستراتيجيات التصميم الذاتي للمباني السكنية ذات اإلرتفاعات الصغيرة. فالمواقع الموجودة جنوب الهضاب قد يصاحبها فرص ممتازة 

من الطاقة الشمسية في عمليات التدفئة، و تسخين المياه، و توليد الكهرباء. و المواقع الموجودة شمال الهضاب قد تحد من دخول  لإلستفادة

 أشعة الشمس شتاًء، و هو الفصل الذي تحتاج فيها الفراغات المعمارية بشدة إلى التدفئة. و المباني المجاورة يمكنها حجب أشعة الشمس، و

يوبها و مزاياها. ففي بعض الحاالت قد ترمي المباني المجاورة بظاللها على مصفوفة من الخاليا الضوكهربائية فتقلل من هي سمة لها ع

معدالت توليد التيار الكهربائي، و في حاالت أخرى يمكنها بمنتهى الفاعلية حجب أشعة الشمس ذات زوايا اإلرتفاع الشمسية المنخفضة من 

 معمارية من خالل النوافذ الغربية.الدخول إلى الفراغات ال

إن تنوع و كثافة األشجار و المسطحات الخضراء األخرى الموجودة بالموقع و المواقع القريبة تتيح فرص و تفرض قيود على المصمم. 

هداف المطلوبة لكل منزل فالسمات الخاصة بموقع البناء قد تعزز أو تحد من فرص التبريد و التدفئة الذاتية. فمن الممكن عدم تحقيق بعض األ

موجود في كل موقع، على سبيل المثال تكوين مباني عديمة إستهالك الطاقة. إال أن ذلك الهدف ممكن تحقيقة على نطاق الحي أو المجمع 

حاجتها تستفيد منه  السكني بحيث أن المباني التي تتمتع بوفرة األشعة الشمسية يمكنها إنتاج كميات وفيرة من التيار الكهربائي و ما يزيد عن

المباني التي تعاني من قلة األشعة الشمسية. و القيود المفروضة على موقع البناء ال تساعد في تصميم مباني موفرة للطاقة إال عن طريق 

 توجيه شكل المبنى و فتحات النوافذ توجيهاً مدروساً.

 تصميم غالف المبنى
 التأثير الشمسي

و من ضمنها المباني  -إن التأثير الشمسي يعتبر عامل مركزي لكل مشروع من مشاريع المباني. ففي المباني المحكومة بالحرارة الخارجية  

ينبغي السماح ألشعة الشمس من الدخول إلى الفراغات المعمارية عندما تكون األجواء الخارجية باردة و يمنع دخولها عندما تكون  -السكنية 

و ينبغي أن يتغير ميعاد هذه الفترات بتغير المناخ. و طريقة التحكم في السماح بدخول أشعة الشمس و منعها يتشكل على أساسة إتجاه  حارة.

مباني، و المبنى، و نوعية كتلته الحرارية، و أماكن تركيب النوافذ و المناور السماوية. كما أن الشمس تؤثر أيضاَ على إتجاه األسطح العلوية لل

 أماكن تركيب المداخن، و فتحات التهوية، و المعدات، حيث أن تلك القرارات تؤثر على أداء أنظمة تسخين المياه و توليد الكهرباء.

 إتجاه المبنى
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هواء في قبل إنتشار مكيفات الهواء في المباني السكنية كان إتجاه المبنى يحظى بإهتمام كبير. و لقد تم إفتراض أن إنتشار إستخدام مكيفات ال

أسعار المباني الجديدة سيصاحبه توفر الطاقة الالزمة لتشغيلها بأسعار منخفضة نسبياً. و تزايد الطلب العالمي على الطاقة قد أدى إلى زيادة 

شئون النفط و الغاز الطبيعي و إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في مناطق كثيرة حول العالم. و يقترح المهتمون بال

طريق اإلقتصادية، و الجيوسياسية، و البيئية بأننا سوف ال نخسر إال القليل و ستعم علينا فائدة عظيمة بالحد من إحتياجاتنا من التبريد عن 

 سالمة توجيه المبنى و تصميم غالفه الخارجي. 

ل  في إتجاه المحور الشرقي الغربي في كل األقاليم  إستطالة المباني السكنية و المباني الصغيرة -من منظور األداء الحراري  -يُفَضَّ

المناخية بشمال أمريكا. فذلك الوضع يزيد من نسبة الواجهات المطلة على اإلتجاه الشمالي و الجنوبي، مما يوفر دخول أشعة الشمس عند 

لسماء خالل األشهر الحارة و تكون منخفضة الحاجة إليها في التدفئة. فكما ذكرنا في الفصول السابقة، أن الشمس تكون مرتفعة جنوباً في ا

جنوباً خالل األشهر الباردة. و إذا تم وضع النوافذ مواجهة لإلتجاه الجنوبي فإن شرفات األسطح العلوية للمنازل، و وسائل التظليل، و 

تسمح بدخولها إلى الفراغات  التعريشات النباتية ستكون من أسهل وسائل التظليل التي تحجب أشعة الشمس خالل األشهر الحارة بينما

 المعمارية خالل األشهر الباردة. كما أن إستطالة المباني في إتجاه المحور الشرقي الغربي تسهل أيضاً من خلق إنارة داخلية متوازنة من

 خالل السماح بدخول اإلضاءة اإلنتشارية عبر النوافذ المطلة على اإلتجاه الشمالي.

 
الجنوبي أكثر إرتفاعاً منها في اإلتجاه الشرقي و الغربي. و بإستطالة  توجية المبنى للتحكم في األشعة الشمسية: إن الشمس تكون في اإلتجاه 3-11شكل 

تحكم في أشعة الشمس المبنى في اإلتجاه الشرقي و الغربي، و بتقليل النوافذ في اإلتجاه الشرقي و الغربي و زيادتها في اإلتجاه الشمالي و الجنوبي يسهل ال

  من خالل تصميم المبنى ذاته.
   

 

أن إن الظروف المناخية تختلف إختالفاً كبيراً عبر القارة، كما يختلف طول مواسم التبريد و التدفئة بإختالف المناطق الجغرافية. و البد 

 يتم تصميم عمق و عرض شرفات أسطح المنازل العلوية و وسائل التظليل لتتوافق مع المتطلبات المناخية. فالشرفات العميقة و الواسعة التي

ة د بشدة المكتسبات الداخلية من أشعة الشمس تناسب األقاليم المناخية الحارة و الرطبة بشمال ساحل الخليج األمريكي. أما الشرفات الضيقتح

شت ناق و القصيرة فتناسب األقاليم المناخية سائدة البرودة بواليات جبال روكي األمريكية، و شمال الواليات المتحدة األمريكية، و كندا. و قد

 -من حيث حرارة األشعة الشمسية  -و نجد أن النوافذ الغربية و الشرقية تمثل إشكالية  7عدد من الكتب تصميم وسائل التظليل بتفاصيل كبيرة.

 مارس في الجنوب الغربي تقريباً. و ال تستطيع 21سبتمبر و  21في كل المناطق الجغرافية تقريباً. و نجد أن الشمس تغرب في الفترة بين 

النوافذ المواجهة للغرب السماح بدخول كمية من الحرارة تقترب من التي تدخل عبر النوافذ الجنوبية خالل فصل الشتاء. و مع ذلك فإن 

عندما تتراكم  -الشمس في فصل الصيف تنخفض في السماء أثناء إقترابها من اإلتجاه الغربي أو الشمال الغربي. و في أشد الساعات حرارة 

يصعب تظليل الواجهات الغربية. فالنوافذ الغربية على عكس النوافذ الجنوبية ال توفر  -لى مدار اليوم داخل الفراغات المعمارية الحرارة ع

مصدر جيد للحرارة خالل فصل الشتاء، كما أنها تسمح بدخول الحرارة داخل الفراغات المعمارية في فصل الصيف، و ذلك بالضبط على 

 لتشغيل. فمن وجهة نظر ترشيد إستهالك الطاقة، من األفضل تقليل مساحة النوافذ الغربية.عكس ما تحتاجه ظروف ا

إن النوافذ الشرقية شبيهة بالنوافذ الغربية حيث أن الشمس تشرق من جهة الجنوب الشرقي شتاًء و من الصعب تظليلها صيفاً. و يختلف 

جدها في أجزاء من الشمال الغربي األمريكي. ففي هذه األقاليم نجد تأرجح يومي كبير في أداء النوافذ الشرقية في األقاليم الحارة الجافة التي ن

درجات الحرارة، حيث أنه يوجد فرق كبير بين درجة الحرارة المرتفعة نهاراً و درجة الحرارة المنخفضة ليالً. و نظراً لبرودة الجو في 

الشمس في ذلك الوقت. و الحل يكمن في عدم اإلفراط في مساحات النوافذ  الصباح الباكر فإنه قد يفضل دخول كمية محدودة من أشعة

 الشرقية.

رغم أن األداء الحراري في غاية األهمية إال أنه ليس العامل الوحيد الذي يدخل في نوعية التشكيل المعماري للمباني. فالمناظر، و 

كلها تؤثر على كيفية وضع األهداف التصميمية للمشروع و الموازنة بينها.  اإلحتياجات الوظيفية، و البيئة الحضرية، و اإلعتبارات الجمالية

 فالمساكن المطلة على اإلتجاه الغربي من الشوارع الممتدة من الجنوب 
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اإلتجاه الغربي تكون منخفضة في السماء فإنه يصعب التحكم في المكتسبات مشاكل النوافذ الغربية: نظراً ألن الشمس عندما تصل إلى   4-11شكل 

 الحرارية الشمسية خالل النوافذ الغربية خالل الفترات الحارة من السنة.
 

إلى الشمال البد أن تكون مرتبطة بطبيعة الحياة العامة و في نفس الوقت تحد من المكتسبات الحرارية صيفاً. و المصمم الجيد سوف يعمل 

 على تعظيم األداء الحراري، و تظليل النوافذ الغربية و تقليل مساحاتها، و في نفس الوقت يكون على وعي باإلحتياجات الكلية للمشروع.

 الحواجز الهوائية

إن غالف المبنى المحكوم ضد تسرب الهواء و الذي يخلق حاجز حراري إبتداًء من األساسات، و عبوراً بأسطح الجدران المعتمة، و حول 

جية في األبواب و النوافذ، و وصوالً إلى قمة السطح العلوي للمبنى، سوف يحد بشدة الحركة العفوية للهواء بين البيئة الداخلية و الخار

 المباني. و ذلك يزيد من فاعلية إستراتيجيات وسائل التصميم الذاتية و يحد من الحاجة إلى الطاقة المساعدة للوسائل الذاتية.

إن الحواجز الهوائية تعتبر عنصر هام من العناصر التي تخلق أغلفة المباني المحكومة. و أي نوع من أنواع المواد التي تتمتع بمناعة 

النفاذية و ذات عمر إفتراضي طويل يمكن أن يتم إستخدامها كحاجز هوائي. و التحدي الذي يكمن في تصميم أي نظام من أنظمة نسبية ضد 

الحواجز الهوائية هو صناعته من مواد و عناصر متصلة ببعضها البعض من أساس المبنى حتى سطحه العلوي. و ما أن يتم تصميمه يصبح 

سليماً. و تمثل الحواجز الهوائية نوعية من األعمال تجمع بين ترشيد إستهالك الطاقة، و قوة التحمل، و فراغات من الضروري تركيبه تركيباً 

 معمارية صحية. فالحد من تسرب الهواء إلى داخل المبنى سوف يساعد في تحقيق كل هذه األهداف.

فران و سخانات المياه إلى الفراغات المعمارية المشغولة كما أن الحواجز الهوائية تحد من إمكانية إرتداد غازات اإلحتراق من األ

باألشخاص. فإرتداد تلك الغازات ممكن أن يحدث عندما ال يتم فصل أجهزة اإلحتراق عن أماكن المعيشة. فتسرب الهواء بكميات كبيرة إلى 

لق فروق عفوية في الضغوط عند فتحات التهوية، داخل الفراغات المعمارية، أو تشغيل أجهزة تهوية مثل مراوح السحب من المطابخ يمكنه خ

و يشمل ذلك فتحات المداخن التي تم تركيبها بقصد تنفيس غازات اإلحتراق. و بالتالي فإن الغازات التي من المفترض أن يتم تنفيسها إلى 

 صحية سلبية.  خارج الفراغات المعمارية يمكن أن ترتد إلى داخل المناطق المشغولة باألشخاص، و يصاحبها  آثار

إن الحواجز الهوائية تقلل من المكتسبات أو المفقودات الحرارية المحمولة، و ذلك بالحد من إمكانية تحرك الهواء خالل عناصر المبنى. 

د تكون كما أن الحواجز الهوائية سوف تقلل أيضا من إنتقال الرطوبة المحمولة مع تسرب الهواء العفوي إلى داخل العناصر اإلنشائية. و ق

درجة حرارة األسطح الباردة داخل العناصر المكونة للجدران مساوية أو أقل من درجة حرارة ندى الهواء الرطب. و عندما يحدث ذلك 

تتكثف الرطوبة على هذه األسطح داخل العناصر المكونة للجدران. و أثناء موسم التدفئة تتكثف الرطوبة على االسطح الباردة على الجانب 

من الجدار عندما يتحرك الهواء الدافئ من الداخل إلى الخارج. و من الممكن حدوث عكس ذلك خالل موسم التبريد عندما يتحرك  الخارجي

ج الهواء الحار من الخارج إلى الداخل و تتكثف الرطوبة علي األسطح الداخلية الباردة. و إذا لم يتم تجفيف تلك المياه أو صرفها إلى خار

 رية، فمن الممكن أن تتسبب في ظهور عفن، و تَلٌَف بالعناصر اإلنشائية، و مشاكل في مستوى جودة الهواء الداخلي. الفراغات المعما

إن الحواجز الهوائية تختلف عن عوازل الرطوبة في أن األولي تسمح نسبيا بنفاذ الرطوبة إال أن األخيرة ال تسمح بذلك بحكم تعريفها. 

مبنى و الحد من تكثف المياه في عناصره اإلنشائية كانت دائما في قمة أولويات المصممين. و رغم ذلك فإنه فمنع دخول المياه من خارج ال

حتى في أفضل التصميمات نجد تسرب بعضاً من الرطوبة عبر الجدران. و التصميم الجيد هو الذي يحد من إمكانية دخول الرطوبة إلى 

ت يخلق مسارات تسمح بالتخلص من الرطوبة التي دخلت إلى الجدران. فالحواجز الهوائية العناصر اإلنشائية بالجدران، و في نفس الوق

 القابلة لنفاذ الرطوبة، و المحكمة ضد التسرب يمكن أن تقترن بتفاصيل تصريف سليمة لتحقيق ذلك الهدف.

لمياه إلى خارج المبنى. و المنتجات تساعد على حركة ا -الموجودة مباشرة خلف الكسوة الخارجية للجدران  -إن مسارات التصريف 

 التجارية لتصريف المياه متوفرة أو يمكن صناعتها من مواد أخرى. كما توجد إستراتيجيات تصريف معينة تختلف بإختالف األقاليم المناخية.

الخاصة ببناء أمريكا و التي تحتوي  و لمزيد من المعلومات إرجع إلى أفضل اإلرشادات العملية باألقاليم المناخية بزيارة موقع وزارة الطاقة

 8على مصادر إضافية.

 العوازل الحرارية

بو، إن العوازل الحرارية تحد من إنتقال الحرارة من خالل الجدران و األسقف، و إلى أسفل األرضيات المرفوعة، و البالطات اإلنشائية، و الق

بأشكال مختلفة، و في أغلب األحيان يتم توريدها على شكل لفائف، و مواد  و األساسات. و يتم صنع العوازل من عدد من المواد المختلفة و

سائبة، و رغويات منخفضة الكثافة )سواًء عن طريق رشها في الموقع أو سابقة التصنيع على شكل ألواح(. و يتم قياس أداء العازل الحراري 

في جداول لكل بوصة من ثخانة  R(. و عادةً يتم إدراج قيم R)أو معامل  Rللمادة بمدى قدرتها على مقاومة تدفق الحرارة و يشار إليها بمقدار 

 الكلية لثخانة الفجوة الهوائية التي يتم تركيب العزل الحراري فيها. Rالمادة، أو قيمة 

لفة( مساوية لألبعاد إن العوازل التي على شكل لفائف يتم تصنيعها من األلياف الزجاجية أو األلياف المعدنية. و تتوفر بمقاسات )عرض ال

وراق القياسية للهياكل اإلنشائية الخاصة بالجدران، و األرضيات، و األسقف. و تتضمن العوازل المرشوشة و السائبة األلياف المعدنية، أو األ
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أو أسقف المباني. و التي تمت إعادة تدويرها على شكل مواد سليلوزية. و كما يدل عليها إسمها فإنها من الممكن أن يتم رشها في تجاويف 

 العوازل الرغوية مصنوعة من مواد لزجة يمكن أيضاً بصقها داخل تجاويف المباني. و من ضمن الفوائد اإلضافية للمواد الرغوية، أنها تعمل

ال في الم باني القائمة التي ال أيضا على عدم تسرب الهواء عندما بشرط تركيبها تركيباً سليماً. و مع ذلك فإنه من الصعب عمل إحكام هواء فعَّ

 يمكن فيها رؤية األجزاء الداخلية للجدران. 

يتم تصنيع ألواح العوازل الحرارية من مواد ليفية أو رغويات بالستيكية عن طريق ضغطها أو بصقها على شكل ألواح أو صفائح. و 

الخارجية للجدران التي تم ملئها بمواد سليلوزية أو  يمكن إستخدامها مع توليفة أخرى من العوازل، فعلى سبيل المثال تركيبها على األسطح

عوازل من األلياف الزجاجية. و عادةً يتم تركيب ألواح العزل الحراري على األسطح الخارجية للهياكل اإلنشائية عندما يتم صنعها من 

يتم أيضاً إستخدام ألواح العزل الحراري في عمل  الفوالذ. فألواح العوازل الحرارية تمنع تكوين الجسور الحرارية عبر الهيكل اإلنشائي. كما

 األساسات.

تقوم بدورها العازل إلنتقال الحرارة عن طريق خلق كثرة حاشدة من الفراغات الهوائية الساكنة التي  -أياً كان نوعها  -إن معظم العوازل 

يحد كثيراً من إنتقال الحرارة بالتوصيل. و من الضروري  تحد من حركة الهواء داخل المادة العازلة. و ذلك يزيل الفقد الحراري بالحمل و

 إستيعاب أن العوازل الحرارية ال تقوم فقط إال بإيقاف حركة الهواء داخل المادة العازلة نفسها. و العوازل الحرارية ال تعتبر بديل عن

ل الحرارية و تركيبها بإحكام حتى تصبح في ذروة الحواجز الهوائية بل هي تتكامل معها. فالبد أن يتم ملئ التجاويف بالكامل بالعواز

 فاعليتها. فمدى جودة العوازل الحرارية تؤثر بشدة على أدائها.

تقوم بدورها العازل للحرارة عن طريق الحد من إنتقال  -و التي غالبا ما يتم اإلشارة إليها بالحواجز اإلشعاعية  -أما العوازل العاكسة 

منخفضة(.  و اإلشعاعية الحرارية هي  ما يتم صنعها من معادن المعة ذات إشعاعية حرارية منخفضة )قيمة الحرارة باإلشعاع. و عادة 

مقياس لقدرة سطح المادة على إشعاع الحرارة. و نظراً ألن اإلشعاع الحراري يحدث بين سطحين يفصل بينهما حيز هوائي، فإن العوازل 

أوجه المادة العازلة مواجهاً للحيز الهوائي. فإذا كان السطح المواجهة للعازل اإلنعكاسي أكثر  العاكسة ال تكون مؤثرة إال عندما يكون أحد

سخونة، فإن العازل يعكس اإلشعاع الحرارة مرة أخرى على ذلك السطح. و إذا كان العازل اإلنعكاسي أكثر سخونة، فإن إنخفاض إشعاعية 

 ه على إشعاع الحرارة عبر الحيز الهوائي.سطح المعدن الالمع للمادة العازلة ستحد من قدرت

بالتالي فإن العازل اإلنعكاسي سيمنع إنتقال الحرارة عبر الحيز الهوائي بغض النظر في أي جانب من جوانبه قد تم تركيبه، سواء في ذلك 

لحد من إنتقال الحرارة بالتوصيل و الجانب األكثر سخونة أم برودة. و من الضروري إستيعاب أن العوازل العاكسة ليس لها دور يُذكر في ا

ل و الحمل. و بالتالي ال ينبغي إعتبارها بديل ألنواع العوازل الحرارية األخرى. و يوجد العديد من التوصيات المناخية المحددة بشان تفاصي

فرة على موقع "بناء أمريكا" الخاص مكان تركيب العوازل. و كبداية، إرجع إلى أفضل اإلرشادات العملية المناسبة لإلقليم المناخي و المتو

 9بوزارة الطاقة األمريكية، و جدول خصائص المواد العازلة الذي يوفره مختبر أواك ريدج الوطني.

إن كمية العزل المطلوبة مرتبطة بالهدف من العزل. فكود ترشيد إستهالك الطاقة العالمي يطالب بتحقيق مستويات عزل ذات مردود 

على إفتراضات تم وضعها بشأن أسعار الطاقة الحالية و المستقبلية. و موقع برنامج نجم الطاقة يحتوي على مجموعة من  إقتصادي عالي بناءً 

( بشأن مستويات العزل الموصى بها لكل مقاطعة من المقاطعات الموجودة بالواليات المتحدة األمريكية، و هي BOPsالخيارات المعمارية )

و إذا كان المستهدف من العزل هو منزل عديم اإلستهالك الكلي للطاقة فإن مستويات  10م الطاقة المنزلي.قيم ضرورية لتحقيق شروط نج

العزل ستكون مرتفعة. و البد أيضاً عند تحديد مستويات العزل الحراري أن يتم األخذ في اإلعتبار التكوين اإلنشائي للجدران و األسقف 

 المطلوب لتركيب العوازل الحرارية.

 الجسور الحرارية

إن الحرارة تنتقل من درجة الحرارة األعلى إلى درجة الحرارة األقل. و تسعى الحرارة إلى اإلنتقال في عناصر المباني اإلنشائية خالل 

بها. فإذا  المسار الذي يتمتع بأقل مقاومة حرارية. و هذا المسار سيكون خالل العناصر التي لها توصيلية حرارية أكبر من المواد المحيطة

توفر مسار ذو توصيلية حرارية مرتفعة خالل أي عنصر من العناصر اإلنشائية فمن الممكن حدوث إنتقال حرارة خالله بمعدالت كبيرة. كما 

أن درجات الحرارة المنخفضة بطول ذلك المسار يمكنها أيضاً أن تتسبب في حدوث تكثف للرطوبة على أسطح المواد الموصلة للحرارة. و 

 . بالجسر الحراريار إلى ذلك المسار يش

و مع  إن مادة األلومنيوم تتمتع بأعلى توصيلية حرارية من بين مواد البناء المعتادة. كما أن الفوالذ يتمتع أيضاً بتوصيلية حرارية مرتفعة.

ض بحيث تخلق مسار حراري ذو توصيلية ذلك فإن أي مادة من مواد البناء، أو اي مجموعة من المواد المتالمسة على التوالي مع بعضها البع

 حرارية أكبر بكثير من مواد البناء المحيطة بها، ستكون بمثابة جسر حراري. و يعمل الجسر الحراري على تقليل المقاومة الحرارية الكلية

المعدنية التي تتكون منها الجدران للعناصر اإلنشائية و التي على سبيل المثال تتضمن الجدران المعزولة. فالعوارض، و األلواح، و الروافد 

تقترب من  R-11الفّعال للجدران ذات الهياكل الخشبية المزودة بعوازل  Rالهيكلية التقليدية تعتبر جسور حرارية. و لذلك السبب فإن مقدار 

R-8لة عزالً حرارياً جيداً ستكون بمثابة . و النوافذ ذات اإلطارات المعدنية )األلومينوم( و التي لم يتم فصلها حرارياً عن الجدران المعزو

 الجسر الحراري الرئيسي في تلك الجدران. 

إن المعادن المستخدمة في الجدران تمثل فرصة ممتازة لخلق الجسور الحرارية. و لذلك البد من دراسة التفاصيل الالزمة للقضاء على 

دراسة متأنية. فإذا تم إستخدام عوارض معدنية على الجدران  -خالل تلك المواد التي تتمتع بتوصيلية حرارية مرتفعة  -الجسور الحرارية 

بد من تغطيتها بألواح عازلة يتم تثبيتها بوسائل غير معدنية. و عادةً تتكون الجسور الحرارية على حواف النوافذ، و أركان الخارجية فال

تقلل من  الجدران، و عند إلتقاء الجدران باألسطح العلوية للمباني التقليدية ذات الهياكل الخشبية. و اإلطارات الخشبية حول الجدران و النوافذ

عوازل الحرارية و تمثل جسر من الجسور الحرارية. و التفاصيل اإلنشائية بهذه األماكن تحتاج إلى بذل إهتمام خاص بهدف الحد من كمية ال

رى، آثار هذه الجسور. فزيادة المسافة بين العناصر اإلنشائية يعمل على زيادة المساحة المعزولة من الجدار. و تتساوى في ذلك العوامل األخ

بوصة تتمتع بمقاومة حرارية فّعالة أكبر من نظيرتها التي تبعد  24الهيكلية التي تبعد العوارض فيها عن بعضها البعض مسافة فالجدران 

 بوصة. 16العوارض فيها مسافة 
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 النوافذ و المسطحات الزجاجية

الماضية. فالنوافذ المزدوجة األلواح المزودة  إن تقنيات صناعة النوافذ و المسطحات الزجاجية قد شهدت تحسناً كبيراً خالل الثالثين عاماً 

 بوحدات زجاجية عازلة أصبحت أمراً معتاًد. و في نفس الوقت تتوفر وحدات زجاجية ثالثية األلواح، إال أنها ليست منتشرة إنتشار النوافذ

يستر. و هذه الوحدات لها نفس األداء المزدوجة. كما يتوفر أيضاً وحدات مزدوجة األلواح مجهزة بطبقة أو أكثر من طبقات مادة البول

 الحراري للوحدات الزجاجية ثالثية األلواح إن لم تكن تتفوق عليها و بدون أوزان األلواح اإلضافية. 

لقد ظهرت أُطر زجاجية من مواد لها أداء حراري جيد و ال تحتاج إال إلى قدر ضئيل من الصيانة. كما إنتشرت مواد طالء زجاجية ذات 

منخفضة، إال أن هذه المنتجات ليست كلها متماثلة. فالبد من إختيار النوعية الصحيحة التي تناسب كال من المناخ و التصميم  إشعاعية

من الممكن أن  -أو العكس  -المعماري لتحقيق أفضل أداء حراري بالمبنى. فإستخدام النوعية المخصصة للمناخ الحار في المناخ البارد 

 أسوأ من المتوقع حدوثه بدونها. تتسبب في أداء حراري

(، و معامل المكتسبات U)أو معامل  Uإن أهم ثالثة عوامل يتم أخذها في اإلعتبار عند إختيار النوافذ و المسطحات الزجاجية هي قيمة 

مل، بمعنى تأثير كالً من إطار (، و النفاذية البصرية. و عند التقييم البد أن تمثل هذه العوامل أداء النافذة بالكاSHGCمن األشعة الشمسية )

( منظمة غير هادفة للربح أنشئها NFRCالنافذة و مسطحاتها الزجاجية على بعضهم البعض. و يعتبر المجلس الوطني لتصنيف النوافذ )

ن وجهة نظر القائمون على صناعة النوافذ، و األبواب، و المناور السماوية. و هذه المنظمة قد وضعت منظومة لتصنيف هذه المنتجات م

ترشيدها إلستهالك الطاقة، و ذلك بإستخدام طرق القياس التي قام بتطويرها معمل لورانس بريكلي الوطني. و تحمل النوافذ، و األبواب، و 

بالنسبة  NFRCختم يظهر مؤشر يدل على مقدار توفيرها من الطاقة. وتعتبر  NFRCالمناور السماوية التي قامت بإختبارها منظمة 

 مين و أصحاب المنازل الوسيلة الوحيدة التي يعولون عليها لفهم األداء الحراري للنوافذ و عند المقارنة بين منتجاتها المختلفة. للمصم

( في غاية األهمية بالنسبة إلى معدالت الفقد الحراري من داخل NFRCلكل تصنيف من تصنيفات منظمة  U)أو معامل  Uإن قيمة 

المنخفضة على إنخفاض معدل الفقد الحراري و تحسين في  Uتمثل معدل الفقد الحراري من خالل النوافذ. و تدل قيم  Uالمباني شتاًء ؛ فقيمة 

في األجواء  0.40أقل من  Uمنخفضة في كل األجواء المناخية، حتى أنه يصل لدرجة إستخدام قيم  Uالقدرة العازلة. و ينصح بإستخدام قيم 

شديدة اإلنخفاض كلما أصبحت األجواء المناخية شديدة البرودة، و عندما تهيمن التدفئة الشتوية  Uمية إستخدام قيم المناخية الحارة. و تتزايد أه

 بقدر المستطاع في األقاليم المناخية الباردة. 0.30أقل من  Uعلى التبريد الصيفي. و لذلك يُنصح بإستخدام قيم 

بة للمكتسبات الحرارية، و خاصةً أشعة الشمس المباشرة التي تنفذ من خالل النوافذ إن معامل المكتسبات من األشعة الشمسية مهم بالنس

فذة إلى داخل المبنى. فأشعة الشمس التي تسقط على النوافذ تنفذ من خاللها إلى داخل المبنى، أو تنعكس مرة أخرى إلى الخارج، أو تقوم النا

( عن مقدار دخول األشعة SHGC. و يَُعبِّر معامل المكتسبات من األشعة الشمسية )بإمتصاصها و من ثم تعيد إشعاعها إلى الداخل و الخارج

 SHGC. و يدل 1و  0عبارة عن رقم يتراوح بين  SHGCالشمسية من خالل النوافذ بالنسبة إلى كمية األشعة الشمسية الساقطة عليها. فمقدار 

ة قد تم السماح لها بالدخول إلى المبنى. و كلما إنخفض مقدار معامل على أن نصف األشعة الشمسية الساقطة على النافذ 0.50مقداره 

 SHGCالمكتسبات من األشعة الشمسية للنافذة، كلما إنخفضت معدالت دخول اإلشعة الشمسية من خاللها. و تتزايد أهمية إستخدام قيم 

تخدام منخفضة عندما تكون النوافذ غير مظللة في األجواء المناخية الحارة، و عندما يهيمن التبريد الصيفي على التدفئة الشتوية. و يُنصح بإس

 عندما تسود هذه الظروف.  0.30أقل من  SHGCقيم 

ي بالنسبة إلى الضوء الذي ساقط عليها. و طبقاً ( إلى الضوء الذي دخل من النافذة إلى الفراغ الداخلVTيشير معامل النفاذية البصرية )

، فإن ذلك المعامل يتضمن تأثير إطار النافذه، و الذي ال يسمح بنفاذ إياً من الضوء المرئي NFRCإلجراءات القياس التي تتبعها منظمة 

. و يتراوح معامل النفاذية 1.0فمقداره هو ( للفتحات الموجودة بالجدران التي ال تحتوي على نوافذ VTالساقط عليه. أما معامل النفاذية )

كلما زادت معدالت الضوء الذي يعبر من النافذة. كما أن نوعية اإلطار و  VT. و كلما إرتفاع مقدار 0.8و  0.3للنوافذ المتوفرة تجارياً بين 

ي تصنيع إطار النافذة األلومنيوم، و الخشب، و . و من ضمن المواد المستخدمة فUالمادة المستخدمة في تصنيعه تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة 

 الفينيل، و الصاج، و األلياف الزجاجية، و المركبات الهجينة.
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المطبوعة على النافذة هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة األداء الحراري للنوافذ و وسيلة   NFRC: تعتبر عالمة منظمة NFRCعالمة منظمة  5-11شكل 

 مسطحاتها الزجاجية باإلضافة إلى إطارها. -تجاتها المختلفة. فهي توفر معلومات عن أدائها الحراري الكلي لمكوناتها المقارنة بين من



 

ية. تتميز أُطُر النوافذ المصنوعة من األلومنيوم بأنها خفيفة الوزن، و متينة، و عمرها اإلفتراضي طويل، إال أنها شديدة التوصيلة الحرار

للنوافذ المصنوعة من األلومنيوم أعلى من النوافذ ذات األُطُر المصنوعة من مواد أخرى. و تستطيع جهات تصنيع النوافذ عمل  Uفمقدار 

و تربط بينهما بمادة أقل توصيالً للحرارة. و على  -أحدهما داخلي و اآلخر خارجي  -حاجز حراري عن طريق تقسيم إطار النافذة إلى قسمين 

ي إلى تقليل التوصيلية الحرارية للنافذة، إال أن أطر النوافذ المصنوعة من األلومنيوم ذات الفواصل الحرارية ال يمكنها الرغم من ذلك يؤد

المنخفضة التي تتمتع بها أنواع األطر األخرى. و مع أن أطر النوافذ المصنوعة من األلومنيوم قد تكون  Uالوصول إلى مستويات من قيم 

يم المناخية الحارة، إال أنه ينبغي تجنب إستخدامها في المنشئات السكنية بالمناطق التي تحتاج إلى معدالت تدفئة تتعدى مقبولة في بعض األقال

 حداً أدنى. و أينما يتم إستخدام األطر المصنوعة من األلومنيوم في واجهات المحالت التجارية الصغيرة، نجد أنها تتضمن حاجز حراري. 

خدام أطر النوافذ الخشبية منذ عدة قروٍن مضت. و على الرغم من جودة األداء الحراري ألطر النوافذ الخشبية، إال لقد قام اإلنسان بإست

طلباتها أنها تحتاج إلى صيانة أكثر مما تحتاجها المواد األخرى، و مع ذلك يمكنها أن تدوم لفترات طويلة إذا صاحبتها صيانة جيدة. و لتقليل مت

يتم تغليف السطح الخارجي ألطر النوافذ الخشبية أحياناً بمواد مقاومة لعوامل التعرية، على سبيل المثال مادة الفينيل أو من أعمال الصيانة، 

 األلومنيوم. 

يانة. إن األداء الحراري ألطر النوافذ المصنوعة من مادة الفينيل مشابهاً للنوافذ الخشبية. و هذه األنواع من األطر ال تحتاج عملياً إلى ص

عادة و على الرغم من ذلك فإن أبعادها أقل إستقراراً من المواد األخرى، فإنها تخضع لمزيد من التمدد و اإلنكماش بتغيُّر درجة الحرارة. و 

فَةٌ. و يمكن زيادة جودة أدائها الحراري  َغة  -لتتعدى نظيرتها الخشبية  -تكون أطر النوافذ المصنوعة من مادة الفينيل ُمَجوَّ بملئ تجاويفها الُمفَرَّ

ثار الصحية التي يتعرض اآل -بالعوازل الحرارية. و على الرغم من جودة أدائها الحراري، إال أن اآلثار البيئية المصاحبة لتصنيع تلك المادة 

طالق لها العاملون على تصنيعها، و المشاكل المصاحبة إلنتهاء العمر اإلفتراض لمنتجاتها المتعلقة بصعوبة إعادة إستخدامها و تصنيعها، و إن

 تصنيع أطر النوافذ.  جعلت الكثيرين يتجنبون توصيفها ضمن المواد التي تدخل في -الغازات السامة من تلك المادة عند تعرضها لإلحتراق 

ها يَتََوفَّر باألسواق أُطُر نوافذ مصنوعة من األلياف الزجاجية ذات أداء حراري ممتاز. و تتميز هذه األطر بنفس المميزات التي تتميز ب

و مثلها مثل مادة  -و متينة  األطر المصنوعة من مادة الفينيل، مثل شدة إنخفاض متطلباتها من أعمال الصيانة، و قِلِّة عيوبها. فأبعادها ثابتة،

بها تجاويف مفرغة أو ممتلئة بعوازل حرارية. و يتفوق األداء الحراري لتلك األطر الممتلئة بالعوازل الحرارية عن نظيرتها  -الفينيل 

 المصنوعة من الخشب. 

تها من الصيانة، و ذلك في نفس الوقت الذي يتزايد إنتشار إستخدام أطر النوافذ الهجينة و التي تتميز بإنخفاض أسعارها، و قلة متطلبا

يتحسن فيه أدائها الحراري. و يُصاحب األطار الخارجي المصنوع من مادة األلياف الزجاجية إطار داخلي مصنوع من الخشب في بعض 

في صناعة أطر النوافذ. التصميمات الجديدة. و أطر النوافذ المصنوعة من مركبات األلياف الخشبية و البالستيك تعتبر تطور آخر جديد 

لمنتجات فأبعادها في غاية اإلستقرار، كما أنها أكثر متانة و قوة من األخشاب التقليدية، و مقاومة للرطوبة و التََعفُّن. و مثلها مثل باقي ا

التدوير في نهاية عمرها اإلفتراضي قد الخشبية التخليقية، فإنها تعيد إستخدام نشارة الخشب و بَقَاياه. و على الرغم من ذلك فإن قابليتها إلعادة 

 تحتوي على بعض المخاطر.

يَّت ها، و يتوقف إختيار نوعية النوافذ و أطرها على الميزانية و الصيانة المتاحة، كما يتوقف على المخاوف البيئية مثل قوة تحملها، و ُسمِّ

إلفتراضي. و رغم ذلك فإن مؤشر األداء الحراري الوحيد الذي له مكوناتها المعاد تدويرها، و قابلية إعادة تدويرها بعد إنتهاء عمرها ا

المطبوع على النافذة. فيمكن عن طريق طالء المسطح الزجاجي للنافذة بمادة ذات إشعاعية حرارية  NFRCمصداقية هو عالمة منظمة 

الطالء بمادة منخفضة اإلشعاعية نفس التأثير . علماً بأن ليس لكل أنواع SHGCو قيمة  Uمنخفضة( تخفيض كالً من قيمة  منخفضة )قيمة 

، و بعضها SHGCإال أن تأثيرها ضعيف على قيمة  Uعلى األداء الحراري للنوافذ. فبعض أنواع الطالء بمادة منخفضة اإلشعاعية تقلل قيمة 

من األشعة الشمسية، و طالء ذو إشعاعية  . فالنوافذ التي لها قيمة مرتفعة لمعامل المكتسباتSHGCو يقلل بشدة قيمة  Uاآلخر يقلل من قيمة 

تم تصميمها  منخفضة مثالية إلستخدامها في األقاليم المناخية الشمالية. كما أن أدائها جيد في المباني السكنية أو المباني التجارية الصغيرة التي

تقريباً. و يتطلب التصميم الفّعال للتدفئة الذاتية بالطاقة  وفقاً لمبادئ التدفئة الذاتية بالطاقة الشمسية في كل األقاليم المناخية بشمال أمريكا

يل الشمسية إختيار مكان تركيب النوافذ و وسائل التظليل وفقاً لفهم طبيعة التغير اليومي و السنوي لموقع الشمس في السماء. ففي حالة تظل

معمارية عبر مسطحات النافذة الزجاجية، و ال توجد حاجة إلى النافذة، نجد أن المكتسبات الحرارية يتم منعها من الدخول إلى الفراغات ال

 طالئها بمادة ذات إشعاعية منخفضة.

على مدار العام. فخصائص الطالء ال تتغير مع الفصول المناخية. فالطالء بمادة تقلل من معامل  SHGCإن طالء النوافذ يقلل من معامل 

لشمس إلى داخل المبنى صيفاً، مما يقلل من متطلبات التبريد. كما أنها تقلل دخول حرارة المكتسبات من األشعة الشمسية تمنع دخول حرارة ا

لتقليدية الشمس شتاًء، مما يزيد كثيراً من متطلبات التدفئة في ذلك الفصل. فنجد أن تقليل الطاقة الالزمة للتبريد بالمباني ذات اإلستخدامات ا

لطاقة الالزمة للتدفئة و زيادة. إال أنه في األجواء المناخية المعتدلة و الباردة، أو في المنازل التي في األجواء الدافئة و الحارة يعوض زيادة ا

 ليس بها مكيفات هواء، التوفير في الطاقة الالزمة للتبريد قد ال يعوض الزيادة في الطاقة الالزمة للتدفئة. 

تتراوح  -كما ذكرنا في الفصل السابق  -ل موجات كهرومغناطيسية إن الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح األرض باإلشعاع على شك

(. و عين اإلنسان حساسة لألشعة الشمسية التي 2,500nmإلى  200nm( إلى األشعة تحت الحمراء )UVمن األشعة فوق البنفسجية )

اق. و تلك األشعة المرئية لعين % من األشعة الشمسية تقع في ذلك النط46. فحوالي 700nmإلى  400nmيتراوح طولها الموجي من 

اإلنسان تجمع بين الضوء و الحرارة. أما األشعة تحت الحمراء القصيرة فتحمل الحرارة و ال تحمل ضوء مرئي لعين اإلنسان و يتراوح 

تمثل الثالثة % من األشعة الشمسية تقع في ذلك النطاق. و األشعة فوق البنفسجية 51. و حوالي 2,500nmو  700nmطولها الموجي بين 

 بالمائة األخرى. 

إن الطول الموجي لألشعة الحرارية تحت الحمراء الطويلة التي تنطلق من معظم األجسام الموجودة على سطح األرض يتراوح من 

8,000nm  15,000إلىnm و سواًء أكانت أشعة أرضية أم شمسية فإنها عندما تسقط على المسطحات الزجاجية تنفذ من خاللها إلى .

الجانب اآلخر، أو تنعكس بعيداً عنها، أو تقوم بإمتصاصها. فإذا قامت بإمتصاصها فإنها تقوم أيضاً بإعادة إشعاعها مرة أخرى. و يتوقف 

معدل إنتقال الحرارة باإلشعاع من سطحي النافذة الزجاجية على فرق درجات الحرارة بينهُما و بين األسطح األخرى التي تقع في مدى رؤية 

نافذة من الجانبين. و بالتالي فإن معظم الحرارة يتم إشعاعها إلى الجانب األكثر برودة. و عادة يكون ذلك الجانب هو المواجه للفراغ تلك ال

 الداخلي صيفاً، بينما يكون هو الجانب المواجه للجو الخارجي شتاًء.



  

 
 200nmتوزيع طيف األشعة الشمسية: يتراوح الطول الموجي لألشعة الشمسية من األشعة فوق البنفسجي إلى األشعة تحت الحمراء القصيرة ) 6-11شكل 

. و يشكل الضوء المرئي ما يقارب نصف 700nmإلى  400nm( . عين اإلنسان حساسة لألشعة الشمسية التي يتراوح طولها الموجي من 2,500nmإلى 

 إجمالي األشعة الشمسية تقريباً.
عالي النفاذية تختلف النسبة المئوية لكالً من اإلشعاع الحراري النافذ، و المنعكس، و الممتص بإختالف طوله الموجي. فالزجاج الشفاف 

و إلشعاع الشمسي إال أنه يقوم بإمتصاص األشعاع األرضي ذو األطوال الموجية تحت الحمراء بدالً من السماح بنفاذها أو إنعكاسها. و ذلك ه

فراغ السبب في ما يُعرف بظاهرة الصوبة الزجاجية. فاإلشعاع الشمسي ينفذ عبر الزجاج حيث يتم إمتصاصه باألجسام الموجودة داخل ال

لة النفاذ الداخلي من المبنى و يتسبب في تدفئتها. و هذه األجسام تقوم بدورها بإعادة إشعاع تلك الطاقة الحرارية و التي ال يمكنها في هذه الحا

اغ الداخلي عبر األسطح الزجاجية. و رغم ذلك فإن الصوبة الزجاجية ال تزال تفقد كثيراً من الحرارة المنطلقة من األجسام الموجودة بالفر

 بطرق أخرى.

إن األشعة تحت الحمراء الطويلة المنطلقة من األجسام الدافئة الموجودة داخل الفراغ الداخلي من المبنى ال تنفذ عبر الزجاج و لكن 

األجسام الزجاج يقوم بإمتصاصها. ثم هذه الحرارة بدورها تنتقل بالتوصيل عبر الزجاج و تنطلق باإلشعاع من على سطحه الخارجي إلى 

ح الباردة الموجودة خارج المبنى. و هذه العملية تتم بنفس الشكل مع النوافذ مزدوجة األلواح. فيوجد بالنوافذ مزدوجة األلواح أربعة أسط

السطح رقم واحد هو السطح الخارجي لللوح الخارجي، و رقم إثنين  -زجاجية. و جرت العادة على ترقيم هذه األسطح من واحد إلى أربعة 

هو سطح اللوح الخارجي المواجه للفراغ الداخلي، و رقم ثالثة هو سطح اللوح الداخلي المواجة للفراغ الخارجي، و رقم أربعة هو السطح 

ها الداخلي لللوح الداخلي. فالحرارة المنطلقة من الغرفة يقوم بإمتصاصها سطح رقم أربعة و تنتقل بالتوصيل عبر الزجاج، الذي يقوم بإشعاع

لحيز الهوائي من سطح رقم ثالثة إلى سطح رقم إثنين. و مرة أخرى، تنتقل الحرارة بالتوصيل عبر الزجاج و تنطلق باإلشعاع من عبر ا

 السطح رقم واحد إلى األسطح الباردة بخارج المبنى.
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يقوم اإلشعاع الحراري و الزجاج: اإلشعاع الحراري الذي يسقط على النافذة إما ينفذ من خاللها إلى داخل المبنى، أو ينعكس بعيداً عنها، أو  7-11شكل 

 الممتصة بتدفئة الزجاج، و الذي بدوره يقوم بإعادة إشعاعه إلى كالً من أسطح الفراغ الداخلي و الخارجي.اللوح الزجاجي بإمتصاصه. و تقوم الحرارة 

 
  

زجاج النوافذ: خالل النوافذ ذات الزجاج المعزول نجد أنه يتم ترقيم األسطح الزجاجية من رقم واحد إلى أربعة، بدأً من الفقد الحراري خالل  8-11شكل 

حيث أن الزجاج السطح الخارجي و إنتقاالً إلى الداخل. فاألجسام الدافئة داخل المبنى تشع حرارة بأطوال موجية خاصة باألشعة تحت الحمراء الطويلة. و 

م إنتقالها سطح عاتم لهذه األطوال الموجية، فأنه يقوم بإمتصاصها عند السطح رقم أربعة بدال من السماح لها بالنفاذ من خاللها. و هذه الحرارة يتيعتبر 

  بالتوصيل خالل الزجاج و من ثم إشعاعها من السطح رقم ثالثة إلى لوح الزجاج الخارجي.
ذو إشعاعية مرتفعة. و اإلشعاعية هي كمية ليست لها أبعاد و يتراوح مقدارها بين  -مواد البناء مثله مثل كثيراً من  -إن الزجاج الشفاف 

تها الصفر و الواحد. و تشير اإلشعاعية المرتفعة إلى إنها تستطيع بسهولة إشعاع الحرارة، بينما تشير اإلشعاعية المنخفضة إلى محدودية قدر

سطح المصقولة بشدة منخفضة جداً. و بوضع طبقة طالء معدنية المعة ذات ثخانة رقيقة مجهراً على إشعاع الحرارة. و نجد أن إشعاعية األ

 أو أقل.  0.2إلى  0.9على أسطح األلواح الزجاجية الشفافة يغير إشعاعيتها بشكل كبير جداً ، فيخفضها من 

قليل متطلبات التدفئة شتاًء، و لم يهتم بتقليل لقد إستهدف أول منتج في السوق من منتجات الزجاج ذو اإلشعاعية المنخفضة إلى ت

ج المكتسبات الحرارية صيفاً. فتأثير تخفيض إشعاعية أحد األسطح الزجاجية في النوافذ مزدوجة األلواح هو تقليل الفقد الحراري إلى الخار

سطح الزجاجية التي تقوم بدورها بإمتصاص عندما تكون الظروف الجوية الخارجية باردة. فاألجسام الدافئة بالغرفة تشع الحرارة إلى األ

 األشعة تحت الحمراء الطويلة عند وصولها إلى السطح رقم أربعة. ثم تنتقل الحرارة بالتوصيل خالل الزجاج، إال أنه نظراً ألن السطح رقم

ه، فإن الحرارة ال يمكنها اإلنتقال قد تم تخفيض إشعاعيته بوضع طبقة من الطالء المعدني الالمع علي -المواجه للحيز الهوائي  -ثالثة 

 باإلشعاع عبر ذلك الحيز الهوائي وصوالً إلى السطح رقم إثنين. و نتيجة لذلك فإن اللوح الزجاجي الداخلي سيحتفظ بحرارته، مما يقلل من

 معدل التبادل الحراري باإلشعاع بينه و بين األجسام الموجودة بالغرفة. 

اإلشعاعية المنخفضة تأثيره ضعيف على األشعة الشمسية ذات الموجات القصيرة التي يتم إنتقالها عبر إن هذه النوعية من الطالء ذو 

. و لذلك فإنه يقلل من الفقد الحراري SHGCإال أن تأثيره صغير للغاية على قيمة  Uالزجاج إلى داخل الغرفة. فرغم أنه يخفّض قليالً من قيمة 

لغرفة باألشعة الشمسية. أما الجيل الثاني من أنواع الطالء ذات اإلشعاعية المنخفضة التي ظهرت في إال أنه ال يحد من إمكانية تسخين ا

إنتقائي األسواق فيما بعد بسنوات قليلة فإنها إستهدفت التحكم في األشعة الشمسية. و أفضل وصف لهذه النوعية من الطالء هو طالء 
ظم األطوال الموجية المرئية من اإلشعاع الشمسي، بينما تعكس األطوال الموجية ذو إشعاعية منخفضة. فإنها تسمح بنفاذ مع مخصوص

ق بين موجات األشعة المرئية و تحت الحمراء  -لألشعة تحت الحمراء القصيرة التي ال تراها عين اإلنسان. فزجاج المرايات  الذي ال يفرِّ

اءة الطبيعية إلى داخل المبنى. فالطالء اإلنتقائي المخصوص ذو يحد من المكتسبات الحرارية على حساب منع دخول اإلض -القصيرة 

% من الحرارة التي يسمح الزجاج الشفاف بمرورها خالل النافذة، إال أنه يسمح 70% إلى 40اإلشعاعية المنخفضة يعكس نسبة تتراوح من 

 أيضاً بمرور نسبة مرتفع جداً من اإلضاءة الطبيعية. 
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كيفية الحد من فقد الحرارة شتاًء عن طريق الزجاج منخفض اإلشعاعية ذو المكتسبات الحرارية العالية: طالء األسطح بمادة ذات إشعاعية  9-11شكل 

األشعة الحمراء الطويلة يقوم الزجاج بإمتصاصها و تنتقل بالتوصيل إلى الجانب اآلخر من اللوح منخفضة يحد من إشعاعيتها. فالحرارة التي تحملها 

تالي يظل اللوح الزجاجي. و الطالء ذو اإلشعاعية المنخفضة على السطح رقم ثالثة يحد من قدرته على إطالق الحرارة باإلشعاع خالل الحيز الهوائي. و بال

 الداخلي من الزجاج دافئ.

 
  

بالزجاج: يتفاعل الزجاج اإلنتقائي طيفياً ذو اإلشعاعية المنخفضة تفاعالً مختلفاً مع األطوال الموجية المختلفة لألشعة اإلنتقائية الطيفية  10-11شكل 

ة كبيرة لموجات األشعالشمسية. فهو عادةً يسمح بنفاذ األشعة الشمسية ذات األطوال الموجية التي تدركها عين اإلنسان ضوًء، بينما يقوم بعملية إنعكاس نسبة 

ية بينما يقوم تحت الحمراء القصيرة التي تحمل حرارة و ال تحمل ذلك الضوء. و بالتالي فإن الزجاج يمكنه السماح بدخول كمية كبيرة من اإلضاءة الطبيع

 بعملية إنعكاس كمية كبيرة من الحرارة التي تسقط على الزجاج
   

    

     
    

بينما يحافظ على النفاذية المرتفعة للضوء المرئي. فالطالء ذو  SHGCو  Uإن الطالء اإلنتقائي طيفياً ذو اإلشعاعية المنخفضة يقلل من قيمة 

كان أاإلشعاعية المنخفضة يمكنه الحد من إحتياجات التبريد بشكل كبير خالل الفترات الحارة من السنة عندما تكون النوافذ غير مظللة، سواًء 

عاعية ذلك في المباني السكنية و التجارية الصغيرة أو التجارية الكبيرة. و على الرغم من ذلك فإن إستخدام الزجاج اإلنتقائي طيفياً ذو اإلش

 المنخفضة في المباني السكنية التي يتم تصميمها وفقاً لمبادئ اإلستفادة الذاتية من األشعة الشمسية يعوق أدائها الحراري.

داء الحراري للنوافذ مزدوجة األلواح الزجاجية المانعة لتسرب الهواء يمكن أن يتحسن بإستبدال الهواء الموجود في الحيز الفراغي إن األ

يقلل من إنتقال الحرارة  -مثل األرجون أو الكريبتون  -بين اللوحين بالغازات الخاملة. فملئ ذلك الحيز بغاز ذو توصيلية حرارية منخفضة 

. و أكثر الغازات إستخداماً و إنتشاراً لذلك الغرض هو غاز األرجون، و ذلك نظراً إلنخفاض سعره. و على Uبالتالي يقلل من قيمة  عبرها، و

س الرغم من أن غاز الكريبتون يتمتع بأداء حراري أفضل، إال أن تكاليف إنتاجه أغلى. و هذه الغازات تتصف بأنها غير سامة، و شفافة، و لي

 .لها رائحة

يؤدي إستخدام النوافذ ذات الزجاج المفرد إلى مكتسبات و مفقودات حرارية غير مرغوٌب فيها مما يتطلب إستهالك الطاقة لتحقيق التدفئة 

ما و التبريد المطلوب. و في الماضي أحياناً قد تضمن التصميم الذاتي أنظمة عزل متحركة على أسطح النوافذ لتقليل الفقد الحراري ليالً. أ

دمج بين إستخدام األلواح الزجاجية المزدوجة أو الثالثية، و وحدات الزجاج المعزول، و الملئ بغازات خاملة، و الطالء بمادة منخفضة ال

راري اإلشعاعية فيمكنه السماح بدخول أشعة الشمس من النوافذ و اإلحتفاظ بالحرارة داخل المبنى. و بناًء عليه، فإن النوافذ ذات األداء الح

 رتفع تعتبر جزء رئيسي في تصميم المباني السكنية و التجارية الصغيرة التي تستهلك قدر منخفض جداً من الطاقة. الم

 التهوية

تحتاج إلى  -التي غالفها ُمَمانع للتسرب الحراري  -إن المنازل و المباني التجارية الصغيرة تحتاج إلى أن تتنفس. فالمباني الموفرة للطاقة 

اخل منظومة تهوية يتم تصميمها بحيث ال يؤثر توفيرها للطاقة بالسلب على جودة الهواء الداخلي. و ذلك علماً بأنه إذا تم سحب الهواء إلى د

المنزل بدون وسائل مناسبة لسحبه مرة أخرى إلى الخارج، فإن المبنى سوف يرتفع ضغطه فوق الضغط الجوي. و ذلك يؤدي إلى دفع الهواء 

الداخلي في إتجاه الفتحات الموجودة في الجدران و األسقف. و عندما يتم سحب الهواء إلى خارج المنزل بدون تجهيزه بفتحات كافية لدخول 

فإن ضغط الهواء بالمبنى سوف ينخفض تحت الضغط الجوي. و ذلك يؤدي إلى سحب  -على سبيل المثال من خالل شفاط المطبخ  - الهواء

 الهواء من خالل الفتحات الموجودة بغالف المبنى، و يتسبب ذلك في تكوين تيارات سحب خلفية. 

و غالبا ما يحدث ذلك خالل المداخن. فالتيارات الخلفية تدفع إن تيارات السحب الخلفية هي تتدفق الهواء عكس إتجاهه المقصود، 

الملوثات المقصود طردها إلى خارج المنزل مرة أخرى إلى داخل المنزل. و ممكن أن يؤدي ذلك في أسوأ الحاالت إلى الوفاة نتيجة التسمم 

المبنى ال يتسبب فقط في الفقد الحراري بل من الممكن أن  بغاز أول أكسيد الكربون. فالتهوية العفوية نتيجة تسرب الهواء الخارجي إلى داخل

اء يكون له آثار صحية خطيرة. فنظراً لتزايد تلوث الهواء الداخلي نتيجة إنبعاث الملوثات من المنزل، كان البد من تغذيته بإستمرار بالهو

فينبغي إستبعاد مواد البناء التي تنطلق منها الملوثات من المتجدد. و مع ذلك ينبغي أوالً أن يتم التحكم في مصادر تلوث الهواء الداخلي. 

ب ذات العناصر اإلنشائية بقدر المستطاع. و من أمثلة المصادر التي يمكن من خاللها تقليل إنبعاث الملوثات، إستخدام الدهانات و مواد التشطي

ية، و تركيب األلواح  الخشبية بدون مواد الصقة سامة، و عدم وضع مادة مركبات عضوية قليلة التطاير، و السجاد منخفض الُسمِّ

الفورمالدهايد على المفروشات و األثاث المنزلي. و ينبغي عزل المواد التي تحتوي على ملوثات عن أماكن المعيشة. كما ينبغي سحب 

http://1.bp.blogspot.com/-TiUmPTLDQnQ/UqXjJ7UGsiI/AAAAAAAAAnM/0sJV405VkSI/s1600/%D8%B4%D9%83%D9%84+11-10.png


لك ال تزال الفراغات األخرى الملوثات من أماكن مثل المطابخ، و المغاسل، و غرف المعدات، و دورات المياه. و على الرغم من كل ذ

 بالمنازل في حاجة إلى التهوية. 

إن أنظمة تهوية المنازل الجيدة تقوم بسحب الهواء المتجدد إلى الداخل و طرد الهواء الداخلي إلى الخارج بشكل متوازن حتى تتجنب رفع 

( HRVاقة. و وحدات التهوية الُمْستَِرَدة للحرارة )أو خفض ضغط الهواء الداخلي عن الضغط الجوي، كما أنها تقوم بترشيد إستهالك الط

د تستغل الحرارة و الرطوبة التي يحملها الهواء المطرود في تلطيف الهواء المسحوب. فهي تقوم بتدفئة، أو تبريد، أو ترطيب الهواء المتجد

ستهلكها أنظمة التهوية األخرى. و عند الرغبة المسحوب. و نتيجة لذلك فهي توفر ما يصل إلى حوالي أربعة أخماس الحرارة التي كانت ست

( تقوم بتجفيف الهواء المسحوب إلى داخل HRVفي إستخدامها في األقاليم المناخية الحارة الرطبة، فإن وحدات التهوية الُمْستَِرَدة للحرارة )

دورية، على سبيل المثال إستبدال مرشحات الهواء.  المبنى، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى مكيفات الهواء. و تلك األنظمة تحتاج إلى صيانة

من أحدث  62.2( رقم ASHRAEفبدون ذلك تصبح تلك األنظمة ذاتها هي السبب في سوء جودة الهواء الداخلي. و تعتبر مواصفات أشري )

 ية بالمنازل. المواصفات التي تستهدف المنازل الجديدة و القائمة. فهي تمثل أدني مستوى مقبول ألداء أنظمة التهو

 تقليل إستهالك الطاقة الالزمة لتدفئة المنازل
فاصيل إن اإلستراتيجيات التصميم وفقاً للمناخ تقلل الحاجة إلى إستهالك الطاقة الالزمة للشعور بالراحة الحرارية في المباني السكنية. فالت

الهوائية بين األماكن المكيفة و الجو الخارجي، و إختيار النوافذ و المعمارية التي تؤدي إلى مستويات مرتفعة من العزل الحراري، و الحواجز 

بتصغير  األنظمة المناسبة للتحكم في أعمال التهوية يعتبروا جزًء من أجزاء التصميم وفقاً للمناخ. و غالباً ما يسمح التغليف الفّعال للمباني

 اإلبتدائية.  قدرات وحدات التكييف و التهوية، مما يؤدي إلى إنخفاض تكاليفهم

ي إن األنظمة الميكانيكية التي تستكمل وسائل التصميم وفقاً للمناخ تعمل بطرق مختلفة. فبالنسبة للتدفئة نجد أن أكثر الوسائل شيوعاً ه

تتدفق خالل  تدفئة الهواء قبل الدفع به إلى األماكن المشغولة باألشخاص من خالل قنوات هوائية. و من الوسائل األخرى تدفئة المياه التي

أيضاً  المشعاعات التي تقوم بتدفئة الهواء، مما يؤدي إلى خلق تيارات دائرية من الهواء الحامل للحرارة داخل الغرفة. كما أن المشعاعات تقوم

رة بين بعضهم بتدفئة األشخاص المتواجدين بالمبنى باإلشعاع المباشر، و ذلك عندما يكون كالً من المشعاع و األشخاص في مجال رؤية مباش

البعض. فضالً عن إمكانية تدوير المياه خالل بالطة األرضية الخرسانية أو تحت تشطيب األرضيات للقيام بالتدفئة باإلشعاع في أرجاء 

 المكان بالكامل. و يعتبر التسخين بالمقاومة الكهربائية وسيلة ثالثة من وسائل التدفئة. 

ه بالهواء و إشعاله في غرفة اإلحتراق. و يقوم المبادل الحراري بنقل الحرارة من غرفة اإلحتراق إن األفران التي تعمل بالغاز تقوم بخلط

 إلى الهواء أو المياه المستخدمة في توصيل الحرارة إلى المناطق المشغولة باألشخاص. و يتم طرد الغازات المحترقة خارج المبنى من خالل

 مدخنة. 

غرفة اإلحتراق، و المبادل الحراري، و غازات العادم مفتوحة على الهواء المحيط باألشخاص. و ال نجد في حالة اإلحتراق المفتوح أن 

نجد ذلك في حالة اإلحتراق المغلق. و يعني ذلك أن كل الهواء الالزم لإلحتراق يتم سحبه من الخارج عبر مسارات خاصة مانعة للتسرب 

ل الفرن. كما أن كل غازات اإلحتراق يتم طردها إلى خارج المبنى عبر ماسورة عادم وصوالً إلى غرفة إحتراق مانعة للتسرب موجودة داخ

و كفاءة. و لذلك السبب ينبغي أن تعمل معدات التدفئة  -و في أحياناً كثيرة  -خاصة مانعة للتسرب. علماً بأن اإلحتراق المغلق أكثر أماناً 

ت تقلل إحتمالية تلوث الهواء الجوي الداخلي، و اإلصابة باألمراض و الوفاة نتيجة الحديثة بإستخدام غرف اإلحتراق المغلقة. فهذه المعدا

 التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. 

إن األفران المستخدمة في التدفئة ينبغي إختيارها و تحديد قدراتها بشكل صحيح حتى يصبح أدائها فّعال. و البد أن تحمل كل أفران 

(. فمقدار كفاءة اإلستهالك AFUEمة في تسخين المياه عالمة تدل على كفائة اإلستهالك السنوي من الوقود )اإلحتراق و الغاليات المستخد

ودات السنوي من الوقود يمثل الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود و التي يتم إنتقالها إلى أنظمة توزيع التدفئة. إال أنها ال تتضمن المفق

التي تنتج عن تسرب الهواء من القنوات الهوائية أو تمديدها عبر أماكن غير مكيفة و هي غير معزولة عزالً الحرارية عبر أنظمة التوزيع و 

د حرارياً مقبوالً. و لذلك ضع نصب عينيك عند إختيار أفران التدفئة تصنيف نجمة الطاقة الخاص باألفران ذو كفاءة إستهالك سنوي من الوقو

 % أو أكثر. 90مقدارها 

التدفئة ينبغي أن يتم إختيار قدراتها إختياراً صحيحا للحد من تكلفة المعدات و لتعظيم كفائتها. و ذلك يعنى أن يكون معدل إنتاج إن أنظمة 

المنظومة من الحرارة أعلى بمقدار طفيف من معدل الفقد الحراري من المبنى تحت أقصى الظروف الجوية التي من المتوقع حدوثها في 

فال ينبغي بأي حال من األحوال تحديد قدرات المعدات إعتماداً فقط على الخبرة السابقة. فقد جرت العادة على أن يتم اإلفراط اإلقليم المناخي. 

عنى في قدرات وحدات التدفئة و التكييف المستخدمة في المباني السكنية. و ذلك اإلفراط يؤدي إلى تكرار إعادة تشغيل و إيقاف المعدات مما ي

 مل بكفاءة أقل من كفاءة المعدات التي تم إختيار قدراتها إختياراً سليما و تعمل لفترات طويلة لتلبية إحتياجات التدفئة أو التبريد. أنها سوف تع

اً إن الحد من فقد الطاقة خالل القنوات الهوائية الخاصة بأنظمة توزيع الهواء في غاية األهمية. فأنظمة دفع الهواء شائعة اإلستخدام نظر

نفصلة نها تقوم بدفع الهواء الالزم للتدفئة، و التبريد، و التهوية في نفس شبكة القنوات الهوائية. إال أن عملية تقسيمها إلى مناطق تحكم مأل

َضة إلى إنخفاض في كفائتها خالل تدفق الهواء بها.   أصعب من تقسيم أنظمة توزيع المياه فضالً عن أنها ُمَعرَّ

ع الهواء داخل األماكن المكيفة بقدر المستطاع. فاألماكن غير المكيفة من الممكن أن تكون حارة أو باردة جداً. ينبغي تركيب أنظمة توزي

و عندما يصبح الفرق كبير في درجات الحرارة بين الهواء داخل القنوات الهوائية و الهواء الموجود في الفراغ المعماري فإنه سوف يؤثر 

مطلوب تأثيراً شديداً. فإذا إقتضت الضرورة مرور القنوات الهوائية داخل فراغات معمارية غير مكيفة، فالبد بالسلب على األداء الحراري ال

 من التأكيد على عزلها حرارياً جيداً، و إحكام تسرب الهواء منها أو إليها.

 نحافظ على كفائتها عند قيمتها العظمى. حتى  -و يتضمن ذلك إستبدال فالتر الهواء  -البد من عمل صيانة دورية ألنظمة توزيع الهواء 

التدفئة المائية حيث أنها توفر مستوى كبير من الراحة للسكان. و عادة تتضمن األنظمة المائية إستخدام   يتزايد شيوع إستخدام أنظمة

ا حتى تحقق تشغيالً ذو كفاءة مرتفعة. و الغاليات في تسخين المياه. و هذه األنظمة البد من تحديد قدرات الغاليات المستخدمة فيها تحديدا سليم

تياجات من الممكن أيضاً إستغالل أنظمة التسخين بالطاقة الشمسية في التسخين المبدئي للمياه قبل تسخينها بالغاليات، و بذلك تلبي جزًء من إح

 المبنى من المياه الساخنة بإستغالل الطاقة الجديدة و المتجددة. 

زيع المياه الساخنة على الدفايات الموجودة بالفراغات المعمارية المشغولة باألشخاص. و هذه الدفايات قد تكون تقوم األنظمة المائية بتو

على شكل مشعاعات، أو وحدات الملف و المروحة، أو تسخين األرضيات أو األسقف. و في حالة وحدات الملف و المروحة يتم إستخدام 



بدفع الهواء على ملف المياه الساخنة، فترتفع درجة حرارة الهواء قبل وصوله إلى الفراغ المعماري  المياه في تسخين الهواء. فتقوم المروحة

 المستهدف. فكل غرفة من غرف المبنى لها وحدة الملف و المروحة الخاصة بها.

األنظمة يتم تمديد خراطيم مرنة إن أنظمة األرضيات المشعة تستغل األرضية ذاتها كدفايات ذات توزيع متجانس نسبياً للحرارة. ففي هذه 

أو في  -خالل بالطات األرضيات الخرسانية. فترتفع درجة حرارة البالطة الخرسانية  PEXمصنوعة من مادة البولي إيثيلين المترابطة 

طويلة لتسقط على و تنطلق منها األشعة تحت الحمراء ال -بعض الحاالت ترتفع درجة حرارة طبقة منفصلة حرارياً من البالطة الخرسانية 

عني السكان و تعمل على تدفئتهم. إال أن أنظمة التسخين بالبالطات الخرسانية عادةً ما تحتاج إلى وقت طويل إلرتفاع درجة حرارتها، و ذلك ي

راطيم في شقوق أن فاعليتها منخفضة في الحاالت التي تحتاج إلى تدفئة فورية. و من الممكن الوصول إلى تدفئة سريعة نسبيا بوضع تلك الخ

 موجودة في البالطة الخرسانية أو عن طريق ألواح معدنية لنقل الحرارة يتم تثبيتها تحت التشطيبات الخشبية من األرضيات. 

إن السجاد و الكليم يحد من فاعلية أنظمة األرضيات المشعة حيث أنها تعزل األرضيات حرارياً عن السكان. فالبد أن يتم أخذ ذلك في 

 لتصميم تلك األنظمة تصميماً سليماً.  اإلعتبار

إن السخانات الكهربائية تقوم بتسخين الهواء عن طريق تحريكه فوق مقاومات كهربائية. و هذه الطريقة تعتبر من أغلى طرق التدفئة 

دفئة الكهربائية باإلشعاع )عن بالمنازل، و لذلك فقد أصبحت نادرة اإلستخدام. و ذلك هو نفس السبب الذي قد أدى إلى ترك إستخدام أنظمة الت

 طريق غرس كبالت تسخين كهربائية أعلى البالطة الخرسانية، أو األلواح الجبسية، أو األسقف المعلقة(. 

ارة إن التدفئة بالمضخات الحرارية الكهربائية ذات المصدر الهوائي مناسباً في األقاليم المناخية المعتدلة التي ال تنخفض فيها درجة الحر

درجة حرارة التجمد. فهي تستفيد من دورة التبريد التي تقوم بنقل الحرارة من مكان و "تضخها" إلى مكان آخر. كما يمكنها عكس  تحت

 الدروة لتقوم بتبريد الهواء بدالً من تدفئته.  

ت المصدر الهوائي. ففي أكبر من نظيرتها ذا -أو الطاقة الحرارية األرضية  -إن كفاءة المضخات الحرارية ذات المصدر األرضي 

األنظمة ذات المصدر األرضي يتم ضخ وسيط تبريد المكثف خالل أنابيب يتم وضعها تحت اإلرض، إما في وضع رأسي "آبار" أو وضع 

ن درجة أفقي. و ال يواجه أبداً عمل تلك المضخات الحرارية إرتفاع شديد في درجات الحرارة و تعمل بكفاءة صيفاً و شتاًء، و ذلك نظراً أل

( على مدار العام. إال أن تكلفة الحفر الالزمة لتركيب تلك األنابيب مرتفع. و لذلك فإن 12.75°C) F°55حرارة األرض تظل ثابته حول 

دار التكلفة اإلبتدائية لتركيب أنظمة المضخات الحرارية ذات المصدر األرضي عادةً ما تكون أعلى من البدائل األخرى، إال أن التكلفة على م

 العمر اإلفتراضي للنظام قد تكون أقل. 

م إستخدام الترموستات للتحكم في أنظمة التدفئة. فهي تساعد السكان على تشغيل معدات التدفئة أو توقيفها وفقاً للتغير في درجات عادة يت

حرارة الغرفة. و تحتوي أنواع الترموستات القابلة للبرمجة على ساعة و حساس لدرجة الحرارة. فهي تسمح للسكان بضبط أوضاع 

بذلك يمكنها توفير قدراً كبيراً من الطاقة. و لتحقيق ذلك البد أن يقوم السكان ببرمجة  ة الحرارة و توقيت التشغيل والترموستات لكالً من درج

إلى الترموستات )في وضع التدفئة( بحيث يقوم بتخفيض درجة الحرارة خالل النهار عندما يكونوا في أعمالهم أو مدارسهم أو ليالً بعد ذهابهم 

 األبحاث قد أظهرت أن كثيراً من السكان ال يقومون أبداً ببرمجة الترموستات. غرف نومهم. إال أن

 تقليل إستهالك الطاقة الالزمة لتبريد المنازل
حيث أوالً قم بتصميم المبنى بهدف تقليل الحاجة إلى تبريده، و تلك هي نفس اإلستراتيجية المتبعة في أعمال التدفئة. فقم بتصميم الشرفات ب

ظليل النوافذ خالل الفترات الحارة من السنة بينما تسمح بدخول أشعة الشمس خالل فصل الشتاء، باإلضافة إلى إستغالل تعمل على ت

 المسطحات الخضراء أيضاً في تظليل المبنى. 

من شهر يونيو إال أن درجات الحرارة و الرطوبة غير متماثلة قبل و بعد ذلك  21رغم أن الزوايا الشمسية نجدها متماثلة قبل و بعد 

ريكا التاريخ. فكتلة االرض الحرارية تقوم بتخزين األشعة الشمسية و تعيد إنطالقها خالل األشهر الحارة. فعادة نجد أن درجات الحرارة في أم

بل في أوائل شهر أغسطس بعد ذلك  -عندما تكون الشمس في أعلى زاوية لها في السماء  -يونيو  21ية ال تصل إلى ذروتها في الشمال

سبتمبر إال ان التدفئة الشمسية في كثير من األقاليم المناخية  21مارس و  21التاريخ بستة أسابيع. فبينما الزوايا الشمسية نجدها متماثلة في 

سبتمبر. و كثير من األشجار و النباتات تتأثر بدرجات الحرارة أكثر من تأثرها بالزوايا  21مارس و ليس في  21ة في نجدها مطلوب

مارس، و قم بإستغالل االشجار ذات األوراق المتساقطة في تصميم  21الشمسية. فقم بتصميم الشرفات وفقا للظروف المناخية السائدة في 

بنى في شهر سبتمبر. كما أن تعريشات الكروم و النباتات المتسلقة الخضراء تسمح بدخول كمية كبيرة من المسطحات الخضراء لتظليل الم

 األشعة الشمسية شتاًء و تمنع دخولها إلى المبنى في الفترات التي تقل الحاجة إليها.

الصيف. و لذلك فإن حسن إختيار عوازل  إن أحمال األشعة الشمسية أعلى أسطح المباني و على النوافذ تصل إلى ذروتها في خالل فصل

سطح المبنى و وسائل تظليل النوافذ و المسطحات الزجاجية ذات الخصائص اإلنتقائية للطيف اإلشعاعي تعمل على تقليل المكتسبات 

 الحرارية. 

كيفات الهواء. فعندما تنخفض إن توفير إحتياجات المبنى من التهوية و التبريد عن طريق المراوح دائما أرخص من توفيرها عن طريق م

فإن التهوية لوحدها قادرة على توفير ظروف  -بشرط عدم إرتفاع الرطوبة إلى مستويات مفرطة  -F (29.5°C )°85درجات الحرارة دون 

ي األقاليم الحارة عندما حرارية مريحة داخل المبنى. كما أن التهوية المسائية و الليلية يمكنها أيضاً تقليل الحاجة إلى تشغيل مكيفات الهواء ف

واء تنخفض درجات الحرارة ليالً إنخفاضاً كبيراً. و يمكن فتح النوافذ مساًء عندما تنخفض درجة الحرارة فتقوم المراوح سريعا بإستبدال اله

تبريد المبنى ليالً. و تلك  داخل المنزل بالهواء الخارجي البارد. و عند حسن تصميم كتلة المبنى الحرارية فيمكن إستغالل المراوح في بداية

 العملية تعمل على تأخير الحاجة إلى تشغيل مكيفات التكييف نهاراً مما يقلل من العدد اإلجمالي لساعات تشغيلها. 

بريد إن التبريد التبخيري في األقاليم الحارة الجافة يمكنها توفير ظروف حرارية مريحة بإستهالك طاقة أقل بكثير من مكيفات الهواء. فالت

 التبخيري قائم على إضافة كمية من المياه إلى الهواء الجاف مما يعمل على تقليل درجة حرارة الهواء المحسوسة و في نفس الوقت يعمل على

زيادة الرطوبة النسبية. و البد من فتح نوافذ في مستويات مرتفعة من المكان المشغول باألشخاص للسماح بخروج الهواء الحار و دخول 

اء البارد. و في حالة إستخدام مبردات تبخيرية ثنائية المراحل نجد أن الهواء البارد الرطب يمر من خالل مبادل حراري. و رغم أن ذلك الهو

 يقلل من كفاءة منظومة التبريد التبخيري إال أنه يساعد على تبريد الهواء المدفوع إلى داخل المكان المكييف دون زيادة رطوبته. 

ي األقاليم الدافئة الرطبة يمكنها إلى حد ما أن تصبح وسيلة فعالة في التبريد. إال أن تقنيات التبريد الذاتي في األقاليم شديدة إن التهوية ف

ل اإلرتفاع في درجة الحرارة و الرطوبة محدودة جداً. فدرجات حرارة الهواء الخارجي ليالً تظل مرتفعة و الكتلة الحرارية ال يمكنها تقلي

ي إلى التبريد حيث أنها نفسها ال تنخفض درجة حرارتها أبداً. ففي تلك األقاليم المناخية ينتشر إستخدام مكيفات الهواء. و التوصيات التالحاجة 



تنطبق على أنظمة التدفئة التي تعتمد على الهواء تنطبق أيضاً على أنظمة تكييف الهواء. فتأكد دائما من صحة قدرات أنظمة التدفئة و 

ف. و ال تستخدم الحسابات التقريبية في تحديد قدرات وحدات التكييف. و قم بتمديد القنوات الهوائية داخل األماكن المكييفة و إستخدام التكيي

م ف قد توسائل منع تسرب الهواء منها، و إذا تعذَّر ذلك فقم بعزلها عزالً حرارياً جيداً. و ما أن تتأكد من أن قدرات أنظمة التدفئة و التكيي

تحديدها بشكل مناسب فقم بإختيار وحدات التكييف األكثر كفاءة بقدر المستطاع. و أحد المؤشرات المستخدمة للداللة على معدالت كفاءة 

على أقل تقدير؛ كما أنه  SEER-14)نسبة كفاءة الطاقة الموسمي(. فقم بإختيار وحدات التكييف ذات الكفاءة  SEERوحدات التكييف هي 

 .SEER-20باألسواق وحدات تكييف ذات كفاءة يتوفر اآلن 

إلى إن مكيفات الهواء التي يتم تصميمها لتعمل في األقاليم الحارة الجافة يمكنها أن تعمل بكفاءة أعلى من مثيلتها نظراً ألنها ال تحتاج 

كيفات على إزالة الرطوبة يشير إلها معامل معالجة األحمال الحرارية الكامنة الموجودة في األقاليم المناخية الحارة الرطبة. و قدرة الم

كلما زادت قدرة الوحدة  SHF. فكلما إنخفض معامل الحرارة المحسوسة 1.0إلى  0.5(، و هو رقم يتراوح من SHFالحرارة المحسوسة )

المصاحبة للرطوبة. و توجد في والية على إزالة الرطوبة. و في األقاليم الحارة الجافة أو األقاليم المعتدلة تنخفض األحمال الحرارية الكامنة 

نماذج من كاليفورنيا أبحاث علمية مدعومة مالياً لدراسة مكيفات الهواء عالية الكفاءة التي تستهدف األقاليم المناخية الحارة الجافة. و هذه ال

 مكيفات الهواء من المتوقع أن تظهر في االسواق في خالل العقد القادم.

 منازلاإلضاءة الطبيعية في ال
 ينبغي تصميم المباني السكنية و تحديد حجمها بحيث يدخل إلى معظم غرفها الكمية المطلوبة من اإلضاءة من خالل النوافذ بدون الحاجة إلى

 اإلضاءة الكهربائية خالل ساعات النهار. و ذلك يتيح الفرصة لترشيد إستهالك الطاقة بإستغالل اإلضاءة الطبيعية. 

ة لوضع النوافذ و المناور الالزمة إلضاءة المباني نجدها في التاريخ منذ فترة طويلة كشكل من أشكال فنون العمارة. و إن األماكن المناسب

نها ال رغم أن اإلضاءة الطبيعية يمكنها الدخول إلى المباني بإستخدام طرق جمالية متعددة و ينتج عنها بيئة بصرية جيدة لسكان المباني، إال أ

 إجراء من إجراءات ترشيد إستهالك الطاقة.  ينبغي إعتبارها

إن اإلضاءة الطبيعية في المباني السكينة غالبا ما تؤدي إلى زيادة إستهالك الطاقة بدالً من توفيرها. فعندما يتم وضع نوافذ و مناور 

يختلف األمر في المباني التجارية حيث أن  بمقاسات أكبر من المقاسات المطلوبة يؤدي ذلك إلى زيادة اإلحترار صيفاً و فقد الحرارة شتاًء. و

اإلفراط اإلضاءة الطبيعية فيها تعتبر إجراء إستراتيجي لترشيد إستهالك الطاقة. أما في المباني السكنية فينبغي أن تكون األولوية فيها لتجنب 

ة إضائته إضاءة طبيعية من خالل النوافذ، فغالباً ما في مقاسات النوافذ و المناور السماوية. فعندما يكون أي منزل من المنازل أكبر من إمكاني

 يتم إعتباره كذلك مقارنة بمجموعة من المعايير البيئية األخرى. 

 اإلضاءة المنزلية
إن كفاءة اإلضاءة تتوقف على اإلختيار المناسب لجهاز اإلضاءة و المصباح ، باإلضافة إلى التحكم في زمن التشغيل. و كفاءة المصباح 

. و قيمة الفاعلية هي حاصل قسمة قدرة اإلضاءة على القدرة lumenبفاعلية اإلضاءة. فقدرة اإلضاءة يتم قياسها بوحدات الشمعة تُعرف 

 . lumens/Wattالكهربائية المسحوبة، أو بالشمعة على الوات 

عة التي يتم توزيعها على مساحة هي مقياس شدة اإلضاءة على وحدة المساحات. و قدرة اإلضاءة بالشم illuminationإن اإلنارة 

قدم مربع يتم قياسها بوحدات القدم شمعة. و يشيع إستخدام مقدار اإلنارة بهذه الوحدات في التوصيات المستخدمة لإلضاءة نظراً  1مقدارها 

ة. فالمضوائية هي مقياس بدالً من اإلنار luminanceلسهولة قياسها نسبياً. و مع ذلك فإن اإلنسان يدرك اإلضاءة على شكل المضوائية 

اإلضاءة من على األسطح المجاورة. فبمقارنة المضوائية في غرفة مدهونة باللون األبيض نجدها أكبر بكثير من  exitanceإلنعكاس 

باإلضاءة أكثر مضوائية نفس الغرفة إذا كانت مدهونة باللون األسود عند نفس مقدار اإلنارة. فالتصميم السليم لإلضاءة يهتم بإدراك اإلنسان 

يتوقف عليه مستويات سطوع اإلضاءة و  -و ليس فقط تصميم انظمة اإلضاءة  -من إهتمامه بقيمة اإلنارة الُمقاسة. فتصميم الغرفة بالكامل 

 توزيعها المتوازن داخل الغرفة.

" هو مؤشر لمدى إدراك دفئ أو برودة correlated color temperature( "CCTإن درجة حرارة لون اإلضاءة الظاهري )

إضاءة المصباح. علماً بإن درجة حرارة اللون هو ليس إال مفهوم نظري و ال يدل على مدى تولد الحرارة من المصباح. و قيمة مقدار درجة 

منخفضة و مع ذلك  CCTيمة ( على عكس المتوقع بديهياً، فالمصابيح ذات اإلضاءة الحمراء و الصفراء و لها قCCTحرارة اللون الظاهري )

مرتفعة و تعتبر ذات إضاءة باردة. و يفضل في معظم  CCTتعتبر ذات إضاءة دافئة. أما المصابيح ذات اإلضاءة البيضاء و الزرقاء فلها قيمة 

متوهجة إال . و ال تتوفر المصابيح ال3,000Kو  2,700Kالمباني السكنية إستخدام إضاءة ذات درجة حرارة لون ظاهري يتراوح بين 

هذه  CCTبدرجة حرارة ألوان ظاهرية دافئة. أما مصابيح النيون فتتوفر بدرجات حرارة ألوان متفاوتة، و لذلك البد من معرفة قيمة 

 المصابيح. 

كالً هو مقياس لقدرة المصابيح على تمثيل األلوان المختلفة بدقة. علماً بأن  color rendering index (CRI)إن مؤشر خلق األلوان 

مستقلين عن بعضهم البعض. فمصابيح النيون الباردة يمكن أن يكون لها قيمة لمؤشر خلق األلوان مماثل  - CCTو  CRI -من المؤشرين 

 لأللوان القادمة من المناور السماوية المواجهة للشمال الجغرافي و التي يتم إستخدامها في اإلضاءة الطبيعية. 

( في التطبيقات السكنية و التي لها درجة حرارة ألوان ظاهرية يتراوح مقدارها ما بين CFLsمدمجة )قم بإختيار مصابيح النيوين ال

2,700K  3,000إلىK  أو أعلى.  80و مؤشر خلق ألوان مرتفع ذو قيمة مقدارها 

لية المرتفعة أو أجهزة اإلضاءة إن الطاقة الالزمة لإلضاءة تتوقف على معدل اإلستهالك و فترة التشغيل. و إستخدام المصابيح ذات الفاع

تؤدي إلى تقليل معدل اإلستهالك. كما أن تخفيض مستوى  -بدون إضاءة محيطية  -التي تقوم بتوزيع اإلضاءة في األماكن التي تحتاج إليها 

 نحتاج فيها إلى اإلضاءة تقلل اإلضاءة بإستخدام وسائل لتعتيم المصابيح تقلل أيضاً من معدل اإلستهالك. و غلق المصابيح في الفترات التي ال

من فترة التشغيل. فإستخدام تقنيات ترشيد إستهالك الطاقة الالزمة لإلضاءة من خالل المصابيح ذات الفاعلية العالية، و تقليل مستوى 

 الطاقة. اإلضاءة، و تقليل فترة التشغيل يؤدي إلى بيئة ضوئية داخلية ذات جودة عالية يصاحبها معدالت منخفضة إلستهالك 

إن مصابيح األنارة ذات الفاعلية المرتفعة يتم تصميمها للعمل بإستخدام مصادر إضاءة موفرة للطاقة، على سبيل المثال مصابيح نيون 

T8  أوT5( و مصابيح النيون المدمجة، و المصابيح عالية الكثافة ،HID و أحيانا الصمامات الثنائية المضيئة. و عواتم اإلضاءة تتيح ،)

سكان تقليل مستويات اإلضاءة و ما يصاحبها من تقليل لإلستهالك الطاقة. كما أن كواشف الحركة، و حساسات عدم اإلشغال، و حساسات لل

 اإلشغال، و حساسات اإلضاءة الطبيعية تقوم بإغالق اإلضاءة وفقاً إلشتراطات التصميم المحددة مسبقاً. 



نيون المدمجة عالية الفاعلية عندما ال تكون هناك حاجة إلى تعتيم اإلضاءة أو تركيزها في يمكن إستبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح ال

نقاط محددة. فمصابيح النيون المدمجة تستهلك ما يتراوح ما بين ربع و ثلث الطاقة التي تستهلكها المصابيح المتوهجة لنفس شدة اإلضاءة 

 صابيح المتوهجة قبل إحتراقها.  المطلوبة. كما أنها أيضاً تدوم أكثر بكثير من الم

إن مصابيح اإلضاءة لها أشكال متعددة. فالمصابيح المتوهجة التي تقوم بتوزيع اإلضاءة خالل مساحات واسعة متوفرة في األسواق 

ها لتوجيه . و المصابيح العاكسة التي تحتوي على أسطح عاكسة يتم إستخدامA -بغرض اإلضاءة العامة و يشار إليها بالمصابيح طراز 

)العواكس ذات القطع المكافئ المصنوع من األلومنيوم(. و عند إستبدال المصابيح  PAR)العاكسة( أو  Rاإلضاءة و يشار إليها بمصابيح 

 ففي غاية األهمية إدراك نوعية المصباح المستهدف اصالً إلستخدامه في جهاز  CFLالمتوهجة بمصابيح النيون المدمجة 

 
( المصنفرة، مصابيح النيون الحلزونية المدمجة ذات A-( الشفافة، المصابيح المتوهجة )طرازA-أنواع المصابيح: المصابيح المتوهجة )طراز 11-11شكل 

 قاعدة مقلووظة، مصابيح النيون الخطية المدمجة ذات قاعدة بقفل زنبركي، مصابيح النيون الخطية المدمجة ذات قاعدة مقلووظة.

عندما تحل محل المصابيح ذات  الحلزونية التي تستهدف اإلضاءة العامة سيكون أدائها مقبوالً  CFLاإلضاءة. فمصابيح النيون المدمجة 

 ، إال انها ليست مناسبة لتحل محل المصابيح العاكسة. A -طراز 

و هي غير قابلة  -قم بإستخدام المصابيح المتوهجة عندما يكون مطلوب تعتيم اإلضاءة.  أما في المطابخ فقم بإستخدام مصابيح النيون 

 ان الجداري. و عند الحاجة إلى التعتيم فقم بإستخدامها مع المصابيح المتدلية من األسقف.أسفل خزائن المطبخ ،و أعالها، و الشمعد -للتعتيم 

تقلل من فترة تشغيل اإلضاءة. أما في المباني السكنية  -التي تقوم بغلق اإلضاءة عندما ال يتواجد أشخاص بالغرفة  -إن كواشف اإلشغال 

  فيفضل إستخدام وسائل تشغيل و غلق اإلضاءة يدوياً.

إن اإلضاءة الخارجية ال ينبغي إستخدامها إال مع وسائل إضاءة عالية الكفاءة، و البد أن تتضمن أنظمتها كواشف لإلضاءة الطبيعية و 

 كواشف حركة. 

 تسخين المياه
تبر من أحدى الوسائل إن تسخين المياه بالطاقة الشمسية يقلل تكاليف التشغيل كما أنه يوفر إستهالك الوقود اإلحفوري بشكل كبير. فهو يع

حالة  المتاحة في المباني السكنية لتقليل إستهالك الغاز الطبيعي. فتسخين المياه بالطاقة الشمسية هو أفضل وسيلة لترشيد إستهالك الطاقة في

المنازل القائمة. و عندما  عدم توفر الغاز الطبيعي في المنازل، أو في حالة إستخدام أنظمة التسخين بالكهرباء أو إسطوانات غاز البروبان في

ة يهتم المصممين بترشيد إستهالك الطاقة البد أن ال ينتهي مجهودهم عند إستخدام السخانات الشمسية، بل البد أن يقع إختيارهم على األجهز

تتعدى مواصفاتها  الموفرة إلستهالك المياه و التي -أدشاس، و مراحيض، و صانبير مياه، و غسالت مالبس، و غساالت أطباق  -الصحية 

األكواد المطلوبة بقدر اإلمكان. فأبسط الطرق و أرخصها لترشيد إستهالك الطاقة المصاحبة لتسخين المياه هي بتقليل الحاجة إلى المياه 

تكلفة اإلبتدائية ألنظمة الساخنة ذاتها. فتقليل الحاجة إلى المياه الساخنة يؤدي أيضاً إلى تقليل سعة السخانات الشمسية بقدر كبير، و يتبع ذلك ال

درجة التسخين. و البد على المصممين أن يقوموا بتحديد درجة حرارة المياه الساخنة المناسبة. فالعديد من سخانات المياه يتم تصميمها لترفع 

 . ( قد يكون ممكناً أو مفضالً 48.9°C) F°120( أو أكثر. و تخفيض درجة الحرارة إلى 60°C) F°140حرارة المياه إلى 
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 نموذج من السخانات الشمسية بمبنى خدمات صغير بالحديقة الوطنية. 12-11شكل 

 

اقة الشمسية توجد سخانات مياه ما أن يتم تطبيق الوسائل التي تحد من معدل إستهالك المياه الساخنة، تبدأ دراسة سخانات المياه ذاتها. و في معظم أنظمة التسخين بالط

عندما ال تستطيع أنظمة التسخين بالطاقة الشمسية تلبية أحمال مساعدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء. فهذه السخانات تقوم برفع درجة حرارة المياة إلى المستوى المطلوب 

ل عملية التسخين. و نظراً ألن المياه التسخين بشكل كامل. فأنظمة السخانات الشمسية تستغل الطاقة الشمسية في بداية تسخين المياه، و من ثم تقوم السخانات المساعدة بإستكما

( فإن أي زيادة في درجة الحرارة توفرها الطاقة الشمسية تقلل إستهالك الطاقة في السخانات 12.75°C) F°55عند درجة حرارة  عادةً تدخل إلى أنظمة السخانات الشمسية

ات. فيندر في أمريكا الشمالية اإلستغناء المساعدة. و حتى في األيام الباردة الملبدة بالغيوم، فإن أنظمة التسخين بالطاقة الشمسية تقوم عادة برفع درجة حرارة المياه بضع درج

 انات التقليدية بالكامل و إستبدالها بالسخانات الشمسية.عن السخ

 

ظمة الفعالة تحتاج إلى طلمبات بينما توجد أنظمة مختلفة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية. و أول اإلختالفات بين هذه األنظمة هي األنظمة الفعالة و األنظمة الذاتية. فاألن

الحرارية في تدوير المياه بين المجمعات الشمسية و خزان المياه. و اإلختالف الثاني هو بين األنظمة المباشرة و غير المباشرة: ففي  األنظمة الذاتية تعتمد فقط على الديناميكا

تسخين مياه مخلوطة بمانع تجمد فإن المجمعات الشمسية تقوم ب األنظمة غير المباشرةيقوم السكان بإستهالك المياه فور خروجها من السخانات الشمسية. اما في  األنظمة المباشرة

عن  ثم يقوم مبادل حراري بنقل الحرارة من خليط منع التجمد إلى المياه التي يستهلكها سكان المبنى.  علماً بان البوليبولين جليكول يختلف -عادة من البوليبولين جليكول  -

 اإلثيلين جليكول المستخدم في السيارات، فهو غير سام. 

 

ع الشمسي و يصاحبان األنظمة المباشرة )المفتوحة(. أولهما التعرض للتآكل من األكسجين. فمياه الشرب التي يستخدمها سكان المبنى تتدفق خالل المجمتوجد مشكلتين 

فالبد من إستخدام مواد مقاومة للتآكل، مثل يصاحبها األكسجين الذي في النهاية سوف يؤدي إلى تآكل المواسير و األنظمة المصنوعة من الحديد الزهر، و الفوالذ. و نظراً لذلك 

األنظمة غير المباشرة )المغلقة( فيتم ملئها  النحاس األحمر، و البرونز، و النحاس األصفر، و الفوالذ المقاوم للصدأ، و البالستيك، و خزانات المياه الساخنة المبطنة بالزجاج. أما

ئل مرة أخرى. و يقوم المبادل الحرارة بنقل الحرارة التي إكتسبتها هذه السوائل من المجمع الشمسي إلى المياه المستهلكة. و بالسوائل عند تركيبها و ال يتم إستبدال هذه السوا

 نظراً لعدم دخول األكسجين إلى المجمع الشمسي فال توجد مشكلة في تآكل تلك األنظمة. 

 

المسحوبة عسيرة من عدمه. و خطورة ذلك تكمن في أن ترسبات الكالسيوم المصاحب للماء العسير تعمل على اإلعتبار الثاني في األنظمة المفتوحة هو ما إذا كانت المياه 

همية و من دونها تتعرض المنظومة سدد المجمع الشمسي. و هذه الخطورة يمكن تجنبها عن طريق اإلزالة الدورية للترسبات من المنظومة. فهذه النوعية من الصيانة في غاية األ

 اية األمر إلى اإلنهيار. و نتيجة لذلك يفضل إستخدام األنظمة المغلقة في الحاالت التي يصاحبها الماء العسر. في نه

 

بان  كما يتم إعتبار السيفونات الحرارية أيضاً من األنظمة الذاتية. علماً  11(.batch heaterإن أبسط منظومة من األنظمة الذاتية المباشرة هي منظومة سخانات الدفعات )

نات الحرارية نجد أن المجمع الشمسي كال من أنظمة السيفونات الحرارية المباشرة و غير المباشرة يعتبران من األنظمة الذاتية. و في كال من نظامي سخانات الدفعات و السيفو

يتطلب معالجة إنشائية. و نجد أن أنظمة سخانات الدفعات من بين و خزان المياه يتواجدان مع بعضهما فوق سطح المبنى. و ذلك يضيف اوزان كبيرة على سطح المبنى و قد 

 االقاليم المناخية الدافئة.  انظمة السخانات الشمسية هو أرخصهم و أقلهم إحتياجاً إلى الصيانة الدورية. و مع انه أقلهم كفاءة إال انه يظهر أداء مقبول للغاية في

 

و أيضاً بمثابة المجمع الشمسي. و يؤدي ذلك إلى إكتساب الحرارة خالل النهار إال أنه يفقدها ليالً. و للحد من ذلك العيب فإن ه -في حالة سخان الدفعات  -إن خزان المياه 

ة يكون فوق سطح لك المكان عادخزان المياه يتم وضعه داخل صندوق معزول حرارياً. و يتم وضع الصندوق في مكان يعظّم من الكمية التي يستقبلها من األشعة الشمسية، و ذ

و تدخل أشعة الشمس إلى  المبنى. و يتم تغطية أحد جوانب الصندوق بلوح زجاجي و يتم توجيهه إلى الشمس بما يتناسب مع خط العرض الجغرافي الذي يقع عليه المبنى.

 الخزان من خالل اللوح الزجاجي فترتفع درجة حرارة المياه. 

 

فلية و تخرج منه خالل فتحة علوية. و عندما يتم سحب كمية من المياه فإن توزيع الضغط داخل خطوط المواسير بمنظومة السخان إن المياه تدخل إلى الخزان من فتحة س

تحت تأثير درجات  ة تتراكم إلى أعلىالشمسي تجعل المياه الباردة تتدفق إلى داخل خزان الدفعات من خالل الفتحة السفلية. و نظراً ألن المياه داخل خزانات السخانات الشمسي

إستخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء عند  الحرارة، فإن المياه الدافئة تندفع من خالل الفتحة العلوية لتصل عن طريق المواسير إلى السخان الشمسي من خالل فتحته السفلية. و يتم

حرارة المياه إلى المستوى المطلوب من المياه الدافئة داخل المنازل فسوف ال نحتاج إلى  الحاجة إلى إضافة حرارة إلى تلك المياه الدافئة. إما إذا قامت الشمس برفع درجة

إضافة ماء بارد إلى المياه الموجودة  إستهالك أي قدر من الوقود في السخانات المساعدة. و إذا قامت األشعة الشمسية برفع درجة حرارة المياه فوق درجة الحرارة السابقة فيتم

 طريق صمام لتخفيض درجة حرارة المياه و منعها من الغليان.  في الخزان عن

 

تي تنخفض فيها درجات الحرارة تحت إن افضل إستخدام لسخانات الدفعات هو في المنازل الصغيرة باألقاليم المناخية الدافئة. و ال يمكن إستخدامها في االقاليم المناخية ال

ة فإن درجة حرارة المياه في الخزان تنخفض خالل الليل، و يعنى ذلك انها تصبح غير مناسبة في الحاالت التي تتطلب كميات كبيرة من الصفر. و حتى في االقاليم المناخية الدافئ

 المياه الساخنة في الصباح الباكر. 

 

. و يوجد أنواع مختلفة من المجمعات الشمسية، و ابسطهم و إن أنظمة السيفونات الحرارية مشابهة ألنظمة سخانات الدفعات، إال أن خزان المياه منفصل عن المجمع الشمسي

إلى األمام و الخلف داخل صندوق، و  أكثرهم إنتشاراً هو المجمعات الشمسية ذات األلواح المستوية. و في تلك األلواح المستوية نجد مواسير نحاسية مزججة على اللوح المستوي

اة بلوح زجاجي لتقليل الفقد الحراري. و إنفصال المجمع الشمسي عن خزان المياه يتيح زيادة المساحة السطحية للمجمع مدهونة باللون األسود إلمتصاص الحرارة، و مغط

 الشمسي. و عند زيادة المساحة السطحية للمجمع الشمسي لنفس كمية المياه المراد تسخينها نجد أن درجة حرارتها ترتفع أسرع. 

 

حرارية تتدفق بين المجمعات الشمسية و خزانات المياه تحت تأثير تراكم درجات الحرارة، و لذلك البد من وضع الخزان في مستوى أعلى إن المياه في أنظمة السيفونات ال

تخدام أنظمة السيفونات قدم على األقل. و في تلك األنظمة يمكن عزل خزانات المياه عزالً جيدا لتقليل المفقودات الحرارية ليالً. و ينحصر إس 1من المجمع الشمسي بمقدار 

ت الحرارية في األقاليم المناخية التي ال تنخفض فيها درجات الحرارة ليالً تحت درجة حرارة تجمد المياه. و مع ذلك فيمكن إستخدام أنظمة السيفونا المباشرةالحرارية الذاتية 

الحرارة تحت درجة حرارة تجمد المياه، و ذلك ألنها تستبدل المياه المتدفقة بين المجمع الشمسي و في األقاليم المناخية التي ال يسود فيها إنخفاض درجة  غير المباشرةالذاتية 

 الخزان بخليط البروبيلين جليكول الذي يقوم بتسخين المياه عن طريق مبادل حراري. 

 

أبداً درجات حرارة الجو عن درجة حرارة تجمد المياه. و هذه األنظمة تتيح الفرصة  إن األنظمة الفّعالة المباشرة تعمل بكفاءة عالية في األقاليم المناخية التي ال تنخفض فيها

طوال كبيرة حيث أن ذلك يؤدي لوضع خزان المياه في مستوى أسفل من مستوى المجمع الشمسي داخل القبو أو غرفة ماكينات. و مع ذلك فينبغي تجنب تمديد مواسير المياه با

                                                           
 .هو عبارة عن خزان صغير محاط بصندوق سطحه العلوي من الزجاج. فتقوم اشعة الشمس بتسخين الخزان و ما فيه من المياه بشكل مباشر  11



و  و تقوم طلمبات كهربائية بدفع المياه الساخنة بين المجمع الشمسي و خزان المياه. كما تقوم حساسات بقياس درجات حرارة المياه عند مدخلإلى إنخفاض كفاءة المنظومة. 

 الطلمبات.  غيلمخرج المجمع الشمسي. و عند إرتفاع الفرق بين درجات حرارة دخول و خروج المياه تقوم بتشغيل الطلمبات. و عند إنخفاضها تقوم بإيقاف تش

 

بحت نادرة حالياً. ففي األقاليم المناخية لقد إنتشرت سابقاً األنظمة الفّعالة المباشرة التي تعتمد على أنظمة التحكم، و الطلمبات، و الصمامات لمنع تجمد المياه، إال أنها أص

سات الموجودة عند المجمعات الشمسية بالتحقق من الظروف التي تؤدي إلى الدافئة التي ال تنخفض فيها درجة حرارة الجو تحت درجة حرارة تجمد المياه إال نادراً تقوم الحسا

مجمع الشمسي. و ذلك بإفتراض أن تلك إمكانية تجمد المياه. و عندما تصل إلى تلك الظروف تقوم انظمة التحكم بتشغيل الطلمبات، فتتدفق المياه الساخنة بين خزان المياه و ال

 الفقد الحراري سيكون في اقل مستوياته.  الحالة سوف ال تحدث إال قليالً و

 

ابقة )المنظومة المفتوحة( و لكنها في األقاليم المناخية التي عادة تنخفض فيها درجة حرارة الجو تحت درجة حرارة تجمد المياه ينتشر إستخدام منظومة مشابهة للمنظومة الس

فعندما تكون الظروف الجوية دافئة تقوم حساسات درجات الحرارة بقياس الفرق بين درجة حرارة المياه عند (. drain-downأكثر تعقيداً، تُعرف بإسم بمنظومة اإلستنزاف )

المناخية التي ال تنخفض فيها درجة مدخل و مخرج المجمع الشمسي لتشغيل و إيقاف الطلمبة لتدوير المياه بين الخزان و المجمع الشمسي، تماماً مثلما هو الحال في األقاليم 

ياه عند مدخل و مخرج ارة الجو تحت درجة حرارة تجمد المياه. و عندما تنخفض درجة الحرارة تحت درجة حرارة تجمد المياه تقوم منظومة التحكم بغلق صمامات المحر

 ريف المياه الموجوده به إلى الخزان.المجمع الشمسي و عزله عن بقية المنظومة، و في نفس الوقت تقوم بفتح محبس يسمح فقط بخروج المياه من المجمع الشمسي لتص

 

الحساسات أو منظومة التحكم، أو عطب  حالياً ال يتم عادة إستخدام كالً من النظامين السابقين المانعين لتجمد المياه، و ذلك إلخفاقهما عن تحقيق التسخين المطلوب، أو تعطل

 الصمامات، بجانب أسباب أخرى. 

 

و هي أكثر األنظمة المضمونة لمنع التجمد. فهذه األنظمة تقوم بتدوير مخلوط جيليكول غير سام بين المجمعات الشمسية و المبادل الحراري. إن أنظمة منع التجمد المغلقة 

ل و يتوقف تدفق مخلوط العمعيبها الوحيد هو إرتفاع درجة حرارة مخلوط الجليكول عندما تصل درجة حرارة المياه إلى درجة الحرارة المطلوبة حيث تتوقف الطلمبات عن 

فإن أنظمة منع التجمد المغلقة هي الجليكول. و يتطلب األمر إضافة بعض العناصر إلى المنظومة لمعالجة هذه المشكلة مما يجعلها أكثر تعقيداً. و بغض النظر عن ذلك العيب 

 األكثر موثوقية من بين األنظمة األخرى. 

 

(، و هذه األنظمة تعالج مشكلة إرتفاع درجة حرارة خليط الجليكول. فنظام التفريغ يقوم drain-backة تُعرف بإسم أنظمة التفريغ )توجد أنواع من أنظمة منع التجمد المغلق

ه يفضل إستخدام ليكول إال أنبتفريغ المجمع الشمسي من خليط الجليكول عند توقف الطلمبات تحت أي ظرف من الظروف. و رغم أنه يمكن إستخدام المياه بدالً من خليط الج

 الجليكول لضمان منع التجمد في حالة تعرض أي جزء من أجزاء المنظومة إلى العطب. 

 

و مخرج المجمع الشمسي. و الطلمبة إن أنظمة منع التجمد المغلقة مشابهة لألنظمة الفتوحة الفّعالة، فتوجد بها طلمبة تعمل وفقاً لقراءة حساسات درجات الحرارة عند مدخل 

المبادل الحراري  ضخ خليط الجيليكول من خزان صغير إلى المجمع الشمسي و مرة أخرى إلى الخزان فترتفع درجة حرارته عند الخروج من المجمع الشمسي. و يقومتقوم ب

ميع الطاقة الشمسية فإن الطلمبة تتوقف عن العمل الموجود داخل ذلك الخزان بنقل الحرارة إلى المياه. و عندما تتغير الظروف الجوية الخارجية و ال يستطيع المجمع الشمسي تج

ها مبادل حراري و إحتياجها إلى طلمبات و يعود كل خليط الجيليكول إلى الخزان الصغير. و رغم أن أنظمة التفريغ المغلقة كفائتها أقل من كفاءة األنظمة األخرى نظراً إلستخدام

 االقاليم المناخية الباردة و في أي أقاليم مناخية أخرى مياهها عسيرة. أكبر من نظيراتها، إال انها ذات موثوقية كبيرة في 

 

 
 

 دى المنازل بسانفرانسيسكو.تركيبات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية: منظومة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على سطح المبنى المواجهة لإلتجاه الجنوبي بإح 13-11شكل 
 

سعة السخان الشمسي المطلوب. فعندما تكون المياه يعتمد إختيار نظام السخانات الشمسية المناسب للمشروع تحت الدراسة على نوعية المياه المستخدمة، و المناخ، و 

 المستخدمة عسيرة قم بإختيار أحدى األنظمة المغلقة أيما كان األقليم المناخي في موقع المشروع.  

 

تجمد المياه نجد أن سخانات الدفعات أو أنظمة تتوفر اختيارات أكثر عندما تتوفر المياه العذبة. ففي األقاليم المناخية التي ال تنخفض فيها درجة الحرارة تحت درجة حرارة 

لخزان و المجمع الشمسي فإنها تلبي إحتياجات السيفونات الحرارية يمكنها تلبية إحتياجات الوحدات السكنية الصغيرة. أما األنظمة الفّعالة المفتوحة التي تقوم بتدوير المياه بين ا

 دما يتطلب األمر منع تجمد المياه فقم بإستخدام األنظمة المغلقة المصحوبة بموانع تجمد و مبادالت حرارية. أكبر من إحتياجات الوحدات السكنية الصغيرة. و عن

 

 توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
 

 يمكن إستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على المستوى اإلقليمي في التجمعات السكنية أو األحياء أو المباني السكنية. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-SxijEas30kw/UqXkvRE7nnI/AAAAAAAAAnk/XyzKkiD5DGQ/s1600/%D8%B4%D9%83%D9%84+11-13.png


خين المياه حتى يتم تحويلها كما يمكن على مستوى أكبر إستخدام محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق تركيز األشعة الشمسية بإستخدام مرايات عاكسة لتس

تلبية إحتياجات آالف من المنازل من الكهرباء. و يتم تغذية شبكات إلى بخار. فيقوم البخار بتدوير تربينات لتوليد الكهرباء. و يتم إستخدام هذه المحطات على المستوى اإلقليمي ل

 توزيع الكهرباء بنفس الطريقة المستخدمة مع باقي محطات توليد الكهرباء. 

 

ط أطوال موجية معينة من األشعة (. و يتم صنع الخاليا الضوئية من السيليكون. فعندما تسقPVكما يمكن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بإستخدام الخاليا الضوئية )

 قة الضوئية إلى طاقة كهربائية. الشمسية على الخاليا الضوئية تنطلق إلكترونات من السيليكون و يتم توليد الكهرباء. و ذلك يعني أن الخاليا الضوئية تقوم بتحويل الطا

 

بائية. ثم يتم تجميع تلك الوحدات مع بعضها البعض في مجموعات لتكوين مصفوفات. و يتم تجميع الخاليا الضوئية مع بعضها البعض في مجموعات لتكوين وحدات كهر

ة، و محول الكهرباء، و في بعض المصفوفات هي عنصر من عناصر منظومة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ مثل وسائل التثبيت و التعليق، و الوصالت الكهربائية المختلق

 لتخزين الطاقة الكهربائية. الحاالت يتم إضافة بطاريات 

 

ى المبنى أو عناصره اإلنشائية. كما إن وسائل التثبيت و التعليق يتم إستخدامها لضبط إتجاه ألواح الخاليا الشمسية بالنسبة للشمس، كما أنها تضمن سالمة تثبيت االلواح عل

( إلى التيار المتردد DCمعظم الحاالت يتم إستخدام محول لتحويل الكهرباء من تيار مستمر )أن الوصالت الكهربائية تقوم بربط عناصر المنظومة مع بعضها البعض. و في 

(ACالمستخدم في معظم المباني. و يتطلب األمر إستخدام قواطع كهربائية لضمان السالمة المهنية أثناء عمليات الصيانة. أما في األنظمة ا ) لمرتبطة مع بعضها البعض فإن

اة أثناء عمليات إصالح ة تقوم بعزل كل نظام من أنظمة الخاليا الشمسية عن شبكة الكهرباء. و يتطلب األمر إستخدام تلك القواطع الكهربائية لمنع إمكانية الوفالقواطع الكهربائي

 اعطال شبكة الكهرباء.  

 

البطاريات لتخزين الكهرباء، فالمبنى يستطيع سحب الكهرباء من الشبكة عندما  حالياً يتزايد ربط المصفوفات الشمسية بشبكة مرفق الكهرباء. و ذلك األمر يلغي الحاجة إلى

وة األشعة الشمسية، فإن مرفق تغيب الشمس ألي سبب من األسباب. و عندما تقوم األنظمة الشمسية بتوليد كمية من الكهرباء أكبر من التي يحتاجها المنزل خالل فترات ذر

اء الزيادة و يدخلها في رصيد أصحاب المنازل من الكهرباء. و ذلك الرصيد يمكن إستخدامه لمعادلة زيادة فاتورة الكهرباء المسحوبة من الكهرباء يمكنه شراء كمية الكهرب

ال يمكنها توفير الكهرباء إلى لشمسية الشبكة خالل فترات الليل أو خالل شهور الشتاء عندما ينخفض معدل توليد الكهرباء من الخاليا الشمسية. و رغم ذلك فإن أنظمة الخاليا ا

 ق الكهرباء. السكان بدون إستخدام أي شكل من أشكال البطاريات اإلحتياطية و إستخدام قواطع كهربائية بالمحول في حالة إنقطاع الكهرباء من شبكة مرف

 

محطات توليد كهرباء جديدة. فتوليد الكهرباء من أنظمة الخاليا الشمسية يحدث  إن أنظمة الربط بشبكة الكهرباء يمكنها أيضاً تحسين إستقرار الشبكة و تقليل الحاجة إلى بناء

تلك األحمال. إال أن فترات ذروة خالل فترات ذروة األحمال على شبكة مرفق الكهرباء. و تغذية الشبكة بالفائض من هذه الكهرباء الشمسية يساعد مرفق الكهرباء على تلبية 

( إلى إتجاه الجنوب يعظِّم عادة من PVد الظهيرة نتيجة تشغيل مكييفات الهواء. و نجد أنه من منظور كل مبنى على حدى أن توجيه الخاليا الشمسية )األحمال تمتد عادة إلى ما بع

ن األفضل توجيه الخاليا الشمسية إلى . أما من منظور شبكة مرفق الكهرباء فإنه مmicroclimateمعدل توليد الكهرباء. و يعتمد ذلك على األقليم المناخي و المناخ الجزئي 

التاسعة صباحاً، و ذلك نظراً ألن األحمال  ناحية اإلتجاه الغربي. فتوليد الكهرباء عند الساعة الثالثة ظهراً أفضل لمرفق الكهرباء من توليد نفس الكمية من الكهرباء عند الساعة

الصباح. و الحوافز المالية المقدمة من الواليات و مرافق الكهرباء لتركيب أنظمة الخاليا الضوئية يعكس أهمية العامة على الشبكة بعد الظهيرة أعلى من األحمال عليها في 

 توقيت فترة ذروة األحمال الكهربائية. 

 

شبكة الكهرباء إليها. و حاليا ينتشر إستخدام  يفّضل إستخدام أنظمة الخاليا الشمسية المعزولة عن شبكة الكهرباء عندما تكون تكلفة تلك األنظمة أقل من تكلفة تمديد خطوط

(. و يعود إستخدام amorphous silicon: الخاليا الكريستالية، و الخاليا الرقائقية و التي تعرف أيضاً بإسم السيليكون غير المتبللر )PVنوعين من وحدات الخاليا الشمسية 

 ين. أما السيليكون غير المتبللر فهو تقنية حديثة قد تم إستخدامها منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. خاليا السيليكون المتبللر إلى الخمسينيات من القرن العشر

 

و على الرغم من ذلك فإن التركيز  إن كفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء من وحدات الخاليا الشمسية المصنوعة من السيليكون المتبللر أكبر من كفاءة السيليكون غير المتبللر.

ن غير المتبللر يمكن أيضاً إستخدامه في حاالت قط على الكفاءة مضلِّل. فمعدل توليد الكهرباء من السيليكون غير المتبللر ال يتأثر كثيراً بتظليل الخاليا الشمسية. كما أن السيليكوف

إال أن سعره أغلى من السيليكون غير المتبللر. و من منظور التكلفة لكل وحدة كهرباء  ال يمكن فيها إستخدام السيليكون المتبللر. و على الرغم من ان السيلكون المتبللر أكثر كفاءة

حات المتاحة لتركيب الخاليا الشمسية متولدة فإن كال النوعين متساويين تقريباً. و نتيجة لذلك فال يوجد نوع أفضل من اآلخر. ففي المناطق الحضرية التي تعاني من قلة المسا

فقد يتم تفضيل إستخدام السيليكون غير المتبللر. و توجد عوامل كثيرة  -مثل اإلسطبالت و المخازن  -ليكون المتبللر على غير المتبللر. أما في المباني الريفية فيمكن تفضيل السي

 تؤثر في إختيار نوعية الخاليا الشمسية. 

 

على رقائق تأسيسية، مشابهة  حالياً يتم إستخدام مواد أخرى في تصنيع الخاليا الشمسية الرقائقية. فقد تم تطوير تقنيات جديدة تعمل على ترسيب مواد موصلة للكهرباء

الشمسية و تعمل على زيادة تطبيقاتها. فالخاليا الشمسية المتكاملة مع  للتقنيات المستخدمة في طابعات حقن األحبار. و هذه المواد ُمبََشَرة في تقليل أسعار توليد الكهرباء من الطاقة

ك  -التي تقوم بوظائف مزدوجة عندما تحل محل مواد البناء مثل ألواح تثقيف سطح المبنى أو المناور السماوية  -تصميم المباني  أصبحت أكثر إنتشاراً. و من الخطأ التمسُّ

 َرِوي. لياً إعتقاداً بأن المنتجات الحديثة ال تزال غير منتشرة. فالتغير في األسعار و نوعية التطبيقات يتطور مع الوقت و ال يحدث بشكل طَفْ بتقنيات توليد الكهرباء المتاحة حا

 

التقنية المستخدمة في تشغيلها. فأي إن أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تعمل بأفضل أداء عندما ال يعيق وصول أشعة الشمس إليها أي عائق، و ذلك بغض النظر عن 

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تظليل جزئي على مصفوفاتها يمكن أن يؤدي إلى إنخفاض كبير في معدل الكهرباء المتولدة. و العناصر الرئيسية التي تؤثر على نجاح أنظمة 

 ة من هذه المصفوفة. هي الفترة الزمنية التي تصل إليها األشعة الشمسية و المساحة المتاح

 

تعتبر أعلى تكلفة إلنتاج الطاقة الكهربائية مقارنة باألنظمة األخرى. و رغم ذلك فإنه بالنظر إلى مشكلة اإلحترار  PVما زالت التكلفة األولية ألنظمة الخاليا الضوئية 

طاقة التي لها تأثير منخفض على البيئة لها فوائد على المدى الطويل. و لذلك نجد أن العديد من العالمي، و نضوب مصادر الطاقة التقليدية فإنه يتزايد اإلدراك بأن أنظمة توليد ال

فيدرالية بوضع حوافز ضريبية بهذا المؤسسات المالية الحكومية قد وضعت برامج تحفيزية لتركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما قامت الواليات و الحكومة ال

 الشأن.   

 

 ترشيد إستهالك الطاقة و الطاقات الجديدة و المتجددة
 

ن أنظمة الطاقات الجديدة و المتجددة إن تقنيات التصميم الذاتي تزيد من فاعلية الطاقات الجديدة و المتجددة من أجل تقليل األثار البيئية للمباني. و كما ذكرنا سابقاً فإ

يبها في المباني مازالت تكاليفها مرتفعة. و اإلجراءات المتبعة في تصميم المباني التي تهدف إلى ترشيد إستهالك الطاقة تكاليفها أقل المستخدمة في توليد الكهرباء و التي يتم ترك

، و إستخدام األجهزة الموفرة للطاقة، الفنيةكثيراً من وسائل توليد الطاقة بالمباني. فالتوجيه الناجح للمباني، و إحكام تسرب الهواء إلى داخل المباني، و مستوى جودة التركيبات 

 و الوسائل الذاتية األخرى نجد أن لها جدوى إقتصادية كبيرة في ترشيد إستهالك الطاقة.



 

صى مستوى ممكن قبل لطاقة إلى أقإن المباني الموفرة للطاقة تتكامل مع وسائل الطاقات الجديدة و المتجددة. فالبد أوالً من تصميم المباني بحيث تقوم بترشيد إستهالك ا

أن نجعل المباني مستحقة إلستثمارات ربطها بوسائل الطاقات  -عن طريق التصميم الناجح  -تغذيتها بما تحتاجه من كهرباء عن طريق الطاقات الجديدة و المتجددة. فينبغي 

 الجديدة و المتجددة. 

 

لعلوية، و أماكن تركيب المداخن و فتحات التهوية و المعدات. فالبد من العناية باماكن تركيب هذه إن إستغالل الطاقة الشمسية يؤثر ايضاً على توجيه أسطح المباني ا

 العناصر حتى تصبح السخانات الشمسية و أنظمة توليد الكهرباء من الخاليا الضوئية متكاملة بنجاح مع المبنى.

 

  

 

 المصدر/ مدونة ) أحمد الشيمي (.


