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تطوير معيار استهالك 
الطاقة للشقق السكنية

 في عّمان

»مــن المهــم قيــاس مقــدار اســتهالك الطاقة فــي المباني، ألن 
قيــاس الطاقــة يمّكننــا مــن التحكــم بهــا وبالتالي إدارتها.«
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6INTRODUCTION

المقدمة
  يعتبر قطاع المباني السكنية 

  قطاًعا ناميا في مجال   الطاقة، حيث يمثل

وفهــم  المبانــي  فــي  الحــراري  األداء  تحليــل  الضــروري  مــن 
أجــل  مــن  القطــاع  بهــذا  المرتبطــة  الطاقــة  اســتهالك  أنمــاط 
المســتقبل. فــي  الطاقــة  علــى  المتزايــد  الطلــب  مواجهــة 

وأصحــاب  والمصمميــن  المهندســين  الكتيــب  هــذا  يســتهدف 
كميــة  عــن  مفصلــة  بمعلومــات  لتزويدهــم  والســكان  القــرار 
االســتهالك  وأنمــاط  الســكنية  الشــقق  فــي  الطاقــة  اســتهالك 
الكهربائيــة والطاقــة  والتبريــد  التدفئــة  حيــث  مــن  وتوزيعهــا 

كمــا ويهــدف إلــى حســاب معــدل كثافــة الطاقــة المســتخدمة فــي 
الشــقق الســكنية، القتــراح تدابيــر واســتراتيجيات للتوفيــر مــن أجــل 
الطاقــة. اســتهالك  وترشــيد  المبانــي  فــي  الحــراري  األداء  تحســين 
لتحقيــق هــذا الهــدف، تــم توزيــع اســتبيان اســتهالك الطاقــة علــى 

 ٢١.5٪ من إجمالي استهالك الطاقة
 46٪ من استخدام الكهرباء في األردن

400 شــقة فــي عمــان. تضمــن االســتبيان معلومــات 
اإلنشــائية،  المبنــى والخصائــص  تتعلــق بخصائــص 
وســلوكيات الســكان في استخدام التدفئة والتبريد 

واالنــارة واألجهــزة  الكهربائيــة المنزلية.

معــدل  الســتخالص  االســتبيان  نتائــج  اســتخدمت 
بقيمــة   )EUI( المســتخدمة  الطاقــة  كثافــة 
يمثــل  والــذي  ســنويًا،  واط.ســاعة  كيلــو   91.4
اســتهالك  لمقارنــة  مرجعيــا  مقياســا  مــرة  ألول 
النموذجيــة  الســكنية  الشــقق  فــي  الطاقــة 
مالمــح  المعيــار  هــذا  يحــدد  كمــا  عمــان.  فــي 
ســلوكيات  وأنمــاط  الحاليــة  الطاقــة  اســتهالك 

الســكان فيمــا يتعلــق باســتخدام الطاقــة.
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تعــد هــذه القيــم أمــًرا مهًمــا للســكان والمصمميــن وصنــاع 
الوضــع  تحســين  فــي  جهودهــم  تركيــز  أجــل  مــن  القــرار 
الطاقــة.  كفــاءة  اســتراتيجيات  تعزيــز  خــالل  مــن  الحالــي 

وعليــه يعــرض الكتيــب اســتراتيجيات بيئيــة يمكــن تبنيهــا 
حتــى  أو  تأهيلــه،  إعــادة  أو  المبنــى  تصميــم  مرحلــة  فــي 
معــدل  وتخفيــض  الطاقــة  أداء  لتحســين  اشــغاله  فتــرة 
يحتــوي  دليــًلا  االســتراتيجيات  هــذه  تشــكل  االســتهالك. 
علــى تدابيــر تتوافــق مــع قوانيــن البنــاء األردنــي والكــودات 

،تصميــم تستهلك التدفئة:  الموقــع  تحليــل  وتشــمل  المحليــة 
التصميــم  اســتراتيجيات  المبنــى،  غــالف 
الســكان. لــدى  الســلوكيات  وأنمــاط  البيئــي، 

التصميميــة  االســتراتيجيات  هــذه  اعتمــاد 
فــي  الســلوكية  والتدابيــر  والقواعــد 
تأهيــل  إعــادة  أو  التصميــم  مرحلــة 
فــي  كبيــر  توفيــر  إلــى  يــؤدي  المبانــي 
الكلــي. االســتهالك  وتخفيــض  الطاقــة 

التنميــة  أهــداف  مــع  األهــداف  هــذه  تتماشــى 
كفــاءة  زيــادة  فــي  المتمثلــة  المســتدامة 
الطاقــة  دمــج  خــالل  مــن  الطاقــة  اســتخدام 
المتجــددة النظيفــة والتقنيــات الحديثــة فــي 
الطاقــة  لتوفيــر  فرًصــا  ذلــك  يوفــر  المبانــي. 
مــن  وشــمولية  اســتدامة  أكثــر  لمجتمــع 
المســتقبلية.  الطاقــة  تحديــات  مقاومــة  أجــل 

المرجعيــة  المقارنــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
كثافــة  معــدل  الطاقــة،  اســتهالك  للطاقــة، 
الطاقــة  اســتبيان  المســتخدمة،  الطاقــة 
للطاقــة،  الموفــرة  المبانــي  المنزلــي، 

تحســين المبانــي، التصميم المســتدام.

من مجموع الطاقة وتشكل النسبة األكبر من االستهالك

التبريد

المطبخ والطهي

األجهزة الكهربائية المنزلية 

تسخين المياه  

االنارة 
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٪80

من سكان األردن يقطنون 
العاصمة عمان ]2[

يشكل سكان الحضر في األردن ما 
نسبته أكثر من 80% من إجمالي 

السكان ]3[

قطاع الطاقة 
في األردن

يستورد األردن 92٪ من 
حاجته للطاقة.

بسبب قلة الموارد المحلية وتعطل
اإلمدادات الرئيسية لمصادر الطاقة،
واجه األردن أزمة في قطاع الطاقة

مــع  األزمــة  هــذه  تفاقمــت   .  ]1[ الســابقة  الســنوات  خــالل 
الالجئيــن  تدفــق  زيــادة  بســبب  الســكان  عــدد  ارتفــاع  
فــي شــمال  الطاقــة، وال ســيما  العــبء علــى قطــاع  وزيــادة 
األردن، والعاصمــة عمــان حيــث يتركــز 42% مــن الســكان ]2[.

ازداد عدد سكان 
األردن من

مصادر الطاقة 
في األردن

أهم مصادر الطاقة المستخدمة 
في اإلنتاج المحلي في األردن هي:

5.٣ مليون 
نسمة في 

2004

١٠.٣ مليون 
نسمة في 

2018

النفط 
الخام

الغاز 
الطبيعي

الطاقة 
المتجددة

عديــدة  جهــودا  األردنيــة  الحكومــة  تبــذل 
وللبحــث  المحليــة  الطاقــة  مصــادر  لتطويــر 
والتنقيــب عــن مصــادر محليــة أخــرى. إال أنهــا غيــر 
الطاقــة. علــى  المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  كافيــة 
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وبالتالي، فإن األردن يعتمد إلى حد كبير على الواردات لتلبية 
احتياجاته من الطاقة ]1[.

الكهربــاء  لتوليــد  الزيتــي  الصخــر  اســتغالل  يمكــن 
وقعــت  الحــرق.  تكنولوجيــا  طريــق  عــن  مباشــرة 
الصخــر  الســتغالل  اتفاقيــات  عــدة  األردنيــة  الحكومــة 

الزيتي إال أنه تم تأجيلها بسبب انخفاض أسعار النفط.  

إال أن الناتج 
المحلي من 

الموارد المذكورة 
سابقا لم يتجاوز

يمتلك األردن 
قدرا هائال من 
الصخر الزيتي

 حيث يقدر بما 
يزيد عن

من مجمل احتياجات 
الطاقة في األردن خالل 

عام 2017

 7٠
مليار 

طن

ازداد إنتاج النفط المحلي 
من

 5٠٠ طن
في 2015

إلى 1000 طن
في 2018

إال أنه من المتوقع أن 
ينخفض اإلنتاج بنسبة ٪4 

مع حلول عام 2025

أما اإلنتاج المحلي 
للغاز الطبيعي فقد انخفض من

4.٣ مليار 
)BCF( قدم مكعب

إلى ٣.٣ مليار 
قدم مكعب خالل 

نفس الفترة

ويتوقع أن ينخفض أكثر ليصل إلى 
8٪ فقط من حصة الطاقة

 في 2025  )الجدول١( ]1[



١١ الفصل ١  -  قطاع الطاقة في األردن

السنة

2014

2015

2016

2017

2018

انتاج النفط - ألف طن

1

0.5

0.4

0.3

1

 انتاج الغاز - مليار قدم 3

4.6

4.3

4.1

3.6

3.3

٪8٢.8
في 2011

٪٣5
في 2018

٪64.9
في 2010

٪١١
في 2013

يحظى األردن  بكميات وافرة من 
اإلشعاع الشمسي  الذي يتراوح ما بين

5-7 كيلو واط في الساعة لكل متر مربع. 

أدى هذا إلى 
ارتفاع كبير في نسبة 

استهالك  الوقود النفطي 
في مزيج الطاقة من

بينما زادت نسبة 
الغاز الطبيعي 

من 

حيث قلت حصة 
النفط الخام 

إلى ٪54

إال أن هذه النسبة انخفضت في عام 2018، 

العالــم،  فــي  القيــم  أعلــى  مــن  القيــم  هــذه  وتعــد 
فــي  لالســتثمار  مفتوحــة  منصــة  ليكــون  األردن  يؤهــل  ممــا 
احتياجاتــه  جميــع  تغطيــة  مــن  وتمكينــه  الشمســية  الطاقــة 

من االستهالك الكهربائي في القطاع المنزلي ]4[.

المــورد  ســابقا  المصــري  الطبيعــي  الغــاز  شــكل 
األردن.  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة  لتوليــد  الرئيســي 
الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات  فــي  الهائــل  التراجــع  أن  إال 
إلــى  أدى   ، الغــاز  ألنابيــب  المتكــرر  التعطــل  بســبب 
النفطيــة. بالمنتجــات  عنــه  االســتعاضة  ضــرورة 

مــن  كميــات  أي  اســتيراد  عــدم  مــن  وبالرغــم 
أنــه  إال   ،2017 عــام  فــي  مصــر  مــن  الطبيعــي  الغــاز 
مــن  الطبيعــي  الغــاز  مــن  االحتيــاج  اســتيراد   تــم 

الوحدة الغازية العائمة )FSRU(، الجدول 2.

يبلغ عدد األيام المشمسة في األردن حوالي

٣٣٠ يوم مشمس في السنة

الجدول )١(: اإلنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي خالل 
الفترة 20١8-20١4 ]١[.

واردات الطاقة



١٢

2014

2015

2016

2017

2018

3221

3513

2978

2795

2366

1255

848

0

0

0

2373

1121

967

1029

1145

282

335

327

368

357

552

670

832

923

964

51

34

64

125

67

474

230

327

255

292

130

203

210

170

105

8283

6955

5705

5665

5296

 زيتالسنة
الوقود

سوالر  النفط
الخام

 غاز
مسال

 وقود
طائرات

 فحم
حجري

 فحم
بترولي

المجموع بنزين

الجدول ) 2(: مستوردات النفط الخام والمشتقات النفطية والفحم خالل الفترة ) 20١4-20١8( ألف طن. ]١[ 

تكلفة الطاقة

٪٢6
٪4.١

بنسبة

ارتفعت الكلفة اإلجمالية للنفط 
الخام والمنتجات النفطية والغاز 

الطبيعي والفحم المستورد 
لألردن في 2017

كما أن إجمالي الطلب على 
الطاقة األولية ازداد في 

عام 2017 بنسبة

مقارنة 
بعام 20١6

مقارنة 
بعام 20١6

نتيجة لذلك،

ارتفعت تعرفة 
الكهرباء بنسبة 
5-15٪  في جميع 

القطاعات بما في ذلك 
القطاع السكني لذوي 

الدخل المرتفع ]5[.
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2018

٪54

٪3

٪8

٪35

٪0

2025

٪50

٪4

٪6

٪8

٪0

٪10

٪22

2020

٪51

٪4

٪10

٪30

٪0

٪5

الجدول 3: مصادر الطاقة األولية في األردن )2025-20١8(. 
المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية 20١٩

استراتيجية الطاقة

زيادة نسبة مساهمة 
الطاقة المتجددة 

من مجموع 
الطاقة من

الطاقــة  إمــدادات  بتوفيــر  الطاقــة  مجــال  فــي  األردن  أولويــة  تتمثــل 
وتقليص االعتماد على االستيراد و تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وعليه، فقد وضعت الحكومة 
استراتيجية الطاقة الوطنية التي حددت أهدافا مثل

 ١٪ في 
عام 2011 

 ١٠٪ في 
عام 2020 

 الحد من استيراد النفط الخام 
والمنتجات النفطية إلى
5٠٪ في عام ٢٠٢5

استخدام الفحم 
الحجري بنسبة 

٪5-٣

خفض حصة الغاز 
الطبيعي إلى

8٪ في عام ٢٠٢5 

 استخدام الموارد من 
الصخر الزيتي بنسبة 

١٠٪ في عام ٢٠٢5
 )الجدول 3( ]١[.

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد بــدأ العمــل فــي عــام 2013 علــى 
 )NEEAP( الطاقــة  لكفــاءة  الوطنيــة  الخطــة  تطويــر 
واقتــراح تدابيــر مــن أجــل توفيــر الطاقــة تشــمل جانبــي 
جانــب  .اشــتمل  بهــا  والتزويــد  الطاقــة  علــى  الطلــب 
ملصقــات  اســتخدام  تحفيــز  الطاقــة  علــى  الطلــب 
تخفيــض  و  اإلنــارة  كفــاءة  وزيــادة  الطاقــة  كفــاءة 
بنســبة  القطاعــات  جميــع  فــي  الطاقــة  اســتهالك 
فاشــتمل  بالطاقــة،  التزويــد  جانــب  عــن  أمــا   .%20
الخاليــا  الشمســية،  الميــاه  ســخانات  زيــادة  علــى 
الطاقــة  الريــاح،  طاقــة  اســتغالل  الكهروضوئيــة، 
.]6[ الشمســية  الطاقــة  كــودات  وإعــداد  الشمســية، 

النفط الخام و 
المشتقات النفطية

الطاقة المتجددة

الفحم الحجري 
والفحم البترولي

الغاز الطبيعي

الكهرباء 
المستوردة

الصخر الزيتي

الطاقة النووية



١4

استهالك الطاقة في األردن 
حسب القطاعات:

المباني في األردن 

14٪ القطاع الصناعي

46٪ القطاع المنزلي

21.5٪ القطاع المنزلي

22٪ القطاع الصناعي

15.5٪ وخدمات أخرى

14٪  القطاع التجاري

49٪ قطاع النقل

16٪  ضخ المياه

2٪  إنارة الشوارع

ــع االســتهالك النهائــي للطاقــة حســب اختــالف  يختلــف توزي
القطاعات في األردن.

التوزيــع القطاعــي الســتهالك الطاقــة النهائيــة 2018

التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة الكهربائية 2018 يشغل قطاع النقل النسبة األكبر 
من مجمل استهالك الطاقة، 
يليه القطاع المنزلي بنسبة 

تساوي ٢١.5٪ )الشكل 1(

يشغل القطاع المنزلي 
النسبة األكبر من 
استهالك الطاقة 

الكهربائية بنسبة 
تساوي ٪46 

الشكل ١: التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة النهائية )20١8(

الشكل 2: التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة الكهربائية 
20١8

يشكل قطاع المباني في األردن 
واحدا من أكثر القطاعات استهالكا 
للطاقة، والمحرك األساسي لمعظم 

القطاعات االقتصادية الوطنية.
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الشكل 3: التوزيع النسبي للمباني في األردن حسب المحافظة

الشكل 4: عدد المباني والمساكن في األردن

شــهد قطــاع المبانــي نشــاطا ملحوظــا، 
نســبته مــا  مضيفــا  ســنويا  البنــاء  رخــص  زيــادة  مــع 
الســابقة األبنيــة  مجمــوع  إلــى   ٪5-4

الموجودة في األردن.

مــن  األولــى  المرتبــة  عمــان  العاصمــة  تحتــل 
بنســبة  المرخصــة  األبنيــة  مســاحة  إجمالــي  حيــث 
.3 الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  كمــا   2019 عــام  فــي   %46

تشكل المباني السكنية 
7٢٪ من إجمالي نسبة 

المباني في األردن

 وقد زادت بنسبة

تختلــف أنــواع المبانــي عــن بعضهــا البعــض مــن ناحيــة 
الخصائــص، الوظيفــة، المســاحة، والتصميــم. ويمكــن 
تقســيمها إلــى شــقق ســكنية، منــازل ذو طابــق واحــد 
)دار(، فلــل والســكن لــذوي الدخــل المحــدود. تعتبــر 
ــواع شــيوعا وتشــكل  الشــقق الســكنية مــن أكثــر األن
مــا يعــادل 83.8% مــن إجمالــي المبانــي )الشــكل 3(. 
علــى  تحتــوي  التــي  الســكنية  المبانــي  عــدد  ازدادت 
3 طوابــق بنســبة 22 % مقارنــة بنســبة 15% فــي 2004. 

٪9٢.5 

خالل العقد الماضي 
بسبب ازدياد عدد السكان 
وبالتالي ارتفاع الطلب 
عليها )الشكل 4( ]7[.

المبانيالمساكن

١5 الفصل ١  -  قطاع الطاقة في األردن
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تزايــد الطلــب علــى الشــقق الســكنية فــي األردن مــن 900 ألــف شــقة فــي 
عام 2004 إلى حوالي 2 مليون في عام 2015 ]8[. على الرغم من انخفاض 
عدد التراخيص السنوية لألبنية الجديدة في عام 2017 مقارنة بعام 2016، 
إال أن عــدد التراخيــص لمشــاريع المبانــي القائمــة فــي ازديــاد )الشــكل 6(.

من المتوقع أن يرتفع 
عدد سكان 

األردن إلى 12.9 
مليون نسمة 
بحلول عام 2030. 

الشكل 5: التوزيع النسبي للمساكن في األردن حسب نوع المسكن

تحت 
التشييد

مؤسسة/
مكان عمل

فيالبراكية بيت شعر/ كرفان
خيمة

شقةدار

مما سيتطلب إنشاء 

ســنويا  جديــدة  شــقة   49,٠٠٠
لتلبية زيادة أعداد الســكان، لتصل أعداد الشــقق 
إلــى أكثــر مــن ٢٢٠ ألــف شــقة بحلــول ٢٠٢٠ ]8[.

اإلســكانات  علــى  المتزايــد  اإلقبــال  هــذا  القــى 
العقــارات  مكاتــب  قبــل  مــن  قويــة  اســتجابة 
لمبــان توفيرهــم  خــالل  مــن  والمســتثمرين 

 تتناسب مع متطلبات السوق.
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بســرعة  وإنشــاؤها  تصميمهــا  تــم  المبانــي  هــذه  معظــم 
الشــكل  خصائــص  أو  البيئيــة  للعوامــل  مراعــاة  ودون 
ضــرورة  إلــى  يدعــو  بــدوره  وهــذا  المدينــة.  فــي  والمظهــر 
فــي  واســتهالكها  الطاقــة  أداء  كفــاءة  مــدى  تقييــم 
أكبــر. بشــكل  الطاقــة  أزمــة  تضخــم  لمنــع  المبانــي  هــذه 

الشكل 6: تراخيص البناء السنوية في األردن للمباني القائمة 
والمباني الجديدة.

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

الوحدات  السكنية
رخص األبنية القائمة

الطاقة في المباني السكنية
في األردن:

»تعتبر المباني جزءًا من مشكلة الطاقة. ولكن 
بإمكانها أن تصبح وسيلة للحل » 

الطاقــة  الســكنية  المبانــي  تســتهلك 
ذلــك  فــي  بمــا  مراحلهــا؛  جميــع  فــي 
باإلضافــة والبنــاء،  التصميــم،  مرحلــة 

إلى مرحلة إشغال المبنى والصيانة.

تشغل المباني السكنية الحصة األكبر من 
استهالك الطاقة في األردن

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن كميــة الكهربــاء المولدة 
بنمــو  ســاعة  واط  جيغــا   20760 بلغــت   2017 فــي 
قــدره 7% مقارنــة مــع 2016، فــي حيــن أن الطاقــة 
الفتــرة  نفــس  فــي  المســتهلكة  الكهربائيــة 
نمــوًا  مســجلة  واطا.ســاعة  جيغــا   17574 بلغــت 
بنســبة تصــل إلــى 5% مقارنــة بعــام 2016 ]1[. وتجــدر 
الكهربــاء  علــى  الطلــب  ارتفــاع   أن  إلــى  اإلشــارة 
أعــداد  ارتفــاع  مــع  تزايــد  الشــقق  قطــاع  فــي 
الســكان وارتفــاع درجــات الحــرارة صيفــًا وبالتالــي 
للتبريــد. الكهربائيــة  األجهــزة  اســتخدام  زيــادة 

من مجمل 
استهالك 

الطاقة 
النهائية 

من استهالك 
الطاقة 

الكهربائية 
في عام 

]1[ 2018

١7 الفصل ١  -  قطاع الطاقة في األردن
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الجدول 4: التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة الكهربائية )20١8-20١4(

* يشمل القطاع الزراعي وإنارة الشوارعالجدول 5: التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة النهائية )20١8-20١4(

لكونــه  إضافــة  الكهربــاء  اســتهالك  مــن  األكبــر  الجــزء  فــي  يســاهم  الســكني  القطــاع  أن  بمــا 
تحليــل  الضــروري  مــن  فإنــه  ســنويًا،  الطلــب  زيــادة  ومــع  األردن،  فــي  للطاقــة  مســتهلك  أكبــر  ثانــي 
بهــا. الطاقــة  كفــاءة  تحقيــق  نحــو  رئيســية  كخطــوة  الســكنية  المبانــي  فــي  الطاقــة  اســتهالك 

ضخ المياه ٪تجاري ٪صناعي ٪ منزلــي ٪ السنة

النقل ٪السنة

القطاع

أخرى* ٪ الصناعي ٪

2

2

2

2

2

إنارة الشوارع

13

13

16

14

15.5

المنزلي ٪

21

22

20

23

21.5

الفصل 2
المباني في  الطاقة 
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الطاقة 
المباني: في 

هناك قلق متزايد بشأن زيادة استهالك الطاقة في المباني وتأثيرها 
السلبي على الموارد الطبيعية والبيئة.

لذلك،   فإن تحسين كفاءة الطاقة   في المباني هو أحد أهم 
الوسائل التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من المشاكل البيئية 

الكبرى واستدامة الموارد الطبيعية.

الطاقة  احتياجات 
المباني: في 

دورة  من  مرحلة  كل  في  الطاقة  المباني  تستهلك 
حياتها، بدءا من اإلنشاء حتى اإلشغال، والهدم. وبما 
أن أكبر نسبة من الطاقة المستهلكة تكمن خالل 
مرحلة إشغال المبنى والسكن؛ فإن هذا  الفصل من 
الكتيب سيطرح أساسيات الطاقة ومبادئ فقد وكسب 
أجل تصميم  استخدامه من  أثناء  المبنى  الحرارة في 
مباٍن موفرة تستهلك طاقة أقل أثناء السكن واإلشغال. 
مكاسب  على  الطاقة  من  المبنى  احتياجات  تشمل 
وطاقة  طبيعية،  حرارية  ومكاسب  داخلية،  حرارية 

منتجة كما هو موضح في  الشكل  أدناه:

الشكل 6: تدفق الطاقة في المباني. المصدر ]10[

عالميًا، تسهم المباني في استهالك

35%40%12%40%

 من المياه من الطاقةمن الموارد
الصالحة للشرب

 إجمالي احتياجات
 الطاقة في
المباني

 مكاسب حرارية
داخلية

مكاسب حرارية داخلية
طاقة متجددة

من انبعاثات الغازات 
الدفيئة ]9[

طاقة 
منتجة

صافي 
الطاقة 

المستخدمة 
في المبنى
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المباني: الطاقة في  احتياجات  إجمالي  أ . 
تتمثل احتياجات الطاقة في المبنى بالطاقة الالزمة إلبقاء السكن 

مريحا من خالل توفير:

المبنى  الخارجية وخصائص  المناخية  والظروف  الداخلية  البيئة  تعد 
المبنى  في  الالزمة  الطاقة  كمية  تحدد  التي  العوامل  أهم  من 

واحتياجاته ]10[.

الطبيعية: الطاقة  مدخالت  ب. 
دخول  مثل  الطبيعية  الطاقة  مصادر  من  الحرارة  المباني  تكستب 
حساب  المهم  من  المبنى.  جدران  خالل  من  الشمسي  اإلشعاع 
مراعاة  مع  المباني  داخل  إلى  المنبعث  الشمسي  الكسب  كمية 
الطاقة  مقدار  في  التحكم  أجل  من  المنطقة  في  المناخية  الظروف 
تؤدي  الحار،  المناخ  في  والتبريد.  للتدفئة  المبنى  يحتاجها  التي 
المكاسب الحرارية من اإلشعاع الشمسي إلى رفع درجات الحرارة داخل 
كالتظليل  المناسبة  التصميم  معايير  اتباع  يتطلب  مما  المباني 
والتهوية الطبيعية. وفي المقابل فإن المكاسب الحرارية من اإلشعاع 
الشمسي في المناخ البارد تؤدي إلى خفض االعتماد على التدفئة إذا 
استراتيجيات  بتصميم  كفؤ  بشكل  الشمسية  الطاقة  استغالل  تم 

التصميم السلبي.

الداخلية الحرارية  المكاسب  ج. 
عن:  الناتجة  الحرارية  الطاقة  هي  الداخلية  الحرارة 

المبنى.  في  الداخلية  الحرارة  درجة  من  تزيد  والتي 
شاغلي  عن  الصادر  الحراري  الكسب  يعتمد 
المبنى على عوامل متعددة مثل النشاط األيضي 
واألجهزة   اإلنارة  فإن  وبالمقابل،   والجنس.  والعمر 
وكفاءتها  كميتها  حسب  الحرارة  تنتج  الكهربائية 
في استهالك الطاقة. يجب مراعاة المكاسب الحرارية 
أثناء التصميم ألنها ترفع  الداخلية وحسابها بدقة 
درجات الحرارة في الفراغ وتزيد من أحمال التبريد في 

المناخات الحارة.

التدفئة التهوية تكييف
الهواء

اإلنارة األجهزة
الكهربائية 

النوم
40 واط/متر 2

المشي
150 واط/متر 2

الجلوس
70 واط/متر 2

الرياضة
235 واط/متر 2

ضخ
المياه

الشكل 7: المكاسب الحرارية الداخلية من شاغلي المبنى 
حسب النشاط. المصدر )11(

اإلنارة   األجهزةشاغلي المبنى
الكهربائية
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د. الطاقة المنتجة:
تعبر عن مقدار الطاقة  الالزمة لتلبية حاجة المبنى من الطاقة بما 
الماء  وتوفير  والتهوية  والتبريد  للتدفئة  الالزمة  الطاقة  ذلك  في 
ما  عادة  المنزلية.  لألجهزة  باإلضافة  المياه  وضخ  واإلنارة  الساخن 
والكتلة  والغاز،  النفط  مثل  الوقود  أو  الكهرباء  من  إنتاجها  يتم 
 .)kWh( الحيوية ويعبر عن الطاقة المنتجة بالكيلو واط لكل ساعة
الطاقة  مثل  بالموقع  المتجددة  الطاقة  مصادر  عبر  توفيرها  يمكن 
الشمسية الكهروضوئية، سخانات المياه الشمسية أو طاقة الرياح.

الحرارة  انتقال 
المباني في 

دراسة الية فقد وكسب الحرارة عبر غالف المبنى يعد عامال هاما من 
الحرارية  الظروف  تحقيق  على  تساعد  التي  التحسينات  تطبيق  أجل 

المناسبة داخل المبنى باستخدام الحد األدنى من موارد الطاقة.

التبادل  عملية  هو  الحرارة  انتقال 
البناء،  وعناصر  األنظمة  مختلف  بين  الحراري 
األسخن  الكتلة  الحرارة من  انتقال  يتم  حيث  

إلى الكتلة األكثر برودة.

انتقال الحرارة يمكن أن يتحقق عن طريق:

التوصيل: 

هو انتقال الحرارة بين المواد التي لها اتصال مباشر 
الجدران  خالل  من  ذلك  ويحدث  البعض.  بعضها  مع 

والنوافذ واألسقف واألرضيات.

الحمل: 

الهواء،  حركة  أو  الرياح  عن  الناتجة  الحرارة  انتقال  هو 
المنطقة  من  الحرارة  نقل  في  الهواء  يتسبب  حيث 

الدافئة إلى المنطقة األكثر برودة.

اإلشعاع: 

ينتج اإلشعاع  من خالل الموجات الكهرومغناطيسية 
المستمدة من الشمس. حيث تنتقل الحرارة الناتجة 
الزجاج  الشمس  عبر  الحراري من  اإلشعاع  عن طريق 

إلى داخل المبنى. 
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الشكل 8: آلية انتقال الحرارة في المباني 

أنماط استهالك الطاقة 
في المباني السكنية:

تشمل الطاقة المستهلكة في المباني كل الطاقة الالزمة في مرحلة 
البناء من تصنيع المواد واإلنشاء، حتى الطاقة المستهلكة في مرحلة 
المباني  الطاقة في قطاع  يتزايد استهالك  بالسكان.  المبنى  إشغال 

بسبب التطور، تحسين مستوى المعيشة للسكان، وسرعة البناء.

يشغل قطاع اإلسكان نحو
36 ٪ من إجمالي

استهالك الكهرباء
في عمان ]12[ 

مما يدفعنا إلى ضرورة فهم أنماط استهالك الطاقة 
في هذه المباني من أجل ترشيد االستهالك وتحقيق 

معايير  كفاءة  الطاقة  واالستدامة. 

السكني  القطاع  في  المستهلكة  الطاقة  تنقسم 
إلى سبعة فئات رئيسية، كما هو مبين أدناه:

اإلشعاع

اإلشعاع

الحمل الحمل

التدفئة

ضخ المياه

األجهزة الكهربائية

تسخين  المياه

الطهي

التبريد

اإلنارة

التوصيل

التوصيل

الشكل 9: أنماط استهالك الطاقة في المباني السكنية
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التدفئة: 

إن تدفئة المباني ضرورية لتحقيق الراحة الحرارية للسكان. يتم تدفئة 
مثل  النفطية  المنتجات  أو  الكهرباء  طريق:  عن  األردن  في  المباني 

الغاز النفطي المسال )LPG( أو الكاز.

نوعين  إلى  السكنية  المباني  في  التدفئة  أنظمة    تصنيف  يتم 
التدفئة  تستخدم  المنفصلة.  الغرف  تدفئة  و  المركزية  التدفئة   :
الساخن   الماء  بويلر  نظام  وتشمل  كامال  المنزل  لتدفئة  المركزية 
الغرف  في  التدفئة  نظام  أما  البالط.  تحت  التدفئة  و  الرادييتر  مع 
المنفصلة فإنه يشمل المواقد و وحدات التدفئة بالكهرباء والغاز و 

الكاز و وحدات التكييف. 

  التبريد:

التبريد  أنظمة  خالل  من  المساحات  تبريد  يتم 
المركزي أو تبريد الغرف المنفصلة وكالهما يعتمد 
على الكهرباء في القطاع السكني في األردن. يعد 
الماء،  تستخدم  التي  بالمبردات  بالتبخير  التبريد 
والمكيفات  المحمولة،  والمراوح  السقف  ومراوح 
على  الطلب  تزايد  المستخدمة.  التبريد  أنظمة  من 
درجات  ارتفاع  بسبب  األردن  في  الهواء  مكيفات 
الحرارة في الصيف وعدم كفاءة التهوية الطبيعية 

في المباني. 

تسخين المياه: 

يستخدم  الماء الساخن في المباني السكنية في 
األغلب ألغراض االستحمام والغسيل. ويتم تسخين 
المياه من خالل  أنظمة التدفئة أو بشكل منفصل. 
أهم مصادر الطاقة المستخدمة لتدفئة المياه  

تشمل:

تدفئة الغرف المنفصلة التدفئة المركزية

)LPG( السخانات الكهرباءالغاز
الشمسية
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ضخ المياه: 

الوحدات  إلى  الخزانات  من  المياه  لتوصيل  المياه  مضخات  تستخدم 
السكنية أو للخزانات فوق سطح المبنى عن طريق الكهرباء. يتمثل 
الحنفيات  في  المياه  ضغط  بزيادة  للمضخات  األساسي  االستخدام 

والشاورات ، وفي أنظمة التدفئة عند استخدام التدفئة المركزية.

                          اإلنارة:

بالطاقة  رئيسية  بصورة  للمنازل  والخارجية  الداخلية  اإلنارة  تعمل 
الفلورسنت  مصابيح  للطاقة:  الموفرة  اإلنارة  أنواع   من  الكهربائية. 
استخدام  يمكن  ذلك،  إلى  إضافة   .  )LED( الليد  ومصابيح  المدمجة 
منتشرة  غير  أنها  إال  الخارجية  لإلنارة  الشمسية  الطاقة  تطبيقات 

بشكل واسع في داخل المباني.

الطهي: 

والغاز  الكهرباء،  نوعان:  الطهي  في  المستخدمة  الطاقة  مصادر 
الطاقة  استهالك  أدوات  من  واألفران  المواقد  تعد  المسال.  النفطي 
ألغراض الطهي. أما أجهزة الطهي مثل المحامص، وأفران الميكروويف 

فهي تندرج تحت تصنيف األجهزة الكهربائية. 

األجهزة الكهربائية: 

تتضمن األجهزة الكهربائية نوعين رئيسيين:

األجهزة الكبيرة مثل

 واألجهزة األخرى مثل 

األجهزة  تستهلكها  التي  الكهرباء  إلى  باإلضافة 
درجة  ترفع  أن  يمكن  حرارة  تنتج  فإنها  المنزلية، 
الطاقة  من  وتزيد  المبنى،  في  الداخلية  الحرارة 

الالزمة للتبريد في المناطق الحارة.

الثالجات، المجمدات، الغساالت، مجففات المالبس و 
جاليات الصحون

السمعية  المعدات  الحاسوب،  أجهزة  التلفاز،  أجهزة 
المايكروويف  أفران  الكهربائية،  المكانس  والبصرية، 

والمكواة. 
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تؤثر على كمية  التي  العوامل 
المباني: في  الطاقة  استهالك 

عوامل  بعدة  المباني  في  الطاقة  استهالك  معدل  يتأثر 
على  المؤثرة  العوامل  تصنيف  يمكن  وخارجية.  داخلية 
التالية: الفئات  إلى  المباني  في  الطاقة  استهالك  إجمالي 

1. البيئة الخارجية والمناخ

في  الطاقة  استهالك  على  المؤثرة  العوامل  أهم  من  المناخ  يعد 

للتدفئة  الالزمة  الطاقة  يرتبط بشكل مباشر مع كمية  ألنه  المباني 

والتبريد ]13[.  

من الضروري مراعاة خصائص المناخ في الموقع عند تصميم المبنى:

بما يتناسب مع احتياجات المبنى للطاقة مثل:

الشكل 10: العوامل التي تؤثر على كمية استهالك الطاقة في المباني

البيئة 
الخارجية 

والمناخ

موقع 
ومكان 

البناء

غالف
المبنى 

وخصائصه

سلوكيات 
شاغلي 
المبنى

أنظمة 
تشغيل 
المباني 

الخصائص 
االجتماعية 

واالقتصادية

123456

تستجيب المباني لظروف المناخ حسب مواد البناء 
الراحة  لتوفير  والتصميم  والشكل،  المستخدمة 
من  الداخلية  البيئة  في  السكان  وحماية  الحرارية 

الظروف الجوية الخارجية ]14[. 

2. موقع 
ومكان البناء:

L

يساهم موقع المبنى بنسبة
تصل إلى ٪46 

في التغير في 
استهالك الطاقة ]15[. 

والطوبوغرافية،  والتوجيه،  الموقع،  خصائص  إن  

اإلشعاع  كمية  على  تؤثر  المباني  بين  واالرتدادات 

حركة  وعلى  المبنى  لها  يتعرض  التي  الشمسي 

المتطلبات  على  بدورها  تؤثر  والتي  حوله،  الهواء 

الداخلية. الحرارية 

3. غالف المبنى وخصائصه:

كمية  على  تؤثر  التي  األساسية  العوامل  أحد  إن 

الطاقة المستهلكة في المباني، هو تصميم غالف 

المبنى. اإلشعاع
الشمسي

 سرعة الرياح
واتجاهها

مستوى
الرطوبة 

 درجة
 الحرارة
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الداخلية، والخارجية حيث  البيئة  يشكل غالف المبنى الحاجز ما بين 

يتم معظم كسب الحرارة و فقدانها ]16[.

هي الخصائص األساسية للغالف الخارجي للمبنى التي تؤثر

الداخلية وبالتالي الطاقة المستهلكة للتدفئة  الحرارة   على درجات 

المبنى  يؤدي سوء تصميم غالف  الحارة،  المناطق  ]18[. في  والتبريد 

أحمال  زيادة  يتسبب في  الداخلية، مما  الحرارة  درجات  ارتفاع في  إلى 

يتم  الشتاء  في  فإنه  وبالمقابل،  الطاقة.  استهالك  وبالتالي  التبريد 

فقدان الحرارة من خالل الجسور الحرارية والتسريبات في غالف المبنى 

الحرارة
المنقولة

 الكسب الحراري
 من الشمس في

المبنى

المبنى  غالف  تعريف  يمكن 

تفصل  التي  البناء  عناصر  مجموعة  بأنه 

البيئة الداخلية للمبنى عن ظروف البيئة 

الخارجية ]17[.

تتسبب النوافذ بما يقارب
 ٢٠٪ إلى 4٠٪ من فقدان الحرارة 

والطاقة  في  المباني

يشتمل غالف المبنى على:

الحرارة المخزنة

 تسريب
الحرارة

 الجسور
الحرارية

الراحة  لتحقيق  الالزمة  التدفئة  أحمال  زيادة  مسببة 

الحرارية في المباني.

 توفير
 مادي

 انخفاض
 في الطاقة

 المستهلكة

تطوير تصميم غالف المبنى يؤدي إلى: 

في  حال تطبيق استراتيجيات التصميم البيئية سواء  
.]20[ المبنى  تأهيل  إعادة  أو  التصميم  مرحلة  في 

 شكل
المبنى

 لون الجدار،
 ووسائل
التظليل

 توجيه
المبنى

 نسبة النوافذ
 إلى  مساحة

الجدران

 خصائص تصميمية مثل:

وخصائص إنشائية مثل: 

المواد  نوع  الجدران،  سماكة  الحرارية،  الخصائص 

المستخدمة وخصائص الزجاج ]19[ ]14[.
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4. سلوكيات شاغلي المبنى:

المبنى  تشغيل  مرحلة  في  الطاقة  من   ٪80 استهالك   يتم 

واالستخدام من قبل السكان.

ينقسم تأثير السكان على البيئة الداخلية إلى قسمين: ]23[ ]14[

سلوكيات تكيفية - Adaptive actions: يمارس شاغلي المبنى 

ألولوياتهم  وفقا  الداخلية  البيئة  مع  التكيف  أجل  من  سلوكيات 

وتحقيقا لراحتهم الحرارية، مثل فتح و إغالق النوافذ، إغالق الستائر، 

بأنها  المبنى  شاغلي  سلوكيات  تعرف 
تأثير األشخاص على المبنى من خالل السلوكيات 
على  يؤثر  مما  يتجنبونها  أو  بها،  يقومون  التي 

البيئة الداخلية ]19[.

الطاقة  استهالك  إجمالي  على  يؤثر  مما  الحار،  المناخ  في  خاصة 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المبنى ]21[ ]22[.

ويمكنها أن 
تؤثر على 

أحمال التدفئة 
والتبريد لحد 

يصل إلى 

 سلوكيات شاغلي
 تؤثربشكل المبنى

 كبيرعلى كمية
 استهالك الطاقة

٪9٠

اإلنارة،  إطفاء  أو  تشغيل  الحرارة،  درجات  ضبط 

واستخدام الكهربائيات ) كوسائل التدفئة، والمراوح، 

 .]24[  ]20[ والتبريد(  التدفئة  الكهربائية من  األنظمة  و 

التكيف  للسكان  تتيح   للطاقة  الموفرة  المبانى  إن 

أنظمة  على  اعتماد  بأقل  الداخلية  الحرارة  درجات  مع 

التدفئة والتبريد الكهربائية.

 :Non-adaptive actions - سلوكيات غير تكيفية

السكان،  بتواجد  التكيفية  غير  السلوكيات  ترتبط 

وأعمارهم، وعدد أفراد األسرة وتكوينها ]23[ ]15[. 

الطاقة  من  المزيد  استخدام  وجودهم  يتطلب  حيث 

شاغلي  من  الناتج  الحراري  الكسب  زيادة  وبالتالي 

المبنى.
 

كما أن استهالك الطاقة الكهربائية

يتفاوت حسب عمر شاغلي المبنى؛ 

إذ يرتفع استهالك الكهرباء نحو ٣٪

إذا كان عمر السكان أكثر

من 50 عاما، وعند وجود األطفال.

يزداد
 استهالك الطاقة

 حوالي
٪8

لكل فرد 
إضافي من 
أفراد األسرة



٢9 الفصل 2 -  الطاقة في المباني

متعددة   فرصا  يخلق  المباني  في  الطاقة  استهالك  أنماط  تنوع  إن 
لتحسين كفاءة الطاقة من خالل عدة استراتيجيات سلوكية يتبعها 

السكان لتحقيق توفير كبير في الطاقة.

5. أنظمة تشغيل المباني )األجهزة الكهربائية واإلنارة 
والتكنولوجيا(:

واإلنارة  الكهربائية  )األجهزة  المباني  تشغيل  أنظمة  ترتبط 

وتشمل  المستهلكة.  الطاقة  بكمية  مباشرا  ارتباطا  والتكنولوجيا( 

أنظمة اإلنارة، التهوية، المكيفات، األجهزة الكهربائية، الخدمات وأنظمة 

تسخين المياه. ترتبط هذه الخدمات بعوامل فرعية متعددة تؤثر على 

كمية استهالك الطاقة، مثل نوع األجهزة ومواصفاتها، عمرها، طريقة 

تشغيلها، كيفية صيانتها وكفاءتها.

ما زالت العديد من األجهزة المنزلية العادية غير الموفرة للطاقة 
)مثل المجمدات والثالجات و الغساالت وجاليات الصحون(  منتشرة 

على نطاق واسع في حوالي 35٪ من المنازل في األردن ]25[. 

وعليه، فإن خطة عمل كفاءة الطاقة الوطنية  )NEEAP( أطلقت حملة 
تم  وقد  الكهربائية  باألجهزة  الخاصة  الطاقة  كفاءة  ملصقات  لنشر 
 )JSMO(  تفعيلها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية

في عام 2014 ]26[ ]27[ ]31[.

المعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  أطلقت  لذلك، 
مشروع استبدال:

تعــد اإلنارة   عامال رئيسيا
 في مجال كفاءة الطاقة.

 إذ تمثل نحو
من استهالك الطاقة في

المباني حول العالم.

في األردن،

84٪ من المنازل تستخدم على 
األقل مصباحًا واحدًا من مصابيح 

)CFL( الفلورسنت المدمجة

4٠,١٪  من المنازل تستخدم 
المصابيح المتوهجة غير 

الكفؤة التي تستهلك %90 من 
الكهرباء إلنتاج الحرارة ]25[.

في 30,000 منزل في األردن )2019(
مما يهدف لخفض استهالك

الكهرباء بنسبة

 بمصابيح 
)LED(  

 الموفرة
للطاقة

150 ,000 
وحدة إنارة 

٪80

  ٪5
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اإلنارة  استخدام  الوطنية  الطاقة  كفاءة  عمل  خطة  وشجعت  كما 

الموفرة للطاقة من خالل استبدال 1,5 مليون من المصابيح المتوهجة 

بمصابيح الفلورسنت المدمجة في 2013 ]31[. 

نظرا لطول مدة إشغال المباني، وأثر األجهزة الكهربائية على استهالك 

الطاقة، فإنه من المجدي االستثمار في اقتناء األجهزة الموفرة للطاقة 

ألنها تخفض من كمية االستهالك وتقلل الفواتير بنسبة ٢٠٪ مع  ضمان 

الراحة الحرارية للسكان في المبنى ]20[ ]14[.

6. الخصائص االجتماعية واالقتصادية:

الخصائص االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر في استهالك 

الطاقة هي: 

يزيد  المرتفع  الدخل  ذات  األسر  أن  الدراسات  أثبتت 
امتالكهم  بسبب  وذلك  للكهرباء،  استهالكها 
الحرارية  الراحة  معدل  وارتفاع  أكثر  كهربائية  ألجهزة 
لدى  والوعي  التعليم  مستوى  أن  كما  لديهم. 
والسلوكيات  للتدابير  تقبلهم  مدى  يحدد  السكان 
المبتكرة والموفرة للطاقة والتي بدورها تخفض من 
الطاقة  تشريعات  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  االستهالك. 
وكودات البناء تلعب دورا كبيرًا في تقليل استهالك 
يمكن  والمباني.  واآلالت  األجهزة  من  الناتجة  الطاقة 
تحقيق ذلك من خالل سن أنظمة إلزامية أو اختيارية، 
وتطبيق  الطاقة،  كفاءة  ملصقات  استخدام  مثل 

معايير وكودات البناء. 

الطاقة  توفير  أن  القول  يمكن  المنظور،  هذا  ومن 
المجتمع،  نسيج  في  تغييرات  يتطلب  المباني  في 
وطبيعة  شكل  تغيير  خالل  من  فقط  وليس 
واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  أن  كما  المباني. 
عن  الطاقة  استهالك  من  الحد  في  أهمية  تقل  ال 
رفع  على  العمل  منا  يتطلب  مما  المبنى،  تصميم 
بتعريفهم  السكان  لدى  البيئي  الوعي  مستوى 

بكيفية تطبيق تدابير توفير الطاقة في منازلهم. 
دخلالثقافةالتعليم

األسرة
 أسعار
الطاقة

الكودات 
الخاصة 

بالطاقة ]14[ 
.]15[

أنظمة االنارة التقليدية استبدال
بوسائل اإلنارة الموفرة للطاقة 

           يقلل 
٪9٠ - ٪7٠          

من استهالك الطاقة الكهربائية ويضمن 
مدة حياة أطول بخمسة وعشرين ضعفا.

ومع ذلك، فقد وجد أنه 
إذا ارتفعت أسعار الكهرباء

بنسبة 10 ٪،
فإن  الطلب على الطاقة 
ينخفض نحو 4.5 ٪ ]15[. 
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الطاقة الحراري وكفاءة  االرتياح 

تشمل عوامل الراحة في البيئة الداخلية على:

الصحة  على  للسكان  الحرارية  الراحة  تحقيق  فوائد  إلى  باإلضافة 
في  الطاقة  استهالك  كمية  على  تؤثر  فإنها  واإلنتاجية،  والسلوك 
الراحة  لتحقيق  مصممة  تكن  لم  التي  المباني  تتطلب  إذ  المباني. 
التدفئة والتبريد كوسيلة  أحمال  المزيد من  الحرارية للمستخدمين 
لتكيف السكان من أجل تحقيق الراحة، وبالتالي ستنتج المزيد من 

الكربونية.   االنبعاثات 

العوامل التي تؤثر على الراحة الحرارية هي:
 

معدل األيض:

الحجم  مثل  للسكان  الفيزيائية  الخصائص  تؤثر 
البدنية  اللياقة  والوزن، والسن، والجنس ومستوى 

على الراحة الحرارية

عزل المالبس:

 

الجسم كما  المالبس من فقدان درجة حرارة  تخفف 
تقاوم نقل الطاقة. يعبر عن العزل الحراري للمالبس 
األلياف، وسماكة  “Clo” وتعتمد على نسيج  بوحدة 

المالبس، والخيط ونوعية النسيج .

درجة حرارة الهواء:

طريق  عن  الحراري  التوازن  اإلنسان  جسم  يحقق 
الحفاظ على الحرارة الداخلية حول 37 درجة مئوية، 
درجة   34 و  مئوية  درجة   31 بين  الجلد  حرارة  ودرجة 
الحرارة في داخل  مئوية. هناك توازن ما بين توليد 
الحرارة  فقدان  و  الغذائي  االستهالك  نتيجة  الجسم 
من الجسم إلى البيئة  أثناء القيام باألنشطة ]28[.

يوضح مفهوم الراحة الحرارية العالقة 
بين جسم اإلنسان والبيئة المحيطة، وتعرف بأنها 
“الحالة الذهنية التي تعبر عن الرضا والراحة من 

البيئة المحيطة .  )الجمعية األمريكية لمهندسي 
 ISO 7730، التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، 1966؛

)1984

الراحة 
الحرارية

جودة
 الهواء الداخلي

الراحة الصوتية 
والبصرية
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درجة الحرارة 
المشعة:

المناطق  إلى  الساخنة  األسطح   من  المنبعثة  الحرارة  درجة  هي 
والمعدات  المنزلية  األجهزة  من  الحراري  اإلشعاع  يؤثر  بها.  المحيطة 

بشكل كبير على الراحة الحرارية عن طريق زيادة درجة حرارة الغرفة.

سرعة 
الهواء:

 

معدل تدفق الهواء هو كمية الهواء المنتقل في اتجاه معين مقاسًا 
الغرفة،  حجم  مراعاة  التصميم  أثناء  المهم  من  الزمنية.  الوحدة  في 

الشكل 11: انتقال الحرارة من جسم اإلنسان إلى البيئة المحيطة. المصدر ]29[.

  الراحة البصرية تشمل اإلنارة، 
واللون، والمناظر. في حين تشمل 

الراحة الصوتية عوامل أخرى مثل الصوت 
.)Fanger، 1973( والضجيج

التوصيل 
للهواء

)الحمل الحراري(
٪١٠

الهواء 75 ف5

اإلشعاع ٪76
من فقدان الحرارة

التبخر 
٪٢٣

٪9٠

و  النوافذ  وحجم  موقع  الهواء،  ومخارج  مداخل 
و  الحرارية  الراحة  ضمان  أجل  من  المناخية  الظروف 

إبقاء سرعة الهواء حول ١٥ ,٠ متر/ثانية ]29[. 

الرطوبة : 

العمل  كفاءة  على  الرطوبة  مستويات  تؤثر 
واإلنتاجية وتساهم في كمية استهالك الطاقة.

  ينبغي الحفاظ على الرطوبة بحيث تتراوح  
نسبتها  بين

40 ٪ و 70 ٪

ألن ارتفاع أو انخفاض معدل الرطوبة عن هذه النسبة 
يمكن أن يؤثر سلبا على صحة وراحة السكان.
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في عمان، تعتبر  درجة 
الحرارة المريحة عند 50% من الرطوبة 
النسبية هي 23.5-20 درجة مئوية 

في فصل الشتاء، و 23.5-27 
درجة مئوية )على افتراض 30% من 
الرطوبة النسبية( في الصيف ]30[. 
ومن المهم تحقيق درجات الحرارة 

المريحة عند تصميم البيئة الداخلية 
في المباني مع تقليل االعتماد على 

وسائل التدفئة والتبريد.

التكيف للراحة الحرارية كوسيلة لتقليل استهالك 
الطاقة:

 “ عندما يطرأ تغيير غير مريح على البيئة المحيطة، يلجأ 
اإلنسان إليجاد حلول تعيد له الراحة ]20[”.

في  المتغيرة  الظروف  مع  التكيف  نحو  بطبيعته  اإلنسان  يميل 
السكان  تكيف  إن  الحرارية.  للراحة  بالتكيف  ذلك  عن  ويعبر  بيئته، 
قبل  من  االعتبار  بعين  يؤخذ  أن  ينبغي  الحرارية  للراحة  للوصول 

التصميم. مرحلة  خالل  والمعماريين  المهندسين 

من  للسكان  الحرارية  الراحة  تحقيق  يضمنوا  أن  المصممين  على 
يعتمد  التي  السنة  األشهر من  عدد  وتقليل  الكفؤ  التصميم  خالل 
الكهربائية.  والتدفئة  التبريد  أجهزة  استخدام  على  السكان  فيها 
للمباني،  البيئي  التصميم  هما  رئيسين  عنصرين  أهم  يعد 

الحرارية. للراحة  التكيف  مبادئ  وتطبيق 
هرم الطاقة:

الطاقة  عالقة  يوضح  بياني  رسم  هو  الطاقة  هرم 
وحفظها  الطاقة  استخدام  كفاءة  مع  المتجددة 
أهداف  تحقيق  في  ودورهم  استهالكها  وترشيد 
المتجددة   للطاقة  اللجوء  أن  حين  في  االستدامة. 
وترشيد  الطاقة  كفاءة  تحسين  أن  إال  مهم  أمر 
وعليه  للتوفير  عدة  مجاالت  لنا  يفتح  االستهالك 

ينبغي أن نركز جهودنا باتجاه هذين الهدفين .
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الشكل 12: هرم الطاقة

حفظ الطاقة: يشمل أي سلوك ينتج عنه توفير وتقليل في كمية 
استهالك الطاقة. وهو يشكل قاعدة هرم الطاقة، ويمكن تحقيقه من 
هذه  تشمل  السكان.  من  والتشغيلية  السلوكية  الممارسات  خالل 
عدم  حال  في  المنزلية  أواألجهزة  الحاسوب  جهاز  فصل  الممارسات 

االستخدام و إطفاء وحدات اإلنارة عند الخروج من الغرفة.

للحصول  أقل  طاقة  استخدام  هو  الطاقة:  استخدام  كفاءة 
على نفس الخدمة. كفاءة الطاقة هي أساس االستدامة ألنها تمكننا 
لكفاءة  االستهالك.  كمية  خفض  خالل  من  طائلة  فوائد  تحقيق  من 
مثل  األولية  الطاقة  استخدام  في  الكفاءة  بعدان:  الطاقة  استخدام 
الغاز الطبيعي والنفط، والكفاءة في استخدام الطاقة الثانوية مثل 
الكهرباء. يعد استبدال المصابيح الفلورسنت المدمجة الموفرة  بدال 

واستبدال  كفاءة  األقل  المتوهجة  المصابيح  من 
األجهزة الكهربائية الجديدة الصديقة للبيئة بدال من 
األجهزة الكهربائية القديمة، من األمثلة على تحقيق 

الكفاءة في استخدام الطاقة.

يتم  التي  الطاقة  هي  المتجددة:  الطاقة 
المتجددة،  الطبيعية  الموارد  من  عليها  الحصول 
والجزر  المد  وموجات  والمطر  والرياح  الشمس  مثل 

والطاقة الحرارية من باطن األرض.

 الطاقة
 المتجددة

 كفاءة
استخدام الطاقة

حفظ الطاقة

عندما يتم التصميم لكفاءة استخدام 
الطاقة، تقل الحاجة لمصادر الطاقة 

المتجددة

شراء وتركيب المعدات واألنظمة 
الموفرة للطاقة

يعتمد إلى حد كبير على السلوكيات 
والممارسات التشغيلية، ويحقق العائد 

األفضل على االستثمار
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المقارنة المرجعية للطاقة
)ENERGY BENCHMARKING(

من أجل تحســين كفاءة الطاقة، فإنه من المهم أن نفهم أداء الطاقة 
في المباني ونقدر كمية االستهالك بها. إن المقارنة المرجعية للطاقة
هــي األســاس الــذي يمكــن مــن خاللــه حســاب كميــة اســتهالك الطاقــة 
وأنمــاط االســتخدام فــي المبانــي، بهــدف تحديــد معايير واســتراتيجيات 
لترشــيد االســتهالك. يوضــح هــذا الفصــل مفهــوم المقارنــة المرجعيــة 
مــن حيــث طريقــة التطبيــق والفوائــد المترتبــة عليهــا مــن أجــل حســاب 
معــدل كثافــة الطاقــة المســتخدمة فــي المبانــي الســكنية فــي عمــان.

تســاعد المقارنــة المرجعيــة الُمــاّلك وأصحــاب المبانــي 
فــي  الطاقــة  اســتهالك  وأنمــاط  أســاليب  فهــم  علــى 
مبانيهــم، واتخــاذ التدابيــر المناســبة مــن أجــل تحســين 
كفــاءة الطاقــة وتحفيــز الســكان لترشــيد االســتهالك 
يمكــن  البيئيــة.   الســلوكيات  ممارســة  خــالل  مــن 
التعبيــر عــن وحــدة قيــاس مقارنة اســتهالك الطاقة في  
.)EUI( المســتخدمة  الطاقــة  كثافــة  بمعــدل  المبانــي 

،)EUI(  معدل كثافة الطاقة المستخدمة
هو المقياس األكثر شيوعا في المقارنة المرجعية

لتقييــم أداء الطاقــة فــي المبانــي وتحديــد الخصائــص 
والسلوكيات التي لها التأثير األكبر على توفير الطاقة.

نوع البناء الظروف 
المناخية

ساعات 
العمل

عدد 
السكان

يختلف معدل كثافة الطاقة المستخدمة )EUI( حسب:

المقارنة المرجعية للطاقة هي العملية التي
يتم من خاللها حساب معدل الطاقة المستخدمة 
في المبنى ومقارنته بالمباني التي لديها نفس 

الخصائص. تهدف المقارنة المرجعية لعمل مقياس 
نقيم من خالله استهالك الطاقة في المباني من 

أجل تعزيز كفاءة الطاقة وتخفيض االستهالك.

ما هي المقارنة 
المرجعية للطاقة؟
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 كثافة الطاقة
  المستخدمة

= EUI

كان  إذا   )EUI( المســتخدمة  الطاقــة  كثافــة  معــدل  يحــدد 
االســتهالك  قيمــة  يتجــاوز  للطاقــة  الســنوي  االســتهالك 
اســتخدام  يمكــن  الســكان.  وعــدد  البنــاء  لحجــم  المناســب 
يجــب  التــي  الطاقــة  كميــة  لتقديــر  كمرجعيــة  المعيــار  هــذا 

توفيرها؛ إذ كلما انخفضت قيمة )EUI(، زادت كفاءة المبنى. 

ينقسم معدل كثافة الطاقة المستخدمة إلى نوعين:

كمية الطاقة المستخدمة سنويًا

إجمالي مساحة المبنى

أنواع ومستويات المقارنة المرجعية:
يمكن تقسيم عملية المقارنة المرجعية للطاقة 

على النحو التالي:

1. المقارنة المرجعية الداخلية 
  :)Internal Benchmarking(

لمقارنــة  الداخليــة  المرجعيــة  المقارنــة  تســتخدم 
لنفــس  تابعيــن  مبنييــن  بيــن  الطاقــة  اســتخدام 
ــة  ــة أداء الطاق ــج علــى مقارن المؤسســة. تســاعد النتائ
األكثــر  المبانــي  وتحديــد  المؤسســة  مســتوى  علــى 
هــذا  اســتخدام  يمكــن  كمــا  الطاقــة.  لتوفيــر  فرصــة 
مــرور  مــع  المبنــى  أداء  لمقارنــة  المقيــاس كمرجعيــة 
األداء. كفــاءة  علــى  المحافظــة  مــن  للتأكــد  الزمــن 

2. المقارنة المرجعية الخارجية 
  :)External Benchmarking(

مقارنــة  يتــم  الخارجيــة،  المرجعيــة  المقارنــة  فــي 
تمكننــا  المماثلــة.  المبانــي  مــن  غيرهــا  مــع  المبانــي 
تقييــم  مــن  الخارجيــة  المرجعيــة  المقارنــة  نتائــج 
نظرائهــا  مــع  مقارنــة  المبانــي  فــي  الطاقــة  أداء 
إذا  أجــل تحديــد مــا  بنــاء علــى معيــار  مشــترك مــن 
المبانــي  لتمييــز  أو  للتحســين،  مجــال  هنــاك  كان 
.]33[ غيرهــا  عــن  للطاقــة  والموفــرة  األداء  عاليــة 

المصدرالموقع

معدل كثافة الطاقة 
المستخدمة  حسب 

المصدر يشمل كل الطاقة 
المستخدمة لتشغيل 

المبنى وأنظمته بما في 
ذلك الطاقة المستخدمة 
في إنتاج ونقل وتوصيل 

الطاقة إلى المبنى.

يوصى باستخدام 
معدل كثافة الطاقة 

المستخدمة  للمصدر 
ألنه يعطي تقييمًا كاماًل 

لكفاءة الطاقة في 
المبنى.

يقيس هذا النوع 
مقدار الطاقة 

المستخدمة في 
المبنى.

يعد مؤشر كثافة 
الطاقة المستخدمة 

الخاصة بالموقع أكثر 
انتشارا ألنه يساعد 
على حساب التغير 

في كمية قيمة 
الطاقة المستخدمة 
في المبنى مع مرور 

الزمن.

 kWh/m2/yearkBTU/feet2/year ممثلة بوحدة كيلو واط.ساعة / متر مربع في السنة                             أو
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ينبغــي أن نحــدد  معــدل كثافة الطاقة المســتخدمة فــي المباني 
من أجل تحسين كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك.

من الممكن أن ينتج عن
المقارنة المرجعية 

ما نسبته 2.4٪سنويا
 من توفير الطاقة

حققت المباني التي قامت
بالمقارنة المرجعية 

على مدى ثالث سنوات متتالية 
توفيرا بمقدار  ٪7   

1. توفير الطاقة:

وبمــا  بنفســها  أدائهــا  ومقارنــة  الطاقــة  اســتهالك  معــدل  حســاب 
التــي  الالزمــة  التدابيــر  المبانــي، يمّكننــا مــن تحديــد  يشــبهها مــن 
يجــب تطبيقهــا فــي مرحلــة التصميــم ومرحلــة إعــادة التأهيــل، والتــي 
الطاقــة. اســتهالك  مــن  وترشــد  المبنــى  كفــاءة  مــن  تزيــد  بدورهــا 
بمعاييــر  الســكان  توعــي  المرجعيــة  المقارنــة  أن  كمــا 
ســلوكية  تغيــرات  إلــى  يدفعهــم  ممــا  الطاقــة،  كفــاءة 

وتشغيلية تخفض فورًا من كمية االستهالك.
أثبتت الشقق الحاصلة على 

شهادات المباني الخضراء قدرتها 
على  تحقيق إيجارات أعلى من 

المباني التقليدية.

2. فوائد التسويق والمنافسة:

المشــاريع  مالكــي  مــن  العديــد  أن  األبحــاث  »وجــدت 
ــه  ــر كفــاءة ممــا هــي علي ــأن مبانيهــم أكث يعتقــدون ب
بالفعــل ]35[«. ولذلــك، فــإن وجــود معيــار يحــدد كميــة 
األشــخاص  يســاعد   المبانــي  فــي  الطاقــة  اســتهالك 
معرفــة  علــى  االســتئجار  أو  بالشــراء  الراغبيــن 
ببعضهــا.  ومقارنتهــا  المبانــي  فــي  الطاقــة  أداء 
اســتئجار  علــى  الطلــب  ارتفــع  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
لتعزيــز  للطاقــة  الموفــرة  المبانــي  فــي  الشــقق 
إلــى  يهــدف  ممــا  باالســتدامة،  الســكان  التــزام 

تحسين اإلنتاجية وتقليل تكاليف الطاقة.

أهمية المقارنة 
المرجعية )لماذا(

الســكنية  المبانــي  فــي  والكهربــاء  الطاقــة  اســتهالك  زيــادة  مــع 
االســتهالكية  األنمــاط  تقييــم  الضــروري  مــن  بــات  األردن،  فــي 
الطاقــة  كفــاءة  تحقيــق  فــي  المســاهمة  علــى  الســكان  وتشــجيع 
التكنولوجيــا،  واســتخدام  االســتهالك  ترشــيد  خــالل  مــن 

باإلضافــة للتحــول إلــى مصــادر الطاقــة المتجددة ]34[. 

للمقارنة المرجعية عدة فوائد على المدى القريب والبعيد. تتلخص 
هذه الفوائد بما يلي:
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األبنية الحاصلة على تقييم نجمة الطاقة ENERGY STAR تحظى ب:

3. خفض النفقات التشغيلية:

للطاقــة  الموفــرة  المبانــي  مــن  األساســية  الفائــدة  تكمــن 
إلــى  إضافــة  والكهربــاء.  والميــاه  الطاقــة  فواتيــر  توفيــر  إلــى 
بطــول  معروفــة  للطاقــة  الموفــرة  واألنظمــة  المنشــآت  أن 

عمرها مما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة.

4. الفوائد العائدة على الحكومة: 

اســتهالك  كفــاءة  عــن  كميــة  بيانــات  مــن  الحكومــة  تنشــره  مــا  إن 
الطاقــة  أداء  علــى  البنــاء  خصائــص  وأثــر  المبانــي  فــي  الطاقــة 
اســتخدام  أنمــاط  فهــم  علــى  الخدمــات  مــزودي  يســاعد   ، بهــا 
تمكــن  المرجعيــة  المقارنــة  أن  كمــا  للطاقــة.  المســتهلكين 
األقــل  المبانــي  تحديــد  مــن  القــرار  وأصحــاب  السياســات  صانعــي 
.]35[ تأهيلهــا  إلعــادة  فعاليــة  أكثــر  أســاليب  وتصميــم  كفــاءة 

5. الفوائدالصحية والبيئية :

إن الهــدف الرئيســي مــن المقارنــة المرجعيــة للطاقــة هــو إيجــاد معيــار 
لتقييــم أداء  الطاقــة فــي المبانــي وأثرهــا البيئــي. يــؤدي ذلــك إلــى الحد 
مــن كميــة اســتهالك المــوارد وتخفيــف األضــرار البيئيــة في قطــاع البناء 

6. التوعية البيئية:

فــي  الطاقــة   ألداء  المرجعيــة  المقارنــة  تزيــد 
ممــا   للســكان  البيئــي  الوعــي  مــن  األبنيــة 
ألفضــل  اعتمادهــم  تعزيــز  فــي  يســاهم 

الممارسات في ترشيد استهالك الطاقة. 

9.5٪ نسبة إشغال أعلى

2.5٪ تكلفة إيجار أعلى
من المباني التقليدية ]35[.

]13[. تســاهم المقارنــة المرجعيــة فــي التقليــل مــن 
اســتخدام الطاقــة ممــا يخفــض مــن انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة ، ويزيــد مــن أمــن الطاقــة واســتقاللها ]35[.

سكان المباني الموفرة للطاقة ينعمون ب: 

مما يؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية بنسبة :

صحة ورفاهية 
أفضل

راحة حرارية 
داخلية

بسبب ضبط 
درجة الحرارة

بسبب التهوية 
المناسبة

بسبب اإلنارة 
الطبيعية
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مقياســًا  توفــر  المرجعيــة  المقارنــة  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
المشــاريع  ومديــري  المحليــة  والســلطات  للمصمميــن، 
والمنشــآت،  المواقــع  اختيــار  فــي  المناســبة  القــرارات  التخــاذ 
وغيرهــا  التصميــم،  واســتراتيجيات  والمــواد  البنــاء  وتقنيــات 
.]36[ الطاقــة  كفــاءة  إلــى  تــؤدي  التــي  االعتبــارات  مــن 

أمثلة على أدوات المقارنة المرجعية لألبنية: 

للمقارنــة  واألســاليب  األدوات  مــن  العديــد  العالــم  حــول  يتوفــر 
المرجعيــة، والتــي تحــدد معــدل اســتهالك الطاقــة وتمكــن شــاغلي 
المبنــى والمســؤولين مــن مقارنــة أداء الطاقــة فــي مبانيهــم بمبان 
أخــرى مماثلــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم توفــر قيــم لمعــدل اســتهالك 
الطاقــة فــي األردن ، إال أنــه يمكــن االســتفادة مــن القيــم العالميــة 
العامــة. الخصائــص  فــي  تتشــابه  التــي  المبانــي  ألداء  كمؤشــر 

نجمة الطاقة -Energy Star- للمباني التجارية: 
نظــام »نجمــة الطاقــة« هــو برنامــج تقييــم اختيــاري تــم تطويــره 
   Environmental( األمريكيــة   البيئــة  حمايــة  وكالــة  قبــل  مــن 
الطاقــة  كثافــة  معــدل  لحســاب    )Protection Agency-EPA
المســتخدمة فــي المبانــي التجاريــة اســتنادا إلــى معاييــر متعــددة 
األجهــزة  وعــدد  الســكان،  عــدد  المنــاخ،  الموقــع،  الحجــم،  مثــل 
المنزليــة. يســاعد نظــام التصنيــف على تقييــم المباني ومقارنتها 
.100- 1 بيــن  التقييــم  األبنيــة، وتتــراوح درجــة  مــن  بمــا يشــابهها 

مثال:
تشير درجة 80 حسب تقييم نجمة الطاقة  أن 

المبنى هو أفضل من 80٪ من أمثاله من المباني.

محفظة نجمة الطاقة 
 :)Energy Star Portfolio(

اإلنترنــت  شــبكة  علــى  مجانيــة  تفاعليــة  أداة  هــو 
 .EPA  مقدمــة مــن وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة
عمليــة  أثنــاء  البرنامــج  مــن  االســتفادة  يمكــن 
الطاقــة  اســتهالك  أهــداف  لوضــع  التصميــم 
باحــث  يقــوم  المقتــرح.  التصميــم  أداء  وتقييــم 
الهــدف “Target Finder”  بتحديــد كميــة الطاقــة 
التصميــم  مرحلــة  خــالل  باســتهالكها  المســموح 
مــن  محــدد  بمقيــاس  القيــم  ويقــارن  األوليــة، 
المبدئــي  التصميــم  مرحلــة  فــي  الطاقــة  نجمــة 
الطاقــة. نجمــة  لشــهادة  التقديــم  أجــل  مــن 

 )Portfolio Manager( مدير المحفظة
هو أداة إلكترونية تفاعلية تساعد على 

تتبع وتقييم استهالك الطاقة والمياه 
داخل المباني مقارنة بمبان أخرى مماثلة 

في الواليات المتحدة لتحديد الفرص 
االستراتيجية لتوفير الطاقة وتحقيق اعتماد 

نجمة الطاقة. ]37[
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الشــكل ١4: مؤشــر بناء الطاقة 
BEQ. المصدر ]3٧[

الشــكل ١3: مؤشر هيرز
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يعمــل  المبنــى،  مالــك  يقدمهــا  التــي  البيانــات  باســتخدام 
الطاقــة  كميــة  تحديــد  علــى  المرجعيــة  المقارنــة  تطبيــق 
الســكان،  البنــاء،  نــوع  الطقــس،  ظــروف  علــى  بنــاء  المســتخدمة 

وغيرهــا مــن العوامــل التــي تؤثــر على اســتهالك الطاقة ]35[.

مستشار نجمة الطاقة المنزلي 
:The Energy Star Home Advisor

مــع  المنــزل  فــي  الطاقــة  كفــاءة  تحســين  إلــى  تهــدف  أداة  هــو 
هــذا  يعطــي  الداخليــة.  البيئــة  فــي  الحراريــة  الراحــة  علــى  الحفــاظ 
متعلقــة  تدابيــر  خــالل  مــن  الطاقــة  لتوفيــر  توصيــات  المؤشــر 

باإلنــارة واألجهــزة المنزليــة  وغــالف المبنــى والتدفئــة والتبريد.

:HERS Index مؤشر هيرز
وأداء  كفــاءة  تقييــم  إلــى   HERS المنزلــي  الطاقــة  مؤشــر  يهــدف 
الطاقــة  مصنــف  خــالل  مــن  التقييــم  يتــم  المنــازل.  فــي  الطاقــة 
المبنــى،  غــالف  فــي  الطاقــة  كفــاءة  مــدى  يقيــس  الــذي  المنزلــي  
الهــواء،  تكييــف  والتهويــة،  التدفئــة  أنظمــة  األبــواب،  النوافــذ، 
أداء  مؤشــر  لينتــج  الحــرارة،  وثيرموســتات  الميــاه،  تســخين  أنظمــة 
هيــرز  مؤشــر  علــى  ألدائــه  تقييمــا  المبنــى  إعطــاء  يتــم   .)HERS(
ومقارنتــه بمؤشــر منــزل مماثــل بالمســاحة والشــكل )الشــكل 13( . 

حســب   70 درجــة  علــى  الحاصــل  المنــزل 
مقيــاس هيــرز HERS-    يعتبــر أكثــر كفــاءة 
فــي اســتهالك الطاقــة بقيمــة 30٪ مــن المنــزل 
     RESNET رينســت   معيــار  علــى  المقــاس 
يكــون  بينمــا   . الســكانية(  الطاقــة  خدمــات  )شــبكة 
المنــزل الحاصــل علــى درجــة  130 أقــل كفــاءة بنســبة 
RESNET المقــاس علــى المعيــار. 30% مقارنــة بمنــزل 
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معامل بناء الطاقة )BEQ( للتقييم:

األمريكيــة  )الجمعيــة   ASHRAE قبــل  مــن  المعــد   BEQ نظــام  يوفــر 
تصنيفــان:  الهــواء(  وتكييــف  والتدفئــة  التبريــد  لمهندســي 
هــذا  يقــارن  القائمــة.  للمبانــي  واآلخــر  الجديــدة  للتصاميــم  األول 
متوســط  مقابــل  البنــاء  فــي  الطاقــة  اســتهالك  معــدل  النظــام 
يتــم  المماثــل.  االســتخدام  ذات  المبانــي  فــي  الطاقــة  اســتهالك 
التعبيــر عــن اســتهالك الطاقــة بوحــدة كثافــة الطاقــة المســتخدمة 
ســنويًا. المربــع  للقــدم  حراريــة  وحــدة  لــكل   Btus أو   ،)EUI(

أفضــل أداء للطاقة وفقــا لمعيار BEQ هو المبنى صفري الطاقة، 
تعطــى  الصفــر  عالمــة  المبنــى  هــذا  اعطــاء  يتــم  حيــث 
أي  تعتبــر  حيــن  فــي  لألبنيــة  وســيط  كمعــدل   100 قيمــة 
.)14 )الشــكل   الكفــاءة  قليلــة  أكبــر  أو   125 بمقــدار  قيمــة 

معايير قياس كثافة الطاقة المستخدمة 
حول العالم:

وســائل   بتطويــر  البلــدان  مــن  العديــد  تقــوم 
لحســاب معــدل كثافــة الطاقــة المســتخدمة فــي 
للمصمميــن  مرجعيــة  تحديــد  بهــدف  المبانــي 
الطاقــة  كفــاءة  تقييــم  مــن  تمكنهــم  والســكان 
 )EUI( معيــار  أهميــة  تكمــن  مبانيهــم.  فــي 
االســتهالك  وفهــم  الطاقــة  أداء  تقييــم  فــي 
القيــم  هــذه  أن  ومــع  المختلفــة.  البلــدان  فــي 
البلــدان  مختلــف  بيــن  مقارنتهــا  يمكــن  ال 
مــن  أنــه  إال  المناخيــة،  الظــروف  اختــالف  بســبب 
أدنــاه. الشــكل  فــي  كمرجــع  ذكرهــا  المفيــد 

إيرلندا
97

فرنسا
131

ألمانيا 
145

اسبانيا 
52

ايطاليا 
59

كرواتيا 
101

اليونان 
105

مصر 
26.6

قبرص 
24

الدنمارك 
136

بولندا 
172

بلغاريا 
هولندا 80

98

المملكة 
المتحدة 

125

الشــكل ١5: الطاقة المســتهلكة للتدفئة في المباني 
السكنية
المصدر: 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
daviz/unit-consumption-of-space-heating#tab-

11_googlechartid_chart

)kWh/m2/year(
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 Passive
Houses

 منازل
موفرة
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المســتخدمة  الطاقــة  مجمــوع  يكــون  حيــث 
لمقــدار  معــادال  ســنويا  المبنــى  فــي 
الحالــة  عــن   ويعبــر  منــه،  المنتجــة  الطاقــة 
معــدل  محصلــة  تكــون  التــي  المثاليــة 
صفــر.  عندهــا   )EUI( المســتخدمة  الطاقــة 

يعــد الوصــول إلــى معدل الصفر مشــروعًا عالميًا 
المجلــس  قبــل  مــن  إعــداده  تــم  األمــد  طويــل 
تعزيــز  إلــى  يهــدف  الخضــراء  لألبنيــة  العالمــي 
ودعــم المبانــي صفريــة الكربــون. قامــت العديــد 
مــن المنظمــات فــي مختلــف البلــدان باالنضمــام 
إلى هذا المشــروع من خالل تشــجيع الممارســات 
.)NZ( المفهــوم  هــذا  تدعــم  التــي  واألنظمــة 

الخضــراء  لألبنيــة  األردنــي  المجلــس  انضــم 
كخطــوة  العالميــة  الحركــة  هــذه  إلــى    JGBC
مســتدام.  أردن  نحــو  قدمــا  بالمضــي  تأمــل 
األجيــال  حيــاة  تحســين  إلــى  ذلــك  ســيؤدي 
األخضــر  االقتصــاد  مفهــوم  وتعزيــز  القادمــة، 
الريــادي. القطــاع  فــي  عــدة  فرصــًا  خلــق  و 

 )NZEB( المبانــي صفرية الطاقة
هي مبانى تســتخدم محصلة من 

اســتهالك الطاقة مقدارها صفر

الشــكل ١6: الطاقــة الالزمــة للتدفئــة والتبريــد في منــزل منفصل لعائلة واحدة
Multi Comfort House, Energy Efficient Living .)2008( Source: ISOVER

عامــال  للمــواد  الحراريــة  الخــواص  و  المبنــى  غــالف  تأهيــل  يعتبــر 
الجــدول  يعــرض  الطاقــة.  اســتهالك  كميــة  علــى  يؤثــر  أساســيا 
فــي  والتبريــد  للتدفئــة  الالزمــة  الطاقــة  لمعــدل  قيمــا  أدنــاه 
تــؤدي  والتــي  مختلــف،  وعــزل  حراريــة  خصائــص  ذي  عائلــي  منــزل 
المنــازل  تســتهلك  والتبريــد.  التدفئــة  أحمــال  فــي  الختــالف 
كيلــو   15 عــن  يقــل  مــا  اإلغــالق  والمحكمــة  للطاقــة  الموفــرة 
ســنويًا.        التبريــد  أو  للتدفئــة  الالزمــة  الطاقــة  مــن  متــر2  واط/ 
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الفصل 4
 مسح استهالك الطاقة للشقق

السكنية في عمان
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إن تطوير معيار مرجعي الستهالك الطاقة في الشقق السكنية  يعد 
للتوفير  فرًصا  ويوفر  الطاقة  استهالك  أنماط  لفهم   أساسيًا  أمرًا  
للسكان.  السلوكية  واألنماط  التصميم  معايير  تطبيق  خالل  من 
في  الطاقة  استهالك  قيمة  لحساب  شيوًعا  الطرق  أكثر  من  إن 
المباني وتطوير معيار المقارنة المرجعي هي نماذج االنحدار الخطي، 

والشبكات العصبية واستبيانات الطاقة ]٥٢[.

معلومات  بجمع  قام  الذي  االستبيان  نتائج  الكتيب  هذا  سيعرض   
التي  السكان  وسلوكيات  للمساكن  الفيزيائية  الخصائص  حول 
بدورها تؤثر على كمية الطاقة المستهلكة في الشقق السكنية في 
الطاقة  لمعدل كثافة  استخالص معيار  النتائج في  عمان. ستساعد 

.)EUI( المستخدمة

استبيان استخدام الطاقة في 
الشقق السكنية

والهواتف  اإللكتروني  البريد  عبر  إلكترونًيا  االستبيان  توزيع  تم 
المحمولة للفئة المستهدفة من السكان الذين يقطنون في الشقق 
مع  شخص،   400 المستجيبين  عدد  إجمالي  بلغ  عمان.  في  السكنية 
معدل استجابة بنسبة ٩٠٪. يحتوي االستبيان على 50 سؤاًلا من النوع 

المفتوح واالختيار من متعدد، ومقياس ليكرت.

خصائص  المسكن،  خصائص  منها  فئات؛   6 على  األسئلة  احتوت 
السكان، التدفئة والتبريد، الطهي وأجهزة المطبخ، األجهزة المنزلية 

والكهربائية، اإلنارة وتسخين المياه كما هو مبين في الشكل.

الخصائص 
العامة

استهالك 
الطاقة

خصائص السكان

خصائص الشقة

خصائص المبنى

الطبخ

األجهزة المنزلية
 الكهربائية

التدفئة

التبريد

تسخين المياه

اإلنارة

الخصائص العامة

تضمن االستبيان أسئلة عن الخصائص العامة 
للسكان مثل:

الجنس  عدد أفراد
المسكن

 ساعات
اإلشغال

العمر
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عدد أفراد المسكن
وفًقا لمسح السكان الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة،فإن

متوسط عدد أفراد األسرة في األردن هو 4.82
مما يتوافق مع نتائج االستبيان حيث أشار 43 ٪ 

من األفراد أن عدد أفراد المسكن يتراوح بين ٤-٥.

خصائص المبنى

الطاقة  كمية  على  المبنى  خصائص  تؤثر 
الخصائص  هذه  تشمل  المنازل.  في  المستهلكة 

عمر المبنى، عدد الطوابق وتصميم الشقة.

الجنس
حقق االستبيان توزيعات متساوية تقريبُا في نسبة الذكور واإلناث:

العمر
فيما يتعلق بالعمر، فإن 58,5 ٪ من األفراد تزيد أعمارهم عن  30 سنة، 

بينما يبلغ 41,5 ٪ منهم 30 عاًما أو أقل.

ساعات اإلشغال 

خالل المساء وعطلة نهاية االسبوع
معظم ساعات اليوم

أخرى

تعتبر ساعات إشغال المبنى من العوامل الرئيسية 
التي تؤثر على كمية استهالك الطاقة في المنازل.

الذين  العاملة  الفئة  السكان هم من  63.79 ٪ من 
يشغلون شققهم فقط خالل عطلة نهاية األسبوع 

وفي المساء.

٪ 47,54 ٪ 52,46

٪28.28

٪7.93

٪63.79

٪ 41.53 ٪ 58.47
أقل من 30 أكثر من 30

٪2.41 ٪21.65٪14.78 ٪21.31٪17.87  ٪12.71 ٪9.28

+
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عدد الطوابق في المبنى

عمر المبنى

مساحة الشقة

عدد الحمامات الكاملة في الشقة

موقع الشقة في المبنى
٪13,75

٪8,59

٪20,27

٪23,71 ٪21,31 ٪20,96 ٪15,46
٪8,59

٪1,37

٪48,11٪17,87

يزيد  سكنية  مبان  في  الدراسة  شملتها  التي  الشقق  معظم  تقع 
عمرها عن عشر سنوات.

70 ٪ من الشقق التي شملتها الدراسة تحتوي على 
ثالث  غرف نوم وحمامين كاملين و تقع في الطوابق 

األرضية واألولى والثانية بالتساوي.

وتبين ذلك في نتائج االستبيان التي أظهرت أن 48,1 ٪ من المباني مؤلفة 
من أربعة طوابق.

ازداد الطلب على المباني
السكنية المؤلفة من 3 طوابق

أو أكثر خالل العقد الماضي

 بمقدار ٪46

أظهرت نتائج االستبيان أن  مساحة الشقق األكثر شيوعًا تتراوح من 
١٥٠-٢٠٠ مترًا مربعًا.

٪7,90٪14,43٪14,09٪63,57
3-16-39-6+ 10

٪3,79٪24,83٪43,79٪17,24٪10,34
100- 50150-100200-150250-200+ 250

٪10,65٪60,14٪29,21

+

عدد غرف النوم

٪1,72٪11,38٪70,00٪16,90
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االستبيان  شملهم  الذين  األفراد  من   ٪  47.39
في  الحراري  العزل  سماكة  عن  فكرة  لديهم  ليس 
مبانيهم،في حين أن 9 ٪ و 8 ٪ منهم تبلغ سماكة 

العزل في مبانيهم 3 سم و5 سم على التوالي. 

عزل األسقف
متوفر فقط في   
من الشقق التي 

تقع في الطابق األخير
من المبنى، بينما               50,8 ٪ من 

المباني السكنية تخلو من العزل 
الحراري للسقف.

عزل األبواب والنوافذ
أمر ضروري لمنع تسرب الهواء
وللتحكم بفقدان الحرارة خالل 

فصل الشتاء.

الخصائص 
اإلنشائية

الالزمة  الطاقة  كمية  على  الحرارية  وخصائصها  البناء  مواد  تؤثر 
المبنى  حالة  تقييم  إلى  االستبيان  يهدف  والتبريد.  التدفئة  ألغراض 
تدابير  اقتراح  أجل  من  الحرارية  والخصائص  البناء  طريقة  حيث  من 

لزيادة كفاءة الطاقة.

فيما يخص العزل الحراري، فإن 26.64 ٪ من األفراد ال يعلمون مدى توفر 
عزل حراري في مبانيهم، ويرجع ذلك إلى أن معظم الشقق السكنية 

ليست مبنية من قبل السكان بل مستأجرة أو مباعة من قبل.

35.29 ٪ من المباني تحتوي على عزل حراري للجدران بينما 38 ٪ منها 
تفتقر للعزل الحراري.

٪ ٢8,٣

العزل الحراري

سماكة العزل 

٪8.71

نعم
ال

ال فكرة لدي

ال يوجد
3 سم
5 سم

ال فكرة لدي

٪35.29
٪38.06

٪26.64

٪34.15

٪9.76

٪47.39
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نصف عدد الشقق السكنية 
تعاني من تسرب الهواء من النوافذ

وتفتقر لوجود شريط مطاطي أو فرشاة على حواف 
األبواب.

السكنية،بينما  الشقق  من   91.38٪ في  المنزلقة  النوافذ  تنتشر 
على  مضغوطة،  نوافذ  على   )6.2٪( فقط  منها  قليل  عدد  يحتوي 

الرغم من أنها اكثر كفاءة للطاقة.
 

نوع الزجاج

تسرب الهواء من النوافذ شريط مطاطي على األبواب

خصائص النوافذ

زجاج مزدوجزجاج منفرد
-PVC-

زجاج مزدوج
-ألمنيوم-

ال فكرة لدي

٪38.97٪12.76

٪6.21

٪40.34٪7.93

٪7,59

المطبخ واألجهزة 
الكهربائية

تساهم أدوات الطبخ واألجهزة المنزلية الكهربائية 
المباني  في  الطاقة  استهالك  في  كبير  بشكل 
نوع  عن  معلومات  االستبيان  تضمن  السكنية. 
وعدد  الطاقة  استخدام   في  وكفاءتها  األجهزة 
ساعات االستخدام من أجل حساب معدل استهالك 

الطاقة للشقق السكنية واقتراح تدابير للتوفير. 

نعم        ال             ال فكرة لدي

زجاج  على  الشقق  من   ٪  38.9 في  النوافذ  تحتوي 
ذات  نوافذ   تمتلك  الشقق  من   ٪  40 بينما  منفرد 
أن  من  الرغم  على  ألمنيوم.  وإطار  مزدوج  زجاج 
هي   PVC إطارات  مع  المزدوجة  الزجاجية  النوافذ 
متوفرة  أنها  إال  الطاقة  استهالك  في  كفاءة  األكثر 

في 12 ٪ فقط من الشقق. ٪4.84

٪54.33٪40.83 ٪ 41,3
٪51,38

ال فكرة لدينوافد مضغوطةنوافد منزلقة نوافد ثابتة
٪91.38٪0.34٪2.07
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على  واحدة  ثالجة  على  السكنية  الشقق  معظم  تحتوي 
األقل بينما يحتوي 25.53 ٪ منها على ثالجتين. 

األفران

عدد جرات الغاز المستخدمة 
للطهي خالل السنة يبلغ: 

                ٪ 26,3                   

 ٪ 19,83                                  

 ٪ 16,81                                            

 ٪ 37,07                                                  

٪15.68
٪20.34

٪15.68

٪63.4

خالط محمصة خبز

مبرد مياه

ماكنة قهوة

فرن كهربائي

ميكرويفشفاط مطبخ

غسالة صحونسخان ماء كهربائي
موفرة للطاقة

غسالة صحون عادية

٪41.20٪93.59

٪73.93٪88.56

٪74.15

٪38.46

٪80.51

٪33.19

٪11.79

من األفراد
يستخدمون الفرن أربع مرات أو أكثر

في األسبوع ألغراض الطهي

  ٪ 48.3

+

3 مرات أسبوعيا
مرتان أسبوعيا

مرة أو أقل أسبوعيا

 يدركون أهمية األجهزة         
الكهربائية الموفرة للطاقة

عدد الثالجات

ملكية أجهزة المطبخ الكهربائية

٪71.91٪25.53٪2.55

               من األفراد       

كفاءة  ملصق  ذات  ثالجة  ويمتلكون 
الطاقة وذلك بسبب ارتفاع كلفة الطاقة و
الناتجة من  المباشرة  االقتصادية  الفوائد 

التوفير.

٪34.62

١-٣

٦-٧

٣-٦

7+
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فيما يتعلق بالغساالت وأحمال الغسيل,

 فإن 70,23 ٪ من الشقق تحتوي على
غسالة مالبس ذات ملصق كفاءة الطاقة.

أسبوعيًا.  مرات   ٢-٤ من  المالبس  غسالة  األفراد  معظم  يستخدم 

بينما يستخدمها 27,31 ٪ منهم ٥-٩ مرات في األسبوع.

ال تزال نشافة المالبس غير شائعة في الشقق السكنية

وتستخدم فقط في 32,7 ٪ من الشقق حيث يقومون بتشغيلها من 
ساعة إلى ثالث ساعات أسبوعيًا.

توزيع استهالك الطاقة من األجهزة
الكهربائية في الشقق السكنية

توفر نشافة 
المالبس

ساعات االستخدام/ أسبوعيا

نعم
ال

٪35.79

٪16.84

٪14.74

٪5.26

٪27.37

٪ 67.29

19        2 4  2    9    2        19       
     

    
  13

    
    

  12
     

3  4  3    8

عدد وجبات الغسيل

نشافة المالبس

مرة أو أقل 
أسبوعيا

٢-٤

٥-٩

١٠-١٥

ال ينطبق

مرة أو أقل 
أسبوعيا

4-2

9-5

15-10

15+

%11.11

%53.70

%27.31

%3.24

%4.63

٪ 32.71

ملكية األجهزة الكهربائية المنزلية

ألعاب إلكترونيةتلفاز

تلفاز

ألعاب إلكترونية

نشافة مالبس

نظام المسرح المنزلي
Home Theater System

مكنسة كهربائية

مكنسة كهربائية

 مشغل قنوات
RECEIVER

 مشغل قنوات

نظام المسرح المنزلي

جهاز حاسوب محمول

جهاز حاسوب محمول

مصفف شعر

مصفف شعر

جهاز خلوي

جهاز خلوي

غسالة مالبس عادية

غسالة مالبس موفرة للطاقة

جهاز فاكس

مكواة كهربائية

مكواة كهربائية

أخرى:

 مشغل أقراص
DVD

جهاز حاسوب ثابت

جهاز حاسوب ثابت

٪96.28٪37.09٪86.92٪30.99

٪9.86٪3.32٪92.96

٪94.84٪97.96٪93.46

٪21.74

٪90.19

٪24.17
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التدفئة 

األشهر  وهي  وفبراير  يناير،  ديسمبر،  في  التدفئة  تشغيل  يتم 
تستخدم  الشقق  من   ٪  69 أن  إال  األردن.  مناخ  حسب  برودة  األكثر 
أنظمة التدفئة في شهر نوفمبر، في حين أن 48 ٪ و 36 ٪ يشغلون 

التدفئة في شهري مارس وابريل على التوالي.

للسكان  الحرارية  الراحة  على  التدفئة  تشغيل  ساعات  عدد  تعتمد 
وخصائص الغالف  الخارجي  للمبنى.   

  
   يشغلون وسائل التدفئة األساسية  

                    من ١-5 ساعات 

    يشغلون وسائل التدفئة األساسية
                   من 5-١٠ ساعات    

     يشغلون وسائل التدفئة  
      من 10-15 ساعة

                  يشغلون وسائل التدفئة  
                  من ١5-٢4 ساعة

وسائل التدفئة:

التدفئة المركزية - الرادييتر 
والتي تعمل بالديزل

تعتبر وسيلة التدفئة األكثر شيوعًا 
وتستخدم في 34 ٪ من الشقق السكنية

صوبات الغاز 
تستخدم في 30 ٪ من الشقق

السكنية

التدفئة المركزية - الرادييتر والتي 
تعمل بالغاز تستخدم في المباني السكنية 

الحديثة  كوسيلة تدفئة إال أنها منتشرة في 7 

7 ٪ من الشقق فقط

استخدام صوبات الكهرباء 
 انخفض بنسبة 2.5 ٪    

مقارنة بنتائج استبيان المساكن من 
دائرة اإلحصاءات العامة عام 2015 ليصل 

إلى 5 ٪ فقط.

مكيفات الهواء 
التي تعمل بالكهرباء 

تستخدم في 11 ٪ من الشقق السكنية

التدفئة المركزية تحت البالط 
والتي تعمل بالغاز أو الديزل أكثر شيوعا 

في المنازل المستقلة وتستخدم فقط 
في 6 ٪ من الشقق السكنية

٪48 

٪36 

أبريل مارسيناير فبرايرديسمبر نوفمبر أكتوبر

٪27

٪69

٪100٪100٪100

٪48
٪36

٪11.6

٪4.4

مدة تشغيل وسائل التدفئة
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وسائل التدفئة اإلضافية :

يتم استخدام وسائل تدفئة إضافية في 85 ٪ من الشقق وذلك لعدم 
كفاءة العزل الحراري في المباني مما ينتج عنه فقدان للحرارة وحاجة 
في  الكهربائية  والمكيفات  الغاز  صوبات  تستخدم  للتدفئة.  إضافية 
الصوبات  يتم تشغيل  بينما  التوالي.  الشقق على  ٪ من  و 23   ٪  29
الكهربائية في 19 ٪ من الشقق كوسيلة تدفئة إضافية ، في حين يتم 

استخدام المواقد وصوبات الكاز في 6 ٪ و 7 ٪ من الشقق.

التبريد:

يعتبر شهري يوليو وأغسطس األشد حرًا في عمان حيث 
تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.وعليه يقوم ٦٤٪ - 
67 ٪ من السكان بتشغيل وسائل التبريد. بينما يقوم 
يونيو،  التبريد في شهر  43 ٪ منهم بتشغيل وسائل 
وسائل  تشغيل  يتم  سبتمبر.  في  منهم   ٪ و37,57 
في  اليوم  في  ساعات  خمس  عن  تقل  لمدة  التبريد 
معظم الشقق بينما يستخدمها 32,81 ٪ من السكان 

لمدة  خمس إلى عشر ساعات في اليوم.
الموقدة

صوبة كهربائية

صوبة غاز

صوبة كاز

 المكيف
الكهربائي

 ال يستخدمون
 وسيلة تدفئة
إضافية

6         19                     29                7
     

    
   2

3  
    

    
     

 16

عدد ساعات تشغيل أنظمة التدفئة اإلضافية/ اليوم

١٥-٢٠ ساعة١٠-١٥ ساعة٥-١٠ ساعات١-٥ ساعات

٪54.23٪22.39٪3.48٪19.90

عدد ساعات التبريد/ اليوم

مايو

 أقل من 5
ساعات

سبتمبراغسطسيوليويونيو

٪14,36

٪54.17

٪43

٪32.81

٪64

٪7.81

٪67

٪5.21

٪37,57

10-515-1024-15
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يعمل  وكفاءتها.  وقوتها  حجمها  في  الهواء  تكييف  تختلف وحدات 
نوع المكيف مع المحول العاكس - االنفيرتر )Inverter( على ضبط 
استهالك  خفض  إلى  يؤدي  مما  للطلب  وفقا  الطاقة  استهالك 
سعة  ذات  التكييف  وحدات  تعتبر  الطاقة.  توفير  وبالتالي  الكهرباء 
1 طن هي األكثر انتشارا في الشقق السكنية حيث 26 ٪ منها موفر 

.)non inverter( و 21 ٪  منها من النوع العادي )inverter( للطاقة

1طن )مع محول 
عاكس( انفرتر

1طن عادي

2طن )مع محول 
عاكس(انفرتر

2 طن عادي

1.5 طن 
عادي

 9              26                   21              
  16

    
    

    
16

    
     

   12

تسخين
المياه

يتم تسخين المياه في المباني السكنية في 
األردن عن طريق:

كيزر
الكهرباء  

السخانات 
الشمسية

البويلر كيزر 
الغاز

وسائل التبريد:
تعمل وسائل التبريد في الشقق السكنية على الطاقة الكهربائية

تعتبر  وسيلة  التبريد األكثر
شيوعًا في الشقق السكنية هي 

مكيفات الهواء بنسبة 40 ٪ 

يليها استخدام المراوح 
الكهربائية المتنقلة في 31 ٪

من الشقق.

تعتبر التهوية الطبيعية أمرًا أساسيًا 
لخفض استهالك الطاقة الالزمة للتبريد،

وخاصة في المنطقة المناخية  للعاصمة عمان، إال أنه 
يتم استخدامها فقط في 19 ٪ من الشقق.

أجهزة التبريد المركزية  
غير شائعة في قطاع المباني السكنية

ويتم استخدامها فقط في 4 ٪ من الشقق.

1.5طن
)مع محول عاكس(
 انفرتر
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كيزر الكهرباء 
يستخدم لتسخين المياه في:

نظرا النخفاض تكلفة هذه األجهزة وكفاءتها. 

نصف الشقق 
السكنية في 
فصل الشتاء

34 ٪ من الشقق 
السكنية في فصل 

الصيف

أنظمة تسخين المياه بالبويلر 
تستخدم  في  31 ٪ من الشقق السكنية 

في فصل الشتاء أثناء تشغيلهم للتدفئة المركزية، بينما 
تستخدم فقط في 9 ٪ من الشقق في فصل الصيف.

كيزر الغاز 
يستخدم في 11 ٪ و 7 ٪ من الشقق

السكنية في فصل الشتاء والصيف على التوالي.

السخانات الشمسية 
هي المصدر الرئيسي لتسخين المياه في 50 ٪

من الشقق السكنية في فصل الصيف.   

الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي  المياه  سخانات  تركيب  نسبة  ازدادت  
بسبب المتطلبات اإللزامية المفروضة على المباني السكنية الجديدة 
في األردن للحد من الطلب على الطاقة األولية بنسبة 145000 طن نفط 
مكافىء سنويا ]1[. إال أن القانون ال يشمل المباني القائمة التي يمكنها 

أن تؤدي إلى توفير كبير في الطاقة.

وسائل تسخين المياه في فصل الشتاء

وسائل تسخين المياه في فصل الصيف

البويلر

كيزر الغاز

كيزر الغاز

أخرى

 كيزر
الكهرباء
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السخانات
الشمسية

البويلر
أخرى

 كيزر
الكهرباء

السخانات
الشمسية
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ميجا جول    5124.9 المياه  الطاقة من تسخين  استهالك  تبلغ كمية 
)١٤٢٣,٥٨ كيلو واط في الساعة( وتم حسابها وفًقا للمعادلة التالية:

 

QS, QW: االستهالك اليومي من الماء الساخن خالل الصيف والشتاء )كغ/اليوم(

)kJ/kgoC 4.19( الحرارة النوعية للمياه :Cp

ΔTS و ΔTW: الزيادة في درجة حرارة المياه في الصيف والشتاء

SD و WD: عدد أيام الصيف والشتاء
ηWH: كفاءة جهاز تسخين المياه

الحد  فإن  السكني,  القطاع  في  الصحي  والصرف  للمياه  المحلية  للكودات  )وفقا 
األقصى اليومي الستخدام المياه الساخنة لعائلة صغيرة من 4 أشخاص هو 250 لترا 

في اليوم بدرجة حرارة ال تقل عن 55 درجة مئوية(.

EWH= 
QS X CP X ΔTS QS X CP X ΔTWX SD + X WD

ηWH ηWH

اإلنارة

 )CFL( مصابيح الفلورسنت المدمجة
               تستخدم في 35 ٪    من الشقق السكنية

المصابيح المتوهجة
 تستخدم في 22 ٪ من الشقق السكنية

تستهلك مصابيح الفلورسنت المدمجة )CFL( نسبة  ٢٠-٣٠ ٪ طاقة 
المتوهجة  المصابيح  قبل  من  المستخدمة  تلك  من  أقل  كهربائية 

وتستمر دورة حياتها من 8 إلى 15 مرة أكثر ]39[.

 
  9         14           17              18          

  13
    

    
  1

0  
    

    

  19
المتوهجة  المصابيح 

)٤٠-٦٠واط(
المصابيح 
المتوهجة 

)٧٥-١٠٠ واط(

مصابيح 
الفلورسنت 

المدمجة
)١١-١٨ واط(

أنابيب 
الفلورسنت 

األضواء الموضعية
)٤٠ واط(

LEDالليد مصابيح 
)5 واط(

مصابيح 
الفلورسنت 

المدمجة
)٢٠-٢٨ واط(

المدمجة  الفلورسنت  مصابيح  أن  من  الرغم  على 
)CFL( أكثر تكلفة من المصابيح المتوهجة، إال أنها 
توفر أكثر من 5 مرات من سعر الشراء في تكاليف 
ذلك،  إلى  باإلضافة  حياتها.  فترة  خالل  الكهرباء 
المصابيح  في  المستخدمة  الطاقة  من   ٪  90 فإن 
من  يزيد  مما  الحرارة  يولد  المتوهجة  الكهربائية 

الطاقة  الالزمة للتبريد في فصل الصيف.

طاقة  تستهلك  بأنها   LED مصابيح  تتميز 
وتبقى  واط،  لكل  أكثر  إنارة  تعطي  منخفضة، 
 ٪١٩ في  فقط  المصابيح  هذه  تتوفر  أطول.  لعمرا 
أنابيب  تستخدم  وأخيرا،  السكنية.  الشقق  من 
 ٪١٠ و   ٪١٣ بنسبة  الموضعية  واألضواء  الفلورسنت 

في الشقق على التوالي.

ملكية الشقق ألنواع مختلفة من
مصابيح اإلنارة
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٪2.44

الراحة الحرارية

الطبيعية  التهوية  استراتيجيات  دمج  مع  المبنى  غالف  تصميم  إن 
الحرارية للسكان  الراحة  تؤثر على  التي  الرئيسية  العوامل  هي من 
كمية  على  مباشرة  تؤثر  الحرارية  الراحة  فإن  وعليه  المباني.  داخل 

الطاقة المستهلكة للتدفئة والتبريد.

خالل الصيف، يشعر 45,4 ٪ من السكان بأن درجات الحرارة الداخلية 
مريحة، بينما 34,6 ٪ فقط يشعرون بالراحة الحرارية في شققهم في 
في  الحراري  العزل  تصميم  كفاءة  عدم  بسبب  وذلك  الشتاء  فصل 

غالف المبنى.

الراحة الحرارية في الصيف

الراحة الحرارية في الشتاء

٪6.63
٪1.53

٪10.71 ٪45.41 ٪35.71

مريحة جدا
مريحة

معتدل

غير مريحة
غير مريحة أبدا

٪18.54 ٪34.63 ٪32.68 ٪11.71

معدل كثافة الطاقة 
 )EUI(  المستخدمة

في  الطاقة  استخدام  أنماط  االستبيان  نتائج  تبين 
الشقق السكنية ونسبة االستهالك في كل قطاع. 
المستخدمة  الطاقة  كثافة  معدل  احتساب  تم 
بقسمة  االستبيان  نتائج  على  اعتمادا   )EUI(
الشقة  مساحة  على  المستهلكة  الكلية  الطاقة 
كيلوواط.ساعة   91,4 النتيجة  وكانت  النموذجية، 

لكل متر مربع في السنة.

التدفئة   
تستهلك النسبة األكبر 

من مجموع الطاقة

بنسبة

متبوعة بالطهي وأجهزة المطبخ 

بنسبة 16 ٪.

التكييف  وحدات  عدد  ازدياد  من  الرغم  على 
أن  إال  السكنية،  المباني  في  للتبريد  المستخدمة 
نسبة الطاقة المستهلكة للتبريد تبلغ 4 ٪ فقط 
من مجموع الطاقة المستهلكة في الشقق. يعود 
ذلك النتشار مكيفات الهواء الموفرة للطاقة والتي 

تقلل من أحمال التبريد.

 ٪ 53 =
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التبريد

التدفئة

               16              13          10                        
     

  5
3 

    
    

    
    

     
       

   4  4
 المطبخ واألجهزة
الكهربائية

 األجهزة
 الكهربائية
المنزلية

تسخين المياه

اإلنارة

المجموع
 49,333,60

13,703,78

توزيع استهالك الطاقة في الشقق السكنية

وأنماط  الطاقة  أداء  عن  نبذة  القيم  هذه  تعطي 
في  السكنية  الشقق  في  وتوزيعها  االستهالك 
المستخدمة             الطاقة  كثافة  معدل  ويعتبر  عمان. 
نقطة  بمثابة  االستبيان  من  والمحسوبة   )EUI(

في  للطاقة  الحالي  االستهالك  تمثل  مرجعية 
الطاقة  كفاءة  تحسين  يمكن  السكنية.  الشقق 
واط. كيلو   50 لتساوي   )EUI( قيمة  وتخفيض 
التصميم  استراتيجيات  تطبيق  خالل  من  ساعة 
تحسين  المتجددة،  الطاقة  أساليب  دمج  البيئية، 
فعالة  وسلوكيات  تدابير  واعتماد  المبنى،  غالف 
في استهالك الطاقة في األجهزة واألنظمة كمبنى 

صفري الطاقة ]52[.

للمصممين  مهمًا  مقياسًا  المعيار  هذا  يشكل 
لنشر  القرار  وأصحاب  الحكومية  والمؤسسات 
السلوكية  التغيرات  أثر  عن  السكان  بين  الوعي 
على كفاءة الطاقة، والتدابير التي يمكن تطبيقها 
االستهالك  ترشيد  أجل  من  السكنية  الشقق  في 

والتوفير.

يساهم نشر هذه المعلومات للسكان على فهم 
سلوكياتهم  أثر  ومعرفة  أفضل  بشكل  مبانيهم 

اليومية على كمية استهالك الطاقة.

بينما  الشقق  في  الطاقة  ٪ من مجموع   10 المياه  تسخين  يستهلك 
نسبة  فتبلغ  اإلنارة  عن  أما   .٪  13 الكهربائية  األجهزة  تستهلك 
اإلنارة  لوسائل  الواسع  االنتشار  بسبب  وذلك  فقط   ٪  ٤ االستهالك 

الكهربائية الموفرة للطاقة.

ميجا جول

كيلو واط.ساعة
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الفصل 5
١٠٠ استراتيجية

لتحســين أداء الطاقة في المنازل
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قرارك يهم!

شاركة           إعداة التأهيل
   التوسيع                    اإلنتقال                 الم

     
    

حة
سا

لم
ل ا

لي
تق

    
ر   

كي
تف

ة ال
    إعاد

      
إعادة التنظيم                اإلنشاء 

١. فكر قبل أن تبني: 

إن  حياتها.  فترة  طوال  الطاقة  المباني  تستهلك   
قائم  مبنى  وتنظيم  تأهيل  إعادة  أو  ترميم  قرار 
يخفض  أن  شأنه  من  جديد  مبنى  إنشاء  من  بدالً 
والموارد  المواد  يقلل  وأن  الطاقة  استهالك  من 
المستخدمة، ويزيد المساحات المفتوحة، إضافة إلى 

المحافظة على البيئة.

أنماط  وفهم  السكنية  المباني  في  الطاقة  الستهالك  معيار  تطوير 
االستهالك من الفصل السابق يساعد في تحديد التحديات والمشاكل 
الترشيد  أجل  من  المباني  في  عليها  التغلب  إلى  نحتاج  التي 
بعض  الفصل  هذا  سيستعرض  والكهرباء.  الطاقة  استهالك  في 
تصميم  في  اتباعها  يمكن  التي  والمعايير  التصميم  استراتيجيات 
الطاقة  استهالك  خفض  أجل  من  تأهيلها  إعادة  أو  السكنية  المباني 
والتوفير في فواتير الكهرباء. بعض هذه القرارات ينبغي تنفيذها خالل 
االستراتيجيات  من  العديد  هناك  أن  إال  التصميم،  من  األولى  المراحل 
والسلوكيات التي يمكن القيام بها وتبنيها أثناء فترة إشغال المبنى 

والتي بدورها تضمن كفاءة الطاقة والتوفير على المدى البعيد.

اختيار  الموقع

يساهم موقع المبنى
 في التباين في استهالك الطاقة بما يقارب ٪46  

سيتضمن هذا الجزء بعض النقاط واالستراتيجيات التي يجب مراعاتها 
عند اختيار موقع المبنى الخاص بك لتوفير الطاقة على المدى البعيد 

والمساعدة في حماية البيئة.
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3. اختيار الموقع بالقرب من وسائل النقل العامة

يجب اختيار الموقع بحيث يكون على بعد مسافة ال تزيد عن 800 متر 
من موقف واحد على األقل لوسائط النقل العام مقاسة من مدخل 
ويخفض من  للموقع  الوصولية  ذلك على تسهيل  يساعد  المبنى. 
التكاليف ويقلل من التلوث الناتج عن استخدام المركبات والسيارات.

4. تقليل مساحة بصمة المبنى 
)Building Footprint(

المساحات  نسبة  زيادة  يجب  المنزل،  تصميم  عند 

مزروعة  منطقة  توفير  خالل  من  المفتوحة 
مفتوحة بنسبة: 

2.  اختيار الموقع بعناية

يجب الحرص على اختيار موقع المبنى في منطقة مسبقة التطوير 
في  األقل  على  أساسية  خدمية  وحدات  خمس  فيها  تتوفر  بحيث 
مجال ال يزيد نصف قطره عن 800 مترًا من المدخل الرئيسي للمبنى. 
للوصول  قطعها  يتم  التي  المسافات  تقليل  في  ذلك  يساعد 
الغازات  انبعاث  من  ويخفض  التكاليف  يقلل  وبالتالي  للخدمات، 
التجارية،  األسواق  األساسية  الخدمات  تشمل  السيارات.  من  الدفيئة 
الصيدليات،  العامة،  الحدائق  العبادة،  مراكز  المدارس،  البنوك، 

المطاعم، المكتبات العامة، مراكز البريد والمخابز.

800 متر

٨٠٠ متر

بنك
فندق

25 ٪ من مجمل 
مساحة األرض في 
المناطق الحضرية

إن زيادة المساحات المفتوحة:

 4٠ ٪  من نسبة 
مساحة األرض في 

المناطق غير المنظمة

يخفض درجات الحرارة 
الخارجية

يقلل أثر الجزر 
الحرارية الحضرية

يقلل من جريان 
مياه األمطار

يوفر لك فرصة أكبر 
لالستمتاع  بالطبيعة!
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6. استخدام األرضيات المسامية 
المنفذة للمياه أو التبليط بالنظام 

الشبكي المفتوح

والتبليط   )Permeable( المسامية  األسطح  تسمح 

بنفاذ   )Open Grid Pavement( المفتوح  الشبكي 

المياه عبرها لتصل إلى التربة. تعمل هذه األرضيات على 

السطحية،  المياه  جريان  من  والحد  الملوثات،  تصفية 

لتغطية  النافذ  البالط  استخدام  األمطار.  مياه  وتخزين 

موقع المبنى الخاص بك يساهم في توفير المياه.

5. استغالل مياه األمطار 

يمكن تجميع مياه المطر من خالل أنظمة الحصاد المائي الستخدامها 
في  المياه  استهالك  لترشيد  المراحيض،  شطف  أو  المزروعات  ري  في 
تبلغ  التي  المباني  في  المائي  الحصاد  أنظمة  تركيب  يجب  المباني. 

فيها مساحة أسطح جمع المياه 200 متر مربع أو أكثر.

سطح مسامي

اختراق المياه لطبقة التربة الفائض من المياه
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المناخ

بيئة  توفير  لتضمن  الخارجية  المناخ  لظروف  المباني  تستجيب 
التي  األولية  الخطوة  المناخ  دراسة  تعتبر  للسكان.  مريحة  داخلية 
يجب مراعاتها في تصميم المباني الموفرة للطاقة. حيث أن تكتيل 
المبنى وتصميمه وفقا لحركة الشمس والرياح يخلق فرصا متعددة 

لتوفير الطاقة.

7. فهم المناخ جيدا

منها  كل  تتطلب  مناخية؛  مناطق  ثالثة  إلى  األردن  مناخ  ينقسم 
استراتيجيات تصميم مختلفة. العاصمة عمان هي جزء من منطقة 
الصيف،  فصل  في  جاف  حار  إلى  معتدل  بمناخ  وتتميز  المرتفعات، 
الحرارة  تتراوح متوسط درجات  بارًدا وماطًرا.  الشتاء  في حين يكون 
ويوليو  يناير  شهري  في  مئوية  درجة   25 إلى  مئوية  درجات   8 من 
يناير،  شهر  في  العام  خالل  برودة  األيام  أكثر  يكون  التوالي.  على 
األيام حرا  ، أما عن أكثر  الحرارة إلى الصفر مئوية  حيث تصل درجات 
 39 إلى  القصوى  الحرارة  درجة  تصل  حيث  يوليو  شهر  في  فيكون 

درجة مئوية.
Cº

40
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-10
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1.0k

0.8k

0.6k

0.4k

0.2k

0.0k

8. الشمس مصدر الطاقة

أداة تصميم تساعد في  الشمس  يعد مخطط مسار 
فهم حركة الشمس حسب الموقع الجغرافي وخطوط 
معرفة  يمكن  الشمس،  مسار  مخطط  من  العرض. 
اإلرتفاع( وزوايا الشمس  زوايا الشمس العمودية )زوايا 
األفقية )السمت( في أوقات مختلفة على مدار السنة. 
الشمس  تكون  يونيو،   21 يوم  الصيفي  االنقالب  ففي 
مرتفعة في السماء وتصل زاوية االرتفاع إلى 82 درجة 
االرتفاع في فصل الشتاء  زاوية  في عمان بينما تصل 
21 ديسمبر حوالي 35 درجة  الشتوي يوم  االنقالب  في 
في  ضروري  الزوايا  هذه  معرفة  النهار.  منتصف  في 

تصميم المباني البيئية الموفرة للطاقة.

N
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أغسطسأكتوبرديسمبر يوليوسبتمبرنوفمبر

1 يوليو

1 سبتمبر

1 يناير1 ديسمبر

1 أبريل

1 يونيو

مايو ينايرفبرايرمارسأبريليونيو
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9. هل نصّمم لكسب أشعة الشمس أم لحجبها ؟

خالل  للمبنى  الدخول  من  المباشرة  الشمس  أشعة  منع  المهم  من 
أحمال  وزيادة  الداخلية  الحرارة  درجة  رفع  إلى  تؤدي  ألنها  الصيف  فصل 
التبريد. إال أنه في فصل الشتاء، تعد الشمس مصدًرا طبيعيًا للتدفئة 
تزيد من درجة الحرارة الداخلية وتخفض من أحمال التدفئة في المبنى. 
وأكثر  منخفضة  والغروب  الشروق  فترة  الشمس  ارتفاع  زوايا  تعتبر 
الجهة  من  الشمس  أشعة  تكون  بينما  بها.  التحكم  ويصعب  شدة، 
وسائل  تصميم  يسهل  مما  السماء  في  ومرتفعة  عمودية  الجنوبية 

التظليل المناسبة لحجبها في الصيف.

10. يمكن أن تساعدنا األشجار في 
التحكم باإلشعاع الشمسي

يمكن أن تساعد األشجار في تظليل المباني. بحيث 
إلى 85 ٪  األوراق ما يصل  األشجار متساقطة  تمنع 
في  أما  الصيف.  الشمسي في فصل  اإلشعاع  من 
، فإنها تسمح  فصل الشتاء، عندما تسقط األوراق 
فروعها.  بين  بالمرور  الشمس  ِأشعة  من   ٪  70 ل 
كقاعدة عامة يجب زراعة األشجار بحيث تقع المظلة 
على امتداد خط زاوية 45 درجة مرسومة من قاعدة 

المبنى.

شمس الصباح

الشمال

االنقالب الصيفي ٢١/ يونيو

االنقالب الشتوي 
٢١ / ديسمبر ٣٥ ٥

٨٢ ٥
الشمال

الصيف

الشتاء

٤٥ ٥
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11. زراعة األشجار العالية في الشرق والغرب 

أشعة  تمنع  أن  يمكن  والغربية  الشرقية  الواجهة  في  العالية  االشجار 
الرياح.  للمبنى وتضمن حمايته من  الوصول  المنخفضة من  الشمس 
من  المحمية  غير  والغربية  الشرقية  للواجهات  يمكن   ، عّمان  في 
المبنى  الداخلية في  الحرارة  المباشر أن تزيد درجة  اإلشعاع الشمسي 

حتى 2 درجة مئوية في الصيف.

13. كسب الحرارة وفقدانها من األسطح

بحيث  الشمسي.  اإلشعاع  بشدة  األردن  يتميز 
اإلشعاع  من  نسبة  أعلى  المستوية  األسطح  تتلقى 
الحراري  الكسب  انتقال  يتم  اليوم.  طوال  الشمسي 
الشمسي من خالل السقف إلى المبنى ويترتب عليه 
التبريد في  وأحمال  الداخلية  الحرارة  درجات  زيادة في 
من   ٪  25 فإن  الشتاء،  فصل  عن  أما  الصيف.  فصل 
الحرارة يتم فقدها من األسقف مما يزيد من أهمية 

العزل الحراري للسقف.

12. األشجار القصيرة في المقدمة، والمرتفعة في الخلف
يفضل زراعة أشجار ذات ارتفاعات مناسبة حسب مدى بعدها من الواجهة 
الجنوبية .بحيث يتم زراعة األشجار والشجيرات األقصر ارتفاعًا بالقرب من 
المبنى، وزيادة ارتفاع األشجار كلما زاد البعد عن المبنى لتوفير التظليل 

المناسب للواجهة في فصل الصيف كما في الرسم.

٦ متر ٨ متر

الشمال

١٨ متر ٢٤ متر

شجيراتأشجار ٦ مترأشجار ٩ مترأشجار ١٢ متر
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14. حماية األسطح ومعالجتها

الشمس  لتعكس أشعة  فاتحة  بألوان  المبنى  يفضل طالء سقف 
الخصائص  المبنى حسب  إلى داخل  المكتسبة  الحرارة  وتقلل من 

التالية:

معامل االمتصاص أكثر من 0,30 
االبتعاثية ال تقل عن 0,75 

مؤشر االنعكاس الشمسي ال يقل عن 0,70

اإلنعكاس الشمسي: 

هو النسبة المئوية للطاقة الشمسية المنعكسة عن السطح.

تشير  حيث   ،1 إلى  صفر  من  الشمسي  اإلنعكاس  قيمة  تتراوح 
قيمة الصفر إلى أن المادة تمتص جميع الطاقة الشمسية وتشير 

القيمة 1 إلى اإلنعكاس الكلي. 

الشمسي  لإلشعاع  السطح  انبعاث  لمدى  مقياس  هي  اإلنبعاثية 
والحرارة.

15. األسطح المزروعة تقلل من فقدان 
الحرارة

سطح  ُيغطي  سقف  هو  المزروع  األخضر  السطح 
المبنى جزئيا أو كليا بالنباتات والتربة أو بالمحاصيل. 
زراعة األسطح لها فوائد متعددة؛ فهي تعزل السطح 
الجزر  أثر  من  تقلل  كما  الحرارة،  فقدان  من  وتخفض 
الحرارية وتقلل من شدة اإلشعاع الشمسي، وبالتالي 
تخفض من أحمال التدفئة والتبريد واستهالك الطاقة. 
الطاقة  من  تقلل  أن  المزروعة  لألسطح  يمكن 
 .]38[  ٪  17 بنسبة  والتبريد  للتدفئة  المستهلكة 
في حال عدم إمكانية زراعة األسطح، يمكن االستعاضة 
عنها بأحواض مزروعة موزعة على األسطح والحصول 

على نتائج مجدية أيضا.

أثر الجزر الحرارية الحضرية: 
الحضرية مقارنة  المناطق  الحرارة في  درجة  ارتفاع  هو 
بالمناطق الريفية المحيطة بسبب األنشطة البشرية.

لمدينة  الهواء  حرارة  درجة  متوسط  يكون  أن  يمكن 
بها مليون شخص أعلى بمقدار ١-٣ درجات مئوية من 
يصل  أن  يمكن  المساء  وفي  بها  المحيطة  المناطق 

الفرق إلى 12 درجة مئوية.

معامل االمتصاص أكثر 
من 0,30 

االبتعاثية ال تقل عن 0,75 
مؤشر االنعكاس الشمسي ال 

يقل عن  0,70
سقف تقليديسقف مزروع
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16. استخدام تقنية األسقف الباردة

يتم تصميم األسقف الباردة لخفض درجة حرارة السطح 
عن طريق 

سقف  طالء  استخدام  هو  الباردة  لألسقف  شيوًعا  األكثر  الحل  يعتبر 
ذو انعكاسية عالية. عادة ما يكون الطالء ذو لون أبيض أو لون فاتح 
السقف  ويبقي  الشمسي  اإلشعاع  يمنع  يخلق سطحًا عاكسًا  بحيث 
أكثر برودة. يساهم ذلك في توفير الطاقة والكهرباء الالزمة للتبريد 
في فصل الصيف. يفضل استخدام األسقف الباردة على 80 ٪ إلى ١٠٠٪ 
من أسطح المبنى ألنها تعمل على تقليل استخدام الطاقة الالزمة 
لتبريد الهواء في مبنى من طابق واحد بنسبة تصل إلى ٪15 ]39[.

17. تظليل األسطح
يعتبر تظليل السطح وسيلة مهمة للحد من الكسب 
الحراري  داخل المبنى.  يمكن تظليل األسطح من خالل 
أو  النباتات  أو  الخرسانة  من  مصنوعة  أغطية  توفير 
الدافئ  للهواء  السطح يسمح  تظليل  القماش.   من 
بالهروب  التظليل  السطح وهيكل  بين  يتراكم  الذي 
يمكن  المرور.  من  البارد  الهواء  تمكين  طريق  عن 
أو  المتسلقة  النباتات  من  بهيكل  السطح  تظليل 
خفض  في  مهم  دور  من  لها  لما  أيضا  المتساقطة 
درجة حرارة السطح وترطيب الهواء بسبب تبخر المياه 
من أسطح األوراق. استخدام غطاء من القماش مثبت 
وسيلة  هي  لإلزالة  وقابل  السقف  من  مقربة  على 
سهلة وقليلة التكلفة لتظليل السطح: بحيث يمنع 
الغطاء دخول الحرارة خالل النهار ويساعد على التبريد 

من خالل اإلشعاع في الليل بعد إزالته ]40[.

عكس أشعة الشمس 
الساقطة عليها

امتصاص حرارة أقل إلى 
داخل المبنى

تقليل الكسب الحراري 
وتخفيض معدل 
استهالك الطاقة

سقف
 بارد

٢٧ م ٥ 
درجة الحرارة 

الداخلية

50 م 5

34 م 5

80 م 5

٣٤ م ٥ 
درجة الحرارة 

الداخلية

سقف
 تقليدي

إشعاع شمسي

إشعاع شمسي

غطاء قماش 
عاكس

تظليل السطح 
بغطاء من النبات

غطاء نبات
تظليل جزئي

اإلشعاع الساقط

تظليل السطح 
المؤقت

تبخر



68

18. هل يمكن تتبع حركة الرياح؟
يتم دراسة حركة الرياح باستخدام مخطط وردة الرياح الخاص بالمنطقة 
المناخية والفصل من السنة. تبلغ متوسط سرعة الرياح السنوية في 
األردن أكثر من 7 م/ث على ارتفاع 10م ، و 3,16 م/ث. تتركز معظم الرياح 
من جهة الغرب والجنوب الغربي، بينما تهب الرياح الخريفية والربيعية 
الفتحات  وتصميم  المباني  توجيه  المهم  من  والشرق.  الجنوب  من 
بحيث تسمح بدخول النسائم الباردة في الصيف وتصد الرياح المباشرة 

في فصل الشتاء.

19. التحكم بسرعة الرياح
مصدات  طريق  عن  الرياح  بسرعة  التحكم  يمكن 
على  الرياح  مصدات  تعمل  األشجار.  مثل  الرياح 
 .٪  85-75 بنسبة  وسرعتها  الرياح  ضغط  تقليل 
ارتفاع المصدات هو العامل األكثر أهمية في تصميم 
مصدات الرياح ألن مدى المنطقة المحمية أمام مصدات 
المصدات.  هذه  طول  على  يعتمد  وخلفها  الرياح 
يؤدي التحكم في سرعة الرياح إلى القضاء على فرق  
الضغط على جانبي المباني، مما يبقي الهواء الدافئ 
في فصل الشتاء داخل المبنى والهواء البارد خارجًا. 
الطاقة  من  الهوائية  المصدات  تقلل  لذلك،  نتيجة 
الشتوية  الرياح  للتدفئة عن طريق منع  المستهلكة 
خفض  على  أيًضا  الهوائية  المصدات  تعمل  الباردة. 
عن  الحراري  الكسب  انخفاض  بسبب  التبريد  أحمال 
طريق الحمل الحراري أو من تسريب الهواء من منطقة 
الضغط المرتفع. مصدات الرياح التي تقع على بعد 
يساوي خمسة أضعاف ارتفاعها يمكن أن تؤدي إلى 
توفير الطاقة بنسبة 15-20 ٪ بسبب تقليل أحمال 

التبريد والتدفئة الالزمة في المبنى ]44[.
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20. فهم اتجاه الرياح
تصميم  في  أساسيًا  عنصرًا  وسرعتها  الرياح  اتجاه  تحليل  يعتبر 
منه  تأتي  الذي  االتجاه  ُيسمى  المباني.  في  الطبيعية  التهوية 
 .)-(  Leeward المقابل  االتجاه  بينما ُيسمى   ،  )+(  Windward الريح 
الرياح  منه  تهب  الذي  الجانب  عند  العالي  الضغط  منظقة  تتشكل 
الرياح. وعليه،  اتجاه  المبنى عموديًا على  المبنى عندما يكون  على 
فإن تدوير المبنى 45 درجة عن اتجاه الرياح سيؤدي إلى إنشاء مناطق 

ضغط إضافية من ال Windward وزيادة كفاءة التهوية الطبيعية.

_+ _+

+

Windward WindwardLeeward Leeward

45o

ءة
فا

 ك
ثر

ألك
ا

21. التصميم المتضام يستهلك طاقة 
أقل 

المساحات  المباني ذات  الطاقة في  يختلف استهالك 
كما  إشغالها،  فترة  خالل  المتشابهة  الداخلية 
البناء  مرحلة  في  للمواد  حاجتها  مقدار  ويتفاوت 
نسبة  تؤثر  الخارجي.  غالفها  مساحة  اختالف  بحسب 
مساحة الجدران إلى حجم المبنى على معدل كسب 
المساحة  زادت  كلما  المبنى.  من  وفقدانها  الحرارة 
الفقدان  زاد  الخارجية،  للظروف  المبنى  المعرضة في 
خسائر  على  للتغلب  الطاقة  استهالك  وزاد  الحراري 
المباني  مثل  المتضام  التصميم  يعتبر  الحرارة. 
كفاءة  وأكثر  للطاقة  فقدانًا  أقل  عموديًا  الممتدة 

مقارنًة بالوحدات السكنية المنفردة.

تكتيل المبنى وشكله

الوظائف،  ونوّزع  الفراغات،  ونوجه  المباني،  بها  التي نصمم  الطريقة 
المباني،  في  الطاقة  استهالك  مقدار  على   تؤثر  الواجهات،  ونصمم 

ويجب أن تتالئم مع الخصائص المناخية للمنطقة.

٪142

٪133٪100

٪200
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22. يؤثر شكل مخطط المبنى على استهالك 
الطاقة

يرتبط  ألنه  الطاقة  استهالك  على  المبنى  مخطط  شكل  يؤثر 
تقليل  يفضل  المبنى.  على  الساقطة  الشمسي  اإلشعاع  بكمية 
والغربية ألنها تتعرض لشدة  الشرقية  الجهة  الواجهات في  أبعاد 

الواجهة.  الذي يكون عموديا على  اإلشعاع الشمسي 

23. يؤثر حجم المبنى على كفاءة 
الطاقة

تعد نسبة عرض المبنى إلى ارتفاعه أحد أهم العوامل 
مساحة  تحدد  ألنها  الطاقة.  كفاءة  على  تؤثر  التي 
بين  الحرارة  انتقال  منها  يتم  التي  المبنى  سطح 
المبنى  مساحة  ومقدار  والخارجية  الداخلية  البيئة 
منطقة  في  الشمسية.  الطاقة  لكسب  تخضع  التي 
نسبة  ذو  المستطيل  الشكل  يعتبر  الحار،  المناخ 
كفاءة  األكثر  هو   1:1,7 أو   1:1,3 االرتفاع  إلى  العرض 

للطاقة.

1 ١,٣-١,٧
المستطيل  الشكل 
الحار  للمناخ  األنسب 

والمعتدل

المربع  الشكل   
المناطق  أكثر مالءمة في 

الباردة بسبب تساوي كمية 
الشمسي على  اإلشعاع 

الواجهات جميع 

الشمال
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25. توجيه الفراغات حسب الوظيفة

في  الفراغات  وتوزيع  الغرف  توجيه  مراعاة  يجب 
اإلشغال  وساعات  االستخدام  نوع  حسب  المبنى 
الغرف  توجيه  يجب  الداخلية.  الحرارة  كسب  وكمية 
األكثر إشغاال إلى الجهة الجنوبية المظللة، ومناطق 
ألنها  والغرب  الشمال  نحو  الدرج  وبيت  الخدمة 
واجهات باردة في الشتاء. بناء على ساعات إشغال 
السكان،  من  الداخلية  الحرارة  ومكاسب  الفراغات 
الجنوب،  باتجاه  المعيشة  غرف  بتوجيه  يوصى 
الشمال  إلى  والمطبخ  الشرق،  إلى  النوم  وغرف 
من  الحراري  الكسب  تقليل  أجل  من  الشرقي 
الشمس خالل ساعات اشغال الفراغ وبالتالي خفض 

استهالك الطاقة وضمان الراحة الحرارية ]٤١[.

24. التوجيه، التوجيه، التوجيه!

والذي  المستدام  التصميم  خطوات  أهم  من  المبنى  توجيه  يعتبر 
يمكن أن يخفض 82 ٪ من أحمال التدفئة والتبريد ]45[. تعتمد العديد 
الصحيح  باالتجاه  المبنى  توجيه  على  البيئية  االستراتيجيات  من 
المناسب  التوجيه  ويعتبر  كما  والرياح.  الشمس  حركة  يراعي  الذي 
كالطاقة  المتجددة  الطاقة  أنظمة  عليه  تعتمد  الذي  األساس  هو 

الشمسية في حال تركيبها في المبنى.

يجب توجيه المبنى بحيث يكون المحور الطويل باتجاه الجنوب 
الواجهة  تتميز  الجنوب.  باتجاه  درجة   15 عن  تزيد  ال  بزاوية  أو 
أنه  إال  النهار،  خالل  الشمسي  لإلشعاع  تعرض  مدة  بأطول  الجنوبية 
صيفًا  بصدها  الشمس  بأشعة  والتحكم  الواجهة  تظليل  يسهل 
والغربية  الشرقية  الواجهات  تتمتع  بينما  شتاء،  بدخولها  والسماح 
يشكل  مما  الشمسي  اإلشعاع  وشدة  المنخفضة  الشمس  بزوايا 

تحديًا وصعوبة في التظليل.

غربشرق

جنوب

15O15O
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26. فصل المساحات والغرف

من  مجموعة  أو  مساحة  هي   )Thermal Zone( الحرارية  المنطقة 
عند  والتبريد.  التدفئة  ظروف  نفس  في  تشترك  التي  المساحات 
تصميم المنزل، يجب مراعاة فصل الوظائف والغرف لتكون مغلقة 
كان  إذا  الغرف.  بين  الحرارة  فقدان  تجنب  أجل  من  ومنعزلة  تمامًا 
والتبريد  التدفئة  تشغيل  عند  إغالقه  يجب   ، داخلي  درج  هناك 
التدفئة  كفاءة  من  ويقلل  األعلى  إلى  يصعد  الساخن  الهواء  ألن 

والتبريد.

27. أبعاد الغرف

يجب  مهم  عامل  والغرف  الفراغات  أبعاد  اختيار  إن 
للطاقة.  الموفرة  المباني  تصميم  عند  مراعاته 
Shallow( األفقي  المسقط  ضحلة  الغرف  تعتبر 
والتهوية  اإلنارة  تصميم  عند  كفاءة  أكثر   )Plan

اإلنارة  وصول  سهولة  تضمن  ألنها  الطبيعية 
الغرفة.  أنحاء  جميع  في  وتوزيعها  والتهوية 
الغرف  عمق  تصميم  في  ترشد  التالية  المعادلة 
البيئي  التصميم  استراتيجيات  تحقيق  لضمان 

بكفاءة.

O 22

O 19

O 20O 21

O 21

من أجل ضمان كفاءة اإلنارة الطبيعية في الغرفة ذات النافذة 
من جهة واحدة، فإن عمق الغرفة يجب أن يحقق المعادلة التالية:

L= عمق الغرفة من النافذة إلى الجدار الخلفي
W= عرض الغرفة مقاسة عبر جدار النافذة
h= ارتفاع رأس النافذة فوق مستوى األرض

Rb= متوسط مساحة االنعكاس   في النصف الخلفي من الغرفة 

)تبلغ القيمة في مكتب نموذجي حوالي 0,5(.

BS Daylight Code 2, p19 :المصدر 

w

h

L

L 

W

L 

h

2

(1-Rb )
+ <
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28. نسبة مساحة النافذة إلى مساحة الجدار 
)WWR(

المساحة  مقياس  هي  الجدار  مساحة  إلى  النافذة  مساحة  نسبة 
الكلية لجميع فتحات الواجهة الشفافة باستثناء اإلطارات مقسومة 

على مساحة  الجدار الخارجي.

في   ٪  10 و  المعيشة  غرف  في   ٪  15 عن   WWR نسبة  تقل  أال  يجب 
مناطق الخدمة. إال أنه يجب أن تختلف نسبة ال WWR حسب توجيه 
في  موضح  هو  كما  والرياح  الشمس  حركة  اختالف  بسبب  النافذة 

الرسم لمدينة عمان.

E

WWR=15%

WWR=20% - 30%

WWR=5%WWR=15%
W

N

S

29. التصميم لإلنارة الطبيعية

للسكان؛  متعددة  فوائد  له  الطبيعي  النهار  ضوء 
فهو يزيد من:

ويقلل من استهالك الطاقة والكهرباءفي المبنى 
عن طريق تقليل استخدام اإلضاءة الصناعية 

من 20 إلى 30 ٪. 
الشمس  وأشعة  النهار  ضوء  بين  الخلط  عدم  يجب 
اإلنارة  تصميم  ويجب  كما  المرغوبة.  غير  المباشرة 
الفراغ  داخل  متساو  توزيع  تضمن  بحيث  الطبيعية 
  Glare التباين والبهر  البصرية وتقليل  الراحة  لضمان 
الناتج عن التضاد الشديد بين مستوى شدة اإلنارة في 
الداخل والخارج. تؤثر العديد من العوامل على توزيع 

ضوء النهار مثل: 

WWR  هو عامل مهم ألنه:

يؤثر على مقدار الكسب 
الحراري من الشمس

يتحكم بكمية ضوء 
النهار النافذة

اإلنتاجية

ارتفاع رأس النافذة عمق الغرفة

نوع الزجاج

وسائل التظليل

الراحة البصريةالصحة

يؤثر على كفاءة 
التهوية الطبيعية
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30. قانون اإلنارة الطبيعية

تكون اإلنارة الطبيعية أخف في نهاية الغرف ذات المخطط العميق اذا 
من  التأكد  الضروري  من  فإنه  لذا  فقط.  واحد  جانب  من  مضاءة  كانت 
الغرف  لعمق  بالنسبة  كافية  إنارة  بتوفير  يسمح  النوافذ  تصميم  أن 
ضعف  هو  الغرفة  في  النهار  ضوء  اختراق  عمق   : القاعدة  باستخدام 

ونصف ارتفاع النافذة.

31. تصميم الواجهات العميقة

تعمل الواجهات العميقة على تظليل الزجاج وتشتيت أشعة الشمس 
المباشرة مما يقلل من التباين والبهر ويضمن توزيع اإلنارة الطبيعية 

بشكل متساو في الغرفة.

32. يؤثر شكل النوافذ وموقعها من 
الجدار على اإلنارة الطبيعية

النافذة، كلما كان دخول ضوء  ارتفع رأس  كلما 
النهار إلى مسافات أعمق داخل الغرفة. 

عند تصميم النوافذ فإنه يجب مراعاة المحافظة على 
من  المبنى.  خارج  إلى  للسكان  البصري  التواصل 
الطرق السهلة لتوفير إنارة طبيعية كافية ومتساوية 
التوزيع هي من خالل تصميم نافذة شريطية مستمرة. 
تعد النوافذ المثقوبة مناسبة أيضَا، إال أن الفواصل بين 
المنارة  المناطق  في  تباينات  تخلق  أن  يمكن  النوافذ 

والمظلمة.
ارتفاع المكتب

a

2.5a
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33. الحفاظ على رؤية األفق

زاوية السماء المرئية هي الزاوية الرأسية المفتوحة للسماء والتي يتم 
رؤيتها من وسط النافذة بحيث تكون مستوية مع الوجه الداخلي لجدار 
زاوية كبيرة من السماء، فهذا  النافذة تسمح برؤية  إذا كانت  النافذة. 

يعني أن زاوية السماء المرئية كبيرة. 

للسكان  البصرية  الراحة  من  مزيًدا  األكبر  السماء  زوايا  توفر 
ويجب أال تقل الزاوية عن 30 درجة.

34. ما هو معامل ضوء النهار  
DAYLIGHT FACTOR

“معامل ضوء النهار” 
السطح  على  الساقطة  اإلنارة  بين  العالقة  هو 
النهار المتوفرة في الخارج في سماء  وكمية ضوء 

ملبدة بالغيوم. 

فتحات النوافذ وحجمها وأبعادها تؤثر على مقدار ضوء 
النهار الذي يدخل إلى المبنى ويجب تصميمها بعناية 
لتوفير معامل ضوء النهار المطلوب وفًقا للمعادلة.

زاوية السماء المرئيةوسيلة تظليل ثابتة

زاوية السماء المرئية
D

W

A

TO

(1-R2 )
=

حيث
D= معدل معامل ضوء النهار

W= مساحة النافذة )متر2(
A= مساحة جميع األسطح في الغرفة بالمتر2 )األرض والسقف 

والجدران شاملة للنوافذ(
T= نفاذية الزجاج ) 0,57 للزجاج المزدوج ( 

O= زاوية السماء المرئية )بالدرجات(
R= متوسط   االنعكاس لألسطح )0,50 لألسطح ذو اللون الفاتح(
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35. يجب تحقيق قيم معامل ضوء النهار في 
التصميم

عند  المبنى  في  النهار  ضوء  لمعامل  القياسية  القيم  تحقيق  يجب 
التصميم البيئي لتحقيق الراحة البصرية المطلوبة. تختلف هذه القيم 

وفًقا للوظيفة ويجب مراعاتها عند تصميم المخطط الداخلي.

36. استخدام أرفف اإلنارة لتقليل 
GLARE   التباين والبهر

البصري  االنزعاج  يسبب   GLARE والبهر  التباين 
للسكان وينشأ عند وجود ضوء ساطع مثل أشعة 
اإلنارة هي  أرفف  المنعكسة.  أو  المباشرة  الشمس 
بتوفير ضوء  التي تسمح  التصميمة  المعايير  أحد 
في  والتباين  التوهج  منع  مع  المبنى  في  النهار 
اإلنارة ويمكن تصميمها وفًقا للقاعدة في الرسم.

الممرات

غرف المكاتب

الغرف الصفية

المكتبات

صاالت الرياضة

غرفة الطعام

الطبخ

غرفة المعيشة

غرفة النوم

الحد األدنى لمعامل 
ضوء النهار

معدل معامل 
ضوء النهار

رف اإلنارة
على األقل ٣ م

y

w=h w
=y

h

المباني التجارية والصناعية

المباني السكنية

2

5
5
5

5

5
2
1.5
1

2
2
1.5

3.5

2.5

0.6

0.6
0.5

0.3



77 الفصل 5 -  100 إستراتيجية لتحسين أداء الطاقة في المنازل

37. اإلضاءة النهارية السقفية

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة عند تصميم اإلنارة السقفية في المناطق 
الصيف،  في  الشمسي  الحراري  الكسب  زيادة  لتجنب  الحارة  المناخية 
وتقليل الفقدان الحراري في فصل الشتاء. كما ويجب أن يكون الزجاج 
المستخدم ذا كفاءة جيدة وخصائص حرارية عالية، مع توفير وسائل 
من  السقفية  الفتحة  لمساحة   ٪  1 نسبة  تعتبر  الداخلية.  التظليل 

مساحة الفراغ المنار تحت تلك الفتحة كافيا إلنارته طبيعيًا.

 )CLERESTORIES( 38. النوافذ المرتفعة

المرتفعة  النافذة  هي   Clerestory المرتفعة  النافذة 
هو  منها  والغرض  العين.  مستوى  فوق  الجدار  في 
أكبر  عمق  إلى  بالدخول  الطبيعية  لإلنارة  السماح 
االرتفاع  على  المصممة  بالنوافذ  مقارنة  الغرفة  في 
التقليدي. يمكن استغالل هذه الفتحات أيضا للتهوية 
الداخلي،  الهواء  بتبادل  السماح  خالل  من  الطبيعية 
حيث تدخل النسائم من خالل الفتحات السفلية في 
اختالف  بسبب  العلوية  الفتحات  من  وتخرج  المنزل 

درجة حرارة الهواء وكثافته.

2H

تصميم النوافذ المرتفعة بالنسبة الرتفاع الفراغ

تصميم اإلضاءة النهارية السقفية بالنسبة الرتفاع الفراغ

تشتيت اإلضاءة النهارية عن طريق التظليل 
لتجنب التباين والبهر

H 2H

2 1/2H

2 1/2H 2 1/2H 2 1/2H

2 1/2H4H

1/2H

1/2H

H

H

1/2H 1/2HH

H

H

H
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40. استخدام المناور لزيادة كفاءة 
)LIGHT WELLS( اإلنارة الطبيعية

يتم  داخلية  مساحة  عن  عبارة  الضوئي  البئر 
والهواء  للضوء  للسماح  المبنى  داخل  توفيرها 
تصلها  ال  التي  المظلمة  المناطق  إلى  بالوصول 
وطالء  ضوئية  كآبار  المناور  استغالل  يمكن  اإلنارة. 
انعكاس  لتمكين  فاتحة  بألوان  الداخلية  جدرانها 

ضوء النهار ودخوله إلى مسافات أعمق.

39. الفناء الداخلي وفوائده

للطاقة  الموفرة  المباني  فوائد عديدة في تصميم  الداخلي  للفناء 
استخدامه  يمكن  الفناء  تظليل  حال  في  الحارة.  المناخات  في 
كوسيلة للتهوية الطبيعية في فصل الصيف بحيث يتمتع الهواء 
المظلل بدرجة حرارة أقل وكثافة أعلى مقارنًة بالهواء الداخلي في 
النوافذ  فتحات  خالل  من  للمبنى  الدخول  على  يحفزه  مما  المبنى 
في الفناء وتحسين البيئة الداخلية. يجب أال يزيد عمق الفناء عن 

ثالثة أضعاف ارتفاع المبنى المجاور لضمان تظليله بالكامل.

X

X

X

<3X
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)SUN PIPES(  41. أنابيب الشمس

إلى  الطبيعي  النهار  ضوء  لجلب  الشمس  أنابيب  استخدام  يتم 
الحرارة.  بإدخال  السماح  دون  نوافذ  أي  على  تحتوي  ال  التي  المناطق 
يقع  وناشر.  ضوء  وأنبوب  مجمع،  من  الشمس  أنابيب  أنظمة  تتألف 
المجمع عادًة على مستوى السقف ويصنع من زجاج مقبب لجمع ضوء 
إلى  الضوء  توجه  نقل  وسيلة  بمثابة  اإلضاءة  أنبوب  يكون  الشمس. 

الغرفة لتكون مضاءة بإنارة طبيعية. 
على الرغم من عدم انتشار هذه االستراتيجية على نطاق واسع 
في األردن،  إال أنه يمكنها أن توفر ما بين 25 ٪ إلى 50 ٪ من اإلضاءة 

المناسبة للعمل وتقلل من استهالك الطاقة والكهرباء.

أبعاد أنابيب الشمس المقترحة حسب استخدام الفراغ

نوع الفارغ مساحة الفارغ قطر أنبوب الضوء

الممرات القصيرة والمخازن ٠ - ٤ م٢ 15.5 سم

غرف الموزع والحمامات الصغيرة ٤ - ١٠ م٢ ٢٣ - ٢٥ سم

 غرف الموزع الكبيرة والحمامات
وبيوت الدرج

١١ - ١٥ م٢ ٣٢ -٤٥ سم

 المطابخ وغرف النوم وغرف
المعيشة والجلوس

١٦ - ٢٢ م٢ ٥٢ -٥٥ سم

42. التهوية الطبيعية: استراتيجية 
بسيطة ذات فوائد عدة

ُتستخدم القوى الطبيعية مثل قوة الرياح أو االختالف 
في درجة حرارة الهواء والكثافة، لتحفيز الهواء على 
التهوية  لتحقيق  الداخلي  الفراغ  وإلى  من  الحركة 

الطبيعية. من فوائد التهوية الطبيعية أنها: 

https://www.sterlingbuild.co.uk/info/5-things-you-need-to-know- :المصدر
about-sun-light-pipes

في  صحيح  بشكل  الطبيعية  التهوية  دمج  تم  إذا 
المباني  في  الحراري  األداء  يتحسن   ، التصميم 
بنسبة  الطاقة  استهالك  ويقل  عمان  في  السكنية 

تصل إلى 30 ٪ ]41[.

 تقلل من 
أحمال التبريد 

في الصيف

تحسن صحة 
وإنتاجية 
السكان 

 تخفض من 
درجة الحرارة

 تقلل من 
انبعاثات 
الكربون

 تخفض من 
الرطوبة

 تخفض من 
فواتير الطاقة 

والكهرباء

تحسن جودة 
الهواء 
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43. معدالت التهوية الطبيعية المطلوبة

التهوية  معدل  تحقيق  هو  الطبيعية  التهوية  تصميم  من  الهدف 
والحفاظ على درجة حرارة مريحة وتحقيق مستويات الرطوبة والملوثات 

المقبولة داخل المبنى. 

في مناطق المعيشة وغرف النوم ، يجب توفير معدل تهوية ال 
يقل عن:

في المطابخ والحمامات، يجب توفير معدل التهوية ال يقل عن:

4 لتر/ ثانية، لكل شخص

14 لتر/ ثانية، لكل شخص

44. المحافظة على نسبة الرطوبة بين 
 ٪7٠-4٠

ينبغي الحفاظ على مستويات الرطوبة بين ٪40 - ٪70  

داخل المبنى من أجل تحقيق الراحة الحرارية للسكان. 

انخفاض معدل الرطوبة يسبب:

جفاف الجلد

تحفز نمو الفطريات

تعزز انبعاث المواد الكيميائية من 
المواد مما يؤثر على األثاث الداخلي 

والجدران وجودة الهواء الداخلي.

الحكة والتشققات

تسبب الحساسية

أما زيادة نسبة الرطوبة:
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46. التهوية الطبيعية من جهة واحدة  
)SINGLE SIDED VENTILATION(

التهوية من جهة واحدة تستخدم للغرف التي ال يزيد 
تتراوح  أن  يجب  الغرفة.  ارتفاع  ضعف   2,5 عن  عمقها 
مساحة فتحات التهوية بين 5 ٪ إلى 10 ٪ من مساحة 
الغرفة. هذه التقنية مناسبة أكثر للمناخات المعتدلة 

وغير فعالة في المناخات الحارة.

45. التهوية الطبيعية من جهتين 
 )CROSS VENTILATION( 

أنواع  أنسب  التهوية من فتحتين في جدارين متقابلين من  تعتبر 
التهوية من  عمان.  لمناخ  والمناسبة   ، العميقة  للمساحات  التهوية 
جهتين تحفز الهواء على االنتقال من المدخل إلى المخرج المقابل 

حامال معه الحرارة الداخلية. 

يجب أن ال يزيد عمق الغرفة عن 5 أضعاف االرتفاع،
 وتبلغ مساحة الفتحات المطلوبة حوالي

2٪ من مساحة األرضية )1 ٪ على كل جانب من المساحة(.

max 5H

W<2H

W<2.5H

W

W

h approx 
1.5m

H

H

H

التهوية الطبيعية من جهة واحدة بفتحة واحدة

التهوية الطبيعية من جهة واحدة بفتحتين على 
نفس الجدار
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48. االختالف في عرض مدخل الهواء 
ومخرجه يزيد من سرعة الهواء

تكون  عندما  للهواء  تدفق  أكبر  على  الحصول  يتم 
أكبر  خروجها  وفتحات  صغيرة،  الهواء  دخول  فتحات 
يتولد  الذي  الهواء  ضغط  األقل.  على   ٪  25 بنسبة 
خالل  من  الهواء  يدفع   ، الصغيرة  النافذة  على 
الفتحات بضغط عاٍل وسرعة أكبر نحو النافذة األكبر. 
يسرع  الذي   )Venturi( فنتوري  تأثير  إلى  ذلك  ويرجع 
ممر  داخل  الضغط  من  ويقلل  الهواء  تدفق  من 

الهواء بين النافذتين.

47. التهوية من جهة واحدة بفتحتين 
)STACK EFFECT VENTILATION(

تعتمد التهوية من جهة واحدة بفتحتين على ارتفاع المدخنة وعلى 
فرق الضغط الناتج عن درجات حرارة الهواء. تزداد كفاءة التهوية كلما 
النوع  هذا  يكون  المدخنة.  ارتفاع  وزاد  الحرارة  درجات  في  الفرق  زاد 
وارتفاع  الغرفة  ارتفاع  2.5 ضعف  يساوي  إلى عمق  فعال  التهوية  من 

المدخنة يبلغ طوله ضعف أطول مساحة تهوية.

مخرج 
الهواء 

الساخن

مدخل 
الهواء 

البارد

نة
دخ

لم
ع ا

فا
ارت

فتحات مدخنة 
الهواء 2-3م

 فوق قمة السطح

ارتفاع الغرفة 4-8 م

ارتفاع مخرج الهواء 
أكبر من عمق 

المدخنة

المساحة الفارغة في 
قاع المدخنة تساوي 

ضعفي المقطع 
العرضي للمدخنة
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49.  ارتفاع قمط النوافذ يؤثر على حركة الهواء

يؤثر ارتفاع قمط النوافذ على حركة الهواء وتوجيهه داخل الفراغ مما 
ومخارج  مداخل  تعمل  المبنى.  من  مختلفة  عناصر  تبريد  إلى  يؤدي 
الهواء العليا على تبريد هيكل المبنى، بينما تعمل مداخل الهواء 

المنخفضة على تبريد السكان.

50. يجب تصميم القواطع الداخلية بشكل مناسب 
لزيادة كفاءة التهوية الطبيعية

المتساوي  التوزيع  لضمان  ضرورية  واألثاث  الداخلية  القواطع  تعد 
لتدفق  تسمح  بحيث  تصميمها  يتم  أن  ويجب  الطبيعية  للتهوية 
الهواء بشكل جيد داخل الفراغ وتحافظ على سرعته. يجب أن تحتوي 

المساحات الكبيرة والمفتوحة على نوافذ كبيرة في 
الجدران المتقابلة لتحفيز الهواء على الحركة عبرها. 
تزيد سرعة الهواء إذا كانت القواطع أقرب إلى مخارج 
الهواء. أما في التصميم التقليدي للشقق السكنية، 
فيمكن تحسين كفاءة التهوية الطبيعية من خالل 
حركة  وتحفيز  الصيف  في  والنوافذ  األبواب  فتح 
الهواء. كما يمكن استخدام المناور وبيت الدرج، في 
حال تصميمه في الموقع المناسب، كمدخنة للهواء 
لشفط الهواء الساخن إلى الخارج واستبداله بالهواء 

البارد في المباني متعددة الطوابق.

تبريد السكانتبريد هيكل المبنى

تصميم المسقط األفقي التي يوفر مسارات فعالة للهواء هو أساس 
التهوية الطبيعية الفعالة
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51. مالقف الهواء

تعمل المالقف على شفط الهواء الخارجي الساخن وتبريده و توزيعه 
عبر المبنى. توضع فتحات مخارج الهواء في أعلى الجدران في الجانب 
المواجه لمهب الريح حيث يكون الضغط أقل من داخل المبنى. يمكن 
تبريد الهواء عن طريق وضع جرات مسامية مليئة بالماء البارد عند 
الفتحات العلوية مما يقلل درجة حرارة الهواء عندما يعبر حوله ويزيد 
الهواء  المبنى واستبدال  من كثافته، ويتسبب في تحريكه ألسفل 
ومخارجه الهواء  مداخل  فتحات  تشكل  أن  يجب  بداخله.  الساخن 

في مالقف الهواء 3-5 ٪ من مساحة الغرفة التي تخدمها.

52. استخدام المناور وبيت الدرج 
للتهوية والتبريد

كعنصر  المبنى  في  الدرج  بيت  استخدام  يمكن 
تبريد يعمل على مبدأ مداخن الهواء من خالل وضع 
فتحات للتهوية في الطابق األخير من بيت الدرج. يتم 
كثافته  بسبب  األعلى  إلى  الساخن  الهواء  شفط 
المنخفضة ثم إلى خارج المبنى، واستبداله بالهواء 
البارد في المستويات السفلية مما يؤدي إلى خفض 

درجات الحرارة.  

اإلشعاع 
الشمسي 
المنعكس

تدفق الهواء عن 
مدخنة الهواء

الهواء الباردالهواء البارد

نوافذ قابلة للفتح

فتحات لخروج الهواء

يصعد 
الهواء 
الدافئ 
بتأثير 
المدخنة
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53. التهوية الليلية:

مع اختالف الفرق في درجات الحرارة بين النهار والليل في مناخ عمان 
وفتحها  النهار  خالل  النوافذ  بإغالق  يوصى  فإنه  الصيف،  فصل  خالل 
اليوم  خالل  المبنى  في  المخزنة  الحرارة  إخراج  على  ذلك  يساعد  ليال. 
الكتلة  ذو  المبنى  يعمل  أن  يمكن  ليال.  البارد  بالهواء  واستبدالها 
خفض  على   الليلية،  والتهوية   )Thermal Mass( المناسبة  الحرارية 
درجات الحرارة القصوى أثناء النهار بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية 

باستخدام هذه االستراتيجية ]46[.

التظليل

54. التظليل 

أو  المبنى  داخل  التظليل  وسائل  تصميم  يمكن 
خارجه، وتكون إما ثابتة أو متحركة. هناك طرق متعددة 
للتظليل يتم تصميمها حسب الموقع ووفًقا للواجهة 

المراد تظليلها مثل:

التصميم  عند  االعتبار  في   الشمس  زوايا  أخذ  يجب 
تكون  التي  األوقات  في  الشمس  أشعة  لضمان حجب 
فيها أشعة الشمس غير مرغوبة في الصيف والسماح 
لها بالدخول في فصل الشتاء. يمكن أن يمنع التظليل 
من  يخفض  مما  الشمسي،  الحراري  الكسب  من   ٪  90
الراحة  من  ويزيد  الصيف  في  الداخلية  الحرارة  درجات 
يفضل  للتبريد.  الالزمة  الطاقة  من  ويقلل  الحرارية 
خفيفة  مواد  من  مصنوعة  تظليل  وسائل  استخدام 

وعاكسة للحرارة ذات معامل تظليل أقل من 0,2.

تظليل بالقماشتظليل أفقي متقطع

التظليل باللوفرات

تظليل أفقي

مظلة
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55. تظليل الواجهة الجنوبية

في الواجهات الجنوبية ، عندما تكون زوايا الشمس مرتفعة، يوصى 
باستخدام وسائل التظليل األفقي. تعتبر إضافة وسائل التظليل 
أن تقلل 25٪ من أحمال  الجنوبي استراتيجية بسيطة يمكنها 
المثلى  الكفاءة  لتحقيق   .]47[ عمان  في  والتبريد  التدفئة 

للتظليل يجب أن يتبع التصميم القاعدة المرفقة حسب الرسم.

لوح عمودي

الصيف

الشتاء

لوح أفقي

كاسرات شمسية 
أفقية وعمودية

تثبيت الكاسرات 
وفقا لزوايا الشمس 
في منتصف النهار 

 زاوية الشمس في فصل الشتاء
الصيفية في 
منتصف النهار

 زاوية الشمس 
الصيفية في 
منتصف النهار

كاسرات شمسية 
عمودية مائلة

كاسرات شمسية 
عمودية

اللوفر األفقي في مقطع عمودي

0.7 a

56. تظليل الواجهات الشرقية 
والغربية

الواجهات  في  منخفضة  الشمس  زوايا  تكون  عندما 
الشرقية والغربية، يمكن ألجهزة التظليل الرأسية أن 
تمنع دخول أشعة الشمس بشكل فعال. يتم تثبيت 
في  الشمس  لزوايا  وفقًا  الثابتة  التظليل  وسائل 
منتصف النهار في فصل الشتاء وبتم المباعدة بينها 
بشكل صحيح ، مما يسمح بدخول أشعة الشمس في 
الشتاء وبالتظليل في فصل الصيف في األماكن ذات 
الشتاء البارد. كقاعدة عامة، يجب أن يكون التباعد 
)S( بين وسائل التظليل الثابت 75 ٪ من عرضها 
قدر  رقيقة  -اللوفرات-  الشرائح  تكون  أن  ويجب   )W(
اإلمكان لتجنب حجب أشعة الشمس في الشتاء ]48[.

)W(  العرض

)S( المسافة

0.5a

a

a
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57. ترك فراغ صغير بين وسيلة التظليل وواجهة 
المبنى

التظليل  وسيلة  بين  سم   10 إلى   1 من  صغير  فراغ  ترك  يجب 
الفراغ في  المراد تظليلها. يساهم هذا  المبنى  المتحركة وواجهة 
تجمع  من  ويقلل  التظليل،  وسيلة  أسفل  الشمسي  الكسب  منع 

بينهما. الهواء  لحركة  بالسماح  الحرارة 

58. المواد أوال

خالل  من  المباني  في  الحرارة وكسبها  فقدان  يتم 
الغالف الخارجي مكونا من الجدران واألسقف والنوافذ 
الحرارية  الخصائص  فهم  المهم  من  واألرضيات. 
للمواد المستخدمة في تصميم غالف المبنى للحد 
من فقدان الحرارة ومكاسبها بناء على الخصائص 
العزل  استمرارية  على  المحافظة  يجب   المناخية. 
والتخلص  إغالقه  إحكام  وضمان  المبنى  غالف  في 
من فقدان الحرارة وكسبها ومنع تسرب الهواء من 

خالل المناطق غير محكمة اإلغالق.

الغالف الخارجي المبنى

الخارجية  المناخ  ظروف  بين  األساسي  الحاجز  المبنى  غالف  يعتبر 
والبيئة الداخلية، ويؤثر بشكل مباشر على أحمال التدفئة والتبريد. 
المناخ  مع  واألرضيات  والسقوف  الجدران  تصميم  يتوافق  أن  يجب 
المحلي لضمان درجات حرارة داخلية مريحة وتقليل استهالك الطاقة 

الالزمة للتدفئة والتبريد.

السقف

الجدران

التسريب

األرضيات

النوافذ

٪25

٪25

٪25 ٪10٪35

٪15 ٪15

٪15

٪15

٪5

1-10 cm
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60. المقاومة الحرارية 
)THERMAL RESISTANCE( 

المنتقلة  الحرارة  مقاومة  على  المادة  قدرة  هي   
الحرارية  المقاومة  ترتبط  خاللها.  من  بالتوصيل 
النحو  المادة على  الحرارية وسماكة  الموصلية  مع 

التالي: 

تتميز  أعلى  حرارية  مقاومة  لديها  التي  المواد 
أقل.  حرارة  فقدان  إلى  وتؤدي  أفضل  عزل  بكفاءة 
تقليل  إلى  المادة  سمك  زيادة  تؤدي  وبالمثل، 
التوصيل الحراري )تدفق الحرارة عبر المادة(. تعتبر 
الحرارية  االنتقالية  الحرارية هي معكوس  المقاومة 

كما في المعادلة التالية: 

)U-Value( 59. ما هي االنتقالية الحرارية

غالف  عبر  الحرارة  تدفق  معدل  هي   )U-Value( الحرارية  االنتقالية 
وخارجه  المبنى  داخل  للهواء  واحدة  حرارة  درجة  فرق  بتأثير  المبنى 

 .)W/m2K( وتقاس بوحدة واط/م٢ ك

تعطي االنتقالية الحرارية مؤشًرا على قدرة المواد على نقل الحرارة 
للمبنى.  الحراري  التصميم  في  أساسيًا  عاماًل  وتعتبر  المبنى  عبر 
الحراري  األداء  كان  الحرارية،  االنتقالية  قيمة  انخفضت  كلما 
للمادة وقدرتها على العزل أفضل وقلت نسبة الطاقة الحرارية 
مجموع  عن  عبارة  هي  للجدار  الحرارية  االنتقالية  قيمة  المفقودة. 

االنتقالية الحرارية لكل مادة من مكونات العنصر اإلنشائي.

السماكة )م(

الموصلية
=

1

انتقالية حرارية أعلى
عزل أقل

فقدان حرارة أكثر

5 5
الخارج

5 21
الداخل

انتقالية حرارية أقل
عزل أكثر

فقدان حرارة أقل

 المقاومة 
 = )R(االنتقالية الحراريةالحرارية    

المقاومة 
الحرارية
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 )THERMAL MASS(  61. الكتلة الحرارية

الحرارة  وتخزين  امتصاص  على  المادة  قدرة  هي  الحرارية  الكتلة 
المنتقلة إليها ومن ثم إطالقها. ينصح باستخدام المواد ذو الكتل 
الحرارية العالية في المناخات التي بها اختالف كبير في درجة الحرارة 
لمدة  اليوم  طوال  الحرارة  بتخزين  المادة  تقوم  والليل.  النهار  بين 
أثناء  الداخل  الحرارة في  ثم تشع هذه   )Time Lag( الزمني  )التأخر 

الليل عندما تكون درجات الحرارة منخفضة.

62. الكتلة الحرارية والعزل: مختلفان 
ولكن يعمالن معا 

من  الرغم  على  العزل  عن  الحرارية  الكتل  تختلف 
مقاومة  على  العزل  يعمل  معا.   يعمالن  أنهما 
بتخزينها.   الحرارية  الكتل  تقوم  بينما  الحرارة 
تبلغ قدرة عزل مادة عازلة سماكتها ١٠ سم  ٣٠  ضعف 
قدرة  تفوق  بينما  السماكة.  نفس  من  الطوب  قدرة 
المادة  قدرة  ضعف   ٣٠٠ الحرارة  تخزين  على  الطوب 
الثقيلة  المواد  المباني ذات  العازلة في ذلك. تتميز 
بأن لها كتلة حرارية عالية؛  الخرسانة والطوب  مثل 
بحيث تسخن وتبرد ببطء. في حين أن المواد خفيفة 
الوزن مثل الخشب لها كتلة حرارية منخفضة بحيث 
المباني  تزويد  يجب  بسرعة.  المباني  وتبرد  تسخن 
حال  في   - العالية  الحرارية  الكتل  ذات  االنشائية 
تزويدها بأنظمة التدفئة والتبريد، بطبقة عازلة ألنها 

تعتبر مواد عالية التوصيل للحرارة.

كسب الحرارة

ب. مواد ثقيلة 
الوزن مثل 

الخرسانة

الجدارين )أ( و )ب( يتساوان بالقدرة على العزل إال أن الجدار )ب( 
يتميز بكتلة حرارية أعلى ]50[.

أ. مواد خفيفة 
الوزن مثل 

الخشب

فقدان الحرارة



9٠

63. مكونات العناصر اإلنشائية

الطبقات  من  عّمان  في  التقليدية  الخارجية  الجدران  معظم  تتكون 
 10 الخارج: القصارة 2 سم، طوب اسمنتي مفرغ  الداخل إلى  التالية من 
سم، طبقة العزل الحراري 3 سم، طبقة الخرسانة 7 - 10 سم وكسوة 
للجدار   )U-value( الحرارية  االنتقالية  قيمة  سم(.   7( الخارجية  الحجر 
األكثر شيوعًا تساوي 0,75 واط/متر٢.ك وهي أقل كفاءة من القيم التي 

تحددها الكودات المحلية.

٣-٧ ٧-١٠ ٣
30

10

خارجداخل

حجر ٧ سم
طبقة خرسانة ١٠-١٥ سم

عزل حراري ٣ سم

طوب ١٠ سم

قصارة ٢ سم

بالط
اسمنت ورمل

خرسانة خفيفة  الوزن ١٠ سم

بالطة خرسانية ٣٠ سم

الوزن )10 سم(،  تتكون األسقف من لفائف عازلة للماء، خرسانة خفيفة 
وبالطة خرسانية )30 سم( ، بقيمة انتقالية حرارية تساوي ١ واط/متر٢.ك. 
، واألسمنت )2 سم(، والرمل )7  تؤدي إضافة طبقة من البالط )1 سم( 
إلى 0,8 واط/متر٢.ك. ومع  الحرارية  االنتقالية  إلى تحسين قيمة   ، سم( 

ذلك، فإن كال القيمتين أقل كفاءة مما تتطلبه الكودات المحلية.

64. قيمة أقل، كفاءة أكثر
يجب أن تبلغ قيمة االنتقالية الحرارية للجدران الخارجية 
يمكن  واط/متر٢.ك.   0,57 المحلية  الكودات  حسب 
توفر  أن  الكودة  متطلبات  مع  تتوافق  التي  للمباني 
التدفئة والتبريد. في  ٣٪ من الطاقة المستهلكة في 
حالة المباني القائمة، يمكن إضافة طبقة عازلة للحرارة 
من البولسترين المضغوط من داخل المبنى لتحقيق 
يمكن  الحراري  األداء  كفاءة  لزيادة  المطلوبة.  القيم 
قيمة  وتحقيق  األردني،  الخضراء  المباني  دليل  اتباع 
 ٪٣٠ الحرارية بنسبة  الراحة  يزيد من  0,40 واط/م2.ك مما 
واط/متر٢.ك   0,15 الحرارية  االنتقالية  قيمة  بلغت  اذا  أما 
بإضافة طبقة سماكتها 10 سم من عازل البوليسترين 
السنوية  التدفئة  أحمال  تقل  أن  يمكن  المضغوط 
المنزل  وتهوية  تظليل  من  التأكد  يجب   .٪٢٥ بقيمة 
الحرارة  درجات  ارتفاع  لتجنب  الصيف  في  جيد  بشكل 

في الصيف.

٠,40 واط/م2.ك٠,15 واط/م2.ك
االنتقالية الحرارية 
حسب متطلبات 

دليل المباني 
الخضراء األردني

٠,57 واط/م2.ك
االنتقالية الحرارية 
حسب متطلبات 
الكودات المحلية

٠,75 واط/م2.ك
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 لفائف
 عازلة
للماء

الخارج

الداخل

65. العزل الحراري لألسطح 

يجب أن تبلغ قيمة االنتقالية الحرارية لألسطح:
 0,55 واط/متر2.ك وفقا للكودات المحلية و 0,40 واط/متر2.ك وفقًا 

لدليل المباني الخضراء األردني. 

البوليسترين  ألواح  مثل  الحراري  العزل  من  طبقة  إضافة  يمكن 
المضغوط إلى السطح الداخلي للسقف وتغطيته بطبقة من ألواح 
الحرارية  االنتقالية  قيمة  لتحسين  المزيفة  السقف  ألواح  أو  الجبس 

للسقف بحيث تتناسب مع القيم المطلوبة. 

الكودات  مع  يتوافق  بما  للسقف  الحرارية  الخواص  تحسين  إن 
المحلية يمكن أن يوفر 8 ٪ في أحمال التدفئة والتبريد.

66. العزل الحراري لألرضيات

 0,8 لألرضيات  الحرارية  االنتقالية  قيمة  تبلغ  أن  يجب 
و  و 0,75  المحلية.  الكودات  لتتوافق مع  واط/متر٢.ك 
0,55 واط/متر٢.ك لتحسين األداء الحراري في المبنى 

وفقًا لدليل المباني الخضراء األردني.

بالط
اسمنت ورمل

خرسانة خفيفة  الوزن ١٠ سم

بالطة خرسانية ٣٠ سم

 ألواح جبس داخلية ١٥ مم

عزل حراري )ألواح بولسترين( ٣ سم
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67. العزل الحراري للقواطع الداخلية

الحمل  بواسطة  الحرارة  نقل  الغرف على  بين  الداخلية  القواطع  تؤثر 
بسماكة  خرساني  طوب  من  القواطع  هذه  تتكون  ما  عادة  الحراري. 
الجانبين. يتطلب تحقيق قيمة  10 سم مع قصارة اسمنتية على كال 
المباني  دليل  يتطلب  بينما  واط/متر٢.ك   2 تساوي  حرارية  انتقالية 
واط/متر٢.ك  الخضراء تحسين كفاءة المواد المستخدمة لتحقيق 1,8 

من االنتقالية الحرارية.

68. العزل الحراري لألرضيات بين 
الطوابق المختلفة

تتكون األرضيات بين الطوابق من بالطة خرسانية 
جانب،  من  قصارة  طبقة  مع  سم   30 بسماكة 
الحرارية  االنتقالية  تبلغ  اآلخر.  الجانب  على  وبالط 
المطلوبة حسب الكودات المحلية 1,2 واط/متر٢.ك 
الخضراء  المباني  دليل  في  القيمة  تبلغ  بينما 

األردني 1,00 واط/متر٢.ك.

الداخل

قاطع داخلي

داخل

داخل

قصارة اسمنتية 2 سم
طوب خرساني

قصارة اسمنتية 2 سم

الداخل

بالط
اسمنت ورمل

  خرسانة خفيفة
الوزن ١٠ سم

بالطة خرسانية
٣٠ سم 

 ألواح جبس داخلية ١٥ مم

 عزل حراري )ألواح
بولسترين( ٣ سم
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)THERMAL BRIDGES(  69. الجسورالحرارية

ذات  المبنى  من  أجزاء  هي  الباردة  الجسور  أو  الحرارية،  الجسور 
في  الجسور  هذه  تقع  عالي.  حراري  وفقد  منخفضة  حرارية  مقاومة 
المناطق غير المعزولة من المبنى مما يجعلها أكثر عرضة لفقدان 
الحرارة. توجد الجسور الحرارية بجوار األعمدة اإلنشائية وحول صناديق 
األبوجورات وحول الفتحات مثل األبواب والنوافذ. يمكن تجنب الجسور 
بعض  خالل  من  أو  البناء،  أثناء  العزل  استمرارية  خالل  من  الحرارية 
تتضمن  المبنى.  غالف  تأهيل  إعادة  أثناء  البسيطة  االستراتيجيات 
المبنى.  غالف  في  الحرارية  للجسور  مقترحة  حلوال  أدناه  الرسومات 

تجنب الجسور الحرارية يمكن أن يؤدي إلى توفير 40 ٪ من الطاقة.

الداخلالحرارةالحرارة

5-
7 

cm
5 

cm
2 

cm

8 
cm

10
 c

m

أ.  األعمدة اإلنشائية داخل الجدران الخارجية

ب. األعمدة اإلنشائية عند زوايا الجدران الخارجية

ج. األسطح وأرضيات الطوابق

د. صندوق أباجور النافذة

المصدر: ]47[.

الخارج

الداخل

رج
خا

ال

ل
اخ

لد
ا

اسمنت ورمل

 عزل حراري )ألواح
بولسترين( ٣ سم
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خصائص النوافذ

70. النوافذالكابسة تزيد من كفاءة الطاقة

النوافذ الكابسة تعتبر من أكثر النوافذ كفاءة في استهالك الطاقة. 
بحيث  الجوانب  جميع  من  اإلغالق  محكمة  بأنها  النوافذ  هذه  تتميز 
شيوعا  األكثر  هي  والتي  المنزلقة،  النوافذ  أما  الهواء.  تسرب  تمنع 
الهواء  ألن  الطاقة  استهالك  في  كفاءة  أقل  تعتبر  فإنها  األردن،  في 
في  زيادة  يسبب  مما  النافذة  وإطار  الوشاح  بين  يتسرب  أن  يمكن 

الشتاء. الالزمة للتدفئة في فصل  الطاقة  استهالك 

71. يجب اختيار الزجاج بعناية

تتكون النوافذ من طبقات زجاجية منفردة أو مزدوجة 
أو ثالثية. ينصح باستخدام الزجاج المزدوج في تصميم 
من   ٪٢٥ نسبته  ما  يخفض  أنه  إذ  عمان  في  المباني 
مقارنة  والتبريد  للتدفئة  الالزمة  الطاقة  استهالك 

بنوافذ الزجاج المفرد.

المنزلقة النوافذ 

زجاج مفردزجاج مزدوجزجاج ثالثي

الكابسة النوافذ 
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WWR= 10-40%
U value= <2.00

WWR= 40-70%
U value= <3.00

WWR= >70%
U value= <1.60

72.  النوافذ هي نقطة ضعف

إذا كانت نسبة مساحة النافذة إلى مساحة الجدار )WWR( تتراوح بين:

تحقيق  إلى  المنخفضة  الحرارية  االنتقالية  ذات  النوافذ  استخدام  يؤدي 
تركيب  عند  الطاقة  من   ٪٥٦ توفير  يمكن  بحيث  أعلى  حرارية  كفاءة 

النوافذ ذات انتقالية حرارية بقيمة 2,00  واط/متر٢.ك. 

73. النفاذية الضوئية المرئية 
 VISUAL LIGHTING TRANSMITTANCE 

زجاجية  خاصية  المرئية  الضوئية  النفاذية  تعتبر 
النافذ  المرئي  الضوء  كمية  بين  النسبة  إلى  تشير 
الكلية  المرئي  الضوء  وكمية  الزجاج  خالل  من 
الواصلة لسطح المادة نفسها. تتراوح قيم النفاذية 
ارتفعت  وكلما   .1 و  صفر  بين  المرئية  الضوئية 
وقلت  الداخل  إلى  النافذ  الضوء  زاد  القيمة، 
اإلضاءة الصناعية المطلوبة. يجب أن تكون قيمة 
في  للنوافذ   )VLT( المرئية  الضوئية  النفاذية 

األردن أكثر من 0,45

الداخل

الضوء المرئي النافذ

الساقطاإلشعاع الشمسي 

المنعكس

الخارج

٪4١٠٪-٠
يجب أن ال تتجاوز قيمة االنتقالية الحرارية للزجاج عن 3,00 

واط/متر٢.ك  

٪7٠-٪4٠ 
يجب أال تتجاوز قيمة االنتقالية الحرارية عن 2,00 واط/متر٢.ك 

 أكثر من ٪7٠
يجب أن ال تتجاوز قيمة االنتقالية الحرارية عن 1,60 واط/متر٢.ك 
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74. معامل االكتساب الحراري الشمسي للزجاج 
)SHGC(

 )SHGC( معامل االكتساب الحراري الشمسي
هو مقدار اإلشعاع الشمسي الذي يعبر إلى داخل المبنى من خالل 

الزجاج وتتراوح قيمته بين 0 و 1. 

كلما  للنافذة،  الشمسي  الحراري  االكتساب  معامل  انخفض  كلما 
تتجاوز  ال  أن  يجب  خاللها.  من  تعبر  التي  الشمسية  الحرارة  قلت 
قيمة معامل االكتساب الحراري الشمسي في النوافذ في عمان 
20 ٪ من اإلشعاع الشمسي  ، مما يعني أن يسمح فقط ل   0.20 عن 
باإلشعاع  التحكم  يجب  الداخل.  إلى  الخارج  من  النافذة  عبر  بالمرور 
درجات  ارتفاع  في  يتسبب  أن  يمكن  ألنه  األردن  مناخ  في  الشمسي 

الحرارة الداخلية في الصيف.

75. معامل التظليل 
SHADING COEFFICIENT

معامل التظليل )SC( هو مقياس لألداء الحراري 
للنوافذ. 

الحراري  النسبة بين كمية اإلشعاع الشمسي  ويمثل 
الشمسي  اإلشعاع  كمية  و  الزجاج  من  تنفذ  التي 
 3 سماكته  مفرد  شفاف  زجاج  من  تنفذ  التي  الحراري 
الحراري  االكتساب  معامل  قيمة  تساوي  وقيمته  مم 

الشمسي للزجاج )SHGC( مقسوما على 0,87. 

يتم حساب معامل التظليل من المعادلة 
.SC = SHGC / 0.87

الحراري  الكسب  قل  التظليل،  معامل  انخفض  كلما 
التظليل  من  المزيد  توفير  تم  وبالتالي  الشمسي 
بواسطة الزجاج. يجب أن يكون معامل التظليل في 

الزجاج الذي تختاره أقل من 0,30.  اإلشعاع الشمسي النافذ

معامل االكتساب الحراري 
الشمسي >٠,٢٠

كمية اإلشعاع المنعكسة

كمية اإلشعاع الممتصة

معامل التظليل > ٣٠ ,٠

٪100
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76. التباعد بين طبقات الزجاج

الحراري.  األداء  على  النوافذ  في  الزجاج  طبقات  بين  التباعد  يؤثر 
بين  األرجون  غاز  باستخدام  النوافذ  عبر  الحرارة  انتقال  تقليل  يمكن 
أجزاء الزجاج المزدوج بدالً من الهواء. غاز األرجون عبارة عن غاز شفاف 
منخفض التكلفة  وغير سام يتميز بتوصيل حراري أقل من الهواء. 
يمكن أن يؤدي استخدام األرجون بين ألواح الزجاج بدالً من الهواء 

إلى تحسين قيمة المقاومة الحرارية للزجاج بنسبة  ٪5 -٪20.

زجاج مزدوج
)هواء(

U-Value = 2.328

زجاج مزدوج
)غاز األرجون(

U-Value = 1.817

زجاج ثالثي
)غاز األرجون(

U-Value = 1.079

77. إطار النافذة:

مقدار  على  النافذة  إطار  منها  المصنوع  المادة  تؤثر 
إن  الحراري.  الحمل  بواسطة  خاللها  المنتقلة  الحرارة 
في  النافذة يسهم  إلطار  الحرارية  الخصائص  تحسين 

زيادة كفاءة استهالك الطاقة في المباني. 

هناك خيارات متعددة إلطارات النوافذ مثل: 

األقل  األلومنيوم هي  من  المصنوعة  النوافذ  إطارات 
أن،  إال  والضوء.  الحرارة  بتوصيل  تقوم  ألنها  كفاءة 
وإمكانية   uPVC ال  لمادة  المنخفضة  الموصلية 
في  كفاءة  األكثر  النوع  تجعلها  بإحكام،  إغالقها 

المباني. الطاقة في  استخدام 

٪58,42

٪80,73

٪67,55

أثر تعديل النوافذ على نسبة توفير الطاقة ]51[:

األلومنيوم األلومنيوم 
المعزول حراريًا  

 UPVC نوافذ
هي األكثر كفاءة حراريًا

زجاج مفرد
U-Value = 5.6

٪0

زجاج ثالثي
)هواء(

U-Value  = 1.476

٪73,64
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78. الزجاج ذو الطبقة قليلة االبتعاثية 
)Low-E(

يقلل الزجاج ذو الطبقة قليلة االبتعاثية Low-E من كمية األشعة تحت 
دون  الزجاج،  خالل  من  تأتي  التي  البنفسجية  فوق  واألشعة  الحمراء 
النوافذ على  تحتوي هذه  تعبر من خالله.  التي  الضوء  تقليل كمية 
الحرارة. يجب تثبيت الطبقة  طبقة رقيقة شفافة تعمل على عكس 
كانت  حال  في  الزجاج  من  الداخلي   للجزء  الداخلي  السطح  على 
التدفئة الشمسية مرغوبة. أما إذا كانت التدفئة الشمسية غير مرغوبة 
يتم تثبيت الطبقة على السطح الداخلي للجزء الخارجي من الزجاج.

79. الغرف الزجاجية الشمسية
)SUN SPACE(

داخل  بين  تفصل  وسطية  غرف  هي  الزجاجية  الغرف 
وخارج المبنى. تعمل هذه الغرف كحاجز حراري لحماية 
ويمكن  الخارجية  الجوية  الظروف  من  الداخلية  البيئة 
استخدامها للتدفئة خالل فصل الشتاء. يجب توجيه 
هذه الغرف للجنوب وتظليلها بشكل صحيح لتجنب 
الكسب الحراري الشمسي في الصيف. تحتوي الغرف 
الفراغ  نحو  للهواء  مداخل  على  الشمسية  الزجاجية 
الداخلي بحيث يمكن إغالقها في الصيف وفتحها في 
درجة  وزيادة  للدخول  بالحرارة  للسماح  الشتاء  فصل 

الحرارة  الداخلية.

1 12 23 34 4
الصيف

الشتاء

الطبقة 
قليلة االبتعاثية

المناخ الحار
ال حاجة للتدفئة الشمسية

المناخ البارد
بحاجة للتدفئة الشمسية

الداخلالداخل الخارجالخارج

الطبقة 
قليلة االبتعاثية
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)TROMBE WALL(  80. جدارترومب
يساعد في تسخين الهواء

مسافة  ويبعد  سم   20 سماكته  جدار  عن  عبارة  الترومب  جدار 
الجدار بلون غامق،  الزجاج. عادة ما ُيطلى  ١٠ -٢٠ سم عن طبقة من 
الشمسية  الطاقة  امتصاص  الجدار والزجاج على  الفراغ بين  ويعمل 
وتسخين الهواء وإطالقه لداخل المبنى عن طريق النقل الحراري من 
خالل فتحات علوية في فصل الشتاء. بينما يتم إغالق الفتحات في 
فصل الصيف لمنع انتقال الكسب الحراري الشمسي لداخل المبنى.

فتحات هواء

الحرارية الكتلة 

جدار بلون غامق/ أسود
فراغ هوائي

زجاج معزول

فتحات هواء

حركة الهواء

حركة الهواء

السلوكيات المنزلية

الطاقة.  استهالك  كمية  على  المنزل  في  السلوكيات  تؤثر 
التي  والسلوكيات  االستراتيجيات  بعض  الجزء  هذا  سيستعرض 
يمكن تبنيها لخفض معدل استهالك الطاقة وتحقيق معيار محسن 
والسلوكيات  األنماط  بعض  أيضًا  تتضمن  سوف  الطاقة.  الستهالك 
عنها  ينتج  أن  يمكن  والتي  المنزلية  الكهربائية  األجهزة  الستخدام 

توفير عالي.

الصيف

الشتاء

81. استخدام األجهزة الكهربائية ذات 
الكفاءة العالية

ملصق كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية هو 
في  للطاقة  السنوي  االستهالك  على  مؤشر 
األجهزة مقارنة باستهالك األجهزة التقليدية. 

الملصقات من حيث مؤشر كفاءة  فئة  تحديد  يتم 
EEI الذي يشير إلى كفاءة الجهاز من خالل  الطاقة 
إلى  )األكثر كفاءة(    A بين +++  ما  يتراوح  مقياس 
التقليدية  األجهزة  استبدال  كفاءة(.  )األقل   G

بأجهزة وأنظمة موفرة للطاقة يؤدي إلى:
الفواتير  من  ويخفض  الطاقة  استهالك  تقليل 

بنسبة تصل إلى 20 ٪. 
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82. تحكم في درجة الحرارة
الحرارة  درجة  ضبط  عند  أكثر  طاقة  والمجمدات  الثالجات  تستهلك 
على درجة منخفضة؛ بحيث تستهلك األجهزة طاقة أكبر بنسبة 5 ٪ 
لكل درجة أقل من 3 درجات مئوية. لذلك يجب المحافظة على درجة 
حرارة الثالجة بين ٣-٥ درجة مئوية والفريزر بين 15- و17- درجة مئوية 

لضمان توفير المزيد من الطاقة.

83. يجب إغالق الباب دائمًا دون تأخير

ويستبدل  الثالجة،  باب  فتح  يتم  مرة  كل  في  البارد  الهواء  يتسرب 
بالهواء المحيط الدافئ. تستهلك الثالجة طاقة إضافية لخفض درجة 
الحرارة إلى نقطة الضبط للتعويض عن الزيادة في درجة الحرارة في 

الداخل. من المستحسن تجنب فتح الباب دون داع ولمدة طويلة.

84. تنظيف ملفات الثالجة

خلف  التبريد  نظام  قلب  في  الثالجة  ملفات  تقع 
قلت  المتراكم،  الغبار  زاد  كلما  وأسفلها.  الثالجة 
تنظيف  يجب  لذا  الحرارة.  إزالة  في  المروحة  كفاءة 
مكنسة  باستخدام  السنة  في  مرتين  الملفات 

كهربائية.

المحافظة على درجة 
حرارة الفريزر بين 
15 م5  - 17 م5
لتوفير الطاقة

المحافظة على 
درجة حرارة 
الثالجة بين 
3 م5  - 5 م5

الهواء البارد

الهواء الساخن
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85. غسل المالبس بدرجة حرارة معتدلة

يفضل غسل المالبس بدرجة حرارة معتدلة ألن:

8٠-9٠ ٪ من الطاقة المستهلكة بواسطة الغسالة 
ذلك،  إلى  باإلضافة  المياه.  لتسخين  تستخدم 
تحميلها  عند  فقط  الغسالة  تشغيل  يستحسن 

بالكامل لتوفير المياه والطاقة. 
   /https://www.fix.com/blog/green-laundry-guide 

87. الحفاظ على درجة حرارة التدفئة 
المركزية بالراديترات عند 65 درجة مئوية

 65 عند  المركزية  التدفئة  حرارة  درجة  على  الحفاظ 
المستخدمة  الوقود  كمية  لخفض  مئوية  درجة 

وبالتالي خفض الطاقة المستهلكة.

88. خفض درجة حرارة سخان المياه 
الى 60 درجة مئوية

تعتمد كمية الكهرباء التي يستهلكها سخان الماء 
على درجة حرارة الماء القادمة للسخان وعلى درجة 
بين  الفرق  كان  إذا  )التيرموستات(.  المنظم  حرارة 

درجتي الحرارة مرتفعًا، يزيد استهالك الكهرباء.

86. إطفاء االلكترونيات المنزلية بالكامل بدالً من 
تركها بوضعية االنتظار

تستهلكها  التي  الكهربائية  الطاقة  هي  االنتظار  وضعية  طاقة 
األجهزة وهي في وضعية االنتظار. تستهلك األجهزة الكهربائية 
40 ٪ من الكهرباء التي تستهلكها وهي في وضعية التشغيل 

العادي عندما تكون في وضعية االنتظار.

استهالك الطاقة في وضعية االنتظار األجهزة الكهربائية

٢,٣ واط التلفاز

٢,٤ واط المايكرويف

١,٥ واط مشغل األقراص

١-٦ واط غسالة المالبس

٢,٦ واط نشافة المالبس

٣ واط جالية الصحون

٢ واط جهاز تكييف الهواء

O 65

O 6٠
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90. المراوح تستهلك طاقة أقل من المكيف

التي تستهلكها  الكهربائية طاقة أقل من تلك  المراوح  تستهلك 
المنازل  الطاقة المستهلكة في  المكيفات مما يساهم في تقليل 

وخفض فواتير الكهرباء.

91.  إغالق السدائل - األباجورات

الغرف  في  األبوجورات   - السدائل  إغالق  من  تأكد 
الساعة  إلى  صباحًا  العاشرة  الساعة  من  الشرقية 
في  عصرًا  الرابعة  الساعة  ومن  ظهرًا،  الثانية 
الصيف في الواجهات الغربية لحجب أشعة الشمس 
الداخلية بسبب اإلشعاع  الحرارة  زيادة درجات  وتجنب 

الشمسي في الصيف.

92. ينتقل الهواء من المنطقة الدافئة 
إلى األكثر برودة

جزيئات  ألن  البارد  الهواء  نحو  الدافئ  الهواء  يتحرك 
الطاقة. من  المزيد  على  تحتوي  الدافئ  الهواء 
الحرارة  درجة  من  دفًئا  أكثر  الخارجي  الهواء  كان  إذا 
داخل المبنى، فقد يكون مصدًرا للحرارة في الصيف 
مراعاة  يجب  وبالتالي،  المبنى.  إلى  تدفقه  حال  في 
يمكن  المناسب؛  الوقت  في  المناسبة  النافذة  فتح 

89. يمكن تقليل تكاليف الطاقة عند تنظيف فالتر 
المكيفات

تنظيف فلتر الهواء في جهاز التكييف يمكن أن   يوفر  5 ٪ من 
أقل  طاقة  ويستهلك  الجهاز  كفاءة  من  يزيد  ألنه  التبريد  تكلفة 
الغبار يمكن أن يسد  النظيف فإن  الفلتر غير  أما في حالة  للتبريد. 

فتحات التهوية ويضعف كفاءة الجهاز.
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94. إصالح الفجوات والتشققات 
لتوفير الطاقة

التي  المنزل وتقليل كمية الهواء  إن إحكام غالف 
الفجوات  إصالح  خالل  من  الداخل  إلى  تتسرب 
وفعالة  سهلة  طريقة  والثقوب  والتشققات 
الحراري.  األداء  كفاءة  لتحسين  التكلفة  وقليلة 
ينتج عن هذه االستراتيجية تخفيض كبير للطاقة 
في  وزيادة  والتبريد،  التدفئة  في  المستهلكة 
الراحة الحرارية  وتوفير بيئة صحية داخلية. يمكن 
المحيطة  المناطق  سد  طريق  عن  الثغرات  سد 
بمادة  األبوجورات  وصناديق  والنوافذ  باألبواب 
والشرائح  المطاطية  الشرائح  باستخدام  أو  مالئة 
اإلغالق  إحكام  العازل.  والشريط  الفراشي  ذات 
الطاقة   توفير  إلى  يؤدي  الهواء  تسرب  ومنع 

بنسبة تصل إلى 30 ٪. 93. استخدام شفافيات )فيلم( النوافذ

يجب استخدام شفافيات النوافذ على النوافذ الغربية والجنوبية من 
المنزل، ألنها تعمل على الحد من دخول ٤٠٪ - ٨٠٪ من حرارة الشمس 

و تعكس أكثرمن 80٪ من أشعة الشمس الطبيعية.

استخدام 
المواد المالئة

استخدام 
الشريط العازل

استخدام شرائح 
المطاط وشرائح ذات 
فراشي لسد ثغرات 

األبواب والنوافذ

> ٢٤o

< ٢٤o

الصباح  في  الغربية  والنوافذ  المساء  خالل  الشرقية  النوافذ  فتح 
الباكر عندما ال تكون الشمس في هذا االتجاه. ويجب الحذر من النوافذ 
الجنوبية إن لم تكن مظللة ألنها تزيد من كسب الحرارة في الصيف.
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97. استخدام المؤقت الزمني أو 
أجهزة تشغيل اإلنارة بالحركة

يتم تشغيل هذا النوع من اإلنارة عندما تستشعر 
إيقاف تشغيلها  ويتم  الغرفة  األشخاص في  وجود 
يمكن  الحركة.  عدم  من  معين  وقت  مرور  بعد 
خارج  اإلضاءة  في  التحكم  من  النوع  هذا  استخدام 
المنزل لتقليل احتمال ترك المصابيح مضاءة والحد 

من إهدار الكهرباء.

96. أنظمة اإلنارة الخارجية التي تعمل بالطاقة 
الشمسية

استخدام أنظمة اإلنارة الخارجية التي تعمل بالطاقة الشمسية إلنارة 
الحدائق يقلل من تكاليف الكهرباء وتعتبر وسيلة إنارة مجانية.

95. استبدال المصابيح العادية بمصابيح توفير 
الطاقة

للطاقة  موفرة  بمصابيح  العادية  المصابيح  استبدال 
 يخفض 10٪ من تكاليف الطاقة  في المباني السكنية في األردن. 
القديمة  المصابيح  في  المستخدمة  الطاقة  من   ٪٩٠ وأن  كما 
الحرارة  درجات  من  يزيد  مما  الضوء  وليس  الحرارة  إلنتاج  تستهلك 

الداخلية في الصيف ]42[.
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98. استخدام أجهزة تسخين المياه دون خزان 

تشغيل  بمجرد  المياه  بتسخين  تقوم  خزان  بدون  المياه  سخانات 
مما  الساخن  الماء  إلنتاج  الحاجة  عند  تعمل  أنها  حيث  الصنبور. 
يجعلها أكثر كفاءة بنسبة ١٢ - ٣٤ ٪ من النظم التقليدية.  استبدال 
أجهزة تسخين المياه بأجهزة تسخين دون خزان توفر ما يقارب 

19٪ من اجمالي الطاقة المستهلكة في تسخين المياه.

99. استبدال السخانات الكهربائية بالسخانات 
الشمسية 

منخفضة  تكلفة  ذات  الكهربائية  المياه  سخانات  أن  من  الرغم  على 
أن  إال  بالوقود،  تعمل  التي  المياه  بسخانات  مقارنة  جيدة  وكفاءة 
استبدال السخانات الكهربائية بالسخانات الشمسية يمكن أن 
يوفر 8٪ من استهالك الطاقة و 13٪ من فواتير الطاقة والكهرباء 

في منزلك.

100.  استخدام الطاقة المتجددة

أنظمة  مثل  المتجددة  الطاقة  أنظمة  دمج  يمكن 
PhotoVoltaic عند التصميم أو إعادة تأهيل المباني 

األنظمة  تستخدم  الكهرباء.  فواتير  لتقليل  القائمة 
الكهرباء.  إلنتاج  الشمس  الضوء من  الكهروضوئية 
قد يكون النظام مكلًفا وتعتمد فترة االسترداد على 
فاتورة  ارتفعت  فكلما   : الشهرية  الكهرباء  فواتير 

الكهرباء ، انخفضت فترة االسترداد.

قيمة فاتورة 
الكهرباء الشهرية 

)دينار أردني(
فترة االسترداد 

)السنوات( تكلفة النظام

1,800- 2,500
2,500-3,500
4,000-5,400

4,800-6,700
5,700-7,800
6,400-8,800
7,000-9,600
8,100-11,200

10,500-14,400
15,100-20,800

14-10
12-8.5
9.0-6.6
7.0-5.4
6.5-4.7
5.9-4.3
5.3-3.9
4.7-3.4
4.0-2.9
3.5-2.5

15
25
50
75
100
125
150
200
300
500

المصدر: مجموعة عزت مرجي،٢٠١٧
مالحظة: األرقام أعاله تم تقديرها بناء على تعرفة الكهرباء األردنية في 

شهر نوفمبر ٢٠١٦ لألبنية السكنية.
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الخالصة: 
يعتبر قطاع المباني من أكثر القطاعات استهالكا للطاقة والكهرباء 
عمان  العاصمة  في  العمرانية  الكثافة  معظم  تتركز  األردن.  في 
بالمباني السكنية. وعليه فإن الخطوة األولى  متمثلة بشكل كبير 
وأداء  مقدار  بقياس  تبدأ  الطاقة  كفاءة  استراتيجيات  تطبيق  نحو 

استهالك الطاقة في هذه المباني وفهم أنماط استخدامها.

الطاقة  الكتيب استبيانًا تم من خالله تحليل استهالك  تضمن هذا 
المستخدمة   الطاقة  كثافة  معدل  وحساب  السكنية  الشقق  في 
)EUI(. يشكل هذا المعيار ألول مرة مقياسًا مرجعيًا لتحليل استهالك 

الطاقة في شقة سكنية نموذجية في عمان ومقارنة أدائها بغيرها.

الخصائص  وتضمن  سكنية  شقة   400 الطاقة  استبيان  استهدف 
التدفئة  وخصائص  البناء،  وخصائص  السكان،  خصائص  التالية: 
تم  واإلنارة.  المنزلية،  الكهربائية  واألجهزة  المطبخ،  وأدوات  والتبريد، 
حساب معدل كثافة الطاقة المستخدمة سنويا من نتائج االستبيان 
الشقة  المستهلكة على مساحة  الطاقة  إجمالي  عن طريق قسمة 
في  مربع  متر  لكل  ساعة  كيلوواط   91.4 تساوي:  والتي  النموذجية، 

السنة.

تشكل التدفئة أعلى نسبة 
استهالك للطاقة 

بنسبة 53 ٪. 

تعتبر التدفئة المركزية 
التي تعتمد على الديزل 

وسيلة التدفئة األكثر انتشارا 
في األردن، تليها صوبات الغاز.

لعدم كفاءة الطاقة في المباني 
وتسريبها للحرارة بسبب قلة 
العزل الحراري أو انعدامه، فإن:

 من السكان يلجؤون لمصادر تدفئة 
إضافية، مثل صوبات الغاز والكهرباء 

التي بدورها تزيد من إجمالي أحمال 
التدفئة.

ارتباطا  الحرارية  وخصائصه  المبنى  غالف  يرتبط 
المباني.  في  الحرارة  فقدان  بمقدار  مباشًرا 

85% 
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والمهندسين  المصممين  على  يجب  فإنه  وعليه 
التهوية  استراتيجيات  يدمجوا  أن  المعماريين 
الطلب  من  للحد  تصاميمهم  في  الطبيعية 
إلى  إضافة  للتبريد.  الالزمة  الطاقة  على 
توعية  القرار   صانعي  واجب  من  فإنه  ذلك، 
الطبيعية  التهوية  استخدام  بأهمية  السكان  
من   للتبريد  الميكانيكية  الطرق  عن  عوضًا 
التبريد. أحمال   وتقليل   الطاقة   توفير   أجل  

تستهلك تدفئة المياه 
10 ٪ من إجمالي استهالك الطاقة.

وبالرغم من أن تسخين المياه باستخدام السخانات 
البناء  قوانين  بسبب  شيوعا  ازداد  قد  الشمسية 
الشمسية  السخانات  تركيب  تفرض  التي  اإللزامية 
استخدامها  أن  إال  الجديدة،  السكنية  المباني  في 
يقتصر فقط على 50 ٪ من الشقق في عينة الدراسة 
الصيف المياه خالل فصل  لتدفئة  رئيسي  كمصدر 

الحرارة  تسرب  من  تعاني  الشقق  نصف  أن  االستبيان  من  تبين 
التدفئة.  أحمال  على  العبء  يزيد  بدوره  وهذا  والنوافذ،  األبواب  عبر 

والتأكد  الحراري  العزل  وكودات  قوانين  متابعة  لضرورة  يدعوا  مما 
العزل  بتوفير  المطلوبة  المعايير  تطبق  المباني  جميع  أن  من 
الحرارية.  الراحة  وتحقيق  للتدفئة،  المستهلكة  الطاقة  لتقليل 

يعتمد التبريد في الشقق السكنية على الكهرباء ويشكل 4 ٪ من
إجمالي االستهالك.

ازداد انتشار مكيفات الهواء 
ويستخدمها 40 ٪ من السكان 

ال يلجأ للتهوية الطبيعية إال 
ما نسبته 19 ٪ من السكان.

تمثل المباني المعزولة حراريا 
نسبة  35 ٪ فقط من مجموع المباني 
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تعد األجهزة المنزلية الكهربائية مساهمًا 
رئيسيًا في استهالك الطاقة بنسبة

13 ٪ من إجمالي االستهالك.

التي  باألجهزة  التقليدية  المنزلية  األجهزة  باستبدال  ينصح  لذلك 
تحمل ملصق كفاءة الطاقة لتخفيض استهالك الطاقة بمقدار يصل 

إلى 20 ٪ في هذا القطاع.

أخيًرا، تمثل اإلضاءة
 4 ٪ من استهالك الطاقة في الشقق.

 LED CFLs ومصابيح  مثل  للطاقة  الموفرة  المصابيح  تستخدم 
التوالي.  األكثر كفاءة فقط بنسبة 35 ٪ و19 ٪ في الشقق على 
اإلضاءة  فوائد  حول  الوعي  لنشر  القرار  صانعي  تدخل  يتطلب  وهذا 
الموفرة للطاقة لتشجيع المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة 

عند شراء هذه المنتجات. 

استهالك  وتوزيع  للطاقة  المرجعية  المقارنة  تعد 
لتحديد  ضروريان  عامالن  الشقق  في  الطاقة 
على  تأثيرا  األكثر  واإلنشائية  السلوكية  الخصائص 
استهالك الطاقة واقتراح تدابير الكفاءة وفًقا لذلك. 
مع  تتوافق  واستراتيجية  معيار   100 الكتيب  يقدم 
القوانين والكودات المحلية في األردن، يؤدي اتباعها 
التوصيات  هذه  تتوزع  الطاقة.  في  كبير  توفير  إلى 
المبنى،  وغالف  الموقع،  اختيار  التالي:  النحو  على 
التصميم  واستراتيجيات  السكان،  وسلوكيات 

السلبي.

المبكرة  المراحل  أثناء  التدابير  هذه  تنفيذ  يمكن 
من التصميم، أو عند إعادة تأهيل المبنى، أو حتى 
أثناء التشغيل والسكن. ينتج عن ذلك توفير في 
كمية الطاقة المستهلكة، وتحسين لمعيار الطاقة 

وكفاءة في األداء الحراري.
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إن نشر الوعي البيئي حول كيفية استخدام المباني واألجهزة والنظم 
جيدة  خطوة  ويعد  وكبير  واضح  تأثيره  لكن  سهل  أمر  هو  بكفاءة 
العادات  الطفيفة في  التغييرات  أن  الطاقة. حيث  نحو تحقيق كفاءة 
الطاقة  استهالك  من  تقلل  أن  شأنها  من  البيئية  والسلوكيات 

والكهرباء في الشقق بشكل ملحوظ.

ترشيد  أساليب  عن  تعريفي  بموجز  المباني  مالك  بتزويد  يوصى 
كما  مستدام.  بشكل  شققهم  تحديث  على  لتحفيزهم  الطاقة 
مباٍن  اختيار  على  المستقبل  في  المستأجرين  تشجيع  ويلزم 
تحقيق  المعماريين  والمهندسين  المصممين  بإمكان  كفاءة.  أكثر 
استراتيجيات  تطبيق  خالل  من  الطاقة  تكاليف  في  كبيرة  وفورات 
يتحمل  المحصلة،  وفي  التصميم.  من  األولى  المراحل  في  بسيطة 
صانعو القرارت والمؤسسات مسؤولية فرض وتحفيز تطبيق كودات 
كفاءة  تحسين  إلى  تؤدي  التي  الخضراء  المباني  ومعايير  الطاقة 
األداء الحراري في قطاع البناء وزيادة توفير الطاقة وبالتالي الحفاظ 

على البيئة والموارد.

المرجعية  المقارنة  مفهوم  الكتيب  هذا  طور 
المسستخدمة  الطاقة  لمعدل  قيمة  بحساب 
السكنية في عمان ليستخدم  الشقق  على نطاق 
كمقياس مرجعي. إال أنه من المهم حساب الطاقة 
أنواع  كافة  في  االستهالك  وأنماط  المستخدمة 
المباني في المناطق المناخية المختلفة في األردن 

لتحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.
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الصخرة المشرفة-مهندسون 
مستشارون 

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: 

التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف: 4200204 )06(

www.hreo-c.com :الموقع االلكتروني

مرسى معماريون ومهندسون
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف: 5655588 )06(
الموقع االلكتروني:

www.marsaarchitects.com 

شركة اتحاد المستشارين للهندسة 
والبيئة

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: 

التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف: 2377 461  )06(
www.ccjo.com :الموقع االلكتروني

األعضاء والخدمات

مكتب البقاعي لالستشارات الهندسية
نوع العضوية - ذهبي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف: 4629504 )06(

شركة كمال لالستشارات الهندسية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف: 0795901818
الموقع االلكتروني:

www.alkamal-pdc.com 

التصميم واإلشراف

شركة دار الهندسة للتصميم 
واالستشارات الفنية

نوع العضوية - بالتيني
الخدمات األساسية: 

التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف: 5903060 )06(

www.dargroup.com :الموقع االلكتروني
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ركن الهندسة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف: 4653344 )06(
www.ruqn.com :الموقع االلكتروني

فارس بقاعين
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف: 5938324 )06(
http://www.fb-ar-  الموقع االلكتروني:

chitects.com/faris-bagaeen.html

مينيرفا للدراسات و االستشارات 
الهندسية

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: 

التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف: 0796566669

http://www.miner-  الموقع االلكتروني:
vaesc.com/index.php

شركة دار الهندسة للتصميم 
واالستشارات الفنية

نوع العضوية - بالتيني
الخدمات األساسية: 

التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف: 5903060 )06(

www.dargroup.com :الموقع االلكتروني

أداء الستشارات التنمية المستدامة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف:  0797243133
http://www.adaaconsul-  الموقع االلكتروني:

tants.com/about.html

 شركة ماب معماريون ومهندسون
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف:  5163943 )06(
/https://www.map.jo   :الموقع االلكتروني
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فارس وفارس
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: التصميم واإلشراف 
معلومات االتصال:
هاتف: 4644600 )06(

www.farisandfaris.com :الموقع االلكتروني

سبيل الهندسة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف: 5903030 )06(     
             www.sabeelce.com :الموقع االلكتروني

المستقبل لالستشارات الهندسية 
والبيئية

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: التصميم واإلشراف 

معلومات االتصال:
هاتف:  5923602 )06(

 www.mostaqbal.jo :الموقع االلكتروني

شركة أبو عاصي 
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف: 0795522328
https://www.face-  الموقع االلكتروني:

/book.com/AbuAssiContracting

السرايا للمشاريع االسكانية و االستثمار
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف: 0799080757

الموقع االلكتروني:  
http://www.alsaraya.com.jo/index.html

ستيرلينج لنمذجة معلومات المباني
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
تقديم مجموعة واسعة من الخدمات عن 

طريق نمذجة معلومات البناء من خالل 
العمل عبر القطاعات في جميع مراحل 

المشروع
معلومات االتصال:
هاتف: 5523126 )06(
الموقع االلكتروني:

www.sterlingbim.com 

Inside Out Design
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:
هاتف:  0795305060

الموقع االلكتروني:   
http://insideoutjo.com
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خدمات اإلنشاء ومواء البناء

شركة محمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
خدمات االنشاء ومواد البناء

)مقاولون وموردون(
معلومات االتصال:

هاتف: 9531 566 )06(
www.abueisheh.com :الموقع االلكتروني

المكعب لإلنشاءات
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
اإلنشاء 

معلومات االتصال:
هاتف: 5538854 )06(

الموقع االلكتروني: 
www.mokaabconstructions.com

الشعاع للطاقة
نوع العضوية - ذهبي

الخدمات األساسية: خدمات انظمة الطاقة 
وخدمات لوجستية
معلومات االتصال:
هاتف: 0788810988

www.sdco-jo.com :الموقع االلكتروني

شركة اإلنشاءات الفنية العربية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
التصميم واإلشراف
معلومات االتصال:

هاتف: 5673424 )06(                  

الشركة العربية االيطالية 
لصناعة المواد العازلة

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: 

اإلنشاء 
معلومات االتصال:

هاتف: 5332145 )06(    
الموقع االلكتروني:        

       http://www.aiwin-jo.com

شركة اسمنت الشمالية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
اإلنشاء 

معلومات االتصال:
هاتف: 5650777 )06(    
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شركة المعاني لألبنية الجاهزة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: مواء البناء 
وتجهيزات مكاتب

معلومات االتصال:
هاتف: 5669466  )06(

الموقع االلكتروني:
www.maani.com 

Abolin Co.
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: أعمال البناء 
والتجديد والتأهيل
معلومات االتصال:

هاتف: 2105575568  )0030(
الموقع االلكتروني:

http://www.abolinco.com 

بابل للمقاوالت
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: أعمال البناء والتجديد 
والتأهيل، أعمال الهندسة الكهربائية 
والميكانيكية والبنية التحتية، هياكل 

الصلب، شبكات االتصاالت، حلول الطاقة 
المتجددة، أعمال الديكور واألثاث.

معلومات االتصال:
هاتف:  5150560 )06(

www.babel.jo :الموقع االلكتروني

الشرق العربي النظمة التحكم
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية:
اإلنشاء

معلومات االتصال:
هاتف:  4651524 )06(
الموقع االلكتروني: 

/http://www.satchnet.com

موردون

شركة نجار الصناعية التجارية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: تصميم وتصنيع 
وتركيب الهياكل الفوالذية

معلومات االتصال:
هاتف:   5601306  )06(

www.najjarsteel.com :الموقع االلكتروني

الشركة االردنية التحاد المقاولين
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: خدمات االنشاء 
وتطوير المشاريع

معلومات االتصال:
هاتف:  4658403 )06(

www.ccc.net :الموقع االلكتروني
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دهانات سايبس
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: دهانات
معلومات االتصال:
هاتف:  4201292 )06(

www.sipes.net :الموقع االلكتروني

عطا رباح -  إيالف الصناعية
نوع العضوية -فضي

 الخدمات األساسية: نوافذ وأبواب 
وتقاطيع داخلية و أباجورات

معلومات االتصال:
هاتف:  1222  541 )06(
الموقع االلكتروني: 

www.atarabah.com

إسمنت القطرانة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: مواد إنشائية
معلومات االتصال:
هاتف:  5802000 )06( 
الموقع االلكتروني: 

www.qatranacement.com

أيال للمواد اإلنشائية الكيميائية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: مواد إنشائية
معلومات االتصال:

هاتف:   5338891 )06(
www.dcp-int.com :الموقع االلكتروني

المجموعة الفنية العربية
نوع العضوية - بالتيني

الخدمات األساسية: منتجات ذات جودة عالية 
وحلول مبتكرة ألسواق التدفئة والتبريد 

والطاقة المتجددة. 
معلومات االتصال:
هاتف:   5517711 )06(

www.atgco.com :الموقع االلكتروني

بترا للصناعات الهندسية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: أدوات وأنظمة وأجهزة 
التدفئة والتبريد

معلومات االتصال:
هاتف: 5531508 )06( 

www.petra-eng.com :الموقع االلكتروني

االتحاد لصناعة الزجاج العازل
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: زجاج عازل 
معلومات االتصال:

هاتف:  0050 479 )06(
الموقع االلكتروني:

www.ittihadglass.com 
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خدمات الطاقة والحلول البيئية

شركة الدعائم الثالث لالستشارات 
الهندسية والبيئية

نوع العضوية -فضي
 الخدمات األساسية: مشاريع تطوير 

البنية التحتية البيئية الصلبة
معلومات االتصال:

هاتف:  5561752 )06(
الموقع االلكتروني: 

www.3pillars-consulting.com

الشاملة لحلول الطاقة والبيئة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: استشارات 
الطاقة والبيئة

معلومات االتصال:
هاتف:  0070 533 )06(

الموقع االلكتروني:
www.ecosol-int.com

شركة الطاقة العالمية      
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية:التدفئة والتكييف 
وتقييم المباني 

معلومات االتصال:
هاتف:   1718 556 )06(

www.energyintl.com :الموقع االلكتروني

الشركة المثالية للطاقة الشمسية-
حنانيا للسخانات الشمسية

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: حلول الطاقة 

الشمسية المتكاملة
معلومات االتصال:

هاتف: 5333003 )06(
www.hanania.jo :الموقع االلكتروني

شركة اوج لهندسة المياه
نوع العضوية -فضي

 الخدمات األساسية: معالجة المياه 
والصرف الصحي

معلومات االتصال:
هاتف:  5332150 )06(
الموقع االلكتروني: 

www.awj-water.com
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الكفاءة لحلول الطاقة و البيئة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
إدارة واستشارات الطاقة

معلومات االتصال:
هاتف: 5850770 )06(

الموقع االلكتروني:
www.eta- max.com 

E2E
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: حلول واستشارات 
وتدريب في الطاقة المتجددة وكفاءة 

الطاقة والبيئة 
معلومات االتصال:
هاتف: 4614005 )06(

www.e2eco.com :الموقع االلكتروني

شركة كامبريدج لالستشارات 
الهندسية

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: حلول الطاقة 

المتجددة
معلومات االتصال:

هاتف: 5233822 )06(
الموقع االلكتروني:

 www.cambridge-cec.com

Eco structures International
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: أنظمة معالجة 
مياه الصرف الصحي
معلومات االتصال:

هاتف: 42890922 )00971(
الموقع االلكتروني:

/https://www.eco-structures.net

مجموعة عزت مرجي
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: حلول متكاملة 
للطاقة والمياه وغيرها 

معلومات االتصال:
هاتف: 5357733 )06(

www.marji.jo :الموقع االلكتروني

شركة الميدة الصناعية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي

معلومات االتصال:
هاتف: 009 858 5 )06(

الموقع االلكتروني:
www.al- maida.com 
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كوانتوم األردن ذ.م.م.
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: استشارات لتقديم 
الدعم في قطاع االنشاءات 

معلومات االتصال:
هاتف: 5537750 )06(

www.qgs.global :الموقع االلكتروني

االستشاريون لتقنيات المياه والبيئة 
CWET

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: استشارات لتقديم 

الدعم في قطاع االنشاءات 
معلومات االتصال:
هاتف: 0795905528

/http://cwet.jo :الموقع االلكتروني

المشاريع االوروبية االردنية 
للحلول البيئية

نوع العضوية -فضي
الخدمات األساسية: الحلول البيئية 
واالستشارات والتدريب وورش العمل

معلومات االتصال:
هاتف: 0791219010

www.joeco-jo.com :الموقع االلكتروني

شركة التجمع األردني للتقنيات العالية
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: حلول األتمتة 
للمنشآت والمباني التجارية، والحرائق 

وأنظمة األمن في المباني التجارية، 
وخدمات البناء األخرى

معلومات االتصال:
هاتف: 5527778  )06(

الموقع االلكتروني: 
www.ajbautomation.com

شركة المحور للطاقة المتجددة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: حلول األتمتة 
للمنشآت والمباني التجارية، والحرائق 

وأنظمة األمن في المباني التجارية، 
وخدمات البناء األخرى

معلومات االتصال:
هاتف: 5377118  )06(
الموقع االلكتروني: 

www.pivot-jo.com

استشارات قانونية

شركة لصوي وزلوم للمحاماة
نوع العضوية - ذهبي

الخدمات األساسية: 
استشارات قانونية

معلومات االتصال:
هاتف: 5654393 )06(

الموقع االلكتروني:
www.zllawfirm.com 
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الخدمات التعليـميـة

معهد اليوبيل
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: برامج التعليم 
المدرسي الوطني والدولي 

معلومات االتصال:
هاتف: 5238216 )06(

الموقع االلكتروني:
www.jubilee.edu.jo

الخدمات المالية 
والتنمية اإلقتصادية

بنك االسكان للتجارة و التمويل
نوع العضوية - بالتيني

الخدمات األساسية: الخدمات
المالية المصرفية

معلومات االتصال:
هاتف: 1011 552 )06(

www.hbtf.com :الموقع االلكتروني

كابيتال بنك
نوع العضوية - بالتيني

الخدمات األساسية: الخدمات المالية 
المصرفية 

معلومات االتصال:
هاتف: 5100200 )06(

الموقع االلكتروني:
www.capitalbank.jo

مدارس الرضوان
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: برامج التعليم 
المدرسي الوطني 
معلومات االتصال:
هاتف:  5355112 )06(

www.rs.edu.jo :الموقع االلكتروني

روضة  ومدارس كلية السعادة
نوع العضوية - ذهبي

الخدمات األساسية: برامج التعليم 
المدرسي الوطني والدولي 

معلومات االتصال:
هاتف:  5662646 )06(
الموقع االلكتروني: 

www.saadahschools.com
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دعاية وتسويقنقل وخدمات لوجستية

شركة ارامكس انترناشونال
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: التوصيل السريع 
والخدمات اللوجستية 

معلومات االتصال:
هاتف: 5515111 )06(

الموقع االلكتروني: 
www.aramex.com

جوردان الند
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
دعاية وتسويق

معلومات االتصال:
هاتف: 5511680 )06(

الموقع االلكتروني: 
www.jordanland.net

صدى للتسويق وحلول األعمال
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
تسويق وحلول األعمال

معلومات االتصال:
هاتف: 9088996 079 

www.sadda.jo :الموقع االلكتروني

شركات التجارة والتجزئة

مجموعة ماجد الفطيم
نوع العضوية - بالتيني

الخدمات األساسية: مراكز التسوق 
والمجمعات 

ومحالت التجزئة والترفيه
معلومات االتصال:

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الموقع االلكتروني: 

www.majidalfuttaim.com
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التدقيق والمواصفات القياسية

مستشفيات
منظمات بيئية

سمان وشركاه
نوع العضوية - بالتيني

الخدمات األساسية: التدقيق والتاكيد
معلومات االتصال:
هاتف: 5816033 )06(
الموقع االلكتروني: 
www.bdo.com.jo

المستشفى التخصصي
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: 
رعاية صحية

معلومات االتصال:
هاتف: 5001111 )06(

الموقع االلكتروني: 
 https://www.specialty-hospital.com/

المبدعون لخدمات منح الشهادات 
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: تدقيق الشهادات 
معلومات االتصال:

هاتف: 5686771 )06(
الموقع االلكتروني:

www.tuvaustria-jo.com

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية: منظمة تطوعية 
مستقلة مكرسة لحماية الموارد 

الطبيعية في األردن
معلومات االتصال:

هاتف: 5337931 )06(
www.rscn.org.jo :الموقع االلكتروني

 Horizons For Green Development
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية:
تمكين المجتمعات من خالل

التنمية المستدامة
معلومات االتصال:
هاتف: 0786543051

http://horizondge.org :الموقع االلكتروني

جمعية منتجي االسمنت في األردن
نوع العضوية -فضي

الخدمات األساسية:
تنمية الوعي العام لدى قطاع المقاوالت 

االنشائية بما يتعلق باالرتقاء بقطاع صناعة 
االسمنت و رفع مستوى المهن العاملة فيه

معلومات االتصال:
هاتف: 5850974 )06(

الموقع االلكتروني:
https://www.facebook.com/JCPA.Jordn
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لتشاركنا رحلتنا
تأســس المجلــس األردنــي لألبنيــة الخضــراء فــي عــام ٢٠٠٩، وهــو مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر 
الربحيــة المســجلة فــي وزارة التنميــة. وحصــل المجلــس علــى وضــع »عضــو مؤســس« )Established Member( بعــد 

اعتمــاده رســميًا فــي المجلــس العالمــي لألبنيــة الخضــراء )World Green Building Council( فــي أبريــل ٢٠١٢.

تتمثــل مهمــة المجلــس فــي: الترويــج والدعــوة إلــى تبنــي ممارســات األبنيــة الخضــراء فــي جميــع مراحــل عمليــة 
البنــاء، ليــؤدي ذلــك إلــى جعــل المبانــي الخضــراء حقيقــة واســعة االنتشــار فــي األردن. ومجلســنا هــو جــزء مــن 
شــبكة عالميــة تضــم أكثــر مــن ٧٤ مجالــس عالميــة تتــوزع فــي جميــع أنحــاء العالــم، ولــه ســلطة تمثيــل المجلــس 

العالمــي للمبانــي الخضــراء )World Green Building Council( فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

وقــد أصبــح  المجلــس األردنــي  لألبنيــة الخضــراء نائــب رئيــس  الشــبكة اإلقليميــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا )MENA(. تطــور مجلــس األبنيــة الخضــراء األردنــي ليصبــح رائــدًا عالميــا فــي هــذا المجــال، وسيســتمر فــي 
تطــوره وخدمــة المملكــة وجعلهــا فخــورة. واتضــح أن هــذا التمثيــل يشــكل فرصــة عظيمــة لتعزيــز مكانــة المملكــة 
كرائــدة فــي هــذا المجــال، ويمكــن اآلن للمجلــس أن يســاهم بشــكل فعــال فــي تطويــر وتنفيــذ ونشــر سياســات 

األبنيــة الخضــراء علــى الصعيــد العالمــي.

لكــي تصبــح / تصبحيــن تصبــح عضــوًا / عضــوة أو متطوعا/متطوعــة فــي مجلــس األبنيــة الخضــراء فــي األردن، كل 
مــا عليــك القيــام بــه هــو زيــارة مكتبنــا فــي مدينــة عمــان والتســجيل.

ــد مــن  يقــدم المجلــس خدمــات متعــددة تضمــن برامــج تدريبيــة وجلســات توعيــة طــوال العــام باإلضافــة للعدي
الخدمــات األخــرى.

لذا إذا كنت فردا، أو مؤسسة مهنية، أو شركة ناشئة، أو شركة راسخة
يرجى الحضور واالنضمام إلى رحلتنا.





© ٢٠١٩ جميع الحقوق محفوظة لدى 
المجلس  ا�ردني ل�بنية الخضراء. 

    رقم التصنيف الدولي
978-9957-8789-3-1

رقم ا�يداع:  2019/9/4479

المؤلف: 
م. هبة الناظر

تصميم ورسومات: 
رزان الشيخ

 عمان، ا�ردن

  

     @ JordanGBC
     Jordan Green Building Council

     +962 6 55 20 893
     www.JordanGBC.org

 

:ISBN

ّ
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ل�بنية  ا�ردني  المجلس  تطّور  (MENA). وقد  إفريقيا  ا�وسط وشمال  للشرق  ا�قليمية  الشبكة 

الخضراء ليكون رائدÀ عالمي¿ في هذا المجال.

يلعب المجلس دور رئيسي في القطاع ا�خضر حيث تتلخص مهامه في نشر الوعي و تعزيز دور 
البناء ا�خضر وجميع الممارسات المرتبطة باالستدامة و التوجه نحو نشر مفهوم البناء ا�خضر 

في ا�ردن والمنطقة.

يعتمد المجلس على أربع أساسيات لتحقيق أهدافه: أولها و أهمها العضوية والتواصل، حيث 
يسعى المجلس �يجاد أعضاء من القطاع ا�خضر لتسليط الضوء على خدماتهم و منتجاتهم 
و  خبراتهم  مشاركة  خالل  من  وذلك  البيئي،  القطاع  و  باالستدامة  الصلة  ذات  إجراءاتهم  أو 

إمكانية تعزيز أفكارهم وتشبيكهم بالفرص المتاحة عبر منصة التواصل في المجلس.

ثاني¿: ا�كاديمية الخضراء و التي أوجدت لتعزيز الوعي العام عن البناء ا�خضر، و طرق تطبيقه من 
خالل الدورات التدريبية و الورشات التوعوية المتخصصة في المملكة والمنطقة. 

ثالث¿: النشاطات التوعوية و الفعاليات وذلك من خالل عقد فعاليات مختلفة و بحسب الشريحة 
المراد استهدافها لتلبية احتياجاتهم لنشر التوعية حول مفهوم االستدامة وا�بنية الخضراء. 
والمهندسين  والجامعات  المدارس  كطالب  مختلفة  فئات  الفعاليات  هذه  تستهدف 

والمتخصصين والشركات من مجاالت مختلفة في القطاع البيئي.

رابع¿: ا�بحاث وا�بداع، حيث يسعى المجلس ا�ردني إلى التطور الدائم من خالل استغالل فرص 
قطاعات  من  المصلحة  أصحاب  �دماج  المجلس  ويسعى  كما  مبتكرة،  مشاريع  وتبّني  البحث 

متعددة.
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