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الممخص -:
ييدؼ البحث الى دراسة إمكانية تحقيؽ ترشػيد الطاةػة المسػتيمكة ػ األبنيػة السػكنية ػ مدينػة ب ػداد .لػللؾ تػـ ايتيػار
إحدى األبنية السكنية

مدينة ب داد لتطبيؽ األ كار المقترحة لتحقيؽ الترشيد المنشود والت يمكف تقسيميا الى ثالث محاور.

أ-وسائؿ ترتبط ببناء الوحدة السكنية .

ب -وسائؿ ترتبط بت يير طبيعة الطاةة المطموبة لتش يؿ األهجيةة العاممة ضمف الوحدة السكنية .
ج -وسائؿ ترتبط بر ع كفاءة و استيداـ األهجيةة العاممة دايؿ الوحدة السكنية
وهجد الباحث اف تطبيؽ األ كار أعاله

الوحدة السكنية الميتارة ةد حققت تيفيض لكمية الطاةة الكيربائية المسػتيمكة

حيث تقمص االستيالؾ السنوي لمعائمة الواحػدة مػف  71500 kw.hrالػى  26167 kw.hrوكانػت نسػبة ترشػيد الطاةػة 63.4%
و بيػػلا سػػنحقؽ و ػػر ػ الوةػػود المسػػتيدـ لتوليػػد الطاةػػة الكيربائيػػة بمقػػدار 151.2برميػػؿ نفػػط يػػاـ سػػنوياً ولكػػؿ عائمػػة واحػػدة مػػع

تو ير مبمغ استثماري ةدره  9000000دينار عراة  ،عمما بػاف تػرة اسػترداد رأس المػاؿ المسػتثمر كانػت يمػس سػنوات و بسػعر
ائدة نصؼ السنوي لمودائع الثابتة ةدره 11%

Available Ways For Energy Conservation
in Iraqi Residence Sector.
Atif Ali Hasan/ Assist Prof / Institute of Technology
Email : Atif56ali@yahoo.com

Abstract :The object of this work is to determine available ways for energy conservation which it
consumed in Iraqi residence sector .
The study is took place in Baghdad city by selected one of residence building and deviation the
all of requisite idea applicable that gives conservation, to three region as:A: Building construction .
B: Change the energy sources .
) C: Increase the Efficiency Value . (Decreases the losses
The result’s of this work can be reduced the consumed energy in that residence building from
71500 kw.hr to 26167 kw.hr and as conservation percentage is 63.4% from actual consumption
and the quantity of fuel which enters to power station is reduced by 151.2 birrel of crow oil/
yearly/ family , the investment money is 9000000 ID which it required .

 -1المقدمة

بس ػػبب ع ػػدـ تمك ػػف االستكشػ ػا ات الحالي ػػة م ػػف مص ػػادر الطاة ػػة الميتمف ػػةد م ػػف ت طي ػػة ت اةي ػػد مع ػػدالت

اسػػتيالؾ الطاةػػة ] ، [7ت اةيػػد القمػػؽ العػػالم بإمكانيػػة اسػػتنةاؼ المصػػادر الحاليػػة لمطاةػػة ،و ػ الوةػػت نفسػػو
ت اةيػػد معػػو االىتمػػاـ بموضػػوع ترشػػيد اسػػتيالؾ الطاةػػة دوف الممػػاس بمسػػتوى الر ػػاه االهجتمػػاع لمفػػردد عمػػى
صعيد العالـ و استيالكيا

مهجػاؿ األبنيػة بصػورة ياصػة  ،لمػا لػو مػف تػاثير واضػم عمػى كميػة الػنفط اليػاـ

المكرر محميا لتػو ير الطاةػة التػ تتطمبيػا تمػؾ األبنيػة  ،وعمػى الصػعيد العربػ ] [6نهجػد اف كميػة الػنفط اليػاـ

المكرر لألغراض المحمية ةد ارتفعت مف  4.2ب/ـ/ف/يد عػاـ  2004الػى  4.5ب/ـ/ف/يد عػاـ  2005و
احتمػػاؿ تهجاوةىػػا ال ػ  5.0ب/ـ/ف/يد نيايػػة ىػػلا العػػاـ ،بينمػػا اسػػتيالؾ الفػػرد الع ارةػ مػػف الطاةػػة الكيربائيػػة ةػػد

ت اةي ػػد م ػػف  1067 kw.hrع ػػاـ  [4] 1979ال ػػى  10053ع ػػاـ  [4] 1983و أص ػػبم  14700ع ػػاـ 2006

] .[14واف نسبة الطاةة المسػتيمكة ػ القطػاع السػكن ] [3ةػد ةادت مػف  27%ممػا أنػت مػف طاةػة كيربائيػة
عػاـ  1978الػى  %61مػف الطاةػة المتولػدة عػاـ  ،1983و أصػبم يشػكؿ  %82ممػا ينػت مػف طاةػة كيربائيػػة
العاـ  ،2002حينيا كانت حصة القطاع السكن

مدينة ب داد قط تشكؿ  %43مف إهجمال االستيالؾ

العراؽ  .و كما ىو معروؼ اف الهجةء األعظـ مما يستيمؾ دايؿ المبنى السكن يصػرؼ لتػو ير الظػروؼ

الح اررية المريحة ،قػد أوضػحت اإلحصػائيات االسػتبيانية ] [14ل ػ) (2000وحػدة سػكنية ػ مدينػة ب ػداد عػاـ
 ،2006اف نسبة الطاةة المصرو ة ألغراض تو ير التكييؼ سػنويا تشػكؿ  %69ممػا يسػتيمؾ مػف طاةػة سػنويا
حصػػة التكييػػؼ صػػيفا تشػػكؿ  %42.43بينمػػا حصػػة التكييػػؼ شػػتاءاً كانػػت تشػػكؿ %26.56د ،وكانػػت نسػػبة

استيالؾ الطاةة ألغراض التكييؼ صيفا  %76.9مما يستيمؾ

صػؿ الصػيؼ ،و بم ػت النسػبة المصػرو ة

ألغراض التكييؼ شػتاءاً  %76.3ممػا يسػتيمؾ شػتاءا مػف الطاةػة ،و يتضػم ممػا تقػدـ اف لمتػاثير البيئػ أىميػة
بال ػػة ػ تحديػػد مسػػتوى الطاةػػة المسػػتيمكة ،لػػللؾ يتطمػػب إهج ػراء مسػػم كامػػؿ لهجميػػع المػػؤثرات البيئيػػة لمحاولػػة

تقميؿ ىلا اليدر الكبير

كميات الطاةة.

 -2استهالك الطاقة في المبنى السكني في العراق
اف الطاةػػة المسػػتيمكة ػ األبنيػػة السػػكنية تصػػرؼ ليػػدمات المبنػػى نفسػػو ،منيػػا مػػا يسػػتيمؾ لتػػو ير

الظروؼ الح اررية األةرب الى مسػتويات ال ارحػة الح ارريػة لمفػرد الػلي يشػ ؿ للػؾ المبنى تكييػؼ اليػواء صػيفا و
شػػتاءاًد و ةػػد شػػكمت ىػػله الطاةػػة نسػػبة  %42.43لمتكيػػؼ صػػيفاً %26.56 ،لمتد ئػػة شػػتاءاً و اف نسػػبة الطاةػػة

المسػػتيمكة ألغ ػراض التكييػػؼ السػػنوي و محسػػوبة عمػػى أسػػاس الطاةػػة المسػػتيمكة سػػنويا سػػتكوف  %69بينمػػا

مهجموعة الفعاليات اليوميػة المنهجػةة دايػؿ الوحػدة السػكنية اسػتيداـ الثالهجػة و المهجمػدة المنةليػة-تشػ يؿ مػراوح

التيوية،غسػػالة المالبس،مك ػواة المالبػػس ،مضػػية المػػاء ،مهجفػػؼ الشػػعر واألهجي ػةة المنةليػػة الص ػ يرة المسػػاعدة

لعممية إعداد الطعاـ ثرامة المحـ،عصارة الفواكو،سكاكيف القطع،الطاحونة وغيرىادد ةد شكمت نسػبة %11.11
مف إهجمال االستيالؾ السنوي لمطاةة ،بينما مقدار الطاةة المستيمكة ألغراض التر يو اليوم لأل راد الشػاغميف

لموحػدة السػكنية اسػتيداـ أهجيػةة التمفةيػوف و اسػتقباؿ البػػث الفضػائ  ،أهجيػةة االسػتماع الػى الموسػيقى و أهجيػةة

اإلنارةد وهجد اف استيالكيا لمطاةػة ةػد شػكمت  % 19.75ممػا يسػتيمؾ دايػؿ تمػؾ الوحػدة السػكنية سػنويا و كمػا
موضم تفصيميا

الهجدوؿ ).[14] (1

 -3السبل المتاحة لترشيد االستهالك
اف كمية الطاةة الكيربائية الت سيتـ تو يرىا ضمف الوحدة السكنية يمكف اف تات مف تطبيؽ عدد مف
المقترحػػات ولػػيس هجميعيػػا بمػػا يتناسػػب مػػع اإلمكانيػػات والوسػػائؿ المتاحػػة لشػػاغم الوحػػدة السػػكنية وسػػندرج ػ

أدناه إهجمال المقترحات واأل كار الترشيدية المتاحة لمتطبيؽ ضمف المحاور التالية ]-:[6
أ -وسائل ترتبط بالبناء

وى هجميع العناصر المؤثرة

تقميؿ مقدار معامؿ انتقاؿ الح اررة الكم ○ [5] w/m2Kلمقطع الهجػدار

والسقؼ وةهجاج النا لة وبالتال تقميؿ كميػة الحػ اررة المتسػربة يػالؿ أسػطم المبنػى المعرضػة لمبيئػة ،وىنػا يمكػف

اف نميػة بػػيف نػوعيف مػػف البنػػاء أوليمػا البنػػاء المصػمـ المطمػػوب تشػػييدهد ةبػؿ اإلنشػػاء ،وثانييمػا البنػػاء المشػػيد
المنهجة أو ةيد اإلنشاء .لللؾ اف إمكانية تطبيؽ األ كار والوسائؿ المتاحة إلحداث ترشيد
تكوف أكثر عدداً

النوع األوؿ بينما تكوف محددة هجدا

حالة النوع الثان .

اسػتيالؾ الطاةػة

واف هجممة األ كار المقترحة الت تدور ضمف المحور األوؿ ولو عالةة بالبناء وى :

 ايتيار مواد بناء لات معامؿ انتقػاؿ حػراري مػنيفض ،مثػؿ اسػتيداـ الثرمسػتوف بػدالً مػف الطػابوؽ أو
البمػػوؾ اليرسػػان المهجػػوؼ ،رغػػـ اف كمفتيػػا اإلنشػػائية متقاربػػة هجػػداً ولكػػف ةيمػػة معامػػؿ انتقػػاؿ الح ػ اررة
يالؿ هجدار الثرمستوف يقؿ عػف النصػؼ ممػا يكػوف عميػو معامػؿ انتقػاؿ الحػ اررة لهجػدار الطػابوؽ سػمؾ

 240ممـ .أو استيداـ الهجدراف ثنائية الطبقة رغـ عدـ شيوعيا

العراؽ.

 اسػػتيداـ عػػةؿ حػراري هجيػػد لمسػػقؼ والهجػػدار المعػػرض لمبيئػػة اليارهجيػػة .ونحقػػؽ اكبػػر ائػػدة عنػػد وضػػع
العػػاةؿ اةػػرب مػػا يكػػوف الػػى الطبقػػة اليارهجيػػة لمهجػػدار لػػللؾ يتطمػػب ت طيػػة طبقػػة العػػاةؿ وعةلػػو عػػف
مػػؤثرات البيئيػػة وبػػللؾ سػػيتحوؿ البنػػاء الػػى ثنػػائ الطبقػػة ،ولكػػف تكمفػػة اس ػتيداـ الم ػواد العاةلػػة سػػتكوف

اريػػص ،عنػػد اسػػتيدامو مػػع طبقػػة اإلنيػػاء الػػدايم لمهجػػدار ويػػتـ ت طيتػػو بػػورؽ ديكػػور بسػػيط وريػػيص
تبعا لملوؽ العاـ

 اسػتيداـ تقنيػة السػػقوؼ الثانويػة العاةلػة ح ارريػاً أو بنػاء ىيكػؿ حديػػدي وت ميفػو بػالواح عاةلػػو مثػؿ ألػواح
االسبست أو القرميد أو بإعادة إكساء السقوؼ.

 اسػػتيداـ تظميػػؿ هجيػػد ومناسػػب لمنوا ػػل ومت يػػر الشػػكؿ تبعػػا لالتهجػػاه الهج ار ػ لمنا ػػلة  ،واالبتعػػاد هجيػػد
اإلمكاف عف استيداـ الةهجاج العادي سمؾ  4ممػـ أو  6ممػـ الػى الةهجػاج المػةدوج أو أنػواع أيػرى رغػـ

كمفتيػػا المرتفعػػة أو عمػػى اةػػؿ تقػػدير اسػػتيداـ ورؽ عػػاكس يمصػػؽ عمػػى الةهجػػاج لةيػػادة معامػػؿ انعكػػاس

الطاةػػة الشمسػػية مػػف النوا ػػل أو اسػػتيداـ أل ػواح بالسػػتؾ بػػدال مػػف الةهجػػاج ػ النوا ػػل لمتطمبػػات األمػػاف

إضا ة الى العةؿ الحراري إضا ة الى الورؽ العاكس .
ب -وسائل تغير نوعية الطاقة المطموبة لتشغيل األجهزة

ى ػ هجميػػع الوسػػائؿ المتاحػػة لت يي ػػر نوعيػػة الطاةػػة المطموبػػة لتشػ ػ يؿ األهجي ػةة والمعػػدات الت ػ يس ػػتيدميا
شاغم الوحدة السكنية ،وضمف ىلا المحور يتطمب دراسة ما يم :

 تقمي ػػؿ االعتم ػػاد عم ػػى مس ػػينات المي ػػاه التػ ػ تعم ػػؿ بالطاة ػػة الكيربائي ػػة أو النفطي ػػة أو ال ػػاة الس ػػائؿ
باالستعانة بالمسينات العاممة بالطاةة الشمسية .

 االسػػتعانة بالياليػػا الفولتائيػػة لتػػو ير الطاةػػة الكيربائيػػة لتش ػ يؿ بعػػض األهجي ػةة لات االسػػتيالؾ القميػػؿ
لمطاةة .

 اسػػتيداـ الثالهجػػة المنةليػػة االمتصاصػػية التػ تعمػػؿ بػػالنفط أو ال ػػاة السػػائؿ بػػدال مػػف الثالهجػػة المنةليػػة
العادية الت تعمؿ بالطاةة الكيربائية االنض اطيةد .

ج -وسائل ترتبط بتطوير كفاءة األجهزة والمعدات العاممة ضمن الوحدة السكنية
ويقصػػد بيػػا اسػػتيداـ هجميػػع التقنيػػات الحديثػػة المتاحػػة لتطػػوير عمػػؿ األهجيػةة التػ توهجػػد ضػػمف الوحػػدة

السكنية بيدؼ تقميؿ الطاةة المطموبة لتش يؿ تمؾ األهجيةة وضمف ىلا المحور يتـ دراسة ما يم -:

 استيداـ حشوة مطاطية إلحكاـ إغالؽ النوا ل واألبواب المطمة عمى البيئة اليارهجية ،لتقميؿ
تسرب اليواء يالليا .

 اسػػتيداـ مػػراوح تيويػػة لػػد ع ىػواء البيئػػة هجػ اًر البػػارد نسػػبيا والمرتفػػع محتػواه الرطػػوب د يػػالؿ
صؿ الصيؼ والربيع واليريؼ لتيوية الوحدة السكنية وامتصاص األحماؿ الح ارريػة المتراكمػة

يو مف اليوـ السابؽ وتقميؿ درهجة ح اررة الحية الدايم لموحدة السكنية استعداداً لتكييفػو بػاليوـ

التال .

 االعتمػػاد عمػػى اإلنػػارة االصػػطناعية مػػف نػػوع األنابيػػب الفمورسػػنية االلكترونيػػة لات االسػػتيالؾ
القمي ػػؿ بػ ػػدال مػػػف األن ػ ػواع الحالي ػػة لإلنػػػارة  ،وكػػػللؾ يفض ػػؿ اس ػػتيداـ اإلن ػػارة الدايوديػ ػػة لكػػػوف
استيالكيا لمطاةة ال يكاد يالحظ ورغـ ارتفاع تكمفتيا .

 اسػ ػػتيداـ األهجيػػ ػةة المرشػ ػػدة لمطاة ػ ػػة لات االسػ ػػتيداـ القمي ػ ػػؿ لمطاةػ ػػةد مث ػ ػػؿ مك ػ ػواة المالب ػ ػػس
االةتصػػادية ،مسػػينات اليػواء نػػوع اليػػالوهجيف ،ةػػدور الطػػبا العاممػػة بالضػ ط ومسػػاحيؽ غسػػؿ
المالبػ ػػس الت ػ ػ تعمػ ػػؿ بالمػ ػػاء البػ ػػارد لتقميػ ػػؿ اسػ ػػتيداـ مسػ ػػينات المػ ػػاء ضػ ػػمف أهجي ػ ػةة غسػ ػػؿ

المالبػػسد .اسػػتيداـ أهجي ػةة الطػػبا الت ػ تعمػػؿ بالصػػفيحة السػػاينة عمػػى مقػػدار الػػتالمس بػػيف
مساحة القدر وسطم المسيف ،واألهجيةة المرئية لات الشاشة المسطحة .

 التركية عمى اعتماد أهجيةة سيطرة كفوءة لمحد مف تةايد استيالؾ الماء والطاةة المهجيةة.
 استبداؿ مكيفات اليػواء لات الضػواغط التردديػة بمكيفػات ىػواء لات ضػواغط دورانيػة ،وكػللؾ
استيداـ مفاتيم لاتية لمتش يؿ المرحم لتقميؿ التيار المطموب لبدئ تش يؿ المكيفات.

 محاولػػة اسػػتيداـ األنابيػػب الح ارريػػة الت ػ تبػػرد لػػيال المتصػػاص الت ػراكـ الح ػراري صػػباح اليػػوـ
التال .

 -4خطة الدراسة

ل رض تحقيؽ ىدؼ البحث

تقميؿ كميات الطاةة المصرو ة دايؿ الوحدة السكنية ،تـ استيداـ إحدى

الػػدور السػػكنية لػػلوي الػػديؿ المػػنيفض بػػالعراؽ األكثػػر شػػيوعا ػ االسػػتيداـ ػ عمػػوـ القطػػر حيػػث تتوسػػط
الػػدار غر ػػة المعيشػػة و تقػػع عمػػى هجانبيػػا غر تػ اسػػتقباؿ الضػيوؼ و المطػػبا ،بينمػػا تتػػرؾ غػػرؼ النػػوـ لتحتػػؿ
يمفيػة الػدارد والموضػػحة ػ الشػػكؿ) ،(1و تطبيػؽ مهجموعػػة المت يػرات التػ يعتقػػد الباحػث باىميتيػػا ػ تقميػػؿ
كمية الطاةة المستيمكة

تمؾ الوحدة السكنية مع تثبيت العوامؿ التالية -:

 -1موةػػع الػػدار التػ ايتيػػرت إلهجػراء الد ارسػػة عمييػػا مدينػػة ب ػػداد لكثػرة الوحػػدات السػػكنية التػ تحتوييػػا
مدينة ب داد و تنوع نسيهجيا السكن د .

 -2لوف مواد اإلنياء لألسطم اليارهجيػة لمهجػدراف و السػقؼ و كػللؾ األرضػيات المحيطػة بالبناء،إسػمنت
الموف .

 -3إىماؿ تاثير األحماؿ الح اررية الدايمية و المتولدة نتيهجة استيداـ المبنى السكن لثبوتيا .

 -4مستوى الراحة الح اررية لشػاغم المبنػى السػكن صػيفا ]° 23.9 [3ـ درهجػة حػ اررة  %50 ،رطوبػة
نسبية د و شتاءاً ° 25ـ درهجة الح اررة  % 30 ،رطوبة نسبيةد .

 -5ل ػػرض حس ػػاب األحم ػػاؿ الح ارري ػػة و التبريدي ػػة لممبن ػػى الس ػػكن ت ػػـ االعتم ػػاد عم ػػى بيان ػػات الهجمعي ػػة
األمريكية لميندس التبريد و التكييؼ ). [1] (ASHRAE

 -6ل رض حساب معامؿ االنتقاؿ الحراري الكم لممقطع اإلنشائ لمهجػدراف و السػقؼ تػـ االعتمػاد عمػى
بيانات مف المصدر ].[5

 -7اعتمػػاد عمػػى المعمومػػات الياصػػة بدرهجػػة الح ػ اررة و شػػدة اإلشػػعاع الشمس ػ لمبيئػػة مػػف دائ ػرة األن ػواء
الهجوية العراةية ].[11

يعتقد الباحث اف إمكانية تقميؿ استيالؾ الطاةة المصرو ة

المبنى السكن

محوريف ،األوؿ منيما – تقميؿ معدالت استيالؾ الطاةة و بللؾ يتحقؽ التو ير

ةيػد الد ارسػةد سػتكوف مػف
كميات الطاةة المستيمكة و

ما ينت عنو تقميؿ الض ط عمى الشبكة الكيربائية الوطنية ،و ثانييما ىو تحويؿ طبيعة الطاةة المستيمكة عند

تش يؿ األهجيةة و المعدات الت تحتوييا الوحدة السكنية مف نوع طاةة الى نوع آيػر لمطاةػة كػاف تكػوف مهجانيػة

أو لات كمفة اةؿ ،والهجدوؿ ) (2يوضم تفاصيؿ المحاور الت تـ دراستيا.

 -5النتائج و المناقشة
وسائل الترشيد
اف الوسائؿ المتاحة لمباحػث لتطبيقيػا ضػمف الوحػدة السػكنية ةيػد الد ارسػةد و التػ ال يتطمػب اسػتيداميا
الوةت نفسو نفقات استثمارية باىظة ،موضحة تفصيميا مع حساباتيا التو يرية المتحققػة مػف يػالؿ تطبيقيػا

الهجدوؿ ) (2بينما الهجدوؿ ) (3يوضم نتائ تطبيؽ هجميع السبؿ الواردة

الهجدوؿ سابؽ اللكر مع األيػل

بنظػػر االعتبػػار تػػدايؿ تنفيػػل تمػػؾ السػػبؿ بينمػػا الهجػػدوؿ) (4يوضػػم يالصػػة كميػػات الطاةػػة المػػو رة وحسػػاباتيا

االةتصادية موضحة

الهجدوؿ) (5و

أدناه مناةشة مت يرات الدراسة -:

 1-5مقدار متوسط استهالك العائمة الواحدة
توضػػم م ػػف يػػالؿ إهجػ ػراء االس ػػتبياف اإلحصػػائ ل ػ ػ ) (2000وحػػدة س ػػكنية ػ ػ مدينػػة ب ػػداد ،اف مق ػػدار

متوسط استيالؾ الطاةة الكيربائية السنوية لمعائمة الواحدة كانت ) (71500kwhrلعاـ  ،[14] 2006ولوهجػود
تبايف غير واضم بصػورة هجميػةد بػيف المسػتوى المػال و االةتصػادي و االهجتمػاع بػيف سػكنة ب ػداد و الكثيػر

م ػػف س ػػكنة المحا ظ ػػات األي ػػرى ،و لتحدي ػػد رة ػػـ أكث ػػر دة ػػة لمتوس ػػط االس ػػتيالؾ الفعمػ ػ  ،ك ػػاف يتطم ػػب تعم ػػيـ

االستبياف اإلحصائ ليمتد شامال كامػؿ محا ظػات العػراؽ وعػدـ االةتصػار عمػى واحػدة دوف األيػرى ،و كػللؾ
ال يهجػػد الباحػػث ضػػر اًر مػػف تقسػػيـ العوائػػؿ العراةيػػة المشػػمولة باالسػػتبياف تبعػػا لممسػػتوى المػػال واالةتصػػادي ليػػا

بحيػػث تكػػوف لػػدينا حػػدود متعػػددة السػػتيالؾ الطاةػػة ،و لكػػف الظػػروؼ الحاليػػة الت ػ يمػػر بيػػا القطػػر ى ػ الت ػ
ساىمت بصورة كبيرة

تحديد حهجـ و موةع عينة االستبياف.

 2-5السبل الترشيدية المتاحة
اف الوسائؿ الترشيدية المتاحة لمباحثد لتطبيقيا دايؿ الوحػدة السػكنية و التػ مػف يالليػا يتحقػؽ تقميػؿ

كمية الطاةة المستيمكة ييػا ،ىػ وسػائؿ محػدودة هجػداً ،حيػث اف الوحػدة السػكنية المقتػرح إهجػراء الد ارسػة عمييػا

مشيدة مسبقاً ،وال يهجد الباحػث مهجػاال لد ارسػة المت يػرات التػ يعتقػدىا الباحػث ميمػة هجػدا لتاثيرىػا المباشػر ػ
تقميؿ الطاةة المستيمكةد و لصعوبة تطبيقيا

الوةت الحال عمى الوحدة السكنية التصميـ المعماري لموحدة

السكنية و مساحة النوا ل الموهجودة ييا ،مواد البناء واإلنيػاء المسػتيدمة ػ تشػيدىا و توهجيػو الوحػدة السػكنيةد
] ،[9][8لللؾ تـ التركية عمى دراسة المت يرات األةػؿ تػاثي ار و التػ مػف الممكػف تطبيقيػا بسػيولة إضػا تيا أو
ت يرىػ ػػاد ضػ ػػمف الوحػ ػػدة السػ ػػكنية بحيػ ػػث ال تتطمػ ػػب اسػ ػػتثمارات ماليػ ػػة كبي ػ ػرة يمكػ ػػف اسػ ػػترهجاعيا بسػ ػػيولةد و

الموضحة

الهجدوؿ ). (2

 3-5ترشيد استهالك الطاقة بتغير العوامل المتعمقة بالبناء
اف الوسيمة المتبقيػة لمباحػث ىػ تقميػؿ مقػدار معامػؿ االنتقػاؿ الحػراري الكمػ لممقطػع اإلنشػائ لهجػدار و
سقؼ و ةهجاج الدار ةيد الدراسةد و بللؾ ستقؿ كمية الح اررة المفقودة و يتحقؽ الترشيد و كما يم :
 1-3-5تقميل الحمل الحراري المتسرب عبر لوح زجاج النافذة
تـ استيداـ ورؽ عاكس لإلشعاع مف النوع الهجػاىة يمصػؽ مباشػرة عمػى الةهجػاج د ميمتػو المسػاعدة ػ

ةيػػادة كميػػة الطاةػػة الشمسػػية المنعكسػػة مػػف سػػطم النا ػػلة الػػى البيئػػة و بالتػػال تقػػؿ كميػػة الح ػ اررة الممتصػػة و
المنتقمػػة عبػػر لػػوح الةهجػػاج وسػػينعكس ىػػلا عمػػى تقميػػؿ الحمػؿ الحػراري المتسػػبب عمػػى لػػوح ةهجػاج النا ػػلة وتصػػؿ
كمية الطاةة الميفضة الى  5600kwhrحيث تعادؿ  %24مف الطاةػة الكميػة المسػتيمكة ألغػراض التكييػؼ،
و لكف

أسموب آير تـ إضا ة طبقة مف ألواح البالستؾ الشفاؼ منيفضة الموصمية الح اررية سمؾ 6ممػـد

الى لوح ةهجاج النا لة ،حيث وهجد اف تيفيض الطاةة المستيمكة كانت  2640و ةػد حقػؽ نسػبة تيفػيض تعػادؿ

 %11مف الطاةة الكمية المطموبة ألغراض التكييؼ وسبب انيفاض التو ير يعود الى اف كمية الح اررة المنتقمة
عبر لوح ةهجاج النا لة بالتوصيؿ ةميؿ نسبيا مقارنة بما ينتقؿ باإلشعاع ،و لمعالهجة ىله الحالة ثـ إضا ة ورؽ

عػػاكس لإلشػػعاع الػػى النا ػػلة بوهجػػود لػػوح البالسػػتؾ و بيػػلا ارتفػػع مقػػدار التػػو ير بالطاةػػة الػػى  7800kwhrو
تحقيؽ نسبة تيفيض مقدارىا  %34مف الطاةة الكمية المطموبة لمتكييؼ و كما موضم بالهجدوؿ ) (2و السبب

يعود لمساىمة الورؽ العػاكس ػ حهجػب و تقميػؿ كميػة الطاةػة الشمسػية المنتقمػة يػالؿ سػطم النا ػلة مػع ةيػادة

المػػنعكس منيػػا الػػى البيئػػة ،و لكػػف مسػػتوى اإلنػػارة الطبيعيػػة دايػػؿ ال ر ػػة ةػػد انيفػػض و بسػػبب ارتفػػاع معػػدؿ
اإلنارة الطبيعيػة المتػو رة ػ سػماء ب ػداد والتػ تقػدر  11000لػوكسد ] .[8ولكػوف اغمػب العوائػؿ العراةيػة ال
تفضػػؿ ػػتم السػػتائر واضػػا ة الػػى اسػػتيداميا سػػتائر يفيفػػة لات نسػػي شػػفاؼ صػػيفا ] [14ػػال يهجػػد الباحػػث
ت طية النوا ل بالورؽ العاكس مع تم الستارة لتو ر التضميؿ أصالً ..

مشكمة
2-3-5

تقميل الحمل الحراري المتسرب خالل الجدار والسقف

كمػػا موضػػم بالهجػػدوؿ ) (2ػػاف إضػػا ة أل ػواح المػػادة العاةلػػة الػػى الهجػػدار ،سػػيؤدي الػػى نقصػػاف مقػػدار

المعامؿ الكم النتقاؿ الح اررة يالؿ المقطع اإلنشائ لمهجدار ممػا يػؤدي أيضػا الػى تقميػؿ كميػة الحػ اررة المنتقمػة
يالؿ مساحة الهجدار و بالتػال سػينيفض حمػؿ التكييػؼ المطمػوب ممػا يػؤدي الػى انيفػاض الطاةػة الكيربائيػة

المطموبة لتش يؿ المكيفات ووهجد اف االنيفاض المتحقؽ كاف  10800kwhrو نسػبة التيفػيض كانػت %40
مف الطاةة الكمية المطموبة لمتكييؼ .و تـ استيداـ تقنية السقوؼ الثانوية اليارهجية ،حيػث تػـ أكسػاء البالطػات
اليرسػػانية المؤلػػؼ منيػػا طبقػػة اإلنيػػاء اليارهجيػػة لسػػطم المبنػػى باسػػتيداـ ىيكػػؿ يشػػب وم مػػؼ بػػالواح يشػػبية

شػػريطية ) (20x50مم ػػـ ومثبت ػػة بص ػػورة مائم ػػة ع ػػف األ ػػؽ بمق ػػدار ،45°و ل ػػوحظ انيف ػػاض الطاة ػػة الكيربائي ػػة
المطموبػػة لتش ػ يؿ مكيفػػات الي ػواء بمقػػدار  5429 kwhrو نسػػبة التيفػػيض كانػػت  %25مػػف الطاةػػة الكميػػة

المطموبػػة لتش ػ يؿ المكيفػػات و يتضػػم اف تػػاثير الهجػػدار اكبػػر مػػف السػػقؼ لةيػػادة مسػػاحتو و انيفػػاض معامػػؿ
انتقاؿ الح اررة ياللو ].[15
 4-5ترشيد استهالك الطاقة بتغير نوعية الطاقة المستخدمة
لمحدوديػػة الب ػػدائؿ المتاحػػة لت ي ػػر نوعيػػة الطاة ػػة المسػػتيدمة لتشػ ػ يؿ المعػػدات واآلالت التػ ػ يس ػػتيدميا
شاغم الوحدة السكنية .تـ التركية عمى دراسة إمكانية االسػتفادة مػف الطاةػة الشمسػية المتػو رة بمعػدالت عاليػة

و بساعات سطوع طويمة نسبياً حيث تصؿ صيفا ألكثر مف  12ساعة بينما يكوف أكثػر مػف  8سػاعات شػتاءاً

] ،[13و االستفادة منيا يايل األساليب التالية-:
 1-4-5تسخين المياه
تػػـ اسػػتيداـ سػػياف شمس ػ

مصػػنع ػ مركػػة بحػػوث الطاةػػة الشمسػػية الع ارة ػ د مؤلػػؼ مػػف مهجمعػػيف

مستوييف و يةاف ماء أساس وآير إضا

مهجية بمسيف كيربائ لتعويض الطاةة المطموب عنػد عػدـ تػو ر

طاةػػة شمسػػية كا يػػة ومهجيػػة كػػللؾ بمبػػادؿ ح ػراري ى ػواء-مػػاءد يوضػػع ػ الحمػػاـ السػػتعمالو ػ تد ئػػة حيػػة

الحمػػاـ .و كمػػا موضػػم ػ الهجػػدوؿ ) (2ػػاف مقػػدار الطاةػػة الكيربائيػػة المتػػو رة  9905kw-hrوتصػػؿ نسػػبة

الترشيد الى  %70مف الطاةة الكمية المطموبة مع األيل بنظر االعتبار توهجيو شاغم الوحدة السػكنية بضػرورة
اسػػتيداـ الحمػػاـ ألغ ػراض غسػػؿ األهجسػػاـ يػػالؿ سػػاعات سػػطوع الشػػمس قػػط لممحا ظػػة عمػػى ي ػةيف المػػاء
السايف لألعماؿ األيرى.

 2 - 4-5تشغيل أجهزة اإلنارة و المعدات األخرى
لقد اتضم مف يالؿ االستبياف اإلحصائ ] [14اف العوائؿ المشمولة باالسػتبياف ةػد اسػتيدمت كػال مػف

اإلنارة الفمورسنتية والتوىهجيػة ل ػرض تػو ير مقػدار الضػوء القياسػ دايػؿ ال ػرؼ و بمػا اف المصػابيم التوىهجيػة

ةدره  10واط تو ر  1380لومف ،بينما المصابيم الفمورسنية االلكترونية  40واط تػو ر مػا يقػارب  4000لػومف
] .[2لػللؾ تػـ إل ػاء هجميػع المصػابيم و تعويضػػيا بالفمورسػنتية االلكترونيػة لتقميػؿ الطاةػة الكيربائيػة المسػػتيمكة
إضػػا ة الػػى تقميػػؿ عػػدد المصػػابيم المطموبػػة عميػػا لػػللؾ تػػـ تقمي ػؿ الطاةػػة الكيربائيػػة مػػف  6480kw-hrالػػى
 ،72kw-hrو بنس ػػبة ترش ػػيد لمطاة ػػة تك ػػا

 %85و ىن ػػا ت ػػـ اس ػػتيداـ اليالي ػػا الفولتائي ػػة وبمس ػػاحة س ػػطحية

2.5ـ 2لت ػػو ير ) ،[12] (5158kw.hrلالسػ ػتفادة مني ػػا لتشػ ػ يؿ مع ػػدات اإلض ػػاءة لات االس ػػتيالؾ الم ػػنيفض

لمطاةة و كللؾ بعض األهجيةة المنةلية األيرى لات االستيالؾ القميؿ لمطاةػة و كمػا موضػم ػ الهجػدوؿ )(2
و بيلا كاف التو ير المتحقؽ  % 60بعد انيفاض االستيالؾ المنةل الى . 5158 kw-hr
 3 -4-5استخدام الثالجة و المجمدة االمتصاصية (الغازية)
اف الثالهجػػة والمهجمػػدة المنةليػػة المسػػتيدمة دايػػؿ الوحػػدة السػػكنية تتبػػع المنظومػػة االنض ػ اطية وتسػػتيمؾ
طاةػػة ةػػدرىا  ،5415 kw-hrو تػػـ اسػػتبداليا بػػايرى تعمػػؿ و ػػؽ المنظومػػة االمتصاصػػية االمونيػػا -المػػاءد و
تسػػتيدـ ال ػػاة السػػائؿ كمصػػدر لمتسػػييف و القنينػػة الواحػػدة مػػف ال ػػاة السػػائؿ تكف ػ  90سػػاعة عمػػؿ ،أي اف

القنينػػة سػػت ط عمػػؿ ىػػله الوحػػدات  8أيػػاـ تقريبػػا ،و بيػػلا تػػـ تحقيػػؽ ترشػػيد ػ الطاةػػة الكيربائيػة المسػػتيدمة
بنسبة . %100

 5-5ترشيد االستهالك نتيجة تطوير و رفع الكفاءة
تػػـ د ارسػػة السػػبؿ المتاحػػة لمباحػػث لر ػػع وتحسػػيف كفػػاءة اسػػتيداـ األهجي ػةة و المعػػدات المسػػتيدمة ضػػمف
الوحدة السكنية بيدؼ تقميؿ الطاةة المستيمكة و كما يم
 1-5-5تقميل تسرب الهواء

نتيهجػػة د ػػع اليػػواء المكيػػؼ الػػى دايػػؿ ال ر ػػة يػػؤدي الػػى حػػدوث ػػرؽ ػ ةيمػػة ض ػ ط الي ػواء الموهجػػود

بال رؼ المكيفة والبيئة مما يؤدي الى تسرب كمية مف اليواء عبر النوا ل واألبواب لعدـ إحكاـ غمقيا أو لػرداءة
صػػناعتيا وكمػػا موضػػم ػ

ػ الهجػػدوؿ) (2و لتال ػ للػػؾ ثػػـ اسػػتيداـ أشػػرطة مطاطيػػة توضػػع بػػيف اإلطػػار

والنا لة المتحركة و بنفس األسموب مع األبواب ،و بللؾ تقؿ كمية اليواء المتسػرب ممػا أدى الػى تقميػؿ الطاةػة

المطموبة لمتكييؼ بمقدار  1170kw-hrوبيلا ستتحقؽ نسبة تيفيض ةدرىا .%5
 2-5-5غمق منافذ التهوية
اتضػػم مػػف يػػالؿ االسػػتبياف اإلحصػػائ اف اسػػتيداـ مكيفػػات النا ػػلة ى ػ األكثػػر شػػيوعا ػ األبنيػػة

السكنية ،و لكوف باب ال رؼ تفتم و ت مؽ عدة مرات يالؿ ترة عمؿ المكيؼ مما يػؤدي الػى ديػوؿ و يػروج
اليػواء المكيػؼ ،لػػللؾ ػػاف ت يػػر ىػػواء ال ر ػػة متحقػػؽ عميػػا لػػللؾ يعتقػػد الباحػػث بعػػدـ هجػػدوى ػػتم منفػػل التيويػػة

اليػػاص بػػالمكيؼ الشػػباك  ،و عميػػو يتطم ػب غمقػػو ،وكمػػا موضػػم ػ الهجػػدوؿ) (2اف تػػو ير الطاةػػة الكيربائيػػة

 232kw.hrواف نسبة تيفيض االستيالؾ كانت %1
 3- 5-5إزالة التراكم الحراري
نتيهجػػة لعػػدـ تشػ يؿ مكيفػػات اليػواء ػ األبنيػػة السػػكنية طيمػػة سػػاعات اليػػوـ الواحػػد و السػػتمرار سػرياف
الحػ اررة عبػػر األسػػطم المعرضػػة لمبيئػػة ،يحػػدث تػراكـ حػراري دايػػؿ المبنػػى السػػكن يػػؤدي الػػى ر ػػع درهجػػة حػ اررة
الحيػػة ،ممػػا يتطمػػب اف تعمػػؿ مكيفػػات الي ػواء عنػػد تش ػ يميا ت ػرة مػػف الػػةمف المتصػػاص ىػػله الح ػ اررة المتراكمػػة
وصوال الى تو ير درهجة ح اررة ةريبة لمستوى الراحة الح ارريػة دايػؿ للػؾ الحيػة ،ل ػرض تقميػؿ الحػ اررة الميةونػة

بػػالمبنى تػػـ اسػػتيداـ مروحػػة تيويػػة لسػػحب ىػواء البيئػػة هجػ ار يػػالؿ أشػػير الصػػيؼ و صػػم االعتػػداؿ الحػراري
بيػػلا يسػػاىـ ىػػلا الي ػواء لو الدرهج ػػة الح ػ اررة المنيفضػػة وبمسػػتوى رطوبػػة هجي ػػدد ػ إ اةلػػة بعػػض ىػػلا التػػراكـ

الحراري و بللؾ تػنيفض درهجػة حػ اررة الحيػة ممػا يتطمػب اف تعمػؿ مكيفػات اليػواء ػ اليػوـ التػال

تػرة اةصػر

لتػػو ير درهجػػة الحػ اررة المطموبػػة و كمػػا بينػػت النتػػائ المتحققػػة ] [10و الموضػػحة ػ الهجػػدوؿ ) (2حيػػث كانػػت

الطاةة المرشدة  464kw.hrد و نسبة تيفيض الطاةة المستيمكة ). %(21.0
 4- 5-5استخدام المدافيء الهالوجين

مػػف يػػالؿ االسػػتبياف اإلحصػػائ وهج ػد اف أغمبيػػة العوائػػؿ العراةيػػة تسػػتيدـ ألغ ػراض التد ئػػة مػػدا ء

نفطية و كللؾ كيربائية كاف البد مف دراستيا ،ووهجػد اف المػدا ء الكيربائيػة المباشػرة تسػتيمؾ طاةػة كيربائيػة

اكبر مف الت تستيمكيا المػدا ء المسػتيدمة أنابيػب غػاة اليػالوهجيف و السػبب يعػود السػتيالؾ المباشػر األةػؿ

إضا ة انعكاس اشد لمح اررة  .لللؾ تـ استبداؿ المدا ء بالنوعية األةؿ استيالكا وكما موضم

الهجدوؿ )(2

ػاف ىػػلا االسػتبداؿ أدى الػػى تقميػؿ الطاةػػة المسػػتيدمة ألغػراض التد ئػػة بمقػدار  1880 kw-hrوبنسػػبة تػػو ير

 %55مف الطاةة المطموبة .
 5- 5-5رفع كفاءة استخدام األجهزة المنزلية
تتو ر حاليا معدات منةلية لات كفاءة أعمى مف تمؾ األهجيةة التقميديػة و كمػا موضػحة ػ

الفقػرة (2-

) 4ػػاف اسػػتيداـ المصػػابيم الفمورسػػنية االلكترونيػػة االةتصػػاديةد ةػػد تسػػبب ػ تقميػػؿ حمػػؿ اإلضػػاءة بنسػػبة
 %85م ػػف الطاة ػػة المطموب ػػة ،وعن ػػد اس ػػتيداـ المكػ ػواة االةتص ػػادية ة ػػدره  700واط كفاءتي ػػا أعم ػػى م ػػف تم ػػؾ

التقميديػػةد نهجػػد اف انيفػػاض الطاةػػة الكميػػة المطموبػػة لعمميػػة ك ػ المالبػػس سػػيكوف بمقػػدار  75kw-hrوبنسػػبة
تيفػ ػػيض ةػ ػػدرىا  %30وكػ ػػللؾ تتػ ػػو ر ػ ػ األس ػ ػواؽ مكػ ػػائف تنظيػ ػػؼ األرضػ ػػيات الكيربائيػ ػػة ةػ ػػدرة محركاتيػ ػػا
1800واط ولكف كفاءتيػا ػ تنظيػؼ األرضػيات تفػوؽ المكػائف ةػدره  2500واطد وكػللؾ تتػو ر مهجففػات شػعر
بمقدرات اةؿ وكفاءة أعمػى و كػللؾ اسػتيداـ شاشػات العػرض  LCDبػدال مػف التمفةيػوف االعتيػادي و بػللؾ تػـ

تحقي ػػؽ تيف ػػيض ة ػػدره  350kw-hrعن ػػد اس ػػتيداـ تم ػػؾ األهجيػ ػةة داي ػػؿ الوح ػػدة الس ػػكنية أي اف نس ػػبة الترش ػػيد

المتحققة كانت  %35مف الحمؿ األصم .

 6- 5-5تغير درجة حرارة الحيز المكيف
بسػػبب ت يػػر ت ػرة اإلش ػ اؿ ل ػػرؼ المنػػةؿ تبع ػاً لنػػوع األعمػػاؿ المنةليػػة الت ػ يؤدونيػػا شػػاغم الوحػػدة

السكنيةد مما يتطمب منيـ عدـ االسػتقرار دايػؿ ال ػرؼ المكيفػة تػرة طويمػة .وكػللؾ لطبيعػة و نوعيػة المالبػس
البيتية الت يرتدييا شاغم الدور السكنية صػيفاً لػـ نهجػد ضػرر مػف ت يػر درهجػة حػ اررة مسػتوى ال ارحػة مػف23.9

°ـ الى ° 26ـ الحدود الدنيا الى الحدود العميػاد ] [3و بػللؾ انيفضػت الطاةػة المسػتيمكة بمقػدار 1851kw-
 hrو بنسبة تيفيض  %8مف الطاةة المسحوبة ألغراض التكييؼ.
 7-5-5استخدام قدور الضغط في الطبخ اليومي
لتقميؿ كمية ال اة السائؿ المصرو ة أثناء إعداد الطعاـ اليوم تطمػب اسػتيداـ طنهجػرات الضػ ط وبػللؾ
ستقؿ ترة اعداد الطعاـ الى النصؼ وبيلا يقؿ استيالؾ ال اة السائؿ الى حوال النصؼ.
و بنػػاءاً عم ػػى م ػػا تق ػػدـ ػػاف تطبي ػػؽ هجمي ػػع األ ك ػػار التػ ػ ت ػػـ مناةش ػػتيا يمك ػػف اف ييفػ ػض كمي ػػة الطاة ػػة

الكيربائية المستيمكة سنوياً.

الوحدة السكنية مف  71500الى  26167kw-hrأي اف مقدار التيفػيض ػ

الطاةة سيكوف  45338kw-hrلموحدة السكنية الواحدة و بنسبة تيفيض ةدرىا  %63.4مف الطاةة المستيمكة

عميػ ػاً ػ ػ تم ػػؾ الوح ػػدة الس ػػكنية ،و يتحق ػػؽ لل ػػؾ الكس ػػب الت ػػو يري عن ػػد ت ػػو ر مبم ػػغ اس ػػتثماري إهجم ػػال ة ػػدره

 90000000دينار عراة وعند حساب استيالؾ الطاةة الكيربائيػة شػيريا نهجػد اف االسػتيالؾ الحػال

5960

 kw-hrبينما الفعم بعد تطبيؽ رص الترشيد أصبم  kw-hr 1764وعنػد حسػاب أهجػور الطاةػة الكيربائيػة

والموضػػحة ػ الهجػػدوؿ ) (4وحس ػاب التسػػعيرة الهجديػػدة لػػدائرة توةيػػع كيربػػاء ب ػػداد اتضػػم اف التػػو ير الشػػيري
سيكوف  132700دينار عراة وباالستفادة مف وئػد النصػؼ سػنوية البال ػة  % 11نهجػد اف تػرة اسػترداد رأس

الماؿ المستثمر ى يمس سنوات .واضا ة لللؾ اف مقدار التو ير المتحقؽ

استيالؾ الػنفط اليػاـ المكػرر

لألغراض المنةلية سيكوف  210550برميؿ نفػط يػاـ  ..وسيضػاؼ اف الكميػة الهجػاىةة لمتصػدير وكمػا موضػم
الشكؿ).(2
 -6االستنتاجات
و مما تقدـ يمكف لمباحث تثبيت بعض النتائ الت يعتقده باىميتيا -:

 .1اف الوسػػائؿ المتاحػػة لمباحػػث ل ػػرض ترشػػيد اسػػتيالؾ الطاةػػة ،تػػـ تطبيقيػػا عممي ػاً دايػػؿ الوحػػدة
السػكنية ةيػد الد ارسػػةد لتسػهجيؿ ةػراءة الطاةػػة المسػتيمكة عنػػد التطبيػؽ وإليهجػاد مقػػدار التػو ير ػ

الطاةة .

 .2اف تطبيؽ هجميع المقترحات ،يتطمب تدايؿ

كميػات التػو ير و كػاف إهجمػال التػو ير المتحقػؽ

 45338kw-hrو بنسػػبة تيفػػيض ةػػدرىا  . %63.4مقػػدار هجيػػد ال يمكػػف الت اض ػ عنػو ولكػػف
سػيت ير تبعػا لموحػدة السػكنية األيػرى التػ سػيتـ تطبيػؽ األ كػار ييػا لت ييػر التصػميـ المعمػاري

وعوامؿ أيرى مؤثرة

 .3اف مقػػدار الػػنفط اليػػاـ المهجيػػة لممحطػػات الح ارريػػة ل ػػرض توليػػد الطاةػػة الكيربائيػػة سػػيتـ تػػو يره
بمقػػدار 151.2برميػػؿ نفػػط يػػاـ لموحػػدة السػػكنية الواحػػدة و بػػا ت ارض اف عػػدد الوحػػدات السػػكنية
) (2000المشمولة باالستبياف اإلحصائ ] [4كاف إهجمال التو ير سيكوف 202400برميؿ نفط

ياـ .

 .4ةيػادة عػدد ةنػان ال ػاة السػائؿ المسػتيمكة سػنويا دايػؿ الوحػدة السػكنية بمقػدار 200وحػدة ويهجػد
الباحث اف استيداـ الثالهجة و المهجمدة المنةلية االمتصاصية سػيكوف مػؤث اًر هجػدا يصوصػاً عنػد

تػ ػػو ر غػ ػػاة سػ ػػائؿ بسػ ػػعر مػ ػػنيفض لػ ػػيس تهجاري ػ ػاًد وسػ ػػيحقؽ ائػ ػػدة اكبػ ػػر عنػ ػػد االسػ ػػتيداـ ػ ػ

المهجمعات السكنية المهجيػةة أساسػا بال ػاة السػائؿ ولكػف اسػتيداـ معػدات الطػبا الحديثػة ةػدور

الض طد سيقمؿ استيالؾ ال اة السائؿ الى النصؼ

الوةت نفسو .ولو أمكف استيداـ وحدات

تعمؿ بالنفط األبيض لكاف المطموب  16لتر/أسبوع وبالتال يتطمب سنوياً  832لتر نفط سائؿ.

 .5المتحقػػؽ مػػف تػػو ير كميػػات الػػنفط اليػػاـ المكػػررة ألغ ػراض توليػػد الطاةػػة الكيربائيػػة سػػتحوؿ الػػى
كميػػات هجػػاىةة لمتصػػدير وبيػػلا سػػتحقؽ و ػػر مػػال اكبػػر مػػف مصػػاريؼ تحسػػيف األداء الكيربػػائ

لموحدة السكنية .

 .6بم ػػا اف المػ ػردود الم ػػال المتحق ػػؽ م ػػف عممي ػػة الترش ػػيد ػ ػ اس ػػتيالؾ الطاة ػػة اكب ػػر م ػػف المب ػػالغ
المصرو ة ألغراض تحسيف األداء الحراري لممنةؿ لللؾ يتطمب اف تتبنى الدولة العراةيػة برنػام

ترشػ ػػيد الطاةػ ػػة و توضػ ػػع ح ػ ػوا ة لأل ػ ػراد الػ ػػليف يرشػ ػػدوف اسػ ػػتيالؾ الطاةػ ػػة ويػ ػػتـ ال ػ ػدعـ بكػ ػػؿ

المستويات ،ابتدأً بتو ير المواد المطموبة ألغراض الترشيد وانتيػاءاً بػالحوا ة الماديػة لألسػر التػ

تحقؽ ترشيد معقوؿ لمطاةة وتقديـ سمؼ وةروض مالية بدوف ائدة أو ائدة ةميمػة لهجميػع العوائػؿ

الراغبة بتطبيؽ ةواعد حفظ الطاةة
عمى ترشيد االستيالؾ

وحداتيا السكنية .وال ننسى عممية سف القػوانيف التػ تمػةـ

الوحدات المشيدة حديثاً.
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جدول ( )1كميات الطاقة المستهمكة ضمن الوحدة السكنية ()14

مجاميع االستهالك
مجبل حكييف
األبىيت صيفب
مجبل حكييف
األبىيت شخبءا
مجبل االسخخذاو
انمىسني

مجبل انخرفيه
انمىسني

نوع الجهاز
انمكيف
مبردة انهىاء
انمراوح
سخبن كهرببئي نهمبء
مسخىبث انهىاء
مسخىبث هىاء انغرف
انثالجت
انمجمذة
سبدبت انهىاء
أجهسة االسخخذاو انمىسني
غسبنت مالبس
مكىاة
مكىست انكهرببء
مضخت مبء
مجفف شعر
انخهفبز
انسخاليج
اسخمبع انمىسيقى
دبسبت
انمصببيخ انخىهجيت
انمصببيخ انفهىرسىيت

الطاقة المستهمكة
kw-hr
23145
2160
6000
14000
150
4000
2315
3100
1543
81
130
250
180
300
42
4320
1440
515
1350
3600
2880

النسبة المئوية

لالستهالك %
31
3.03
8.4
19.6
0.21
5.6
3.3
4.4
2.2
0.11
0.182
0.35
0.25
0.42
0.06
6.04
2.02
0.72
1.9
5.04
4.03

المسقط األفقي

واجهة المبنى
شكل ( )1مخطط الدار االكثر استخدام من قبل ذوي الدخل المحدود في العراق

جدول ( )2تفاصيل الوسائل المتاحة لترشيد الطاقة التي تم تطبيقها .
وسائل ترشيد الطاقة المتاحة لالستخدام

مجال

التطبيق

مقدار

االستهالك

مقدار الطاقة
الموفرة

األصمي
لمطاقة

أ -وسائل ترتبط بالبناء

 -1استيداـ ورؽ عاكس لإلشعاع لت ميؼ

التكييؼ

23145

5600

ةهجاج النوا ل
 -2إضا ة لوح بالستيك لةهجاج النا لة يمصؽ

التكييؼ

 -3إضا ة لوح بالستيك يمصؽ الى ةهجاج

التكييؼ

مع النا لة
النا لة مع ت ميفو بورؽ عاكس لإلشعاع
 -4استيداـ ألواح عاةلة ح اررياً لت ميؼ الهجدار
مف الدايؿ .

التكييؼ

لمتوفير

استخدام الوسيمة
Kw-hr

وسيمة ترشيدية
ID

%24.2
%11

15085

%34

16345

27145

10800

%40

5429

%25

27145

20000

15345

23145

والتد ئة

ب -وسائل ترتبط بتغير نوعية الطاقة

المئوية

المستهمكة بعد

نتيجة استخدام

7800

والتد ئة
التكييؼ

 -5استيداـ تقنية السقوؼ الثانوية

23145

2640

النسبة

مقدار الطاقة

الكمفة اإلضافية

21716

800000

550000
630000
980000
1140000

المستخدمة
 -1استيداـ سياف الماء الشمس لمتد ئة
 -2استيداـ ياليا ولتائية لتش يؿ بعض
األهجيةة و اإلضاءة االةتصادية .

ت -وسائل ترتبط بتطوير كفاءة األجهزة

 -1استيداـ حشوة مطاطية لمنوا ل و األبواب
 -2غمؽ تحات التيوية لهجياة التكييؼ نوع
النا لة
 -3استيداـ مراوح التيوية لسحب ىواء البيئة
الى دايؿ المبنى ليال

االستيداـ

5415

5415

%100

التكييؼ

23145

2340

%10.1

20805

التكييؼ

23145

232

%1

21975

المنةل

التكييؼ

 -5استيداـ اإلضاءة الفمورسنية االلكترونية و
االةتصادية
 -6استيداـ األهجيةة االةتصادية
1

20805

1850000

100000
__

23145

603

%2.6

22914

100000

415

189

%55

22542

150000

6480

5508

%85

972

250000

التكييؼ

980

350

%35

633

650000

التكييؼ

23140

33072

%24.2

21289

__

التكييؼ

ء اليالوهجيف

ت ير درهجة ح اررة ال ر ة مف 26-23.9ـ

التر يو

7625

5158

%60

3439

2350000

اليوم

 -3استيداـ الثالهجة و المهجمدة النفطية

 -4استيداـ مدا

التد ئة

14150

9905

%70

2830

800000

التر يو

جدول ( )3كميات الطاقة الموفرة ولكل مجال والنسبة المئوية لمتوفير
مجاميع االستهالك

مهجاؿ تكييؼ األبنية صيفا

مقدار الطاقة

مقدار الطاقة

النسبة المئوية

النسبة المئوية لمطاقة الكهربائية

المستهمكة حاليا

الموفرة

لالستهالك الحالي

الموفرة سنويا نسبة إلجمالي

31305

مهجاؿ تكييؼ األبنية شتاءًا 11795
7941
مهجاؿ االستيداـ المنةل
14105
مهجاؿ التر يو اليوم

الطاقة المستهمكة

28917

%7.6

%40.5

6355

%46

%16.5

5765

%27.4

%8.1

10661

%24.4

%15

جدول ( )4كميات الطاقة المتوفرة و نسبة الترشيد
الحالة التصميمية
71500kw.hr

الحالة المقترحة
26167

المتغير

كمية الطاةة الكيربائية المتو رة

-

45338

النسبة المؤوية لمتيفيض

159.62

%63.4
58.42

كمية النفط المتو رة برميؿ نفط ياـ

-

105.3

كمفة االستثمار بالدينار العراة

-

9000000

ترة استرداد الماؿ

-

حوال يمس سنوات

الطاةة الكيربائية المطموبة لموحدة السكنية

كمية النفط الياـ المطموب لت طية الحمؿ الكيربائ

جدول رقم ( )5حساب بكمفة استهالك الطاقة الكهربائية
المتغير

كمية الطاةة الكيربائية المستيمكة سنويا عميا

المقدار
71500 kw-hr

كمية الطاةة الكيربائية المستيمكة شيريا عميا

5960 kw-hr

كمية الطاةة الكيربائية بتطبيؽ الفرص الترشيدية

1764 kw-hr

تكمفة استيالؾ معدات الطاةة الكيربائية لمصنؼ المنةل

اةؿ مف ID10/1000 kw-hr
اكبر مف 1000ول اية 20/2000
اكبر مف 2000ول اية 30/4000
اكبر مف 50/4000

تكمفة االستيالؾ الحال

 158000دينار عراة

تكمفة االستيالؾ المرشد

 25280دينار عراة

التو ير

تكمفة االستيالؾ

 ترة استرداد رأس الماؿ

 132720دينار عراة
يمس سنوات

برميم وفظ خبو الوخبج 83200
كيروسيه1664000
برميم وفظ خبو 40000
800000الوخبج انكيروسيه

برميم وفظ 91350
خبو حىفير

برميم 182700
وفظ خبو الوخبج
انغبز انسبئم بمقذار
عبىة72000

برميم 319482
وفظ خبو الوخبج
طبقت كهرببئيت
143000Mw.hr

برميم وفظ 202400
خبو حىفير

معذل استهالك انطاقت نـ( )0222وحذة سكنيت من انطاقاث انثالث وما يعادنها من اننفط انخاو قبم وبعذ تطبيق
االفكار انترشيذيت

حىفير %16.5

حىفير %40.5
انطبقت %25.4
انكهرببئيت انمصروفت
الغراض انخذفئت
شخبءا

انطبقت %19.73
انمسخههكت الغراض
انخرفيه انيىمي
حىفير %15

انطبقت انكهرببئيت %43.8
انمصروفت الغراض
انخكييف صيفب

%11.11
انطبقت انمسخههكت
الغراض االسخخذاو

انمىسني
حىفير 8.1 %

اننسبت انمؤيت نهطاقت انكهربائيت انمستههكت و حسب طبيعت تصنيف االستهالك قبم وبعذ تطبيق االفكار انترشيذيه

شكل ( )2معدل كميات الطاقة المستهمكة قبل وبعد تطبيق األفكار الترشيدية .

