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118 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (28.5جدول )

 لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لحجم الفتحات

119 

داللة الفروق في لالرتياح الحراري نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص  (29.5جدول )

 لحجم الفتحات لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

120 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (30.5جدول )

 لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لنوع الزجاج المستخدم

121 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (31.5جدول )

لنوع الزجاج المستخدم في  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النوافذ

121 

الحراري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح  (32.5جدول )

 لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير الكثافة البناية

122 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (33.5جدول )

 للكثافة البنائية المجاورة لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

123 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (34.5جدول )

لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير اإلزعاج الخارجي 

 من ضوضاء المدينة وحركة السيارات.

124 
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الفروق في لالرتياح الحراري نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة  (35.5جدول )

لمتغير اإلزعاج الخارجي  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 من ضوضاء المدينة

125 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (36.5جدول )

لظهور الرطوبة في  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 المنزل

126 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (37.5جدول )

لظهور الرطوبة في  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 المنزل

127 

المئوية لالرتياح الحراري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب  (38.5جدول )

 لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لوسيلة التبريد صيفا

128 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (39.5جدول )

 لوسيلة التبريد صيفا لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

128 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (40.5جدول )

 لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا للحاجة لتدفئة شتاءا

130 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (41.5جدول )

 عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا للحاجة لتدفئة شتاءالدى 

130 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (42.5جدول )

لنوع الوقود المستخدم في  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 التدفئة

132 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (43.5جدول )

 لتسرب للمياه لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

132 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (44.5جدول )

 لتسرب للمياه قلقيلية ونابلس تبعا لدى عينة من المباني في مدينتي

134 



 ظ
 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (45.5جدول )

  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

134 

لالرتياح الحراري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  (46.5جدول )

لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا متوسط عدد ساعات 

 تشغيل التدفئة في اليوم البارد شتاء

135 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (47.5جدول )

لمعدل عدد ساعات  عالدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تب

 تشغيل التدفئة في اليوم البارد شتاء

136 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (48.5جدول )

لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا للتعاون في صيانة 

 البنايات السكنية

137 

اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري نتائج  (49.5جدول )

للتعاون في صيانة  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 البنايات السكنية

138 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (50.5جدول )

 للرغبة في تعديل التصميم المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعالدى عينة من 

139 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (51.5جدول )

 للرغبة في تعديل التصميم لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

139 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري المتوسطات  (52.5جدول )

لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا الستغالل المخلفات والحد 

 من تلوث البيئة

141 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (53.5جدول )

 لمباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لالهتمام بالقضايا البيئيةلدى عينة من ا

141 



 ع
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (54.5جدول )

لموقع الشقة بالنسبة لعدد  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 الطوابق

143 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لالرتياح الحراري  (55.5جدول )

لموقع الشقة بالنسبة لعدد  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 الطوابق

143 

 147 ملخص لنتائج التحليل البيئي باستخدام المحاكاة (1.6جدول )
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 فهرس األشكاى
 الصفحة الشكل الرقم

تعديل تصميم المباني القائمة لتتالءم مع بيئتها في ظل ظاهرة  1.1شكل 
 التغير المناخي

8 

 11 العناصر المؤثرة على االرتياح الحراري  داخل المبنى (1.2شكل )
 12 زاوية سقوط الشعاع الشمسي وزاوية السمت (2.2شكل )
المناخي يوضح منطقة الراحة الحرارية المخطط البياني الحيوي  (3.2شكل )

 لإلنسان
13 

خفض درجة الحرارة في األماكن المغلقة من قبل أنظمة التبريد  (4.2شكل )
 السلبي

16 

درجة الحرارة المثالية للغرفة باختالف النشاط الحركي للمستخدمين  (  5.2شكل )
 الدليل العملي في العزل الحراري لألبنية ISO  7730حسب

17 

 25 (EETD ،2000أنظمة اإلضاءة، ) (  6.2الشكل)
 28 صورة لنموذج األسقف الخرسانية للمباني في فلسطين. (7.2الشكل)
سم تستخدم في بناء 20صورة لطوبة إسمنتية معزولة بالفوم بعرض  (8.2الشكل)

 الجدران الخارجية.
29 

 33 الموقع الفلكي لفلسطين. (1.3الشكل )
األقاليم المناخية ألغراض المباني الموفرة للطاقة في الضفة الغربية  (2.3الشكل )

 وغزة
34 

 36 2003الضغط الجوي في فلسطين، اريج،  (3.3الشكل )
كمية األمطار التراكمية عن دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية،  (4.3الشكل )

 المصدر: إعداد الباحثة بأرقام دائرة األرصاد الجوية
39 

 41 2008مقارنة درجات الحرارة بين المدن الرئيسية لعام  (5.3)الشكل 



 ف
 

جدول معدل التغير في درجات الحرارة، المصدر: المنظمة العالمية  (6.3الشكل )
 WMO  ،2014لألرصاد الجوية 

43 

المناخ المتوقع بعد سنوات عدة حسب االتجاه السائد للرياح الناقلة  (7.3شكل )
 وأثرها على أوروباوبرودة شمال األطلسي 

44 

 46 طبقة االتموسفير (8.3شكل )
 48 رسم توضيحي لتأثير ظاهرة الجزيرة الدافئة (9.3شكل )
 49 ارتفاع الطبقات في العمارات السكنية وتقاربها (10.3شكل )
 50 وتخطيط المنطقة بشكل عام (11.3شكل )
السكنية في مدينة مجوعة من صور قلة االرتدادات بين العمارات  (12.3شكل )

 نابلس وسقوط ظل المباني على بعضها البعض
51 

المناطق المسموح البناء عليها في الضفة الغربية وموقع الحالتين  (13.3شكل )
 الدراسيتين

53 

 54 مدينة قلقيلية و القرى التابعة لها                               (15.3شكل )
والجدار الفاصل وأبرز القرى المجاورة والمناطق مدينة قلقيلية  (16.3شكل )

 المبنية
55 

 56 2015التعداد السكاني لمحافظات شمال الضفة الغربية  (17.3شكل )
 57 سنة 15نسبة التعليم لمن هم فوق  (18.3شكل )
 57 قيمة الصادرات والواردات في المحافظات الشمالية (19.3شكل )
 58 المزروعة بالمحاصيل الدائمةمساحة األراضي  (20.3شكل )
عدد رخص األبنية الصادرة في المحافظات الشمالية للضفة الغربية  (21.3شكل )

2014 
59 

تصنيف المساكن في المدن الشمالية بين بيوت مستقلة وشقق  (22.3شكل )
 2013سكنية 

59 

 60 2013تصنيف المساكن في المدن الشمالية حسب الحيازة والملكية  (23.3شكل )



 ق
 

 60 2013تصنيف المساكن في المدن الشمالية حسب الحيازة والملكية  (24.3شكل )
 61 2013كثافة األفراد داخل المسكن  (25.3شكل )
 62 خارطة لمدينة نابلس وامتدادها الشريطي (26.3شكل )
 64 مخطط الدور األرضي (1.4شكل )
 65 مخطط الدور المتكرر                       (2.4شكل )
 65 الواجهة األمامية للبناية متعددة األدوار         (3.4شكل )
 66 الواجهات الجانبية والخلفية         (4.4شكل )
 66 أ             -المقطع المعماري أ (5.4شكل )
 67 ب               –المقطع المعماري ب  (5.4شكل )
 68 تكرار للبناية السكنية لمحاكاة مجموعة من عمارات الشقق المتجاورة (6.4) شكل
 69 المبنى السكني األصلي حيث توجيه الواجهة الرئيسة نحو الشرق  7.4شكل 
 69 المبنى بعد توجيهه باتجاه الجنوب 8.4شكل 
إضافة بلكونات في الواجهة الجنوبية لتوفير لتظليل للفتحات  9.4شكل 

 الزجاجية صيفا
78 

إضافة بلكونات في الواجهة الجنوبية للتظليل بحيث ال تمنع دخول  10.4شكل 
 اشعة الشمس في بداية الشتاء

79 

 79 التظليل الجزئي للنوافذ في نهاية الشتاء وقت الظهيرة 11.4شكل 
للمبنى في نابلس بعد التوجيه  PMVمعامل االرتياح الحراري  12.4شكل 

 والعزل والتظليل المناسب
81 

للمبنى في قلقيلية بعد التوجيه  PMVمعامل االرتياح الحراري  13.4شكل 
 والعزل والتظليل المناسب

83 

 85 المبنى بعض إضافة كتل تمثل مبان مجاورة 14.4شكل 
 97 المسكن مقارنة بين متوسط االرتياح الحراري وسنة إنشاء (1.5شكل )



 ك
 

منحنى االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (2.5شكل )
 ونابلس وسنة اإلنشاء للمبنى

98 

متوسط االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (3.5شكل )
 ونابلس تبعا لمتغير عدد األدوار

99 

اختالف عدد الشقق في الطابق الواحد رسم بياني يوضح تأثير  (4.5شكل )
 على االرتياح الحراري 

100 

 101 عالقة مساحة الشقة مع االرتياح الحراري للمستخدمين (5.5شكل )
 103 عالقة توجيه المبنى مع االرتياح الحراري للمستخدمين (6.5شكل )
قلقيلية تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي  (7.5شكل )

 ونابلس تبعا لمتغير مادة بناء الجدران الخارجية
105 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (8.5شكل )
 ونابلس تبعا لمتغير سماكة الجدار

106 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (9.5شكل )
 العزلونابلس تبعا لمواد 

108 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (10.5شكل )
 ونابلس تبعا

109 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (11.5شكل )
 ونابلس تبعا للعزل في المنزل

111 

المباني في مدينتي قلقيلية تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من  (12.5شكل )
 ونابلس تبعا لمتغير اإلضاءة الطبيعية من أشعة الشمس

112 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (13.5شكل )
 ونابلس تبعا لوجود الفراغات المعتمة

114 

قلقيلية  تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي (14.5شكل )
 ونابلس تبعا لعدد ساعات اإلنارة نهارا

115 



 ل
 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (15.5شكل )
 ونابلس تبعا لعدد أفراد سكان المنزل

117 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (16.5شكل )
 التهويةونابلس تبعا لمتغير 

118 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (17.5شكل )
 ونابلس تبعا لحجم الفتحات المعمارية

120 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (18.5شكل )
 ونابلس تبعا لنوع الزجاج

121 

الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية تحليل االرتياح  (19.5شكل )
 ونابلس تبعا لمتغير الكثافة البنائية

123 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (20.5شكل )
ونابلس تبعا اإلزعاج الخارجي من ضوضاء المدينة وحركة 

 السيارات.

125 

الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية تحليل االرتياح  (21.5شكل )
 ونابلس تبعا لمتغير ظهور الرطوبة والتعفنات في الغرف

127 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (22.5شكل )
 ونابلس تبعا وسيلة التبريد صيفا

129 

التبريد صيفا في مدينتي نابلس مقارنة بين نسبة استعمال وسائل  (23.5) شكل
 وقلقيلية

129 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (24.5) شكل
 ونابلس تبعا لحاجة الفراغات للتدفئة شتاءا

131 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (25.5شكل )
 المستخدمونابلس تبعا للوقود 

133 



 م
 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (26.5شكل )
 ونابلس تبعا لتسرب مياه المطر

135 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (27.5شكل )
 ونابلس تبعا لساعات تشغيل التدفئة

136 

الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية تحليل االرتياح  (28.5شكل )
ونابلس تبعا لمتغير التعاون بين سكان البناية في إصالح األعطال 

 فور حدوثها

138 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  (29.5شكل )
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 تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع
   بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي 

 إعداد
 داليه محمد عبدالقادر يامين

 إشراف
 د.إيمان العمد

 د.معتصم بعباع    

 ملخصال
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين الوسائل الالزمة لهدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، ولتحقيق هدف الدراســـــــة تم إعداد اســـــــتبانة والتأكد 
دخالها للحاســــــــوب ومعالجتها  من صــــــــدقها، ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع البيانات، تم ترميزها وا 

جميع المباني الســـــكنية القائمة في مدينتي قلقيلية ونابلس في إحصـــــائيا  وتكون مجتمع الدراســـــة من 
( المباني الســــــكنية القائمة في مدينتي قلقيلية 100. وتكونت عينة الدراســــــة الحالية من )2015العام

الحرارية للمبنى  اعتمدت الدراســــــــــــــة على المحاكاة القصــــــــــــــدية، كماونابلس، وتم اختيارهم بالطريقة 
المنتشر من الطراز  عمارة سكنيةنموذج يمثل من خالل تطوير  ةحسوبمالة برامج المحاكاباستخدام 

مــدينتي قلقيليــة ونــابلس اقليمين مختلفين منــاخيــا همــا في  عمليــة المحــاكــاةوتطبيق  ،في فلســــــــــــــطين
مقارنة تأثير توجيه المبنى والعزل الحراري والتظليل واالكتظاظ مع وتم عمل  ،كحالتين دراســــــــــــــيتين

خلصـــــت الدراســـــة الى ان . حيث على األداء الحراري للمبنى واالرتياح الحراري فيهالمباني المحيطة 
توجيه المبنى الســــــــليم باتجاه الجنوب مع وجود التظليل المدروس والعزل الحراري المناســــــــب قد أدى 

. كما تبين ان زيادة %45بنســبة  الى خفض اســتهالك الطاقة في التدفئة والتكييف في كال المدينتين
البناء تؤدي إلى انخفاض اإلرتياح الحراري للســـــكان وزيادة اســـــتهالك الطاقة بالتدفئة والتكييف كثافة 

خاصــة في المناطق الحارة والرطبة، وهذا يتطلب ضــرورة توســيع عرض الشــوارع لزيادة حركة الهواء 
عية لتوفير بيئة مناخية أفضــل وتقليل االعتماد على وســائل التكييف الصــنا خاصــة في تلك المناطق

 وبالتالي ترشيد استهالك الطاقة وتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
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 األوىالفصل 

 مقدمة الدراسة وخلفيتها

 مقدمة عامة: 1.1
ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي اأْلَْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِلَها ُقُصورًا  )َواْذُكُرواقال هللا تعالى: 

 (74( )ألعراف: َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوتًا َفاْذُكُروا آالَء َّللاَِّ َوال َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 
يتفهم  واالبداع أنبذكائه وما لديه من ملكة للخلق  إلنسانل أمكنعلى مر العصور والحضارات 

فاستحدث اساليب انشائية .ويطور مسكنه بناءا على ذلك الظواهر البيئية والصفات الجغرافية والمناخية
الحديد الصلب والخرسانة المسلحة والمساحات الزجاجية الكبيرة في  حديثة مثلمختلفة ومواد بناء 

يستخدم في كل انحاء العالم دون  وأصبح، استعمال الطراز المعماري الدولي شاعالخارجية. و الجدران 
ذا، مراعاة المناخ السائد وخصوصية كل منطقة جاز للدول الغنية والمتقدمة تكنولوجيا تعميم استعمال  وا 

يصعب تطبيق الطريقة نفسها في الدول النامية وغير  المباني فقدطرق التكييف الصناعي للهواء في 
المتقدمة تكنولوجيا حتى لو توفرت وسائل التمويل فالمناطق النائية والضغط على الشبكات في اوقات 

عن االثار السيئة على البيئة واحداث خلل في التوازن  كهرباء، عداالذروة واستحالة العيش دون 
 .(1975الخولي، البيئي )
عالم مؤخرا يلمس بشكل ملحوظ أثر التغير المناخي في الكرة االرضية ،و في فلسطين وككل بدأ ال

الدول اصبح هناك تغير وتباين في معدل درجات الحرارة عما كانت عليه في السابق وان لم يكن 
عدالتها كبيرا إال أنه أثر على الراحة الحرارية للسكان واالبنية ،كذلك يؤثر ارتفاع درجات الحرارة عن م

على المجتمع الحيوي ككل ويزيد من مخاطر انتشار األوبئة بين الحيوانات والنباتات البرية والبحرية 
هذه األمراض إلى البشر، لذلك اصبح من الضروري جدا تكيفنا مع   ومن ثم زيادة مخاطر انتقال

الدفيئة واستخدام المصادر  الوضع القائم بما ال يفاقم المشكلة ويزيد من استهالك الطاقة وزيادة غازات
 .(2010)البنك الدولي،  غير المتجددة للطاقة

مدن مكتظة بالمباني القائمة التي لم تعد توفر عام تعتبر ن معظم عواصم الدول العربية بشكل أوبما 
الراحة للمستخدمين بحد ذاتها دون استخدام المكيفات والتدفئة الميكانيكية والتي تفاقم من المشكلة 
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وكما أشار المعهد الدولي للتنمية  اق على المواطن المثقل بالمصاريفئيسية وترفع العبء في االنفالر 
ستواجه  إلى أن منطقة المشرق العربي، وتحديدا فلسطين، ولبنان، وسوريا واألردن، (IISD)المستدامة 

األشهر الساخنة في العقود القادمة مشكلة مزدوجة: من جهة، ستشهد المنطقة فترات زمنية أطول من 
وارتفاع درجات الحرارة؛ مما سيزيد من ّحدة أزمة المياه المتفاقمة أصاًل. ومن جهة أخرى، سيزداد 
عدد سكان المنطقة بمقدار الضعف تقريبا وأصبح ضروريا ان نحاول العمل على االبنية القائمة لرفع 

قولة   بحيث نرفع الراحة الحرارية كفاءتها من خالل اقتراح تفاصيل تصميمية بمواد محلية وبأسعار مع
للمستخدمين داخل المباني دون زيادة استهالك الموارد غير المتجددة وبتقنيات ال تلوث الهواء والماء 

 .(2012)كرزم، 

 : مشكلة الدراسة وأهميتها 2.1
 تنبع مشكلة الدراسة من خالل مايلي: 

 .والمعماريينعدم مراعاة التصميم البيئي للمباني من قبل المصممين  .1
استخدام نفس النمط المعماري وطرق اإلنشاء في كل المدن الفلسطينية بالرغم من اختالف  .2

 .األقاليم المناخية
عدم توفر دراسات كافية تبين مدى تأثير بعض عناصر التصميم واإلنشاء على األداء الحراري  .3

 . والبيئي للمبنى
يادة العزل فحسب، حيث انه لكل شيء حد ضرورة إثبات أن التصميم البيئي ليس عبارة عن ز  .4

معين إذا زاد عنه انقلب ضده، فيجب عمل دراسة تحليلية ومحاكاة الواقع للوصول ألفضل 
 النتائج.

المناطق المسموحة للبناء مناطق  إنإن فلسطين تتميز بخصوصية في تخطيط المدن حيث  .5
ال من بعض المباني المهددة خالية إ وأخرى محدودة وبالتالي تتركز المباني في بؤر كثيفة 

الشقق ( بنيت  أبنيةالمباني السكنية بشكل خاص )  ،التكاليف بأقلهدم وبالتالي بنيت بال
ليكون  األبنيةللكثير من أصحاب  أساسياألهداف تجارية بحتة كان التوفير في الكلفة هدفا 

ن بدأ يعاني واآلالتوجيه للفراغات في معظمها  أولذلك لم يستعمل العزل   ،ربحا أكثرالبيع 



4 
 

ح اتير االالشعور بنهارا لبعض الفراغات وعدم و الصناعية ليال  واإلنارةالمستخدم من سوء التهوية 
حسب فصول  الكهرو ميكانيكيةالتكييف  وسائلاالعتماد على أب االداخل المبنى  الحراري 
 .السنة

من درجات مستخدموها  يعاني لى المباني القائمة التيإن أهمية الدراسة تكمن في أنها تعمل ع .6
ضافةحلول تصميمية  باقتراح صيفا والبرودة شتاء وذلك المرتفعةالحرارة  مواد جديدة للوصول  وا 

على المتوفرة تركز معظمها دراسات علما بأن الوالمعيشية. إلى الراحة البيئية واالقتصادية 
، المواصفاتالمتطلبات و بإلزامهم بمجموعة من وذلك التنفيذ  عملية قبلو المباني المنشأة حديثا 

سيتم تناول بعض المتغيرات مثل  عالج. لذلكتركت دون فقد االبنية الحالية الموجودة  أما
نسبة الفتحات والمواد المستخدمة والتوجيه للفراغات والتهوية واإلنارة وتقنيات تعديل بسيطة 

زئي بسيط أو إضافة بسيطة وقد نحتاج ألمور أخرى إذا بتغيير استخدام أو معالجة بهدم ج
 تطلب األمر.

 أهداف الدراسة 3.1
 :يمكن تلخيص أهداف الدراسة بما يلي

استخدام التقنيات الحديثة في تحديد مدى تأثير عناصر التصميم البيئي المختلفة كالتوجيه  .1
 توفير متطلبات االرتياح فيه.والعزل والتظليل ومراعاة االكتظاظ على األداء الحراري للمبنى و 

 دراسة وتشخيص الواقع البيئي لعينة من األبنية القائمة في المدن الفلسطينية. .2
استخدام النتائج السابقة في تحديد مجاالت التعديل للمباني القائمة لتحسين أدائها البيئي وتحقيق  .3

يخص: توجيه المبنى، التظليل وزيادة العزل الحراري وتوفير التهوية  فيماالرتياح الحراري خاصة 
 الطبيعية.

مقارنة االختالف بين مناطق ذات أقاليم مناخية ومدى مالئمة المعالجات المناخية المتبعة مثل  .4
 العزل في الحالتين .
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 تساؤلت البحث  4.1 
  عند التصميم بما يتناسب مع األمور الواجب على المهندس المعماري مراعاتها  أبرزما هي

عدد من ساعات االرتياح الحراري دون  أكبر المدينة؛ لتحقيقالمباني المحيطة وخصائص 
 الحاجة للتدفئة والتكييف؟

  ما مدى تأثير توجيه المبنى ومساحة الفتحات الزجاجية في كل واجهة على األداء الحراري
 للمبنى؟

 رتياح الحراري في المباني وهل زيادة العزل الحراري ما تأثير العزل الحراري على األداء واال
 فلسطين؟تعطي نتائج إيجابية في كافة المناطق المناخية في 

  ما هو تأثير اكتظاظ المباني على األداء واالرتياح الحراري للمبنى في المناطق المختلفة
 فلسطين؟مناخيا في 

 دواتهاأو  ومنهجيتهاخطة الدراسة  5.1
 المستخدم في هذه الدراسة هوالمنهج العلمي 

  المنهج الوصفي 
  التحليلي واالستنتاجيالمنهج  

  التالية:وذلك باالستعانة بأدوات البحث 
  استخدام برامج المحاكاةثانيا باالستبيانات و المسح الميداني  و المقابالت  والمالحظات  و أوال 

تم استخدام برنامج وقد يرات المختلفة، من اجل التحليل الكمي للمتغThermal simulation الحرارية 
DesignBuilder V4.2    وبرنامجEnergyPlus V.8.3   .للوصول للنتائج والتوصيات 

 وهذه المحاور هي: التكوين العام للدراسة تشكللرئيسية اعتماد ثالث محاور لقد تم 
واالطالع على ، يتناول تعريف للمصطلحات والمفاهيم االساسية العامة :إطار نظري عام .1

 .النماذج السابقة والنظريات المقترحة والحاالت الدراسية العربية والعالمية
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 فلسطينية مثل مدينة نابلس في المدينةالمباني يشمل دراسة وصفية لواقع  :إطار معلوماتي .2
ومعرفة كثافة البناء ونوعيته والمشاكل القائمة من خالل عدة ادوات مثل المسح  لقيليةوق

 .واالستبيانات والمقابالت والمالحظاتالميداني 
 جمعها، وصياغةتحليل االحصائيات والبيانات التي تم  التحليل والتقييم والستنتاج: إطار .3

تصاميم سهلة  للوضع، وابتكارواقتراح الحلول المناسبة  ومقارنتها بين المدينتين النتائج
؛ للخروج بتوصيات عملية قبل عينات الدراسةمدى تقبلها من التطبيق ومعتدلة الكلفة واختبار 

 .وتطبيقية في اعادة تكييف االبنية القائمة مع ظاهرة االحترار العالمي

 مصادر المعلومات 6.1
باإلضافة الى برامج المحاكاه    SPSSاالستبيانات وتحليلها باستخدام برنامج ال مصادر أساسية: 

 .EnergyPlus V.8.3وبرنامج    DesignBuilder V4.2 الحاسوبية مثل برنامج ال
مصادر ، و رسميةالرسمية وشبه ال المكتبية، والمصادرمصادر مثل المصادر ثانوية: إضافة الى 

 .الكترونية

 السابقة الدراسات 7.1
ك ندرة في الدراســــــــــــــات التي تناولت موضــــــــــــــوع لن هنالبحث في المراجع المتوفرة أخالل اتبين من 
استعراض عدد كبير من الدراسات العالمية التي تطرقت  تم ولقدشكل مباشر في فلسطين، الدراسة ب

ثـار التصــــــــــــــميم البيئي على األداء الحراري واســــــــــــــتهالك الطـاقـة في التـدفئـة والتكييف وتحقيق آالى 
وكــــذلــــك   ASHREA 90.1متطلبــــات االرتيــــاح الحراري بمــــا في ذلــــك المواصــــــــــــــفــــات العــــالميــــة

International Green Construction Code   ومن الدراســـــات  .وغيرها من المراجع العالمية
كان هناك  الرسـميةمؤسـسـات المجتمع الرسـمية وشـبه من قبل  إجراؤهاالتي تناولتها الباحثة والتي تم 

اب كت أصــــدرتالتي وزارة الحكم المحلي في فلســــطين دراســــة  رســــمي ومثاال عليها  إلزاماهتمام دون 
 Guidelines for energy efficient building لتصميم المباني الموفرة للطاقة اإلرشاديالدليل 

design  أصـــدرهلألبنية الخضـــراء الذي  اإلرشـــاديوالدليل  2004وكذلك كودة البناء الموفر للطاقة 
ورشـــات  العديد من المؤتمرات والندوات و إلىإضـــافة   2013 األخضـــرالمجلس الفلســـطيني للبناء 
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  CHFومؤســـــســـــة  USAIDت تعنى بالقضـــــايا البيئية مثل  العمل التي تنظمها مؤســـــســـــات ومنظما
، والمجلس الفلســــــطيني global communitiesتســــــمى مجتمعات عالمية  أصــــــبحتســــــابقا والتي 
 .  PHGBCاألخضراألعلى للبناء 

قد ركزت على جانب واحد من عناصـــــــر  ةدراســـــــكل المحلية فان للدراســـــــات العربية و اما بالنســـــــبة  
هــذه  أبرزومن  .على األداء الحراري للمبنى أثر هــذا الجــانــبوتحليــل البيئي التصــــــــــــــميم المعمــاري 

 الدراسات:
معالجة أثر االشـــعة الشـــمســـية على المباني الســـكنية  بدراســـة طرق قامت  ( والتي2004دراســـة خزام)

المتبعة في التظليل في الســــــــــــــكن محدود . وبعض الطرق 2004في مدينة حلب في ســــــــــــــوريا عام 
االشـــعة الشـــمســـية على  أثرحيث توصـــلت الدراســـة الى ان هناك قلة في اســـاليب معالجة  المســـاحة.

 المباني السكنية. 
الســـكنية  لألبنية( دراســـة بعنوان التصـــميم المعماري والمناخي 2013وفي فلســـطين فقد اجرى ســـدر )

الخليل وخصــــــائص مبانيها وموصــــــليتها الحرارية بين البلدة دراســــــة لمدينة هدفت الى  فلســــــطين،في 
القديمة والبناء المعاصــــــــــــــر؛ فقارن بين الماضــــــــــــــي والحاضــــــــــــــر وركز على الجدران وتركيبتها في 

، حيث توصــلت الدراســة الى ان الكثافة الســكانية تلعب دورا في التاثير على قدرة المباني 2013عام
 على التكيف مع التغيرات المناخية.

( دراسة بعنوان إمكانية تطوير مباني سكنية صديقة للبيئة في المدن 2013د اجرت عبد الهادي )وق
إمكانية تطوير مباني ســـكنية  حاله دراســـية من مدينتي جنين و رام هللا، حيث الدراســـة  -الفلســـطينية

ناولت موضـــــوع وتفقامت بمقارنة بين البناء القديم والحديث صـــــديقة للبيئة في مدينتي جنين ورام هللا 
المباني التقليدية، واســـــتكماال لما قامت به قمت باســـــتهداف المباني ذات الشـــــقق الســـــكنية النتشـــــارها 

ووضـــعت الدراســـة عددًا  الواســـع كحل لمشـــاكل اإلســـكان في المدن الفلســـطينية وتاثير المناخ عليها.
يث مواد البناء من التوصــــــــيات، للوصــــــــول إلى أنظمة بناء مســــــــتدامة لتحســــــــين أداء المبنى، من ح

الحديثة وتقنياته، باســـــــتخدام مواد العزل واســـــــتغالل الطاقة بأنواعها واالهتمام بإعادة التدوير، وتقليل 
لتحســـــين قطاع البناء بمراحله المختلفة بدءًا من التصـــــميم والتنفيذ، ووصـــــواًل إلى  ،االنبعاثات الغازية
   .مرحلة التشغيل
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 المناخي منهجية دراسة تصميم المباني القائمة لتتالءم مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير (:1.1الشكل رقم ) 

 استخدام برامج المحاكاة

 بعض المعالجات ومقارنة األرقام تقييم
 والفرق بين استهالك الطاقة بعد كل تعديل

التوصيات والنتائج لتحقيق الراحة الحرارية 
 للمستخدمين

ظاهرة التغير 
 المناخي

المباني السكنية 
المعاصرة متعددة 

 الشقق

 اختيار حالتين دراسيتين لمدينتين فلسطينيتين مختلفتين مناخيا

 الواقع الموجود في فلسطيندراسة 

 عمل استبيان
واستخدام التحليل 

 االحصائي

متغيرات 
مناخية بين 

الصيف 
 والشتاء 

نموذج لبناء 
سكني 
متعدد 
 االدوار

 اإلنسان

 المبنى المناخ

إيجاد معالجات معمارية توفر الراحة الحرارية 
 وتقلل من استهالك الطاقة

االرتياح 
 الحراري
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 الفصل الثاني
اإلنسان والرتياح الحراري 
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 الفصل الثاني

 الرتياح الحراري 
يتعلق هذا الفصل بتوضيح الخلفية النظرية المتعلقة بسلوك المسكن وعناصره المختلفة فيما يتعلق 
بالحرارة من حيث توضيح مفاهيم االنتقال الحراري بين داخل المسكن وخارجه، وانعكاس هذا االنتقال 

توضيح المفاهيم ذات العالقة مثل االرتياح الحراري،  إلىعلى المستخدمين في المسكن، باإلضافة 
 التي ترتبط بها. األخرى تناول المتغيرات  إلىوالخصائص الحرارية، وطرق حسابها، باإلضافة 

 مفهوم الرتياح الحراري: 2.1
( االرتياح الحراري على أنه حالة العقل من حيث القبول والرضا Thomson 2015يعرف ثومسون )

بالراحة في الجو المحيط به، فال يكون في  اإلنسانفضاء الداخلي ، وهو ما يشكل شعور عن بيئة ال
يمثل االرتياح الحراري  أخرى النقصان، وبعبارة  أوتعديل الحرارة من حيث الزيادة  إلىوقتها بحاجة 

يد والتدفئة حالة االتزان الحراري داخل البيئة التي يعيش فيها اإلنسان؛ كما عرفته جمعية مهندسي التبر 
م/ث  0.2% رطوبة نسبية و  50تقريبي للراحة الحرارية فيه  معياراوالتهوية األمريكية .والتي تعتمد 

درجة مئوية حسب الظروف العادية ضمن حركة بسيطة للسكان من  24سرعة ودرجة حرارة الهواء 
جة والغسالة واألجهزة الخلوية  الجلوس والمشي واالستلقاء وبوجود أجهزة منزلية عادية مثل التلفاز والثال

 (.2010وكل ما يولد حرارة داخل المنزل في الظروف التقليدية .)السديس، 
تتفاوت الدرجة التي يشعر اإلنسان فيها بالراحة الحرارية تبعا لعدة متغيرات مثل الرطوبة وحركة الهواء 

درجة مئوية  43-30رية بين والمناخ العام للمنطقة؛ لكن بشكل عام يشعر اإلنسان بالراحة الحرا
بالنسبة للمناطق الحارة، فإذا خرجت عن هذا المدى يشعر الجسم بالخمول وعدم القدرة على التركيز 
والحاجة ألخذ تدابير سلوكية مثل ارتداء المالبس المناسبة أو تشغيل وسائل التبريد أو تبليل الجسم 

 بالماء والتقليل من التعرض ألشعة الشمس المباشرة.

 الرتياح الحراري وعناصر المناخ  2.2
طلب دراسة التفاعل الكلي لجميع المنزل يت لحراري داخلح ااويشير سزوكلي إلى أن تحقيق االرتي

عناصر المناخ والتي تتضمن الحرارة، والرطوبة النسبية، واإلشعاع، وسرعة الهواء، وتأثير هذه 
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وهي عناصر يمكن قياسها مجتمعة  العناصر على مدى شعور اإلنسان بالراحة الحرارية،
(Szokolay, 2008.) 

 
 داخل المبنى  العناصر المؤثرة على االرتياح الحراري  :(1.2شكل رقم )

 Energiegerechtes Bauen 1996المصدر:

ويعتمد الشعور بالراحة الحرارية في المبنى بشكل رئيسي على الكتلة الحرارية للمبنى آخذا في عين 
الدرجات الحرارية التي ستتغير وساعات تغييرها ومتى تصل ذروتها واقل درجة حرارة االعتبار عدد 

تصلها، كما وتعتمد على المحيط الشخصي لمستخدمي المبنى، وتسمى الحرارة الناجمة عنهم " 
وهذا يتضمن سقاية نباتات األفنية وفتح أو إغالق أجهزة،  " thermal sailing “ اإلبحار الحراري 

ضافة عن اصر حجب الشمس، والمالبس التي يرتديها المستخدمون، ويعتمد على قبول سيطرة أقل وا 
 (. (Brager, et al,  2015حراريا وهذا متاح من خالل أجهزة تكييف الهواء التقليدية 

( إلى أهمية اإلشعاع الشمسي في المخطط البياني الحيوي Szokolay, 2008ويشير سزكولي )
بقية العناصر المناخية األخرى، وتختلف مدة سطوع الشمس من موقع إلى  المناخي والذي يؤثر على

آخر ؛ أي عدد الساعات الحقيقية التي تظهر فيها الشمس طوال النهار حتى وقت الغروب، باإلضافة 
إلى شدة السطوع، حيث تكون أشعة الشمس أكبر في حال سقوطها بشكل عمودي مثل المناطق 
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مية قياس زوايا السقوط ألشعة الشمس التي تتحدد من خالل زاوية االرتفاع االستوائية، وتظهر بذلك أه
وهي الزاوية على خط األفق  وزاوية السمت وهي الزاوية األفقية والتي تقاس من اتجاه الشمال الجغرافي 
وفي اتجاه عقارب الساعة إلى الشرق والجنوب والغرب ثم إلى الشمال مرة ثانية. فاإلشعاع الشمسي 

على معدل التبادل الحراري بين اإلنسان والمناخ، فمن خالله يمكن تعويض الحرارة التي يفقدها  يؤثر
المناخ الخارجي بوساطة تيارات الحمل فيمكن من خالل معرفة زاوية سقوط أشعة الشمس بين الصيف 

لعاكسة والشتاء تحديد منطقة الراحة الحرارية ويمكن معالجتها من خالل كاسرات الشمس والمواد ا
، ومسار الشمس يختلف باختالف خطوط الطول ودوائر العرض إضافة إلى الفصول ومواد العزل 

 األربعة .

 
 الشمسي وزاوية السمت الشعاعزاوية سقوط  :(2.2شكل رقم )

 http://www.mpoweruk.com/solar_power.htm :المصدر

حركة الرياح وسرعتها تلعب دورا بالغ األهمية في تحديد المخطط، حيث أن هذه الحركة تنشا من 
خالل تسخين الهواء المالمس لسطح األرض من خالل تعرضه ألشعة الشمس، حيث تؤثر هذه 

لى درجة لحرارة الداخلية الحركة بالمسكن بشكل مباشر من خالل اصطدامها بالمبنى والتأثير ع
، كما أن حركة الرياح تزيد شعور المستخدمين بالراحة الحرارية كونها تقلل نسبة الرطوبة للمبنى

http://www.mpoweruk.com/solar_power.htm
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 ,Carmeliet, et alالداخلية في المناطق الساحلية الرطبة أي اإلقليم المناخي الحار الرطب )
2006 ) 

طط الحيوي إن العنصر األول يتمثل في درجة الحرارة يليه مستوى الرطوبة النسبية وهما أساس  المخ
(، ثم يدخل في المخطط أيضا قياسات أخرى تتمثل في سرعة الهواء bioclimatic chartالمناخي )

 . وقوة اإلشعاع

حيث أن المحور الرأسي يمثل درجة حرارة الهواء، وقوة اإلشعاع، أما المحور األفقي يمثل الرطوبة 
 خدمين .والمنطقة البيضاء هي منطقة الراحة الحرارية للمست النسبية.

 
 المخطط البياني الحيوي المناخي يوضح منطقة الراحة الحرارية لإلنسان :(3.2شكل رقم )

 https://www.google.ps/urlالمصدر: 
ويوضح ديكي وبراون أهمية المخطط البياني الحيوي المناخي كأداة تحليلية أساسية تستخدم خالل 
المراحل األولى لتخطيط المسكن، وهي تساعد في التعرف إلى أكثر الطرق فاعلية في تحديد 

ططات استراتيجيات التبريد والتدفئة باالعتماد على الموقع المناخي للمبنى. حيث يتم تجهيز هذه المخ
من خالل جمع البيانات الشهرية، ويتم فيها وضع القيم العظمى والدنيا للحرارة، والرطوبة النسبية. 

https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwscqKyd_JAhVEkg8KHQYsDd0QjRwIBw&url=http://dnr.louisiana.gov/assets/TAD/education/ECEP/comfort/a/a.htm&psig=AFQjCNEGz9-ZLrLSMlsaT_5XBddr9fFHDw&ust=1450327486135111
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حيث يتم وضع هذه المخططات من خالل رسم نقطتين لكل شهر، وتمثل األولى القيمة الدنيا لدرجة 
خط واصل بينها، ويتمثل الحرارة، والنقطة الثانية تمثل القيمة العليا للرطوبة النسبية، ويتم ربطها ب

المتوسط الحسابي لليوم، ومن اجل زيادة دقة المخطط يتم إدخال البيانات الخاصة به على طول سنة 
 (..(DeKay & Brown,2013كاملة

 العالقة بين الرتياح الحراري والطاقة: 3.2
االتجاه المعاصر إن مسالة االستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة لتدفئة وتبريد المساكن أصبحت 

في مفهوم البيوت الخضراء، فتفرض التحديات نفسها بالرغبة في تخفيض استهالك الطاقة دون 
التضحية في راحة المستخدمين؛ بإيجاد الحلول التي تقدمها مفاهيم التحكم الحراري في قدرتها على 

التكييف، والتدفئة. تجاوز مثل هذه التحديات، وتتمحور عناصر التحكم الحراري في   التهوية، و 
وبالرغم من هذه العناصر إال أن هناك الكثير من التناقضات في معايير تصميم البيوت الخضراء 
التي تحافظ على البيئة الداخلية للمسكن بشكل يؤدي لتحسين األداء الحراري في المنزل وتحقيق 

 (.,Kan, et al, 2015االرتياح الحراري للمستخدمين مع عدم اإلسراف في الطاقة التقليدية )
تقدم الكثير من الدراسات مقترحات لنماذج تصميم المساكن التي تحقق هذه الشروط وال تحتوي على 
تناقض في المعايير ومنها على سبيل المثال النماذج التي تقترحها الدول المختلفة في كوداتها للمباني 

في استخدام الطاقة و االرتياح الحراري  ( فتحقيق التوازن بين الكفاءة(Yu, et al , 2015 الخضراء
ال تزال المسالة األولى التي تحاول مثل هذه النماذج تحقيقها، فعلى سبيل المثال تم تبني نموذجين 
لتصميم المساكن الخضراء في كل من بريطانيا والنرويج، حيث تبنت النرويج نظام يسمح لكل 

اري بحيث تسمح له بالتحكم بها بشكل منفرد في مستخدم بان يكون له أدوات خاصة باالرتياح الحر 
داخل المسكن، ومثل هذه العناصر تتمثل في الشبابيك واألبواب، والقدرة على التحكم بالحرارة من 
حيث التدفئة والتبريد، وفي المقابل كان النموذج البريطاني يشتمل على نظام تهوية وتدفئة مركزي، 

ي لكل من النموذجين، حيث تبين بان النموذج النرويجي قد وتم تسجيل مستويات االرتياح الحرار 
% من تلك 20%، ومستوى ارتياح حراري أعلى ب35حقق نسبة رضا من قبل المستخدمين بنسبة 

التي حققها النموذج البريطاني، ولكن في المقابل كان استهالك الطاقة في النموذج البريطاني ضمن 
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ا النموذج النرويجي، فتحقيق التوازن بين االرتياح الحراري الحدود المسموح بها، والتي قد تخطاه
 (..Shahzad et al , 2015واستهالك الطاقة يمثل اكبر التحديات في تصميم المساكن الخضراء )

وتختلف المعايير باختالف حجم المسكن وعدد المستخدمين فيه، وتزداد بحكم هذا االختالف 
بين  مستوى الكفاءة في استخدام الطاقة وبين تحقيق االرتياح الصعوبات التي تواجه مسألة التوازن 

الحراري، وتسهم معظم الحلول في تحقيق االرتياح الحراري عبر تصميم المساكن السلبية والتي يدخل 
في إنشاءها كودات تتعلق بالعزل الحراري الكامل، والكسب الحراري الشمسي السلبي والتظليل، وهي 

إطار التصميم السلبي، ولكن هناك مقترحات تتعلق بتحقيق االرتياح الحراري الكودات الدارجة ضمن 
عبر توظيف عناصر التحكم الفعالة والتي تتعلق بتوفير الطاقة عبر استخدام أدوات غير مكلفة مثل 
تلك التي تدخل في عناصر التصميم واإلنشاء، ومثل هذه األنظمة تعتمد على التدفئة والتهوية 

تي تهدف إلى تحقيق االرتياح الحراري للمستخدمين، حيث تركز هذه النماذج على والتكييف، وال
مفاهيم تتعلق بديناميكية المسكن، حيث تسمح مثل هذه النماذج في حل المشكالت التي تظهر ضمن 
المنطقة المناخية مثل مناخ البحر األبيض المتوسط، والمناخ القاري، ونظام التدفئة والتبريد والتي 

بالمكيفات أو باستخدام المشعات الحرارية، وحل المشكالت التي تتعلق بالفصول المناخية مثل  تتعلق
التبريد أو التدفئة، والبدائل بين العناصر اإلنشائية مثل العزل الحراري الضعيف، والكامل أو 

 (. Dhaka,et al, 2015الجيد)
جاي في تقييم المناخ والظروف المناخية وتستخدم خريطة الراحة المطورة أساسا من خريطة فيكتور ألول

المريحة لإلنسان،حيث يظهر نطاق الراحة الحرارية ومجال استخدام المعالجات الطبيعية على مدار 
السنة وأحياًنا على مدار اليوم وتتمثل تلك المعالجات في التدفئة ليال في أشهر الشتاء والتبريد والتهوية 

 والترطيب بالنهار في أشهر الصيف.

 الرتياح الحراري والمباني السكنية 4.2

 مفهوم عدم الرتياح الحراري في المسكن 1.4.2
ورماندي  عدم االرتياح الحراري في المسكن على أنه الشعور الخاص لمستخدم إيزراتي وأيعرف 

المبنى بحالة عدم االرتياح من درجات الحرارة في المبنى ويتفاوت تأثيره من إحساس العقل بعدم 
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راحة وصوال إلى تأثيرات صحية سلبية على اإلنسان، ويحدث عدم االرتياح الحراري في المسكن ال
في حال ارتفاعات الحرارة وانخفاضها بسبب حرارة أسطح غالف المسكن وخصوصا الجدران، ويتأثر 

 (Ormandy, 2015بدخول اإلشعاع الشمسي إلى المسكن من خالل النوافذ وسرعة تيارات الهواء 
 &Ezratty .) 

،( بان تحقيق االرتياح الحراري يعتبر من األدوار الرئيسية التي Thomson 2015يرى ثومسون )
تشتملها أنظمة التحكم بالبيئة في هندسة المنشآت. ويضيف براجير وآخرون بان صناعة المباني 

وم الراحة، وذلك يتطلب البحث عن أساليب حرارية منخفضة من أجل توفير المبنى:تحتاج لنقلة حقيقي
بان المعايير الحالية تسعى إلى تحقيق االرتياح  وآخرون االرتياح الحراري للمستخدمين، ويبين براجر 

% من المستخدمين، وبالرغم من هذا الهدف الواقعي إال أن المباني 20الحراري لما ال يقل عن 
 (. (Brager, et al,  2015ل إلى مثل هذه المستويات الحالية ال تص

 
 خفض درجة الحرارة في األماكن المغلقة من قبل أنظمة التبريد السلبي :(4.2شكل رقم )

 https://www.google.ps/uالمصدر: 

 المبنج :العوامل المؤثرة علج الراحة الحرار ة للناس داخل  2.4.2
 ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في االرتياح الحراري فيما يلي:

 والتي تتمثل في: العوامل الشخصية .1
 .الشخص نفسه وتتأثر بعوامل مثل العمر، الجنس، والحالة الصحية 
  اإلنسانالمالبس التي يرتديها. 

https://www.google.ps/u
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 والنشاط البدني الذي يقوم به 
 .طبيعة الجسم ودرجة حرارته الشخصية 
والتي تشمل على درجة الحرارة، الرطوبة، اإلشعاع المباشر وغير المباشر،  العوامل البيئية .2

 .وحركة الهواء وسرعته

 
الدليل  ISO  7730حسبللمستخدمين  باختالف النشاط الحركي درجة الحرارة المثالية للغرفة :(5.2شكل رقم )

 العملي في العزل الحراري لألبنية

 الحراري في المباني: قييم الرتياحت 3.4.2
تعاني المجتمعات السكنية من مشاكل من حيث األداء الحراري السلبي للمسكن على كل من المقياسين 
التخطيطي والمعماري، كما أن مفاهيم المهنيين والسكان ألفضليات األداء الحراري السلبي للمسكن 

الصدد حيث يمكن تبرير ذلك أحياًنا وال  في تلك المناطق ال تتوافق دائًما مع المعرفة النظرية في هذا
يمكن في أحيان أخرى، أضف إلى ذلك أن حل االختالفات ما بين المعرفة النظرية والمفاهيم يمكن 

)حسن،  أن يمهد الطريق لتحسين كٍل من النزعات السكنية الموجودة والجديدة في تلك المناطق
2010.) 
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باألداء الحراري السلبي ومفاهيمه خالل القرن  تم ابتداع العديد من مناهج التقويم الخاصة
 الماضي.ويمكن تقسيم هذه المناهج إلى ثالث وهي:

 اإلدراكي الحسي 
 الحراري الطبيعي 
 .والكمي 

وتتّعلق األولى باالرتياح الحراري بالنسبة لمفهوم السكان، والذين يّمثلون موضوع االختبار أما الثانية 
وم بدمج أثر المتغيرات الطبيعية )الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، فتتّعلق بمجموعة من المؤشرات تق

موضوع االختبار. أما الفئة الثالثة فتتّعلق بتقويم األداء الحراري للمباني  –اإلشعاع( على اإلنسان 
  (.2010عبر عنه بقياسات كمية )حسن،  وعناصرها )موضوع االختبار( بمفهوم نظري ومهني

 ر ة لعناصر غالف المسكن:الخصائص الحرا 4.4.2

 عناصر المبنج:
مثل السقف والجدران والتي تعتبر غالف المبنى الذي يحمي فراغاته الداخلية  عناصر معتمة :أول

من المؤثرات المناخية ولكل مادة خصائصها الحرارية على مقاومة إيصال الحرارة من والى المبنى، 
 ومساحتها ولونها وملمسها.

تتمثل في الفتحات المعمارية كالنوافذ وما يغطيها من أنواع الزجاج المختلفة،  شفافةعناصر  :ثانيا
إن الفتحات والنوافذ تعتبر أفضل وسيلة طبيعية لتبديل الهواء وتوفير أجواء خالية من الروائح غير 
 المرغوب فيها من األماكن العامة والقاعات والمدارس، إلى المنزل بكافة فراغاته من المطابخ
والحمامات وغرف النوم، فتدخل التيارات الهوائية التي تلطف الجو وتخفف الحرارة المنبعثة حتى من 
المصابيح الكهربائية وغيرها، على أن تكون ضمن مدى معين من السرعة ليشعر اإلنسان بالراحة 

، 2012وعلوان، )عجمي وهذا يعتمد على مساحة الفتحات وتوجيهها ووجود عناصر التظليل الشمسي 
 (.505ص
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وتتمثل الخصائص الحرارية في عدد من العناصر والتي تشمل على مفاهيم مثل المقاومة الحرارية، 
واالنتقالية الحرارية الكلية، ومعامل اكتساب الحرارة الشمسية، والتخلف الزمني، وأيضا السماح 

 الحراري.
 والتي يرمز لها المادة  ن خاللظاهرة منع انتقال الحرارة م هي عبارة عن :المقاومة الحرار ة ،

( وهي تتناسب بشكل طري مع سماكة المادة، وبالتالي زيادة كفاءة العنصر في العزل Rبالرمز )
 (.2004الحراري )الدليل اإلرشادي، 

(، وهي تساوي حاصل قسمة السماكة K2w/m.وهي تقاس من خالل مقلوب المواصلة الحرارية )
(. وفي الواقع فان العنصر اإلنشائي قد يكون متعدد w/m.K) بالمتر على الموصلية الحرارية

الطبقات، حيث إن مجموع مقاومة هذه الطبقات يمثل المقاومة الحرارية للعنصر اإلنشائي برمته، 
وتمثل المقاومة السطحية من الداخل: وتتمثل هذه المقاومة في كونها عبارة عن مقلوب المواصلة 

( والتي تتعلق بانبعاثية سطح المادة، وتعرض K2w/m.س بوحدة )الحرارية السطحية، والتي تقا
 (.2004السطح لجو، واتجاه حركة التدفق الحراري. )الدليل اإلرشادي، 

يقصد بها الفراغات الهوائية التي تتواجد بين األجسام  وجودة في تجويف الهواء: المقاومة الم أما
نفس المادة او الفراغ المقصود بين جدارين من  وتقلل من سرعة الكسب والفقد للحرارة في الصلبة

 (.2004)الدليل اإلرشادي،  الطوب مثال فيعتبر عازل للمبنى دون تواجد أي مادة عزل فيه.
وتتنوع الفراغات الهوائية إلى فراغات مهواة ومتصلة والتي تكون مصممه بحيث تمنع الرطوبة أما 

اتصال وال يمكن للهواء الخارجي الوصول إليها، حيث يتم الغير مهواة فهي التي ال تتوافر بينها نقاط 
االنتقال الحراري في هذه التجويفات من خالل التوصيل أو الحمل وباإلشعاع بين السطحين الداخلي 
والخارجي، ولذلك فان انبعاثية السطوح الداخلية وعرض التجويف واتجاهه تؤثر على انتقال الحرارة 

( ملم وذلك بشكل خاص في الجدران المزدوجة )الدليل 50عرض ) حيث يفضل عدم تجاوز هذه عن
 (.2004اإلرشادي، 

  النتقاى الحراري(Heat transfer): 
عندما يكون جسم  الكتلة األسخن إلى الكتلة األبردانتقال الحرارة هو انتقال الطاقة الحرارية من 

ما ذو درجة حرارة مختلفة عما يحيط به من األجسام، فإن انتقال الطاقة الحرارية، ويسمى أيضا 



20 
 

بالتدفق الحراري، أو التبادل الحراري، يحدث بحيث تصل األجسام إلى توازن حراري، وهذا يعني 
األسخن إلى األجسام أنها ذات درجة حرارة واحدة. ويحدث االنتقال الحراري دائما من األجسام 

األبرد، وهذا ما يؤكده القانون الثاني للديناميكا الحرارية. إن انتقال الحرارة بين األجسام القريبة ال 
 (..Das & Paul, 2015يمكن إيقافه، ولكن يمكن إبطاؤه )

ثر على إن الطاقة الحرارية تميل إلى حالة االتزان عن طريق التوزيع المنتظم في الحرارة وهي بذلك تؤ 
المسكن وغالفه من حيث االنتقال للحرارة بين داخله وخارجه في األحوال المناخية المختلفة، حيث 
إن التدفق الحراري يكون باالنتقال من المسطحات ذات الحرارة العالية إلى المناطق األقل حرارة، حيث 

اخل والخارج بالمسكن وتحليل يمكن التحكم بهذا التدفق من خالل تحديد طرق االنتقال الحراري بين الد
 (. (A.S.H.R.A.E., 2001الخواص الحرارية لعناصر غالف المسكن

الفيزيائية  يختلف األداء الحراري لمواد البناء باختالف خصائصها الحرارية إن تحليل هذه الخصائص
رها في االستفادة ودراستها، يساعد كثيًرا في اختيار المناسب منها، والكيفية التيُ تستعمل بها لتؤدي دو 

من اإليجابيات وتفادي السلبيات الموجودة في عناصر المناخ الخارجي. إن من واجب المصمم 
المعماري أن يدرس ويلم بكل الظواهر والعناصر المناخية وخصائص المواد التي يتعامل معها. ومن 

م التفاعل بين عناصر أجل الوصول إلى التصميم الجيد، ال بد من معرفة األسس والقوانين التي تحك
 (.22، ص2010المناخ ومواد البناء، ومن أهم مظاهر هذا التفاعل ظاهرة انتقال الحرارة )السديس، 

إن الحرارة تنتقل بعدة طرق والتي تتمثل في التوصيل، والحمل، واإلشعاع، والتبخر، حيث أن القوة 
منطقتين، فكلما ازداد هذا الفرق ازداد  التي تحرك هذا التدفق تتمثل في الفرق بين درجات الحرارة بين

 (.(A.S.H.R.A.E.,2001 معدل التدفق، وأيضا يتأثر هذا التدفق بتغير خصائص سطح المسكن
إن العناصر التي تتأثر باإلشعاع الشمسي في المسكن تتمثل في الجدران والسقف، حيث تكتسب هذه 

بقات الجدران لتصل إلى الفراغات الداخلية العناصر الحرارة والتي تنتقل بدورها عبر التوصيل في ط
في السكن، ويعتبر السقف أكثر هذه العناصر تعرضا ألشعة الشمس بشكل أكبر منه في الجدران، 

 (.1985فيكون االنتقال الحراري له أعلى من غيره من العناصر األخرى )ألعوضي، 
لشمسية من األرض باتجاه الجدران وباإلضافة إلى ذلك فان الحرارة تنتقل من خالل انعكاس األشعة ا

والفتحات في داخل المسكن، وتنتقل من خالل التوصيل من األرض إلى الفراغات في داخل المنزل، 
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وأيضا من خالل عملية الحمل والتي تتم من خالل مالمسة الهواء، وتكون اإلشعاعات الشمسية التي 
لتي تنتقل بها الحرارة بين خارج المنزل تعبر النوافذ والفتحات داخل المسكن من الطرق األخرى ا

 (.. (A.S.H.R.A.E., 2001 وداخلة
من الظواهر الطبيعية التي تؤثر على األداء الحراري للمبنى ظاهرة التوصيل الحراري عبر  يل:صالتو 

الغالف الخارجي. إن توصيل الحرارة هو مفهوم مرتبط بتدفق الحرارة وانتقالها من مكان إلى آخر 
ئات المادة أو المواد المختلفة المتالمسة مع بعضها البعض. يتميز انتقال الحرارة بالتوصيل خالل جزي

بأنه يتم دون الحاجة إلى انتقال الحرارة في المادة عن طريق تنشيط جزيئاتها. مثال ذلك انتقال الحرارة 
زيئات السقف في السقف الخراساني من السطح األعلى حرارة إلى السطح األقل حرارة؛ فنجد أن ج

الخرساني عند السطح األعلى حرارة تزداد طاقة حركتها بازدياد درجة حرارتها وتمرر هذه الجزيئات 
جزًءا من طاقتها الحرارية إلى الجزيئات المجاورة لها فتزداد حركتها وتقوم بدورها بإعطاء جزء من 

. وبهذه الطريقة تنتقل الطاقة الحرارية طاقتها الحرارية إلى الجزيئات المجاورة لها، وهكذا تتكرر العملية
 (.23، ص2010من السطح الساخن إلى السطح البارد )السديس، 

إن التغييرات التي تحـدث في درجـة حرارة الســــــــــــــوائـل والغـازات تؤدي إلى تفـاوت في كثـافـة  :الحمل
جزيئاتها، وينتج عن ذلك حركة طبيعية نتيجة الرتفاع الجزيئات األقل كثافة واألكثر حرارة إلى أعلى 

حرك  لتحــل محلهــا جزيئــات أكثر كثــافــة وأقــل حرارة، ُوتعرف هــذه الحركــة الهوائيــة بــالحمــل، أمــا إذا
الســـائل أو الغاز بواســـطة المضـــخات أو المراوحَ ُفتعرف هذه الحركة بالحمل القســـري. ويمكن انتقال 
الحرارة من ســـــطح ما إلى ســـــائل أو غاز من الغاز أو الســـــائل إلى الســـــطح بواســـــطة تيارات الحمل 

تقال الحراري أو القســــــــــري. إن تدفق الحرارة بواســــــــــطة تيارات الحمل في المباني هو في األصــــــــــل ان
 (.23، ص2010الحرارة من السطح الحار إلى السطح األقل حرارة بواسطة الهواء. )السديس، 

انتشــــار موجات  يعرف اإلشــــعاع بأنه " انتقال الحرارة من جســــم إلى آخر بارد عن طريق اإلشتتتعاع:
إن اإلشــــــــعاع الحراري هو عبارة عن موجات كهرومغناطيســــــــية تولدها  الحرارة الكهرومغناطيســــــــية".

الطاقة المنبعثة من الجســــــم بجســــــم آخر فيمتصــــــها  لحركة الحرارية للجزيئات المكونة للمادة. ترتطما
محوال هذه الطاقة اإلشــعاعية إلى طاقة حرارية، وهكذا يتم انتقال الحرارة من مكان إلى آخر بواســطة 

 .اإلشعاع



22 
 

 التصميم المناخي المستدام : 5.4.2
مجاورة السكنية مثل شكل المبنى والفناء الداخلي واتجاه المبنى إن بعض معايير التصميم المناخية لل

والتوجيه للشمس وتظليل النوافذ وألوان الغالف الخارجي واستخدام النباتات حول المبنى ومواد البناء 
المستخدمة. تساعد في الوصول إلى حلول تصميمية مالئمة للبيئة الصحراوية باإلضافة إلى الحاجة 

تصاميم معمارية يمكن أن توفر بيئة مناسبة  إيجادالدراسات التطبيقية التي تهدف إلى إلى المزيد من 
 (. 2002داخل مباني السكن في نطاق الراحة الحرارية لإلنسان )ناصر الحمدي، 

تصميم المستدام هو مجموعة من القدرات اإلدراكية والتحليلية، والحكمة البيئية، والمال الكافي فال"
العملي ضروري لجعل األمور التي تناسب في عالم الميكروبات والنباتات والحيوانات، والكون. وبعبارة 

الطبيعية  لمواردمن ااإلنسان مع أنماط أكبر  لحاجاتأخرى، )التصميم المستدام( هو الربط الدقيق 
 (2004،في العالم، ودراسة متأنية لتلك األنماط وتدفقات لإلبالغ أغراض اإلنسان ". )ديفيد أور

هذا إن أي فراغ معماري هو وسط يحتوي اإلنسان الذي يمارس نشاطه فيه، والمساكن ال تخرج عن 
ف ندخله واالنطباعات عالقة  بين المبنى وما يحتويه مع محيطه وكيتحقيق أفضل ل وتسعى مفهومال

المتكونة عند المستخدمين والزائرين والمارين في الجوار، ليتالءم المظهر مع التحليل المنطقي ألفضل 
أن الشكل األساسي ألي مبنى ينشأ من عدة عوامل منها توزيع للفراغات وتحقيق الغاية من المبنى، 

ن عناصر تكوينية وتختص بالنسب شكل الحركة فيه أو حجم الفراغ المطلوب ، وهو التكامل بي
والتكرار واإليقاع والتباين، وهي متأصلة في بناء اإلنسان النفسي ويعتبر بعضها عوامل رمزية مبنية 
على أساس تعبيرات اكتسبتها أشكال معينة في مواقف معينة، ويراعى االبتكار والتجديد والبساطة. 

عدم المساس وذلك من خالل نة والحي والثقافة. ويعد الجمال في المباني نسبيا حسب الوقت والمدي
   والجماى    والثبات    الوظيفة     األساسية التقليدية :مطالب بال

إضافة إلى المحافظة على استمرارية الموارد البيئية أثناء اإلنشاء وبعد االستعمال  من خالل التقليل 
 من الضغط على الموارد والطاقة الكهربائية .

المعماري بشكل عام هو توزيع لعناصر برنامج معين على الموقع المختار بهدف تحقيق  إن التصميم
 عالقات وظيفية سليمة ذات خيارات مختلفة، وللوصول بهذه العالقات إلى الحل األمثل ينبغي:
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دراسة اإلمكانيات المتاحة للموقع والتأكد من االستفادة من أي مزايا طبيعية في الموقع وحماية  -1
 طق أثريه يمكن أن تستغل لمصلحة التصميم.أي منا

وتحديد المداخل  تقسيم المناطق في الموقع بما يتالءم مع نوع الخدمة المنوطة لكل منطقة  -2
فيجب توفير العدد الكافي منها مع توزيعها بحيث ال تؤدى إلى خلل في الحركة وتسهل عمليات 

 لخروج من والى المبنى اإلجالء في حاالت الطوارئ. فيكون من السهل الدخول وا
توزيع الفراغات التي تعتبر العنصر األساسي في المسكن أو المبنى وتوزع تبعا إلى عدة   -3

اعتبارات تصميمية تالءم الهدف من إنشاء الفراغ وعدد المستخدمين ووقت االستخدام واإلطاللة 
ضوء النهار مثل  الفراغات التي تحتاج إلىوضع والتهوية واإلنارة والفتحات.  فمثال يمكن 

بحيث تدخل اإلنارة وتخرج الروائح الناتجة  وب، أما المطبخ باتجاه الشرق المعيشة باتجاه الجن
ما ة في فلسطين الشمالية الغربية ، أمن إعداد الطعام إلى الخارج عكس اتجاه الرياح السائد

والهواء المنعش غرف النوم فحسب راحة األشخاص يمكن أن تكون جنوبية غربية تدخلها الشمس 
كما يمكن أن تكون شمالية شرقية تدخلها أشعة الشمس في الصباح وتبقى باردة طيلة النهار ، 
يفضل أن تكون األدراج شمالية ألنها ال تحتاج إلى إضاءة كثيفة  لكن المدخل يجب أن ال 

تح الباب يكون عرضة للرياح الشتوية الباردة لمنع دخولها إلى المنزل في كل مرة يتم فيها ف
 ( 2012.)مجتمعات عالمية ، 

المساحات الخارجية وطبيعة األرض وكيفية توزيع المسطحات الخضراء والبحيرات الطبيعية  -4
مع العناصر الصلبة من التبليطات المختلفة. فيمكن زراعة أشجار متساقطة األوراق  والصناعية

تسمح بمرورها شتاء أو عمل في الجهة الجنوبية للمبنى تحجب أشعة الشمس المباشرة صيفا و 
 مصدات للرياح باستخدام األشجار في اتجاه الرياح القوي الغير مرغوب فيه.

حيث يعتبر المسكن مؤسسة عامة تهدف للحفاظ  دراسة العالقات البصرية بين المباني والفراغات -5
 على اإلنسان.

 شكل المبنج: 6.4.2
 :تتميز المباني بخصائص مشتركة مثال
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م الفتحات الخارجية للمبنى لزيادة التهوية عكس المناطق الجافة التي نقلل فيها زيادة استخدا .1
من مساحة الشبابيك ونستخدم الفتحات الضيقة بحيث تعمل على تقليل الحرارة المكتسبة من 

 .المناخ الخارجي
 .استخدام المواد العازلة في الغالف الخارجي للمبنى وحمايتها من تأثير الرطوبة الخارجية .2
 مراعاة عدم استخدام الهياكل الخراسانية الثقيلة التي يكون لها توصيلية حرارية كبيرة .3
ويمكن للمبنى أن تكون له خاصية االنغالق على الداخل وعدم االنفتاح على الخارج وذلك  .4

حتى يسمح بعمل فراغات داخلية تسمح بالحصول على تهوية طبيعية وظالل تساعد على 
 .حرارته منخفضة تؤدى لالقتراب إلى الراحة الحراريةوجود هواء داخلي درجة 

 التهوية الطبيعية: 7.4.2
 :تعتمد هذه الطريقة على

 وجود فرق بين كثافة الهواء الخارجي والهواء داخل المكان المراد تهويته. 
 وجود رياح نشطة نسبيا في الموقع المقام على أرضه المبني المراد تهويته. 

طابع خاص في عملية التهوية ويالحظ أن كثير من الطرز المعمارية أثرت تكون هذه المباني لها 
عليها هذه العوامل المناخية مما ساعد المبنى على االقتراب من الراحة الحرارية وذلك مثل الطرز 

 :اإلسالمي وتشكيله المعماري الذي ساعد على حدوث تهوية مناسبة للمبنى وذلك باستخدام
الفراغات ووصول الهواء إلى عدة طوابق دون الحاجة إلى استخدام ملقف الهواء لتهوية  -1

التهوية الصناعية. يتم توجيه هذه المالقف ناحية الهواء السائد بالمنطقة للحصول على 
 .أقصى تهوية للفراغات الداخلية

 استخدام األفنية الداخلية التي تساعد على حركة الهواء داخل الفراغات الداخلية للمبنى وأيضا -2
 .تساعد على التخلص من الهواء الساخن داخل المبنى

استخدام العناصر المعمارية وتراثها الذي كان إحدى الحلول لهذه المناطق وذلك باستخدام  -3
المشربيات التي لها خاصية دخول الهواء النقي دون دخول األتربة التي يكون محمل بها 

 .ة وموجهة ناحية الرياح السائدةالهواء بهذه المنطقة ومراعاة أن تكون الفتحات ضيق
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زيادة عمل كسرات بالحوائط وكاسرات شمس تساعد على الحصول على ظالل كافية تساعد  -4
على حدوث فرق في درجات الحرارة تؤدى إلى حدوث خلخلة هواء مما يساعد على حركة 

 .الهواء والتهوية ويظهر ذلك بوضوح في األفنية الداخلية
د كلية على هذه الطريقة إذ أنها تتم ببطيء شديد إذا اعتمدت على انتشار إال أنه ال يمكن االعتما

فقط، لكن التهوية تتم بصورة أفضل إذا تم استغالل الفرق بين الكثافات  AIR DEFFUSION الهواء
 فهي األكثر تأثيرا في إحداث حركة الهواء.

ضغط منخفض وذاك بعمل  ولكي يتم خلق هواء داخل المدينة يتم خلق مناطق ضغط مرتفع ومناطق
اختالف في عروض الشوارع والميادين حيث يحدث بالتتابع وجود ساحات واسعة أي عروض كبيرة 
وذلك يؤدي إلى خلق ضغط منخفض ووجود شوارع ضيقة أي عروض صغيرة يؤدي ذلك إلى ضغط 

ة تساوي عروض مرتفع وبتتابع الشوارع الواسعة والضيقة تتولد حركة الرياح داخل المدن أما في حال
 .الشوارع فان ذلك يؤدي إلى عدم اختالف الضغط وبذلك نلجأ إلى الوسائل الميكانيكية للتبريد

 اإلضاءة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 (EETD ،2000، )أنظمة اإلضاءة  :(6.2الشكل)
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 صناعية. أوطبيعية  إماوهي من أهم العناصر المؤثرة في المسكن وهي 
 :التكلفة ويمكن أن تكون علوية أو جانبية ومنها: وتتميز برخص اإلضاءة الطبيعية .1

 :تفضل معماريا وذلك ل اإلضاءة العلوية:
 إمكانية التحكم في كمية واتجاه الضوء الساقط. 
 وفير كمية إضاءة منتظمة لتحقيق رؤية جيدةت. 
 ال تؤثر العناصر الخارجية من أشجار ومباني على كمية ونوع الضوء. 
  لالستغالل بالخزائن والمفروشات.توفير المسطحات والجدران 
 .إتاحة أقصى عمق للمبنى دون الحاجة ألفنية داخلية 
  وعيوبها قليلة يتغلب عليها ببعض المعالجات الفنية، ومن هذه العيوب: زيادة حمل

السقف وتراكم األتربة وصعوبة التنظيف واحتماالت تسرب المياه وال تصلح في المباني 
 متعددة الطبقات.

وتتم عن طريق نوافذ تقليدية بأحجام مختلفة أو فتحات مستمرة بطول الحائط  :الجانبيةاإلضاءة 
ويمكن وضع الفتحات في مستوى النظر، عيبها األساسي عدم إمكانية استخدام الحائط ألغراض 

 .العرض
براز  :مميزات اإلضاءة الجانبية توفير تهوية جيدة ودرجة حرارة مناسبة والبساطة في التصميم وا 

 .العناصر التشكيلية وتوفير مناظر متنوعة إلبعاد الملل
كمبيوتر للتحكم في شدة اإلضاءة وأساليبها مع  المايكرواستخدمت حديثا  :اإلضاءة الصناعية .2

 بأبهىاإلضاءة الطبيعية التي يستفاد منها في توفير إضاءات مختلفة صناعية إلظهار المبنى 
 :ظهر منها أنواع هي صورة في الظالم من الداخل والخارج وقد

 إضاءة مباشرة علوية خارج الوحدة. 
 إضاءة مباشرة علوية داخل الوحدة. 
 إضاءة على جانبي الوحدة. 

تكون اإلضاءة ملونة لكن هذا النوع ال يكون مريحا في األيام العملية  أنيمكن  اإلضاءة واللون:
التركيز ومجهود بصري لكن يمكن اللجوء لالستفادة من انعكاس الضوء على  إلىالتي تحتاج 
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مختلف من لون آلخر، أو لتمييز الفراغات، أو لعمل  انعكاسالجدران الملونة حيث يتكون عامل 
بعادأجواء من الحركة في السهرات لكسر الملل في اللون الواحد   النعاس. وا 

 التوجيه: 8.4.2
الحصول على التهوية الطبيعية واإلضاءة الطبيعية لذلك البد أن يكون التوجيه  يراعى في هذه المناطق

 مناسب لذلك، وذلك عن طريق دراسة حركة الرياح السائدة.
 .يتم توجيه المبنى في االتجاه السائد للرياح طول السنة .1
 .توجيه المبنى البد من أن يساعد على عدم تعرض المبنى ألشعة الشمس المباشرة .2
أن يكون التوجيه ال يساعد على دخول الشمس إلى الفراغات الداخلية في فصل  مراعاة .3

 .الصيف حتى ال يزيد من حرارة المبنى المراد تقليلها
 توجيه المبنى وفتحاته يكون بعيد عن الرياح المحملة باألتربة. .4

 تطور طرق تحقيق الراحة الحرار ة في المسكن بين الماضي والحاضر   5.2
أوضاعهم المعيشية والبيئية قبل أكثر من خمسة عقود مضت للعيش داخل مباٍن طينية  لسكاناكّيف 

من خالل ممارسة البناء باستخدام مواد بناء محلية. هذه المواد اشتهرت بجودة سلوكها وتصرفها 
الحراري من خالل مقاومة جدرانها المبنية من الطين المعروف بقدرته على مقاومة مرور الحرارة 

حمله مما يستلزم أن تكون جدران المبنى سميكة ذات أسقف خشبية مغطاة بالطين للحماية وضعف ت
 (.2006من شدة الحرارة صيفًا والبرودة شتاء )الجوير، 

بدأت معاناة الناس حراريا مع انتشار استخدام مادة اإلسمنت وحديد التسليح ومنتجاته من طوب 
بسبب رداءة مقاومة الطوب اإلسمنتي وأسقف الخرسانة  إسمنتي وخرسانة مسلحة في المباني السكنية؛

المسلحة الختراق الحرارة من الخارج إلى الداخل. وأيضًا مكَّن انتشار الطاقة الكهربائية وانخفاض 
تكاليفها المواطن من معالجة أوضاع بيئة مسكنه الداخلية باستخدام وسائل التكييف المتنوعة للتغلب 

 (.2006وهذا أدى للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية )الجوير،  القارصبرد على الحرارة الشديدة وال
ركَّز كثير من الكتب واألبحاث المنشورة عن عزل المباني في أوروبا وأمريكا ـ والتي يغلب على 
مناخها البرودة والتي تصل في بعض الفصول إلى دون معدل التجمد ـ على العزل الحراري ضد 
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الحرارية للخارج وبالتالي الترشيد في استهالك الطاقة المستخدمة في التدفئة. لقد أثبتت فقدان الطاقة 
% من الوقود المستخدم يذهب إلى تدفئة المباني المختلفة وهذا 30معظم البحوث أن ما ال يقل عن 

ى استخدام بدوره يؤثِّر بشدة على االقتصاد الوطني لبلدانهم. يرّكز معظم ما ُنشر في وطننا العربي عل
طرق التهوية الطبيعية كالملقف كبديل عن أجهزة التكييف وعلى استخدام مواد البناء المحلية مثل 

 .(lee, 1956الطين في المباني لتميزها في مقاومة توصيل الحرارة كبديل لمواد العزل الحديثة )

 
 صورة لنموذج األسقف الخرسانية للمباني في فلسطين.(: 7.2الشكل)

لحراري ليس فقط عزل الجدران باستخدام الطوب اإلسمنتي المعزول أو الطوب األحمر. إن العزل ا
سم الشائع استخدامه في بناء الجدران الخارجية ال يوفر العزل 20الطوب اإلسمنتي المعزول بعرض 

اإلسمنتية  الممونةالحراري المطلوب، ونفس الشيء ينطبق على الطوب األحمر. السبب أن مادة 
% من مساحة الحائط غير عازلة بنفسها كما أن هذا الحائط 10تخدمة لربط الطوب والتي تمثل والمس

يتعرض للتكسير في الطبقة الداخلية لعمل التمديدات الكهربائية مما يسبب زوال المادة العازلة. لقد 
الستشارية وجد من خالل المقابالت والزيارات الميدانية أن ممارسات كاًل من المكاتب الهندسية وا

والمالك والمقاولين في ظل غياب تطبيق إجباري للعزل الحراري لمباني القطاع الخاص ستساهم في 
 استمرارية مشكلة االرتياح الحراري في المباني السكنية وتعويض ذلك باإلسراف في الطاقة الكهربائية.
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للمباني وواعون لكيفية العزل الحراري الكثير من المعماريين والمهندسين مدركون ألهمية العزل الحراري 
الكامل ولكن المشكلة تكمن في قناعات المالك والتطبيقات الخاطئة للمقاولين التي ال تستند إلى 

من أهم ضافة إلى اإلخالص في العمل مرجعية علمية. إن حماية الزبون من نفسه ومن المقاول باإل
عمل تصميم لمبنى وهو يعرف يقينًا بأن مالكه لن مبادئ ممارسة مهنة العمارة. كيف يقوم المصمم ب

يلجأ في الوقت الحاضر معظم  يستخدم مواد العزل بطريقة تمنع تسرب الحرارة إلى داخل المبنى.
المالك الراغبين في عزل مبانيهم السكنية إلى استخدام الطوب اإلسمنتي في الجدران اعتقادًا منهم أن 

كامل لدى المالك عن ماهية العزل الكامل وهذا متوقع من  هذا هو العزل المطلوب. هنالك جهل
كثير منهم لكونهم غير متخصصين. يمكن رفع مستوى الوعي بأهمية العزل الحراري الصحيح لديهم 

 من خالل حمالت التوعية.

 
 
 
 
 

 
 .سم تستخدم في بناء الجدران الخارجية20صورة لطوبة إسمنتية معزولة بالفوم بعرض  :(8.2)الشكل

 (Etolite Block)المصدر شركة بالستك بيت لحم، طوب اإليتوليت 

 أنواع العزى الحراري في المباني السكنية في فلسطين 6.2

قد تتواجد المادة العازلة الواحدة في أكثر من صورة )سائلة او شبه سائلة او روالت او ألواح( حسب 

آت عموما، ويمكن تقسيم المواد العازلة الشكل الذي تتواجد به عند استخدامها في مجال عزل المنش

 .للحرارة فيزيائيا إلى األنواع التالية
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 :لمواد العازلة السائبةا1.6.2 
هي عبارة عن مسحوق حبيبي أو عقدي يمكن سكبه على األسطح المراد عزلها ويمكن تنفيذه على  

األسطح الخشنة أو غير المستوية أو في ملئ الفراغات يبن الجدران المزدوجة. وفى هذه المواد يمكن 
 .خلطها بمواد رابطة إلنتاج ألواح جاسئة مثل الفيرميكوليت والبيراليت

 :عازلة شبه الجاسئةالمواد ال 2.6.2
يتكون هذا العازل من مواد عضوية أو غير عضوية لها درجات مختلفة من قابلية االنضغاط وتكون 
عادًة في شكل أغطية لفائف( أو لباد عازل ويستعمل معها حاجز ببخار الماء وقد تغلف من أحد 

تغطى بشبكة من األسالك الوجهين أو كالهما برقائق ألومنيوم أو نحاس أو بالستيك أو الورق وقد 
المعدنية بسماكات وأشكال مختلفة ويمكن اعتبارها في بعض األحيان مادة تشطيب نهائية و من 

 .أمثلتها الصوف الزجاجي و الصوف الصخري والصوف الخبثي والفلين الطبيعي

 :المواد العازلة الجاسئة  3.6.2
لمواد من خاليا مغلقة مجوفة وتصنع من هي تنتج على شكل ألواح ذات أبعاد مختلفة وتتكون هذه ا

الزجاج والمطاط والبالستيك ومن أمثلتها: الزجاج الرغوي والمطاط الممدد والبولسترين الممدد 
 .والبولسترين المشكل بالبثق

 :المواد العازلة الرغوية  4.6.2
في فراغات هي تنتج في شكل رغوي يمكن تنفيذها على األسطح األفقية المراد عزلها أو بالحقن 

 .الجدران المزدوجة ومن أمثلة هذه المواد رغوة البولي يوريثان ورغوة الفينول والخرسانة الخفيفة الرغوية

 :المواد العازلة العاكسة 5.6.2
تتكون من شرائح رقيقة متوازية أو رقائق ذات انعكاسية مرتفعة وتتوقف خواص المواد العاكسة للحرارة 

ها على األسطح الخارجية أو داخل الفراغات بحيث يتم تغليف أحد على طريقة تصميمها وتركيب
 .سطحي هذه الفراغات أو السطحين معًا بالمواد العاكسة للحرارة
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 الدور الهندسي للبناء الحراري. 7.2
المقاولون لهم دور كبير في التأثير على نجاح العزل من عدمه وهذا واضح من ممارساتهم في 

معزول  إسمنتيي لقد وجد أن المالك دفعوا تقريبًا ضعف المبلغ لشراء طوب استخدام الطوب اإلسمنت
أو طوب أحمر عوضًا عن الطوب اإلسمنتي العادي ولألسف تم استخدامه في الجدران الخارجية من 
قبل المقاولين بطريقة تتنافى مع الغرض من شرائه. لقد وجد أن مبدأ " تشجيع المواطنين على استخدام 

ى استمرار الوضع العزل الحراري في مبانيهم الخاصة"  منذ أكثر من عشر سنوات  لن يؤدي إال إل
 (.3، ص2003، األحمديالحالي المتمثل في ما يلي: )

 عدم االلتزام قطعيًا. -1
 أو التطبيق الخاطئ الجزئي للعزل الحراري. -2
 أو التطبيق الصحيح الجزئي للعزل الحراري. -3
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 الفصل الثالث
 المناخ والتغير المناخي في فلسطين
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 لثالفصل الثا

 فلسطينالمناخ والتغير المناخي في 

 المناخ في فلسطين 1.3
عبارة عن معدل السمة السائدة لحالة الطقس في منطقة معينة ولفترة زمنية طويلة ( climateالمناخ )

التغيرات في حالة الجو لساعات يمثل  (weather) الزمن. فالطقستمتد إلى ما يزيد عن عقد من 
 .(1985واخرون، العوضي ) اليوم او أيام متتالية معدودة

فلسطين  تتبعو . "المناخيةاألقاليم "تتشابه خصائص مناخها التي جغرافية ال اطقمنالويطلق على كل 
ففصل الشتاء بارد ماطر قصير نسبيا   وفصل الصيف حار ، مناخ منطقة البحر األبيض المتوسط

مع  اهمكثيرا لتداخل اهوية معينة وال نشعر بهم اليس لهمفاما فصلي الربيع والخريف  وطويل،وجاف 
 (2001، االرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاقة والصيف. )الدليلفصلي الشتاء 
 29درجة شرقي غرينتش، وخطي العرض ° 40° 35و° 15° 34بين خطي الطول  :الموقع الفلكي

 .تقع في المنطقة المعتدلة بالنسبة لدوائر العرض شماال؛° 15° 23و° °30
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الموقع الفلكي لفلسطين :(1.3الشكل رقم )

 /http://marwafarrag11.blogspot.comالمصدر:  
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وبين ، البحر الميت والبحر األبيض المتوسط آسيا بينفلسطين غرب قارة  تقع :الجغرافيالموقع 
جعل  مامالبحرية؛ صحراء سيناء غربا والصحراء األردنية شرقا، وهذا يجعلها تخضع للمؤثرات 

ما يتصف مناخ مناطق أخرى كصحراء النقب نيوالجبلية معتدلة المناخ صيفًا، ب المناطق الساحلية
 بالحرارة الشديدة.

يتغير الطقس والمناخ من منطقة ألخرى في العالم حسب الموقع الجغرافي فتقل درجات الحرارة كلما و 
 كذلك الساقط،اقتربنا من األقطاب وتزداد عند خط االستواء الختالف كمية اإلشعاع الشمسي 

الهواء بنقل الهواء البارد  والبحار، وحركة والوديان، اليابسةالتضاريس من جبال متفاوتة االرتفاع 
تلك العوامل وغيرها جعلت الكرة األرضية  األمطار. كلوالمنخفضات الجوية وتساقط ، والساخن

 .(2007صالح، عدة )مقسمة إلى أقاليم مناخية 

 
 المناخية ألغراض المباني الموفرة للطاقة في الضفة الغربية وغزةاألقاليم  :(2.3الشكل رقم )

 (2003المصدر: )اريج، 
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 :األقاليتتم المناخية في الضفة الغربية 2.3
تشهد المناطق الفلسطينية تنوعا في المناخ رغم صغر مساحتها وذلك ألسباب عدة مثل الطبيعة 

ومعدل ، البعد أو القرب منهعن سطح البحر و رتفاع واالنخفاض واال، الجغرافية للمنطقة بشكل عام
ودرجات الحرارة المختلفة والرطوبة النسبية واالشعاع الشمسي وسرعة الرياح، ، هطول االمطار

 والتكوين الجيولوجي وخواص التربة رملية أو خصبة طينية.
صائص على المعايير السابقة تقسم المنطقة الجغرافية الى مناطق مناخية صغيرة ذات خ وبناء

 . (2003اريج، وواضحة ) متشابهة
 Zone One: Hot dry summer, warm winter – steppe climate 

  السهوب المناخ-جافة صيفا، دافئة شتاء األولى: حارةالمنطقة 
 Zone Two: Hot dry summer, mild winter – steppe climate 

  السهوب المناخ-جافة صيفا، معتدلة شتاء  الثانية: حارةالمنطقة. 
 Zone Three: Hot semidry summer, temperate winter – 

Mediterranean climate 
 البحر األبيض المتوسط مناخ-معتدلة شتاء ، المنطقة الثالثة: حار ة شبه جافة صيفا 

 Zone four: Warm sub-humid summer, cold winter – 
Mediterranean climate 

  البحر األبيض المتوسط مناخ-الباردة شتاء ، شبه الرطبة صيفاالمنطقة الرابعة: الدافئة 
 Zone Five: Warm sub-humid summer, temperate winter – 

Mediterranean Climate 
  األبيض المتوسط البحر-المنطقة الخامسة: الدافئة شبه الرطبة صيفا ومعتدلة شتاء 

طبوغرافية المدينة واالقليم المناخي الذي وبسبب تفاوت الصفات المناخية من منطقة ألخرى حسب 
تقع فيه لذلك ستركز الدراسة على مدينتين فلسطينيتين تختلفان في االقليم المناخي وهما مدينة نابلس 

 ذات الطبيعة الجبلية ومدينة قلقيلية المدينة الساحلية.
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 أبرز العوامل المؤثرة علج المناخ في فلسطين 3.3

 التضار س الطبيعية .1
الجبال الممتدة من الشمال إلى الجنوب في فلسطين على إعاقة وصول الرياح الرطبة القادمة عملت 

 من البحر المتوسط إلى المناطق الشرقية.

 الجوي: الضغط .2

 
 2003الضغط الجوي في فلسطين، اريج،  :(3.3الشكل رقم )

المؤثرات المحيطية تتأثر فلسطين صيفًا بمركز الضغط الجوي المداري الشمالي المرتفع، فيمنع 
والبحرية القادمة من الغرب، وتضعف حركة الرياح، ويسود الجفاف. أما شتاء فيتراجع مركز الضغط 
الجوي المداري المرتفع نحو الجنوب، وتتأثر فلسطين بوصول كتل هوائية مختلفة المصادر؛ ما يسبب 

من أهم هذه الكتل الهوائية التي عدم االستقرار في األوضاع المناخية الشتوية، وتتساقط األمطار. و 
 تصل فلسطين:

 أتي من الشمال والشمال الشرقي.كتل هوائية قارية باردة من يابسة قارة إفريقيا وأوروبا، ت .1
 كتل هوائية قطبية شمالية المصدر. .2
 كتل هوائية شمالية غربية بحرية محيطية باردة تحمل الرطوبة. .3
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 معدى التعرض لإلشعاع الشمسي .3
الشمس التي  إنهافلسطين والمنطقة العربية بمصدر عظيم للطاقة لو تم استغاللها  هللا لقد حبا

 3400اإلشعاع الشمسي في فلسطين إلى  يصل معدلتشرق على بالدنا معظم أيام السنة حيث 
ساعة في السنة، ويختلف هذا المعدل من منطقة إلى أخرى في فلسطين؛ فيزداد معدل اإلشعاع 

ما  1998معدل ساعات اإلشعاع الشمسي لعام  الشمال. وبلغقل في الشمسي في الجنوب، وي
ساعة/  4.65أدنى معدل في شهر كانون ثاني يناير إذ بلغ  يوم. وسجل /ساعة 8.9- 7.9بين 

 ساعة / يوم. 11.15يوم، في حين بلغ أعلى معدل في شهر تموز يوليو إذ بلغ 
–الموجية  األطوالالمنبعثة من الشمس بمختلف  اإلشعاعيةهو كمية الطاقة  الشمسي : اإلشعاع

% 5% وأشعة فوق بنفسجية 52% وأشعة تحت حمراء 43فأشعة الشمس فيها الضوء المرئي بنسبة 
عموديا على السطح الخارجي للغالف الجوي لألرض ويسمى الثابت  متر مربع 1والساقطة على -

ة فعليا والتي تمر من الغالف الجوي أما األشعة الشمسية الساقط 2واط/م1367الشمسي ويساوي 
% من 30-% 25على موقع معين في وقت معين من فصول السنة يتم تشتيت وامتصاص ما بين 

 كمعدل لمتوسط التشميس .   2واط/ م1000طاقة الشمس األصلية فيتبقى ما يقارب 
طول األرض يكون أ إلىالشمس ليس عموديا على األرض فإن مسار وصولها  إشعاعوبما أن 

هي    αحيث    cos α/1. ويعبر عن الطاقة المفقودة ب  وبالتالي سيكون هناك فقد أكثر للطاقة
زاوية انحراف شعاع الشمس عن العمودي ؛فعندما تكون الزاوية قليلة  تكون كمية اإلشعاع الشمسي 

 كبيرة مثل منطقة خط االستواء  وتقل تدريجيا كلما اتجهنا باتجاه األقطاب .
درجة  23.45-الفصلية بسبب ميالن محور األرض  الدورةالشمس يجب مراعاة  أشعةولالستفادة من 

في فصل الشتاء في شمال الكرة األرضية . كما ان أشعة الشمس  23.45في فصل الصيف و +
ساعة في اليوم وتختلف زاوية سقوطها خالل ساعات النهار لذلك نحتاج الى بطاريات  24غير متاحة 

 ن الطاقة واستعمالها في ساعات الظالم وعند الحاجة .لتخزي
هناك عوامل مثل الغيوم والتلوث والحروب والكوارث والغبار والرطوبة النسبية وسرعة الرياح ودرجات 

 الحرارة تؤثر على االستفادة من أشعة الشمس .
 وباإلمكان االستفادة من أشعة الشمس في توليد الطاقة الكهربائية
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A. كما في الخاليا الشمسية  بشكل مباشرsolar panel   دون الحاجة لمعالجات حرارية ، وهي
حيث تسقط أشعة الشمس على بعض األجهزة . أومفيدة في الحاالت الفردية مثل المنازل 

الخاليا الشمسية وهي مصنوعة من أشباه موصالت يتكون بينها فرق جهد عند تعرضها 
ته بمعامل امتصاصها للضوء ثم ينقل عبر أسالك للضوء ويتشكل تيار كهربائي ترتبط قيم

 إلى بطاريات التخزين ليستخدم حسب الحاجة.
B.  توربينات  إلىبرج ثم  إلىبشكل غير مباشر بتجميع األشعة الساقطة وعكسها من خالل مرايا

 توليد وهذه الطريقة مجدية على مستوى المدينة .
 

 الر اح .4
  في فصل الصيف

بحرية قادمة نهارًا من البحر  نسماتالغربية والشمالية الغربية: أغلبها تهب على شكل  الرياح -1
 .المتوسط، وهي تلطف حرارة شهور الصيف السّيما في المناطق الجبلية

الشرقية والشمالية الشرقية: وتعتبر جزءًا من الرياح الموسمية، وهي جافة وحارة نسبيًا  الرياح -2
 .وتهب خالل أواخر الصيف

 الخماسينية: وتهب من المناطق الجنوبية وتكون حارة جافة محملة بالغبار في الصيف. الرياح -3
 في فصل الشتاء 

المرافقة للمنخفضات الجوية: ويترتب عليها اضطراب الهواء وهبوب رياح جنوبية  الرياح -1
 .غربية عاصفة ممطرة في الغالب

باردة نسبيًا، تعمل على تصفية  رياح تعقب المنخفضات الجوية: وهي رياح شمالية غربية -2
 .الجو من الغيوم

الرياح الشرقية: وهي تهب قبل مرور المنخفضات الجوية التي تتركز في شرق حوض البحر  -3
 البيض المتوسط، وهي باردة جافة لقدومها من المناطق الشرقية الباردة.
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 معدى التساقط المطري  -5
األمطار المبكرة )الخريفية(، واألمطار الفصلية )الشتوية(، ويقسم موسم األمطار إلى ثالث فترات هي: 

ملم  800 – 250كمية األمطار الساقطة على فلسطين بين  (. وتتراوحواألمطار المتأخرة )الربيعية
 وتزداد األمطار باالتجاهفي المعدل السنوي، 

تجاه جنوبًا بسبب وجود ملم في السنة، بينما تقل في اال 800 – 650وغربًا، وتتراوح ما بين شمااًل 
 ملم في السنة. 500 – 250صحراء النقب، وشرقًا بسبب وجود الحواجز الجبلية، وتتراوح ما بين 

 متوسط عدد األيام الماطرة
 يوم. 70- 60الشمال: 
 يوم. 60- 40الوسط: 
 يوم. 40- 20الجنوب: 

  يوم 15-10أقصى الجنوب: 

الباحثة بأرقام دائرة  إعداد، المصدر: التراكمية عن دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية األمطاركمية  :(4.3الشكل رقم )

 األرصاد الجوية
 

540

560

580

600

620

640

660

680

المعدل العامكمية االمطار التراكمية

معدل السقوط المطري للموسم الشتوي 2014-2015

نابلس

قلقيلية
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 الرطوبة والتكاثف -6
شهور السنة  الرئيسية. وأكثرأنها مسؤولة عن معظم عناصر الطقس  تتجلى أهمية الرطوبة الجوية في

وأقلها رطوبًة في الخريف خاصًة في شهري أيلول  .وشباط رطوبة في فلسطين هي كانون ثاني
 معدل الرطوبة من مكان آلخر؛ وأيار. ويختلفالربيع خاصًة في شهري نيسان  أول. وفيوتشرين 

%، أما في 60%، وفي الجبال والهضاب 73-% 69ففي السهل الساحلي تبلغ النسبة ما بين 
في فصل الصيف ويقل في الربيع، وفي عمومًا  %. ويتشكل الندى45-% 40األغوار فتتراوح بين 

 .(2014مركز المعلومات الفلسطيني، أريحا )األغوار يرتفع في فصل الشتاء خاصًة جنوب 

 الثلج: -7
يندر تساقط الثلج في فلسطين ككل ويتركز على المرتفعات الجبلية العالية بشكل عام فمدينة القدس 

 لسنة.أيام في ا 5بمعدل يومين في السنة، وفي صفد بمعدل 

 الحرارة: -8
يختلف المعدل السنوي لدرجة الحرارة في فلسطين من شهر آلخر ومن منطقة ألخرى حسب الموقع 

درجة مئوية، بينما  20الفلكي والجغرافي والتضاريس، فمتوسط درجة الحرارة في السهل الساحلي 
 م، ويعد شهر  ْ 23م، وفي وادي األردن  ْ 16يسجل متوسطها السنوي في المناطق المرتفعة حوالي 

كانون ثاني يناير أكثر شهور السنة بردًا في فلسطين، أما شهر تموز فيعد أكثر شهور السنة ارتفاعًا 
 .في درجات الحرارة

 درجة مئوية(:فلسطين )معدلت درجات الحرارة العظمج في  :(1.2)الجدوى رقم 
 تموز كانون الثاني فصل الشتاء فصل الصيف معدالت درجة الحرارة

 39.5-24 19.5- 11.9 م  ْ 12-10 م ْ 37  - 25 السهول الساحلية

 26-22 12.8-5.3 م ْ 10 - 8 م ْ 26 – 20 المرتفعات الجبلية والهضاب

 42-28 15.3-10.2 م ْ 14 - 12 م ْ 39 – 28 في وادي األردن واألغوار

 2014الموسوعة الفلسطينية،  المصدر:
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 درجات الحرارة بين المدن الرئيسية مقارنة  3.4

 
 Station: Nablus                                  نابلس :اوال مدينة نابلس المحطة

 2008لعام  مقارنة درجات الحرارة بين المدن الرئيسية :(5.3الشكل رقم )

 MoT-PMAالمصدر 

شيء إيجابي في  الفلسطينية وهذادرجات الحرارة في مدينة نابلس اقل من معظم المدن  أننالحظ 
لكنه سلبي جدا في فصل الشتاء ومدى ، أيلولنهاية شهر  إلىداية حزيران فصول الصيف من ب

 هذا المخططبالنسبة لمدينة قلقيلية لم تذكر في ، شهر شباط إلىالحاجة للتدفئة في كانون األول 
هي مدينة طولكرم ومعدل درجات  لى مناخهاالمذكورة إالمدن  أقرببعينها لكن يمكن القول بان 

 نابلس.على من مدينة أ الحرارة فيها 
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 علج طوى السنة الدنيا والعظمج ( جدوى توز ع درجات الحرارة2.2الجدوى رقم )
Month Element 

Dec. Nov. Oct. Sep. Aug. Jul. Jun. May. Apr. Mar. Feb. Jan.  

14.6 20.2 25.8 28.4 29.4 29.1 27.9 25.7 22.2 17.2 14.4 13.1 Mean Max. Temp. (c˚) 

7.8 12.1 16.2 18.5 19.5 19.3 17.4 14.9 12.1 8.8 6.7 6.2 Mean Min. Temp. (c˚) 

28.0 30.7 35.3 38.8 38.6 38.1 38.0 38.6 35.0 30.4 28.1 22.9 Absolute Max.Temp. (c˚) 

0.3 1.4 9.3 13.0 15.9 12.3 11.4 6.9 0.6 1.0 - 2.8 - 0.6 - Absolute Min. Temp. (c˚) 

11.2 16.1 21.0 23.4 24.4 24.2 22.6 20.3 17.1 13.0 10.5 9.6 Mean Temp. (c˚) 

7.7 7.8 7.7 10.3 11.7 12.4 12.0 10.7 10.2 10.0 9.5 8.7 Mean Wind Speed (Km/h ) 

953 953 951 948 945 944 946 948 949 951 952 953 Pressure (mbar ) 

4.5 7.0 9.8 10.2 10.9 9.6 8.4 8.9 8.2 6.4 4.8 4.7 Mean Sunshine Duration (h/day) 

67 57 57 64 65 61 55 51 53 62 67 67 Mean RH ( % ) 

140.5 77.1 20.7 1.8 0.0 0.0 0.0 7.8 20.2 104.0 146.9 141.1 Total Rainfall (mm ) * 

49 75 131 178 218 238 226 203 149 99 67 49 Total Evaporation (mm ) * 

36 72 103 105 112 117 112 106 82 55 36 36 Total PET (mm)* 

472 249 83 22 1 0 3 65 225 220 389 389 Max Monthly Rainfall (mm) 

* Monthly Total                                                                                                     المصدر: الموقع الرسمي لدائرة األرصاد الجوية الفلسطينية 
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 التغير المناخي في فلسطين 5.3
القرارات والدراسات من الزمن وأصبح حقيقة بنيت عليها العديد من  أدرك العالم التغير المناخي منذ مدة

 بالمشرع وقبلقبل البدء  وبشرية منتجاوب في عدة مجاالت تنموية   زراعية  والتوصيات وهناك
تزيد  اقتصادية كبيرةفواتير  منازله ويدفعهناك الكثير ممن يعاني من تبعات المناخ في  البناء لكن
لم يكن التغير المناخي ملموسا  المحدودة. واناستنزاف دائم لمواردنا المحلية  لتصبح الماديةمن أعبائه 

مبانينا ويصبح لزاما علينا اخذ ذلك في االعتبار عند تصميم ، للبعض إال انه مع مرور الزمن يزداد
وأن طرق التشييد الحالي تتجاهل  البيئة خاصةعلى تعديل القائم منها ليصبح أكثر تكيفا مع  والعمل

 كما يظهر في الشكل التالي: البيئة الى حد كبير، وتزيد من تفاقم المشاكل البيئية

 
 WMO  ،2014، المصدر: المنظمة العالمية لألرصاد الجوية جدول معدل التغير في درجات الحرارة :(6.3) الشكل رقم

"أكثر العقود حرارة في التاريخ وعلى مستوى  2010إلى العام  2001اعتبر العقد الممتد من العام 
القارات جميعها"، وشرحت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أن وتيرة التغير المناخي ملحوظة منذ 

حرارة  أن بعض الظواهر الجوية خفضت من العقد. ورغملكنها قد تسارعت خالل هذا  1971العام 
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عموما المناخ بصورة مؤقتة خالل بعض السنوات غير أنها لم تتمكن من وضع حد االحترار السائد 
 (.WMO  ،2014 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية)

 في الزيادة كانت المركزي  لإلحصاء الفلسطيني والمركز الفلسطينية الجوية األرصاد دائرة بحسب
 كان ولقد كثافة وأكثر أطول الحرارة موجات أصبحت حيث واضحة؛20 القرن  خالل الحرارة درجات
 في كبيرة زيادة هناك إن لوحظ ، وبالفعل2010الماضية  125 ال السنوات في دفئا األكثر العام

معدل  كان حيث الغربية، الضفة في الماضية األربع السنوات في الشهرية السنوية الحرارة درجات
 درجة 22.0 كان 2010 عام وفي مئوية درجة 19.9 هي 2007 عام في الشهرية السنوية الحرارة
أن يتراوح معدل الزيادة في درجات الحرارة في  مئوية. ويتوقعدرجة  2.1 زيادة يعني ما وهو مئوية

جنة الدولية للتغيرات لال) الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 1.4C-5.8Cبين  21نهاية القرن 
 .(2007(IPCC) المناخية

ذي كان قد حدث مرارا في العصور السابقة ال النقالب المناخيلكن ما يخيف العلماء هو عودة 
يمكن  وبالتالي سيحدث مجددا ضمن دورات المناخ المتعاقبة لكن ال نستطيع تحديد الوقت بدقة فال

لكن يمكن ان يمتد الجفاف لسنوات  بدقة،التنبؤ بالمناخ لفترات طويلة وسلسلة المنخفضات والمرتفعات 
يتوقع عودة العصر الجليدي في مساحات واسعة من أوروبا كما  أمريكيا،مدمرا األراضي الخصبة في 

احترار الكرة األرضية سيسرع هذه  إن سيبيريا.مناخها أشبه بمناخ  سنوات ويصبحخالل بضع 
 (Alley, et al, 1997) المناخية المفاجئة وال نعلم كم ستستمر أو تتغير. التغيرات

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipcc.ch/&usg=ALkJrhjjaKEHNLs4bz6LqsKQBMI65aEzNw
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10220
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المناخ المتوقع بعد سنوات عدة حسب االتجاه السائد للرياح الناقلة وبرودة شمال األطلسي وأثرها  :(7.3شكل رقم )ال

 المرجع السابق() على أوروبا

 التغيرات المناخية وأسبابها 6.3

 ."التلوث" هوحترار العالمي سبب التغير المناخي وظاهرة اإل على أن إجماعيكون هنالك شبه  يكاد 
من  surplus energy أو الطاقة الزائدة  wasteويمكن تعريف مفهوم التلوث بأنه: تقديم الفضالت

البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مسببة الضرر لآلخرين على المدى القريب أو  إلى اإلنسانقبل 
و سائلة وقد تكون هذه الفضالت على شكل غازات أو مواد صلبة أ، اإلنسانالبعيد بسبب نشاطات 

انتقال الملوثات عبر الهواء أو  ضوضاء. وعندأو حرارة أو بخار أو  إشعاعأو طاقة زائدة على شكل 
قد تتحول كيميائيا بالتفاعل مع بعض  حياتنا، أوالماء أو األرض قد تذوب أو تتركز في بيولوجيا 

ء من الناحية الصحية عناصر البيئة الطبيعية أو مع فضالت أخرى   فتؤثر على االنسان وبيئته سوا
 (.Wood et al ,2006الجميلة ) واألشياءأو الزراعية او الحياة البحرية أو المناطق 

التشغيل  إلىوصناعة مواد البناء  اإلنشاءمن التلوث منذ  أشكالوتشارك المساكن الموجودة في عدة 
عالجة مبدئية أو استغالل م بآيوزيادة الطلب على الطاقة وطرح الفضالت السائلة والصلبة دون البدء 

 .وعدم وجود رقابة من سلطات التخطيط المحلي، على المستوى الفردي

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10220
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  طبقة االتموسفير :(8.3شكل رقم )

 www.theozonehole.comالمصدر: 

 يندرج حيث المتحضرة، للمجتمعات الرئيسية المقومات أهم من الطاقة قطاع يعتبر :قطاع الطاقة
 الطاقة قطاع عنها لكن االستغناء من الدول دولة ألي يمكن ال التي التحتية البنية قطاعات ضمن
 .اإلسرائيلي االحتالل سنوات طوال والتهميش اإلهمال من عانى فلسطين في
 كميـة بلغـت 2009 عـام ففـي جـدا، مـنخفض الفلسـطينية فـي األراضـي الطاقـة إنتـاج إن

 الــدول كبيـر علــى بشــكل الفلسـطينية األراضــي تعتمــد .تيراجـول 432.338 المنتجــة الطاقـة
 الطاقـة مـن احتياجاتهـا معظـم تسـتورد أنهـا حيـث الطاقـة، مـن احتياجاتهـا السـتيراد األخـرى 
  عام ففي إسرائيل، من األولية

 المتجددة الطاقة استغالل كما أن تيراجول 44,274.92 المستوردة الطاقةكمية  بلغت2009 في عام 
  2009 عام في المتجددة الطاقة إنتاج ساهم حيث حتى اآلن، المطلوب المستوى  إلى يصل لم

) حسين حماد مدير عام المركز الفلسطيني ألبحاث .للطاقة الكلية االحتياجات من % 16 بنسبة
 ويتم محليًا، المستهلكة الطاقة من إجمالي % 30.8 الكهربائية الطاقة وتشكل الطاقة والبيئة( 

ويعتبر .واألردن مصر ومن غزة كهرباء توليد محطة ومن اإلسرائيلية القطرية الشركة من توفيرها
 حين في االستهالك، إجمالي من % 56 بنسبة وذلك للطاقة الرئيسي المستهلك المنزلي القطاع
 .(2011)اريج، الثاني المركز النقل قطاع يحتل

https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXg6zI0NPMAhXMuhoKHQZCC8gQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.theozonehole.com%2Fatmosphere.htm&bvm=bv.121658157,d.ZGg&psig=AFQjCNGwr6d4fi8vQVB1EU07evwromLdaQ&ust=1463111320185423
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الجو  الدفيئة فيوزيادة االعتماد على مصادر الطاقة الغير متجددة في فلسطين رفع نسبة غازات 
ا على المناخ ومكوناته هوبالتالي ساهم ولو بشكل بسيط في زيادة مشكلة االنحباس الحراري وتأثير 

 هواء.من 

 .1999( النبعاثات الكلية )بالطن( بحسب مصدر التلوث في الضفة الغربية للعام 3.2جدوى رقم )

 
والتي تتجلى أو الجزر الدافئة  (Urban Heat Islands) الحرارية رتأثير الجز  وفي المدن يظهر

بوضوح خالل أشهر الصيف في المدن الكبيرة حيث يحدث تغير واضح في الطقس أهم عالماته 
هذه  بها. وترجعدرجات مئوية عن المناطق المحيطة  5ارتفاع درجة حرارة المدينة بمقدار يصل إلى 

فترة النهار ثم الظاهرة إلى أن الطرقات والمباني والمنشآت المختلفة تمتص الحرارة وتخزنها طوال 
تعيد عملية انبعاثها مرة ثانية فيما بعد مما يؤدى إلى رفع درجة الحرارة وحدوث تغيرات في طقس 

البحيري، وغيرهما )المدينة تؤدي إلى حدوث خلل في النظام البيئي بها من حجز الدخان واألتربة 
2009). 

لعمراني العشوائي ال يراعي الطبيعة ا قائمة والتوسعتعتبر المدن الفلسطينية بشكل عام مدن مبنية 
 .الن األماكن المحددة للبناء محصورة، الكثير منها في المفتوحةالمكانية والمساحات الخضراء 
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 ظاهرة الجزيرة الدافئة لتأثيررسم توضيحي  :(9.3الشكل رقم )

 .     www.concretethinker.com: المصدر

ترتفع الكثافة  ج لذلك، من قبل االحتالل وحسب تصنيفاتهم وتنظيمهم أ، بويتم تحديد مناطق البناء 
 دن. ويعتبرالم األراضي داخلارتفاع أسعار  شبر بسببداخل المدن ذات التصنيف أ الستغالل كل 

  للمدينة. العمل على المباني القائمة ذا جدوى ألنه يتناول الشريحة العظمى 

( قيمة اإلنفاق علج الصيانة والتحسينات الرأسمالية علج المباني في األراضي 4.2الجدوى رقم )
 )المصدر دائرة اإلحصاءات العامة(  2008الفلسطينية حسب المنطقة، 

 
والتحسينات الرأسمالية باأللف قيمة الصيانة  المنطقة

 دولر أمر كي
 301,168.4  األراضي الفلسطينية

 297,957.3  الضفة الغربية
 96,228.5 شمال الضفة الغربية 
 70,735.4 وسط الضفة الغربية 
 130,993.4 جنوب الضفة الغربية 

 3,211.1  قطاع غزة

https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzuruE0dPMAhVFChoKHU7FDw8QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.concretethinker.com%2Fsolutions%2FHeat-Island-Reduction.aspx&bvm=bv.121658157,d.ZGg&psig=AFQjCNEtKJoTpckLffdWpdjkoksM9k6rtg&ust=1463111450932257
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ففي تركيا، على  .األخضر ملزمة لجميع المواطنينإن العديد من الدول حددت أنظمة خاصة بالبناء 
سبيل المثال، يجب على كل من يرغب ترميم مبنى أو منزل معين، الحصول على موافقة رسمية 

بمعنى أن تحسين كفاءة الطاقة في المباني مسألة  .تتضمن ضرورة تحسين وضع الطاقة في المبنى
 يفرضها القانون التركي.
من تشييد مئات المباني أو ترميم القائم منها كيف ما شاء أصحابها، دون أي آن األوان إذًا   للحد 

وبحسب خبراء الطاقة؛ فإن العزل الحراري في مناطق الحكم  .اعتبار للعزل الحراري ولكفاءة الطاقة
إذن؛ ال بد أن تبدأ السلطة  .سنويا الشواكلالذاتي الفلسطيني قد يؤدي إلى توفير مئات ماليين 

في  -ممثلة بالجهات الحكومية المعنية، وبخاصة سلطتي الطاقة والبيئة ووزارة االقتصاد -الفلسطينية
 لفلسطيني وليس فقط المواطن الفرد.التعامل مع البناء األخضر باعتباره مسألة وطنية تمس الكيان ا

 :البيئة الداخلية التغيرات العمرانية في المباني وتأثيرها علج 7.3
 واتجاهات اإلقليميالمستوى التخطيطي  إلىالفردي  اإلنشائيالتغيرات العمرانية تتعدد من المستوى  إن

  .الخ ،الشوارع

 

 ارتفاع الطبقات في العمارات السكنية وتقاربها :(10.3الشكل رقم )
 المصدر : الباحثة
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 أثناءتتمثل في المناخية  المناخ المحيط في المبنىالعوامل التي تؤثر على تكيف المناخ الداخلي مع و 
وقلة تنسيق الفراغات  والتجارية. واالكتظاظوجود الساحات والمناطق الصناعية  أماكنالتخطيط مثل 

 :إلى باإلضافةالمحيطة بالمبنى، 
 .شكل المبنى وتشكيله 
 .توجيه المبنى 
 .األلوان الخارجية لغالف المبنى 
  للمواد المستعملة.الخصائص الحرارية 
 .الفتحات مساحتها وموقعها وشكلها 
 .المشاكل التخطيطية التي توثر على المناخ العام للمباني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عمارات المباني السكنية في مدينة نابلس  وتخطيط المنطقة بشكل عام. (:11.3لشكل)ا

 المصدر : الباحثة

اكتظاظها  وقلة عرض الشوارع و متعددة األدوار انتشار نمط األبنية السكنية  11.3نالحظ من الشكل 
، وطبيعة نابلس الجبلية  وذلك يقلل من ، إضافة الى وجود تشابه في األلوان والمواد المستخدمة فيها

فرص التوجيه الى ثالث اتجاهات لوجود جهة مغلقة بسفح الجبل او حجب المباني في المنطقة 
 لفها.األعلى اشعة الشمس عن المباني الواقعة خ
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 حجب أشعة الشمس عن بعض المباني المجاورة قلة االرتدادات بين المباني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت بين العمارات السكنية في مدينة نابلس وسقوط ظل المباني مجموعة من صور قلة اإلرتداد (:12.3الشكل رقم )

 على بعضها البعض

أعاله تسقط ظالل المباني على  12.3كما انه حتى في المباني ذات الطبقات القليلة كما في الشكل 
 بالتالي زيادة الرطوبة وقلة حركة الهواء.بعضها لقلة االرتدادات 

 المباني على البيئة الخارجية تؤخذ بعين االعتبار في المراحل التالية تأثيراتتقليل 
 مرحلة تصميم المبنى 
 ومرحلة تنفيذ المبنى 
 ومرحلة التشغيل للمشروع 
  بالمخلفاتتوقع الصيانة والتصرف 

 البناء الشائع في منطقتنا وفي المنطقة العربية المجاورة أسلوب
 إن نمط البناء يختلف باختالف المادة المستعملة في بناء الجدران واألسقف واألرضيات 

 الجدران المبنية من الحجر الطبيعي  -1
 الجدران المبنية من الحجر الصناعي -2
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 سم 20جدران مبنية من الطوب اإلسمنتي بسماكة  -3
 جدران مبنية من مسارين متوازيين للطوب اإلسمنتي بينهما فراغ . -4
 .يتون في منطقتنا الطوب العازل الخفاف ويطلق عليه إالجدران المبنية ب -5
 .ت المغلفة باأللمنيوم أو األلكابوندالواجها -6
كاستخدام سكني  لكنها موجودة في المراكز  والمباني الزجاجية ولكنها قليلة في منطقتنا -7

 التجارية للمدن .
 انتقال الحرارة ضمن الجدار يعتمد على سمك الجدار ومساحته ومعامل التوصيل الحراري.

كلما زادت مساحة الجدران الخارجية زاد الفقد في الحرارة ؛ بسبب زيادة مساحة األسطح المالمسة 
شمس والفرق في درجات الحرارة بين الداخل والخارج ويمكن التقليل للهواء الخارجي والتعرض ألشعة ال

 من الموصلية الحرارية للجدران باستخدام العزل واختيار نوعيات جيدة من حيث الخواص الميكانيكية
 جهادات وتحمل الضغط ونسبة التمدد والتقلص عند تغير درجات الحرارة.مثل مقاومة اإل

المباني التي فيها أدوار أسفل منسوب الشارع كما في التسويات أو على وباالنتقال الى األرضيات في 
مستوى الشارع يجب عدم مالمسة المواد اإلنشائية للتربة بشكل مباشر حتى ال تتسرب الرطوبة من 

ضع عازل ،أو دك التربة جيدا وو  خاللها وتتلف األرضيات والجدران؛ لذلك يفضل عمل رفع بسيط
 . األسقفحال بالنسبة لعزل ، وكذلك الضية ثم صبة النظافة واألر 

  وموقع الحالتين الدراسيتين قلقيلية ونابلس عليها المناطق الفلسطينية المسموح البناء 8.3
  تصنف األراضي الفلسطينية الى أ وب و ج 
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 .المسموح البناء عليها في الضفة الغربية وموقع الحالتين الدراسيتين المناطق (13.3الشكل رقم )
 (kumar, 2012) المصدر :  

حيث تظهر األراضي المسموح البناء عليها باللون األحمر وهي قليلة مقارنة بمساحة الضفة الغربية 
وتحديات تصميمية ككل وبالتالي تتركز المباني في بؤر كثيفة داخل المدن مما يخلق مشاكل تخطيطية 

وعدم استقامة الشوارع وضيقها وبالتالي أصبح من الصعب تحقيق  اكتظاظ المباني وارتفاعها مثل
 التهوية والراحة الحرارية  بالطرق التقليدية التلقائية.
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 مدينة قلقيلية  -1
ة تقع مدينة قلقيلية في شمال غرب أراضي الضفة الغربية وتلقب بالمدينة األسيرة ألنها محاط

 االحتالل اإلسرائيلي للمدينة .  أنشأهبالجدار الذي 
 خصائصها  الجغرافية

 N 34.968508333333°EE″07′N 34°58″25′32°11°32.190377777778    اإلحداثيات

 32.1960145 دائرة العرض

 34.981513 خط الطول

 
 قلقيلية و القرى التابعة لهامدينة  :(15.3رقم ) الشكل

 ر : بلدية قلقيليةالمصد

، عزون العتمة، سنيريا، بيت امين، عزبة األشقر، عزبة بيسان، عزبة جلمود، راس طيرة، راس عطية
عزبة ، عسلة ،عرب الرماضين الجنوبي، عرب أبو فردة ،وادي الرشا، حبلة، المدور، الضيعة
، عرب الحولة، كفر ثلث، قرية صير، الرماضين الشماليعرب ، جيوس، النبي الياس، الطبيب
 .جيت، كفرقدوم، فرعتا، اماتين ،الفندق ،حجة ،جينصافوط، باقة الحطب، كفر القف، عزون 
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 مدينة قلقيلية والجدار الفاصل وأبرز القرى المجاورة والمناطق المبنية :(16.3الشكل رقم )

 ر : ويكيدياالمصد

 30تقسيمات القسم الهندسي في البلدية العديد من المناطق تصل إلى أكثر من تشمل قلقيلية حسب 
 منطقة، وهي:

 الظهر الغربي -
 جنوب الظهر الغربي –القريِّة  -
 الطبال -
 مقتل بكر )حارة العبرة( -
 جنوب المسلخ –خّلة الجلد  -
 شرق البلد –خربة صوفين  -
 النجمة -
 الحصميص -
 الرزازة -
 الطبال -
 مرج الخب )خلة الراعي وشرقها( -

 كفر سابا-
 بير قبعة –العينبوسية  -
 منطقة عوينات –القطعة  -
 النقار -
 المحّجر -
 العدلبير  –الرهنات  -
 سهل صوفين -
 شريم –البنك العربي -العرقدة  -
 غرب شريم )شريم( –السباتي  -
 جلجولية –الدوار  -
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 مرج الزيتونات )حارة القرعان( -
 النتشة )صالة االمراء( -
 غياظة -
 يوبك غرب )مروج جيوس( -
 خّلة اعمرو )بعد وادي أبو سكن( -
 البلد القديمة -

شرق شريم وتمتد إلى  –الدرب  أم -
 منطقة الظهر

 الظهر الشرقي -
 المقشور -
 السرايا )وتمتد إلى خّلة الجلد( -
 الشكاير -
 سطوح جيوس )الكارة أو التشارة( -

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015التعداد السكاني لمحافظات شمال الضفة الغربية  :(17.3الشكل رقم )
 2015ر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المصد

  56298، عدد الذكورنسمة  110800يقدر ب 2015عدد سكان مدينة قلقيلية حتى منتصف عام
مدارس خاصة  9الغوث ومدارس تابعة لوكالة  3مدرسة حكومية و 80، فيها 54502وعدد اإلناث 

كمبيوتر في % من األسر لديها أجهزة 64.5،مركز ثقافي 31،إضافة لمسجد  92عدد المساجد.
 % لديهم انترنت في المنزل51.2المنزل ،

 193567، عدد الذكورنسمة 380961يقدر ب 2015عدد سكان مدينة نابلس حتى منتصف عام
 37مدرسة لوكالة غوث الالجئين و 15مدرسة حكومية و 251،تحتوي  187394وعدد اإلناث
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% من األسر لديها حواسيب 70.4، مراكز ثقافية 103،فيها مسجد 226عدد المساجد مدرسة خاصة.
 .% لديهم انترنت 59.1 منزلها وفي 

 
  سنة 15نسبة التعليم لمن هم فوق  :(18.3الشكل رقم )

 2014لإلحصاء الفلسطيني ،ر : الجهاز المركزي المصد

 
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصاد
 قيمة الصادرات والواردات في المحافظات الشمالية :(19.3الشكل رقم )

  2013،لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينير : االمصد
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نالحظ من الشكل السابق أن الوضع االقتصادي لمدينة قلقيلية متوسط مقارنة بالمحافظات الشمالية 
مليون  132مليون دوالر وقيمة الواردات ب36تقدر قيمة صادرات مدينة قلقيلية ب ففي التجارة 

 121دوالر. وأكثر المحافظات الشمالية تداوال تجاريا كانت مدينة نابلس بقيمة صادرات تقدر ب 
مليون دوالر وبالتالي ما يعكسه الوضع االقتصادي على  645مليون دوالر واستيراد ما يقارب 

 ماعي والسكن والخدمات .الرفاه االجت

 
 مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة :(20.3الشكل رقم )

 2010ر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المصد
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 2014عدد رخص األبنية الصادرة في المحافظات الشمالية للضفة الغربية  :(21.3الشكل رقم )

 2014الفلسطيني ،ر : الجهاز المركزي لإلحصاء المصد

 
 2013تصنيف المساكن في المدن الشمالية بين بيوت مستقلة وشقق سكنية  :(22.3الشكل رقم )

 2013ر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المصد
كبر نسبة من الشقق السكنية في المساكن مقارنه دول أن مدينة قلقيلية تحتوي على أنالحظ من الج

أما البيوت المستقلة تشكل % من مجموع المساكن في المحافظة 52.6بباقي المحافظات بقيمة 
 % .9.4% ،وثاني أعلى نسبة من الخيم والبراكيات بنسبة 38
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ة وأقل % منازل منفرد57.5% من المساكن و42.2في مدينة نابلس وقراها نسبة الشقق السكنية 
 قيمة للعشوائيات مثل البراكيات والخيم .

 لذلك تم اختيار أبنية الشقق السكنية في مدينة قلقيلية وتقييم الراحة الحرارية فيها .

 
 2013تصنيف المساكن في المدن الشمالية حسب الحيازة والملكية  :(23.3الشكل رقم )

 2013ر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المصد

 
 2013تصنيف المساكن في المدن الشمالية حسب الحيازة والملكية  :(24.3الشكل رقم )

 2013ر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المصد
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 2013كثافة األفراد داخل المسكن  :(25.3الشكل رقم )

 2013ر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المصد

 مدينة نابلس

عاصمة شمال فلسطين وهي من أكبر المدن الفلسطينية وأقواها اقتصادا ، وتضم تعتبر مدينة نابلس 
 ،تنتشر فيها عمارات ومحالت تجاريةقرية وهي ذات طبيعة جبلية ويطلق عليها اسم جبل النار ، 56

 .كما تسمى ودمشق الصغرى وعش العلماء وملكة فلسطين غير المتوجة

 جغرافية خصائص

 N 35.266111111111°EE″58′35°15 N″58′32°12°32.216111111111    إحداثيات

 32.26667 العرضدائرة 

 35.26667 خط الطوى

 (ميل مرّبع2 )32.8 كم85  المساحة

          

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3&params=32.216111111111_N_35.266111111111_E_
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 خارطة لمدينة نابلس وامتدادها الشريطي :(26.3الشكل رقم )

 ر : وكالة وفاالمصد
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 الرابعالفصل 
 تحليل العناصر البيئية المختلفة في منطقتي نابلس وقلقيلية
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 الرابعالفصل 

 تحليل العناصر البيئية المختلفة في منطقتي نابلس وقلقيلية

 مقدمة 1.4
في هذا الفصل سوف يتم تقديم تحليل للعناصر البيئية المختلفة والمؤثرة لالرتياح الحراري بالعمارات 

اكاة لعمل مح DesignBuilder Ver.4.2تم استعمال برنامج  وقلقيلية. وقدالسكنية لمنطقتي نابلس 
الذي اعتمد  لقياس معدالت استهالك الطاقة لكل وحدة مساحة الالزمة لتدفئة وتكييف بالمبنى السكنى

دينة نابلس وما كنموذج حالة دراسية  للمقارنة بين أدائه الحراري إذا وضع في مدينة قلقيلية أو في م
 .هي نسبة االختالف

لكل   2م170كل طابق يوجد شقتين بمساحة ستة طوابق وفي  من يتألف البناء المشار إليه سابقا
 ، بشكل بسيط وبمساحة معقولة مثل المباني الدارجة في عمارات الشقق السكنية المحلية.منها

 يلي مخططات المعمارية :وفيما 

 
مخطط الدور األرضي    :(1.4الشكل رقم )  

 (2014المصدر : )مدماك لالستشارات الهندسية،
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 الدور المتكررمخطط  :(2.4الشكل رقم )

 (2014المصدر : )مدماك لالستشارات الهندسية،

 
 الواجهة األمامية للبناية متعددة األدوار :(3.4الشكل رقم )
 .(2014المصدر : )مدماك لالستشارات الهندسية،
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 الواجهات الجانبية والخلفية :(4.4الشكل رقم )

 (2014المصدر : )مدماك لالستشارات الهندسية،
 

 
 أ-أ المعماري  المقطع :(5.4الشكل رقم )

 (2014المصدر : )مدماك لالستشارات الهندسية،
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 ب  –ب  المعماري  المقطع :(5.4الشكل رقم )

 (2014المصدر : )مدماك لالستشارات الهندسية،
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 السكنية لمحاكاة مجموعة من عمارات الشقق المتجاورة للبناية تكرار :(6.4الشكل رقم )

 (2014: )مدماك لالستشارات الهندسية،المصدر 

تم الحصول على تقدير لعدد الساعات السنوية التي سوف يشعر سكان العمارة فيها بعدم االرتياح  كما
الحراري نتيجة البرودة الزائدة شتاء أو الحرارة المرتفعة صيفا في حال عدم استعمال أنظمة التدفئة 

تأثير العناصر البيئية التالية على أداء المبنى من الناحية تم عمل المحاكاة لدراسة  والتكييف. وقد
 .الحرارية

 توجيه المبنى -1
 العزل الحراري  -2
 التظليل للواجهات الزجاجية -3
 التهوية الناتجة عن المباني المجاورة -4

 توجيه المبنج 2.4
على أفضل  للمباني. وللحصوليعتبر توجيه المبنى من أهم المبادئ األساسية في التصميم البئي 

جهة األكبر من المبنى وكذلك الفتحات اأداء حراري وأفضل ارتياح لساكني المبنى يفضل أن تكون الو 
أجل تقدير تأثير التوجيه على نموذج المبنى المعرف في  الجنوب. ومنالزجاجية الكبرى متجهة نحو 

لشرق وتم تحديد األداء برنامج المحاكاة تم توجيه الواجهة ذات المساحات الزجاجية الكبرى نحو ا
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ذلك تم توجيه المبنى بحيث تواجه  وقلقيلية. بعدالحراري للمبنى في البيئة المناخية لمدينتي نابلس 
 الواجهة األكبر جهة الجنوب كما هو مبين بالشكل ادناه.

 
 المبنى السكني األصلي حيث توجيه الواجهة الرئيسة نحو الشرق  (:7.4)الشكل 

 

 المبنى بعد توجيهه باتجاه الجنوب (:8.4)شكل 
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عند اجراء المحاكاة الحرارية للمبنى كما في الحالة األولى )التوجيه نحو الشرق( لكل من نابلس 
 وقلقيلية كانت النتائج كما يلي:

 المبنج في البيئة المناخية لمدينة نابلس 3.4
تظهر نتائج التحليل والمحاكاة أن هذا المبنى بوضعه األصلي من حيث التوجيه ناحية الشرق وعدم 

-4وجود عازل حراري كان استهالكه للطاقة في عملية التدفئة والتبريد عالية كما هو مبين بالجدول 
بسبب أن مناخ أن الفرق بين معدل استهالك الطاقة بالتدفئة والتكييف ليست كبيرة  أدناه. ونالحظ 1

قليل الرطوبة صيفا. –تاء ومعتدل نابلس بارد ش
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 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بالتوجيه األصلي نحو الشرق في نابلس (:1.4)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural 

Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 63.41 52.64 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 23.87 0.00 0.00 63.41 52.64 0.12 

 116.05وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة بالمبنى في السنة للتدفئة والتبريد فقط يساوي 
2kWh/m  وفي حالة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة

ساعة للسنة الواحدة( وكانت النتيجة  8760عدد ساعات عدم االرتياح الحراري بالسنة )من أصل 
 .2-4كما هو مبين بالجدول 

 عدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج األصلي في نابلس(: 2.4)جدوى 
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 5821.00 

أما بعد توجيه المبنى باتجاه الجنوب دون أي تغييرات أخرى كانت نتائج المحاكاة للمبنى كما هو 
 أدناه 3-4مبين في الجدول 

 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد توجيه المبنج نحو الجنوب في نابلس (:4.3)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 49.14 40.61 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 28.14 0.00 0.00 49.14 40.61 0.12 
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 89.75وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
2kWh/m  وفي حالة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة

ساعة للسنة الواحدة( وكانت النتيجة  8760عدد ساعات عدم االرتياح الحراري بالسنة )من أصل 
 .4-4كما هو مبين بالجدول 

 نابلسعدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد التوجيه في (: 4.4)جدوى 
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 4631.00 

% بعد توجيه المبنى نحو 20.5من الواضح هنا أن عدد ساعات عدم االرتياح قد انخفضت بنسبة 
أن استهالك الطاقة بالتدفئة والتكييف قد انخفض بنسبة  إضافية. كماالجنوب دون إجراء أي تعديالت 

 % أيضا.23

 المبنج في البيئة المناخية لمدينة قلقيلية 4.4
 قلقيلية. علمانفس المبنى السابق تم تحليل أدائه الحراري قبل وبعد التوجيه في البيئة المناخية لمدينة 

 .ا وعالية الرطوبة صيفابأن مدينة قلقيلية تعتبر دافئة نسبيا شتاء وحارة نسبي
 5-4وقد كانت نتائج التحليل والمحاكاة للمبنى مع توجيهه نحو الشرق كما هو مبين بالجدول 

 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بالتوجيه األصلي نحو الشرق في قلقيلية(: 5.4)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 13.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 79.83 41.12 0.12 

Other 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 27.95 0.00 0.00 79.83 41.12 0.12 
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 120.95وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة بالمبنى في السنة للتدفئة والتبريد فقط يساوي 
2kWh/m أعلى بقليل مقارنة بنابلس ولكن من الواضح أن هنالك زيادة واضحة في استهالك  وهي

 الطاقة في التكييف وانخفاضها بالتدفئة بسبب اختالف المناخ.
وفي حالة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة عدد ساعات 

ساعة للسنة الواحدة( وكانت النتيجة كما هو مبين  8760عدم االرتياح الحراري بالسنة )من أصل 
 .6-4بالجدول 

 عدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج األصلي في قلقيلية (:6.4) جدوى
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 5952.00 

المبنى بشكل صحيح نحو الجنوب فقد أظهرت نتائج التحليل والمحاكاة تحسنا ملحوظا أما بعد توجيه 
في أداء المبنى وكذلك انخفاضا في ساعات عدم االرتياح الحراري عند غياب أنظمة التدفئة والتكييف 

 كما هو مبين أدناه.

 قلقيليةمعدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد توجيه المبنج نحو الجنوب في (: 7.4)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural 

Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 71.83 29.95 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 26.94 0.00 0.00 71.83 29.95 0.12 

 101.78وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
2kWh/m  وفي حالة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة

 ساعة للسنة الواحدة( وكانت النتيجة 8760عدد ساعات عدم االرتياح الحراري بالسنة )من أصل 
 .8-4كما هو مبين بالجدول 
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 عدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد التوجيه في قلقيلية(: 8.4)جدوى 
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 4842.00 

% بعد توجيه المبنى نحو 18.4من الواضح هنا أن عدد ساعات عدم االرتياح قد انخفضت بنسبة 
أن استهالك الطاقة بالتدفئة والتكييف قد انخفض بنسبة  إضافية. كماالجنوب دون إجراء أي تعديالت 

يل وهنا نالحظ أن تأثير تصحيح توجيه المبنى في مدينة نابلس قد اعطى تحسنا أفضل بقل  .16%
من التحسن في مدينة قلقيلية وذلك بسبب عوامل مناخية أخرى مهمة خاصة ارتفاع نسبة الرطوبة 

 في قلقيلية صيفا.

 العزى الحراري  5.4
 مزدوج. وتمبعد تصحيح توجيه المبنى تم تحليل أثر تحسين العزل الحراري للجدران واستعمال زجاج 

تعديل قيم الموصلية الحرارية للجدران والسقف لتكون متناسبة مع توصيات الدليل االرشادي للمباني 
K    2U(walls)=0.5W/m.الخضراء في فلسطين حيث كانت قيمة معامل التوصيل كما يلي 

   .K2U(roof)=0.39W/m    أما بالنسبة للنوافذ فقد كانت قيمته.K2U(windows)= 2.7 W/m 
د أثر زيادة العزل الحراري على أداء المبنى في البيئتين المناخيتين المختلفتين تم اجراء المحاكاة ولتحدي

 مع زيادة متتالية لقيم العزل الحراري.

 عزى المبنج في نابلس1.5.4
بعد إضافة العازل حسب القيم المبينة أعاله مع توجيه المبنى نحو الجنوب تم إجراء تقييم أداء المبنى 

النتائج كما هو مبين في جدول  نابلس. وكانتل عملية المحاكاة حسب البيئة المناخية لمدينة من خال
 أدناه 4-9
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 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد عزله حرار ا في نابلس(: 9.4)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 46.44 28.75 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 28.14 0.00 0.00 46.44 28.75 0.12 

2m/kWh وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
% وذلك 29.2من الواضح أن هنالك انخفاض ملحوظ في استهالك الطاقة للتدفئة بنسبة و  75.19

لبرودة الجو نسبيا في مدينة نابلس بينما االنخفاض في استهالك الطاقة بالتكييف كانت حوالي 
ذلك الى كمية الطاقة الشمسية الكبيرة التي تدخل المبنى في فصل الصيف من  فقط. ويعود% 5.5

 فذ والتي تشكل النسبة األكبر من حمل التكييف بالمبنى.خالل النوا
وفي حالة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة عدد ساعات 

ساعة للسنة الواحدة( وكانت النتيجة كما هو مبين  8760عدم االرتياح الحراري بالسنة )من أصل 
 .10-4بالجدول 

 دد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد عزى المبنج في نابلسع(: 10.4) جدوى
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 3521.00 

% بعد عزل المبنى حسب 24من الواضح هنا أن عدد ساعات عدم االرتياح قد انخفضت بنسبة 
الدليل االرشادي للبناء األخضر في فلسطين مع بقاء توجيه المبنى نحو الجنوب دون إجراء أي 

% 12إجمالية حوالي  أن استهالك الطاقة بالتدفئة والتكييف قد انخفض بنسبة إضافية. كماتعديالت 
اء تقييم أخر للمبنى بعد تقليل قيمة الحرارية بالمبنى فقد تم إجر  العازلةولمعرفة تأثير زيادة أيضا. 

K2U(walls)= 2.5 W/m.   معامل التوصيل الحراري للجدران والسقف إلى نصف القيمة السابقة 
.K2(roof)= 0.2 W/mU&   أدناه. 11-4وكانت النتيجة كما هو مبين في الجدول 
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 نابلسمعدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد مضاعفة عزله حرار ا في (: 11.4)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 46.88 27.12 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 28.14 0.00 0.00 46.88 27.12 0.12 

وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة قد انخفض بنسبة بسيطة بينما استهالك الطاقة للتكييف 
 أنه ال توجد فائدة ترجى من زيادة العزل الحراري بشكل كبير للمناطق المعتدلة. تقريبا. أيقد بقي ثابتا 

 عزى المبنج في قلقيلية 2.5.4
المبنى في البيئة المناخية لمدينة قلقيلية بعد عزله حسب بنفس الطريقة تم إجراء تقييم ألداء نفس 
نتيجة التحليل كما هو مبين  فلسطين. وكانتاألخضر في  القيم المحددة في الدليل االرشادي للبناء

 12-4في الجدول
 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد عزى المبنج في قلقيلية(: 12.4) جدوى

Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 68.85 21.61 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 26.94 0.00 0.00 68.85 21.61 0.12 

 90.46وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
2kWh/m  وفي حالة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة

ساعة للسنة الواحدة( وكانت النتيجة  8760عدد ساعات عدم االرتياح الحراري بالسنة )من أصل 
 .13-4كما هو مبين بالجدول 
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 عدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد عزله في قلقيلية(: 13.4)جدوى 
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 3609.00 

من الواضح هنا أن عدد ساعات عدم االرتياح )في حال عدم استخدام أنظمة تدفئة وتكييف واالكتفاء 
% بعد عزل المبنى مع التوجيه السليم دون إجراء 25.5بالتهوية الطبيعية صيفا( قد انخفضت بنسبة 

لية حوالي أن استهالك الطاقة بالتدفئة والتكييف قد انخفض بنسبة اجما إضافية. كماأي تعديالت 
وهنا نالحظ أن العزل الحراري للمبنى في مدينة نابلس قد اعطى تحسنا أفضل بقليل من  .11%

ارنة بنابلس. التحسن في مدينة قلقيلية خاصة في فصل الشتاء نتيجة اعتدال الحرارة في قلقيلية مق
ى بعد تقليل قيمة معامل الحرارية بالمبنى فقد تم إجراء تقييم أخر للمبن العازلةولمعرفة تأثير زيادة 

K   &  2U(walls)= 2.5 W/m.التوصيل الحراري للجدران والسقف إلى نصف القيمة السابقة 
.K2U(roof)= 0.2 W/m  أدناه. 41-4وكانت النتيجة كما هو مبين في الجدول 

 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد مضاعفة عزله حرار ا في قلقيلية(: 14.4) جدوى
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 73.66 20.93 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 26.94 0.00 0.00 73.66 20.93 0.12 

% فقط( بينما 3وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة قد انخفض بنسبة بسيطة جدا )حوالي 
% أي أنه ال توجد فائدة ترجى من زيادة العزل الحراري 7استهالك الطاقة للتكييف قد ارتفع بنسبة 

لممكن أن تؤدي من ا صيفا. بلبشكل كبير للمناطق الدافئة نسبيا شتاء والحارة ذات الرطوبة العالية 
الى زيادة االحمال خاصة في عملية التكييف صيفا بسبب االنحباس الحراري للحرارة الناجمة عن 

وفي حالة عدم توفر تهوية فعالة يمكن أن تكون هذه الزيادة  .ارةناألشخاص أو األجهزة وأنظمة اإل
 ملحوظة بشكل واضح.
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 توفير التظليل المناسب للفتحات الزجاجية 6.4
تحليل السابق كان واضحا أن الكسب الحراري من الطاقة الشمسية يلعب دورا كبيرا في زيادة من ال

األحمال في فصل الصيف وفي خلق بيئة غير مريحة خاصة في ظل ظروف تغير المناخ واشتداد 
أفضل الوسائل لتخفيف الكسب الحراري الشمسي هو تظليل النوافذ  الصيف. ومنالحرارة في فصل 

شكل  على Cantileversتم عمل امتداد افقي  شتاء. لذاالجنوبية صيفا مع بقاءها غير مظللة 
 الفتحات الزجاجية الرئيسة في الواجهة الجنوبية كما هو مبين في الشكل أدناه. بلكونات فوق معظم

 
ية صيفااجات في الواجهة الجنوبية لتوفير لتظليل للفتحات الزجإضافة بلكون (:49.)شكل   

فصل فقية بحيث تسمح للشمس بالدخول الى المبنى بشكل كامل في ة األوقد تم اختيار امتداد المظل
 .9-4وتوفر تظليال شبه كامل في معظم أيام الصيف كما هو مبين في الشكل  10-4الشتاء
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 بلكونات في الواجهة الجنوبية للتظليل بحيث ال تمنع دخول اشعة الشمس في بداية الشتاء إضافة (:10.4) رقم شكلال

 التظليل الجزئي للنوافذ في نهاية الشتاء وقت الظهيرة (:11.4)شكل 
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 إضافة التظليل في مدينة نابلس -1
الحراري في البيئة بعد إضافة العناصر التظليلية على الواجهة الجنوبية للمبنى تم تقييم أداء المبنى 

 المناخية لمدينة نابلس وكانت نتائج التحليل كما يلي:
 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد إضافة تظليل النوافذ في نابلس(: 15.4)جدوى 

Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 33.12 30.72 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 30.94 0.00 0.00 33.12 30.72 0.12 

2kWh/m (وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
% 7الطاقة للتدفئة بنســـــبة من الواضـــــح أن هنالك ارتفاع بســـــيط ملحوظ في اســـــتهالك و  .63.84)

وذلك لبرودة الجو نســــــــــــــبيا في مدينة نابلس بينما االنخفاض في اســــــــــــــتهالك الطاقة للتكييف كانت 
ذلك الى كمية الطاقة الشــمســية الكبيرة التي كانت تدخل المبنى في  %(. ويعود29واضــحة )حوالي 

نســــــــبة األكبر من حمل فصــــــــل الصــــــــيف من خالل النوافذ بالواجهة الجنوبية والتي كانت تشــــــــكل ال
في فصـــل الشـــتاء فإن تظليال جزئيا ســـوف يحدث في أيام محدودة خاصـــة في  بالمبنى. أماالتكييف 

وبشـــــــكل عام انخفض معدل اســـــــتهالك  نهاية فصـــــــل الشـــــــتاء وبعض األيام الباردة في بداية الربيع.
ســـــــتخدام أنظمة التدفئة وفي حالة عدم ا % تقريبا.15الطاقة الكلي للتدفئة والتكييف بنســـــــبة اجمالية 

والتكييف واالكتفاء بالتهوية الطبيعية صـــيفا فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة عدد ســـاعات عدم 
سـاعة بالسـنة  2325وكانت النتيجة أن المجموع الكلي لهذه السـاعات هو  .االرتياح الحراري بالسـنة

 .16.4ساعة للسنة الواحدة( كما هو مبين بالجدول  8760)من أصل 
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 عدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد تظليل النوافذ الجنوبية في نابلس(: 16.4)جدوى 
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2325.00 

ساعة طوال العام بانخفاض  2325وهنا نالحظ أن ساعات عدم االرتياح الحراري أصبحت تساوي 
وهذه الساعات تعادل تقريبا .% في حالة عدم استخدام أجهزة التدفئة والتكييف بالمبنى34بنسبة 

 % من ساعات السنة كاملة.25
 Fanger Predicted Mean Voteولمعرفة درجة عدم االرتياح تم عمل تحليل باستخدام معامل 

(PMV)  في برنامجDesignBuilder أدناه. 12-4نت النتيجة كما هو مبين في الشكل وكا 

 
 للمبنى في نابلس بعد التوجيه والعزل والتظليل المناسب PMVمعامل االرتياح الحراري  (:12.4)شكل 

 تعني من الناحية الشعورية ما يلي: PMVقيم معامل علما بأن 

بارد       2-بارد قليال        1-محايد       0دافئ قليال        1دافئ      + 2حار جدا     + 3+
 شديد البرودة 3-

في فصل الصيف وكانت في أغلبها  1.5قيم هذا المعامل لم تتجاوز +نجد أن  12-4ومن الشكل 
كذلك نجد أن قيم فصل الشتاء أصبحت تتركز .أي الشعور بأن الجو دافيء 1.5و + 1تتراوح بين +
ولم نالحظ الوصول الى منطقة .بارد قليال وباردما بين  1.5-وتصل أحيانا الى  1-حول القيمة 
 الحار جدا.
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 إضافة التظليل في مدينة قلقيلية 7.4
بعد إضافة العناصر التظليلية على الواجهة الجنوبية للمبنى تم تقييم أداء المبنى الحراري في البيئة 

 المناخية لمدينة قلقيلية وكانت نتائج التحليل كما يلي:

 استهالك الطاقة بالمبنج بعد إضافة تظليل النوافذ في قلقيليةمعدى (: 17.4)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 44.64 22.32 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 30.94 0.00 0.00 44.64 22.32 0.12 

 2kWh/m   وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
% وذلك للجو 3من الواضح أن هنالك ارتفاعا بسيطا في استهالك الطاقة للتدفئة بنسبة  66.96

استهالك الطاقة للتكييف كان ملموسا بشكل المعتدل نسبيا في قلقيلية شتاء بينما االنخفاض في 
ذلك الى كمية الطاقة الشمسية الكبيرة التي كانت تدخل المبنى في  %(. ويعود35واضح )حوالي 

فصل الصيف من خالل النوافذ بالواجهة الجنوبية والتي كانت تشكل النسبة األكبر من حمل التكييف 
سوف يحدث في أيام محدودة خاصة في نهاية فصل  في فصل الشتاء فإن تظليال جزئيا بالمبنى. أما

وبشكل عام انخفض معدل استهالك الطاقة الكلي للتدفئة  الشتاء وبعض األيام الباردة في بداية الربيع.
 % تقريبا.26 إجماليةوالتكييف بنسبة 

يم المبنى وفي حالة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف واالكتفاء بالتهوية الطبيعية صيفا فإن تقي
وكانت النتيجة أن المجموع الكلي  .يتم من خالل معرفة عدد ساعات عدم االرتياح الحراري بالسنة

ساعة للسنة الواحدة( كما هو مبين  8760ساعة بالسنة )من أصل  2511لهذه الساعات هو 
 .18-4بالجدول 
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 وافذ الجنوبية في قلقيليةعدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد تظليل الن(: 18.4) جدوى
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2511.00 

ساعة طوال العام بانخفاض  2511وهنا نالحظ أن ساعات عدم االرتياح الحراري أصبحت تساوي 
وهذه الساعات تعادل تقريبا .والتكييف بالمبنى % في حالة عدم استخدام أجهزة التدفئة31بنسبة 

 % من ساعات السنة كاملة.28
 Fanger Predicted Mean Voteولمعرفة درجة عدم االرتياح تم عمل تحليل باستخدام معامل 

(PMV)  في برنامجDesignBuilder  أدناه. 7-4وكانت النتيجة كما هو مبين في الشكل 

 
للمبنج في قلقيلية بعد التوجيه والعزى والتظليل  PMVمعامل الرتياح الحراري  (:13.4رقم )شكل ال

 المناسب
في فصل الصيف في عدد محدود من  1.5قيم هذا المعامل قد تجاوزت +نجد أن  7-4ومن الشكل 

في حين أن قيم .أي الشعور بأن الجو دافيء 1.5و + 1األيام بينما كانت في أغلبها تتراوح بين +
أي أن ساكني  1.5-ولم تصل الى القيمة  1-و  0الشتاء أصبحت في معظمها تتراوح بين فصل 

المبنى يشعرون باالرتياح في فصل الشتاء بشكل عام واحيانا بالبرودة الخفيفة وفي أيام قليلة 
 وهو يدل على اعتدال واضح في جو المبنى شتاء..بالبرودة



84 
 

 لطبيعية والتظليلتأثير المباني المجاورة علج التهوية ا 8.4
ال يعتبر توزيع المباني والفراغات بينها جزءا من عملية التصميم المعماري للمبنى بل هي جزء أساسي 

وبالرغم من الزيادة الملحوظة في ارتفاع المباني في بالدنا اال ان .من عملية التخيط العمراني للمنطقة
صوص االردتداد لكل مبنى عن حدود األنظمة المعمول بها ما زالت تستخدم نفس المعايير بخ

كذلك ما زالت الشوارع في معظم المناطق ضيقة جدا بحيث أن المسافة بين العمارات التي .مجاوريه
ونظرا لعدم توفر أراض كافية للتوسع العمراني .م في المناطق السكنية10يفصلها شارع قد ال تتجاوز 

لخضراء وحدائق العمارات السكنية. ساحات ابدأنا نالحظ اكتظاظا واضحا للمباني على حساب الم
 إن اكتظاظ المباني بالشكل الذي نراه حاليا في معظم المدن الفلسطينية تترتب عليه آثار سلبية منها:

 حجب الشمس جزئيا أو كليا عن المبنى خاصة في فصل الشتاء 
 منع أو تقليل التهوية الطبيعية بسبب منع حركة الرياح 
  من المباني المجاورة مما يؤدي الى االنبهار وزيادة الحرارة صيفا.انعكاس اشعة الشمس 
  زيادة االنحباس الحراري وتكون الجزر الحرارية نتيجة تخزين حرارة الصيف بالكتل الضخمة

 للمبنى
ولمحاولة تقييم أثر المباني المجاورة على األداء الحراري للمبنى وكذلك االرتياح الحراري لساكني 

ليل المبنى في مدينتي نابلس وقلقيلية بعد إضافة كتل تمثل عمارات مجاور من جميع المبنى تم تح
م كما هو مبين 15الجهات مع وجود شارع في الجهة الجنوبية ويفصل عن المباني المقابلة بمسافة 

علما بأن توزيع المباني كان منتظما وهو ال يمثل دائما الوضع الحقيقي .14-4في النوذج بالشكل 
ني في المدن الفلسطينية التي تتميز بعشوائية توزيع األراضي وعدم وجود شوارع مستقيمة في للمبا

 معظم األحيان.
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 المبنى بعض إضافة كتل تمثل مبان مجاورة(: 14.4رقم ) شكلال

 المبنج مع عمارات مجاورة في نابلس  9.4
والتظليل تم تحليل المبنى بعد إضافة بعد االنتهاء من التعديالت على المبنى من حيث التوجيه والعزل 
وبعد تحليل األداء الحراري للمبنى .مبان مجاورة بارتفاعات مختلفة وحسب االرتدادات المسموح بها

 .19-4حسب البيئة المناخية لمدينة نابلس كانت النتائج كما هي في جدول 
 لمبنج في نابلسمعدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد إضافة مبان مجاورة ل(: 19.4) جدوى

Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 41.13 34.65 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 30.94 0.00 0.00 41.13 34.65 0.12 
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 2kWh/m   وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
% وذلك بسبب 13من الواضح أن هنالك ارتفاع ملحوظ في استهالك الطاقة للتدفئة بنسبة و 75.78

 تظليل أجزاء كبيرة من المبنى وحجب أشعة الشمس عنها مما يؤدي الى انخفاض الكسب الحراري 
ويعود .%24بينما كان هنالك ارتفاع في استهالك الطاقة للتكييف بحوالي  .من الطاقة الشمسية شتاء

ذلك الى منع التهوية الطبيعية التي تعتبر عنصر تبريد مهم خاصة في أشهر الربيع والخريف وأوائل 
 بالعام. علمام فصل الصيف، ومنع هذه التهوية يؤدي الى تشغيل أجهزة التكييف لعدد أكبر من األيا

بأن التظليل الناتج عن المباني المجاورة يعمل على تقليل الطاقة الشمسية المكتسبة ولكن بنسب قليلة 
 نظرا ألن التظليل صيفا في ساعات الظهيرة يكون شبه معدوم.

وفي % تقريبا. 18تكييف بنسبة اجمالية وبشكل عام ارتفع معدل استهالك الطاقة الكلي للتدفئة وال
ة عدم استخدام أنظمة التدفئة والتكييف واالكتفاء بالتهوية الطبيعية صيفا فإن تقييم المبنى يتم من حال

وكانت النتيجة أن المجموع الكلي لهذه  .خالل معرفة عدد ساعات عدم االرتياح الحراري بالسنة
جدول ساعة للسنة الواحدة( كما هو مبين بال 8760ساعة بالسنة )من أصل  2810الساعات هو 

4-20. 
عدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد إضافة مبان مجاورة للمبنج في  (:20.4) جدوى
 نابلس

Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2810.00 

 إضافة مبان مجاورة في قلقيلية 10.4
النموذج السابق في عملية المحاكاة في البيئة المناخية لقلقيلية وكانت النتائج كما تم استخدام نفس 

 يلي:
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 معدى استهالك الطاقة بالمبنج بعد إضافة مبان مجاورة في قلقيلية(: 21.4)جدوى 
Report: Annual Building Utility Performance Summary 

For: Entire Facility 

Normalized Metrics 

Utility Use Per Total Floor Area 

 

Electricity 

Intensity 

[kWh/m2] 

Natural Gas 

Intensity 

[kWh/m2] 

Additional 

Fuel 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Cooling 

Intensity 

[kWh/m2] 

District 

Heating 

Intensity 

[kWh/m2] 

Water 

Intensity 

[m3/m2] 

Lighting 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HVAC 0.00 0.00 0.00 61.49 24.92 0.12 

Other 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 30.94 0.00 0.00 44.64 22.32 0.12 

 2kWh/m   وهنا نالحظ أن معدل استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد بالمبنى في السنة أصبح يساوي 
% وذلك للجو المعتدل 11في استهالك الطاقة للتدفئة بنسبة من الواضح أن هنالك ارتفاعا و 86.41

نسبيا في قلقيلية شتاء بينما االرتفاع في استهالك الطاقة للتكييف كان ملموسا بشكل واضح )حوالي 
وبشكل عام ارتفع معدل  لنفس األسباب التي ذكرت سابقا في حالة مدينة نابلس ذلك %(. ويعود38

وفي حالة عدم استخدام أنظمة  % تقريبا.29 إجماليةاستهالك الطاقة الكلي للتدفئة والتكييف بنسبة 
التدفئة والتكييف واالكتفاء بالتهوية الطبيعية صيفا فإن تقييم المبنى يتم من خالل معرفة عدد ساعات 

ساعة  2981جموع الكلي لهذه الساعات هو وكانت النتيجة أن الم .عدم االرتياح الحراري بالسنة
 .18-4ساعة للسنة الواحدة( كما هو مبين بالجدول  8760بالسنة )من أصل 

 عدد ساعات عدم الرتياح الحراري بالمبنج بعد تظليل النوافذ الجنوبية في قلقيلية (:22.4)جدوى 
Comfort Not Met Summary  

 Facility [Hours] 

Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2981.00 

ومن الواضح أن تأثير اكتظاظ المباني يعطي نتيجة سلبية في المناطق الحارة والرطبة مقارنة مع 
 المناطق الباردة والمعتدلة صيفا.
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 الخامسالفصل 
 اإلحصائية الدراسة
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 الخامسالفصل 

 اإلحصائية الدراسة
 ،ها الباحثة في تحديد مجتمع الدراسة وعينتهاتيتضمن هذا الفصل وصفًا للطريقة واإلجراءات التي اتبع

إضافة إلى وصف تصميم الدراسة  ،وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها ،واستخدام أداة الدراسة
 االحصائي للدراسة. التحليلكما يتضمن عرضا لنتائج  والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات.

 منهج الدراسة: 1.5
نظرًا لمالءمته أغراض  ،وهي الدراسة المسحية ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأحد صوره

 الدراسة.

 :الدراسة وعينتهامجتمع  2.5
. 2015 في عامالسكنية القائمة في مدينتي قلقيلية ونابلس  المبانيتكون مجتمع الدراسة من جميع 

وتم  ،( المباني السكنية القائمة في مدينتي قلقيلية ونابلس100الدراسة الحالية من ) تكونت عينةو 
 .الجغرافي الموقع( تبين توزيع عينة الدراسة حسب 1.5)والجدول  ،اختيارهم بالطريقة القصدية

 توز ع عينة الدراسة حسب متغير المدينة (1.5)الجدوى 
 النسبة المئوية % التكرار المدينة
 50.0 50 نابلس

 50.0 50 قلقيلية

 100.0 100 المجموع

 أداة الدراسة: 3.5
وقامت بتطويرها لتصبح أداة لجمع المعلومات  ،قامت الباحثة بعدة خطوات من أجل بناء أداه الدراسة

 وذلك وفقًا للخطوات التالية: ،في هذه الدراسة
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القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها تعديل تصميم المباني السكنية بمراجعة األدب السابق المتعلق 
على األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة  االطالعإضافة إلى  ،في ظل ظاهرة التغير المناخي

وقد روعي في بناء وتطوير االستبانة أن تكون مناسبة لقياس المطلوب من الدراسة وتشتمل أداة 
 الدراسة على ثالثة أجزاء رئيسة هي:

القياس االسمي  عامة حول المستجيب على االستبانة. ديموغرافيةويتناول معلومات  األوى:
Nominal Scale  لصـفة أو الحالـة التي تتكرر أكثر من لللتكــرارات، والنســب المئوية، والمنوال

 غيرها. أي القيمة أو الصفة الشائعة.

الحرارية للمستخدمين ومقارنة  عالقة مجموعة من العوامل مع الراحةفقد خصص لقياس  الثاني:
 .النتائج في منطقتين مناخيتين مختلفتين ضمن مدينتي نابلس وقلقيلية

الذي يحتسب مقيـاس درجــة الموافقــة  (Likert Scale) الخماسي ليكرتواستخدمت الباحثة مقياس 
 أوزان تلك الفقرات على النحو التالي:

 كبيرة جداً  %(100-80%)
 كبيرة %(79.9-70%)
 متوسطة %(69.9-60%)
 قليلة %(59.9-50%)

 قليلة جداً  %(50)أقـل من

 صدق األداة: 1.3.5
بحيث تغطي مجموعة المتغيرات لقد تمت صياغة الفقرات في االستبانة لتالئم المجاالت المتوقعة 

فقرة وعدلت صياغتها وحذف بعضها للوصول الى المعلومة المهمة برأي مجموعة  بعد فنوقشت فقرة
حيث أصبح المقياس في  .والباحثين والمختصين في القياس والتقويم والبحث العلمي األكاديميينمن 

 .صورته النهائية
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 ثبات األداة:صدق األداة  2.3.5
 معادلة كرونباخ ألفاباستخدام  ،ثبات األداةبعد التأكد من صدق أداة الدراسة تم استخراج معامل 

Cronbach's Alpha   ( يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها.2.5)والجدول 

 معامالت الثبات ألداة الدراسة (2.5الجدوى )
 معامل الثبات بطر قة كرونباخ ألفا المجاى الفرعي 

 0.97 الدرجة الكلية لثبات المقياس  -1
ودرجتها  ،والتي حصلت عليها مجاالت الدراسة، ( معامالت الثبات الكبيرة2.5الجدول )يتضح من 

 مما يجعلها قابلة ومناسبة ألغراض البحث العلمي. ،الكلية

 إجراءات الدراسة: 4.5
 لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

 إعداد مقياس الدراسة بصورته النهائية. -
 الدراسة.تحديد أفراد عينة  -
وتم استرجاع  ،(150إذ تم توزيع ) ،واسترجاعها ،قامت الباحثة بتوزيع األداة على عينة الدراسة -

 وهي التي شكلت عينة الدراسة. ،(100)
إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  -

((SPSS. 
واقتراح التوصيات  ،ومقارنتها مع الدراسات السابقة ،اقشتهااستخراج النتائج وتحليلها ومن -

 المناسبة.
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 موارد الطاقة اثناء التشغيل السكنية والهدر فياستبيان عن المشاكل التصميمية في المباني 
 أعد هذا االستبيان لغايات دراسية تفيد في التحضير لرسالة ماجستير للباحثة داليه يامين 
 اإلجابة عن التساؤالت بوضع دائرة على اقرب إجابة مناسبةأرجو منكم  
 ومالحظاتكم بكل صراحة ووضوح وشكرا لتعاونكم وآرائكمالبحث بمقترحاتكم  بإثراءكما يمكنكم التكرم  
 الرقم
قبل  البناية إنشاءسنة  1

1980 
1980_ 
1989 

1990_ 
2000 

2001_ 
2010 

2010_ 
2015 

 فأكثر 7 6 طوابق 5 طوابق 4 فأقل 3 عدد الطوابق في البناية 2
 فأكثر 5 شقق أربع ثالث شقق شقتين شقة عدد الشقق في الطابق الواحد 3
أقل من  المساحة الكلية للشقة 4

 2م 100
100_ 
149 

150_ 
199 

200_ 
249 

250 
 فأكثر

جميع  الجنوب الشمال الغرب الشرق  توجيه الشقة 5
 االتجاهات

باطون  طوب الخارجية نوع مادة البناء للجدران 6
 دك

خرسانة  حجر
 مسلحة

 غير ذلك

 سم15 سماكة الجدران الخارجية 7
 أو أقل 

 سم 50 سم 40 سم30 سم 20

عزل  ال يوجد مواد العزل الموجودة في الجدران 8
 حراري 

عزل 
 صوتي

عزل 
 للرطوبة

 جميعهم

 ستيل زجاج خشب جبصين طوب مادة بناء التقطيع الداخلي للفراغات 9
 ممتازة جيدة متوسطة قليلة معدومة تقييم العزل في منزلك حسب تقديرك 10
اإلضاءة الطبيعية من النوافذ لجميع  11

 الفراغات
 ممتازة جيدة متوسطة قليلة معدومة

يوجد غرف معتمة ال تحتوي على  12
 شبابيك خارجية

اكثر من  غرفة نوم الحمامات الصالة ال يوجد
 غرفة

 2-1 ال تحتاج الكهربائية نهارا اإلنارةتستعمل  13
 ساعة

3-4  
 ساعة

5-7 
 ساعة 

ساعات 8
 فأكثر

واحد أو  المقيمين في الشقة األفرادعدد  14
 اثنين

 فأكثر 10 9..8 7..6 5..3

 ممتازة جيدة متوسطة قليلة معدومة تعتبر حركة الهواء في الشقة 15
صغيرة  حجم الفتحات ) النوافذ واألبواب ( 16

 جدا
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة صغيرة
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شفاف  نوع الزجاج المستخدم في الشبابيك 17
 عادي

مفرز 
بدون 
 لون 

عاكس  ملون 
 )مراية(

 مزدوج

الكثافة البنائية في المنطقة المجاورة  18
 للبناية

قليلة جدا 
)األراضي 
المجاورة 
 فارغة(

عالية جدا  عالية متوسطة قليلة
 مالصقة

 االزعاج الخارجي من ضوضاء 19
 المدينة وحركة السيارات

 مرتفع جدا مرتفع متوسط قليل معدوم

هل يوجد ظهور للرطوبة والتعفنات  20
 في الغرف

 كثير جدا كثير متوسط قليل ال يوجد

وسيلة لتبريد فراغات المنزل  أكثر 21
 صيفا

جميع ما  غير ذلك المكيفات المراوح النوافذ
 ذكر

 تحتاج الفراغات الى التدفئة شتاءا 22
 بشكل

 كبير جدا كبير متوسط قليل معدوم

نوع وسيلة التدفئة الرئيسية حسب  23
 الوقود المستخدم للتشغيل

السوالر  الغاز الكاز الحطب
للتدفئة 
 المركزية

 الكهرباء

هل يوجد تسرب لمياه المطر داخل  24
 الشقة

غير ذلك  النوافذ الجدران السقف ال يوجد
)قرميد أو 

 درج(
ساعات تشغيل التدفئة متوسط عدد  25

 في اليوم البارد شتاءا
0_3 4_7 8_12 13_16 17_24 

هناك تعاون بين جميع سكان البناية  26
األعطال فور  إصالحللتشارك في 

 حدوثها

 كبير جدا كبير متوسط قليل معدوم

هل لديك الرغبة في تعديل تصميم  27
 منزلك

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة معدومة

تستغل النفايات البيتية في أمور هل  28
 أخرى )مثال العبوات البالستيكية(

ال أهتم 
 بذلك

معظم  أحيانا نادرا
 الوقت

 دائما

 مالحظات: 
...................................................................................................

......................................................................... 
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 المعالجات اإلحصائية: 5.5
دخال  البيانات باستخدام الحاسوب ثم تمت معالجة بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وا 

ومن المعالجات  SPSS)البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيــة )
 اإلحصائية المستخدمة:

 الديموغرافية ضوء خصائصهم في الدراسة عينة خصائص لتحديد المئوية والنسب التكرارات .1
 بالدراسة. يتعلق ما وجميع

فقرة من فقرات أداة  على كل العينة متوسطات استجابات أفراد لحساب المتوسطة الحسابي .2
 الدراسة.

 الدراسة. أداة ثبات معامل لتحديد ألفا كرونباخ ارتباط معامل .3
وفًقا  الدراسة عينة أفراد نظر وجهة بين الفروق  داللة التباين األحادي لتحديد اختبار تحليل .4

 ثنائية. من أكثر لمتغيرات
اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين المتوسطات للكشف عن مصدر التباين بعد رفض  .5

 التباين األحادي. اختبار تحليلالفرضيات التي تستخدم 

 نتائج الدراسة 6.5
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها 

ومعامل  ،والتأكد من صدقها استبانةولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد  ،تغير المناخيفي ظل ظاهرة ال
دخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة  ،وبعد عملية جمع البيانات ،ثباتها تم ترميزها وا 

 وفرضياتها: ،وفيما يلي نتائج الدراسة تبعًا لتسلسل أسئلتها ،SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
( 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية داللة: هل توجد عالقة ذات األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 الحراري. واالرتياحوالتهوية والرطوبة  واإلضاءةبين عناصر العزل 
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 والرتياحوالتهوية والرطوبة  واإلضاءة( معامالت الرتباط بين عناصر العزى 3.5جدوى رقم )
 الحراري 

الرتياح  الرطوبة التهوية اإلضاءة العزى  
 الحراري 

 العزى
  الرتباطمعامل 

 
0.72** 0.73** 0.78** 0.87** 

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدللة

 الضاءة
  معامل الرتباط

 
0.59** 0.57** 0.65** 

 0.00 0.00 0.00  مستوى الدللة

 التهوية
   معامل الرتباط

 
0.91** 0.90** 

 0.00 0.00   مستوى الدللة

 الرطوبة
    معامل الرتباط

 
0.92** 

 0.00    مستوى الدللة

 الرتياح الحراري 
     معامل الرتباط

 
     مستوى الدللة

( بين العزل 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائياحيث يتضح من نتائج الدراسة بان هناك عالقة دالة 
تبين النتائج بان  وقوية. حيثوالتهوية والرطوبة واالرتياح الحراري، كانت العالقة طردية  واإلضاءة

كما تبين النتائج (، 0.87العزل قد ارتبط بشكل قوي مع االرتياح الحراري حيث بلغ معامل االرتباط )
 أما(، 0.78والعزل حيث بلغ معامل االرتباط ) اإلضاءةبين  إحصائيابان العالقة كانت قوية ودالة 

العالقة بين التهوية والرطوبة واالرتياح الحراري فقد كانت قوية جدا حيث بلغت معامالت االرتباط 
 .( على التوالي0.90، 0.91لها )
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 :البنائية إنشاءسنة  7.5

لالرتياح الحراري المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية  (4.5)جدوى رقم 
 البناية إنشاءلدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لسنة 

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 40 3 1980 قبل

1980-1985 4 40 0 

1990-2000 33 49.7 24.56 

2001-2010 10 20 0 

 23.08 42.4 50 المجموع

 نابلس

 25.45 68.57 7 1980 قبل

1980-1985 6 53.33 32.66 

1990-2000 14 21.43 5.35 

2001-2010 17 48.24 12.37 

2010-2015 6 63.33 8.16 

 23.3 46 50 المجموع

% 42.4قلقيلية كان منخفضا بنسبة بلغت  في مدينةحيث يتضح بان متوسط درجة االرتياح الحراري 
 أنشئتتي درجة استجابة تتمثل في المباني ال أعلى % وكان46في مدنية نابلس فقد بلغت نسبته  أما

-2010في عام  أنشئتفي نابلس فقد تمثلت في المباني التي  أماقيلية في قل 2000-1999في عام 
 .متوسطة % وهي63.3فيها  االرتياح الحراري حيث بلغت متوسط درجة  2015
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 المسكن إنشاءمقارنة بين متوسط االرتياح الحراري وسنة  :(1.5) شكل رقمال

-1990في سنوات  أنشئتحيث يتضح من  نتائج الدراسة بان الفروق كانت لصالح المباني التي 
 أعلىعلى حصلت حسب الطرق التقليدية  1987أنشئت قبل عام المباني التي  ففي نابلس، 2000

؛ لكن المباني لكفاءتها في العزل الحراري وسماكة جدرانها وطريقة تصميمها  متوسط ارتياح حراري 
في فترة التسعينات كانت بهدف التجارة الربحية البحتة بتشييد العديد من العمائر متعددة الطبقات 

تدني مستوى  إلىمما أدى ، بأسرع وقت دون مراعاة الشروط وااللتزامات البيئية والعزل وتحقيق الراحة
وعاد ، المواصفات في شقة العمر أفضل إلىيطمح  اإلنسانلبيع وركود في سوق الشقق السكنية ألن ا

زيادة الوعي الستخدام العوازل فالعمل على التحسين باختيار أنواع الزجاج المناسب والتوجيه األفضل 
 .2015-2010في المباني من رفع من مستويات االرتياح الحراري  في المباني الجديدة بأنواعها

بينما في مدينة قلقيلية كانت المباني المنشاء فترة التسعينات بعد أوسلو مباشرة حرة التوجيه والتهوية 
حد الجدار الذي وضع  السنوات حيثفكان البناء بنسب عالية جدا مقارنة بما سبق وبما لحق من 

في األجزاء الفارغة من المدينة حول المدينة من األراضي المسموح البناء عليها وزاد من كثافة البناء 
 وبالتالي إعاقة حركة الرياح وزيادة الرطوبة.

لتوضيح الفرق الكبير في الراحة الحرارية حسب سنة االنشاء لكل مدينة على حدة تم التمثيل خطيا 
 2-5في الشكل 



98 
 

 
 منحنى االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس وسنة اإلنشاء للمبنى :(2.5شكل رقم )

 عدد الطوابق في البناية: 8.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  :(5.5)جدوى رقم 
 عدد الطوابق  لية ونابلس تبعافي مدينتي قلقيمتفاوتة األدوار لدى عينة من المباني 

 النحراف  المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية
 18.1 34.5 40 فاقل طوابق 3

 9.7 74 10 طوابق 4
 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 14 فاقل طوابق 3
 10.3 48.6 14 طوابق 4
 0 60 2 طوابق 5

 0 60 2 طوابق 6
 25.2 61.1 18 فأكثر طوابق 7

 23.3 46 50 المجموع
درجة استجابة تتمثل في  أعلى قلقيلية في في مدينةحيث يتضح بان متوسط درجة االرتياح الحراري 

في نابلس فقد تمثلت في  أما%، 74نسبة ارتياح حراري بلغت  طوابق بمتوسط األربعذات المباني 
 .متوسطة % وهي60فيها  الحراري االرتياح بلغت متوسط درجة  طوابق حيث 6-5ذات المباني 
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 األدواراالرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير عدد  متوسط :(3.5) شكل رقم

فسكان الطوابق المرتفعة ما عدا ، نالحظ زيادة االرتياح الحراري كلما زاد عدد الطبقات في المبنى
 من المنازل المحيطة. أعلىكانت بنايتهم  إذاالطابق األخير مسرورون بحركة التهوية خاصة 

في المقابل تقل حركة الهواء عند وجود مبنى طابقين محاط بعدة عمارات مرتفعة تحجب عنه دفء 
 .الشمس شتاءا ونسيم الهواء صيفا

 احد:عدد الشقق في الطابع الو  9.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  :(6.5)جدوى رقم 
 لمتغير عدد الشقق في الطابق الواحد لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن  

 قلقيلية

 20.6 90 36 شقة واحدة
 14.8 70 12 شقتين

 0 60 1 ثالثة شقق
 0 34.4 1 أربعة شقق
 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

 11.6 50 23 شقة واحدة
 24.8 45 16 شقتين

 21.9 44 2 ثالثة شقق
 25.7 45.2 7 أربعة شقق
 23.3 46 50 المجموع
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 الحراري.اختالف عدد الشقق في الطابق الواحد على االرتياح  تأثيررسم بياني يوضح  :(4.5) شكل رقم

 ارتياح. فالعالقةنالحظ من الرسم البياني أن الطابق الذي يحتوي شقة واحدة حصل على أعلى نسبة 
كلما زاد عدد الشقق في الطابق قل مستوى  الحراري؛عكسية بين عدد الشقق في الطابق واالرتياح 

 انطبق على كال المدينتين. الحراري. وهذااالرتياح 
الطوابق ذات الشقة الواحدة أعلى تكرار يليها الشقتين في وأود اإلشارة هنا انه في عينة الدراسة كانت 

 .الطابق
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 المساحة الكلية للشقة: 10.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  :(7.5)جدوى رقم 
 المساحة الداخلية للشقة لمتغير تبعالدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس 

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 7 100 من اقل
149-100 11 20 0 
199-150 16 38.8 5 
249-200 7 57.1 7.6 

 6.7 82.2 9 فأكثر 250
 19.3 43.6 50 المجموع

 نابلس

 0 20 2 100 من اقل
149-100 13 21.5 5.6 
199-150 16 50 10.3 
249-200 9 64.4 8.8 

 32.7 60 10 فأكثر 250
 23.3 43.2 50 المجموع

 
 

 
 الحراري للمستخدمينعالقة مساحة الشقة مع االرتياح  :(5.5)رقم  الشكل
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نالحظ من الرسم البياني السابق أن أعلى نسبة ارتياح في مدينة نابلس ليست ألكبر الشقق مساحة 

متر مربع يزداد الفقد في الطاقة بتدفئة مساحة كبيرة وصرف  250زادت مساحة الشقة عن  إذاألنه 

 .اصة في فصل الشتاءكمية كبيرة من الطاقة لرفع نسبة االرتياح الحراري للمستخدمين خ

ولزيادة الرطوبة وقلة التهوية  شتاءاتبينما في مدينة قلقيلية ذات المناخ الحار صيفا ومتوسط البرودة 

كثر راحة حسب لها في فصل الصيف الطويل نسبيًا األكانت الشقق الكبيرة التي تحرك الهواء داخ

 .عينة الدراسة

 توجيه الشقة: 11.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (8.5)جدوى رقم 
 لمتغير توجيه المبنج لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 7.8591 36.5 7 الشرق 
 0 20 9 الغرب
 11.547 76.6 12 الشماى
 0 20 5 الجنوب

 10.954 52 17 التجاهات جميع
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 13.333 40 8 الشرق 
 9.2582 25 8 الغرب
 0 20 10 الشماى
 20 60 5 الجنوب

 17.438 65.3 19 التجاهات جميع
 23.299 46 50 المجموع

فمثال السمه  راحة أفضل في مدينة قلقيليةيمكن اإلهتمام بمزايا الواجهات الشمالية لتحقيق مستوى 
األبرز في الواجهات الشمالية عدم تعرضها ألشعة الشمس وعدم دخولها للفراغات الداخلية لكن هذا 
المطلب مرغوب صيفًا وليس شتاءًا؛ مما ال يشجع على اعتماده كتوجيه رئيسي للمباني اضافة الى 

 ... فوائد الشمس للصحة والتعقيم والرطوبة آلخ .
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص دللة الفروق في لالرتياح  (9.5)جدوى رقم 
 الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير توجيه المبنج

درجات  مجموع المربعات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

مستوى  (F) قيمة
 الدللة

 قلقيلية
 0 88.842 5794.3 4 23177 بين المجموعات
   65.22 45 2934.9 خالى المجموعات

    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 21.019 4331.6 4 17326 بين المجموعات
   206.08 45 9273.7 خالى المجموعات

    49 26600 المجموع

 ( فيα=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (9.5)يتضح من الجدول 
تعزى لمتغير توجيه ، الراحة الحرارية لعينة من المباني السكنية القائمة في مدينتي نابلس وقلقيلية

 الشقق السكنية.

 
 مع االرتياح الحراري للمستخدمين توجيه المبنىعالقة  :(6.5)الشكل رقم 

بين مدينتي  االرتياح الحراري والتوجيه في مستوى نالحظ من الرسم البياني أن هناك تباين كبير 
الشقق الموجهة شماال  جدا بينماألن الشقق الموجهة شماال في قلقيلية كانت مريحة  وقلقيلية،نابلس 

 .األقل راحة أنهافي مدينة نابلس كانت على العكس تماما حيث 
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ن جميع االتجاهات كما نالحظ من أن أعلى مستوى ارتياح حراري كان للشقق الطابقية المفتوحة م
 .الشرقية في نابلس الجنوبية ثميليها الجهة 

 في قلقيلية كان التدرج بين أفضلية التوجيه هو الشمالية ثم جميع االتجاهات ثم الشرقية.

 نوع مادة بناء الجدران الخارجية: 12.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  :(10.5)جدوى رقم 
 لمتغير نوع مادة البناء للجدران الخارجية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 . 90 25 طوب
 . 80 7 دك باطون 

 15.5 65 16 حجر
 0 40 1 مسلحة خرسانة
 8.7 24.8 1 ذلك غير

 23.1 40 50 المجموع

 نابلس

 12 57.6 13 طوب
 10.7 31.4 7 دك باطون 

 0 80 25 حجر
 46.2 73.3 2 مسلحة خرسانة
 0 20 3 ذلك غير

 23.4 46 50 المجموع
 
 

نالحظ ان لكل مدينة سمة غالبة لمبانيها من حيث المواد المستخدمة والمتوفرة في البيئة المحلية او 
والغاية من انشاء البناء  وتعد مادة الطوب في السوق المحلي وتتالئم مع المستوى المعيشي للسكان 

وسيلة عزل غير في مدينة قلقيلية مريحة حراريا خاصة اذا كانت حوائط مزدوجة بينها فراغ وهي 
دون وسائل مكلفة وهناك وعي شائع باستخدام هذا األسلوب مقارنة بالمباني المستخدم فيها الحجر 

عزل ، اما في مدينة نابلس فالحجر هو السائد مع عزل وبدون عزل  وطريقة البناء للطوب كجدران 
 عادية ليست مزدوجة وفي بعض المناطق خارج حدود وسط المدينة .
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (11.5)جدوى رقم 
  لمتغير نوع مادة البناء للجدران الخارجية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 (F) قيمة متوسطات المربعات درجات الحر ة مجموع المربعات 

 قلقيلية
المجموعاتبين   20688 4 5172 42.909 

  120.53 45 5424 خالى المجموعات
   49 26112 المجموع

 نابلس
 24.339 4547.9 4 18192 بين المجموعات

  186.85 45 8408.4 خالى المجموعات
   49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مســــتوى الداللة )( وجود فروق ذات داللة إحصــــائية 11.5)يتضــــح من الجدول 
 .للمبنى اإلنشاءاالرتياح الحراري ومواد 

 
تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير مادة بناء  :(7.5) شكل رقم

 الجدران الخارجية

المبنية من من الرسم البياني أن أعلى نسبة ارتياح حراري في مدينة قلقيلية كانت للمباني نالحظ 
وهذا يعكس أيضا نمط البناء السائد  الطوب بينما في مدينة نابلس كانت للمباني المبنية من الحجر

 أعلىففي مدينة نابلس مباني الحجر  بالدراسة؛في كال المدينتين من خالل حجم العينة المستهدفة 
 ي الحجر في نفس العينة.من مبان أكثرنسبة من مباني الطوب في عينة الدراسة بينما مباني الطوب 
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 :نوع مادة بناء الجدران الخارجية 13.5

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  (12.5)جدوى رقم 
 سماكة الجدار اعتمادا علج الختالف في لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 14.142 90 26 فاقل سم 15
 0 80 16 سم 20
 14.376 52.5 5 سم 30
 9.4136 26.154 2 سم 40
 23.085 42.4 50 سم 50

 0 20 3 المجموع

 نابلس

 9.5513 26.316 19 فاقل سم 15
 10.527 58.182 22 سم 20
 10 85 4 سم 30
 56.569 60 2 سم 40
 23.299 46 50 سم 50

 14.142 90 26 المجموع
  

 
 تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير سماكة الجدار :(8.5) شكل رقم

وعلى الراحة الداخلية  نالحظ من الرسم البياني انعكاس نوع مادة البناء على سماكة الجدار
 .للمستخدمين
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 العزى الموجودة في الجدران:مواد  14.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (13.5)جدوى رقم 
 للعزى داخل الجدران لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 9.9 27.7 31 يوجد ل
 0 40 4 حراري  عزى
 0 60 2 صوتي عزى
 10.5 71.1 9 رطوبة عزى

 10 85 4 جميعهم
 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

 12.9 29.2 26 يوجد ل
 9.8 54.3 7 حراري  عزى
 0 60 4 صوتي عزى
 10.3 66.7 6 رطوبة عزى

 27.6 74.3 7 جميعهم
 23.3 46 50 المجموع

 
العزل في عينة البحث وهي األقل نالحظ أن نسبة مرتفعة جدا من المباني ال تستخدم أي من أنواع 

مستوى ارتياح  أعلىبينما المباني المعزولة بجميع أنواع العزل حققت  ،نسبة في االرتياح الحراري 
 أن العزل الصوتي كان اقل أنواع العزل استخداما في كلتا المدينتين. حراري. كما

 لمواد العزى تبعا ونابلس قلقيلية مدينتي في المباني من عينة لدى الحراري  الرتياح ( تحليل9.5شكل رقم )
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  لمواد العزل مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا :  تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في(9.5شكل رقم )

 مادة بناء التقطيع الداخلي للفراغات: 15.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (14.5)جدوى رقم 
 لمادة التقطيع الداخلي لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

الحسابيالمتوسط  ن    
النحراف 
 المعياري 

 قلقيلية

 19.96 38.7 46 طوب
 0 80 3 جبصين
 0 20 1 ستيل

 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

 17.9 38.4 37 طوب
 20 60 5 جبصين
 0 60 2 خشب
 0 80 3 زجاج
 46.2 73.3 3 ستيل

 23.3 46 50 المجموع
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (15.5)جدوى رقم 
 لمتغير مادة التقطيع الداخليلدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا 

درجات  مجموع المربعات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

مستوى  (F) قيمة
 الدللة

 قلقيلية
 0 10.74 4095.1 2 8190.3 بين المجموعات

   381.31 47 17922 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0.001 5.979 2307.7 4 9230.6 بين المجموعات

   385.99 45 17369 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

في ( α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (14.5)يتضح من الجدول 
مادة بناء تعزى لمتغير ، الراحة الحرارية لعينة من المباني السكنية القائمة في مدينتي نابلس وقلقيلية

 .التقطيع الداخلي للفراغات

 
لتقسيم احسب مادة تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس  :(10.5)شكل رقم 

 الداخلي للفراغات

مادة التقطيع الداخلي بالطوب سلبة جدا مع معدل االرتياح الحراري والعزل بين  أننالحظ من الشكل 
 .الفراغات الداخلية للمسكن
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 تقييم العزى في منزلك حسب تقديرك: 16.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (16.5)جدوى رقم 
 لتقييم العزى لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

  20 19 معدومة
  40 16 قليلة

  60 6 متوسطة
  80 8 جيدة
  100 1 ممتازة

 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

  20 17 معدومة
  40 10 قليلة

  60 16 متوسطة
  80 5 جيدة
  100 2 ممتازة

 23.3 46 50 المجموع

لفحص دللة الفروق في لالرتياح  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (17.5)جدوى رقم 
 تبعا لنسبة العزى في المبنجالحراري 

 
المربعاتمجموع   

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 0 6528 4 26112 بين المجموعات

   0 45 0 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 0 6650 4 26600 بين المجموعات

   0 45 0 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

في ( α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (16.5)يتضح من الجدول 
تعزى لمتغير العزل في ، الراحة الحرارية لعينة من المباني السكنية القائمة في مدينتي نابلس وقلقيلية

 المنزل.
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 تبعا للعزل في المنزلتحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس  :(11.5) شكل رقم

؛ لراحة الحرارية في كال المدينتينكما هو واضح ان انعدام العزل في المنزل يؤدي الى تدني مستويات ا
 ور المستخدمين بالراحة الحرارية.اذن العزل الحراري أساسي في شع

 الضاءة الطبيعية من النوافذ لجميع الفراغات: 17.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري لدى  (18.5)جدوى رقم 
 لمتغير اإلضاءة الطبيعية من اشعة الشمس عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 1 معدومة
 0 20 2 قليلة

 0 20 11 متوسطة
 12.2 74.3 22 جيدة
 10 36.4 14 ممتازة

 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 2 معدومة
 10.3 26.7 6 قليلة

 16.2 27.3 11 متوسطة
 14.8 52.4 21 جيدة
 23.6 70 10 ممتازة

 23.3 46 50 المجموع
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (19.5)جدوى رقم 
 الشمس أشعةلمتغير اإلضاءة الطبيعية من لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا 

 
 (F) قيمة متوسطات المربعات درجات الحر ة مجموع المربعات

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 61.248 5515 4 22060 بين المجموعات

المجموعاتخالى   4051.9 45 90.043   
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 12.628 3516.9 4 14068 بين المجموعات
   278.5 45 12532 خالى المجموعات

 0 61.248 5515 4 22060 المجموع

في ( α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (18.5)يتضح من الجدول 
تعزى لمتغير اإلضاءة ، الحرارية لعينة من المباني السكنية القائمة في مدينتي نابلس وقلقيليةالراحة 

 الطبيعية في المنزل.
 

 

تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير اإلضاءة  :(12.5) شكل رقم

 الشمس أشعةالطبيعية من 
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 معتمة ل تحتوي علج شبابيك خارجية:غرف توافر  18.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (20.5)جدوى رقم 
 لوجود فراغات معتمة ونوع الستخدام لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

  100 40 يوجد ل
 0 80 4 الصالة

 0 80 4 الحمامات
 10 75 1 النوم غرفة

 13.996 33 1 غرفة من أكثر
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 56.569 60 10 يوجد ل
 10 85 14 الصالة

 9.1766 60 20 الحمامات
 10.271 31.429 4 النوم غرفة

 0 20 2 غرفة من أكثر
 23.299 46 50 المجموع

 

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (21.5)جدوى رقم 
 لوجود الفراغات المعتمة لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 (F) قيمة
مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
المجموعاتبين   18172 4 4543 25.747 0 

   176.44 45 7940 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 34.992 5032.1 4 20129 بين المجموعات

   143.81 45 6471.4 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع
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لوجود الفراغات مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا  تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في :(13.5) شكل رقم

 .المعتمة

 الكهربائية نهارا: اإلنارة استعماى 19.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (22.5)جدوى رقم 
 لستخدام النارة الكهربائية نهارا لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 9.6745 26.897 29 تحتاج ل
 10.445 50 12 ساعة 1-2
 0 80 4 ساعة 3-4
 0 80 3 ساعة 7-5

 14.142 90 2 فأكثر ساعات 8
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 9.5219 26.4 25 تحتاج ل
 8.0904 56.364 11 ساعة 1-2
 7.0711 62.5 8 ساعة 3-4
 8.9443 84 5 ساعة 7-5

 0 100 1 فأكثر ساعات 8
 23.299 46 50 المجموع
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (23.5جدوى رقم )
 لستخدام النارة الكهربائية نهارا لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 متوسطات المربعات درجات الحر ة مجموع المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 61.812 5522.8 4 22091 بين المجموعات

   89.349 45 4020.7 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 74.237 5774.9 4 23099 بين المجموعات

   77.79 45 3500.5 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (22.5)يتضح من الجدول 
القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، تعديل تصميم المباني السكنية 

 تعزى لمتغير حجم الفتحات الكبيرة جدا.

 
 نهارا اإلنارةتحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لعدد ساعات  :(14.5) شكل رقم

عن مالمسة الجدران  لبعدهانالحظ من الشكل ان الغرف الداخلية التي تحتاج الى انارة كبيرة 
درجة في مستقرة  من الناحية الحرارية مريحة و   تكون الخارجية وحرارة الشمس وانارتها الطبيعية 

عين ، لكن من حيث الراحة الكلية هو خيار غير منطقي للمستخدمين من حيث فسيولوجيا الحرارة 
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االنسان والتهوية الطبيعية واستمرار االعتماد على استهالك التيار الكهربائي وما لذلك من آثار 
 .  سلبية على البيئة

 المقيمين في الشقة: األفراددد ع 20.5

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري 24.5)جدوى رقم 
 سكان الشقة أفرادلعدد  المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعالدى عينة من 

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 2 اثنين آو واحد
3..5 10 80 0 
6..7 18 52.2 10.033 

8..9 19 63.16 16.684 
 0 20 1 فأكثر 10

 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 1 اثنين أو واحد
3..5 8 20 0 
6..7 20 42 15.761 

8..9 11 69.1 13.751 
 28.597 52 10 فأكثر 10

 23.299 46 50 المجموع

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (25.5)جدوى رقم 
 لعدد الفراد الساكنين للشقة  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 (F) قيمة
مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 32.454 4847.6 4 19390 بين المجموعات

   149.37 45 6721.6 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 10.17 3157.3 4 12629 بين المجموعات

المجموعاتخالى   13971 45 310.47   
    49 26600 المجموع
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( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (24.5)يتضح من الجدول 
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

 جدا.تعزى لمتغير حجم الفتحات الكبيرة 

 
 سكان المنزل أفرادتحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لعدد  :(15.5) شكل رقم

 تعتبر حركة الهواء في الشقة: 21.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (26.5)جدوى رقم 
 لنسبة التهوية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 2 معدومة
 0 20 14 قليلة

 10 33.333 9 متوسطة
 16.026 54 20 جيدة
 8.9443 84 5 ممتازة

 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 1 معدومة
 0 20 3 قليلة

 7.785 23.333 12 متوسطة
 25.952 61.177 17 جيدة
 9.8518 52.941 17 ممتازة

 23.299 46 50 المجموع
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (27.5)جدوى رقم 
 نسبة التهوية الطبيعية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 37.71 5028 4 20112 بين المجموعات

   133.33 45 6000 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 11.776 3401 4 13604 بين المجموعات

   288.8 45 12996 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (26.5)يتضح من الجدول 
مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي،  تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف

 تعزى لمتغير حجم الفتحات الكبيرة جدا.

 
 تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير التهوية :(16.5شكل رقم )

، فالتهوية عامل  نالحظ من الشكل انه كلما زادت التهوية في مدينة قلقيلية زادت الراحة الحرارية
أساسي للراحة الحرارية خاصة في المناطق الحارة الرطبة فقلة التهوية تشعر االنسان بعدم الراحة 

 الحرارية وزيادة حرارة الجسم .
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تهوية فكلما زادت ال الممتازة؛وأعلى نسبة ارتياح حراري كانت في مدينة قلقيلية للمنازل ذات التهوية 
من المرتفعة بالنسبة لمتوسط  أفضلبينما في مدينة نابلس كانت التهوية الجيدة  الحرارية،زادت الراحة 

 االرتياح الحراري.

 (:واألبوابحجم الفتحات )النوافذ  22.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (28.5)جدوى رقم 
 لحجم الفتحات لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

المتوسط  ن 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 قلقيلية

 6.015 21.9 21 صغيرة
 17.518 55.714 28 متوسطة

 0 100 1 جدا كبيرة
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 1 جدا صغيرة
 0 40 2 صغيرة

 19.149 45 4 متوسطة
 29.439 60 30 كبيرة

 19.605 41.333 13 جدا كبيرة
 23.299 46 50 المجموع

حيث يتضح من نتائج الدراسة بان متوسط نسبة االرتياح الحراري كانت منخفضة في المساكن التي 
% في 60في مدينة نابلس فقد كانت متوسطة بنسبة  أمامتوسطة في قلقيلية،  الفتحاتتكون فيها 

 المساكن ذات الفتحات الكبيرة جدا.
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (29.5)جدوى رقم 
 لحجم الفتحات الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 (F) قيمة
مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 44.609 8551.2 2 17102 بين المجموعات

   191.69 47 9009.5 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0.116 1.964 988.33 4 3953.3 بين المجموعات

   503.26 45 22647 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (28.5)يتضح من الجدول 
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

 حجم الفتحات الكبيرة جدا.تعزى لمتغير 

 
تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لحجم الفتحات  :(17.5) رقمشكل 

 المعمارية.
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 نوع الزجاج المستخدم في الشبابيك: 23.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (30.5)جدوى رقم 
 لنوع الزجاج المستخدم لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 11 عادي شفاف
 10.328 29.3 15 لون  بدون  مفرز

 0 40 4 ملون 
 10.351 47.5 8 مراية عاكس

 11.547 76.6 12 مزدوج
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 13 عادي شفاف
 7.5593 .37 7 لون  بدون  مفرز

 7.785 56.7 12 ملون 
 22.706 64 10 مراية عاكس

 29.155 57.5 8 مزدوج
 23.299 46 50 المجموع

النوافذ المزدوج  زياح% في 76.6يتضح من نتائج الدراسة بان متوسط نسبة االرتياح الحراري بلغت 
 .العاكس الزجاج% في النوافذ ذات 64في مدنية نابلس فقد كانت النسبة متوسطة  امافي قلقيلية 

ح الحراري لفحص دللة الفروق في لالرتيا ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (31.5)جدوى رقم 
 لنوع الزجاج المستخدم في النوافذ لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 درجات الحر ة مجموع المربعات

متوسطات 
 المربعات

 (F) قيمة
مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 67.931 5600.5 4 22402 بين المجموعات
   82.444 45 3710 خالى المجموعات

    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 14.548 3750.1 4 15000 بين المجموعات
   257.77 45 11600 خالى المجموعات

    49 26600 المجموع
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( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (30.5)يتضح من الجدول 
بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع 

 تعزى لمتغير نوع الزجاج المستخدم في الشبابيك، حيث كانت الفروق لصالح الزجاج العاكس والمزدوج.

 
 تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لنوع الزجاج. :(18.5) شكل رقم

 المنطقة المجاورة للبناية:الكثافة البنائية في  24.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (32.5)جدوى رقم 
 لمتغير الكثافة البناية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 1 جدا قليلة
 10.351 67.5 13 قليلة

 10.022 36.364 22 متوسطة
 0 20 8 عالية

 0 20 6 جدا عالية
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 29.439 60 3 جدا قليلة
 5.7735 61.667 11 قليلة

 9.342 45.455 11 متوسطة
 21.2 36 12 عالية

 0 20 13 جدا عالية
 23.299 46 50 المجموع
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التي  % في المساكن83.3من نتائج الدراسة بان متوسط نسبة االرتياح الحراري بلغت  حيث يتضح
 مدينة قلقيلية. جدا في تقع ضمن كثافة بنائية قليلة

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (33.5)جدوى رقم 
 للكثافة البنائية المجاورة ابلس تبعالدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ون

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 80.768 5729.9 4 22920 بين المجموعات

   70.943 45 3192.4 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 14.46 3740.2 4 14961 بين المجموعات

   258.65 45 11639 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )( وجود فروق ذات داللة إحصائية 32.5)يتضح من الجدول 
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

 .المجاورة للمسكنتعزى لمتغير الكثافة البنائية 

 
 تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير الكثافة البنائية. :(19.5شكل رقم )
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نالحظ من الشكل ان الراحة الحرارية مرتفعة في المناطق قليلة الكثافة . أي انه كلما قلت الكثافة 
لكن الكثافة القليلة جدا نزلت  ينطبق على الرسم البياني لمحافظة قلقيليةزادت الراحة الحرارية هذا ما 

 عن القاعدة السابقة في مدينة نابلس.

 الخارجي من ضوضاء المدينة وحركة السيارات: اإلزعاج 25.5

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري 34.5)جدوى رقم 
الخارجي من ضوضاء  اإلزعاجلمتغير  من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعالدى عينة 

 المدينة وحركة السيارات.
 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 15.996 69.412 11 معدوم

 0 40 10 قليل

 0 40 6 متوسط

 8.4327 24 6 مرتفع

 0 20 17 جدا مرتفع

 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 27.889 55.556 7 معدوم

 22.361 66.667 14 قليل

 6.0302 58.182 11 متوسط

 10.377 30 9 مرتفع

 0 20 9 جدا مرتفع

 23.299 46 50 المجموع
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (35.5)جدوى رقم 
لمتغير اإلزعاج الخارجي من ضوضاء  لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 المدينة
 

 مجموع المربعات
درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 50.802 5344.5 4 21378 بين المجموعات

المجموعاتخالى   4734.1 45 105.2   
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 13.717 3653.5 4 14614 بين المجموعات
   266.35 45 11986 خالى المجموعات

    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  السابقيتضح من الجدول 
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

 .الخارجي والضوضاء اإلزعاجتعزى لمتغير 

 
الخارجي  اإلزعاجتحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا  :(20.5) شتتكل رقم

 ة وحركة السيارات.من ضوضاء المدين
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حركة  إنالخارجي زاد االرتياح لدى المستخدمين ففتحوا النوافذ وزادت التهوية كما  اإلزعاجكلما قل 
السيارات ترفع حرارة الجو المحيط من حرارة المحركات واحتكاك اإلطارات وما تخرجه من ملوثات 

 .من عوادمها دون رقابة، وينطبق هذا الكالم على كال المدينتين

 ظهور الرطوبة والتعفنات في الغرف: 26.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (36.5)جدوى رقم 
 لظهور الرطوبة في المنزى لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 8.2 38.3 24 يوجد ل

 10.9 70 10 قليل

 10 55 4 متوسط

 0 40 6 كثير

 8.3 24.2 6 جدا كثير

 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

 14.1 90 17 يوجد ل

 28.6 52 15 قليل

 10.3 66.7 6 متوسط

 9.8 53.3 2 كثير

 7.8 23.5 10 جدا كثير

 23.3 46 50 المجموع
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (37.5)جدوى رقم 
 لظهور الرطوبة في المنزى لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

درجات  مجموع المربعات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 93.043 5823.8 4 23295 بين المجموعات

   62.593 45 2816.7 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 17.483 4046.3 4 16185 بين المجموعات

   231.44 45 10415 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  السابقيتضح من الجدول 
تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، تعديل 

 لتعفنات في الغرف،اتعزى لمتغير ظهور الرطوبة و 

 
تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير ظهور  :(21.5) شكل رقم

 غرف.الرطوبة والتعفنات في ال
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عكسية بين زيادة الرطوبة واالرتياح  المدينتين فالعالقةكلما قلت الرطوبة زاد االرتياح الحراري في كال 
 الحراري.

 وسيلة لتبر د الفراغات في المنزى صيفا: أكثر 27.5
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (38.5)جدوى رقم 

 لوسيلة التبر د صيفا لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا
 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 3 المراوح
 8.2078 24 20 المكيفات

 19.156 58.519 27 ذكر ما جميع
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 10 النوافذ
 10.69 30 8 المراوح

 8.9443 55 16 المكيفات
 26.802 61.25 16 ذكر ما جميع

 23.299 46 50 المجموع

% لدى استخدام جميع 58.5حيث يتضح من نتائج الدراسة بان متوسط نسبة االرتياح الحراري قد بلغت 
 %61.2في مدينة نابلس فقد بلغت النسبة  أماوسائل تبريد الفراغات في المسكن صيفا في مدينة قلقيلية، 

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (39.5)جدوى رقم 
 لوسيلة التبر د صيفا لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 33.209 7645.6 2 15291 بين المجموعات

   230.23 47 10821 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 16.594 4608.3 3 13825 بين المجموعات

   277.72 46 12775 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع
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( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (38.5)يتضح من الجدول 
فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في 

 تعزى لمتغير وسيلة التبريد لفراغات المسكن صيفا، حيث كانت الفروق لصالح جميع الوسائل.

 
 تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا وسيلة التبريد صيفا :(22.5شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقارنة بين نسبة استعمال وسائل التبريد صيفا في مدينتي نابلس وقلقيلية :(23.5) شكل رقم
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 التدفئة شتاءا: إلجاحتياج الفراغات  28.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (40.5جدوى رقم )
 للحاجة لتدفئة شتاءا لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 1 معدوم
 0 20 11 قليل

 9.7872 33 20 متوسط
 15.435 65.9 17 كبير

 . 80 1 جدا كبير
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 3 قليل
 0 20 10 متوسط
 12.236 49.5 19 كبير

 25.179 61.1 18 جدا كبير
 23.299 46 50 المجموع

حيث يتضح من نتائج الدراسة بان متوسط نسبة االرتياح الحراري كانت متوسطة لدى الفراغات التي 
في نابلس فقد بلغت نسبة االرتياح  أما%، 80تدفئة بشكل كبير جدا في قلقيلية بنسبة  إلىتحتاج 

 %.61.1تدفئة بشكل كبير جدا  إلىالحراري لدى المساكن التي فيها فراغات تحتاج 

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (41.5)جدوى رقم 
 للحاجة لتدفئة شتاءالمباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لدى عينة من ا
درجات  مجموع المربعات 

 الحر ة
متوسطات 

 المربعات
مستوى  (F) قيمة

 الدللة

 قلقيلية
 0 40.911 5120.1 4 20480 بين المجموعات

   125.15 45 5631.8 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 14.941 4375.8 3 13127 بين المجموعات

   292.88 46 13473 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع
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( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (40.5)يتضح من الجدول 
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

 حاجة الفراغات للتدفئة.تعزى لمتغير 

 
تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لحاجة الفراغات  :(24.5شكل رقم )

 للتدفئة شتاءا.

كون منزل يعتمد على التدفئة بشكل كبير جدا ذا مساحة واسعة فيحقق ارتياح حراري صيفا لكن قد ي
قلقيلية عدد من المنازل في  ألقلليس في فصل الشتاء على الغالب وكون اإلجابة الموجودة كانت 

 وتراوحللتدفئة بحاجة متوسطة  أجابتالنسبة األعلى من العينة بإمكاننا التركيز على  منزل واحد أي
 %.65.9 إلى 33رتياح الحراري لمدينة قلقيلية من متوسط اال

التدفئة بشكل كبير  إلىمنازلهم تحتاج  أن إلى أشارواعدد من العينة  أكبروفي مدينة نابلس كان 
% وهي نسب معقولة لطبيعة جبال نابلس  61.1 إلى 49.5يليها الكبير جدا بنسب تتراوح بين 

 .الباردة
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 التدفئة الرئيسية حسب الوقود المستخدم في التشغيل: نوع وسيلة 29.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (42.5)جدوى رقم 
 لنوع الوقود المستخدم في التدفئة لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

المعياري النحراف  المتوسط الحسابي ن   

 قلقيلية

 0 20 5 الحطب
 8.5559 24.4 18 الكاز
 8.2808 44 15 الغاز

 11.547 76.6 12 الكهرباء
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 2 الحطب
 0 20 8 الكاز
 10.328 32 10 الغاز

 10.954 52 5 السولر
 21.197 60.8 25 الكهرباء
 23.299 46 50 المجموع

% في 76.6حيث يتضح من نتائج الدراسة بان متوسط نسبة االرتياح الحراري كانت مرتفعة بنسبة 
في مدنية نابلس فقد بلغ متوسط  قلقيلية. أماالمساكن التي تستخدم الكهرباء كوسيلة تدفئة، في مدينة 

 %.60.8نسبة االرتياح الحراري لدى المساكن التي تستخدم الكهرباء بنسبة 

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (43.5)جدوى رقم 
 لنوع الوقود المستخدم في التدفئة لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

درجات  مجموع المربعات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

مستوى  (F) قيمة
 الدللة

 قلقيلية
 0 93.73 7480.3 3 22441 بين المجموعات

   79.807 46 3671.1 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 13.231 3594 4 14376 بين المجموعات

   271.64 45 12224 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع
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( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (42.5يتضح من الجدول )
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

 .وسيلة التدفئة، حيث كانت الفروق لصالح وسائل التدفئة الكهربائيةتعزى لمتغير 

 
 ونابلس تبعا للوقود المستخدم.تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية  :(25.5)شكل رقم 

ارتياحا لدى المستخدمين لكنها تبين مدى  األكثروسيلة التدفئة المعتمدة على الكهرباء كانت  إن
الزائدة في المنخفضات الجوية وما يسببه زيادة  لألحمالمشكلة قدرة تحمل الشبكات الكهربائية الحالية 

 الكهربائي.الضغط من انقطاع متكرر للتيار 
 أكبرفي مدينة نابلس باعتمادهم الطاقة الكهربائية  أجابواعدد الذين  المدينتين،متماثلة لكال  جابةواإل

 .من الكهرباء أكثر والغاز بنسببينما أجاب سكان قلقيلية باعتمادهم وسائل أخرى مثل الكاز  عدد،
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 وجود تسرب لمياه المطر داخل المسكن: 30.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (44.5)جدوى رقم 
 لتسرب للمياه لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن  

 قلقيلية

 0 80 30 يوجد ل
 9.8027 27.3 18 السقف
 16.647 62.2 1 الجدران

 0 60 1 ذلك غير
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 15.954 60 18 يوجد ل
 0 20 23 السقف
 9.7014 26.6 6 الجدران
 31.472 57.1 2 النوافذ

 23.299 46 50 المجموع

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (45.5جدوى رقم )
 لتسرب للمياه لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 (F) قيمة
مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 38.067 6204.7 3 18614 بين المجموعات

   163 46 7497.8 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 15.7 4485.7 3 13457 بين المجموعات

   285.71 46 13143 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (44.5يتضح من الجدول )
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

 .رب المياهستتعزى لمتغير 
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 تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لتسرب مياه المطر :(26.5شكل رقم )

نسبة ارتياح حراري عندما ال يوجد أي تسرب لمياه المطر وان اقل نسبة ارتياح  أعلى أننالحظ 
 .عندما يكون هناك تسرب لمياه المطر من السقف لمدينتي نابلس وقلقيلية

 البارد شتاءمتوسط عدد ساعات تشغيل التدفئة في اليوم  31.5

سب المئوية لالرتياح الحراري لدى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والن (46.5جدوى رقم )
 البارد شتاءعدد ساعات تشغيل التدفئة في اليوم ل  عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

0-3 9 20 0 
4-7 18 28.889 10.226 
8-12 20 58 17.045 
13-16 2 80 0 
17-24 1 100 . 
 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

0-3 7 20 0 
4-7 23 40.87 16.491 
8-12 11 65.455 20.181 
13-16 1 40 . 
17-24 8 57.5 29.155 
 23.3 46 50 المجموع



136 
 

% لدى 100حيث يتبين من نتائج الدراسة بان متوسط نسبة االرتياح الحراري كانت مرتفعة جد بنسبة 
في مدينة نابلس فقد  أمامسجلة في قلقيلية،  متواصلة، وهيالمساكن التي تكون فيها ساعات التدفئة 

 .%65.4ساعة حيث بلغت نسبتها  12-8كانت النسبة متوسطة في ساعات التشغيل التي تصل من 

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (47.5جدوى رقم )
تشغيل التدفئة في اليوم  لمعدى عدد ساعات لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 البارد شتاء
درجات  مجموع المربعات 

 الحر ة
متوسطات 

 المربعات
 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 29.003 4703.6 4 18814 بين المجموعات
   162.17 45 7297.8 خالى المجموعات

    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 7.447 2648.7 4 10595 بين المجموعات
   355.67 45 16005 خالى المجموعات

    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (46.5يتضح من الجدول )
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

ساعات تشغل التدفئة من تعزى لمتغير متوسط ساعات التدفئة في الشتاء حيث كانت الفروق لصالح 
 .ساعة 8-12

 
 
 
 

 

 

 

 لساعات تشغيل التدفئة المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعاتحليل االرتياح الحراري لدى عينة من  :(27.5شكل رقم )
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 :عطاىإصالح األ البناء فيالتعاون بين جميع سكان  32.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (48.5جدوى رقم )
 للتعاون في صيانة البنايات السكنية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 20 10 معدوم

 6.3246 22 10 قليل

 0 40 10 متوسطة

 13.027 53.3 12 كبير

 7.0711 82.5 8 جدا كبير

 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 13 معدوم

 6.6667 37.7 9 قليل

 0 60 11 متوسطة

 10.954 68 5 كبير

 0 20 10 جدا كبير

 6.3246 22 10 المجموع

% ممكن 82.5حيث يتضح من نتائج الدراسة بان نسبة االرتياح الحراري كانت مرتفعة جدا بنسبة 
في مدينة نابلس فقد  أمافور حدوثها، في مدينة قلقيلية،  األعطال إصالحلديهم تعاون كبير جدا في 

 .األعطال إصالحمتوسطة ممكن لديهم تعاون كبير في  كانت بنسبة
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لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (49.5جدوى رقم )
 للتعاون في صيانة البنايات السكنية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 102.76 5883.8 4 23535.333 بين المجموعات

   57.259 45 2576.667 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 16.453 3949.4 4 15797.778 بين المجموعات

   240.05 45 10802.222 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع

( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (48.5يتضح من الجدول )
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

كانت الفروق لصالح  حدوثها. حيثتعزى لمتغير التعاون بين سكان البناية في اصالح االعطال فور 
 التعاون الكبير والكبير جدا.

 
تحليل االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لمتغير التعاون بين  :(28.5) شكل رقم

 فور حدوثها األعطال إصالحسكان البناية في 
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 الرغبة في تعديل تصميم المنزى: 33.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (50.5جدوى رقم )
 للرغبة في تعديل التصميم لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 0 80 8 معدوم
 10.033 72.222 18 قليل

 0 60 6 متوسطة
 15.492 35 16 كبير

 14.142 10 2 جدا كبير
 23.085 57.6 50 المجموع

 نابلس

 0 80 7 معدوم
 12.81 61.538 13 قليل

 0 40 10 متوسطة
 25.448 31.429 7 كبير

 28.465 55.385 13 جدا كبير
 23.299 46 50 المجموع

كانت كبيرة جدا لمن  قلقيليةفي تعديل تصميم المسكن في  بان الرغبةحيث يتضح من نتائج الدراسة 
في نابلس فقد بلغت نسبة من لديهم ارتياح حراري بنسبة  أما%، 90لديهم ارتياح حراري بنسبة 

 % هم ممن يرغبون في تعديل تصميم المنزل.68.5

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (51.5جدوى رقم )
 للرغبة في تعديل التصميم المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لدى عينة من

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 (F) قيمة
مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 42.053 5150.2 4 20601 بين المجموعات

   122.47 45 5511.1 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
المجموعاتبين   11022 4 2755.5 7.96 0 

   346.18 45 15578 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع
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( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (50.5يتضح من الجدول )
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

كانت الفروق لصالح الشقق التي تقع في  المسكن. حيثتعزى لمتغير الرغبة في تعديل تصميم 
 طوابق(. 3من  أعلىالطوابق العليا )

 
عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا ( تحليل الرتياح الحراري لدى 29.5شكل رقم )

 للرغبة في تعديل تصميم المنزى
 

كما هو ظاهر في الشكل اعاله ان الناس الذين تتوفر لديهم راحة حرارية عالية ال يرغبون باجراء 
اي تعديالت على منزلهم ، لكن االشخاص الغير مرتاحين حراريا لديهم رغبة كبيرة في تعديل 

% في كلتا المدينتين  80لتكون اكثر راحة . فوصل متوسط الراحة الحرارية الى منازلهم 
، وهناك اعداد لديها رغبة كبيرة في  لالشخاص المقتنعون بمساكنهم والرغبة في تعديلها معدومة 

 تعديل منزلها ومتوسط الراحة الحرارية لديهم اقل من غيرهم من المساكن .
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 :أخرى  أمورالنفايات البيتية في  استغالى 34.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (52.5جدوى رقم )
 لستغالى المخلفات والحد من تلوث البيئة لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 ن 
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف المعياري 

 قلقيلية

 0 20 8 نادرا
 12.794 34.6667 30 أحيانا

 0 60 2 الوقت معظم
 9.4281 80 10 دائما

 23.085 42.4 50 المجموع

 نابلس

 7.8591 23.5294 17 بذلك اهتم ل
 10.541 50 10 نادرا

 0 60 8 أحيانا
 14.142 80 5 الوقت معظم

 28.597 52 10 دائما
 23.299 46 50 المجموع

حيث يتضح من نتائج الدراسة بان من يستغلون النفايات البالستيكية دائما قد بلغ متوسط نسبة 
في مدينة نابلس فقد كانت النسبة  أما% م في قلقيلية، 80االرتياح الحراري لديهم في المساكن بنسبة 

 .أيضا% 80قريبا بنسبة 

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (53.5جدوى رقم )
 لالهتمام بالقضايا البيئية لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 
 مجموع المربعات

درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 (F) قيمة
مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 56.851 6855.1 3 20565 بين المجموعات

   120.58 46 5546.7 خالى المجموعات
    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 18.238 4112.9 4 16452 بين المجموعات

   225.52 45 10148 خالى المجموعات
    49 26600 المجموع
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( في α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (52.5يتضح من الجدول )
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

كانت الفروق لصالح من يستخدمون النفايات  البالستيكية. حيثتعزى لمتغير استغالل النفايات 
 .البالستيكية معظم الوقت

 
لالهتمام بالقضايا  من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعاتحليل االرتياح الحراري لدى عينة  :(30.5) شكل رقم

 البيئية الفردية

مدينة نابلس من العينة قيد البحث للتقليل من المخلفات المنزلية فكانت  رغبة سكانيعكس الشكل قلة 
حيانا أبينما قام األكثرية من العينة المستهدفة من قلقيلية باختيار  بذلك،نسبة لخيار ال اهتم  اعلي
لكن ال يوجد داللة مباشرة مع االرتياح الحراري والنفايات للمنازل حسب  شدة.أوسط الخيارات  وهي

 .البند الفرضية لهذاالدالة اإلحصائية ومنطق 
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 الطابق الذي تقع فيه الشقة: 35.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيار ة والنسب المئوية لالرتياح الحراري  (54.5جدوى رقم )
 لموقع الشقة بالنسبة لعدد الطوابق لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي ن 

 قلقيلية

 17.7 66.3 19 الطابق األوى
 0 40 10 الطابق الثاني
 8.4 24 10 الطابق الثالث
 0 20 10 الطابق الرابع

 20 20 1 الطابق الخامس فأكثر
 23.1 42.4 50 المجموع

 نابلس

 0 20 10 الطابق األوى
 10.3 32 10 الطابق الثاني
 8.4 56 10 الطابق الثالث
 0 60 5 الطابق الرابع

 27.7 61.3 15 الطابق الخامس فأكثر
 23.3 46 50 المجموع

متوسط نسبة ارتياح حراري في مدينة قلقيلية تمثلت في  أعلىحيث يتضح من نتائج الدراسة بان 
في نابلس فقد كانت  أما% وهي درجة متوسطة، 66.3بنسبة بلغت  ولالشقق التي تقع في الطابع األ

 .متوسطة أيضا% وهي 61.3س بنسبة امفي الشقق التي تقع في الطابع الخ

لفحص دللة الفروق في لالرتياح الحراري  ،نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (55.5جدوى رقم )
 لموقع الشقة بالنسبة لعدد الطوابق لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا

 مجموع المربعات 
درجات 
 الحر ة

متوسطات 
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الدللة

 قلقيلية
 0 35.511 4957.5 4 19829.895 بين المجموعات
   139.6 45 6282.105 خالى المجموعات

    49 26112 المجموع

 نابلس
 0 12.935 3556.7 4 14226.667 بين المجموعات
   274.96 45 12373.333 خالى المجموعات

    49 26600 المجموع
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( في α=0.05مستوى الداللة )عند وجود فروق ذات داللة إحصائية  (54.5يتضح من الجدول )
تعديل تصميم المباني السكنية القائمة في فلسطين لتتكيف مع بيئتها في ظل ظاهرة التغير المناخي، 

كانت الفروق لصالح الشقق التي تقع في الطوابق العليا  الطابق. حيثتعزى لمتغير موقع المسكن في 
 طوابق(. 3من  كثرا)

 
االرتياح الحراري لدى عينة من المباني في مدينتي قلقيلية ونابلس تبعا لعدد الطوابق في تحليل  :(31.5شكل رقم )

 البناية
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 السادسالفصل 
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 السادسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج 1.6
دورانها حول الشمس بمعدل  أثناءمناخ فلسطين يتغير بسبب تغير زاوية ميل األرض عن محورها  إن

درجات حرارة مرتفعة في بعض المناطق  إلىولعوامل بشرية مثل التلوث والوصول ، سنوي طبيعي
 إلىالمباني  إنشاءوباردة في مناطق أخرى بما يعرف ظاهرة التغير الحراري ؛ وبالتالي تحتاج تقنية 

تعديالت في ترتيب المواد المكونة لغالف المبنى واالستفادة من التقنيات الحديثة بالعزل التي يسهل 
تطبيقها مثل العزل من الداخل بتلبيس مواد العزل بشكل ديكور هادف وذو قيمة اقتصادية مستردة 

 وخالفه. االستفادةسطح المباني وأالخارجية للجدران  للمستخدمين. العوازلمن خالل توفير الراحة 
 التصميم والتنفيذ. أثناءمن المواد الصديقة للبيئة 

بالرغم من صغر مساحة فلسطين إال أن هنالك تنوع واضح في المناخ، حيث أنها تقسم إلى خمس 
تالي كل إقليم مناخي وبال مناطق مناخية مختلفة. وعند تصميم المباني يجب مراعاة هذه االختالفات

ففي مدينة نابلس الجبلية مشكلة التهوية كانت قليلة ومحدودة بينما  ،تختلف معالجاته عن اآلخر
وما يتبع ذلك من مشاكل  أكبرحركة هواء  إلىبرزت بشكل كبير في مباني قلقيلية التي تحتاج 

المرتفعة في مناخ مدينة قلقيليالرطوبة 
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 التحليل البيئي باستخدام المحاكاة ( ملخص لنتائج1.6جدوى رقم )
 قلقيلية نابلس وضع المبنى

ساعات عدم 
بالسنة ارتياح  

 تكييف
kWh/m2 

 تدفئة
kWh/m2 

 مجموع
kWh/m2 

ساعات عدم 
بالسنة ارتياح  

 تكييف
kWh/m2 

 تدفئة
kWh/m2 

 مجموع
kWh/m2 

 120.95 41.12 79.83 5952.00 116.05 52.64 63.41 5821.00 بدون تعديل
توجيهبعد ال  4631.00 49.14 40.61 89.75 4842.00 71.83 29.95 101.78 

عزىبعد ال  3521.00 46.44 28.75 75.19 3609.00 68.85 21.61 90.46 
تظليلبعد ال  2325.00 33.12 30.72 63.84 2511.00 44.64 22.32 66.96 
كتظاظمع ال   2810.00 41.13 34.65 75.78 2981.00 61.49 24.92 86.41 
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بالدراسة كذلك و   1-6كما هو مبين في جدول لقد تبين لنا من خالل التحليل بالمحاكاة الحرارية 
المبنى التقليدي باستعمال مواد بناء دون استخدام عازل حراري وبال توجيه وال تظليل اإلحصائية أن 

للطاقة في منطقتي نابلس وقلقيلية متقارب جدا وبفارق يقل  المتر المربع بالسنة كان معدل استهالك
% مع اختالف التوزيع بين التدفئة والتكييف، حيث كانت كمية الطاقة المستخدمة في التدفئة 4عن 

ان استهالك الطاقة في التكييف بقلقيلية ا في قلقيلية والعكس بالصيف حيث كفي نابلس أعلى منه
نه في نابلس. وفي كال الحالتين كان عدد ساعات االرتياح الحراري بدون وسائل التدفئة أعلى م

 % من ساعات العام.65والتكييف مرتفعا جدا وتزيد عن 
توجيه المبنى يلعب دورا هاما في تحقيق االرتياح الحراري وتوفير يتضح لنا أن  نتائج الدراسةمن 

يث من المهم توجيه المساحات الزجاجية األكبر ناحية استهالك الطاقة في التدفئة والتكييف. ح
الجنوب وتصغير الفتحات الزجاجية في جهتي الشرق والغرب على الحد األدنى الممكن. وهذا األمر 

الف العوامل المناخية صيفا وشتاء، حيث كان هنالك كان واضحا في منطقتي نابلس وقلقيلية رغم اخت
 هالك الطاقة سنويا عند توجيه المبنى بشكل سليم.% في است20انخفاض بنسبة تقرب من 
للبناء األخضر في فلسطين فيما يتعلق بعزل العناصر الرئيسة  اإلرشاديعند التقيد بتعليمات الدليل 

بغالف المبنى تبين لنا من النتائج بالجدول أعاله أن هذا العزل قد أعطى نتائج إيجابية واضحة 
المنطقتين ولكن بنسبة أعلى بكثير في تخفيض  بكلى% 10يد عن بتخفيض استهالك الطاقة بنسبة تز 

سلبية بسبب أحيانا نتيجة الاستهالك الطاقة في عملية التدفئة، ولكن في عملية التكييف فقد تكون 
االنحباس الحراري عند عدم مراعاة عناصر أخرى مهمة كالتظليل والتهوية والكتلة الحرارية. كذلك 

العزل الحراري في المناطق الباردة قد يعطي نتائج إيجابية بنسب محدودة، ولكن  فقد تبين لنا أن زيادة
في المناطق الدافئة والحارة صيفا قد تكون النتيجة سلبية خاصة في حالة عدم توفر التهوية والتظليل 

 المناسبين.
تاج إلى نتائج إيجابية واضحة في فصل الشتاء ويح يايمكن أن يعطوعزله جيدا إن توجيه المبنى 

معالجة فعالة لفصل الصيف. ويعتبر التظليل المناسب للمساحات الزجاجية خاصة في الجهة الجنوبية 
. وقد تبين من نتائج التحليل أن هذا التظليل اإلشعاعمن الحل األنسب لتقليل الكسب الحراري 

لى تخفيض قد أدى إلى زيادة االرتياح الحراري بشكل ملحوظ في كال المدينتي أفقيةبمظالت  ن وا 
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% سنويا في كال المنطقتين وبشكل واضح في 25بنسبة تتجاوز باستهالك الطاقة بالتدفئة والتكييف 
 منطقة قلقيلية بسبب ارتفاع استهالك الطاقة بالتكييف بسبب الحرارة والرطوبة العالية.

والتعرض للشمس  كذلك تبين لنا وبشكل واضح أن اكتظاظ المباني وعدم توفير مسافات كافية للتهوية
زيادة ساعات عدم االرتياح وخاصة بالمناطق الحارة والرطبة. وقد وصلت  إلىيؤدي بشكل واضح 

 % في منطقة نابلس.20% في منطقة قلقيلية وأكثر من 30أكثر من  إلىهذه النسبة 
وبشكل عام يمكن تلخيص نتائج عملية التحليل السابقة إلى أن توجيه المبنى السليم وعزله حسب 
ضافة تظليل فعال قد أدت إل خفض استهالك الطاقة في التدفئة  التعليمات الخاصة في فلسطين وا 

ات % سنويا وكذلك خفض ساع45والتكييف في منطقتي نابلس وقلقيلية بنسبة إجمالية متقاربة حوالي 
ساعة سنويا  5900عدم االرتياح عند عدم استخدام أي نوع من وسائل التدفئة والتكييف من حوالي 

% 55ساعة سنويا، أي أن هنالك تخفيض بساعات عدم االرتياح بنسبة تزيد عن  2500أقل من  إلى
 سنويا في كال المنطقتين.

عمل فتحات في جدران ئج ومنها أن ومن تحليل النتائج اإلحصائية يتبين لنا كذلك مجموعة من النتا
 التقطيع الداخلي لبعض الفراغات يزيد من حركة الهواء داخل المنزل وزيادة التهوية وتقليل الرطوبة.

 إلىالشمس  أشعةعمل كاسرات شمس مدروسة وتعتمد أنظمة المباني الذكية بحيث تسمح بمرور 
الماء في غير موضعه عدو  .الداخل في فصل الشتاء وطالما احتاج الفراغ ذلك وتمنع ذلك صيفا

 أولمباني ومستخدميها، مثل تسرب الرطوبة من األرض عبر الجدران في األدوار األرضية، لراحة ا
الماء من تكاثف  أوأو دخول مياه المطر عبر النوافذ وحواف األبواب،  األسقفمن تسرب للمياه عبر 

صالح العطل فور اكتشافه أ على جدران المنزل الداخلية. و أي تسرب للمياه من خالل التمديدات وا 
 والعمل على حماية المباني من المياه المتسربة.

معالجات على مختلف المستويات فهي تضر بالبنية األساسية  إلىالرطوبة المرتفعة تحتاج  إنكما 
وتقلل الرطوبة من التعرق والشعور اإلنساني بالراحة في درجات  كماالمباني. في  اإلنشائيةللعناصر 

 الحرارة المتوسطة.
 .متفاوتةبنسب  الشعور بالراحة للمستخدمين منها علىتؤثر جميع عناصر المبنى والمواد المصنوعة 
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 التوصيات: 2.6
 على ضوء نتائج الدراسة، قامت الباحثة بطرح التوصيات التالية:

الواجهات الجنوبية إما بإضافة عناصر معمارية مثل البالكين أو عمل عمل تظليل على  .1
كاسرات شمسية أو باستعمال العناصر الطبيعية مثل المتسلقات النباتية وزراعة األشجار 
متساقطة األوراق في الجهة الجنوبية للمنزل فتسمح لمرور اشعة الشمس في الشتاء وتقلل 

 من ذلك في الصيف.
ير للمباني واستخدام العوازل المناسبة ذات الجودة العالية ؛ ألن الطوابق تظليل السطح األخ .2

لتعرضها المباشر الشعة الشمس وبالتالي ارتفاع العلوية كان االرتياح فيها سيء في الفصلين 
 درجات الحرارة صيفا.

استخدام أساليب تقطيع داخلي تناسب الفراغات وتكون خفيفة وعازلة وذات ارتفاع يسمح  .3
، ويمكن استخدام الطوب الزجاجي في ور الضوء الطبيعي الى الصالونات والممراتبمر 

ألنه اثناء المسح للدراسة تبين وجود عدد ال بأس به من الفراغات المعتمة .بعض الفراغات
 داخل مباني الشقق السكنية واعتمادها على االنارة الكهربائية.

ؤقت كاستخدام غرفة الضيوف الجنوبية تغيير استخدام بعض فراغات المنزل بشكل فصلي م .4
في فصل الشتاء بدال من الصالة الغربية التي تتطلب الكثير من التدفئة وهو حل غير مكلف 

 ويقلل من فاتورة التدفئة. لكنه يتطلب مرونة تغيير االستخدام في التصميم منذ البداية.
العاكس للتحكم بنسبة دخول اختيار أنواع مالئمة ومحسنة من الزجاج للنوافذ مثال الزجاج  .5

 ، واستخدام الزجاج المزدوج للتقليل من الضوضاء وفقد الحرارة . الشمس للفراغات
استخدام الدهانات ذات الصفات المحدثة واإلضافية التي تقوم ببعض أنواع العزل والحرص  .6

 على اختيار ألوان فاتحة لألسطح المواجهة ألشعة الشمس المباشرة لفترة كبيرة .
ستفادة من الطاقة الشمسية صيفا وطاقة الرياح شتاءًا في توليد االحتياجات المنزلية من اال .7

نارة الخدمات في البنايات السكنية على اقل  الكهرباء إن أمكن، أو في تشغيل المصاعد وا 
 تقدير.
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االستفادة من بيت الدرج المشترك بتطبيق تقنيات ملقف الهواء فيه لتحريك الهواء وتجديده  .8
  خل ابنية الشقق السكنية .دا

استخدام مواد ذات سعة حرارية وخصائص مناسبة لالستخدام فمثال استعمال الحجر في  .9
المباني السكنية صفة جيدة خاصة انه يقلل الفارق بين الداخل والخارج دون وجود وسائل 

درجات لكن هناك أصناف رديئة من الحجر تمتص الماء وتعمل  9إلى  1.5التدفئة من 
لى إعادة امتصاص الحرارة من الداخل لتحرير قطرات الماء الراشحة فينعكس ذلك سلبا ع

 على الراحة الحرارية.
ضرورة عمل صيانة دورية للمبنى القائم للمحافظة عليه واالطالة في عمره الزمني ، وبالتالي  .10

 الراحة للمستخدمين وتقليل أضرار الرطوبة والتعفن داخل الشقق .
لتزام بتوجيهات الدليل اإلرشادي للبناء األخضر في فلسطين في تحديد قيمة من الواجب اال .11

العزل الحراري لغالف المبنى السكني وعدم زيادة أو تخفيض قيمة العزل ألن ذلك قد يؤدي 
 إلى نتائج سلبية.

ويمكن القول ان هناك توصيات للمخططين والذين يوجهون عملية بناء االحياء السكنية بضرورة 
 مراعاة بعض الشروط  قبل االنشاء 

اشعة يجب تقسيم األراضي المخصصة للمباني السكنية بحيث تكون منظمة بشكل ال تحجب  .1
ئي قد يمنع مبان أخرى، وكذلك أن ال توزع بشكل عشوا الشمس عن بعض المباني مقابل

 حركة الهواء والرياح في فصل الصيف.
توجيه شوارع المدينة باتجاه الرياح السائدة وجعلها ذات عرض كبير يسمح بحركة الهواء  .2

وخروج الملوثات منها، ففي معظم المدن اإلسالمية كانت توجه الشوارع باتجاه القبلة وباتجاه 
 متعامد عليها ألغراض دينية وبيئية.

عرض الشوارع في المناطق الحارة والرطبة وتوجيه الشوارع الرئيسة بحيث تكون يجب زيادة  .3
 باتجاه الرياح في فصل الصيف.

يجب التخطيط بشكل سليم لالرتدادات في المباني السكنية بشكل خاص والمباني األخرى  .4
 بشكل عام بحيث أن هذه االرتدادات تزداد في المناطق الحارة والمناطق عالية الرطوبة
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جب اعتماد التصميم البيئي المتكامل للعمارات السكنية بتوفير كافة العناصر البيئية مجتمعة ي .5
الكتلة الحرارية المناسبة  واختياربما فيها توجيه المبنى، العزل الحراري، التظليل، التهوية 

 للمبنى.
تقريرًا  توصيل الخدمات العامة من ماء وكهرباء وغيرها ألي مبنى سكني ال يقدم مالكهعدم  .6

 موقعًا من المكتب المصمم واألمانة يفيد بااللتزام بالعزل الحراري الوارد بالمخططات المعتمدة
 .كما هو معمول به في بعض الدول العربية والخليجية

سكانات للشقق السكنية لمدة عام واحد على األقل لتمر عليه الفصول كفالة أصحاب اإل .7
سرب للمياه والرطوبة لما لها من أثر سيء على صحة األربعة و التأكد من عدم وجود أي ت

 اإلنسان وسالمة المبنى وزيادة الشعور بعدم االرتياح.

 تللدراسات المستقبلية أنصح بتو 
الشمس، فمثال باإلمكان عمل حقول توليد الطاقة  ألشعةالمناطق السهلية وأكثرها تعرضا  أفضلدراسة 

الكهربائية خارج حدود الجدار المحيط في مدينة قلقيلية من طاقة الشمس وبالتالي تقليل األحمال على 
الشبكة القطرية وعدم قطع التيار الكهربائي؛ كما في محطة ثيمس في فرنسا حيث تدور المرايا كزهرة 

 األشعةعموديا فهي تتابع تغير زوايا السمت واالرتفاع  ثم عكس  عةاألشسقوط  إلبقاءعباد الشمس 
 برج الطاقة الشمسية وتسخينه وتوليد الكهرباء . إلى

أو يمكن عمل حقول من المرايا العاكسة بزوايا ميل مختلفة بحيث تعكس أشعة الشمس بشكل مستمر 
، الي يكون البعد البؤري كبيرعلى برج في وسط الحقل يكون في بؤرة المرايا شبه المسطحة وبالت

الشمسي  اإلشعاعمناطق سهلية واسعة.  يقوم مبدأ عمل البرج كما ذكرنا سابقا في باب  إلىويحتاج 
؛ باالستفادة من الطاقة الحرارية لزيادة البخار ودفع مولدات توربينية وبالتالي توليد الطاقة الكهربائيةمن 

 ,Daggettكاليفورنيا ة الشمسية الحرارية في داجتالطاقالطاقة الحرارية للشمس مثل مشروع 
California  ((U.S.NASA . 
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 في كاليفورنياتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الحرارية للشمس  :(1.6شكل رقم )

http://www.atlasobscura.com/places/solar-one-and-solar-two  

ويمكن تنفيذ هذا المشروع في البرج الشمسي  إلىالشمس  أشعةيظهر في الشكل المرايا التي تعكس 
 HOURSاألراضي الغير مستغلة لعدم إمكانية البناء عليها واستصدار رخص ، واهم مزاياها 

OF FULL SUN   االستفادة القصوى من أشعة الشمس طول النهار على عكس الخاليا الشمسية
فقط .العادية التي تحقق أقصى استفادة في وقت الذروة 

http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSmJe66cfOAhVmCsAKHehiDrEQjRwIBw&url=http://www.epodunk.com/cgi-bin/genInfo.php?locIndex=10052&psig=AFQjCNGKMOaxsbg1wEDMkl5uB9G-PTkUHA&ust=1471501752471860
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Abstract 

This study aimed to identify the modified design of residential buildings in 

Palestine to adapt to their environment due to climate change, and to achieve 

the objectives of the study, reliability and validity of the study instrument 

were tested, also, after data collection process, data were coded and entered 

and processed statistically. The study population consisted of all existing 

residential buildings in the cities of Qalqilia and Nablus in 2015. the study 

sample consisted of (100) buildings in the cities of Qalqilia and Nablus, the 

sample building was chosen purposely. Moreover, the study relied on 

computer simulations to develop a model that represents a building scattered 

in Palestine in the cities of Qalqilia and Nablus to compare the effect of 

directing the building, thermal insulation, shading and crowding with the 

surrounding buildings on the thermal performance of the building and 

thermal satisfaction. the study concluded that the best orientation of the 

building to the south with a shading elements considered an appropriate 

thermal insulation has led to a reduction of energy consumption in the 

heating and air-conditioning in both cities by 45%. Furthermore, the increase 

in building density leads to lower thermal satisfaction of the population and 
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increase the energy consumption of heating and air conditioning, especially 

in hot and humid areas, this requires the need to expand Street View to 

increase air movement, especially in those areas to provide better climate 

environment and reduce dependence on means of industrial air conditioning 

thus energy conservation to reduce the emission of environmentally harmful 

gases. 

 




