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 السمخص
بسا  ستغاللياإتعتبخ الظاقة وسيمة األمؼ لمتقجم والخقي، وقج عسل اإلندان مشح بجء الخميقة عمى تظؾيخ مرادرىا و 

الظاقة في السباني عامل محؾري عمى الرعيج السحمي  وإستغالل كفاءة إستيالك ة. إنيتشاسب واحتياجاتو الستدايج
 السذكمة البحثيةاىؼ السخاحل لتحقيق كفاءة استغالل الظاقة. تكسؽ ة ترسيؼ السباني تسثل مخحمن أ كسا، والعالسي

 عشج ترسيؼ السباني. في إالستيالك الجائخ لمظاقة في السباني بميبيا وذلػ لعجم تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة
وتدمط الؾرقة البحثية الزؾء عمي دور فخيق الترسيؼ واىؼ الخرائص التي يجب ان يتحمى بيا لتحقيق ذلػ. 

الي التعخف عمي مدتؾى تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة عشج ترسيؼ السذاريع العسخانية والتعخف  البحث يجفي
فخيق الترسيؼ لتسكشو مؽ إنجاز تراميؼ تحقق كفاءة عالية في عمي التحجيات والعخاقيل واىؼ الخرائص الالزمة ل

في والسشيج الكسي  لسدج بيؽ السشيج الكيفيت اأعتسج البحث مشيجية .في السباني إستغالل وإستيالك الظاقة
ان مدتؾى تزسيؽ  اوضحت الشتائج. االستبيانات والسقابالت الذخرية تجسيع وتحميل السعمؾمات مؽ خالل

كفاءة الظاقة مؽ قبل فخيق الترسيؼ في ليبيا كان متجنيًا. بيشت الشتائج أن مدتؾى متغيخ تزسيؽ متظمبات 
الظاقات الستججدة  ىؾ االدنى بيؽ متغيخات الجراسة. كسا بيشت الشتائج أن نقص السعخفة والسيارات الالزمة مؽ 

ع العسخانية. كسا أعيخت عؾامل أىؼ اسباب تجني مدتؾى تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة في تراميؼ السذاري
خارجية تؤثخ سمبًا عمي فخيق الترسيؼ عشج ترسيؼ السباني وأىسيا غياب االنغسة والتذخيعات الفعالة السذجعة 

تحديؽ  تقؾد الىالتي مؽ خالل تبشييا في مخحمة الترسيؼ   التؾصياتبظخح مجسؾعة مؽ  الؾرقة لحلػ. أختتست
  . في السباني بميبيا كفأءة الظاقة

 دتجامة، ليبيا.الس السباني السذاريع العسخانية،خرائص فخيق الترسيؼ،  ءة الظاقة،اكف  الكمسات االفتتاحية:
 
 السقدمة .1

،حيث [1]لؼ تعج البيئة العسخانية في ىحا العرخ بسعدل عؽ القزايا البيئة الحخجة التي باتت تيجد العالؼ بأسخه
تدتيمػ البيئة العسخانية برفة عامو كسيات كبيخة مؽ الظاقة بجءًا مؽ عسميات انتاج مؾاد البشاء ومخاحل البشاء 
والتذغيل  واالستخجام ووصؾال الى مخحمة اليجم وتدداد معجالت إستيالك الظاقة بدياده عجد الدكان والحي يتظمب 

ح العقؾد االربعة الساضية بالجور السحؾري الحي تمعبة الظاقة في زيادة عجد السباني. مؽ أجل ذلػ اىتؼ العالؼ مش
التاثيخ السباشخ عمى جسيع الجؾانب السعيذية، وبالتالي بجأت معغؼ دول العالؼ الشغخ بججية في اساليب إستخجام 

وطخق  البحث عؽ كيفية االستخجام االمثل ليا وتكثيف الجراسات واالبحاث الستشباط وسائل بغيةالظاقة وذلػ 
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ججيجه تحقق بيا التخشيج االمثل الستيالك الظاقة وتظبيق مرادر طاقات بجيمو. كسا نجج انو في السقابل تعاني 
الظاقة التقميجية السعتسجة عمى الؾقؾد االحفؾري مؽ الشزؾب الدخيع نتيجة االحتياج الستدايج ليا خالل مخاحل 

الذجيج نتيجة لمترسيؼ الغيخ مشاسب لمسباني مسا يجعميا  عسخ اي مبشى، كسا تعاني ايزا ىحه الظاقة مؽ اليجر
مدتشدفة لمظاقة بذكل كبيخ ناىيػ عؽ ماتدببو مؽ اضخار بيئية جديسة. لحلػ ىشا تبخز اىسية دراسة فخيق 

 الترسيؼ وخرائرو لعالج ىحه السذاكل مؽ أجل تحديؽ كفاءة إستيالك الظاقة في السباني. 
 
 مذكمة البحث .2

يئة السبشية في ليبيا نجج بؾضؾح ان أغمب السباني بسختمف أنؾاعيا ترسؼ وتشفح بظخيقو تجعميا بالشغخ الى الب
تعتسج إعتساد كبيخ عمى االجيدة السيكانيكية في التبخيج صيفا والتجفئة شتاءًا  مسا يدبب ىجرًا كبيخًا في الظاقة 

ه الظاقة ناضبة وغيخ مدتجامة تدبب السدتسجة مؽ الؾقؾد االحفؾري كالشفط والغاز.  مسا الشػ فيو ان ىح
ليحه الؾرقة البحثية في عجم مخاعاة  كفاءة استيالك  السذكمة البحثيةإستشداف جائخ لمسؾارد وأضخار لمبيئة. تكسؽ 

الحي يمعبو في وجؾد الشقص السعخفي أتجاه الجور الظاقة عشج ترسيؼ السباني بميبيا. بخزت مذكمة البحث الخئيدية 
في الحج مؽ االستيالك الجائخ لمظاقة في السباني والحي يختبط مدتؾي أداءه بالخرائص العامة فخيق الترسيؼ 

 والسدتجامة لجي فخيق الترسيؼ. والتي مشيا مدتؾى السعخفة والسيارات التي تتعمق بكفاءة الظاقة بالسباني بميبيا. 
 

 الطار الشظري  وتداؤالت البحث: ا 2.1

 تؼ التؾصل الي تداؤالت  البحث التالية:  (1كسا ىؾ مبيؽ في الذكل رقؼ )لمبحث  مؽ خالل االطار الشغخي 
 .ما مدتؾى خرائص االستجامة لجي فخيق الترسيؼ الستعمقة بكفاءة الظاقة لمسباني بميبيا -1
 ما مجي مدتؾى تزسيؽ عشاصخ ومفخدات كفاءة الظاقة في مخحمة ترسيؼ السباني بميبيا.  -2
 لتي تؾاجو فخيق الترسيؼ نحؾ تحديؽ كفاءة الظاقة في السباني بميبيا. ماىي أىؼ التحجيات والرعؾبات ا -3

 

 

 

 

  يؾضح  االطار الشغخي لمبحث :(1شكل )  
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 أهداف البحث: 2.2
يتسحؾر اليجف الخئيدي لمؾرقة البحثية في معخفة مجى تأثيخ خرائص فخيق الترسيؼ عمى كفاءة إستيالك 

 مؽ خالل محاولة تحقيق االىجاف الفخعية التالية:الظاقة في البيئة العسخانية بميبيا، وذلػ 
 التعخف عمي مدتؾى خرائص االستجامة لجي فخيق الترسيؼ الستعمقة بكفاءة الظاقة لمسباني بميبيا.  -1
 تحجيج مدتؾى تزسيؽ عشاصخ ومفخدات كفاءة الظاقة في مخحمة الترسيؼ.  -2
 يؽ كفاءة الظاقة في السباني بميبيا. معخفة التحجيات والرعؾبات التي تؾاجو فخيق الترسيؼ نحؾ تحد -3
 
 الدراسات الدابقة .3

أربعة أىجاف لمسباني السدتجامة وىي كفاءة الظاقة وكفاءة  OECDحجدت مشغسة التعاون االقترادي والتشسية 
.  ان مفاىيؼ الترسيؼ السدتجام والعسارة الخزخاء تتسحؾر حؾل [1]السرمجر والتؾافق مع البيئة وإدارة البيئة 

السباني التي يتؼ ترسيسيا وتشفيحىا وتذغيميا بأساليب وتقشيات تعسل عمى تقميل االثخ البيئي وتقؾد الى التقميل مؽ 
اوضحت االستيالك الجائخ لمظاقة في السباني وخفض تكاليف التذغيل والريانة وتحقق بيئة عسخانية مخيحة. 

. أكج تقخيخ وكالة [2]كفاءة إستيالك الظاقة  ىي احجى أىؼ روافج الترسيؼ العسخاني السدتجام ان  RFKدراسة 
والرشاعة الدكشية  إن اعتساد األساليب التي تداىؼ باالستخجام الفعال لمظاقة في السباني الظاقة الجولية عمى 

األمخ الحي  2252في العالؼ بسقجار الثمث بحمؾل عام معجل استيالك الظاقة  خفضووسائل الشقل  يسكؽ أن ي
  [2] ويؾقف  او يحج مؽ تفاقؼ  عاىخة االحتباس الحخاري  ومدتؾى التمؾث البيئي ةالحخاري اثسيخفف مؽ االنبعاث

، عيخ تؾجو عالسي لالستخجام الفعال لمظاقة في السباني بيجف الحج مؽ 1973بعج أزمة الظاقة سشة 
الؾقؾد االحفؾري وتقميل االنبعاثاث الحخارية ومؾاجية عاىخة االحتباس الحخاري. كسا بخز مفيؾم أمؽ  استخجام

 الباحثيؽ وخرؾصا في الجول الستقجمة.العمساء و  ىتسام إ الظاقة وأصبحت قزية االستخجام الفعال لمظاقة محط 
في استيالك الظاقة حيث أوضحت دراسة  معغؼ دول العالؼ الثالث تعاني مؽ اليجر الكبيخأن في السقابل   نجج
ان السباني  في ليبيا تدتشدف قجر كبيخ مؽ الظاقة حيث ان السباني الدكشية  2216بيا الغؾل والحظاب سشة  مقا

 [3].% مؽ الظاقة 36فقط في ليبيا تدتيمػ حؾالي 
  

الدمبية  الشغؼ استخجام مؽ نابعة فكخية بتؾجيات العرخ تؾاكب مباني خمق إلى الدبيات السعساريةأ أشارت
(Passive) وإدامة البشاء عسمية في الظاقات السعتسجة عمى الؾقؾد االحفؾري  اقل قجر مسكؽ مؽ تدتخجم التي 

الظاقة وعجم او التقميل الى أقرى قجر مؽ إستخجام الؾسائل السيكانيكية في  باقتراد حياتو دورة خالل السبشى
. في البيئية السمؾثات عشيا ويشتج الشابزة الظاقة ن الؾسائل السيكانيكية تدتيمػالتبخيج صيفا والتجفئة شتاءا، كسا ا

 تحاكي مكانيا نابعة مؽ حجيثة مجن ( أشار فؾستخ الى خمق1999كتابو الحي بعشؾان أعسال نؾمان فؾستخ )
الستججدة كالظاقة  الظاقات مؽ ذاتيا طاقتو يؾفخ أن السبشى حجيثة،  فعمى تقشية وسائل باستخجام البيئي محيظيا

وأعيخت الجراسات التي أجخيت في الجول  التي اتبعت سياسات صارمة بذأن تؾجيو  .[4] الذسدية وطاقة الخياح
االستخجام الفعال لمظاقة؛ كالسانيا مثال، أن ىحه اإلجخاءات رغؼ كؾنيا مكمفة في البجاية إال أنيا مججية اقتراديًا 

 عمى السجى البعيج. 
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راسات الدابقة ان العسارة السحمية غشية بالحمؾل البيئية الشاجحة والتي تؾفخ راحة مشاخية لسدتعسمييا كسا بيشت الج
واوصت ىحه الجراسات باالستفادة مؽ ىحه الحمؾل السؾجؾدة في السباني التقميجية التي مؽ شانيا ان تقمل 

التقميجية  ىحه الحمؾل التي في السباني عمى االعتساد ىؾ السدتجام العسل أساس االستيالك الجائخ لمظاقة.  أن
أكجت  [5].الظبيعة  تقميجية تحاكي عشاصخ وجؾد إلى البيئية السختمفة، باإلضافة التأثيخات تعكذ مباني ألنيا

القخارات التي تعكذ سمؾك السبشى السعساري لمسياني حيث ان أغمب  أىسية مخحمة الترسيؼ أيزا الجراسات الدابقة
فخيق الترسيؼ في تقجيؼ الخيارات والبجائل أثشاء عسميات  يتجمى فييا دورالتي  ىحه السخحمةفي  اتخاذىايتؼ 

  [6] .ةالسشاسب القخارت الترسيسية لمؾصؾل الىالترسيؼ 
   

حيث يعتسج فخيق الترسيؼ  عامل جؾىخي، ؼيأعزاء فخيق الترسالسكتدبة لجى سيارات البان   Putteأوضح 
بخامج الحاسؾب مثل بخامج تقييؼ االثخ البيئي وكفاءة  استخجاملسيارات  اكتدابو ىلمؾصؾل لسبشى مدتجام عم
مؽ  الحجيثة التقشيةسيارات التؾفخ الى أن   Megatكسا أشار [7]. وغيخىا السشاخيةالظاقة وحدابات الخاحة 

مؽ التحجيات التي تؾاجو فخيق ىي   بخامج الحاسؾب الخاصة بكفاءة الظاقة والخاحة السشاخية والسجدسات التقشية
أشارت دراسة أجخاىا  [8] ذات كفاءة عالية في استيالك الظاقة. مدتجامةالترسيؼ لمؾصؾل لترسيؼ مباني 

% مؽ مجسل العؾائق التي تؾاجو تحديؽ 28أن كفاءة فخيق الترسيؼ تداىؼ بحؾالي مجمذ االبشية الخزخاء 
التؾاصل مع  ىكسا أن قجرة فخيق الترسيؼ عم. ط وشسال افخيقيافي دول الذخق االوس مخخجات السباني الخزخاء

ميؼ في تحديؽ مخخجات  بتقييؼ إستجامة السباني الكتداب السيارات الالزمة ليا دور االطخاف ذات العالقة
     [9].   الترسيؼ السدتجام

 
 :البحث مشهجيةالجانب العسمي و  .4

 في تجسيع وتحميل السعمؾمات مؽ خاللوالسشيج الكسي  لسدج بيؽ السشيج الكيفيا البحث مشيجيةت أعتسج
مع فخق الترسيؼ لمسذاريع العسخانية في ليبيا. حيث اشتسمت االستبيانات فخق  االستبيانات والسقابالت الذخرية

ستبيان عمى بعض إدارات السذخوعات بالجيات إ( 112الترسيؼ في القظاعيؽ العام والخاص.  تؼ تؾزيع عجد )
( إستبيان صالح 94عجد ) خاصة والسكاتب االستذارية السحمية العاممة في ليبيا و لقج تؼ الحرؾل عمىالعامة وال

تأثيخ خرائص فخيق مقابمة شخرية. اعتسج االسمؾب الؾصفي التحميمي في دراسة  33لمتحميل، باالضافة لعجد 
ؼ تحجيج مدتؾى خرائص فخيق ومؽ ت ءة إستيالك الظاقة لتحقيق مباني مدتجامة في ليبيااالترسيؼ عمى كف

الترسيؼ خالل عسميات الترسيؼ وذلػ لمتؾصل الى مجى إستخجام او االخج في االعتبار تزسيؽ العشاصخ 
والسفخدات التي تحقق كفاءة استيالك الظاقة ومعخفة التحجيات والرعؾبات التي تعيق تحقيقيا مؽ خالل أدوات 

 البحث التالية:
  رة والجوريات والكتب وبعض مؾاقع شبكة السعمؾمات الجولية )االنتخنت(.االطالع عمى االبحاث السشذؾ 
  إجخاء إستبيانات ومقابالت شخرية مع  ميشجسي الجيات العامة التي تتؾلي ترسيؼ أومتابعة عسميات

 الترسيؼ وفخق الترسيؼ بالسكاتب االستذارية في مختمف الجوائخ اليشجسية في ليبيا.
 إستخجام بخنامج التحميل ا( الحرائيSPSS) .لتحميل نتائج االستبيان  
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 :السشاقذةو الشتائج .5

تتشاول الؾرقة البحثية العالقة الخئيدية بيؽ متغيخيؽ احجىؼ تابع واالخخ مدتقل وىؼ خرائص فخيق الترسيؼ 
وكفاءة استيالك الظاقة في السباني بميبيا. سيتؼ في ىحا الجدء مؽ البحث مشاقذة نتائج االستبيانات والسقابالت 

مؽ السعسارييؽ وميشجسي الكيخباء والسيكانيكا  الذخرية مع االطخاف ذوي العالقة الستزسشيؽ لفخيق الترسيؼ
عمى نؾع  ىحا البحثقتقرخ يوالحيؽ سبق ليؼ االنخخاط في اعسال الترسيؼ والتشفيح لسباني مختمفة في ليبيا. لؼ 

في  معيؽ مؽ السباني وانسا ىجف البحث ىؾ معخفة مجى تاثيخ خرائص فخيق الترسيؼ عمى كفاءة الظاقة
رشيف عخض ومشاقذة الشتائج حدب االطار الشغخي لمجراسة ومشاقذة نتائج العؾامل ت لحلػ سيتؼ السباني،

  .ومتغيخاتيا
 

:فيسا يتعمق باالستدامة خرائص فريق الترسيم ى مدته   5.1  
( السعجل العام لسدتؾي خرائص الفخيق الستعمقة 1أعيخت نتائج الجراسة  كسا ىؾ مبيؽ في الذكل رقؼ )

( في عامل قجرة فخيق الترسيؼ عمي 2.83(. كسا بيشت مدتؾي متؾسط ) 2.58باالستجامة وكانت متجنية ) 
لترسيؼ السدتجام كان  في ادني سخعة إنجاز الترسيؼ السدتجام. بيشسا عامل ميارات فخيق الترسيؼ في القيام با

 (. 1.69مدتؾًى بيؽ جسيع عؾامل خرائص فخيق الترسيؼ السدتجامة) 
 

 

 عالي جداً  5.1 -4.9عالي ،  4.9 – 1.5متوسط ،  1.4- 9.7متدني ،  9.6-3.9متدني جداً ،  3-3.8
 

 خرائص فخيق الترسيؼ فيسا يتعمق بالسباني السدتجامة(: مدتؾى 2رقؼ ) شكل

 

ىحه الشتائج تذيخ الى مدتؾى قجرة فخق الترسيؼ الستؾسظة عمي ادارة عسميات الترسيؼ التقميجية االنيا تؾاجو 
تحجيات في عجم تؾفخ السعخفة والسيارات الالزمة لمؾصؾل لترسيؼ مدتجام. مؽ خالل السقابالت الذخرية بيشت 

مسثمي الجيات العامة مؽ معخفة أو  الشتائج أن ماتحرل عميو اعزاء فخق الترسيؼ كاًل في تخررو أو
ميارات لؼ يتؼ تجريدو في السخاحل الجامعية أو التجريب عميو في مخاكد تجريب متخررو تعشي بحدابات كفاءة 

 الظاقة عشج ترسيؼ السباني. 
ىحا يعكذ مجي تجني مخخجات الترسيؼ في كفاءة الظاقة وذلػ الن فخق الترسيؼ تكؾن عاجدة عؽ تقجيؼ اي 

ات تتعمق بأالستجامة مالؼ تكؾن ممسة معخفيًا بالسشاىج واالساليب واالدوات التي تسكشيا مؽ تقجيؼ مقتخح مقتخح
 قابل لمتظبيق واالنجاز. 
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(  والحي تكؾن كفاءة 2.22بيشت الشتائج كحلػ تجني مدتؾي التدام اعزاء الفخيق نحؾ الترسيؼ السدتجام بسؤشخ )
% فسا فؾق. ىحه 25سثل في اغمب معاييخ تقييؼ استجامة السباني حؾالي الظاقة احج عشاصخه االساسية حيث ت

السحرمة جاءت نتيجة النعكاس عؾامل أخخى بجءًا مؽ التذخيعات والقؾانيؽ واالنغسة الستعمقة بالسباني والظاقة 
ة في الظاقة وانتياءًا بجرجة الؾعي لجي السؾاطؽ، فسؽ السدتيجؽ ان ييتؼ فخيق الترسيؼ أو السالػ بتحقيق كفاء

ومايتختب عميو مؽ تكاليف اضافية في الؾقت الحي التمدمو الجولة بجفع تكمفة الظاقة أو تجني تعخيفة استيالك 
الظاقة وانعجام حؾافخ وتذجيع التقميل مؽ ىجرىا. ولتحقيق كفاءة عالية لالستغالل واستيالك الظاقة عشج ترسيؼ 

عالقة إىتساما بتظؾيخ وتفعيل االنغسة والتذخيعات الستعمقة بكفاءة السباني  فسؽ الزخوي أن تؾلي الجيات ذات ال
      الظاقة بالسباني مثل القؾانيؽ الستعمقة بالتشغيؼ والتحكؼ في الظاقة. 

  
  5.2 مدى إستخدام عشاصر ومفردات وادوات تحقيق كفاءة الطاقة عشد ترسيم السباني

( ان مدتؾى إستخجام او االخج في االعتبار العشاصخ 2) رقؼ أوضحت الشتائج  كسا ىؾ مؾضح في الججول
وبالتالي  (2.04)ء عسميات الترسيؼ متجني وىؾ والسفخدات واالدوات التي تحقق كفاءة الظاقة في السباني اثشا

تكؾن مخخجات الترسيؼ مباني تدتيمػ الظاقة بذكل كبيخ ويخجع ذلػ لمقرؾر الؾاضح في معخفة وتظبيق 
السعخفة  يب واالدوات التي تحقق كفاءة عالية في إستيالك الظاقة في السباني. حيث كان مدتؾى الؾسائل واالسال

دارة الظاقة اثشاء ترسيؼ إستخجام متظمبات نغام التحكؼ و إ وميارات استخجام  وسائل حداب االثخ البيئي ومدتؾى 
 عمى التؾالي. (1.10) و (1.12)متجنيان بسعجل  السذخوع

 
 مجى إستخجام العشاصخ والسفخدات واالدوات التي تحقق كفاءة الظاقة في السباني :(2)الججول رقؼ 

 عالي جداً  5.1 -4.9عالي ،  4.9 – 1.5متوسط ،  1.4- 9.7متدني ،  9.6-3.9جداً ، متدني  3-3.8

 

 

مدتتتتتتتتتتتتتتتتهي  الهسيط العشاصر والسفردات واالدوات التي تحقق كفاءة إستهالك الطاقة في السباني ر.م
 االداء

 متجني ججا 1.12 استخجام  وسائل لحداب االثخ البيئي  لمحرؾل عمي ادني استيالك لمظاقة 1
 متجني ججا 1.10 استخجام متظمبات نغام التحكؼ وادارة الظاقة  اثشاء ترسيؼ السذخوع مجي 2
 متؾسط 2.92 استخجام استخاتيجة واضحة  لالستفادة مؽ االضاءة الظبيعية 3
 عالي 3.63 تؼ استخجام الحج االدني لستظمبات التيؾية لمحرؾل عمي بيئة داخمية جيجة    4
 متؾسط 3.24 االعتبارأستخجام عؾامل فاعمية تغييخ اليؾاء لشغام التيؾيةتؼ االخح في  5
 متجني ججا 1.65 تؼ استخجام عامل االضاءة الظبيعية وعامل الدظؾع في الترسيؼ  6
 متجني 2.56 تؼ استخجام استخاتيجية واضحة لسالئسة السبشي لسعاييخ انعكاس االشعة الذسدية مثل الكاسخات الذسدية  7
 متجني 2.07 مجى إستخجام أساليب العدل الحخاري لالسقف والحؾائط الخارجية لمسبشى  8
 متؾسط 2.91 مجى مخاعاة معظيات السؾقع مؽ حيث التؾجيو والظبؾغخافيا 9

 متجني 2.15 مجى االستفادة مؽ عشاصخ ومفخدات العسارة السحمية في ليبيا  12
 متجني 2.11 االسالمية وتؾعيفيا عشج اعسال الترسيؼمجى االستفادة مؽ عشاصخ العسارة  11
 متجني ججا 1.18 مجى إستخجام بخامج السحاكاة في تقييؼ كفاءة إستيالك الظاقة في السباني  12
 متجني ججا 1.09 مجي استخجام  بذكل كامل او جدئي لسفيؾم الظاقة الستججدة 13
 متجني 2.24 مدتؾى أالداء العام 14
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 الطاقة  مدتهى السعرفة ومهارات الترسيم الستعمقة بكفاءة 5.2.1

بيشت الشتائج تجني واضحًا في مدتؾي السعخفة والسيارات الستعمقة بكفاءة الظاقة عشج ترسيؼ السباني. حيث كان 
الترسيؼ بالعمؾم والتقشيات الستعمقة بأتخاذ القخارت الترسيسية الفعالة لتحقيق كفاءة  مدتؾي معخفة اعزاء فخيق

(. بيشسا مدتؾى ميارات أعزاء فخيق الترسيؼ التقشية 1.2عالية في إستغالل واستيالك الظاقة كان متجنيًا ججًا ) 
التحكؼ وادارة الظاقة  اثشاء ترسيؼ  في حدابات وميارات الترسيؼ الستعمق بكفاءة الظاقة مثل ادارة متظمبات نغام

 (.1.12) السذخوع كان متجنيًا ايزاً 
 

وذلػ مسا يؤدي ، تعكذ ىحه الشتيجة قرؾر جمي في مدتؾى السعخفة وميارات الترسيؼ الستعمقة بكفاءة الظاقة
خفة الي عجم إيالء فخيق الترسيؼ أىسية تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة عشج الترسيؼ. ولتحديؽ مدتؾى مع

وميارات فخيق الترسيؼ لتحديؽ مدتؾى كفاءة الظاقة عشج ترسيؼ السباني يجب االىتسام بتزسيؽ السعارف 
عتساد الحمؾل إ الستعمقة وميارات حدابات كفاءة الظاقة في السباني. تؾلي الجيات ذات االختراص بسخاجعة و 

التشفيح لغسان الؾصؾل العمي درجة مؽ  الترسيسية مؽ كفاءة الظاقة عشج ترسيؼ السباني وذلػ قبل الذخوع في
كفاءة الظاقة والحي يجعل فخيق الترسيؼ اكثخ اىتساما بتحديؽ خرائرو مؽ معارف وميارات تتعمق بكفاءة 

 الظاقة. 
 

 تزسين متطمبات التخطيط والترسيم الدمبي   5.2.2
مؽ قبل فخيق الترسيؼ عامل محؾري لتحديؽ  (passive systems)إتباع بعض الشغؼ الدالبة لمظاقة ن إ

استخجام استخاتيجة واضحة  لالستفادة مؽ االضاءة الظبيعية واستخجام الحج حيث كان مدتؾى  .كفاءة الظاقة
مخاعاة معظيات السؾقع مؽ حيث التؾجيو والظبؾغخافيا بسعجل متؾسط  بقيؼ دني لستظمبات التيؾية لظبيعية و اال

إن لسؾقع السبشى ومحيظو أىسية كبيخة في التحكؼ في معجالت الحخارة  عمى التؾالي. (2.91)و (3.24)، (2.92)
ل ميؾية وتكؾيؽ الغالتااالستفادة مؽ فالسدظحات الخزخاء واألشجار تمعب دورًا ىامًا في  واالضاءة الظبيعية 

لمشؾافح والفتحات الدساوية واستخجام الدجاج العاكذ  السجروسا إن  التؾزيع س. كمؽ خالل التذكيل العسخاني
الحمؾل الدمبية في واعتساد وكل مايتزسشو الغالف الخارجي لمسبشي  العازلة الحؾائطوالعازل لمحخارة واألبؾاب 

 % مؽ استيالك الظاقة52و  %25يسكؽ أن يؾفخ ما بيؽ  والحي شتاءً  والتجفئة صيفًا  لتبخيجالترسيؼ النغسة ا
 شي.بالسب

 
ويأتي تحدؽ مدتؾى ىحه الشتائج مقارنة بسدتؾي الخرائص االخخي نتيجة  لدعي السعساري لالستفادة مؽ 
معظيات عخوف السؾقع كالتؾجيو والظبؾغخافيا في تحديؽ البيئة الجاخمية مؽ أضاءة وتيؾية طبيعية دون االىتسام 

ون مع بقية اعزاء فخيق الترسيؼ مؽ بتحقيق كفاءة الظاقة. لحلػ يسكؽ تؾعيف معظيات السؾقع بالتعا
التخررات االخخي لمؾصؾل الي تخظيط وترسيؼ سمبي مدتجام يتزسؽ حمؾل ترسيسية تقؾد الي كفاءة عالية 

 لمظاقة. 
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تزسين الحمهل والسعالجات الترسيسية لتحقيق كفاءة الطاقة بالسباني  5.2.3  
واضحة لسالئسة السبشي لسعاييخ انعكاس االشعة الذسدية شتائج عجم استخجام فخق الترسيؼ الستخاتيجية البيشت 

الى القرؾر  أشارت الشتائج ايزاً  .(2.56)حيث كانت بسعجل متجتي  البشاء السشاسبة الكاسخات ومؾاد مثل
الؾاضح مؽ قبل فخق الترسيؼ فى إستخجام أساليب العدل الحخاري لالسقف والحؾائط الخارجية لمسبشى بسعجل 

عسال الترسيؼ الزعف أ بيشت السقابالت الذخرية مع بعض السيشجسيؽ السشخخطيؽ في  كسا. (2.07)متجني 
السؾاد العازالة لمحخارة أنؾاع  الؾاضح في السفاىيؼ االساسية لمظاقة في السباني كسعخفة فؾائج العدل الحخاري و

السعالجات الستعمقة بكفاءة ، كسا يخي البعض االخخ ان االىتسام بالحمؾل الترسيسية و وطخق ترسيسيا وتشفيحىا
 . الظاقة أمؾر ثانؾية في أعسال الترسيؼ

 
ن تجني مدتؾى الحمؾل والسعالجات الترسيسية لتحقيق كفاءة الظاقة بالسباني متسثمة في ترسيؼ الغالف إ

الكاسخات الذسدية والظبقات العازلة والتكديات ترسيؼ الخارجي واالسقف لمسبشي والسعالجات الخاصة مثل 
جل تحقيق كفاءة عالية أتخاذ القخارات الترسيسية السشاسبة مؽ إيعكذ تجني مدتؾى قجرات فخيق الترسيؼ عمي 

تحج والتي  ختيار مؾاد البشاء السشاسبة لمغالف الخارجيإو  لمسبشى التؾجيو السشاسباالىتسام ب سؽ فحلػ للمظاقة. 
 ك الظاقة بالسبشي. مؽ إستيال

 
إستخدام عشاصر ومفردات العسارة السحمية    5.2.4  

ان مؤشخ االستفادة مؽ عشاصخ ومفخدات العسارة السحمية و  (2)بالججول رقؼ  ىؾ مؾضح بيشت الشتائج كسا
ترسيؼ االسالمية وماتحتؾيو مؽ فخص وامكانيات لتحديؽ كفاءة الظاقة وامكانية تظؾيخىا وتؾعيفيا عشج اعسال ال

. (2.15). بيشسا كان مدتؾى تزسيؽ عشاصخ ومفخدات العسارة السحمية متجنيًا ايزا بسعجل (2.11) كان متجنيا
لقج تشؾعت مفخدات وعشاصخ العسارة السحمية في ليبياالتي تيتؼ بالسعالجات السعارية حدب عخوف السؾقع 

الجبمية والتي اختمفت ايزا عؽ السشاطق فعسارة السشاطق الداحمية اختمفت عؽ عسارة السشاطق ، ومعظياتو
الرحخاوية حيث انتجت كل مشظقة معسار يتساشي مع عخوف السشاخ الدائج مؽ حخارة وبخودة فقج اتاحت العسارة 
السحمية سبل وحمؾل لحث حخكة اليؾاء وتمظيف درجة الحخارة داخل السبشى بظخق تقميجية، كسا ساعجت تؾعية 

الخارجية الدسيكة عمى تؾفيخ خاصية إنخفاض التؾصيل الحخاري نغخا لتخديؽ   السؾاد السدتخجمة والحؾائط
الحخارة داخل الحؾائط أثشاء ساعات الشيار الحارة  وفقجانيا في السداء قبل وصؾليا لمفخاغات الجاخمية، فعسمت 

إستخجام االفشية. وكانيا أسظح عاكدة. كسا وفخت العسارة السحمية حمؾل لمتيؾية الظبيعية واالضاءة عؽ طخيق 
عمى السدتؾى العسخاني فان الشديج الستزام  واالنفتاح لمجاخل )االفشية الجاخمية( والحي يقمل مؽ تعخض الحؾائط 

االمخ الحي يسكؽ  ،الخارجية لالكتداب الحخاري ويؾفخ الغالل عؽ طخيق االروقة  يعتبخ مؽ الحمؾل الشاجحة
 لفخيق الترسيؼ تؾعيفو في تحديؽ مدتؾى كفاءة الظاقة في السباني عشج اتخاذ القخارت الترسيسية. 

 
ن محاولة تؾعيف الحمؾل  الستؾفخة في العسارة السحمية أأشارت السقابالت الذخرية مع فخق الترسيؼ عمى 

مع قؾانيؽ ولؾائح و تذخيعات السباني السعسؾل بيا اليسكؽ االستفادة مشيا في أعسال الترسيؼ نغخا لتعارضيا 
حاليا في ليبيا والتي مؽ بيشيا ما تشص عمى ضخورة تؾفخ ارتجادات امامية وجانبية واحيانا خمفية في اغمب 

  أمتار. ةالسشاطق الدكشية اليقل  عخضيا في الغالب عؽ ثالث
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 اءة إستهالك الطاقةإستخدام برامج السحاكاة وحدابات الطاقة في تقييم كف 5.2.5
في تقييؼ كفاءة إستيالك حدابات الظاقة  مجى إستخجام بخامج السحاكاةن أ (2) أفادت الشتائح كسا بالججول رقؼ

فبالخغؼ مؽ تؾفخ العجيج مؽ البخامج التي تداعج في إتخاد (1.18) عشج ترسيؼ السباني كان متجنًا ججا الظاقة
الظاقة اال ان االستفادة مؽ ىحه البخامج مؽ قبل السيشجسيؽ السشخخطيؽ في القخارات الترسيسية الستعمقة بكفاءة 

أعسال الترسيؼ ال يدال محجود ججا. وذلػ يعؾد لعجم خبخة فخق الترسيؼ التعامل مع مثل ىحه البخامج وكحلػ لعجم 
ؼ اتخاذ القخارت ( التي مؽ خالل تData Sheetالدام فخق الترسيؼ بتقجيؼ البيانات الستعمقة بكفاءة الظاقة )

 الترسيسية بحيث تكؾن الظاقة أعمي عشج إعتساد تراميؼ السبشي.
  

بخامج محاكاة وحدابات الظاقة تعظي مؤشخات لتقييؼ وسائل االكتداب الحخاري بشدبة خظا مقبؾلة واليجف مشيا 
ظاقة كسا تتيح لو ىؾ تسكيؽ فخيق الترسيؼ مؽ تقييؼ البجائل السختمفة بحيث يختار االفزل مؽ حيث تؾفيخ ال

الفخصة لسعخفة تاثيخ التغيخات السختمفة التي يسكؽ ان يقؾم بيا عمى كسيات الظاقة السكتدبة داخل السبشى، 
ولتحديؽ مدتؾي إستخجام بخامج الحاسؾب السحاكاة في كفاءة الظاقة مؽ الزخوي الدام فخيق الترسيؼ بتقجيؼ 

 ديؽ مدتؾى كفاءة الظاقة. مايفيج بقجرتو عمي استخجام ىحه االدوات في تح
 

 قة الشاضبةالطاقات الستجددة كبديل عن الطإستخدام ا 5.2.6
اصبح دمج الظاقات الستججدة كالظاقة الذسدية عشج ترسيؼ السباني امخا شائعا في كثيخ مؽ دول العالؼ لمحرؾل 

قات الستججدة في اعسال عمى الكيخباء والتجفئة. أوضحت نتائج ىحه الؾرقة البحثية ان  تظبيق  مفيؾم الظا
% مؽ 82.  مؽ خالل السقابالت الذخرية تبيؽ ان (1.09)الترسيؼ السعساري كان متجنيًا ججا بسعجل 

السيشجسيؽ السشخخطيؽ في اعسال الترسيؼ ليدت ليؼ دراية بكيفية دمج الخاليا في السباني واالستفادة مشيا 
ن عجم تؾفخ كؾد بشاء محمي ىؾ احج العخاقيل التي كسرجر بجيل لمظاقة. كسا وضحت السقابالت الذخرية ا

تؾاجيؼ اتشاء عسمية الترسيؼ، بالضافة الى ضعف قؾانيؽ ولؾائح وتذخيعات السباني وانيا قجيسة ال تؾاكب 
 متظمبات العرخ وخمؾىا تساما مؽ اي بشؾد تتعمق بتظبيق مفاىيؼ الظاقات الستججدة في السباني. 

 
تدببيا الظاقة السعتسجة عمى الؾقؾد االحفؾري باالضافة النيا طاقة ائمة لمشزؾب عالوة  نغخا لمسذاكل البيئية التي

عمى تكمفتيا العالية، فقج اتجيت االنغار الى البحث عؽ مرادر اخخى متججدة لمظاقة فاصبحت الظاقة الذسدية 
ة ومدتجيسة اي انيا غيخ وطاقة الخياح مؽ اكثخ مرادر الظاقة استجامة. إن ىحه السرادر تتؾفخ برؾرة طبيعي

ناضبة فزال عمى انيا نغيفة غيخ ضارة  لمبيئة ال يشتج عؽ استخجاميا واستيالكيا اي تمؾث. تتشؾع مرادر 
الظاقة الستججدة فسشيا الظاقة الذسدية وطاقة الخياح وطاقة الحخارة الجؾفية وطاقة السج والجدر وطاقة السداقط 

 الت السشدلية مؽ ضسؽ الظاقات الستججدة. السائية كسا يرشف العمساء حخق الفز
 

تججر االشارة الى ارتفاع التكمفة السبجئية لتزسييؽ وتشفيح الظاقات الستججدة كالخاليا الذسدية والبظاريات في 
كسا أوضحت السقابالت الذخرية ان عجم تؾفخ   .ليبيا أدى الى عدوف فخق الترسيؼ عمي  اقتخاح استخجميا

كؾد بشاء محمي ىؾ احج العخاقيل التي تجابيؼ اتشاء عسمية الترسيؼ، بالضافة الى قرؾر قؾانيؽ ولؾائح وتذخيعات 
السباني وعجم مؾاكبتيا لستظمبات العرخ. كسا ان تجني تعخيفة تدويج الظاقة لمسباني ودعسيا السادي السباشخ مؽ 
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عجم السبادرة مؽ كل االطخاف السعشية ) فخيق الترسيؼ ، السالػ( بتبشي استخجام الظاقات  فيلة اسيؼ قبل الجو 
الستججدة في السباني. لتحديؽ تزسيؽ الظاقات الستججدة عشج ترسيؼ السباني كااستخجام الظاقة الذسدية يشبغي 

ت الزخيبية والجسخكية وإتاحة حث وتذجيع االطخاف السعشية وذلػ مؽ خالل تقجيؼ الحؾافد السادية مثل االعفاءا
 فخص االستثسار في ىحا السجال.  

   
 الخاتسة والتهصيات  6

ان مدتؾى تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة مؽ قبل فخيق الترسيؼ في ليبيا كان  الى ىحه الؾرقة البحثية خمرت
كسا تؾصمت ات الجراسة. بيؽ متغيخ  مؽ االدنى متجنيًا. كسا بيشت أن مدتؾى متغيخ تزسيؽ الظاقات الستججدة ىؾ

سباب تجني مدتؾى تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة في أن نقص السعخفة والسيارات الالزمة مؽ أىؼ الؾرقة  إلى أ
عؾامل خارجية تؤثخ سمبًا عمي فخيق الترسيؼ عشج ترسيؼ السباني  تراميؼ السذاريع العسخانية. كسا أنو تبيؽ وجؾد

الفعالة السذجعة التي تاخج في عيؽ االعتبار تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة وأىسيا غياب االنغسة والتذخيعات 
 بالتؾصيات التالية: الؾرقةىحه . لحلػ تؾصي بميبيا لمؾصؾل الى مباني مدتجامة

 
 :حديؽ مدتؾي تفخق ترسيؼ السباني في مجال الظاقة  بضخورة الخفع مؽ كفاءة  التعميم والتدريب

إستخجام االدوات التي تقؾد الي تحديؽ قجرتيؼ عمي تزسيؽ متظمبات كفاءة جريبيؼ عمى معخفتيؼ ومياراتيؼ وت
 .الظاقة عشج ترسيؼ السذاربع العسخانية

 :يؾجو ويشغؼ  بساليذ العسل عمى تظؾيخ قؾانيؽ ولؾائح وتذخيعات البشاء في ليبيا  القهانين والتذريعات
قط وانسا بتقجيؼ الحؾافد والتذجيعات متسثمة في االعفاءات ف تزسيؽ متظمبات كفاءة الظاقة في السبانيويخاقب 

 الزخيبية والجسخكية والجؾائد التذجيعية . 
 : صجار السعاييخ واالشتخاطات والسؾاصفات واالكؾاد الفشية أو تبشي احجىا والحي ا االدوات واالليات

تيالك الظاقة عشج الترسيؼ والتذغيل يكؾن اكثخ مالئسة لغخوف البالد والتي مؽ شأنيا دعؼ التحقق مؽ كفاءة اس
 .فيياوالتي يتؼ مؽ خالل ترسيؼ السذاريع ومخاجعتيا وتقييؼ مجي كفاءة استيالك الظاقة 

  :الجيات السانحة لتخاخيص البشاء والجيات السانحة لتخاخيص السداولة يجب ان تكؾن الرقابة والستابعة
دراة الظاقة ابالتأكيج عمي تقجيؼ البيانات التي تجل عمي دراسة  يالء كفاءة الظاقة اكثخ أىسية وذلػإفعالة مؽ حيث 

 عشج الترسيؼ واليات ادارة الظاقة عشج التشفيح والتذغيل.    
 :إيالء دراسات اكثخ عسقًا لتبشي وتظؾيخ الحمؾل والسعالجات السؾجؾدة في عشاصخ  العسارة السحمية

 .في السباني ا تحديؽ كفاءة الظاقةالتي مؽ شأنيو  وتؾعيفيا ومفخدات العسارة السحمية
 : عسل عمى االستفادة مؽ الظاقات الستججدة دعؼ السبادرات التي تو تذجيع  الطاقات الستجددة والبديمة

 ودمجيا في السباني لمحرؾل عمى طاقة غيخ ممؾثة لمبيئة. وطاقة الخياح  كالظاقة الذسدية
 : وذلػ بتذجيع السبادرات والتراميؼ التي تتبشى مفاىيؼ كفاءة الظاقة  والتى  الحهافز والتذجيعات

تعتسج مرادر الظاقات الستججدة عؽ طخيق إقامة السدابقات السعسارية التي تذتخط تزسيؽ ىحه 
 السفاىيؼ.
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