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  مقدمة 
فهي أساسية إلنارة المبـاني  .  طنيهاأصبحت المباني المعاصرة ال تستغني عن استخدام الطاقة لتشغيلها وتهيئتها لتالئم احتياجات قا

هذا باإلضافة . وتشغيل األجهزة الكهربائية والميكانيكية الالزمة لخدمتها بدءا من مراوح التهوية وانتهاء بالمصاعد في المباني العالية

ويمثل االرتياح الحراري لقاطني . ةإلى الطاقة الالزمة لتهيئة المبنى بيئياً لراحة مستخدميه ولتحقيق وظيفته األساسية بالكفاءة المتوقع

ولتحقيق ذلك فإن من الضروري إيجاد بيئة مالئمة ذات مواصفات . المباني عنصراً أساسياً لتحقيق وظائفها التي صممت من أجلها

لهـواء  حرارية تتمثل في درجة الحرارة والرطوبة المناسبتين إضافة إلى قدر كاف من التهوية الطبيعية النقيـة لتحقيـق جـودة ا   

  .المطلوبة

  

لذا فإن المباني يجب أن تصمم وتنفذ باختيار مواد بناء وطرق تشييد مناسبة للبيئة التي ستنشأ فيها لتحسين تفاعل المبنى مع العوامل 

 ولكن في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية فإن االعتماد على.  المناخية المحيطة به بهدف تحقيق أفضل أداء حراري ممكن 

الوسائل الطبيعية من خالل تصميم الغالف الخارجي للمبنى  ال يكفي إليجاد أجواء داخلية مريحة دون االستعانة بوسائل التكييـف  

وكذلك الحال في المباني التجارية حيث األحمال الحرارية الداخلية العالية والناتجة عن نشاطات مسـتخدميها  .  والتدفئة الميكانيكية 

ءة المكثفة واالستخدام الواسع ألجهزة الحاسبات وما شابهها ، فإن التكييف لهذا النوع من المباني يصبح ضروريا إضافة إلى اإلضا

  . على مدار العام حتى في المناطق الباردة 

  

بح ضـرورة  ونظرا لألجواء المناخية القاسية التي تتميز بها معظم مناطق المملكة فإن استخدام أجهزة تكييف الهواء الميكانيكية أص

ولتقليل االعتماد على التكييف الميكانيكي مع تحقيق األداء الحراري المالئم فـإن هنـاك العديـد مـن     . ملحة في مبانينا المعاصرة

 االحتياطات التي يجب االهتمام بها بدًأ من تصميم المباني واختيار المواد المناسبة إلنشائها وانتهاء بالتشغيل اليومي لتلـك المبـاني  

  .يق األداء الحراري األمثل وبأقل التكاليف المادية الممكنة لتحق

  

  المباني و الطاقة

تستهلك المباني في دول العالم جزء كبيراً من الطاقة إال أن المباني في المملكة العربية السعودية تظفر بنصيب األسد مـن الطاقـة   

.  فقط% ٢٦طاقة الكهربائية بينما يستهلك القطاع الصناعي حوالي من اإلستهالك الكلي لل% ٧٢الكهربائية المستهلكة بنسبة تتجاوز 

وإذا استثنينا المنطقة الشرقية والتي تكثر فيها الصناعات ممثلة بشركة أرامكو السعودية وشركات سابك فإن نصيب المبـاني مـن   

لترشيد استهالك الطاقة في المبـاني عـن    لذا فإن توجيه اهتمامات األبحاث والتوعية والتنظيم%. ٩٠الطاقة الكهربائية يتجاوز الـ

وهناك فرص عديدة لتحقيق خفض كبير فـي اسـتهالك   . طريق حسن تصميمها وتشييدها وتشغيلها وصيانتها أمر في غاية األهمية

  .يها الطاقة وخاصة أن الكثير من المباني القائمة حاليا في المملكة تفتقر إلى الحد األدنى من معايير حسن استخدام الطاقة ف

  

وإذا كان المصمم أو المهندس يستطيع التحكم في العوامل البيئية الداخلية لتالئم مقاييس محددة فإن العوامل األخرى تكـون عائـدة   

.  للشخص المستخدم أو المشغل للمبنى وتعتبر خارج نطاق أو تحكم أياً من المعماري أو المهندس المصمم ألنظمة الطاقة في المبنى

مية توعية المستخدمين للمبانى بوسائل ترشيد الطاقة وتأثير قراراتهم التشغيلية على ما يحتاجه المبنـى مـن طاقـة    وهنا تتضح أه

وهناك العديد من الدوافع الداعية لترشيد استهالك الطاقة واالستخدام األمثل لمصادرها . لتشغيله وتحقيق االرتياح الحراري المطلوب



ويمكن تلخيص هذه العوامل التـي  .  هذه العوامل على األخرى حسب البيئة والظروف المحيطة وقد تتغلب أهمية بعض . المتوفرة

  :تشجعنا أفراداً ومؤسسات للمساهمة في التقليص من استهالك الطاقة فيما يلي 

  

  :مبدًأ ديني  .١

ومصـدر  . كل شأن من شؤون حياتنا من أهم الدوافع لنا كمسلمين أن لنا أهدافاً أخروية سامية قبل األهداف والمصالح الدنيوية في 

الطاقة عنصر أساسي في حياة الشعوب واألمم وتقدمها ، وهذه نعمة من اهللا عّز وجل توجب الحفاظ عليها وشكرها ، وإن اإلهدار 

 تسرفوا وال {: وهذا يتنافى مع تعاليم اإلسالم السمحة حيث يقول عّز وجل . في استخدام هذه النعمة من باب كفرها واإلسراف فيها 

.  الفرقان ٦٧}  والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما {: ويقل جل شأنه، البقرة ١٤١}  إنَه ال يحب المسرفين

لذا وجب على كل مسلم أن يعي هذا فيجعل االلتزام بمبادئ اإلسالم والقصد في االستخدام دافعه األول لحسن استخدام نعمة الطاقـة  

  .تنير حياتنا وتحرك جزءا كبيراً من نشاطاتنا اليوميةالتي 

  

  :مصلحة عامة  .٢

فإن حسن االستخدام لموارد . وهذا أيضاً مبدأ مهم يدفعنا إلى الوقوف عند حاجتنا في االستخدام من الطاقة كغيرها من وسائل الحياة 

يساعد على بقاء أطول لمصادرها غير المتجـدده ممـا   الطاقة يساعد على توفرها لغيرنا ممن هم في أمس الحاجة إليها ، كما أنه 

  .يوفرها لألجيال القادمة 

  

  :بيئية  إيجابيات .٣

إن اإلقبال المتزايد على استخدام مصادر الطاقة المتنوعة وما يترتب عليها من أجهزة ومن أساليب الستخراجها وتحولها من شـكل  

وإن حسن استخدام هذه الوسائل يساعد .  مما يكون له آثاراً سلبية وخيمة  إلى آخر كلها عوامل تساهم في تلوث البيئة المحيطة بنا

  .إلى حد كبير للحد من ظواهر التلوث المصاحبة مما يدفعنا لنكون ممن يساهم في حل هذه المشكلة 

  

  :نواحي اقتصادية  .٤

وألن هذا هو المعيار الـذي  . يه من الطاقةهذا األمر هو العامل المحسوس األول لدى المستهلك والذي يدفعه إلى تحديد ما يحتاج إل

لذا فقد دأبت الدول على .  يشعر به اإلنسان ويعرف على أساسه ما إذا كان يجب عليه أن يعيد النظر في استهالكه من الطاقة أم ال 

ة كسـلعة مسـتهلكة   وقدمت الدراسات وسنت القوانين ووضعت التعرفة للطاق.  تحديد تكاليف استخدام الطاقة من قبل المستهلكين 

  .والتي تختلف من بلد إلى آخر 

  

يجب القول بأن استخدام التعرفة ) ١(تعرفة استهالك الطاقة الكهربائية في المملكة كما هو موضح في الجدول رقم تغير وفي ضوء 

ح األولـى والتـي تتمتـع    التدريجّية والتي تزيد مع كمية االستهالك أمراً ضرورياً لتشجيع الناس على حصر استهالكهم في الشرائ

وبالتالي كلما زاد االستهالك إلى الشريحة األعلى زادت تكلفة الطاقة الكهربائية ، وهذه إحدى الوسائل التنظيمية التـي  . بتعرفة أقل

لـذين  ولكن يجب أن تراعى الفئة العامة من المجتمع وذوي الدخل المحدود وا.  تساهم في الحد من هدر استخدام الطاقة الكهربائية

وهذا ما روعي في التعرفـة الجديـدة   .  يكون استهالكهم قليالً بأن يعطوا ميزة التعرفة االقتصادية والتي تالئم دخلهم واستهالكهم

 .االستهالك المنخفض اوالمتمثلة في الشرائح التدريجية بحيث  يستفيد منها صغار المشتركين ذوو
 

المجال كمثال تعرفة الطلب على الطاقة أو الحمل األقصى بحيث إذا تجاوز معدل  كما أن هناك وسائل تنظيمية أخرى تساعد في هذا

ألن المشكلة الكبرى في تكاليف الطاقة الكهربائية . الحمل الشهري األقصى حداً معيناً تطبق على المستهلك تعرفة أعلى لذلك الطلب

األقصى المطلوب من المستهلك عند الحاجة إليه فإنها تتطلب  تكمن في إنشاء محطات التوليد فإذا أنشئت هذه المحطات لتلبية الحمل

وهذا ما يضمن خدمـة  .  تكلفة أعلى ووجب على المستهلك المساهمة في هذه الزيادة في تكاليف اإلنشاء خالفاً عن تكلفة االستهالك

واستخدام هذا المورد المهم لحياة  كهربائية تلبي احتياجات المشتركين في كل األوقات والظروف دون انقطاع مع وعي لحسن إدارة

  .اإلنسان 



  

 .) *س.و.ك/هلله(الطاقة الكهربائية في المملكة عبر السنين  تعرفة استهالك ):١(جدول رقم 

  المنشـــــــأة

 صناعي سكني، تجاري، حكومي جمعيات خيرية
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هـ ١/٨/١٣٩٤ماقبــل  هلله ٣٠إلى  ١٠يتراوح مابين 

.رياض، اململكة العربية السعوديةال. مطبوعات وزارة الصناعة والكهرباء*    



 



 
ويجب على كل مستخدم لهذا المورد المهم لحياتنا المساهمة في تحقيق أهداف ترشيد الطاقة الكهربائية لضمان خدمة أفضل مستمرة 

وعلينا .  مراد وبدون الوعي العام تجاه هذا األمر يكون من الصعب تحقيق ال.  وبأسعار مناسبة ولتوفير تلك الخدمة لآلخرين أيضاً

أن ندرك تماماً بأن موضوع ترشيد استهالك الطاقة كما أنه يبدأ بكونه مبدءاً إسالمياً أساسياً وينتهـي بتـأثيره وانعكاسـاته علـى     

  .مصروفنا واقتصادنا فإنه يحتاج إلى إرادة قوية لترويض النفس على حسن اإلدارة والتصرف في تشغيل منشآتنا

  

ل لدوافع ووسائل ترشيد استهالك الطاقة في تصميم وتشييد وتشغيل المباني نحو تحقيق األداء الحراري وفي هذا المقال عرض شام

  .المنشود منها لتحقيق وظيفتها الرئيسية 

  

  :أنواع المباني 

 Internal Load( يمكن تصنيف المباني إلى نوعين رئيسيين حسب احتياجاتها للطاقة كمباني ذات هيمنة حمل حراري داخلـي    

Dominated   ( ومباني ذات هيمنة حمل حراري خارجي )Skin Load Dominated   . (  وتمثل المباني المكتبية والتجاريـة

النوع األول من المباني والتي يقل فيها التأثير المباشر لتغيرات الطقس الخارجي للمبنى مقارنة بما ينتج داخلها من حرارة عاليـة  

ما يحويه من أجهزة وإضاءة وغيرها مما يجعل الحمل الحراري الداخلي للمبنـى مهيمنـا عليـه    ناتجة عن نشاطات مستخدميه و

بينما تمثل المباني السكنية  النوع الثاني من . وبالتالي يتطلب تكييفاً مستمراً له على مدار العام رغم تغير الظروف المناخية المحيطة

رة بمتغّيرات األجواء البيئية الخارجية المحيطة وذلك عن طريق التبادل الحراري المباني والتي تتأثر أجواءها الداخلية بصورة مباش

  .من خالل الغالف الخارجي والذي يمثل المصدر الرئيسي للحمل الحراري للمبنى 

  

وبالتالي .  وحسب حجم المبنى والمواصفات الحرارية ألنظمته اإلنشائية ووظيفته يمكن تحديد نوع وحمولة نظام التكييف المالئم له

فبينما تكون القـرارات  . قد تختلف أولويات وسائل ترشيد الطاقة حسب تصنيف المبنى ومصدر الحمل الحراري المهيمن على أدائه

المتعلقة بتقليص الحمل الحراري الناتج عن األنشطة الداخلية للمبانى ذات الهيمنة الحرارية الداخلية هي األولى في النوع األول من 

عن طريق التشغيل األمثل واستخدام أجهزة ذات كفاءة عالية ، يكون االهتمام بالعزل الحراري ومعالجة الغالف الخـارجي  المباني 

وفي كال النوعين من المباني فإن تحديد أفضل المواصفات لمكونات الغالف الخارجي . للمبنى ذا أولوية في النوع اآلخر من المباني

واألنظمة األخرى المكونة له من خالل حسن اختيارها يساعد على تقليل االعتمـاد علـى   ) واألسطح الحوائط ، النوافذ ، ( للمبنى 

األنظمة الميكانيكية الضرورية لتهيئة األجواء المناسبة داخل المبنى وبالتالي التقليص من حمولة أنظمـة التكييـف الالزمـة ألداء    

وهذا بالتأكيد سينتج عنه تقليـل  . ك الطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيلهإضافة إلى ما ينتج عن ذلك من تقليص في استهال. وظيفته

في التكلفة الشرائية لجهاز التكييف وذلك للحاجة إلى أجهزة أقل حمولة إضافة إلى التوفير الناتج في تكلفـة االسـتهالك السـنوي    

  .للكهرباء

  

يطة به أثر كبير في تحديد الوسائل المثلى للتقليل من استهالك الطاقـة  كما أن للموقع الذي ينشأ فيه المبنى والعوامل المناخية المح 

لذا .  فالبيئة التي تسيطر عليها حرارة الصيف تختلف عن تلك التي تسيطر عليها برودة الشتاء أو يسودها االعتدال المناخي.  فيه 

ر نفس النماذج التصميمية لنوع معّين من المباني في يمكن معالجة المبنى من خالل مرحلة التصميم ، وبالتالي ليس من الحكمة تكرا

  . مناطق مناخية مختلفة ما لم تُتخذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة تفاعل المبنى مع البيئة التي صمم لها

  

  وسائل ترشيد استهالك الطاقة
دام علـى حسـاب رفاهيـة أو إنتاجيـة     يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس أن عبارة ترشيد استهالك الطاقة تعني التقتير في االستخ

إن المقصود هنا هو االسـتخدام األمثـل   . والحقيقة أن هذا المفهوم خاطئ وال يتفق مع ما نعنيه بترشيد االستهالك هنا. مستخدميه

تاجية األجهـزة  لموارد الطاقة المتوفرة والالزمة لتشغيل المنشأة دون المساس براحة أو إنتاجية مستخدميها أو المساس بكفاءة أو إن

  . المستخدمة فيها

  

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عدة وسائل يمكن من خاللها التعزيز من األداء الحراري للمبنى وبالتالي ترشـيد اسـتخدام الطاقـة    

نفيذية ويمكن تصنيف تلك الوسائل إلى وسائل تصميمية ، ووسائل ت. الالزمة لتشغيله مع احتفاظه بأداء وظيفتة التي صمم من أجلها 



فالوسائل التصميمية هي تلك التي عادة ما تتخذ القرارات بشأنها في مرحلة تصميم أو إعادة تصميم المبنى أمـا  .  ووسائل تشغيلية 

الوسائل التنفيذية فتتعلق بطرق اإلنشاء المتبعة والتنفيذ الصحيح للقرارات التصميمية بينما تتعلق الوسائل التشغيلية بتلك القـرارات  

  .تتخذ خالل إدارة تشغيل وصيانة المبنى واألجهزة التي يحتويها التي 

  

  :مرحلة تصميم المبنى 

وتتخلل عملية تصميم المباني قرارات متعددة يقوم بها الفريق الهندسي المصمم للمشروع والكثير من هذه القرارات له أهمية بالغـة  

قد ال يدرك البعض مدى أهمية القرارات المعمارية والهندسية وعالقتها في إنشاء المبنى وكذلك في كفاءة أدائه الوظيفي والهندسي و

لـذلك فـإن أي   . بمالءمة المبنى للبيئة المناخية المحيطة به ومدى حاجته من الطاقة لجعله مالئماً لالستخدام الذي صمم من أجلـه 

. ظمة التكييف لتهيئة األجواء المناسبة لقاطنيـه  تقصير في تصميم المباني لتناسب البيئة التي صممت لها يزيد من االعتماد على أن

وتعتبر القرارات التي تتخذ لترشيد استهالك الطاقة في مرحلة تصميم المبنى هي األكثر فاعلية واألقل تكلفة إذا ماقورنـت بتلـك   

الك الطاقة فـي المراحـل   لذلك يجب إعتبار وسائل ترشيد استه. القرارات التي تتخذ الحقا خاصة بعد اإلنتهاء من مرحلة التصميم

  :األولى من تصميم المباني والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

و يجـب  . اختيار التوجيه المناسب للمبنى في الموقع بالنسبة لحركة الشمس والرياح وكذلك المرافق المجاورة .١

حيـث أن   إعطاء أهمية كبيرة لمعالجة مسطحات ومواصفات النوافذ الزجاجية للواجهات المختلفـة للمبنـى  

الواجهة الجنوبية تعطي ميزة عن الواجهات األخرى بالنسبة للمملكة في االستفادة من حرارة الشمس المائلـة  

بغرض التدفئة في الشتاء وكذلك محدودية تأثير األشعة المرتفعة خالل الصيف شريطة حسن تصميم واستخدام 

وتعتبر الواجهة الغربية من .  ا تكون النتائج عكسيةالمظالت األفقية والعمودية الخارجية المناسبة والتي بدونه

كما ينصح بتوجيه المبنى بحيث تكون الواجهة األطول موازيـة  . أسوأ الواجهات من الناحية الحرارية للمبنى

  .للجنوب والشمال مع تفادي امتداد الواجهات بتوازي الغرب أو الشرق

والتدفئة الطبيعية الناتجة عن حركة الرياح والطاقة الشمسية تصميم المبنى ليمكنه االستفادة من عوامل التهوية  .٢

  .لدعم الوسائل الميكانيكية الالزمة لتشغيل المبنى

تصميم المبنى بشكل يمكنه من االستفادة من اإلضاءة الطبيعية ما أمكن لتقليـل االعتمـاد علـى اإلضـاءة      .٣

  .الكهربائية

مع مالحظة أن . ة العزل الحراري المناسب للحوائط واألسقفاختيار مواد البناء المالئمة بما فيها نوع وسماك .٤

العزل الحراري لألسقف أكثر أهمية من الحوائط خاصة كلما زادت المساحة المكونة لسقف المبنى لتعرضها 

  .ألشعة الشمس المباشرة على مدار ساعات النهار 

في المناطق التي تهيمن عليهـا حـرارة    اختيار األلوان الخارجية المالئمة للبيئة المحيطة بحيث تكون فاتحة .٥

الصيف للمساعدة على انعكاس أشعة الشمس وداكنة في المناطق التي تهيمن عليها برودة الشتاء والتي تحتاج 

  .إلى االستفادة من أشعة الشمس لتدفئتها

ـ . حسن اختيار أنواع زجاج النوافذ وخصائصه الحرارية .٦ د مـن  فالزجاج المزدوج مع فراغ من الهواء  يزي

وال شـك  . كما أن تظليل الزجاج يعزز من حجبه ألشعة الشمس المباشرة على المبنى. مقدار العزل الحراري

أن التظليل الخارجي للزجاج أكثر فاعلية لحجب أشعة الشمس المباشرة حيث أن التظليل يعتبر عامل الـدفاع  

  .األول وخاصة كلما زادت مساحة الزجاج الخارجي في واجهات المباني

  .تصميم واختيار أنظمة اإلضاءة الكهربائية المناسبة وذات الكفاءة العالية  .٧

  . تصميم واختيار أنظمة التكييف المالئمة لحجم ووظيفة المبنى مع ما تتطلبه من وسائل التحكم المناسبة .٨

  

ييف وبالتالي توفير أكبر في تكلفـة  أن جميع هذه العوامل التي تتعلق بتصميم المبنى تساعد كثيراً في تقليل الجهد على أجهزة التك

شراء وتشغيل تلك األجهزة على مدى حياة المبنى كما تساعد على إيجاد مبانٍ بأجواء مالئمة حرارياً بحيث تمتد الفتـرات التـي   

  .المبنى يمكن فيها االستغناء عن تشغيل أجهزة التكييف والتدفئة وخاصة ما بين الفصول االنتقالية مما يزيد من ارتياح ساكني 

  

  :مرحلة التشييد والتنفيذ 



لـذا يجـب إعطاءهـا    . وتتخلل هذه المرحلة الكثير من القرارات واإلجراءات والتي هي إمتداد لتلك المتخذة في مرحلة التصميم

حلة القادمة األهمية والتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح والذي يضمن اإلستفادة القصوى من أدائها للحد من استهالك الطاقة في المر

  :وتتلخص إجراءات المساعدة على ترشيد الطاقة لهذه المرحلة فيما يلي. لتشغيل المبنى

  .جودة البناء والتنفيذ  .١

إحكام منافذ تسرب الهواء من وإلى المبنى وخاصة حول فتحات المكيفات الحائطية وكـذلك حـول النوافـذ     .٢

  .واألبواب

  .ب المواصفات التصميمية المطلوبةالتأكد من مطابقة مواد البناء المستخدمة حس .٣

  .استخدام وتركيب أنظمة اإلضاءة واألجهزة الكهربائية األخرى حسب المواصفات المطلوبة .٤

  .استخدام وتركيب أنظمة التكييف المناسبة حسب المواصفات المطلوبة بما يالئم تصميم ووظيفة المبنى .٥

  .تسرب الهواء المكيف الى البيئة المحيطةعزل وإحكام تمديدات مجاري هواء التكييف لضمان الحد من  .٦

  .عزل تمديدات الماء المبرد من وحدة التبريد إلى المبنى لالحتفاظ ببرودته وعدم التقليل من كفاءة التبريد .٧

تجريب ومعايرة جميع أنظمة تشغيل المبنى بعد التنفيذ وخاصة أنظمة التكييـف لضـمان مطابقـة أدائهـا       .٨

  .لمواصفات التصميم

  

  :لتشغيل والصيانة مرحلة ا

وهذه هي المرحلة األطول في عمر المبنى وبالتالي تتطلب متابعة كفاءة اإلجراءات المتخذة لترشيد الطاقة في هذه المرحلة بشكل 

كما تتطلب تدريب وتوعية مشغلي ومستخدمي المبنى بموضوع ترشيد الطاقة وأهميته ألن أيا من اإلجراءات التصـميمية  . مستمر

ويمكـن تلخـيص   . ال يمكن تفعيلها واالستفادة منها في غياب التشغيل والصيانة المناسبة للمبنى واألنظمة المكونة لـه  والتنفيذية

  :اإلجراءات المساعدة على ترشيد الطاقة في هذه المرحلة فيما يلي

رات عـدم  تشغيل األجهزة الموجودة داخل المبنى وأنظمة اإلضاءة والتكييف حسب الحاجة لها وإيقافها في فت .١

  .الحاجة لها 

ضبط منظم درجة الحرارة بالمكان المكّيف بما يتناسب مع الحاجة المعقولة له دون مبالغة بحيث يـتم رفـع    .٢

للتقليل من تكاليف ) م٢٢ْ-٢٠(وتقليلها في الشتاء ما أمكن ) م ٢٧ْ-٢٤(درجة الحرارة في الصيف ما أمكن 

  .ل براحة مستخدمي المبنىطاقة التكييف والتدفئة على التوالي دون اإلخال

االستفادة من التهوية الطبيعية ما أمكن ذلك دون اللجوء إلى تشغيل أنظمة التكييف في األوقات التـي يمكـن    .٣

االعتماد فيها على درجة حرارة الهواء الخارجي عندما تكون مناسبة البرودة لتلطيف الهواء داخـل المبنـى   

وأثناء ليالي الصيف في المناطق الحارة الجافة كما هو الحال لمدينة خاصة في الفترات اإلنتقالية بين الفصول 

  .الرياض مثال

عدم تعريض داخل المبنى ألشعة الشمس المباشرة من خالل النوافذ في فترة الصيف واالستفادة من السـتائر   .٤

  .الداخلية لهذا الغرض باإلضافة إلى االستفادة القصوى من الشمس خالل فترة الشتاء

  .الدوري ألنظمة التكييف بما في ذلك منقيات ومجاري الهواء  التنظيف .٥

  .التأكد من أن فريون جهاز التكييف بكمية وضغط كافيين ألداء عمله بكفاءة عالية  .٦

صيانة الغالف الخارجي للمبنى لتفادي وجود شروخ وفتحات زائدة حول فتحات التكييف الخارجية وإطارات  .٧

  .م في تسرب الهواء المكّيف خارج المبنى أو العكساألبواب والنوافذ والتي قد تساه

التأكد من نظافة وحدة التبريد الخارجية من تراكم الغبار عليها مما يقلل من أدائها وكذلك محاولة تظليلها مـن   .٨

  .أشعة الشمس القوية ما أمكن ذلك 

ة والتأكد من صـالحيته  ضبط منظم درجة حرارة سخان الماء بما يتناسب مع الحاجة المعقولة له دون مبالغ  .٩

  .ألداء عمله وعدم تشغيله في حالة عدم الحاجة إليه وخاصة في فصل الصيف

  .استخدام سخانات الماء بالطاقة الشمسية وخاصة في المناطق الباردة .١٠

حسن استخدام األجهزة الكهربائية األخرى مثل الغسالة والنشافة والمكوى ومواقد الطهـي والحـرص علـى     .١١

  .فترات الذروة تشغيلها في غير

  



وال يمكن تحقيق الفائدة المثلى من هذه الوسائل إال بوعي وإدراك ألهميتها من المستهلك صاحب الشأن أوال ثم بتعاون المكاتب 

  .الهندسية باإلضافة إلى شئ من التقنين والمتابعة من قبل البلديات والجهات المسؤولة األخرى


