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أكسيد الكربون في الغرف الفندقية  ثانيغاز  انبعاثاتتأثير التوجيه والعزل الحرارى على تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض 

 في مدينة أسوان . 

 د.م/ سماح صبحى منصور            د.م / محمود عطية محمد

 مدرس بقسم العمارة                  مدرس بقسم العمارة 

 أكتوبر  6ينة سة والتكنولوجيا بمدأكتوبر العالي للهندمعهد 

 الملخص 
تحسين أداء إستهالك    االعتباره مع األخذ في  ازن بين أداء المبنى لوظيفت هو إيجاد الحلول التي تحقق التو  للمبانيكمصمم    المعماري دور  

حسين أداء الطاقة للغرف الفندقية  وكان الهدف الرئيسى من الورقة البحثية هو ت   المبانيأكسيد الكربون في    ثانيالطاقة وخفض إنبعاثات  

أ مدينة  الكربون  في  أكسيد  ثانى  غاز  إنبعاثات  تخفيض  من  والتحقق  الحرارىسوان  العزل  مواد  الخارجى    بإختيار  للغالف    المناسبة  

اه ببرنامج المستخدم في الفتحات في مدينة أسوان وكان ذلك عن طريق إستخدام المحاك  low-eوإختيار نوع الزجاج المخفض لإلنبعاث  

الزجاج     واستخدام واألسقف    سم في الحوائط    6وأشارة النتائج إلى أن إستخدام عزل سمك     +Design Builder 5.5 energyال  

ا لإلنبعاث  الثالثى  حرارية  3لمخفض  إنتقالية  معامل  ذو  أكسيد u vale   (0.982مم  ثانى  غاز  إنبعاثات  نسب  تخفيض  على  يعمل   )

 عن حالة األساس .  %30الطاقة في الغرف الفندقية في مدينة أسوان  بنسب أكثر من  استخدامن كفاءة الكربون ويعمل على تحسي 

 

 الخارجي. الغالف   –كفاءة الطاقة  –الغرف الفندقية   – يرالحرا لعزل ا: مات المفتاحيةالكل

 

 المقدمة 

 اختيييارتحسييين االداء الحييرارى ميين خييالل  فياهم الفندقية دون تطبيق  المعايير البيئية التي تس المبانيتصميم  مقبواللم يعد  

وذلييك  ؛(Beccali, La Gennusa, Coco, & Rizzo, 2009) تحسين أداء الطاقيية وبالتاليالتوجيه المناسب للمبنى 

منييا   فيملموساً في معظم دول العالم لما نما عن ذلك التغير الكبير  حتباس الحرارى تشكل واقعالاأصبحت ظاهرة    ن  بعد أ

وفي السنوات القليلة الماضية زادت تلك التحديات وأصييبا العييالم  (Chib & Fischer, 1994)تلك الدول بما فيها مصر 

تأثير كبير في إحييداث لما يمثله من   أكسيد الكربون  ثانيغاز    ثاتانبعاإلى خفض  ادر الطاقة النظيفة وينادى باللجوء الى مص

وهنييا جيياء دور   ,Fahmy & Sharples, 2011) ;Negm, Bady, & Ibrahim, 2014(Aliهييذه الظيياهرة 

تحسييين أداء  االعتبييارتحقق التوازن بين أداء المبنى لوظيفته مع األخذ فييي  التيإلى إيجاد الحلول  للمبانيكمصمم    المعماري

و تتنيياول  المبيياني فيييون أكسيييد الكربيي  يثييان انبعاثاتوخفض  (Diab, Lan, Zhang, & Ali, 2015)الطاقة  استهالك

 ,Abdin, El-Bakery, & Mohamed)توجيه والعزل الحرارى ونوع الزجاج المستخدمة في الفتحات سة تأثير الارالد

 في الغرف الفندقية القائمة في مدينة أسوان. (2018

 حث من البالهدف 

 ن. أسوا اكسيد الكربون في الغرف الفندقية في مدينة  ثانيانبعاثات غاز  وتخفيضتحسين أداء الطاقة 

 بحثيةالالمشكلة 

في    الحراريوعدم استخدام العزل    الخارجيمدينة أسوان وذلك لعدم كفاءة الغالف  بالغرف الفندقية في    زيادة استهالك الطاقة

  يان.حاألالحوائط واالسقف في أغلب 

 البحثمنهجية 

غاز   انبعاث  ومقدار  والتبريد  للتدفئة  الحرارية  لألحمال  تحليلية  دراسة  عمل  ا 2co تم  الغرف  األخير  الحد  بالطابق  لفندقية 

بالمنرعالم المناخية  للعوامل  الغرفةض  مساحة  تثبيت  وتم  الجاف  الحار  برنامج2م   32ا   باستخدام  القياس  وتم   المحاكاة   ؛ 

Design Builder 5.5 energy+    غرب ( –جنوب  –شرق  -درجة وهى  )شمال 90لقياس تأثير  التوجيه على زاوية

لقياس مقدار الطاقة المستهلكة في حاالت مختلفة تبدأ بحالة االساس    ذلك( و2coغاز)  وانبعاثاتتدفئة  لتبريد والعلى  أحمال ا 

،ثم   حرارى  عزل  ال   باستخدامبدون  الغالف  لعناصر  حرارى  )الحوائط  عزل  و  -خارجي   ) الفتحاتاالسقف   %20نسب 
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المزدوج  باستخدام لالنبعاث    الزجاج  ثم 1.786UVالمخفض  اتخداباس  ،  مم low-e  3  عاثلالنبالمخفض    الثالثيلزجاج  م 

0.982UV  2وتوضيا مقدار الوفر للطاقة واستهالكها في الحاالت المختلفة ومقدار تخفيض انبعاثco  .بالحاالت المختلفة 

 اسوانفي محافظة  ناخالم 1

 الصحراوي ليس هناك هطول فعلي لألمطار خالل العام بالمنا  يعرف أسوان في المنا 
 climate consultant 6.0 (Sozer, 2010)ببرنامج. ة اسوان ي محافظ لرياح فيوضا درجات الحرارة وسرعة ا (1ل )كش 

متوسط   أن  الحرارةحيث  عند    42  يالسنو  درجات  دفئًا  الشهور  أكثر  هو  يوليو  فإن  مئوية،  في    45درجة  مئوية  درجة 
معظم نية في  م/الثا  5ة الرياح ال تتعدى  ان وسرع المتوسط، فإن فبراير هو أكثر الشهور برودة خالل العام في محافظة اسو

 . هر السنهأش

 الحرارية(  االنتقالية) المستخدمةالخواص الفيزيائيه للمواد ( 1جدول )

 :  U-valueالحرارية االنتقالية  الشكل  المستخدمة المواد 

 UV  2.714 - السقف  عزل في استخدامبدون 

 UV  0.486 - سم في السقف 6عزل  باستخدام

 UV  1.884 - سم طوب احمر 25سمك الحائط  

 UV  0.455 - -سم في الحوائط 6خدام عزل ستبإ

 مم 3سمك   في الفتحاتشفاف   الزجاج المفرد

 %20لفتحاتب ا ونس 

 

5.894  UV 

مم  3سمك   في الفتحات low-eالزجاج المزدوج 

 %20ونسب الفتحات

 

1.786 UV 

  في  low-e لالنبعاث المخفض  الثالثيالزجاج 

 %20مم ونسب الفتحات3سمك  تتحا الف

 

0.982 UV 

30% 

20% 

10% 

0% 
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 الطاقة في الغرف الفندقية محل الدراسة   الستهالك المحاكاةنتائج  2

وذلك بقياس    2م 32فندقية باستخدام برامج المحاكاة  حيث ان مساحة الغرفة الفندقية  نموذج احد الغرف ال  تقترح الدراسة تقييم
  UV   5.894م  م3الشفاف سمك  المفرد  الزجاج  بدون عزل حرارى مع استخدام    ة وذلكاحمال التبريد والتدفئة للغرفة الفندقي

  -سم  للغالف الخارجي4سم وعزل حرارى للحوائط  6لسقف عزل حرارى ل –سم 6وباستخدام عزل حرارى للسقف بسمك  -
للسقف  ع حرارى  الخارجية    4زل  والحوائط  ا  4سم  الزجاج  بإستخدام  الخارجية   الفتحات  وعزل  المخفض   لمزدوجسم 

سم في الحوائط مع استخدام    4سم في االسقف وعزل   6و بإستخدام عزل    1.786UVت   فتحاي الم فمlow- e  3لإلنبعاث   
لإلنبعاث  الزج المخفض  الثالثي  في    0.982UVمم  low-e  3اج  السابقة  الحاالت  من  حاله  كل  في  التوجيه  تغيير  مع 

ضافة الى النقصان  الطاقة باإللوفر في  ومقدار اياس احمال التبريد والتدفئة  ( وقبالغر  –الشرق    -الجنوب  -االتجاهات )الشمال
 .  2co في مقدار انبعاث

 
الت  وقد الدراسة  برنامج  حليليأجريت  باستخدام  والتدفئة    +Design builder v5.5 energyة  التبريد  أحمال  لقياس 

 كالتالي: وهيمختلفة كما تم ذكرها سابقاً وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في حاالت 
 
 

 حل الدراسة بيانات النموذج م  النموذج 

 نموذج 

 الغرف الفندقية  

 على برنامج  

Design builder 

5.5 energy + 

 % 20ونسب الفتحات +Design builder v5.5 energy في برنامجيوضا الغرف الفندقية  (2شكل )

قط افقى  قطاع ومس 

لنموذج الغرف الفندقية  

 محل الدراسة 

 % 20لفتحاتلنموذج الغرف الفندقية محل الدراسة ونسب ايوضا مسقط افقى وقطاع واالبعاد المعمارية  (3شكل )

مساحة الغرفة محل  

 الدراسة  
 2م32

 غرب  -جنوب  –شرق  –شمال  التوجه  

 % 20 نسب الفتحات  

:ات تشغيل المبنىبيان  

 :األنشطة-1
 ساعة وعلى مدار العام.  24المبنى: فترة التشغيل في اليوم، تشغيل فترة  -
  .0.55كثافة -
 clo . (4) 0.49، وفي فصل الصيف=  clo 0.9ي فصل الشتاء= بس: فالمال -
ساعة في    24  التشغيل:ضبط جدول   -1

 أيام األسبوع.   اليوم كل
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ل(  لجات المختلفة؛ )التوجيه شما المعا باستخدام   المحاكاةللغرف الفندقية لحالة األساس مع نتائج  المحاكاة مقارنة نتائج  األولى:لحالة ا
 : %20الفتحات ونسب 

الجات المستخدمة  حيث ان اعلى استهالك لطاقة التبريد  ( يتضا أن معدل استهالك طاقة التبريد يتغير مع تغيير المع4من خالل شكل )

  مم 3اج المفرد الشفاف سمك  الزج  مع استخدام  سم طوب احمر 25بدون عزل السقف والحوائط سمك  حالة االساس    بالغرف الفندقية في 

5.894    UV     3131.19بمعدل إستهالك لطاقة التبريد  kwh/y  بمعدل  سم في السقف  6عزل    باستخدامالطاقة للتبريد    استهالك، ثم يقل

م  س  6ل  باستخدام عز % عن حالة االساس ، ثم يقل إستهالك الطاقة للتبريد   74  بمعدل خفض     kwh/y  812.8إستهالك لطاقة التبريد   

عن حالة االساس، ثم يقل    %83  بمعدل خفض     kwh/y  542.38لطاقة التبريد     استهالكل  عدبمحوائط  سم في ال  4في االسقف وعزل  

للتبريد    كهالاست  المخفض    4سم في االسقف وعزل    6باستخدام عزل  الطاقة  المزدوج  الزجاج  الحوائط  مع استخدام    لالنبعاث سم في 

low-e   3  1.786مم UV   360.35تبريد   لطاقة ال  استهالك بمعدل  حات   لفت ا  في  kwh/y     عن حالة األساس، ثم    % 89  بمعدل خفض

   لالنبعاث سم في الحوائط مع استخدام الزجاج الثالثي  المخفض    4سم في االسقف وعزل    6عزل    باستخدامالطاقة للتبريد    استهالكيقل  

low-e   3   0.982مم في الفتحاتUV     312.55تبريد   القة  لطااستهالك  بمعدل  kwh/y     ؛   عن حالة األساس  %90  خفض  بمعدل

سم في    4سم في االسقف وعزل    6عزل    باستخدامالفندقية    الطاقة في الغرف   استهالكويتضا من ذلك أن افضل معالجة من حيث توفير  

المخفض   الثالثي   الزجاج  استخدام  مع  الفتحات   low-e   3   لالنبعاث الحوائط  في  الفتحات  )الت     0.982UVمم  ونسب  شمال(  وجيه 

20%. 

 

الفتحات   شمال ونسبالمعالجات المختلفة التوجيه  امباستخد  المحاكاةللغرف الفندقية لحالة األساس مع نتائج  المحاكاةمقارنة نتائج  يوضا  (2جدول )
20%  . 

 التدفئة 
Kwh 

 التبريد
Kwh 

غاز ثاني اكسيد   انبعاثات
    2Co الكربون كجم

 : ةتخدمالمس المواد 

564.40 3131.19 1370.52 
  احمر معسم طوب 25عزل السقف والحوائط سمك   اس بدونلة األس ا ح

  )التوجيه  UV  5.894مم 3استخدام الزجاج المفرد الشفاف سمك  
 شمال( 

 شمال(  سم في السقف )التوجيه6عزل  باستخدام 773.28 812.80 392.56

327.59 542.38 695.07 
  توجيهسم في الحوائط )ال 4قف وعزل االس  سم في 6باستخدام عزل 

 ال( شم 

298.31 360.35 648.07 
دام  استخ  الحوائط معسم في  4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل 

مم في الفتحات   low-e  3 لالنبعاثلزجاج المزدوج المخفض  ا
1.786UV شمال(  )التوجيه 

296.25 312.55 635.97 
م في الحوائط مع استخدام  س  4ل سم في االسقف وعز  6بإستخدام عزل 

مم في الفتحات   low-e  3لإلنبعاث   المخفضثي الثالجاج الز
0.982UV شمال(  )التوجيه 

564.40 3131.19 1370.52 
  احمر معسم طوب 25حالة األساس بدون عزل السقف والحوائط سمك 

  )التوجيه   UV 5.894مم 3استخدام الزجاج المفرد الشفاف سمك  
 شمال( 

 شمال(  يهف )التوج في السق  سم 6بإستخدام عزل  773.28 812.80 392.56

327.59 542.38 695.07 
  حوائط )التوجيهسم في ال 4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل 

 شمال( 

298.31 360.35 648.07 
استخدام   الحوائط معسم في  4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل 

مم في الفتحات   low-e  3الزجاج المزدوج المخفض لإلنبعاث 
1.786UV (التوجيه  )شمال 

296.25 312.55 635.97 
تخدام  سم في الحوائط مع اس  4سم في االسقف وعزل  6بإستخدام عزل 

مم في الفتحات   low-e  3لإلنبعاث   الثالثي المخفضالزجاج 
0.982UV شمال(  )التوجيه 
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المعالجات المختلفة )التوجيه    مباستخدامحاكاة  لادقية لحالة االساس مع نتائج  الفن للغرف    المحاكاةمقارنة نتائج    الثانية:الحالة  

 : %20شرق( ونسب الفتحات 

د يتغير مع تغيير المعالجات المستخدمة  حيث ان اعلى استهالك معدل استهالك طاقة التبري( يتضا أن 5من خالل شكل )

دام الزجاج  استخمع  احمرسم طوب 25ل السقف والحوائط سمك عزبدون لطاقة التبريد بالغرف الفندقية في حالة االساس 

، ثم يقل إستهالك الطاقة للتبريد kwh/y 3623.41بمعدل إستهالك لطاقة التبريد UV  5.894  مم3المفرد الشفاف سمك 

  ثم% عن حالة االساس ،   66 بمعدل خفض   1241kwh/yبمعدل إستهالك لطاقة التبريدسم في السقف 6عزل  باستخدام 

بمعدل إستهالك لطاقة التبريد   سم في الحوائط  4م في االسقف وعزل س 6زل  خدام ع ستبايقل إستهالك الطاقة للتبريد 

839.67kwh/y  سم في االسقف   6باستخدام عزل  عن حالة االساس، ثم يقل إستهالك الطاقة للتبريد  %77 خفض دل بمع

 1.786مم low-e  3 لالنبعاثالمخفض ج سم في الحوائط  مع استخدام الزجاج المزدو 4وعزل 
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 UV   567.61بمعدل إستهالك لطاقة التبريد  في الفتحات kwh/y   س، ثم يقل إستهالك عن حالة األسا  %84 بمعدل خفض

  لالنبعاثسم في الحوائط مع استخدام الزجاج الثالثي  المخفض  4سم في االسقف وعزل   6عزل  باستخدامالطاقة للتبريد 

low-e  30.982في الفتحات   ممUV   487.67اقة التبريد  لطك إستهالبمعدل kwh/y   عن حالة    %87 بمعدل خفض

سم في   6عزل  باستخداملطاقة في الغرف الفندقية لجة من حيث توفير إستهالك ا؛ ويتضا من ذلك أن افضل معااألساس

   0.982UV  مم في الفتحاتlow-e  3  نبعاثلال سم في الحوائط مع استخدام الزجاج الثالثي  المخفض 4االسقف وعزل 

 . %20)التوجيه شرق( ونسب الفتحات  

 %20الفتحات شرق( ونسب)التوجيه المعالجات المختلفة  باستخدام المحاكاةمع نتائج لحالة االساس  المحاكاةيوضا مقارنة نتائج ( 3جدول )

 التدفئة
Kwh 

 التبريد 
Kwh 

غاز ثاني اكسيد  انبعاثات
    2Co كجم الكربون

 المستخدمة:المواد 

469.32 3623.41 1437.11 
 احمر معسم طوب 25حالة األساس بدون عزل السقف والحوائط سمك 

 شرق( )التوجيه  UV  5.894مم 3ف سمك ج المفرد الشفااستخدام الزجا

 شرق(  سم في السقف )التوجيه6عزل  باستخدام 841.18 1241.01 282.68

 شرق(  ئط )التوجيهفي الحواسم  4زل سم في االسقف وع 6ستخدام عزل با 742.20 839.67 246.25

236.70 567.61 683.84 
استخدام الزجاج   الحوائط معفي  سم 4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل 

  )التوجيه 1.786UVفي الفتحات    low e لالنبعاث المزدوج المخفض
 شرق(

241.68 487.67 670.80 
جاج  خدام الزط مع استسم في الحوائ 4ي االسقف وعزل سم ف 6عزل  باستخدام
  )التوجيه0.982UVمم في الفتحات  low-e 3  لالنبعاثالمخفض الثالثي 
 شرق(

لحالة االساس مع نتائج المحاكاه بإستخدام المعالجات المختلفة )التوجيه جنوب( ونسب   المحاكاةالثالث: مقارنة نتائج    الةالح

 %20الفتحات 

معالجات المستخدمة  حيث ان اعلى استهالك مع تغيير ال يد يتغيرقة التبر( يتضا أن معدل استهالك طا6) شكل من خالل

مع استخدام الزجاج   سم طوب احمر25بدون عزل السقف والحوائط سمك قية في حالة االساس لطاقة التبريد بالغرف الفند

للتبريد اقة  هالك الط، ثم يقل إست 3359.11kwh/yريدالتببمعدل إستهالك لطاقة   UV  5.894  مم3المفرد الشفاف سمك 

% عن حالة االساس ، ثم   72  خفض بمعدل   kwh/y 946.93بمعدل إستهالك لطاقة التبريدسم في السقف 6بإستخدام عزل  

يد   بمعدل إستهالك لطاقة التبرسم في الحوائط  4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل  يقل إستهالك الطاقة للتبريد 

بمعدل إستهالك لطاقة التبريد  سم في الحوائط  4م في االسقف وعزل  س 6زل  دام عباستخإستهالك الطاقة للتبريد 

614.16kwh/y  سم في االسقف   6باستخدام عزل  عن حالة االساس، ثم يقل إستهالك الطاقة للتبريد  %82 فض بمعدل خ

بمعدل   فتحاتفي ال UV 1.786مم low-e  3ض لإلنبعاث لمخفسم في الحوائط  مع استخدام الزجاج المزدوج ا 4وعزل 

بإستخدام   قل إستهالك الطاقة للتبريدعن حالة األساس، ثم ي % 88  بمعدل خفض   kwh/y 398.93إستهالك لطاقة التبريد  

ات   ي الفتحمم فlow-e  3سم في الحوائط مع استخدام الزجاج الثالثي  المخفض لإلنبعاث   4سم في االسقف وعزل   6عزل  

0.982UV  340.96ريد  التبك لطاقة بمعدل إستهال kwh/y    من ذلك أن   ؛  ويتضاعن حالة األساس  %90 بمعدل خفض

 سم في الحوائط  4سم في االسقف وعزل   6بإستخدام عزل  في الغرف الفندقية   افضل معالجة من حيث توفير إستهالك الطاقة
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 % 20وب( ونسب الفتحاتات المختلفة )التوجيه جنالمعالج بإستخداماالساس مع نتائج المحاكاه  لحالة  لمحاكاهيوضا مقارنة نتائج ا( 4جدول )

 التدفئة 
Kwh 

 التبريد
Kwh 

غاز ثاني اكسيد   انبعاثات
    2Co الكربون كجم

 المستخدمة: المواد 

300.80 3359.11 1344.03 
احمر    سم طوب 25حالة األساس بدون عزل السقف والحوائط سمك 

    UV  5.894مم 3دام الزجاج المفرد الشفاف سمك مع استخ
 جنوب( )التوجيه 

 جنوب(  سم في السقف )التوجيه6 بإستخدام عزل 729.49 946.93 120.74

124.37 614.16 659.24 
  سم في الحوائط )التوجيه 4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل 

 جنوب( 

128.79 398.93 617.53 
  الحوائط معسم في  4سم في االسقف وعزل  6 باستخدام عزل

مم في الفتحات   low-e 3استخدام الزجاج المزدوج  المخفض لإلنبعاث 
1.786UV جنوب(   )التوجيه 

136.86 340.96 607.37 
سم في الحوائط مع   4سم في االسقف وعزل  6بإستخدام عزل 

تحات   مم في الفlow- e 3  لإلنبعاث المخفض الثالثي استخدام الزجاج 
0.982UV جنوب(   )التوجيه 
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إستخدام المعالجات المختلفة )التوجيه غرب( ونسب مقارنة نتائج المحاكاه لحالة االساس مع نتائج المحاكاه ب  الرابعة:الحالة  
 .   %30الفتحات 

ى استهالك لطاقة التبريد ل( يتضا أن معدل استهالك طاقة التبريد يتغير مع تغيير المعالجات المستخدمة  حيث ان اع7شكل ) 
م الزجاج المفرد الشفاف  مع استخدا  سم طوب احمر25بدون عزل السقف والحوائط سمك  بالغرف الفندقية في حالة االساس  

التبريد  UV    5.894  مم3سمك   للتبريد  kwh/y  3791.75بمعدل إستهالك لطاقة  الطاقة  بإستخدام عزل  ، ثم يقل إستهالك 
% عن حالة االساس ، ثم يقل إستهالك   64  بمعدل خفض    kwh/y  1378.94ك لطاقة التبريد  البمعدل إستهسم في السقف  6

   951.87kwh/yبمعدل إستهالك لطاقة التبريد   سم في الحوائط    4سم في االسقف وعزل    6  باستخدام عزلالطاقة للتبريد  
للتبريد    %75  بمعدل خفض   الطاقة  إستهالك  يقل  ثم  سم في    4سم في االسقف وعزل    6زل  عباستخدام  عن حالة االساس، 

بمعدل إستهالك لطاقة لفتحات   في ا   UV 1.786مم  low-e   3الحوائط  مع استخدام الزجاج المزدوج المخفض لإلنبعاث  
للتبريد    %83  بمعدل خفض     645.3kwh/yالتبريد    الطاقة  سم في    6بإستخدام عزل  عن حالة األساس، ثم يقل إستهالك 

   0.982UVمم في الفتحات   low-e   3الحوائط مع استخدام الزجاج الثالثي  المخفض لإلنبعاث     ي سم ف  4االسقف وعزل  
؛  ويتضا من ذلك أن افضل معالجة  عن حالة األساس %85  بمعدل خفض    kwh/y  558.07لتبريد   بمعدل إستهالك لطاقة ا 

سم في الحوائط مع استخدام    4السقف وعزل  اسم في    6بإستخدام عزل  من حيث توفير إستهالك الطاقة في الغرف الفندقية  
 . %20توجيه غرب( ونسب الفتحات )ال  0.982UVمم في الفتحات   low-e  3الزجاج الثالثي  المخفض لإلنبعاث  

 
 

 .   %20 ت)التوجيه غرب( ونسب الفتحا مقارنة نتائج المحاكاه لحالة االساس مع نتائج المحاكاه بإستخدام المعالجات المختلفة يوضا( 5جدول )

 التدفئة 
Kwh 

 التبريد
Kwh 

غاز ثاني اكسيد   انبعاثات
    2Co الكربون كجم

 المستخدمة: المواد 

451.20 3791.75 1500.60 
  احمر معسم طوب 25حالة األساس بدون عزل السقف والحوائط سمك 

 غرب(  التوجيه) UV 5.894مم 3استخدام الزجاج المفرد الشفاف سمك  

 غرب( سم في السقف )التوجيه6بإستخدام عزل  890.30 1378.94 251.75

228.30 951.87 788.98 
  لحوائط )التوجيهسم في ا  4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل 

 غرب(

219.72 645.30 708.36 
استخدام   الحوائط معسم في  4سم في االسقف وعزل  6باستخدام عزل 

 غرب(  توجيهل)ا 1.786UVالفتحات مم في  low e 3المزدوج الزجاج 

225.37 558.07 687.49 
سم في الحوائط مع استخدام   4سم في االسقف وعزل  6بإستخدام عزل 

  0.982UVالفتحات مم في low e 3 لالنبعاث المخفض  يالزجاج الثالث
 غرب(  )التوجيه 
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   رياالحرمعدل تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام التوجيه ومواد العزل  ثانياً:

انبعاث   قياس معدل  تم  المحاكاة  برنامج  العزل    ومقدار2co من خالل  استخدام مواد  وجيه والت  الحراريالنقصان من خالل 

 يلي: باختالف التوجيه وسوف يتم توضيا ذلك فيما 

 : الحراري  بدون استخدام مواد العزل نتائج المحاكاة النبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون لحالة االساسالحالة األولى: 

( شكل  خالل  غاز  8من  انبعاثات  معدل  يوضا  أكب  ثاني(  وان  التوجيه  باختالف  االساس  حالة  في  الكربون  معدل اكسيد  ر 

بمقدار   غرب  التوجيه  حالة  في  حالة  1500.6لالنبعاثات  في  يقل  ثم  /سنه،  االنبعاثات    التوجيهكجم  معدل  حيث  شرق 

كجم /سنه ، واقل انبعاث لغاز ثانى 1344.03نوب حيث معدل االنبعاثات  جثم يقل في حالة التوجيه    سنه،كجم /  1437.11

 كجم / سنه .1370.52االنبعاثات في حالة االساس اكسيد الكربون في التوجيه شمال حيث ان معدل 

 

   :التوجيه فباختال سم في االسقف6 حراري بإستخدام عزل  نتائج المحاكاة النبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الثانية:الحالة 

لتوجيه جنوب وا   %44للتوجيه للنموذج شمال بنسبة    بالنسبة2co ( نجد أنه حدث نقصان في مقدار انبعاث  9من خالل شكل )

عن   %40اما التوجيه غرب مقدار النقصان في االنبعاثات    -%41اما بالنسبة للتوجيه شرق   -  % 45نقصان في االنبعاث بمقدار  

 رارى. حالبدون استخدام مواد العزل 
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سم في   4عزل سم في االسقف و6 حراري نتائج المحاكاة النبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بإستخدام عزل الحالة الثالثة: 

 : التوجيه باختالفالحوائط 

للتوجيه شمال بمقدار    2co ( نجد أن معدل االنبعاث لغاز  10من خالل شكل ) اما التوجيه جنوب   -  %50حدث له نقصان 

 حدث

عن بدون استخدام  % 48امام التوجيه غرب مقدار النقصان    -%49اما التوجيه شرق    -2co  51% نقصان في مقدار انبعاث    هل 

 اد العزل الحرارى . مو
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الرابعة: الكربون    الحالة  اكسيد  ثاني  غاز  إلنبعاثات  المحاكاة  بإستخدام عزل  نتائج  االسقف وعزل    6ب  في  في    4سم  سم 

 :  التوجيه باختالف  UV 1.786مم  في الفتحاتlow e  3ج المزدوج المخفض لإلنبعاث االزج استخدام الحوائط مع

( مقدا11من خالل شكل  أن  نجد  لمقدار ر  (  لغاز    النقصان  شمال    2co انبعاث  للتوجيه  جنوب   -%53للنموذج  التوجيه  اما 

 الحرارى .  عن بدون استخدام مواد العزل %53اما التوجيه غرب  -%53اما التوجيه شرق  -55%

 

المحاكاة    الخامسة:الحالة   الكربون  النبعاثاتنتائج  اكسيد  ثاني  عزل    غاز  وعز   6بإستخدام  االسقف  في  في    4ل  سم  سم 

  :التوجيه باختالف   0.982UVالفتحات مم في low e 3الزجاج الثالثي المخفض لإلنبعاث  استخدامالحوائط مع 

اما بالنسبه   -%54انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون للنموذج للتوجيه شمال    ( نجد أن مقدار النقصان في12من خالل شكل )

بنسبة   النقصان  ب  -%55للتوجيه جنوب  بنسبة  امام  للتوجيه شرق حدث نقصان  التوجيه غرب حث نقصان   -%54النسبه  اما 

 . الحراريفي غاز ثانى أكسيد الكربون عن بدون استخدام مواد العزل  %55بنسبة 
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 لتوصيات او النتائج

 النتائج  -أ

القياسات   خالل  للتبريد    لألحمال  السابقةمن  لنموذجالحرارية  الفندقي  والتدفئة  للغرف  المعرض  افتراضي  األخير  بالطابق  ة 
و    ، energy+  design builder 5.5للعوامل المناخية المحيطة بالمنا  الحار الجاف في مدينة أسوان باستخدام برنامج  

الفندقية باختالف   الكربون للغرفو مقارنة األحمال الحرارية للتدفئة والتبريد وانبعاثات غاز ثاني    2م  32تثبيت مساحة الغرفة
 : وضحت نتائج الدراسة ما يلىأ التوجيه

الفتحات  - ونسب  الشمال(  )توجيه  الفندقية  الغرف  أكسيد    % 20نموذج  ثاني  وانبعاثات  والتدفئة  التبريد  لطاقة  استهالكاً  اقل 
لإلنبعاث    الثالثي المخفضسم في الحوائط مع استخدام الزجاج    4سم في االسقف وعزل    6عزل    استخدامحالة    يالكربون ف

low-e   3الفتحات     مم للتبريد    0.982UVفي  الطاقة  استهالك  في  التوفير  معدل  ان  بمعدل  حيث  حالة    %90يكون  عن 
 االساس .

 
اقل استهالكاً لطاقة التبريد والتدفئة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون   %20نموذج الغرف الفندقية )توجيه شرق( ونسب الفتحات -

  low-eلإلنبعاث    الثالثي المخفضسم في الحوائط مع استخدام الزجاج    4  سم في االسقف وعزل  6عزل    استخدام في حالة  
 عن حالة االساس .  %87يكون بمعدل حيث ان معدل التوفير في استهالك الطاقة للتبريد   0.982UVمم في الفتحات  3
الفتحات  - ونسب  جنوب(  )توجيه  الفندقية  الغرف  والتدفئة  %20نموذج  التبريد  لطاقة  استهالكاً  أكسيد    اقل  ثاني  وانبعاثات 

لإلنبعاث    الثالثي المخفضسم في الحوائط مع استخدام الزجاج    4سم في االسقف وعزل    6عزل    استخدامالكربون في حالة  
low-e   3الفتحات في  للتبريد    0.982UV    مم  الطاقة  استهالك  في  التوفير  معدل  ان  بمعدل  حيث  حالة    %90يكون  عن 
 االساس .
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الفند- الغرف  الفتحات  نموذج  ونسب  غرب(  )توجيه  أكسيد    %20قية  ثاني  وانبعاثات  والتدفئة  التبريد  لطاقة  استهالكاً  اقل 
لإلنبعاث     الثالثي المخفضوائط مع استخدام الزجاج  حسم في ال  4سم في االسقف وعزل    6إستخدام عزل  الكربون في حالة  

low-e   3   الفتحات في  استه  0.982UVمم  في  التوفير  معدل  ان  للتبريد  حيث  الطاقة  بمعدل  الك  حالة    %85يكون  عن 
 االساس .

ب  الى  رسم للغرف الفندقية توجيه غ6يقل من خالل استخدام عزل السقف    2coمن خالل القياس اتضا ان مقدار انبعاث    -
عزل  باستخدام    % 53سم  ويصل    6سم واالسقف4باستخدام العزل الحرارى للحوائط    %47ويتجه نحو النقصان بنسبة    % 40

    % 54ويصل    1.786UVفي الفتحات      low-eالمخفض لإلنبعاث    الزجاج المزدوجالحوائط واالسقف والفتحات بإستخدام  
والفتحات   واالسقف  الحوائط  عزل  الثالثى  دبإستخباستخدام  الزجاج  الفتحات    low-eام  جدوى     0.982UVفي  يؤكد  مما 

ال لالنبعاث  المخفض  الزجاج  واستخدام  الحرارى  الحرارية  3ثالثى  العزل  االنتقالية  ذو  تخفيض  UV 0.982مم  تحقيق  في 
 للطاقة وتقليل إنبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون .

 
 التوصيات  -ب
الفندقية في م- للغرف  البحثية توجيه دأفضل توجيه  الورقة  تم مناقشة في  لما  الطاقة طبقا  ناحية تحقيق توفير  اسوان من  ينة 

 للغرب.توجيه الشرق وأكبر استهالك للطاقة يتم في توجيه الغرف الفندقية   الشمال ثم توجيه الجنوب ثم
ترجاعها في فتره زمنيه صغيره سالخارجى للغرف الفندقية يعد ذو جدوى اقتصاديه يمكن ا  الحراري للغالفاستخدام العزل  -

تخدام عزل حرارى للحوائط  سم وإس6من خالل استخدام عزل حرارى لالسقف    %85حيث تم تحقيق وفر في الطاقة بمقدار  
عن النموذج الغير وذلك لتوجيه الغرب    0.982مم ذو االنتقالية الحرارية  low-e  3سم والفتحات من خالل الزجاج الثالثى  4

 ب.رمعزول توجيه الغ
و- الفندقية  للغرف  الفتحات  في  المستخدم  الزجاج  نوع  وإختيار  واألسقف  للحوائط  الحراري  العزل  مواد  استخدام  ذلك يجب 

 لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ته باإلضافة الى تخفيض يالتأكيد على إعادة تأهيل المنشآت الفندقية المكيفة وذلك بعزل الغالف الخارجي للمبنى وذلك ألهم-

)التبريد   الحرارية  من    -األحمال  يقلل  أنه  إال  القيا 2coغاز    انبعاثاتالتدفئة(  انبعاث  فمن خالل  مقدار  أن  اتضا   2coس 
-lowسم في الحوائط مع استخدام الزجاج الثالثى  4سم في االسقف و  6للنموذج محل الدراسة باستخدام عزل حراري    بالنسبة

e  3الفتح الغرب هو      uv  0.982ت  امم في  أى أن مقدار  kg/y 1500عن النموذج حالة األساس     kg/y   687لتوجيه 
 عن بدون عزل حرارى.    %54قل بنسبة    االنبعاثات
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Effect of Orientation and Thermal Insulation on Improving Energy Efficiency 

and reducing CO2 Emissions in Hotel Rooms in Aswan city 
 

Mahmoud Attiya Mohamed, Samah Sobhy Mansour 

   October High Institute for Engineering and Technology in 6 October city- Giza . 

 Abstract: 

One of the main roles of building design is to find solutions that enhance the performance of the 

building function. One of these functions is taking into account the improvement of the 

performance of energy consumption and reduce CO2 emissions in buildings. The main objective 

of the research paper is to verify the reduction of carbon dioxide emissions and to improve the 

efficiency of energy performance in the outer atmosphere of the hotel rooms using thermal 

insulation and the type of glass used in Aswan city.  

This is done by using simulation in the design-builder 5.5 energy+. The results indicate that the 

use of 6 cm thickness insulation in walls, ceilings and the use of low-e 3mm glass (u vale) 

(0.982) reduces CO2 emissions and improves energy efficiency in hotel rooms in the city of 

Aswan more rates 30% for the base case. 
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