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الجيدة الواجب أخذها بعين االعتبار عند بناء المسكن أو تأهيله
نصائح عمليّ ة لترشيد استهالك الطاقة في المساكن في تونس | الممارسات
ّ

بأهم الممارسات
يهدف هذا الدليل إلى تعريفك
ّ
الجيدة الواجب أخذها بعين االعتبار عند بناء
ّ
مسكنك ،أو تأهيله ،بأفضل طريقة وإرشادك
للحد من استهالكه ّ
للطاقة
عملية
بنصائح
ّ
ّ

4

معلومات عامة
مثل قطاع البناء في تونس  35,3في المائة من استهالك ّ
• ّ
هائية في سنة
الطاقة ال ّن ّ
ّ
ويحتل بذلك المرتبة األولى على الصعيد الوطني قبل قطاعي النقل والصناعة.
،2018

ً
كما ُي ُّ
حاليا ( )2018أول مستهلك للطاقة الكهربائية بنسبة  57,6في
عد قطاع البناء
المائة على الصعيد الوطني؛

ّ
حصة المباني السكنية  75,8في المائة من استهالك قطاع البناء
•وفي سنة  2018مثلت
ّ
ّ
موجهة لتشغيل
النهائية و  52,6في المائة من استهالك هذا القطاع للكهرباء
للطاقة
ّ
ّ
والمعدات الكهربائية المنزلية؛
األجهزة

ّ
واللطف في أغلب المناطق المأهولة بالسكان ،ممّ ا يجعل
يتميز المناخ التونسي باالعتدال
•
ّ
السنة على رفاهة حرارية مقبولة داخل المسكن بفضل
السهل الحصول على مدار ّ
من ّ
اعتماد عدد من القواعد ّ
منزلية مالئمة.
معينة في البناء واختيار أجهزة
صميمية ومبادئ
الت
ّ
ّ
ّ

المعدل الشهري لدرجات الحرارة (العظمى والصغرى) لتونس []1
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الجيدة الواجب أخذها بعين االعتبار عند بناء المسكن أو تأهيله
نصائح عمليّ ة لترشيد استهالك الطاقة في المساكن في تونس | الممارسات
ّ

مناخ معتدل ،ولكن …
ّ
يتركــز
رغــم اعتــدال ولطافــة المنــاخ فــي أغلــب المــدن التونســية التــي
فيهــا العمــران ّ
إال ّ
أنــه يجــب علينــا ،حســب المنطقــة ،أن نحتمــي مــن البــرد
فــي فصــل ّ
الصيــف .فبفضــل بعــض ّ
الشــتاء ومــن الحــرّ فــي فصــل ّ
التدابيــر
الســهل الحصــول داخــل المســكن علــى درجــات حــرارة
البســيطة ،مــن ّ
ّ
ّ
الحراريــة وبأقــل تكلفــة.
مناســبة ومســتويات مقبولــة للرفاهــة

المصدر©VisionsbyAtlee :
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مناخية مختلفة
مناطق
ّ

مناطــق مناخيــة يجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم

المبنــى واختيــار مــواد البنــاء المالئمــة ،حيــث

الخصوصيــات
تنقســم الجمهوريّ ــة التونسـ ّـية حســب
ّ

رئيســية كمــا
مناخيــة
المناخيــة إلــى ثــاث مناطــق
ّ
ّ
ّ
ّ
هــو موضــح فــي الرســم التالــي:

المناخية الرئيسية في تونس []2
المناطق
ّ

المنطقة المناخية “ :)ZT1( 1منطقة البحر األبيض المتوسط”
ً
ُّ
عموما باعتدال درجة
الساحلية من والية بنزرت إلى والية مدنين ،وتتميز
تضم أغلب الواليات
الساحلية التي
وهي المنطقة
ّ
ّ
شتاء والتبريد صيفاً.
ً
ً
ً
ً
وشتاء نظرا لوجودها قرب البحر .تحتاج هذه المنطقة إلى التدفئة
صيفا
الحرارة

المنطقة المناخية “ :)ZT2( 2المرتفعات الشمالية”
ً
ُّ
عموما
الشمالية ،وتشمل واليات الشمال وعدد من واليات الوسط .تتميز هذه المنطقة
تضم المرتفعات
وهي المنطقة التي
ّ
ً
ً
صيفا ،ولكن بشكل أكبر بالنسبة
شتاء والتبريد
بالبرودة في الشتاء واعتدال درجة الحرارة في الصيف .وتحتاج إلى التدفئة
لحاجات التدفئة في الشتاء.

المنطقة المناخية “ :)ZT3( 3المرتفعات الجنوبية”
ً
ُّ
عموما
الجنوبية ،وتشمل عدد من واليات الوسط وواليات الجنوب .تتميز هذه المنطقة
تضم المرتفعات
وهي المنطقة التي
ّ
ً
ّ
ً
شتاء والتبريد صيفا ،ولكن بشكل أكبر بالنسبة
بشدة درجات الحرارة في الصيف واعتدالها في الشتاء .وتحتاج إلى التدفئة
لحاجات التبريد في الصيف.
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الجيدة الواجب أخذها بعين االعتبار عند بناء المسكن أو تأهيله
نصائح عمليّ ة لترشيد استهالك الطاقة في المساكن في تونس | الممارسات
ّ

في فصل ّ
الشتاء
ّ
الشتاء
فــي المناطــق التــي يتميــز مناخهــا بالبــرودة فــي فصــل
الشــتاء ،يجــب االســتفادة القصــوى مــن دفء أشــعّ ة

الشــمس عبــر التقاطهــا ،تخزينهــا ،حفظهــا ،وتوزيعهــا
داخــل المســكن.

كيفية تطبيق ذلك؟
جيد التجاه المسكن بحيث يتم تكبير
•اختيار
ّ
مساحة النوافذ في االتجاه الجنوبي لالستفادة
أكثر من ّ
الطاقة ّ
ّ
ّ
والحد منها في
انية
مسية
الش
المج ّ
ّ

باقي االتجاهات للحماية من الرّ ياح المهيمنة الباردة

ﺷ�ﻕ

ﺟﻨﻮﺏ

ﻏﺮﺏ
ﺷﻤﺎﻝ

مسار الشمس في فصل الشتاء

وفقدان الحرارة من خاللها؛

•استخدام الزجاج المزدوج (أو زجاج ذو كفاءة
طاقية عالية) لجميع النوافذ .وعند اختيار الزجاج
ّ
المناسب ،يجب األخذ بعين االعتبار لقيمتين
مهمتين هما :ضارب نقل الحرارة وضارب نقل

حرارة الشمس .كلما كانت قيمة ضارب نقل الحرارة
للزجاج والنوافذ أقل كلما كان العزل الحراري

إلتقاط

أفضل .أما بالنسبة لضارب نقل حرارة الشمس،
فقيمته محصور بين  0و ،1وكلما ّ
قلت قيمته كلما
ّ
قلت كمية اإلشعاع الشمسي التي يَسمح الزجاج
بدخولها؛

داخلية سميكة
•استخدام ستائر خارجية وستائر
ّ
إن وجدت ليتم غلقها في الليل للمساعدة على

تخزين

الداخلية؛
االحتفاظ بالحرارة
ّ

•استخدام مواد العزل الحراري في األسقف
الداخلية؛
الخارجية لالحتفاظ بالحرارة
والجدران
ّ
ّ

تتميز بكتلة حراريّ ة
•استخدام مواد البناء التي
ّ

توزيع

الداخلية لتخزين
األرضيات والجدران
عالية في
ّ
ّ
نهارا وتوزيعها ليال؛ً
ً
الداخلية
الحرارة
ّ

•إحكام إغالق األبواب والنوافذ والفتحات لمنع
تسرّ ب الهواء البارد من الخارج.

8

إحتفاظ

الصيف
في فصل ّ

الصيف

المناخية في فصل الصيف إلى:
تحتاج جميع المناطق
ّ
ً
ّ
الشمسي
نهارا من اإلشعاع
>حماية المسكن
والحرارة الخارجية المرتفعة؛

ً
ليال عن طريق التهوية إذا كانت
>تبريد المسكن
حرارة الهواء الخارجي مقبولة.

كيفية تطبيق ذلك؟

ﺟﻨﻮﺏ

ﺷ�ﻕ

ّ
يتم الحد من
جيد التجاه المسكن حيث
•اختيار ّ
مساحة النوافذ في االتجاه الغربي ،وحتى في
االتجاه الشرقي في بعض األحيان ،للحماية من
األشعّ ة ّ
مسية غير المرغوب فيها؛
الش
ّ

ﻏﺮﺏ
ﺷﻤﺎﻝ

مسار الشمس في فصل الصيف

ّ
ظالت الشمس وكاسرات
•تظليل النوافذ بواسطة مِ
الخارجية وغيرها من العناصر
الشمس والستائر
ّ
المالئمة؛

ّ
المظلل
•استخدام النوافذ ذات الزجاج المزدوج
أو العاكس ألشعّ ة الشمس (أو الزجاج ذو الكفاءة
الطاقية العالية)؛
ّ

خلق الظل

ّ
شفافة مقللة أو عاكسة ألشعة
•إلصاق قشرة
الخارجية لزجاج النوافذ
الشمس على المساحة
ّ

الغربية خاصة؛

•استخدام مواد العزل الحراري في األسقف

الداخلية؛
الخارجية لالحتفاظ بالبرودة
والجدران
ّ
ّ

تتميز بكتلة حراريّ ة
•استعمال مواد البناء التي
ّ
الداخلية
األرضيات والجدران
عالية في
ّ
ّ
الداخلية الزائدة نهاراً
المتصاص الحرارة
ّ
ً
ليال؛
وتبديدها

تقليل دخول الحرارة

•إحكام إغالق األبواب والنوافذ وغيرها من
الفتحات لمنع تسرّ ب الهواء الحار من الخارج؛

•االعتماد على التهوية الطبيعية للتبريد في
ً
ليال للمساعدة
الصيف ،عن طريق فتح النوافذ
على تكوين مجرى هواء داخل المسكن.

تهوية
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الجيدة الواجب أخذها بعين االعتبار عند بناء المسكن أو تأهيله
نصائح عمليّ ة لترشيد استهالك الطاقة في المساكن في تونس | الممارسات
ّ

ّ
المؤثرة على درجة
العوامل
الحرارة في مسكنك
إن إعــداد دراســة معماريّ ــة وهندســية شــاملة لمشــروع
ّ

بنــاء مســكنك مــن حيــث:
•موقع المبنى؛
• اختيار اتجاهه؛

• تحديد شكله وحجمه؛
الخارجية؛
• اختيار لون جدرانه وأسقفه
ّ
• توزيع مساحاته ّ
اخلية؛
الد
ّ

• اختيار مكان ومساحة النوافذ؛
ّ
• اختيار نوعية زجاج النوافذ ومظالتها؛
•تهيئة المساحات الخضراء.
يمكنك من إنجاز مسكن عملي ومريح ومقتصد ّ
ّ
للطاقة.

إن االســتعانة بخدمــات مهنــدس معمــاري ومهنــدس ســوائل
ّ
ّ
ّ
ّ
مختصيــن فــي المبانــي الموفــرة للطاقة يمكنك
ومهنــدس كهربــاء

ّ
المخصصــة لــه
مالئــم لمســاحة األرض
مســكن
مــن تصميــم
ٍ
ٍ
ً
ّ
ولميزانيتك وموفرا للطاقة.
ولحاجياتــك مــن الخدمــات والرفاهة
ّ
ّ
إن ّ
الجيــد عنــد اســتغالل
التصميــم الهندســي المحكــم لــه األثــر
ّ
ّ

المســكن مــن حيــث تقليــص المســاحات المهــدرة وإدمــاج دفــئ
ّ
الشــمس والحفــاظ علــى درجــة الحــرارة المناســبة وتوظيــف
بيعيــة وإدمــاج أجهــزة ّ
اإلضــاءة ّ
ّ
المتجــددة.
الطاقــات
الط
ّ

ومــن المستحســن تكليــف المهنــدس المعمــاري مصمّ ــم المشــروع
بمهمّ ــة متابعــة تنفيــذ أشــغال البنــاء لبلــوغ األهــداف المنشــودة.
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اختيار االتجاه األفضل للمبنى
ً
وفقا لذلك ،حيث يجب األخذ بعين االعتبار أن االتجاه
يجب األخذ بعين االعتبار حركة الشمس في الموقع وتوجيه المبنى
ّ
ّ
ّ
ويوفر
يوفر التدفئة والحماية من الرياح المهيمنة في الشتاء
الطبيعية من حيث الرفاهة ،فهو
يوفر العديد من المزايا
الجنوبي
ّ
ألن األوّ ل ال تصله أشعّ ة الشمس
اإلضاءة على طول السنة في حين ،يجب تجنب االتجاهين الشمالي والغربي قدر اإلمكان ّ

والثاني يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة غير المرغوب فيها في الصيف.

ً
موافقا للمحور “شرق-غرب” (مواجه لالتجاه الجنوبي):
عملي ًا يجب أن يكون الضلع األطول للمبنى
ّ
• في حال كان موقع المبنى في منطقة باردة في الشتاء ومتوسطة الحرارة في الصيف ،فيتم اختيار مواقع الغرف ذات
ّ
يفضل اختيار مواقع الغرف األقل
االستعمال األكثر (مثل غرفة المعيشة وغرف النوم) في الجهة الجنوبية للمبنى .بينما
ً
استعماال في الجهات األخرى؛
•أما إذا كان في منطقة معتدلة الحرارة في الشتاء وشديدة في الصيف ،فمن األفضل اختيار مواقع الغرف ذات االستعمال
ً
ّ
استعماال في الجهات األخرى؛
يفضل اختيار مواقع الغرف األقل
األكثر في الجهة الشمالية .بينما

ﺱ12

ﺱ9

ﺱ15

شرق

جنوب

غرب

شمال

ريح الشتاء
لتحديد اتجاه واجهات مسكنك منذ مرحلة ّ
أهمية بالغة.
التصميم المعماري
ّ
الشمس في فصل ّ
ئيسية واالنتفاع بأشعّ ة ّ
يؤدي ّ
جيد للمساحات الرّ
الشتاء واالحتماء منها
التصميم
ّ
الجيد للمسكن إلى توزيع ّ
ّ
ّ
ّ
العملية من تخفيض حاجيات ّ
في فصل ّ
والتبريد بـ  30 -20في المائة ومن الحصول على إضاءة
التدفئة
وتمكن هذه
الصيف.
ّ

وبالتالي من تخفيض هام في استهالك ّ
ّ
الطاقة.
طبيعية داخل الغرف،
ّ
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ّ

تقسيم األجزاء الداخلية للمسكن
على أساس االستخدام
ً
جــدا تجميــع الغــرف ذات االســتخدام المتشــابه (المطبــخ ،غرفــة المعيشــة ،غــرف النــوم ،غــرف الضيــوف) مــع بعضهــا
مــن المهــم
بحيــث يفصــل بينهــا بــاب محكــم اإلغــاق عنــد الحاجــة لحفــظ البــرودة أو الــدفء .هــذا التقســيم مــن شــأنه أن يســاعد علــى تبريــد
َ
ـتخدمة مــن المســكن فقــط.
أو تدفئــة األجــزاء المسـ

غرفة المعيشة

حمامات

غرف النوم

باب بين غرفة المعيشة والمطبخ

باب بين غرفة
المعيشة وغرف النوم
المطبخ

خارجية خضراء
مساحات
ّ
خارجية خضراء:
تهيئة مساحات
ّ
•للمساحات الخضراء دور هام في خلق مناخ
ً
ّ
صيفا وبالتالي
محلي معتدل حول المبنى
المساهمة في تخفيض درجة الحرارة داخل

المسكن بتظليله؛

ً
شتاء
•تسمح زراعة األشجار عارية األوراق
ً
صيفا في الجهة الجنوبية
وحاملة األوراق
ً
شتاء وحجبها
بدخول أشعة الشمس للمبنى
ً
صيفا (على غرار أشجار العنب وغيرها).
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استخدام مواد العزل الحراري
ً
جدا.
عملية مهمّ ة
إن العزل الحراري لغالف المبنى
ّ
ّ
من نتائجها:
•الحد من انتقال الحرارة من الداخل إلى الخارج في فصل الشتاء ،وبانتقالها من الخارج إلى الداخل في فصل الصيف؛
•التقليل من الطلب على الطاقة للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المناسبة؛
ّ
داخلية غير
الداخلية للجدران بفضل الحفاظ على درجات حرارة
تكثف بخار الماء على المساحات
•تجنب ظاهرة
ّ
ّ
نسبي ًا.
منخفضة
ّ
الخارجيــة ونوافــذهّ ،
حاجياتــه
يقلــل مــن
الجيــد لســقف المســكن وجدرانــه
أن العــزل الحــراري
العلميــة
أثبتــت الدراســات
والميدانيــة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اقيــة ّ
المناخيــة.
والتبريــد بنســبة تتــراوح بيــن  40و  60فــي المائــة ،حســب المناطــق
للتدفئــة
ّ
الط ّ
يعطــي ّ
الشــكل ّ
ـبي ًا خــال فصــل الشــتاء.
التالــي فكــرة
تقريبيــة عــن أماكــن ونســب ضيــاع الحــرارة مــن المســكن فــي منــاخ بــارد نسـ ّ
ّ
أنــه فــي حالــة وجــود نوافــذ تعــادل مســاحتها أو تفــوق  30فــي المائــة مــن مســاحة الجــدران فــإن جـ ّ
ـم اإلشــارة إلــى ّ
ومــن المهـ ّ
ـل

ّ
خاصــة مــن حيــث نوعيــة
التبــادل الحــراري ســيكون عبــر تلــك النوافــذ وبالتالــي فهــي تتطلــب فــي هــذه الحالــة عنايــة عاليــة
الزجــاج والســتائر والتضليــل.

السقف :بين  25و %30
ّ
الجدران الخارج ّية:
بين  25و %25
الجسور الحرار ّية:
بين  5و %7

النوافذ:
بين  10و %15

االرض :بين  5و %8

شتاء
تقريبية عن أماكن ونسب ضياع الحرارة عبر غالف المبنى
فكرة
ّ
ً
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ّ

مواد العزل الحراري كثيرة ومتنوّ عة أهمّ ها:
•مواد عضويّ ة مثل البوليسترين ،البولييوريثين ،وغيرها؛

الصوف ّ
الصخريّ ،
الصوف ّ
معدنية مثل ّ
الزجاجي ،وغيرها؛
•مواد
ّ
ّ
طبيعية خضراء مثل ّ
القش ،وغيرها.
الصوف ،القطن،
•مواد
ّ
تقنيــات العــزل الحــراري متعـ ّـددة ،والنتقــاء أفضلهــا مالءمـ ًـة لحالــة مســكنك عليــك باستشــارة مهنــدس مختـ ّ
ـص للحـ ّـد مــن
أن
كمــا ّ
ّ

فقــدان الحرارة/البــرودة والحفــاظ عليهــا ،حيــث يعتبــر العــازل الحــراري مــن أهــم مكوّ نــات أســقف المبنــى وجدرانــه ويجــب أن
ّ
ّ
متطلبــات هــذا التقنيــن
ـكنية فــي تونــس .كمــا يجــب تنفيــذ
المتطلبــات
يتوافــق تصميمــه مــع
الفنيــة للتقنيــن الحــراري للمبانــي السـ ّ
ّ
بالشــكل األمثــل ،حيــث أن االمتثــال لــه يــؤدي إلــى التوفيــر فــي فواتيــر تبريــد وتدفئــة المســكن.

ً
استعماال:
يتم العزل الحراري لألبنية القائمة في تونس باستخدام العديد من المواد ،أكثرها
البولسترين الممّ دد والمبثوق ()polystyrène expansé et extrudé؛
الصوف الصخري ()Laine de roche؛

البولييوريثين (.)Polyuréthane

الخارجية
العزل الحراري للجدران
ّ

العزل الحراري للسقف

ّ
الخارجيــة ،بطريقــة تمكــن مــن
يتــم العــزل الحــراري للجــدران
ّ

يعتبــر ســقف المبنــى الجــزء األكثــر تعرّ ً
ضا ألشــعّ ة ّ
الشــمس خالل
فصــل ّ
جيــدة .كمــا
الصيــف ممّ ــا يســتوجب عزلــه حراريّ ـ ًـا بطريقــة ّ

الداخليــة للمبنــى مــن المحيــط
انشــاء غــاف يعــزل الفضــاءات
ّ
الخارجــي ممّ ــا يســاعد علــى الحـ ّـد مــن انتقــال الحرارة/البــرودة

ّ
الســلبية
الحــد مــن اآلثــار
مــن الداخــل إلــى الخــارج وكذلــك
ّ

للجســور الحراريّ ــة.

ّ
للســقف مــن تقليــص فقــدان الحــرارة مــن
يمكــن العــزل الحــراري ّ
خاللــه فــي فصــل ّ
الشــتاء .لذلــك ،يعتبــر هــذا العــزل الحــراري

ً
أساســي ًا فــي تخفيــض اســتهالك ّ
الطاقــة المســتعملة
عامــا
ّ
ّ
ّ
والتبريــد وكذلــك فــي الحـ ّـد مــن الحــرارة التــي يكتســبها
للتدفئــة
يضيعهــا شـ ً
ـتاء .كمــا يقــوم
هيــكل المبنــى صيفـ ًـا ومــن تلــك التــي
ّ
ـلبية للجســور الحراريّ ــة.
أيضـ ًـا بالتقليــل مــن اآلثــار السـ ّ

ُ
الدراســات ّ
وت ْث ِبــت ّ
أنــه باإلمــكان اســترجاع كلفــة العــزل الحراري

جدار داخلي
طالء
جدار
خارجي

لســقف المســكن خــال مــدة قصيــرة (تتــراوح بيــن ثــاث وســبع

المناخيــة) مقارنــة بالعمــر االفتراضــي
ســنوات ،حســب المنطقــة
ّ
للعــازل الحــراري (أكثــر مــن عشــرون ســنة).

عازل حراري
طالء

بالط أو أي تشطيب أخر ذو لون فاتح
مونة تركيب البالط
طبقة العزل الحراري
طبقة عازل الماء
طبقة الميول
السقف الخرساني

الخارجية للمساكن بطريقة تسمح بتوفير
ينصح بتركيب العزل الحراري في الجدران
ّ
ً
الداخلية للجدار
حراريا في الجهة
كتلة حرارية معزولة
ّ
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طريقة تركيب العزل الحراري ضمن األجزاء الرئيسية للسقف

الحرارية
الجسور
ّ
يمثــل ُ
الجســر الحــراري هــو الجــزء مــن الغــاف الخارجــي للمبنــى الــذي ّ
ضعفـ ًـا فــي العــزل الحــراري مقارنــة بباقــي أجــزاء الغــاف

الخارجــيُ .ســمّ ي بالجســر الحــراري ألنــه يســمح بمــرور الحــرارة بســهولة أكبــر مــن األجــزاء األخــرى المجــاورة لــه .هنــاك نوعــان مــن
الجســور الحراريــة:

•الجسور الحراريّ ة الناتجة عن انقطاع االستمرارية للخصائص الحراريّ ة لمواد البناء المستعملة (منطقة تقاطع عمود
ً
ّ
مثال)؛
المسلحة مع الجدار الخارجي أو السقف،
الخرسانة
ً
مثال).
•الجسور الحراريّ ة الناتجة عن انقطاع االستمراريّ ة في الشكل الهندسي (الزوايا،
يمثــل جـ ً
ـزءا مــن الغــاف ذو خصائــص حراريّ ــة مُ ختلفــة عــن تلــك المحيطــة بــه .ولهــذا ّ
فالجســر الحــراري ّ
فإنــه يَســمح بتبــادل حــراري
أســهل مــن خاللــه ،ممــا يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى كفــاءة غــاف المبنــى ويتســبب فــي كثيــر مــن األحيــان فــي ظهــور بقــع (علــى شــكل عفــن)
فــي داخــل المبنــى ،فــي مــكان هــذه الجســور .ويســاهم الحـ ّـد مــن الجســور الحراريّ ــة فــي تحســين ال ّنجاعــة الحراريّ ــة لغــاف المبنــى

حاجياتــه مــن الطاقــة للتدفئــة والتبريــد وتجنــب ظهــور بقــع العفــن داخلــه.
وبالتالــي ،تقليــل
ّ

حتميــة ويمكــن تج ّنبهــا مسـ ً
ـبقا بالعنايــة ّ
والحرفييــن .ومــن أفضــل الممارســات
الالزمــة مــن قِ بــل المصمّ ميــن
الجســور الحراريّ ــة ليســت
ّ
ّ
ّ
الجيــدة فــي هــذا المجــال ،اعتمــاد حــل “المعطــف الحــراري” وهــو عــزل حــراري خارجــي لغــاف المبنــى.
ّ

جدار خارجي
جدار خارجي

أرضية وسطى

مكان إلتقاء
جدار خارجي  -أرضية وسطى
(تقاطع عمودي)

االستمرارية
(شتاء) عن طريق جسر حراري ناتج عن انقطاع
فقدان الحرارة
ّ
ً
الحرارية للجدار الخارجي
للخصائص
ّ

ركن ( تقاطع أفقي)

(شتاء) عن طريق جسر حراري ناتج عن الشكل الهندسي
فقدان الحرارة
ً
للجدار الخارجي
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ّ

استخدام النّ وافذ ذات الزجاج
الطاقية العالية
ذو النّ جاعة
ّ
الطاقيــة العاليــة لل ّنوافــذ عــادة
يتكــون الزجــاج ذو ال ّنجاعــة
ّ

يتميــز بنجاعــة عاليــة للعــزل الحــراري .كمــا يتعيــن
كالهمــا أن
ّ

امكانيــة إضافــة
بالهــواء الجــاف أو بغــاز نــادر كاألرغــون ،مــع
ّ

الحراريّ ــة وتفــادي تســرّ ب الهــواء الخارجــي إلــى داخــل المســكن

زجاجيتيــن متوازيتيــن بينهمــا فــراغ إمّ ــا مملــوء
مــن لوحتيــن
ّ

قشــرة ذات انبعاثيــه منخفضــة ( )faible émissivitéعلــى
ّ
للحــد مــن
الخارجيــة
الزجاجيــة
الداخليــة ّللوحــة
المســاحة
ّ
ّ
ّ

التبــادل الحــراري .ويمكــن أن تكــون ّ
الخارجية
الزجاجية
اللوحة
ّ
ّ
ـبي ًا.
عاكســة ألشــعّ ة الشــمس وللغــرض عــادة مــا تكــون ملوّ نــة نسـ ّ
ُي ّ
مكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن ال ّنوافــذ مــن تحقيــق عــزل
حــراري فعّ ــال ُ
للفتحــات الشـ ّـفافة علــى مســتوى غــاف المبنــى،
وكذلــك تحقيــق مســتويات مقبولــة للعــزل الصوتــي.

طاقيــة عاليــة ليحــد
ومــن األفضــل أن يكــون الزجــاج ذو نجاعــة
ّ
مــن دخــول ّ
الطاقــة الشمسـ ّـية فــي فصــل ّ
الصيــف ومــن ضيــاع
الحــرارة فــي فصــل الشــتاء.

يمكــن أن يكــون هيــكل ال ّنوافــذ مــن الخشــب أو مــن األلمنيــوم

ّ
المدعــم بكاســر للجســور الحراريّ ــة أو
العــادي أو مــن األلمنيــوم

ّ
للحــد قــدر اإلمــكان مــن الجســور
صنعهمــا وتركيزهمــا بإتقــان

فــي حالــة غلقهــا.

ّ
يفضــل اســتخدام ال ّنوافــذ مــن الخشــب أو مــن البالســتيك ()PVC
المدعم بكاســر للجســور الحراريّ ة وذات ّ
ّ
الزجاج
أو من األلمنيوم

ـمالية ،وذات
المــزدوج الشـ ّـفاف العــادي للفتحــات
الجنوبيــة والشـ ّ
ّ
ّ
الشــرقية
الزجــاج المــزدوج العاكــس ألشــعّ ة الشــمس للفتحــات
ّ

والغربيــة .كمــا ُينصــح باســتعمال ّ
الزجــاج المــزدوج ذو ال ّنجاعــة
ّ
الطاقيــة العاليــة فــي كل الحــاالت التــي تتجــاوز فيهــا مســاحة
ّ

النوافــذ  15فــي المائــة مــن مســاحة الجــدار.

ً
عمليــة
دائمــا اســتبدال ال ّنوافــذ القديمــة ،أثنــاء
ومــن األجــدى
ّ

ترميــم المســكن بنوافــذ جديــدة مــن الخشــب أو مــن البالســتيك

ّ
المدعــم بكاســر للجســور الحراريّ ــة،
( )PVCأو مــن األلمنيــوم
أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار التوصيــات المشــار إليهــا فيمــا ســلف ذكــره.

مــن البالســتيك ( .)PVCوتتكــوّ ن ال ّنوافــذ مــن جزأيــن :اإلطــار،
وهــو الجــزء ّ
الثابــت ،والمصــراع ،وهــو الجــزء المتحــرّ ك .وعلــى

زجاج مزدوج

المصراع
اإلطار
نافذة من البالستيك ( )PVCذات زجاج مزدوج
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الشمسية
اعتماد الواقيات
ّ
وغيرها من عناصر التظليل
الشــمس عــن النوافــذ مــن خــال اعتمــاد واقيــات شمسـ ّـية وكاســرات ألشــعّ ة ّ
العمليــة إلــى حجــب أشــعّ ة ّ
الشــمس وغيرهــا
تهــدف هــذه
ّ
ّ
مــن عناصــر التظليــل ،فيســاهم ذلــك بشــكل فعّ ــال فــي التحكــم فــي دخــول الطاقــة الشمسـ ّـية إلــى المبنــى عــن طريــق جعــل واجهتــه

الجنوبيــة أقـ ّ
الصيــف ،فــي حيــن تكــون أكثــر عرضــة لهــا فــي فصــل ّ
ـل عرضــة لألشــعّ ة ّ
ّ
الشمسـ ّـية فــي فصــل ّ
ويتحقــق ذلــك
الشــتاء.
ّ
ّ
الجنوبيــة والواجهــات القريبــة مــن االتجــاه الجنوبــي ،وواقيــات شمسـ ّـية عموديّ ــة
أفقيــة علــى الواجهــة
بتثبيــت واقيــات شمسـ ّـية
ّ
ّ
ـرقية والواجهــات القريبــة مــن هــذه االتجاهــات.
علــى الواجهــات
الغربيــة والشـ ّ
ّ

الجنوبيــة نهـ ً
الخارجيــة المتحرّ كــة ُي ّ
ُ
ـارا فــي فصــل الشــتاء للســماح ألشــعّ ة
فتحهــا بالنســبة لل ّنوافــذ
فضــل
الســتائر
فــي حــال اســتخدام ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
فيفضــل غلــق هــذه الســتائر بالنســبة للنوافــذ التــي تســطع
الشــمس مــن دخــول المبنــى ،وتركهــا مغلقــة ليــا .أمّ ــا فــي فصــل الصيــفُ ،

ـارا لمنــع هــذه األخيــرة مــن دخــول المبنــى ،وتركهــا مفتوحــة ليـ ً
الشــمس نهـ ً
عليهــا أشــعّ ة ّ
الطبيعيــة .كمــا ُيستحســن بال ّنســبة
ـا للتهويــة
ّ

الســتائر ،اســتخدام الصنــف العــازل للحــرارة كالســتائر المتحرّ كــة مــن األلمنيــوم والمتضمّ نــة لعــازل حــراري أو الســتائر
لهــذا النــوع مــن ّ
ـتكية مــن الـــ .PVC
المتحرّ كــة البالسـ ّ

كاسرات شمس عمود ّية
كاسرات شمس افقيه

الجنوبيــة عــن ســطح الجــدار الجنوبــي بحيــث تســمح بمــرور أشــعة الشــمس شـ ً
ـتاء
لتحديــد ُبعــد عناصــر تظليــل النوافــذ فــي الواجهــة
ّ
ّ
بينمــا تمنعهــا صيفـ ًـا ،يتـ ّ
يفضــل أن يمتـ ّـد عنصــر التظليــل بمســافة تتــراوح بيــن  0,4م
ـم ضــرب قيــاس ارتفــاع النافــذة بـــ  .0,5كذلــك،
و 0,7م مــن ارتفــاع النافــذة مــن كال الجانبيــن.
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ّ

الحرارية للمبنى
الكتلة
ّ
واألرضيــات وإعــادة توزيعهــا الحقــاّ .
ُت ّ
فكلمــا كانــت الكتلــة الحراريــة
مكــن الكتلــة الحراريّ ــة للمبنــى مــن تخزيــن الحــرارة فــي الجــدران
ّ
ـبي ًا،
للمبنــى مرتفعــة ،أي جدرانــه
وأرضياتــه متكوّ نــة مــن مــواد بنــاء ذات كثافــة عاليــة (كالحجــر ،الخرســانة ،الطــوب )... ،وســميكة نسـ ّ
ّ

كلمــا كان الجــوّ داخــل المبنــى َّ
ّ
طبيعيـ ًـا وببــطء.
يدفــأ ويبــرَّ د
ّ

تســاعد الكتلــة الحراريــة المرتفعــة للمبنــى مــن الحـ ّـد مــن تأثيــر ّ
الخارجيــة علــى الجــوّ الداخلــي للمبنــى مــن
تقلبــات درجــات الحــرارة
ّ
خــال المســاهمة فــي اســتقرار درجــة الحــرارة الداخليــة.

فإنهــا تســاعد فــي فصــل ّ
ويتــم اســتغاللها بالشــكل األمثــلّ ،
ّ
الشــتاء علــى تخزيــن
عندمــا تكــون الكتلــة الحراريّ ــة للمبنــى مرتفعــة
ـارا (وخاصــة الناتجــة عــن دخــول أشــعّ ة الشــمس للمبنــى مــن خــال النوافــذ) وإعــادة توزيعهــا ليـ ً
الحــرارة نهـ ً
ـا (باإلبقــاء علــى المبنــى
الصيــف ،تســاعد الكتلــة الحراريّ ــة للمبنــى المرتفعــة علــى تخزيــن البــرودة ليـ ً
مغلقـ ًـا) .فــي حيــن فــي فصــل ّ
ـا (عــن طريــق فتــح النوافــذ
الطبيعيــة إلخــراج الحــرارة غيــر المرغــوب فيهــا) وإعــادة توزيعهــا نهـ ً
ـارا (عــن طريــق إغــاق النوافــذ للمحافظــة علــى البــرودة
للتهويــة
ّ
الداخليــة) .وتــزداد فعاليــة الكتلــة الحراريــة فــي هــذا الــدور إذا كان لهــا غــاف مــن المــادة العازلــة حراريـ ًـا مــن الجانــب الخارجــي
ّ

(انظــر مــا ســبق ذكــره فــي خصــوص اســتخدام مــواد العــزل الحــراري فــي الجــدران واألســقف).

تخزين الحرارة

إطالق الحرارة

ّ
الشتاء

إطالق الحرارة

إمتصاص الحرارة

الصيف
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تهوية المسكن
عمليــة تهويــة المســكن أمـ ً
ـرا ضروريّ ـ ًـا للحفــاظ علــى جــودة الهــواء وإزالــة مــا بــه مــن رطوبــة غيــر مرغــوب فيهــا ومــا بــه مــن
ُتعتبــر
ّ
طبيعيـ ًـا أو بواســطة نظــام ميكانيكــي ّ
الميكانيكيــة المراقبــة “ .)”VMCوال بـ ّـد مــن ترشــيد
(التهويــة
العمليــة إمّ ــا
ملوّ ثــات .تتـ ُّـم هــذه
ّ
ّ
ّ

أنــه ّ
للحــد مــن فقــدان ّ
عمليــة تجديــد الهــواء ،حيــث ّ
ّ
كلمــا ارتفعــت قيمــة معــدل
الطاقــة التــي تصاحــب
بعمليــات التهويــة
القيــام
ّ
ّ
ّ
الســاعة كلمــا ارتفــع اســتهالك الطاقــة للتدفئــة أو التبريــد وتكاليفهــا.
تجديــد الهــواء فــي ّ
ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن االعتمــاد علــى التهويــة الطبيعيــة لتقليــل االعتمــاد علــى أجهــزة تبريــد الهــواء لالقتصــاد فــي اســتهالك
ّ
صحــي ومريــح .وللغــرض ،يجــب مراعــاة تركيــز النوافــذ بشــكل متقابــل ومناســب
الكهربــاء وفــي نفقاتــه وتحقيقـ ًـا لجــوّ داخلــي
لخلــق مجــرى طبيعــي للهــواء بمــا يضمــن الغايــة المرجــوّ ة وخاصــة فــي المناطــق الحــارة.

أماكن تركيز الفتحات في الجدران الخارجية للتهوية
فتحة واحدة في
نفس الجدار

فتحتان في جداران
متقابالن

أقل الطرق تأثيراً

فتحتان في جداران
متجاوران

فتحتان في نفس
الجدار

أفضل الطرق المتعارف عليها
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ّ

تسرب الهواء
منع
ّ
ً
َّ
ألن ّ
آلي ًا إلى استهالك أكبر في الطاقة ،وجب العمل على:
أي تبادل حراري غير
نظرا ّ
متحكم فيه يؤدي ّ
ً
َّ
•إحكام إغالق ّ
ً
متحكم
صيفا ،إلى الداخل بشكل غير
شتاء والحار
أي ثغرة في غالف المبنى تؤدي لتسرب الهواء ،البارد
ّ
ويتم ذلك عن طريق تحديد أماكن تسرّ ب الهواء ومعالجتها عن طريق استبدال المواد المفقودة في هذه الحالة ،أو
فيه.
ّ
الفنية المناسبة؛
سد الثغرات المتس ّببة في تسرّ ب الهواء باستعمال الحلول
ّ

َّ
•أن تكون األبواب والنوافذ وغيرها من َ
متحكم فيه ،وذلك
الفتحات محكمة اإلغالق وال تتس ّبب في تسرّ ب هوائي غير
ً
ً
صيفا.
شتاء وللبرودة
لتقليل ما ينتج عنها من ضياع للحرارة
•تركيز وصلة مالئمة عند الضرورة لمنع تسرب الهواء في جوانب الفتحات في الجدران (األبواب ،النوافذ.)... ،

تسرب الهواء
أهم أماكن
ّ

اتصال الواجهات باألرضيات

نجارة خارجية

معدات كهربائية

البوابات والعناصر التي
تمر عبر الجدران
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االعتماد على اإلنارة الطبيعية
ّ
توفرهــا فــي ّ
صحيــة
التقليــل مــن اســتهالك الكهربــاء ،وكذلــك فــي الحفــاظ علــى حالــة
الطبيعيــة عنــد
يســاهم االعتمــاد علــى اإلنــارة
ّ
ّ
جيــدة للسـ ّـكان.
ونفسـ ّـية ّ
اإلجماليــة للنوافــذ بالنســبة لمســاحة الجــدار
الداخليــة للمســكنُ ،ينصــح بــأن ال تقــل المســاحة
جيــدة للفضــاءات
لتحقيــق إنــارة
ّ
ّ
طبيعيــة ّ
ّ

الخدماتيــة (بيــت اســتحمام )... ،وعــن  15فــي المائــة بالنســبة
الخارجــي الموجــودة فيــه عــن  10فــي المائــة بالنســبة للفضــاءات
ّ
ّ
الفنيــة للتقنيــن الحــراري للمبانــي
للفضــاءات المعيشــية (غرفــة المعيشــة ،غــرف النــوم ،مطبــخ )... ،وذلــك مــع مراعــاة المتطلبــات
ّ
ـكنية فــي تونــس.
السـ ّ

ﺍﺧﺘ�ﺍﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ

ﺍﺧﺘ�ﺍﻕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ

ﺿﻮﺀ ﻛﺜﻴﻒ

ً

ﺿﻮﺀ ﺿﻌﻴﻒ

ﺍﺧﺘ�ﺍﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ

ﺍﺧﺘ�ﺍﻕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ
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الجيدة الواجب أخذها بعين االعتبار عند بناء المسكن أو تأهيله
نصائح عمليّ ة لترشيد استهالك الطاقة في المساكن في تونس | الممارسات
ّ

ً
أخيرا
مختصـ ًـا فــي المبانــي المقتصــدة ّ
ّ
لحاجياتــك
للطاقــة فهــو قــادر علــى مســاعدتك فــي تصميــم مســكن عملــي ،يكــون مالئمـ ًـا
تشــرْ
اس ِ
ْ
ّ
ً
ً
ّ
ّ
ولميزانيتــك ،ويكــون كذلــك مريحــا ومقتصــدا للطاقــة.
وللمنــاخ المحلــي لمنطقتــك
ّ
المختــص فــي المبانــي المقتصــدة ّ
ّ
للطاقــة فــي القيــام ببعــض اإلجــراءات المتاحــة لتأهيــل بيتــك القائــم لتخفيــض
كمــا يســاعدك
الرفاهيــة (الحراريّ ــة ،البصريّ ــة ،جــودة الهــواء) التــي يوفرهــا.
اســتهالكه للطاقــة ،وفــي نفــس الوقــت تحســين مســتويات
ّ

لمزيــد مــن االرشــاد فــي مجــال االقتصــاد فــي ّ
الماليــة التــي تمنحهــا الدولــة فــي هــذا
الطاقــة فــي المســاكن وبخصــوص التشــجيعات
ّ
ّ
للتحكــم فــي الطاقــة (.)www.anme.nat.tn
الوطنيــة
الخصــوص ،يرجــى مراجعــة الموقــع اإللكترونــي للوكالــة
ّ
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المصادر
الظروف المناخية في تونس على الموقعwww.hikersbay.com/climate/tunisia/tunis. :
حكــم فــي ّ
للت ّ
الوطنيــة ّ
الجمهوريّ ــة ّ
الطاقــة«Réglementation Thermique et Energétique des :
ونســية ،الوكالــة
الت
ّ
ّ
Bâtiments Neufs en Tunisie » - version Janvier 2008.

المجلــس األردنــي لألبنيــة الخضــراء «دليــل إرشــادي للســكن األخضــر الميســر»  2017رقــم التصنيــف الدولــي978-9957-8789-1-7

: ISBNرقــم اإليــداع4454/9/2.:

حكــم فــي ّ
للت ّ
الوطنيــة ّ
الجمهوريّ ــة ّ
الطاقــة«Guide pratique de conception de logements économes :
التونسـ ّـية ،الوكالــة
ّ

en énergie » - version Décembre 2004.
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