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 المستخلص
تعاني من سوء التخطیط ومن تأثیر الملوثات الناجمة عن نفایات الصناعات  ماغالبًا  النفطيناطق النشاط الصناعي إنِّ م
 ،عند مراجعة الدراسات السابقة حول تصمیم الحقول النفطیة. والتي تزداد خطورة بزیادة التركیز المكاني للصناعة ،المختلفة

الواجب توظیفها في المجمعات الحضریة  الحراریة ةمعالجات البیئاللمتوفرة حول ة المعلومات اقل" :المشكلة البحثیة برزت
التي تجعل  ،ة الحراریةیمعالجات البیئوهدف البحث الى تحدید  ".بما یالئم المناخ المحلي العراقي ،السكنیة داخل الحقل النفطي

داخل المجمعات الحضریة في الحقول  الحراري تلوث البیئيروف المناخیة والظثر الاحراریًا وبالتالي التقلیل من  اً المبنى كفوء
  .النفطیة

التي یتم تصمیمها في الحقول  نساكمتوصل البحث الى وضع حدود حراریة لمقدار الطاقة المالئم استالمها من قبل ال
لبیئة السكنیة في حسین الت الحراریة ةیمعالجات البیئال حیث یمكن للمصمم المناورة في اختیار توظیف عدد من هذه ،النفطیة

روف الموقع، ومن ثم قیاس كفاءة أداء تلك ظلمجمعات الحضریة داخل الحقول النفطیة بما یتالئم مع خصوصیة التصمیم و ا
 . كفاءة تم وضعها في هذه الدراسةالمقارنتها مع حدود  عن طریقالتصامیم 

لحقول النفطیة ، كفاءة االداء الحراري ، معالجات المناخ المعالجات البیئیة ، المجمعات الحضریة، ا: الكلمات المفتاحیة
 .الصحراوي، التلوث البیئي

 

Thermal Environmental Treatments for residential buildigs  
In the oil fields  

 
 

    
University of Technology - Architecture Engineering Department1 

SOC- Authority run Zubair2 
Iraq-Baghdad 

 ( Received on  11  /10 /2015 &       on Accepted   10 /3 /2016   )   
 

Abstract 
The industry growth and  development was one of the reasons for the emergence of cities, the oil 
industry has been affected in the establishment of these cities in the environmental aspects, Oil 
fields are considered heavy industry areas. 
The research aims: Identification of environmental treatments which make the building efficient 
thermally and therefore to reduce the impact of climatic conditions and pollution In urban 
complexes inside the oil fields . 
The research concluded a set of conclusions which have been associated two sides: First side has 
been associated in the theoretical framework, the flipside link to the results of the practical 
application. The research found the environmental treatments of urban complexes Inside the local 
oil fields,  Impact in improving the residential environment inside that complexes commensurate 
with distance from the sources of environmental pollution and improve the efficiency of the 
thermal performance of residential units. 
Keywords: Environmental treatment, urban complexes, oil fields, the efficiency of thermal 
performance, desert climate treatments, environmental pollution 
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 ةالمقدمــ  -1
بیئیة التأثیرات المن  خالیاً مشروعًا صناعیًا  وجودعملیاتِه اإلنتاجیة، فمن النادر  عنن للنشاط الصناعي آثارًا بیئیة ناتجة إ

ومن تأثیر الملوثات الناجمة عن نفایات  ،غالبًا ما تعاني من سوء التخطیط ،إنِّ مناطق النشاط الصناعي الكثیف. على المحیط
ناعة، وهذا یتطلب تدخًال مباشرًا من قبل الدولة للحفاظ على الصناعات المختلفة التي تزداد خطورة بزیادة التركیز المكاني للص

االنسان والبیئة قد ظهر بشكل  فيسلوب المتبع للتخلص من اثار التلوث االإن  . ]٢٣،ص  12 [مكونات النظام البیئي 
وباختالف  ،المبانيتختلف المعالجات البیئیة باختالف وظیفة حیث معالجات بیئیة تندمج ضمنیًا مع تصمیم المبنى الحضري، 

ان اغلبیة الحقول النفطیة المحلیة تقع في جنوب ، و تحوي الحقول النفطیة على مجمعات حضریة. المنطقة وبیئتها المناخیة
، اذ حسبانالعراق ذات المناخ الصحراوي، اال ان هذه المجمعات الحضریة عادًة مایتم تصمیمها بدون اخذ الجوانب البیئیة بال

 . وتحقق متطلبات الكفاءة الحراریة تمكن المتخصصین من استثمارها لتوفیر بیئة مالئمة للساكنین واضحة اییرالتوجد اسس ومع
 الحقل النفطي - 2

 :الحقل النفطي من عدة اقسام هي یتكون
ار المحفورة ، واآلب)المصیدة(تكون من منطقة المكمن النفطي یو  ،یمثل الجزء األساس في الحقول النفطیة :الجزء اإلنتاجي 2-1

اما الجزء االساسي المسبب للتلوث فمتمثل في  ،)العزل أو الكبس(ت معالجة النفط ضمن منطقة المكمن النفطي ، ومحطا
تستخدم لحرق الغازات في إذ الجزء االنتاجي في الحقل النفطي،  أكبر مصدر لتلوث الهواء داخل دالتي تع ،)Flares(المشاعل 

 .[p170,1]محطات العزل 
لقاعدة كونه یعمل على تنویِع ا، وهو الجزء الذي یحوي على مراكز الصناعة الرئیسة للحقل النفطي :الجزء الصناعي 2-2

وتحویلِه إلى منتجات ذاُت قیمة تصدیریة عالیة  ،، وَیهدف أساسًا إلى زیادة القیمة المضافة للنفط الخاماالقتصادیة للحقل النفطي
مثل مصافي  ،تعتمد على المواد الهیدروكربونیة ،انویة وساندة ذات كلفة استثماریة عالیةإنشاء صناعات أساسیة وث عن طریق

  [p.174-177 ,1] . المصانع والورش الصغیرة المنتشرة في عموم الحقل النفطي فضًال عن النفط،
 .[pp.7-9,2] واالستكشاف العلمي للبحث المتخصصة التقنیة یشمل المراكز :)المختبرات(التقني  الجزء 2-3
اإلداریة واالجتماعیة والسكنیة والصحیة والثقافیة ( الجزء الذي تتجمع فیه كل العناصر الوظیفیة  :الجزء الحضري 2-4

 . ]٥٩٦،ص  3[) ة والدینیةوالتجاری
ل الحقل اهم المكونات الحضریة داخ وصفهاللمناطق السكنیة بالواجب توفرها الحراریة وسیركز البحث على المعالجات البیئیة 

 .النفطي 
 طریقة قیاس معالجات البیئة الحراریة  -3

فقد یكون  ،الیمكن ان تكون على درجة واحدة من االهمیة ،أن تأثیر المعالجات البیئیة على مستوى االداء الحراري للمبنى
تبعًا لدرجة رجة حرارته ودتتغیر خواصِه  ،لبعضها أثر أكبر من غیرها، كما ان المناخ الموضعي داخل الحقل النفطي الواحد

اي استالمِه طاقة (وعلیِه للمحافظة على كفاءة اداء ثابتة للمبنى  ،نسبًة الى قربِه من مصادر التلوث والمشاعل الحراریة ،تلوثهِ 
وث ینبغي ان تتباین بین كون المبنى بعید عن مصادر التل ،ن كفاءة اداء المعالجات التي ستوظف في التصمیمفإ، )حراریة ثابتة

وعلیه اقتضت الضرورة الى  ،او ان المبنى یقترب من مصادر الحرارة والتلوث الناتجة في الحقل النفطي ،في الحقل النفطي
 .تحدید االختالف النسبي في مدیات المعالجة واعطاء وزن لكل معالجة بالمقارنة مع المعالجات االخرى

 الحراریةتصنیف المعالجات البیئیة   -4
سیتم  ،قیاس كفاءة المعالجةول ،في تحدید كفاءة اداء المبنى ،باشربشكل مباشر او غیر م الحراریة ةالبیئتؤثر معالجات 

تتراوح بین تحقیق الكفاءة القلیلة للمعالجة ضمن ظروف واقع  ،اعتماد مدیات لقیاس كفاءة تحقق كل معالجة في التصمیم
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جید (وبین تحقیق المعالجات بكفاءة في التصمیم  ،)0(تأخذ القیمة التي ) ضعیفالتي ستعتبر ضمن المدى ال( التصمیم المحلي
عند قیاس كفاءة االداء الحراري للمسكن  ،مدیات )4(كفاءة تحقق كل معالجة ضمن وستقسم  )1(التي تأخذ القیمة ) جدا

  .)1(، الجدول المصمم
 ]انالباحث[:ر المصد/ تقسیم درجة تحقق المعالجة في التصمیم الى اربع مدیات  :) 1(جدول
نوع المعالجة البیئیة التي 

 ستوظف في التصمیم
 )مدیات 4درجة تحقق المعالجة ضمن (مدیات المعالجة 

 )0تاخذ القیمة (ضعیف  )0.33تاخذ القیمة (متوسط )0.66تاخذ القیمة (جید  )1تأخذ القیمة (جید جدًا 

ذات التاثیر األعلى في السیطرة على كفاءة  ید اهم سبع معالجاتتم تحد [7, 6, 4] استنادًا الى عدد من الدراسات المناخیةو 
 : اداء المبنى الحراریة، وهذه المعالجات هي

شتاًء یجب ان توجه الواجهة الطویلة للمبنى  یة الحراریةالشمس االشعة جل الحصول على كمیة كافیة منأل :توجیه المبنى 4-1
حات الزجاجیة على هذه الواجهة على زیادة الكسب الحراري الشمسي في ، حیث یساعد تركیز الفتp ,5].[114الجنوب نحو

رة من االشعاع في ــــــالواجهات الشرقیة والغربیة التستلم كمیات مؤث، وبالتالي تحسین االداء الحراري وتقلیله بالصیف، الشتاء
 .,p.101 [4,الشتاء

السنوي لقیم االشعاع الشمسي الساقط على واجهات المبنى باالعتماد على المعدل  حساب كفاءة توجیه كتلة المبنى سیتم
 .قیم المعدالت السنویة لألشعاع الشمسي للتوجیهات المختلفة) 2( ویوضح الجدول ،*)باستثناء االشهر المعتدلة( المختلفة

 [20]:المصدر / معدل االشعاع لفصلي الصیف والشتاء :)2(جدول
 ش غرب غرب غربج  جنوب  ج شرق شرق ش شرق شمال التوجیه

 537 624 480 181 540 567 550 230 )²م/واط(ألشعاعا لشدة المعدل السنوي
 

التوجیة االكثر كفاءة لكتلة المبنى هو الذي یكون فیه معدل االشعاع الشمسي الساقط على جمیع واجهات المبنى اقل 
 .كبیراما التوجیه االسوء فهو الذي یكون معدل قیمة االشعاع المستلم  ،مایمكن

اي بمساحة نهائیة كلیة ) م15*11(مشید باستخدام مواد البناء التقلیدیة وبابعاد  ،مبنى سكني بطابقین) 1(یوضح الشكل 
، یتم قیاس شدة االشعاع الشمسي الساقط علیه وفق لحالتین مختلفتین من التوجیه، احدهما یكون الضلعین الطویلین †)2م330(

الحسابات ) 3(یمثل الجدول رقم . خر یكون الضلعان الطویالن متجهین نحو الشرق والغربمتجهین نحو الشمال والجنوب واال
 الخاصة بمجموع شدة االشعاع الشمسي لكل من الحالتین 

*
عدد  X الباردة ألشهرمعدل االشعاع الشمسي ل( –)عدداالشهرالحارة X  الحارة شهرمعدل االشعاع الشمسي لأل= (المعدل السنوي لالشعاع الشمسي   

 )االشهر الباردة
 العراقُحددت مساحة المسكن الذي سیتم دراستُه في البحث بما یقترب من مساحة المساكن الموجودة في الحقول النفطیة في  †
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 ]الباحثان[ :المصدر / الُمحتمل لُِكتلة المبنى التوجیھ األفضل واألسواء :)1(شكل
 ]الباحثان[:المصدر / مبانيمقارنة كمیة االشعاع الشمسي المستلم لل:) 3(جدول

 الواجهات
 Bالمبنى  Aالمبنى 

 المساحة
 )²م(

االشعاع 
 الشمسي

 )²م \واط (

 المجموع
 )واط(

 المساحة
 )²م(

االشعاع 
 الشمسي

 )²م \واط (

 المجموع
 )واط(

 15180 230 11*6 20700 230 15*6 الواجهة الشمالیة
 42525 567 15*6 37422 567 11*6 الواجهة الشرقیة
 11946 181 11*6 16290 181 15*6 الواجهة الجنوبیة
 56160 624 15*6 41184 624 11*6 الواجهة الغربیة

 155811  312 115596  312 المجموع
معدل االشعاع السنوي 

 )واط(505 )واط( 370 )²م(المستلم لكل 

أستطالة للضلعین الشمالي والجنوبي الذي یستلم ذو الشكل المستطیل المتجه نحو الجهات الرئیسیة وذي   Aومن مقارنة المبنى 
نجد ان  2م/واط  505ذو استطالة للضلعین الشرقي والغربي الذي یستلم كمیة اشعاع شمسي  Bمع المبنى ) ²م/واط( 370

على وعلیة یكون التوجیة االكثر كفاءة لكتلة المبنى هو الذي یكون فیه معدل االشعاع الشمسي الساقط  ²م/ واط 135الفرق 
اما التوجیه االسوء فهو الذي یكون معدل قیمة االشعاع  2م/واط) 370(جمیع واجهات المبنى اقل مایمكن والقریب من القیمة

) 4(سیتم تقسیمه الى و  ،2م/واط ) 505(و ) 370(ان هذا المدى من معالجة التوجیه الذي یتراوح بین   2م/واط) 505(المستلم 
 ) .2(، شكل)  ضعیفة( وبین المعالجة بصورة ) جید جدًا (ة التوجیه بصورة كفوءة مراتب یتراوح بین توظیف معالج

 
 ]انالباحث[:المصدر / مدیات معالجة التوجیة :)2(شكل
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ضرب  بأخذ معدل( االشعاع الشمسي المسلط على واجهات الكتلة السكنیة شدة تخضع كفاءة التوجیه الى تحدید معدل قیمة
 .)2(باالعتماد على القیم الواردة الجدول  )عاع الشمسي الساقط علیهمساحة كل جدار بقیمة االش

منه الوحدات  الخضراء من التلوث البیئي الذي تعاني ناطقاألشجار والشجیرات والمتقلل  :زراعة المناطق الخضراء 4-2
غاز ل من كمیة تركیز یتقلوث والعلى التل وفي مجال السیطرة ،، كما ان لها قیما ایكولوجیة عدیدةالحضریة داخل الحقل النفطي

والتخفیف  والغازات المتصاعدة من مشاعل احتراق الغازات في الحقول النفطیة أوكسید الكاربون حاديأوكسید الكاربون وأ يثنائ
من مساحة % 20نسبة المناطق الخضراء  وجود أن ]6[سابقةاوضحت نتائج في دراسة . من احتماالت تكون الجزر الحراریة

فان ذلك % 30 الخضراء المناطق نسبة زیادةأما في حالة . مئویة درجة 1.62 بمقدار الحرارة درجة یخفضة الحضریة المنطق
ذا كانت مساحة المناطق الخضراء في المناطق الحضریة السكنیة إف. مئویة درجة 2.38 بمقدار الحرارة درجة خفضیؤدي الى 

فان البحث یدعو الى زیادة نسبة المساحات الخضراء والوصول الى )%  10(ى ال) 1(في واقع حال الحقول النفطیة تتراوح بین 
 .لیتم تحسین درجات الحرارة في البیئة الحضریة % 30نسبة 

) جید جداً (وتعتبر ضمن المعالجة بمرتبة %  30وعلیه یمكن تقسیم مستوى المعالجة الخاصة بتوفیر المناطق الخضراء بین 
 ) 4(و الجدول ) 3(وكما موضح بالشكل ) ضعیف(مرتبة ضمن المعالجة ب)% 0(ونسبة 

0
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 ].الباحثان[ :المصدر/ مدیات معالجة المناطق الخضراء:) 3(شكل 
 

 ]6[: المصدر/ مساحة المناطق الخضراء ودرجات الحرارة التي تقللها:) 4(جدول
طقة مساحة المناطق الخضراء من مساحة المننسبة  ت

(%)السكنیة الحضریة    
مئویة/التخفیض بدرجة حرارة الهواء  

حضریة التحوي على مناطق خضراءمقارنة بمناطق   

1 10% درجة مئویة 0.73   
2 20% درجة مئویة 1.62   
3 30% درجة مئویة 2.38   

 

الرض نسبة الى تقلبات ا لطبقات التربة تحت سطح الحراري لطاقةیمكن استغالل استقراریة ا :طمر المبنى باالرض 4-3
یؤثر مستوى طمر كتلة اذ  .كطاقة متجددة ألغراض التدفئة والتبرید المنفعل للمباني عموماً  استثمارهاوذلك ب ،الخارجي المناخ

المبنى تحت مستوى سطح االرض في تقلیل تعُرضها للظروف البیئیة الخارجیة، وبالتالي َسُیشیر ذلك الى زیادة كفاءة االداء 
ان المبنى االكثر كفاءة هو الذي یكون األكثر طمرًا في االرض، . )وتقلیل طاقة التدفئة والتبرید الالزمة لتشغیله( ي للمبنىالحرار 

حساب المعدل السنوي لمقدار  وعن طریق. [p:86,7]حیث یكون معدل االنتقال الحراري عبر غالف المبنى أقل مایمكن 
ولحاالت مختلفة من نسب طمر الكتلة تحت سطح االرض تبین ان مقدار  ³م1000جم الطاقة المنتقلة من كتل بنائیة ذات الح

عدم طمر : في حاالت: الطاقة المنتقلة  تقل مع زیادة نسب الطمر حیث ظهر ان كمیة الطاقة لهذه التشكیالت البنائیة كالتالي 

10-20%  20-30% فما فوق 30%  %10اقل من   
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، على  ساعة/واط C=( 2181% (50، طمر  ساعة/واط 3276)= B% (20، طمر  ساعة/واط 4386) = A(المبنى 
فرض ان اعلى نسبة طمر تطبق محلیًا في المباني التي تحوي على سرداب في تصمیمها التتجاوز النصف من ارتفاع كتلة 

 .)4(المبنى شكل 

 

 
 ]انالباحث[ :المصدر/ َمدیات كفاءة معالجة الطمر :)4(شكل

 
عملیة  تمنعالداخلیة، حیث  لبیئتهتحسین االدآء الحراري على  صیفاً  یة تظلیل المبنىتساهم عمل :التظلیل الشمسي 4-4

وألجل تقلیل الكسب المباشر من . ] [p89.4محیطهاالتظلیل وصول االشعة الشمسیة الى السطوح الخارجیة لكتلة المبنى او 
أو الطوابق االرضیة  او الحواجز العمودیةالفقیة بعض وسائل التظلیل كالسقائف ا عمالاالشعة الشمسیة على الجدران یمكن است

لمبنیین ( خالل مقارنة حالتین ومن. [p101,8 ]لتظلیل الجدران والحد من اكتسابها للحرارة First floor setbackالمرتدة 
عرضة لألشعة وجد ان المعدل السنوي النتقال الطاقة في مبنى تكون جدرانُه غیر ُمظللة ومُ  )احدهما مظلل واآلخر غیر مظلل
عندما تكون جدرانه ُمظللة بالكامل من االشعة الشمسیة  ، أما المبنى الثاني)watt 4362(الشمسیة المباشرة وغیر المباشرة 

 .اري لمعالجة تظلیل جدران المبنىتحدید كفاءة أالداء الحر  من ذلك امكن). watt 3712(فكان المعدل السنوي النتقال الطاقة 
( ة ُتمثل مراتب المعالج )0%-90(%المباني تتراوح بین تظلیل جدران ل بةنسأربع مراتب  الى اقة المستلمةالط تقسیمتم  حیث

 ).5(شكل، )جید جدًا، جید، متوسط، ضعیف

0
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%0 -%15 %52 - %15 %52 - %82 %   
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 ]انالباحث[ :المصدر/ نسب تظلیل جدران المبنى :)5(شكل
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صة في الواجهات خا ،د فتحات االبواب والشبابیك الى أدنى حد مقبولُیفضل تقلیص عد :نسبة الفتحات في المبنى 4-5
 ،مما یجعل عملیة االنتقال الحراري اقل للمباني المحلیة هي اقل نسبة مالئمة% 8نسبة التزیجیج  دوتعالشرقیة والغربیة، 

من المساحة البنائیة الن ذلك یقلل % 18ان التزید نسبة التزجیج عن  ، كذلك یفضلللمبنىحراري االداء الكفاءة  ارتفاع وبالتالي
مبنین االول بنسب المعالجة من خالل المقارنة بین  ُحِدَدت اهمیة .[p:104,7]كفاءة المبنى ویزید عملیات االنتقال الحراري

ومن خالل *) 5U-value= /0.76=S(وباستخدام زجاج صافي ذو قیمة  %10 والثاني من المساحة البنائیة% 20فتحات 
ت السنویة لدرجات الحرارة واالشعاع الشمسي، تم حساب معدل الطاقة للمبنین، فكان المعدل السنوي النتقال الطاقة المعدال

وتم تقسیم الفرق بین الحالتین الى اربع مدیات كما في ، ) ساعة/واط 6912(و للمبنى الثاني ) ساعة/واط 7443(للمبنى االول 
 ).6(الشكل 

 
 ]انالباحث[:المصدر/ بة الفتحات في المبنى مدیات معالجة نس:) 6(شكل

 
دورًا مهمًا في تحدید  ،تلعب الخصائص الفیزیاویة لعناصر غالف المبنى): الجدران(البناءالخصائص الحراریة لمواد  4-6

المتحكم الرئیس  ان العامل. تقلیل إنتقال الحرارة یتوجب اضافة عوازل حراریة الى غالف المبنىكمیة الحرارة المنتقلة خاللِه، ان 
للمادة، حیث كلما  للتركیب االنشائي ( U– value)هو قیم المعامل االجمالي النتقال الحرارة  ،بمقدار الطاقة الحراریة المستلمة

قیمة  دوعندما تقل قیمته فهذا یعني ان مستویات العزل عالیة وتع ،قلت كفاءة االداء الحراري للمبنى) U– value( ـزادت قیمة ال
حیُث ا غالف المبنى ،تحدید العناصر التي یتركب منه عن طریقالكلي ویتم معرفتِه مقیاس لالنتقال الحرارة  U – value )( ـال

األعتماد على  قیم المعامل االجمالي النتقال الحرارة خالل  ومن .[9]على اجمالي احمال التكییف المقاسة فعلیًا  ثؤثر قیمته
)U-Value (لمبنین كفاءة اداءنة بین المقار  تللجدران تم )دم ــــاالول یستخ :)اللذین تم اعتماد حجمهما في المعالجـــــات السابقة
دل السنوي النتقال ـــــــــاي ان المع درجة كلفن،*2م/واطu-value =1.4225ة ذاتـــــــــــــــر عازلـــــــــــــــــــة تقلیدیة غیــــــــــــــواد محلیـــــم

=  u-valueاما المبنى الثاني فیستخدم فیه مواد محلیة مضاف الیها عوازل للحرارة ذات قیمة) 7045.5watt=( الطاقة
كذلك تم تقسیم الفرق بین الحالتین الى ، ) 3774.5watt(فكان المعدل السنوي النتقال الطاقة  درجة كلفن،*2م/واط 0.7591

 .)7(اربع مدیات كما في الشكل 
 

*
 ).7(لالطالع على تفاصیل المعادلة یمكن مراجعة المصدر رقم  ،Qg =(ΔT*U*A) + (IG*S*A): حساب كمیة الطاقة الحراریة المنتقلة عبر االجزاء الشفافة من المبنى بالقانون الریاضي التالي 

 ةالمساحة البنائی \كلیة للفتحات المساحة ال= نسبة الفتحات في المبنى وتم اعتبار 
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  قیم ال)u value( مواد البناء المستخدمة في جدران المبنى 

 ]انالباحث[ :المصدر/ مدیات كفاءة معالجة مواد البناء المستخدمة للجدران :) 7(شكل
 

األعتماد على قیمة المعامل االجمالي بشكل مشابه للحالة السابقة تم  :الخصائص الحراریة لمواد البناء لسقف المبنى 4-7
 (U-valueا یكون التسطیح بالطرق التقلیدیة المحلیة اي ذات قیمةاالولى عندم: ، لحالتینللسقف )U-Value(النتقال الحرارة 

 u-value =0.33(والثانیة باستخدام مواد عازلة للحرارة عند عملیة التسطیح ذات قیمة )درجة كلفن*2م/واط1.16=
حیث تم تقسیم  واط على التوالي ،  707،  2488وجد ان المعدل السنوي النتقال الطاقة في المبنین ). درجة كلفن*2م/واط

 ). 8( الفرق بین الحالتین الى اربع مدیات كما في الشكل
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 ]انالباحث[:المصدر/ مدیات كفاءة عزل مواد البناء المستخدمة للسقف  :)8(شكل

 
  تحدید االهمیة النسبیة لكل معالجة مقارنة مع المعالجات االخرى  -5

عن . لنسبیة لكل معالجة بیئیة مقارنًة ببقیة المعالجات، وأي منها لها تأثیر أكبر في كفاءة اداء المبنىَسیتم اعطاء األهمیة ا
حیث وجد ان كفاءة اداء طمر . في إداء المبنى) عند توظیفها ضمن مداها االكفأ(قیاس كفاءة كل معالجة على حدة  طریق

داء الحراري یلیِه مواد عزل السقف ثم زیادة مساحة المناطق الخضراء المبنى باالرض هو اكثر المعالجات البیئیة كفاءة في اال
  .یوضح األهمیة النسبیة لكل معالجة) 5(والجدول 

 

 ]انالباحث[:المصدر/ االهمیة النسبیة للمعالجات البیئیة :) 5(جدول

 المعالجة ت
الطاقة المستلمة للمبنى بعد تحقیق المعالجة باعلى 

ستلمة بدون تحقیق كمیة الطاقة الم(كفاءة 
 )ساعة/واط 8800المعالجات 

اهمیة نسبة المعالجة بالنسبة 
 لبقیة المعالجات

 1 6886 توجیه المبنى  -1
 1.16 5895 زراعة المناطق الخضراء  -2
 1.5 4681 طمر المبنى باالرض  -3
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 1.15 6212 التظلیل الشمسي  -4
 1.01 6862 نسبة الفتحات  -5
 1.1 6270 درانالخصائص الحراریة لمواد بناء الج  -6
 1.3 5300 الخصائص الحراریة لمواد بناء السقف  -7

 

كل فیوضح قائمة المقارنة الخاصة بكفاءة المعالجات البیئیة السبعة ضمن مراتبها االربعة بعد حساب تاثیر ) 6(اما الجدول 
 .معالجة نسبة لبقیة المعالجات

 ]الباحثان [:المصدر/ یئیة السبعقائمة المقارنة الخاصة بكفاءة المعالجات الب :)6(جدول  

 المعالجة البیئیة ت
تقاس باالعتماد 

 :على

 تصنیف اهمیة المعالجة البیئیة

 جید جداً 
 

 جید
 

 متوسط
 

 ضعیف
 

قیمة المعالجة 
المتحققة في 

 التصمیم
1 

 توجیه المبنى
  0 0.33 0.66 1 قیمة كل مدى

قیمة أالشعاع المستلم 
 )²م\واط ( ²للـ م

 -  >505 505-438 438 -370 370اقل من 

زراعة المناطق  2
 الخضراء

  0 0.38 0,77 1.16 قیمة كل مدى
 %10اقل من  %10 %20 %30 نسبة المناطق الخضراء

3 
 طمر المبنى باالرض

  0 0.38 0.77 1.5 قیمة كل مدى
 %10اقل من %10-20 %20-40 %40-50 نسبة الطمر

تظلیل جدران وسقف  4
 المبنى

  0 0.5 1 1.15 قیمة كل مدى
 15%- 0% 52% -15% 82% -52% - >82% زیادة نسبة تظلیل المبنى

5 
نسب الفتحات 

 الزجاجیة

  0 0.33 0.66 1.01 قیمة كل مدى
نسبة الفتحات  في 

 % المبنى بالـ
-  > 13 13-15  15-18 18اكثر من    

الخصائص الحراریة لمواد  6
البناء المستخدمة 

 نللجدرا

  0 0.36 0.73 1.1 قیمة كل مدى
-Uقیمة الـ  

Value 
0.65اقل من   0.65-0.95 1.17اكثر من  1.17 –0.95   

الخصائص الحراریة لمواد  7
البناء العزل لسقف 

 المبنى

  0 0,43 0.86 1.3 قیمة كل مدى
-Uقیمة الـ  

Value 
1.4اقل من  2اكثر من  1.82 1.4 – 1.8   

  )وهي مجموع كفاءة اداء كل المعالجات التي تم توظیفها في التصمیم( ةكفاءة المبنى الكلی

قیمة (یتم تحدید قیمة تحقق كل معالجة بیئیة في التصمیم ووضع تلك القیمة في العمود االخیر) 6(وباعتماد الجدول 
لكفاءة الكلیة لالداء الحراري للمبنى سیتم تحدید ا )الخاصة بالمعالجات السبع(وبجمع تلك القیم ) المعالجة المتحققة في التصمیم

 .عن طریق المقارنة مع حدود كفاءة االداء الدنیا المسموح بها
 الحدود الدنیا لكفاءة اداء المبنى    -6

% 30المبنى ضمنها كفوء حراریًا، عندما تكون الطاقة الحراریة المستلمة  تقل  دتشیر الدراسات الى ان الحدود الدنیا التي یع
، فاذا كان المسكن التقلیدي یستلم طاقة حراریة مقدارها  [11]قة المستلمة من مبنى تقلیدي اخر لُه الحجم نفسهُ عن الطا
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بدون استخدام اي معالجة فإن الحدود الدنیا للمسكن الكفوء حراریًا یجب ان یستلم طاقة التزید عن  ساعة/واط) 8800(
)8800x0.3=(6160 مجموع هذه المعالجات  وعند حساب كفاءة اداء ساعة/واط)فإن مجموعها ) ایا كان نوع هذه المعالجات

السابق،علیِه فإن أي مسكن في الحقل النفطي بعید عن تاثیر ) 6(ضمن الوحدات المثبتة في الجدول ) 3,6(سیكون بقیمة 
  . )3.6(مصادر التلوث البیئي والحراري یجب ان یوظف فیه معالجات بیئیة التقل مجموع قیم ادائها عن 

 

 )تلوث عالي ومتوسط وقلیل وخالي من التلوث(تحدید انطقة تلوث الغازات   -7
هناك عالقة بین العوامل والظروف المناخیة الحراریة السائدة وتركیز ملوثات الهواء في الحقل النفطي، فالعوامل المناخیة 

ر الریاح في تشتیت الملوثات من خالل سرعتها تؤثر في نوعیة الهواء من خالل نقل وتشتیت ومزج الملوثات، و یظهر تاثی
وتكون العالقة بینهما طردیة، تكون عالقة الرطوبة النسبیة طردیة مع تركیز الملوثات حیث ان زیادة نسبة بخار الماء في الجو 

، في لمدن الملوثةیؤدي إلى زیادة في وجود الغیوم، یرافقها زیادة في الضباب، وبهذا تحدث ظاهرة الضباب الدخاني في أجواء ا
یعمل تساقط األمطار على تنقیة الهواء من الكثیر من ملوثاته عن طریق إذابته لبعض الغازات الملوثة للهواء مثل اكاسید حین 

الكبریت والنتروجین والكاربون وتعلق جزء من الملوثات الدقائقیة بقطرات المطر غیر ان ذلك یتسبب بتلوث التربة باألمطار 
درجة الحرارة فهي من أهم عناصر المناخ المؤثرة في درجة تركیز الملوثات وذلك لتأثیرها في جمیع عناصر المناخ  ا ام. الملوثة
ابعاد الحدود االمنة وغیر األمنة في مناطق التلوث المتوسط  والتلوث القلیل وفقًا للقوانین والمعاییر  ُحِددت. [p:85,86,16]االخرى

ون داخل الحقول النفطیة  تختلف في درجة تلوثها وفقًا لقربها او بعدها من مناطق التلوث االساسیة، العراقیة، فالمناطق التي تك
اما تحدید حدود منطقتي التلوث المتوسط والقلیل لمنطقة المشاعل النفطیة فقد تم تحدیدها في هذا البحث استنادًا الى الملوثات 

لنقاط احداثیات معینة داخل محطة عزل الزبیر، والتي تم  ،)9(، شكل ر النفطيالغازیة وتراكیزها التي تم قیاسها في حقل الزبی
مع تحدید مسافة انتشارها وفق االحداثیات قیاسها من قبل دائرة بیئة البصرة باستعمال أجهزة خاصة بقیاس الملوثات الغازیة، 

 ) .7(لكل تراكیز الملوثات وباالتجاهات االربعة جدول 

 
 ]الباحثان[:المصدر/ مجمع الصناعي والوحدات السكنیة في حقل الزبیر النفطيموقع ال :)9(شكل

 
 

 

 

 مخطط حقل الزبیر النفطي
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 ابعاد الحدود اآلمنة وغیر اآلمنة من التلوث لمشاعل االحتراق في حقل الزبیر :)7(جدول

   ] 64الباحثان استناداً الى مصدر[ :المصدر/ )بالمتر(
متوسط تلوث المنطقة النفطیة   

 ppm*0.005حدود 
قلیل تلوث  

 0.001ppmحدود 
 من خالي

 التلوث

مشاعل احتراق  محطة العزل
 : الغاز

شرق شمال  5000-1130 شمال شرق 1130 
اكثر من 
 م5000

شرق جنوب  جنوب 3150 
 شرق

3150-5000 

غرب جنوب  5000-2400 غرب جنوب 2400 
غرب شمال  5000-2100 غرب شمال 2100 

حیث اتجه البحث ). حقل الزبیر كأنموذج(دید مساحة االرض الملوثة داخل الحقول النفطیة تم تحقعیًا من القیم المقاسة وا
في تحدید مساحة االرض الملوثة داخل الحقل )  نظم المعلومات الجغرافیة (  Arc Map GIS 0.9 برنامج الى استعمال

القیاسات وتقسیم المنطقة المحیطة بمصدر التلوث عملیة تحلیل  تتمة النفطي، وباالعتماد على تراكیز الملوثات الغازیة المقاس
 )  : 10(بخطوط كنتوریة الى اربع مناطق تمثلت بالشكل) محطة عزل الزبیر(
مركز التلوث الذي یمثل اعلى قیمة محظورة والتي تعتبر مرفوضة من ناحیة توقیع المناطق  :المنطقة االولى  - أ

 فیها)  السكنیة واالداریة(الحضریة
  .المناطق الوسطیة متوسطة التلوث :نیة المنطقة الثا - ب
 .مناطق التلوث القلیل والتي تكون بعیدة نسبیًا عن مراكز التلوث:  المنطقة الثالثة  - ت
، وهي تقع خارج حدود الشكل عن مراكز التلوث † )م5000(المناطق الخالیة من التلوث التي تبعد اكثر من  :المنطقة الرابعة - ث

)10(. 
،  gps لرسم خارطة لحقل الزبیر النفطي وفق أحداثیات  مقاسة بواسطة جهاز  AutoCAD ال مجبرنا عملبعد ذلك ُأست

لكي )  Arc Map GIS 0.9 ( حیُث تم رسم خارطة لكافة منشآت الحقل السكنیة واالداریة، ثم تمت عملیة دمجها في برنامج
الملوثة بالغازات ومقارنتها مع حدود المجمع الحضري  تتطابق مع إحداثیات الصورة الفضائیة وتحدید الحدود الخارجیة للمنطقة

 السكني للحقل النفطي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1ppm=mg/100m2وحدة تستخدم لقیاس التراكیز المتناهیة في الصغر  *
 2012معیار وزارة البیئة العراقیة لعام   †
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ومناطق التلوث التي قسمت على اساس التراكیز المسموحة وموقع  H2S كبریتید الهایدروجین تراكیز الملوثات لغاز): 10(شكل 

 ]انالباحث[:المصدر/ المجمع الحضري
 ت الحرارةحدید انطقة ارتفاع درجات -8

، thermometer (TM-907A)  precisionاجهزة من نوع عمالباست الموقعیة من قبل الباحث، قیاس درجات الحرارةتم 
وبواقع ثالثة اوقات مختلفة، ) متوسط التلوث وقلیل التلوث والخالي من التلوث (موزعة ضمن انطقة التلوث الثالث ). 11(شكل 

الوحدات السكنیة البعیدة عن عند مقارنة درجة حرارة الهواء في  ).8( ، الجدول2014/ل تشرین االو / 30تم القیاس في یوم 
نجد أن معدل الفرق في درجات الحرارة ) التلوث المتوسط(مع المناطق السكنیة الواقعة ضمن )  الخالیة من التلوث( التلوث
اما المقارنة بین المناطق البعیدة عن التلوث مع المناطق ، زیادة درجة الحرارة في المناطق المتوسطة التلوث، ͦم ) 2.25(یساوي 

درجات  )8(الجدول  وضحی ، ͦم) 0.6(السكنیة الواقعة ضمن التلوث القلیل فیقل معدل الفرق في درجات الحرارة لیصل الى 
 .حقل الزبیر النفطي سكنیة في المقاسة داخل ثالث مناطق )ΔT(فروقات درجات الحرارة الحرارة و 

 
 (TM-907A)  اجهزة قیاس درجة الحرارة من نوع:)11( شكل

 
 

1النطاق االول   

2 لثانيالنطاق ا  
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 الوحدات السكنیة  الخارجي في درجات حرارة الهواء :)8(جدول 

 ]انالباحث[: المصدر/ في حقل الزبیر النفطي

 الوقت
الوحدات السكنیة درجات حرارة الهواء 

  مئویة)/ضمن التلوث المتوسط
الوحدات السكنیة (درجات حرارة الهواء 

مئویة)/التلوث القلیلضمن   
درجات حرارة الهواء في المنطقة 

مئویة/الخالیة من التلوث   

9 Am  34  .  65   33.2 32.4 
12Am  39.59  38.02 37.2 
3  Pm  41.97   39.9   39.7 

ͦم   ͦم 38.7 المعدل  36.45 ͦم 37.06 

 والمتوسط یلالحدود الدنیا لكفاءة المباني المصممة ضمن مناطق التلوث القل -9
حیث ان ) (8(لوجود فروقات في درجة الحرارة بین منطقتي التلوث القلیل والمنطقة البعیدة عن مراكز التلوث جدولنتیجة 

، تم استخراج مقدار الطاقة الحراریة المستلمة لمسكن تقلیدي تم توقیعُه في منطقة التلوث ) ͦم 0.6= بین المنطقتین ΔT ـقیمة ال
ضمن ( كحد أدنى) 4(عن  مجموعها قلین هذا المبنى كفوء حراریًا یجب ان توظف فیِه معالجات بیئیة الالقلیل، ولكي یكو 

درجة ( تم حساب مقدار الطاقة الحراریة المستلمة لمسكن تقلیدي في منطقة التلوث المتوسط و . )القائمة المقترحة في هذا البحث
نطقة الخالیة من التلوث، ولكي یكون المبنى في منطقة التلوث المتوسط عن الم ͦم 2.25حرارة الهواء الموضعي ترتفع بمقدار 

الحدود الدنیا لكفاءة المباني ) 9(یوضح الجدول ). 4.5(عن مجموعها قل یمبنى كفوء حراریًا یجب توفیر معالجات بیئیة ال
 ).التلوث منطقة التلوث المتوسط والقلیل والمنطقة الخالیة من( المصممة ضمن انطقة تلوث الغازات

 ]انالباحث[ :المصدر/ الحدود الدنیا لكفاءة المباني المصممة ضمن انطقة تلوث الغازات :)9(جدول
 المنطقة الخالیة من التلوث منطقة التلوث القلیل منطقة  التلوث المتوسط موقع المنطقة الحضریة السكنیة داخل الحقل النفطي

ئم تحقیقها الحد االدنى لقیمة المعالجات البیئیة المال 
 بالتصمیم

4.5 4 3.6 

 

  :دراسة كفاءة االداء الحراري في المجمع السكني في حقل الزبیر النفطي  -10
والتي تتخذ منطقة وسطیة موازیة لمحطة عزل الزبیر، في الشمال  تم دراسة المنطقة السكنیة داخل حقل الزبیر النفطي،

 )850000(المنطقة السكنیة من دور البرجسیة الجدیدة والتي تبلغ مساحتها تتكون ) 9( شكللسكنیة والشمال الغربي للمنطقة ا
، تتكون وبارتفاع طابقین 2م400مساحة الوحدة السكنیة هي  .م 2006عام في التم توقیعها في وسط الحقل الذي ُخطط . 2م

 ، أما)12(شكل ،)كابرسال(أشجار تحوي بعض الوحدات السكنیة المشیدة على ، المنطقة السكنیة من مدارس ابتدائیة وثانویة
 .حالیاً  فهي ساحات غیر مزروعةالساحات المخصصة للمناطق خضراء 

 
 ]انالباحث[: المصدر/)كابرسال(الوحدات السكنیة المشیدة  وزراعة بعض أشجار : )21(شكل 
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   تحلیل واقع حال منطقة الدراسة 10-1
مواد البناء التقلیدیة وبابعاد  عمالبیر النفطي، بطابقین، مشید باستوحدة سكنیة في حقل الز  )14(و )13( نیوضح الشكال

هذا التوجیه یشكل  جنوب غرب، –الواجهات الرئیسة بتوجیه شمال شرق ، )2م400(اي بمساحة نهائیة كلیة ) م26*16(
 .من توجیه الوحدات السكنیة في حقل الزبیر النفطي% 70

  
   ]انالباحث[مخطط الوحدة السكنیة وابعادها ) 14(شكل         ]الباحثان[دات السكنیةتوجیه الوح) 13(شكل              

 

 تطبیق طریقة القیاس على الوحدات السكنیة في حقل الزبیر النفطي  10-2
 .البحثفي هذا اداء معالجات البیئة الحراریة السبعة وفق الطریقة الموضحة من خالل قیاس  كفاءة اداء المبنى الكلیة قیاستم 

 ات الالحقةستتناول الفقر  ،ع الحال ومقارنته مع الحدود الدنیا لمنطقة التلوث القلیل والمتوسطاداء واقحیث تم استخراج كفاءة 
 .اجراء عملیة قیاس المعالجات البیئیة كٌل على حدة ومن ثم التوصل الى كفاءة اداء المبنى الكلیة

 توجیه المبنى 10-2-1
ت واقع الحال للوحدات السكنیة في حقل الزبیر النفطي و لتحدید معدل قیم االشعة الشمسیة من خالل تحلیل لمخططا

، یتم أستخراج )2(المسلطة على جمیع واجهات المبنى المعرضة للبیئة الخارجیة، استنادًا الى معدالت االشعاع الشمسي جدول
حدید ابعاد السطوح المراد قیاس شدة االشعاع الشمسي كمیة االشعاع الشمسي الكلي الساقط على واجهات المبنى، حیث یتم ت

) 10(، یمثل الجدول ) 16(ثم ترقیم أوجه الوحدة السكنیة الخارجیة المعرضة لالشعاع الشمسي شكل) 15(الساقط علیها ، شكل
 . الحسابات الخاصة بمجموع شدة االشعاع الشمسي للوحدة السكنیة في حقل الزبیر النفطي

 
 

متر 16  

متر 26  
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 ].انالباحث[:المصدر/ ترقیم أوجه المبنى المراد حسابها :)16(شكل].     انالباحث[: المصدر/اد سطوح المبنى المراد حسابهاأبع :)15(شكل

 )جنوب شرق –شمال غرب (مقدار االشعه الشمسیة المستلمة للتوجیه  :)10(جدول 
 ])2(باالعتماد على الجدول  انالباحث[ :المصدر/ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
، وعلیِه تكون معالجة التوجیه في تصمیم  2م/ اط و  517= مما سبق یتبین ان معدل االشعاع الشمسي للوحدة السكنیة  

الوحدات السكنیة في حقل الزبیر النفطي التحقق قیمة ایجابیة علمًا ان المساكن في المجمع السكني التي لها هذا التوجیه تشكل 
 .من عدد المساكن% 70

 
 

تسلسل 
 الجدار

احة المس التوجیه
 )2م(السطحیة

قیمة االشعاع من 
 )  1-3(الجدول

مقدار االشعاع (
المساحة * 
 )السطحیة

1 135 72,93 540 39382.2 
2 225 18 480 8640 
3 135 6 540 3240 
4 225 12 480 5760 
5 135 6 540 3222 
6 225 12 480 5760 
7 315 6 537 3222 
8 225 28.5 480 13680 
9 315 30 537 16110 
10 315 24 537 12888 
11 315 33 537 17721 
12 45 70.5 550 38775 
13 135 11.25 540 4860 
14 225 6.25 480 2400 
15 315 11.25 537 4833 
16 45 6.25 550 2750 

 183254.2  350  المجموع
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 ]الباحثان[:المصدر/ كفاءة معالجة التوجیه :)11(جدول 

 راعة المناطق الخضراءز  10-2-2
و مناطق مزروعة داخل المجمع السكني  في حقل الزبیر وفق تحلیل مخططات واقع الحال نجد انه الیوجد مناطق خضراء ا

النفطي او المناطق الفاصلة بین االنشطة النفطیة ، اال بعض اشجار الكابرس المزروعة من قبل ساكني الوحدات السكنیة 
في حقل الزبیر  ن قیمة كفاءة معالجة  زراعة المناطق الخضراء المتحققة في تصمیم الوحدات السكنیةفإوعلیِه  . وبشكل متفرق

 ).12(النفطي جدول 
 ]الباحثان[: المصدر/ كفاءة معالجة المناطق الخضراء :)12(جدول

 المبنى باالرض طمر 10-2-3
التحتوي المباني السكنیة في واقع الحال على اي جزء مطمور تحت سطح االرض فجمیعها مشید فوق سطح االرض، 

 ).13(جدول
 

 ]انالباحث[:المصدر/ كفاءة معالجة طمر المبنى :)13(جدول

 تظلیل جدران المبنى 10-2-4
من خالل الزیارة الموقعیة وتحلیل صور واقع الحال للمنطقة السكنیة  في حقل الزبیر النفطي ، نجد ان عدد الجدران المظللة 

 . التظلیل مقصور على الواجهات المظللة من المجاوراتللوحدات السكنیة  بواسطة التشجیر قلیلة جدًا و 
اما الواجهات المظلله باستخدام )  1,4,6,8,9,10,11(ن الواجهات التي تظلل عادة باستخدام التشجیر  فإوفق المخططات 

دید ، وبعد عملیة تح) 8-4(شكل) 9,10,11(وهناك واجهات تظلل من المجاورات والتشجیر )  12,16( المجاورات فقط 
الواجهات المظلل بواسطة التشجیر وتحدید األسالیب التي تم استخدامها في تظلیل المبنى یتم تحدید المساحات االجمالیة 

 ).     14(الُمظللة من واجهات المبنى والموضحة في الجدول
 ]95ص، الباحثان باالعتماد على زكریا[ :المصدر/ مساحة جدران المسكن ونوع تظلیلهم :)14(جدول 

 
 
 
 
 

 قیمة المعالجة المتحققة في التصمیم ضعیف متوسط جید جداجید  تصنیف المعالجة

)²م\واط ( ²قیمة أالشعاع المستلم للـ م 370اقل من   505اكثر من  438-505 370-438   0 
 0 0.33 0.66 1 كفاءة معالجة التوجیه

 قیمة المعالجة المتحققة في التصمیم ضعیف متوسط جید جید جدا المرتبة

%30اكثر من  نسبة المناطق الخضراء  20%  10% %10اقل من    0 
 0 0.38 0,77 1.16 كفاءة معالجة 

 قیمة المعالجة المتحققة في التصمیم ضعیف متوسط جید جید جدا المرتبة

  %10اقل من  % 10-20من  %20- 40من  %40-50 نسبة الطمر
 0 0.38 0.77 1.5 كفاءة معالجة 0

 اسلوب التظلیل المستخدم المساحة المظللة )2م(المساحة السطحیة التوجیه تسلسل الواجهات المظلله
 تظلیل باالشجار 24 72.93 جنوبیة شرقیة 1

 تظلیل باالشجار 12 52.5 جنوبي غربیة 4,6,8
 بالمجاورات 10.5 %30*3/7*87 شمالیة غربیة 9،10،11
 بالمجاورات 8.5 %30*3/7*70.5 شمالیة شرقیة 12،16
 55  المجموع
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 :إستخراج نسبة الجزء الُمظلل من مساحة جدران المبنى كما یلي

 %   17=  312\55  =مساحة الجدران الكلیة   \مساحة الجدران الُمظللة = نسبة الجدران المظللة 
ات السكنیة في حقل الزبیر النفطي ن قیمة كفاءة معالجة تظلیل جدران المبنى المتحققة في تصمیم الوحدإیتضح وعلیِه 
 ).15(جدول

 ]الباحثان[ :المصدر/ كفاءة معالجة التظلیل :)15(جدول   

 مساحة الفتحات الزجاجیة 10-2-5
تم حساب نسبة مساحة الفتحات الزجاجیة للوحدات السكنیة في حق الزبیر النفطي لمعرفة نسبة التزجیج الموجودة كواقع 

 ).16(، و جدول )17(حال، شكل 
 

 
 الفتحات الزجاجیة واعدادها داخل الوحدة السكنیة :)17(شكل     

 ]انالباحث[:المصدر/ في حقل الزبیر النفطي           

 % 10= المساحةالبنائیة /المساحة الكلیة للفتحات الزجاجیة=  تم أستخراج نسبة الفتحات الزجاجیة في المبنى لتساوي 
قیمة كفاءة معالجة مساحة الفتحات الزجاجیة المتحققة في تصمیم الوحدات السكنیة في حقل الزبیر  مما سبق یتبین ان 

 .)17(النفطي جدول
 ]الباحثان[ :المصدر/ ءة مساحة الفتحات الزجاجیة المستخدمة في المبنىكفا :)17(جدول

 
 
 

 قیمة المعالجة المتحققة في التصمیم ضعیف متوسط جید جید جدا المرتبة

 0.5 15%-0% 52% - 15% 82% - 52% - > 82% نسبة الجزء المظلل 
 0 0.5 1 1.15 كفاءة معالجة 

رقم 
الفتحات 
 الزجاجیة

عدد  المساحة
 الشبابیك

مجموع 
مساحة كل 

 نوع
W1 4)1.2*0.5(14.4 6 م 
W2 3)1.2*0.5(م7.2 4 م 
W3 2)1.2*0.5(م 4.8 4 م 
W4 1)0.5 *0.5( 6 1.5 م 
W5 1)1.2*0.5(م 1.2 2 م 
D3 1)1*0.8 (1.6 2 م 

 ²م 30.7 المجموع
 312= المساحة البنائیة الكلیة 

 قیمة المعالجة المتحققة في التصمیم ضعیف متوسط جید جید جدا المرتبة

%نسبة الفتحات  في المبنى بالـ  18اكثر من  18-15 15-13 13 <  -   1.01 
 0 0.33 0.66 1.01 كفاءة معالجة نسبة الفتحات

استخراج نسبة مساحة الفتحات الى مساحة  :)16(جدول
 ]انالباحث[:المصدر/ارضیة المبنى 
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 خصائص الحراریة لمواد البناء المستخدمة للجدرانال  10-2-6
من خالل تحلیل واقع حال المساكن في حقل الزبیر النفطي وجد ان نوع مواد بناء الجدران المستخدم للمبنى المصمم   

 U-valueملم بیاض جص من الداخل اي ذو قیمة  20ملم لبخ باالسمنت و  20ملم مع  240یتالف من بناء طابوق بسمك 
= 1.4225. 

قیمة كفاءة معالجة الخصائص الحراریة لمواد البناء المستخدمة للجدران التي تحققت في تصمیم الوحدات السكنیة  نفإوعلیِه 
 .) 18(في حقل الزبیر النفطي جدول
 ]الباحثان[:المصدر/ مدیات كفاءة  معالجة مواد البناء المستخدمة للجدران: )18(جدول

 خصائص الحراریة لمواد البناء لسقف المبنىال 10-2-7
ات السكنیة عبارة عن سقف كونكریتي یتالف من على وفق تحلیل مخططات واقع حال المساكن، وجد ان تسطیح الوحد

صبة 150+قیر تسطیح20+ ملم الواح ستایربور25+ملم رمل نهري 100+ ملم قطع كونكریتیة 40: (الطبقات اآلتیة
 U-Value=0.5931، اي ذو قیمة )جص20+ كونكریتیة

تي تحققت  في تصمیم الوحدات السكنیة في ال لمواد البناء لسقف المبنىن قیمة كفاءة معالجة الخصائص الحراریة فإوعلیِه 
 ) :19(حقل الزبیر النفطي جدول

 ]الباحثان[ :المصدر/ مدیات كفاءة عزل سقف المبنى :)19(جدول

بعد ان تم طرح المعالجات البیئیة السبع والقیمة التي تحققها كفاءة كل معالجة، سیتم عرض قائمة مقارنة نهائیة الستخراج كفاءة 
ءة نتائج التقویم ِلكفا) 20(الجدولاداء واقع الحال ومقارنته مع الحدود الدنیا لمنطقة التلوث القلیل والمتوسط حیث یوضح 

 . المعالجات في الوحدات السكنیة لحقل الزبیر النفطي 
 ]انالباحث[: المصدر/ قائمة مقارنة نهائیة الستخراج كفاءة اداء واقع الحال :)10(جدول 

قیمة المعالجة  تصنیف اهمیة المعالجة البیئیة :تقاس باالعتماد على المعالجة البیئیة ت
المتحققة في 

 التصمیم
 ضعیف توسطم جید جید جداً 

 0 0.33 0.66 1 مدیات المعالجة توجیه المبنى 1
قیمة أالشعاع المستلم للـ  0

 ²م\واط ( ²م
370اقل من  505اكثر من  438-505 370-438   

زراعة المناطق  2
 الخضراء

 0 0.38 0,77 1.16 مدیات المعالجة
 %10اقل من  %10 %20 %30 نسبة المناطق الخضراء 0

 0 0.38 0.77 1.5 مدیات المعالجة نى باالرضطمر المب 3
 %10اقل من %10-20 %20-40 %40-50 نسبة الطمر 0

تظلیل جدران وسقف  4
 المبنى

 0 0.5 1 1.15 مدیات المعالجة
 15%- 0% 52% -15% 82% -52% - > 82% زیادة نسبة تظلیل المبنى 0.5

توسطم جید جید جدا المرتبة  قیمة المعالجة المتحققة في التصمیم ضعیف 
0.75اقل من  U-Value قیمة الـ  1.175اكثر من  1.175 – 0.95 0.95 – 0.75   0 

 0 0.36 0.73 1.1 كفاءة المعالجة

 قیمة المعالجة المتحققة في التصمیم ضعیف متوسط جید جید جدا المرتبة
1.4اقل من  U-Value قیمة الـ  2اكثر من  1.82 1.4 – 1.8   1.3 

لمعالجةكفاءة ا  1.3 0.86 0.43 0 
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 0 0.33 0.66 1.01 مدیات المعالجة نسب الفتحات الزجاجیة 5

نسبة الفتحات  في  1.01
 % المبنى بالـ

18اكثر من  15-18 13-15 13 <  -  

الخصائص الحراریة لمواد  6
 البناء المستخدمة للجدران

 0 0.36 0.73 1.1 مدیات المعالجة
0.65اقل من  U-Valueقیمة الـ   0  0.65-0.95 1.17اكثر من  1.17 –0.95   

اد الخصائص الحراریة لمو  7
 البناء العزل لسقف المبنى

 0 0,43 0.86 1.3 مدیات المعالجة
1.4اقل من  U-Valueقیمة الـ   1.3 2اكثر من  1.82 1.4 – 1.8   

 2.81 كفاءة المبنى الكلیة
 

ى من اسلوب القیاس لكفاءة االداء المعالجات البیئیة السبع، والتوصل الى كفاءة االداء الحراري الكلیة للمبنبعد توضیح 
وحیث ان المسكن الذي تم تقییمه یقع ، )2،81(خالل جمع قیم اداء جمیع المعالجات السبع، تبین ان كفاءة اداء المسكن هي 

ولكي تكون الوحدة السكنیة  كفوءة حراریًا ینبغي ان توظف فیها معالجات بیئیة التقل قیمتها  ضمن منطقة التلوث القلیل، فانه
 .1.2ي زیادة قیمة كفاءة المعالجات البیئیة للمسكن بمقدار اي ینبغ. كحد أدنى) 4(عن 

 االستنتاجات -11
ناتجة عن عدم اخضاع الصناعة  ،ودفنها ،وطرق حرق المخلفات النفطیة ،وجد البحث ان سوء طرق استخراج النفط   -

عملیة تشریع القوانین  دیة، حیث تعوالزمة للعمل بها داخل كافة الحقول النفط ،النفطیة المحلیة لقوانین وتشریعات بیئیة جادة
 .متها البیئیةءوسن نظم البناء  احد اهم العملیات التي تسهم في نجاح  المناطق الحضریة في الحقول النفطیة وتحقق مال ،البیئیة

من  كثیراً  تؤخذ المعالجات البیئیة منذ المراحل االولیة للتصمیم، اذ ان اضافة معالجات بیئیة في مراحل متاخرة قد ال تحسن -
 . كفاءة اداء المبنى الحراریة الى المستوى المحدد في هذا البحث

الن المصدر الرئیسي للتلوث داخل الحقل  ،تناسب طردي بین زیادة التلوث وارتفاع درجات الحرارةالنتائج ان هناك  اثبتت -
، حیث بها بسبب النیران المتصاعدةوالتي ترفع درجة حرارة المنطقة المحیطة ) الفلیرات(النفطي هو مشاعل االحتراق 

 .تنخفض الحرارة كلما تم االبتعاد عن الشعلة الحراریة
بالمقارنة   ،ومدى تأثیرها في الوحدة السكنیة ،أوضح أسلوب القیاس الذي توصل الیِه البحث أهمیة كل معالجة بیئیة حراریة -

في معرفة دور كل معالجة بیئیة في كفاءة المبنى الكلیة، یساعد  مما اعتماد قائمة المقارنة وضرورةمع المعالجات االخرى، 
یمنح المصمم حریة ومرونة في اختیار المعالجة ذات االثر الكبیر في التصمیم وأعطائها االولویة نسبة الى المعالجات  و

  .االخرى وفقًا لخصوصیة التصمیم
لُه أثر واضح في زیادة كفاءة االداء  U-Value ارةمعامل اجمالي قلیل النتقال الحر  المواد العازلة وذات عمالان أست  -

 .الحراري للمبنى
توصل البحث الى ان قیمة معالجات البیئیة الحراریة الواجب توفیرها في الوحدات السكنیة الواقعة ضمن المناطق الخالیة  -

توفیرها في الوحدات السكنیة  قیمة المعالجات البیئیة الواجب وان، )3.6( هيلكي تكون وحدات كفوءة حراریًا  ،من التلوث
علیه یجب ، )2.81(كفاءة منخفضة بمقدار  المساكن اما في واقع الحال فقد حققت ،)4(في منطقة التلوث القلیل فهي 

التي تمثل الحد االدنى لتكون الوحدة السكنیة كفوءة بیئیًا ) 4(زیادة كفاءة معالجاتها وتحسینها لكي تصل لتصل الى القیمة 
معالجات البیئیة الحراریة الواجب توفیرها في الوحدات السكنیة في منطقة القیمة  في حین ان .التلوث القلیلفي منطقة 

، علیه یجب زیادة كفاءة الوحدات السكنیة في واقع الحال في منطقة التلوث المتوسط لتحقق )4.5(التلوث المتوسط فهي 
 .كنیة كفوءة بیئیًا في منطقة التلوث المتوسطالتي تمثل الحد االدنى لتكون الوحدة الس) 4.5(قیمة 
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