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Abstract
Studies were carried out to increase dependence on day lighting to illuminate the buildings because of
their psychological and health benefits ,and recent research has shown that exposure to artificial
lighting for long periods cause health damage. As a result, many modern and sophisticated systems
has emerged to introduce day lighting into the building to integrate with the traditional system
(windows). These systems are based on advanced technology and can be available at relatively low
cost, especially light tubes that integrated with traditional lighting (windows) to light deep spaces.
Hence this research introduces new methodology added by using one of the modern lighting systems
(light tubes) in the design process of buildings, and achieve coherence and efficiency in lighting levels
inside the deep spaces by combining traditional and modern system, using computer. Hence the
research problem consists in the lack of local studies that link traditional systems (Windows) and
modern systems, particularly light tubes to light up the deep spaces. The goal of the research, is to
integrate traditional systems (Windows) and modern systems, (light tubes), within a unified practical
framework to employ light tubes locally in buildings. So this paper first dealt with day lighting
technology systems and then chose the (light tubes) for its high efficiency, and distinctive
characteristics apart from being inexpensive. Then the study adopted the rate of uniformity concluded
from the application practical side to determine lighting levels and the efficiency of the merger
between the two systems down to the final conclusions of the framework and the imposition of
hypotheses.
Key words: Uniformity in lighting levels , light tubes, Visual comfort, Environmental efficiency,
integration between window and lighting pipes.
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: المستخلص
يجري العمل بجدية لتقليل االعتماد على االضاءة الصناعية و استغالل االضاءة الطبيعية إلضاءة المبنى لما لها من فوائد
 وقد اثبتت األبحاث الحديثة أن التعرض لإلضاءة الصناعية لفترات طويلة يتسبب في أضرار صحية. صحية و نفسية
 و نتيجة لذلك و للحاجة الى ضوء النهار داخل البناية بشكل يحقق الراحة للمستخدم ظهرت انظمه حديثة و متطورة.كثيرة
 ومن هنا تبرز المشكلة البحثية.كثيرة الدخال االضاءة الطبيعية الى داخل المبنى لتتكامل في عملها مع األنظمة التقليدية
 وخاصة االنابيب، المتمثلة في غياب الدراسات المحلية التي تربط بين االنظمة التقليدية (الشبابيك) واالنظمة الحديثة
 يتم ذلك من خالل تحقيق التجانس و الكفاءة في مستويات االضاءة داخل. الضاءة الفضاءات العميقة،الضوئية
 بالتالي التوصل الى هدف البحث.الفضاءات العميقة وتوفير ظروف بيئية مالئمة تسهم بدورها في الشعور بالراحة النفسية
وهو التكامل بين توظيف االنظمة االعتيادية (الشبابيك) واالنظمة الحديثة (االنابيب الضوئية) ألنارة الفضاءات الداخلية في
 لتحقيق هدف البحث اجرى البحث دراسة شملت نماذج افتراضية تم من خاللها اعتماد مستويات تجانس.األبنية محليا
معينة في التطبيق العملي تقود الى تحديد مستويات االضاءة وكفاءة الدمج بين النظامين في تصميم القاعات الدراسية
 وتوصل البحث الى االستنتاجات النهائية بتحديد عالقة معيارية بين عدد األنابيب الضوئية المستخدمة.لألبنية التعليمية
 هذه العالقة ستكون دليل،واقطارها نسبة الى مساحة الشبابيك المستخدمة ولتوجيهات مختلفة ضمن ظروف الواقع المحلي
للمصمم في توفير مستويات إضاءة كفوءة تحقق التجانس المطلوب داخل الفضاء بإستخدام األنابيب الضوئية عند تصميم
.االبنية التعليمية
 التكامل,  الكفاءة البيئية,  الراحة البصرية,  االنابيب الضوئية,  التجانس في مستويات االضاءة: الكلمات المفتاحية
.بين الشبابيك واالنابيب الضوئية
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-1المقدمــــــــــــــة :
استخدام االضاءة الطبيعية كان و ما زال هدف المجتمع عموما والمعماريين خصوصا ،اذ يتمثل هذا الهدف بادخال ضوء
النهار الى البناية مع تجنب اشعة الشمس المباشرة .وكانت النوافذ الجانبية والسقفية تمثل المصدر الرئيس الضاءة
الفضاءات الداخلية .حيث بينت الدراسات السابقة بان االضاءة الصناعية تسبب ازدياد نسبة االمراض النفسية والجسدية
والكآبة ،وتؤخر شفاء المرضى هذا اضافة الى الناحية االقتصادية نتيجة استخدام كمية كبيرة من الطاقة .ومن هنا تبرز
المشكلة البحثية المتمثلة في غياب الدراسات المحلية التي تربط بين االنظمة التقليدية (الشبابيك) واالنظمة الحديثة وخاصة
االنابيب الضوئية ،الضاءة الفضاءات العميقة .وتشهد االضاءة الطبيعية اليوم تجدد االهتمام بادخالها الى المباني خاصة
مع اتضاح ميزاتها المتعددة وكطاقة متجددة وصديقة للبيئة .لذا فان هدف البحث هو التكامل بين توظيف االنظمة التقليدية
(الشبابيك) واالنظمة الحديثة (االنابيب الضوئية)النارة الفضاءات الداخلية في األبنية محليا ،وتم اختيار االنابيب الضوئية
لكفائتها العالية ومواصفاتها المتميزة ولكونها قليلة الكلفة نسبيا فضال عن امكانية استخدام هذه االنابيب الضوئية في
المخططات العميقة.
-2االضاءة الطبيعية في االبنية التعليمية
ان ضوء النهار المناسب للمبنى يمكن ان يزيد من نشاط و تركيز الطلبة في الفضاءات التعليمية  ,ويقلل من وقت المرض
و يسهم في زيادة االداء ،حيث انه باستخدام تقنيات ضوء النهار في االبنية التعليمية فان هذه التقنيات تسهم في االحتفاظ
بالوان المواد واالثاث الموجود داخل الفضاء التعليمي ،واالضاءة الطبيعية ذات تاثير كبير في االبنية التعليمية باعتبارها
ابنية ذات اوقات عمل طويلة ،وتسهم في زيادة الراحة البصرية اكثر من االضاءة الصناعية وبالتالي يؤثر ذلك ايجابا على
اداء الطالب [environmental building news,1999] .
-3مصادر االضاءة الطبيعية
في المناطق ذات السماء الصافية و الغائمة جزئيا هناك ثالثة مصادر لضوء النهار هي :
 -1ضوء الشمس المباشر .
 -2ضوء السماء المنتشر .
-3الضوء المنعكس من االرض  ،والمصدات الخارجية .
ويكون مجموع االضاءة الكلية مساويا لحاصل جمع ضوء الشمس المباشر مع ضوء السماء المنتشر مع الضوء المنعكس
من االرض واألبنية ] ، [Shahin,1990,pp.136االبنية يمكن ان تكون موجهة بطريقة تسهم في االستفادة من حركة
الشمس على مدار اليوم .كقاعدة عامة فان المباني التي لها محاور طويلة نحو الشرق والغرب لديها افضل امكانات
الستقبال ضوء النهار ].[Muhaisen,2015,pp.1-15
-4تصميم النوافذ في المبنى
يشيد ارتفاع اعتاب الشبابيك عادة بارتفاع اعتاب االبواب ،وتؤثر مساحة الشباك على كمية االضاءة الطبيعية النافذة الى
الفضاء ،وأن افضل مساحة للشباك ألي فضاء تكون بنسبة مقاربة ل( )%10 - %8من مساحة الفضاء الكلية لتوفير
مستويات اضاءة مالئمة دون حصول وهج في المنطقة القريبة من النوافذ ] ، [Meterbaei,2008,p18فنجد ان الهدف
من تحديد حجم النافذة هو لتحديد تأثير التغير في النسبة المئوية للشباك على مطلب طاقة التدفئة والتبريد  ،لذا نجد ان
زيادة مساحة الشبابيك يؤدي الى زيادة نفاذ الح اررة داخل المبنى  ،وفي المناطق الباردة يتم استخدام الزجاج المزدوج لتقليل
القيمة الح اررية االنتقالية للزجاج  ،اضافة الى ان المادة المصنوعة منها الشبابيك تؤثر على كمية االشعاع الشمسي النافذة
خاللها[Fawzi,2010,pp.1-11] .
-5اإلضاءة الطبيعية للفضاءات العميقة
مستوى االضاءة الطبيعية في نهاية الفضاء والمقابلة للشباك ينخفض كلما ازداد عمق الفضاء (بثبوت ارتفاع السقف وشكل
الشباك) وهذا يعود الى صغر المساحة المرئية من القبة السماوية  ،وكلما ازداد ارتفاع الشباك الى االعلى فان ذلك سيؤدي
الى وصول الضوء الى عمق اكبر داخل الفضاء ] ، [Natural Lighting Blog, 2013ويعتبر المبنى عميقا عندما يكون
مخططه االفقي خارج عمق نطاق االضاءة الذاتي (االضاءة الطبيعية التصل لعمق الفضاء) ]،[Hansen,2006,p.32
ويحدد عمق نطاق االضاءة الذاتي بشكل تقريبي في المناطق ذات السماء الصافية كمدينة بغداد بقدر ضعفي ارتفاع
الشباك ،حيث ان العمق الذي يلي هذا النطاق يتطلب اضاءة صناعية ،لذا نجد ان انظمة االضاءة الطبيعية ظهرت لتقليل
الحاجة الى االضاءة الصناعية ،وقد تم تصميم االنظمة الناقلة للضوء بطريقة تعمل على نشر االضاءة على سطح العمل
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لموازنة مستويات االضاءة داخل الفضاء وبالتالي تقليل االبهار الذي يحصل من الشبابيك التي تكون بمستوى نظر
مستخدمي الفضاء [Natural Lighting Blog, 2013].
-6تكنولوجيا انظمة االضاءة الطبيعية
لالضاءة الطبيعية انظمة متعددة تسهم في سد الحاجة الضرورية الضاءة الفضاءات البعيدة عن فتحات النوافذ والتي تتوفر
فيها كميات قليلة من االضاءة وبالتالي تسهم هذه االنظمة في تقليل استعمال الطاقة .تم تصميم انظمة االضاءة الطبيعية
العادة توجيه الضوء الى داخل المبنى ،وتعتمد هذه االنظمة في عملها على االنعكاس واالنكسار لالضاءة ،وهناك انظمة
اخرى تقوم بنقل الضوء وتوزيعه داخل المبنى كاألنابيب الضوئية ،وبادنى حد من التبديد في الضوء المنتقل ودون انتقال
للح اررة ،حيث تسعى هذه االنظمة إلى تحسين الراحة البصرية ،وتجنب الوهج ،والحصول على التظليل الشمسي ،وان
اختيار نظام االضاءة وطريقة تصميمه تختلف وفقا لخصائص المناخ ،وظروف السماء السائدة وخط العرض للمبنى.
][Dubois,2007,p.18
-7االنابيب الضوئية
هي أنظمة بصرية تستخدم األنابيب في نقل الضوء عبر فتحات الى عمق المبنى ،وهذه االنظمة تنقل الضوء الطبيعي الى
داخل األبنية الضاءتها ،ويتكون األنبوب الضوئي من ثالثة عناصر رئيسية هي الجامع الخارجي ( )Collectorلتجميع
ضوء النهار الخارجي ،واألنبوب الضوئي الذي يحوي عناصر عاكسة للضوء اليصال اكبر قدر ممكن من الضوء الى
داخل الفضاء ،والناشر الداخلي الذي ينشر الضوء داخل فضاءات المبنى .يعتمد هذا النظام على مبدأ فيزيائي حيث شعاع
الضوء يرتد في السطح بنفس زاوية سقوطه فيتم تجميعه بواسطة الجزء العلوي لالنبوب ،ثم ينتقل الضوء عبر األنبوب
الناقل للضوء لتتم اعادة توجيهه داخل الفضاء عبر الناشر الضوئي (شكل  ،)1ومن مميزات هذا النظام انه بسيط ،غير
كهربائي ،يمكنه جمع وتركيز الضوء في مختلف اوقات النهار ،ويقوم بتصفية الضوء من األشعة تحت الحمراء لمنع
اكتساب الح اررة ويعتبر نظام قليل التكلفة نسبيا[Hansen,2006,p.64].

شكل ( ) 1تركيب االنبوب الضوئي في السقف ومكوناته وطريقة انتقال االضاءة الى الفضاء الداخلي عبر االنبوب الضوئي.
المصدر [Moses,2012] :

-8التكامل بين الشبابيك وانظمة االنابيب الضوئية
كلما ازداد عمق الفضاء تقل امكانية وصول الضوء الى عمق الفضاء فتبقى المناطق العميقة ذات اضاءة منخفضة دون
المستوى المطلوب ،لذا فان امكانية النوافذ المحدودة يمكن ان تتمم باستخدام أنظمة األنابيب الضوئية ،وقد اجريت دراسة
حالة عن استخدام األنابيب الضوئية في ابنية المكاتب ذات المخططات كبيرة المساحة في ماليزيا قام بها (هانسن واخرون)
تناولت العمل على تطوير وتطبيق نظام االنبوب الضوئي في كوااللمبور في ماليزيا ،حيث تم استخدام األنابيب الضوئية
باستخدام اربعة أنابيب ضوئية الى جانب ألواح القطع الليزري  (Laser cut Panel) LCPلكل طابق لتحسين االداء
الضوئي ،حيث تمت مقارنة النتائج المحسوبة مع القيم المقاسة لالرتفاعات الشمسية المختلفة ،كما ان نظام األنبوب
الضوئي يعطي اداء جيد لفضاءات المباني ذات المساحات الكبيرة ،من خالل اضاءة المناطق المظلمة في المبنى ،اال ان
هذا المثال تم فيه استخدام االنابيب الضوئية فقط دون شبابيك ويختلف عن الحالة في التطبيق العملي التي تدمج بين
الشبابيك الجانبية واالنابيب الضوئية للوصول الى مستويات اضاءة متجانسة قدر االمكان داخل الفضاء التعليمي.
][Parpairi,2004
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-9تجانس االضاءة
يعرف تجانس اإلضاءة بأنه تساوي قيم اإلضاءة اومدى تقارب القيم لمستويات اإلضاءة بوحدة اللوكس على سطح معين أو
في مكان معين ،كما تكون اإلضاءة متجانسة باكبر شكل في حالة وجود اضاءة غير مباشرة و تتوزع في كل انحاء المكان
بشكل متساو تقريبا وبدون اي اختالف لإلضاءة[Baroudi, 2012,p.9] .
-10عامل التجانس
يمكن تعريف عامل التجانس بانه نسبة اإلضاءة الدنيا الى اإلضاءة المتوسطة لجميع مستويات اإلضاءة الموجودة على
سطح العمل داخل الفضاء  ،فعندما تكون قيمة عامل التجانس تساوي ( )0.5فانها تعتبر قيمة مثالية وقياسية حسب
المصادر العالمية] ،[Berhad,2002,p.4والنسبة ( )0.4جيدة ،بينما تعتبر القيمة لتجانس اإلضاءة عالية جدا اذا وصلت
الى ( )0.7مع العلم ان العين التالحظ فرق عندما تكون قيمة التجانس لمستويات اإلضاءة تساوي ( )0.5جدول (. )1
][Chai-Kwong,2006,p.36
جدول ( )1المستويات المختلفة لتجانس االضاءة داخل الفضاء .اعداد  :الباحثان

 -11تأثير كفاءة اداء األنبوب الضوئي على مستويات اإلضاءة داخل الفضاء
يجمع األنبوب الضوئي اكبر قدر ممكن من الضوء من خالل الجامع الضوئي المثبت على سطح المبنى ،ثم ينقل هذا
الضوء الى داخل الفضاء مع اقل خسارة في كمية الضوء ،وان بعض الضوء سيتم فقدانه في كل مرة يرتد فيها الضوء
داخل األنبوب الضوئي ،حيث نجد ان بعض األنابيب الضوئية اليحصل فيها ارتدادات للضوء النافذ خاللها الى الفضاء،
في حين انابيب اخرى تحوي ارتدادات ضوئية تتراوح بين ( )20 ، 15 ، 10 ، 5ارتداد ،وهناك انابيب مصنوعة من مواد
عاكسة بنسبة  ،%99.7اي ان فقدان الضوء عند استخدام هذا األنبوب يكون فقط بنسبة  %0.3في كل ارتداد ،فاذا كان
هناك ارتداد واحد فان  %99.7من الضوء المتبقي يستمر في طريقه الى داخل الفضاء ،بينما اذا كان عدد األرتدادات 20
ارتداد فان كمية اإلضاءة الناتجة تكون [Solatube,2015,p.4] .%94
-12التطبيق العملي
تخصص البحث في المباني التعليمية ليجري عليها التطبيق العملي باعتبارها فضاءات عميقة اليكفيها عادة استخدام النوافذ
الجانبية لوحدها ،كما انها اكثر استفادة من الضوء الطبيعي الذي يسهم في توفير الراحة البصرية خالل فترات الدراسة
للطالب مما لو تم استخدام الضوء الصناعي ،لذا تتطلب استخدام تكامل نظم اضاءة طبيعية حديثة(كاالنبوب الضوئي) مع
الشبابيك الجانبية لغرض تحقيق التجانس في توزيع اإلضاءة الداخلية .
-13ابعاد القاعة الدراسية المعتمدة في التطبيق العملي
اعتمد البحث في التطبيق العملي على قاعة دراسية بابعاد ( 8م ×  10م) وارتفاع سقف ( )3امتار  ,حيث عمق القاعة (8
م) في حين يتم توزيع الشبابيك على الواجهة الطويلة (10م) بواقع ثالثة شبابيك متساوية في المساحة (شكل  2و )3
يوضح ابعاد القاعة مع منظور داخلي.

شكل ( )2مخطط يوضح ابعاد القاعة .المصدر  :الباحثان

شكل ( )3يوضح منظور داخلي للقاعة .المصدر  :الباحثان
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-14فكرة التطبيق العملي
امكانية تحقيق مستويات اضاءة داخلية طبيعية اكثر تجانساً من خالل التكامل بين توظيف الشبابيك الجانبية مع نظام
األنابيب الضوئية إلضاءة الفضاءات العميقة  ,وتم استخدام برنامجين احدهما متخصص بقياس مستويات اإلضاءة الداخلية
الناتجة عن الشبابيك الجانبية واالخر متخصص بقياس مستويات اإلضاءة الداخلية الناتجة عن األنابيب الضوئية .ليتم
بعدها إستخراج نتائج كل برنامج على حدة ثم الجمع بينهما باستخدام برنامج ) ،(Microsoft Excelلحساب مستويات
اإلضاءة الداخلية وتحديد نسبة التجانس الناتجة من قسمة الحد االدنى على المتوسط لالضاءة وضمن أوقات قياس مختلفة.
 1-14برنامج ( )Holigilmلقياس مستويات اإلضاءة الطبيعية الناتجة عن األنابيب الضوئية العمودية
في هذا البرنامج يتم تحديد ابعاد واتجاه الفضاء المراد حساب اإلضاءة فيه (شكل  , )4ثم تحديد اي ساعة من النهار يراد
قياس كمية اإلضاءة خاللها و اختيار اليوم والشهر (شكل  )5لتحديد ازوية سمت األشعة الشمسية ومقدار تأثيرها على
األنبوب الضوئي المستخدم  ,اضافة الى امكانية تحديد نوع السماء السائدة ،كما يوفر البرنامج امكانية وضع عدة انابيب
ضوئية في فضاء واحد ,فضال عن امكانية التحكم بموقع وطول وارتفاع كل انبوب ضوئي في الفضاء.

شكل ( )5يوضح تحديد التاريخ والوقت في برنامج قياس
األنابيب الضوئية .المصدر  :الباحثان

شكل ( )4يوضح تحديد ابعاد الفضاء في برنامج قياس
األنابيب الضوئية .المصدر  :الباحثان

 2-14برنامج ( )Velux Daylight Visualizerلقياس مستويات اإلضاءة الطبيعية الناتجة من الشبابيك
في هذا البرنامج يمكن رسم فضاء بابعاد معينة مع تحديد ارتفاع السقف وسمكه وسمك الجدار ومادة االنهاء الداخلية أو
الخارجية (شكل  ،)6وتحديد ابعاد الشبابيك ،ويمكن تحديد خطوط الطول والعرض الي مدينة وتحديد ظروف السماء
(صافية أو غائمة) والشهر والساعة لحساب مستويات اإلضاءة ب( اللوكس) (شكل  ،)7ويمكن الحصول على مستوى
اإلضاءة في اي نقطة نريدها داخل الفضاء.

شكل ( )7تحديد الوقت والتاريخ ونوع السماء.
المصدر  :الباحثان

شكل ( )6يُبين كيفية اختيار مواد االنهاء.
المصدر  :الباحثان

 -15أوقات تطبيق القياس
أوال  :تم القياس تحت ظروف السماء الصافية وضمن األشهر األربعة المتمثلة ب ( اذار  ،ايار  ،تشرين األول  ،كانون
األول)  ،تحديدا اليوم الحادي والعشرين بوصفه يوم االنقالب المناخي ضمن الساعة  9صباحا لكل شهر .
ثانيا  :تم اختيار الواجهات (الشمالية  ،الجنوبية  ،الشرقية  ،الغربية) لقياس مستويات اإلضاءة ومعرفة تأثير شدة اإلشعاع
الشمسي على مستويات اإلضاءة الداخلية ضمن كل برنامج  ،ثم دمج نتائج البرنامجين للحصول على افضل مستوى
اضاءة وتجانس ضمن الفضاء الداخلي.
 -16النتائج المستحصلة من استخدام برنامج قياس كفاءة األنابيب الضوئية
تم القياس باستخدام عدة انابيب ضوئية وباقطار مختلفة وكذلك شبابيك جانبية بمساحات متباينة ,وسيتم في هذه الفقرة
استخدام 3انابيب ضوئية بقطر(52سم) وطول(1م) وبارتفاع(2.20م) عن سطح العمل ضمن ظروف السماء الصافية
داخل فضاء بارتفاع(3م) حيث تم توزيع األنابيب بمسافات(8 ، 5 ، 2م)على المحور الطولي ومسافة(2م)على عرض
الفضاء .وجرى تحديد مستويات اإلضاءة داخل الفضاء لكل متر بوحدة (اللوكس) ثم تحديد نسب التجانس(جدول .)2
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د  21 -كانون األول – 9
أ  21 -اذار –  9صباحا
ج  21 -تشرين األول – 9
ب  21 -ايار –  9صباحا
صباحا
صباحا
شكل( )8اختالف مستويات اإلضاءة باختالف األشهر ضمن الساعة  9صباحا ضمن برنامج ).(Holigilm
المصدر  :الباحثان
جدول( )2ونسبة التجانس لإلضاءة ضمن اشهر القياس باستخدام برنامج األنابيب الضوئية  .المصدر  ( :الباحثان )

 -17النتائج المستحصلة من استخدام برنامج قياس كفاءة الشبابيك
بعد استخدام برنامج قياس كفاءة الشبابيك الجانبية لتحديد مستويات اإلضاءة داخل الفضاء تم الحصول على النتائج التالية:
أوال  :النتائج الخاصة بشهر اذار
تم قياس مستويات اإلضاءة باستخدام اربع حاالت اعتمدت على تغيير واجهة التعرض الضوئي للقاعة حيث شملت
الواجهات (الشمالية  ،الجنوبية  ،الشرقية  ،الغربية) تحت ظروف السماء الصافية .اعتمد القياس على مخطط قاعة بابعاد
(10× 8م) وارتفاع السقف (3م)  ,وعدد الشبابيك المستخدمة ضمن كل توجيه كان بواقع ثالث شبابيك بابعاد (2م العرض
×1.8م االرتفاع)  ،ارتفاع الشبابيك عن االرضية (90سم) والمسافة بين شباك واخر (1م) مع استخدام كاسرات شمسية
افقية ضمن التوجيه الجنوبي وكاسرات ضوئية عمودية ضمن التوجيهين الشرقي والغربي (شكل  )9وتم الحصول على
مستويات اإلضاءة الخاصة بكل توجيه وبمسافة (متر واحد) بين نقطة واخرى (شكل  ،)10بعدها تم إستخراج الحد األدنى
والمتوسط لإلضاءة لقياس نسبة التجانس لكل توجيه جدول (.)3

شكل ( )9يوضح انواع الكاسرات المستخدمة ضمن التوجيهات الشرقية والغربية
والجنوبية في برنامج ) .(Veluxالمصدر  :الباحثان

أ  -واجهة شمالية

ج  -واجهة شرقية

ب  -واجهة جنوبية

د  -واجهة غربية

شكل( )10اختالف مستويات اإلضاءة داخل الفضاء باختالف التوجيه ضمن شهر اذار عند 9صباحا وضمن برنامج ).(Velux
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جدول ( )3نسبة التجانس لكل توجيه في  9صباحا من شهر اذار  .المصدر  ( :الباحثان )

ثانيا  :النتائج الخاصة بشهر ايار
تم تحديد مستويات اإلضاءة داخل الفضاء
لكل متر الربع واجهات (شكل  ,)11وتحديد
التجانس (جدول .)4

شكل ( )11اختالف مستويات االضاءة داخل الفضاء باختالف التوجيه ضمن شهر ايار عند 9
صباحا ضمن برنامج  . (Veluxالمصدر  ( :الباحثان )

جدول ( )4نسبة التجانس لكل توجيه في  9صباحا من شهر ايار .المصدر  ( :الباحثان )

ثالثا  :النتائج الخاصة بشهر تشرين األول
الساعة  9صباحا
النتائج تشمل الواجهات الشمالية والجنوبية
والشرقية والغربية  ,إذ تم الحصول على
مستويات اإلضاءة داخل الفضاء لكل متر
بوحدة (اللوكس) (شكل  , )12وحساب الحد
األدنى و متوسط اإلضاءة باستخدام برنامج
(اكسيل) لمعرفة نسبة التجانس ضمن كل توجيه
تحديدا الساعة  9صباحا (جدول .)5

شكل ( )12اختالف مستويات االضاءة داخل الفضاء باختالف التوجيه ضمن
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جدول ( )5نسبة التجانس لكل توجيه في  9صباحا من شهر تشرين االول .المصدر  ( :الباحثان )

رابعا  :النتائج الخاصة بشهر كانون األول الساعة
 9صباحا
النتائج تشمل الواجهات الشمالية والجنوبية والشرقية
والغربية  ,إذ تم الحصول على مستويات اإلضاءة
داخل الفضاء لكل متر بوحدة (اللوكس) (شكل )13
 ,وحساب الحد األدنى و متوسط اإلضاءة باستخدام
برنامج (اكسل) لمعرفة نسبة التجانس ضمن كل
توجيه تحديدا الساعة  9صباحا(جدول .)6

شكل ( )13اختالف مستويات االضاءة داخل الفضاء باختالف التوجيه ضمن شهر
كانون االول في برنامج ) .(Veluxالمصدر  ( :الباحثان )

جدول ( )6نسبة التجانس لكل توجيه في  9صباحا من شهر كانون االول .المصدر  ( :الباحثان )

 -18النتائج المستحصلة من دمج نتائج النظامين ( الشبابيك الجانبية واألنابيب الضوئية)
بعد دمج النتائج الخاصة بالشبابيك واألنابيب الضوئية  ,تم تحديد مستويات االضاءة و نسبة التجانس للتوجيهات األربع
وألربعة اشهر (جدول .)7
جدول( )7نسب تجانس اإلضاءة لكل توجيه ضمن اربعة اشهر القياس بعد الدمج .المصدر  ( :الباحثان )
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 1-18نتائج القياسات السنوية للواجهة الشمالية
تم إستخراج النتائج باستخدام الشبابيك ضمن ساعات مختلفة  ،ثم األنابيب باعداد واقطار مختلفة ،ثم الدمج بين النتائج.
أوال  :نتائج القياس السنوي الخاص بالواجهة الشمالية باستخدام 3شبابيك بابعاد (1.8×1.2م)
باستخدام برناج ) (Veluxتم تحديد مستويات اإلضاءة داخل مخطط القاعة (شكل -14أ) مع اعطاء منظور داخلي للقاعة
يوضح مستويات اإلضاءة باللوكس (شكل -14ب) ومخطط ثالثي لمستويات االضاءة (مخطط.)1

مخطط ( )1مخطط ثالثي األبعاد لمستويات
اإلضاءة الناتجة من الشبابيك ضمن التوجيه
الشمالي .المصدر  :الباحثان

شكل (-14أ) يوضح مستويات اإلضاءة
السنوية حسب برنامج كفاءة الشبابيك ضمن
التوجيه الشمالي .المصدر  :الباحثان

شكل (-14ب) يوضح منظور داخلي للقاعة
يوضح الحد األعلى واألدنى لمستويات اإلضاءة
السنوية للواجهة الشمالية .المصدر  :الباحثان

ثانيا  :نتائج األنابيب الضوئية المستخدمة مع الواجهة الشمالية
بعد استخدام برنامج ) (Holigilmتم الحصول على نتائج خاصة بكل شهر تحديدا الساعة  9صباحا  ،وهذا البرنامج يعطي
مستويات اإلضاءة لكل متر داخل القاعة المستخدمة (شكل  , )15حيث تم استخدام  4انابيب ضوئية بقطر 36سم،
اضافة الى عمل مخطط ثالثي األبعاد يبين شكل مستويات اإلضاءة داخل الفضاء اعتماد على مواصفات األنبوب
الضوئي(مخطط .)2

مخطط ( )2يوضح مخطط ثالثي االبعاد لمستويات اإلضاءة الناتجة من
استخدام 4انابيب ضوئية بقطر 36سم .المصدر  :الباحثان

شكل ( )15يُبين مستويات اإلضاءة الداخلية ل4انابيب قي برنامج
) (Holigilmلكل متر ضمن التوجيه الشمالي .المصدر  :الباحثان

ثالثا  :نتائج الدمج بين األنابيب الضوئية والشبابيك الجانبية للواجهة الشمالية
بعد إستخراج مستويات اإلضاءة الناتجة من الشبابيك الجانبية
باستخدام  3شبابيك بنفس القياس (1.8× 1.2م) ضمن الواجهة
الشمالية باستخدام برنامج قياس كفاءة الشبابيك  ،وتحديد عدد
األنابيب واقطارها المالئمة لعدد الشبابيك المستخدمة في القاعة ،
تم الدمج بين نتائج البرنامجين (الشبابيك الجانبية واألنابيب
الضوئية) باستخدام برنامج (اكسيل) العطاء مخطط ثالثي األبعاد
بمستويات اإلضاءة المدمجة (مخطط  . )3ونالحظ ان توزيع
مستويات االضاءة بعد الدمج افضل من استعمال االنابيب لوحدها
مخطط ( )3يوضح مخطط ثالثي األبعاد لمستويات
او الشبابيك لوحدها في الشكلين.
اإلضاءة السنوية الناتجة عن الدمج بين األنابيب الضوئية
والشبابيك الجانبية للواجهة الشمالية .المصدر  :الباحثان
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 2-18نتائج الواجهة الجنوبية
تم إستخراج نتائج الواجهة الجنوبية باستخدام الشبابيك  ،ثم األنابيب لوحدها  ،ثم الدمج بين النتائج.
أوال  :نتائج القياس السنوي الخاصة بالواجهة الجنوبية باستخدام 3شبابيك بابعاد (1.8×1.4م)
باستخدام برنامج ) (Veluxتم تحديد مستويات اإلضاءة (شكل -16أ) واعطاء منظور داخلي للقاعة يوضح مستويات
اإلضاءة (شكل -16ب) ،اضافة الى مخطط ثالثي األبعاد يبين مستويات اإلضاءة للواجهة الجنوبية (مخطط .)4

مخطط ( )4مخطط ثالثي األبعاد لمستويات شكل (-16أ) يبين مستويات اإلضاءة السنوية شكل (-16ب) منظور داخلي للقاعة يوضح الحد
اإلضاءة السنوية الناتجة من الشبابيك ضمن حسب برنامج كفاءة الشبابيك ضمن التوجيه
االعلى واالدنى لمستويات اإلضاءة السنوية
الجنوبي .المصدر  :الباحثان
التوجيه الجنوبي .المصدر  :الباحثان
للواجهة الجنوبية.المصدر  :الباحثان

ثانيا  :نتائج األنابيب الضوئية المستخدمة مع الواجهة الجنوبية
بعد استخدام برنامج ) (Holigilmتم الحصول على مستويات اضاءة لكل متر داخل القاعة المستخدمة (شكل , )17
باستخدام  3انابيب ضوئية بقطر 36سم ،ووضع مخطط ثالثي األبعاد لمستويات اإلضاءة داخل الفضاء (مخطط .)5

مخطط ( )5مخطط ثالثي االبعاد لمستويات اإلضاءة الناتجة من
استخدام  3انابيب ضوئية بقطر 36سم .المصدر  :الباحثان

شكل ( )17مستويات اإلضاءة الداخلية ل3انابيب قي برنامج
) (Holigilmلكل متر ضمن التوجيه الشمالي .المصدر  :الباحثان
 .المصدر  :الباحث

ثالثا  :نتائج الدمج بين األنابيب الضوئية والشبابيك الجانبية للواجهة الجنوبية
بعد الدمج بين نتائج البرنامجين (الشبابيك الجانبية
واألنابيب الضوئية) تم اعطاء مخطط ثالثي األبعاد
بمستويات اإلضاءة المدمجة (مخطط  .)6ونالحظ ان
توزيع مستويات االضاءة بعد الدمج افضل من استعمال
االنابيب لوحدها او الشبابيك لوحدها في الشكلين السابقين.

مخطط ( )6يوضح مخطط ثالثي االبعاد لمستويات اإلضاءة السنوية الناتجة عن
الدمج بين األنابيب الضوئية والشبابيك الجانبية للواجهة الجنوبية.
المصدر  :الباحثان
مقطع( )1لمستويات االضاءة الناتجة من الدمج بين انبوب ضوئي
بقطر(36سم) مع شباك جانبي بابعاد(1.2*1.8م) ضمن التوجيه
الجنوبي .المصدر  :الباحثان
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 - 19عالقة عدد األنابيب الضوئية المستخدمة بمساحة الشبابيك
أوال  :الواجهة الشمالية
تم تحديد عدد األنابيب الضوئية المستخدمة واقطارها كما موضح في جدول ( )8اعتمادا على مساحة الشبابيك ضمن
التوجيهات المختلفة  ،حيث تم قياس خمس حاالت تتضمن اختالف في ابعاد الشبابيك  ،في حين ارتفاع الشباك ثابت
(1.8م)  ،والحاالت الخمس لمساحة الشبابيك هي (1.8 × 2م) ؛ (1.8 × 1.8م) ؛ (1.8 × 1.6م) ؛ (1.8 × 1.4م)
و(1.8 × 1.2م) ,وصوال الى تحديد عالقة تحقق فضاء معماري ذو مستويات اضاءة متجانسة قدر اإلمكان ووضع معايير
تصميمية يمكن أن يتبعها المصمم اعتمادا على مساحة الشبابيك ,حيث تم وضع معيار لالضاءة يجري عليه القياس (اليقل
عن 150لوكس واليزيد عن  250لوكس) ونجد التناسب عكسي بين مساحة الشبابيك وعدد األنابيب الضوئية المستخدمة.
جدول ( )8يوضح عالقة مساحة الشبابيك بعدد األنابيب الضوئية المستخدمة للواجهة الشمالية .المصدر :الباحث

مخطط ( )7عالقة مساحة الشبابيك بعدد األنابيب الضوئية واقطارها التي يمكن للمصمم
اعتمادها عند تصميم قاعة دراسية ذات واجهة شمالية .المصدر :الباحثان

ثانيا  :الواجهة الجنوبية
تم تحديد عدد األنابيب الضوئية المستخدمة لخمس حاالت اعتمادا على مساحة الشبابيك نسبة الى مساحة الفضاء الكلية
جدول ( . )9ثم وضع مخطط يوضح العالقة بين مساحة الشبابيك وعدد االنابيب الضوئية مخطط (.)2-19
جدول ( )9يوضح عالقة نسبة التزجيج بعدد األنابيب الضوئية المستخدمة للواجهة الجنوبية  .المصدر :الباحثان

مخطط ( )8عالقة مساحة الشبابيك بعدد األنابيب الضوئية واقطارها التي يمكن للمصمم
اعتمادها عند تصميم قاعة دراسية ذات واجهة جنوبية .المصدر :الباحثان
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ثالثا  :الواجهة الشرقية
تم تحديد عدد األنابيب الضوئية المستخدمة لخمس حاالت اعتمادا على مساحة الشبابيك نسبة الى مساحة الفضاء الكلية
جدول ( . )10ثم وضع مخطط يوضح العالقة بين مساحة الشبابيك وعدد االنابيب الضوئية مخطط (.)3-19
جدول ( )10يوضح عالقة نسبة التزجيج بعدد األنابيب الضوئية المستخدمة للواجهة الشرقية .المصدر :الباحثان

مخطط ( )9عالقة مساحة الشبابيك بعدد األنابيب الضوئية واقطارها التي يمكن
للمصمم اعتمادها عند تصميم قاعة دراسية ذات واجهة شرقية .المصدر :الباحثان

رابعا  :الواجهة الغربية
تم تحديد عدد األنابيب الضوئية المستخدمة لخمس حاالت اعتمادا على مساحة الشبابيك نسبة الى مساحة الفضاء الكلية
جدول ( . )11ثم وضع مخطط يوضح العالقة بين مساحة الشبابيك وعدد االنابيب الضوئية مخطط (.)4-19
جدول ( )11يوضح عالقة نسبة التزجيج بعدد األنابيب الضوئية المستخدمة للواجهة الغربية .المصدر :الباحثان

مخطط ( )10عالقة مساحة الشبابيك بعدد األنابيب الضوئية واقطارها التي يمكن
للمصمم اعتمادها عند تصميم قاعة دراسية ذات واجهة غربية .المصدر :الباحثان
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تحليل النتائج
-1بعد دمج نتائج الشبابيك واألنابيب الضوئية خالل شهر اذار وبالتوجيهات األربعة خالل الساعة  9صباحا تبين ان أدنى
حد لإلضاءة كان ضمن الواجهة الغربية ( 130لوكس في حين أقل نسبة تجانس كانت للواجهة الشرقية ( )0.33وافضل
نسبة تجانس كان للواجهة الشمالية (. )0.52
-2خالل شهر آيار كان أدنى حد لإلضاءة ضمن الواجهة الغربية ( 166لوكس) في حين أقل نسبة تجانس كانت للواجهة
الشرقية ( )0.31وافضل نسبة تجانس كان للواجهة الشمالية (. )0.50
-3خالل شهر تشرين األول كان أدنى حد لإلضاءة ضمن الواجهة الغربية ( 112لوكس) في حين أقل نسبة تجانس كانت
للواجهة الشرقية ( )0.36وافضل نسبة تجانس كان للواجهة الغربية (. )0.54
 -4خالل شهر كانون األول كان أدنى حد لإلضاءة ضمن الواجهة الغربية ( 54لوكس) في حين أقل نسبة تجانس كانت
للواجهة الجنوبية ( )0.30وافضل نسبة تجانس كان للواجهة الغربية (. )0.50
فإن أقل مستوى لإلضاءة داخل الفضاء يكون في شهر كانون األول بحدود ( 67لوكس) ,
 -5اذا كانت الواجهة شمالية ّ
يليه شهر تشرين األول ( 116لوكس)  ,ثم شهر اذار ( 163لوكس) وأخي اًر شهر آيار ( 225لوكس) عند ال 9صباحا.
فإن أقل مستوى لإلضاءة داخل الفضاء يكون في شهر كانون األول بحدود ( 80لوكس) ,
 -6اذا كانت الواجهة جنوبية ّ
يليه شهر تشرين األول ( 127لوكس)  ,ثم شهر اذار ( 157لوكس) وأخي اًر شهر آيار ( 194لوكس) عند ال 9صباحا.
فإن أقل مستوى لإلضاءة داخل الفضاء يكون في شهر كانون األول بحدود ( 68لوكس) ,
 -7اذا كانت الواجهة شرقية ّ
يليه شهر تشرين األول ( 134لوكس)  ,ثم شهر اذار ( 150لوكس) وأخي اًر شهر آيار ( 206لوكس) عند ال 9صباحا.
فإن أقل مستوى لإلضاءة داخل الفضاء يكون في شهر كانون األول بحدود ( 54لوكس) ,
 -8اذا كانت الواجهة غربية ّ
يليه شهر تشرين األول ( 112لوكس)  ,ثم شهر اذار ( 130لوكس) وأخي اًر شهر آيار ( 166لوكس) عند ال 9صباحا.
االستنتاجات :
 -1عند استخدام مخططات ذات فضاءات عميقة التصل االضاءة الطبيعية فيها الى اجزاءها البعيدة  ,يفضل استخدام
انظمة إضاءة حديثة لتوفير مستويات إضاءة جيدة ويفضل استخدام األنابيب الضوئية لكفاءتها العالية.
 -2تعتمد االضاءة الجيدة على ثالث عوامل هي كمية اإلضاءة ونوعية اإلضاءة وتوزيعها لتحسين الرؤية وتقليل الوهج .
 -3مستوى تجانس اإلضاءة يكون بنسب تتراوح بين (.)0.7 – 0.4
مما يسمح للقبة الضوئية لالنبوب باستقبال كميات كبيرة من اإلضاءة .
-4تعمل األنابيب الضوئية ضمن السماء الصافية ّ
-5من خالل الدمج بين النظامين نجد ان كمية اإلضاءة الداخلة للفضاء من النافذة تكون ذات مستويات عالية جدا تؤدي
للوهج ،ولتجنب ذلك يتم تقليل ابعاد الشبابيك وزيادة عدد األنابيب في المناطق البعيدة عن الشبابيك لتوفير تجانس جيد .
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