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  عنوان الرسالة:
 )مرجعية خاصة لغرف األقامة( كفاءة الطاقة في الفنادق البيئية بإستخدام أسس العمارة المستدامة

  
  الكممات الدالة:

.المستدام التقييم انظمة - االقامة غرف -كفاءة الطاقة في الفنادق   -السياحة البيئية المستدامة  -الفندق البيئي
   

  
  ممخـص الرسالة:

يهتم البحث بدراسة كفاءة الطاقة في الفنادق البيئية مع دراسة اساليب المعالجات التصميمية و التخطيطية في 
مقدمة البحث,المشكمة البحثية , هدف  الباب األول:تصميم الفندق البيئي لتقميل من استهالك الطاقة بعد االشغال.

يتبع دراسة نظرية يتناول االستدامة و  الباب الثاني:البحث ,فرضية البحث, االنشطة البحثية ومنهجية البحث 
عالقتها مع السياحة البيئية و تاثير صناعة الفنادق عميه من ناحية كفاءة الطاقة و التوجه نحو الفندق البيئي 

اسموب التحميل المقارن لالسس التصميمية و التخطيطية الخاصة بالفندق البيئي و معايير  يتبع الباب الثالث:
( مع LEED( و نظام التقييم العالمي )GPRSاالستدامة مع نظم االعتمادية الخضراء المتمثمة بالنظام المحمي )

في  و التصميم البيئي لغرف االقامة دراسة نماذج فنادق بيئية عالمية و الوصول الى مدخل لتقييم كفاءة الطاقة
يتبع دراسة تحميمية يتناول اختيار نماذج محمية من حالة الدراسة و تقييم كفاءة الطاقة  الباب الرابع:الفندق البيئي 

 الوصول الى قائمة لتقييم كفاءة اداء الطاقة في الفندق البيئي. النتائج والتوصيات:فيها.
 



 إهداء

 المتواضع راجيًا من المولىأهدي هذا البحث 

 النجاح عز وجل أن يجد القبول و

 والدتي الغاليةإلى 

 توجيهي التي بمغت جهدًا فـي تربيتي و

 والدي العزيزو إلى 

 االحترام لك كل التجمى و

 شريكة حياتي إلى

 االعزاء اخواني إلى

 الشموع التي تحترق لتضئ لآلخرين إلى

 كل من عممني حرفاإلى 

 

 

 

 

 

 

 



 وتقديرشكر 

 أحـمد رضـا عـابدينتـقدم بالشـكر الجـزيل إلـى أسـتاذي الفـاضل الدكـتور لأمن دواعي سروري 

 الـذي تـفضل باإلشـراف عمى البـحث

توجـيهات سديـدة و إرشـاد هـادف إلخـراج هذا  و عـرفانًا لكـل مـا قـدمه لـي مـن جـهد عممـي 
 البـحث بالصورة المـطموبة

  

 

 

 

 وأتـقدم بالشـكر إلـى كـل مـن سـاعدني 

 وقـدم لـي يـد العـون وزودنـي بالمـعمومات الالزمـة إلتـمام هـذا البـحث
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 12 الوقود األحفوري  -( استٍالك قطاع الهباىي لمطاقة الغير هتجددة7-2الشكل )
 21  2212ية( رسم بياىي يوضح الىسب الهئوية لمغرض هن الرحالت السياح8-2الشكل )
 22 ية الت الهستخدهة في الرحالت السياح( يوضح الىسب الهئوية لوسائل الهوص9-2الشكل )
 22 (  يوضح أعداد السياح الحالية والهتوقعة إلى القارات الهختمفة12-2الشكل )
 26 ( ىسبة دوافع االقبال عمى السياحة البيئية11-2الشكل )
 28 حيث هدة اإلقاهة والهوقع وىوع الخدهة( تصىيف الفىادق هن 12-2الشكل )
 34 ( يوضح عالقة فراغات الفىدق هع الهداخل13-2الشكل )
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 35 ( يوضح هكوىات الفىدق ) الجزء األهاهي (14-2الشكل )
 36 ( يوضح هكوىات الفىدق )الجزء الخمفي(15-2الشكل )
 42 ( أشكال وأىواع الطاقة16-2الشكل )
 42 الطاقة( أىواع 17-2الشكل )
 43 ( اىواع استٍالك الطاقة بواسطة الهقيهين في الفىدق18-2الشكل )
 43 ( اىواع استٍالك الطاقة بواسطة الهقيهين في الفىدق19-2الشكل )
 44 فىدقا 16( هتوسط اىواع استٍالك الطاقة في 22-2الشكل )
 46 ( اختالف هىاطق استٍالك الطاقة وفقا لىوع الفىدق21-2الشكل )
 47 ( دورة الطاقة في الطبيعة22-2الشكل )
 49 فىدق في اليوىان 32( درجات استخدام ىظم الطاقة الهتجددة في عيىة هن 23-2الشكل )
 55 ( الدرجات البيئية لمفىادق24-2الشكل )
 56 ( تصىيفات الفىدق البيئي25-2الشكل )

 الخضراء الباب الثالث : اسس تصميم الفندق البيئي و انظمة المباني
 62 ( يوضح الفراغ العهراىي والهكوىات الهحيطة ب1ً-3الشكل )
 65 ( يوضح تأثير التوجيً عمى االكتساب الحراري لوحدات اإلقاهة2-3الشكل )
 68 ( يوضح ىفاذ اإلشعاع الشهسي هن خالل عىاصر الغالف الخارجي لمهبىى3-3الشكل )
 68 عىاصر الغالف الخارجي لمهبىى( يوضح الىفاذ الحراري خالل 4-3الشكل )
 69 الحوائط عمى الساقط الشهسي االشعاع كهية لتقميل االسقف بروز يوضح( 5-3) الشكل
 69 الشهس اشعة عمى عاكسة بأسطح الىٍو تاثير يوضح( 6-3) الشكل

 72 ( يوضح استخدام األسقف الهىكسرة والهىحىية والقباب لتقميل اإلشعاع الشهسي7-3الشكل )
 72 الواجٍات في الهعالجة طرق  يوضح( 8-3) الشكل

 71 ( يوضح تأثير شكل الكتمة وهىاطق ظل الرياح9-3الشكل )
 71 ( يوضح حركة الرياح في الهباىي وتكوين هىطقة ظل الرياح12-3الشكل )
 72 ( يوضح عالقة حركة الرياح بأهاكن فتحة الهدخل والهخرج11-3الشكل )
 73 تاثير هكان فتحة هدخل وهخرج الٍواء عمى التٍوية داخل الفراغ( يوضح 12-3الشكل )
 74 فتحة الهدخل والهخرج عمى سرعة الرياح داخل الفراغ ( يوضح تاثير ىسبة13-3الشكل )
 75 ( يوضح تاثير وجود قواطيع داخمية عمى سرعة واتجاي الرياح داخل الفراغ14-3الشكل )
 75 قواطيع خارجية عمى سرعة واتجاي الرياح داخل الفراغ( يوضح تاثير وجود 15-3الشكل )
 85 ( الهحددات الهؤثرة عمى أداء الهبىى 16-3الشكل )
 87 ( توضيح الشكل العالهي ىحو االعتهاد عمى ىظم التقييم الهستدام 17-3الشكل )
 122 ( هستويات التقييم في ىظام التقييم الهصري 18-3الشكل )
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 GPRS 122( هعدل األوزان الىسبية لهحددات 19-3الشكل )
 LEED 123 ( هحددات22-3الشكل )
 LEED  125 ىظام في الهحددات اوزان يوضح( 21-3الشكل )
 115 ( هعدل االوزان الىسبية لمهحددات22-3الشكل )
 GPRS 115و  LEED اوزان هحددات( هقارىة 23-3الشكل )
 bardessono hotel 117 (24-3الشكل )
 118 ( شٍادة تقييم الهشروع25-3الشكل )
 119 ( هساحة الىوافذ و الستائر الهعدىية الخارجية26-3الشكل )
 119 الهشروع في الشهسية الطاقة الواح( 27-3الشكل )
 122 الطاقة هحدد في الهشروع حققٍا التي الدرجات( 28-3الشكل )
 The Rainforest Ecolodge 121( 29-3الشكل )
 122 ( شٍادة تقييم الهشروع32-3)الشكل 
 122 هن الداخل ( حجم و شكل الىوافذ31-3الشكل )
 123 ( الدرجات التي حققٍا الهشروع في هحدد الطاقة32-3الشكل )
 naked Stables hotel 124 (33-2) الشكل
 125 الهشروع تقييم شٍادة( 34-3) الشكل
 126 الغرف داخل هن الىوافذ هساحة يوضح( 35-3) الشكل
 127 التبريد و التسخين في الحرارية الهضخة ىظام عهل طريقة يوضح( 36-3) الشكل
 127 الطاقة هحدد في الهشروع حققٍا التي الدرجات( 37-3) الشكل
 128 لمىهاذج الطاقة هحدد ىقاط( 38-3) الشكل
 128 لمىهاذج الهتجددة الطاقة و الطاقة كفاءة تحسين عىاصر ىقاط( 39-3) الشكل
 135 البيئي الفىدق في الهقترحة الطاقة كفاءة عىاصر اوزان( 42-3) الشكل

 فنادق بيئية في مصرلنماذج الباب الرابع: دراسة تحليلية 
 141 ( خريطة هصر1-4الشكل )
 143 ( بحيرات واحة سيوة2-4الشكل )
 144 ( الكرشيف3-4الشكل )
 146 هصىوعة هن الكرشيف( بقايا اطالل هباىي 4-4الشكل )
 147 ( هسقط أفقي لمدور االرضي5-4الشكل )
 147 ( هسقط أفقي لمدور األول6-4الشكل )
 148 ( قطاع رأسى فى سقف بسيط7-4الشكل )
 148 ( قطاع رأسى فى سقف ثىائى8-4الشكل )


