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  الخالصة
الـدخل   يلـذو , السكنية لألبنيةث على العديد من التصاميم المعمارية الباح إطالعمن خالل      

غرف المعيشـة تتوسـط المخطـط    (اغلب تلك التصاميم متشابهة  إنوجد  .العراقالمحدود في 
وتتوزع على جانبيها غرفتي استقبال الضيف والمطبخ بينما تركت غرف النوم تحتـل المسـاحة   

ولكن نتيجة الختالف كل من .عنهاطة ثانوية يمكن التغاضي بسي أمورفي  إالوال تختلف ) الخلفية
واالتجاه الجغرافي لواجهتها ومواد البناء المسـتخدمة  ) خط عرض منطقة اإلنشاء( دمنطقة التشيي

  .التبريدية لتلك الدور األحمالكان التباين في مقادير  .فيها
والطاقة الكهربائيـة المسـتهلكة    التبريدية األحمالوتم حساب مقدار  ,الدورهذه  إحدىتم اختيار 
خالل اشهر الصيف مع بالشهر و  يوم 30ولمدة يوم/ ساعة 12تكييف تلك الدار خالل  إلغراض

الدار حيث تم افتراض تشييد الدار في ستة مواقع موزعة بين شمال وجنـوب   إنشاءتغيير موقع 
حد مع تغيير نوعيـة بنـاء   وا إنشاءالعراق وتغير توجيه الدار المشيدة ثمان مرات في كل موقع 

  .الجدار والسقف في كل اتجاه جغرافي واحد
الشمال الغربي يحقق اقـل اسـتهالك    –توجيه الدار نحو الجنوب الشرقي  إن إلىتوصل الباحث 

الجنوب الغربي سيزداد استهالك الطاقة  –االتجاه الشمال الشرقي  إلىللطاقة وعند تغيير التوجيه 
الغرب يزيد كمية الطاقة المسـتهلكة   -بينما تغيره باالتجاه الشرق% 8التكييف بحدود  ألغراض

وتوصـل  جنوب ال -االتجاه الشمال إلىعند تغيير التوجيه % 23 إلىوتصل النسبة % 15بنسبة 
الدار ولكن  إنشاءاستهالكا للطاقة مع تغيير موقع  األقلثبوت االتجاه الجغرافي  إلىالباحث كذلك 

فنجـد انـه    ,شمالهباتجاه  عراقلتكيف الدار ستقل كلما ابتعدنا من جنوب الكمية الطاقة المطلوبة 
 إلـى من البصـرة   إنشاؤهايمكن تحقيق توفير في الطاقة المطلوبة لتكيف الدار عند تغيير موقع 

تغيير نوعية بناء الجـدار   إن إلىتوصل الباحث  وأخيرا% 14حدود  فيالتوفير  يكونالموصل و
من الطاقة بينما يمكن توفير % 16مع عازل حراري سيرفر  نمسنوالثر ىإلمن الطابوق العادي 

  .الخرساني السقف إلىسم  5عازل حراري سمك  إضافةمن الطاقة عند % 34.3
  

 –مـواد البنـاء    –االتجاه الجغرافي –االبنية السكنية -ترشيد استهالك الطاقة:  الكلمات المرشـدة 
   موقع االنشاء

  

The Effect Of Changing Iraqi Residence Building 
Orientation , Materials And It's Construction Position On 

Energy Consumption 
     Abstract 

The researcher was noticed that through his study for Iraqi residence 
building for low income people, the big similarity of its architectural 
design appearance. Therefore, he was selected one of that; he was 
calculated its cooling load (heat leakage through glasses, walls and roof 
areas) and its electrical energy con gumptions during 12 hours/day, 30 
day/month for summer months. The researcher was changed the three 
parameters and replication that calculation in each once:-  
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• Building orientation (the researcher assumed that building would be 

constructs in eight orientations. 
• Building materials (the researcher assumed that building would be 

constructs with five different types of walls and roofs). 
• Construction position (the researcher assumed the building area latitude 

would be constructs with five position in Iraq). 
At last ,the researcher found that , the good orientation for that selected 

building is South East – North West , which it consumed minimum 
energy for cooling purpose  , and that energy that building value was 
increased by 8% when rotated to North East –South West and became 
15% with East – West and 23% with North – South orientations and also 
, the researcher found that , the good orientation is the same even if 
construction position variation , but the energy required for cooling 
purpose is varied , maximum energy saving about 14% when the 
construction position was replaced from Basra to al-moosel , and finally 
, the researcher found also , the energy saving about 16.69% when 
building materials were replaced from ordinary brick to thermoston brick 
with thermal insulation material and is 34.3% when usage thermal 
insulation material (5 cm thickness ) in roof. 

 
  
 


