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َش ِهد قطاع البناء في دولة اإلمارات العربية المتحدة توسعا ً هائال في السنوات األربعين الماضية بسبب النمو السكاني والتنمية االقتصادية .وفي
الوقت الحاضر تعد اإلمارات واحدة من أكثر دول العالم استهالكا ً للطاقة حيث أن وزارة الطاقة قد أفادت بأن معدل استهالك الفرد من الكهرباء
يعد من بين األعلى على المستوى العالمي في حين أن قطاع البناء يستهلك  % 70من الطاقة الكهربائية .في العقد األخير كثّفت الحكومة
جهودها لتطبيق أنظمة ومخططات بيئية صارمة عن طريق فرض سياسات وأنظمة جديدة لترشيد استهالك الطاقة وجعلها أكثر كفاءة .وبناء
على ذلك كانت انطالقة برنامج "استدامة" في عام  ،2008وهو برنامج قائم على تحسين قطاع البناء من خالل تبني اسلوب المباني الخضراء
والمستدامة .وفي هذا الصدد تم انشاء نظام تقييم المباني بدرجات اللؤلؤ ) )The Pearl Building Rating Systemلتعزيز تطوير المباني
المستدامة ويعد هذا النظام إطار عمل لبناء واستخدام مستدام للمجمعات العمرانية والمباني .ولقد توجب على جميع المباني الحكومية تحقيق
ما ال يقل عن  2من الحد األقصى من  5درجات من المقياس .ومما هو جدير بالذكر أن من بين هذه المباني تهيمن المدارس على أعداد كبيرة
وتستهدف النية المزدوجة لخلق بيئة تعليمية مستدامة وصحية .وفي هذا الصدد استهدف مجلس أبوظبي للتعليم جميع المدارس الجديدة لتجاوز
متطلبات "استدامة" والوصول إلى  3آللئ من خالل التخطيط لبناء  100مدرسة جديدة بين عامي  2010إلى  .2020وحتى يومنا هذا فقد تم
بناء  53مدرسة ،ولكن لم تحقق سوى  10من المدارس المبنية الهدف المنشود .الهدف من هذا البحث هو دراسة فرص تعزيز أداء مدارس
مجلس أبوظبي للتعليم التي لم تحقق مستوى اإلستدامة المستهدف من خالل دراسة نموذج أولي من المدارس .وبنا ًء على ذلك فقد تم إجراء
دراسة وتحليل ألداء استدامة للمدرسة المختارة للدراسة وذلك لتحديد فرص التحسين والتي أظهرت وجود فجوة في أنظمة الطاقة المتجددة.
من ثَ ّم تم استخدام برنامج محاكاة ) ٍ)Simulationيسمى ) (TRNSYSلتقييم وتوقع أداء ثالثة أنظمة للطاقة المتجددة :األول هو نظام الطاقة
الكهروضوئية ( ،)Photovoltaic Systemالثاني هو مبرد االمتصاص المعتمد على الطاقة الشمسية))Solar Absorption Chiller
والثالث هو الطاقة الحرارية األرضية ) .(Geothermal Systemلقد تم اختيار هذه األنظمة استنادا إلى ما تم ايجاده اثناء مراجعة البحوث
واالختبارات السابقة التي أجريت إلظهار أدائها الفعال .وقد تم تحسين العديد من االعدادت في كل نظام للوصول إلى األداء األمثل .وتم تحديد
حجم النظام الكهروضوئي ) )Photovoltaicلتحقيق  ٪10من االستهالك السنوي للطاقة ,و تحديد  %10كنسبة لخفض معدل كهرباء التبريد
السنوي من خالل مبرد االمتصاص المعتمد على الطاقة الشمسية ) ,(Solar Absorption Chillerوحساب نظام الطاقة الحرارية األرضية
) (Geothermal Systemللوصول إلى القيمة األمثل للطاقة ودرجة حرارة مناسبة للتبريد .أظهرت النتائج الرئيسية أن األلواح
الكهروضوئية حققت ال ٪10المستهدفة من االستهالك السنوي للطاقة المنتجة  .(kWh) 208849.32بينما أظهرت نتائج نظام تبريد
االمتصاص المعتمد على الطاقة الشمسية توفيراً وصل إلى  ٪19من التبريد السنوي و ٪7.2من إجمالي استهالك الطاقة من المدرسة .وقد
أشارت نتائج نظام الطاقة الحرارية األرضية إلى توفير يعادل فقظ  ٪2.2من إجمالي استهالك الطاقة و ٪5.8من استهالك التبريد السنوي.
وقد أظهرت محاكاة أنظمة الطاقة المتجددة الثالثة معا ً توفير بنسبة  ٪19من االستهالك السنوي للطاقة وازدادت نقاط تقييم المدرسة بمقدار
 14نقطة إضافية نسبة لنظام "استدامة" ووصلت إلى  3درجات من اآللئ (المقياس المعتمد) .وفي الختام ،إن هذه النتائج تبشر بإمكانيات
كبيرة في دمج أنظمة الطاقة المتجددة في مدارس مجلس أبوظبي للتعليم المستقبلية لتحسين أداء الطاقة.
الكلمات المفتاحية :مدارس مجلس أبوظبي للتعليم ،استدامة ،نظام تقييم اللؤلؤة للمباني ،تعزيز أداء الطاقة ،الطاقة المتجددة ،النظام
الكهروضوئي ،مبرد االمتصاص المعتمد على الطاقة الشمسية ،الطاقة الحرارية األرضية. TRNSYS،

