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  قتصاديات تصميم الغ�ف الخارجي للمباني ادارية لتحقيق الراحة الحراريةإ
  دراسة تطبيقية �قليم القاھرة الكبرى باستخدام أحد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

  
  
  

  ال الدين عبد العظيمـجم با' المعـتز  د عبد الفتاح أحمد العيسويـمحم
  مدرس العمـارة
  تكنولوجيا البناء قسم الھندسة المعمارية و

  ـياچو التكنولو ةالحديثة للھندس ةا#كاديمي

  مدرس العمـارة المساعد
  قسم الھندسة المعمارية و تكنولوجيا البناء

  ـياچو التكنولو ةالحديثة للھندس ةا#كاديمي
  
  
  
  

  ملخص البحث
  

ھو  -متقدم في الوقت الراھنإن أحد أھم مسببات الفجوة العلمية و الثقافية بين عالمنا العربي و العالم ال
سرعة تلقيه و استيعابه و تطبيقه للثورات و التطورات الحديثة في مجا/ت العلوم، و ا/قتصاد، و الثقافة، و 

العامة و  ك5 من ، بل و ترجمتھا سريعاً في صورة تطبيقـات يومية و متنوعة لخدمة متطلبات....غيرھا
  .المتخصصين علي حد سواء

  

ية و ـمعلوماتة ، وثوريبمفھومه الشامل، و ما صاحبه من نمو اقتصاد" العولمة"يه أن عصرو مما /شك ف
ة من خ5ل تطبيقاتھا في ك5 من مجا/ت البيئة و العمران و العمار ظھرو الذي تطورھا الرقمي، 

معلومات الرقمية إن نظم ال. اضحاً لھذه الطفرة التكنولوجية و الفكرية الكبيرةإنما يعتبر مثا/ً و -المعاصرة
المتخصصة و المبنية علي قواعد البيانات و المعلومات متنوعة المدخ5ت، ساعدت المصمم المعماري 
المعاصر علي اتخاذ العديد من القرارات التصميمية المعقدة ، و التي كانت تشكل له حيرة كبيرة فيما مضي، 

تغيرات رقمية تؤثر بدورھا في اختياره لمواد و و ذلك /عتمادھا علي نتائج تتطلب الدقة الحسابية لعدة م
 –تصميماً ( ق مع البعد ا/قتصادي لميزانية المشروع ـوعة، و بما يتوافـروعات المتنـنيات البناء للمشـتق

  .محاو/ً تحقيق الكفاءة و الكفاية التصميمية معاً ") تشغي5 –إنشاًء 
  

المعلومات، نحاول الوصول لمنھجية تصميمه  اتكنولوجيفي ھذا البحث و من خ5ل ا/ستعانة بأحد تطبيقات 
غ5ف الخارجي تساعد المصمم المعماري في اختيار بدائل الحلول لنوع، و مكونات، و مواد بناء و نھو ال

، و ذلك بھدف تحقيق الراحة الحرارية هواجھة من واجھاته علي حد عن طريق دراسـة كل للمباني ا�دارية،
ن، و من خ5ل إطار م5ئم اقتصادياً و فنياً للمساھمة في خفض تكاليف التشغيل المطلوبة للمستعملي

  .الميكانيكية قدر ا�مكان
حيث يتضح أن الع5قه بين التكلفة ا�قتصادية للغ5ف الخارجي ومستوى تحقيق الراحه الحراريه 

تتوقف على مطلق، إنما لمستخدمي الفراغ الداخلي لسيت بالضرورة كونھا ع5قة طرديه أو عكسية على ال
من أھمھا التشكيل الكتلي، التوجيه وخصائص المواد المستخدمه بالغ5ف  عدة عوامل وظروف متعدده

  .الخارجي
لت الدراسه البحثيه إلى أن التغيير في قطاعات الحائط الخارجي ما بين الحائط المصمت والحائط وقد توص

حقيق الراحه الحراريه للفراغ الداخلي طبقا للواجھه، حيث الستائري الزجاجي بالكامل يختلف تأثيره على ت
، بينما تصل في الواجھه الجنوبيه %٥حيث / تتعدى النسبه ما يقرب من يكون أقلھا في الواجھه الشماليه 

إلى أھمية ا�ھتمام بالخصائص الحراريه لمكونات الغ5ف الخارجي ، وھذا يشير %٣٠إلى ما يقرب من 
  .الجنوبيه عنھا في الشماليه، وبصوره متوسط في الواجھات الشرقيه والغربيه خاصة في الواجھات

  

  الكلمات المفتاحية 
  

 الحرارية، ةالمنحني البيومناخي ، ا/نتقالي العولمة ، تكنولوجيا المعلومات و الرقميات ، الراحة الحرارية ،
  .البدائل التصميمية ،حساب التكاليف الغ5ف الخارجي،
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  ة المقدم -١
 يد ـتمھ ١/١

و التVي أطلقھVا فVي بVدايات القVرن " لVويس سVوليفان"تلVك العبVارة الشVھيرة للمعمVاري ا#مريكVي  "الشكل يتب3ع الوظيف3ة"
فVي التبللVور و  آخVذ و تفسيرات عديدة ،  و منذ ذلك الحين و مفھوم الوظيفيVة فVي العمVارة  ٍنالماضي و ما تنطوي عليه من معا

صنفVـاً عمVارة المبVاني تبعVاً لوظيفتھVـا و احتياجVات مسVـتعمليھا و التVي تتغيVر بVدورھا بتطVور العصVر و التطور يوماً بعد يVوم، م
  . أدواته، و التكنولوجيا المصاحبة له، و من ثم يتغير مفھوم الوظيفية تبعاً لكل زمان و مكان

  
بثVـقلھا و تقVـليديتھا، إلVي مفVاھيم التجريديVة  يVؤرخ بھVذه العبVارة لبVدايات التحVول المعمVاري مVن منVاھج العموميVة الك5سVيكية الذ

، ثم محاولة ع5ج قصور "الحداثة المتأخرة"و " الحداثـة "الشـديدة و التي وصلت في بعض منھا للعدمية المعمارية في مراحل 
عمVارة الشVفرة " (داثVةمVا بعVد الح"رز عمVارة ـلبياتھا ا/جتماعية عن طريق التزاوج فيما بينھا، مما أفـارية بسـتلك الحقب المعم

الربع ا#خير مVن القVرن الماضVي ، مVروراً فVي نھاياتھVا بمرحلVة  ي،  و التي استـُھلكت أفكارھا الھجينة حتي مداھا ف)المزدوجة
بحثVـأ عVن مصVدر جديVد ل\بVداع " التفكيVك"الثورة الشاملة علي المفاھيم الفراغية التقليدية و المنطقية ا�نشائية من خ5ل عمارة 

  .١ة و تكنولوجيا المعلومات و ا/تصا/ت و الرقمياتـي و التشكيلي، ثم وصو/ً  لعصر العولمـفراغال
  

VVه أن العولمVVـك فيVVا /شVVـممVVت دوراً واضحVVادية،  و ـة لعبVVVـة، و ا/قتصVVديلوجيات السياسيVVاھيم و ا/يVVة المفVVـير كافVVي تغيVVVاً ف
Vات المختلفVي المجتمعVـقافية فVالي الثVارة  –ة ا/جتماعية، و بالتVـران و العمVي العمVر علVيم ا#ثVـير عظVذا التغـيVان لھVم كVن ثVو م

ا ـة ، و تطVور أدوات و آليVات عصVر تكنولوجيVـ؛ إن التزاوج الواضح بين مفھوم العولمV)اً، و نتاجاً ـفكـراً، و أدوات(المعاصرين 
فVي النتVاج الفكVري، و التكنولVوجي،  و  المعلومات، أفVـرز أنماطVاً عمرانيVة و معماريVة جديVدة و مسVتحدثة تعكVس مVدي التطVور

لمVا لھVا مVن أثVر شVامل و واضVح  -ا/قتصادي لھذا التزاوج، و حيث أن العولمة ا/قتصادية تعـتبر أقوي مظاھر مفھVوم العولمVة
امي و ـتنV يظھر ھذا جلياً من خ5ل و ،علي كافة مناحي الحياة اليومية لكل من الفرد  و المجتمع، و التي أصبحت واقعاً ملموساً 

إلخ، و بصVورة .... ...)حكومية و خاصة(صادية و الصناعية و التجارية و العلمية ، و الخدمية ـسات ا/قتـانتـشار مباني المؤس
لVم ،  ف٢ مكثفة، خVارج حVدود مواطنھVا ا#صVلية عVن طريVق شVـبكة فروعھVا ا�قليميVة و المحليVة المنتشVرة عبVر الكVرة ا#رضVية

لنمط معمار العصر، بل أصبحت قاسVماً مشVتركاً فVي أغلVب المبVاني السVكنية ھVذا إن لVم يكVن  فقط عنواناً  المباني ا�دارية تصبح
إن ھذا ا/نتشار المتنVامي  -)ساحات المال و ا#عمال( مخصص لھا أحياء أو مسطحا ت و فراغات عمرانية كبيرة قائمة بذاتھا 

، بل أصVبح واقعVاً ملموسVاً  دون غيرھا بعينھا جغرافية لي دو/ً و مناطقللمباني ا�دارية في وقتنا المعاصر، لم يصبح حكراً ع
  .في معظم العواصم و ب5د العالم  النامي و المتحضر علي حد ٍسواء

  
تصميم الغ5ف الخارجي للمبني ا�داري يمثل الع5مة المميزة له ضمن المحيط العمراني الموجود بVه، و فVي بعVض  لما كانو 

صVVميمه عم5VVً  ترويجيVVاً و دعائيVVاً للمؤسسVVة التVVي يمثلھVVا، و مVVن ثVVم فVVإن المعمVVاري يحVVرص دائمVVاً، و علVVي مVVر ا#حيVVان يعتبVVر ت
العصور علي العناية بتصميم ھذا الغ5ف مبرزاً أقصي مVا يمكVن مVن ا�مكانيVات التشVكيلية المتاحVة مVن خ5Vل تكنولوجيVا مVواد 

علVي الخلفيVة ا/قتصVادية للميزانيVة المتاحVة  اءً ـّ طات التنظيمية للبنVاء، و بنVا�نشاء و النھو المتوفرة بكل عصر، و  وفق ا/شترا
  .للمبني ككل

  
أيضاً التزامن الشVديد بVين تصVاعد دور العولمVة و ثVورة تكنولوجيVا المعلومVات مVع تنVامي ا#زمVات ا/قتصVادية  واضحال و من 

و ا�داريVة  مVن ارتفVاع كبيVر لتكVاليف تشVغيل المبVاني عمومVاً◌ً الحراري، و ما ترتب عليھم  سالعالمية و أزمة الطاقة و ا/حتبا
جھزة الحاسب اdلي  أو لتحقيق الراحVة الحراريVة المطلوبVة عVن ل\ضاءة، وأ علي وجه الخصوص، سواء للتشغيل المعتادمنھا 

رة مVن إجمVالي تكVاليف و غيرھا والتVي تمثVل نسVبة كبيV) المنفصل-المركزي(طريق التدفئة و التبريد من خ5ل وحدات التكييف 
  .٣%)٣٥في حدود ( المبني 
  

 ھVو إن مفھVوم الشVكل يتبVع الوظيفVة ،من ھنا نجد أنفسنا مرة أخري أمام العبارة الشھيرة القديمة و لكن بتفسير و رؤية معاصرة
Vذال أو تسVاز دون ابتVيج�طيح، و التعبيVر أسلوب في التفكير يحتاج من المعماري #ن يتصف بالب5غة المعمارية، عVن طريVق ا

                                                 
1  Rainer Tetzlaff, " World culture under the pressure of Globalizatio ", 
http://ibs.hh.schule.de/welcome.phtml?unten=/global/allgemein/tetlaff-121.htm.2000.p.1 

٢ Frank koelsch سلسلة عالم المعرفة، "؟ ا و حياتكثورة ا3نفوميديا، الوسائط المعلوماتية و كيف تغير عالمن "حسام الدين زكريا، / ، ترجمة
 .م٢٠٠٠الكويت، –المجلس الوطني للثقافة و الفنون وا<داب 

  .م٢٠٠٠سنة ، "الدليل ا3رشادي الصادر عن مراجعة ھيئة الطاقة الجديدة و المتجددة بجمھورية مصر العربية" ٣
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بھVدف  -عن المعني دون مبالغة أو تھويل، مسVتعيناً بكافVة ا#دوات و الحلVول التكنولوجيVة  و المعلوماتيVة المتاحVة  فVي عصVره 
بصVورة م5ئمVة و مقبولVة اقتصVادياً يمكVن  ، وتحقيق القدر ا#مثل من الراحة عموماً  والراحVة الحراريVة خصوصVاً للمسVتعملين

، و اسVVتخدامه كقيمVVة مضVVافة لزيVVادة كفVVاءة المبنVVي عVVن طريVVق تدعيمVVه بVVنظم الVVذكاء اً فVVارق التكلفVVة إيجابيVV عVVن طريقھVVا تعVVويض
  .ا/صطناعي، أو الترشيد ا/قتصادي لتكاليف ا�نشاء و التشغيل علي أقل تقدير

  
  إشكالية البحث  ١/٢

  
ات تكنولوجيVVا المعلومVVات فVVي مسVVاعدة #ي مVVدي يمكVVن أن تسVVاھم تطبيقVV"يعتبVVر التسVVاؤل الرئيسVVي للورقVVة البحثيVVة ھVVو 

المصمم المعماري علVي اتخVاذ القVرارات التصVميمية المتعلقVة باختيVار نVوع، و مVواد، و طريقVة بنVاء الغ5Vف الخVارجي للمبVاني 
ة الغ5ف يعتبر العنصر المميز لشخصVيھذا حيث أن  و -"ا�دارية بھدف تحقيق الراحة الحرارية للفراغات الداخلية للمستعملين

   -:نجد أن ھذه ا�شكالية تنبع من عدة محاور يمكن إيضاحھا كالتالي .ھذه النوعية من المباني
  

  ):سياسي(  ولالمحور ا7
اتساع و سيادة مفھوم العولمة ا/قتصادية، وما صاحبه من ا/نتشار المتنامي و المطVرد و التنافسVي أيضVاً لنوعيVة المبVاني 

dدارية و مراكز ا#عمال ليس ا�  .ن فقط، و لكن متوقع له ا/ستمرار لحقب زمنية قادمةا
  

  ):اجتماعي/بيئي( نيالمحور الثا
VVداد  اتـا#زمVVاع تعVVعار، و ارتفVVاع ا#سVVراري، و ارتفVVاس الحVVة، و ا/حتبVVا/ت الطاقVVي مجVVة فVVة، و بخاصVVة الحاليVVالعالمي
لسVواء، و التVي تلقVي بتأثيرھVا المباشVر و الغيVر تعتبر من أولويات مشاكل المجتمع الدولي المتقدم و النامي علVي ا -السكان

  .مباشر علي حركة العمران و العمارة المعاصرين
  

  ):عمراني/اقتصادي(  ثالثالمحور ال
إن اقتصاديات تصميم و تشغيل المباني عموماً و ا�دارية منھا علVي وجVه الخصVوص تعتمVد بصVورة كبيVرة علVي حسVاب 

Vروفات ا/بتدائيVن  المصVة تكاليف ك5 مVا ( ة الثابتVاليف إيجارھVن ا#رض أو تكVو  –ثمVاء و النھVنش�تكVاليف  –تكVاليف ا
+ تكVاليف الصVيانة الدوريVة و بخاصVة للVنظم الكھروميكانيكVة (با�ضافة لتكاليف التشغيل اليوميVة ) النظم الكھروميكانيكية

يستھلك معظمھا في توفير الراحVة الحراريVة  ، و حيث أن النظم الكھروميكانيكية و التي)تكاليف الطاقة المستھلكة للتشغيل
مVVن تكلفVVة % ٤٢~ % ٣٨+ مVVن التكلفVVة ا/بتدائيVVة % ٣٠(تمثVVل حVVوالي  -لمسVVتعملي تلVVك المبVVاني فVVي التبريVVد و التدفئVVة 

،  و من ثم فعلي المصمم المعمVاري محاولVة ا�ق5Vل مVن ا/عتمVاد عليھVا قVدر ا�مكVان و جعVل ھVذا الVوفر قيمVة ٤)التشغيل
  .للمبني والتشغيلية يستفاد بھا في تحسين الكفاءة التصميميةمضافة 

  

  أھـداف و منھجية البحث ١/٣
تسVاعد المصVمم المعمVاري فVي  -)بيئVي/اقتصVادي(الوصVول لمنھجيVة  ذات بعVدين "تنشد الورقة البحثية ھدف رئيسي أ/ و ھVو 

و مواد، وطريقة بناء الغ5ف الخارجي للمبVاني ا�داريVة، اتخاذ قراراته التصميمية بشأن بدائل الحلول المعمارية /ختيار نوع، 
". و لكل حائط علي حدي في نطاق إقليم القاھرة الكبرى، وذلك بھدف تحقيق الراحة الحرارية لمسVتعملي فراغVات ھVذه المبVاني

  -:و لتحقيق ھذا الھدف الرئيسي اعتمد البحث عدد من ا#ھداف الثانوية، وھي
  

 .كيفية تحقيقه داخل الفراغات المعمارية كذلك - همؤثرا ت، و مقاييسه وحة الحرارية، لتعرف علي مفھوم الراا •
للغ5ف الخارجي للمباني ا�دارية في إقليم جمھورية مصر العربية و  شائعة ا/ستخدام إيجاد بدائل الحلول التصميمية •

 .ما يشابھھا مناخياً 
 .التكاليفالتقييم ا/قتصادي لكل بديل علي حدي من واقع حساب  •
استخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات علي عينVة تطبيقيVة لتعيVين مVدي تحقيVق الراحVة الحراريVة للفراغVات المعماريVة  •

 .بالمباني ا�دارية
تحدد أولويات بVدائل التصVميم لكVل واجھVة مVن واجھVات  ع5قات تحليل نتائج الدراسة التطبيقية، و الوصول لمصفوفة •

 .   قق الراحة الحرارية للمستعملين، و من خ5ل منظور اقتصاديالمبني علي حدي بما يح

                                                 
 .م٢٠٠١، نيويورك، سنة "الخيارات في دول مختارة أعضاء في اUسكواه تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع اKبنية، تحليل "اUمم المتحدة،  ٤
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   THERMAL COMFORTالراحة الحرارية  -٢ 

  مفھوم الراحة الحرارية : يدـتمھ ٢/١
ن ا�حساس بالراحة ھو إ      

لفرد الواحد، ل صيشعور شخ
فنجد أنه / يمكن جمع كافة 
الظروف دفعة واحدة لنحقيق 

شخاص الراحة لكافة ا#
5حظ أنه مع ن، فبالفراغ الواحد

يجاد كافة الحلول الحرارية إ
المثالية / يتحقق ا�حساس 

شخاص أبالراحة سوى لنسبة 
من %  ٧٠ – ٥٠تتراوح من 
�فمع . بالفراغ يجمالالعدد ا

تعتبر  يالظروف الحرارية الت
طبقا للدراسات المناخية مائلة 

لى الدفء أو البرودة قلي5 إ
ناك نسبة من نجد أنه ھ

لى إالفراغ يصلون  يمستعمل
. الراحة الحرارية ىمستو

ويستطيع المصمم في المقام 
ا#ول من تحقيق الراحة 

عن  يللفراغ المعمارالحرارية 
طريق مفاھيم التصميم 

/ أن ذلك / يمثل إ، هوع5قات
سوى جزء من منظومة كاملة 
�حساس ا�نسان بالراحة بدءا 
 همن جسم ا�نسان وتكيف

لى البيئة الطبيعية، إوصو/ 
   .) ١ (شكل رقم 

  
  .جسم انسان وتكيفه مع البيئة المحيطة):  ١ (شكل رقم 

   

  العوامل المؤثرة على الراحة الحرارية ٢/٢
ل كتساب الحرارة بجسم ا�نسان، بإكتساب الحرارة لتحقيق الراحة الحرارية / يعتمد فقط على عوامل فقد وإن معدل فقد أو إ

 يستغ5ل العوامل المناخية كحركة الھواء أو وجود ا�شعاع الشمسإفعلى سبيل المثال يمكن  .تعتمد كذلك على البيئة الخارجية
على ا�شعاع  يلمنطقة تحتو هبالبرودة يتحرك ليعرض نفس هلتحقيق الراحة الحرارية، فمث5 نجد أن ا�نسان عند شعور

نط5قا من ذلك المبدأ يمكن ذكر أھم العوامل المؤثرة على إو ،حة، والعكس صحيحللوصول لدرجة الحرارة المري يالشمس
  :يتحقيق الراحة الحرارية كالتال

  .تأثير تصميم المبنى •
  .تأثير العوامل المناخية ا#ساسية •
  .عوامل أخرى •
  

  تأثير تصميم المبنى  ٢/٢/١
المبنى والمنطقة المحيطة به عن طريق عدة عناصر  عن طريق تصميم يل أو زيادة الحمل الحرارييمكن المساھمة في تقل

   :يا فيما يلمھھأوأسس تصميمية مختلفة يمكن ذكر
  . سطح المعرض ل\شعاع الشمسيممن خ5ل ا�عتماد على زيادة أو تقليل ال FORM تشكيل المبنى -١
 . والعناصر المحيطة لجذب أو الحد من الرياح الباردة هالتوجي -٢
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  . للفراغ يسقف والفتحات الخارجية للتحكم في المناخ الداخلتصميم قطاع الحوائط وا# -٣
  . لخإ........5ت والنوافذ المفتوحة ظالمتعدد كالم يعناصر التحكم المناخ -٤
  . شعاع الشمسي والسماح له شتاءالحجب ا�فقط شجار المزھرة صيفا ا# -٥
  . أنظمة التبريد والتدفئة الميكانيكية -٦

  
  ية ا7ساسية تأثير العوامل المناخ  ٢/٢/٢

تؤثر  يلجسم ا�نسان وبالتال يتوجد أربعة عوامل مناخية حرارية ذات تأثير مباشر على ا�كتساب أو الفقد الحرار
  : اdتيتلك العوامل في  زبالراحة الحرارية، ويمكن إيجا هعلى شعور

  
  TEMPERATUREدرجة الحرارة  •

  . م°  ٢٨-٢٢٫٥راحة الحرارية ما بين يشعر معھا ا�نسان بال يحيث تتراوح درجة الحرارة الت
  

  RELATIVE HUMIDITYالرطوبة النسبية  •
  %.  ٥٠–٢٠يشعر معھا ا�نسان بالراحة الحرارية ما بين  يالت النسبية تتراوح الرطوبة

  
  SOLAR RADIATIOkاشعاع الشمسي  •

  .م° ١٦قل من أت م أو كان° ٢٨رضية عن ذا زادت درجة حرارة الكرة ا#إ/ تتحقق الراحة الحرارية 
  

  AIR MOVEMEkTحركة الھواء  •
ث /م ١بينما تكون سرعة الھواء  ،لى ا�حساس بالضيق أو السكون الملحوظإ يث تؤد/م ١قل من سرعة الھواء ا#

خاصة مع  يث في الفراغ الخارج/م ٢لى إلحركة الھواء داخل الفراغات تصل  هحتياجإمرضية للمستعمل في حالة 
  . ث حتى تقع داخل نطاق الراحة/م ٥نسبية وترتفع بحيث / تتعدى رتفاع الرطوبة الإ

  
  عوامل أخرى  ٢/٢/٣

بذكرھا حيث أنھا / تؤثر تأثيرا أساسيا  نكتفيخرى يتوقف عليھا ا�حساس بالراحة الحرارية أيوجد عدة عوامل 
   :ي، وھيستراتيجيات التصميم المناخإعلى 
  . نوعية الم5بس •
 . وم بھا المستعمليق ينوعية ا#نشطة الت •
  

   مقاييس الراحة الحرارية  ٢/٣
الد//ت الحرارية بھدف وبعد العديد من التجارب  اتم تعديلھ يمقاييس الراحة الحرارية من العديد من المصادر، والت دتستم
، بينما البعض يلحراروھناك بعض المقاييس المعتمدة على ا�حساس ا .تحادھا مع العديد من العوامل المناخية في متغير واحدإ

  .ويمكن ذكر أھم مقاييس الراحة الحرارية من خ5ل النقاط التالية في الدراسة. ستجابة الفسيولوجيةا�على اdخر معتمد 
  

  EFFECTIVE TEMPERATURE يالمعدل الحرار  ٢/٣/١
درجة  يتعن يوھ .CORRECTED EFFECTIVE TEMPالمصحح  يكذلك المعدل الحرار هتحت جويندر
   .٥شعاعفي غياب تأثير ا� ينفس التأثير المناخ ييعط يوالذ% ١٠٠رارة الھواء المشبع بالرطوبة بنسبة ح

تتغير بتغير درجة حرارة الھواء الجاف  يوالت يةالوصول لمنطقة الراحة الحرار يفھو يعتمد على درجة الحرارة ف
الرطوبة النسبية يجب أن تنخفض درجة حرارة رتفعت إذا إوالرطوبة النسبية من خ5ل ع5قة عكسية، بمعنى أنه 

ا�حساس بالراحة وذلك لقيم درجة  ددوح) ١(على نفس التأثير بالراحة، ويوضح جدول  لالھواء وذلك للحصو
= ويطبق ھذا المقياس عندما تكون درجة حرارة الھواء الجاف . حرارة الھواء الجاف والرطوبة النسبية المختلفة

   .رطبدرجة حرارة الھواء ال
  
  

                                                 
5   Donald Watson, Kenneth Labs, "Climatic Design", McGraw Hill, Inc, United states, 1983. 
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  : ٦حدود احساس بالراحة الحرارية): ١(جدول رقم 

تصنيف 
  الرطوبة

  الرطوبة النسبية
  المتوسط الشھري لدرجات الحرارة

  م °٢٠أقل من   م °٢٠ – ١٥من   م °٢٠أعلى من 
  م °لي�   م  °نھارا   م °لي�   م  °نھارا   م °لي�   م  °نھارا 

  ١٢-٢١  ٢١-٣٠  ١٤-٢٣  ٢٣-٣٢  ١٧-٢٦  ٢٢-٢٤  %٣٠أقل من   ١
١٢-٢٠  ٢٠-٢٧  ١٤-٢٢  ٢٢-٣٠  ١٧-٢٤  ٢٥-٣١  % ٥٠-٣٠  ٢  
١٢-١٩  ١٩-٢٦  ١٤-٢١  ٢١-٢٨  ١٧-٢٣  ٢٣-٢٩  % ٧٠-٥٠  ٣  
  ١٢-١٨  ١٨-٢٤  ١٤-٢٠  ٢٠-٢٥  ١٧-٢١  ٢٢-٢٧  %٧٠أعلى من   ٤

  

  
  THE BIOCLIMATIC CHARTي ومناخيالمنحنى الب  ٢/٣/٢

أولجاى فيكتور على يد  هوقد تم تصميم
V.Olgay ، جمع الع5قة والذي يوضح

بين درجة الحرارة 
TEMPERATURE  على المقياس

الرأسي والرطوبة النسبية 
RELATIVE HUMIDITY  على

لتحديد مجال الراحة  يالمقياس ا#فق
، ويوضح ) ٢ (الحرارية، شكل رقم 

كذلك القيم المصححة المطلوبة  يالبيان
في حالة خروج درجة الحرارة 

مجال الراحة  والرطوبة النسبية عن
تشمل حركة الرياح  يالحرارية، والت
وي5حظ أن . رخوالب يوا�شعاع الحرار

 ه�عتماد رھذا المنحنى به بعض القصو
لى منطقة الراحة على إفي الوصول 

�كتساب وجود ھواء ساكن وأن الفقد وا
    . ومدمع يالحرار

  .المنحنى البيومناخي: ٧) ٢( شكل رقم 
  

  
  THE IkDEX OF THERMAL STRESS يمل الحراردليل الح  ٢/٣/٣

كمية العرق ال5زم للحفاظ على درجة حرارة الجلد في  مقدار، وھو يعتمد على B.Givoniمن قبل  هوقد تم تصميم
 –ة بين صفر رم، بحيث يمكن الوصول للراحة الحرارية عندما تكون الكمية المطلوبة لحفظ درجة الحرا٥ ٣٥حدود 
عدم إحساس بالراحة في حالة غياب وذلك من المھم التأكد من أن نسبة العرق / تسبب ضيقا  ورغم. ساعة/جم ١٠٠

  .ةيتفاع قيمة الرطوبة النسبإرالھواء و
والمتغيرات ا#ساسية في ھذا التصميم ھى درجة حرارة الھواء، الرطوبة النسبية، نسبة البخر، حركة الھواء، 

 يتلك المتغيرات موجودة دائما في المناخ الداخل نوالجدير بالذكر ھو أ .والم5بس قا�شعاع الشمسي، معدل التعر
م، وعندھا تصبح عملية العرق والبخر عنصر ٥ ٢٠والمناخ المحيط بالمبنى ماعدا فى درجات الحرارة التى تقل عن 

تحكم الجسم حدود مجال الراحة الحرارية مع )  ٢ (ويوضح جدول رقم  .للتحكم في درجة حرارة الجسم يغير أساس
  . ٨معتمدا على العرق والبخر في المجال الدافئ الرطب هدرجة حرارت يف
  
  

                                                 
6  Ibid. 
7  R. Thomas, M. Fordham & Partners, “Environmental Design “An Introduction for Architects and Engineers”, 
E& FN Spon, London, 1999. 
8  M. Evans, “Housing Climate and Comfort”, The Architecture Press Limited, London, 1980. 
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  :حدود الراحة الحرارية بالبخر في المجال الدافئ الرطب):  ٢( جدول رقم 

  %الرطوبة النسبية 
  ث/م٢سرعة الرياح   ث/م١سرعة الرياح   ث/م٠٫١سرعة الرياح 

  م °لي�   م  °نھارا   م °لي�   م  °نھارا   م °لي�   م  °نھارا 
  ٤٠  ٤٦  ٣٩  ٤٥  ٣٣  ٣٧  %١٠-صفر
٣٩  ٤٤  ٣٨  ٤٢  ٣٢  ٣٦  %٢٠-١٠  
٣٨  ٤١٫٥  ٣٦٫٥  ٤٠  ٣١  ٣٥  %٣٠-٢٠  
٣٧  ٤٠  ٣٥٫٥  ٣٨٫٥  ٣٠  ٣٣٫٥  %٤٠-٣٠  
٣٦  ٣٨٫٥  ٣٤٫٥  ٣٧  ٢٩  ٣٢  %٥٠-٤٠  
٣٥  ٣٧  ٣٤  ٣٥٫٥  ٢٨٫٥  ٣١  %٦٠-٥٠  
٣٤  ٣٥٫٥  ٣٣  ٣٤  ٢٨  ٣٠  %٧٠-٦٠  
٣٣٫٥  ٣٤  ٣٢٫٥  ٣٣  ٢٧٫٥  ٢٩  %٨٠-٧٠  
٣٢٫٥  ٣٣  ٣١٫٥  ٣٢  ٢٦٫٥  ٢٨  %٩٠-٨٠  
٣٢  ٣٢  ٣١  ٣١  ٢٦  ٢٧  %١٠٠-٩٠  

  

  
  BRS METHODطريقة   ٢/٣/٤

بالو/يات المتحدة  يوقد تم تحديد تلك الطريقة لتحديد مجال درجة الحرارة المريحة في معمل أبحاث المبان
BUILDING RESEARCH STATION (UK)هارة عند تمكن، وتعتمد على أنه يتحقق للجسم الراحة الحر 

لنشاط والعمليات الحيوية بالجسم لوذلك يتباين طبقا  .م بدون عرق أو رعشة ٥ ٣٧ همن ا�حتفاظ بدرجة حرارت
  . وحركة الھواء والم5بس
لوسائل التبريد في حالة عدم اللجوء م  ٥ ٢٦ ذا زادت درجة حرارة الھواء عنإلى حد ما إوذلك المجال / يتحقق 

  . لخإ.......... هالجسم بالوسائل الحيوية كالعرق وخ5ف المختلفة أو بتكيف
  

   STAkDARD EFFECTIVE TEMPERATURE يالحرار يالمعدل المثال  ٢/٣/٥
من خ5ل أن درجة  يويتعامل مع الفراغ الداخل ،.C.E.Tوھو مقياس متطور عن مقياس درجة الحرارة الفعالة 

  %. ٤٥ك عند رطوبة نسبة حرارة الھواء مساوية لدرجة حرارة ا�شعاع وذل
لھا  يويعتمد ذلك المقياس على تحليل المؤثرات المناخية للبيئة المحيطة على ا�نسان وقياس رد الفعل الفسيولوج

  .آخر يعنصر مناخ يومدى تأثره بتغيير أ
  .ملخص #ھم مقاييس الراحة الحرارية وأھم ا�خت5فات بينھا)  ٣ (ويوضح جدول رقم 

  
  خرىأطرق   ٢/٣/٦

الزائد بد/ من تحديد مجال  يخرى المستخدمة لتحديد مجال عدم الراحة أو الحمل الحراريوجد العديد من الطرق ا#
  :الراحة الحرارية، وھذه الطرق على سبيل المثال

  
• THE PREDICTED FOUR HOUR SWEAT RATE.  
• THE HEAT STRESS INDEX.  
• THE WIND CHILL INDEX.  

  

  
إلى حد كبير تعتمد على  يتعتمد العملية التصميمة على التخطيط العام والبيئة العمرانية فھ ويجب ذكر أنه كما

 THERMALة ييعيش في بيئة قياسية تحت ظروف ثابتة، وكيفية تحقيق الراحة الحرار يا�نسان الذ
COMFORT لوجية مثل د التغير في خصائص البيئة من بيئة مريحة إلى حارة أو باردة تحدث تغيرات فسيونفع

  . بمستوى الراحة نن ھذه التغيرات يمكن التكھملخ وإ......فراز العرق إدرجة حرارة الجلد وتغير 
خرى بإخت5ف المؤثرات والمحددات المناخية كما تختلف أومن ھذا المنطلق فالراحة الحرارية تختلف من بيئة إلى 

دة تت5ئم وراحة ا�نسان بإستخدام طرق المقاييس خت5ف ا�نسان مما يتطلب معالجات تصميمية وعمرانية محدإب
  . الحرارية والتمثيل البياني للمعلومات المناخية المناسبة لراحة ا�نسان
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  :ھم مقاييس الراحة الحرارية المستخدمةأ :) ٣(جدول رقم 

  المقياس
  يالمثال يالمعدل الحرار  يالمنحنى البيومناخ  درجة الحرارة المؤثرة

  المقارنة

المعلومات 
  ساسيةا7

  .درجة حرارة الھواء الجاف •
  . درجة حرارة الھواء الرطب •
  .سرعة الرياح •

  .درجة حرارة الھواء الجاف •
  . الرطوبة النسبية •
  .الھواء حركة •

   .حرارة الفعليةالدرجة  •
  . الرطوبة النسبية •
  .اءضغط بخار الم •

  وحدة القياس
  ا7ساسية

  .درجة حرارة الھواء الرطب •  .لھواء الرطبدرجة حرارة ا •  .درجة حرارة الھواء المشبع •
• �   .شعاع الشمسيدرجة حرارة ا

  المحددات
 يأشخاص بالغين يعملون عمل مكتب

وم5بس خفيفة ) ينشاط عاد(
   .ث/م ٠٫٣٣ومستوى الرياح 

إرتفاع الموقع عن سطح البحر / يزيد 
 يم ومستوى نشاط عاد٣٠٠عن 

   .وم5بس عادية

من ومستوى نشاط بالغين أشخاص 
السريع وم5بس  يوحتى الجر يعاد

  .من خفيفة حتى م5بس ثقيلة

  يالمدى الحرار

  م  ٥ ٤٣: م  ٥ ١من 
وسرعة ھواء من ساكن وحتى 

  .ث/م ٣٫٥لى إث وتصل /م ٠٫١٣٥

: م ومن صفر  ٥ ٥٠: من صفر 
رطوبة وسرعة ھواء من % ١٠٠

   .ث/م ٣٫٥ساكن وحتى 

حتى % ٢٠م ومن ٥ ٤٥وحتى  ٥-من 
ر الماء وسرعة ھواء ضغط بخا% ٨٠

لى إث وتصل /م ٠٫١٣٥: من صفر 
  .ث/ م ١٠

  وجه القصورأ

عتماده على درجة الحرارة والرطوبة إ  .على درجة الحرارة فقط هعتمادإ
النسبية وتجاھل تأثير ا�شعاع الشمسي 

  .وتأثير الرياح

على درجة الحرارة الفعلية  هإعتماد
درجة حرارة الھواء وا�شعاع (

جة الرطوبة النسبية ودر) الشمسي
وحركة الرياح مع إدخال تأثير ا�نسان 

  .كأساسي

حدود احساس 
  حةابالر

ستخدام خريطة الراحة لفيكتور إب  .يول ماھوناتخدام جدإسب
   .ولجاىأ

ستخدام منحنى الراحة الحرارية إب
  .)منحنى الراحة الفعالة القياسية(

  
   إمكانية تقييم الراحة الحرارية مالياً  -٣

نجاح المبنى،  هيتوقف علي يوالذ يأن توفير ا�حساس بالراحة واحد من أھم أھداف التصميم المعمار ها /شك فيمم
الفراغ تتعد معھا البدائل سواء ما بين الحلول المناخية المعمارية والمناخية  يمع تعدد وسائل توفير الراحة الحرارية لشاغلو

 يد وھو توفير الراحة الحرارية يكون البديل ا#مثل من بين تلك البدائل ھو البديل الذوبما أن الھدف ا#ساسي واح .الميكانيكية
الجمالية والثقافية ودراسات ا#ثر  يتشمل النواح يخرى التا# يبعد مراعاة كافة النواح يكبر للوفر ا�قتصاديتميز  بالقدر ا#

  . يبالمبان) ميكانيكية – يةمعمار(قتصادية للمعالجات المناخية ا� جراء الدراساتإولھذا فقد أصبح من المھم  .لخإ...... ئيالبي
للحصول عليھا بوسيلة مؤكدة النتيجة وذلك تبعا لكل موقف  هويمكن القول بأن ثمن الراحة الحرارية ھو المبلغ الممكن دفع

  .تكاليف المعالجات المناخية المعمارية أو الميكانيكية يجمالإثمن  يأ .وظرف على حدة
  

  يةـة التطبيقـاZفتراضي للدراسالنموذج   -٤
  :على أن يتميز بالمواصفات التالية ،) ٣( ، شكل رقم إفتراضي للمبنى ا�داري MODELنموذج تم تصميم 

يمثل ھذا النموذج أقرب ما يكون لمقدار الوحدة   - أ
الم5ئم للمباني ) الفراغي الموديول التصميمي(

لمستويات ا�دارية في مصر، وذلك على مختلف ا
إلخ، ومن الدراسة الواقعية ....المعمارية وا�نشائية 

للمباني ا�دارية في مصر لوحظ أن أقرب موديول 
تصميمي يمثل الوحدة ا�دارية بالمبنى ھو ما 

  .م٣٫٦٠م وبإرتفاع  ٨٫٠٠:  ٧٫٢٠يتراوح بين 
يتميز ھذا النموذج بالتوجيه إلى الجھات المناخية   -  ب

، )جنوب/شمال(وري ا#صلية، والتي تمثل مح
    ).غرب/شرق(

  :النموذج افتراضي للدراسة التطبيقية):  ٣( شكل رقم 
  .الكبري مبنى إداري بمدينة القاھرة

 .الكبري تم تحديد منطقة الدراسة المناخية بمدينة القاھرة  -  ت
 .، كما سيرد /حقاتم تحديد عدة بدائل لقطاع الغ5ف الخارجي للمبنى بما ي5ئم كل واجھة مناخية عن ا#خرى  -  ث
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 .مواد وخامات التنفيذمن الواقع إعتمادا على مدى توافر  تم تحديد بدائل الغ5ف الخارجي للمبنى  -  ج
 :تم تحديد أسعار التكلفة لتنفيذ الغ5ف الخارجي للمبنى كاdتي  -  ح

 
  .م٢٠٠٨تم تحديد أسعار تكلفة التنفيذ من الواقع على أساس سنة محاسبة التكاليف عام  •
حتى بدء ر التكلفة على التوريد والتنفيذ والتركيب وكل ما يلزم لنھو ا#عمال على الوجه ا#كمل يشتمل سع •

 . تشغيل المبنى
  .، لعدم تأثيرھا الفعال في صيانة الغ5ف الخارجيRUNNING COSTتم إھمال عنصر التكاليف الجارية  •
  )٢م ٢٨٫٨٠= عرضاً ٨٫٠٠ xتفاعاارم  ٣٫٦(أساس وحدة القياس لمسطح الواجھة تم حساب التكاليف علي •

  

  صميم قطاع الغ�ف الخارجي للمبنىبدائل ت  -٥
يمكن ا�ختيار والتوافق ما بينھا لتنفيذ الغ5ف الخارجي للوصول للحل  بدائل تصميمية للغ5ف الخارجي للمبنىتم تحديد 

أنسب البدائل محققا الراحة الحرارية تحديد إختيار ووا#نسب للغ5ف الخارجي بما يحقق الھدف الرئيسي للدراسة في ا#مثل 
  .تحت منظور إقتصادي وتكنولوجي م5ئم للمباني ا�دارية في مصرالمقبولة للفراغ الداخلي 

  
  :SOLID WALL)(بدائل التصميمية للحوائط المصمتة ال  ٥/١

رقم 
القطاع 
  للحائط

  )كافة ا7بعاد مقاسة مم(الداخل  ←تفصيل قطاع الحائط من الخارج 

معامل 
 انتقال
  الحراري

  كلفن.٢م/وات

تكلفة وحـدة 
  القياس

م٢٨٫٨/جنية
٢  

للتكلفة % 
من أعلى 
تكلفة 
  للحوائط

مم بياض ٢٠  ١ح
  أسمنتي

مم طوب ٢٥٠
  طفلي مفرغ

 5.44 2270 1.31  ---   ---   مم بياض أسمنتي٢٠

مم بياض ٢٠  ٢ح
  أسمنتي

مم طوب ١٢٠
  طفلي مفرغ

  3.71  1550  1.59  ---   ---   مم بياض أسمنتي٢٠

مم بياض ٢٠  ٣ح
  أسمنتي

مم طوب ٢٥٠
  أسمنتي
  مصمت

  8.63  3600  1.44  ---   ---   مم بياض أسمنتي٢٠

مم بياض ٢٠  ٤ح
  أسمنتي

مم طوب ١٢٠
أسمنتي 
  مصمت

  4.76  1985  1.79  ---   ---   مم بياض أسمنتي٢٠

مم بياض ٢٠  ٥ح
  أسمنتي

مم طوب ١٢٠
  طفلي مفرغ

  مم فراغ ھوائي٥٠
  مم طوب١٢٠
  طفلي مفرغ 

  اضمم بي٢٠
  أسمنتي 

1.78  3100  7.43  

مم بياض ٢٠  ٦ح
  أسمنتي

مم طوب ١٢٠
  طفلي مفرغ

مم بوليسترين ٥٠
  مبثوق

  مم طوب١٢٠
  طفلي مفرغ 

  مم بياض ٢٠
  أسمنتي

0.39  3445  8.26  

  
  

  :)CURTAIk WALL(البدائل التصميمية للحوائط الستائرية    ٥/٢

رقم القطاع 
  للحائط

  )كافة ا7بعاد مقاسة مم(ل الداخ ←تفصيل قطاع الحائط من الخارج 

معامل 
انتقال 
  الحراري

ك.٢م/وات
  لفن

تكلفة وحـدة 
  القياس

  ٢م٢٨٫٨/جنية

للتكلفة % 
من أعلى 
تكلفة 
  للحوائط

 41.48 17300 6.00  مم ٦حائط ستائري من قطاعات ألومنيوم وزجاج مفرد شفاف   ٧ح
  BLINDS 4.46  19440  46.61+ مم ٦حائط ستائري من قطاعات ألومنيوم وزجاج مفرد شفاف   ٨ح
  69.06  28800  2.70  مم٨/ مم ٨حائط ستائري من قطاعات ألومنيوم وزجاج مزدوج شفاف   ٩ح
  75.77  31600  1.58  مم٨/ مم ٨ LOW Eحائط ستائري من قطاعات ألومنيوم وزجاج مزدوج   ١٠ح
  93.04  38800  1.80  مم٨/ مم ٨/ مم ٨حائط ستائري من قطاعات ألومنيوم وزجاج ث5ثي شفاف   ١١ح
  100  41700  1.20  مم٨/ مم ٨/ مم ٨ LOW Eحائط ستائري من قطاعات ألومنيوم وزجاج ث5ثي   ١٢ح
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 الوحدة القياسية للواجھةمن مسطح % ٢٠بمسطح  فتحات الشبابيك+ المصمتة البدائل التصميمية للحوائط   ٥/٣
  :)٢م٢٨٫٨(

رقم 
القطاع 
  للحائط

  )كافة ا7بعاد مقاسة مم(لداخل ا ←تفصيل قطاع الحائط من الخارج 

معامل 
انتقال 
  الحراري

كل.٢م/وات
  فن

تكلفة وحـدة 
  القياس

  ٢م٢٨٫٨/جنية

 للتكلفة% 
من أعلى 
تكلفة 
  للحوائط

  مم٦شباك ألومنيوم وزجاج مفرد شفاف +  ١حائط مباني نموذج ح  ١٣ح

ط 
حائ
 ال
ي
 ف
اع
ط
للق
قا 
طب
ة 
يم
الق
د 
حد
تت

ك
شبا
 ال
أو

 

3815  9.14  

  BLINDS  4115  9.86+ مم ٦شباك ألومنيوم وزجاج مفرد شفاف +  ١اني نموذج ححائط مب  ١٤ح

  12.62  5265  مم٨/ مم ٨ LOW Eشباك ألومنيوم وزجاج مزدوج +  ١حائط مباني نموذج ح  ١٥ح

  7.77  3240  مم٦شباك ألومنيوم وزجاج مفرد شفاف +  ٢حائط مباني نموذج ح  ١٦ح

  BLINDS  3540  8.49+ مم ٦ومنيوم وزجاج مفرد شفاف شباك أل+  ٢حائط مباني نموذج ح  ١٧ح

  14.22  5930  مم٨/ مم ٨ LOW Eشباك ألومنيوم وزجاج مزدوج +  ٥حائط مباني نموذج ح  ١٨ح

  14.88  6205  مم٨/ مم ٨ LOW Eشباك ألومنيوم وزجاج مزدوج +  ٦حائط مباني نموذج ح  ١٩ح

  17.63  7355  مم٨/ مم ٨/ مم ٨ث5ثي شفاف شباك ألومنيوم وزجاج +  ٦حائط مباني نموذج ح  ٢٠ح

  11.82  4930  مم٨/ مم ٨/ مم ٨ LOW Eشباك ألومنيوم وزجاج ث5ثي +  ٦حائط مباني نموذج ح  ٢١ح

  

  :بيانات ونتائج الدراسة التطبيقية  - ٦
  

  الدراسة التطبيقية ومنھجية فرضيات   ٦/١
دراسة تأثير العامل ا�قتصادي على مدى تحسين ا#داء المناخي تعتمد على تم تصميم عدة بدائل للغ5ف الخارجي للمبنى 

  .تحقيق الراحة الحرارية لمستعملي الفراغات الداخلية، ومدى للمباني ا�دارية
مع  ،١٣في الحائط نموذج حتثبيت القطاع ا#ساسي للحائط في الواجھات المختلفة والذي يتمثل وتعتمد منھجية الدراسة على 

بالتغير في نسبة تكلفة حائط في الواجھة محل الدراسة ورصد مدى التغير في تحقيق الراحة الحرارية مقارنة تغيير نموذج ال
وذلكك للوصول لمدى تأثير إخت5ف تصميم الواجھات الخارجية على تحقيق الراحة الحرارية للفراغ ، تنفيذ الغ5ف الخارجي

   .الداخلي
وقد تم إجراء الدراسة التطبيقية للمبنى 
حيث كانت المدخ5ت الرئيسية بدائل 
الواجھات الخارجية للمبنى، 
واستخ5ص النتائج ا#ساسية التي 

  :كانت تتمثل في
القيمة ا�جمالية للتكلفة  -

ا�قتصادية لتنفيذ واجھات 
  .المبنى

النسب المئوية الشھرية لعدم  -
تحقيق الراحة الحرارية للفراغ 

سواء للتبريد أو  الداخلي للمبنى
 .ةالتدفئ

الجدول النمطي ) ٤(ويمثل شكل رقم 
/ت اللدراسة التطبيقية لكل حالة من ح
  .وبدائل الغ5ف الخارجي للمبنى

  

  .الجدول النمطي للدراسة التطبيقية):  ٤( شكل رقم 
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  نتائج الدراسة التطبيقية   ٦/٢
 :٩)في الواجھات ا7خرى ١٣ا7ساسي حمع تثبيت قطاع الحائط (دراسة بدائل الواجھة الشمالية   ٦/٢/١
  

  )٤(بديل رقم   )٣(بديل رقم   )٢(بديل رقم   )١(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٢ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٣ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٤ح 

  
  )٨(بديل رقم   )٧(بديل رقم   )٦(بديل رقم   )٥(بديل رقم 

        
ط بديل الحائ
  الشمالي

  ٥ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٦ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٧ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٨ح 

  
  )١٢(بديل رقم   )١١(بديل رقم   )١٠(بديل رقم   )٩(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٩ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٠ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١١ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٢ح 

  
  )١٦(بديل رقم   )١٥(بديل رقم   )١٤(بديل رقم   )١٣(يل رقم بد

        
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٣ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٤ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٥ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٦ح 

  
  )٢٠(بديل رقم   )١٩(بديل رقم   )١٨(بديل رقم   )١٧(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٧ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٨ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ١٩ح 
بديل الحائط 
  الشمالي

  ٢٠ح 

  

                                                 
 ذلك لبدائل و . ’Eco-techt-5 ‘با�ستعانة ببرنامج  تعيين النسبة المئوية لعدم تحقيق الراحة الحرارية داخل الفراغ ھذه المنحنيات تمثل نتائج   ٩

 . القطاعات التصميمية المختلفة للغ�ف الخارجي 
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  ):في الواجھات ا7خرى ١٣مع تثبيت قطاع الحائط ا7ساسي ح(دراسة بدائل الواجھة الجنوبية  ٦/٢/٢
  
  
  

  )٤(بديل رقم   )٣(بديل رقم   )٢(بديل رقم   )١(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٢ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٣ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٤ح 

  
  )٨(بديل رقم   )٧(بديل رقم   )٦(بديل رقم   )٥(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٥ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٦ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٧ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٨ح 

  
  )١٢(بديل رقم   )١١(بديل رقم   )١٠(م بديل رق  )٩(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٩ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٠ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١١ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٢ح 

  
  )١٦(بديل رقم   )١٥(بديل رقم   )١٤(بديل رقم   )١٣(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٣ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٤ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٥ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٦ح 

  
  )٢٠(بديل رقم   )١٩(بديل رقم   )١٨(بديل رقم   )١٧(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٧ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٨ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ١٩ح 
بديل الحائط 
  الجنوبي

  ٢٠ح 
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  ):في الواجھات ا7خرى ١٣مع تثبيت قطاع الحائط ا7ساسي ح( رقيةالشدراسة بدائل الواجھة  ٦/٢/٣
  
  
  

  )٤(بديل رقم   )٣(بديل رقم   )٢(بديل رقم   )١(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٢ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٣ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٤ح 

  
  )٨(بديل رقم   )٧(بديل رقم   )٦(بديل رقم   )٥(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٥ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٦ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٧ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٨ح 

  
  )١٢(بديل رقم   )١١(بديل رقم   )١٠(بديل رقم   )٩(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٩ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١٠ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١١ح 
ديل الحائط ب

  الشرقي
  ١٢ح 

  
  )١٦(بديل رقم   )١٥(بديل رقم   )١٤(بديل رقم   )١٣(بديل رقم 

        
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١٣ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١٤ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١٥ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١٦ح 

  
  )٢٠(بديل رقم   )١٩(بديل رقم   )١٨(بديل رقم   )١٧(بديل رقم 

        
ديل الحائط ب

  الشرقي
  ١٧ح 

بديل الحائط 
  الشرقي

  ١٨ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ١٩ح 
بديل الحائط 
  الشرقي

  ٢٠ح 
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  نتائج الدراسة التطبيقية  -٧
  

الع�قة بين نسبة التكلفة ومدى تحقيق الراحة الحرارية لبدائل الواجھات الخارجية
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بدائل قطاع الحائط الخ3ارجي
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الواجھة الشمالية الواجھة الجنوبية الواجھة الشرقية النسبة المئوية للتكلفة
  

  

  تحليل بيانات ونتائج الدراسة التطبيقية  ٧/١
  :التطبيقيه نتائج الدراسه   ٧/١/١
، ق الراحة الحرارية لمستعملي الفراغات الداخليةلتصميم قطاع الحائط الخارجي تأثير ھام وفعال على مدى تحقي  - أ

 .للواجھة المناخية يظھر تأثيره كلما أصبحت ا�نتقالية الحرارية للقطاع أكثر م5ئمة طبقاً و
، يظھر الدور الفعال للحائط الجنوبي أكثر من بقية الحوائط في زيادة النسبة المئوية الحرارية للحوائط ا/نتقاليةبتقليل   -  ب

 .للفراغ راحة الحراريةلتحقيق ال
 بالرغم من زيادة تكلفة قطاع الحائط الخارجي فإن تأثيره على تحقيق الراحة الحرارية قد يظھر سلبا أو إيجابا إعتماداً   -  ت

 .على مقدار ا�نتقالية الحرارية للحوائط
إلى أخرى، حيث نجد أن المدى في مقدار تحقيق الراحة الحرارية يتراوح من واجھة إلى أخرى ومن مواد تشطيب   -  ث

 :يتضح اdتي
مع تغيير القطاع الخارجي في نسبة تحقيق الراحة الحرارية  أقل الواجھات المناخية تغيراً الواجھة الشمالية  •

ترتفع  ،%)٦٠(حوالي في الحوائط الستائرية الزجاجية  يصل متوسط تحقيق الراحة الحراريةللحائط، حيث 
  .ائط الطوب المصمتفقط مقارنة بالحو )%٦٥(يقرب من ما إلى 

في نسبة تحقيق الراحة الحرارية مع تغيير القطاع الخارجي  أكثر الواجھات المناخية تغيراً الواجھة الجنوبية  •
فقط،  )%٥٢(حوالي ، حيث يصل متوسط تحقيق الراحة الحرارية في الحوائط الستائرية الزجاجية للحائط

عند  )%٨٠(يقرب من ، وتصل إلى نسبة ما LOW Eالزجاج  استخدامعند  )% ٧٠( حوالي ترتفع إلى 
 .الحوائط الطوب المعزولة حرارياً  استخدام

  
  :م�حظات ھامة على النتائج  ٧/١/٢
 عند دراسة تكلفة الغ5ف الخارجي للمبنى عدم ا�كتفاء بأن التكلفة ا#على قد تعني تحسناً  و الضروري امـمن الھ  - أ

لكل  ب دراسة مدى التغير في قيمة ا�نتقالية الحرارية بالسلب أو ا�يجابفي تحقيق الراحة الحرارية، بل يج ملحوظاً 
 .واجھة علي حدي

تحسين كفاءة العزل الحراري للغ5ف الخارجي للمبنى، يفضل أن توضع في  المعماري إذا واتت الفرصة للمصمم  -  ب
 .تحقيق الراحة الحرارية فيلفعال والمؤثر لتأثيرھا ا ، نظراً الكبرى ھرةاالق في نطاق إقليم، وذلك الواجھة الجنوبية أو/ً 
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ائط لوحظ أنه كلما كانت ا�نتقالية الحرارية م5ئمة كلما زادت نسبة تحقيق الراحة والح اتمن دراسة بدائل قطاع  -  ت
و  ،الحرارية ا/نتقاليةتكون  الكبرى القاھرة �قليم بالنسبة الحرارية بالواجھة المحدد بھا القطاع، حيث ينتج من ذلك أنه

 :زمن التأخير الم5ئم للواجھات كالتالي
 

 الواجھة م
قيمة زمن التأخير المثالية 

 )ساعة(
قيمة ا�نتقالية الحرارية الم5ئمة 

 )م. ْ ٢م/وات(
 ٥٫٦٢ ٥٫٥ الشمالية ١
 ٢٫١٨ ٨٫٥ الشرقية ٢
 ١٫٢٤ ١١٫٥ الجنوبية ٣
 ٢٫١٨ ٨٫٥ الغربية ٤

  
  :العامه اتـالتوصي  ٧/١/٣
ميم الغ5ف الخارجي للمبنى بما يتوافق مع الظروف المناخية المحيطة لتحقيق أعلى نسبة بدراسة وتص ا/ھتماميجب   - أ

  .المستخدم راحة حرارية للفراغ
ذلك مع  ومدى نسبة ا�ستفادة الوظيفية منھا وم5ئمة ،الخارجية تصميم الواجھات اقتصادياتبدراسة  ا/ھتماميجب   -  ب

 .ھميتھا المعمـاريةجھة علي حدي و وفق أواكل التكلفة المتوقعة ل
للواجھات المناخية المختلفة القطاع الم5ئم والذي يقترب من قيمة ا�نتقالية الحرارية الم5ئمة للواجھة، والتي يجب على   -  ت

  .ي الفراغ الداخليمالمصمم دراستھا وا�ستفادة منھا قدر ا�مكان #ھمية الراحة الحرارية لمستخد
  

  :العربية وا7جنبية عـالمراج
  

، نيويورك، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع ا7بنية، تحليل الخيارات في دول مختارة أعضاء في اZسكواه #مم المتحدة،ا - ١
  .م٢٠٠١سنة 

، كود الطاقه وع�قته بالغ�ف الخارجي للمبنى بين النظرية والتطبيق مع ذكر خاص لكود الطاقه المصريأحمد صبحي فوده،  - ٢
 .٢٠٠٥لھندسه المعماريه، كلية الھندسه، جامعة القاھره، رسالة ماجستير، قسم ا

 .٢٠٠٠ا#مريكيه،  دار جون وايلي وأبناؤه، نيويورك، الو/يات المتحدهمبادئ اقتصاد الھندسي، أحمد محمود فوزي،  - ٣
 .م٢٠٠٠جمھورية مصر العربية،  ،الدليل ارشادي الصادر عن مراجعة ھيئة الطاقة الجديدة والمتجددة - ٤
، المركز القومي لبحوث ا�سكان ٢٠٠٥/٢٠٠٩ – ٣٠٦كود رقم د المصري لتحسين كفاءة إستخدام الطاقه في المباني، الكو - ٥

  .٢٠٠٩والبناء، 
سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و "ثورة انفوميديا، الوسائط المعلوماتية و كيف تغير عالمنا و حياتك ؟"  حسام الدين زكريا، -٦

 .م٢٠٠٠الكويت، –dداب الفنون وا
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