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 مستخلص ال 

الجدران الخارجية احد اهم العناصرر انناراةية الترؤ ترتثر تراثيرا م ااررا دار  اندار الحررار  لام نر  مرن هنرا جرار انهتمرام تمثل     
ال نرار  ار وأساليبكسالخصاةص الحرارية لمواد انناار وان ام ن  من خالل التعرف دا  دراسة اساليب رفع كفارة اندار الحرار  ل

 والسعؤ لتوفير ".دا  ال يةة الحرارية الداخاية لام ن تأثيرهامقدار ومنها استخدام الجدران المزدوجة، والكاف دن  لاجدران الخارجية
ولتحقير  .  المناخيرة لافارارات الداخايرة  مرن مراحرل التصرميم انوليرةدار  توقرع الورروف  قرادرا المعمرار  تجعل  يانات ومعاومات

: اولهمرا الجانرب النورر  .جران ين رةيسريين  حرثارمل ال،  حيرث  حرثال االهدف من ال حث ادتمد المنهج التجري ؤ التحايارؤ فرؤ هر 
الترؤ تحقر  الدقرة   RTSنيرة لالارعا المتساسرالت الزمنوريرة والر   تارمن حسراب دامرل الترأخر الزمنرؤ و أحمرال الت ريرد  ادتمراد 

مرع  حققت النتاةج النورية تقار را جيردا وقد .انخت ار والقياس العماؤ أما الجانب الثانؤ فتامن .والنتاةج التفصياية وسهولة التط ي 
 ات الكتارة  ارجؤان مرادة انكسرار الخر  حرثواوهررت نتراةج ال .زيادة  نداح ابادل اقةدااك اقائيةد  اك %22.3النتاةج العمايرة  فرار  

 األفاررل حراريررا،وهررؤ  نسرر ة اقتصرراد فررؤ كميرة الطاقررة الكهر اةيررةحققرت ادارر    120mmالمثقررب  سررم  -الطررا و  الفنررؤك الك يررة 
حيرث انهرا حققرت  تمثا  سوا س اةاح اايا  المرمر انسود ومواد انكسار قاياة الكتاة مثل مرادة انليكو رون،  خارجؤالكسار انمادة و 

 100mmالر   25mmان زيرادة سرم  الفجروة الهواةيرة مرن  كماد ت لا  اقث ال اقا  .تصراد فرؤ كميرة الطاقرة الكهر اةيرةاقاقل نسر ة 

 . اقثيمبت نهي مدة  االنشدح قلجح ان  كانتدندما خاصة  %4.3  نس ة يقال من كمية الطاقة الكهر اةية المستهاكة

  ، الفجوة الهوائية، الخصائص الحرارية لمواد االنشاء واالكساء يةداخلالحرارية لابيئة الالخارجية المزدوجة، الجدران  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 the external walls represent one of the most important structural elements that have a direct 
effect on the thermal performance of the building.In order to achieve the aim of the research the 
experimental approach and style of analytical study were adopted. The current study included two 
main aspects: first, the theoretical side: Which included the time delay factor calculation and 
cooling load depending on the Radiant Time Series (RTS) theory that achieved accurate and 
detailed results and ease of application. While the second aspect included the practical test and 
measurement .The theoretical results achieved good convergence with practical results margin 
22.3% increase at the expense of the electric power. Results of the study showed that the Exterior 
cladding material with large mass by using perforated brick of 120 mm thickness recorded the 
highest proportion of the economy in the amount of electric energy which considered to be the 
best thermally. However, Exterior cladding material (such as black Marble) and cladding 
materials with fewer block (such as composite- panel) represent the worst thermal performance 
because they made the lowest economic proportion of the amount of electric power . As well as, 
concluded that increasing the thickness of cavities from 25mm to 100mm may reduce the 
consumed amount of electric power about 4.3% .  

Double external walls, internal thermal Environment, Air cavity, Thermal properties   :Keywords
of construction and cladding materials 
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 المقدمة1- 
تكرراثف قطرررات المررار دارر  الجرردران الداخايررة فررؤ  مررن كوسررياة لاحمايررة فررؤ  ررادالر انمررر المزدوجررة الجرردران تاسررتعما     

نتقررال الصرروت نو ، حرررارةلا ا مقاومتهرروالمتمثاررة انخرررال  هررامزايايرردركون  المصررممون عررد  لرر   رردأ  ،المنرراط  ال رراردة الممطرررة
المزيد من انخت ارات المكثفة دايها ال  لجأ ال احثون الجدران المزدوجة  عمالانهتمام  است دةو زيا .حري والمقاومة العالية لا

 سراهم فرؤلت لام رانؤ تحسين الخصاةص الحراريرةفؤ لالستفادة من ه ه التقنية لها لتحديد الخواص الحرارية  واندار الحرار  
 اسرتهال  واقرع يارير .الةم متطا ات الراحة الحرارية لاااغاينت يةات لاحصول دا  التقايل من استهال  الطاقة المصروفة 

 منطقرةال منرا  ط يعرة  سر ب و لر  إلغررا  الت ريرد تكرون المسرتهاكة الطاقرة معورم إن إلر  فرؤ مدينرة  ارداد ام انؤل الطاقة
 طاقة تستها  والتؤ اااغاينل الحرارية الراحة توفير الت ريد الميكانيكية فؤ وساةل دا  الطاب تنامؤ ومع .  الحرارة المتميز
 .تس ب هدرا لاموارد وزيادة فؤ التاوث ال يةؤ نس يا ك يرة كهر اةية
ترروفير  يانررات لامصررممين العرراماين دارر  تحقيرر  الراحررة لامسررتخدمين وكرر ل  لامهتمررين فررؤ مجررال الحاجررة الرر   جررارت     

 .فنا فؤ ه ا ال حث خدمة لاممارسة المعماريةانختصار من الطاقة والتقايل من التاوث ال يةؤ وه ا ماادت رناه هد
 منهج البحث 2-

 : ، ادتمد المنهج اآلتؤالهدف من ه ا ال حثلار  تحقي  
 .تحديد طريقة حساب حمل ت ريد الفاارات الداخاية   - أ
 . نار انطار النور   - ب
 . ع  مفردات انطار النور  المستخاصتط ي    - ت
لاوصرول الر  النسر ة فرؤ الفروقرات  رين الحسرا ات النوريرة  والقياسات الموقعيةالحسا ات النورية  دراسة وتحايل نتاةج  - ث

  والواقع العماؤ لار  معرفتها دند ادتماد الحسا ات النورية 
 .واع انستنتاجات النهاةية  - ج

 تحديد طريقة حساب حمل تبريد الفضاءات الداخلية  3- 
وقررد راررحت منومررة فررؤ حسرراب حمررل ت ريررد الفاررارات الداخايررة تنودررت الدراسررات فررؤ انسرراليب والطراةرر  المسررتعماة      

ASHRAE  لالاررعا  ةالمتساسررالت الزمنيرر عررد دراسررات مستفياررة طريقررةRTS    وقررد ادتمررد  حثنررا دارر  هرر ه الطريقررة فررؤ
 .جميع الحسا ات

 ASHRAE[1] (2009)دراسة  4-
 The Radiant Time)لزمنيررة لعاررعا ا تساسررالمتاسررتندت الدراسررة فررؤ حسرراب احمررال الت ريررد دارر  نوريررة ال      

Series) ويرمز لها  الرمز(RTS) . 
 :  RTSلطريقة  الخطوات العامة 5-
ليرروم   h/24لررر( الاررور، والارراغاين، واآلنت، والجرردران، والسررقوف، والنوافرر ، الرر )حسرراب الكسررب الحرررار  لكررل مكررون  -2

 :تصميمؤ ودا  النحو التالؤ
 والسرقوف، يحسرب اون الترأخر الزمنرؤ  مرن التوصريل الحررار  خرالل الجردران (Time Lag)  لاتوصريل مرن خرالل تط ير

 42وهرؤ ساسراة مرن (CTS) الترؤ يرمرز لهرا (The Conduction Time Series) الزمنيرة لاتوصريل المتساسرالت
ننرروا  مختافررة مررن الهياكررل اننارراةية لاجرردران والسررقوف وتررم تجميعهررا دارر  وفرر    ASHRAEدررامال تررم جرردولتها فررؤ

فرؤ  (C)ان هر ه العوامرل يرمرز لهرا  رالرمز(. ، والكثافرة، والسرعة الحراريرةU قيمرة ) الخصاةص الحرارية لاهيكرل المتمثارة
من جدران )الدراسة الحالية، وهؤ تمثل النس ة المةوية السادية من تحويل التوصيل الحرار  د ر اجزار الهيكل الخارجؤ 

  .ال  كسب حرار  سادؤ( وسقوف
 حرث ، فرأن دينرات انخت رار لا(الات، والااغاين، واآلنت، والنواف ، ال )لكسب الحرار  لامكونات انخرال فيما يخص ا 

الرر  تفاصرريل الكسررب    حررثطررر  اليتسرروف لررن اآلنت لرر ل  دارر  ااررخاص وندارر  نتحتررو  دارر  ااررارة ون الحررالؤ
الل الجرردران والسررقوف فقررط، امررا  النسرر ة الحرررار  لهرر ه المكونررات وسرريتم التركيررز دارر  حسررا ات الكسررب الحرررار  مررن خرر

لحسررا ات الكسررب الحرررار  مررن خررالل الزجرراة فرران الدراسررة سررتعتمد نترراةج التط يرر  العماررؤ نغرررا  المقارنررة  ررين انرروا  
الزجاة  دون التطر  ال  الحسا ات النورية الخاصة  الكسب الحرار  لازجاة، ألن غرف انخت ار المزمع  ناتهرا سروف 

 .  ي نتحو  ا ا 
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اعا   2-  .(1)دايها من الجدول زار الحمل الحرار  واناعا  نحصل اج)تقسيم الكسب الحرار  ال  أجزار حمل وا 
لتحررول الجررزر اناررعادؤ مررن الكسررب  تررأخر الزمنررؤال لحسرراب جررزر اإلاررعادؤالمناسرر ة لا الزمنيررة تساسررالمتال تط يرر  3-

 .حمل ت ريد الحرار  إل 
مررن الكسررب الحرررار  والجررزر اإلاررعادؤ المتررأخر مررن الكسررب الحرررار  لاحصررول دارر  حمررل  يجمررع جررزر الحمررل الحرررار  4-

 .الت ريد االسادؤ لكل مكون
  RTS:الخطوات التفصيلية لطريقة6- 

الزمنيرة  المتساسرالت  اسرتعمال والسرقوف الجدران الخارجيرة التوصيل الحرار  من خالل، يتم حساب RTSفؤ طريقة       
 :  النحو التالؤداو   (CTS)لاتوصيل

مررن السررادات المااررية مررن معادلررة التوصرريل   nالسررقف لرررالجرردار و تحسررب الحرررارة الداخاررة  التوصرريل مررن الخررارة خررالل 
  :المألوفة

Qi،t-n = UA(Te،t-n – Ti)   ……………………………………………………………   (1)    
Qi, t-n  =الحرارة الداخاة من خالل السطح  التوصيل لر n ااية، من السادات المW. 

U  =جدران محسو ا فيها المقاومة الحرارية لاسطح الخارجؤ والسطح الداخاؤمعامل انتقال الحرارة الكاؤ لا ،W/(m2 .K). 
A  = ،مساحة السطحm2 . 

Te t-n   = درجة حرارة الهوار الامسية لرn  ،من السادات الماايةC. 
Ti = ،درجة حرارة هوار الارفةC. 

شعاعتقسيم ا:( 1)الجدول  [23،ص1 ]:المصدر  / لكسب الحراري الى أجزاء حمل وا 

الجزر اناعادؤ من الكسب  نو  الكسب الحرار 
)%( الحرار   

جزر الحمل الحرار  من 
)%( الكسب الحرار   

 الكسب الحرار   التوصيل 
 54 46 خالل الجدران وانرايات

 40 60 خالل السقف

 42ران او السرقوف يمكرن حسرا ا  اسرتعمال حمرل الحررارة الداخارة لاسرادة الحاليرة ولررمقدار الكسب الحرار  خالل الجد      
 (ASHRAE 2009) .الزمنية لاتوصيل المتساسالتسادة مااية و 

Qt = cf0Qi،t + cf1Qi،t-1 + cf2Qi،t-2 + cf3Qi،t-3 + … + cf23Qi،t-23    ……………………….  (2)  
 Qt= ،الكسب الحرار  لكل سادة  التوصيلW . 
Qi،t  =الحرارة الداخاة لاسادة الحالية.   
Qi،t-1  =الحرارة الداخاة خالل n من السادات المااية. 

= c0، c1، c2، etc. الزمنية  المتساسالتان حاصل ارب دوامل . الزمنية لاتوصيل المتساسالتهؤ تمثل دوامل
 : ح المعادلةفتص  يعطؤ دوامل انستجا ة الدورية Uلاتوصيل  قيمة 

...... (3) 
تتولد من إجرارات التوازن الحرار   ين الكسرب   (RTF)الزمنية لعاعا  او المعامالت الزمنية لعاعا  المتساسالت       

لتها الحرررار  اناررعادؤ لاسررطوخ الداخايررة لاارفررة وهرروار الارفررة ننرروا  مختافررة مررن الهياكررل اننارراةية، هرر ه العوامررل تررم جرردو 
 .نستعمالها  صورة م اارة لتط ي  معين (2) لحانت محددة، كما هو م ين فؤ الجدول  ASHRAEفؤ

 :يكون تحويل الجزر اإلاعادؤ من الكسب الحرار  السادؤ ال  حمل ت ريد سادؤ  حسب المعادلة التالية      
Qclr،t = r0Qr،t + r1Qr،t –1 + r2Qr،t –2 + r3Qr،t –3 + … + r23Qr،t –23   ………………………..  (4) 

 ,t Qclr    =حمل الت ريد اإلاعادؤQr   لاسادة الحاليةθ ،W.  
Qr,t  =الكسب الحرار  اإلاعادؤ لاسادة الحالية. 

Qr,t-1  =لر الكسب الحرار  اإلاعادؤ n من السادات المااية.  
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r0، r1، r2، etc.     = معامالت وقت اإلاعا . 
نارعادؤ السرادؤ ياراف الر  حمرل الت ريرد لجرزر الحمرل الحررار  السرادؤ لاحصرول دار  حمرل حمل الت ريد لاجزر ا       

 .الت ريد السادؤ الكاؤ لعنصر معين
 عد حساب حمل الت ريد لكل دنصر دن كل سادة، تجمع ه ه لتقردير حمرل الت ريرد الكارؤ لكرل سرادة واختيرار سرادة الر روة 

 .    لاحمل لتصميم نوام التكييف
 .الامسية لاهياكل ثقياة الوزن والمتوسطة والخفيفة  ة لعاعا الزمني تتساسالم يانات ال (2) لجدولايواح     

الطاقرة المارعة )المنتقارة  صرورة م ااررة  الامسرية اكتساب الحررارةمن  الامسية تستعمل ة لعاعا الزمني تتساسالم يانات ال
 (.فقطالمفرواات دا  انر  و  توز  يفتر  أن

 االطار النظري     7-         
 :المفردات انساسية المكونة لالطار النور  المتمثاة  ر 

  مفردة انوا  المواد ال ناةية . 
  مفردة الخصاةص الحرارية لمواد ال نار. 
  الفجوة الهواةية مفردة  . 
  مفردة التوجيا  . 

 

 انواع المواد البنائية : المفردة االولى8- 
  :ر المستعماة فؤ الجدران الخارجية لام ن  ال يمكن تصنيف مواد ال نا     

 
 

 اإلنشاء مواد 1-   
  كثيررا  مختارف اسرتعمانتها، األ نيرة إنارار فرؤ دقرود دردة منر  والمسرتعماة محايرا   المتروفرة اإلنااةية المواد تختاف ن       

 الحرالن، حجرر المجوفرة، الخرسرانية الكترل ن،المثقرب، الثرمسرتو  –الفنرؤ الطرا و  (منهرا المسرتورد  استثنار حاليا   متوافر دما
  اسرتعمال  2008- 2009 لاعرام األ نية تنفي  نس ة المتوافرة ال  ان انحصاةية ال يانات وتاير ،(الصادة الخرسانية الكتل

 الزراديرة، فرؤ حرين ان نسر ة لتقاريص األراارؤ مصراحب إنتاجرا ان رغرم % 79 حردود فرؤ كانرت أساسرية كمرادة الطرا و 
اما نس ة استعمال  ، %4حدود فؤ الحالن فقد كان استعمال حجر ، اما % 17حدود فؤ المجوفة الخرسانية الكتل مالاستع
دامرا ان  . [144،ص 2] الماريدة األ نيرة دردد إجمرالؤ مرن % 0.04 حردود فرؤ كانرت أساسرية فقرد  نرار كمرادة الثرمسرتون مرادة

كر ل   .kg/ m3 800الر  kg/ m3 500 نها فؤ انسوا  المحايرة مرن مادة الثرمستون مادة  ات كثافات مختافة المتوفر م
 500kg/ m2وأن النرو   و الكثافرة  المثقرب غير ماوثة لا يةة و ات دزل حرار  يعادل ارعف العرزل الحررار  لاطرا و  هاأن

يسرتخدم لال نيرة  ات يمكن أن  800kg/ m2فو  مادة مانع الرطو ة لطا قين من دون ادمدة وأن  و الكثافة  يمكن ال نار  ا
 .[3]اكثر من الطا و مرة  (14)ر ع طوا   من دون ادمدة ولا ممانعة لاتسرب الماةؤ ان

 مواد االنهاء2- 
مواد المستعماة فؤ انهرار الجردران الخارجيرة  والترؤ هرؤ تكرون القاررة الخارجيرة لام نر  فرؤ تكوينهرا الر  ال جميع ترجع       

 : [382،ص 4] العناصر اآلتية
 كالتؤ توجد فؤ الحالة الط يعية مثل الحجارة والطين: واد صخريةم. 
 مثل الخاب: مواد داوية. 
 مواد معدنية. 
  كالزجاة وال الست : مواد اصطنادية. 
 كالخرسانة: مواد هجينة    . 

والار    نت والرمل،انول ويتامن الا   النادم  استعمال السم: ويمكن تقسيم مواد اننهار لاجدران الخارجية  ال  نودين هما
الممرررزوجين  رررالحجر المكسرررر حيرررث يمكرررن الحصرررول داررر  ثرررالث  الخارررن  اسرررتعمال السرررمنت ومسرررحو  الحجرررر المطحرررون

ترردريجات مررن الخاررونة  اسررتعمال ثالثررة احجررام مختافررة مررن الحجررر المكسررر وهررؤ صررايرة الحجررم ومتوسررطة الحجررم والخاررنة، 
وهررؤ المررواد التررؤ تسررتعمل ننهررار اوجررا الجرردران : أمررا النررو  الثررانؤ. [12،ص 5] ويمكررن خاطهررا  اصرر اي سررمنتية مختافررة انلرروان

الخارجيررة لام نرر   مررادة تختاررف دررن مررادة انناررار وتسررم  مررواد انكسررار، وهررؤ امررا ان تكررون مررواد اكسررار ط يعيررة، او مررواد 
 [62،ص 6] مس قة الصنع
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 مواد االكساء الطبيعية   - أ
ولقررد تنودررت احجررار انكسررار فررؤ الارركل والاررون والمامررس، وتمكنررت . م والكرانيررتوهررؤ تمثررل انحجررار  انوادهررا والرخررا    

 .ال  جانب كونها مادة  نار انااةية  (Cladding)تقنيات ال نار من تطوير انحجار لتص ح مادة اكسار خارجية
 مسبقة الصنع مواد االكساء - ب

ا انساسية هؤ دمج مجمودة مرواد ماراوطة ومرك رة يتم تصنيعها من ق ل اركات انتاة خاصة  مواد ال نار، وفكرته     
مع  عارها تحرت درجرة حررارة معينرة لارمان معالجتهرا حراريرا، وتركرب جراهزة  رالموقع  اركل وحردات منفصراة ومرن اارهر 

 : انوادها هؤ
 الخرسانة مس قة الصب  -2
 .الخرسانة المساحة  انلياف الزجاجية  -1
وتتكرون مرن ط قترين مرن   aluminium composite panelخ انليكو ونهؤ الوا من امثاتها :مواد انكسار المعدنية -3

 سرم    polyethylene Coreوينرتج الرر.   polyethyleneتفصرل  ينهمرا ط قرة مرن الرر 0.5mmانلمنيروم  سرم  
وانكثرر اريودا فرؤ انسروا  المحايرة  3mm ، 4mm، 6mmمختاف وهو يكون انسراس لسرمكها حيرث تصرنع  سرم 

. التنويرفسرهولة و القا ايرة دار  التاركيل ومقاومرة الورروف المناخيرة الخارجيرة  خفرة وزنهرا و تميز وت.  4mmهو سم 
 .  [1،ص 7]من األلوان، كما تمتاز  عزلها الحرار   خيارات واسعةفانها تعطؤ   اإلاافة إل   ل ،

 الخصائص الحرارية لمواد البناء: المفردة الثانية9- 
وف ال يةية المحيطة  را مرن خرالل التجرارب الطويارة والمسرتمرة فرؤ ممارسرة ال نرار فاسرتطا  طور اإلنسان معالجاتا لاور     

 .ها  أقص  فعالية لتا ية احتياجاتا ومتطا اتاعماأن يتعرف دا  الخصاةص الحرارية لمواد ال نار فصار يست
ما تقاس  معامرل التوصريل الحررار   والمقصود من الخصاةص الحرارية هؤ قدرة المادة دا  العزل الحرار  والتؤ دادة     

، وقدرة المادة دا  رد اناعادات والموجرات الحراريرة (التؤ تتناسب دكسيا مع معامل التوصيل الحرار )والمقاومة الحرارية 
تزيد و . حيث تعت ر المواد العاكسة التؤ لها  قدرة دالية دا  رد اناعادات والموجات الحرارية مواد فعالة فؤ العزل الحرار 

  . قدرة ه ه المواد دا  العزل  زيادة لمعانها ودرجة صقاها
ان اختيار مرواد ال نرار المناسر ة لم نر  فرؤ موقرع معرين يجرب ان يخارع لدراسرة داميرة لنوديرة تعامرل هر ه المرواد مرع الحررارة 

تتد  مواد ال نار المختافة التوصيل الحرار  والسعة الحرارية ونسب امتصاصها او داكسيتها لالاعة الساقطة دايها، حيث ك
مررن خررالل مواصررفاتها، وخاصررة مواصررفات سررطحها الخررارجؤ، دورا مختافررا فررؤ نسررب امتصاصررها لالاررعة الامسررية السرراقطة 

مواصرفات السرطح الخرارجؤ لمرواد  تتمثرلحيرث . اهميرة فرؤ تقيريم اداةهرا الحررار  لمواصرفات سرطحها الخرارجؤ ويكون. دايها
 [56،ص 5] : ال نار  ر

  نعومررة السررطح وصررقاا الاتررين تسرراددان دارر  دكررس اناررعا  الامسررؤ السرراقط ومررن ثررم سرروف يكررون الخررزن الحرررار   درجررة
 .لامادة قايال جدا او معدوما

   الدرجة الاونية لسطح المادة وتأثيرها فؤ كمية الطاقة الممتصة. 
   ديرران دورا مهمررا فررؤ تقرردير كميررة اناررعا  ودرجررة نوافررة السررطح الارر ين يت ( حديثررة التركيررب او قديمررة التركيررب)دمررر المررادة

 .المنعكس والممتص من المادة

   السطوخ ال اردة(Cool Rooftops)  ،وهؤ المواد التؤ يتصف سطحها  نس ة منخفاة نمتصاص اناعة السراقطة دايهرا
 8] درام  النسر ة لامحريطوه ه المواد تتخاص من الحرارة  اكل دام نتيجة داكسيتها المرتفعة، ل ل  ي ق  سطحها  اردا  اكل 

 . [71،ص
تتمثرل السرطوخ ال راردة فرؤ طرالر سرطوخ المنرازل  رالاون ان ري  مثرل الفينيرل ان ري ، حيرث يعمرل الارون ان ري  دار      

مررن طاقررة اناررعا  الامسررؤ السرراقطة دايررا نحررو السررمار، فيقررل معرردل امتصرراص السررطح لالاررعا  % 08دكررس حرروالؤ 
حيررث يعتمررد معرردل امتصرراص الحرررارة الماررعة دارر  طررول موجررات اناررعا  . رة السررطحالامسررؤ ومررن ثررم سررتقل درجررة حرررا

مررررن انارررعة الم اارررررة فررررؤ حررررين ي عررررث   4..8السررراقط دارررر  السررررطح، فالسررررطح المطاررررؤ  رررالاون ان رررري  يمررررتص حرررروالؤ
ة انارعا  مرن انارعة غيرر الم ااررة، حيرث يتمترع هر ا السرطح  فعاليرة داليرة فرؤ الرتخاص مرن الحررارة  واسرط  8.0حوالؤ

فكاما كان الاون فاتحرا زادت مقدرترا دار  دكرس انارعة الم ااررة وانخفارت النسر ة الترؤ يمتصرها مرن هر ه . غير الم اار
 [  .01.، ص0]اناعة 
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 [29،ص1 ]:المصدر / ثقيلة الوزن والمتوسطة والخفيفة هياكلشمسية للال  (RTS)قيم :2) )الجدول

 
       
 فجوة الهوائيةال: المفردة الثالثة 10-
ان التوصرريل الحرررار  لاهرروار هررو اقررل  كثيررر مررن معوررم مررواد ال نررار ولرر ل  سررتمتا  التجرراويف فررؤ الجرردران او السررقوف      

المتقا ارة  سرطوخمقاومة حرارية دالية، ومع  ل  فان معوم اننتقال الحرار  الحاصرل د رر التجويرف يحردث  انارعا   رين ال
مع  ل  ا ا تم تاايف الوجوه المتقا اة من التجويف . من الحرارة تنتقل  التوصيل  خالل الهوارمن التجويف سوال كمية قاياة 

لارقرراة  د و لرر   سرر ب ان قا ايررة انمتصرراص كعررازل درراكس فرران مقاومتررا تررزدا( مثررل رقرراة  انلمنيرروم) رقرراة  معدنيررة لمادررة 
فرؤ .   (0.05)هرؤ منخفارة جردا و تسراو  حروالؤ( جرةانارعا  طويرل المو )  المعدنيرة الامادرة لردرجات الحررارة المنخفارة

، و التررالؤ ا ا تررم طررالر احررد وجررروه (0.90)حررين أن قا ايررة انمتصرراص  لاطررالر ان رري  هررؤ داليررة حيررث تسرراو  حرروالؤ 
 الحراريررة لاتجويررف التجويررف  طررالر ا رري   رردن مررن الرقرراة  المعدنيررة الامادررة فانررا لررن يحرردث اخررتالف ك يررر فررؤ المقاومررة

 . [00،ص10]
فرؤ حرين ان طرالر السرطح  طرالر  ، اكل دام السطح المعدنؤ الاما  هو المادة المثالية لعزل اناعا  طويرل الموجرة      

 . [100،ص10]ا ي  يعت ر انختيار انفال تحت وروف اناعا  الامسؤ 
 التوجيه : المفردة الرابعة -11
امسؤ امن سادات النهار المختافة ون ياير من تأثير درجة حرارة ياير توجيا الم ن  من مقدار التعر  لعاعا  ال     

وتعرررد  [16،ص34].الهررروار، ويمكرررن  رررا تحسرررين اندار الحررررار  لام نررر  لتقايرررل ترررأثير اإلارررعا   الامسرررؤ صررريفا  أو زيادترررا ارررتار  
صرريفا قررد تصررل الرر   الواجهررات الار يررة مررن أسرروأ الواجهررات دارر  انطررال  ألنهررا تسررتام كميررة ك يرررة مررن اناررعا  الامسررؤ

2200W/m2،  2000تايهررا الواجهررات الارررقية التررؤ تسررتامW/m2 امررا افاررل واجهررة فررؤ التوجيررا هررؤ الواجهررات الجنو يررة ،
حيرث يعمرل هر ا التوجيرا دار  موازنرة كميرة الطاقرة المسرتامة   550Wm2التؤ تستام كمية قاياة من اناعا  الامسؤ مقرداره

 . [56،ص5 ]  500W/m2مالية فان كمية الطاقة المستامة من ق اها هؤ اما الواجهات الا. من ق ل الم ن 
 

 الطريقة المقترحة لقياس تأثير االداء الحراري للجدران المزدوجة على البيئة الحرارية الداخلية للمبنى 12-
 :ارية الداخاية لام ن  هؤ تأثيرها دا  ال يةة الحر المزدوجة ومقدار القياس لالدار الحرار  لاجدران  ان من اهم متارات     

 :وال   يتم حسا ا من خالل (Time Lag) ؤدامل التأخر الزمن -2
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  سرراديا حسراب الكسررب الحرررار  (Heat Gain Hourly) لاجرردران الخارجيررة المزدوجرة  ادتمرراد طريقررة(RTS)   وتعيررين
 . سادة ال روة لاكسب الحرار  خالل الجدران الخارجية المزدوجة لام ن 

  ة ساديا ارة الهوار الامسيحساب درجة حر(Sol-Air Temperature Hourly) وتعيين سادة ال روة لها. 
 دامل التأخر الزمنؤ يمثل الفر   ين سادة ال روة لاكسب الحرار  وسادة ال روة لدرجة حرارة الهوار الامسية. 
 :داخل الم ن  والتؤ يتم حسا ها من خاللالمستهاكة الالزمة لاوصول ال  الوروف المناخية المالةمة كمية الطاقة الكهر اةية  -1
 د سراديا حسراب حمرل الت رير(Cooling Load Hourly)  الرالزم لاوصرول او لالقترراب مرن حردود الراحرة الحراريرة داخرل ،

 . (RTS) نوريةالم ن ،  ادتماد 
  تحويل حمل الت ريد السادؤ ال  طاقة كهر اةية مستهاكة و ل   ادتماد المعادنت التالية : 

………….  (5) 
 

    .. (6) 
 

 التطبيق العملي13- 
 .اخت ار كعينات نغرا  الدراسة تؤتاييد غرف       
 الموقع الجغرافي14- 
فؤ موقع قسم اآللية واننتاجية لاركة الفراو الهندسرية الكراةن فرؤ منطقرة التاجيرات، قررب جسرر المثنر ، ومقا رل معهرد        
 .فؤ مدينة  اداد لعر ؤالنفط ا
 المواصفات العامة لغرف االختبار15- 

  االبعاد  -2
من مستوال انراية )، و ارتفا  mm(x2250 3000)( صافؤ فاار الارفة من الداخل) ا عاد  انخت ار تؤغرفايدت    

اصرار غرفرة مرن ا عراد  %75حيرث ان هر ه ان عراد تمثرل نسر ة . 2250mm( ال  مستوال السرقف مرن داخرل فارار الارفرة
 3000mmو ارتفا   mm((4000X3000ممكنة وهؤ 

4000x75%=3000 
3000x75%=2250 

.ادتمدت ه ه النس ة وه ه ان عاد لارف انخت ار و ل  لتقايل الكاف والجهد ونختصار وقت العمل  
 ( االبواب والشبابيك)الفتحات  -1

ارجؤ لام ن  المتمثاة  مرادة اننارار ومرادة اننهرار والفجروة نورا نن الدراسة تحاول التركيز دا  مكونات الاالف الخ       
الهواةيررة ودراسررة تأثيرهررا دارر  الوررروف المناخيررة الداخايررة  رردون التركيررز دارر  المكونررات انخرررال لااررالف الخررارجؤ المتمثاررة 

المصررادر جهررد انمكرران  انخت ررار  رردون ارر ا ي  لتحييررد هرر ه تررؤلرر ا فقررد تررم تصررميم وتنفيرر  غرف( الارر ا ي ) العناصررر الاررفافة 
وهرو المصردر المرتثر فرؤ تاييرر مسرتوال ( الجدران والسقوف)وجعل انتقال الحرارة من خالل العناصر المعتمة لاالف الم ن  

 . الراحة الحرارية داخاها
 التوجيه  -3

 .الارب لاااع انطول_كان توجيا غرف انخت ار  اتجاه الار        
 المواصفات الخاصة لكل غرفة -16
 ( (Aالغرفة  -2

المختافرة   حرثالمعتمردة نغررا  المقارنرة  رين اندار الحررار  لحرانت الانسراس وهرؤ الحالرة الحالرة  ( (Aالارفةتمثل      
 . انفال حراريا والحالة التؤ تمثل ااعف ادار حرار   هدف التوصل ال  كل من الحالة 

 الجدران  - أ
 .(1)نحو الاكل   240mm.م  س الفنؤ المثقب ايدت من مادة الطا و        
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  السقف ومرد الماء - ب
 : وط قات التسطيح اآلتية  150mmمن الخرسانة المساحة  سم  وهو       

تطارر  خرسررانة السررقف طررالرا جيرردا  مررادة ال رايمررر، وتتررر  الرر  اليرروم التررالؤ، ثررم يسرركب القيررر السرراةل دارر  السررطح وياطرر  
فررو  الجرروت، و رر ل  يصرر ح السررطح جرراهزا  لعمايررة التسررطيح اناررافؤ التررؤ م اارررة  مررادة الجرروت ومرررة اخرررال يسرركب القيررر 

مررن الرمررل فررو  ط قررة القيررر لتجنررب تمرراس السررتاير ور مررع القيررر، ثررم تواررع ط قررة السررتاير ور  سررم  خفيفررة تتاررمن ط قررة 
50mm  100 سرررم ( الرررزميج)، ويوارررع فوقهرررا ط قرررة الرمرررل النهررررmm  ومرررن ثرررم يوارررع  رررالط التسرررطيح الخرسرررانؤ ،

 . 40mmو سم   mm(800x800) ا عاد ( الاتايكر)
 . 120mmوسم  500mmأما مرد المار فقد صب من الخرسانة  ارتفا  

 . 250mmمن الخرسانة العادية  سم  وهؤ: االرضية - ة
 ( (Bالغرفة -1
 .(2)نحو الاكل  200mm .ايدت الجدران من مادة الثرمستون  سم : الجدران  - أ
 السقف واالرضية  - ب

    (A)فات وتفاصيل الارفةنفس مواص     
 الهياكل الحديدية17- 
  دند توويفها مع تأثير مواد انكسار المختافة 100mm) ،(25mmولار  التعرف دا  تأثير سم  الفجوة الهواةية     

ين تررم تصررميم وتنفيرر  هيكاررين حديرردي(  المرمررر ان رري ، أو المرمررر انسررود، أو حجررر  ادرر رة، أو الطررا و ، أو انليكو ررون)
لاررر  حمررل واسررت دال وتاييررر مررواد التاايررف، وتاييررر سررم  الفجرروة (  Ball Bearings)اثنررين، متحررركين دارر  دجررالت 

 .(4)و (3)نحو الاكاين  .الهواةية، واستعمالا لحمل الجدار المزدوة

   
صورة غرفة االختبار  (1)الشكل

(A) 
صورة غرفة االختبار  (2)الشكل

(B) 
مال الهيكل الحديدي استع  صورة (3)الشكل

 25mmالختبار الفجوة الهوائية بعرض

 

   
 (100mmالباحثان  استعمال الهيكل الحديدي الختبار الفجوة الهوائية بعرض : (4)الشكل



 1026 لسنة أذار( 1)العدد......................................................... المعمارية للهندسة العراقية المجلة

04 

 

 
 تحديد المتغيرات موضوع التطبيق 18-

 

  الجزء المختار من االطار النظري للتطبيق :(3)الجدول
 لممكنةالقيم ا المتغيرات المفردات 

 240mmبسمك مثقب فني طابوق مواد االنشاء
 200mmبسمك ثرمستون

 مواد االكساء مواد االنهاء

 50mmبسمك حجر باعذرة
 20mmبسمك مرمر ابيض
 20mmبسمك مرمر اسود
 120mmبسمك طابوق مثقب

 4mmذو لون احمر وبسمك اليكوبون

 (air space)الفجوة الهوائية 
 السمك

25mm 

100mm 

 افقي اتجاه تدفق الحرارة
 غرب-شرق نوع التوجيه التوجيه

 

 ادوات وطريقة القياس19- 
لحسررراب حمرررل الت ريرررد لفارررارات انخت رررار ترررم قيررراس درجرررة حررررارة الهررروار الرررداخاؤ ودرجرررة حررررارة السرررطوخ الداخايرررة        

، (Sensors))درجررررررة حرررررررارة الكترونيررررررة  متحسسررررررات)والخارجيررررررة لاجرررررردران انر عررررررة ولاسررررررقف  اسررررررتعمال اجهررررررزة استاررررررعار
، وسررجات National Semiconductor والمصرنعة مرن ق رل ارركة   LM35/DZ مرن النرو ( Thermistor)ثرمسرتور

مرن النرو   USB Data Acquisitionدرجات الحرارة لكل سادة اثنار فترة انخت ار لكل حالة دراسة  واسطة مجمع  يانرات 
U3-LV من انتاة اركةLabJack (.5) ، ير ط  جهاز كوم يوتر وكما مواح  الاكل 

 اسلوب تثبيت وتوزيع المتحسسات20- 
 :، لكل غرفة اخت ار دا  جدرانها وسقفها  الطريقة التالية (Sensors)متحسسات درجة الحرارة تم توزيع     
  واحد من المتحسسات(Sensors)   1100واع فؤ وسرط الارفرة دار  ارتفراmm  ال انرارية لقيراس تقري را مرن مسرتو

 .درجة حرارة الهوار الداخاؤ
    لقيرراس درجررة حرررارة السررطوخ الداخايررة والسررطوخ الخارجيررة لجرردران الارررفتين(A )و(B ) وزدررت المتحسسررات دارر  السررطح

المرمرر اسرود، أو المرمرر ان ري ، )ودا  السطح الخارجؤ لمادة انكسار ( الطا و ، أو الثرمستون)الخارجؤ لمادة انناار 
 (.6)ودا  السطح الداخاؤ لاجدار، وكما مواح  الاكل ( أو الحجر، أو الطا و ، أو انليكو ون

   لقيرراس درجررة حرررارة السررطحين الررداخاؤ و الخررارجؤ لاسررقف واررعت المتحسسررات دايهمررا  الكيفيررة المواررحة فررؤ الارركاين
 .(8)و( 7)

  RTSتطبيق نظرية21- 
تقويم الت اين فرؤ كميرة الطاقرة المسرتهاكة وحمرل تكييرف الهروار المطاروب لكرل  ان الهدف الرةيس من التط ي  العماؤ هو    

 . جيد نحمال الت ريد يتطاب معاومات تفصياية دن الفاار ومصادر الحمل الحرار ولامان تقدير . غرفة من غرف انخت ار
لفقرات السا قة فانا سيتم توايح انخت ار ال   تم توايحا فؤ ا تؤ اناافة ال  الوصف العام والوصف الخاص لارف    

والمتمثاة  نو  الهيكل اننااةؤ لكل حالة دراسة والخصراةص الحراريرة لمرواد ال نرار  انخت ار تؤمعاومات تفصياية اخرال لارف
 .وفترة انخت ار 

 للجدران والسقوف PRFعوامل االستجابة الدورية22- 
لقريم الحاصراة مرن الحسرا ات النوريرة فرؤ معرفرة الكسرب الحررار  السرادؤ لمطا قة القيم الحاصاة من التجارب العماية وا    

تتطارب ادرادة حسراب لكونهرا  ASHRAEالمقترحرة مرن ق رل   PRFوحمل الت ريد السادؤ فان قيم دوامرل انسرتجا ة الدوريرة
انخت رار لادراسرة الحاليرة، حيرث ان انروا   ترؤمعطراة ننروا  مرن الهياكرل انناراةية لاجردران والسرقوف غيرر مسرتعماة فرؤ غرف

انخت ار هؤ من اننروا  الترؤ ياريع اسرتعمالها فرؤ معورم الم رانؤ  تؤالهياكل اننااةية لاجدران والسقوف المستعماة فؤ غرف
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حسرا ها ترم  انخت رار ترؤالعراقية، ل ل  فان دوامل انستجا ة الدورية لاهياكل اننااةية لاجردران والسرقوف المسرتعماة فرؤ غرف
  Cعوامل الزمنية لاتوصيله ا ال رنامج الويعطؤ ، Program)   (PRF/RTF Generatorالحاسو ؤ  استعمال ال رنامج

 . U-Valueروال ودوامل انستجا ة الدورية 
 مناقشة النتائج23-  

ستتم مناقاة وتحايل نتاةج , وقياس المتايرات  عد ان تم تط ي  انطار النور  وتوايح المستازمات انساسية لاتط ي      
 :التط ي  التؤ تتامن

ة لحرانت الدراسرة والتؤ تتمثل  انجاز العمل التحاياؤ لنتاةج الحسا ات النوري: مناقاة وتحايل نتاةج الحسا ات النورية -2
جرررار العمايررات الحسررا ية ن MATLAB اسررتعمال النسررخة الجديرردة مررن ال رنررامج الحاسررو ؤ  (B) انخت ررار المختافررة لارفررة

 وف حانت الدراسة المختافة لارفةخالل جدران وسق  (Heat Gain)ويامل العمل التحاياؤ حساب الكسب الحرار . ساديا
الترؤ تعت رر مرن احردث النوريرات الترؤ ادتمردتها  (RTS) طريقرة  (Cooling Load)وحسراب حمرل الت ريرد   (B) انخت رار

ASHRAE (2009). 
 إجرررار القياسررات  تحايررل ومناقاررة ال يانررات التررؤ تررم الحصررول دايهررا مررن و لرر : يررل نترراةج التط يرر  العماررؤمناقاررة وتحا -1

 . (B) انخت ار لحانت الدراسة المختافة لارفة الموقعية
التحقرر  مررن مقرردار التطررا    ررين نترراةج الحسررا ات النوريررة ونترراةج التط يرر  العماررؤ و لرر  مررن خررالل المقارنررة  ررين نترراةج  -3

 .الموقعية ونتاةج القياسات RTSايات الحسا ية المعتمدة دا  تط ي  نورية العم
 

ونتوقع . زيادة دند حساب الطاقة الكهر اةية %22.3مع النتاةج العماية  فار   حققت النتاةج النورية تقار ا جيدا     
، وك ل  ددم توفر الصفار الكامل ةحصول ه ه الزيادة  س ب ددم انخ   نور اندت ار سردة الرياخ فؤ الحسا ات النوري

 .لاجو نتيجة الا ار ال   نيفار  المنطقة صيفا
      
 
 

 
  جهازصورة  :(5)الشكل 

 Labjack data acquisition 
المتحسسات على السطح الخارجي  توزيعصورة  :(6)شكلال

 لجدران غرف االختبار
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رجي المتحسسات على السطح الخا توزيعصورة :( 7)الشكل

 لسقف غرفة االختبار
المتحسسات على السطح الداخلي  توزيعصورة :( 8)شكلال

 لسقف غرفة االختبار

 
مناقشة النتائج المرتبطة بتأثير الخصائص الحرارية لمواد االنشاء ومواد االكساء الخارجي على عامل التأخر  -24

 الزمني 
ت اينررا  (B)انخت ررار ةلزمنررؤ لجرردران حررانت الدراسررة المختافررة لارفررلقررد اوهرررت نترراةج الحسررا ات النوريررة لعامررل التررأخر ا    

 : اختالف مواد انكسار الخارجؤ لاجدران وكما مواح ادناه
مرمرر والتؤ مواد انكسار لهرا هرؤ ال (B1-5)و (B1-2)و (B1-1)ان دامل التأخر الزمنؤ لجدران حانت الدراسة      

اوهرررت تطا قررا فررؤ نترراةج الجانررب النوررر  والعماررؤ، حيررث كرران دامررل   الترروالؤ، انسرود والمرمررر ان رري  وانليكو ررون، دارر
 ، وهو يعت ر اقل سادات (10) هو( العماؤالنور  و )التأخر الزمنؤ له ه الحانت ولاجان ين 

 

يل و لررر   سررر ب التوصررر، (B)انخررررال لارفرررة انخت رررار حررانت الدراسرررة ترراخر زمنرررؤ  النسررر ة لاتراكيرررب انناررراةية مرررن جررردران
 .الحرار  العالؤ وقاة السعة الحرارية لمادتؤ المرمر انسود والمرمر ان ي ، وقاة كتاة مادة انليكو ون

حيرث مرادة انكسرار لاجردران هرؤ مرادة الحجرر هرو   (B1-3)و المقا رل يالحرو ان دامرل الترأخر الزمنرؤ  لحالرة الدراسرة    
 . دامل تأخر زمنؤ ادا  من حانت الدراسة االسا قة وهو يمثل سادة لاجانب العماؤ )..(  ولاجانب النور سادة  )4.(

اوهرت النتاةج  ، 120mmالفنؤ المثقب  سم  -هؤ مادة الطا و  (B1-4)مادة انكسار لاجدران فؤ حالة الدراسة      
لاجانرب  سرادة (12)لاجانرب النورر  و  سرادة (14)هرو ( النور  والعماؤ)دامل التأخر الزمنؤ له ه الحالة ولاجان ين ان 
 ،(B)انخرررال لجردران غرفررة انخت ررار حرانت الدراسررة وهررو يمثرل ادارر  ترراخر زمنرؤ  النسرر ة لاتراكيررب انناراةية مررن. ؤعمارال

 خزنا حراريا داليا يعمل دا  تأخير سادة ال روة لاحمل الحررار  الحاصرل، و ل  ننا زيادة السم  لاجدران تجعاها تمتا 
 .(النور  والعماؤ)ولاجان ين  (B) التأخر الزمنؤ لحانت الدراسة المختافة لارفة انخت اريواح  (5)و  (4) لينالجدو 
  مناقشة النتائج المرتبطة بتأثير سمك الفجوة الهوائية على عامل التأخر الزمني 25-
 Markus Andة طريقران ، اتارح  من مالحوة طراة  حساب المقاومة الحراريرة لافجروة الهواةيرة فرؤ الدراسرات السرا قة   

Morris  تتميررز  المرونررة وسررهولة التط يرر  فررؤ حسرراب واختيررار قرريم المقاومررة الحراريررة لافجرروة الهواةيررة، لرر ل  سررتعتمد الدراسررة
 (.    6)الحالية دا  القيم  الم ينة فؤ ه ه الطريقة والمواحة فؤ الجدول 

المقاومررررة الحراريرررة لفجرررروة سررررمكها  ؤ نفرررس قيمررررةهرررر 25mmان قيمررررة المقاومرررة الحراريررررة لفجرررروة هواةيرررة سررررمكها حيرررث       
100mm  0.18 . وتسراو m2.k/W دوامرل انسرتجا ة الدوريرة  مرا ان قريمPRF    تعتمرد دار  قريم المقاومرة الحراريرة

لحالررة  PRFلاعناصررر اننارراةية المكونررة لاجرردران ومررن اررمنها الفجرروة الهواةيررة لرر ل  نالحررو ان قرريم ( الخصرراةص الحراريررة)
لجرردران غرفررة   100mmلررنفس حالررة الدراسررة  فجرروة هواةيررة PRFقرريم لهررؤ ماررا هة   25mmنررة  فجرروة هواةيررةدراسررة معي
لاتراكيررب اننارراةية ا  هررؤ  Uسررادة يمثررل قيمررة 24لررر PRFوحيررث ان مجمررو  قرريم.  Bلجرردران غرفررة انخت ررار و  Aانخت رار 

نارراةية، و مررا ان دامررل التررأخر الزمنررؤ يعتمررد دارر  لاعناصررر اننارراةية المكونررة لاتراكيررب انتع يررر دررن الخصرراةص الحراريررة 
والسعة الحرارية لامادة هؤ العامل  Uلاعناصر اننااةية دون اندتماد دا  التوجيا ، ل ل  تعت ر قيمة  الخصاةص الحرارية

ماررا ها   25mmو التررالؤ يعت رر دامرل التررأخر الزمنرؤ لاتراكيرب اننارراةية  فجروة هواةيررة دامررل الترأخر الزمنرؤ، المرتثر دار 
 . 100mmلعامل التأخر الزمنؤ لنفس التراكيب اننااةية  فجوة هواةية
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المقارنرة اما  النسر ة لانتراةج المرت طرة  ترأثير سرم  الفجروة الهواةيرة دار  دامرل الترأخر الزمنرؤ لاجانرب العمارؤ فقرد تمرت      
مايقا اهرا مرن حرانت دراسرة  رنفس مرادة انكسرار مرع  25mmلحانت الدراسة  فجوة هواةية سمكها  ين دامل التأخر الزمنؤ 
التؤ   (B1-1)، ان زيادة سم  الفجوة الهواةية لحالة الدراسةاوهرت نتاةج المقارنة ، وقد 100mmالخارجؤ و فجوة هواةية 

تأخر الزمنؤ دامل التأخر الزمنؤ، حيث ان دامل اللم تتثر دا   المرمر انسودتكون مادة انكسار الخارجؤ لاجدران هؤ مادة 
  . سادات 10، دا  التوالؤ، هو100mmوفجوة هواةية سمكها  25mm فجوة هواةية سمكها  (B2-1)و  (B1-1)لحالتؤ الدراسة
فران زيرادة سرم  الفجروة الاتين مادة اكسار جدرانهما هؤ المرمرر ان ري   (B2-2)و  (B1-2)حالتؤ الدراسةك ل   النس ة ل
لرم ترتثر دار  دامرل الترأخر الزمنرؤ،  ،(B2-2) لحالة الدراسرة  100mmال ( B1-2) ةلحالة الدراس 25mmالهواةية من 

وفجروة هواةيرة سرمكها  25mm فجروة هواةيرة سرمكها   (B2-2)  و  (B1-2)حيث ان دامل الترأخر الزمنرؤ لحرالتؤ الدراسرة
100mmسادات 10، دا  التوالؤ، هو .  

الحجررر، فرران زيررادة سررم  تررين  مررادة اكسررار خررارجؤ لاجرردران هررؤ الا (B2-3)و  (B1-3)فررؤ حررين ان حررالتؤ الدراسررة     
التأخر الزمنؤ تعمل دا  زيادة  (B2-3) لحالة  الدراسة 100mmال   (B1-3)لحالة الدراسة 25mmالفجوة الهواةية من 

لحالرة نرؤ ، حيرث ان الترأخر الزم (B1-3) لحالرة الدراسرةالترأخر الزمنرؤ  مقردار سرادة واحردة درن   (B2-3)لحالرة الدراسرة
 .سادة 12هو (B2-3) لحالة الدراسة سادة  ينما التأخر الزمنؤ  11هو (B1-3)الدراسة 

طرا و  الترؤ تكرون مرادة انكسرار الخرارجؤ لاجردران هرؤ مرادة ال  (B1-4)ان زيادة سم  الفجوة الهواةية لحالة الدراسرة      
  (B1-4)ث ان دامل التأخر الزمنؤ لحالتؤ الدراسةلم تتثر دا  دامل التأخر الزمنؤ، حي  120mmسم المثقب  -الفنؤ

  . سادة 12، دا  التوالؤ، هو100mmوفجوة هواةية سمكها  25mm فجوة هواةية سمكها  (B2-4)و
، فران ليكو رونان كانت مادة انكسار الخارجؤ لجردرانهما هرؤ نتياال  (B2-5)و  (B1-5) اما  النس ة لحالتؤ الدراسة     

يعمرل دار  زيرادة   (B2-5)لحالة الدراسة   100mmال  (B1-5) لحالة الدراسة  25mmة الهواةية من زيادة سم  الفجو 
سرادات فرؤ حرين ان الترأخر  10هرو   (B1-5) لحالة الدراسةحيث ان التأخر الزمنؤ .  مقدار سادة واحدة التأخر الزمنؤ 

 .سادة 11هو   (B2-3) لحالة الدراسةالزمنؤ 
 
 

 (النظريالجانب ) 25mm هوائية سمكهاوبفجوة  (B)لتأخر الزمني لحاالت الدراسة المختلفة لغرفة االختبار عامل ا :(4) جدولال
الرمز لحانت الدراسة 

 التأخر الزمنؤ (ط قات الجدار من الخارة ال  الداخل)ط قات الجدران لكل حالة دراسة  المختافة
Time Lag (hr.) 

ةية
هوا
وة 
 فج
سة 

لدرا
ت ا

حان
 

كها
سم

 
2

5
m

m
 

B1-1 20مرمررر اسررود+ معامررل مقاومررة السررطح الخررارجؤmm +25فجرروة هواةيررةmm +200ثرمسررتونmm + ط قررة
 44 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mmطثقك ة  ك+ 20m يا   الجص

B1-2 25فجررروة هواةيرررة+مرمررررا ي + معامرررل مقاومرررة السرررطح الخرررارجؤmm +200ثرمسرررتونmm +  ط قرررة  يرررا
 10 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mmطثقك ة  ك+ 20m  الجص

B1-3 
+ 200mmثرمسرررتون+ 25mmفجررروة هواةيرررة+ 50mmحجرررر  ادررر رة+ معامرررل مقاومرررة السرررطح الخرررارجؤ  

 12 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mmطثقك ة  ك+ 20mط قة  يا   الجص

B1-4 
ط قرررة + 200mmثرمسرررتون+ 25mmفجررروة هواةيرررة+ 120mmطرررا و + معامرررل مقاومرررة السرررطح الخرررارجؤ

 14 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mm طثقك ة  ك+ 20m  يا   الجص

B1-5 4انليكو ون+ معامل مقاومة السطح الخارجؤmm +44فجوة هواةيةmm + 240طا وmm +  ط قة  يرا
 10 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mmطثقك ة  ك+ 20m  الجص

    
 (الجانب العملي) 25mm هوائية سمكهاوبفجوة  (B)الت الدراسة المختلفة لغرفة االختبار عامل التأخر الزمني لحا:( 5) جدولال

الرمررررررررررررز لحررررررررررررانت 
 (ط قات الجدار من الخارة ال  الداخل)ط قات الجدران لكل حالة دراسة  الدراسة المختافة

 التأخر الزمنؤ
Time Lag 

(hr.) 

ةية
هوا
وة 
 فج
سة 

درا
ت ال

حان
 

كها
سم

 
2

5
m

m
 

B1-1  20مرمرررر اسرررود+ مقاومرررة السرررطح الخرررارجؤمعامرررلmm +25فجررروة هواةيرررةmm +200ثرمسرررتونmm +  ط قرررة  يرررا
 44 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mmطثقك ة  ك+ 20m الجص

B1-2 25فجرروة هواةيررة+مرمرررا ي + معامررل مقاومررة السررطح الخررارجؤmm +200ثرمسررتونmm +ط قررة  يررا   ررالجص 

20m +3طثقك ة  كmm+  10 .السطح الداخاؤمعامل مقاومة 

B1-3 
ط قرة  يرا  + 200mmثرمسرتون+ 25mmفجروة هواةيرة+ 50mmحجرر  ادر رة+ معامل مقاومرة السرطح الخرارجؤ  

 11 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mmطثقك ة  ك+ 20m الجص

B1-4 
ط قررررة  يررررا  + 200mmثرمسررررتون+ 25mmفجرررروة هواةيررررة+ 120mmطررررا و + معامررررل مقاومررررة السررررطح الخررررارجؤ

 12 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ +3mm طثقك ة  ك+ 20m الجص 

B1-5 4انليكو ون+ معامل مقاومة السطح الخارجؤmm +44فجوة هواةيةmm + 240طا وmm +ط قة  يرا   رالجص 

20m +3طثقك ة  كmm+ 10 .معامل مقاومة السطح الداخاؤ 
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( Markus And Morris ةطريقبحسب ) ة النهاياتقيم المقاومة الحرارية للفجوة الهوائية مقفل :(6)جدولال
 [275،ص12 ] 

Thermal Resistance  m
2
.K/W 

Surface 
emissivity 

 
Type or thickness of air-space 

Heat flow down-wards Heat flow horizontal or upwards 

0.11 0.11 High 
5mm 

0.18 0.18 low 

0.21 0.18
 High 

20mm or more 
1.06 0.35 low 

0.11 0.09 - 
High-emissivity planes and 
corrugated sheets in contact 

1.76 0.62 - 
Low-emissivity multiple- foil 

insulation with air-space on one side 

قيمة مقاومة الفجوة الهواةية المعتمدة فؤ الحسا ات النورية لادراسة الحالية. 
 

 )  (Bو (A) أخر الزمني لسقف غرفتي االختبارعامل الت26-  
مرادة لجميرع حرانت الدراسرة هرو متارا ا،   سر ب التارا ا فرؤ و  (B)و(A) غرفترؤ انخت رار دامل الترأخر الزمنرؤ لسرقف     

 .(B)و (A) انناار وط قات التسطيح لسقوف غرفتؤ انخت ار
سرادة لاجران ين النورر  والعمارؤ ( 12)و سرادة  (14)هرو (B)و( A)التأخر الزمنؤ لسقف كل مرن غرفترؤ انخت راران      

( A)، وهررو يمثررل تررأخرا زمنيررا داليررا نسرر ة الرر  التررأخر الزمنررؤ لجرردران حررانت الدراسررة المختافررة لارفتررؤ انخت رراردارر  الترروالؤ
( A) ارامن ط قات التسطيح لسقف غرفتؤ انخت  50mmويعزال ه ا ال  استعمال ط قة من الستايرو ور  سم ( .  B)و
 .وتأخير سادة ال روة لاحمل الحرار  الحاصلالتؤ ينتج منها الحد من اكتساب الحرارة  (B)و

النتةةائج المرتبطةةة بتةأثير الخصةةائص الحراريةةة لمةةواد االنشةاء ومةةواد االكسةةاء الخةارجي علةةى كميةةة الطاقةةة مناقشةة  27- 
 الكهربائية المستهلكة 

كمية الطاقة الكهر اةية المستهاكة الالزمة لاوصرول الر  درجرة الحررارة ل اسات الموقعيةنتاةج القيو  ان نتاةج العمايات الحسا ية
 مررواد اكسررار مختافررة  (B)لجرردران غرفررة انخت ررارالمطاو ررة لاراحررة الحراريررة لفاررارات انخت ررار، لاتراكيررب اننارراةية المختافررة 

والحالرررة ( (B1-5و (B1-4) و (B1-3)و (B1-2) و B1-1))والمتمثارررة  حرررانت الدراسرررة  25mmو فجررروة هواةيرررة 
 :ماياؤ قد اوهرت (A-0)انساس
لاجران ين  °2.3kWatt.hr/Cو °2.7kWatt.hr/Cمقردارها  (A-0) لاحالة انسراس استهال  الطاقة الكهر اةية المعدل     

  240mmثقرب  سرم مرادة الطرا و  الفنرؤ الم حيث التركيرب انناراةؤ لجردران الحالرة انسراسالنور  والعماؤ دا  التوالؤ،
و دون مادة اكسار خارجؤ، وهؤ تمثل الحالة المعتمدة نغرا  المقارنة  ين اندار الحرار  لحانت الدراسة المختافة  هدف 

  .انفال حراريا والحالة التؤ تمثل ااعف ادار حرار التوصل ال  كل من الحالة 
 

  °kWatt.hr/C 1.7و  °kWatt.hr/C 2.1مقرررداره  (B1-1)حالرررة الدراسرررة ل اسررتهال  الطاقرررة الكهر اةيرررة المعرردل    
 0.6 مقدار (A-0) لاحالة انساس ن استهال  الطاقة الكهر اةية المعدلوهو اقل مدا  التوالؤ،  ،النور  والعماؤ ينلاجان 

kWatt.hr/C° (لاجرران ين النوررر  والعماررؤ)   اكة مقرردارهانسرر ة اقتصرراد فررؤ كميررة الطاقررة الكهر اةيررة المسررته، ا  انهررا تحقرر 
  .الحالة انساسقياسا  ، النور  والعماؤ، دا  التوالؤ ينلاجان  %26.0و 22.2%
اسرتهال  الطاقرة ، وهر ه الحالرة ت رين ان هرؤ المرمرر ان ري    (B1-2)حالرة الدراسرة مادة انكسرار الخرارجؤ لجردران      

ن اسررتهال  الطاقررة الكهر اةيررة المعرردل اقررل مرروهررو  °kWatt.hr/C 1.2و °kWatt.hr/C 1.4مقررداره  الكهر اةيررة المعرردل
نسر ة ا  انهرا تحقر   ، لاجران ين النورر  والعمارؤ، دار  التروالؤ  1.1و °kWatt.hr/C 1.3 مقردار (A-0) لاحالة انسراس

قياسررا  ،لاجرران ين النورر  والعماررؤ، دار  الترروالؤ %47.8و %48.0 اقتصراد فررؤ كميرة الطاقررة الكهر اةيرة المسررتهاكة مقردارها
  .حالة انساسال 
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و  °1.1kWatt.hr/Cمقرررررداره   اسرررررتهال  الطاقرررررة الكهر اةيرررررة المعررررردلفررررران   (B1-3)الدراسرررررة  امرررررا  النسررررر ة لحالرررررة       
0.9kWatt.hr/C° ،لاحالرررة اسرررتهال  الطاقرررة الكهر اةيرررة المعررردل  اقرررل مرررن وهرررو لاجررران ين النورررر  والعمارررؤ، داررر  التررروالؤ

وهر ا يعنرؤ  لاجران ين النورر  والعمارؤ، دار  التروالؤ، °1.4kWatt.hr/C و °kWatt.hr/C 1.6 مقردار (A-0) انسراس
لاجران ين النورر  والعمارؤ،  %8 .60و %3 .59 نسر ة اقتصراد فرؤ كميرة الطاقرة الكهر اةيرة المسرتهاكة مقردارهاانهرا تحقر  
  .الحالة انساسقياسا   دا  التوالؤ،

لاجران ين  °0.6kWatt.hr/Cو kWatt.hr 0.8مقرداره   (B1-4)راسرةالد حالرة ل اسرتهال  الطاقرة الكهر اةيرة المعردل     
 1.9 مقرردار  (A-0) لاحالررة انسرراس اسررتهال  الطاقررة الكهر اةيررة المعرردل وهررو اقررل مررن النوررر  والعماررؤ، دارر  الترروالؤ،

kWatt.hr1.7وkWatt.hr/C°  ،الطاقررة  نسرر ة اقتصرراد فررؤ كميررةا  انهررا تحقرر   لاجرران ين النوررر  والعماررؤ، دارر  الترروالؤ
وهررؤ  الحالررة انسرراس،قياسررا   لاجرران ين النوررر  والعماررؤ، دارر  الترروالؤ، %73.9و %70.3 الكهر اةيررة المسررتهاكة مقرردارها

 .  النس ة لحانت الدراسة انخرال اقتصاد فؤ كمية الطاقة الكهر اةية المستهاكة تمثل ادا  نس ة
 °kWatt.hr/C 1.4و °kWatt.hr/C 1.7مقرررداره  (B1-5)حالرررة الدراسرررة ل اسررتهال  الطاقرررة الكهر اةيرررة المعرردل     

 1.0 مقدار (A-0) لاحالة انساس ن استهال  الطاقة الكهر اةية المعدلوهو اقل م لاجان ين النور  والعماؤ، دا  التوالؤ،
kWatt.hr/C°0.9و kWatt.hr/C° ،ة الطاقة نس ة اقتصاد فؤ كميا  انها تحق   لاجان ين النور  والعماؤ، دا  التوالؤ

 .الحالة انساسقياسا   لاجان ين النور  والعماؤ، دا  التوالؤ، %39.0و  %37.0 الكهر اةية المستهاكة مقدارها
األفارل حراريرا حيرث انهرا هرؤ  مثقرب - مرادة اكسرار خرارجؤ طرا و  فنرؤ (B1-4)مما سر   يتارح ان حالرة الدراسرة      

 مررادة  (B1-1)وحالررة الدراسررة  ،الحالررة انسرراساةيررة المسررتهاكة قياسررا  نسرر ة اقتصرراد فررؤ كميررة الطاقررة الكهر حققررت ادارر  
اقتصرراد فررؤ كميرة الطاقررة الكهر اةيررة تمثرل أسرروأ ادار حررار  حيررث انهررا حققرت اقررل نسر ة اكسرار خررارجؤ مرن المرمررر انسررود، 

 (10) و (9)  ين، والتؤ يواحها الاكاالحالة انساسالمستهاكة قياسا  
  (B)ة الهوائية على كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لغرفة االختبارتأثير سمك الفجو 28-  

يتاح ان لحانت الدراسة المتقار رة او المتارا هة  معردل درجرة حررارة الهروار الخرارجؤ كمرا فرؤ حرالتؤ ( 7)من الجدول      
ادار   25mm فجروة هواةيرة   (B1-2)لحالرة الدراسرة اسرتهال  الطاقرة الكهر اةيرة المعردل، ان (B2-2)و (B1-2)الدراسة 

، حيررث ان الطاقررة الكهر اةيررة 100mm فجرروة هواةيررة   (B2-2)   لحالررة الدراسررة اسررتهال  الطاقررة الكهر اةيررة المعرردلمررن 
اسرتهال  الطاقررة ا  ان  .دار  التروالؤ KWatt.hr( 1.1و1.2 )هرو   (B2-2)و (B1-2) حرالتؤ الدراسرةالمسرتهاكة ل

 . %4.2 نس ة   (B2-2)لحالة الدراسة استهال  الطاقة الكهر اةية المعدليزيد دا   (B1-2)اسة لحالة الدر  الكهر اةية المعدل
 

 
   للجانب النظري  (A-0)والحالة االساس (B)استهالك الطاقة الكهربائية المعدل لحاالت الدراسة لغرفة االختبار :(9)شكل ال
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 (A-0)والحالة االساس  (B)لحاالت الدراسة لغرفة االختباراستهالك الطاقة الكهربائية المعدل  :(10)شكل ال

 (الجانب العملي): المصدر/   
 

، المتطا قررة  معرردل درجررة حرررارة الهرروار الخررارجؤ، حيررث يكررون (B2-3)و  (B1-3) كرر ل   النسرر ة لحررالتؤ الدراسررة     
هرو ادار   KWatt.hr 0.9وال   يسراو   25mm فجوة هواةية  (B1-3) لحالة الدراسة استهال  الطاقة الكهر اةية المعدل

 .KWatt.hr 0.8والر   يسراو  100mm  فجروة هواةيرة  (B2-3)لحرالة الدراسررة    استهال  الطاقة الكهر اةية المعدلمن 
تزيررد دارر  الطاقررة الكهر اةيررة المسررتهاكة لحالررة   (B1-3) وهرر ا يعنررؤ ان كميررة الطاقررة الكهر اةيررة المسررتهاكة لحالررة الدراسررة

 . % 4.4 نس ة   (B2-3)اسةالدر 
يقارل مرن كميرة الطاقرة الكهر اةيرة المسرتهاكة  100mmال  25mm يتاح مما س   ان زيادة سم  الفجوة الهواةية من     

 .%4.3 نس ة 
 

لكهربائية وكمية الطاقة ا  25mmسمكهانسبة التباين وكمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لحاالت الدراسة بفجوة هوائية : ( 7) الجدول
 (الباحثين/ الجانب العملي) :المصدر/ (B)لغرفة االختبار   100mmالمستهلكة لحاالت الدراسة بفجوة هوائية سمكها

حانت 
 الدراسة 

 ط قات الجدران لكل حالة دراسة
 (ط قات الجدار من الخارة ال  الداخل)

درجة معدل 
حرارة الهوار 
 الخارجؤ
لاليام 
المعتمدة 
 Cلالخت ار

ة الطاقة كمي
الكهر اةية 
المستهاكة 
KWatt.hr 

كمية الطاقة 
الكهر اةية 
المستهاكة 

KWatt.hr/C° 

نس ة الت اين 
 ين كمية 
الطاقة 
الكهر اةية 
المستهاكة 

لحانت الدراسة  
مع الحالة 
 انساس

نس ة الت اين  ين 
استهال  الطاقة 
الكهر اةية المعدل 

لحانت الدراسة  فجوة 
 25mmهواةية سمكها 

ولحانت الدراسة  فجوة 
 هواةية سمكها

100mm 

A-0 

الحالة 
 انساس

 ط قة  يا   الجص+ 240mmطا و 

20m +3 طثقك ة  كmm. 39.8 30 2.3 - - 

B1-2 

+ 25mmفجرررررررررررررررروة هواةيررررررررررررررررة+مرمرررررررررررررررررا ي 
ط قررررررررررررررررة  يرررررررررررررررررا  + 200mmثرمسررررررررررررررررتون

 .3mmطثقك ة  ك+ 20m الجص
35.1 13 1.2 47.8% 

4.2% 

B2-2 

فجررررررررررررررررررررررررروة + 20mmمرمرررررررررررررررررررررررررر ا ررررررررررررررررررررررررري 
+ 200mmثرمسرررررررررررتون+ 100mmةيرررررررررررةهوا

طثقاااااك + 20m ط قرررررة  يرررررا   رررررالجص

 .3mmة  ك

35.2 12 1.1 52.0% 

B1-3 
فجررررررررررررررررررررررروة + 50mmحجرررررررررررررررررررررررر  ادررررررررررررررررررررررر رة 

ط قرة + 200mmثرمسرتون+ 25mmهواةية
 .3mm طثقك ة  ك+ 20m يا   الجص

36.6 11 0.9 60.8% 
4.4% 

B2-3 50حجررررررررررررررررررررررررر  ادررررررررررررررررررررررررر رةmm + 65.2 0.8 10 37فجررررررررررررررررررررررررروة% 
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+ 200mmثرمسرررررررررررتون+ 100mmهواةيرررررررررررة
 طثقاك ةا  ك+ 20m لجصط قرة  يرا   را

3mm. 
 فجرروة  حررانت الدراسررةو  25mm سررمكها  فجرروة هواةيررة الطاقررة الكهر اةيررة المسررتهاكة لحررانت الدراسررةفررؤ كميررة انقتصرراد معرردل نسرر ة 

 (B)لارفة انخت ار  25mm سمكها هواةية
4.3% 

 
 ية والتطبيق العمليالمرتبطة بنتائج الحسابات النظر  النهائيةاالستنتاجات 29- 

زيادة السم  لاهيكل اننااةؤ لاجدران  استعمال مرواد انكسرار تعمل السعة الحرارية لاتراكيب اننااةية لاجدران من خالل  -
دار  الحجرر مادة دالية  مثل  حرارة نودية اختيار مواد انكسار  ات او  120mmالمثقب  سم  -طا و  الفنؤمثل مادة ال

ترتخر انتقرال الحررارة الر  الم نر  الر  السرادة الترؤ تصرل فيهرا درجرة حررارة و  لاتراكيب اننااةية لاجدران رار خزن الحزيادة ال
أمررا مررواد انكسررار قاياررة . وتررأخير سررادة الرر روة لاحمررل الحرررار  الحاصررل. الهرروار المحرريط واناررعا  الامسررؤ الرر  قرريم واطةررة
 العازلرة  polyethyleneط قرة مرن مرادة الرر يرا قاريال دار  الررغم مرن وجرود الكتاة مثل مادة انليكو ون فأنها تعطؤ تأخرا زمن

 . س ب قاة الخزن الحرار  امن تركيب الواخ انليكو ون و ل   3mm سم  
 . أن مادة الثرمستون لها تأخر زمنؤ دالؤ  س ب توصياها الحرار  المنخف  - 
 ومررواد انناررار ارر  الخصراةص الحراريررة لمررواد انكسرار الخررارجؤمقردار الزيررادة فررؤ دامرل التررأخر الزمنررؤ لاجردران يعتمررد د- 

 .لاجدران
حققررت نسرر ة اقتصرراد فررؤ كميررة الطاقررة الكهر اةيررة  120mmالمثقررب  سررم  -طررا و  الفنررؤحررانت الدراسررة  مررادة اكسررار ال -

اقرل مرن السرعة الحراريرة  لكرون السرعة الحراريرة لمرادة الحجرر  اسرتعمال مرادة الحجرر ، المستهاكة ادا  مرن النسر ة المتحققرة 
و ل   س ب زيادة السم  لاهيكل اننااةؤ، ه ا يعنؤ ان زيادة السم  لاهيكل اننااةؤ يسادد  المثقب -طا و  الفنؤلمادة ال

  . فؤ التقايل من استهال  الطاقة الكهر اةية فؤ الم انؤ
فاررل حراريررا حيررث انهررا حققررت ادارر  األهررؤ  120mmمثقررب  سررم  -حررانت الدراسررة  مررادة اكسررار خررارجؤ طررا و  فنررؤ -

تمثرل أسروأ  مرادة اكسرار خرارجؤ مرن المرمرر انسرود، وحرانت الدراسرة  ،نس ة اقتصراد فرؤ كميرة الطاقرة الكهر اةيرة المسرتهاكة
 التوصريل الحررار  العرالؤ اقتصاد فؤ كمية الطاقة الكهر اةيرة المسرتهاكة و لر   سر بادار حرار  حيث انها حققت اقل نس ة 

وه ا يعنؤ استعمال مواد اكسار  ات توصيل حرار  منخف  هرو واحرد مرن الحارول الفعالرة فرؤ التقايرل مرن . ،انسود لامرمر
 .    الكسب الحرار  لام ن 

و ل   س ب الكثافرة  فؤ كمية الطاقة الكهر اةية المستهاكة ،دالية حققت نس ة اقتصاد  (B)حانت الدراسة لارفة انخت ار -
حمررل الت ريررد ة الحراريررة المنخفاررة لمررادة الثرمسررتون التررؤ ينررتج منهررا الحررد مررن اكتسرراب الحرررارة والتقايررل مررن القاياررة والموصرراي

 .لاوصول ال  درجة الحرارة المطاو ة لاراحة الحرارية لفاارات انخت ار الكاؤ وكمية الطاقة الكهر اةية المستهاكة
ن يزيررد مررن اناررعا  الامسررؤ المررنعكس الرر  الخررارة، ويقاررل مررن اسررتعمال انلرروان الفاتحررة فررؤ السررطوخ الخارجيررة لاجرردرا -

 .انمتصاصية لالاعا  الامسؤ ودرجات حرارة الهوار
تقار رررا الحسررا ات النوريرررة ونترراةج التط يررر  العمارررؤ لاطاقررة الكهر اةيرررة المسررتهاكة لحرررانت الدراسررة المختافرررة حققررت نتررراةج   -

فررؤ الحسررا ات التخمينيررة نحمررال الت ريررد ننرروا  مختافررة مررن مررواد  (RTS)وهرر ا يعنررؤ ان مررن الممكررن ادتمرراد نوريررة . جيرردا،
 . انناار ومواد انكسار ولمتايرات اخرال غير المعتمدة فؤ الدراسة الحالية من الهياكل اننااةية لاجدران المزدوجة

   ويعمل دا  تحسين اندار الحرار  وجود فجوة هواةية امن الجدران الخارجية يزيد من المقاومة الحرارية لاجدران الخارجية
 .لام ن  ويقال من استهال  الطاقة الكهر اةية

   25ان زيادة سم  الفجوة الهواةية منmm   100الmm  4.3يقال من كمية الطاقة الكهر اةية المستهاكة  نس ة%. 
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 التوصيات30- 
 مرادراة  يجرب فإنرا الطاقرة، مرن معردنت اسرتهال   لالحرارة من خالل الجدران الخارجية لام نر  والتقاير من اكتساب لاحد

 :ماياؤ
  استعمال مواد اناار ومواد اكسار  ات سعة حرارية دالية وتوصيل حرار  منخف. 
   ادتماد مادة الثرمستون كمادة اساسية لا نار لما تحققا من تقايل فؤ حمل الت ريد المطاروب و الترالؤ التقايرل مرن اسرتهال 

 .غرا  تكييف الم ن  لكونا  و سعة حرارية دالية وتوصيل حرار  منخف الطاقة الكهر اةية ن
  تامين الفجوة الهواةية فؤ الجدران الخارجية لتحسين اندار الحرار  لام ن. 
 استخدام انلوان الفاتحة فؤ السطوخ الخارجية لاجدران . 
 وان يراد   لر  فرؤ  ندا  طاقة امسية صيفا ان تعاد دن زيادة السطوخ ال ناةية الموجهة نحو الار  والارب لتعراها

 . المراحل انول  من دماية التصميم
 يرولؤ أن المصرمم دار  لر ل  لام نر  الحررار  دار  األدار واارح الم نر  لهرا ترأثير تصرميم دمايرة مرن األولر  المراحرل 

 .م انوليةوفؤ مراحل التصمي لام ن  الحرار  دا  األدار تتثر التؤ  دراسة العوامل إهتماما أك ر
  العامرة الفنيرة والمواصرفات إدرداد مردونات العرزل الحررار محاولرة انسرتفادة مرن نتراةج واسرتنتاجات الدراسرة الحاليرة فرؤ 

 . لتنفي  الم انؤ فؤ العرا ، التؤ تت ن  اددادها وزارة اندمار وانسكان وددد من المتسسات انكاديمية
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