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 بغداد   -العراق   
 (24/3/2014تاريخ القبول:  ---- 24/11/2013)تاريخ األستالم :

 المستخمص :
بعض مواد اإلنياء التي  قد تسبب زيادة في درجػة حػرارة منػاخ في تغميؼ االبنية في االونة االخيرة استخداـ  لوحظ        

البيئة الحضرية وتكويف مناخ موضعي يختمؼ في حرارتو عف مناخ منطقة اخرى  بحسب النوعية السائدة  فػي تمػؾ المنطقػة 
المناطؽ السكنية  مف مواد انياء وخصوصا في الشوارع التجارية  التي يعتقد اف تحسس الناس بيذه التاثيرات يكوف اكثر مف

لقد سعى البحث الى الكشؼ عػف اثثػر الحػراري لمطاقػة الحراريػة المنبعثػة والمنعكسػة  التي يتواجد الناس فييا داخؿ البيوت, 
 .لمواد االنياء السائدة االستخداـ في بمدنا لتتوفر لدى المصمميف البيانات التي عمى ضوئيا يدعـ المعماري اختياراتو 

ـ X 2ـ طػوؿ 3,2وأبعػاد   10:1نيج التجريبي مف خالؿ بناء أنموذج لجزء مف شارع تجاري بمقياس رسـ اعتمد البحث الم
( متر مف الواقع الطبيعي  جزء مف شارع 12ـ ارتفاع( يمثؿ ثمانية أبنية بارتفاع ثالثة طوابؽ لشارع عرضو  X  1,1عرض

(،  اف اعتمػػاد اسػػموب 2012ي شػػيري  ب و أيمػػوؿ  الرشػػيد/ مدينػػة بغػػداد( حيػػث جػػرى تصػػميـ النمػػوذج واخػػذ القياسػػات فػػ
حتػى عنػد تصػغير حجػـ النمػوذج لكػوف  ثابػت مػف الحسػابات الرياضػية  النموذج التجريبي في ىذه الدراسة اقرب الى الواقػع 

 النموذج يتاثر طرديا  بتكبير وتصغير االبعاد  خاصة انو لـ نتمكف مف توفير شوارع تتشابو بيا االنياء ت  
يكؿ النموذج بالشكؿ الذي يتحمؿ تغير أي عدد مف مواد التغميػؼ و السػماح باخػذ قياسػات حراريػة حيػث تػـ أختبػار صمـ ى 

( مػع Fluke Camera Ti32ستة عينات تـ تركيبيا بالتوالي في النموذج وتصوير اثبنيػة بجيػاز قياسػات حراريػة متطػور  
( وىػػو برنػػامج حاسػػوبي   Smart Viewحميػػؿ النتػػائج برنػػامج  اسػػتخداـ محػػارير لقيػػاس درجػػة حػػرارة اليػػواء, واعتمػػد فػػي ت

 ممحؽ بالكاميرا الحرارية بغية تحميؿ اثر الطاقة الحرارية المنبعثة والمنعكسة لكؿ مادة إنياء.
( اف أعمػى مػادة إنيػاء مػف  2012أظيرت  نتائج االختبار لمعينات الستة الشائعة االستخداـ التػي اختبػرت فػي شػير ايمػوؿ  

ة أثرىا الحراري في المناخ الموضعي خالؿ النيار ىو االليكوبوف اثبيض, واقؿ مادة إنياء ليا أثرًا حراريا خػالؿ النيػار ناحي
 ىو النثر االبيض. 

 الكممات المفتاحية : البيئة الحضرية المستدامة ,التصميم المناخي, مواد االنهاء, التصميم الحضري  
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Abstract:  

It has been found recently, that many architects are using  new imported materials for 

external cladding,  which might cause an increase  in air temperature of the urban 

environment, and  creating new microclimate thermally  differ from other places according to 

the type of cladding materials used on building façade , especially in commercial streets, 

which is believed that most people feels changes in  thermal difference   in commercial streets 

more than the difference  in residential districts, where people are usually  indoors. 

So due to the lack of information about the effect of such material on urban environment, the 

paper aimed  to contribute  in discovering the effect of thermal  reflectivity and emissivity of 

number of cladding materials commonly used by local designers, in order that designers can 

have useful information, so that they will be free to choose the proper and the best suitable 

materials. 

For getting better and more realistic results, an experimental model of  a part of commercial 

street represents 8 three story buildings  Scale 1:10 has been built on the roof of Department 

of Architecture, University of Technology , Baghdad, Iraq during August & September 2012. 

The selected scale model  has been chosen because it is suitable for taking measurements with 

the available infra red image camera (Fluke Came Ti32), the  electronic digital thermometers 

as well as the suitability for the available thickness of selected cladding materials 

The skeleton of the commercial street model has designed in a way that it can  help in 

changing and testing easily any type of cladding material.  

The experiments for six common cladding materials, shows that the material with highest 

thermal effect on microclimate during day time is the white aluminum composite panels, and 

the least effect is by using ruff white cement rendering. 

It has to be  pointed out her that using the experimental model in this study is closer to reality 

than mathematical calculations even when reducing  the size of the model, due  to the fact that 

model factor is influenced directly proportional to the model scale, and because  we could not 

find commercial streets with uniform and similar cladding material . 

 

Key words: Sustainable urban environment, climatic design, Cladding Materials, urban 
design 
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 المقدمة -1
البنػػاء ومػػواد اإلنيػػاء المختمفػػة  أسػػاليبالمتقدمػػة فػػي  اأف التطػػور السػػريع الػػذي يشػػيده العػػالـ مػػف مظػػاىر التكنولوجيػػ       

لممبػػػاني يػػػوثر بصػػػورة أو بػػػخخرى عمػػػى منػػػاخ البيئػػػة الحضػػػرية المصػػػغر بسػػػبب كثافػػػة المبػػػاني ومػػػواد اإلنيػػػاء ذات الخػػػوا  
الحراريػػػة التػػػي ادت إلػػػى مشػػػكمة التمػػػوث الحػػػراري التػػػي زادت حػػػرارة ىػػػواء الشػػػارع, لكػػػوف الخصػػػائ  الفيزيائيػػػة  كاالنبعاثيػػػة 

لبعض مواد اإلنياء تتػخثر باإلشػعاع الشمسػي السػاقط عمييػا, مولػده انبعاثػات حراريػة ووىػج يعػود بالضػرر عمػى واالنعكاسية( 
مسػتخدمي الطريػؽ ومنػاخ البيئػة الحضػرية بشػكؿ عػاـ, ولمكشػؼ عػػف مػدى أثػر ىػذه المػواد عمػى الراحػة الحراريػة لمسػػتخدمي 

ف مواد اإلنياء الخارجية المختمفة لممباني وتخثيراتيا عمى مناخ الشارع جاءت فكرة البحث لتشخي  الحالة الحرارية الناتجة م
البيئػػة الحضػػرية, خاصػػة بعػػد تػػوفر أجيػػزة قيػػاس حديثػػة لػػـ تكػػف موجػػودة فػػي السػػابؽ كالكػػاميرات الحراريػػة وكػػاميرات اثشػػعة 

 مى البيئة. تحت الحمراء التي تكتشؼ وتحمؿ تخثيرات مواد اإلنياء المختمفة وانبعاثاتيا الحرارية الضارة ع
 -الدراسات السابقة والمشكمة المطموب بحثها:-2

تػػـ اسػػتعراض عػػدد مػػف البحػػوث التػػي تناولػػت الخصػػائ  الحراريػػة لمػػواد االنيػػاء ووجػػد اف ىػػذه البحػػوث امػػا كانػػت قػػد       
[ او انيػا بحػوث 5,4,3,2,1عنيت بالخصائ  الفيزيائية ليا في جانب العزؿ الحراري واالنعكاسػية واالنبعاثيػة بشػكؿ مجػرد  

لمشركات المنتجة ليذه المواد والتي لـ تخص  في بحوثيا عمى تػاثير اسػتخداـ ىػذه المػواد عمػى حػرارة البيئػة الحضػرية إنمػا 
 عمى صفاتيا الفيزيائية وديمومتيا.

لتسػاعد لممصػمميف  لذا يسعى البحث الى القياـ بدراسة تطبيقية إلستكشاؼ أثر ىذه المواد عمى حرارة بيئة الشػوارع التجاريػة 
 عمى توفير الراحة الحرارية لمستخدمي ىذه الشوارع  مف خالؿ االختيار الصحيح لممواد

 معمومات تساعد في كشف السموك الفيزيائي لممواد:-3

 [.382,  5أف جميع مواد اإلنياء ترجع في تكوينيا إلى احد العناصر التالية  أنواع مواد اإلنهاء: 3-1
   المواد الصخريةRock Material.َوجدْت في الحالِة الطبيعيِة مثؿ الحجارِة والطيِف :) 
   المواد العضويةOrganic Material.مثؿ الخشب الذي ىو عبارة عف ألياؼ خموية :) 
   المواد المعدنيةMetal Material . وىي عبارة عف جزيئات مدمجة مع بعضيا توجد في الطبيعة :) 
   المواد االصطناعيةSynthetic Material.ظ: كالزجاج والبالستؾ الذي ىو مف الصنع البشري) 
  المواد اليجينةHybrid Material.كالكونكريت أو المواد الناتجة مف دمج مادتيف صناعيتيف أو أكثر : 

     [.24, 1 ,أف تنوع مواد إالنياء المحمية أدى إلى تقسيميا إلى ثالث أصناؼ
  الصنؼ اثوؿ  مواد االكساء(facing materials  ىي المواد التي تستخدـ الكساء أوجو جدراف المباني بمادة :

تختمؼ عف المادة التي تكوف المنشئ ومثاليا الطابوؽ والحجر والمرمر والمعدف وغيرىا مف المواد, وتستخدـ ىذه 
 .المواد بكثرة في المباني التجارية والسكنية, لذا فسوؼ يتـ انتخاب بعض منيا لمتجارب العممية

   الصنؼ الثاني مواد اإلنياءfinishing materials تتضمف الطمس الناعـ باستخداـ االسمنت والرمؿ :)
 sand-cement mortar المصقوؿ والطمس الخشف باستخداـ االسمنت والرمؿ الممزوجاف بالحجر المكسر ) 
  (cement –filler –crushed stones mortarت مف الخشونة حيث يمكف الحصوؿ عمى ثالث تدريجا

ممـ( والمتوسطة الحجـ  1 – 0.3باستخداـ ثالث أحجاـ مختمفة مف الحجر المكسر وىي صغيرة الحجـ سمكيا   
ممـ( يمكف خمطيا بإصباغ أسمنتية مختمفة اثلواف وسيتـ  9.5-4.75ممـ( والخشنة سمكيا    4.75-1سمكيا   

 انتخاب أحدىا في تجربتنا الحالية 
 إنيػاء اثرضػيات والسػطوح    الصػنؼ الثالػث مػوادroofing &floor finishing materials:)  تتضػمف الوحػدات

 الكونكريتية واإلسفمت ومواد التبميط وغيرىا.
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تتصرؼ مواد االنياء حراريا بصورة عامة وحسب نوعيا بما يساعدىا عمى التخم   الخواص الحرارية لمواد اإلنهاء: 3-2
 واء كانت ىذه الحرارة مف مصدر طبيعي أـ صناعي وىي: مف حرارتيا عمى ثالثة انواع , س

 .مواد تفقد الحرارة بصورة سريعة 
 .مواد تفقد الحرارة بصورة معتدلة 
 .مواد تحتاج وقت طويؿ إلعادة إشعاع الحرارة الساقطة عمييا 

[, وىػػذه 386, 5ىػػذه اثنػػواع مػػف المػػواد تمتمػػؾ خػػوا  ليػػا اثػػر ميػػـ فػػي تحديػػد كميػػة اإلشػػعاع  المنبعػػث مػػف السػػطح  
 الخوا  ىي:

(:كميػة الحػرارة المطموبػة لرفػع درجػة حػرارة الجسػـ درجػة Heat Capacity of Materialالسػعة الحراريػة لممػادة   3-2-1
 . وتعتمد السعة الحرارية لممادة عمى كؿ مف:كمفف/  جوؿمئوية واحدة, ووحدة قياسيا 

الحرارة النوعية   كمية الحرارة الالزمة لرفع غػراـ واحػد مػف الجسػـ درجػة مئويػة واحػدة( , ووحػدت قياسػيا جػوؿ /  كجػـ .ْ ـ( 
 مفف(.أو جوؿ /  كجـ . ك

 . 3الكثافة , ووحدة قياسيا كجـ/ـ
وبما أف اختالؼ الحرارة النوعية بيف المواد البنائية المختمفة صغيرة جدا فػاف الكثافػة ىػي الفيصػؿ فػي تحديػد السػعة الحراريػة 

قػَؿ النفػاذ الحػراري لمواد البناء، ومف ثـ القدرة التوصػيمية ليػذه المػواد, ثنػو كممػا زادت كميػة الحػرارة المطموبػة لتسػخيف المػادة 
[, وعندما تكوف السػعة الحراريػة عاليػة لممػادة تكػوف ذات مقاومػة عاليػة، بينمػا المػواد 97, 4إلى الداخؿ عف طريؽ المادة  

ذات السػعة الحراريػػة الواطئػػة تكػػوف ذات مقاومػػة قميمػػة ومػػف ثػػـ تممػؾ تػػخثيرًا قمػػياًل أو معػػدـو فػػي توليػػد جػػزر الحػػرارة الحضػػرية 
 ثيرىا مساءا.التي يظير تا

(: امػػتالؾ المػػادة القػػدرة عمػػى خػػزف الحػػرارة, حيػػث إف الصػػفة اثساسػػية لممػػادة Thermal Massالكتمػػة الحراريػػة   3-2-2
ذات الكتمػػة الحراريػػة ىػػي القػػدرة عمػػى امتصػػا  الحػػرارة وخزنيػػا وعنػػد زواؿ المػػوثر فػػي النيايػػة تحريػػر الحػػرارة, فػػالمواد ذات 

حراريػػة قميمػػة لرفػػع درجػػة حرارتيػػا وبػػذا فكميػػة الحػػرارة التػػي خزنتيػػا لرفػػع درجػػة حرارتيػػا قميمػػة  الػػوزف الثقيػػؿ تحتػػاج الػػى طاقػػة
ويطمؽ عمييا بذات الكتمة الحرارية القميمة, أما المواد ذات الكثافة الواطئة فإف رفع درجة حرارتيا يحتاج الػى طاقػة كبيػرة وبػذا 

 لمدة زمنية طويمة مف بث حرارتيا الى الفضاء بعد زواؿ الموثر.فإنيا تمتمؾ كتمة حرارية كبيرة وانيا تستمر وببطئ و 
(: قػػدرة المػػادة لنقػػؿ الحػػرارة, فكممػػا قمػػت قيمػػة الموصػػمية الحراريػػة conductivity Thermalالموصػػمية الحراريػػة   3-2-3

 بطيئًا.لممادة ستسيـ في توليد تخثير حراري كبير بعد زواؿ الموثر الف انبعاث الحرارة لممادة سيكوف 
لذلؾ فإف سطح مادة اإلنياء أما أف يكػوف باعػث لمحػرارة أو عػاكس ليػا أو أنػو يتممػؾ كػال الخاصػيتيف, فاالنعكاسػية الحراريػة 

[ ,أمػػا االنبعاثيػػة الحراريػػة تعنػػي امػػتالؾ القػػدرة إلشػػعاع الموجػػات 6تعنػػي كميػػة الحػػرارة التػػي تػػنعكس مػػف الجسػػـ أو السػػطح  
( إلػى أف السػطح عنػدما يكػوف فػي أي  درجػة حػرارة أعمػى مػف الصػفر Max Planckالنػؾ  , أشػار مػاكس ب] 7[الحراريػة 
[, الطػوؿ 111, 8سػيبعث الطاقػة الحراريػة عمػى الطيػؼ المحػدد مػف الطػوؿ ألمػوجي  (Kelvin, -273 °C 0)المطمػؽ 

ؼ االنبعػاث اثعظػـ نحػػو ألمػوجي ثعظػـ انبعػاث يتناسػب عكسػيا مػع درجػة الحػػرارة المطمقػة وكممػا زادت درجػة الحػرارة انحػر 
( يبػيف اإلشػعاع فػوؽ الطػوؿ ألمػوجي لمػا يػدعى  بالجسػـ اثسػود( بػدرجات حػػرارة 2اثطػواؿ الموجيػة اثقصػر, وفػي الشػكؿ  
تمتمػؾ انبعػاث أعظػـ فػي اثشػعة تحػت الحمػراء عنػد  (Kelvin or 27 °C 300)مختمفة, اثجساـ بدرجػة حػرارة البيئػة عنػد 

 ميكروف.   10طوؿ موجي 
 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%81%D9%86
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 ] 8[( طيؼ الطاقة المنبعثة مف الجسـ اثسود2شكؿ   
 كمفف يمثؿ طيؼ الطاقة المتولد مف قبؿ الشمس.  5.800المنحني اثعمى في المخطط عند 

                                                              1      …………………………) 
Eblackbody

Enormal


 
                                                              2…………………………) 4.. TE  

 
 x 10-11 , )T4 8.13ثابػت بولتزمػاف والػذي قيمتػو   االنبعاثية لمجسػـ, تمثؿ الطاقة المنبعثة مف السطح,  Eحيث 

درجػػة الحػػرارة المطمقػػة, الجسػػـ أو السػػطح الػػذي يبعػػث كػػؿ الطاقػػة الحراريػػة يػػدعى بالجسػػـ اثسػػود أي يكػػوف أشػػعاعو لمحػػرارة 
% وىػػذا ممكػػف نظريػػا فقػػط, الف معظػػـ السػػطوح تبعػػث اقػػؿ مػػف ذلػػؾ, أف قيمػػة انبعاثيػػة السػػطح تتػػخثر بالعوامػػؿ التاليػػة  100

 8 ,112.] 
 اثيػػة تناسػػبا طػػردي مػػع درجػػة حػػرارة السػػطح فكممػػا ارتفعػػت درجػػة حػػرارة السػػطح درجػػة حػػرارة السػػطح: تتناسػػب االنبع

 ازدادت االنبعاثية لو.
  طبيعة السطح  درجة خشونتو(: لخشونة السطح تخثير عمى طوؿ فترة االنبعاثية الحرارية . فالسػطوح الخشػنة تػزداد

لمحػػرارة اكبػػر أمػػا السػػطوح غيػػر الخشػػنة امتصاصػػيتيا لمحػػرارة لكػػوف مسػػاحتيا السػػطحية كبيػػرة ويكػػوف مػػدة انبعاثيػػا 
 الممسػػاء( تكػػوف مسػػاحتيا معتمػػدة عمػػى السػػطح المعػػرض لوشػػعاع وبيػػذا تكػػوف الطاقػػة الممتصػػة اقػػؿ مػػف الخشػػنة 

 وتصبح مدة انبعاثيا لمحرارة اقؿ مف الخشنة.
  غيرىػا تكػػوف ذات انبعاثيػػة المػوف: تتػػخثر االنبعاثيػة الحراريػػة بمػػوف السػطح, فػػاثلواف الحػػارة كػالموف اثسػػود واثحمػػر و

عالية وذات انعكاسية قميمة وذلؾ لقدرة ىذه اثلواف عمى امتصا  الحرارة بكميات كبيػرة خػالؿ فتػرة وجػود المػوثر, 
 أما اثلواف الباردة كالموف اثبيض واثزرؽ وغيرىا مف اثلواف تكوف ذات مدة انبعاثية قميمة.

 -اإلجراءات ألتطبيقية:-4
اعتمػػد البحػػث المػػنيج التجريبػػي ولػػـ يػػتـ االعتمػػاد عمػػى الحسػػابات الرياضػػية كػػوف التجػػارب العمميػػة  اسةةة:منهجيةةة الدر  4-1

 تعطي نتائج اقرب الى الواقع حتى عند تصغير حجـ النموذج لكوف ثابت الموديؿ يتخثر طرديا مع مقياس الموديؿ.
 عمى االسس التالية:لغرض إجراء الدراسة التطبيقية اختيرت العينات عينة الدراسة:  4-2
 .واجيات االبنية في العراؽاف تكوف مف أثكثر شيوعا واستخداما في إنياء ت   4-2-1 
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 أف تكوف العينات المنتخبة تجمع بيف الماضي والحداثة. 4-2-2
 اف تكوف العينات المختارة بالشكؿ الذي يضمف وضوح االختالؼ في التخثيرات الحرارية ليا.4-2-3
االختيار مواد مستوردة مف مناطؽ ذات بيئات حرارية مختمفة عػف منػاخ العػراؽ لمخػروج بمػدى أوسػع مػف  أف يشمؿ 4-2-4

 التخثيرات الحرارية لممواد في مناخ البيئة الحضرية.
 وفي ضوء ذلؾ تـ انتخاب ستة عينات لخمس مواد وىي:

  الطػػابوؽ الجػػؼ قػػيـ   العينةةة االولةةYellow Brick perforatedمفخػػورة بػػدرجات حراريػػة عاليػػة   (: مػػادة طينيػػة
بينمػػا كانػػت فػػي السػػابؽ خشػػنة  وصػػمدة غيػػر مثقبػػة تقػػ  وتشػػكؿ  اصػػبحت تصػػنع حاليػػا صػػقيمة  مػػف اربعػػة اوجػػو

% مػػف حجػػـ 25تسػػتخدـ إلنيػػاء واجيػػات المبػػاني وىػػي حاليػػا تصػػنع  بثقػػوب نافػػذة تزيػػد عػػف  باسػػتخداـ المناشػػير
 X 11.5 X 23ـ بكثرة إلنياء الواجيات وتكوف ذات أبعاد قياسػية الطابوقة, وىي مادة شائعة االستخداـ و تستخد

 [.2, 9ميكرومتر  5.6 -2والطوؿ ألموجي  0.85سـ, االنبعاثية الحرارية ليا  7.5
 ألػواح االليكوبػوف   العينةة الثانيةة: (Aluminum Composed Panel  ألػواح مػف اثلمنيػـو المصػقوؿ الممػوف

بينيمػا مػادة عازلػة حراريػا تسػتخدـ إلنيػاء الواجيػات, وىػي مػادة حديثػة التكػويف  مممترمتكونػة مػف طبقتػيف 3سمكيا 
مستوردة كثر استخداميا في العراؽ واثارت جدال كبيرا عمى المستوى العاـ وفي االوساط المعمارية حوؿ اسػتعماليا 

ـ (,  0.003× ـ  1.2×ـ 3.2ومػػدى مالئمتيػػا لبئتنػػا  , تصػػنع بإبعػػاد مختمفػػة لكػػف البعػػد اثكثػػر شػػيوعا ليػػا ىػػو  
 تنتج بخلواف مختمفة تبدأ مف ألموف اثبيض حتى ألموف اثسود.

 ultraتـ ليذه الدراسة انتخاب لونيف مف اثكثر شػيوعا لالسػتخداـ فػي البيئػة الحضػرية ىمػا ألمػوف اثبػيض نػوع   
white والموف اثحمر نوع  0.9( الذي يمتمؾ انبعاثية حرارية ,Traffic red 3020 ) الذي يمتمؾ انبعاثية حراريػة
0.9 ]10 [. 

 المرمر   العينة الثالثة(Marble صػخر كربػوني اكتسػب شػكالو بموريػاو مميػزًا عػف طريػؽ التبمػور والػذي يػتـ غالبػًا :
أثناء عممية تحوؿ الصخور بعوامؿ الضغط والحرارة، ويتكوف الرخاـ بصفة أساسػية مػف معػادف كربونػات الكالسػيت 

ة أو متحدة مع بعضيا وتتكوف بشكؿ أساسي مف واحد أو أكثر مف معدف: الكالسيت، الػدولوميت والدولوميت منفرد
( ذو منشػخ يونػاني لالختبػار الػذي يمتمػؾ انبعاثيػة white - tacysأو السػيربنتيف, تػـ انتخػاب ألػوف اثبػيض نػوع  

 .] 11[  3كغـ / ـ  2590ميكرو متر وكثافة  5وطوؿ موجي  0.96
 الكرانيػػت   العينةةة الرابعةةةGranite صػػخر نػػاري شػػكمو الظػػاىري محبرػػب، ويتػػدرج لونػػو مػػف الزىػػري إلػػى الرمػػادي :)

الفػاتح أو الغػػامؽ, ويتكػػوف غالبػػًا مػػف الكػوارتز وسػػيميكات اثلمنيػػـو المتحػػدة مػػع واحػد أو أكثػػر مػػف المعػػادف الغامقػػة 
ي أو البرويفيػري, تػـ انتخػاب ألمػوف ويكوف نسيج سطحو متجانسًا بشكؿ عاـ، إالر أنػو قػد يكػوف مػف الصػخر الصػوان

 5والطػػوؿ ألمػػوجي  0.96اثحمػػر فػػي االختبػػار كونػػو ألمػػوف اثكثػػر شػػيوعا فػػي االسػػتخداـ, االنبعاثيػػة الحراريػػة لػػو 
 .] 12[  3كغـ / ـ  2560ميكرومتر والكثافة 

 النثر    العينة الخامسةRendering  وىو نوع مف أنواع مواد اإلنياء الخارجية قديمة االستخداـ تتكوف بصػورة :)
طبيعيػة, تخمػط  مصػادر مـ( مػف3-0أساسية مف االسمنت اثبيض وغبار الحجر أو الحجر المسحوؽ  بقطر مف 

شػف ( أو نثػر خ Smooth Renderingبنسب معينة ويػتـ نثػر الجػدراف بيػا, ويكػوف النثػر بنػوعيف أمػا نثػر نػاعـ  
 Rough Rendering  اسػػتخدـ النثػر النػػاعـ فػػي التجربػػة ليمثػػؿ النثػػر الخشػػف لكػػوف مقيػػاس النمػػوذج التجريبػػي ,)

 5.6 -2والطػػوؿ ألمػػوجي  0.92,  أمػػا االنبعاثيػػة لمنثرفيػػي باقيػػة ال تتػػاثر بتغيػػر مقيػػاس النمػػوذج التجريبػػي 10:1
 .] 13[ميكرومتر
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 ق: أدوات االختبار المستخدمة في التطبي 4-3
( التػي تعتمػد اثشػعة تحػت الحمػراء كضػوء Fluke infrared camera-Ti 32تػـ اسػتخداـ كػاميرة حراريػة متطػورة نػوع  

مرئي, والصورة الحرارية الناتجة تمثؿ اإلشعاع الحراري طويػؿ وقصػير الموجػة المنبعػث مػف اثجسػاـ الصػمبة كنتيجػة لمطاقػة 
 Smartور الحراريػة باسػتخداـ برنػامج حاسػوبي ممحػؽ بالكػاميرا الحراريػة يػدعى الحرارية التػي تمتمكيػا، كمػا يػتـ تحميػؿ الصػ

View V.3.1) 
 ]14 [. 

 

 
 Smart View V.3.1( الكاميرا الحرارية المستخدمة في الدراسة العممية ونافذة برنامج 3شكؿ 

( وضػع داخػؿ Thermometerحراري  ولقياس درجة حرارة اليواء البيئة المحيطة بمستخدمي االرصفة  تـ استخداـ محرار 
 (. Stevenson Screenصندوؽ  

 
اختبػػرت العينػػات البحثيػػة السػػتة فػػي نمػػوذج لشػػارع تجػػاري تػػـ بنػػاءه فػػوؽ سػػطح بنايػػة قسػػـ ىندسػػة  التجربةةة العمميةةة: 4-4

( متكػػوف مػػف أبنيػػة بارتفػػاع ثػػالث طوابػػؽ مػػف 5, 4كمػػا فػػي االشػػكاؿ   10:1العمػػارة فػػي الجامعػػة التكنولوجيػػة بمقيػػاس رسػػـ 
ء عمى اثبنية المطمة عمى ىػذا الشػارع, وتػـ تصػميـ خالؿ بناء الييكؿ واثعمدة باثسموب الذي يمكف معو تغيير مواد اإلنيا

حيػث اخػذ القػراءات الحراريػة لمعرفػة تصػرؼ مػواد اإلنيػاء وكػذلؾ  4154شػيري  ب و أيمػوؿ  النموذج واخذ القياسػات خػالؿ
يمكػػف  لمعرفػػة التغيػػر فػػي حػػرارة اليػػواء المتكونػػة فػػي الشػػارع بواسػػطة الكػػاميرة الحراريػػة, ولغػػرض الحصػػوؿ عمػػى نتػػائج مقارنػػة

اعتمادىػػا, وتػػـ تحييػػد حركػػػة اليػػواء داخػػؿ الشػػارع وتقميػػػؿ جريانػػو إلػػى ابعػػػد حػػد ممكػػف كػػي يظيػػػر تػػخثير االنعكػػاس والخػػػزف 
 واالنبعاثية ليذه المواد عمى مناخ الشارع والمتسوقيف.
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 ( صور منظوريو لوادي حضري مادة اإلنياء فيو مف الطابوؽ الجؼ قيـ  الباحث[.2شكؿ  

  

 ( صور منظوريو لوادي حضري مادة اإلنياء فيو مف االليكوبوف االحمر الباحث[.1شكؿ  

 -نتائج الدراسة ومناقشتهما:-5
ظيرت نتائج االختبار لمواجيتيف الشرقية والغربية لممباني في ساعات االختبار الثالثػة وىػي السػاعة والواحػدة والثانيػة والثالثػة 

الػػواجيتيف قػػد تحػػددتا بفعػػؿ تحديػػد عينػػة االختبػػار  شػػارع الرشػػيد(, حيػػث ظيػػرت مجموعػػة مػػف الصػػور بعػػد الظير,كػػوف كػػال 
 (.7, 6الحرارية لكؿ مادة في كؿ ساعة اختبار ومنيا كما في الشكؿ  
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 ( صور حرارية ومرئية لمطابوؽ الجؼ قيـ عند الساعة الواحدة ظيرا  الباحثً[.6شكؿ 

  
  

 ومرئية لرواؽ المباني ذات مادة اإلنياء الطابوؽ الجؼ قيـ عند الساعة الواحدة ظيرا  الباحث [. ( صور حرارية7شكؿ 
 اثثػرمسػتخدـ الطريػؽ يػتـ جمػع نػاتج  مػف ثػـمبيئػة الحضػرية و ل الموضػعي منػاخال فػياإلنيػاء  ةاثػر مػادوبما أننا نتعامػؿ مػع 

الػواجيتيف  متػا السػاعة الواحػدة والثانيػة والثالثػة بعػد الظيػر( لكالحراري لكؿ مادة عمى الرواؽ لساعات التصوير الثالثػة وىػي 
 اثػر كمتػاما أسوء واجيتيف نتيجػة السػتالميما كميػات كبيػرة مػف اإلشػعاع الشمسػي, والسػبب فػي جمػع وصفيالشرقية والغربية ب
ومسػػتخدـ عمػػى الشػػارع مػػف كالىمػػا  اً مزدوجػػ اثثػػر الحػػراريكونيمػػا ضػػمف بيئػػة حضػػرية ومشػػيد واحػػد فيكػػوف  الػػواجيتيف معػػاً 

فػػي ( وباعتمػػاد القياسػػات الحػػراري 3الطريػػؽ, وإليجػػاد النسػػية المويػػة لمعػػدؿ الزيػػادة فػػي درجػػات الحػػرارة تػػـ اقتػػراح المعادلػػة  
 .( يوضح النتائج النيائية8( والشكؿ  4( تـ الحصوؿ عمى النتائج المسطرة في الجدوؿ رقـ  5الجدوؿ رقـ  
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 معدل درجة حرارة الهواء  –معدل درجة الحرارة السطحية للرواق الشرقي والغربي              لمعدؿ المئوية النسبة
 (3%...  511*      =    درجات في الزيادة 

 الغربيومعدل درجة الحرارة السطحية للرواق الشرقي          الحرارة     

 

  
 نتائج البحث الميداني المختمفة في رواؽ الشارع التجاري خالؿ الفترة النيارية/ المصدر:( قراءات درجات الحرارة المخخوذة لمواد اإلنياء 5جدوؿ  

 المادة

 درجة حرارة اليواء الواجية الغربيةرواؽ  الواجية الشرقيةرواؽ 

معدؿ  الوقت / بعد الظير
التخثير 
السطحي 
لمساعات 
 الثالثة

معدؿ  الوقت / بعد الظير
التخثير 
 السطحي
لمساعات 
 الثالثة

 الوقت / بعد الظير
معدؿ 
درجة 
 حرارة
 اليواء

5011 4011 3011 5011 4011 3011 5011 4011 3011 

االليكوبوف 
 اثبيض

 ـ ْ 2882 ـْْ  27 ـْْ  27
27826 
ـ  ـ ْ 2881 ـ ْ 2788 ـ ْ 2687 ْْ

27866 
ـ  ـْ  21 ـ ْ 21 ـ ْ 2181 ْْ

21856 
 ـْْ 

المرمر 
 اثبيض

 ـ ْ 2884 ـ ْ 2781 ـ ْ 2182
27813 
ـ  ـ ْ 24 ـ ْ 21 ـ ْ 21 ـ ْ 2688 ـ ْ 2786 ـ ْ 2782 ـ ْ 2182 ْْ

21866 
 ـْْ 

الطابوؽ 
 الجؼ قيـ

 ـ ْ 2181 ـْْ  21 ـ ْ 26863 ـ ْ 2985 ـ ْ 2783 ـ ْ 2381 ـ ْ 26813 ـ ْ 2887 ـْ  2785 ـ ْ 2388
25 
 ـْْ  2181 ـْْ 

االليكوبوف 
 اثحمر

 ـ ْ 39866 ـ ْ 39 ـ ْ 21 ـ ْ 21 ـ ْ 2281 ـ ْ 2285 ـ ْ 2184 ـ ْ 2284 ـ ْ 22833 ـ ْ 2282 ـ ْ 2281 ـ ْ 2285

الكرانيت 
 اثحمر

 ـْْ  21 ـْْ  21 ـ ْ 2289 ـ ْ 2188 ـ ْ 2188 ـ ْ 2385 ـ ْ 22896 ـ ْ 2684 ـ ْ 2187 ـْْ  23
25 
 ـ ْ 21833 ـْْ 

 النثر
2388 
 ـْْ  21 ـ ْ 3988 ـْْ  2387 ـ ْ 2281 ـ ْ 2382 ـ ْ 2384 ـْْ  2282 ـْْ  21 ـ ْ 2282 ـْْ 

21 
 ـ ْ 39893 ـْْ 
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نتائج البحث  / المصدر:خالؿ الفترة النيارية رواؽ الشارع التجاريفي لمواد المختمفة ا بيف درجات الحرارةالنسبة المئوية لفروقات ( 4جدوؿ  
 الميداني

 المادة
 درجة الحرارة  لمرواقيف  معدؿ

 الشرقي والغربي
 درجة حرارة اليواءمعدؿ 

المئوية لمزيادة في  النسبة
 درجات الحرارة

 15.55% ـ ْ 21856 ـ ْ 47.56 وف اثبيضاالليكوب

 13.33% ـ ْ 21866 ـ ْ 46.915 المرمر اثبيض

 13.05% ـ ْ 2181 ـ ْ 46.58 الطابوؽ الجؼ قيـ

 10.23% ـ ْ 39866 ـ ْ 44.415 االليكوبوف اثحمر

 10.70% ـ ْ 21833 ـ ْ 44.93 الكرانيت اثحمر

 9.35% ـ ْ 39893 ـ ْ 44.05 النثر

 

 

اثثر الحراري الكمي لمواجيتيف الشرقية والغربية ودرجات حرارة اليواء لساعات االختبار الثالثة خالؿ فترة وجود الموثر/ ( معدؿ 8شكؿ  
 .المصدر:نتائج البحث الميداني
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 النتائج-6
ف الناحيػة ( أف نتػائج تحميػؿ التجربػة العمميػة كانػت أعمػى مػادة إنيػاء أثػرًا عمػى السػابمة مػ8( والشػكؿ  2نالحظ مف الجػدوؿ  

الحرارية خالؿ فترة وجػود المػوثر ىػو االليكوبػوف اثبػيض الػذي اظيػر معػدؿ فػرؽ فػي درجػات الحػرارة عػف مػادة النثػر بنسػبة 
%( وذلػػؾ بسػػبب الطاقػػة الحراريػػة العاليػػة المنبعثػػة والمنعكسػػة مػػف المػػادة نتيجػػة لمخصػػائ  المونيػػة ودرجػػة صػػقولة 6.21 

اثشعة الشمسية وانبعاث الحػرارة مػف السػطح بصػوره كبيػرة, يميػو مػادة المرمػر اثبػيض السطح المذاف يساعداف عمى انعكاس 
%( مقارنػػة بػػالنثر لمسػػبب السػػابؽ المتمثػػؿ بخصػػائ  السػػطح المونيػػة, ويميػػو الطػػابوؽ 3.98الػػذي اظيػػر معػػدؿ فػػرؽ بنسػػبة  

ائية لممػادة المتمثمػة بتركيبػة الجزيئػي %( مقارنة بمادة النثر نتيجة لمخصائ  الفيزي3.70الجؼ قيـ الذي اظير معدؿ فرؽ  
عادة بعثيا لمحرارة بصورة عالية خػالؿ فتػرة وجػود المػوثر, زيػادة  المنتظـ مما يودي إلى اكتساب المادة لمحرارة بسرعة كبيرة وا 

(  3ؾ.نػػت/ ـ 20عمػػى ذلػػؾ قمػػة كثافتػػو المػػادة مقارنػػة بمػػواد اإلنيػػاء اثخػػرى التػػي ختضػػعت لالختبػػار حيػػث كانػػت قيمتيػػا  
%( وذلػؾ بسػبب خصػائ  السػطح المونيػة 1.35وبالتالي صغر كتمتو الحرارية, يميو االليكوبوف اثحمػر الػذي اظيػر نسػبة  

عػادة بعثيػا عنػد  مقارنة بالجسـ اثسود المثالي حيث امتالؾ المادة ىذا الموف يساعدىا عمى اكتساب الحػرارة بصػورة بطيئػة وا 
لي سػوؼ يكػوف الخػزف الحػراري ليػا عػالي, أمػا فػي مػا يخػ  الكرانيػت اثحمػر الػذي زواؿ الموثر بصورة بطيئة أيضػا وبالتػا

%( نتيجػػة لخصػػائ  السػػطح المونيػػة زيػػادة عمػػى ذلػػؾ كبػػر الكتمػػة 0.89كػػاف يمتمػػؾ فرقػػا قمػػيال مقارنػػة بمػػادة النثػػر بنسػػبة  
الؿ فتػػرة وجػػود المػػوثر نتيجػػة لخصػػائ  الحراريػػة لػػو, وأخيػػرا احتػػؿ النثػػر المرتبػػة اثولػػى بقمػػة تػػاثيرة الحػػراري عمػػى السػػابمة خػػ

السطح الشكمية المتمثمة بالنتوءات وقمة كثافتيا بسبب الفراغػات التػي تتكػوف فييػا اثنػاء عمميػة النثػر والتػي تسػاعد عمػى زيػادة 
 الكسب الحراري لممادة وقمة بعثيا لمحرارة خالؿ فترة وجود الموثر

 االستنتاجات -7
ستخداميا في البيئة الحضرية ىي المادة التي تمتمؾ انعكاسية  وانبعاثية عالية فػي الوقػت إف أفضؿ مادة إنياء يمكف ا 7-1

نفسو فاكتسػاب المػادة ىػذه الخاصػية يجعميػا تكتسػب طاقػة قميمػة نتيجػة عكسػيا لمطاقػة المسػمطة السػاقطة عمييػا وكونيػا ذات 
 ذه المادة بالحرارة لمدة طويمة. انبعاثية عالية يجعميا تفقد ما كسبتو بسرعة كبيرة ومف ثـ ال تحتفظ ى

إف عممية اكتساب الحرارة مف االشعة الشمسية وفقداف الحرارة لممادة عند ثبوت انعكاسية سػطح المػادة  ومػا يتبعػو مػف  7-2
لحرارة خزف لمطاقة الحرارية قي الكتمة البنائية يعتمد بالدرجة اثساس عمى السعة الحرارية لممادة والتي تعتمد اثخيرة عمى   ا

النوعيػػة والكثافػػة(  وبمػػا أف الحػػرارة النوعيػػة لممػػواد البنائيػػة متقاربػػة, لػػذا تعتبػػر الكثافػػة مػػوثرة فػػي تحديػػد السػػعة الحراريػػة لممػػواد 
خاصة واف العمؿ البنائي ومادة الواجيات تتخثر حسابيا وواقعيػا بالسػعة الحراريػة الحجميػة وليسػت الوزنيػة, ويتناسػب اكتسػاب  

المخزونػة فػي المػادة مػع السػعة الحراريػة تناسػبا عكسػيا  فكممػا ازدادت كثافػة المػادة قمػت كميػة الحػرارة الالزمػة   كمية الحػرارة
لتسخينيا وأصبحت المادة عندىا مػادة غيػر خازنػة لمحػرارة بسػبب  ضػعؼ الكتمػة الحراريػة ليػا وعنػد زواؿ المػوثر سػوؼ تفقػد 

ارة لفتػرة طويمػة  ولػف تكػوف ذات تػاثير سػمبي عمػى البيئػة بعػد زواؿ المػوثر حرارتيا بسرعة ولف تستمر ىػذه المػادة ببعػث الحػر 
الحراري  الشمس(، أما المادة التي تممؾ كثافػة قميمػة فتكػوف كميػة الحػرارة الالزمػة لتسػخينيا كبيػرة عنػد وجػود المػوثر ومػف ثػـ 

بفتػرة زمنيػة طويمػة لػذا فيػي لػف تػنخفض اال  سوؼ تحتفظ بالحرارة لفترة طويمة بعد زواؿ الموثر لكوف حرارتيػا مػا ارتفعػت اال
 بفترة مشابية عند زواؿ الموثر ويكوف تخثيرىا في بث الحرارة طويال.

الخصػػائ  السػػطحية أو الشػػكمية لمػػادة اإلنيػػاء: كممػػا ازدادت النتػػوءات فػػي سػػطح المػػادة ازدادت مسػػاحتيا السػػطحية  7-3
ابعة لوشعاع الشمسػي السػاقط عمػى السػطح وارتػداده إليػو كمػا فػي مػادة ومف ثـ ازداد كسبيا الحراري بسبب االنكسارات المتت

النثػػر التػػي تمتمػػؾ اقػػؿ كميػػة حػػرارة مبعوثػػة مػػف سػػطحو مقارنػػة بمػػواد اإلنيػػاء اثخػػرى عنػػد وجػػود المػػوثر  اإلشػػعاع الشمسػػي( 
مقارنػػة بمػػواد اإلنيػػاء   نتيجػػة لمخػػزف الحػػراري العػػالي لػػو ومػػف ثػػـ يكػػوف اقػػؿ تػػخثير عمػػى مسػػتخدـ الطريػػؽ عنػػد وجػػود المػػوثر

 اثخرى التي تـ اختبارىا.
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الخصائ  الحرارية لمسطح: توثر الخصائ  الحراريػة لسػطح المػادة فػي المنػاخ الموضػعي لمبيئػة الحضػرية مػف حيػث 7-4
خاصػػيتي االنعكػػاس واالنبعػػاث الحػػراري, فػػامتالؾ السػػطح ىػػذه الخاصػػية يجعمػػو بصػػورة أو بػػخخرى عنصػػر مػػوثر فػػي المنػػاخ 

عي لمبيئة الحضػرية بصػورة ايجابيػة مسػاءا  اذا ادى الػى قمػة االشػعاع  الحػراري طويػؿ الموجػة الػذي يتػخثر بالخاصػية الموض
العاليػػة لممػػادة فػػي زيػػادة   االنعكػػاس واإلشػػعاع الحػػراري ويكػػوف ىػػذا التػػاثير سػػمبيا عمػػى المػػارة والبيئػػة الحضػػرية نيػػارا بسػػبب 

البنػاء مػف اف تخػزف كميػة كبيػرة منيػا والعكػس صػحيح حيػث يكػوف تػاثير المػادة عكسيا لالشػعاع عمػى المػارة ومسػاعدة مػادة 
ذات االنعكاسية القميمة قميال عمى المارة والبيئة الحضػرية نيػارا لقياميػا بخػزف الحػرارة وعػدـ نشػرىا عمػى المػارة ويكػوف تاثيرىػا 

 ة الى الفضاء الحضري وتخم   المادة منيا  سيئا عمى البيئة الحضرية مساءا بعد زواؿ الموثر  الشمس( نتيجة بث الحرار 
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