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ملواد البناء الطينية املستخدمة يف مباني  الخصائص الفيزوحرارية
مدينة شبام التاريخية وأثرها ىلع توفير مرافق الراحة يف تلك 

 املباني

 

 الملخص :

تٗذف ٖزٙ ايذساط١ إىل َعشؾ١ 

ارتٛاق ايؿٝضٜٛسشاس١ٜ ملٛاد ايبٓا٤ 

املظتدذ١َ يف بٝٛت َذ١ٜٓ ػباّ ايتاسغت١ٝ 

ملٛاد عٓذ ٚنزا ايتػري يف خٛاق ٖزٙ ا

اختالف ايعشٚف املٓاخ١ٝ يًتذشب١ ٚمت 

ايرتنٝض ع٢ً َتٛطط ايهجاؾ١ ملٛاد 

ايبٓا٤, ايظع١ اذتشاس١ٜ َعاٌَ ايتٛؿٌٝ 

َٚعاٌَ ايتٛؿٌٝ يف  (a) يذسد١ اذتشاس٠

 اذتاي١ ادتاؾ١ ٚايشطب١. 

ٚتبني ٖزٙ ايذساط١ إىل اْ٘ بؿلٌ 

املُتاص٠ ملاد٠  ارتـا٥ف ايؿٝضٚسشاس١ٜ

ايطني ٜٓبػٞ إٔ تظتدذّ أْع١ُ تهٝٝـ 

اهلٛا٤ ايتبدري١ٜ يتٛؾري َشاؾل ايشاس١ يف 

املباْٞ ايط١ٝٓٝ يف بعض أػٗش ايظ١ٓ 

ٚيٝع يهٌ أػٗش ايظ١ٓ, ٚمل ٜالسغ 

ٖبٛط َِٗ يف ق٠ٛ حتٌُ ايطني بني ساييت 

 ادتؿاف ٚايشطٛب١.  

The objective of this study is 

to know the thermos-physical 

properties of the building 

materials used in the historic city 

of Shibam, as well as the change 

in these properties of these 

materials under different climatic 

conditions. This study 

emphasized on the average 

density of building materials, 

thermal capacity, temperature 

conductivity (a) under two cases: 

dry and wet. 

This study shows that due to 

the excellent thermos-physical 

properties of clay, evaporative air 

conditioning systems should be 

used only to provide comfort 

facilities in mud buildings in 

some months of the year and not 

for all months of the year. There 

was no significant decrease in the 

strength of the clay between dry 

and humid conditions. 
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 ت:المقذم

تعذ ايعُاس٠ ايط١ٝٓٝ َٔ أبشص املٛسٚثات ايجكاؾ١ٝ ٚايرتاث١ٝ ٚاألثش١ٜ يف ٚادٟ سلشَٛت 

ؾٗٞ  إىل داْب َعامل أخش٣ أعطت املٓطك١ أ١ُٖٝ تاسغت١ٝ نبري٠ أظٗشت قذساتٗا 

ٚخـا٥ـٗا ايب١ٝ٦ٝ. يف ايعكٛد ارتُظ١ املاك١ٝ ظٗش بٓظب بظٝط١ يف ٚادٟ سلشَٛت 

١٦ احمل١ًٝ رات ايطبٝع١ ايـششا١ٜٚ َتأثشًا بايتطٛس منط عُشاْٞ سذٜح ٚغشٜب ع٢ً ايبٝ

ايعُشاْٞ يف بعض املذٕ اي١ُٝٓٝ ٚنزيو دٍٚ ادتٛاس باسجني عٔ ايتطٛس َٔ ْاس١ٝ ٚعٔ 

املتا١ْ ٚطشع١ ايبٓا٤ ٚايتٓؿٝز دٕٚ ايتٓب٘ إىل َا ٜرتتب عٔ َؼهالت ب١ٝ٦ٝ ٚاقتـاد١ٜ 

 نبري٠.                                    

اييت تعترب َٔ املذٕ ايتاسغت١ٝ ايٛاقع١ حتح محا١ٜ املٓع١ُ  – ١ٜٓ ػباّٚيعٌ َذ

أسذ منارز ايعُاس٠ ايط١ٝٓٝ يف ٚادٟ سلشَٛت سٝح أْٗا تكع يف إطاس املٓاخ -ايذٚي١ٝ

االطتٛا٥ٞ اذتاس ادتاف ٚهلزا ؾإٕ طكظٗا ػذٜذ ايتكًب َا بني ؾرتتٞ ايـباح ٚاملظا٤ 

اذتشاس٠ ٚايشطٛب١ ايٓظب١ٝ خالٍ ايّٝٛ ٖٚزا  مما ٜؤدٟ اىل ايتزبزب ايؼذٜذ يف َذ٣

بذٚسٙ ٜؼري إىل ايتأنٝذ ع٢ً ا١ُٖٝ اطتدذاّ َاد٠ ايطني رات ايـؿات ايؿٝضٚسشاس١ٜ 

املُتاص٠ اييت تتٓاطب َع َٓاخ املٓطك١ ٚعذّ اطتدذاّ املٛاد اذتذٜج١ يف ايبٓا٤ 

 )نارتشطا١ْ( ملا هلا َٔ طًبٝات عٓذ تٛؾري َشاؾل ايشاس١.   

ري َشاؾل ايشاس١ املٓاطب يعٌُ االْظإ ٜعذ ػشطًا كشٚسًٜا ًَُٚٗا ٚميهٔ إٕ تٛؾ

ايكٍٛ إٔ َشاؾل ايشاس١ ميهٔ اذتـٍٛ عًٝ٘ عٔ طشٜل اطتدذاّ أدٗض٠ ايتهٝٝـ يف 

املٓاطل اذتاس٠ ٖٚزا االَش بايطبع ٜتطًب ٚدٛد طاق١ الٜظتٗإ بٗا يعٌُ تًو األدٗض٠, 

تدذاّ َعادتات َعُاس١ٜ ٚب١ٝ٦ٝ َع١ٓٝ ٚيف ٚميهٓٓا أٜلًا اذتـٍٛ عًٝ٘ عٔ طشٜل اط

ساي١ املباْٞ ايط١ٝٓٝ ؾإٕ َٛاؿؿات ٖزٙ املاد٠ أؿاًل تظاعذ ع٢ً ؿٝاغ١ َشاؾل ايشاس١ 

َٔ غري اطتدذاّ أْع١ُ ايتهٝٝـ ملا هلزٙ املاد٠ َٔ ؿؿات سشاس١ٜ خاؿ١ جتعًٓا ْعتُذ 

 األػٗش ع٢ً َشاؾل ايشاس١ ايطبٝعٞ ْٚظتدذّ ايطاق١ ألغشاض ايتهٝٝـ ؾكط يف

 اذتاس٠.

اطتدذاّ أْع١ُ ايتهٝٝـ اهلٛا٥ٞ يف غشف املٓاصٍ ايكذمي١ ٚاألثش١ٜ يف َذ١ٜٓ ػباّ 

اؿبض أَشًا ًَشًا ٚكشٚسًٜا يف ايهجري َٔ األٚقات ٚريو يػشض تٛؾري أدٛا٤ اؿطٓاع١ٝ 
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َشعت١ داخٌ ٖزٙ ايؿلا٤ات يتًب١ٝ استٝادات طانٓٝٗا َٔ د١ٗ ٚايظٛاح ٚاالداْب 

ملذ١ٜٓ َٔ د١ٗ أخش٣ إال إٔ تٓؿٝز تًو ايلشٚس٠ ظتب إٔ ٜتضأَ ٚشتتًـ صٚاس ا

ٚاحملاؾع١ ع٢ً اهل١ٜٛ األثش١ٜ ٚايتاسغت١ٝ ٚإطاي١ عُش ادتذسإ ٚايظكٛف ٚاالسكٝات 

يًُٓضٍ ايطٝين األثشٟ ايكذِٜ, ٚيتشكٝل ريو ٜتطًب َٓا ايهجري َٔ ايذساطات ايٓعش١ٜ 

٢ َذ٣ إَها١ْٝ حتٌُ ايبٓا٤ اإلْؼا٥ٞ ٚايتطبٝك١ٝ ٚاييت َٔ خالهلا ميهٔ إ ْتعشف عً

ٚؿؿات٘ ايرتنٝب١ٝ, ايهُٝٝا١ٝ٥ َٓٗا ٚايؿٝضٜا١ٝ٥ يًعشٚف املٓاخ١ٝ ٚاالؿطٓاع١ٝ 

ارتاؿ١ مبشاؾل ايشاس١ ٚاييت ضتـٌ عًٝٗا َٔ أْع١ُ تهٝٝـ اهلٛا٤ ٚاثش ايشطٛب١ 

 املُتـ١ الطُٝا ٚاْ٘ ال تٛدذ ٖٓاى ا١ٜ دساطات داد٠ طابك١ تٓاقؽ ٖزٙ املظأي١.

 :  مصكلة البخث

دساط١ ارتٛاق ايؿٝضٜٛسشاس١ٜ ملٛاد ايبٓاا٤ ايطٝٓٝا١ ملبااْٞ َذٜٓا١ ػاباّ ايتاسغتٝا١ ٚستاٚيا١        

تاٛؾري َشاؾاال ايشاسا١ ايطبٝعٝاا١ ألػااٗش أنجاش ٚناازا ستٛياا١ اطاتدذاّ أْعُاا١ ايتهٝٝااـ        

املٓاطاب١ ألػاٗش أقاٌا َاع األخاز باالعتباااس االثااس ادتاْبٝاا١ هلازٙ االْعُا١ عًاا٢ َعاٌَا املتاْاا١           

 عٓذ االْلػاط عٓذ اطتدذاّ تًو األْع١ُ.   
 : اهلدف من البخث

االطتػالٍ األَجٌ يًدـا٥ف ايؿٝضٚسشاس١ٜ ملٛاد ايبٓاا٤ ايطٝٓٝا١ االظتابٝا١ يف تاٛؾري َشاؾال      

ايشاس١, ٚنزا احملاؾع١ عًا٢ ايتـااَِٝ ايرتنٝبٝا١ دتاذسإ ٚٚادٗاات ٖازٙ املبااْٞ عٓاذ         

 تٛؾري َشاؾل ايشاس١. )ايتبدري١ٜ( ي اطتدذاّ أْع١ُ تهٝٝـ اهلٛا٤

 : منهجية البخث

 اعتُذ ايبشح ع٢ً:

 دساط١ ايب١٦ٝ االٜهٛيٛد١ٝ ملذ١ٜٓ ػباّ. (1

 املٓاخ ٚطًٛى االػعاع ايؼُظٞ يف َذ١ٜٓ ػباّ. (2

 ارتـا٥ف ايؿٝضٜٛسشاس١ٜ ملٛاد ايبٓا٤ املظتدذ١َ يف َذ١ٜٓ ػباّ. (3

 ايشاس١ اذتشاس١ٜ َٚتطًباتٗا يف املذ١ٜٓ. (4
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 : مذينت شببم 

ػباّ إسذ٣ َذٕ ٚادٟ سلشَٛت املتُٝض٠ ٚتكع ٚطط ايٛادٟ سٝح ٜلٝل يف َذ١ٜٓ 

, ٖزا ١ٝ ع٢ً أْكاض َذ١ٜٓ ػباّ ايكذمي١ٖزٙ املٓطك١ , ٚيكذ بٓٝت َذ١ٜٓ ػباّ اذتاي

(, 1مما ٜعطٝٗا َعٗش ايبٓا٤ ع٢ً قاعذ٠ تعًٛ َظت٣ٛ املٓطك١ احملٝط١ أْعش ػهٌ سقِ)

ططض ايبشش ٚمتتاص باالطتؿاض يف ْظب١ ّ  عٔ َظت٣ٛ 700 – 600, تشتؿع عٛايٞ (2)

 .]5[ ايشطٛب١ ٚاستؿاع دسد١ اذتشاس٠ بؼهٌ ًَشٛظ يف طاعات اإلػشام

ّ , ٚايزٟ ٜكطع٘ 9 – 5ٖٚٞ ستاط١ بظٛس َٔ ايطابٛم )ايطٛب( ايطٝين باستؿاع  

َٔ ادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ املذخٌ ايٛسٝذ يًُذ١ٜٓ ٚايزٟ ٜشبط املذ١ٜٓ بايؼاسع ايش٥ٝظٞ املاس 

. ػٝذ ٖزا ايظٛس ألطباب دؾاع١ٝ نُا ٖٛ اذتاٍ يف تـاَِٝ املباْٞ داخٌ  بايٛادٟ

املذ١ٜٓ سٝح ايتذاٚس ٚاملُشات ايلٝك١ ٚاملباْٞ رات املذخٌ ايٛاسذ يف ايػايب . أبعاد 

ّ ػشقا ٚغشبا, َذ١ٜٓ ػباّ ناْت 230ّ مشااًل, 295ّ دٓٛبا 332َذ١ٜٓ ػباّ اذتاي١ٝ 

ٍٛ ٚايؿٝلاْات أدضا٤ َٔ املذ١ٜٓ خـٛؿا يف حتتٌ َظاس١ انرب إىل إٔ دَشت ايظٝ

 .]2 [1562ّ – 1532 – 1298ايظٓٛات 

َٓع استؿاع املذ١ٜٓ عٔ األساكٞ احملٝط١ َٔ االْتؼاس ٚايتٛطع األؾكٞ هلا , نزيو 

ؾإٕ إساطتٗا َٔ اجتاٖات ايؼُاٍ ٚايؼشم ٚايػشب ببظاتني أػذاس ايٓدٌٝ ٚاذتكٍٛ 

١ٓ ٚإ نإ ٜؤثش طًبا بعض ايؼٞ ع٢ً ػذ٠ ٜعٌُ ع٢ً ايتًطٝـ ادتض٥ٞ يطكع املذٜ

اإلػعاع ايهًٞ ايظاقط ع٢ً املذ١ٜٓ. هلزا اكطش طهإ ػباّ يًبٓا٤ املتكاسب ٚايعايٞ 

طٛابل, ٚايتدًٞ عٔ ؾهش٠ ايؿٓا٤ ايذاخًٞ يالقتـاد باملظاس١ خالؾًا  8ايزٟ ٜـٌ إىل 

ٟ ايؿشٜذ بني املذٕ ملا ٖٛ َأيٛف بايعُاس٠ ايعشب١ٝ ٚأؿبض ملذ١ٜٓ ػباّ طابعٗا املعُاس

 ايعشب١ٝ. 

ٜعتُذ ختطٝط ٚتـُِٝ َذٕ ستاؾع١ سلشَٛت عا١َ ع٢ً ايٛظٝؿ١ باإلكاؾ١ إىل 

ايعشٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚاملٓاخ١ٝ ٚقذ تطًب ٖزا كٛابط يف ختطٝط ػٛاسع كٝك١ َٚع١ًً 

ٚحتذٜذ َٛاد ايبٓا٤ ٚتـُِٝ ايطٛابل ٚايػشف املدتًؿ١ داخٌ ايبٓا١ٜ ايٛاسذ٠ ٚنزيو 

١ ايؿتشات املظتع١ًُ يف ايبٓا١ٜ. ٖٚزا َا ٜالسغ يف َذ١ٜٓ ػباّ سٝح اختالف ٚطبٝع

ايتٓظٝل ايعايٞ ع٢ً املظتٜٛني ايتدطٝطٞ ٚايتـُُٝٞ ٚتكاسب املباْٞ َٔ بعلٗا رتًل 
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األصق١ ايلٝك١ ٚاملع١ًً ٚايؼبابٝو ايهجري٠ يًت١ٜٛٗ دٕٚ نؼـ خـٛؿ١ٝ املباْٞ 

 املكاب١ً.

 
 والفراغات الرئيشية بها. دينة شباو الااريخية( يوضح املوقع العاو مل1شكل رقه )

 

 
 ( الصكل احلالي ملدينة شباو يف وادي حطرموت2شكل رقه)
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 البيئت االيكىلىجيت لمذينت شببم :

 ٖٚٞ تلِ :

 ايعشٚف ادتػشاؾ١ٝ 
    ايعشٚف املٓاخ١ٝ 
  ايعشٚف ايبٝٛيٛد١ٝ 

 :الظروف اجلغرافية 

املذاسٟ اذتاس ادتاف ٖٚٛ َا ٜعشف ٜكع ٚادٟ سلشَٛت ٚ)َذ١ٜٓ ػباّ( يف اإلقًِٝ 

. ٜٚكع ايٛادٟ يف ادتض٤ ايؼشقٞ يًذُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ زتاٚسًا يًشبع ]6 [باإلقًِٝ ايـششاٟٚ

( دسد١ ٚتبًؼ َظاس١  49 15 -48( ٚخطٞ طٍٛ )  17 – 15ارتايٞ بني خطٞ عشض ) 

% ( َٔ َظاس١ ستاؾع١ سلشَٛت 78(, ٜٚؼهٌ سٛايٞ )  2نِ 126000االقًِٝ ) 

%( َٔ إمجايٞ َظاس١  28( مبا ٜظاٟٚ )  2نِ 161000يت تبًؼ َظاستٗا )ٚاي

 .]6[ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ

 الظروف املناخية:

إٕ َٔ أِٖ عٓاؿش املٓاخ اييت عتتاز املعُاسٟ إىل دساطتٗا ٖٞ اإلػعاع ايؼُظٞ 

ٜٓبعح َٔ ايؼُع بتؿاٚت طٍٛ املٛد٘ ؾٝ٘ ع٢ً  )ايزٟ ٖٛ إػعاع نٗشَٚػٓاطٝظٞ

 ايشطٛب١ ٚاملطش املتظاقط. –ايشٜاح  – ايلػط ادتٟٛ –اذتشاس٠  – ططض األسض(

ٜعترب اإلػعاع ايؼُظٞ )َـذس اذتشاس٠ ايش٥ٝظٞ يألسض( َٔ أِٖ عٓاؿش املٓاخ 

اييت هلا تأثري ع٢ً َذ١ٜٓ ػباّ ٚع٢ً ناؾ١ املٓاطل ٚاملدًٛقات بايعامل نُا إٔ هلا 

تأثريا نبريًا ع٢ً عٓاؿش املٓاخ األخش٣, ٚترتاٚح ن١ُٝ اإلػعاع ايؼُظٞ يف ايطبكات 

دقٝك١, ٜٚؿكذ اإلػعاع  َشبع. طٓتُٝرت طعش/ 2.00: 1.80ايعًٝا يًػالف ادتٟٛ َابني 

دض٤ َٔ طاقت٘ باالَتـاق ٚاالْهظاس ٚاالْعهاغ َع اخرتاق٘ يًػالف ادتٟٛ يف 

املُج١ً عشن١ سٍٛ ستٛسٖا ٚدٚساْٗا سٍٛ ايؼُع )َهإ َا ع٢ً دٚسإ األسض 

أنظٝذ ايؼُع ايعاٖش١ٜ عرب ايظُا٤( نُا ٜتٛقـ ع٢ً ْكا٤ اهلٛا٤ َٔ األتشب١ ٚثاْٞ 

 ايهشبٕٛ ٚاملا٤. 
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 :الظروف البيولوجية

ٜؤثش املٓاخ ع٢ً مجٝع ايها٥ٓات يف املذ١ٜٓ ٚعتذخ ؾكذإ يًششاس٠ َٔ دظِ  

% باإلكاؾ١ إىل 50: 40اإلْظإ مما ٜؤثش ع٢ً قذست٘ اإلْتاد١ٝ اييت تٗبط مبعذٍ ٜكاسب 

ات ال إساد١ٜ يف سذٚخ إبٗاس يألعني , ٜٚتأقًِ اإلْظإ َع ايب١٦ٝ املٓاخ١ٝ بٛاطط١ تػري

ادتٗاص ايذٚسٟ ٚايعـيب بهاؾ١ ايٛطا٥ٌ ايطبٝع١ٝ ايها١َٓ ؾٝ٘ إال إٔ طبٝع١ ططش٘ 

ارتاسدٞ ال حتُٝ٘ متاًَا َٔ ادتٛ احملٝط ؾٝظتهٌُ محاٜت٘ باملالبع ٚبتشذٜذ سٝض 

ًٜذا إيٝٗا ٜٚظع٢ يت٦ٝٗتٗا ملال١ُ٥ استٝادات٘ ايؿظٝٛيٛد١ٝ ٚايظٝهٛيٛد١ٝ يهٞ ٜعٝؽ 

 .]4[ ٜٚعٌُ

 : المنبخ وسلىك اإلشعبع الشمسي في مذينت شببم

املٛقع املٓاخٞ ملٓطك١ ايذساط١ طَذ١ٜٓ ػباّص كُٔ َذٕ ٚادٟ سلشَٛت ٢ٖٚ َٓطك١ 

نِ تكشٜبا َٔ ايؼشم إىل ايػشب ٜٚرتاٚح 100َتذاْظ١ طبٛغشاؾٝا ٚمتتذ بطٍٛ سٛايٞ 

نِ تكشٜبا ٚتٓشـش َٓطك١ ايٛادٟ بني ساؾات اهللب١ املٓتع١ُ  6 – 3عشكٗا بني 

االستؿاع ٚاملُتذ٠ بـٛس٠ َظتُش٠ إىل مشاي٘ ٚدٓٛب٘, ٚقذ مت سؿذ ٚحتًٌٝ ايبٝاْات 

املٓاخ١ٝ ملٓطك١ ٚطط١ٝ ٢ٖٚ َذ١ٜٓ ط٦ٕٝٛ اييت تكع يف ايٛطط ٚمتجٌ َٓطك١ ايذساط١ 

ٚ تشتؿع عأ ططض  (48 '56)ٚ دا٥ش٠ طٍٛ  (15 '56)ٚاييت تكع ع٢ً دا٥ش٠ عشض 

 (.600mايبشاش )

 : درجبث حرارة الهىاء

( دسدات سشاس٠ اهلٛا٤ خالٍ ايظ١ٓ سٝح تبًؼ ايكِٝ ايعع٢ُ 1ٜبني دذٍٚ سقِ)

يًششاس٠ خالٍ ػٗش َاٜٛ اىل ػٗش أغظطع َٔ نٌ عاّ ٚتبًؼ اذتذ األد٢ْ يًذسدات يف 

نبري٠ بني أػٗش ايظ١ٓ  نُا أػٗش ٜٓاٜش ٚؾرباٜش َٔ نٌ عاّ. ٜٚالسغ ٚدٛد ؾشٚقات 

 يف املعادالت أدْاٙ:

Abs. Max. (Jul)  - Abs. Min. (Jan)     = 37.4 C       ……...(1) 

Avg.temp (Jul)     – Avg.temp .( Jan) = 13.2 C        ……..(2) 

( يف ػٗش ٜٓاٜش ٚاستؿاعٗا 6.8Cٜٚالسغ إٔ اطتؿاض دسدات اذتشاس٠ أسٝاْا إىل)

( يف ػٗاش ٜٛيٝٛ. إٕ ٖزٙ ايـؿ١ اييت متٝض اإلقًاِٝ اذتااس ادتااف تتظبب يف 44C) إيا٢

 عب٤ ب٦ٝٞ نبري داذا  ع٢ً اإلْظإ ٚ ايب١٦ٝ املٓاخ١ٝ املـػاش٠. 
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 ( درجات حرارة اهلواء خالل الشنة ملنطكة الدراسة1جدول رقه )

Months 
Avg. Max. 

Temp. 
Avg. Min. 

Temp. 
Avg. 

Temp. 
Abs. Max. 

Temp. 
Abs. Min. 

Temp. 

 (C) (C) (C) (C) (C) 
Jan. 28.7 12.4 22.5 31.7 6.8 

Feb. 30.9 13.1 22 33.2 8.3 

Mar 35.1 19.5 27.3 37.5 17.7 
Apr 35.9 24.3 30.1 38.8 18.7 

May 41.1 27.8 34.4 42.6 22.5 
Jun 42.4 25.6 34 44 22.8 

Jul 43 28.5 35.7 44.2 26.2 
Aug 42.6 26.7 34.6 44 23.5 

Sep 38.7 20.4 29.6 40.8 18.2 
Oct 35.9 15.4 25.7 37.2 13.7 

Nov 31.5 12.8 22.2 33 10.2 
Dec 30.2 13.3 21.8 33.3 9.4 

Mean 36.3 20.0 28.3 38.4 16.5 

ٚيًذخٍٛ يف تؿاؿٌٝ ايب١٦ٝ املٓاخ١ٝ مت إعذاد ايتؿاؿٌٝ اي١َٝٛٝ يذسدات اذتشاس٠ 

 .]9[ (2ػٗش َٔ أػٗش ايظ١ٓ نُا يف ادتذٍٚ سقِ )ع٢ً َظت٣ٛ نٌ 

يوضح درجات حرارة اهلواء بالاكدير املئوي لكل من أشهر الشنة تفصيل يوو  (2جدول رقه)

 مناخي ملنطكة الدراسة

 ايظاع١

 

 االػٗش

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 

Jan. 14.60 9.60 2.60 18.20 24.60 26.60 22.90 17.40 
Feb. 21.20 14.40 12.80 23.00 30.30 35.00 30.60 24.90 

Mar 21.20 20.00 16.00 22.60 28.00 31.00 29.60 24.40 
Apr 26.80 27.00 24.60 30.60 36.00 38.00 33.00 26.10 

May 30.60 24.70 23.60 33.00 40.00 41.40 37.80 31.60 
Jun 31.10 28.20 26.60 34.00 38.60 40.80 39.20 33.70 

Jul 29.20 29.70 30.00 31.60 39.40 42.60 32.80 33.00 

Aug 25.60 29.00 26.80 33.60 39.40 38.60 26.40 26.40 
Sep 31.60 28.60 25.00 30.60 37.80 39.20 36.40 32.00 

Oct 25.80 17.40 15.80 28.40 33.60 34.40 31.20 29.60 
Nov 19.60 17.60 15.00 26.00 30.70 31.40 27.80 22.80 

Dec 13.40 10.60 8.80 19.60 22.80 25.10 20.30 16.60 
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 الخصبئص الحراريت: 

ٚاملكـٛد َٓٗا قذس٠ املاد٠ ع٢ً ايعضٍ اذتشاسٟ ٚعاد٠ َا تكاغ مبعاٌَ ايتٛؿٌٝ 

املاد٠ اذتشاسٟ ؾهًُا قٌ َعاٌَ ايتٛؿٌٝ اذتشاسٟ نًُا دٍ ريو ع٢ً صٜاد٠ َكا١َٚ 

يالْتكاٍ اذتشاسٟ ؾاملكا١َٚ اذتشاس١ٜ تتٓاطب تٓاطبا عهظًٝا َع َعاٌَ ايتٛؿٌٝ 

اذتشاسٟ, ٚإ اْتكاٍ اذتشاس٠ خالٍ املاد٠ ايعاصي١ ٜتِ عاد٠ بٛاطط١ مجٝع ٚطا٥ٌ 

 االْتكاٍ املدتًؿ١ )ايتٛؿٌٝ ٚاذتٌُ ٚاإلػعاع(.

 :املوصلية احلرارية عرب جدار مشاوي أحادي الطبكة

املعادياا١ ايتؿاكاا١ًٝ يًُٛؿاا١ًٝ اذتشاسٜاا١  متهٓٓااا َاأ تعااٝني دسداا١ اذتااشاس٠ املااتػري٠           إٕ 

 بايٓظب١ يًضَٔ ٚاإلسذاثٝات يف أٟ ْكط١ يف اجملاٍ  اذتشاسٟ.

 
 ( يوضح املوصلية احلرارية عرب جدار مشاوي أحادي الطبكة3شكل رقه )

اذتشاس٠ عرب دذاس َظتٛ أسادٟ ايطبك١ مبع١ًَٝٛ طٛي٘ ٚعشك٘,  اْتكاٍيذساط١ 

ْؿرتض بإٔ مسان١ ادتذاس ثابت١ يف مجٝع أقظاَ٘ ْٚؿرتض نزيو إ دسديت اذتشاس٠ 

عٔ ططشني يجبات دسد١ اذتشاس٠, ٚإٔ  اُْٗا عباس٠ثابتتإ أٟ           ايظطش١ٝ

يف  xايزٟ طٓعتربٙ ستٛس ايعُٛدٟ ع٢ً ططض ادتذاس  االجتاٙدسد١ اذتشاس٠ تتػري يف 

ثابت١ يف ادتذاس نً٘. ٚمبعشؾ١ ايتذؾل اذتشاسٟ  yايٛقت رات٘, ٚإٔ املٛؿ١ًٝ اذتشاس١ٜ 

ايٓٛعٞ ميهٓٓا إٔ ضتظب ن١ُٝ اذتشاس٠ ايه١ًٝ اييت تٓتكٌ عرب ططض ادتذاس 

(A(  َٔخالٍ ايض,)T) 
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 أٟ إٔ:

Q=(δ   (λ        –         

 ايتٛؿٌٝ اذتشاسٟ  δ   (λ) :سٝح

ٚسٝح إ إٔ ن١ُٝ اذتشاس٠  املٓكٛي١ باملٛؿ١ًٝ اذتشاس١ٜ عرب دذاس َظتٛ تتٓاطب 

, Tٚايؿرت٠ ايض١َٝٓ  A( َٚظاس١ ططش٘ λ) طشدٜا َع َعاٌَ املٛؿ١ًٝ اذتشاس١ٜ يًذذاس 

ٚعهظًا َع  (     –    )َٚع ايؿشم بني بني دسديت دذاس ايظطشني ارتاسدٝني يًذذاس 

 .]11[مسه٘ 

 : احلرارية عرب جدار مشاوي كثري الطبكاتاملوصلية 

 
 ( يوضح املوصلية احلرارية عرب جدار مشاوي كثري الطبكات4شكل رقه )

, َٚٛؿًٝتٗا اذتشاس١ٜ  δ ,δ  ,δ ْذسغ دذاس ثالثٞ ايطبكات مسو طبكات٘

ٚإٔ  (         ), ٚدسديت سشاس٠ ايظطشني ادتاْبٝني ُٖا  λ  ,λ  ,λبايرتتٝب 

, ٚع٢ً ريو ضتظب ايتذؾل اذتشاسٟ   t'ta ,t"taدسديت اذتشاس٠ بني ايطبكات ُٖا 

 يهٌ طبك١:

A(t'w-t'ta) Q= λ 

δ   
 

 A(t'ta-t"ta) Q= λ 

δ   
 

A(t"ta-t"w) Q= λ 

δ  
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 :النتبئج المخبريت للخصبئص الفيزوحراريت لمىاد البنبء الطينيت

استهض َٓٗر ايبشح ع٢ً ايٓاس١ٝ املدرب١ٜ يذساط١ ع١ٓٝ َٔ قايب طٝين أثشٟ طبٝعٞ 

َٓكٍٛ َٔ أسذ دذسإ بٝٛت َذ١ٜٓ ػباّ , ٚتعٝني خٛاؿٗا ايؿٝضٚسشاس١ٜ شتربًٜا, َٚٔ 

ّثِ حتًٌٝ ْتا٥ذٗا مبا غتذّ ٖذف ايذساط١ سٝح ٜتهٕٛ ايكايب ايطٝين املٓكٍٛ َٔ أسذ 

ػباّ ايتاسغت١ٝ رات ايظبع ايطبكات َجٌ َا ٖٛ َٛكض  دذسإ ايبٝٛت األثش١ٜ ملذ١ٜٓ

 بادتذاٍٚ ادْاٙ.  

ًٝٗا نايتايٞ :  َٚٔ ثِ إظتاد ارتٛاق ايؿٝضٚسشاس١ٜ ايتاي١ٝ ٚحتً

 .]7[ إظتاد ايك١ُٝ املتٛطط١ يهجاؾ١ َاد٠ ايبٓا٤ -
 .]7[حتذٜذ اذتذ ايٓٗا٥ٞ ملتا١ْ َٛاد ايبٓا٤ دتذسإ َذ١ٜٓ ػباّ عٓذ االْلػاط -
َعاَاٌا ايتٛؿااٌٝ اذتااشاسٟ ملااااد٠ ايتدـااٝف ٚايتبااٝض دتااذسإ بٝااٛت َذٜٓااا١         تعااٝني   -

 .]1[ػباّ
 .]3[حتذٜذ َعاٌَ تٛؿٌٝ دسد١ اذتشاس٠ ) طشع١ ايتٛؿٌ اذتشاسٟ ( ملاد٠ ايتدـٝف -
 .]1[ تعٝني ايظع١ اذتشاس١ٜ يع١ٓٝ َاد٠ ايبٓا٤ -

يًبٓا٤ ٚايعُاس٠ ٚقذ مت إدشا٤ ٖزٙ ايتشايٌٝ املدرب١ٜ يف أنادمي١ٝ أٚدٜظا اذته١َٝٛ 

 ( ْتا٥ر ٖزٙ ايتشايٌٝ.4( )3ظُٗٛس١ٜ أٚنشاْٝا ,ٚتٛكض ادتذاٍٚ)

( : الناائج املخربية ملعامل الاوصيل احلراري للننوذج الطيين املدروس واملأخوذة 3جدول رقه)

 من أحد جدران بيوت مدينة شباو 

َعاٌَ ايتٛؿٌٝ اذتشاسٟ يف 

 اذتاي١ ايشطب١
w/ m.k)   )𝛌 

ايتٛؿٌٝ اذتشاسٟ َعاٌَ 

 يف اذتاي١ ادتاؾ١

(w/ m.k)   𝛌 

 ايرتنٝب ايٓٛعٞ يًُاد٠
سقِ ايطبك١ 

 َٔ ايع١ٓٝ

0.518 0.512 
 (متًٝططبك١ بٓا١ٝ٥ )

 + سٌَنًع+ سَاد
1,7 

0.604 0.600 
 (متًٝططبك١ بٓا١ٝ٥ )

 طني + قؽ+ سٌَ
2,6 

0.556 0.551 
 (طبك١ بٓا١ٝ٥ )متًٝط

 طني + قؽ زتشٚؾ
3,5 

0.788 0.782 

 ايكايب ادتذاسٟ

طني  :اٚ ايطبك١ االطاط١ٝ

 + قؽ َذقٛم

4 
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: اخلواص الفيزوحرارية ملادة البناء والانليط للكالب الطيين املدروس واملأخوذ  (4جدول رقه )

 من أحد جدران بيوت مدينة شباو الااريخية 

َعاٌَ ايتٛؿٌٝ 

 aيذسد١ اذتشاس٠  

. 10 7 m 2 / s 

 ايظع١ اذتشاس١ٜ

cp 
k.kj/ kg)) 

 pايهجاؾ١ 

(Kg / m
3
) 

 ايرتنٝب ايٓٛعٞ يًُاد٠
سقِ ايطبك١ 

 َٔ ايع١ٓٝ

1.95 2.015 1303 
 (طبك١ بٓا١ٝ٥ ) تًُٝط

 نًع + سَاد + سٌَ
1,7 

2.26 1.667 1592 
 (طبك١ بٓا١ٝ٥ ) متًٝط

 طني + قؽ + سٌَ
2,6 

1.30 2.930 1446 
 (طبك١ بٓا١٥ ) متًٝط

 طني + قؽ زتشٚؾ
3,5 

2.43 1882 1710 
 :ايكايب ادتذاسٟ

 طني + قؽ َذقٛم
4 

 الراحت الحراريت:

متجٌ ايشاس١ اذتشاس١ٜ ساي١ ايتاٛاصٕ اذتاشاسٟ باني دظاِ اإلْظاإ      : مكياس الراحة احلرارية

عهع     ٚايب١٦ٝ ارتاسد١ٝ احملٝط١ ب٘ أٚ ايب١٦ٝ االؿطٓاع١ٝ يًؿشاؽ ايذاخًٞ احملاٝط با٘. ٜٚٓا

ْتادٝاا١ يسْظااإ إىل أقـاا٢ َظااتٜٛاتٗا     حتكٝاال ايشاساا١ اذتشاسٜاا١ عًاا٢ سؾااع ايهؿااا٠٤ اإل      

ٖٚاازا ٜااذٍ عًاا٢ إٔ املـااطًض ) ايشاساا١ اذتشاسٜاا١( ٖااٛ تعشٜااـ إْتااادٞ ٚاقتـااادٟ ٚيااٝع      

 .]6[ؾظٝٛيٛدٞ ؾكط

َٚٔ خالٍ حتًٌٝ ايب١٦ٝ املٓاخ١ٝ َٔ خالٍ َكٝاغ أٚيٝذاٟ يًشاس١ اذتشاس١ٜ 

(Olggay Bioclimatic comfort chart) ( ِ5ٚاملبني يف ايؼهٌ سق) تتِ  سٝح

تػزٜت٘ باملعًَٛات املٓاخ١ٝ يهٌ ػٗش ٚريو يتكُٝٝ٘ َٔ سٝح اقرتاب٘ ٚابتعادٙ َٔ سٝض 

 : ]10[ايشاس١ اذتشاس١ٜ ٚسظب اذتذٚد اآلت١ٝ

Comfort zone:   Temp 20 – 26Co 
R.H   18 – 78% 

Over heated:  Temp > 26Co                cooling required 
R.H   18 – 78% 

Under heated: Temp   < 20Co                  heating required 

R.H   18 – 78% 
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  [6]للراحة احلرارية أوليجايمكياس ( 5شكل رقه )

 

 تحليل الراحت الحراريت ألشهر السنت:

 مت إظتاص املؤػشات املٓاخ١ٝ يهاؾ١ أػٗش ايظ١ٓ ؾُٝا ًٜٞ:

ايباسد٠ ْظبًٝا ٚخاؿ١ يف ايظاعات   املتأخش٠ َٔ ٜٓاٜش:  تعترب َٔ األػٗش  –دٜظُرب  (أ 

ايًٌٝ ٚريو َٔ دشا٤ املٓاخ ايـششاٟٚ ايزٟ ٜظُض بؿكذإ اذتشاس٠ َٔ املباْٞ 

ٚايؿشاغات اذتلش١ٜ ٚاإلق١ًُٝٝ بٛاطط١ األػع١ اذتُشا٤ اييت خترتم ايػالف ادتٟٛ 

 ايـايف احملٝط بايـششا٤ بظٗٛي١ إىل ايهٕٛ.

ايًٌٝ: حتت ايشاس١ . ٜهٕٛ عذٚد ايشاس١ اذتشاس١ٜ اس:َاسغ:  ايٓٗ –ؾرباٜش  (ب 

 اذتشاس١ٜ بكًٌٝ ٚيهٔ ال ٜتطًب تذؾ١٦.

:   ايٓٗااس: ٜهإٛ ؾاٛم ْطام ايشاسا١ اذتاشاسٜا١ مماا ٜتطًاب ْٜٛٝٛ - َاٜاٛ –أبشٌٜ  (ز 

 ايًٌٝ: تهٕٛ ايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ ناؾ١ٝ. .ايتذاخاٌ بٛاطط١ ايتربٜذ ايتبدريٟ

 ايٓٗاس: ساس دذًا ٚبعٝذًا عٔ ْطام ايشاس١ اذتشاس١ٜ.طبتُرب: -أغظطع –ٜٛيٝٛ  (د 

   (Air Conditioning) ٖٚزا ٜتطًب ايتربٜذ ايتبدريٟ ٚقاذ ٜتطًب ايتهٝٝـ

ايًٌٝ: أٜلًا ساس ٚؾٛم ْطام ايشاس١ اذتشاس١ٜ َٚٔ املُهٔ املٛاص١ْ بني ايت١ٜٛٗ 

 ايطبٝع١ٝ ٚايتربٜذ ايتبدريٟ.

جة
در
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َا ٚؾٛم ْطام ايشاس١ اذتشاس١ٜ                               ْٛؾُرب: ايٓٗاس: ساس إىل سذ  –أنتٛبش (ٙ 

ايًٌٝ: ٜهٕٛ يف سٝض ايشاس١  ٚيهٔ َٔ املُهٔ االنتؿا٤ بايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ.

 اذتشاس١ٜ.

َاأ خاالٍ اطااتكشا٤ ْتااا٥ر حتًٝاٌ ايشاساا١ اذتشاسٜاا١      املاطلباات املوييااة للراحاة احلراريااة:   

   ٛ ١ ْظااتدًف بااإٔ َٓاااخ ٚادٟ سلااشَ ت ٖااٛ َاأ ايٓااٛع اذتاااس ادتاااف ألغًااب    ألػااٗش ايظآا

أػٗش ايظ١ٓ ٚإٔ َتطًبات ايتذؾ١٦ تهااد إٔ تهإٛ َعذَٚا١ بُٝٓاا َتطًباات ايتربٜاذ متتاذ        

يًؿرت٠ َٔ ػٗش أبشٌٜ إىل ػاٗش ْاٛؾُرب أٟ بٛاقاع ياْٝا١ أػاٗش. ٚعًٝا٘ ؾالباذ َأ ايرتنٝاض          

١ َأ خااالٍ  عًا٢ تكًٌٝا اذتٌُا اذتاشاسٟ يعُاّٛ ايٓظاٝر اذتلاشٟ ٚيًعُاشإ ٚاملبااْٞ بذاٜا          

اذتُاٜا١ َأ األػااع١ ايؼُظا١ٝ ٚايتٛطاع يف املظاااسات املعًًا١ عًا٢ َظاات٣ٛ عُاّٛ ايٓظااٝر          

ٚختؿٝض ايٓؿاار ايؼُظاٞ َأ ايؿتشاات ٚطاشٜإ اذتاشاس٠ َأ ايكؼاش٠ ارتاسدٝا١.           يًُذ١ٜٓ.

 .]6[ٚتطٜٛش طشم ايتربٜذ ايٛاط١٦ ايهًؿ١ نايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ ٚايتربٜذ ايتبدريٟ

 : والتىصيبثاالستنتبجبث 

 االسانااجات:

تكع َذ١ٜٓ ػباّ يف إطاس اذتضاّ رٚ اإلَها١ْٝ ايعاي١ٝ يسػعاع ايؼُظٞ ٚتٓعذّ ؾٝٗا  (1

 ايػّٝٛ ٚػش١ األَطاس ٚتتُٝض بظاعات َؼشق١ نبري٠.

االعتُاد ع٢ً عاٌَ ايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ بذاخٌ ايبٝٛت األثش١ٜ ملذ١ٜٓ ػباّ ؾعاٍ يف  (2

تبك١ٝ ؾإْ٘ ٜٓبػٞ اطتدذاّ أْع١ُ ايتهٝٝـ أػٗش ستذد٠ ؾكط ٚأَا األػٗش امل

اهلٛا٥ٞ )ايتبدريٟ( يتٛؾري َشاؾل ايشاس١, بايشغِ َٔ تٛؾش ْعاّ دٝذ يعالز ساي١ 

َباْٞ املذ١ٜٓ ٚايزٟ ٖٝأ هلا تـُُٝا ب٦ًٝٝا  املٓاخ ٚاإلػعاع ايؼُظٞ ايظاقط ع٢ً

١ دٝذًا أنذ ع٢ً ظٗٛس نُٝات نبري٠ َٔ اإلظالٍ بٗا عٔ طشٜل ايعشٚض ايلٝك

 يًطشقات ٚاالستؿاعات ايهبري٠ بٗا.

ايٓتا٥ر املدرب١ٜ تؤنذ إٔ ق١ُٝ َعاٌَ ايتٛؿٌٝ اذتشاسٟ ملٛاد ايبٓا٤ ايط١ٝٓٝ يًع١ٓٝ  (3

املذسٚط١ تلٌ ثابت١ ٚست٢ عٓذ اَتـاؿٗا يًشطٛب١, ٚاييت ميهٔ إ تـٌ اىل 

%, أٟ اْ٘ يٝع َشتبطًا بعاٌَ ايشطٛب١ ٚخـٛؿًا عٓذ ايعشٚف املٓاخ١ٝ اذتاس٠ 70

 ادتاؾ١ ٚاييت تعٌُ عٓذٖا دذسإ بٝٛت َذ١ٜٓ ػباّ.
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ميهٔ اطتٓتاز َٔ خالٍ ايٓتا٥ر املدترب١ٜ إٔ قِٝ ٖزا االضتشاف يف ٖزٙ ارتٛاق  (4

ايؿٝضٚسشاس١ٜ اهلا١َ تعترب َكذاس غري سشز أٚ خطري َٔ ايٓاس١ٝ اهلٓذط١ٝ ٚايتؼػ١ًٝٝ 

 ع٢ً ايرتانٝب اإلْؼا١ٝ٥ يًُباْٞ يف َذ١ٜٓ ػباّ.  

 : الاوصيات

كشٚس٠ االطتؿاد٠ َٔ أطًٛب ايتدطٝط ايب٦ٝٞ ملباْٞ َذ١ٜٓ ػباّ يف تـُِٝ  (1

 اجملُعات ايظه١ٝٓ بٛادٟ سلشَٛت َٔ املدتـني ٚايٛسذات احمل١ًٝ باملذٕ.

َٔ ايلشٚسٟ االٖتُاّ مبشاعا٠ ع١ًُٝ تٛدٝ٘ املباْٞ ضتٛ ادتٓٛب ٚاالطتؿاد٠ َٔ  (2

 يظه١ٝٓ.صٚاٜا طكٛط أػع١ ايؼُع ذتُا١ٜ املباْٞ ٚاملٛاقع ا

االطتُشاس باطتدذاّ َهْٛات ادتذاس ايطٝين نُا نإ ٜظتدذّ طابكًا ملا ي٘ َٔ  (3

 ممٝضات ؾٝضٜٛسشاس١ٜ َتُٝض٠.
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