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 ا نسههع موإوه  هدههلع ةنمها دلةها و نههنتن مودسهنةة موسهاةنا  سههعن ن ددهن مت  نسهانةن مةدهل شهدت  دتنةها مودل هه  
موتةفنذ، سنعت عل  ذوك هدلع مودهلمت موةتنةها  هة موسةهنل انوالةاعنه  مودسهلو ولة هل  عله  دسهناال سهعن ا م ةشهنل 

خسهعن لتمعسها تدتهت   ل موسهةنال  ةنتمها عهالموسنعها  لسةدط غعسة دسهتس تم سهذوك مةدهنط لمسهنونو دتلمعةها لدتلمعدها ده 
 ة موت ند  د  سنعا قنسنا اسنعا موشعق م لسط، ددن مت  إوه  تهترلع  هة موةسهنح موةلهعد ولدتنةها لتاهتن مودسهنةة 
تلال م خهههذ سن عتسهههنع موههههعلل مودةنخنههها موسهههنعتن لرهههذم سهههتلع  مت  إوههه   نهههنتن مواسهههو لموف هههت موةهههعمعد ولاتههه  موسةنعنههها 

 سو موةدط موةتنث ولدسناال  نقتم ولدةنخ مودلل ة مود غع موذد انال نتدت  سه موةدط موت لنتد لموهذد ل هع عمةها لم
وتسهههننال اةدههنط موفلههنلم  مود دنعنههها دةنخهههن  دللهه نا دتسننةهها ةتنمهها م تهههعل موسةههث لمههلت ، ةعمعنهها ةسههسنا ولسههناال

يموفةههنل موههتمخلة لم نههلمالب  لمولةههتم  موسههاةنا موةتنةهها  مودفتلةهها  ههة مولةههتم  موسههاةنا يموت لنتنهها دةدههنب لمودتدةلهها سههه
لمعتدههت موسةههث علهه  اخههذ عنةههن  دههال لقههنعال  ندههن سنةدههن،  لمودتدةلهها سفلههنل يم عتههتمت م دههندةب خههي    هه  مو ههنل

دتنةههها مودل ههه  لتهههج قنهههنن تعمههها موةهههعمعن لموعطلسههها موةسهههسنا خهههي  سهههنعن  موةدهههنع س هههت ذوهههك مهههع  د نعةههها موةتهههنعح 
ا دهال د هت   مو هعملم  لدسهتل  تسننةدهن لاةعرهن علهه  موعمةها موةعمعنها لانةه  ةتهنعح مود نعةها قهت ا ههع   اال مودستة هل

موعمةا موةعمعنا دال ةنث يتعمها موةهعمعن لموعطلسها موةسهسناب لاقه   ةطنقموفلنلم  موت لنتنا مودفتلةا رة م قعو مو  
ال اهنال ايردهن   ندهةيال  موةنوها مودةنونها ولعمةها موةعمعنها ونةسهنال  هة رهذ  موفتهعن دهال تسننةًن دال موفلهنلم  موةتنةها لم 

     مو نل.
 , مدينة الموصل المفتوح الفضاء,  نطاق الراحة الحراية, االداء الحراري الكلمات الدالة :

Thermal Performance of Housing Open Spaces in the City of Mosul 
Abstract 

The rapid urban growth has lead to an urgent need to increase residential buildings 

in such a way that requires quick execution of such buildings. The appearance of 

modern materials such as reinforced concrete has helped in getting fast-constructed 

houses of a westerly pattern such that excluding the inherited styles that are in harmony 

with severe environment like that of the Middle East. This has resulted in a modern 

pattern of buildings lacks the microclimate which was enjoyed by the traditional pattern 

and which have provided the inhabitant with a relative thermal comfort. 

This research try to compare different microclimates due to the variation of open 

architectural spaces patterns in the residential units (traditional ones) represented by (the 

courtyards and Iwan) and the modem one represented by the space of (garages and 

terraces) in Summer in Mosul city.  

The results showed that the traditional open spaces are the nearest to the thermal 

comfort zone, although both of them don't represent the ideal state of human comfort in 

this period of Summer. 

Keywords: Thermal performance, comfort zone, open spaces, Mosul city. 
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 المقدمة  
ن ت تة نق موعمةا موةعمعنا ودستختدة  

نح ت دنج مودسناال م ة ة م سع مودسناال مودؤشع 
موةنلنا موععنسنا ةنث نشا  مودساال لدال اد سنعا 
س لعن دسنشعن تؤةع ودةنخنا نو لمد  م  وةدننا موسناال

لس لعن غنع  مودفتلةاعل  سنعا موفلنلم  موخنعمنا 
تؤةع عل  لسذوك  دسنشعن عل  سنعا موفلنلم  موتمخلنا

عل  علمد   ،وذم  نال موسنطعن ونةسنالموعمةا موةعمعنا 
ةنمن  م ةسنال مولملتنا دةذ دغنتعته دال مرج  مودةنخ

عدنعته عسع  نالمإلةسو ت مةتح ودساةه م ل  يموادلب.
دستغي  موتنعنخ لمو  لع موةتنةا سنةسمنج د  موسنعا

سذوك دن نتل ع ةلوه دال لسنع  لدلمعت طسن نا لقت 
 م شان مولملو عل   م ةعتفنعله رذم وانال 

. لمعتدت  مو دنعن موت لنتنا  اةتمدنمود دنعنا موتة 
 ة تة نق سنعن   موطسن نا موطنقن  لمودلمعت عل  رذ 
 تد    لمقت نتنا،ت ةنا  لسأسنونوةعمعنن ديعدا 

خع  رذ  موةلل  ةلل  ولدشنا  مودةنخنا لس
قتد  مودتنةا مو عسنا موت لنتنا  وللهنعل مومدنونا،ةنث

عدنعن ذم   لنلم  دفتلةا ديعدا ويستختمج  ة 
موسةا لخن ا  ة مو نل سنوعغج دال قسلن د هج مننج 

دعشةن  مودةنخ ،رذم م تمل مومنت منل سفل  مو
موسنعنا و لمد  مودةنخ،  دة ةتنج وتمنعو عتت دال 

لتفنعل  د  هعلل مودلق   امنن موةنن لو تن 
لمودةنخ مودلل ة لمةتعد  مو يقن  م متدنعنا 
لموتنةنا ،ودذم  دة عسد   لعن ة ن نا عاس  

 لهعلل ع عرن. إدانةنن 

موةلعن مو ةنعنا هدع   ة د هج  لس ت قننج 
 ة عدلنا  عسنا لسنع  لت ةنن  متنتنموتل  لدةدن مو 

موسةنل انستختمج دلمت منتن لت ندنج متنتن لغنعرن 
 ة  موت لنتنا م سنونو،لسذوك موغ  مو دنعن موةتنةا 

مو   ننتن  ات م ةشنل لموت دنج ،رذ  مودلمت لموت ةنن  
 ،مواسو لموف ت موةعمعد ولدسنةة لسسععا اسنعن

اةلولمنن   ط لتسة    مودتال موةتنةا عل  موتت نعتد

م عتسنع  موةسنح موشساة مودفتلح تلال م خذ سةهع
، مال مود ن عن لموتعلن مو  تنةنع موهعلل مودةنخنا

عد ولدتال لموةتمةا مت  مو  تترلع موةسنح موة
مو عسنا لعتج م ةسمنج د  موطسن ا لموتعمث مودةلة 

 ت مذمو موطعم  موتلوة موس دا موخن ا وا  دمتد  ،و
 النع موذد ملمت عدنعن معتمل سنعتن م دع 

عن وج  موشخ نا لمودلنا ولدمتد   فة مودتنةا مود ن
 م عتدنتتلو  مودشنا  موسنعنا مرتدندن اسنعم س  تج 

 ة خلق سنعا  النن عال موطعق لمولسنع  مودنانةنانا
 ندن س ت عسأ  ا سة لموتة  تمخلنا دتلم ةا ةعمعنن

تمداج مو   ننةا اسنعم  دة سنرلا موتانونل لتةتن  لم 
لملت د نتع ولطنقا   تةلو  افتعلددستدعن 

سنإللن ا مو  الةدن د تع ملن ة وللللنل 
 ة مودسنةة .  لم رت م م  لموتللث

موذد طعم عل  مودتال مو عسنا ةتح عةه  مال رذم موتغنع 
مو  هدلع  ات تغنع  ة ت ندنج موتلع موساةنا ددن 

لدال مولةتم   دختلفا ولفلنلم  مودفتلةا اةدنط
لملت دةنخن  " موساةنا ،لسذوك نفتعل موسةث 
ةدنط موفلنلم  دلل نا دتسننةا ةتنما مختيل ا

 ة مولةتم  موساةنا " لتةتت رتل  مود دنعنا مودفتلح
موسةث سه" تةلن  موتسننال  ة قننسن  علمد  مودةنخ 
  بمودلل ة يتعما ةعمعن مودلمل لموعطلسا موةسسنا

 ة موتلع موساةنا موت لنتنا يموفةنل  ولفلنلم  مودفتلةا
د نعةا د  موفلنلم  مودفتلةا  ة  بلمإلنلمالموتمخلة 

 لنل م عتتمت م دندةب خي  موتلع موساةنا موةتنةاي
لمةع ذوك عل  موعمةا  ،مو نل دتنةا مودل       

ةتت موسةث يتعما ةعمعن  وذوك ،موةعمعنا ويةسنال
علمد  مودةنخ موتة  مودلمل لموعطلسا موةسسناب دال سنال

سنتج تعمستدن سنعتسنعرن عنديال مسنسننال  ة تةتنت 
 مودفتلةا.ةعمعنا ودستختدة موفلنلم  موعمةا مو

 سن تة:  لوتة نق رذ  موغننا تةتت  دعمة  موسةث

 طعح م طنع موةهعد ودفعتم  موعمةا موةعمعنا. 
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   تطسنق م طنع موةهعد دال خي  مو ننج س ننسن
   مودةنخنا لتةلن  تسننةدن مة نعنندنتمةنا ول لمد

سنال موفلنلم  مودفتلةا ولتلع موساةنا موت لنتنا 
 لموةتنةا.

  موةتنعح وسننال مةع تغننع ةدط موفلنل د نعةا
ةنث انة   مودفتلح عل  موعمةا موةعمعنا ويةسنال

موةتنعح تشنع سلللح إو  اال موفلنل موت لنتد 
ق  دال مودفتلح سم  تعما ةعمعن اتة  لستسننال ا

موفلنل موةتنث  ادن انة  موعطلسا موةسسنا اعل  
 . ة موفلنل موت لنتد دةدن  ة موفلنل موةتنث

 االطار النظري 
  الراحة الحرارية لإلنسان

ت عل موعمةا موةعمعنا سنةدن دمدلعا مو لمد   
دال  %(05مودةنخنا موتة   نش ع عةترن ماةع دال ي

ةدن سةنما مو  تاننل مودةنط مل م م شخنص
مومسج  امد نموتة تالال  ندن  موةعمعناموهعلل 

دستل  دال  مودسؤلوا عال تةهنج موةعمعن عةت متة 
 .[1]موف نونا

ن عل طنقا دال مم   مإلةسنالال مسج م 
د  موهعلل مودةنخنا مودةنطا سه   ةتدن نالال  موتأقلج

رذم مو عل عل  مقله ت تسع موهعلل مودةنطا سه 
 نال موهعلل مودةنخنا . ودذم  [2]لدال ةتلت موعمةا

دسنشع عل  قتعته عل   تأةنع سنإلةسنالمودةنطا 
مو د  لعل   ةته ال  نوف نونن  مومسدنا لمو  لنا 

لدال دت  د نال دال  اةسةدنتالال عل   ونةسنال
  نوننته خنعج  اتملموهعلل لتةخفل افنلته عل  

مو  مةتدن   مودعل  سنإللن ارذم موةطنق 
 . [3]لمإلمدنت

ل ههههل  موهههه  دةههههنخ ديعههههج ولعمةهههها لوغههههعل مو 
نمو ت ننال ةطنق موعمةا موةعمعنها موهذد نتةهتت س لمده  

 مإلشهههههه ن ،  موعطلسهههههها، معنع رههههههة يتعمهههههها موةهههههه اسنسههههههنا

لو ههت تههج تةتنههت مو يقههاسنال  . ، تةههعك مودههلملب موشدسههة
 رهههذ  مودتغنهههعم  س هههتن مشهههان  دةدهههن موت نهههنج موسننلدةهههنخة

 نههه ب.ةنههث نههتج 1شهها ي [4] بOlgyayي موههذد للهه ه
غنهههههعم  م سنسههههنا دسنشهههههعن ادههههن مةهههههه نللهههههو مدهههه  مودت

مدانةنهههها مول ههههل  موهههه  موتههههلم ال موةههههعمعد خههههنعج ةطههههنق 
 .[1]موعمةا س ننتن مل ة  نال س ل مودتغنعم 

 م قهههههههنونج هههههههة  موةعمعنهههههههان ههههههه  ةطهههههههنق موعمةههههههها  
 -5202بْ ج لسههههههههههنال ي5202 -5500مود تتوهههههههههها لههههههههههدال ي

طلسهههها تههههعملح موع موةههههنعن عةههههتدن ت م قههههنونجبْ ج  ههههة 5.02
 .[5] %( 05 -25موةسسنا سنال ي

مدهههن  هههة مو هههعمق   هههت مقتهههعح دسهههتعنن قهههنج دةنونههها  
وشهههتنل تاهههلال مودختلفههها ةسهههو موف هههل   فهههة م هودةنط ههه

 -25)طلسهههههههها موةسههههههههسنا سههههههههنال بْ ج لموع 55- 55لهههههههدال ي

بْ ج لموعطلسها 52 -52)مدن  هة مو هنل لهدال  %(25
ع هههههه  موةههههههت  إدانةنههههههاب دهههههه  %05 -25موةسههههههسنا سههههههنال ي

موتةههعك ع  ةههن  إذمبْ ج 25عمهها موةههعمعن وغننها يوت م عله 
 .[6] بج/ةن500مودلمعة وغننا ي

   الدور السكنية وأنماطها
ن تسعموسههاال قلههنا مةسههنةنا لممتدنعنهها تسههتل ج  

موتغنههههع لموتطههههلع وتلسنهههها موةنمههههن  لدتطلسههههن  م ةسههههنال 
مودتغنهههعن عسهههع موههه دال.  نودسهههاال ن هههت دؤسسهههامل ةههههنج 

ال سةنعهههه نهههتج دهههال ممههه  نت هههت  د ةهههن  مودهههنتد ادهههنل   
مرتمل د  تن لدت تتن دتنةعن سد نةة لدلندنال مولسط 

  [7] موةلنعد مودةتدة مونه.
مال ت ههههههدنج مودسههههههناال مو عسنهههههها مههههههنل تة ن ههههههن  

ودتطلسن  مسنسنا رة مودةنخنها لم متدنعنها لموت نعنها 
.لن تسههع مودسههاال لعههنل وشخ ههنا مإلةسههنال موة ن نهها [8]

مود دنعنههها لةتنمههها  لرهههل مو هههنان ولخ ل هههنا لمودلنههها
ولتغنع موذد طعا عل  مو دنعن س ت قننج موةلعن مو ةنعنا 
  ت تهج تةتنهت عهتن اةدهنط وللةهتم  موسهاةنا  هة مو هعمق 

تلطةن  موةلهعنا ادهن لةسو مودةنطق مومغعم نا ولدسه
 .ب2 ة موشا  ي
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لقههههت قسههههج م شهههه و اةدههههنط مولةههههتم  موسههههاةنا  
 :[9]موت لنتنا ةسو دعمة  تطلعرن مو 

: لتدتهن   1221ةلا موسن  موتعمةة موت لنتد قس  دع  (5
موفةههنل موههتمخلة مودفتههلح، لةههتم  رههذم موههةدط سلمههلت 

 ب.2شا  ي
: تدتههههههن   1291 -1221دعةلهههههها موسنهههههه  موتعمةههههههة  (5

لةههههتم  رههههذم موههههةدط سنةفتنةدههههن ةةههههل موخههههنعج عسههههع 
 تةن  دتلسطا م عتفهن  ده  لمهلت موفةهنل موهتمخلة 

 مودفتلح.

:  1291 -1291 ودةهههلعمدعةلهها موسنههه  موت لنههتد  (2
تدتههههن  مولةههههتم  ستسهههه نل موفةههههنل موههههتمخلة لتاههههلال 

عج دههههه  مةتدهههههن  لمهههههلت ةتن ههههها دفتلةههههها دهههههال موخهههههن
 ادندنا.

: تدتههن   1291موةههتنث س ههت  دعةلهها موسنهه  موغعسههة (2
مولةهههتم  سلمهههلت موةتن ههها م دندنههها لاةننةهههن ةهههتمعق 

 ب.9منةسنا لموفلنلم  موتمخلنا دس فا، شا  ي

طنال م ل  يموسن  موتعمةهة و ت ةتت موسةث موةد 
موت لنهههههتدب لموعمسههههه  يموسنههههه  موغعسهههههة موةهههههتنثب إلمهههههعمل 
موتعمسههها مو دلنههها  ةددهههن ندتهههن مال سلمهههلت اةدهههنط دختلفههها 

 ولفلنلم  مودفتلةا سشا  لملو ل عنو.
موهههههةدط م ل  يموسنههههه  موت لنهههههتدب  ةنهههههث ندتهههههن 

سلملت موفلنل موتمخلة مودفتلح لم لملنال لرهل موةدهلذج 
ه مو دنعن مو عسنا موت لنتنها مدهن موهةدط موعمسه  ي موذد قتدت

موسنهههه  موغعسههههة موةههههتنثب ندتههههن  سلمههههلت  لههههنل مدههههندة 
ةهههنتح عهههال تطسنهههق قهههلمةنال موسةهههنل موتهههة تفهههعل   دفتهههلح

معتههتمت موسةههنل موهه  موخلههل لندةهه  موةدههلذج موههذد قتدتههه 
 مو دههههههههههههههههههههههههههههههههنعن موغعسنهههههههههههههههههههههههههههههههها  ههههههههههههههههههههههههههههههههة طعم رههههههههههههههههههههههههههههههههن 

 موتلوة .
 
 
 

  العملياالطار 
  منطقة الدراسة

دتنةا مودل   سلملت موةهلعنال موت لنهتد  دتن ت 
لموةهههتنث دهههال موهههتلع موسهههاةنا لرهههة ههههنرعن شهههنع ا  هههة 
مغلو مودتال مو عسنا س ت موةدل موسعن  موذد شدتته  هة 
دةت هههل مو هههعال مودنلهههة لموهههذد تسةههه   نهههه موتلمدهههن  

تلهج  دتنةا مودل   يمو تنداب مدن  موةتنةا  ة موسةنل.
مودةي  سلملت موتلع  ب دةلا ساةنا ، تتدن  رذ 22ي

موسهههههاةنا ذم  موطهههههنس  موتعمةهههههة موتهههههة نتلسهههههطدن موفةهههههنل 
موداشههههلل تةههههنط سههههه م علقهههها لم لملنههههال ، مدههههن مومهههه ل 
موةتنث دال مودتنةا  نتدةه  سن ةنهنل موسهاةنا موتهة ت ه  
 ة مومنةو م نسع دهال مودتنةها لتدتهن  سهةدط موتخطهنط 

و عنلا للملت موتلع ذم  موطهنس  موغعسة ذل موشلمع  م
 موغعسة موةتنث.

  ناخ مدينة الموصلم
ت ههههههه  دتنةههههههها مودل ههههههه  عةهههههههت تمعهههههههعن عهههههههعل  

نسههلت  .بْ  شههعقن99.12بْ  شههدن  لخههط طههل  ي91.12ي
دتنةهها مودل هه  دةههنخ ةههنع مههنل  ههنفن ددطههع شههتنلم 
مةت هنوة سهنال ةدهط مودةهنخ مو هةعملد موةهنع  هة مدنتدههن 

مومههههنل موههههتم ي  ههههنفن  ههههة مومةلسنهههها موغعسنهههها لمودةههههنخ 
تعمههن  موةههعمعن دههن مدنتدههن موشههدنونا موشههعقنا ، لتتسههننال 

ةنهههث نسلههل د هههت  تعمههها  وشهههتنلمل سههنال   هههلة مو ههنل 
 .[10]  ج بْ 7.7موشههههتنلي ل ههههة ج بْ 99.1موةهههعمعن  ههههنفني

ردهههن  إقلندنهههناللسدهههذم  هههنال مودتنةههها ت ههه  لهههدال ةطهههنقنال 
تفن  مقعو مو  مودةنخن  موةنعن مومن ا موتة تدتن  سن ع 

موشتنت وتعمن  موةعمعن  نفن لمةخفنلدن موشهتنت شهتنلم 
لموتسهننال مواسنههع  ههة تعمههن  موةههعمعن مونلدنهها  لههي عههال 

رههذ  موخ ههنعص  [11] م دطههنعمةخفههنل موعطلسهها لقلهها 
 مودةنخنا ت تسع د تع و تج عمةا موسانال .
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 منهجية البحث
  تحديد مؤشرات البحث

ل لموعطلسها و ت ةتت موسةث يتعمها ةهعمعن مودهلم 
موةسهههسناب دهههال سهههنال علمدههه  مودةهههنخ موتهههة سهههنتج تعمسهههتدن 
سنعتسنعردن عنديال اسنسننال  ة تةتنت موعمةا موةعمعنها 

 ودستختدة موفلنلم  مود دنعنا مودفتلةا.
مذ  ،لت هههههنن تعمههههها ةهههههعمعن مودهههههلمل  هههههة موهههههه  

تلل  ممد ن مو ننن  ة  ةتلق مسنل نسهدو سدهعلع 
و نهههنن علههه  معتفهههن  لنههتج م, مودههلمل دهههال مدنههه  مومدهههن 

 بج دههال سههطو م عل،لعلهه   تههعم  دةتهدهها تسلههل1.1ي
 .[12] سنعا لمةتن

لو ننن عطلسا مودهلمل لواهلال موعطلسها موةسهسنا  
رههة م اةهههع شهههنلعن  هههة سننةهههن  م ةهههلمل موملنههها د نعةههها 
 سنوعطلسا مودطل ا   ت تج معتدنترن و ننن عطلسا مودهلمل

مودنل،لتدةهه   لرههة ت طههة ت نندههن دسنشههعم  دانةنهها تسخههع
مو يقا سنال ادنا سخنع مودهنل مودلمهلت   هي  هة مودهلمل 
مو  ادنا سخنع مودنل موذد نداال مال نةتلنه مودلمل  ة 

 .[12]تعما ةعمعن د نةا ون   ةت موتشس  
 اسلوب القياس

قننسههههههن  دنتمةنههههههها  إمهههههههعمل عدههههههت موسةهههههههث موهههههه 
مودختلفههههههههنال دههههههههال   ههههههههة موةدطههههههههنالودؤشههههههههعم  موسةههههههههث 

 إمهههعملةنههث تهههج ولههتلع موسهههاةنا ، دفتلةهههاموموفلههنلم  
قننسهن  دةنخنها و هندلة يتعمهها ةهعمعن مودهلمل لموعطلسهها 
موةسههههسناب ة اهههه  دههههال يموفةههههنل لم نلمالبموههههذنال ندههههةيال 

 لههههنل م عتههههتمت يلموفلههههنل مودفتههههلح ولههههتلع موت لنتنهههها، 
ب موههذد ندةهه  موفلههنل مودفتههلح ولههتلع موسههاةنا م دههندة

-Testo لقههههت تههههج مسههههتختمج مدههههن  دههههال ةههههل موةتنةهههها ،

179-H2)  ب و نهههههنن مودهههههؤةعم  مودةنخنههههها لرهههههل مدهههههن
دسهههههس ن سنسههههتختمج سههههعمدح دلة ههههها  ةههههتنث نههههتج سعدمتههههه

موفن هه  وتةتنهت مودهتن مو دةنها ول نهنن لمولقه   سنومدهن 
ةههعمعن . لسدهن اال مشهت  تهعم  مو هنل لمخهع سهنال قهعملن 

رة موفتعن موددتتن دال م سسل  م خنع دهال شهدع تدهل  

 ل  دههال شههدع فو،   ههت امعنهه  إوهه  ةدننهها م سههسل  م
مو ننسن  خي  رذ  موفتعن لودتن مسسل  لتج اخذ د ت  

. لس ههت ذوههك تههج ممههعمل تعمهها موةههعمعن لموعطلسهها موةسههسنا
د نعةا سهنال موةتهنعح  هة موفلهنعن  موت لنتنها ده  موةتهنعح 

 موةتنةا ود ع ا موتسننال مودلملت. ة موفلنعن  
   النتائج

  الهواء درجة حرارة
عمهها ةههعمعن مودههلمل سشهها  لملههو سههنال مختلههل ت

موت لنههههتد لموةههههتنث.  فههههة موسههههنعا موسنتسهههها  موفلههههنعنال
 91 هسنةًن اهنال د ههت  تعمها ةهعمعن مودههلمل  هة موفةههنل ي

سنةدههههن انةهههه  مود ههههت   ههههة °ب ج 91ل ههههة مإلنههههلمال ي°ب ج
ةهج نسهتا °ب ج91.1موفلنل موةتنث يم عتتمت م دهندةب ي

  سههههنعن  موتسههههننال  ههههة تعمهههها موةههههعمعن سن عتفههههن  خههههي
موةدنع  فة موسنعا موتنسه ا  هسنةًن سلهل د هت  تعمهن  

 ههة ةههنال سلههل  ههة °ب ج22نههلمال يموةههعمعن  ههة موفةههنل لمإل
ل ههههة موسههههنعا °ب، ج 20.20 لهههنل م عتههههتمت م دههههندة ي

معن  ههههة موفةههههنل ع موةنةنهههها عشههههع سلههههل د ههههت  تعمههههن  موةهههه
سنةدهههههن انةههههه   هههههة  لهههههنل م عتهههههتمت °ب ج 20نهههههلمال يلمإل
نال  ة موسهنعن  ن تمت رذم موتسن°ب، ج 25.00دندة يم 

موتة تلنه   ت سهم  د هت  مو هعملم   هة موسهنعا موةنوةها 
وننهههلمال سنةدهههن انةههه  °ب ج 20ولفةهههنل لي°ب ج 91دسهههنًل ي

 9اد سفهنعق ي°ب ج 25.5 ة  لهنل م عتهتمت م دهندة ي
ت عنسهههًن ل هههة موسهههنعا موسنتسههها دسهههنًل اهههنال مود هههت  °ب ج
مل مومههههتل   ب2شهههها  يمو نههههلمال ههههة موفةههههنل لمإل°ب ج 91ي
 °بج .2سنةدن انةه   هة  لهنل م عتهتمت م دهندة ي ب1ي

 .ب5لمومتل  ي ب0موشا  ي
  الرطوبة النسبية

انةه  ةتهنعح موعطلسهها موةسهسنا اقهه   هة موفلههنل  
موةههتنث يم عتههتمت م دههندةب دةدههن  ههة موفلههنل موت لنههتد 

نلمالب ةنث سمل   ة ااةع سهنعن  موةدهنع يموفةنل لمإل
نعن  م لو  دهال موةدهنعب موسهنعا موسنتسها عطلسا يموس

%ب ل  22لموسههههنعا موتنسهههه ا  ههههسنةًن  اههههنال مود ههههت  ي
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%ب  هههة مإلنهههلمال 92%ب ل ي99%ب  هههة موفةهههنل لي91ي
%ب 91.2%ب ل ي91.7ي مود هههت  علههه  موتهههلموة لاهههنال

اد ستسههههننال ن هههه  إوهههه    ههههة  لههههنل م عتههههتمت م دههههندة
%ب. ل ههههة موسههههنعا موةنةنهههها عشههههع هدههههعًم سههههم  11.1ي

%ب ل هة مإلنهلمال 99موعطلسا موةسسنا  ة موفةنل يد ت  
%ب  ههههة  لههههنل 11.21%ب سنةدههههن اههههنال مود ههههت  ي91ي

م عتهتمت م دهندة ل هة سههنعن  مودسهنل يموسهنعا موةنوةهها 
لموسهههنعا موسنتسههها دسهههنًلب انةههه  موعطلسههها موةسهههسنا  هههة 

%ب علههه  موتهههلموة ل هههة مإلنهههلمال 22%ب ل ي99موفةهههنل ي
لههههنل م عتههههتمت %ب سنةدههههن انةهههه   ههههة  22%ب ل ي92ي

 %ب.21.11%ب ل ي17.1م دندة ي
موةتههنعح اعههي  تهدههع سللههلح اال دةههنخ موفلههنل 

اههههنال اقهههه  مفن ههههًن لسد ههههت    نههههلمالبموت لنههههتد يموفةههههنل لمإل
دههههال موفلههههنل  ب9لمومههههتل  ي ب1شهههها  ي عطلسهههها ااةههههع 

 .ب9لمومتل  ي ب7شا  ي موةتنث يم عتتمت م دندةب
   الراحة الحرارية

ت   تعمهها ةههعمعن مودههلمل عةههت تلقنهه  ةتههنعح د هه
لموعطلسهها موةسههسنا ولفلههنلم  مودفتلةهها واهه  دههال موسنهه  
موت لنههتد مودتدةلهها سهههه يموفةههنل موهههتمخلة لم نههلمالب لموسنههه  
موةههههتنث مودتدةهههه  سههههه ي لههههنل م عتههههتمت م دههههندةب علهههه  
دخطط موعمةا موةعمعنا  إةةهن ةيةهه مال ةتهنعح د هت   

د هت  موطسن هة مو ننسن  ولسنه  موت لنهتد رهة م قهعو ول
ولعمةهها موةعمعنهها ادههن مةدههن مقهه  تسننةههن  ندههن سنةدههن خههي  

ب، مدن  ة موسن  موةهتنث  إةدهن 1سنعن  موةدنع يشا  
انةهه  مس ههت عههال مود ههت  موطسن ههة ولعمةهها موةعمعنهها ادههن 
مةدن انة  ماةع تسننةهن  ندهن سنةدهن خهي  سهنعن  موةدهنع 

 ههة ب، لرههذم نؤاههت وةههن مال موفلههنلم  مودفتلةهها 2يشهها  
موسنههه  موت لنهههتد رهههة م  لههه  دهههال ةنةنههها خلهههق دةهههنخ 
د ههههههغع دههههههال ةنههههههث تعمههههههن  موةههههههعمعن لموعطلسهههههها دههههههال 
موفلهههههنلم  مودفتلةههههها  ههههههة موسنههههه  موةهههههتنث لمال اههههههنال 
م ةةنال   نلسننال موةنوا مودةنونها ولعمةها موةعمعنها إ  مال 
موفلنلم  موت لنتنا انة  ماةع دلمعدا ولدخطط موعمةها 

 موةعمعنا ونةسنال .

  تنتاجاتاالس

 ههههههة موفلههههههنلم  مودفتلةهههههها  انةهههههه  تعمهههههها موةههههههعمعن ب1
 هههة موفلهههنلم  موت لنتنههها متةههه  دهههال تعمههها موةهههعمعن 

موةتنةهها دهه  قلهها تسننةدههن  ههة سههنعن  موةدههنع د نعةهها 
 ستسننةدن مونلدة مواسنع ة موفلنلم  موةتنةا.

ا  ههههة موفلههههنلم  موت لنتنهههها لسهههها موةسههههسنانةهههه  موعط ب2
وةتنةههها معلههه  دهههال تلهههك مودسهههملا  هههة موفلهههنلم  م

  ة مودةنخ موةنع مومنل. اردنالرذم مو ند  وه 
موتذسذو  ة موفلنل موةتنث ماسع دال موتذسهذو  هة  ب9

موفلهههنل موت لنههههتد معتدهههنتم علهههه  قهههعملم  مو ههههندلنال 
  مودةنخننال مودسملا.

ت نةة مودتال موةتنةا موتة معتدهت  موتاةلولمنهن  هة  ب9
تة نههق موعمةهها موةعمعنهها ويةسههنال تلال م خههذ سةهههع 

سههنع مو ندهه  مودةههنخة دهههال دشههنا  اةنههعن دةدهههن م عت
 .مودشنا  مودةنخنا

لمههههلت عيقهههها قلنهههها سههههنال مو دههههنعن مو عسنهههها موت لنتنهههها  ب1
لموسنعههههها،ةنث قهههههتد  رهههههذ  مو دهههههنعن مسهههههنونو تةاهههههج 
دةههههنخة طسن نهههها دتمنةسهههها دهههه  موسنعهههها خن هههها  ههههة 

 مومن ا . م قنونج
م ةفتههههنح ةةههههل موههههتمخ   ههههة ت ههههدنج  دسههههتامعتدههههنت  ب1

 ا سنستختمج موفلنلم  مودفتلةا .مولةتم  موساةن
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 (Bioclimatic Assessment( التقييم البايو مناخي )1شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نموذج بيت غربي حديث3شكل )                          ( نموذج البيت التقليدي التراثي2شكل )   
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يوان تقليديين6شكل ) يوان تقليديين4شكل )            ( الرطوبة النسبية في فناء وا   ( درجة حرارة الهواء في فناء وا 
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( درجة حرارة الهواء في فضاء االرتداد األمامي5شكل )  ( الرطوبة النسبية في فضاء االرتداد األمامي7شكل ) 
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 (Traditional House( نطاق الراحة الحرارية في البيت التقليدي )8شكل )

 

 
 (Western Type House( نطاق الراحة الحرارية في البيت ذو النمط الغربي )9شكل )
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يوان تقليديين1) جدول  ( درجة حرارة الهواء في فناء وا 

 الزمن / ساعة
Time/H 

 درجة حرارة الهواء في الفناء / مئوية
Court Air Temperature 

/ مئوية اإليواندرجة حرارة الهواء في   
Iwan Air Temperature 

 31 31 ص 06:00
 34 34 ص 09:00
 37 37 ص 12:00
 37 38 ج 03:00
 36 36 ج 06:00

 

 فضاء االرتداد االمامي( درجة حرارة الهواء في 2) جدول

من / ساعةالز   
Time/H 

/ مئوية األماميدرجة حرارة الهواء في فضاء االرتداد   
Setback Space Air Temperature 

 31.5 ص 06:00

 35.65 ص 09:00

 40.75 ص 12:00

 41.1 ج 03:00

 39 ج 06:00

 
يوان تقليديين 3)  جدول  ( الرطوبة النسبية في فناء وا 

 الزمن / ساعة
Time/H 

%111في الفناء  الرطوبة النسبية  
Court Relative Humidity 

%111اإليوان الرطوبة النسبية في   
Iwan Relative Humidity 

 44 44 ص 06:00

 42 48 ص 09:00

 35 43 ص 12:00

 32 33 ج 03:00

 22 29 ج 06:00
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 األمامي( الرطوبة النسبية في فضاء االرتداد 4) جدول

 الزمن / ساعة
Time/H 

%111 األمامية في فضاء االرتداد الرطوبة النسبي  
Setback Space Relative Humidity 

 40.7 ص 06:00

 35.9 ص 09:00

 18.25 ص 12:00

 17.8 ج 03:00

 21.55 ج 06:00

` 
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