
 

 

  *التصميمية لمانعات الشمس في ضوضاء الرياح الصادرة منهاتأثير الخصائص 
  

  
  

   العراق–بغداد –لوجية والجامعة التكن قسم الھندسة المعمارية
  

  ملخص البحث
فـي المنــاطق الحـارة كــالعراق والتــي تكـون فيهــا الطاقـة الشمــسية عاليــة، يفـضل وضــع بـروزات او تكــسرات فــي 

او ان تحمــل الواجهــة مانعــات شــمس صــريحة، ان هــذه البــروزات والمانعــات الــصريحة تــسبب الواجهــة كمانعــات شــمس 
في بعض الحاالت عند زيادة سرعة الـريح علـى الواجهـة أصـواتا مـن صـفير أو غيـره ممـا يـزعج شـاغلي المبنـى خاصـة 

 عددا كبيرا من االشـكال اذا كان المبنى سكنيا وكانت هذه الفضاءات المزودة بمانعات الشمس غرف نوم، وبأعتبار أن
الهندســية لمانعــات الــشمس يمكــن أن تــؤدي نفــس الكفــاءة فــي منــع اشــعة الــشمس رغــم اخــتالف أشــكالها فانــه مــن المفيــد 
للممارسة المعمارية تقديم صورة عن اثر اختالف أالشكال في تكوينها لألصوات المزعجة لتساعد المصمم على تجنـب 

 أصـوات قـد  تـؤثر فـي الـشاغلين أولتنبيـه المـصمم التخـاذ المعالجـات المناسـبة فـي ماقد يحدث بعد انتهاء التـصميم مـن
والجـل تـوفير معلومـات قابلـة لالفـادة مـن قبـل المعمـاريين فقـد تـم  .ًحال رغبة المصمم أعتمـاد أشـكاال مـسببة للـضوضاء

ي يــسببها كــل نــوع اذا كانــت دراســة انــواع المانعــات وأختبارهــا علــى برنــامج خــاص بحركــة الهــواء للتنبــؤ باالصــوات التــ
الريح موازية له او مائلة عنه او عمودية عليه، وقد أظهرت النتائج انـه مـن الممكـن اعطـاء المـصمم تـصورات واضـحة 
عــن كــل نــوع علــى وفــق االتجــاه وعلــى وفــق أرتفــاع البنايــة راجــين ان يكــون ماقــدمناه مــن عمــل يغنــي المكتبــة المعماريــة 

  .ومن اهللا التوفيق 
  

the Effect of sun breakers characteristics on wind noise  
generated by them 

 
 
 
 

Abstract :- 
In hot regions like Iraq, where solar energy is very high, sun breaks are preferred to be 

implemented in design of the buildings as apart of the facade. Some types of sun breakers cause 

whistling noise or other types of noise which annoy occupants of the building especially if the 

building is residential. 

as it has been found, numbers of sun breakers may act similar in preventing sun ray 

penetration, therefore classified these shapes according to it's effects on causing noise may help 

designers in choosing  the shapes matching there  esthetic needs with less noise generating. 

Thus sun breakers with different shapes has been studied in this research using cfd 

program to predict the noise which caused by each type of sun breakers using forced wind on 

them in different directions.The results showed that's possible to provide designers with clear 

picture on the behavior of sun breakers on noise generating in order to prevent the annoy ones.  

.  

Samar hilal Askar 
samarhilalaskar@yahoo.com 

Prof. Dr. Miqdad  Al-Jawadi 
miqdad@maljawadi.com  

 ديد مقداد حيدر الجوا.أ
miqdad@maljawadi.com  

 سمر ھالل عسكر
samarhilalaskar@yahoo.com 

تأثير الخصائص التصميمية لمانعات الشمس في ضوضاء الرياح "بحث مستل من اطروحة الماجستير *
لوجية وسمر ھالل عسكر، رسالة ماجستير ،قسم الھندسة المعمارية ،الجامعة التكن "المتولدة منھا

،2009.



 

 

  
  - :تمھيـــــــد

 التـي هذه المانعاتان الحاوية على مانعات الشمس لقد اكتشف العديد من المعماريين نتيجة أستخدام االبنية 
ستوفر الراحة الحرارية قد تسبب مشاكل جانبية متعددة منها الـضوضاء التـي تتولـد نتيجـة أرتطـام الهـواء بهـذه المانعـات 

لسرع العالية وتزداد المشاكل كلما كانـت هـذه المانعـات فـي طوابـق مرتفعـة ، ولمعرفتنـا بـأن عـددا كبيـرا مـن خاصة في ا
لـذا سـيتم   االشكال الهندسية لمانعات الشمس يمكن أن تؤدي نفس الكفاءة في منع اشعة الشمس رغم اخـتالف أشـكالها

فــة أثــر الريــاح فيهــا بهــدف تــوفير بيانــات للمــصممين دراســة خــصائص المانعــات وتــأثير توقيعهــا فــي واجهــة المبنــى لمعر
  تساعدهم على تجنب مل قد يحدث بعد أنتهاء التصميم 

  
  :منهجية البحث

 تــم االطــالع علــى مــا تيــسر لنــا مــن بحــوث فــي مجــال العالقــة بــين مانعــات الــشمس وتوليــد -1لغــرض انجــاز البحــث 
واســلوب التنبــؤ بمنــسوب الــضوضاء المتولــدة مــن الحركــة الــضوضاء مــن الحــواجز المــشابهة لمــا هــو موجــود فــي االبنيــة 

  .الميكانيكية 
  . دراسة مانعات الشمس واستخالص االشكال السائدة لغرض تطبيق الدراسة عليها -2
  . دراسة خوارزميات حركة الهواء واالسس الرياضية للحساب -3
  .االطالع على طرق االختبار بأنفاق الهواء -4
  .ختبار بأستخدام الكومبيوتر االطالع على طرق اال-5
  .اختيار االسلوب المناسب الذي يمكن ان يساعد في توفير غزارة في البيانات -6
  .اجراء االختبار-7
  .تحليل النتائج -8
  .وضع االستنتاجات النهائية -9
   خصائص مانعات الشمس -1

تعمـل كمرشـحات لتقليـل تـأثير ) االبعـادثالثيـة (ُتعرف المظالت الشمسية أو مانعات الشمس على انها حـواجز مجـسمة 
  : ولها خصائص يمكن ان نوجزها بما يلي االشعة الشمسية المباشرة بوساطة توفير الظالل

 ]2-p40[  
  
  
   خاصية الشكل  -أ

الـواح أو شـرائح طوليـة تثبـت خـارج تختلف انواع المانعات الشمسية وتتعدد اشكالها فمنها مايكون علـى شـكل 
جـــاهين افقـــي لـــصد اإلشـــعاع عـــالي الزاويـــة وعمـــودي لـــصد اإلشـــعاع  المائـــل واطـــئ الزاويـــة وتنقـــسم النافـــذة وتكـــون بات

   .ومشبكات بنائية أو معدنية أفقية و عمودية ومركبة  بشكل عام الى الشمسية انعاتالم
  

   خاصية االبعاد الهندسية  -ب
  .مؤثر طول والعرض و السمك هنا تدخل العوامل االنشائية بشكل الُويقصد بها 

   خاصية المادة البنائية -ج



 

 

ُويقـصد بهـا المـادة التـي تــصنع منهـا مانعـات الـشمس والتــي تنـدرج مـن كونهـا قماشـية الــى معدنيـة وبنائيـة وصـلبه ولينــة 
  .وللتنوع الكبير في هذه المواد سوف لن يتطرق البحث الى هذه الخاصية 

  
   خصائص عالقة مانعات الشمس بالمبنى والمحيط - 2
  صية توقيع المانعة نسبة للمبنى   خا-أ

ُويقــصد بهــا موقــع المانعــة نــسبة لحــافتي البنايــة اليمنــى واليــسرى او نــسبة الرتفــاع البنايــة فــي حــال كــون المبنــى متعــدد 
الطوابــق او بعــد المانعــة عــن جــدار المبنــى فــي حالــة اســتعمال مــشبكات او وجــود فجــوة بــين المانعــة والجــدار الغــراض 

  . بيئية
   التوجيه الجغرافي خاصية-ب

عالوة علـى مـا يؤديـه اخـتالف التوجهـات الجغرافيـة للمانعـات فـي كفـاءة الحجـب الشمـسي فأنـه سـيؤثر فـي سـرعة الـريح 
  ]الباحثة[.التي تستقبلها كل مانعة وبهذا سيؤثر في ضوضاء الرياح المتولدة عن المانعات 

  المشاكل الصوتية للمانعات والمشبكات - 3
وظيفة الرئيسة التي توفرها مانعات الشمس والتي تكمن فـي تـوفير الراحـة الحراريـة لـساكني المبنـى فقـد على الرغم من ال

اكتشف العديد من المصممين ان تلك المانعات قد تسبب مشاكل صوتية نتيجة اصطدام التيـارات الهوائيـة بـسطوح تلـك 
نـاطق المفتوحـة اذ تـزداد فيهـا سـرعة الريـاح نـسبة المانعات خصوصا في المناطق التي تزداد فيها سرعة الرياح مثـل الم

ــا شــاقوليا نحــو االعلــى فــي  الــى المنــاطق المــشجرة او المنــاطق فــي وســط المــدن كمــا وتــزداد ســرعة الريــاح كلمــا اتجهن
  ]p245-3 [ .االبنية متعددة الطوابق نتيجة قلة قوة االحتكاك كلما ابتعدنا عن سطح االرض

  طرائق التمثيل االختباري -4
لغــرض حــل المــشكلة البحثيــة التــي تتطلــب منــا اســتخراج البيانــات الــصوتية الخاصــة بمنــسوب الــضوضاء المتولــد عــن 

تــم االطــالع علــى طرائــق التمثيــل االختبــاري لغــرض اختيــار االســلوب االمثــل الــريح نتيجــة ارتطامهــا بــسطوح المانعــات 
   :لتوفير بيانات للمصممين وكما يلي

  
 )mathematical models(ج الرياضية طريقة تطبيق النماذ -أ 

يــتم تطبيــق موديــل رياضــي اذ يــتم اجــراء التحليــل .  وتعــد اقــدم طريقــة فــي دراســة التحــرك لهــوائي والــصوت النــاتج عنــه 
ان هذه العمليات الحسابية معقدة وصـعبة . ]p71-4[الرياضي للظاهرة المدروسة من خالل سلسلة من العمليات الحسابية 

  .م االبتعاد عنهاالتطبيق لذلك ت
 ) tunnels method(طريقة االنفاق  -ب

يختلــف عــن النفــق الهــوائي االعتيــادي بكونــه معــزوال ) acoustic wind tunnel(وهوباســتعمال نفــق هــوائي صــوتي 
و يتم اجراء االختبار على األنموذج ).Anechoic room(صوتيا اذ يحوي مقطع االختبار على غرفة معزولة صوتيا 

 scale(ُ ان يكــون بحجمــه الحقيقــي المماثــل للحجــم فــي الحالــة الفيزياويــة وامــا باســتعمال األنمــوذج المقــيس الــذي امــا

model(  
  

 هــاكمــا ان االنفــاق وجــدناها صــغيرة الحجــم والتفــي بمتطلبــات االختبــار وأطالعنــا علــى انــواع للمختــصينوبعــد مراجعتنــا 
    . صوتيا مما سيؤدي الى عدم دقة النتائجةغير معزول



 

 

  )computer method(طريقة استعمال الحاسب االلي   -  ج
البحـث عـن ، تـم بعد ان تيقنا فـي الفقـرة الـسابقة مـن عـدم امكانيـة اسـتعمال النفـق الهـوائي الجـراء التجـارب  

ُ وجــد ان هنــاك برنامجــا يــدعى فلونــت لتطويرهــا لخدمــة البحــث وقــدبــرامج مــساعدة  ً ُ)Fluent( فيــه مــن الخــصائص مــا 
اداة معوضــة عــن نفــق الهــواء اذ سيــساعد هــذا علــى التوســع فــي اخــذ النمــاذج وبعــدد كبيــر لتكــون نتــائج يمكــن ان يكــون 

  . الدراسة ذات شمولية اعلى
   البرنامج الحاسوبي المستخدم-5

 وذلــك الحتوائــه علــى مجموعــة مــن )(Fluent program برنــامج فلونــتلحــل المــشكلة البحثيــة تــم أســتخدام
ُصــــة تلــــك المتعلقــــة بقابليتــــه علــــى حــــل الكثيــــر مــــن المــــشاكل الخاصــــة بالجريــــان الهــــوائي االمكانيــــات والمميــــزات وخا

واالضــطرابي وقابليتـــه علـــى حـــساب تــأثيرات الجريـــان الهـــوائي علـــى مـــستويات الــصوت المتولـــدة، وامكانياتـــه علـــى حـــل 
كال المعماريـــة مـــن برنـــامج مـــسائل االنتقـــال الحـــراري و االهتـــزازات، كمـــا يتميـــز البرنـــامج بامكانيتـــه علـــى اســـتقبال االشـــ

   .اوتوكاد 
ويعمل الثـاني بـدوره ايـضا بالتكامـل ) Gambit(يعمل برنامج فلونت بالتكامل مع برنامج اخر اسمه كامبت  

،اذ يتم اوال يتم رسـم األنمـوذج ثالثـي االبعـاد فـي برنـامج اوتوكـاد  ومـن ثـم تـصديره ) AutoCAD(مع برنامج اوتوكاد 
 (mesh of the model) اذ يـتم اعـداد الـشبكة الخاصـة بـاألنموذج) GAMBIT package(الـى برنـامج كامبـت 

لحـل مـسائل الجريـان الهـوائي و ) CFD software FLUENT(وتعريف اجزاءه ومن ثم تصديره الـى برنـامج فلونـت 
ر التــي ســاعدت كثيــرا علــى تــصويوبــشكل رقمــي او شــكل لــوني المــسائل الخاصــة بالــصوت و الحــصول علــى النتــائج 

  .وصوال لحل المشكلة البحثية كرافيكيا  الضوضاء
  

  االجرات العملية  -6
  :لغرض الوصول الى نتائج قابلة للتطبيق تم مايلي 

الحاسـبة والنقـاط التـي سـتؤدي الـى دقـة فـي النتـائج ونقـاط التمثيـل المقاربـة للواقـع  تم االطالع تفصيليا علـى برنـامج -1
  .العملي

ُ يمكــن ان يمثــل فــي البرنــامج علــى اي ارتفــاع وكأنــه يقــاس 1:1ي بنايــة بمقيــاس حقيقــي تــم تــصميم واجهــة لطــابق فــ-2 ُ
  .على مبنى بكامل أرتفاعه 

  .تم تمثيل نفق هواء في البرنامج بمقياس يماثل الفضاء االعتيادي المحيط بالمبنى -3
الث حـــاالت رئيـــسة ذات أشـــكال مختلفـــة صـــنفت حـــسب ادائهـــا معتمـــدة هـــذه االشـــكال ثـــتـــم تـــصميم مانعـــات شـــمس -4

مجموعــة تعمــل عمــل المانعــة –العموديــة مجموعــة تعمــل عمــل المانعــة – مجموعــة تعمــل عمــل المانعــة االفقيــة -:وهــي 
  .المركبة 

ثا وسجلت النتائج المستحصلة مـن \ م4/10/15/25سرع المطلوب دراستها للرياح والتي كانت التم تزويد البرنامج ب-5
لمواقع واالشكال والنهايـات معتمـدة االرقـام وااللـوان كدالـة للـضوضاء حيـث تتـدرج مـن البرنامج مع رسومات توضيحية ل

  . اقل ما يمكن من الضوضاء يمثل الى االزرق الذي ضوضاء منسوب للاالحمر الذي يمثل اعلى 
  
  
  
   سطوحها على  نتائج الفروقات بين تأثير المانعة االفقية والعمودية والمركبة في تكوينها للطاقة الصوتية6-1



 

 

  
 : في حال كون الرياح عمودية على واجهة الجدار اظهرت النتائج ما يلي .1

 .المانعة العمودية تسببت بأقل طاقة صوتية على الشباك   - أ 

 .المانعة االفقية تسببت أعلى طاقة صوتية   -ب 

    .المانعة المركبة سجلت قيما وسطية للطاقة الصوتية بين كل من المانعتين السابقتين  -ج 

 

 : درجة، اظهرت النتائج ما يلي45كون الرياح مائلة بزاوية في حال  .2

 المانعة االفقية هي االنسب في تكوين اقل طاقة صوتية على الشباك   - أ 

 اعلى طاقة صوتية ب تالمانعة العمودية تسبب  -ب 

 . المانعة المركبة أحتفظت بكونها متوسطة التأثير في تكوين الطاقة الصوتية على الشباك  -ج 

 

ان الفرق في تأثير الطاقة الصوتية بين االنواع الثالثة في حال كون الرياح عمودية على المانعات أقـل مـن الفـرق  -3
  وبأعتبــار أن الريــاح غيــر   45فــي تــأثير الطاقــة الــصوتية بــين االنــواع الثالثــة فــي حــال كــون الريــاح مائلــة بزاويــة 

ــر المانعــة ان هبوبهــا بــشكل مائــل ذو احتماليــة اعلــىمــستقرة فقلمــا تكــون عموديــة علــى الــشباك بــشكل دائــم و ــذا نعتب  ل
 .]p88-1[ )1(شكل  االفقية هي االفضل في التقليل من الطاقة الصوتية تليها المانعة المركبة ثم العمودية

 
  اثر اختالف اشكال المشبكات في  الطاقة الصوتية المتولدة على سطح المشبك 6-2

ان   اختالفهـا خـصائص مـشتركة مـن حيـث توزيـع الطاقـة الـصوتية علـى سـطحها اذتمتلك جميع اشـكال المانعـات علـى
اعلــى قيمــة لمــستوى الطاقــة الــصوتية يكــون علــى الــسطح المتعامــد مــع اتجــاه الــريح  ويبلــغ ذروتــه عنــد اطــراف الــسطح 

تية المتولـدة  سـطح المـشبك المعـاكس التجـاه الـريح ادنـى قيمـا للطاقـة الـصويـسجلويتناقص تدريجيا نحـو وسـطه، كمـا و
على سـطح المانعـة ككـل فيمـا يـسجل سـطح المانعـة المـوازي التجـاه الـريح قيمـا وسـطية المقـدار بـين كـل مـن الـسطحين 

  .]p91-1 [السابقين،
 اثر تغيير ابعاد المانعة في  توزيع الطاقة الصوتية على سطحها 6-3

   اتجاه الريح علىاثر تغيير مساحة سطح المانعة العمودي  -1
كمـا ان  .جود تغير ملحوظ لمنـسوب الطاقـة الـصوتية عنـد تغييـر ابعـاد سـطح المانعـة العمـودي علـى اتجـاه الـريحعدم و

اعلــى منــسوب للطاقــة الــصوتية علــى ســطوح المانعــات فــي الحــاالت الثالثــة يتكــون عنــد حافــات ســطح المانعــة المواجــه 
  .]p93-1 [ . )2(شكل  لمتولدةالريح لذا كلما زاد طول حافات ذلك السطح زادت الطاقة الصوتية ا

   التجاه الريح ياثر تغيير بعد المانعة المواز-2
وتتبــدد الطاقــة  نالحــظ زيــادة الطاقــة الــصوتية علــى ســطح المانعــة لزيــادة ابعــاد الــسطح المــوازي التجــاه هبــوب الــريح،

ــا عــن مــصدر الــريح ،كمــا نالحــظ زيــادة الطا قــة الــصوتية علــى ســطح الــصوتية علــى الــسطح المــوازي تــدريجيا بابتعادن
المانعة المتعامد مع اتجاه الريح عند زيادة ابعـاد الـسطح المـوازي التجاههـا نتيجـة اقتـراب االول مـن فتحـة دخـول التيـار 

]1-p95[.  
  
  
  
  اثر تعدد الطوابق في توزيع الطاقة الصوتية على سطوح المانعات 6-4



 

 

  عند هبوب الريح عموديا على واجهة البناية .1
 فــي حــال  _دار للطاقــة الــصوتية علــى مانعــات الطــرفين االيمــين وااليــسر للبنايــة ويتخــذ توزيعــا متنــاظرايبلــغ اعلــى مقــ
ويتنــاقص تــدريجيا نحــو وســط البنايــة ،امــا علــى مــستوى الطوابــق فيــزداد معــدل الطاقــة الــصوتية  تــدريجيا _ تناظرالبنايــة 

  .]p97-1[نحو االعلى اذ يبلغ ذروته عند مانعات الطابق العلوي ، 
  يسار واجهة البنايةْ 45عند هبوب الريح بزاوية مقدارها  .2

 

يبلـــغ اعلـــى مقـــدار للطاقـــة الـــصوتية علـــى مانعـــات الطـــرف االيمـــن مـــن واجهـــة البنايـــة ويتنـــاقص بالتـــدريج نحـــو اقـــصى 
 اليـــسار،اما علـــى مـــستوى الطوابـــق فيـــزداد معـــدل الطاقـــة الـــصوتية  تـــدريجيا نحـــو االعلـــى اذ يبلـــغ ذروتـــه عنـــد مانعـــات

  .]p97-1[الطابق العلوي، 
 عند هبوب الريح موازية لواجهة البناية من جهة اليسار .3

  
يبلغ اعلى مقدار للطاقـة الـصوتية علـى مانعـات الطـرف االيـسر وتتنـاقص تـدريجيا نحـو اقـصى الطـرف االيمـن لواجهـة 

ى اذ يبلــغ ذروتــه عنــد مانعــات البنايــة، امــا علــى مــستوى الطوابــق فيــزداد معــدل الطاقــة الــصوتية  تــدريجيا نحــو االعلــ
  الطابق العلوي

 ]1-p97[.  
  .اثر وجود فجوة بين المانعة والجدار في منسوب الطاقة الصوتية المتولدة على سطح المانعة  6-5

في اتجاهات الريح الثالثة نالحظ ارتفاع منسوب الطاقة الصوتية المتكونة على سـطوح المانعـات عنـد وجـود فجـوة بـين 
  .]p100-1[ )4(,)3( شكل ما اذا كانت المانعة ملتصقة بالجدار دار عنالمانعة والج

  

  اثر زيادة سرعة الرياح في  الطاقة الصوتية المتولدة على سطح المانعات 6-7
  .]p113-1[)5(شكل تزداد الطاقة الصوتية على سطح المانعة بزيادة سرعة الرياح 

  المتولدة على سطح مشبكاثر اختالف اتجاهات الريح في الطاقة الصوتية  6-8
 الطاقـة الـصوتية علـى سـطحها لطريقـة توزيـعمهما اختلفت اتجاهات الريح على سطح مانعة فهناك خصائص مـشتركة 

المانعـة فـي جميـع االتجاهــات اذ ان اعلـى قيمـة لمـستوى الطاقــة الـصوتية يكـون علـى الــسطح المتعامـد مـع اتجـاه الــريح  
قص تدريجيا نحو وسطه ،كما ويبـين سـطح المـشبك المعـاكس التجـاه الـريح ادنـى ويبلغ ذروته عند اطراف السطح ويتنا

قيمـا للطاقـة الــصوتية المتولـدة علــى سـطح المانعــة ككـل، فيمــا يـسجل ســطح المانعـة المــوازي التجـاه الــريح قيمـا وســطية 
  .]p115-1[المقدار بين كل من السطحين السابقين 

  
  طاقة الصوتية المتولدة على سطح المانعة في  الالمدورةاثر الحافة القائمة و 6-9

 سجلت انخفاضا فـي مـستوى الطاقـة الـصوتية علـى سـطح كـل منهـا المدورة ذات الحافات مكونات المانعةان 
   .]p118-1[)6(شكل عما هو في الوحدات القائمة الحواف 

لطاقة الصوتية المتولدة على اثر المانعتين االفقية والمحدبة المتساويتين في كفاءة الحجب الشمسي على  ا 6-10
  .سطحيهما

باختالف اتجاهات الريح على سطح الجدار فـان الطاقـة الـصوتية المتكونـة علـى سـطح المانعـة االفقيـة تكـون اكبـر مـن 
  .]p120-1[) 6( شكل مثيلتها المتكونة على سطح المانعة المحدبة المساوية لالولى بكفاءة الحجب الشمسي



 

 

  
   والتوصياتاالستنتاجات

ــ: مالحظــة  التوصــيات نــود ان نبــين انــه لجعــل التوصــيات ذات شــمولية لكافــة بلــدان  االســتنتاجات ول البــدأ بعــرضقب
  العالم لم نعتمد في البرنامج سرع الرياح وال االتجاهات السائدة لمدينة بغداد

 

ة علــى ســطح كــل منهــا فــي مقارنــة بــين تــأثير المانعــة االفقيــة والعموديــة والمركبــة فــي تكوينهــا للطاقــة الــصوتي -1
 :ُيوصى بما يلي 

  
ُيفضل أسـتخدام المانعـة العموديـة بالدرجـة االولـى والمركبـة  في حال كون الرياح عمودية على واجهة الجدار   - أ 

 .بالدرجة الثانية واالبتعاد جهد االمكان عن المانعة االفقية 

 

فقيــة بالدرجــة االولــى تليهــا المانعــة نوصــي بأســتخدام المانعــة اال  درجــة45فــي حــال كــون الريــاح مائلــة بزاويــة   -ب 
  . المركبة 

  
غيـر مـستقرة فقلمـا تكـون عموديـة علـى الـشباك بـشكل دائـم وان هبوبهـا بـشكل علـى المبنـى بأعتبار أن الرياح . ج 

مائل ذو احتمالية اعلى لذا نعتمد النتائج التي سـبق ذكرهـا حـول كـون الريـاح مائلـة وعليـه نوصـي بأعتمـاد المانعـة 
المانعــة المركبــة واالبتعــاد جهــد االمكــان عــن المانعــة  ة كأفــضل حــل فــي التقليــل مــن الطاقــة الــصوتية تليهــااالفقيــ

 .) 1( شكلالعمودية منفردة 

 

  .)3(,)2(شكلفصل المانعات عن الجدار بفجوة سيؤدي الى زيادة في منسوب الضوضاء المتكونة عند الشباك  -2
  

 يكـــون منـــسوب الـــضوضاء اقـــل مـــن مثيلـــه المتكـــون فـــي المانعـــات ذات عنـــد اســـتعمال مانعـــات ذات أشـــكال مقوســـة-3
 .)6(شكلاالشكال المستقيمة 

  
 .يفضل عدم وضع حافات حادة في اي مانعة شمس أكانت عمودية أم أفقية أم مركبة او حتى في المشبكات -4

  
ُي المـشبكات لـذا ينـصح المـصمم في المشبكات يزداد منسوب الطاقة الصوتية بزيادة الحافات التي تكونها الزخرفة ف-5

 .بأختيار المشبكات ذات الحافات االقل طوال 

  
ُفي المشبكات يفضل أبتعاد المشبك عن سطح الشباك قـدر االمكـان للتقليـل مـن سـرعة الريـاح بـين الجـدار والمـشبك -6 ُ

 . والذي يسبب زيادة في الضوضاء في هذه المنطقة

  
طــي جــزءا كبيــرا مــن الجــدار والــشبابيك كلمــا قــل منــسوب الــضوضاء بــسبب ُكلمــا كــان المــشبك ذو مــساحة كبيــرة تغ-7

تـــوهين ســـرعة الريـــاح وال يفـــضل وضـــع المـــشبكات علـــى مـــساحة الـــشباك لوحـــده جهـــد االمكـــان وهـــذا يعنـــي ان البنجـــور 
 . ُالمستعمل على الشبابيك سيزيد من منسوب الضوضاء المتكونة على سطح الشباك
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الرياح عمودية على واجھة المبنى الرياح مائلة بزاوية 45 درجة يسار
واجھة المبنى
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المانعة االفقية

المانعة العمودية

المانعة المركبة

قرة بأتجاه واحد فأن المانعات الطرفية ومانعات الطابق العلوي من االبنية تزداد عنـدها بسبب كون الرياح غير مست -8
الطاقــة الــصوتية نتيجــة زيــادة ســرعة الريــاح عنــد الحافــات ، ومــن ذلــك نــرى ضــرورة زيــادة العــزل الــصوتي عنــد الغــرف 

عــة عنــد كــل مــن حــافتي البنايــة الواقعــة فــي الطوابــق العليــا فــي االبنيــة وخــصوصا غــرف الطــابق االخيــر وللغــرف الواق
  .اليمنى واليسرى 

  
  

  :المصادر 
  

ا" سمر ھالل عسكر -1 دة منھ اح المتول شمس في ضوضاء الري الة " تأثير الخصائص التصميمية لمانعات ال رس
  .2009ماجستير ،قسم الھندسة المعمارية ،الجامعة التكنلوجية ،

  
سم الھندسة  ،" باستخدام الحاسب اآلليتصميم المظالت الشمسية للنوافذ"رائد بھجت زكو، -2 رسالة ماجستير، ق

  . 1988 المعمارية، الجامعة التكنولوجية،
 

   .2005رزق شعبان حماد ،الھندسة الصوتية في العمارة ،قسم الھندسة المعمارية ،التكنلوجية ، .د. أ-3
  
4- 

ChristineE.Walker,"Methodol   ogy for the Evaluation of Natural ventilation in  
Buildingsusing a Reduced scale Air Model",Doctor of philosophy, Massachusetts 

Institut of Technology ,2006. 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

العالقـــــة بـــــين ) 1(شـــــكل 
ــــــى  ــــــصوتية عل الطاقــــــة ال
ـــــــــــــــــسطح بالديـــــــــــــــــسيبل  ال

 واتجاهات الرياح

 ]1-p88[ 
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الرياح مائلة بزاوية 45
درجة على واجھة المبنى
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المسافة بين المانعة
والجدار =20 سم

المانعة ملتصقة
بالجدار

  
  
  
  

العالقــة بــين طــول الــسطح ) 2(شــكل رقــم 
العمــودي علــى اتجــاه الــريح مقاســا بــالمتر 
ومقــــــدار الطاقــــــة الــــــصوتية علــــــى ســــــطح 

 ]p93-1[ .المانعة مقاسة بالديسيبل

ـــــــــين ) 3(شـــــــــكل  ـــــــــة ب العالق
الطاقة الصوتية علـى سـطح 
ل المانعــــــــــــــــــــات بالديــــــــــــــــــــسيب

 .واتجاهات الرياح 

 ]1-p100[ 
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المانعة المحدبة

المانعة االفقية

  
  
  
  
  
  
  

 ]p113-1[ )ديسيبل(والطاقة الصوتية على سطح المانعات ) ثا\م(العالقة بين سرعة الرياح  ) 5(شكل 

الخطوط الكنتورية لسرعة الرياح حول كل من المانعة والجدار ) 4(شكل
لتيار الهوائي المار بالفجوة الواقعة بين المانعة ا  توضحمع لقطة مقربة

 ]p103-1[والجدار

العالقـــــــة ) 6(شـــــــكل 
بين الطاقـة الـصوتية 

الــــــــــــــــــسطح علــــــــــــــــــى 
بالديــسيبل واتجاهــات 

ا ال


