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 المستخمص :
نعػ  وػوال  الهيءػال اللتػي  سػ  تمػنة فيػا خ فػي  ت ػف حػتالتخ ويػا  في تغميػؼ البنييػف فػي البويػف الب يػتخ المػت  الـ  لوحظ      

اللنيئف اللحضتيف وتكويف ويا  ووضعي ي تمؼ في حتالتته عف ويا  ويطقف ال تى  نحمة الليوعيف اللمائ خ  فػي تمػؾ اللويطقػف 
ي يعتق  الف تحمس اللياس نءذه اللتاثيتالت يكوف الكثت وف اللوياطؽ اللمكييف وف ووال  اليءال و صوصا في اللشوالتع اللت اتيف  اللت

اللتي يتوال   اللياس فيءا  ال ؿ اللنيوت, لقػ  مػعا اللنحػل اللػا اللكشػؼ عػف الحثػت اللحػتالتي لمطاسػف اللحتالتيػف اللوينعثػف واللويعكمػف 
 .ضوئءا ي عـ اللوعواتي ال تياتالته  لووال  البيءال اللمائ خ البمت  الـ في نم يا لتتوفت ل ى اللوصوويف اللنيايات اللتي عما

 Xـ طػوؿ 3,2وأنعا  ) 10:1العتو  اللنحل اللويءج اللت تيني وف  الؿ نيال أيووذج ل فل وف شاتع ت اتي نوقياس تمـ     
( وتػت وػف اللوالسػل اللطنيعػي ) ػفل وػف 12ـ التتفاع( يوثؿ ثواييف أنييف ناتتفاع ثالثف طوالنػؽ لشػاتع عتضػه )X  1,1ـ عت 2

(،  الف العتوا  المموة 2012شاتع اللتشي / و ييف نغ ال ( حيل  تى تصويـ الليووذج وال ذ اللقيامات في شءتي آة و أيموؿ )
حتػا عيػ  تصػغيت ح ػـ الليوػوذج لكػوف  ثانػت اللحمػانات اللتياضػيف وػف  الليووذج اللت تيني في هذه الل تالمف الستة اللا اللوالسػل 

 الليووذج يتاثت طت يا  نتكنيت وتصغيت البنعا    اصف اليه لـ يتوكف وف توفيت شوالتع تتشانه نءا البيءالآت  
 صػػوـ هيكػػؿ الليوػػوذج نالشػػكؿ اللػػذي يتحوػػؿ تغيػػت أي عػػ   وػػف وػػوال  اللتغميػػؼ و اللمػػوا  نا ػػذ سيامػػات حتالتيػػف حيػػل تػػـ    

 Fluke Cameraأ تنػات مػتف عييػات تػـ تتكينءػا نػالتواللي فػي الليوػوذج وتصػويت الحنييػف ن ءػاف سيامػات حتالتيػف وتطػوت )
Ti32( وػل المػت  الـ وحػاتيت لقيػاس  ت ػف حػتالتخ اللءػوالل, والعتوػ  فػي تحميػؿ الليتػائج نتيػاوج )Smart View   وهػو نتيػاوج )

 اللطاسف اللحتالتيف اللوينعثف واللويعكمف لكؿ وا خ إيءال.حاموني ومحؽ نالكاويتال اللحتالتيف نغيف تحميؿ الثت 
( الف أعمػا وػا خ إيءػال وػف  2012أظءتت  يتائج الب تنات لمعييات اللمتف اللشائعف البمت  الـ اللتػي ال تنػتت فػي شػءت اليمػوؿ )

حتالتيا  ػالؿ الليءػات  ياحيف أثتها اللحتالتي في اللويا  اللووضعي  الؿ الليءات هو البليكونوف الحني , والسؿ وا خ إيءال لءا أثتالً 
 هو الليثت البني . 
   اللنيئف اللحضتيف اللومت الوف ,اللتصويـ اللويا ي, ووال  البيءال, اللتصويـ اللحضتي الكممات المفتاحية :
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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 outher that usingthe experimental modelin this studyis closer to 

realitythanmathematical calculationseven when reducing  the size ofthe model, due  tothe fact 

thatmodel factor is influenceddirectly proportionalto the model scale, and because  we could not find 

commercial streetswith uniform and similarcladding material. 
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 المقدمة-1
اللنيػػال ووػػوال  الهيءػػال اللو تمفػػف  أمػػاليةاللوتق وػػف فػػي  اأف اللتطػػوت اللمػػتيل اللػػذي يشػػء ه اللعػػالـ وػػف وظػػاهت اللتكيولو يػػ       

لمونػػػايي يػػػؤثت نصػػػوتخ أو نػػػخ تى عمػػػا ويػػػا  اللنيئػػػف اللحضػػػتيف اللوصػػػغت نمػػػنة كثافػػػف اللونػػػايي ووػػػوال  الهيءػػػال ذالت الل ػػػوال  
اللحتالتيػػػف اللتػػػي ال ت إلػػػا وشػػػكمف اللتمػػػول اللحػػػتالتي اللتػػػي فال ت حػػػتالتخ هػػػوالل اللشػػػاتع, لكػػػوف الل صػػػائ  اللفيفيائيػػػف )كابينعاثيػػػف 

لنع  ووال  الهيءال تتػخثت ناهشػعاع اللشومػي اللمػاسط عميءػا, وولػ ه الينعاثػات حتالتيػف ووهػج يعػو  نالضػتت عمػا والبيعكاميف( 
ومػت  وي اللطتيػؽ وويػا  اللنيئػف اللحضػتيف نشػكؿ عػاـ, ولمكشػؼ عػػف وػ ى أثػت هػذه اللوػوال  عمػا اللتالحػف اللحتالتيػف لومػػت  وي 

ف ووال  الهيءال الل ات يف اللو تمفف لمونايي وتخثيتالتءا عما ويا  اللشاتع  الت فكتخ اللنحل لتش ي  اللحالف اللحتالتيف الليات ف و
اللنيئػػف اللحضػػتيف,  اصػػف نعػػ  تػػوفت أ ءػػفخ سيػػاس ح يثػػف لػػـ تكػػف وو ػػو خ فػػي اللمػػانؽ كالكػػاويتالت اللحتالتيػػف وكػػاويتالت الحشػػعف 

 ما اللنيئف. تحت اللحوتالل اللتي تكتشؼ وتحمؿ تخثيتالت ووال  الهيءال اللو تمفف والينعاثاتءا اللحتالتيف اللضاتخ ع
 -الدراسات السابقة والمشكمة المطموب بحثها:-2

تػػـ المػػتعتال  عػػ   وػػف اللنحػػول اللتػػي تياولػػت الل صػػائ  اللحتالتيػػف لوػػوال  البيءػػال وو ػػ  الف هػػذه اللنحػػول الوػػا كايػػت سػػ        
[ الو اليءػا نحػول 5,4,3,2,1عييت نال صائ  اللفيفيائيف لءا في  اية اللعفؿ اللحتالتي والبيعكامػيف والبينعاثيػف نشػكؿ و ػت   

لمشتكات اللويت ف لءذه اللووال  واللتي لـ ت ص  في نحوثءا عما تػاثيت المػت  الـ هػذه اللوػوال  عمػا حػتالتخ اللنيئػف اللحضػتيف إيوػا 
 عما صفاتءا اللفيفيائيف و يوووتءا.

لتمػاع  لموصػوويف  لذال يمعا اللنحل اللا اللقياـ ن تالمف تطنيقيف همتكشاؼ أثت هذه اللووال  عما حتالتخ نيئف اللشػوالتع اللت اتيػف 
 عما توفيت اللتالحف اللحتالتيف لومت  وي هذه اللشوالتع  وف  الؿ الب تيات اللصحيح لمووال 

 معمومات تساعد في كشف السموك الفيزيائي لممواد:-3

 [.382,  5أف  ويل ووال  الهيءال تت ل في تكوييءا إلا الح  اللعياصت اللتاليف  أنواع مواد اإلنهاء: 3-1
 ( اللووال  اللص تيفRock Material.َو  ْت في اللحالِف اللطنيعيِف وثؿ اللح اتِخ واللطيِف :) 
 ( اللووال  اللعضويفOrganic Material.وثؿ الل شة اللذي هو عناتخ عف ألياؼ  مويف :) 
 ( اللووال  اللوع ييفMetal Material . وهي عناتخ عف  فيئات و و ف ول نعضءا تو   في اللطنيعف :) 
  (اللووال  البصطياعيفSynthetic Material.ظ: كالف اج واللنالمتؾ اللذي هو وف اللصيل اللنشتي) 
  اللووال  اللء ييفHybrid Material.كالكويكتيت أو اللووال  الليات ف وف  وج وا تيف صياعيتيف أو أكثت : 

 [.24, 1 ,أف تيوع ووال  إبيءال اللوحميف أ ى إلا تقميوءا إلا ثالل أصياؼ
 (اللصيؼ الحوؿ  ووال  البكمال(facing materials  هي اللووال  اللتي تمت  ـ بكمال أو ه   تالف اللونايي نوا خ ت تمؼ :

عف اللوا خ اللتي تكوف اللويشئ ووثالءا اللطانوؽ واللح ت واللوتوت واللوع ف وغيتها وف اللووال , وتمت  ـ هذه اللووال  نكثتخ في 
 اللونايي اللت اتيف واللمكييف, لذال فموؼ يتـ اليت اة نع  ويءا لمت اتة اللعوميف.

 صيؼ اللثايي ووال  الهيءال )اللfinishing materials( تتضوف اللطمس اللياعـ نامت  الـ البمويت واللتوؿ :)sand-
cement mortar اللوصقوؿ واللطمس الل شف نامت  الـ البمويت واللتوؿ اللووفو اف نالح ت اللوكمت ) 

( (cement –filler –crushed stones mortarالل شويف نامت  الـ  حيل يوكف اللحصوؿ عما ثالل ت تي ات وف
-1ومـ( واللوتومطف اللح ـ موكءا )  1 – 0.3ثالل أح اـ و تمفف وف اللح ت اللوكمت وهي صغيتخ اللح ـ موكءا ) 

ومـ( يوكف  مطءا نإصناغ أمويتيف و تمفف الحلوالف وميتـ اليت اة أح ها في  9.5-4.75ومـ( والل شيف موكءا )  4.75
 ت تنتيا اللحاليف 

 اللصػػػيؼ اللثالػػػل وػػػوال  إيءػػػ (  ال الحتضػػػيات واللمػػػطوroofing &floor finishing materials تتضػػػوف اللوحػػػ الت:)
 اللكويكتيتيف والهمفمت وووال  اللتنميط وغيتها.
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تتصتؼ ووال  البيءال حتالتيا نصوتخ عاوف وحمة يوعءا نوا يماع ها عما اللت م   الخواص الحرارية لمواد اإلنهاء: 3-2
 ايت هذه اللحتالتخ وف وص ت طنيعي أـ صياعي وهي: وف حتالتتءا عما ثالثف اليوالع , موالل ك

 .ووال  تفق  اللحتالتخ نصوتخ متيعف 
 .ووال  تفق  اللحتالتخ نصوتخ وعت لف 
 .ووال  تحتاج وست طويؿ هعا خ إشعاع اللحتالتخ اللماسطف عميءا 

[, وهػػذه 386, 5 هػػذه الحيػػوالع وػػف اللوػػوال  توتمػػؾ  ػػوال  لءػػا الثػػت وءػػـ فػػي تح يػػ  كويػػف الهشػػعاع  اللوينعػػل وػػف اللمػػطح 
 الل وال  هي:

(:كويػف اللحػتالتخ اللوطمونػف لتفػل  ت ػف حػتالتخ الل مػـ  ت ػف Heat Capacity of Materialاللمػعف اللحتالتيػف لموػا خ ) 3-2-1
 . وتعتو  اللمعف اللحتالتيف لموا خ عما كؿ وف:كمفف/   وؿوئويف والح خ, ووح خ سيامءا 

اللحتالتخ الليوعيف ) كويف اللحتالتخ اللالفوف لتفل غػتالـ والحػ  وػف الل مػـ  ت ػف وئويػف والحػ خ( , ووحػ ت سيامػءا  ػوؿ / )ك ػـ .ْ ـ( 
 ف(.أو  وؿ / )ك ـ . كمف

 . 3اللكثافف , ووح خ سيامءا ك ـ/ـ
ونوػػا أف ال ػػتالؼ اللحػػتالتخ الليوعيػػف نػػيف اللوػػوال  اللنيائيػػف اللو تمفػػف صػػغيتخ  ػػ ال فػػاف اللكثافػػف هػػي اللفيصػػؿ فػػي تح يػػ  اللمػػعف     

خ سػَؿ الليفػاذ اللحتالتيف لووال  اللنيال، ووف ثـ اللقػ تخ اللتوصػيميف لءػذه اللوػوال , حيػه كموػا فال ت كويػف اللحػتالتخ اللوطمونػف لتمػ يف اللوػا 
[, وعي وا تكوف اللمعف اللحتالتيف عاليف لموا خ تكوف ذالت وقاووف عاليف، نييوا 97, 4اللحتالتي إلا الل ال ؿ عف طتيؽ اللوا خ  

اللوػػوال  ذالت اللمػػعف اللحتالتيػػػف اللوالطئػػف تكػػوف ذالت وقاووػػػف سميمػػف ووػػف ثػػػـ تومػػؾ تػػخثيتاًل سمػػػياًل أو وعػػ ـو فػػي توليػػػ   ػػفت اللحػػػتالتخ 
 تاثيتها ومالال.اللحضتيف اللتي يظءت 

(: الوػػتالؾ اللوػػا خ اللقػػ تخ عمػػا  ػػفف اللحػػتالتخ, حيػػل إف اللصػػفف الحمامػػيف لموػػا خ Thermal Massاللكتمػػف اللحتالتيػػف ) 3-2-2
ذالت اللكتمػػف اللحتالتيػػف هػػي اللقػػ تخ عمػػا الوتصػػا  اللحػػتالتخ و فيءػػا وعيػػ  فوالؿ اللوػػؤثت فػػي الليءايػػف تحتيػػت اللحػػتالتخ, فػػالووال  ذالت 

سػػف حتالتيػػف سميمػػف لتفػػل  ت ػػف حتالتتءػػا ونػػذال فكويػػف اللحػػتالتخ اللتػػي  فيتءػػا لتفػػل  ت ػػف حتالتتءػػا سميمػػف اللػػوفف اللثقيػػؿ تحتػػاج اللػػا طا
ويطمؽ عميءا نذالت اللكتمف اللحتالتيف اللقميمف, أوا اللووال  ذالت اللكثافف اللوالطئف فإف تفل  ت ف حتالتتءا يحتاج اللػا طاسػف كنيػتخ ونػذال 

 ولو خ فوييف طويمف وف نل حتالتتءا اللا اللفضال نع  فوالؿ اللوؤثت. فإيءا توتمؾ كتمف حتالتيف كنيتخ واليءا تمتوت وننطئ
     (: سػػػ تخ اللوػػػا خ ليقػػػؿ اللحػػػتالتخ, فكموػػػا سمػػػت سيوػػػف اللووصػػػميف اللحتالتيػػػف conductivityThermalاللووصػػػميف اللحتالتيػػػف ) 3-2-3

 وف نطيئًا.لموا خ متمءـ في تولي  تخثيت حتالتي كنيت نع  فوالؿ اللوؤثت بف الينعال اللحتالتخ لموا خ ميك
لػػذلؾ فػػإف مػػطح وػػا خ الهيءػػال أوػػا أف يكػػوف ناعػػل لمحػػتالتخ أو عػػاكس لءػػا أو أيػػه يتومػػؾ كػػال الل اصػػيتيف, فابيعكامػػيف      

[ ,أوػػا البينعاثيػػف اللحتالتيػػف تعيػػي الوػػتالؾ اللقػػ تخ هشػػعاع 6اللحتالتيػػف تعيػػي كويػػف اللحػػتالتخ اللتػػي تػػيعكس وػػف الل مػػـ أو اللمػػطح  
( إلػا أف اللمػطح عيػ وا يكػوف فػي أي   ت ػف حػتالتخ أعمػا وػف Max Planckت وػاكس ناليػؾ ), أشػا] 7[اللوو ات اللحتالتيف 
[, 111, 8مػينعل اللطاسػف اللحتالتيػف عمػا اللطيػؼ اللوحػ   وػف اللطػوؿ ألوػو ي  (Kelvin, -273 °C 0)اللصػفت اللوطمػؽ 

التخ اليحػتؼ البينعػال الحعظػـ اللطوؿ ألوو ي حعظـ الينعال يتيامة عكميا ول  ت ف اللحتالتخ اللوطمقف وكموػا فال ت  ت ػف اللحػت 
( ينػػيف الهشػػعاع فػػوؽ اللطػػوؿ ألوػػو ي لوػػا يػػ عا )نال مػػـ الحمػػو ( نػػ ت ات 2يحػػو الحطػػوالؿ اللوو يػػف الحسصػػت, وفػػي اللشػػكؿ )
توتمؾ الينعػال أعظػـ فػي الحشػعف تحػت اللحوػتالل  (Kelvin or 27 °C 300)حتالتخ و تمفف, الح ماـ ن ت ف حتالتخ اللنيئف عي  

 توف.  ويك 10عي  طوؿ وو ي 
 

 

 

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 اللطاسف اللوينعثف وف الل مـ الحمو 2شكؿ ) 
 كمفف يوثؿ طيؼ اللطاسف اللوتول  وف سنؿ اللشوس. 5.800اللويحيي الحعما في اللو طط عي  

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

Enormal


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

 
( , x 10-11 8.13ثانػت نولتفوػاف واللػذي سيوتػه)  البينعاثيػف لم مػـ, توثؿ اللطاسف اللوينعثف وف اللمػطح,  Eحيل     
T4  ت ف اللحتالتخ اللوطمقف, الل مـ أو اللمطح اللذي ينعل كؿ اللطاسف اللحتالتيف ي عا نال مـ الحمو  أي يكوف أشعاعه لمحتالتخ 
% وهػػذال ووكػػف يظتيػػا فقػػط, بف وعظػػـ اللمػػطو  تنعػػل السػػؿ وػػف ذلػػؾ, أف سيوػػف الينعاثيػػف اللمػػطح تتػػخثت نالعوالوػػؿ اللتاليػػف  100

 8 ,112.] 
  البينعاثيػػف تيامػػنا طػػت ي وػػل  ت ػػف حػػتالتخ اللمػػطح فكموػػا التتفعػػت  ت ػػف حػػتالتخ اللمػػطح الف ال ت  ت ػػف حػػتالتخ اللمػػطح: تتيامػػة

 البينعاثيف له.
   طنيعػػػف اللمػػػطح ) ت ػػػف  شػػػويته(: ل شػػػويف اللمػػػطح تػػػخثيت عمػػػا طػػػوؿ فتػػػتخ البينعاثيػػػف اللحتالتيػػػف . فالمػػػطو  الل شػػػيف تػػػف ال

عاثءػا لمحػتالتخ الكنػت أوػا اللمػطو  غيػت الل شػيف )اللوممػال( الوتصاصيتءا لمحتالتخ لكوف وماحتءا اللمطحيف كنيػتخ ويكػوف وػ خ الين
تكوف وماحتءا وعتو خ عما اللمطح اللوعت  لإلشعاع ونءذال تكوف اللطاسف اللووتصف السػؿ وػف الل شػيف وتصػنح وػ خ الينعاثءػا 

 لمحتالتخ السؿ وف الل شيف.
 حوػػت وغيتهػػا تكػػوف ذالت الينعاثيػػف عاليػػف اللمػػوف: تتػػخثت البينعاثيػػف اللحتالتيػػف نمػػوف اللمػػطح, فػػاحلوالف اللحػػاتخ كػػالموف الحمػػو  والح

وذالت اليعكامػيف سميمػف وذلػػؾ لقػ تخ هػػذه الحلػوالف عمػػا الوتصػا  اللحػػتالتخ نكويػات كنيػػتخ  ػالؿ فتػػتخ و ػو  اللوػػؤثت, أوػا الحلػػوالف 
 اللنات خ كالموف الحني  والحفتؽ وغيتها وف الحلوالف تكوف ذالت و خ الينعاثيف سميمف.

 -اإلجراءات ألتطبيقية:-4
العتوػػ  اللنحػػل اللوػػيءج اللت تينػػي ولػػـ يػػتـ البعتوػػا  عمػػا اللحمػػانات اللتياضػػيف كػػوف اللت ػػاتة اللعوميػػف  منهجيةةة الدراسةةة: 4-1

 تعطي يتائج الستة اللا اللوالسل حتا عي  تصغيت ح ـ الليووذج لكوف ثانت اللوو يؿ يتخثت طت يا ول وقياس اللوو يؿ.
 ت اللعييات عما البمس اللتاليف:لغت  إ تالل الل تالمف اللتطنيقيف ال تيت عينة الدراسة:  4-2
 .وال ءات البنييف في اللعتالؽالف تكوف وف أحكثت شيوعا والمت  الوا في إيءالآت   4-2-1
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 أف تكوف اللعييات اللويت نف ت ول نيف اللواضي واللح الثف. 4-2-2
 الف تكوف اللعييات اللو تاتخ نالشكؿ اللذي يضوف وضو  الب تالؼ في اللتخثيتالت اللحتالتيف لءا.4-2-3
أف يشوؿ الب تيات ووال  ومتوت خ وف وياطؽ ذالت نيئات حتالتيف و تمفف عػف ويػا  اللعػتالؽ لم ػتوج نوػ ى أومػل وػف  4-2-4

 اللتخثيتالت اللحتالتيف لمووال  في ويا  اللنيئف اللحضتيف.
 وفي ضول ذلؾ تـ اليت اة متف عييات ل وس ووال  وهي:

  العينةة اوولة ( اللطػانوؽ الل ػؼ سػيـYellow Brickperforatedوػا :) خ طيييػف وف ػوتخ نػ ت ات حتالتيػف عاليػف  الصػنحت 
 نييوػا كايػت فػي اللمػانؽ  شػيف  وصػم خ غيػت وثقنػف تقػ  وتشػكؿ نامػت  الـ اللوياشػيت تصيل حاليا صقيمف  وف التنعػف الو ػه

% وػػف ح ػػـ اللطانوسػػف, وهػػي وػػا خ شػػائعف 25تمػػت  ـ هيءػػال وال ءػػات اللونػػايي وهػػي حاليػػا تصػػيل  نثقػػوة يافػػذخ تفيػػ  عػػف 
مػـ, البينعاثيػػف اللحتالتيػف لءػػا  X 11.5 X 7.5 23و تمػت  ـ نكثػػتخ هيءػال اللوال ءػػات وتكػوف ذالت أنعػا  سيامػػيف  البمػت  الـ

 [.2, 9ويكتووتت  5.6 -2واللطوؿ ألوو ي  0.85
 ألػوال  البليكونػوف ) العينةة الثانيةة: (Aluminum Composed Panel  3ألػوال  وػف الحلوييػـو اللوصػقوؿ اللومػوف مػوكءا 

ف طنقتػػػيف نييءوػػػا وػػا خ عافلػػػف حتالتيػػػا تمػػػت  ـ هيءػػال اللوال ءػػػات, وهػػػي وػػػا خ ح يثػػف اللتكػػػويف ومػػػتوت خ كثػػػت وموتتوتكويػػف وػػػ
المت  الوءا في اللعتالؽ والثاتت   ب كنيتال عما اللومتوى اللعاـ وفي البوماط اللوعواتيف حوؿ المتعوالءا وو ى والئوتءػا لنئتيػا  

ـ (, تيتج نخلوالف و تمفف تن أ وف ألموف  0.003× ـ  1.2×ـ 3.2و ), تصيل نإنعا  و تمفف لكف اللنع  الحكثت شيوعا لءا ه
 الحني  حتا ألموف الحمو .

( ultra whiteتػـ لءػذه الل تالمػف اليت ػاة لػوييف وػف الحكثػت شػيوعا لالمػت  الـ فػي اللنيئػف اللحضػتيف هوػا ألمػوف الحنػي  يػوع ) 
 .] 10[ 0.9( اللذي يوتمؾ الينعاثيف حتالتيف Traffic red 3020, واللموف الححوت يوع )0.9اللذي يوتمؾ الينعاثيف حتالتيف 

 اللوتوػػت ) العينةةة الثالثةةة(Marble صػػ ت كتنػػويي الكتمػػة شػػكال" نموتيػػا" وويػػفاًل عػػف طتيػػؽ اللتنمػػوت واللػػذي يػػتـ غالنػػًا أثيػػال :
يت عوميف تحوؿ اللص وت نعوالوؿ اللضػغط واللحػتالتخ، ويتكػوف اللت ػاـ نصػفف أمامػيف وػف وعػا ف كتنويػات اللكالمػيت واللػ ولوو

ويفت خ أو وتح خ ول نعضءا وتتكوف نشكؿ أمامي وػف والحػ  أو أكثػت وػف وعػ ف: اللكالمػيت، اللػ ولوويت أو اللمػيتنيتيف, تػـ 
 5وطػػوؿ وػػو ي  0.96( ذو ويشػػخ يويػػايي لال تنػػات اللػػذي يوتمػػؾ الينعاثيػػف white - tacysاليت ػػاة ألػػوف الحنػػي  يػػوع )

 .] 11[  3كغـ / ـ  2590ويكتو وتت وكثافف 
  الرابعةالعينة ( اللكتالييتGranite ص ت ياتي شػكمه اللظػاهتي وحن،ػة، ويتػ تج لويػه وػف اللفهػتي إلػا اللتوػا ي اللفػاتح أو :)

اللغاوؽ, ويتكوف غالنًا وف اللكوالتتف وميميكات الحلوييـو اللوتح خ ول والح  أو أكثت وف اللوعا ف اللغاوقف ويكوف يمػيج مػطحه 
ت اللصػػواليي أو اللنتويفيػػتي, تػػـ اليت ػػاة ألمػػوف الححوػػت فػػي الب تنػػات كويػػه وت ايمػػًا نشػػكؿ عػػاـ، إب، أيػػه سػػ  يكػػوف وػػف اللصػػ 

  3كغػـ / ـ  2560ويكتووتت واللكثافػف  5واللطوؿ ألوو ي  0.96ألموف الحكثت شيوعا في البمت  الـ, البينعاثيف اللحتالتيف له 
]12 [. 
 العينة الخامسة  ( الليثتRendering وهو يوع وف أيوالع ووال  الهيءال الل ات ي :) ف س يوف البمت  الـ تتكوف نصوتخ أماميف

وػـ( ويوصػا تطنيعيف, ت مػط نيمػة وعييػف ويػتـ 3-0وف البمويت الحني  وغنات اللح ت أو اللح ػت اللومػحوؽ )نقطػت وػف 
(, Rough Rendering( أو يثػت  شػف ) Smooth Renderingيثت الل  تالف نءا, ويكوف الليثت نيػوعيف أوػا يثػت يػاعـ )

,  أوػا البينعاثيػف لميثتفءػي ناسيػف 10:1ي اللت تنف ليوثؿ الليثت الل شف لكوف وقياس الليووذج اللت تيني  المت  ـ الليثت اللياعـ ف
 .] 13[ويكتووتت 5.6 -2واللطوؿ ألوو ي  0.92ب تتاثت نتغيت وقياس الليووذج اللت تيني 
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 أدوات اوختبار المستخدمة في التطبيق:  4-3

( اللتػي تعتوػ  الحشػعف تحػت اللحوػتالل كضػول Fluke infrared camera-Ti 32) تػـ المػت  الـ كػاويتخ حتالتيػف وتطػوتخ يػوع
وتئي, واللصوتخ اللحتالتيف الليات ف توثؿ الهشعاع اللحتالتي طويػؿ وسصػيت اللوو ػف اللوينعػل وػف الح مػاـ اللصػمنف كيتي ػف لمطاسػف 

 Smartنالكػاويتال اللحتالتيػف يػ عا)اللحتالتيف اللتػي توتمكءػا، كوػا يػتـ تحميػؿ اللصػوت اللحتالتيػف نامػت  الـ نتيػاوج حامػوني ومحػؽ 
View V.3.1) 

]14 [. 

 

 
 Smart View V.3.1( اللكاويتال اللحتالتيف اللومت  وف في الل تالمف اللعوميف ويافذخ نتياوج 3شكؿ)

( وضل  ال ؿ صي وؽ Thermometerولقياس  ت ف حتالتخ اللءوالل اللنيئف اللوحيطف نومت  وي البتصفف  تـ المت  الـ وحتالت حتالتي )
(Stevenson Screen.) 

 
ال تنػػتت اللعييػػات اللنحثيػػف اللمػػتف فػػي يوػػوذج لشػػاتع ت ػػاتي تػػـ نيػػاله فػػوؽ مػػطح نيايػػف سمػػـ هي مػػف  التجربةةة العمميةةة: 4-4

( وتكػػوف وػػف أنييػػف ناتتفػػاع ثػػالل طوالنػػؽ وػػف 5, 4كوػػا فػػي البشػػكاؿ ) 10:1اللعوػػاتخ فػػي الل اوعػػف اللتكيولو يػػف نوقيػػاس تمػػـ 
اللذي يوكف وعه تغييت ووال  الهيءال عما الحنييف اللوطمف عما هػذال اللشػاتع, وتػـ تصػويـ   الؿ نيال اللءيكؿ والحعو خ ناحمموة

حيػل ال ػذ اللقػتاللالت اللحتالتيػف لوعتفػف تصػتؼ وػوال  الهيءػال وكػذلؾ  4154شػءتي آة و أيمػوؿ  الليووذج وال ذ اللقيامػات  ػالؿ
ف, ولغػػت  اللحصػػوؿ عمػػا يتػػائج وقاتيػػف يوكػػف لوعتفػػف اللتغيػػت فػػي حػػتالتخ اللءػػوالل اللوتكويػػف فػػي اللشػػاتع نوالمػػطف اللكػػاويتخ اللحتالتيػػ

العتوا هػػا, وتػػـ تحييػػ  حتكػػػف اللءػػوالل  ال ػػؿ اللشػػاتع وتقميػػػؿ  تيايػػه إلػػا النعػػػ  حػػ  ووكػػف كػػي يظءػػػت تػػخثيت البيعكػػاس والل ػػػفف 
 والبينعاثيف لءذه اللووال  عما ويا  اللشاتع واللوتموسيف.
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 وف اللطانوؽ الل ؼ سيـ  اللناحل[. ( صوت ويظوتيه لوال ي حضتي وا خ الهيءال فيه2شكؿ )

  

 ( صوت ويظوتيه لوال ي حضتي وا خ الهيءال فيه وف البليكونوف البحوت اللناحل[.1شكؿ )

 

 -نتائج الدراسة ومناقشتهما:-5
واللثالثػف ظءتت يتائج الب تنات لموال ءتيف اللشتسيف واللغتنيف لمونايي في ماعات الب تنات اللثالثػف وهػي اللمػاعف واللوالحػ خ واللثاييػف 

نعػػ  اللظءت,كػػوف كػػال اللػػوال ءتيف سػػ  تحػػ  تا نفعػػؿ تح يػػ  عييػػف الب تنػػات )شػػاتع اللتشػػي (, حيػػل ظءػػتت و ووعػػف وػػف اللصػػوت 
 (.7, 6اللحتالتيف لكؿ وا خ في كؿ ماعف ال تنات وويءا كوا في اللشكؿ )
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   اللناحلً[.( صوت حتالتيف ووتئيف لمطانوؽ الل ؼ سيـ عي  اللماعف اللوالح خ ظءتال 6شكؿ)

( صوت حتالتيف ووتئيف لتوالؽ اللونايي ذالت وا خ الهيءال اللطانوؽ الل ؼ سيـ عي  اللماعف 7شكؿ)
 اللوالح خ ظءتال  اللناحل [.

 

 

 الحثػػتومػػت  ـ اللطتيػػؽ يػػتـ  وػػل يػػاتج  وػػف ثػػـمنيئف اللحضػػتيف و اللووضػػعيم ويػػا فيالالهيءػػال  خالثػػت وػػا ونوػػا أييػػا يتعاوػػؿ وػػل    
اللػوال ءتيف  متػااللحتالتي لكؿ وا خ عما اللتوالؽ لماعات اللتصويت اللثالثػف وهػي )اللمػاعف اللوالحػ خ واللثاييػف واللثالثػف نعػ  اللظءػت( لك

 الثػت كمتػاوا أمول وال ءتيف يتي ػف بمػتالوءوا كويػات كنيػتخ وػف الهشػعاع اللشومػي, واللمػنة فػي  وػل وصفءاللشتسيف واللغتنيف ن
وومػػت  ـ وػػف كالهوػػا عمػػا اللشػػاتع  اً وف و ػػ الحثػػت اللحػػتالتيحضػػتيف ووشػػء  والحػػ  فيكػػوف  كويءوػػا ضػػوف نيئػػف اللػػوال ءتيف وعػػاً 

فػػي ( وناعتوػػا  اللقيامػػات اللحػػتالتي 3اللطتيػػؽ, وهي ػػا  الليمػػيف اللوؤيػػف لوعػػ ؿ اللفيػػا خ فػػي  ت ػػات اللحػػتالتخ تػػـ الستػػتال  اللوعا لػػف )
 .( يوضح الليتائج الليءائيف8ؿ )( واللشك4( تـ اللحصوؿ عما الليتائج اللومطتخ في الل  وؿ تسـ )5الل  وؿ تسـ )
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 معدل درجة حرارة الهواء  –معدل درجة الحرارة السطحية للرواق الشرقي والغربي الليمنفاللوئويفلوع ؿ
 (3%... )511*    =اللفيا خفي ت ات

 الغربيومعدل درجة الحرارة السطحية للرواق الشرقي  اللحتالتخ

 

 

 لووال  الهيءال اللو تمفف في توالؽ اللشاتع اللت اتي  الؿ اللفتتخ الليءاتيف/ اللوص ت:يتائج اللنحل اللوي اليي ( ستاللالت  ت ات اللحتالتخ اللوخ وذخ5  وؿ )

 اللوا خ

  ت ف حتالتخ اللءوالل اللوال ءف اللغتنيفتوالؽ  اللوال ءف اللشتسيفتوالؽ 

وع ؿ  اللوست / نع  اللظءت
اللتخثيت 
اللمطحي 
لمماعات 
 اللثالثف

وع ؿ  اللوست / نع  اللظءت
اللتخثيت 
 اللمطحي
لمماعات 
 اللثالثف

 اللوست / نع  اللظءت
وع ؿ 
 ت ف 
 حتالتخ
 اللءوالل

5011 4011 3011 5011 4011 3011 5011 4011 3011 

البليكونوف 
 الحني 

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

27866 
ـ  ـْ  21 ـ ْ 21 ـ ْ 2181 ْْ

21856 
 ـْْ 

اللوتوت 
 الحني 

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

21866 
 ـْْ 

اللطانوؽ 
 الل ؼ سيـ

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

البليكونوف 
 الححوت

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

اللكتالييت 
 الححوت

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

 الليثت
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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 يتائج اللنحل اللوي اليي / اللوص ت: الؿ اللفتتخ الليءاتيف توالؽ اللشاتع اللت اتيفي لووال  اللو تمفف نييا  ت ات اللحتالتخالليمنف اللوئويف لفتوسات ( 4  وؿ )

 اللوا خ
 ت ف اللحتالتخ  لمتوالسيف  وع ؿ

 اللشتسي واللغتني
  ت ف حتالتخ اللءواللوع ؿ 

اللوئويف لمفيا خ في  الليمنف
  ت ات اللحتالتخ

 15.55% ـ ْ 21856 ـ ْ 47.56 البليكونوف الحني 

 13.33% ـ ْ 21866 ـ ْ 46.915 اللوتوت الحني 

 13.05% ـ ْ 2181 ـ ْ 46.58 اللطانوؽ الل ؼ سيـ

 10.23% ـ ْ 39866 ـ ْ 44.415 البليكونوف الححوت

 10.70% ـ ْ 21833 ـ ْ 44.93 اللكتالييت الححوت

 9.35% ـ ْ 39893 ـ ْ 44.05 الليثت

 

 

وع ؿ الحثت اللحتالتي اللكمي لموال ءتيف اللشتسيف واللغتنيف و ت ات حتالتخ اللءوالل لماعات الب تنات اللثالثف  الؿ فتتخ و و  اللوؤثت/ ( 8شكؿ )
 .اللوص ت:يتائج اللنحل اللوي اليي
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 النتائج-6
اللمػػانمف وػػف  ( أف يتػػائج تحميػػؿ اللت تنػػف اللعوميػػف كايػػت أعمػػا وػػا خ إيءػػال أثػػتاًل عمػػا8( واللشػػكؿ )2يالحػػظ وػػف الل ػػ وؿ )    

اللياحيف اللحتالتيف  الؿ فتتخ و و  اللوؤثت هو البليكونوف الحنػي  اللػذي الظءػت وعػ ؿ فػتؽ فػي  ت ػات اللحػتالتخ عػف وػا خ الليثػت 
%( وذلؾ نمنة اللطاسف اللحتالتيف اللعاليف اللوينعثف واللويعكمف وف اللوا خ يتي ف لم صائ  اللموييف و ت ف صقولف 6.21نيمنف )

ا اليعكاس الحشعف اللشوميف والينعال اللحػتالتخ وػف اللمػطح نصػوته كنيػتخ, يميػه وػا خ اللوتوػت الحنػي  اللمطح اللمذالف يماع الف عم
%( وقاتيػػف نػػاليثت لممػػنة اللمػػانؽ اللوتوثػػؿ ن صػػائ  اللمػػطح اللموييػػف, ويميػػه اللطػػانوؽ 3.98اللػػذي الظءػػت وعػػ ؿ فػػتؽ نيمػػنف )

ئ  اللفيفيائيف لموػا خ اللوتوثمػف نتتكينػف الل فيئػي %( وقاتيف نوا خ الليثت يتي ف لم صا3.70الل ؼ سيـ اللذي الظءت وع ؿ فتؽ )
عا خ نعثءا لمحتالتخ نصوتخ عاليف  ػالؿ فتػتخ و ػو  اللوػؤثت, فيػا خ  اللويتظـ ووا يؤ ي إلا الكتماة اللوا خ لمحتالتخ نمتعف كنيتخ وال 

(  3ؾ.يػػت/ ـ 20عمػػا ذلػػؾ سمػػف كثافتػػه اللوػػا خ وقاتيػػف نوػػوال  الهيءػػال الح ػػتى اللتػػي  تضػػعت لال تنػػات حيػػل كايػػت سيوتءػػا) 
%( وذلػؾ نمػنة  صػائ  اللمػطح اللموييػف 1.35ونالتالي صغت كتمته اللحتالتيف, يميه البليكونوف الححوػت اللػذي الظءػت يمػنف )

عػا خ نعثءػا عيػ   وقاتيف نال مـ الحمو  اللوثالي حيل الوتالؾ اللوا خ هذال اللموف يماع ها عما الكتماة اللحػتالتخ نصػوتخ نطيئػف وال 
ضػا ونالتػالي مػوؼ يكػوف الل ػفف اللحػتالتي لءػا عػالي, أوػا فػي وػا ي ػ  اللكتالييػت الححوػت اللػذي فوالؿ اللوؤثت نصوتخ نطيئف أي

%( يتي ػػف ل صػػائ  اللمػػطح اللموييػػف فيػػا خ عمػػا ذلػػؾ كنػػت اللكتمػػف 0.89كػػاف يوتمػػؾ فتسػػا سمػػيال وقاتيػػف نوػػا خ الليثػػت نيمػػنف )
اللمػػانمف  ػػالؿ فتػػتخ و ػػو  اللوػػؤثت يتي ػػف ل صػػائ  اللحتالتيػػف لػػه, وأ يػػتال الحتػػؿ الليثػػت اللوتتنػػف الحولػػا نقمػػف تػػاثيتخ اللحػػتالتي عمػػا 

اللمطح اللشكميف اللوتوثمف ناليتولالت وسمف كثافتءا نمنة اللفتالغػات اللتػي تتكػوف فيءػا الثيػال عوميػف الليثػت واللتػي تمػاع  عمػا فيػا خ 
 اللكمة اللحتالتي لموا خ وسمف نعثءا لمحتالتخ  الؿ فتتخ و و  اللوؤثت

 اوستنتاجات -7
إف أفضؿ وا خ إيءال يوكف المت  الوءا في اللنيئف اللحضتيف هي اللوا خ اللتي توتمؾ اليعكاميف  والينعاثيف عاليف فػي اللوسػت  7-1

يفمه فاكتمػاة اللوػا خ هػذه الل اصػيف ي عمءػا تكتمػة طاسػف سميمػف يتي ػف عكمػءا لمطاسػف اللومػمطف اللمػاسطف عميءػا وكويءػا ذالت 
 نمتعف كنيتخ ووف ثـ ب تحتفظ هذه اللوا خ نالحتالتخ لو خ طويمف. الينعاثيف عاليف ي عمءا تفق  وا كمنته 

إف عوميف الكتماة اللحتالتخ وف البشعف اللشوميف وفق الف اللحتالتخ لموا خ عي  ثنوت اليعكاميف مػطح اللوػا خ  ووػا يتنعػه وػف  7-2
خ واللتي تعتو  الح يتخ عما ) اللحتالتخ  فف لمطاسف اللحتالتيف سي اللكتمف اللنيائيف يعتو  نال ت ف الحماس عما اللمعف اللحتالتيف لموا 

الليوعيػػف واللكثافػػف(  ونوػػا أف اللحػػتالتخ الليوعيػػف لموػػوال  اللنيائيػػف وتقاتنػػف, لػػذال تعتنػػت اللكثافػػف وػػؤثتخ فػػي تح يػػ  اللمػػعف اللحتالتيػػف لموػػوال  
ويتيامػة الكتمػاة    اصف والف اللعوؿ اللنيائي ووا خ اللوال ءات تتخثت حمانيا ووالسعيػا نالمػعف اللحتالتيػف اللح ويػف وليمػت اللوفييػف,

كويف اللحػتالتخ  اللو فويػف فػي اللوػا خ وػل اللمػعف اللحتالتيػف تيامػنا عكمػيا  فكموػا الف ال ت كثافػف اللوػا خ سمػت كويػف اللحػتالتخ اللالفوػف 
لتم ييءا وأصنحت اللوا خ عي ها وػا خ غيػت  افيػف لمحػتالتخ نمػنة  ضػعؼ اللكتمػف اللحتالتيػف لءػا وعيػ  فوالؿ اللوػؤثت مػوؼ تفقػ  

لف تمتوت هػذه اللوػا خ ننعػل اللحػتالتخ لفتػتخ طويمػف  ولػف تكػوف ذالت تػاثيت مػمني عمػا اللنيئػف نعػ  فوالؿ اللوػؤثت حتالتتءا نمتعف و 
اللحتالتي )اللشوس(، أوا اللوا خ اللتي تومؾ كثافػف سميمػف فتكػوف كويػف اللحػتالتخ اللالفوػف لتمػ ييءا كنيػتخ عيػ  و ػو  اللوػؤثت ووػف ثػـ 

ثت لكوف حتالتتءػا وػا التتفعػت الب نفتػتخ فوييػف طويمػف لػذال فءػي لػف تػي ف  الب موؼ تحتفظ نالحتالتخ لفتتخ طويمف نع  فوالؿ اللوؤ 
 نفتتخ وشانءف عي  فوالؿ اللوؤثت ويكوف تخثيتها في نل اللحتالتخ طويال.

الل صػػائ  اللمػػطحيف أو اللشػػكميف لوػػا خ الهيءػػال: كموػػا الف ال ت الليتػػولالت فػػي مػػطح اللوػػا خ الف ال ت ومػػاحتءا اللمػػطحيف  7-3
اللحتالتي نمنة البيكماتالت اللوتتانعف لإلشعاع اللشومػي اللمػاسط عمػا اللمػطح والتتػ ال ه إليػه كوػا فػي وػا خ ووف ثـ الف ال  كمنءا 

الليثػػت اللتػػي توتمػػؾ السػػؿ كويػػف حػػتالتخ ونعوثػػف وػػف مػػطحه وقاتيػػف نوػػوال  الهيءػػال الح ػػتى عيػػ  و ػػو  اللوػػؤثت )الهشػػعاع اللشومػػي( 
ومػػت  ـ اللطتيػػؽ عيػػ  و ػػو  اللوػػؤثت وقاتيػػف نوػػوال  الهيءػػال  يتي ػػف لم ػػفف اللحػػتالتي اللعػػالي لػػه ووػػف ثػػـ يكػػوف السػػؿ تػػخثيت عمػػا 

 الح تى اللتي تـ ال تناتها.
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الل صائ  اللحتالتيف لممطح: تؤثت الل صائ  اللحتالتيػف لمػطح اللوػا خ فػي اللويػا  اللووضػعي لمنيئػف اللحضػتيف وػف حيػل 7-4
 تى عيصػػت وػػؤثت فػػي اللويػػا   اصػػيتي البيعكػػاس والبينعػػال اللحػػتالتي, فػػاوتالؾ اللمػػطح هػػذه الل اصػػيف ي عمػػه نصػػوتخ أو نػػخ

اللووضعي لمنيئف اللحضػتيف نصػوتخ الي انيػف ومػالال  الذال ال ى اللػا سمػف البشػعاع  اللحػتالتي طويػؿ اللوو ػف اللػذي يتػخثت نال اصػيف 
اللعاليػػف لموػػا خ فػػي فيػػا خ   البيعكػػاس والهشػػعاع اللحػػتالتي ويكػػوف هػػذال اللتػػاثيت مػػمنيا عمػػا اللوػػاتخ واللنيئػػف اللحضػػتيف يءػػاتال نمػػنة 

شػعاع عمػا اللوػاتخ وومػاع خ وػا خ اللنيػال وػف الف ت ػفف كويػف كنيػتخ ويءػا واللعكػس صػحيح حيػل يكػوف تػاثيت اللوػا خ عكمءا لال
ذالت البيعكاميف اللقميمف سميال عما اللواتخ واللنيئف اللحضػتيف يءػاتال لقياوءػا ن ػفف اللحػتالتخ وعػ ـ يشػتها عمػا اللوػاتخ ويكػوف تاثيتهػا 

 لوؤثت )اللشوس( يتي ف نل اللحتالتخ اللا اللفضال اللحضتي وت م   اللوا خ ويءا  ميئا عما اللنيئف اللحضتيف ومالال نع  فوالؿ ال
 
 ألمصادر -8
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