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 إستدذام املواد املشتحذثة يف العزل احلراري ملباني مذيهة سيؤى

 ملدص البحح:

ٌ بشبعددص٥غ بآصةٝدد١ آوكدد١ ٚبمٟ ذؽدد َٛ    يكددمت يف ه ٖددلب بيحتردد  ذبًٝدد  

َٚع فدد١ ثريهاٖددص اًدد٢ بآددصي بيددمتبةًٞ ياؽددص٤ب  باحتددصْٞ ه بآوكدد١  ٚنددليو يف     

إجددد ب٤ ذبًٝدددٌ ذددد بدٟ فدددء ادددٛبم بيحتٓدددص٤ باًٝددد١ با ددد  مت١َ ه  ٓدددص٤ بسبدددٛب٥      

بشبصدج١ٝ  ٚقمت ُبقرتذت امتمًب َٔ َ د حمتب  بيعد ٍ بسبد بدٟ سبدٛب٥  باٛجدٛم٠       

 طحتكص  ذب  فعصي١ٝ اصي١ٝ ه بيع ٍ بسب بدٟ ه َهْٛص  بسبص٥   إؼصف١ 

أَص فُٝص خيغ باحتصْٞ بسبمتٜث١ يٛبمٟ ذؽ َٛ   فكدمت ُبقدرتهل  دص َدٛبم ذمتٜثد١ ه      

 بيع ٍ بسب بدٟ  َثٌ ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ ٚبشب سص١ْ بشب١ًٜٛ 

 ٚنصْت ةصمت١ بيحتر  بس ع بض أِٖ بيٓ ص٥خ ٚبي ٛظٝص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1021( العدد الثامن مارس 5المجلد )           مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

  
 

 

 

 

 

 إستدذام املواد املشتحذثة يف العزل احلراري                                                                                                                                                                                                         د. حمنذ الشقاف  –.ربيع علي د

 

 

 

12 

 :قذمةامل

ثع رب َمتٜٓد١ سدٝ ٕ اصظد١ُ ضبصفعد١ ذؽد َٛ  ه بزبُٗٛدٜد١ بيُٝٓٝد١  ٖٚدٞ          

إذمت٣ أِٖ َمتٕ ٚبمٟ ذؽ َٛ   ٚفٝٗص امتمًب َٔ باحتصْٞ بيو١ٝٓٝ  بيد  اصيحتدًص َدص    

( طص كددًص  ٚبيدد  ثع ددرب اددٛذد ْددصمد يًثكصفدد١ باٛاًدد١ ه       6 – 5ث هددٕٛ َددص  دد      

 ه  ٓص٤ ٚربوٝ  بامتٕ بيكمتّ  ٚبي  ثصَ  ت ا٢ً َ  بيك ٕٚ خبرب٠ ط١ًٜٛ 

(  ٚث٦ٝٗد١   1 -إٕ َصه١ً بسباصظ ا٢ً بي حُع بي صدخيٞ بيٓصمد  بيصدهٌ         

بيع ٚف باال١ُ٥ يًعٝض ه باحتصْٞ بي ه١ٝٓ امت١ٜٓ سدٝ ٕ بيكمتةد١ ٜهدصم ٜهدٕٛ     

أَدد ًب ظددعحتًص  ٚذيددو   ددحتمل ثددريها بآددصي باًددٞ يًُمتٜٓدد١  ٚه ظددٌ بسدد  متبّ َددٛبم   

 ٝٝمت باحتصْٞ فٝٗص بيحتٓص٤ بسبصي١ٝ ه ثص

إٕ َٓصي ٚبمٟ ذؽ َٛ   ٚ صيلب  َمت١ٜٓ سٝ ٕ ُٜع رب َٓصةًص بس ٛب٥ًٝص جصفدًص ٜ ُٝد    

 صدثادددصر مدجدددص  ذددد بد٠ ب دددٛب٤ ظدددٝاًص  ٚ ٛجدددٛم بي طٛ ددد١ با متْٝددد١ ٚبي ل دددل ص      

بيصصسع١ ه ثًو بيعٛبٌَ بآصة١ٝ ةالٍ بيّٝٛ   يدٝاًل ْٚٗدصدًب (  ٚنُدص ٖدٛ َعد ٚف      

بيد   (   ُ ٓٝدت َدٔ َدٛبم َثدٌ بيود   بيكدض        خي١ٝ ه بامتٜٓد١ قدمت   فإٕ باحتصْٞ بي صد

بي ٌَ  بيهًس  بي َصم ٚبشبصمل  ٚنُص أظٗ   بألحبصث فدإٕ بيعٛبَدٌ بآصةٝد١    

مبةٌ ثًو باحتصْٞ ال ثٛف  َ بفل بي بذ١ بآصسمل سبٝدص٠ ٚاُدٌ بسْ دصٕ  ٚإَدص فُٝدص      

 َ ةح١ ٚيٝ ت َٓصسدحت١  خيغ باحتصْٞ بسبح ١ٜ ٚبشب سص١ْٝ ه بامت١ٜٓ  ف ع رب اا

يًعٝض فٝٗص  فُٝص إذب يٛ يف َكصدْ ٗص  صاكصٜٝس بيعصا١ٝ ا بفدل بي بذد١ بآصسدمل ه    

 باحتصْٞ بي ه١ٝٓ 

 مشكلة البحح:

إٕ باصدده١ً بي ٥ٝ دد١ٝ ه ٖددلب بيحتردد  ٖددٞ ذب دد  بيحت٦ٝدد١ بيمتبةًٝدد١ ياؽددص٤ب   

  ممص ٖٞ اًٝد٘  باحتصْٞ ه َمت١ٜٓ سٝ ٕ  ٚجعًٗص َ ةح١ َٚٓصسحت١ يًعٝض فٝٗص أنث

ذصيٝدددًص  ٚبالدثكدددص٤  ٗدددص إس َ ددد ٣ٛ ٜ دددصٟٚ أٚ ٜكدددرتي َدددٔ با ددد ٜٛص  بيوحتٝعٝددد١      

ٚبيعر١ٝ بيعصا١ٝ  ه ظٌ ثريها بيعد ٚف بآصةٝد١ بالسد ٛب١ٝ٥ بسبصيٝد١  ٚذيدو ادٔ       
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ط ٜل ذب   َٛبم بيحتٓص٤ با١ًٝ با   مت١َ ه ثصٝٝمت ذٛب٥  باحتدصْٞ بشبصدجٝد١    

 ٍ بسب بدٟ إس َهْٛصثٗص ٚإؼصف١ َٛبم ذمتٜث١ ه بيع 

 يذف البحح:

أدب٘ بيحتر  ي ركٝل ٖمتفصٕ أسصسٝصٕ  ُٖٚص : بيكٝصّ  صي رًٌٝ بسب بدٟ بياء  

اٛبم بيحتٓص٤ با١ًٝ  با   مت١َ ه  ٓص٤ بسبدٛب٥  بشبصدجٝد١  ٚأٜؽدًص بيكٝدصّ  عد ض      

ٚذبًٝددٌ يعددمتم َددٔ َ دد حمتب  بيعدد ٍ بسبدد بدٟ سبددٛب٥  باحتددصْٞ بسبمتٜثدد١  ٚبيدد       

 فٝٗص َٛبم ذمتٜث١ يع  ص ذ بدًٜص  ٜ   متّ

 َهْٛص  بيحتر  بألسصس١ٝ:

 ٜ هَٕٛ بيحتر  َٔ بيٓكصط بألسصس١ٝ بي صي١ٝ : 

 بس ع بض ٚذبًٌٝ بيع ٚف بآصة١ٝ باٝو١ مبٓوك١ بيمتدبس١  َمت١ٜٓ سٝ ٕ (  (1

 ذبًٌٝ باٛبم با   مت١َ ه ثهٜٛٔ بسبٛب٥  بشبصدج١ٝ احتصْٞ َمت١ٜٓ سٝ ٕ  (2

 ٟ سبٛب٥  باحتصْٞ بشبصدج١ٝ ه َٓوك١ بيمتدبس١  بسب صي بيآَٞ بسب بد (3

 بسبًٍٛ باعُصد١ٜ ٚب ٓمتس١َٝ ه ثعُِٝ باحت٢ٓ باثصيٞ بياَعصٍ يًوصق١  (4

َٝص (  (5 َٝص  ٚ بسجيص   أْٛبر بيع ٍ بسب بدٟ ه باحتصْٞ   بي ًحت

 بس ع بض بألْع١ُ بسبمتٜث١ با   مت١َ ه ا ٍ باحتصْٞ ذ بدًٜص  (6

 صّ بيع ٍ باثحَتت( ْع ١ً ْعصّ بيٛبجٗص  باحتًَ -

َٛب٠  -   ْعصّ بيٛبجٗص  باٗ

بسب دددصي بيآَدددٞ بسبددد بدٟ سبدددٛب٥  باحتدددصْٞ بشبصدجٝددد١ ه َٓوكددد١ بيمتدبسددد١      (7

  صس  متبّ َٛبم بيع ٍ بسب بدٟ 

 باٛبم بُا  رمته١ اكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ ه آصظ  باحتصْٞ ٚبآصآ   (8

 بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ  -

 ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ  -
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 ٝص  بيٓ ص٥خ ٚبي ٛظ (9

 با بجع ٚباعصمد بيع١ًُٝ  (11

 َٓع  اصّ امت١ٜٓ سٝ ٕ 

 
 

 َ ك  أفكٞ امت١ٜٓ شحتصّ بي صدخي١ٝ 

 
 ( َٜٛؼح َمتٜٓ  سٝ ٕ ٚشحتصّ بأله ٜ   ه ضبصفع١ ذؽ َٛ  1شهٌ دقِ  

 بس ع بض ٚذبًٌٝ بيع ٚف بآصة١ٝ باٝو١ مبٓوك١ بيمتدبس١   َمت١ٜٓ سٝ ٕ (:
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  مذيهة سيئوى:

ٓد١ ه بزبُٗٛدٜد١ بيُٝٓٝد١ بيد  ثكدع ؼدُٔ بزبد ٤ بزبٓدٛ ٞ َدٔ شدحت١           ثكع بامتٜ       

( مدجد١  17 -15بزب ٜ ٠ بيع  ١ٝ  ٛبمٟ ذؽ َٛ  بيلٟ ٜكع    ةودٞ اد ض    

( ٜٚ ثاع َٓ ٛي أدض بيدٛبمٟ ادٔ   1( مدج١  شهٌ دقِ 51-46ٚةوٞ طٍٛ  

(أ َمت١ٜٓ باهال 330Km(  ٜحتعمت بيٛبمٟ ذٛبيٞ m 700 – 580سوح بيحتر  

ادٔ باهددال َ ند  ضبصفعدد١ ذؽد َٛ   ٚثكددع     (km 350ٓد١ سدد٦ٕٝٛ  ٚثحتعدمت َمتٜ 

( ٜٚ عد   300m – 200بامت١ٜٓ  كع  بيٛبمٟ باصط  صدا صٕ جحتًٝ دصٕ ٚ صدثادصر     

ٜٚ اد ر َٓد٘ ٚمٜدصٕ َ عدمتم٠      (km 50– 1.5بيٛبمٟ  عدمتّ بي ُصهدٌ ه ا ؼد٘  د       

 ( 2-شهٌ  ف ا١ٝ  

 

بيُٝٓٝدد١ ٚٚبمٟ  ١حُٗٛدٜدد(  ٜٛؼددح َٛقددع َمتٜٓدد١ سددٝ ٕ  صيٓ ددحت١ يً  2شددهٌ دقددِ  

  ذؽ َٛ 

 مهاخ املذيهة: 

ٜ ُٝ  َٓصي س٦ٕٝٛ  صيكصدٟ بسبدصد جدصف ظدٝاًص ٚبيحتدصدم باُود  شد ص٤  مدجدص               

(  ٚه ˚40cبسب بد٠ اصي١ٝ ه فعٌ بيعٝ  ه سدصاص  بيٓٗدصد ٜعدٌ َعدمت ص إس     

ْٗدصدًب  (  بي طٛ ١ بيٓ حت١ٝ قًًٝد١ جدمتًب ثهدصم ثهدٕٛ َعمتَٚد١      c 35بيًٌٝ ثعٌ إس ِ 

%( ْٗدصدًب  5.5  حتمل سوٛر أشع١ بيصدُس با قد١  إذ ٜعدٌ َعدمتٍ بي طٛ د١ إس       

 مدينة سيؤن
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%(   ددحتمل ٚجددٛم بادد بدر بيهددثا٠  أَددص ه فعددٌ بيصدد ص٤     43ٚه بيًٝددٌ ٜعددٌ إس  

(  ٜٚعددٌ c˚ 10( ْٗددصدًب ٚثعددٌ بسبدد بد٠ يددٝاًل إس     c˚ 20فددصسب بد٠ ال ثكددٌ اددٔ    

ٝدد  َٓددصي بامتٜٓدد١  ٛجددٛم َددٛ      %(  ٜٚ 57ُ%( ٚيددٝاًل 15َعددمتٍ بي طٛ دد١ ْٗددصدًب   

َصٜٛ(يغصٜدد١   4ظددٝاٞ ذددصد جددصف  ٚشدد ص٤  ددصدم  ثحتددمتأ أٜددصّ بيعددٝ  بسبددصد٠ َددٔ          

 ْٜٛٝٛ(َٔ نٌ اصّ  14 

( ًَددِ س سدد١ٓ  ٚأَددص 64 – 50أَددص بألَوددصد فٗددٞ ْددصمد٠ ٚقًًٝدد١ ٜحتًدد  َ ٛسددوٗص       

إال إٔ بي ٜددصهل بي ددص٥مت٠ ٖددٞ     بي ٜددصهل فٗددٞ رب ًدد  ه بدبصٖصثٗددص َددٔ شددٗ   ةدد      

ٞ ٚه  عض بألشٗ  ثريثٞ َ غا٠ بالدبصٙ  بيصُصي١ٝ بيص ق١ٝ ٚبيص ق١ٝ بيعدا١     ٖٚد

 باُٝ ٠ يٛبمٟ ذؽ َٛ   

بزبددمتٍٚ  ٚث ؽددح َعددمتال  مدجددص  بسبدد بد٠ ٚبي طٛ دد١ بيٓ ددحت١ٝ امتٜٓدد١ سدد٦ٕٝٛ ه      

 ( 1 دقِ

ٕ 1جددددمتٍٚ دقددددِ     ( ٜٛؼددددح  مدجدددد١ بسبدددد بد٠  ٚبي طٛ دددد١ بيٓ ددددحت١ٝ امتٜٓدددد١ سدددد٦ٝٛ

 ّ( 2005يعصّ 

شٗ  

 بي ١ٓ

مدج١ بسب بد٠ 

 (˚c  بيعع٢ُ

مدج١ بسب بد٠ 

  (˚c  بيعغ ٣

بي طٛ ١ بيٓ حت١ٝ 

  %(  بيعع٢ُ

بي طٛ ١ بيٓ حت١ٝ 

  %( بيعغ ٣

َ ٛس  بي طٛ ١ 

  %( بيٓ حت١ٝ

 56.0 20 92 2.2 36.6 ٜٓصٜ  

 49.5 9 90 4.6 35.5 فرببٜ  

 53.0 13 93 14.7 38.4 َصدس 

 50.0 11 89 15.1 38.8 أ  ٌٜ 

 46.0 9 83 16.7 42.0 َصٜٛ

ْٜٛٝٛ 45.0 20.9 79 6 42.5 

 42.5 8 77 24.0 44.5 ٜٛيٝٛ

 49.5 11 88 20.0 44.6  أا وس

 41.0 8 74 18.5 42.9 سحت ُرب 

 41.0 6 76 12.6 37.8 أن ٛ   

 52.0 16 88 9.6 34.2 ْٛفُرب 

 48.5 9 88 5.0 30.5 مٜ ُرب 



 م1021 مارس الثامنعدد ( ال5المجلد )           مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

  
 

 

 

 

 

 إستدذام املواد املشتحذثة يف العزل احلراري                                                                                                                                                                                                          د. حمنذ الشقاف –.ربيع علي د

 

 

 

17 

 

( ه بألشدٗ  أ  ٜدٌ   c˚ 44.6-38.8َعمتال  أا٢ً مدج١ ذ بد٠ ٖٞ َص           

%( 49.5-% 50َٚصٜٛ ْٜٚٛٝٛ ٜٚٛيٝٛ ٚأا وس  ٚ ًغت بي طٛ د١ بيٓ دحت١ٝ َدص  د      

يٓاس بيارت٠ بي ص ك١  ٚمدجص  بسب بد٠ يألشٗ  أن ٛ   ْٚٛفُرب ٚمٜ دُرب ٜٚٓدصٜ    

( ٖٚٛ ؼُٔ ذمتٚم بسب بد٠ باال١ُ٥ يإلْ صٕ   35.5–37.8ٚفرببٜ   فٗٞ َص     

% (  ٖٚهددلب ٜ ؽددح يٓددص إٔ  41 -49.5 طٛ دد١ بيٓ ددحت١ٝ َددص  دد   ٚذٝدد   ًغددت بي

 بيارت٠ بي ١َٝٓ بي  ث وًمل باعصزب١ ٖٞ يألشٗ  َٔ َصٜٛ إس سحت ُرب َٔ نٌ اصّ  

  :الرياح

ٜع ف بدبصٙ بي ٜصهل بزبغ به بيدلٟ ثٗدمل َٓد٘ بي ٜدصهل ٜٚوًدل اًٝٗدص يادغ دٜدصهل               

ٍ بزبغ به ي هٕٛ مشصي١ٝ مشصي١ٝ ٖٚهلب  ٜٚكصس بدبصٖٗص  صيمتدجص  أ بيصُص

( ٚبدبصٙ بي ٜصهل بي ص٥مت٠ ٖدٛ بألنثد  شدٝٛاًص  ٚةحدمتث ثغدا      45ش ق١ٝ َثاًل ثٓصظ  

ه بالدبصٙ  ارتب  َ غا٠ ثعٛم يعٛبَدٌ َٓصةٝد١ ٚجغ بفٝد١  ٚثد ثحت  ةدٛبػ بي ٜدصهل       

 صدبصٖٗص سٛب٤ بي ١٦ٝ َٓٗص أٚ بزبٝمت٠  ٚأ ط ٜل ذبمتٜمت بي ٛقٝع باهصْٞ الدبصٙ 

٥مت٠  ٜد ِ َع فد١ ْٛاٝ ٗدص سد١٦ٝ نصْدت أّ جٝدمت٠ َٓٗدص  نُدص ٚثد ثحت           بي ٜصهل بي دص 

  ًدو بي ٜدصهل ٚبدبصٖٗدص     -ٚةصظ١َ بيٓٛبفل  بشبصظ١  صي ١٥ٛٗ  -آصظ  بيعُصد٠ 

 ( 3- بزبغ به ٚبي  ث ُثٌ  ٛدم٠ بي ٜصهل   بيصهٌ
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 ٌ(  ٜٛؼح س ا١ ٚبدبصٙ بي ٜصهل ألشٗ  فع3شهٌ دقِ  

 بٜ ( بيص ص٤ مٜ ُرب ٜٓصٜ  فرب

 س٦ٕٝٛ ٚأشٗ  فعٌ بيعٝ  َصٜٛ ْٜٛٝٛ ٜٛيٝٛ( ه َمت١ٜٓ 

ٚيً ٜٗٛدد١ أد ددع ٚظددص٥  أسصسدد١ٝ ٖددٞ: إذددالٍ ب ددٛب٤ بيٓكددٞ ضبددٌ بياصسددمت  ٚثربٜددمت    

 ٍج ددِ بسْ دددصٕ  ٚثربٜدددمت بآصدددري  ددصة الط ب دددٛب٤ بيدددمتبةًٞ  صشبدددصدجٞ  ٚبْ كدددص  

صدد  بسبدد بد٠ إس بشبددصدد ٚبيدد  ًغ َددٔ بي طٛ دد١ مبةددٌ باحتٓدد٢ ٚط ذٗددص إس بشبدد      

بيددلٟ ٜ ددصِٖ ه ذ ندد١    -ٚبيادد م  دد  مدجددص  بسبدد بد٠ ٚبيدد غا ه بيؽددغ       

ٜ ددصِٖ ه اًُٝدد١ بي هٝدد     -ٚبدبددصٙ بي ٜددصهل ٚبألسددًٛي بيوحتٝعددٞ السدد ثُصدٖص    

 باهصْٞ يًاؽص٤ب  بيمتبة١ًٝ ٚبشبصدج١ٝ بسبؽ ١ٜ 

َٚدددٔ ثًدددو بيعٓصظددد  بيددد  با ُدددمتثٗص بيعُدددصد٠  بياؽدددص٤ باا دددٛهل  بسبدددٛط(           

ْٚٛبفل ب ٛب٤ ٚبياؽدص٤ب  باا ٛذد١ بيد  ذبدٝ   صاحتدصْٞ  ٖٚدلٙ نًدٗص         ٚبيا رص  

اٛبٌَ َ ص١ُٖ ه ا١ًُٝ بي هَٝ  باهصْٞ بيوحتٝعٞ بيد  ال دمت َدٔ بسد ثُصدٖص      

ٚبٕ ثٛف   اٛبٌَ ْاصذٜد١ ي ركٝدل بيحت٦ٝد١ بآصةٝد١ با ةحد١ مبةدٌ باحتٓد٢ فكد   ٚه         

 ثُصد بيعٛبَددٌ بيحت٦ٝٝدد١  ذدد  إٕ بياؽددص٤ب  بسبؽدد ١ٜ باٝودد١  ددصاحت٢ٓ ةهددٔ بسدد   

 باهص١ْٝ بيوحتٝع١ٝ فٝٗص  ي ركٝل  ١٦ٝ َهص١ْٝ َال١ُ٥ مبةٌ بيٓ ٝخ بسبؽ ٟ  

  حتليل املواد املشتدذمة يف تكويو احلوائط اخلارجية ملباني مذيهة سيؤى:

 مواد البهاء التقليذية بوادي حضرموت:

٤ بيد  ٚف ثٗدص   با ُمت بسْ صٕ بسبؽ َٞ ه ثهدٜٛٔ اُصدثد٘ اًد٢ َدٛبم بيحتٓدص           

 ٦ٝ ٘ با١ًٝ ٚبس ٛامل  عض بيحتٓص٥  بيكمتب٢َ بيو م بسْصص١ٝ٥ باال١ُ٥ ٚبالا ُصم 

ا٢ً بي كًٝمت ٚث بنِ بشبدرب٠ ٚبيٓعد ٠ بسب د١ٝ ٚثدمتٍ بسبًدٍٛ باعُصدٜد١ ٚبسْصدص١ٝ٥        

بيدد  ث ؽددُٓٗص باحتددصْٞ بيوٝٓٝدد١ اًدد٢ قددمتد٠ بسْ ددصٕ ٚ  با دد٘ ه ثهددٜٛٔ اُصدثدد٘     

 ع بذ ٝصجصث٘ ٚإَهصْٝصث٘ ٚ ٦ٝ ٘  ٚثوٜٛ ٖص مبص ٜٓ حِ َ

 َٚٔ َٛبم بيحتٓص٤ بي كًٝمت١ٜ  ٛبمٟ ذؽ َٛ  َصٜصثٞ:    
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 ( ٜٛؼح اصذد َٔ بيعُصد٠ بيو١ٝٓٝ مبمتٕ ٚبمٟ ذؽ َٛ 4شهٌ دقِ  

 بيوٛي بيوٝء بامتد(:

ٜعددٓع باددمتد خبًدد  بيودد  با دد   د َددٔ بسبكددٍٛ بي دباٝدد١ َددع نُٝدد١ َددٔ            

طبًادددص  بسبٓوددد١ أٚ بيصدددعا( ٜٚعُدددٌ بيددد   اًددد٢ ثكًٝدددٌ بيصدددكٛم ْٚ دددحت١      بي   

بالْهُصط آمت بزباصف إؼصف١ إس زٜصم٠ ق٠ٛ بي ُصسو يًُدصم٠ بيوٝٓٝد١  هدِ ٜدرتى     
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ٜ  ُدد  فددرت٠ أسددحتٛر أٚ أسددحتٛا  هددِ ٜعددمل ه قٛبيددمل ةصددحت١ٝ طب ًادد١ بيحتعددصم ثحتعددص  

 ( ٤5 شهٌ اٛؼع بيحتٓص٤  ٜٚرتى يٝح  ذبت بيصُس ذ ٢ ٜعحتح جصٖ ب يًحتٓص

 بألذحصد:

ٜ   متّ بسبح  بيهً ٞ  با    د َٔ بزبحتصٍ باٝو١  دٛبمٟ ذؽد َٛ (         

 ( 6ه  ٓص٤ بألسصسص  يًُحتصْٞ بيو١ٝٓٝ يًرُص١ٜ َٔ َٝصٙ بي ٍٝٛ شهٌ  

 بزبا باواٞ بيٓٛد٠(:

ٖٚددٞ احتددصد٠ اددٔ َددصم٠  ٝؽددص٤ ْصاُدد١ باًُددس ثٓدد خ حبدد م بسبحدد  بزبدداٟ ه          

 و ٜك١  متب١ٝ٥ َ ٖك١ ٜٚ  غ م إْ صد بيٓٛد٠ أنث  َٔ َٜٛ  َص   أف بٕ   ٝو١ ٚ

دػ بسبح  ه بيا ٕ ٚذ ق٘ ذٝ  ٜد بٍ َٓد٘ بي طٛ د١ ٚهدصْٞ أن دٝمت بيه  دٕٛ       

ٜٚ ٢ُ با حتكدٞ  دصزبا بسبدٞ ٚث نٝحتد١ بيهُٝٝدص٥ٞ أن دٝمت بيهصي دّٝٛ نُدص         

 ثٛؼح باعصمي١ ب ث١ٝ:

Co2       +  Cao                         Caco3     

 + هصْٞ أن ٝمت بيه  ٕٛ ٞبزبا بسب بسبح  بزباٟ

  ن  ْٛص  بيهصي ّٝٛ(  أن ٝمت بيهصي ّٝٛ(

ٜواري  صاص٤  عمت ا١ًُٝ بسب م َمت٠ أقعصٖص ّٜٛ ٜٚ ٢ُ بيٓدصثخ  دصزبا باوادٞ          

ٜٚهددددٕٛ ه شددددهٌ َ ددددرٛم ب ددددٝض ٚث نٝحتدددد١ بيهُٝٝددددص٥ٞ ٖٝمتدٚن ددددٝمت      

 بيهصي ّٝٛ نُص ثٛؼح باعصمي١ ب ث١ٝ:

Ca(oH)2          H2 o +   Cao     

 بزبا بسبٞ+  باص٤        بزبا باواٞ

   بيهصي ّٝٛ(  ٖٝمتدٚن ٝمت بيهصي ّٝٛ(  أن ٝمت 

يًحتٓدددص٤  سةثدددٌ بزبدددا باوادددٞ  بيٓدددٛد٠( ه ٚبمٟ ذؽددد َٛ  بيعٓعددد  بألسدددص      

ٜٚ ددد  متّ نوحتكددد١  ٝدددصض اًددد٢ بي دددوح بيدددمتبةًٞ يًحتٓدددص٤  ٚث دددوح ٚثددد ٜٔ  ٗدددص 

 ( 7شبصدج١ٝ شهٌ بيٛبجٗص  ب
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 اخلشب:

ٜ   متّ بشبصمل نُصم٠ أسصسد١ٝ ه إْصدص٤ بألسدك  ٚبأل دٛبي ٚبيٓٛبفدل ٚه            

 عددض بألادد بض بيمتبةًٝدد١ نددري ٛبي بشب بْددص  بزبمتبدٜدد١  َٚددٔ أشددٗ  بألشددحصد        

با ددد  مت١َ ه ذؽددد َٛ  شدددح ٠ بيعًدددمل  بيٓحتدددل( فٝ ددد  متّ جدددلاٗص ه ظدددٓع     

١ ٚبيعُمت٠ بي  ثدمتاُٗص أَدص ف ٚاٗدص    بيعٛبدض بي  ثًرِ أط بف بي كٛف با ور

(  ه بي دٓٛب  بألةدا٠ يف إسد  متبّ    8ف    متّ ي غو١ٝ اٛبدض بي ك  شدهٌ   

 بيكعمل  َٛبسا باٝصٙ(  متاًل َٔ بشبصمل ه ثغو١ٝ سكٛف باحتصْٞ بيو١ٝٓٝ  

   

 

 

 

 

 

 

 ( ٜٛؼح بيوٛي بيوٝء  بامتد(5شهٌ دقِ  

 

 

 

 

 

 ( ٜٛؼح بألسصس بسبح ٟ 6شهٌ دقِ  
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 احلشاب الفَهي احلراري حلوائط املباني اخلارجية يف مهطقة الذراسة: 

يكددمت يف بيكٝددصّ  ٗددلب بسب ددصي  غدد ض بي ركددل َددٔ َوص كدد١ قددِٝ َكصَٚدد١ بيٓكددٌ    

(  َددع بيكددِٝ با ددُٛهل  ٗددص ه بيهددٛمب     Rبسبدد بدٟ يعٓصظدد  باحتٓدد٢ باٛجددٛم٠     

ذٍٛ قِٝ بيٓٛدَدص  با دُٛهل    (  ٚ  حتمل اٝصي باعًَٛص  بيمتقٝك١ RNٚبيٓٛدَص    

 ٗددص اكصَٚدد١ بيٓكددٌ بسبدد بدٟ سبددٛب٥  باحتددصْٞ بيٛبقعدد١ ه بيعدد ٚف بآصةٝدد١ امتٜٓدد١    

سٝ ٕ  أثال بيحتصذثصٕ ا٢ً بة ٝصد ق١ُٝ َكصد ١ َٚصص ١ٗ يع ٚف َٓوكد١ بيمتدبسد١   

 (  WT/M.K =RN  1بآصة١ٝ  ٖٚٞ   

  RN >يٓٗص١ٝ٥ يًر صي  ٚجيمل بسشصد٠ إس أْ٘ ه ذصي١  َص إذب نصْت بيٓ ٝح١ ب

R       فٗلب ٜعء إٔ َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يًرص٥  ؼدعٝا١  ٚأقدٌ َدٔ بيوحتٝعٝد١  )

ٚآدددمتٖص ًٜددد ّ إؼدددصف١ طحتكددد١ اصزيددد١ يًرددد بد٠ إس َهْٛدددص  بسبدددص٥  ٚذ دددصي       

  صن ٗص  ٚبيعهس ظرٝح 
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ٚجيمل بسشصد٠ إس أْ٘ يف بيكٝصّ  ٗلب بسب صي  ذ دمل بيهدٛم بي ٚسدٞ با دَحٌ      

 ( SN & P 11-3-79عَ ف بسب بدٟ ه باحتصْٞ"   صسِ  "بي 

إٕ َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يوحتكص  بسبدٛب٥  بيغدا شدَاصف١  ٜد ِ ذ دص ٗص  صاعصميد١       

 بي صي١ٝ:

  R =1 / IN. + =1  / + 1 / EX. … (2)  

 ذٝ  إٔ:

 IN.   EX. -      َعصَال  بيٓكٌ بسب بدٟ ألسوح ذدٛب٥  باحتدصْٞ بيمتبةًٝد١

WT/ M صدج١ٝ  ٚثكصس ٚبشب
2
.K );) 

 -  ٌٝبسب بدٟ يًُٛبم ٍ   بي ٛظ   ٌطحتك١ َٔ َهْٛص  بسبص٥   بي  ثعُد )

WT/ M ه بيع ٚف بياع١ًٝ  ٚثكصس 
2
.K );) 

 -    ٍ  صن١ بيوحتكص   طحتك١ َٔ َهْٛص  بسبص٥   ٚثكصس ) M );) 

ٜد ِ ذبمتٜدمت ظد ٚف    ٚ صالا ُصم ا٢ً ٚجٛم بي طٛ ١ أٚ اٝص ٗص ه فؽص٤ب  باحتدصْٞ   

بيعٌُ سبٛب٥  باحت٢ٓ  إَص دطمل أٚ جصف  ٚه ذصيد١ َمتٜٓد١ سدٝ ٕ  ثهدٕٛ طحتٝعد١      

 اٌُ بسبٛب٥  ه ظ ٚف بآصي بزبصف 

ٚجيمل إٔ ْصا إس إٔ َحتصْٞ سٝ ٕ بأله ١ٜ  قمت ُشَٝمت  مجٝع ذٛب٥وٗدص بألسصسد١ٝ   

يًُحتٓد٢   َٔ َصم٠ بيو  با ًٛط  صيكض  بي  (  ٚيف محص١ٜ ٖلٙ بيوحتك١ بسبصًَد١  

 وحتكدد١ متًددٝ   ثًحتددٝس( أٚيٝدد١ َددٔ بيودد  ٚبيكددض بتدد ٚط َددٔ نددال بزبٗدد          

بيمتبةًٝدد١ ٚبشبصدجٝدد١  هددِ ُأؼددٝات طحتكدد١ بسبُصٜدد١ بيثصْٝدد١  باهَْٛدد١ َددٔ بيودد         

ٚبيكددض ٚبي َددٌ  َٚددٔ بزبٗدد   أٜؽددًص  هددِ ُبة  ُددت ٖددلٙ بيوحتكددص   وحتكدد١ أةددا٠   

 هددٕٛ َددٔ بي َددٌ ٚبي َددصم  يًرُصٜدد١ ٚبي دد ٜ   َددٔ مبةددٌ باحتٓدد٢ َٚددٔ ةصدجدد٘  ٚث 

َٚددصم٠ بزبددا  بيهًددس(  ٖٚددٞ بيدد  ثدد ٜٔ بسبددص٥   ددصيًٕٛ بأل ددٝض ٚذبُٝدد٘ َددٔ     

طحتكدص (    7بي طٛ ١  ٖٚهلب ٜعحتح صبُٛر بيوحتكص  ه ٖلب بسبص٥  بي دُٝو   

ٚ صي صيٞ ثهٕٛ َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يمتٜ٘ َ ثاعد١ جدمتًب  ٚال ذب دصد إس ذ دصي     

ذب  بيعداص     -و   دحتمل ٚجدٛم َدصم٠ بيود      ذ بدٟ اع ف١ َمت٣ فصاًٝ ٗص  ٚذي
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ه َهْٛص  مجٝع طحتكص  بسبص٥  ثك ٜحتدًص  نُدص     -باُ صز٠ ه بيع ٍ بسب بدٟ 

أْ٘ ثٛجمت ٖٓصى َحتصْٞ ه َٓوك١ بيمتدبس١  ذٛب٥وٗص بيوٝٓٝد١ بشبصدجٝد١  ث هدٕٛ    

طحتكددص (  ٖٚددلٙ أٜؽددًص يددٔ ْ ودد م إيٝٗددص ه بسب ددصي بيآَددٞ بسبدد بدٟ   ددٌ      5َددٔ  

نٝددد  اًددد٢ أقدددٌ بسبدددٛب٥  بيوٝٓٝددد١  صنددد١ً ه َحتدددصْٞ بامتٜٓددد١        سدددٝهٕٛ بيرت

 طحتكص ( فك   3بي صدخي١ٝ  ٖٚٞ ثًو بي  ث هَٕٛ َٔ  

إذٕ فكمت يف بي و م ه ٖلب بسب صي بسب بدٟ إس هاله١ أْدٛبر َدٔ ذدٛب٥  باحتدصْٞ     

 (  9با ٛبجمت٠ ه َٓوك١ بيمتدبس١   بيصهٌ 

 
A-  بسبٛب٥    "بيٓٛر بأل َٔ ٍٚA    ;) بيحتًٛنص  بيو١ٝٓٝ "B-    ْٞبيٓٛر بيثدص

" Cبيٓٛر بيثصي  َٔ بسبٛب٥    "  -C" بألذحصد بيوحتٝع١ٝ (;    Bَٔ بسبٛب٥    "

 بيحتًٛنص  بشب سص١ْٝ (;

بيوحتكد١ بسبصًَد١     -2طحتك١ بي ًُٝ  بيمتبة١ًٝ ٚبشبصدج١ٝ  دٌَ + نًس(;   -1

بيوحتكد١   - 4صًَد١ َدٔ بألذحدصد بيوحتٝعٝد١;    بيوحتكد١ بسب   -3 طد  + قدض (;        

 بسبص١ًَ َٔ بيحتًٛنص  بشب سص١ْٝ 

( َٜٛؼح َكصطع طٛي١ٝ ألْٛبر بسبٛب٥  بشبصدج١ٝ با   مت١َ ه  9شهٌ دقِ  

 َحتصْٞ َمت١ٜٓ سٝ ٕ  َٚهْٛصثٗص 
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"  A(  َٜٛؼح َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يًٓٛر بألٍٚ َٔ بسبدٛب٥    "  3 جمتٍٚ دقِ   

  بيحتًٛنص  بيو١ٝٓٝ (

N  بيوحتكص  باه١َْٛ يًرص٥ ,M  WT/ M.C 
R 

M
2
.CWT 

1 2 3 4 5 

1 
طحتك١ بي ًُٝ  بشبصدج١ٝ  دٌَ + 

 نًس(
0,01 0,7 0,015 

 0,729 0,76 0,3 بيوحتك١ بألسصس١ٝ  ط  + قض ( 2

3 
طحتك١ بي ًُٝ  بيمتبة١ًٝ  دٌَ + 

 نًس(
0,01 0,7 0,015 

 

 (:(Rبسب بد١ٜ  ٖٚهلب  فإٕ باكص١َٚ

R = RIN. + R1 + R2 + R3 + REX.                                       

 :ذٝ  إٔ

 RIN.   REX.-  ٟاًد٢ بألسدوح بيمتبةًٝد١ ٚبشبصدجٝد١      َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بد

 يًرص٥   ٚث صٟٚ:

RIN. = 1 / IN. ;                         REX. = 1 / EX. ;  

IN.   EX. -  بيٓكٌ بسبد بدٟ ألسدوح ذدٛب٥  باحتدصْٞ بيمتبةًٝد١      َعصَال  

WT/ M ٚبشبصدج١ٝ  ٚثكصس 
2
. C );) 

IN. = 8,7 WT/ M
2
. C ;            EX. = 23  WT/ M

2
. C ;      

 إذٕ: 

RIN. =1/=0,115 WT/ M
2
.C ;   REX. =1/23=0,043 WT/ M

2
.C ; 

 , R2 , R3   R1 -   ٥  بألةد ٣  أْعد    َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يوحتكص  بسبدص

WT/ M).ٚثكصس ( ( 3جمتٍٚ دقِ  
2
. C)  

١َٝ يًرص٥  بيوٝء:  إذٕ  فريٕ َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ بيهً

R = 0,115 + 0,015 + 0,729 + 0,015 + 0,043 = 0,917  WT/ M
2
.C. 

< RN = 1  WT/ M
2
.C    0,917  WT/ M

2
.C  =R 
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 " B  " بيثصْٞ َٔ بسبٛب٥  (  َٜٛؼح َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يًٓٛر   4جمتٍٚ دقِ  

 بألذحصد بيوحتٝع١ٝ ( 
 

N  بيوحتكص  باه١َْٛ يًرص٥ ,M 
 WT/ 

M.C 
R 

M
2
.CWT 

1 2 3 4 5 

 0,015 0,7 0,01 طحتك١ بي ًُٝ  بشبصدج١ٝ  دٌَ + نًس( 1

 0,429 0,7 0,3 بيوحتك١ بألسصس١ٝ  بألذحصد بيوحتٝع١ٝ( 2

 0,015 0,7 0,01 ١ٝ  دٌَ + نًس(طحتك١ بي ًُٝ  بيمتبةً 3
 

١َٝ يًرص٥  بسبح ٟ:  إذٕ  فريٕ َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ بيهً

R = 0,115 + 0,015 + 0, 429 + 0,015 + 0,043 = 0,617  WT/ M
2
.C. 

< RN = 1  WT/ M
2
.C    0,617  WT/ M

2
.C  =R 

  "  (  َٜٛؼح َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يًٓٛر بيثصي  َدٔ بسبدٛب٥    5جمتٍٚ دقِ    

C  ) بيحتًٛنص  بشب سص١ْٝ " 

N  بيوحتكص  باه١َْٛ يًرص٥ ,M 
 WT/ 

M.C 
R 

M
2
.CWT 

1 2 3 4 5 

1 
طحتك١ بي ًُٝ  بشبصدج١ٝ  دٌَ + 

 نًس(
0,01 0,7 0,015 

2 
بيوحتك١ بألسصس١ٝ  بيحتًٛنص  

 بشب سص١ْٝ (
0,2 0,87 0,23 

3 
طحتك١ بي ًُٝ  بيمتبة١ًٝ  دٌَ + 

 (نًس
0,01 0,7 0,015 

١َٝ يًرص٥  بس ٓ :  إذٕ  فريٕ َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ بيهً

R = 0,115 + 0,015 + 0,23 + 0,015 + 0,043 = 0,418  WT/ M
2
.C. 

< RN = 1  WT/ M
2
.C    0,418  WT/ M

2
.C  =R 
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 :نتيجة احلشاب احلراري

َٕٛ ذٛب٥وٗدددص بشبصدجٝددد١ بيوٝ    ٓٝددد١ َدددٔ             إٕ َحتدددصْٞ َٓوكددد١ بيمتدبسددد١  ٚبيددد  ث هددد

طحتكددص ( فكدد   ٚأٜؽددَص ثًددو باحتددصْٞ ذب  بسبددٛب٥  بسبح ٜدد١ ٚبشب سددص١ْٝ ال       3 

ث دد وٝع ثددٛفا َ بفددل دبذدد١ َٓصسددمل ه فؽددص٤بثٗص بيمتبةًٝدد١  ٚثع ددرب اددا َ ةحدد١  

 سبٝص٠ بسْ صٕ  ٚذيو   حتمل ؼع  ذٛب٥وٗص اكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ 

 ٢ٓ باثصيٞ بياَعصٍ يًوصق١:بسبًٍٛ باعُصد١ٜ ٚب ٓمتَس١ٝ ه ثعُِٝ باحت

 .U.A. Tabunshikov, & M.M  ديددَددٔ ٚجٗدد١ ْعدد  بألسددًٛي بيعًُددٞ   

Brodach    )   فددإٕ بياَعصيٝدد١ بسب بدٜدد١ يًُحتٓدد٢  جيددمل بيٓعدد  إيٝٗددص نُرَعدد١ً

 ْٚ ٝح١ ي اصاٌ هاله١ آصظ  أسصس١ٝ  ٜ هَٕٛ َٓٗص ْعصّ بيوصق١ باَٛذمت  ٖٚٞ:

 ; ٝبيعٛبٌَ بآصة١ٝ يًٛس  با 

 ًدددٍٛ بي عددد١ُُٝٝ باعُصدٜددد١ يًُحتٓددد٢ ٚظددداص  بيعددد ٍ بسبددد بدٟ با دددٛف ٠ ه    بسب

 ذٛب٥و٘ بشبصدج١ٝ;

      َبيعٛبَددٌ بيآَٝدد١ سب َدد١ بسَددمتبمب  َددٔ بيددمتف٤ ٚبيددربٚم٠  ٚبيدد  ثؽددُٔ ثددري

 (  11بآصي بيمتبةًٞ بآصسمل َ بفل بي بذ١( ه فؽص٤ب  باحت٢ٓ  بيصهٌ 
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 باحت٢ٓ  نٓعصّ ََٛذمت يًوصق١ ( َٜٛؼح بيعٓصظ  بألسصس١ٝ ه 11شهٌ دقِ  

ٖٓدصى اددمتمًب َددٔ بسبًددٍٛ باعُصدٜدد١ ٚب ٓمتسدد١ٝ  بيدد  جيددمل ٚؼددع با حتددصدًب  ددص آددمت  

ثعُِٝ باحت٢ٓ باثصيٞ بياَعصٍ يًوصق١  بيلٟ ٜؽدُٔ أقدٌ ظد ف يًوصقد١ ه أْعُ د٘      

 بآصة١ٝ 

 أَص فُٝص خيغ بسبًٍٛ باعُصد١ٜ  فٗٞ ثًو بي  ث ُح  صس  متبّ بي ريها بسجيص ٞ

يًُٓدصي بشبددصدجٞ ٚمتٓددع ثددريهاٙ بي ددً   َدٔ أجددٌ بسباددصظ اًدد٢ بي ددٛبزٕ بسبدد بدٟ   

 مبةٌ باحت٢ٓ  ٖٚٞ:

        بة ٝصد َٛقع بيحتٓص٤  َع بألةدل  عد  بالا حتدصد بشبعدص٥غ بآصةٝد١ ٚبي ؽدصدٜس

 بزبغ بف١ٝ ٚباحتصْٞ بيكص١ُ٥ ه دقع١ بألدض با عع١ يًحتٓص٤ 

  بااّٗٛ بيعصّ يً عُِٝ باعُصدٟ يًُحت٢ٓ 

 متٜمت شهٌ باحت٢ٓ ٚثٛجٝٗ٘ ذب 

      بة ٝدصد بي دد جٝخ ه باحتٓد٢  َ ددصذص  بيٓٛبفدل َٚٛبقعٗددص(  ٚنصسد ب  بألشددع١

 بيصُ ١ٝ 

  بة ٝصد شهٌ ْٚٛا١ٝ باٛبم بيمتبة١ً ه ثه ١ٝ  متًٝ ( ٚبجٗص  باحت٢ٓ 

  )ًٞبة ٝصد بسبًٍٛ بي ع١ُُٝٝ يًُحت٢ٓ  بي عُِٝ بيمتبة 

  بة ٝصد ْٛا١ٝ بسؼص٠٤ 

 ٍٛ ب ٓمتس١ٝ  فٗٞ:ٚأَص فُٝص خيغ بسبً

                                              بة ٝصد َعصمد بي هٝٝ   َع إَهص١ْٝ بسد  متبّ َعدصمد بيوصقد١ بألةد ٣

 نوصق١ بيصُس ٚبي ٜصهل ٚااٖص 

     بة ٝصد ْعصّ بي ربٜمت ٚبي ١ٜٛٗ ٚبي هٝٝ   ٛب٤ باحت٢ٓ 

    م  ٓص٥ٗص بة ٝصد بيعٓصظ  باه١َْٛ يًرٛب٥  بشبصدج١ٝ ْٚٛا١ٝ َٛب 

     بة ٝصد ْعصّ بي رَهِ ب يٞ يألجٗ ٠ ٚباعمَتب  ب ٓمتس١ٝ ه باحت٢ٓ 
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( َددٔ إمجدصيٞ بيوصقدد١ با دد  مت١َ ه باحتٓدد٢   %30إٕ اًُٝد١ بي هٝٝدد  ث دد ًٗو   

ٖٚلب بسٖمتبد بيهحتا يًوصق١ ٜ ِ   حتمل فكمتبٕ بسب بد٠ أٚ مةٛ دص إس بياؽدص٤ب    

 ارب بسبٛب٥  بشبصدج١ٝ يًُحت٢ٓ  

ص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ ةدالٍ آصظد  باحتٓد٢ بشبصدجٝد١  بسبدٛب٥   بي دك        ثع رب َك

بألةا  بي ك   د  بيوٛب ل بيٓٛبفدل ٚأ دٛبي بيحتًهْٛدص ( ٖدٞ بيعصَدٌ بي ٥ٝ دٞ        

ه فكمتبٕ بسب بد٠ أٚ بن  ص ٗص َٔ ٚإس بياؽص٤ب   ٚ صي صيٞ ٖدٞ با  دحَتمل بألٍٚ   

 هٝٝدد   ٚثع دددرب  ه بسدد ٗالى بيوصقددد١  هُٝددص  ندددحتا٠  يغدد ض بي متف٦ددد١ أٚ بي   

 دَكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ  ق١ُٝ اه ١ٝ اعصٌَ بيٓكٌ بسب بدٟ  ٚثكصس  

 .(M
2
. K / WT)   

( ه َكوددع بسبددص٥  ه   Rٚجيددمل ثٛؼددٝح  عددض قددِٝ َكصَٚدد١ بيٓكددٌ بسبدد بدٟ       

 َععِ باحتصْٞ:

   ه بألج ب٤ باعُ ١–   M
2
. K / WT  2,2 – 2,4 ;) 

  ف رص  بيٓٛبفله  –   M
2
. K / WT  0,45 –0,55 ;) 

    ه أَصنٔ بي رصّ بيٓصفل٠ َع بسبص٥–   M
2
. K / WT  0,3 –0,5 ;) 

   ه أَصنٔ بي رصّ بيعُٛم َع بسبص٥–   M
2
. K / WT  0,9 –1,1 ;) 

  أَصنٔ ثثحتٝت بي ك  َع بسبص٥ ه–   M
2
. K / WT  1,4 – 1,6  ) 

اعدُ ١ َدٔ   ٖٚهلب  ٚ غض بيٓع  أ ق١ُٝ َكص١َٚ بيٓكٌ بسبد بدٟ ه بألجد ب٤ ب  

M    -َكوع بسبص٥   بيد  ث دصٟٚ   
2
. K / WT  R = 2,2 – 2,4   فإْٓدص   )

ظبمت إٕ بيك١ُٝ بياعًٝد١  دص  ٚبا د  مت١َ ه بسبدٛب٥  بشبصدجٝد١ يًُحتدصْٞ بسبمتٜثد١        

M   -ث صٟٚ 
2
. K / WT  R = 0,9 –1,1   ) 



 م1021( العدد الثامن مارس 5المجلد )           مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

  
 

 

 

 

 

 إستدذام املواد املشتحذثة يف العزل احلراري                                                                                                                                                                                                         د. حمنذ الشقاف  –.ربيع علي د

 

 

 

30 

 أنواع العزل احلراري يف املباني ) الشلبَيات واإلجيابَيات(: 

   ظاص  بيع ٍ بسب بدٟ بيا١َٝٓ ه بيعٓصظ  بشبصدج١ٝ  بسبٛب٥  َٔ أجٌ ذب

ٚبي كٛف( يًُحتصْٞ ُٜٓعح بيكٝصّ    ٜٚمتٖص مبٛبم فَعصي١ ه بيع ٍ بسب بدٟ  ٖٚلب 

 ٜعء دفع فصاًٝ ٗص اكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ 

 :عزل املبهى حرارَيًا

َٝصٕ َددٔ أْددٛبر بيعدد ٍ ه ٚبجٗددص  باحتٓدد٢: ادد ٍ م    بةًددٞ ٚادد ٍ ٜٛجددمت ْٛاددصٕ أسصسدد

 ةصدجٞ 

 العزل الذاخلي:

ٖلب بيٓٛر َٔ بيع ٍ ٜ   متّ آمتَص ٜهٕٛ باحت٢ٓ ي٘ أهد  ثدصدخيٞ  ٚةَثدٌ شدهٌ     

َٝٔ فكدد  َددٔ باحتٓدد٢        ُٜدد بم ادد ٍ جدد ٤ َعدد َددٔ أشددهصٍ بيعُددصد٠ بأله ٜدد١ أٚ آددمتَص 

ٚإجيص ٝددص  ٖددلب بيٓددٛر َددٔ بيعدد ٍ ٖددٞ: بالق عددصم ٚبي ددٗٛي١ ه أاُددصٍ بيرتنٝددمل    

بيدددمتبةًٞ ه بسبدددٛب٥   فدددإٕ َ ددد ٣ٛ باكصَٚددد١ بسب بدٜددد١  ٚآدددمت ث نٝدددمل بيعددد ٍ

باوًددٛي ٜ صددَهٌ ثًكص٥ٝددًص فٝٗددص  أَددص سددًحتٝصث٘ ف  َُثددٌ ه ثكًددٝغ َ ددصذ١ بياؽددص٤   

 بيمتبةًٞ    حتمل بي ٜصم٠ ه  صن١ بسبص٥   بيٓصدب١ َٔ إؼصف١ طحتك١ بيعصزٍ 

 العزل اخلارجي:

فؽددٌ ٚقحتددٍٛ أنددرب    إٕ أْعُدد١ بيعدد ٍ بشبددصدجٞ يٛبجٗددص  باحتددصْٞ متَثددٌ ذصيدد١ أ     

 َكصد١ْ  صيع ٍ بيمتبةًٞ  اص مت ًه٘ َٔ ظاص  إجيص ١ٝ امتٜمت٠ َٓٗص:

 ال ُثكًٌ  ريٟ ذصٍ َٔ بألذٛبٍ َٔ َ صذ١ بياؽص٤ب  بيمتبة١ًٝ; -

ال ٜ وًددمل بألَدد  ادد ٍ بيحت ددصد  الٕ قودد ب  بيٓددمت٣ ث ردد ى َددٔ بسبددص٥  إس          -

 بيعصزٍ  ٜٚحتك٢ بسبص٥  جصفًص;

إٔ  -َدع َد ٚد بيٛقدت     –١  ٚبي  ةهٔ ال ةحمتث يًرص٥  أٟ ثعَأ أٚ دطٛ  -

 ث مٟ إس ؼع  بسبص٥  ٚثٗمتَ٘;
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 ٜكّٛ بيعصزٍ بسب بدٟ  ٛظٝا١ أة ٣  ٖٚٞ ا ٍ بيعٛ   -

 استعراض األنظنة احلذيجة املشتدذمة يف عزل املباني حراريًا:

 إٕ بيع ٍ بشبصدجٞ يٛبجٗص  باحتصْٞ ٜ ِ  و ٜك   د٥ٝ   :

   ٢َُ " بيعدد ٍ باثحَتددت "  أٚ نُددص ُٜعدد ف  صيٛبجٗددص    بيو ٜكدد١ بألٚس ه بيعدد ٍ ث دد

 باحت١ًًَ    حتمل بس  متبّ  ا١ًُٝ بي ه ١ٝ ه بسبص٥  

بيو ٜك١ بيثص١ْٝ "بألسًٛي بزبصف"   صس  متبّ آصظ  إْصص١ٝ٥ َعًَك١ َٚثحت ١ ا٢ً   

    ٚ بسبددص٥  ادد ٚد ثٝددصد ب ددٛب٤   بسبددص٥   َددع بسباددصظ اًدد٢ ٚجددٛم فدد بو  دد  بيعددصزٍ 

َٛب٠"    ٜٚوًل اًٝٗص ُٝٓٗص  "بيٛبج١ٗ باٗ

نددال بيودد ٜك   بي ددص ك   ث وًحتددصٕ بسدد  متبّ صبُٛادد١ َددٔ باددٛبم  بيعٓصظدد (     

 بت ُع١ فُٝص  ٝٓٗص  حبٝ  ثهٕٛ بيٓ ٝح١ ثهٜٛٔ ْعصّ ََٛذمت َ عمَتم بيوحتكص  

 نظام الواجًات امُلبَللة ) نظام العزل امُلجَبت(:

ذٝد  بالسد  متبّ  عدمت بألسدصيٝمل     ذب ٌ أْع١ُ بيعد ٍ باثحَتدت با ند  بيثدصْٞ َدٔ         

بيعصم١ٜ ٚبيصص٥ع١ ه ثه ١ٝ ٚطال٤ بسبٛب٥   أَص بشبصظ١ٝ بي  ث ُٝ   ٗدص أْعُد١   

 بيٛبجٗص  باحت١ًًََ أ ااٖص فٗٞ:

 ; دفع فَعصي١ٝ ظاص  بيع ٍ بسب بدٟ يًرٛب٥ 

 ;َُعُت ٚظ ٚف َثصي١ٝ يعٌُ بأليٛبهل بيعصزي١  ثهٜٛٔ ضبٝ  ا ٍ 

 ج ب٤ بسبص١ًَ ٚيعٓصظ  ثه ١ٝ أسوح بسبص٥ ;رباٝض ق١ُٝ َٛبم بيحتٓص٤ يأل 

   إَهصْٝص  نحتا٠ يًرًٍٛ باعُصد١ٜ ه بيٛبجٗص 

 أَص بيوحتكص  باه١َْٛ يٓعصّ بيع ٍ فٗٞ:

ٖٞ احتصد٠ أ أيٛبهل ث هٕٛ َٔ َدصم٠ اصزيد١  ذب  َعصَدٌ ثٛظدٌٝ     وحتك١ بيعصزي١: بي

 أٚ َصم٠ بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ(  بيع  ٟذ بدٟ َٓ اض   َثٌ بيكؤ 

ٖٞ احتصد٠ أ طحتك١ َهَْٛد١ َدٔ ث نٝدمل ادمت٠ َعدصمٕ ًَ عدك١        : بي  ًٝح طحتك١ 

 َٚثحتَ ١ إس شحته١ ق١ًٜٛ 
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طحتكدد١ بسبُصٜدد١ ٚبي دد ٜ :  قددمت ثهددٕٛ ٖددلٙ بيوحتكدد١ احتددصد٠ اددٔ ثه دد١ٝ اصمٜدد١ أٚ    

دب١ًُٝٝ   َعمت١ْٝ أٚ  ٛيُٝا (  أٚ طحتك١ مٖصٕ َ ص١َٝ ةصظ١  أٚقمت ثهٕٛ أٜؽًص 

 ٌ أيٛبهل بيهًٝٓه  ٚبج١ٗ دب١ًُٝٝ َه١َْٛ َٔ َٛبم َث

ثَٓاددمت ٚظٝا ٗددص بشبصظدد١  ٗددص  فوحتكدد١ بيعدد ٍ   باثحَتددت إٕ نددٌ طحتكدد١ ه ْعددصّ بيعدد ٍ

ََٔ ذاغ مدج١ بسبد بد٠ ه بسبدٛب٥   ٚ صن ٗدص ث ردمتم َدٔ ةدالٍ بسب دصي         ث 

بيآَٞ بسب بدٟ  أَص ْٛر َصمثٗص ف رمتمٖص َ وًحتص  بألَٔ ٚبي ال١َ ؼدمت بسب ٜدل    

ٓع بي عصم طحتك١ بسبُص١ٜ ٚبي  ٜ   ريسوح أيدٛبهل  أَص طحتك١ بي  ًٝح فٗٞ ؼ ٚد١ٜ ا

طحتك١ بيع ٍ  ٚثَٓال طحتك١ بسبُص١ٜ ٚبي  ٜ  ٚظٝا    إذمتبُٖص محصٜد١ َدصم٠ طحتكد١    

بيع ٍ َٔ ثريها بيعٛبٌَ بشبصدجٝد١ بيؽدصد٠  نصألشدع١ ذبدت بسبُد ب٤  بيرتسدحتص        

 ٚااٖص(  ٚبألة ٣ ث ٜ  ٚبج١ٗ باحت٢ٓ ٚأاوصٙ َٓع  َعُصدٟ مجٌٝ 

٢َُ " بيٛبجٗص  باحت١ًًَ" ٜ فدع فصاًٝد١   إٕ بس   متبّ بيٓعصّ بشبصدجٞ يًع ٍ  فُٝص ٜ 

بسبص٥  َٔ ذٝ  بيع ٍ بسب بدٟ ٚبيعٛثٞ  ٚي فع بألَصٕ ٚإطصي١ ُاُ  ْعصّ بيع ٍ 

ه بسبدص٥  َددٔ بيؽدد ٚدٟ إٔ ٜدد ِ ذ ددص ٘ اًدد٢ أسددصس إَهصْٝدد١ بة الطدد٘  حت ددصد  

إس قود ب  َدص٤  ْدمت٣(      باص٤  ٚ صي دصيٞ ذدمتٚث اًُٝد١ بي ه ٝد  ٚذبدٍٛ بيحت دصد      

بيلٟ قدمت ٜد ه  ه اُدٌ ُٚاُد  بيٓعدصّ  إؼدصف١ إس ذيدو  جيدمل إٔ ٜهدٕٛ بيٓعدصّ           

َكصّٚ يً اصاال  بيهُٝٝص١ٝ٥  إٕ أَصٕ َٚ ص١ْ أسدصس بسبدٛب٥  ُٖدص بيعصَدٌ باٗدِ      

 ه ظبصهل اٌُ ْعصّ بيع ٍ  ألْ٘ ٜع رب أسصس بسبص٥  أٜؽًص 

بيكصسدددٞ أٚ َدددٔ َدددصم٠   بيعددد  ٟإٕ بأليدددٛبهل بيعصزيددد١ ُثعدددٓع اصيحتدددًص َدددٔ بيعدددٛف    

(  ٖٚددلٙ باددصم٠ بيعصزيدد١ اصيٝدد١ بيهثصفدد١ ثعوددٞ      11 –بيحتٝٓٛ ٛيٝ ددرتٍٚ   بيصددهٌ  

ٌَٗ َٔ بي عصم طحتك١ بسبُص١ٜ ٚبي د ٜ  اًٝد٘  كد٠ٛ ٚأَدصٕ      سوح أًَس َ ُصسو ُٜ 

باُد١ يٓعدصّ بيعد ٍ  فدإٕ     طٛبٍ فرت٠ اٌُ باحت٢ٓ  ٚ  دحتمل ٚجدٛم طحتكد١ بي  دًٝح بيمت    

َُ  فرت٠ أطٍٛ اًد٢ ذدٛب٥  باحتٓد٢ َدٔ طحتكدص  بي ه د١ٝ        ْعصّ بيٛبجٗص  باحت١ًًَ ُٜع

 بيعصم١ٜ  
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  بيع ٍ باثحَتت ا٢ً بسبص٥ ( َٜٛؼح َهَْٛص  ْعصّ 11شهٌ دقِ  

َٕٛ َدٔ بأليدٛبهل باعدٓٛا١ َدٔ بيكودٔ بيعد  ٟ         إٕ بيعاص  بسجيص ١ٝ يًعصزٍ باهد

ُثٌ ه بيعد ٍ باُ دصز يًرد بد٠ َٚكصَٚد١ بسب ٜدل   ُٜعدَٓ  َدٔ ف٦د١ بادٛبم بيد  ال           ث 

ذبددرتم(  أَددص أٖددِ سددًحتٝصثٗص  فٗددٞ قُٝ ٗددص بيصدد ب١ٝ٥ با ثاعدد١  ٚآددمت بة ٝددصد َددصم٠    

 بيكؤ بيع  ٟ نعصزٍ ه ٚبجٗص  باحتصْٞ  جيمل بالْ حتصٙ إس َص ًٜٞ:

َٓع١ َدٔ أيٝدصف بي     عد   بيحتدصزي  أٚ بيدمتٜص صز  ٚال    أٚاًل: بأليٛبهل جيمل إٔ ثهدٕٛ َعد

َٓع١ َددٔ بأليٝددصف بي جصجٝدد١  الٕ ٖددلٙ   ُٜاَؽددٌ با  ععددٕٛ بسدد  متبّ بأليددٛبهل باعدد

باصم٠ ال مت ًو َ صْد١ نصفٝد١ ؼدمت بي ُدَ م ٚبالْكودصر ٚث رًَدٌ ه باصيٝدٌ بيكًٜٛد١          

ٚةصظددٝ ص با صْدد١ َٚكصَٚدد١ بي ُددَ م ؼدد ٚدٜ صٕ ه ٚبجٗددص  باحتٓدد٢  ألُْٗددص ث َٓددصٕ    

جٗص  بيكمتد٠ ا٢ً َكص١َٚ بي ٜصهل ٚاٛبٌَ بي ع ١ٜ  َٚ ص١ْ بيعٛف بيع  ٟ ه يًٛب

(  أَدص ةصظد١ٝ َكصَٚد١ بي رًَدٌ ه باصيٝدٌ      15MPaبيعصزٍ جيدمل إٔ ال ثكدٌ ادٔ     

بيك١ًٜٛ  فؽ ٚد٠ ٚجٛمٖص ه بيعصزٍ ثهُٔ ه َكصَٚ ٗدص يً اصادٌ بيكًدٟٛ  بيدلٟ     

ٝدد١ يً ه دد١ٝ باً عددك١   ةحددمتث ه طحتكدد١ بي  ددًٝح  دد  َهْٛددص  بيعٓصظدد  باعمتْ    

(  12,5 " آمت ثًو بيعٓصظ  ه بيعصم٠ ال ٜكٌ أ pH صيصحته١ بيك١ًٜٛ   َ ش  "

َُدد  أنثدد  َددٔ     ٚإذب مل ثهددٔ ٖٓددصى َكصَٚدد١ يً اصاددٌ بيكًددٟٛ  فددإٕ بيعددصزٍ يددٔ ُٜع

 سٓ   أٚ هالث سٓٛب     حتمل ذبًً٘ ٚسٝعحتح اا ظصحل يًعٌُ 
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 140-130ال ثكٌ نثصف ٗدص ادٔ     هصًْٝص: أيٝصف بيعٛف بيع  ٟ يًعصزٍ جيمل إٔ

kg/ (M
 180)  َع بيعًِ إٔ بسبدمت بألقعد٢ يهثصف ٗدص جيدمل إٔ ال ٜ ٜدمت ادٔ        2

kg/M
  ٖٚلٙ بشبصظ١ٝ َ ثحتو١ بدثحتصطًص َحتصش ًب  ٓٛا١ٝ ٚجٛم٠ بيوحتكص  بألةدا٠  2

يًعصزٍ  ذٝ  أْ٘ آمت بيكٝصّ  ع١ًُٝ ثه ١ٝ بيوحتكص  ا٢ً أيٛبهل ادا َ ُصسده١   

١َٓٝ  اا نثٝا١(  فإٕ ثاهو أيٛبهل بيعصزٍ فُٝص  ٝٓٗدص ٜعدحتح َدع َد ٚد بيٛقدت       ٚي

 أَ  ٚبقع 

( َٔ ذحُ٘ بألظدًٞ  عدمت اًُٝد١      %1,5هصيثًص: جيمل إٔ ال ٜ ٜمت ذحِ بيعصزٍ أ  

َٝدد  شددهًٗص      بَ عصظدد٘ يًُددص٤  ألٕ أيددٛبهل بيعددصزٍ بيددلٟ متدد غ باددص٤   ددٗٛي١  ٜ غ

ٚف باددص   دد   إس ظٗددٛد ثصددككص   -َددع َدد ٚد بيٛقددت  –ٚأ عصمٖددص  ممددص ٜدد مٟ 

َٛٙ ه بيٓٗصٜد١ باعٗد  بيعدصّ بشبدصدجٞ يٛبجٗد١ باحتٓد٢          بأليٛبهل با حصٚد٠  ٚبيلٟ ُٜصد

 نُص ٜؽع  َٔ َ ص١ْ بيعصزٍ  

نُددص أْدد٘ َددٔ باٗددِ أٜؽددًص إٔ ال ٜ ٜددمت بيادد م  دد   صندد١ أيددٛبهل بيعددصزٍ با حددصٚد٠ 

ُددصيٞ (  ٖٚددلب ٜ عًَددل  ددصزبٛم٠ ٚبآعدد  بزبmm 3ٚباً عددك١ اًدد٢ بيٛبجٗدد١ اددٔ  

يٛبج١ٗ باحت٢ٓ  الٕ طحتكص  بي  ٜ  ٚبسبُصٜد١ بألةدا٠ مقٝكد١ ٚدفٝعد١ جدمَتًب  حبٝد        

َٖٛص  بي  س عٗ   ًَٝص  -أْٗص ئ ث  وٝع إةاص٤ بي ص  ا٢ً ٚبجٗص  باحت٢ٓ  –جً

بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ ٖٞ ةا١ بيٛزٕ  إؼدصف١  إٕ َٔ إجيص ٝص  بأليٛبهل باعَٓع١ َٔ َصم٠ 

َٓ اض  صيٓ دحت١ إس َدصم٠ بيعدٛف بيعد  ٟ       إس بَ النٗص َعصٌَ ْكٌ ذ بدٟ

  نُص أْٗص ٖٞ بألدةغ ق١ُٝ  ٖٚلب َص جيعٌ بسبص٥  أقٌ  صن١ ٚأة  ٚزًْص

ٚيهٔ َٔ أِٖ سدًحتٝصثٗص  اٝٛ ٗدص( ٖدٞ أْٗدص سد ٜع١ بالشد عصٍ  ٚآدمتَص ذبدرتم           

فإْٗص ُثوًل اصزب  سص١َ  ٚ دلب آدمت ث نٝحتٗدص ه بسبدٛب٥  نُدصم٠ اصزيد١  فدريٕ        

ؼ ٚد٠ ٚجٛم ٚسدص٥ٌ بسبُصٜد١ َدٔ بسب ٜدل  َٚدٔ ٖدلب بآوًدل ُثحٗد           بألَ  ٜ وًَمل

مبٛبم ةصظ١ َؽصم٠ يالش عصٍ  دبعً٘ خيُدمت بيٓدصد باصد ع١ً     بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍَٚصم٠ 

فٝ٘ ثًكص٥ًٝص  ذبثٞ بسطاص٤(  ٚنلب ةهٔ ه ٖلب بيٓعصّ ٚؼع شد ال  َدٔ َدصم٠    
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ُدٞ بيٓعدصّ َدٔ    بيعٛف بيع  ٟ باكصَٚد١ يًر ٜدل أٚ قودع ة سدص١ْٝ  ريؼدالر ذب     

 بسب ٜل 

إٕ بألسصس با   متّ يٓعصّ بيع ٍ باثحتت  بيٛبجٗص  باحت١ًًَ( ةهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ 

َٝدًص أٚ َ دحتٛق١ بيعدمل(  أٚ قدمت ٜهدٕٛ       بشب سص١ْ با ًَر١  أسصسص  َعحتٛ ١ َٛقع

أسددصس َددٔ بيوددٛي باا ددٛد أٚ ذحدد ٟ أٚ َددٔ بشب سددص١ْ بي اٜٛدد١ أٚ َعددمتْٞ أٚ         

 ٕ َٔ أيٛبهل بأل ًٛنصد   و ٜك١ بي صْمتٜٚ ض ةص  أٚ ذَ ٢ قمت ٜهٕٛ َهَٛ

 نظام تذفئة الواجًات:

َٕٛ َددٔ اددمَت٠ َددٛبم طبَععدد١ ي غوٝدد١     َٛب٠ ٖددٞ احتددصد٠ اددٔ ثصددٝٝمت َهدد بيٛبجٗدد١ باٗدد

بيٛبجٗص   أيٛبهل أٚ ش ب٥ح(  ٚآصظ  ذص١ًَ  ثكع ةًا٘  ثكدّٛ مبُٗد١ محدٌ َدٛبم     

ٚبيٛبجٗد١ ممد     ثغو١ٝ بيٛبج١ٗ ٚثثحتٝ ٗص اًد٢ بسبدص٥   حبٝد  ٜعدحتح  د  بسبدص٥       

 ف بو( ٖٛب٥ٞ ٜ ُح مب ٚد ثٝصد ب ٛب٤  َٚٔ أجٌ ٚؼع ادصزٍ إؼدصه يًردص٥    أٚ    

ذب دد  اُددٌ بيعددصزٍ(  ةهددٔ ٚؼددع اددصزٍ ذدد بدٟ لةدد   دد  آصظدد  بيٛبجٗدد١       

ٚبسبص٥   ٚيهٔ ه ٖلٙ بسبصي١ ٜ غَٝ  َٛقع مم  بي ١٥ٛٗ ب دٛب٥ٞ ٜٚعدحتح َهصْد٘    

 ١ٗ    بيعصزٍ بسؼصه ٚآصظ  ثغو١ٝ بيٛبج

إٕ بيعٓصظدد  بسبصًَدد١ اددٛبم ثغوٝدد١ بيٛبجٗدد١ ةهددٔ ثثحتٝ ٗددص مبا مٖددص  أٚ ةهددٔ    

ثثحتٝ ٗص إس بسبص٥  بسبصَدٌ  ٚةهدٔ  ٓصاٖدص َدٔ َدٛبم طب ًاد١  نصشب سدص١ْ أٚ        

بيوٛي باا ٛد ٚااٖدص َدٔ بادٛبم بسْصدص١ٝ٥(  ْٚعدصّ ث٥ٛٗد١ بيٛبجٗدص   بيٛبجٗدص          

َٛب٠( ٜ دد  متّ يددٝس فكدد  ه باحتددصْٞ ٚبا      ددٌ (12  بيصددهٌ ٓصددآ  بسبمتٜثدد١  باٗدد

 ٚآمت ث َِٝ ٚإاصم٠ ثريٌٖٝ باحتصْٞ بيكمتة١ أٜؽًص 
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 ْعصّ ث١٥ٛٗ بيٛبجٗص  ه باحتصْٞ  ( َٜٛؼح12شهٌ دقِ  

ٌَُ بيٛبجٗص  ٜٚه ٖٛص مبٛبم  إٕ بس  متبّ بيعٓصظ  باعًَك١ ه ٚبجٗص  باحتصْٞ ُٜح

ْد٘ ُٜرَ دٔ َدٔ ظداص  بيعد ٍ يدمت٣       ثغو١ٝ ذمتٜث١ َٔ ج١ٗ  أَص َٔ جٗد١ أةد ٣  فإ  

 بسبص٥  ٚةحُٝ٘ َٔ با ه ب  بزب١ٜٛ بشبصدج١ٝ 

إٕ ث ثٝمل ٚث نٝمل بيوحتكص  ه ْعصّ ث١٥ٛٗ بيٛبجٗص  ٜ ِ ا٢ً بيٓرٛ بي دصيٞ:  عدمت   

بسبدص٥  بشبددصدجٞ يًُحتٓد٢  ثددريثٞ طحتكد١ بيعددصزٍ ًٜٝٗدص ممدد  بي ٥ٛٗد١ هددِ ُٜغود٢ ٖددلب       

  (13صهٌ   بيبيٓعصّ  وحتك١  شصش١( بسبُص١ٜ ٚبي  ٜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 آصظ  ْعصّ ث١٥ٛٗ بيٛبجٗص   ( َٜٛؼح12شهٌ دقِ  
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إٕ سحتمل ٚجٛم ممد  بي ٥ٛٗد١ أَد  ال دمت َٓد٘  ألْد٘ ٜكدّٛ   ر د  ذصيد١ بي طٛ د١ ه           

بيوحتك١ بيعصزي١  ٖٚلب َص ٜعودٞ ٖدلب بيٓعدصّ  صيدلب  َٝد ٠ ْٚكود١ إجيص ٝد١ َكصدْد١         

  صألْع١ُ بألة ٣ 

بشبصدج١ٝ ٖٞ ذب د  ةصظد١ٝ بسبادغ بسبد بدٟ      ٚبيعا١ بسجيص ١ٝ يًوحتك١ بيعصزي١

ه ن ١ً بسبص٥   ٚه ذصي١ ذمتٚث اودمل أٚ ثٛقد  اعدمتد بي هٝٝد  ه باحتٓد٢       

فإْ٘ ٚ  حتمل ٚجٛم بيوحتك١ بيعصزي١ بشبصدج١ٝ  فإٕ ذص٥  بيوٛي ٜحتكد٢  دصدمًب يادرت٠    

طًٜٛدد١  هددِ ٜحتددمتأ ٜ دد ٔ  ددحت ٤ ٚ ٛقددت أطددٍٛ َددٔ يددٛ إذب نصْددت بيوحتكدد١ بيعصزيدد١       

بزب١ٗ بيمتبة١ًٝ يًردص٥   ٚث نٝدمل طحتكد١ بيعد ٍ ه بزبٗد١ بشبصدجٝد١       َٛؼٛا١ ه 

يًردددص٥  ثعودددٞ أٜؽدددًص إَهصْٝددد١ ربادددٝض ظددد فٝص  ثددد َِٝ بسبدددٛب٥  بيكمتةددد١   

 ٚبيؽعٝا١ 

  -َددٔ ذٝدد  باحتددمتأ   -إٕ ٚجددٛم ممدد  بي ٥ٛٗدد١ ه ٖددلب بيٓعددصّ ٖددٛ بيددلٟ جيعًدد٘  

يمتبةًٝدد١ ممٝدد ًب اددٔ ادداٙ َددٔ أْعُدد١ بيعدد ٍ  ألْدد٘ ٜ  ريظددٌ ٜٚكعددٞ بي طٛ دد١ ب       

  ٗٛي١ إس بيٛس  بشبصدجٞ  ٚآمت ربوٝ  ٚثٓاٝل ْعصّ ث١٥ٛٗ بيٛبجٗدص   بيدلٟ   

ةح ددٟٛ اًدد٢ ممدد  ٖددٛب٥ٞ  جيددمل إٜددال٤ بألُٖٝدد١ ٚبيرتنٝدد  اًدد٢ نٝاٝدد١ ذ ندد١   

ب ٛب٤ ٚمٚدبْ٘   ٗٛي١ ه باُ   فُثاًل ه باحتصْٞ بيعصي١ٝ ٚآمت ذ دصي مٚدبٕ ب دٛب٤   

َٝٔ   صددد ط ب  ََٔ  ٚذ ن ددد٘ ه فصظدددٌ ٖدددٛب٥ٞ َعددد الذ ادددصظ  دددصي ٛبزٕ  بيدددلٟ ٜددد 

 بالْ ٝص ١ٝ ٚبياعصي١ٝ  ه ذ ن١ ب ٛب٤ ا٢ً مجٝع أسوح بسبص٥  بيمتبة١ًٝ 

إٕ بيصصشد١ بشبصدجٝدد١ باهَْٛد١ َددٔ َددٛبم بي ه د١ٝ ثكددّٛ حبُصٜد١ بيوحتكدد١ بيٛبقعدد١     

ةًاٗددص   ٖٚددٞ طحتكدد١ بيعددصزٍ  إؼددصف١ إس ذيددو فٗددٞ ذبُددٞ بسبددص٥  ْا دد٘ َددٔ        

ْٗص ثكّٛ مب١ُٗ بسبُصٜد١ َدٔ أشدع١ بيصدُس باحتصشد ٠       بي ريهاب  بشبصدج١ٝ  نُص إ

   حتمل سوح بيصصش١ بيلٟ ٜعهس أنرب قمتد ممهٔ َٔ بألشع١ بسبصدق١ 

َٛب٠  ٖدٛ أْد٘ يمتٜد٘ بسَهصْٝد١       َٚٔ بشبعص٥غ باَُٝ ٠ يعٓصظ  ْعصّ بيٛبجٗص  باٗد

َٛٙ بسبدد بدٟ  بيددلٟ ةهددٔ إٔ ةحددمتث   ددحتمل بالةدد الف    ه ثعددٜٛض  ثكحَتددٌ( بي صدد

اًل ْٚٗصدًب( أٚ باٛ ٞ  ظٝاًص ٚشد ص٤ّ( ه مدجدص  بسبد بد٠  ٖٚدلب ٜعودٞ      بيَٝٛٞ  يٝ
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ه َدٛبم بي ه د١ٝ    –بيغدا َ ادٛي  ٗدص     –إَهص١ْٝ َٓدع ظٗدٛد بزبٗدٛم بيمتبةًٝد١     

ٚآصظددد  بسبدددص٥  بسبصَدددٌ يًُحتٓددد٢  ممدددص جيعدددٌ ظٗدددٛد ثصدددككص  ه بيٛبجٗددد١ أٚ 

 ذبَوُٗص أَ   عٝمت بسبمتٚث 

ّ ه ْعصّ بيٛبجٗص  باعًَك١  َٛبم َٚٓ حص  َٚٔ أجٌ بي ريَ  ؼمت بسب ٜل ث   مت

اا قص ًد١ يالشد عصٍ أٚ ال ذبدرتم   دٗٛي١ أٚ اًد٢ بألقدٌ َؽدصم٠ الْ صدصد بسب ٜدل           

ٚاددا ذيددو فددإٕ أْعُدد١ ثمتف٦دد١ بيٛبجٗددص  جيددمل إٔ ثهددٕٛ قددمت ةؽددعت ي حددصدي       

َكص١َٚ بسب ب٥ل  ٚبيد  ذبدمتم  عدمتٖص بيادرت٠ بي َٓٝد١ بيكعد٣ٛ يًٓعدصّ ه َكصَٚد١         

 بسب ٜل 

َٝدد١       ٚ عددمت إٔ بس ع ؼددٓص اددمتمًب َددٔ أْعُدد١ بيعدد ٍ بيصددص٥ع١  ذب  بي ح  دد١ ٚبياعصي

ٚنلب أنث  باٛبم بسجيص ١ٝ ه بيع ٍ بسب بدٟ ٚبآصسحت١ آوك١ بيمتدبس١  ْكدرتهل  

ثوحتٝل ذيو ا٢ً َحتصْٞ َمت١ٜٓ سٝ ٕ  َٔ ةالٍ إج ب٤ بسب ص ص  بيآَٝد١ بسب بدٜد١   

( اع فد١  صند١ بيعدصزٍ     9أْع  ظار١ َ ٠ أة ٣  ٚبي  قمت أج ٜٓصٖص َ حتكًص   

( هدِ داٜد١    RNبسب بدٟ باوًٛ ١ ه بسبص٥   ذَ د٢ ْعدٌ إس بيكُٝد١ باوًٛ د١ ٍ      

 بيٓ ص٥خ با   ًع١ 

َٔ أجٌ ذبمتٜ  ْعصّ بيعد ٍ بسبد بدٟ احتدصْٞ َمتٜٓد١ سدٝ ٕ  فدإٕ أنثد  بألْعُد١         

صسدد  متبّ َددصم٠  بآوكٝدد١ ٚبالق عددصم١ٜ  بآصسددحت١  ددص ٖددٛ ْعددصّ بيٛبجٗددص  باحتًًَدد١     

 بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ ه أيٛبهل بيعصزٍ أٚ َصم٠ بيعٛف بيع  ٟ 

بسب صي بيآَٞ بسب بدٟ سبٛب٥  باحتصْٞ بشبصدج١ٝ ه َٓوك١ بيمتدبس١   صس  متبّ 

 َٛبم بيع ٍ بسب بدٟ:

 يٓكّٛ  إج ب٤ بسب ص ص  ا٢ً ْاس بيثاله١ بألْٛبر بي ص ك١ َٔ بسبٛب٥ :

 متبَ٘ ٖٛ َصم٠ بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ  مبعصَدٌ ثٛظدٌٝ   إٕ ْٛا١ٝ بيعصزٍ بيلٟ ق دْص بس 

(  أٚ َددصم٠ بيعددٛف بيعدد  ٟ  مبعصَددٌ ثٛظددٌٝ  WT/M*K 0,05 -ذدد بدٟ 

(  ٚ صندد١ طحتكدد١ بي ه دد١ٝ ألسددوح أيددٛبهل    WT/M*K 0,076  -ذدد بدٟ 
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َٕٛ َدٔ أسدصس           mm 5بيعد ٍ    ( َٚدٛبم بي ه د١ٝ احتدصد٠ ادٔ طبًدٛط جدصف َهد

 إ ٓ   ٚا١ًُٝ ا ٍ بسبٛب٥  ةصدج١ٝ 

 (:  mm 5كص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يوحتك١ بسبُص١ٜ ٚبي  ٜ    ُصن١   َ

RProt. = 0,007 M
2
.C/ WT                                                      

 بيٓٛر بألٍٚ َٔ بسبٛب٥    بيحتًٛنص  بيو١ٝٓٝ (:  -

 ٞ:نصٕ بيا م    باكص١َٚ بسب بد١ٜ باوًٛ ١ ٚثًو بي  ذعًٓص اًٝٗص نصي صي

R = 1,0 – 0,917 = 0,083 M
2
.C/ WT                                 

 إذٕ  صن١ بيعصزٍ باوًٛ ١:

     = .M.  = 0,083.0,05 = Peno 0,0042  -اصم٠ بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ 

R .  Peno.  

     = .M. = 0,083.0,076 = M.C 0,0063 -اصم٠ بيعٛف بيع  ٟ 

R .  M.C.  

 بيثصْٞ َٔ بسبٛب٥   بألذحصد بيوحتٝع١ٝ(:بيٓٛر   -

 نصٕ بيا م    باكص١َٚ بسب بد١ٜ باوًٛ ١ ٚثًو بي  ذعًٓص اًٝٗص نصي صيٞ:

R = 1,0 – 0,617 = 0,383 M
2
.C/ WT                                 

 إذٕ  صن١ بيعصزٍ باوًٛ ١:

     = .M.  = 0,383.0,05 = Peno 0,019   -اصم٠ بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ 

R .  Peno.  

     = .M.  = 0,383.0,076 = M.C 0,029  -اصم٠ بيعٛف بيع  ٟ 

R .  M.C.  

 بيٓٛر بيثصي  َٔ بسبٛب٥    بيحتًٛنص  بشب سص١ْٝ (:  -

 نصٕ بيا م    باكص١َٚ بسب بد١ٜ باوًٛ ١ ٚثًو بي  ذعًٓص اًٝٗص نصي صيٞ:

R = 1,0 – 0, 418 = 0,582 M
2
.C/ WT                               

 إذٕ  صن١ بيعصزٍ باوًٛ ١:

     = .M.  = 0,582.0,05 = Peno 0,029   -اصم٠ بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ 

R .  Peno.  
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     = .M. = 0,582.0,076 = M.C 0,044   -اصم٠ بيعٛف بيع  ٟ 

R .  M.C.  

 اصر املباني وامُلهشآت: املواد املشتحذثة ملقاومة الهقل احلراري يف عه

آدددمت ثصدددٝٝمت َحتدددصْٞ جمتٜدددمت٠ ه بآدددصطل بسبدددصد٠ أٚ بيحتدددصدم٠  فإْددد٘ َدددٔ  بآوكدددٞ  

بس  متبّ َدٛبم ذمتٜثد١ اصزيد١ يًرد بد٠ ه ذدٛب٥  باحتدصْٞ ٚه سدكٛفٗص  ثًدو بيد           

ثكّٛ  متٚد محٌ باحت٢ٓ ٚثثحتٝ ٘ َدٔ جٗد١  نُدص إْٗدص ثكدّٛ  ع يد٘ ذ بدٜدًص َدٔ جٗد١          

 باٛبم: بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ ٚة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ أة ٣  َٚثصٍ ا٢ً ثًو 

 بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ:

ٖٞ احتصد٠ أ ة سص١ْ صبَٗد ٠ َدٔ َ َندمل َ درٛم بي ًٝٝ دّٝٛ  بي دًٝهٕٛ(        

ذٚ بيعدا١ ب ٝمتدٚيٝهٝدد١ با ُصسدده١  ٚبيحت ددصد ٚباددص٤  ٚ ذب ددٟٛ ٖددلٙ بشب سددص١ْ  

٢َُ بشب١ًٜٛ  ٜٚ  mm 3-1ا٢ً ف رص  َ ص١َٝ َ صص ١ٗ    كو   ِ دبٗٝ ٖدص  ( ث 

 عددمت ثعددًََمل با ًددٛط ب ٝددمتدٚيٝهٞ بيددث    با ددٟٛ اًدد٢ بيُ نددصّ بااَ ددت  عددمت   

ثعَ ؼ٘ يً ريها باٝهصْٝهٞ   بي هٜٛٔ بي اٟٛ (  أٚ ْ ٝحد١ يً دريها بيهُٝٝدص٥ٞ    

  بي هٜٛٔ بيغصزٟ ( 

(  فدإٕ   DCTU "Concrete" B.2.7-45-96ٚحب دمل بيهدٛم بي ٚسدٞ      

 صّ يعًُٗص ثٓك ِ إس:بشب سص١ْ َٔ ذٝ  باحتمتأ بيع

َُ ّعع١ يًع ٍ بسب بدٟ  -  َ ٛس  نثصف ٗص ٜعٌ إس  -ة سص١ْ 

   500 kg/ M
3   ;) 

َُ ّعع١ يًع ٍ بسب بدٟ ٚبسبٌُ -  َ ٛس  نثصف ٗص  -ة سص١ْ 

  500 – 900 kg/M
3 ;) 

َُ ّعع١ سبٌُ بيك٣ٛ ٚبألمحصٍ -  َ ٛس  نثصف ٗص  -ة سص١ْ 

  900 – 1600 kg/M
3 ;) 

  بي هٜٛٔ بيغصزٟ يحت صد باص٤  فإٕ بشب سص١ْ ثٓك ِ إس: بشب سدص١ْ  ٚأَص َٔ ذٝ

 بيغصز١ٜ ٚبشب سص١ْ بي ا١ٜٛ 
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بشب سص١ْ بيغصز١ٜ:  ث هَٕٛ ْ ٝح١ إطالم اصزب  َع١َٓٝ ا٢ً ث نٝحتٗدص   - أ

بيحتًددٛدٟ با ددصَٞ ه ن ً ٗددص بألسصسدد١ٝ إس إٔ ٜعددٌ إس ذددمت بياددٛدبٕ بي اددٟٛ       

 بيغصزٟ ٚااٖص( َثٌ: بشب سص١ْ بيغصز١ٜ  بي ًٝٝهص  

َٕٛ بيرتنٝدددمل بيحتًدددٛدٟ با دددصَٞ  ددددلٙ         - ي بشب سدددص١ْ بي اٜٛددد١:  ٜ هددد

بشب سددص١ْ ْ ٝحدد١ بةددد الط با دد عًكص  باص٥ٝددد١  َددٛبم نُٝٝص٥ٝددد١ مب٥حتدد١ ه بادددص٤(      

 صي ا٠ٛ بيغصز١ٜ بتَٗ ٠ َ حتكًص   َثدٌ: بشب سدص١ْ بي اٜٛد١  بي دًٝٝهص  بي ادٟٛ      

 ٚااٖص(  

بشب سددص١ْ با دد  مت١َ  فٗددٞ قددمت ثهددٕٛ   ٚأَددص َددٔ ذٝدد  شددهٌ ٚربصْدد١ ةًودد١    

صبَٗ ٠ ا٢ً أسصس: إ ٓ   جداٟ  جحت دٞ أٚ طبد ً  َدٔ ادمت٠ َدٛبم مبدص فٝٗدص         

َٔ بسبحِ بيهًَٞ(  ٚبزبا   %50–15بس ٓت بيحتٛدثالْمتٟ  ن١ُٝ بس ٓت 

 ٚبزبحتس أٚ َعحٕٛ بزبحتس بزباٟ 

َع١ٓ ٚأَص َٔ ذٝ  ظ ٚف شو بشب سص١ْ ٚثعًَحتٗص  فٗٞ قمت ثهٕٛ: ضب١َُٝ ٚضب

َدٔ بي ددريهاب  بشبصدجٝدد١  نددص ٛب٤ ٚبسبدد بد٠ ٚبي طٛ دد١ ٚااٖددص(  أٚ اددا ضبُٝدد١  

  ث عًَمل ه بيع ٚف بيعصم١ٜ( 

نٓعدصّ    –َحتدمت٥ًٝص   –(  ةهدٔ بيٓعد  إيٝٗدص    13إٕ بشب سص١ْ بشبًٜٛد١  بيصدهٌ   

هٓص٥ٞ بيوٛد  ذٝ  إٔ باصم٠ باه١َْٛ َٔ بزُب د بيعًحت١    با صَص  ثع رب بيوٛد 

   ٚبا صَص   بيا باص ( ٖٞ بيوٛد بيثصْٞ بألٍٚ
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 اٛذد يصهٌ بشب سص١ْ بي ا١ٜٛ  ( َٜٛؼح13شهٌ دقِ  

إٕ بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ مت ًو َعصٌَ ثٛظٌٝ ذد بدٟ ظدغا  ٚبي دحتمل ٜهُدٔ ه إٔ     

ب ٛب٤  بيلٟ ٜكّٛ   غو١ٝ َ صَص  بشب سص١ْ ةًو َعصٌَ ثٛظٌٝ ذ بدٟ أقٌ َٔ 

صم٠ بيعددًحت١ يً  سددص١ْ  أٟ أْدد٘ نًُددص نصْددت با ددصَص    َعصَددٌ بي ٛظددٌٝ يددمت٣ بادد 

أنثد  ه بشب سددص١ْ بشبًٜٛدد١  نصْدت نثصفدد١ بشب سددص١ْ أقدٌ  ٚنصْددت ةصظدد١ٝ    

بيع ٍ بسب بدٟ يمتٜٗص أنرب  ٚا٢ً سحتٌٝ باثصٍ: آدمتَص ثهدٕٛ نثصفد١ بشب سدص١ْ     

kg/ M 350بي ا١ٜٛ ه ذصي ٗدص بزبصفد١    
(  ٜهدٕٛ َعصَدٌ بي ٛظدٌٝ بسبد بدٟ      3

kg/M 500(  ٚآدمتَص ثهدٕٛ نثصف ٗدص     WT/ M.K 0,093 يدمتٜٗص   
3   )

 ( WT/ M.K 0,145ٜعحتح َعصٌَ ثٛظًٝٗص بسب بدٟ  

إٕ بشبعددص٥غ بياٝ ٜص٥ٝدد١ ٚباٝهصْٝهٝدد١ بألسصسدد١ٝ  َثددٌ: َ ٛسدد  بيهثصفدد١       

با صْددد١  َكصَٚددد١ بي حُدددمت  بالْهُدددصط آدددمت بزبادددصف  بي ٛظدددٌٝ بسبددد بدٟ         

  سدددص١ْ باَُٝددد١ َدددٔ بي ددددريهاب     بَ عدددصػ بيغدددصزب  ٚبَ عدددصػ بي طٛ دددد١ ( يً   

َُ َح١ً ه بيهٛم بي ٚسٞ     "DCTU "Concreteبشبصدج١ٝ ٚبيغا ضب١َُٝ  

B.2.7-45-96  ) 

بيٓكٌ بسب بدٟ يً  سص١ْ بشب١ًٜٛ  بُا ّعع١ يًع ٍ  قِٝ(  َٜٛؼح  6جمتٍٚ دقِ   

 بسب بدٟ ٚمحٌ بيك٣ٛ  
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 ْٛا١ٝ

 بشب سص١ْ 

 مدج١ بشب سص١ْ

 َٔ ذٝ  َ ٛس  

 ف١بيهثص 

أا٢ً ق١ُٝ اعصٌَ بي ٛظٌٝ بسب بدٟ 

WT/ Mيً  سص١ْ  
2
. C  ه ذصي ٗص )

 بزبصف١

 َع بي َصم َع بي ٌَ

 ة سص١ْ ة١ًٜٛ اصزي١ يًر بد٠

 ٚ ص بيكمتد٠  

 ٌَُ  ا٢ً ذب

 بألمحصٍ

D 500 0,12 0,10 
D 600 0,14 0,13 
D 700 0,18 0,15 
D 800 0,21 0,18 
D 900 0,24 0,20 

 

 صَص  ٖٞ بيعصٌَ بي ٥ٝ ٞ با ه  ا٢ً َ ص١ْ بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ   أٟ إٔ ثع رب با

بيعالق١    با ص١ْ ٚبيهثصف١ ثع رب ط م١ٜ  ٚأَص    َ ص١ْ بشب سص١ْ َٚ صَصثٗص  

( بيعالق١   N. I. Leviniyفٗٞ االق١ اه ١ٝ(  ٚقمت أَٚؼح بيعصمل بي ٚسٞ   

 ٢ً بيٓرٛ بي صيٞ:بي  ث    َ ص١ْ بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ  هثصف ٗص ا

R = K . P
2                                                        

 ذٝ  إٔ:

R –   ق١ُٝ با ص١ْ با رَعٌ اًٝٗص  ٛبسو١ بي حصدي بيكٝصس١ٝ ٚباعٝصد١ٜ يُٓصذد

 َهَعحتص  بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ; 

P –  ٝصد١ٜ يُٓصذد ق١ُٝ بيهثصف١ با رَعٌ اًٝٗص  ٛبسو١ بي حصدي بيكٝصس١ٝ ٚباع

 َهَعحتص  بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ;  

K –   باعصٌَ بسْصص٥ٞ بيلٟ َٜٛؼح ظاص  با ص١ْ يمت٣ اٛذد َهَعمل بشب سص١ْ

P = 1000 Kg/Mبشب١ًٜٛ  آمتَص ثهٕٛ نثصف ٘ ث صٟٚ   
3   ) 

 ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ:

( َددصم٠ إْصددص١ٝ٥ َصددَه١ً  ٖٚددٞ أقدد ي إس    PSCثع ددرب ة سددص١ْ بيحتٛيٝ ددرتٍٚ    

ا ٗدددص بيددد  ُةّععدددت  دددص أنثددد  َدددٔ بشب سدددص١ْ بشبًٜٛددد١  ٚث َُٝددد  ة سدددص١ْ    ٚظٝ

بيحتٛيٝ رتٍٚ أ بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ ه باكصّ بألٍٚ  َٔ ذٝ  َٛبظداص  بيُ ندصّ   
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باٛجدددٛم فٝٗدددص  ذٝددد  إٔ بي ندددصّ بيحتٛيٝ دددرتٚيٞ ٜع دددرب َدددٔ أةددد  بيُ نصَدددص        

َٝهٛيٝددت(  بالا ٝصمٜدد١  ٖٚددٛ قددمت ٜهددٕٛ َددٔ: بيهابَ ٜددت  بيحتاًٜٝددت أٚ بياا 

إؼصف١ إس أْ٘ ة ًو ةٛبػ مم صز٠ ٚأفؽٌ َٔ ذٝ  بَ عدصػ بي طٛ د١ ٚبيعد ٍ    

 بسب بدٟ    حتمل ُظغ  َعصًَ٘ بسب بدٟ ٚق١ً بَ عصظ٘ يً طٛ ١ 

نُص إٔ َٔ إجيص ٝص  بيحتٛيٝ درتٍٚ أٜؽدًص  ممٝ بثد٘ بيعصيٝد١ ه با صْد١   د اِ قًد١        

      ٚ َُدٌ بألهكدصٍ  إؼدصف١ إس    نثصف ٘ َكصدْد١ َدع بادٛبم بألةد ٣ بُا َععد١ يًعد ٍ  ذب

َُدمت ٚادمتّ      َ ش بث٘ بزبٝمت٠ ه  عض بشبٛبػ َثٌ:  بَ عصػ بادص٤  َكصَٚد١ بي ح

بي ريَه   صي اصاال  بيهُٝٝص١ٝ٥ ٚبيعؽ١ٜٛ  ٚثع درب ة سدص١ْ بيحتٛيٝ درتٍٚ لَٓد١ ؼدمت      

 ١ََ  بسب ٜل  نُص إْٗص اا سص

 صي١ٝ:باهَْٛص  بي  ( 14  بيصهٌ ٜٚمتةٌ ه ث نٝمل ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ 

 باصم٠ بيث ١ٓٝ  بس ٓت بيحتٛدثالْمتٟ(;  -

 بيُ نصّ  ُذحتٝحتص  بيحتٛيٝ رتٍٚ(;  -

 بيُ نصّ بألظغ    بي ٌَ  َٛبم ا ٚب١ْٝ ٖٚال١َٝ   ٛمد٠ بسبمتٜمت ٚااٖص(   -

 اٛذد يصهٌ ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ  ( َٜٛؼح14شهٌ دقِ  
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َصم٠ ال ذبرتم  ٚذَ ٢ إذب َدص   –نُص ذن ْص سص كًص   -إٕ ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ 

ذبَوِ نٌ بيحتٛيٝ درتٍٚ باٛجدٛم ه بشب سدص١ْ ذبدت ثدريها بيًدٗمل باصد عٌ  فريْد٘         

 هٌ ةٛبػ بادصم٠    –ثك ٜحتًص  –ٜحتك٢ بيكصيمل بألسصسٞ أٚ ب ٝهٌ  بيلٟ ةح اغ 

 نُص إٔ ْ ص٥خ بي حصدي ٚبألحبصث قمت أٚؼرت سالَ ٘ بيحت١ٝ٦ٝ 

حتٛيٝ ددرتٍٚ ال متدد غ بي طٛ دد١   ددٗٛي١ َددٔ  ٚنُددص ُذندد  أاددالٙ   ددريٕ ة سددص١ْ بي 

ب ددٛب٤ باددٝ   ٖٚددلٙ بيعددا١ دبعددٌ باددصم٠ بشب سددص١ْٝ مت ًددو قددِٝ َٓ اؽدد١ ه      

 بي ٛظٌٝ بسب بدٟ ه ظ ٚف  بي طٛ ١ با ثاع١ يًٛس  باٝ  

(  َٜٛؼددح بيعدداص  بياٝ ٜص٥ٝدد١ ٚبيهُٝٝص٥ٝدد١ بألسصسدد١ٝ شب سددص١ْ  7جددمتٍٚ دقددِ   

 بيحتٛيٝ رتٍٚ 

ث ُٝ  ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ أ بشب سص١ْ بشب١ًٜٛ   ريْٗص ٜهُٔ إٔ ثعُدٌ  صَ ٝدصز   

ت ذب  جدٛم٠  ٚظداص  ة سدص١ْ بيحتٛيٝ درتٍٚ بيعًُٝد١ قًدٝاًل       َع َٛبم   ٝو١  يٝ 

َددص ث ددريه  آددمت ثغددٝا ُْ ددمل أذددمت بي نصَددص   زٜددصم٠ أٚ ْكددغ ه نُٝدد١ بيُ نددصّ    

بألنرب  صيٓ دحت١ يًُ ندصّ بألظدغ ( با د  مت١َ ه ثهٜٛٓٗدص   عهدس بشب سدص١ْ        

َٝددد  ظددداصثٗص اًددد٢ ْٛاٝددد١ َهَْٛصثٗدددص   دددٌ ٚذَ ددد٢ آدددمت       بشبًٜٛددد١ بيددد  ٜع ُدددمت ثغ

  متبّ بيثص ت يٓٛر َعَٝٔ َٔ َهَْٛصثٗص  َثاًل: ن١َُٝ ضبدمَتم٠ َدٔ بيُ ندصّ(     بالس

 ْٛا١ٝ بيحتًٛنص 

حب مل َ ٛس  

 بيهثصف١

 Kg/M
3) 

َ ٛس  

با ص١ْ ا٢ً 

 بيؽغ 

 R, MPa) 

بسبمت بألقع٢ 

يًُ ص١ْ ا٢ً بيصمت 

 َع بالعبٓص٤

 MPa) 

 َعصٌَ بي ٛظٌٝ بسب بدٟ

 WT/ M
2
. C ) 

ه بسبصي١ 

 بزبصف١

ه ذصي١ ٚجٛم بي طٛ ١ أهٓص٤ 

 بيعٌُ

"A" "B" 

D 300 0,73 0,35 0,085 0,095 0,105 
D 350 1,09 0,50 0,095 0,110 0,120 
D 400 1,45 0,60 0,105 0,120 0,130 
D 450 2,16 0,65 0,115 0,130 0,140 
D 500 2,90 0,70 0,125 0,140 0,155 
D 550 3,60 0,73 0,135 0,155 0,175 
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١َٝ ث غَٝ   َٚ ش بثٗص بيعص١َ ثهٕٛ اا َ  كَ ٠  إؼصف١ إس  فإٕ َٛبظاصثٗص بيُهً

ذيو  فإْ٘ آمت ثغٝا ْٛا١ٝ بس ٓت بُا   متّ ه ة سدص١ْ بيحتٛيٝ درتٍٚ أٚ ثغدٝا    

٢ بيعدداص  بياٝ ٜص٥ٝدد١ ٚباٝهصْٝهٝدد١   ْٛاٝدد١ بي نددصّ فٝٗددص  فددليو ال ٜدد ه  اًدد    

يً  سص١ْ  صهٌ نصدهٞ  ٚ ال ةحمتث ٖلب بي غٝا أ١َٜ َصصنٌ إْصدص١ٝ٥ اعدٝحت١   

 ه اٌُ ة سص١ْ بيحتٛيٝ رتٍٚ 

إٕ نُٝددد١ بيحتٛيٝ دددرتٍٚ ه بشب سدددص١ْ ُٜردددمَتم  دددصسبحِ  ٚيدددٝس  دددصيٛزٕ نُدددص ه 

 دصَص   بيُ نصّ بسبح ٟ ه بشب سص١ْ بيعصمٜد١  ٚ صي دصيٞ ةهدٔ ذبمتٜدمت ذحدِ با     

 هٌ سٗٛي١ ٚمَق١  ٖٚهلب إذب ُا ف ذحِ با صَص   ذبمَتم  نثصفد١ ة سدص١ْ   

 بيحتٛيٝ رتٍٚ 

إٕ بس  متبّ َٛبم بيحتٓص٤ بسبمتٜثد١ نصشب سدص١ْ بشبًٜٛد١ ٚة سدص١ْ بيحتٛيٝ درتٍٚ ه      

ََٔ فكدد  بسبُصٜدد١ بيهصفٝدد١         َٝددًص ال ٜدد  باحتددصْٞ ٚبآصددآ  ب ٝهًٝدد١ باعددحتٛ ١ َٛقع

ٛب٥  ٚبي كٛف   ٌ خيَا  َٔ بيٛزٕ بيُهًَدٞ  ٚجيعدٌ   اكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يًر

 ن ١ً باحت٢ٓ أة  

َٚٔ بُااٝمت إٔ ْعًِ  أْد٘ آدمت بسد  متبّ َدصم٠ بي دًٝٝهص  بيغصزٜد١ نُدصم٠ اصزيد١         

kg/ M 600 يًر بد٠ ه ذٛب٥  باحت٢ٓ  ٚثهٕٛ نثصف ٗص  
( َٚعصٌَ ثٛظدًٝٗص  3

ٚبيد  ث د وٝع   (  فإٕ  صن١ بسبدص٥  باوًٛ د١      WT/M.K 0,22بسب بدٟ  

 ( M 0,22َٔ ةال ص ثريَ  َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ باوًٛ ١  سٛف ال ث ٜمت أ  

ٚأَص إذب نصْت باصم٠ با   مت١َ ه بسبص٥  ٖٞ ة سدص١ْ بيحتٛيٝ درتٍٚ   هثصفد١    

 600 kg/ M
(  فعٓمتٖص جيدمل إٔ  WT/M.K 0,18( َٚعصٌَ ثٛظٌٝ ذ بدٟ  3

 َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ باوًٛ ١ (  ي ريَ M 0,18ال ث ٜمت  صن١ بسبص٥  أ  

 فٝ٘ 

َٚددٔ بجددٌ َكصدْدد١  عؽددًص َددٔ ُن ددٌ بسبددٛب٥  با دد  مت١َ ه ثصددٝٝمت َحتددصْٞ َمتٜٓدد١  

M 1 سددٝ ٕ   ددصسبٛب٥  ذب  باددٛبم با دد رمته١  ٚنًددٗص حبحددِ     
(  ثهددٕٛ 2

 بيٓ ص٥خ نصي صيٞ:
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 576  –(  ٚذدٛب٥  بسبحدصد بيوحتٝعٝد١    kg 516  –ذٛب٥  بيحتًٛندص  بيوٝٓٝد١   

kgٚ  ) 396  –ذٛب٥  بيحتًٛنص  بشب سص١ْٝ kg ;) 

ٍ kg 168  -ذددٛب٥  بشب سددص١ْ بشبًٜٛدد١   -(  ٚذددٛب٥  ة سددص١ْ بيحتٛيٝ ددرتٚ

 144 kg).   

َٚٔ بيٛبؼح أْ٘ آمت بسد  متبّ بادٛبم با د رمته١ ه بسبدص٥   فدإٕ ن ً د٘ ربد         

مبكمتبد بيؽع  أٚ ٜ ٜمت  ٖٚلب ٜ ه   صاَع١ً بيٓٗص٥ٝد١ اًد٢ بيدٛزٕ بيعدصّ يًُحتٓد٢       

ٚ صي ددصيٞ ٜكددٌ بيؽددغ  اًدد٢ بألسصسددص   ْٚ ٝحدد١ ذيددو ُنًَدد٘ ثددٓعهس ه قُٝدد١       

باحت٢ٓ  بي  ثعحتح أنث  بق عصم١ٜ  َٚٔ بيؽ ٚدٟ أٜؽدًص  إٔ ال ْغادٌ ادٔ باٝد ٠     

َٝمت٠ مبدٛبم َ د رمته١  ٚبيد        بألسصس١ٝ ٖٚٞ َكص١َٚ بيٓكٌ بسب بدٟ يًردٛب٥  بُاصد

 يمتدبس١ ثعٌ إس ؼع  باكص١َٚ باٛجٛم٠ ه ذٛب٥  َٓوك١ ب

 املقرتحات والتوصيات:

ه ةصمت١ ٖلب بيحتر   ٚ عمت إٔ بس ع ؼٓص ٚذًًَٓص بيعمتٜمت َٔ َٛبم ٚأْعُد١ بيعد ٍ   

بسبدد بدٟ با  ًادد١  ْ دد وٝع بيكددٍٛ بْدد٘ َددٔ بآوكددٞ ٚبآصسددمل ي رددمتٜ  أسددًٛي    

 ْعصّ( بيع ٍ بسب بدٟ ه باحتصْٞ بيكص١ُ٥ ه َٓوك١ بيمتدبسد١  َمتٜٓد١ سدٝ ٕ(  ٖدٛ     

بيع ٍ باثحَتت أٚ فُٝص ُٜع ف  ٓعصّ بيٛبجٗدص  بُاحتًًَد١  ٚبة ٝدصد َدصم٠      بس  متبّ ْعصّ

 بيع ٍ ه ٖلب بيٓعصّ بيحتٝٓٛ ٛيٝ رتٍٚ أٚ أيٛبهل بيعٛف بيع  ٟ 

أَص فُٝص خيغ باحتصْٞ بسبمتٜث١ ه بامت١ٜٓ  فإٕ بس عُصٍ َدٛبم فَعصيد١ َٚ د رمته١     

ٓصظدد  سدددكٛف  َثددٌ: بشب سدددص١ْ بشبًٜٛدد١ ٚة سدددص١ْ بيحتٛيٝ ددرتٍٚ ه َهَْٛدددص  ا   

ََٔ ٜٚ فددع َددٔ قددمتد٠ ثًددو بيعٓصظدد  اًدد٢ َكصَٚدد١   ُٜدد  ٚذددٛب٥  باحتددصْٞ  ةهٓدد٘ إٔ 

بيٓكٌ بسب بدٟ فٝٗص  َع إَهص١ْٝ ندحتا٠ شبادض بيدٛزٕ بيعدصّ يًُحتٓد٢  ٚ صي دصيٞ       

 ١َٝ  ةاض قُٝ ٘ بيُهً
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ABSTRACT 

                  In this research we analyzed the climatic characteristics 

of Hadhramout Vally Zone , and studying it's effect on the interior 

spaces in the buildings in that zone . in the same time we had been 

done a thermal analysis as a thecnical study for the local building 

materials which used in constructing the outer walls . we suggested 

many future  means of thermal isolation for the exerting walls by 

adding some layers which has a high performance in realizing 

thermal isolation in the components of the wall . 

But for the modern Architecture buildings in Hadhramout Vally we 

suggested many modern materials used in thermal isolation like 

polyesterien betone and light betone . 

In the end of the research we mentioned the important Resulto and 

Recommendation. 


