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 نى قسى انعًارةببً نفراغاث صاالث انرسىداء انحراري حقٍٍى األ

 جايعت اسٍىط ،كهٍت انهنذست ،
 عذادإ

 ا.د/ نادي مرطفى عبدالكريػ                ا.د/ عبدالسشطمب دمحم عمى                         م/ مرطفى احسد ىالل         

 قدػ العسارة -قدػ العسارة            استاذ التحكػ البيئي -ميشدس بإدارة السشذآت                    استاذ التحكػ البيئي 
   جامعة اسيؽط –جامعة اسيؽط                كمية اليشدسة  –جامعة أسيؽط                             كمية اليشدسة   

 

 انًهخص انعربً: 

، عامة ومبشػى قدػػ العسػارة برػفة  ا ػةبرػفةلسباني التعميسية الجامعية فراغات اتسثل الراحة الحرارية أىسية كبيرة في 
ثر الطالب بالراحة الحرارية دا ل تمغ الفراغات حيث ترتفع درجات ومؼ ىشا يتأحيث يقزي الطالب مععػ اوقات اليؽم دا ل السبشى. 

، كل ىذه السذاكل دا مية لمفراغات وارتفاع الرطؽبةوارتفاع حرارة اسطح الحؽائط ال ،نعدام التيؽية الطبيعية دا ل السبشىإالحرارة مع 
 لمفراغات التعميسية بالقدػة إلي تقييػ األداء الحراري وبالتالي فإنو يتطمب ظيؽر الحاج ،تؤثر عمي أداء السدتخدميؼ ليذه الفراغات

في الفتػرة الحػارة األداء الحراري اليدؼ الرئيدي لمبحث يتسثل في تقييػ  وبالتالي فإن. لمطالبتحقيقيا لمراحة الحرارية لسعرفة مدي 
) القياسػات وتػػ إسػتخدام "السػشيج التجريبػي" الؽ في والتحميمػي ولتحقيق ىدؼ الدراسة تػ إستخدام "السشيج   االت الرسػ،دا ل 

راغػػات لمف )درجػػات الحػػرارة الدا ميػػة لمفراغػػات التعميسيػػة بالقدػػػلتحديػػد مدػػتؽي الراحػػة الحراريػػة الفعميػػة لمبيئػػة الدا ميػػة السيدانيػػة  
لراحػة تحدػيؼ ادي إلػى تػؤ  وانتيػى البحػث بالتؽ ػيات التػى مػؼ  ػأنياوسػرعة اليػؽاء .  ،والرطؽبػة الشدػبية ،ودرجة حرارة االسػطح

 والخروج بدروس مدتفادة وتؽ يات يسكؼ تطبيقيا في مباني مساثمة مدتقبمية. شي.الحرارية دا ل فراغات السب
 انكهًاث انًفخاحٍت

 .الحراريةالراحة عة،  الة الفرقة االولى،  الة الفرقة الراب الفراغات التعميسية، تقييػ االداء الحراري، كمية اليشدسة، قدػ العسارة،
 

 يقذيت

تركػػػػز ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى دراسػػػػة مبشػػػػى قدػػػػػ 
التػػػي تحتػػػاج إلػػػي العسػػػارة  ألنػػػو يعتبػػػر مػػػؼ فئػػػة السبػػػاني 

حيػػػث ، الحراريػػػةمػػػؼ جػػػؽدة البيئػػػة الدا ميػػػة مدػػػتؽي عػػػالي 
يقزػػػػي الطػػػػالب مععػػػػػ اوقػػػػات اليػػػػؽم فػػػػي فراغػػػػات القدػػػػػ 

فتػػػػرة الشيػػػػار فػػػػي الرػػػػي  بيئػػػػة غيػػػػر  وتكػػػػؽن  .التعميسيػػػػة
قػػػدرات الطػػػالب عمػػػى تػػػؤدي إلػػػي إنخفػػػا  حراريػػػا مريحػػػة 

تحقيػػػق عتبػػػر ولالسػػػباب الدػػػابقة ي .االسػػػتيعاب والتحرػػػيل
بػػػػػالسبشى مطمػػػػػب   ػػػػػاالت الرسػػػػػػدا ػػػػػل الراحػػػػػة الحراريػػػػػة 

 . مىاضروري و 
 كانػػػػه ىػػػػذه الؽرقػػػػة البحثيػػػػة ب ػػػػر ومػػػػؼ ىشػػػػا 

إجػػػػراء دراسػػػػة تقيسيػػػػة لمراحػػػػة الحراريػػػػة لمبيئػػػػة الدا ميػػػػة 
دا ػػػػػل مبشػػػػػى قدػػػػػػ لرػػػػػاالت الرسػػػػػػ لمفراغػػػػػات التعميسيػػػػػة 

  العسارة.
 أهذاف انبحث

ىػػػذا البحػػػث يسثػػػل محاولػػػة لاجابػػػة عمػػػى سػػػؤال 
ىػػػام ومحػػػؽري وىػػػؽء ىػػػل االداء الحػػػراري دا ػػػل الفراغػػػات 

 جامعة ى قدػ العسارة بكمية اليشدسة شفي مب التعميسية
 

 
مشاسػػػػػػػػب ومالئػػػػػػػػػ لمسدػػػػػػػػتخدميؼ أم ال، وذلػػػػػػػػغ سػػػػػػػػيؽط أ

داء الحػػػػػػراري يحقػػػػػػق بيئػػػػػػة أن األ ب ػػػػػػر  التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى
دا ميػػػػة مشاسػػػػبة لسسارسػػػػة االنذػػػػطة التعميسيػػػػة. ولاجابػػػػة 
عمػػػػى ىػػػػذا الدػػػػؤال فإنػػػػو تػػػػػ  ػػػػياغة وتحديػػػػد عػػػػدد مػػػػؼ 

والتػػػي يسكػػػؼ مػػػؼ  ػػػالل األىػػػداؼ السحػػػددة ليػػػذا البحػػػث، 
دراسػػػػتيا الؽ ػػػػؽل إلػػػػى اسجابػػػػة عمػػػػى الدػػػػؤال الدػػػػابق . 

 وىذه األىداؼ ىيء
الحػػػػػارة لمفراغػػػػػات داء الحػػػػػراري فػػػػػي الفتػػػػػرة تقيػػػػػيػ األ .1

 .ػالتعميسية بالقد
اسػػػتخالل الجؽانػػػب التػػػي يسكػػػؼ مراعاتيػػػا لتحدػػػيؼ  .2

 األداء الحراري لمقدػ و االت الرسػ
 انبحث. ٍتينهج

البحث لتحقيق األىداؼ الدابقة عتسدت مشيجية إ
 عمى اآلتيء

سػػػػػتخدام السػػػػػشيج الؽ ػػػػػفي والتحميمػػػػػي فػػػػػي دراسػػػػػة إ .1
 .مباني كمية اليشدسة ومبشى قدػ العسارة

 

  

 

 AUCES 
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التجريبػػػػػػي فػػػػػػي إجػػػػػػراء  سػػػػػػتخدام السػػػػػػشيج العسمػػػػػػيإ .2
القياسػػػػػػػات السيدانيػػػػػػػة )درجػػػػػػػة الحػػػػػػػرارة الدا ميػػػػػػػة، 

والرطؽبػػػة  ،ودرجػػػة حػػػرارة الحػػػؽائط الدا ميػػػة لمفراغػػػات
لفراغػػػػػػػػػات القدػػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػرعة اليػػػػػػػػػؽاء  ،الشدػػػػػػػػػبية
 التعميسية.

 .سٍىطأبجايعت  انهنذستكهٍت  -1

وبػػػػػػدأت  1955سػػػػػػيؽط عػػػػػػام أت جامعػػػػػػة نذػػػػػػأأ
فػػػػػػي كميتػػػػػػي العمػػػػػػؽم  1957/1958الدراسػػػػػػة بيػػػػػػا عػػػػػػام 

عػػػػؽام التاليػػػػة فػػػػي فػػػػي األ اليشدسػػػػة، ثػػػػػ بػػػػدأت الدراسػػػػةو 
 كمية. 14التي يبمغ عددىا  باقي الكميات
وبػػػػػدأت  1957كميػػػػػة اليشدسػػػػػة عػػػػػام ت نذػػػػػأأ 

يزػػػػػػ مبشػػػػػي كميػػػػػة ، و  الدراسػػػػػة فييػػػػػا فػػػػػي نفػػػػػس العػػػػػام
ىشدسػػػة  سػػػس أقدػػػام وثالثػػػة بػػػرامج تسثػػػل فػػػروع اليشدسػػػة 
السختمفػػػػة، حيػػػػث روعػػػػي فػػػػي الترػػػػسيػ ضػػػػػ عشا ػػػػر كػػػػل 
قدػػػػػ فػػػػي مبشػػػػي واحػػػػد أوأكثػػػػر مػػػػع ربػػػػط مبػػػػاني األقدػػػػام 
السختمفػػػػػػة بعشا ػػػػػػػر مذػػػػػػتركة فػػػػػػػي مجسؽعػػػػػػة معساريػػػػػػػة 

متػػػػػػر  837٨٨تذػػػػػػ ل الكميػػػػػػة مدػػػػػػاحة ) واحػػػػػػدة، حيػػػػػػث
مربػػػػػع  وتذػػػػػسل مدػػػػػاحة الفراغػػػػػات بػػػػػيؼ مبػػػػػاني الكميػػػػػة 

متػػػػر مربػػػػع  أمػػػا مبػػػػاني الكميػػػػة فتذػػػػ ل  49185حػػػؽالي )
متػػػػػػػر مربػػػػػػػع   2285٨مدػػػػػػػاحة مػػػػػػػؼ األر  حػػػػػػػؽالي )

ىػػػػػػذا باسضػػػػػػافة  ،مؽزعػػػػػة عمػػػػػػى تدػػػػػػعة مبػػػػػػاني مختمفػػػػػػة
متػػػػر مربػػػػع  وتذػػػػسل  11665لسدػػػػاحة  زػػػػراء ت طػػػػى )

لػػػػػػػلدوار الستكػػػػػػػررة لسبػػػػػػػاني الكميػػػػػػػة السدػػػػػػػاحة الكميػػػػػػػة 
 .[1] 1.  كل رقػ )متر مربع  98358)

ويالحػػػػػػػت أن التؽجيػػػػػػػو الدػػػػػػػائد لسبػػػػػػػاني كميػػػػػػػة 
اليشدسػػػػػػة ىػػػػػػؽ الذػػػػػػسال والجشػػػػػػؽب ماعػػػػػػدا مبشػػػػػػى قدػػػػػػػ 
التعػػػػديؼ والفمػػػػزات ومبشػػػػى معسػػػػل الحػػػػرارة بقدػػػػػ اليشدسػػػػة 

السيكانيكيػػػة ومبشػػػى قدػػػػ العسػػػارة  ومعامػػػل قدػػػػ اليشدسػػػة 
 جيو  رؽ غرب.جسيعيا تأ ذ تؽ 

 .عًارٌتًقسى انهنذست انيبنى  -2

بػػػػػدأت الدراسػػػػػة فػػػػػي قدػػػػػػ العسػػػػػارة فػػػػػي العػػػػػام 
لػػػى إنتقػػػل إفػػػي كميػػػة العمػػػؽم ثػػػػ  1957/1958الدراسػػػي 

مبشػػػػػى قدػػػػػػ اليشدسػػػػػة السيكانيكيػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدور الخػػػػػامس 
، 1984/1985حتػػػػػػػػػى الفرػػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػػي االول عػػػػػػػػػام 

الفرػػػل الدراسػػػي قدػػػػ العسػػػارة الحػػػالي فػػػي مبشػػػى افتػػػتح و 
م. يتكػػػػػػؽن القدػػػػػػػ مػػػػػػؼ ثالثػػػػػػة أدوار 84/1985الثػػػػػػاني 

بعػػػػ   وتح عميػػػػفػػػػتفشػػػػاء دا مػػػػي بؽجػػػػؽد يتسيػػػػز السبشػػػػي و 
فػػػي الػػػدور  معسػػػل الحاسػػػب اآللػػػيالفراغػػػات التعميسيػػػة مثػػػل 

 ة، و ػػػػػالة السػػػػػد ل الرئيدػػػػػي)السعسػػػػػل الكػػػػػؽري  األرضػػػػػي
ومسػػػػرات الحركػػػػة فػػػػي الػػػػدور األول و ػػػػاالت الرسػػػػػ فػػػػي 

ألعسػػػػػػال يحتػػػػػػؽي السبشػػػػػػي عمػػػػػػي معػػػػػػر  و  ،الػػػػػػدورالثاني
ومعسػػػػػػل الرػػػػػػؽت  انومػػػػػػدرجدراسػػػػػػية وفرػػػػػػؽل  الطػػػػػػالب

والزػػػػؽء ومعسػػػػل البيئػػػػو والسشػػػػاخ لمدرسػػػػات العميػػػػا ومعسػػػػل 
الحاسػػػػػب الكػػػػػؽري ومرػػػػػمي ومػػػػػد ل ثػػػػػانؽي فػػػػػي الػػػػػدور 
األرضػػػػػػي، و ػػػػػػالة السػػػػػػد ل الرئيدػػػػػػية ومػػػػػػدرج وفرػػػػػػل 
وغػػػػػرؼ ألعزػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس والسكتبػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدور 

الػػػػػدور الثػػػػػاني  يحتػػػػػؽي عمػػػػػي أربػػػػػع  ػػػػػاالت األول، أمػػػػػا 
بيشيػػػػا  ػػػػالة لسشاقذػػػػة مذػػػػاريع رسػػػػػ لمفػػػػرؽ السختمفػػػػة، 

سعسػػػػل حاسػػػػب ألػػػػي ، كسػػػػا ل  يسػػػػا بعػػػػد  ه)حؽلػػػػ ب الطػػػػال
يحتػػػؽي الػػػدور عمػػػي غػػػرؼ لمسعيػػػديؼ وتسػػػتراحة لمطالبػػػات، 

يحتػػػػػػػػػػؽي كػػػػػػػػػػل دور عمػػػػػػػػػػي دورات السيػػػػػػػػػػاة الالزمػػػػػػػػػػة و 
 ، 3)  ،2)رقػػػػػػ كسػػػػػا ىػػػػػؽ مؽضػػػػػح باال ػػػػػكالواألو يدػػػػػات 

 ويأ ػػػػػػػػػػػػذ محػػػػػػػػػػػػؽر السبشػػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػػؽلي اتجػػػػػػػػػػػػاه   .4)
 .الذسال والجشؽب

 

 

 

 

 
 

(: انًىقع انعاو نًبانً  كهٍه انهنذست 1شكم رقى )     
[2]

. 
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 نى قسى انعًارةبانفراغاث انخعهًٍٍت بً -2-1
يحتػؽي عمػى و الػدور الثػاني   2) يؽضح  كل رقػػ

ذػرؽ، الذػسال و ال االت الرسػ لمفرقة الرابعة وتأ ػذ تؽجيػو 
ذػػرؽ، و ػػالة الفرقػػة الو ػػالة الفرقػػة الثالثػػة تأ ػػذ تؽجيػػو 

، و ػػالة الفرقػػة االولػػى تأ ػػذ يذػػرقالتؽجيػػو التأ ػػذ  الثانيػػة
 يحتػػؽي االول . امػػا الػػدور الرئيدػػي تؽجيػػو  ػػرؽ وجشػػؽب 
ومػػدرج  يجشػػؽبالو  ي ربػػالتؽجيػػو العمػػى فرػػل دراسػػي يأ ػػذ 

جشػؽب ومكتبػة تؽجيييػػا الطالػب تؽجييػو  2٨٨سػعة حػؽالي 
ول رضي ويحتؽي عمى فرميؼ دراسييؼ األ . والدور اال ي سال

جشػػؽب الذػػرؽ و الجشػػؽب والثػػاني تؽجييػػو ال ػػرب و التؽجييػػو 
، ومعسػل الدراسػات  يطالب تؽجييو جشؽب 2٨٨ومدرج سعة 

جشؽبيػة  العميا بتؽجيو  رؽ ومعسل الحاسب اآللي لو واجيػة
[3]مطمة عمى الفشاء

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشمال

 

 انذور انثانً  (2شكم رقى)

انعهىي نقسى انهنذست انًعًارٌت
[2] 

 

 

نقسى  انذوراالرضً (4رقى) شكم

 [2] انهنذٌست انًعًارٌت
 

 

 انذور االول  (3شكم رقى)

انعهىي نقسى انهنذست انًعًارٌت
[2] 

 

 الشمال

 الشمال
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 .نفراغاث صاالث انرسىداء انحراري حقٍٍى األ -3

السشػاخ الحػار الرػحراوي ضسؼ سيؽط أمديشة  تقع
 رتفػاع الكبيػرت ترػلباس   يػوتتسيز درجة حرارة اليػؽاء والذي 
م فػػػي فرػػػل ° 45الحػػػرارة القرػػػؽأ إلػػػي أكثػػػر مػػػؼ  درجػػػة

حيػث يدػتسر ىػذا الفرػل مػؼ  سدػة  ،الري   ػالل الشيػار
 ير ويكؽن معدل درجة الحرارة اليؽاء  يو حؽالي أإلي ستة 
يرػػل الفػػرؽ فػػي درجػػات الحػػرارة اليؽميػػة بػػيؼ الميػػل و  ° 4٨

أمػا فرػل الذػتاء  يدػتسر مػؼ ثالثػة  ،° 2٨والشيػار حػؽالي 

 معػػػػػػػػدل درجػػػػػػػػة حػػػػػػػػرارة اليػػػػػػػػؽاءير و  ػػػػػػػػأإلػػػػػػػػي أربعػػػػػػػػة 
 .[4]° 25 يو حؽالي  

مشطقة الراحة الحرارية   5ويؽضح الذكل رقػ)    
التي تذتسل عمى محؽر رأسي و لمسشاطق الحارة الجافة 

لدرجات حرارة الترمؽمتر الجاؼ، وآ ر أفقي لمرطؽبة 
راحة الحرارية السثمى ما بيؼ وتػ تحديد مشطقة ال ،الشدبية
والرطؽبة الشدبية  ،درجة مشؽية 22٫5و 22٫5 حرارة درجتي
 [.5]% 7٨% إلى 3٨ما بيؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.5]( ينطقت انراحت انًالئًت نهًسخخذو فً انًناخ انحار انجاف 5شكم رقى)
 

نعرا لطبيعة الدراسة الخا ة في قدػ العسارة والتي و 
)في  اليؽم بالقدػ مععػتتطمب أن يقزي الطالب 

بالقدػ فتعتبر  االت الرسػ بالسبشى  ،استؽدييات الترسيػ 
ىػ الفراغات التعميسة التي يقزي فييا الطالب اطؽل أمؼ 
 كالية كبيرة في تحقيق إويذكل فرل الري   ،مسكشةفترة 
يذا الدبب تػ ل الحرارية دا ل فراغات  االت الرسػ،الراحة 

 يامدأ تحقيقسعرفة لداء الحراري ليا ا تيارىا لتقييػ األ
 وقد .وذلغ  الل فرل الري  حرارية لمطالب ام الالراحة لم

 ير يؽنيؽ أتػ عسل قياسات ميدانية في الفترة الحارة  الل 
وسرعة  ،والرطؽبة ،حرارةالقياس درجات و ويؽليؽ واغدطس، 

اليؽاء وقياس درجات حرارة الحؽائط، تػ قياس  دة االضاءة 
 .يام في كل  يرأتػ القياس لسدة عذرة ، و الطبيعية

ولي الفرقة الرابعة و الة الفرقة األ   تيار  الةإوقد تػ 
ػ الراالت كانه  الة الفرقة الرابعة  ل ترسيأكسثال ألن 

ترف، اما السشوالثالثة  الة واحدة تػ تقديسيا بفا ل في 
سازاله فراغ واحد ففرقة الثانية  الة الفرقة االولى وال

  تيارىسا ال تالؼ التؽجية في الرالتيؼ.إ. وقد تػ مترل
 .حىقٍج إجراء انقٍاساث انًٍذانٍت -3-1

تػ قياس درجات الحرارة وسرعة اليؽاء والرطؽبة 
لفراغات  االت ودرجة حرارة الحؽائط الدا مية الشدبية 
 ،بسشى قدػ العسارة. تػ أ ذ القياسات في أ ير)يؽنيؽالرسػ 
 ير  اغدطس . حيث ر دت القياسات في أ ر ،ويؽليؽ
ول  يري يؽليؽ واغدطس سرتفاع درجات الحرارة أيؽنيؽ و 

قراءة  928ايام. ونتج عؼ ذلغ  1٨لسدة  ،في ىذه الفترة
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لكل  الة باجسالي  قراءات عمى مدار اليؽم الدراسي 8مؼ 
 .قراءة لراالت الرسػ 3712عدد 

ونقذ حى يراعاة بعض االجراءاث اثناء عًم 

 انقٍاساث كانخانً:

ا حتػػػى 9يبػػػدأ القيػػػاس يؽميػػػا مػػػؼ الدػػػاعة  .1  4 ػػػباحح
 .وتؤ ذ القراءات كل ساعة عمى مدار اليؽم ،مداءح 

 سػػػ مػػؼ األر 11٨رتفػػاع إالقػػراءات عمػػى  أ ػػذيػػتػ  .2
 .)سطح العسل بالشدبة لمطالب 

 الرالة ومشترف الحؽائط. فراغ يتػ القياس في مشترف .3
 .يتػ فتح جسيع نؽافذ الفراغ .4

 .حقٍٍى االداء انحراري نصانت انفرقت انرابعت -3-2

الباحث بعسل قياسات ميدانية لرػالة الفرقػة الرابعػة  قام
 ؽليؽ واغدػطس مػؼ الدػاعة التاسػعة إلػىفي  ير يؽنيؽ وي

الدػػاعة الرابعػػة كػػل سػػاعة طػػؽال اليػػؽم، وتػػػ قيػػاس درجػػات 

الشدػبية ، ودرجػة  ةالحرارة والرطؽبة وسرعة اليػؽاء، والرطؽبػ
 حرارة الحؽائط.

يخىسط درجاث انحرارة انٍىيً نكم  -3-2-1

 .انفخرة انحارةشهر فً 

  متؽسط درجات الحرارة اليؽمي لكل 6) يؽضح  كل رقػ - أ
  ير لفراغ  الة الفرقة الرابعة والتي يتزح مشيا
ا تالؼ متؽسطات درجات الحرارة اليؽمي  الل الثالثة 

، ° 35و مه في  ير يؽنيؽ   يالحت أنيا ، يرأ
في مععػ ° 35.5أكثر مؼ إلى في  ير يؽليؽ  ارتفعه
عمى متؽسط لدرجات الحرارة أيام القياسات، وو ل أ

مغ متؽسط درجات الحرارة ، بيشسا ب° 36.8 إلىاليؽمي 
و ل إلى غدطس أعمى معدل في  ير اليؽمي أل
 .°35يام القياس بمغ أكثر مؼ أ، وفي مععػ ° 37.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍىننشهر ٌى تانحرارة انٍىيٍ اثدرج اثيخىسط -1  
 ٌىنٍىنشهر  تانحرارة انٍىيٍ اثدرج اثيخىسط - 2

 

انحرارة انٍىيً نصانت انفرقت انرابعت نكم ( قٍى يخىسط  درجاث 6شكم رقى )

 [.6شهر خالل انفخرة انحارة ]

 أغسطسنشهر  تانحرارة انٍىيٍ اثدرج اثيخىسط -3
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 . الة الرسػ اليؽمي لمفرقة الرابعة  الل الفترة الحارة   متؽسط درجات حرارة حؽائط 7) يؽضح  كل رقػ -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أن حؽائط الؽاجية الذرقة كانه 7) الذكل رقػ وندتشج مؼ
عمى بكثير مؼ الؽاجية الذسالية طؽال فترة أدرجة حرارتيا 
في  ير يؽليؽ ° 38حيث و ل إلى اكثر مؼ القياس 

  عة السبا رة وذلغ لتعر  الؽاجية الذرقة للغدطس أو 

 

بيشسا الؽاجية الذسالية  الل الرباح وحتى مشترف اليؽم، 
 عة السبا رة في الرباح وفي نياية اليؽم في تتعر  لل
 فرل الري .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

نكم درجاث حرارة انحىائط انٍىيً  اثقٍى يخىسط (7) شكم رقى

 [.6]فخرة انقٍاس  خاللشهر
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 درجات الحرارة  الل ساعات اليؽم لكل  ير في الفترة الحارة. اتمتؽسط -3-2-2
 متؽسط درجات الحرارة  الل ساعات اليؽم لفراغ  الة الفرقة الرابعة. -أ

 

 

 

 

 

 

 
  متؽسػط درجػات الحػرارة  ػالل 8يؽضح  كل رقػ )

 ػػير أسػػاعات اليػػؽم لفػػراغ  ػػالة الرسػػػ )الفرقػػة الرابعػػة  فػػي 
رتفػػاع درجػػات الحػػرارة فػػي أالقيػػاس، ويالحػػت فػػي  ػػير يؽنيػػؽ 

رتفاع حتى و مه اس في نخفاضيا، ثػ وا مه إبداية اليؽم ثػ 
نخفا  الحرارة في الرػباح إلػى أن إ، ويرجع الدبب إلى 35°

نؽافذ الرالة كانه م مقة وبعد فتحيا أنخفزه درجات الحػرارة 
ل، ثػػػ ارتفعػػه بعػػد ذلػػغ. و ػػالل  ػػير يؽليػػؽ  1٨الدػػاعة 

. أمػا °37، إلى حؽالي  °34رتفاع درجات الحرارة مؼ إيالحت 
فػػي ° 34.8رتفعػػه درجػػات الحػػرارة مػػؼ إغدػػطس أفػػي  ػػير 

 م.4الداعة ° 37.4الرباح لترل إلى  
درجات الحرارة  اتيؽضح متؽسطف  9أما  كل رقػ)

 الل ساعات اليؽم لكل الفترة الحارة ويتزح مشو أرتفاع 
 .°36درجات الحرارة طؽال الفترة حيث ترل إلى أكثر مؼ 

       

 

 

 

 

٣٤.6 ٣٥.7 

٣٥.٦ 
٣٥.6 

٣٦.6 
٣6.7 ٣6.2 ٣6.٤ 

٣2.7 

٣٣.7 

٣٤.7 

٣٥.7 

٣٦.7 

٣6.7 

٣6.7 

 م4 م3 م2 م1 م12 ص11 ص10 ص9

رة
را

ر
ح
 ال

جه
ر
د

 

 الساعات

 

( يخىسطاث درجاث انحرارة خالل ساعاث انٍىو نكم 8شكم رقى )

 [.6شهر فً انفخرة انحارة ]

 نشهر ٌىنٍىيخىسطاث درجاث انحرارة خالل ساعاث انٍىو 

 

 يخىسطاث درجاث انحرارة خالل ساعاث انٍىو نشهر ٌىنٍى

 يخىسطاث درجاث انحرارة خالل ساعاث انٍىو نشهر أغسطس

( يخىسطاث درجاث انحرارة خالل 9شكم رقى )

 [.6نهفخرة انحارة ]ساعاث انٍىو 
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متؽسط درجات الحرارة  الل ساعات اليؽم لحؽائط  الة   -ب
 الفرقة الرابعة.

  متؽسط درجة حرارة حؽائط 1٨) يؽضح  كل رقػ
 ير وتبيؼ   الة الفرقة الرابعة  الل ساعات اليؽم لكل

حائط رتفاع درجة حرارة حائط الؽاجية الذرقة عؼ إ كال األ
 عة ة، وذلغ لتعر  الؽاجية الذرقية ألالؽاجية الذسالي

الذسس السبا رة مؼ  روؽ الذسس حتى مشترف اليؽم، 
 عة السبا رة إال ئط الؽاجية الذسالية ال يتعر  للبيشسا حا

عمى درجة أوو مه  ،فترة محدودة في الرباح ونياية اليؽم

° 39.1غدطس حيث و مه أحرارة لمحؽائط في  ير يؽليؽ و 
 لمحائط الذسالي.° 36.4لمحائط الذرقي ، 

  متؽسط قيػ درجة حرارة 11ويؽضح  كل رقػ )
اليؽم طؽال فترة القياس ويعير الحؽائط  الل ساعات 

)الفارؽ أكثر مؼ  تالؼ الكبير في درجة حرارة الؽاجيتيؼ اس
 مؼ رتفاع في درجة حؽائط الؽاجياتحيث يدتسر اس درجتيؼ  
لمؽاجية الذسالية ويرل ° 34.6، الذرقةلمؽاجية ° 36.6

° 36.4، ةيلمؽاجية الذرق° 38.7م، 4العمى درجة الداعة 
 لمؽاجية الذسالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 متوسطات درجة حرارة الحوائط -أ
 اليوم  لشهر يوليوخالل ساعات 

 متوسطات درجة حرارة الحوائط -ب

 خالل ساعات اليوم لشهر يونيو

 

( متوسطات درجات حرارة حوائط 11شكل رقم )

الرابعة خالل ساعات اليوم طوال الفترة صالة الفرقة 

 [.6الحارة ]

 متوسط درجة حرارة الحوائط خالل ساعات اليوم  لشهر اغسطس -ج

( متوسطات درجة حرارة حوائط 10شكل رقم )

صالة الفرقة الرابعة خالل ساعات اليوم لكل شهر 

 [.6في الفترة الحارة ]
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حقٍٍى انرطىبت اننسبٍت نصانت انفرقت  -3-2-3

 انرابعت.

 .نكم شهر  تانٍىيٍانرطىبت اننسبٍت قٍى  اثيخىسط

  متؽسط قيػ الرطؽبة الشدبية 12يؽضح  كل رقػ )
لكل  ير في الفترة الحارة، ويالحت أن أعمى معدل  ةاليؽمي

لمرطؽبة الشدبية كان في  ير يؽليؽ حيث و مه الرطؽبة 
%، وحدث اقل معدل لمرطؽبة الشدبية في 4٨.2الشدبية إلى 
 %.19.5 حيث و ل إلى   نفس الذير

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

قٍى انرطىبت اننسبٍت  خالل ساعاث  يخىسطاث -ب

 انٍىو نكم شهر.

قيػ الرطؽبة  اتمتؽسط  13يؽضح  كل رقػ )
الشدبية اليؽمي لكل  ير في الفترة الحارة، ويالحت أن أعمى 
معدل لمرطؽبة الشدبية  الل ساعات اليؽم كان في  ير يؽنيؽ 

، %37.24ل حيث و مه الرطؽبة الشدبية إلى  9الداعة 
قل مايسكؼ أبعد ذلغ طؽال ساعات اليؽم حيث ترل  نخفزهتو 

قل معدل لمرطؽبة أ وحدث، % 3٨وكانه حؽالي م 3الداعة 
 %.2٨ م حيث و مه 4الشدبية في  ير يؽليؽ الداعة 
قيػ الرطؽبة   ات  متؽسط14ويؽضح  كل رقػ )

عمى أالشدبية   الل ساعات اليؽم طؽال الفترة الحارة ويالحت  
ل حيث بمغ 9معدل لمرطؽبة الشدبية حدث الداعة 

نخفزه الرطؽبة الشدبة القل معدل الداعة إ%، ثػ 34.5
 .م3الداعة  %24.5 و مه إلى م حيث 4م، والداعة 3

 

 

 

 

 

 

  

( متوسط قيم الرطوبة النسبية 12شكل رقم )

 [.  6اليومي لكل شهر]

 



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 23 No. 2 October 2020 

6٤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

( متوسطات  قيم الرطوبة النسبية  خالل 13شكل رقم )

 [.  6ساعات اليوم لكل شهر]

 وليمتوسط قيم الرطوبة النسبية خالل ساعات اليوم لشهر يو متوسط قيم الرطوبة النسبية خالل ساعات اليوم لشهر يونيو

 متوسط قيم الرطوبة النسبية خالل ساعات اليوم
 أغسطسلشهر 

( متوسطات  قيم الرطوبة النسبية  خالل 14شكل رقم )
 [.  6ساعات اليوم طوال الفترة الحارة]
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 حقٍٍى االداء انحراري نصانت انفرقت االونى. -3-3

نكم  تدرجاث انحرارة انٍىيٍ اثيخىسط -3-3-1

 شهر فً انفخرة انحارة

درجات  ات  متؽسط15يؽضح  كل رقػ ) -أ 
والتي  ولىاال لكل  ير لفراغ  الة الفرقة  ةالحرارة اليؽمي
 تالؼ متؽسطات درجات الحرارة اليؽمي  الل إ يتزح مشيا
معدل ليا في  ير  عمىأل ير،  يالحت أنيا و مه أالثالثة 

في  ير  بيشسا و مه، ° 37.8حيث و مه إلى  غدطسأ
قل أبيشسا و مه يام القياسات ، أفي مععػ ° 36يؽليؽ إلى 
عمى متؽسط أ في  ير يؽنيؽ، وبذلغ يكؽن ° 36.4مؼ 

قل معدل أ، و غدطسأ حدث في  ير اليؽميلدرجات الحرارة 
 .في  ير يؽنيؽ° 34.2لى إو ل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجات حرارة  ات  متؽسط16يؽضح  كل رقػ ) -ب
 الل لكل  ير  االولىلمفرقة  ةحؽائط   الة الرسػ اليؽمي

أن حؽائط الؽاجية الجشؽبية  وندتشتج مؼ الذكل .الفترة الحارة
كانه درجة حرارتيا أعمى بكثير مؼ الؽاجية الذرقية  طؽال 

 4يؽم ° 38يؽنيؽ،  23يؽم ° 39فترة القياس وو مه إلى 
أغدطس وذلغ لتعر  الؽاجية الجشؽبية  لال عة السبا رة 
 الل اليؽم، بيشسا الؽاجية الذرقية تتعر  لل عة السبا رة 

 رف اليؽم.في الرباح وحتى مشت
 

 

 

 يوليو لشهر  ةمتوسط درجة الحرارة اليومي -ب  يونيو لشهر  ةدرجة الحرارة اليومي اتمتوسط -أ

 

 اغسطسلشهر  ةدرجة الحرارة اليومي اتمتوسط -ج 

 [.6( متوسطات قيم درجات الحرارة اليومية لصالة الفرقة االولى لكل شهر خالل الفترة الحارة ]15شكل رقم )
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درجات الحرارة  الل قيػ متؽسطات  -3-3-2

 ساعات اليؽم لكل  ير في الفترة الحارة.
درجات الحرارة  الل ساعات اليؽم لفراغ  الة متؽسطات 
 .االولىالفرقة 

درجات الحرارة ات   متؽسط17يؽضح  كل رقػ )
  في ولىاأل  الل ساعات اليؽم لفراغ  الة الرسػ )الفرقة 

رتفاع درجات الحرارة إ ير القياس، ويالحت في  ير يؽنيؽ أ
 رتفاع حتى و مهإنخفاضيا، ثػ وا مه األ في بداية اليؽم ثػ 

نخفا  الحرارة في إويرجع الدبب إلى  م4الداعة °36 إلى
  رتفعهإالرباح إلى أن نؽافذ الرالة كانه م مقة وبعد فتحيا 

 

 

 

 

 

 

 
درجات الحرارة بعد ذلغ. و الل  ير يؽليؽ يالحت إرتفاع 

. أما في  ير °37.4، إلى حؽالي °35درجات الحرارة مؼ 
الداعة  °34.8الحرارة مؼ حؽالي اغدطس إرتفعه درجات 

 م.4الداعة  °36.5ل لترل إلى حؽالي  9
  فيؽضح متؽسطات درجات 18أما  كل رقػ )

الحرارة  الل ساعات اليؽم لكل الفترة الحارة ويتزح مشو أرتفاع 
لترل إلى  °36.4درجات الحرارة طؽال الفترة حيث ترتفع مؼ 

 م.4الداعة  36.7°
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

درجات حرارة الحوائط قيم  ات( متوسط16) شكل رقم

الحارة فترة ال  خالللكل شهر اليومي 
[6]

. 
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متؽسط قيػ درجات الحرارة  الل ساعات اليؽم  -ب
 الفرقة االولى.لحؽائط  الة 

  متؽسط درجة حرارة حؽائط 19) يؽضح  كل رقػ
مؼ ا ير  ل ساعات اليؽم لكل  ير ال  ولىاأل  الة الفرقة 
رتفاع درجة حرارة حائط الؽاجية إ كال وتبيؼ األ الفترة الحارة
 ، وذلغ لتعر  الؽاجية الذرقيةعؼ حائط الؽاجية  الجشؽبية

 
اليؽم، بيشسا حائط   الل عة الذسس السبا رة أل الجشؽبية
 عة السبا رة إال فترة الرباح ال يتعر  لل الذرقية الؽاجية 

عمى درجة حرارة لمحؽائط في أ. وو مه وحتى مشترف اليؽم
 و،  الجشؽبيلمحائط  °38.2 إلى غدطس حيث و مهأ ير 
.غدطسأو الذرقي في  ير يؽنيؽ لمحائط  37.3°

 

 

( متوسطات قيم درجات الحرارة خالل ساعات 17شكل رقم )

 [.6]اليوم لكل شهر في الفترة الحارة 

 رارة خالل ساعات اليوم لشهر يونيودرجات الحقيم  اتمتوسط 

[6.] 
درجات الحرارة خالل ساعات اليوم لشهر قيم  اتمتوسط

 [.6]يوليو

 [.6]درجات الحرارة خالل ساعات اليوم لشهر اغسطس قيم  اتمتوسط

( متوسطات قيم درجات الحرارة خالل ساعات 18شكل رقم )

 [.6اليوم للفترة الحارة ]
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  متؽسطات قيػ درجة حرارة الحؽائط 2٨ويؽضح  كل رقػ )
 الل ساعات اليؽم طؽال فترة القياس ويعير اس تالؼ الكبير 
في درجة حرارة الؽاجيتيؼ حيث يدتسر اسرتفاع في درجة 

 °37.7م 4حؽائط الؽاجيات ويرل العمى درجة الداعة 
 .لمؽاجية الذرقية °36.8لمؽاجية الجشؽبية ، 

 

 

 

 .ولىاأل تقييػ الرطؽبة الشدبية لرالة الفرقة  -3-3-3
الرطؽبة الشدبية اليؽمي  لكل  ات قيػمتؽسط -أ

 مؼ أ ير الفترة الحارة.  ير

  متؽسط قيػ الرطؽبة الشدبية 21يؽضح  كل رقػ )
ل اليؽمي لكل  ير في الفترة الحارة، ويالحت أن أعمى معد

يؽ حيث و مه الرطؽبة لمرطؽبة الشدبية كان في  ير يؽن
قل معدل لمرطؽبة الشدبية في أ%، وحدث 39.4الشدبية إلى 

 %.18.9قل مؼ أفكان   يؽليؽ ير 

35.8 
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35.0 
35.3 

35.6 

36.4 

37.1 
37.4 37.3 

34.3 

35.4 

36.0 
36.5 

37.2 
37.8 37.8 37.7 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣6 

٣6 

 10 ص 9
 ص

11 
 ص

 م 4 م 3 م 2 م 1 م 12

رة
را

حر
 ال

جه
در

 

 الساعات

E S

 

( متوسطات درجة حرارة حوائط صالة الفرقة 20شكل رقم )

 [.6]اليوم طوال الفترة الحارةاالولى خالل ساعات 

 

 

درجة حرارة الحوائط خالل ساعات اليوم   اتمتوسط -أ

 لشهر يونيو.

درجة حرارة الحوائط خالل ساعات اليوم  لشهر قيم  اتمتوسط -ب

 .يوليو

 .درجة حرارة الحوائط خالل ساعات اليوم  لشهر اغسطسقيم  اتمتوسط -ج

( متوسطات قيم درجة حرارة حوائط 19شكل رقم )

صالة الفرقة االولى خالل ساعات اليوم لكل شهر في 

 [.6الفترة الحارة ]
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قيػ الرطؽبة الشدبية   الل ساعات   اتمتؽسط -ب
 .مؼ أ ير الفترة الحارة اليؽم لكل  ير

  متؽسط قيػ الرطؽبة الشدبية 22يؽضح  كل رقػ )
، ويالحت أن لكل  ير في الفترة الحارة  الل ساعات اليؽم

أعمى معدل لمرطؽبة الشدبية  الل ساعات اليؽم كان في  ير 
ل حيث و مه الرطؽبة الشدبية إلى  9يؽنيؽ الداعة 

%، وتشخف  بعد ذلغ طؽال ساعات اليؽم حيث ترل 34.7

م وحدث اقل معدل لمرطؽبة الشدبية 4م، 3اقل مايسكؼ الداعة 
 %.19.9 م حيث و مه4ر يؽليؽ الداعة في  ي

قيػ الرطؽبة   ات  متؽسط23ويؽضح  كل رقػ )
الشدبية   الل ساعات اليؽم طؽال الفترة الحارة ويالحت أن 

ل حيث بمغ 1٨أعمى معدل لمرطؽبة الشدبية حدث الداعة 
%، ثػ إنخفزه الرطؽبة الشدبة القل معدل الداعة 32.1
 % .23.2%،23.8م حيث و مه عمى  4م، والداعة 3

 

 

 

 

 

 

 

  

( متوسطات قيم الرطوبة النسبية اليومي 21شكل رقم )

 [.6الحارة]لكل شهرمن اشهر الفترة 
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خالل  ( يخىسطاث قٍى انرطىبت اننسبٍت22شكم رقى )

  [.6ساعاث انٍىو نكم شهر]

 

  قٍى انرطىبت اننسبٍت خالل ساعاث انٍىو نشهر ٌىنٍى اثيخىسط

 

  
  ىنٍقٍى انرطىبت اننسبٍت خالل ساعاث انٍىو نشهر ٌى اثيخىسط

 أغسطسقٍى انرطىبت اننسبٍت خالل ساعاث انٍىو نشهر  اثيخىسط

( يخىسطاث قٍى انرطىبت اننسبٍت 23شكم رقى )

 [. 6خالل ساعاث انٍىو طىال انفخرة انحارة ]
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 انخالصت وانخىصٍاث

حيث أن الطالب يقزي اطؽل فترة في القدػ 
وبالتحديد في  االت الرسػ لذلغ كان مؼ الزروري عسل 

االت الرسػ عمى ػ  ليذه الراالت. وقد تػ ترسيتقييػ حراري 
ولى والثانية بتؽجيو  التيؼ الرالة األولى تزػ الفرقة األ 

 رؽ وجشؽب ومطمة عمى الفشاء الدا مي بؽاجية  سالية، 
لثانية تزػ طالب الفرقة الثالثة والرابعة بؽاجية والرالة ا

 سالية و رقية وتطل عمى الفشاء بؽاجية جشؽبية، وتػ فرل 
الثالثة بجدار  الفرقة الجزئ الخال برالة الفرقة الرابعة عؼ

الفرقة الرابعة و الة   تيار  الةإفي مشترف الرالة. وقد تػ 

ىل ىذه الراالت ولى لعسل تقييػ حراري ليػ ومعرفة الفرقة األ 
تحقق الراحة الحرارية لمسدتخدميؼ ام ال. وتػ عسل القياسات 
السيدانية في الفترة الحارة لسا ليا مؼ تأثير كبير عمى راحة 

 يؽنيؽ ويؽليؽ واغدطس . أ يرالطالب ) 
أن مشطقة الراحة  وقد تبيؼ مؼ  الل الدراسة

  °22.5مؼ الحرارية في السباني التعميسية تتراوح درجة حرارتيا 
% إلى 3٨، والرطؽبة الشدبية السريحة تتراوح مؼ  °28.5إلى 
ات السيدانية إلى لبحث مؼ نتائج القياس%. و مص ا7٨

 الجدول اآلتيء
 

 جذول ٌىضح خالصت نخائج انذراساث انًٍذانٍت.
 انفراغ                            

 

 انقٍاساث

 انخقٍٍى انراحت انحرارٌت صانت انفرقت االونى انرابعتصانت انفرقت 

 اغسطس ٌىنٍى ٌىنٍى اغسطس ٌىنٍى ٌىنٍى

رة
را

ح
 ال

ث
جا

ر
د

 

 يخىسط درجت حرارة 

 انفراغ انٍىيً /شهر

 غٍر يرٌح 22.5-28.5 36.1-37.8 34.4-37 34.2-36.4 35.2-37.3 33.2-35.1 33.9-36.3

 حرارٌا

 يخىسط درجت انحرارة 

 ساعاث انٍىو/شهرخالل 

32-34 34-36.8 34.8-37.4 34.1-36.2 35-37.4 34.8-36.5 22.5-28.5  

غٍر يرٌح 

 حرارٌا

 يخىسط درجاث انحرارة 

 خالل ساعاث انٍىو طىال انفخرة

 

34.1-36.4 

 

34.6-36.7 

 

22.5-28.5 

 

غٍر يرٌح 

 حرارٌا

يت
سب

الن
ت 

وب
ط

ر
 ال

  يخىسط انرطىبت اننسبٍت انٍىيً/شهر%

22.5-39.3 

 

19.5-43.2 

 

26.3-34.4 

 

21.3-39.4 

 

18.9-38.5 

 

25.5-33.6 

 

33-73% 

 

 يناسبت

 يخىسط انرطىبت اننسبٍت 

 خالل ساعاث انٍىو/شهر%

 

26.9-37.2 

 

19.3-31.8 

 

25.7-35.2 

 

24.1-34.7 

 

19.9-29.4 

 

25.1-33.3 

 

33-73% 

 

 يناسبت

 يخىسط انرطىبت اننسبٍت 

 فخرة انقٍاس% خالل ساعاث انٍىو/طىال

 

24.6-34.5% 

 

23.2-32.1% 

 

33-73% 

 

 يناسبت

ن  االت الرسػ ال تحقق أ وجدمؼ الجدول الدابق 
لى أن درجات كسا  مص البحث إ حراية لمسدتخدميؼ.الراحة ال

عمى مؼ درجة أحرارة الحؽائط الذرقية في  الة الفرقة الرابعة 
أن  وجدولى بيشسا في  الة الفرقة األ ، ذساليحرارة الحائط ال

 عمى مؼ الحائط الذرقي.أالحائط الجشؽبي درجة حرارتو 
وقد اتزح لمباحث أنو ومؼ  الل القيام بعسل تقييػ 
حراري لراالت الرسػ بقدػ العسارة ولكي تكؽن ىذه الراالت 
مشاسبة ومحققة لمراحة الحرارية لمسدتخدميؼ يجب مراعاة 

 -التؽ يات اآلتيةء
ستخدام وسائل يق الراحة الحرارية لمسدتخدميؼ بإمراعاة تحق -1

 ميكانيكية.
ة والجشؽبية في  االت يمكانية عزل الحؽائط الذرقامراعاة  -2

 الرسػ باستخدام عؽازل حرارية.
ة والجشؽبية بحيث يتػ مشع يضرورة معالجة الؽاجيات الذرق -3

 سقؽط ا عة الذسس عمييا بذكل مبا ر في الري .
ستخدام وسائل التيؽية والتبريد الطبيعي في اضرورة مراعاة -4

 مثل ىذه السباني التعميسية مدتقبال. 
 

 انًراجع
 . 1998-1997قدػ العسارة، دليل -1
ػ السباني يسس السعسارية لترساأل ،عمى سحر مرسي دمحم -2

رسالة ماجدتير، قدػ العسارة، كمية ، الجامعية في مرر
 .1995اليشدسة، جامعة اسيؽط 

ػ وسائل اليروب في يمتطمبات ترس ،احسد ىالل دمحم -3
السباني التعميسية، دراسة مبشى قدػ العسارة بيشدسة اسيؽط 

جامعة  كمية اليشدسة،، JESمجمة العمؽم اليشدسية ، كسثال
 .2٨٨4اسيؽط،

تأثير العروؼ السشا ية عمى التجسعات ريا  دمحم الذسري، 
 رسالة ماجدتير، برعيد مررن،كشية بالسدن الرحراوية الد
 .2٨٨6،عسارة، كمية اليشدسة، جامعة أسيؽطقدػ ال

داء الحراري دا ل فراغات السباني تقييػ األديشا احسد حدؼ، 
والتربية  التعميسية الجامعية برعيد مرر)مبشى كمية الزراعة

بجامعة سؽىاج الجديدة ، قدػ العسارة، كمية اليشدسة، جامعة 
 .2٨2٨،اسيؽط
  كال تسه بؽاسطة الباحث.أ -6
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RESEARCH SUMMARY 

Thermal comfort is of great importance in the spaces of the university educational buildings in 

general and the architecture department building in particular, as the student spends most or all of the 

day's time inside the building. From here, the student is affected by thermal comfort inside those spaces, 

as temperatures rise with the lack of natural ventilation inside the building. The high temperature of the 

internal wall surfaces of the voids and the high humidity, all these problems affect the performance of the 

users of these spaces. Consequently, it requires the emergence of the need to evaluate the thermal 

performance of the educational spaces in the department to know the extent to which they achieve 

thermal comfort for students. Thus, the main objective of the research is to evaluate the thermal 

performance in the heat period inside the educational building spaces. To achieve the aim of the study, a 

"descriptive and analytical approach" was used, and an "experimental approach" (field measurements) 

was used to determine the actual thermal comfort level of the internal environment of the teaching spaces 

in the department (internal temperatures of spaces, surface temperature, relative humidity, and air 

velocity). It will lead to improving thermal comfort inside building spaces and come up with lessons 

learned and recommendations that can be applied to similar buildings in the future. 


