
478 

 

Journal of Engineering Sciences 
Assiut University 

Faculty of Engineering 
Vol. 48 
No. 3 

May 2020 
PP. 478–490  

 

 تأثير التوجيه واختالف األدوار على األداء الحراري للفراغات الداخلية 

 بكليتي الزراعة والتربية بجامعة سوهاج الجديدة خالل الفترة الحارة

 حسنعمرو سيد  ،عبد المنطلب محمد على ،دينا أحمد محمد حسين

 أسيوط جامعة – الهندسة كلية – قسم الهندسة المعمارية

Received 23 December 2019; Accepted 16 January 2020 

 الملخص    

يهدف البحث إلي دراسة تأثير التوجيه  ااتهت ف اوداار ىلهأل اودال الحهرارف للارافهاا مهي المبهامي الخامعيهة ته   الاتهر  

كليتي الزراىة االتربيهة بخامعهة سهو ال الخديهد ت التحهيه   هدف الدراسهة يعتمهد البحهث ىلهأل المهنه  الحار  للعام الخامعي بمبنأل 

االرطوبهة النسهبيةل لنمنيهة  ،لذا تم قياس )درجاا الحرار  الداتليهة االاارجيهة ،الهياساا الميداميةاالذف يشمل  التحليلي االتطبيهي

اأظهرا النتهاج  تههارب مايولت  ،إبريل ،أشهر )مارس تشملاتر  الحار  التي احساب معدالا الراحة الحرارية للارافاا ت   ال

الاههار  متوسهه  درجههاا الحههرار  الداتليههة لخميههه التوجيهههاا تهه   الاتههر  الحههار  بمبنههأل كليتههي الزراىههة االتربيههة حيههث مخههد أ  

ااِمااضت درجاا الحرار  الداتلية للارافاا الُمطلة ىلأل اومنيهة  تداتل الارافاا بسبب أ  التهوية فير كامية لكلان 2)اليتعدف 

ت   الاتر  الحهار ت كمها سهخلت كلانل  1٫0بمتوس  )بمبنأل كليتي الزراىة االتربية ىن الارافاا المطلة ىلأل الواجهة الاارجية 

ته   الاتهر  الحهار  بمبنهأل كليتهي الزراىهة الداتليهة ىهن مرافهاا الهدار ال هامي  الحرار مرافاا الدار اوتير أىلأل قيماً لدرجاا 

لتعرض سهف الدار اوتير لإلشعاع الشمسي المباشرت ايتضح إيضاً اِرتااع درجهاا الحهرار  الداتليهة للارافهاا اذلك االتربية؛ 

 مهي معمهم الوقهتىن مطا  درجاا الحرار  المهبولهة ت   الاتر  الحار  بمبنأل كليتي الزراىة االتربية  اا الماتلاة التوجيه ذاا

تهه   الاتههر  الحههار  مههن العههام  %ل مههن إجمههالي ىههدد سههاىاا الهيههاس60% إلههي50م )االتههي تم ههل مسههبة مههن 12مههن بعههد السههاىة 

بوجود التهوية المستمر  مي الارافاا التعليمية حتي ال ترتاه درجاا الحرار  الداتلية ىن مطا  درجاا  الذلك يوصي الخامعيت

  مما يؤثر ىلي أدال م اتحصيلهم الدراسيتالحرار  الداتلية المهبولة لراحة الط ب 
 

 تالمطل -اتت ف اوداار -التوجي  -تعليميةالارافاا ال -اودال الحرارف -المبامي الخامعية -الراحة الحرارية الكلمات المفتاحية:

 المقدمة. 1

محتال لمباٍ  ُمصممة بشكل جيد حتأل متمكن مهن تحهيه  مسهتوياا ىاليهة لكاهال   ،امهًا لتغير المناخ العالمي

استادام الطاقة مه الحااظ ىلأل صحة اراحة المستادمين
[1]

ت يهضي الط ب متراا طويلة قهد تصهل إلهي ثلهث 

اليوم مي الارافاا التعليمية 
[2]

ت الذلك تعهد الراحهة الحراريهة مطلبًها يهراريلًا للطه ب مهي الارافهاا الداتليهة 

للمبامي الخامعيةت معدم الراحة الحرارية مي الارافاا التعليمية تتسهبب إلهأل حهد كبيهر مهي ىهدم تركيهز الطه ب 

ااالمزىهال أثنهال المحايهراا  ،االملهل ،االتعهب ،الهتعلم االسهمه ااودالااالمتباه مي 
[3، 4، 5، 6]

ت  كمها ظههرا 

مشاكل للراحة الحرارية مي الارافاا الداتلية للمبهامي الخامعيهة مهي المنهاط  الحهار  الخامهة اتم لهت معممهها 

ك امة الط ب ىالية  ،التهوية فير كامية ،مي: ارتااع درجة الحرار 
[7، 8، 9]

 ت  
 

يتوقف توجي  المبنأل اأداؤه الحرارف الداتلي ىلأل العوامل المناتيهة: كاششهعاع الشمسهي، االريهاد، ادرجهة الحهرار  
[10]

ت ابذلك مإ  توجي  المبنأل يؤثر ىلأل كمياا اششعاع الشمسي الساق  ىلأل ااجهات  الماتلاة امي اواقاا الماتلاهة مهن 

السنة 
[11]

لهذلك ممهن الضهرارف تهومير الحمايهة مهن اششهعاع الشمسهي مهي المنهاط  الحهار  الخامهة  ،
[12]

؛ مالتوجيه  اوم هل 

بينمها يسهمح مهي الوقهت ماسه  بهأكبر  ،يعمل ىلأل تهليل كمية اششعاع إلأل أقل ما يمكن أثنال الاتراا الحار  الزاجد  مهي السهنة
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لبهارد  كمية إشعاع تدتل مرافاا المبامي أثنال الاتر  ا
[13]

ت كمها يمكهن أ  يصهل للمبنهأل بأحسهن كاهال  حراريهة داتله  
[14]

، 

ايغطي معد  التهوية المرفهوب بتلهك  ،حيث يمكن أ  يعطي درجة الحرار  الداتلية المطلوبة تبًعا لتأثير اششعاع الشمسي

الارافاا تبًعا لتأثير سرىة ااتخاه الرياد الساجد  
[15]

بني يهؤثر ىلهأل درجهة الحهرار  الداتليهة ت اىلأل  ذا مخد أ  توجي  الم

للارافههاا اىلههأل اودال الحههرارف للمبنههي
[16]

ت كمهها يههؤثر اتههت ف اوداار ىلههأل درجههاا الحههرار  الداتليههة للارافههاا 
[17]

، 

حيههث يههؤثر اششههعاع الشمسههي ىلههأل ىناصههر المبنههأل كاوسهههف االحههواج  
[18]

ت يههؤثر االمتههها  الحههرارف تهه   الحههواج  

ة الحرار  الداتلية ااودال الحرارف ااوسهف ىلأل درج
[19، 20]

ت مههي مهزي  مهن اششهعاىاا التهي تهم اسهتهبالها مهن ته   

اوسهف االحواج  امن ت   متحهاا التهويهة 
[21]

ت الهذلك يتعهرض سههف الهدار اوتيهر لإلشهعاع الشمسهي المباشهر ىلهأل 

، مما يساىد ىلأل تااياها داتهل الاهراف مهي بسبب امتصاص التربة وشعة الشمس ادرجة الحرار  ،ىكس الدار اوريي

الدار اوريي
[22]

ت امتيخة لذلك  ناك اتت ماا ملحوظة لدرجاا الحرار  الداتلية بين اوداار الماتلاة 
[23]

 ت
 

الهذلك أجههرا بعههر الدراسههاا تهيههيم اودال الحههرارف للبي ههة الداتليههة للمبههامي الخامعيههة 
[24، 25، 26، 27، 28]

، 

الكههن لههم تركههز الدراسههاا تههأثير التوجيهه  ااتههت ف اوداار ىلههأل اودال الحههرارف للارافههاا التعليميههةت الههذلك 

يركز البحث ىلأل دراسهة تهأثير التوجيه  ااتهت ف اوداار ىلهأل اودال الحهرارف للارافهاا بالمبهامي الخامعيهة 

 تمايول ،إبريل ،ت   الاتر  الحار  للعام الدراسي مي )أشهر: مارس
 

 إشكالية الدراسةت 1ت1

 ابالتهالي ،اتأثير اششهعاع الشمسهي ىلهأل ىناصهر المبنهأل ،الحرار  مي صعيد مصر ااممراً شرتااع درج

 ا اتأثير ،ىلأل ااجهات  الماتلاةمتوجي  المبنأل يؤثر ىلأل كمياا اششعاع الشمسي الساق   ؛ىلي توجي  المبني

للمبهامي  مي الارافاا التعليمية مية الراحة الحرارية باشيامة إلي أاوداار العليات ىلي اوسهف تصوصاً مي 

تمههر الحاجههة إلهي تهيهيم اودال الحههرارف للبي هة الداتليهة للمبههامي  ،الخامعيهة اتأثير ها ىلهي تعلههم اأدال الطه ب

 الحار  الخامةت الخامعية بصعيد مصر لتحديد المدف الم جم من العوامل البي ية مي الارافاا التعليمية بالمناط 

 الهدف من الدراسةت 1ت2

يهههدف البحههث إلههي دراسههة تههأثير التوجيهه  ااتههت ف اوداار ىلههأل اودال الحههرارف للارافههاا مههي المبههامي 

لهيهاس المهدا الم جهم  ،مايول ،إبريل ،الحار  من العام الخامعي التي تشمل أشهر )مارسالخامعية ت   الاتر  

 لنطا  درجاا الحرار  المهبولة لتحهي  الراحة الحرارية الط بت

 مريية الدراسة ت1ت3

معمم الارافاا الداتلية للمبامي الخامعية مي اشقليم الحهار الخهاف بمصهر ال تلبهي الحهد ياترض البحث أ  

 اودمي من الراحة الحرارية لمستادميها ت   الاتر  الحار ت

 منهخية الدراسةت 1ت4

يتناا  البحث دراسة تأثير التوجي  ااتت ف اوداار ىلأل اودال الحرارف للارافاا مهي المبهامي الخامعيهة 

 ت   الاتر  الحار  من العام الخامعي الم يتم يتناا  تأثير اوحما  الحرارية داتل الارافاات

 تم استخدام "المنهج التحليلي " في:
 

 لمدينة سو الت التحليل المناتي 

 دراسة تحليلية لمبني كليتي الزراىة االتربية بخامعة سو ال الخديد  كم ا  تطبيهيت 

 تحليل متاج  الهياساات 
 

 تم استخدام "المنهج التطبيقي" في:
 

 الرطوبة النسبيةل للارافهاا ااومنيهة ،إجرال الهياساا الميدامية )درجاا الحرار  الداتلية االاارجية، 

صهباحاً 9لت يهتم الهيهاس ته   الاتهر  الحهار  )مهن1ىن طري  أجهز  الهياس المويحة بالخدا  رقهم )

 مت2018 -م2017للعام الدراسي  ،مايول ،أبريل ،أيام ت   أشهر)مارس6مساًلل لمد  3إلي 
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 تمي متر  الهياساوجهز  المستادمة  ت:1 جدول

 

 

 

 

 

 

 دراسة الحالة. 2

 لمدينة سو الالتحليل المناتي ت 2ت1

متراً مو  سهطح  67شرقاً اترتاه  31٫69شماالً ات  طو  26٫56تهه مدينة سو ال ىلأل ت  ىرض 

تهههه مههي منطهههة مصههر العلبهها الخنوبيههة طبهههاً لتصههنيف الكههود المصههرا لتحسههين كاههال  اسههتادام الطاقههة  ،البحههر

الصادر ىن المركز الهومأل لبحوث اشسكا  االبنال
 [29]

 لت 2 ،1كما  و مويح بالشكلين رقمي ) 

 

 

 

 

 

 

 

م 47٫9م إلهي 15٫7 بهين الصهيف  مصل مي اتترااد درجاا الحرار 
[30 ]

كمها مويهح مهي الشهكل رقهم 

 %ل مي57) اأىلأل قيماً لها مايو شهر مي %ل30) لها قيمة أقل بين النسبية الرطوبة درجاا لت كما تترااد3)

ل شتالً 57-%44) ،صيااً %ل 45-%30شهر ينايرت ابين )
[31]

شهمالية اشهمالية فربيهة  متهب للرياد ت ابالنسبة

الصهيف متههب شهمالية فربيهة  اشهمالية  مصل مي أما شتاًل،
[31]

 ،شههر )مهارس مهي مطهر كميهة أكبهر ت اتسهه 

 السهنة شههور بهاقي أمها ،مهمل ٫1اديسمبرل ) ،مبراير ،ايلي  شهر )يناير ،ممل ٫2) امايول تهدر بحوالي ،أبريل

اومطهار سههوط مي الشديد  بالندر  مدينة سو ال  تتميز اىموماً  اومطار، سهوط ت لها مينعدم
[31]

 ابالنسهبة .

مباشهراً اقويهاً،  الشمسهي اششعاع يكو  ا العام طوا  الصامية بالسمال سو ال مدينة متتميز الشمسي، لإلشعاع

مبراير شهر مي قيمة اأقل شهرف يوميو ايوليو، من كل مي الشمسي تحدث أىلأل قيماً لإلشعاع كما أ 
[32]

 ت  

 

 

 

 

 

 ت[30]سو ال لمدينة العام ت   حرار  درجة اأدمأل وىلأل الشهرية الهيم متوسطاا :3شكل 
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 دراسة تحليلية لمبني "كلية الزراىة بخامعة سو ال الخديد " كم ا  تطبيهي ت2ت2

الذلك تهم  ،اتم استبعاد ىدد من الكلياا لعدم تشغيلها بكامل قوتها ،االستاداماا الداتليةتم اتتيار ىدد من المبامي ُمكتملة مي 

 اتتيار مبني كليتي الزراىة االتربيةتتم  الذلك ،استادام بعر المبامي بصور  مؤقتة لحين االمتهال من تنايذ باقي مبامي الخامعة
 

سو ال الخديد  مي مدينة سو ال الخديد  كما  و مويهح بالشهكل رقهم يهه مبني كلية التربية بخوار المدتل الرجيسي لخامعة 

م4711لت  يتكو  المبني من أربعة أداار متكرر  اأريي بمساحة إجمالية 4)
2
م1531  مي المبنهي بمسهاحة اكما يوجد منال ،

2
ت 

ايههه مبنهي كليهة  يطل ىليهمها جهزل مهن الاصهو  امكاتهب أىضهال  ي هة التهدريست انالا يتكو  المبني من جناحين يتوسطهما ال

لت  يتكهو  3الزراىة فرب المدتل الرجيسي لخامعة سهو ال الخديهد  مهي مدينهة سهو ال الخديهد  كمها  هو مويهح بالشهكل رقهم )

م7492المبني من تمسة أداار متكرر  اأريي بمساحة إجمالية 
2
م3147ي بمساحة توجد ث ثة أمنية مي المبن ،

2
ت يتكو  المبني 

 من ث ثة أجنحة تتوسطها أمنية يطل ىليها جزل من الاصو  االمعامل ا مكاتب أىضال  ي ة التدريست 

 

 

 

 

 

 
 

 الموقه العام  لمبني  كليتي الزراىة االتربية بخامعة  سو ال الخديد ت :4 شكل 
 

 ،مهدرجااالوظهاجف ) متنوىهةلتم هل مرافهاا  ،اتلاهة مهي ماتلهف اوداارمُ التوجيههاا ال ذااأماكن الهياس: تم إتتيار ىدد من الارافهاا  -

 ل وماكن الهياس بمبني كليتي الزراىة االتربيةت2كما مويح بالخدا  رقم ) ،مكاتبل بمبني كليتي الزراىة االتربية ،معامل ،مصو  ،قاىاا

 أماكن الهياس بمبني كليتي الزراىة االتربيةت :2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج. 3

 مبني كلية الزراىة ت3ت1

 تأثير اتت ف التوجي  ىلأل اودال الحرارف للارافاا التعليمية ت3ت1ت1
ل متوس  قيم درجاا الحرار  الداتلية للارافاا ذاا التوجيهاا الماتلاة ادرجة حهرار  5يويح الشكل رقم )

أيهام  6الهوال الاارجي بمبني كلية الزراىة ت   الاتر  الحار  من متر  الدراسهة بالكليهة )االتهي تم هل الهيهاس لمهد  
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درجاا الحهرار  الداتليهة لخميهه لكل شهر ت   اوشهر"مارس، أبريل، مايول، ايتضح أيضاً من ت   الشكل أ  

ظههرا امرتاعهة  11الارافاا مي جميه التوجيهاا منااضة ىهن درجهة حهرار  الههوال الاهارجي مهن بعهد السهاىة 

أل ي حههت تهههارب درجههاا  -5ظهههرات امههن دراسههة الشههكل رقههم ) 11ابتههدال مههن اليههوم الدراسههي احتههأل قبههل السههاىة 

اتر  الحار  من العام الخامعيت حيث مخد أ  الاار  بين متوس  درجهاا الحرار  الداتلية لخميه التوجيهاا ت   ال

كلاهنل، كمها يتضهح مهن الشهكل أ  جميهه الارافهاا ذاا  2الحرار  الداتليهة لخميهه التوجيههاا يصهل إلهأل حهوالي )

ذاا  ظهرا مها ىهدا الهاىهة 12التوجيهاا الماتلاة ارتاعت ىن مطا  مدا درجاا الحرار  المهبولة من بعد الساىة 

 ل، حيث طوا  اليوم الدراسي درجاا داتل مطا  مدا درجاا الحرار  المهبولةت 2التوجي  الشما  الشرقي )قاىة
 

كما  أثرا اومنية ىلي درجاا الحرار  الداتلية للارافاا المطلة ىليها ُمهارمة "بهالاراف )الاصهلل المطهل 

د أم  اِرتاه متوس  درجة حهرار  الاهراف الهداتلي ىلي الواجهة الاارجية" )ذا ماس توجي  المكاتبل، حيث مخ

ل بمهدار 3، مكتب2، مكتب1للاصل ىن متوس  درجاا الحرار  الداتلية للارافاا المطلة ىلأل اومنية )مكتب

بل، كمها يتضهح مهن الشهكل  -5كلانل ىلأل التهوالي، االهذف يتضهح مهن الشهكل رقهم ) 1 - 0٫8 -1٫1اليتعدف )

طلة ىلأل اومنية درجاا الحهرار  الداتليهة مهي جميهه ااقهاا الدراسهة داتهل مطها  أيضا أ  جميه الارافاا الم

مههدا الحههرار  المهبولههة تهريبهها، أمهها الاصههل المطههل ىلههأل الواجهههة الاارجيههة )الاصههلل ارتاههه ىههن مطهها  مههدا 

 ظهرات  11درجاا الحرار  المهبولة من بعد الساىة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
الحهرار  الداتليهة للارافهاا ذاا التوجيههاا الماتلاهة بمبنهي كليهة الزراىهة مهي متهر  متوسه  قهيم درجهاا  :5 شكل 

 مل ت   الاتر  الحار ت3ص إلي 9الهياس )من 
 

 

 دال الحرارف للارافاا التعليميةتأثير اتت ف اوداار ىند التوجيهاا الماتلاة ىلأل او ت3ت1ت2
 الخنوب الشرقي ا الشما  الشرقي:مهارمة بين درجاا الحرار  للهاىاا ذاا التوجي   -

ل متوس  قيم درجاا الحرار  للهاىاا ذاا التوجي  الخنهوب الشهرقي االهاىهاا ذاا 6يويح الشكل رقم )

التوجي  الشمالي الشرقي بمبني كلية الزراىة ت   الاتر  الحار  من متر  الدراسة بالكلية )االتهي تم هل الهيهاس 

أبريل، مايو"ل، ايتضهح مهن دراسهة الشهكل اِرتاهاع درجهاا الحهرار  الداتليهة أيام ت   أشهر"مارس،  6لمد  

للهاىاا ذاا التوجيه  الخنهوب الشهرقي ىهن الهاىهاا ذاا التوجيه  الشهما  الشهرقي مهي الهدار ال هامي ااوتيهر 

ىهن ت   الاتر  الحار ت حيث مخد أ  الاار  بهين متوسه  قهيم درجهاا الحهرار  الداتليهة لهاىهة الهدار اوتيهر 

أمها ىهن الهاىهاا ذاا التوجيه  الشهما  الشهرقي منخهد أ  الاهار  بهين  ،كلاهنل1٫4قاىة الدار ال امي ال يتعهدا )

كلاههنل،  0٫9متوسهه  قههيم درجههاا الحههرار  الداتليههة لهاىههة الههدار اوتيههر ىههن قاىههة الههدار ال ههامي ال يتعههدا )
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اع درجهاا الحهرار  الداتليهة للهاىهاا لتعرض سهف الدار اوتير لإلشعاع الشمسي المباشرت كما ي حت ارتاه

ظههراً،  12مأل اوداار الماتلاة ىن مطها  مهدا درجهاا الحهرار  المهبولهة مهأل معمهم الوقهت مهن بعهد السهاىة 

الكههن مخههد أ  درجههاا الحههرار  الداتليههة لخميههه اواقههاا للهاىههة ذاا التوجيهه  الشههما  الشههرقي الواقعههة بالههدار 

 ر  المهبولة ت   الاتر  الحار  من العام الخامعيت ال امي داتل مطا  مدا درجاا الحرا
 

ايتضح أيضاً من ت   الشكل أ  درجاا الحرار  الداتلية للهاىاا مأل اوداار الماتلاهة االتوجيههاا الماتلاهة 

 صباحا امرتاعة قلي  ابتدال من اليوم الدراسيت 10منااضة ىن درجة حرار  الهوال الاارجي من بعد الساىة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

المسهاق  اومهيهة للهاىهاا ذاا التوجيه  الخنهوب الشهرقي االهاىهاا ذاا التوجيه  الشهمالي الشهرقي بمبنهي كليهة  :6 شكل 

 مل مي الاتر  الحار ت3ص إلي 9الزراىة، امتوس  قيم درجاا الحرار  لهم مي الدار ال امي ااوتير ت   متر  الهياس )من 
 

 للاراف المطل ىلي الواجهة الاارجية االُمطل ىلأل الانال:مهارمة بين درجاا الحرار   -

ل متوس  قهيم درجهاا الحهرار  للارافهاا الُمطلهة ىلهأل الانهال، االارافهاا المطلهة ىلهأل 7يويح الشكل رقم )

الواجهة الاارجية مه ثباا التوجي  بمبني كلية الزراىة ت   الاتر  الحار  من متر  الدراسة بالكلية )االتهي تم هل 

مرافهاا ىبهار  ىهن مصهو  االاهراف  ةث ثهتوجهد أيام ته   أشههر"مارس، أبريهل، مهايو"ل، حيهث  6هياس لمد  ال

ايتضح مهن دراسهة الشهكل اِرتاهاع درجهاا الحهرار   ،الرابه بالدار ال امي االمطل ىلأل الواجهة ىبار  ىن معمل

صل الدار اوتير" االاراف المطل ىلهي الداتلية "للمعمل مي الدار ال امي" المطل ىلأل الواجهة الاارجية ىن "م

الانههال تهه   الاتههر  الحههار ، لعههدم مههتح الشههبابيك االمههرااد لمهها يتطلبهه  أمشههطة المعمههلت حيههث مخههد أ  الاههار  بههين 

كلاهنل  0٫3متوس  قيم درجاا الحرار  الداتليهة "لمعمهل الهدار ال هامي" ىهن "مصهل الهدار اوتيهر" يصهل إلهي )

ابالنسبة "للاراف المطل ىلي الانال" إرتاه متوس  درجاا الحرار  "مصل الهدار اوتيهر" بسبب أمشطة المعملت 

كلانل بسهبب تهأثير درجهاا حهرار  الانهال ىلهأل درجهاا الحهرار   0٫9ىن "مصل الدار ال امي" بمهدار اليتعدف )

طل ىلي الانهال بمههدار الداتلية لاصل الدار ال امي، حيث إماار متوس  قيم درجاا الحرار  الداتلية للاصل الم

 كلانل ىن المعمل المطل ىلي الواجهة الاارجية مي الدار ال اميت 0٫7)
 

ايتضههح أيضههاً مههن تهه   الشههكل إرتاههاع درجههاا الحههرار  الداتليههة للمعمههل االاصههو  المطلههة ىلههأل الانههال 

ظههراً ته    12 االواجهة الاارجية ىن مطا  مدا درجاا الحرار  المهبولهة مهي معمهم الوقهت مهن بعهد السهاىة

الاتههر  الحههار ت كمهها مخههد أ  درجههاا الحههرار  الداتليههة للمعمههل االاصههو  المطلههة ىلههأل الانههال االواجهههة الاارجيههة 

 صباحا امرتاعة تهريبا ابتدال من اليوم الدراسيت 10منااضة ىن درجة حرار  الهوال الاارجي من بعد الساىة 
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المساق  اومهية للاراف الُمطل ىلأل الانهال، االاهراف المطهل ىلهأل الواجههة الاارجيهة بمبنهي كليهة الزراىهة،  :7 شكل 

 مل مي الاتر  الحار ت3ص إلي 9امتوس  قيم درجاا الحرار  لهما مي الدار ال امي ااوتير ت   متر  الهياس )من 
 

 مبني كلية التربيةت 3ت2

 التعليمية تأثير اتت ف التوجي  ىلأل اودال الحرارف للارافاا ت3ت2ت1
ل متوسه  قهيم درجهاا الحهرار  الداتليهة للارافهاا ذاا التوجيههاا الماتلاهة بمبنهي 8يويح الشهكل رقهم )

، أشههر "مهارسأيام ت    6كلية التربية ت   الاتر  الحار  من متر  الدراسة بالكلية )االتي تم ل الهياس لمد  

من تهارب درجاا الحرار  الداتلية لخميه التوجيهاا ته   الاتهر  الحهار  أبريل، مايو"ل، ايتضح من الشكل 

 ،21 ،29ل* أف أ  كميهة الحهرار  المنتهلهة إلهيهم تسهااف )Qfluxاذلهك بسهبب تههارب قهيم ) ،من العام الخهامعي

23، 15، 19، 15، 23، 26 w/m
2

 ،2مكتهههب ،1مكتهههب ،المهههدرل ،2قاىهههة ،1، قاىهههة1ل للارافهههاا )مصهههل

ل سههخلها "الاصههل ذا التوجيهه  Qfluxم؛ منخههد أ  أىلههي قيمههة )1ل ىلههأل التههوالي ىنههد السههاىة 3مصههل ،2مصههل

حيهث مخهد أ  الاهار  بهين متوسه  درجهاا  ،الشمالي" امتيخة لذلك سهخل أقهل قيمهاً لهدرجاا الحهرار  الداتليهة

 ت أل -8كما مويح بالشكل رقم ) كلانل 1الحرار  الداتلية لخميه التوجيهاا يصل إلأل حوالي )
 

مهارمة "بالاراف )المكتبل المطل ىلهي كما أثر الانال ىلي درجاا الحرار  الداتلية للارافاا المطلة ىلي  

حيهث مخهد أمه  اِرتاهه  ،بل -8االهذف يتضهح مهي الشهكل رقهم ) ،الواجهة الاارجية" )ذا ماهس توجيه  الاصهو ل

، 2متوس   درجة حرار  المكتب ىن متوس  درجاا الحرار  الداتلية للارافاا المطلهة ىلهأل الانهالين )مصهل

اِرتااع درجهاا الحهرار  الداتليهة  أيضاايتضح كلانل ىلأل التواليت  0٫7، 0٫6ل بمهدار ال يتعدا ىن )3مصل

ا  درجههاا الحههرار  المهبولههة مههي معمههم الوقههت )بعههد للارافههاا ماتلاههة التوجيهه  بمبنههي كليههة التربيههة ىههن مطهه

 صل ت   الاتر  الحار  من العام الخامعيت11الساىة
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درجهاا الحهرار  الداتليهة للارافهاا ذاا التوجيههاا الماتلاهة بمبنهي كليهة التربيهة مهي متهر  قهيم متوسه   (:8شككل  

 الحار تمل ت   الاتر  3ص إلي 9الهياس )من
 

(Qflux) * ت   سطح مات تهاس بوحهد   الطاقة الحراريةيُعرف بأم  امتها   :معد  التدم  الحرارفw/m
2 

[33]
ايتم حساب  كاآلتي ،

[34]
: 

    Qflux = K*ΔT /x 

K:  معامل امتها  الحرارW/(m²·K) ، ΔTدرجتي حرار  الوسطين : الار  بين (K)،X :  سمك الحاج (m) 

 تأثير اتت ف اوداار االتوجيهاا الماتلاة ىلأل اودال الحرارف للارافاا التعليمية ت3ت2ت2
 الغربي االخنوب الغربي:مهارمة بين درجاا الحرار  للهاىاا ذاا التوجي  الشما   -

ل متوسهه  قههيم درجههاا الحههرار  الداتليههة للهاىههاا ذاا التوجيهه  الخنههوب الغربههي 9يويههح الشههكل رقههم )

االهاىاا ذاا التوجي  الشما  الغربي بمبني كلية التربية ت   الاتر  الحار  من متهر  الدراسهة بالكليهة )االتهي 

ن اوشهر"مارس، أبريل، مايو"ل، امن دراسة الشكل يتضهح أيام ت   كل شهر م 6تم ل متوس  الهياس لمد  

أ  اِرتاههاع درجههاا الحههرار  الداتليههة "للهاىههاا ذاا التوجيهه  الخنههوب الغربههي االشههما  الغربههي" مههي اوداار 

ص تهريبها ته   الاتهر  11الماتلاة ىن مطا  مدا درجاا الحرار  المهبولة مي معمم الوقت مهن بعهد السهاىة

/ طالب2م 1٫5من يالتهوية فير كامية مه اجود الط ب بنسبة إشغا  أىلبسبب أ   الحار 
[35]

ت 2طالب/م5ت1 

كما م حت أ  الاهار  بهين متوسه  قهيم درجهاا الحهرار  الداتليهة "للهاىهة ذاا التوجيه  الخنهوب الغربهي" مهي 

ذاا التوجيهه  الشههما  كلاههنل، أمهها بالنسههبة "للهاىههة  1٫1الههدار الرابههه االمكتبههة مههي الههدار اوا  اليتعههدف ىههن )

الغربي" منخد أ  الاار  بين متوس  قيم درجاا الحرار  الداتلية لهاىهة الهدار اوتيهر ىهن المكتبهة مهي الهدار 

 كلانلت  0٫7اوا  اليتعدف ىن )

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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المساق  اومهية للهاىاا ذاا التوجي  الشما  الغربي االهاىاا ذاا التوجي  الخنهوب الغربهي بمبنهي كليهة  :9 شكل 

 مل مي الاتر  الحار ت3ص إلي 9التربية، امتوس   قيم درجاا الحرار  لهم مي اوربه أداار ت   متر  الهياس )من 

 اارجية ا الُمطل ىلأل الانال:مهارمة بين درجاا الحرار  للاراف المطل ىلي الواجهة ال -

ل متوس  قيم درجاا الحرار  الداتليهة للاهراف الُمطهل ىلهأل الانهال، االاهراف الُمطهل 10يويح الشكل رقم )

ىلأل الواجهة الاارجية بمبني كلية التربية ت   الاتر  الحهار  مهن متهر  الدراسهة بالكليهة )االتهي تم هل متوسه  

اوشهههر"مارس، أبريههل، مههايو"ل، امههن دراسههة الشههكل مخههد اِمااههاض  أيههام تهه   كههل شهههر مههن 6الهيههاس لمههد  

درجاا الحرار  الداتلية "للاراف المطل ىلأل الانال"ىن "الاراف المطل ىلأل الواجهة الاارجية" ته   الاتهر  

الحههار ت كمهها مخههد أ  الاههار  بههين متوسهه  قههيم درجههاا الحههرار  الداتليههة "لمكتههب الههدار اوتيههر" المطههل ىلههي 

كلاههنل لتعههرض سهههف الههدار اوتيههر لإلشههعاع  1٫1ة الاارجيههة ىههن "مكتههب الههدار ال ههامي" ال يتعههدا )الواجههه

الشمسي المباشرت أما ىن الاراف المطل ىلأل الانهال اِمااهر متوسه  درجهاا الحهرار  الداتليهة "لاصهل الهدار 

حهرار  الانهال ىلهأل  كلاهنل بسهبب تهأثير درجهاا 0٫6ال امي" ىن "مصل الدار الرابه" بمههدار ال يتعهدف ىهن )

درجاا الحرار  الداتلية، حيث إماار متوس  قيم درجاا الحرار  الداتلية للاصل المطل ىلي الانال بمهدار 

 كلانل ىن المكتب المطل ىلي الواجهة الاارجية مي الدار ال اميت 0٫6)
 

الههدار ال ههامي ايتضههح أيضههاً مههن تهه   الشههكل إرتاههاع درجههاا الحههرار  الداتليههة للمكاتههب االاصههو  مههي 

ظههراً ته   الاتهر  الحهار ت  11االرابه ىن مطا  درجاا الحرار  المهبولة مي معمم الوقهت مهن بعهد السهاىة 

كما مخد أ  درجاا الحرار  الداتلية للمكاتب االاصو  مي الدار ال امي االرابهه منااضهة ىهن درجهة حهرار  

رجاا الحهرار  الداتليهة للمكتهب مهي الهدار الرابهه ظهراً، الكن ارتاعت د 11الهوال الاارجي من بعد الساىة 

 ىن درجة حرار  الهوال الاارجي ت   اليوم الدراسي بأكمل ت
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المساق  اومهية للاراف الُمطل ىلأل الانال، االاراف الُمطهل ىلهأل الواجههة الاارجيهة بمبنهي كليهة  :10 شكل 

ص 9التربية، امتوس  قيم درجاا الحرار  لهما مي الدار اوريي اال امي ااوتير ته   متهر  الهيهاس )مهن 

 ت)مارس اأبريل امايول مل مي الاتر  الحار  من العام الخامعي3إلي 

 صةالخال. 4

ىلأل اودال الحرارف للارافهاا ته    تأثير التوجي ، ااتت ف اوداار تم إجرال البحث حو  دراسة

الاتر  الحار  للعام الدراسي الخهامعي بخامعهة سهو ال الخديهد  بمبنهأل كليتهي الزراىهة االتربيهة، كنمهوذل 

 للمناخ الحار الصحرااف اأظهرا النتاج :   

   الداتلية لخميه التوجيهاا ت   الاتر  الحار  من العام الخامعي، حيث تهارب قيم درجاا الحرار

مخههد أ  الاههار  بههين متوسهه  درجههاا الحههرار  الداتليههة لخميههه التوجيهههاا بمبنههأل كليتههي الزراىههة 

 كلانل ىلأل التواليت 1٫0، 2٫0االتربية يصل إلأل )

 الُمطلهة ىليهها بمبنهأل كليتهي  تؤثر درجاا الحرار  للانهال ىلهي درجهاا الحهرار  الداتليهة للارافهاا

الزراىة االتربية، حيث اِماار متوسه  درجهاا الحهرار  الداتليهة للارافهاا الُمطلهة ىلهأل اومنيهة 

كلاههنل تهه    1٫0بمهههدار ) -ذاا ماههس التوجيهه   -ىههن الارافههاا المطلههة ىلههأل الواجهههة الاارجيههة 

 الاتر  الحار ، بسبب تأثير اماااض درجاا حرار  الانالت 

  لدرجاا الحرار  الداتليهة ىهن مرافهاا الهدار ال هامي ته   الاتهر   قيممرافاا الدار اوتير أىلأل سخلت

 الحار  بمبنأل كليتي الزراىة االتربية؛ اذلك بسبب تعرض سهف الدار اوتير لإلشعاع الشمسي المباشرت

  لهدرجاا الحهرار  الداتليهة ىهن بهاقي قهيم سخل الاصل ذا التوجي  الشمالي بمبنهأل كليهة التربيهة أقهل

؛ اذلههك قههيمالارافههاا، ىلههأل ىكههس المعمههل ذف التوجيهه  الشههمالي بمبنههأل كليههة الزراىههة سههخل أىلههأل 

 بسبب ىدم متح الشبابيك االمرااد لما تتطلب  أمشطة المعملت 

 اِرتاعههت درجههاا الحههرار  الداتليههة للارافههاا التعليميههة بمبنههأل كليتههي الزراىههة االتربيههة ىههن مطهها  

ص ته   الاتهر  الحهار  مهن العهام 11درجاا الحرار  المهبولهة مهي معمهم الوقهت مهن بعهد السهاىة 

الخامعي، لعدم متح الشبابيك حيث يسبب احتباًسا حراريًلها داتهل الارافهاا مهه ةيهاد  ىهدد الطه ب، 

 اأيضا ىدم معالخة ااجهاا المبامي بطريهة سليمة، مما يسبب ىدم الراحة الحرارية للط بت

  يُاضههل توجيهه  مرافههاا المبههامي الخامعيههة ىلههي اومنيههة الداتليههة حيههث امااضههت درجههاا الحههرار  للارافههاا

يليهها مرافهاا التوجيه  الشهمالي االشهما   ،المطلة ىلي االمنيهة الداتليهة ىهن المطلهة ىلهي الواجههاا الاارجيهة
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ب اقههت أكبههر كالمههدرجاا مهها بالنسههبة لههنداار مياضههل ايههه الارافههاا التههي يهضههي بههها الطهه أالشههرقيت 

 اايه باقي الارافاا مي باقي اوداارت  ،االهاىاا الدراسية االاصو  مي اوداار المنااضة كالدار ال امي
 

 التوصيات. 5

 توصياا تاصة بمبني كليتي الزراىة االتربية مي جامعة سو ال الخديد : -

   طالهب2م 1٫5ك امهة الطه ب ىهن البد من اجود التهوية المستمر  داتل الارافاا مي ةيهاد /
[35]

، 

حتههي ال ترتاههه درجههاا الحههرار  الداتليههة ىههن مطهها  درجههاا الحههرار  المهبولههة لراحههة الطهه بت 

 اإ  كامت أاقاا اومشطة ال تسمحت ،االتهوية المستمر  للمعامل مي فير أاقاا العمل

  اإسههتادامها ىلههأل ،الخنوبيههةإسههتادام كاسههراا الشههمس المركبههة لتمليههل النوامههذ مههي الواجهههاا 

للحهد  ،العكس  أا ثابتة ااومهية متحركة الرأسية اوسلحة جعل حالة مي االغربية الشرقية الواجهاا

 من دتو  أشعة الشمس لاار درجاا الحرار  الداتلية ت   الاتر  الحار ت

 التهي  ،مباشهر ال الشهمس إستادام مواد ىاةلهة أا مهواد ىاكسهة لسههف الهدار اوتيهر للحهد مهن أشهعة

 ثؤثر ىلي الراحة الحرارية للط بت
 

 المبامي الخامعية: مرافاا داتل الراحة الحرارية توصياا تاصة بتصميم المبامي مي المناط  الحار  الخامة لتحهي  -

 

  إستادام اومنية الداتلية مي تصميم المبامي الخامعية ااش تمام بتنسيهها بزراىتها اايهه العناصهر

بههها، لتلطيههف درجههاا الحههرار  داتههل تلههك االمنيههة ابالتههالي تعمههل ىلههأل امااههاض درجههاا الماجيههة 

الحرار  الداتلية للارافاا التعليمية المطلة ىلأل اومنية، مما يؤدف الهأل امااهاض درجهاا الحهرار  

 داتل الارافاا المطلة ىلي تلك اومنيةت

  ااجهاا مي االتكسيراا االكراميش البرااةا اك ر  ةياد  مه مناسبةال الشمس كاسراا إستعما 

 .للارافاا الداتلية الهوال حرار  درجة تااير ىلي يعمل مما الم  ، لتومير المبامي

 اذلهك الااتحهةت اولوا  مه إستعما  الم   لزياد  الاارجية، المبامي وسطح الاشن النهو إستادام 

 .المبامي مرافاا داتل إتتراقها الحرار  اىدم ىكس ىلي الهدر  ل  الااتح اللو  و 

 للتغلهب اذلهك ىاليهة حراريهة سهعة ذاا ابمهواد سميكة تكو  بحيث للمبامي الاارجية الحواج  بنال 

 الحهواج  اإسهتعما  .بهها المنهاط  الحهار  الخامهة تتميهز الهذف الكبيهر الحهرارف المدا ىلي تاصية

 .المتحرك الهوال ذاا المزداجة

  اسههتادام مكههر  المشههربياا الاشههبية أمههام متحههاا المبههامي اذلههك للحههد مههن أشههعة الشههمس التههي تههدتل

الارافاا اأيضا تنميم ىملية االيهال  الطبيعيهة االتهويهة، اايضها يهؤدف اسهتادام المشهربياا الهأل 

 ةياد  االظ   ىلأل ااجهاا المباميت  

  جههاا المبهامي الخامعيهة اتصوصها مهي المتحهرك مهي اا الههوال ذاا المزداجهة الحهواج  إسهتعما

عمههل ىلههأل تهليههل درجههاا الحههرار  الداتليههة لارافههاا المبههامي اتصوصهها يالواجهههاا الغربيههة، ممهها 

 الارافاا المطلة ىلأل الواجهاا الغربيةت

 الدراسات المستقبلية. 6

  داتهل الارافهاا التعليميهة بالمبهامي ىلهي الراحهة الحراريهة للطه ب اوحما  الحراريهة تأثير دراسة

 الخامعية مي الاتر  الحار ت 

 لتحسهين اودال الحههرارف للارافهاا التعليميههة  المحاكهها السهلبية ىههن طريه   االسههتراتيخياا اسهتادام

 بالمبامي الخامعية مي الاتر  الحار  لتومير الراحة الحرارية للط بت
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THE EFFECT OF ORIENTATION AND ORDERING FLOORS ON THE 

THERMAL PERFORMANCE OF INTERNAL SPACES IN THE 

FACULTIES OF AGRICULTURE AND EDUCATION AT NEW SOHAG 

UNIVERSITY DURING THE HOT PERIOD 

ABSTRACT 

The research aims to study the effect of orientation and different floors on the thermal performance of spaces 

in university buildings during the hot period of the university year in the building of the Faculties of Agriculture 

and Education at New Sohag University. To achieve the objective of the study, the research depends on the 

analytical method and field measurements, which includes field measurements, so (outdoor and indoor 

temperatures, and relative humidity) ) were measured for the spaces of the Faculties of Agriculture and Education 

overlooking the yards as well as on the external facades when the different orientations and floors, which 

represents the measurement of 6 days of each month (March, April, May). The results showed the convergence of 

indoor temperatures for all directions during the hot period in the building of the Faculties of Agriculture and 

Education, where we find that the average difference is not more than 2k° because the ventilation is insufficient in 

the spaces. The indoor temperatures of the spaces overlooking the courtyards of the Faculty of Agriculture and 

Education on the outdoor were reduced by an average of 1.0 2k° during the hot period.  The spaces of the final 

floor also recorded higher of indoor temperature than the second floor spaces during the hot period in the faculty 

of agriculture and education building, in order to expose the ceiling of the final floor of direct solar radiation. The 

indoor temperatures of the spaces with different directives in the Faculties of Agriculture and Education building 

during the hot period are also shown to be higher than the range of temperatures accepted most of the time after 

12:00 pm (which represents 50% to 60%). Of the total number of hours of measurement during the hot period of 

the academic year. Therefore, it’s recommended that there is continuous ventilation in the educational spaces so 

that indoor temperatures don’t rise above the range of indoor temperatures acceptable for the comfort of students, 

which affects their performance and educational achievement. 

Keywords: Thermal comfort - university buildings - thermal performance - orientation - different floors.  
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