العزل وااللوان أدوارهما رئيسية في التأثيرات المناخية على المبنى.
تنتقل عادة الطاقة الح اررية من االجسام الساخنة الى االجسام الباردة وحيث ان كثافة الهواء الساخن
اقل من الهواء البارد فالهواء الساخن يصعد الى االعلى ويحل محله الهواء البارد.
الحررية بين اجزاء أي مبنى اما بالتوصيل المباشر وذلك بإنتقال الح اررة في اجزاء
ا
وتنتقل الطاقة

المادة نفسها واما بالحمل الحراري وهو انتقال الح اررة من مادة الى اخرى عن طريق السوائل أو الهواء

واما باالشعاع وهو انتقال الح اررة من الجزء الساخن على الجزء البارد عن طريق االشعة أو الطاقة
االشعاعية للجسم.

فللحصول على مبنى معزول تماما ومثالي مناخيا فيجب ان يكون الغالف الخارجي للمبنى مكون

من طبقتين وبسماكات كبيرة نسبياً ويكون السطح الخارجي للطبقة الداخلية مطلياً بمادة عاكسة ويكون
الفراغ بين الطبقتين مفرغاً تماماً من الهواء.

عند اضافة مادة عازلة للغالف الخارجي للمبنى (الحوائط واالسقف) فسوف يؤدي ذلك الى الحد من
انتقال الح اررة من الخارج الى داخل المبنى اثناء النهار وبالعكس اثناء الليل ويعتمد مدى تاثير
وفعالية المادة العازلة على موقعها من السطح وسماكتها فان كانت مركبة على السطح الخارجي

وسماكتها قليلة نسبياً فان درجة الح اررة الكبرى الداخلية تقل بشكل ملحوظ اما اذا كانت سماكة المادة
العازلة كبيرة نسبيا فان موقعها بالنسبة للسطح قليل التأثير.

على ضوء ذلك فقد اقيمت عدة تجارب على احد المباني بحيث وضعت المادة العازلة من الخارج
ومن الداخل وهذا يوضح مدى تاثير تركيب المادة العازلة وموقعها بالنسبة للسطح الخارجي.

وتتضح زيادة تاثير المادة العازلة على درجة الح اررة القصوى عندما تكون سماكة المادة العازلة قليلة

ويفضل ان تكون سماكة المادة العازلة مناسبة وان توضع من الجهة الخارجية للسطح.
اللون الخارجي للسطح :

عندما يكون السطح الخارجي ذا لون داكم فان درجة ح اررته ترتفع من جراء سقوط اشعة الشمس عليه

وتكون درجة ح اررته اكثر من درحة ح اررة الهواء الخارجي وعلى اثر ذلك ترتفع درجة ح اررة السطح
الداخلي للحائط وعند زيادة مقاومة السطح بتركيب مادة عازلة عليه تنخفض درجة ح اررة السطح
وبالتالي معدل انتقال الح اررة الى الحائط من الداخل.
علماً بأن زيادة كمية أو سماكة المادة العازلة التتناسب طرديا مع مفعول المادة العازلة.

ولو افترضنا بأن لدينا حائطا قليل السماكة أي مادة مقاومتها للح اررة منخفضة نسبياً ( أي غير عازلة
) ثم اضفنا له مادة عازلة فان ذلك سوف يؤدي الى انخفاض درجة ح اررة الهواء دالخلي اثناء النهار
بينما ترتفع درجة ح اررته ليال ارتفاعا طفيفا كما لو لم تكن هناك مادة عازلة.

تنخفض درجة الح اررة الكبرى الداخلية لحائط مضاف له عدة سماكات من مادة عازلة عندما يكون
لون السطح الخارجي ابيض أو اسود فكلما زادت سماكة المادة العازلة نجد ان درجة الح اررة القصوى

الداخلية انخفضت انخفاضا طفيفاً عندما يكون لون السطح الخارجي ابيض.
ومن ذلك نجد ان زيادة المادة المقاومة ( المادة العازلة ) للسطح فقط دون زيادة في خاصية حفظ
الطاقة الح اررية للسطح _ زيادة السماكة مثال _ ال تكون مجدية اال في المناطق التي تزيد درجة

ح اررة الهواء نها اًر عن  30درجة مئوية كالمناطق الصحراوية وهذا يعني ان قدرة استيعاب وحفظ
الطاقة الح اررية الي مادة ال تكون مجدية اال عندما يكون هناك تفاوت كبير في درجات الح اررة نها اًر
وليالً  ،بحيث انه في هذه الحالة تحتفظ مادة السقف بالح اررة التي تكتسبها اثناء النهار الستقادة منها
اثناء الليل وكذلك تحتفظ بالبرودة اثناء الليل ليستقاد منها اثناء النهار.

ويعتمد هذا بشكل كبير على اتجاهات الجدارن وزمن التباطؤ للمادة فاذا كان هذه الزمن حوالي
نصف نهار فانه يحدث بعض االتزان بين درجات ح اررة النهار والليل.
فمثال لو نظرنا الىى أي مبنىى لوجىدنا ان كىل سىطح مىن االسىطحة ترتفىع درجىة ح اررتىه حسىب اتجاهاتىه
الجغرافية فاذا اردنا ان نستفيد من ميزة زمن التباطؤ للسطح في الجهة الشرقية فاننا نحتىاج الىى حىوالي
 17-12سىىاعة ومىىا االسىىطح االفقيىىة والتىىي تتلقىىى معظىىم حى اررة اشىىعة الشىىمس فانهىىا تحتىىاج الىىى حىوالي
 12ساعة ،بينما الجهة الجنوبية تحتىاج الىى حىوالي  10-5سىاعات ،وامىا الجهىة الشىمالية والتىي تتلقىى
الح اررة في اوقات درحات الح اررة المنخفضة فاننا نحتاج فقط الى  5ساعات.
ومىىن هىىذه المنطلىىق نجىىد ان ىىه بامكاننىىا حفىىظ الح ى اررة الت ىي تس ىىقط خىىالل النهىىار لسىىاعات الليىىل الب ىىاردة
والعكس صحيح.
ولنتمكن من توضيح هذه الخاصية البد لنا من دراسة كل عنصر من عناصر المبنى بالتفصيل :
االسقف المصته
السقف

وهو أهم سطح في المبنى وله اكبر االثر على درجات الح اررة الداخليىة حيىث ان اكبىر كميىة مىن اشىعة

الشمس تسقط على السقف ويكون عادة معرضا الكبر قدر من تغير درجات الح اررة ويعتمىد ذلىك علىى
المادة المكونه للسقف وكذلك اللون الخارجي.

أ.

السقف المصمت والمكون من مادة واحدة أو المصىمت والمركىب مىن عىدة مىواد ذات كثافىة عاليىة

 :تكون هذه السقوف في الغالب مبنية بصورة افقية وتتكون من مىادة االسىمنت التىي تتميىز بالقىدرة
الكبيرة على حفظ الطاقة الح اررية.

وتنتق ىىل الحى ى اررة المكتس ىىبة م ىىن الس ىىطح الخ ىىارجي للس ىىقف ال ىىى الس ىىطح ال ىىداخلي ع ىىن طري ىىق التوص ىىيل

الحراري  ،وعلى ضوء ذلك نجد ان العوامل االساسية التي توثر علىى الميىزات الح ارريىة لهىذا النىوع مىن

السقوف هي  :اللون الخارجي والمقاومة الح اررية وقدرة المادة لحفظ الطاقة الح اررية.

هنا يحدد اللون كمية الح اررة التي يمتصها السطح أثناء النهار وكمية الح اررة التي يطلقها اثنىاء الليىل ،
وهو بذلك يحىدد بدرجىة كبيىرة حجىم الطاقىة المطلوبىة للتكييىف فىي المبىاني المكيفىة بالوسىائل الميكانيكيىة

ولكن في المباني التي اليتم فيها التكيف ميكانيكيا فان لون السطح الخارجي هو العامل الرئيسي الىذي
يحىىدد الطريقىىة التىىي تتبعهىىا درجىىة الحى اررة الخارجيىىة للسىىقف وكىىذلك مقىىدار درجىىة الحى اررة المريحىىة داخىىل
المبنى.

فلىو اخىذنا مىثالق سىقفين أحىدهما مىدهو بلىون داكىن ( الرمىادي ) واالخىر مىدهون بلىون فىات( ( االبىىيض )
لوجىىدنا ان درجىىة حى اررة السىىقف ذي اللىىون الىىداكن قىىد ارتفعىىت فىىوء درحىىة حى اررة الهىواء الخىىارجي بشىىكل

كبيىىر  ..بينمىىا يكىىون ارتفىىاع ح ى اررة السىىقف ذي اللىىون االبىىيض اقىىل أو تكىىاد التىىذكر  . .وبهىىذا تكىىون
حى اررة هىىذا السىىقف اقىىل مىىن متوسىىط درجىىة ح ى اررة الهىواء الخىىارجي مىىع االخىىذ بعىىين االعتبىىار بىىان تىىأثير

اللون الخارجي للسقف له عالقة مع كل من المقاومة الح اررية وقدرة المىادة علىى حفىظ الطاقىة الح ارريىة
وبالتىىالي علىىى درجىىة الحى اررة الداخليىىة للمبنىىى اذ كلمىىا زادت سىىماكة السىىقف ومقاومتىىه الح ارريىىة كلمىىا قىىل

تاثير اللون على درجات الح اررة الداخلية للمبنى.

يوض ىىح الش ىىكل البي ىىاني (  ) 3درج ىىات الحى ى اررة الس ىىقف بس ىىماكات مختلف ىىة ومدهون ىىة ب ىىاللونين االب ىىيض

واالسىىود يوتضىىح مىىن الشىىكل ان الفىىرء بىىين درجىىة حى اررة السىىقف تكىىون كبيىرة جىىداً بىىين اللىىونين االبىىيض
واالسود عندما تكون سماكة السقف  70ملم فقط  ،بينما ال يكون هناك فرء كبير عنىدما تكىون سىماكة
السقف  200ملم أو أكثر.

موقع العازل الحراري :

تىىزداد أهميىىة هىىذا العامىىل عنىىدما يكىىون لىىون السىىطح الخىىارجي مىىدهوناً بلىىون داكىىن  ،فعنىىدما تكىىون المىىادة
العازلة موضوعة على السطح الخارجي للمبنى فانها تقوم بمنع وخفىض الطاقىة الح ارريىة التىي تمىر مىن

خاللها للسطح الداخلي _ والىذي يكىون عىادة مىادة اسىمنتيه _ اثنىاء سىاعات النهىار والجىزء الضىيل مىن
الطاقة الح اررية التي تصل الى السىطح االسىمنتي يمتصىه هىذا السىطح واليكىون تىأثيره كبيى ار علىى درجىة

ح اررة المبنى من الداخل.
ولكن لىو وضىعت المىادة العازلىة علىى السىطح الىداخلي فعندئىذ تمىتا المىادة االسىمنتية كميىة كبيىرة مىن
الطاقىىة الح ارريىىة ( قىىدرة االسىىمنت للعىىزل ضىىئيله جىىداً ) وبىىذلك يسىىتقبل السىىطح الخىىارجي للمىىادة العازلىىة
كمية كبيرة من الطاقة الح اررية وعلى ضوء ذلك تكىون درجىة الحى اررة داخىل المبنىى اعلىى ممىا لىو كانىت
المادة العازلة موضوعة على السطح الخارجي.

تمزء المادة العازلة :

وكذلك عندما يكون السطح الخارجي عازالً للرطوبة وذا لون داكن فان ح اررته ترتفع فىوء درجىة حى اررة
الهى ىواء المح ىىيط ب ىىه واذا كان ىىت الم ىىادة العازل ىىة تح ىىت ذل ىىك الس ىىطح المباش ىىر ف ىىان درج ىىة حى ى اررة الس ىىطح

الخى ىىارجي للمى ىىادة العازلى ىىة ترتفى ىىع كثي ى ى اًر وحيى ىىث ان المى ىىادة العازلى ىىة للرطوبى ىىة ال تسى ىىمح للطاقى ىىة الح ارريى ىىة
بالخروج ،فعندها تحدث انتفاخات في السطح الخارجي وتتشقق المىادة العازلىة للرطوبىة وتفقىد خاصىيتها

المطاطية وتتفتت المادة العازلة من شدة الح اررة وتاثير ضوء الشمس.

فىىاذا كانىىت المىىادة العازلىىة مىىن النىىوع الىىذي يسىىمح بنفىىاذ الرطوبىىة مثىىل الصىىوف الصىىخري أو االسىىمنت

الرغوي فان الرطوبة تتجمىع فىوء هىذه المىادة وتحىت المىادة العازلىة للرطوبىة وتتبخىر هىذه الرطوبىة اثنىاء

ساعات النهار الحارة وتتكيف اثناء ساعات الليل الباردة ،وعنىدها يتكىون ضىعط كبيىر وفقاعىات هوائيىة

تؤدي الى تمزء المادة العازلة للح اررة لذا فان لون السطح الخىارجي للمبنىى وخاصىة االسىقف لىه اهميىة
كبيرة في المناطق الح اررية من المملكة حتى لو كانت هناك مواد عازلة للح اررة.

ب .السىىقوف المصىىنوعة مىىن مىواد خفيفىىة الىىوزن والكثافىىة سىواء كانىىت طبقىىة واحىىدة أو طبقتىىين ويفصىىل
بينهما الهواء :

االسقف المصنوعة من مىواد خفيفىة الىوزن والكثافىة سىواء كانىت طبقىة واحىدة او طبقتىين ويفصىل بينهمىا

طبقىىة مىىن اله ىواء وعىىادة مىىا تكىىون الطبقىىة الخارجيىىة مصىىنوعة مىىن االسىىمنت أو ال ىوا االسبسىىتوس أو
الصىىاج او االلمنيىىوم او الخشىىب وامىىا الطبقىىة الداخليىىة فتكىىون مىىن الخرسىىانة او ال ىوا الجىىبس او ال ىوا

الخشب.

االسقف ذات الطبقتين :
تمىتا الطبقىة الخارجيىىة مىن السىقف المكونىىه مىن طبقتىين الحى اررة التىي تكسىبها هىىذه الطبقىة ويتحىول مىىا
زاد عىىن قىىدرتها لالحتفىىاظ بالطاقىىة للمنىىاطق المجىىاورة امىىا عىىن طريىىق االشىىعاع أو عىىن طريىىق الموصىىلية
بالهواء المحيط والطاقة الح اررية المتبقة في الطبقة الخارجية للسقف تنتقل للطبقة الداخلية منه.
الرياض كيف يمكن معرفة مدى فعالية االسقف ؟
العوامل التي علىضوئها يتم معرفة مدى فعالية السقوف المكون من طبقتين هي :

الم ىواد المكونىىه لكىىل طبقىىة واللىىون الخىىارجي لكىىل طبقىىة أو كيفيىىة التهويىىة للف ىراغ الموجىىود بىىين الطبقتىىين

ومقدار العزل الحراري لكل من الطبقتين.
وسوف نتحد عن كل عامل بالتفصيل .
اللون الخارجي :

حيث ان الطبقة الخارجية من السقف تكون مكونه عادة من مواد خفيفة وغير سميكة لحد مىا لهىذا فىان
درجىة حى اررة السىطح الىىداخلي لهىذه الطبقىىة مسىىاوية لدرجىة حى اررة السىطح الخىىارجي للطبقىة الخارجيىىة مىىن
السقف ويعمل الهواء الموجود في العراف بىين الطبقتىين وطبيعىة هىذه الفىراغ كمىادة عازلىة ويخفىف كثيى ار

مىىن تىىاثير مفعىىول اللىىون الخىىارجي للطبقىىة الخارجيىىة وح اررتهىىا علىىى الطبقىىة الداخليىىة مىىن السىىقف وكىىذلك
علىىى اله ىواء الىىداخلي للمبنىىى فىىاذا كانىىت الطبقىىة الخارجيىىة مصىىنوعة مىىن الخرسىىانة االسىىمنتية ومدهونىىه

بل ىىون ف ىىاتح والطبق ىىة الداخلي ىىة مكون ىىه م ىىن لسياس ىىة اس ىىمنتية عل ىىى ش ىىبك م ىىن حدي ىىد ان ذل ىىك ي ىىؤدي ال ىىى
انخفاض درجة ح اررة الطبقة الدالخية بمقدار  5-3درجات مئوية.
تهوية الفراغ الموجود بين الطبقتين من السقف :

هناك فرء كبير بين تهوية المبنى من الىداخل وتهويىة الفىراغ الموجىود بىين طبقتىي السىقف فتهويىة الفىراغ

بىىين طبقتىىي السىىقف لىىه تىىاثير علىىى درجىىة حى اررة الطبقىىة الداخليىىة مىىن السىىقف وتىىاثير غيىىر مباشىىر علىىى
االشخاا في المبنى.
يعتمىد معىدل تغييىر الهىواء الموجىود فىي الفىراغ سىواء بايجىاد فتحىات فقىط او التهويىة الميكانيكيىة بواسىىطة

مراو الشفط على طبيعة المواد المستعملة واللون الخارجي لسطح الطبقة الخارجية من السقف.
التهوية عامل مساعد :

الرياض هل للتهوية ايجاد فتحات تهوية اكثر خاصية في خفض درجات ح اررة المبنى داخليا ؟
كمىىا ذكىىر سىىابقا بىىان الطبقةالخارجيىىة تكىىون مصىىنوعة عىىادة مىىن م ىواد خفيفىىة وغيىىر سىىميكة كثي ى اًر لىىذلك
تؤدي بسرعة الى ارتفاع درجة ح اررة الهواء في الفراغ وتنتقل الح اررة من السطح الخارجي لطبقةالسىقف
الخارجية الى الطبقة الداخلية منه اما عن طريق الحمىل او عىن طريىق االشىعاع ذي الموجىات الطوليىة

ويىىزداد مفعىىول التهويىىة للفىراغ فىىي خفىىض درجىىة ح اررتىىه عنىىدما يكىىون السىىطح الخىىارجي للطبقىىة الخارجيىىة
داكن اللون وسماكته قليلة ولكن عندما تنعكس هذه الشروط فان تهوية الفراغ تكون ذات مفعول اقل.

وقد تم تطبيق عدة تجارب على احد المباني كانىت تتكىون الطبقىة الخارجيىة للسىقف مىن الخرسىانة ذات
سىىماكة قليلىىة والطبقىىة الداخليىىة مىىن اللياسىىة علىىى شىىبك مىىن الحديىىد وكانىىت هنىىاك فتحىىات علىىى الجهىىات
االربع للمبنى وبارتفاعات مختلفة في الفراغ بين طبقتي السقف :
نتستنت( من التجربة السابقة ما يلي :
 .1امكانيىىة تخفىىيض درجىىة ح ى اررة السىىطح السىىفلي للطبقىىة الخارجيىىة للسىىقف بمقىىدار  8درجىىات مئويىىة

عن ىىدما يك ىىون الس ىىطح الخ ىىارجي للطبق ىىة الخارجي ىىة داك ىىن الل ىىون ووج ىىود التهوي ىىة الكافي ىىة للفى ىراغ ب ىىين

الطبقتين.
 .2ومن جراء التهوية الجيدة للفراغ بين الطبقتين فان درجة حى اررة الهىواء فىي وسىط الفىراغ وكىذلك درجىة
الح اررة داخل المبنى تنخفض بشكل ملحوظ.

 .3عندما يكون السطح الخارجي للطبقة الخارجية من السقف مدهوناً باللون االبيض فان تهويىة الفىراغ
بين طبقتي السقف ليس لها مفعول كبير على درجات الح اررة سواء داخل الفراغ او داخل المبنى.

مكانة اجتماعية :
الرياض نالحىظ ان مبانينىا السىابقة كانىت تتميىز بارتفىاع اسىقفها السىؤال هىل الرتفىاع االسىقف تىاثير فىي
ارتفاع أو انخفاض درجات ح اررة المبنى ؟
كىىان ارتفىىاع االسىىقف فىىي المبىىاني ذا اهميىىة كبيىىر س ىواء مىىن الناحيىىة المناخيىىة أو مىىن الناحيىىة النفسىىية
واالجتماعيىىة والجماليىىة فقىىديماً كانىىت المسىىاكن وفىىي هىىذه المنطقىىة بالىىذات ذات سىىقوف عاليىىة جىىداً وذلىىك
السباب عديدة منها :

الحصول على برودة مناسبة وذلك بارتفاع الهواء الحار الى المنىاطق العليىا مىن الغىرف ووجىود فتحىات
النوافىىذ فىىي المنىىاطق المرتفعىىة مىىن الح ىوائط وخىىروج اله ىواء الحىىار واحىىالل ه ىواء بىىارد نسىىبياً محلىىة مىىن
المناطق الداخلية للمنزل ( البهو ) والتخلا من االدخنىة الناتجىة عىن السىتعمالهم االخشىاب ( الحطىب

) في التدفئة والطبخ.

ومى ىىن االسى ىىباب االخى ىىرى هى ىىو محدوديى ىىة البنى ىىاء لى ىىدور واحى ىىد وارتفى ىىاع السى ىىقف يى ىىدل على ىىى على ىىو المركى ىىز
االجتمىىاعي ومىىا شىىابة ذلىىك ولكىىن فىىي وقتنىىا الحاضىىر ولوجىىود التبريىىد والتدفئىىة الميكانيكيىىة فىىان الرتفىىاع
السقف اهمية اقل لذلك نجد ان من االهداف الرئيسية لتقليل ارتفاع االسقف ما يلي :

.1الرغبىىة فىىي تقليىىل التكفلىىة للمبنىىى بخفىىض ارتفىىاع السىىقف دون المسىىاس ب ارحىىة السىىاكنين فيىىه حيىىث ان
تخفيض ارتفاع السقف يؤدي الى التقليل من كمية المواد المستعملة لبنىاء الجىدران واللياسىة والىدرج الىخ
وكذلك يؤدي الى خفض تكلفة العمالة والتشييد بشكل عام.
.2تخفىيض ارتفىاع السىىقف يشىجع المىواطنين علىىى اسىتعمال المنىازل المسىىبقة الصىنع والتىي باسىىتطاعتها
عند ذلك تقليل الجدران واالعمدة كاملة مما يسهل عملية الصنع والنقل والتركيب.

 .3بعىىض المصىىممين المعمىىاريين يفضىىلون السىىقف المىىنخفض النىىه يعطىىي االنطىىابع للمسىىاحة بىىالكبر
واالتساع ويدل على الخصوصية وااللفه والدفء للمكان.
 .4فىىي المبىىاني المتعىىددة الطوابىىق مىىن الممكىىن ازيىىدة عىىدد الطوابىىق بخفىىض ارتفىىاع السىىقف لكىىل طىىابق
حيث تنا انظمة التخطيط في بعض المناطق على ارتفاعات محددة للمبنى.
 .5يؤدي تخفيض السقف الى تخفيض تكلفة التكييف واالضاءة الالزمة للمبنى وكذلك الصيانة.
 .6سرعة التنفيذ.
وق ىىد اجري ىىت ع ىىدة تج ىىارب ت ىىم تخف ىىيض ارتف ىىاع االس ىىقف فيه ىىا وس ىىجلت المالحظ ىىات عل ىىى م ىىدى ت ىىاثير
اخىىتالف االرتفىىاع لالسىىقف علىىى السىىاكنين مىىن ناحيىىة الطاقىىة الح ارريىىة المنبعثىىة مىىن االسىىقف وقيسىىت
بالوحدات البريطانية لكل ساعة وكانت نتائ( التجارب كما هو موضح بالجدول رقم ( .) 2
ولنىىتمكن مىىن معرفىىة واسىىتيعاب االرقىىام المىىذكورة بالجىىدول فانىىه البىىد مىىن االشىىارة الىىى ان االنسىىان فىىي
وضىىع االسىىترخاء أو الجلىىوس ينىىت( مىىا مقىىداره  400وحىىدة بريطانيىىة ل لكىىل سىىاعة  . .واالرقىىام المىىذكورة
فىي الجىدول السىابق تىدل علىى انىه اذا كانىت درجىة حى اررة السىقف  35درجىة مئويىة فىان تخفىيض ارتفىىاع
السقف بمقدار (1.2م ) يؤدي فقط الى زيادة الطاقة المشىعة منىه بمقىدار  2وحىدة بريطاينىة ل سىاعة أو
مايعىىادل  %2مىىن الطاقىىة الالزمىىة لخفىىض درجىىة حى اررة الجسىىم وهىىذا يعىىد جىىزءا ضىىئيال ال يىىذكر وعنىىدما

ترتفع درجة ح اررة السقف الى اكثىر مىن  35درجىة مئويىة فىان التىاثير يىزداد قلىيال ومىع االخىذ باالعتبىار

ان غالبية السطو الخارجية للسقف في المبىاني تكىون امىا معزولىة أو بىين االدوار المتعىددة ممىا يجعىل
درجة ح اررة السقف  35درجة مئوية أو أقل هي االعم.
وس ىىبق ان اجري ىىت ع ىىدة تج ىىارب حي ىىث ت ىىم قي ىىاس درج ىىة حى ى اررة الهى ىواء ال ىىداخلي لع ىىدة مب ىىان ك ىىل منه ىىا
3م×2.5م وكانت جميع المباني متشابهه ما عدا االختالف في ارتفاع السقوف.
مىىن النتىىائ( السىىابقة بالجىىدول يتضىىح لنىىا بىىان زيىىادة ارتفىىاع السىىقف اكثىىر مىىن 2.7م التىىؤدي الىىى تحسىىين
درجىىة الح ى اررة الداخليىىة بشىىكل كبيىىر بىىل التىىاثير اليزيىىد عىىن  0.25ربىىع درجىىة مئويىىة بصىىف النظىىر عىىن
طبيعة التهوية وتغيير الفصول المناخية.
نجد انه ليس هناك تاثير كبير وواضح على درجة ح اررة الهواء الداخلي للمبنى عند عند القيىام بخفىض

ارتفىىاع السىىقف نيسىىبا ولكىىن ال يمكىىن اغفىىال ان هنىىاك اعتبىىارات اخىىرى قىىد تكىىون ذات اهميىىة اكبىىر عنىىد
التصميم ومنها :
اعتبارات نفسية :
الرياض مىا هىي االرتفاعىات المثاليىة أو المناسىبة لالسىقف وهىل الرتفاعىات االسىقف وانخفاضىها عالقىة
بجودة التهوية واالضاءة والصوت ؟

لقد اثبتت التجارب العملية بان ارتفاع السىقف 2.4م يكىون مناسىبا واالشىخاا الىذين تعىودوا ان يعيشىوا
ف ىىي مب ىىان ذات اسى ىىقف عالي ىىة يش ىىعرون بعى ىىدم ال ارح ىىة ف ىىي البدايى ىىة ولك ىىن ق ىىد فت ى ىرة قص ىىيرة ي ىىزول ذلى ىىك

االحساس.
وتحدد كمية االضاءة الطبيعية في المبنى مواصفات النواقد وليس بارتفاع السقف فقىط والبىد مىن االخىذ
بعىىين االعتبىىار ارتفىىاع السىىقف نىىد تصىىميم االضىىاءة الصىىناعية واسىىتعمال الثريىىات المعلقىىة أو مىىا شىىابة
ذلك.
الصوت والتهوية :
واثبتىىت التجىىارب العمليىىة بىىأن تخفىىيض ارتفىىاع السىىقف مىىن 3م الىىى 2.4م يىىؤدي الىىى تغييىىر لالص ىوات
وذلك وذلك بانخفاض اصوات المتحدثين وتخفيىف الصىدى وحركىة الهىواء الداخليىة تعتمىد اعتمىادا كبيى ار
على طريقة تصميم النوافذ والفتحات بغض النظر عن ارتفاع السقف ولىذا فىان تخفىيض ارتفىاع السىقف
التؤثر على التهوية.

اذا اخىىذنا بعىىين االعتبىىار الشىىعور النفسىىي ازاء السىىقوف القليلىىة االرتفىىاع فىىان افضىىل ارتفىىاع للمنىىاطق
الصىىغيرة والتىىي التزيىىد مسىىاحتها عىىن  20مت ى ار مربعىىا هىىو 2.4م  . .ومىىا المنىىاطق التىىي تزيىىد عىىن هىىذه
المس ىىاحة ف ىىان ارتف ىىاع الس ىىقف يتناس ىىب م ىىع مس ىىاحتها بحي ىىث يتطل ىىب لك ىىل  5امت ىىار مربع ىىة زي ىىادة ف ىىي
المساحة زيادة في ارتفاع السقف بمقدار  15سم.

ويمكن استعمال القانون التالي اليجار ارتفاع االسقف للمنىاطق التىي تزيىد مسىاحتها عىن 20متى ار مربعىا
:
س = ( " 20-م3 × "2سم )  240 +سم
حيث = مساحة المنطقة بالمتر المربع.
س = ارتفاع السقف المطلوب بالسنتميتر.

القانون السابق جاء من تجارب شخصية اذ ال يمكن اغفال االعتبارات االخرى المذكروه سابقا.
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