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 نمير قاسم البياتي                                        2006العدد السابع والعشرون ، مجلة الفتح 
 

 أهمية العزل الحراري في تصميم الفضاءات الداخلية للمباني السكنية
 

 جامعة ديالى  \م.م.نمير قاسم خلف البياتي    

 
 ملخص البحث :

المحيطة به من خالل التجارب الطويلة والمستمرة  طور اإلنسان معالجاته للظروف البيئية 
ها بأقصى عملصار يستوفاستطاع أن يتعرف على خصائص مواد البناء  البناءفي ممارسة 

ً مع التطور التكنولوجي  وقد جاء فعالية لتلبية احتياجاته ومتطلباته هذا التطور تماشيا
ن هذا التطور لم يخل من ظهور لإلنسان ، اال ابشكل سريع  ةالمتناميوالحاجات الملحة و

بعض المعوقات خصوصا في استعمال بعض مواد البناء ومنها  الخرسانة المسلحة فقد 
صاحب استعمال تلك المواد بعض السلبيات المرتبطة بخصائصها، فالخرسانة المسلحة لها 
 خاصية التوصيل السريع للحرارة وسرعة الفقدان لها ، مما يجعل استعمالها في انشاء
المباني وتصميم فضاءاتها الداخلية بدون عوازل حرارية او أجهزة تكييف غير مريح 

                                                              لإلنسان .
التني تسنعى التصنميمية بالمقابل فقد أدى ذلك إلى طرح عدد كبير منن الحلنول واالقتراحنات 

 .  بيئي مالئم ترتبة عن الرغبة في الحصول على مسكن إلى تقليل وتخفيض التكاليف الم

فجاءت هذه الدراسة إليجاد حلول عملية للتقليل من سلبيات استعمال الخرسنانة المسنلحة فني 
بننناء المسنناكن وهنني الطريقننة الشننائعة للبننناء فنني العننرا  مننن خننالل اسننتعمال مننواد العننزل 

الحراري والهدف من استعماله في  الحراري ضمن نطا  التصميم الداخلي. معرفين بالعزل
المباني وبيان مزاياه والخواص المختلفة له والعوامل التي تؤثر على اختيار منواده المناسنبة 
، وبيننان انواعهننا وطننر  تصنننيعها ، واهننم االعتبننارات الواجننب اتباعهننا مننن قبننل المصننمم 

مبناني وقند تحنددت الداخلي عند استعمال العزل الحنراري فني تصنميم الفضناءات الداخلينة لل
 الدراسة بالمباني السكنية فقط .                                                   

وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج منهنا ، انعكناا المننال الحنار فني العنرا  سنلبيا علنى 
شيدة من البيئة السكنية للمواطن العراقي وعدم تطبيق العزل الحراري في األبنية السكنية الم

قبننل القطنناع الخنناص فنني المحافظننة خصوصننا وفنني العننرا  عمومنناً وعنندم وجننود لننوائح او 
قوانين متعارف عليها في العرا  لتطبيق العزل الحراري فني تصنميم الفضناءات الداخلينة . 
كمننا خلننص البحننً ايضنناً الننى مجموعننة مننن االسننتنتاجات والتوصننيات منهننا فوائنند اسننتعمال 

د اسننتهالك الطاقننة الكهربائيننة ورفننع مسننتوى الراحننة لمسننتخدمي العننزل الحننراري فنني ترشنني
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الفضاءات الداخلية للمبنى والتقليل من استخدام اجهزة التكييف والتقليل من سماكات الحوائط 
واألسننقف لتخفننيض انتقننال الحننرارة الننى فضنناءات المبنننى الداخليننة والحفنناظ علننى األثنناً 

لنفسي الذي ينوفره العنزل الحنراري لإلنسنان ، والديكور الداخلي فضالً عن الجو الصحي وا
والتشننجيع علننى تطبيننق العننزل الحننراري ووضننع قننوانين ولننوائح خاصننة بننالعزل الحننراري 

 لألبنية العامة والسكنية في العرا  .                                            

 المقدمة

يؤدي اغراضاً   Functional Compositionعرفت العمارة بأنها تكوين وظيفي   

إنسانية ومتطلبات حياتية مكانية ومادية مرتبطة ارتباطناً وثيقناً بحيناة المجتمنع وزماننه ، لنذا 
فأنها تخضع للمؤثرات الحضارية والزمانية واالجتماعية واالقتصادية فضالً عن خضنوعها 

ما تمكنن (. فالعمنارة لنم تبندأ بوصنفها عمنالً فنيناً أال عنند17،ص3لعوامل طبيعية ومناخية )
اإلنسان من ان يعبر عن شخصيته فيما بناه فعني بمظهر بنائِه وفخر به ، حيً يمكن القنول 
بان العمارة هي ذلك الفن الذي يتخذ من المادة ركيزة ومنن الفعنل والخينال وسنيلة لإلنتنا  ، 
ة وانتاجه هو ذلك المحيط البيئي الذي وجده اإلنسان ليمارا فيه نشناطاته الحياتينة والروحين

( . فقند 14،ص4ضمن جدران وسقوف تفصله عن مؤثرات الطبيعة غينر المرغنوب فيهنا )
كان هدف العمارة دوماً أن تجد لإلنسان مأوى يحتوي نشاطاته ويحميه من األخطار اياً كان 
مصدرها وكان البد لهذا المنأوى ان يكنون مالئمناً للنشناط اإلنسناني النذي يحتوينه منن حينً 

وع هذا النشاط ، ثم انه البد له من أن يكون متيناً وان يؤدي كل راحنة انسجامه فراغياً مع ن
نفسننية وجسنندية ممكنننة لمسننتعمليه، وبننذلك يقننول المعمنناري لننويا كننان   ان العمننارة هنني 
االستعمال الجيد للفضاءات ، انها ملء المساحات الموضوعة من قبل المستخدم ، أنهنا خلنق 

 ( .91،ص4ام المالئم   )الفضاءات التي تثير شعوراً باالستخد
ان توفير االستعمال المالئم للبنناء النذي ينوفر المحنيط البيئني المالئنم لحيناة اإلنسنان 
يتطلننب تعننامالً مننن نننوع خنناص ، وهنننا يبننرز دور التصننميم ، فالتصننميم كفعاليننة لننه عالقننة 

 ته .مباشرة بشؤون كل شخص منا ،أفراداً او جماعات ، ألننا نعيش ونأكل ونلهو في نتاجا
ان كفاءتنننا فنني العمننل وصننحتنا وحالتنننا النفسننية وسننعادتنا تعتمنند بدرجننة كبيننرة علننى البيئننة 

المناسننب الننذي ينسننجم التصننميم الننداخلي لعننل ( ، و60،ص4)  المصننممة التنني تحننيط بنننا.
وحاجننات المسننتخدم وطبيعننة تعاملننه مننع البيئننة المحيطننة هننو مننن أهننم االحتياجننات األساسننية 

بنناختالف البيئننة والمجتمننع ونوعيننة التفاعننل بننين أجننزاء  التصننميموع ويختلننف ننن  لإلنسننان،
 .في الفضاء الداخلي الذي يستخدمه نوعية األنشطة التي يمارسها المستخدمكذلك  المجتمع و

والبيئة واحدة من المفردات والتعابير المهمة التي كثر استعمالها و تتضمن مجموعة 
( .وتتأثر أنظمة الحيناة علنى األرض 17،ص 18) من المعاني يستخدمها اإلنسان باستمرار
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بطريقة او بأخرى بالبيئة والتي تتضمن كل العناصر المكوننة للعنالم الخنارجي التني تتفاعنل 
وتتبننادل التننأثير مننع الفننرد وبالتننالي فننان كننل فعننل معمنناري وتصننميمي يننؤثر ويتننأثر بالبيئننة 

ل مع بيئته الطبيعية وهذا ما يجنب ان باعتبار العمارة هي البيئة التي يصنعها اإلنسان للتفاع
 15-3,ص 20يضعه المصمم في اعتباره وهو يتخذ كل قراراته التصميمية والتخطيطية ) 

( .وبمعنى آخر ان البيئة التي نعيش فيها من منال وارض تحدد طريقة حياتنا ، وفني كنههنا 
يعننة األرض خلقننت الحضننارات المختلفننة ، وفنني حقننل تصننميم المبنناني فننان الموقننع أي طب

ومستواها والمنال يملي ويفرض قواعد معينة للبنناء والتصنميم وخاصنة عنندما يكنون البنناء 
للسكن والمأوى .لذا يجب ان يكون التصميم مالئماً للظروف الطبيعينة والمناخينة التني تبننى 

قبنل اربعنة   Baconالبناية فيها لكي تتحمل تأثيراتها،وكم هو عملي قنول الفيلسنوف بناكون 
( فالمباني التي هي 280،ص3ون ) ال يمكن التحكم بالطبيعة اال بالخضوع لقوانينها (.) قر

لفننن العمننارة تقنني اإلنسننان مننن تقلبننات الجننو وتننؤمن لننه المنننال المالئننم  يالنتننا  االساسنن
 الستمرارية حياته وفعاليته فيها .

 مشكلة البحث وأهميته 
به من خنالل التجنارب الطويلنة والمسنتمرة طور اإلنسان معالجاته للظروف البيئية المحيطة 

صار يسنتخدمها بأقصنى وفي ممارسة البناء فاستطاع أن يتعرف على خصائص مواد البناء 
 .فعالية لتلبية احتياجاته ومتطلباته

تطور هائنل فني مجنال منواد البنناء من قطاع البناء وهذه المعرفة انما جاءت نتيجة ما شهده 
 ي تتميز بسهولة العمل بها وقدرة تحملها العالية .ومنها الخرسانة المسلحة الت

تلننك المننواد بعننض السننلبيات المرتبطننة بخصائصننها ، فالخرسننانة اسننتعمال ولكننن صنناحب 
المسننلحة لهننا خاصننية التوصننيل السننريع للحننرارة وكننذلك سننرعة الفقنندان لهننا ، ممننا يجعننل 

ر مريح لإلنسان ، على ها في بناء المباني بدون عوازل حرارية أو أجهزة تكييف غيعمالاست
مواد البناء التقليدينة )الطنين والحجنر( التني لهنا خاصنية عالينة فني  عمالالعكا في حالة است

وذلنك مقارننة  ،تخزين الطاقة الحرارية من البيئة المحيطة وتباطؤ كبير في معدل توصنيلها 
 بالتقنيات المعاصرة وغير المعزولة حرارياً .

حيننً تتفنناوت فيننه درجننات  محافظاتننهنننال قنناري فنني معظننم مننن م العننرا ونظننراً لمننا يسننود 
، مما يؤثر على عناصر المبنى وعلى درجات الحرارة داخل وخنار   1الحرارة بشكل كبير

لتهيئ درجنة ) التبريد ، التدفئة ( يؤدي إلى االستعانة باألجهزة الميكانيكية  وبالتاليالمبنى ، 
، لذا فننن عندم عنزل المبناني جينداً مة والسكنية العاالمباني فضاءات الحرارة المناسبة داخل 

يؤدي إلى ارتفاع في معدل تشغيل األجهزة الميكانيكية مما يؤدي إلى زينادة األعبناء المادينة 

                                            
  ( 1انظر شكل رقم ) (  1)
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عننند تصننميم علننى المننواطن . وعليننه بننرزت أهميننة إعننداد دراسننة عننن العننزل الحننراري 
تقليننل عنندد سنناعات تشننغيل للمبنناني لمننا فنني ذلننك مننن آثننار إيجابيننة علننى الفضنناءات الداخليننة 

اضننافة الننى الخصننائص  أجهننزة التكييننف ، وبالتننالي تقليننل االسننتهالك فنني الطاقننة الكهربائيننة
االخرى التي يوفرها العزل الحراري ومنها الراحة النفسية والصحية لمستخدمي الفضناءات 

 . الداخلية  

حضر والنننا نعلنم انننا نعناني فتوفير البيئة السكنية المناسبة لساكنيها تعد من اهم عالمات الت
متعددة في بيئاتنا السكنية حاولنا ان نجعل من االتجاهات المعاصرة في تصميم  تمن إشكاليا

المسكن التي نستعرضها في هذه الدراسة احد السبل التي قد تساهم في توفير البيئنة المالئمنة 
 . مع طبيعة الفعاليات ومستخدمي الفضاءات الداخلية للمبنى السكني 

) التني سنوف نستعرضنها فني ومن خالل الدراسة االستطالعية لنمناذ  منن االبنينة السنكنية 
لوحظ ان الكثير من هذه االبنية التني تنم بناؤهنا اليعتمند فيهنا اسنتخدام منواد مجتمع البحً ( 

العزل الحراري وخصوصاً تلك االبنية التي تشيد بصورة مباشرة من قبنل المنواطنين      ) 
لننك ( بنندون االعتمنناد فنني تصننميمها علننى مكاتننب التصننميم وتنفيننذها مننن قبننل اصننحاب الم

الشنركات  االشركات او مكاتب المقاوالت على عكا المجمعات السكنية التني تقنوم بتشنييده
المحلية او االجنبية فانها تخضع في كثير من مواصنفات تشنييدها النى اسنتخدام منواد العنزل 

 الحراري .

لمساكن التي بنيت في عقد الثمانينات وعقند التسنعينات منن وينطبق هذا االمر على ا
القنرن الماضنني والعقنند الحننالي فنني العننرا  حيننً اخننذ منحننى تشننييد المسنناكن االعتمنناد علننى 
اسننتخدام الخرسننانة المسننلحة خالفنناً لألبنيننة التنني كانننت تشننيد مننن المننواد المحليننة ) اسننتخدام 

 لعزل الحراري كما مر   ذكره .الطابو  والجص ( والتي كانت لها قابلية على ا

ورغم صعوبة   1وبدراسة نماذ  البحً من االبنية السكنية التي تم اختيارها كعينات
فنني فتننرة الصننيف لكننل مسننكن وذلننك لعنندم اسننتقرارية  2قينناا اسننتهالك الطاقننة الكهربائيننة

بناء الكهرباء او استمراريتها حينً اثبنت الدراسنات االحصنائية فني محافظنة دينالى ان الكهر
% حسننب اخننر تقريننر للجهنناز المركننزي لالحصنناء وتكنولوجيننا 82غيننر مسننتقرة بنسننبة 
( ، لذا اتجهنا الى مقارنة استهالك الطاقة الكهربائية بصورة مثالية  2المعلومات )شكل رقم 

باعتماد معدل اشتغال اجهزة التكينف خنالل سناعات الينوم فني االبنينة السنكنية ،ولعندم تنوفر 

                                            
سنانية فني محافظنة دينالى والتني تنم نماذ  شملت عدد من االبنينة السنكنية ذات الهياكنل االنشنائية الخر( 2) 

 . 2003انشاءها خالل عام 
 ةارتباط استهالك الطاقة الكهربائة في هذا البحً بمندى اسنتخدام أجهنزة التكيينف واالجهنزة الكهربائين(3)  

 المولدة للحرارة وبالتالي الحاجة الى العزل الحراري.
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لعنزل الحنراري فنني العنرا  فقند تنم االعتمنناد علنى نتنائج الدراسنات فنني دراسنات احصنائية ل
منطقة الخليج العربي وذلك للتشابه العام في درجات الحرارة والظروف البيئنة) فيمنا يخنص 
معدل اشتغال االجهزة وحاجة الفضاءات الداخلية لمواد العزل  الحراري ( حينً يمتناز جنو 

 خالل فترة الصيف . العرا  بارتفاع معدل درجات الحرارة 

 الهدف من الدراسة :

 الى :هذه الدراسة تهدف 

العزل الحراري والهدف من استخدامه في المباني ، وبيان مزاياه ، على اهمية تعرف ال -1
 .والخواص المختلفة له 

العوامل التي تؤثر على اختيار مواده المناسبة ، وبيان أنواعها وطر  التعرف على   -2
 .تصنيعها 

عند استخدام من قبل المصمم الداخلي أهم االعتبارات الواجب اتباعها الى الوصول   -3
 في تصميم الفضاءات الداخلية للمباني . العزل الحراري

مدى تطبيق العزل الحراري في االبنية السكنية المشيدة من قبل القطاع الخاص في  -4
 محافظة ديالى .

 حدود الدراسة :

الحراري المستعملة فني المبناني الخرسنانية        )  يقتصر البحً على دراسة مواد العزل 
السكنية ( والتي تدخل في الهيكل اإلنشائي وفي التصميم النداخلي للمبننى وقند حنددت مكانيناً 

منن  2003باالبنية السكنية ) المساكن فقط( في محافظة ديالى والتي تم اكمال تشييدها سننة 
 قبل القطاع الخاص. 

 تحديد المصطلحات :

 المصطلحات:الباحً ان هناك عدة مصطلحات في البحً تحتا  الى تعريف ومن هذه  يرى

التصننميم الننداخلي : هننو فننن معالجننة الفضنناء الننداخلي مننن خننالل اسننتغالل جميننع العناصننر 
 (.19،ص5المتاحة بطريقة تساعد على الشعور بالراحة وتساعد على العمل داخل المبنى) 

ى معطيننات تصننميمية واخننرا  هننذا التخطننيط الننى حيننز او هننو التخطننيط واالبتكننار بننناء علنن
 الوجود ثم تنفيذه في االماكن والفراغات كافة مهما كانت اغراض استخدامها وطابعها .
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كمننا تننم تعريفننه علننى انننه معالجننة ووضننع الحلننول المناسننبة لكافننة الصننعوبات المعينننة فنني 
كافنة الشنروط والمقناييا الفضاءات الداخلية وجعل هذه الفضاءات مريحة وهادئنة وممينزة ب

 (.22،ص5الجمالية واساليب المتعة والبهجة .)

الفضاء الداخلي: عرف الفضاء المصمم على اننه المنادة األولينة التني يتعامنل معهنا المصنمم 
( ويعرفننه رفعننة الجننادرجي علننى انننه  34،ص5وهننو العنصننر المهننم فنني تصننميم الننداخل ) 
نعية ويحنيط بهنا الفضناء ، و لنه صنفتين األولنى الحيز الذي يتحدد باشياء مادية طبيعية وصن

الفسحة التي تمأل القسم االعلى من الحيز والمحندد بننفا المقومنات المادينة التني تحند الحينز 
بمقنوم معنين او بامتنداد معنين وذلنك الن  دوالثانية التي تمتد ابتداء من خار  الحيز وال تحند

  1(.108، ص7امتداده الى الخار  المطلق .)

الحراري :هو استخدام مواد لها خنواص عازلنة للحنرارة بحينً تسناعد فني الحند منن  العزل
( والتعريننف اإلجرائنني  3،ص 6تسننرب وانتقننال الحننرارة مننا بننين داخننل وخننار  المبنننى ) 

للباحً للعزل الحراري بانه الوسائل والطر  التي يتبعها المصنمم النداخلي للحند منن انتقنال 
للمبنى سواء كانت باستخدام منواد ذات مواصنفات وخنواص  الحرارة في الفضاءات الداخلية

عازلننة للحننرارة او بابتكننار طننر  تصننميمية للحنند مننن انتقننال الحننرارة او باسننتخدام وسننائل 
 تساعد على العزل الحراري  بغية الوصول الى جو مريح لإلنسان .

 االطار النظري للبحث

 العزل الحراري : مفهوم - 1

راري هنو عملينة مننع انتقنال الحنرارة منن مكنان النى آخنر كليناً او من المعلوم ان العزل الح
جزئينناً وذلننك باالسننتفادة مننن خصننائص بعننض المننواد كننرداءة التوصننيل الحننراري وكزيننادة 

 السعة الحرارية وخاصية االنعكاا .

باسنتعمال أجهنزة  أزاحتهناويمكن تقسيم الحرارة التني تختنر  المبننى والتني منن المفنروض 
 هي : نوعين علىظ على درجة الحرارة المالئمة التكييف للحفا

 خارجيةال الحرارة  -أ
الشنما وجمينع  )حنرارة2هي التي تصدر من خار  المبنى المغلقو خارجيةال الحرارة

 تأثيرهناان يصنل  نيمكن النذيجنوار المبننى في للحرارة  والمحدثة الخارجية رات ثالمؤ
 ومنها:  الى الفضاءات الداخلية للمبنى(.

                                            
  ( . 5لسفته يمكن مراجعة المصدر رقم ) لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول مفهوم الفضاء وف(  4)
 ( من الفضاء الخارجي للمبنى الى فضاءاته الداخلية5) 
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 رارة التي تختر  الجدران واألسقف .الح -

 الحرارة التي تختر  النوافذ . -

 (.280،ص15.) الحرارة التي تنتقل عبر فتحات التهوية الطبيعية -

 الداخليةالحرارة  -ب
 الفضاءات الداخلية للمبنىداخل  الحرارةمن مصادر  تصدر هي التي الداخليةالحرارة  

 ومنها:      
 عامةوال ةالمنزلي اإلضاءة -
 في المطابخ أجهزة الطهى -
 ) مستخدمي المبنى (. الفضاءات الداخلية للمبنى فيالمتواجدين  األشخاص -
 الساخنةالحمامات  -
 (  3،ص 6) مثل الغساالت والنشافات ..الخ. األجهزة والمعدات  -

وينتم    حسناب  ( يوضح بعض مصادر الحرارة من خار  المبنى وداخله ،3والشكل رقم )
.   التكيينننف حمنننل بكنننل دقنننه عنننند حسننناب  أعننناله المشنننار إليهنننا الحرارينننة األحمنننالع جميننن
 (.4،ص17)

% مننن 70– 60وتقنندر الحننرارة التنني تختننر  الجنندران واألسننقف فنني أيننام الصننيف بنسننبة 
الحننرارة المننراد إزاحتهننا بننأجهزة التكييننف . وأمننا البقيننة فتننأتي مننن النوافننذ وفتحننات التهويننة 

% منن 65لكهربائية المستهلكة في الصيف لتبريد المبنى بنسبة حوالي .وتقدر نسبة الطاقة ا
. ومن هننا تنبنع أهمينة العنزل الحنراري لتخفنيض اسنتهالك الطاقنة 1كامل الطاقة الكهربائية 
، وذلك للحد من تسرب الحنرارة خنالل الجندران 2التكييف   غراضألالكهربائية المستخدمة 

 تقليل التكلفة .لفضاءات المبنى فضالً عن  اجحالتصميم الداخلي النواألسقف لتحقيق 

يمكننن  الجينند المالئمننة واسننتخدام  العننزل الحننراري الداخليننةتطبيننق التصننميمات فمننن خننالل 
حمنننال التكيينننف حينننً أن اسنننتخدام العنننزل أ مسنننتهلكة جنننراءض الطاقنننة الكهربائينننة  اليخفنننت

فظ على درجنة  الحنرارة يحا المزدو  للنوافذ الحراري للجدران واألسقف واستخدام الزجا 

                                            
 ASHRAE Fundamental( نسب معتمدة وفق المقاييا العالمية ، راجع 6)
هننو احنند االوجننه المهمننة فنني تصننميم اي بنايننة وسننواء كانننت للغننرض العننام او لفعاليننة : تكييننف الهننواء  (7)

فعاليننة وافننادة فنني تننوفير الراحننة  اصننبحت نظننم تكييننف الهننواء اكثننر  التطننور التكنولننوجي فانننه مننعخاصننة 
) تدفئنة ،  الحرارية لمستخدمي الفضاءات الداخلية وهني علنى اننواع كثينرة منهنا للتكيينف ، بصنورة عامنة 
فني زينادة  تبريد ( وتلعب الكثينر منن عناصنر التصنميم النداخلي منن ناحينة اختيارهنا وتوجيههنا دوراً فناعالً 

 (. 199،ص5ومنها العزل الحراري الجيد .) كفاءة هذه النظم
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(  3)فنني المتوسننط ثننالً المبننني بحيننً التزينند اال بنندرجات قليلننه  انللسننطح الننداخلي لجنندر
عندما ترتفنع  درجنة حنرارة  و ذلك درجات مئوية  من متوسط درجة حرارة الهواء المكيف

، أما في غياب العزل الحنراري اعلي معدالتها ىال الجو الخارجي عن طريق اشعة الشما 
للمبننى وكنذلك السنقف لفضناءات فاألمر يختلف  كثيرا ، فدرجنة حنرارة األسنطح الداخلينة  ،

ترتفع طرديا مع ارتفاع درجة حرارة الجو ويصل متوسط الفر  بين درجة حرارة الجدران 
( درجننات مئويننة  9الننداخلي حننوالي تسننع )  المكيننف معننا ودرجننة حننراره الهننواء واألسننقف

بشنكل طوينل خنالل ( فالمروحه والضاغط للمكي ) تعمل معا وبالتالي  تظل أجهزة التكييف
دام التيار الكهربائي موصل لهذا المكينف لتحنافظ علنى التكيينف المناسنب  مافترة التكييف ، 

للهواء داخل المبنى وذلنك منن خنالل الطنرد المسنتمر النى خنار  المبننى للحنرارة المتسنربة  
االسننتهالك المتزاينند والمسننتمر للطاقننة مننن خارجننه خننالل  الجنندران واألسننقف وهننذا يعننني  

ه الكهربائيننة ، ناهيننك عننن التننأثير النفسنني وخاصننة اذا مننا صنناحب ذلننك  ضوضنناء مننن هننذ
عند تقادمها ونتيجة لعملها المستمر صنيفا بعند صنيف وخاصنة  لرداءة تصنيعها او المكيفات

العنزل  أهمينةي التكييف ومن هنا تنأت ألجهزةمع عدم اتباع برامج الصيانه الدورية الصحيه 
( .ويمكنن ان نوضنح عندد منن 4، ص6في تصميم الفضناءات الداخلينة للمبناني )  الحراري

 مزايا استخدام العزل الحراري من خالل الفقرة التالية:

 خصائص مواد العزل الحراري : - 2

تختلف المواد العازلة المتوفرة في قدرتها على التوصيل الحراري ولكل مادة قيمة ثابتة 
تج من التجارب المعملية تحدد مقدار انتقال الحرارة فيها وتسمى هذه القيمة معامل تستن

التوصيل الحراري ويوصى باستخدام المواد ذات القدرة المنخفضة في التوصيل الحراري 
التوصيل الحراري أقل  والمفهوم األساسي الذي يجب تذكره هو أن كلما كانت قيمة معامل 

راري أقل. وعموماً ينبغي استعمال مواد بناء ذات الفراغات الخلوية كان الكسب أو الفقد الح
(Porous Materials)  .وذلك لعزلها الحراري الجيد 

فضنالً معرفة خصائصها الحرارية من المصمم الداخلي ة يستلزم ينإن اختيار مادة عازلة مع
وال يفوتننا ان ،  امتصاص الماء وقابليتها لالحترا  وصنالبتهامثل األخرى  عن الخصائص

ان اختيار بعض مواد العزل الحراري ياتي في المراحنل االولنى إلنشناء هيكنل المبننى نذكر 
في اختيار اننواع هنذه المنواد والنبعض والمهندا المدني فتكون ضمن اختصاص المعماري 

االخننر ينناتي فنني مراحننل التصننميم الننداخلي للمبنننى فتكننون مننن ضننمن اختصنناص المصننمم 
يناتي ندما اليتم استخدام مواد العزل الحراري في المراحل االولى وهنا الداخلي خصوصاً ع

في التعنويض باسنتخدام منواد عنزل حنراري تقنع ضنمن نطنا   الدور المهم للمصمم الداخلي
او العمارة الداخلية ، حيً ان التصميم الداخلي كما هو معني بدراسة البيئة التصميم الداخلي 
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والتي يمكن وصفها وقياسها من خنالل مصنطلحات   Spatial Environmentalالفضائية 
واالرتباطنات بنين   Typeوالننوع   Formوالشنكل   Numberوالعندد   Sizeالقيناا 

والتنني يمكننن   Physical Environmentalالفضنناءات ، فانننه معننني بالبيئننة الفيزياويننة 
،   Thermal، الحراريننة   Visaulوصننفها وقياسننها مننن خننالل المصننطلحات البصننرية 

والصفات الفيزياوية االخرى ، وهذا ما تشير اليه جمعينة بحنوً التصنميم   Auralالهوائية 
 (.17،ص5.)  EDRA1 البيئة 

 الخصائص الحرارية : -2-1

هنني قنندرة المننادة علننى العننزل الحننراري ، ويننتم قينناا هننذه القنندرة عننادة بمعامننل التوصننيل 
ادة مقاومننة المننادة لنقننل الحننرارة دل ذلننك علننى زينن التوصننيل الحننراري ، فكلمننا قننل معامننل

والعكننا صننحيح ، ومننن ذلننك يتضننح أن المقاومننة الحراريننة تتناسننب عكسننياً مننع معامننل 
التوصيل الحراري . ويتم انتقال الحنرارة خنالل المنادة العازلنة عنادة بواسنطة جمينع وسنائل 

 دة تعنناإلشننعاع( ويالحننظ أن المننواد العاكسنن –الحمننل  –االنتقننال المعروفننة وهنني )التوصننيل 
مواداً فعالة فني العنزل الحنراري لقندرتها العالينة علنى رد اإلشنعاعات والموجنات الحرارينة 
بشرط أن تقابل فراغاً هوائياً . وتزداد قدرة هذه المواد على العزل بزيادة لمعانها وصنقلها ، 
يننة وغالبنناً مننا تكننون المننادة العازلننة متكاملننة مننع الجنندران واألسننقف ، ولمعرفننة المقاومننة الكل

لالنتقننال الحننراري ال بنند مننن جمننع المقاومننات المختلفننة لطبقننات الحننائط أو السننقف بمننا فيهننا 
مقاومة الطبقة الهوائية المالصقة لألسطح الداخلية أو الخارجية . وجمع هذه المقاومات يشبه 
تماماً جمع المقاومات الكهربائية ، فهي إما أن تكون على التوازي أو التنوالي ، ويعتمند هنذا 

ما ذكر من خواص حرارية فنن هناك  فضالً عنعلى موضع المواد في الحائط أو السقف . 
خواص أخنرى كنالحرارة النوعينة والسنعة الحرارينة ومعامنل التمندد واالنتشنار والتني يلنزم 

 معرفتها لكل مادة عازلة .

 الخصائص الميكانيكية . -2-2

لتحمل ، ولهنذا يمكنن أحيانناً اسنتخدامها بعض المواد العازلة تتميز بمتانة وقدرة عالية على ا
للمساهمة في دعم وتحميل المبنى ، وذلك إضافة لهدفها األساسي وهو العزل الحراري . لذا 

 (4) انظر شكل رقم يؤخذ في االعتبار قوة تحمل الضغط والشد والقص 

 خصائص االمتصاص : -2-3

                                            
(1) Environmental Design Research Assocation  
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لعازلننة يقلننل مننن قيمننة العننزل إن وجنود المنناء بصننورة رطبننة أو سننائلة أو صننلبة فني المننادة ا
الحراري للمادة ، أي يقلل المقاومنة الحرارينة كمنا أننه قند يسناهم فني إتنالف المنادة بصنورة 

وتأثير الرطوبة على المادة يعتمد على خنواص تلنك المنادة منن حينً قندرتها علنى  ،سريعة 
الحرارة ونسبة االمتصاص والنفاذية ، كما يعتمد على األجواء المناخية المحيطة بها كدرجة 

 الرطوبة .

 الخصائص األمنية والصحية : -2-4

يكون لبعض المواد العازلة خواص معيننة منهنا منا قند يعنرض اإلنسنان للخطنر سنواء وقنت 
االسننتعمال ، فقنند تتسننبب فنني إحننداً  منندةالتخننزين ، أو أثننناء النقننل أو التركيننب ، أو خننالل 

البثور والتسنمم وااللتهابنات الرئوينة أو عاهات في جسم اإلنسان دائمة أو مؤقتة كالجروح و
الحساسية في الجلد والعينين ، مما يستوجب أهمية معرفة التركيب الكيميائي للمادة العازلة ، 
كذلك صفاتها الفيزيائية األخرى من حيً قابليتها لالحترا  والتسامي وغيرها منن الصنفات 

. 

 الخصائص الصوتيـة : -2-5

منن الناحيننة الصننوتية السنمعية يننرتبط بأسننا ومبنادىء البنند مننن  ان التصنميم الننداخلي الجينند
توافرهننا والبنند للمصننمم مننن اتباعهننا ومننع المراحننل األولننى مننن عملننه وهنني تتعلننق بالهيكننل 
اإلنشائي واإلشكال والمسناحات والحجنوم والمصنادر الصنوتية المتوقعنة ومصنادر الضنجيج 

بنه وعالقنة الفضناءات الداخلينة بعضنها الداخلية والخارجية وعالقة المبننى بنالموقع المحنيط 
 باألخر وجميع عناصرها مهمة ولها تأثير كبير على الجو الصوتي السمعي .

وبشكل عام اصبحت هناك معنايير عالمينة يجنري تطبيقهنا بنتفهم وحنزم لالسنهام فني تحقينق 
راحننة االنسننان وتحسننين االجننواء المحيطننة بننه مننن النننواحي المختلفننة ومننن ضننمنها الناحيننة 

صوتية السمعية .فمستوى الضجيج الناتج من اجهزة التكييف وتمديداتها المستعملة في بناية ال
ما اصنبحت مقيندة والبند منن تطبينق اصنول لتحقيقهنا تبنداً جنذورها منع التصنميم المعمناري 

 (208،ص5).

لتحقينق المتطلبننات الصننوتية مثننل  لمتعبعنض المننواد العازلننة للحنرارة قنند تسننومنن هنننا نجنند 
لنذا فننن معرفنة الخنواص المرتبطنة ،لصوت أو تشنتيته وامتصناص االهتنزازات امتصاص ا

بهننذا الجانننب قنند يحقننق هنندفين بوسننيلة واحنندة نتيجننة السننتخدام تلننك المننواد ، وهمننا العننزل 
 الحراري والعزل الصوتي .

ما سنبق منن خنواص فننن هنناك خنواص أخنرى قند تكنون ضنرورية عنند اختينار  فضالً عن
سبة كمعرفة الكثافنة والقندرة علنى مقاومنة االنكمناش وإمكانينة االسنتعمال المادة العازلة المنا
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لمنننرات عديننندة ، وسنننهولة االسنننتعمال ، وانتظنننام األبعننناد ومقاومنننة التفننناعالت الكيميائينننة 
همناً فني موالمقاسات والسماكات المتنوفرة ، باإلضنافة للعامنل االقتصنادي النذي يلعنب دوراً 

ً واد العازلة إذ إن سعر المادة العازلنة استخدام أو عدم استخدام تلك الم عنند  قند يكنون باهضنا
 االختيار . 

 مواد العزل الحراري : – 3

المنواد العازلنة ، فمنهنا ى أربعة أقسام عليمكن تقسيم مواد العزل الحراري حسب مصادرها 
اسنتخدامها كمنواد عازلنة محندوداً  دمن أصنل حينواني مثنل صنوف وشنعر الحيواننات ، ويعن

لمواد العازلة من أصل جمادي  كالصوف الزجاجي ، وهو من أفضل منواد العنزل ا وهناك.
ً  ،الحراري  المواد العازلة الصناعية وتشمل المطاط والبالسنتيك الرغنوي ، واألخينر  وايضا

كمنا  هو األكثر شيوعاً  وأكثر ما يستخدم هو نوع البنولي سنترين والبنولي ينورثين الرغنوي
نبناتي  وتشنتمل األليناف أو المنواد السنيلولوزية مثنل القصنب  المواد العازلة منن أصنل هناك

هذه المصادر يمكن ان نجد مواد عازلة معدنية كرقائق األلمنيوم فضال عن  وغيرهاوالقطن 
 والقصدير العاكسة وهي تدخل ضمن التأثيً الداخلي للمبنى . 

 وأما األشكال التي توجد عليها المواد العازلة فهي كما يلي :

مواد عازلة مرنة الشنكل وهني تختلنف فني درجنة مرونتهنا وقابليتهنا للثنني أو الضنغط  -اوالً 
وتوجنند عننادة علننى شننكل قطننع أو لفننات وتثبننت عننادة بمسننامير ونحننوه كالصننوف الزجنناجي 

 والصخري ورقائق األلمنيوم واللباد وغيرها . 

 ً ( أو فيننف حبيبننات الحشننو الخمننواد عازلننة سننائبة وتكننون عننادة فنني صننورة حبيبننات ) -ثانيننا
مسحو  تصب عادة بين الحوائط أو في أي فراغ مغلق كما يمكن أن تخلط مع بعض المواد 

 األخرى وهي تستخدم بصورة خاصة في ملء الفراغات غير المنتظمة . 

 ً (  تصب أو ترش في أو على المكان المطلوب سائل رغوي بخال)  مواد عازلة سائلة -ثالثا
 يورثين الرغوي .لتكوين طبقة عازلة مثل البولي 

 ً بأبعنناد  ) لننوائح أو شننرائح ( ةصننلب ةرغويننمننواد صننلبة ، وتوجنند علننى شننكل ألننواح  -رابعننا
 وسماكات محدودة بالبولي يورثين والبولي ستايرين . 

فضالً عن هذه االنواع هناك المواد المصننعة ويناتي الزجنا  والطنابو  الزجناجي والزجنا  
اد الشائعة االستعمال في عزل المباني السنكنية يمكنن المزدو  من بينها ومن بين انواع المو

 :                                    1ان نبينها في الفقرة التالية

                                            
 ( . 1) راجع جدول رقم  (  9)
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 :  وطر  تصنيعها أنواع المواد العازلة - 4

 األلياف الزجاجية : -4-1

 األلياف الزجاجية العازلنة تصننع منن أليناف زجاجينة رقيقنة ، ونظنراً ألن أحند األليناف
الزجاجينة يغطننى باألسننقف أو الرقننائق المعدنيننة الورقيننة ، وهنني مننادة قابلننة لالشننتعال ، 

درجنة فهرانهينت ،  180لذلك يجب أال تتعرض هذه الطبقة لدرجات حنرارة تزيند عنن 
ومن مميزات األلياف الزجاجية العازلة أنها ال تنكمش بمنرور الوقنت كمنا أن مقاومتهنا 

 الختالف العادي في درجات الحرارة .باللحريق ال تتأثر بعمرها أو 

 الصوف الصخري : -4-2

صوف الصخري عبارة عنن أليناف دقيقنة مصننعة منن مصنهور صنخر البازلنت وذلنك بعند ال
درجة مئوية ثم صنب المصنهور فني اسنطوانات سنريعة  1500صهر وإذابة الصخور تحت 

م بعند ذلنك ربنط الدوران فيتم تحوينل المصنهور النذائب إلنى أليناف الصنوف الصنخري ، وينت
، كما يمكن صناعة الصوف الصنخري منن   جميع هذه األلياف بواسطة مادة راتنجية خاصة

الً مننن الصننخور الطبيعيننة كمننادة خننام دخبننً الحدينند أو النحنناا أو الرصنناص ، ويسننتخدم بنن
 تتميز منتجات الصوف الصخري باآلتي:و.

 كفاءة عالية في العزل الحراري والصوتي .  -أ 

درجنة مئوينة  800ر قابلة لالحترا  وتتحمل درجنات حنرارة عالينة تصنل النى مادة غي -ب
 .بالتقادم وخاملة كيميائياً وكهربائياً  لوال تزو نوهي مادة غير عضوية ال تتعف

 .والتثبيت سهلة التركيبوعدم قابليتها المتصاص الرطوبة والمياه  - 

مصننننعة منننن المنننواد ال تحتنننر  ومضنننادة للحرينننق علنننى عكنننا العنننوازل األخنننرى ال -د
البتروكيميائية مثل البلوسترين والتي تطلق أبخرة وغازات سامة قاتلة لإلنسان عند تعرضها 

 ( .24،ص 14للحريق)  

 البولي سترين الرغوي الممدد : -4-3

يتم تصنيع البولي سترين الرغوي بطريقتين : الحقن أو الصب في أعمندة ممنددة ، والبنولي 
لحقن يكون ذو كثافة عالية ومظهر موحد ، وله قدرة تحمل الضغط سترين الرغوي الناتج با

 وشدة استطالة أكبر من البولي سترين الناتج بطريقة الصب .

ومن مميزات البولي سترين عند استخدامه في تغليف هياكل المباني أنه يعطى عنزالً لكامنل 
  .هيكل المبنى ، وبذلك يقلل تأثير العناصر اإلنشائية األكثر توصيالً 
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وهناك ميزة أخرى الستخدام هذا النوع من العنزل وهني تقلينل تسنرب الهنواء وتنأثيره علنى 
تلننك العناصننر اإلنشننائية األكثننر توصننيالً ، وهننناك خننواص أخننرى ال تعتمنند علننى طريقننة 
التصنيع ، والبولي سترين مادة قابلة لالشتعال وعند استخدامها فننه يتم دهانها بطبقة مقاومة 

ادة الجنبا ، كمنا ال تتنأثر خواصنها بتعرضنها لفتنرات قصنيرة لألشنعة فنو  للحريق مثنل من
 الحمراء .

درجنة فهرانهينت ، وإذا منا تعنرض  165وأكبر درجة حنرارة يتحملهنا البنولي سنترين هني 
لدرجة حرارة أعلى من ذلك فنن المادة البالستيكية ستصبح طرينة )لدننة( أمنا تغينر درجنات 

االعتيادينة ، عمومناً فنان ولي سنترين خنالل درجنات الحنرارة الحرارة فننه ال يؤثر علنى البن
البوليسترين من االنواع الشائعة في العزل الحراري ويتميز بكونه ذو لون ابيض وينتج منه 
ايضاً اننواع ملوننة ولنه خاصنية العنزل الصنوتي ايضناً ويكثنر اسنتخدامه فني تصننيع اسنقف 

 (5(. انظر شكل رقم)130،ص1الديكور ) 

 لي يورثين الرغوي :البو -4-4

إن مننادتي البننولي يننوريثين والبننولي سننوكنورميً الرغويننة هنني مننواد فلوركربونيننة يمكننن 
الحصول عليها مسنبقة الصنب ، أو يمكنن رشنها فني أمناكن تركيبهنا ، وتسنتخدم تلنك المنواد 
لتغليف هياكل المباني ، وبذلك يمكن الحصول على عزل لكامل هيكل المبننى ممنا يقلنل منن 

 العناصر جيدة التوصيل .تأثير 

ويعمل معظم مصنعي تلك المواد على وجود وسائل لهروب بخار المياه الذي تسرب للسطح 
تلننك المركبننات مننن النننوع القابننل  دالننداخلي ويقلننل ذلننك مننن تننأثير عنندم تنقيننة الهننواء ، وتعنن

لحنرارة لالشتعال ، ويجب أن تغطى بمادة غير قابلة لالشتعال عند استخدامها كمادة عازلنة ل
 كما هو الحال في معظم استخداماتها .

ويننؤثر الننزمن علننى تلننك المننادة ، وتتناسننب درجننة اإلنكمنناش أو التمنندد مننع درجننة الحننرارة 
 والرطوبة ومدة التعرض للحاالت القصوى .

 مادة البيراليت : -4-5

، تمتاز بخواص عزل حنراري جيند  ) حبيبات بيضاء طبيعية ( وتتكون من خاليا دقيقة جداً 
وبمعالجتها بمادة السيلكون غير القابلة لالشتعال تزداد مقاومتها لتسرب الميناه منن خاللهنا ، 

 ويعتبر البراليت من المواد الطاردة للمياه والمقاومة للرطوبة .

ومقاومنننة  ويمكنننن خلنننط البيرالينننت الممنننددة منننع األسنننمنت ليعطننني خرسنننانة خفيفنننة عازلنننة
ويمكننن تشننكيلها مسننبقاً إلننى عنندد ال  (.128،ص1)تسننمى خرسننانة البيراليننت  لالنضننغاط 
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نهائي من األشكال ، كما يمكن صبها في نفا الموقع . ولها متانة ميكانيكينة كافينة لتحميلهنا 
 (6شكل رقم ) بكثافة عالية .

الفلين : وهنو منن المنواد العازلنة الجاسنتة ويصننع منن اشنجار البلنوط لنه قابلينة علنى  -4-6
) وات/م.ا( فضننالً عننن امكانيتننه  0.045صننلية تصننل الننى العننزل الحننراري كونننه ذو مو

العالية في العزل الصوتي ، يشتعل بصعوبة ويمكن استخدامه في عزل االنابيب او استخدام 
 ( .128، ص1حبيباته على الحوائط المزدوجة ) 

 الزجا  العازل - 4-7

صنميم شنيء جديند ان التطورات واالبتكارات الصناعية البسيطة منها والمعقدة هني عملينة ت
او تطنوير شنيء موجنود لخدمنة احتياجنات االنسنان ، فمجمنل منا نقنوم بنه منن اعمنال يمكننن 
النظر اليهنا منن ناحينة امكانينة خلنق مالئمنة أكثنر للظنروف البيئينة الخارجينة بمنا يسنهم فني 
تطوير االداء الوظيفي المرتبط باي منتج ومن ثم تلبية المتطلبات الجسدية والحسنية لننا .  ) 

5 ،14 ) 
ومن بين المواد الصناعية المبتكرة التي يمكن استخدامها كعازل حراري هو الزجا  العازل 

يتسرب قسم من الحرارة عبر زجا  النوافذ واألبنواب ، ويمكنن خفنض نسنبة التسنرب حيً 
 باستعمال الزجا  العازل بالنوافذ وأبواب الزجا  والواجهات الزجاجية.

وحندة  حين زجاجيين على األقل، متوازيين و مثبتين معاًلتكوينيتكون الزجا  العازل من لو
 ،مختومة بنحكام والمبدأ الذي تقوم عليه هنو إحنداً تجوينف بنين لنوحين زجناجيين أو أكثنر

أو الكربتنون  Xenon, أو الزيننون Argonمملوء بالهواء الجاف أو بغناز آخنر كناآلرغون 
Kryptonين اللوحين بحبيبات ماصة للرطوبة. . كما و يمأل قضيب األلمنيوم الفاصل ب 

لقد أجمع مصممو المباني الحديثة على أن النوافذ هي أضعف أقسام المبنى عند الحديً عن 
و تصبح هذه المشكلة أشد إلحاحاً في المباني الحديثة الكبيرة التي تزداد فيها  ، تسرب الطاقة

اري في حالنة النوافنذ العادينة ) مساحة النوافذ زيادة شديدة. و للتخلص من عيب العزل الحر
النذي  ،أجرينت بحنوً مكثفنة أسنفرت عنن أن العنزل الفع نال ،ذات اللوح الزجناجي الواحند (

الغاز ( ال يتحقق إال  ،ديزلال ،يؤدي إلى تخفيض جوهري في مصروفات الطاقة ) الكهرباء
ت الزجنا  فنن وحدا ،خواص العزل الحراري فضالً عن باستعمال الزجا  المزدو  العازل
و يتعزز العزل الصوتي تعزينزاً  ،و هي العزل الصوتي ،المزدو  العازل توفر فائدة أخرى

كبيراً بانشاء وحدات زجا  ثخانتها غير متنناظرة و باسنتعمال غناز خناص فني الفسنحة بنين 
 .كما مر ذكره لوحي الزجا 

 استعمال الزجا  العازل :أماكن  -أ
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ا  العنازل المنزدو  هنو الخينار األمثنل فني األبنينة الزجن ديعن، حيً في مجال البناء  -
  .المطارات  ،المطاعم  ،الفناد   ،المدارا  ، مستشفياتال ،السكنية و التجارية 

 واجهات العرض للمحال و المخازن التجاريةوالواجهات الكبيرة لألبنية  -

 األشخاصالتقطيعات الداخلية للمكاتب و الوحدات السكنية للفصل بين األماكن و  -

نوافنذ والنوافذ و األبواب الداخلية و الخارجية لألبنية و المحال و المخنازن التجارينة  -
 .و أبواب البيوت و بخاصة أبواب الفيرندات

 :عوامل اختيار الزجا  -ب

 بواب أو الواجهات الزجاجية ينبغي مراعاة العوامل اآلتية:عند اختيار الزجا  للنوافذ أو اال

لتقليل اإلضاءة الكهربائية  ةلمرئي النافذ من الزجا  ويفضل أن تكون مرتفعنسبة الضوء ا -
 وترشيد االستهالك.

 انخفاض نسبة نفاذ األشعة تحت الحمراء. -
وهو مقياا لمدى العزل الحراري للطاقة   (U-Value)انخفاض معامل انتقال الحرارة  -

 الزجا . الحرارية المنتقلة نتيجة اختالف درجة الحرارة بين طرفي
وهو نسبة الحرارة النافذة للزجا    (Shading Coefficient)انخفاض معامل التظليل  -

 ( .  3، ص  8) مم.3بالمقارنة مع زجا  شفاف غير ملون سمكة 

 أنواع الزجا  - 

ً ونذكر منها فقط ما يساعد على توفير الطاقة دون  يتوفر عدة أنواع من الزجا  تجاريا
 ت األخرى الخاصة بالمتانة وعزل الصوت... إلخ.الدخول في المواصفا

 الزجا  المفرد ذو طبقة واحدة وبمختلف السماكات. -1

  ذو طبقتين وبينهما فراغ هوائي للعزل الحراري 1الطابو  الزجاجي  -2

الزجا  المزدو  العازل المزود بمرآة الحرارة ذات طبقين وبينهما فراغ هوائي  -3
 ( . 5، ص 8) .وفلم دقيق يطلق عليه مرآة الحرارة

                                            
الطابو  الزجاجي عبارة عن كتل زجاجية بوجه واحد او وجهين نصف شفافة فارغة من الداخل  (10)

ة وهو عازل جيد للحرارة بسبب الفراغ الموجود داخله ومقاوم لدرجات وتتم صناعته باشكال واحجام مختلف
 (.36،ص2الحرارة العالية .) 
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فضال عن الزجا  العازل ذي الطبقتين الذي مر ذكره في الفقرة اعاله .واخيراً في هذا 
المجال فان الهدف من التطوير التقني لما يصنعه االنسان ويستخدمه يكون مرتبطاً 
بتلبية المتطلبات الخاصة من حيً تقليل الجهد الالزم لالداء الوظيفي مع خلق الظروف 

 (  14،  5الهادفة الى خلق المتعة الحسية التي ترتبط بحواسه كافة .) المالئمة 

 أهم االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري : – 5

 يراعى أن تؤخذ العوامل التالية بعين االعتبار عند تطبيق العزل الحراري :

 ب تهشمها أو ثقبها . أن تخزن المواد العازلة في أماكن جافة غير مكشوفة وتجن -5-1

يراعى تغطية مواد األسطح من كنال الجنانبين ، ويوضنع حناجز فاصنل )غنالف( منن  -5-2
أعالها وحاجز )غالف( مقاوم لتسرب الميناه منن أسنفلها أو العكنا بنالعكا ، وذلنك حسنب 

 طريقة التركيب المناسبة لذلك . 

زل للرطوبننة ، وذلننك تغطيننة مننواد عننزل الجنندران مننن الجننانبين بحنناجز )غننالف( عننا -5-3
 حسب طريقة التركيب المناسبة لذلك . 

 تجنب إمكانية تهشم المادة عند البناء أو خالل عملية تركيبها .  -5-4

 أن تكون جميع أسطح المادة خالية من الغبار أو الشحوم قبل تركيبها .  -5-5

 بخار  الماء .ان تكون ذات تركيب متجانا وغير قابلة المتصاص المياه والرطوبة و -5-6

 ان تكون ذات كفاءة عزل عالية طويلة االمد وذات قدرة ميكانيكية جيدة . -5-7

ان تكننون مقاومننة للتاكننل والظننروف البيئيننة السننائدة وذات ابعنناد ثابتننة قليلننة للتمنندد او  -5-8
 (.2،ص9التقلص .)

فنني ان تكننون ذات مقاومننة للصنندم الحننراري وقننادرة علننى تحمننل التغيننرات السننريعة -5-9
 درجات الحرارة المؤثرة عليها دون تعرضها لتلف فيزيائي .

ان تكنون معيقننة للحريننق فني الجنندران ، وان تكننون مقاومنة للحريننق اذا تننم تركيبهننا  -5-10
 بشكل مباشر يعرضها مباشرة للنار .

ان تكون مضادة للفطريات وغير قابلة لتكناثر الكائننات الجرثومينة او القنوارض او  -5-11
 ومقاومة للتفاعل او التغيير الكيماوي .الحشرات 
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فنني المبنناني الخفيفننة كالمخننازن وغيرهننا التنني تسننتعمل الصننفائح المعدنيننة أسننقفها  -5-12
وجدرانها ، من الضروري استعمال )الفيرجالا( أو الصوف الزجاجي أو الصخري للعزل 

 ( .2، ص 9)                      الحراري ألنها تقاوم الحريق والحرارة . 

 .  1العالمية والعراقية أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية  -13 -5

 المستعملة في تصميم الفضاءات الداخلية: ر المناسب من المادة العازلةاقدمال -6

يننتم عننادة اختيننار نوعيننة المننادة العازلننة بالموازنننة بننين تكلفتهننا االقتصننادية ومنندى تحقيقهننا 
ولكننن هنذا االختيننار ال يغننني عنن السننعي النى تحدينند السننماكة  للمتطلبنات الرئيسننية والثانوينة

المناسننبة مننن المننادة المختننارة . يمكننن تقسننيم المبنناني مننن حيننً نوعيننة وطريقننة االكتسنناب 
 : وكما ذكرناها سابقا  الحراري الرئيسي الى نوعين

 مبنناني معظننم اكتسننابها للحننرارة يننأتي مننن خننالل القشننرة أو الغننالف الخننارجي للمبنننى 6-1
بمعنى أن متطلبات التبريد والتدفئة تتناسب بصنورة تقريبينة منع الفنر  بنين درجنة الحنرارة 
الداخليننة والخارجيننة . وتقننع المسنناكن والمخننازن عننادة فنني هننذا القسننم نظننرا ألن الحننرارة 

 فضناءتها المكتسبة من الخار  تفنو  بكثينر الحنرارة الناتجنة عنن النشناطات المختلفنة داخنل
فنن زيادة العزل الحراري في الغالف الخارجي للمبنى سيؤدي بالضرورة  .ففي هذه المباني

الى تقليل مقدار الحرارة المكتسبة أو المفقودة وهذا بالتنالي ينؤدي النى تقلينل الطاقنة الالزمنة 
إلزالة ما يكتسب أو تعويض ما يفقد . ولتحديد السمك األمثل للمادة العازلنة فني المبناني منن 

بط األساسي لهذا التحديد هو مقندار التكلفنة الكلينة وهني تسناوي مجمنوع هذا النوع فنن الضا
 (. 2تكلفة المادة العازلة وتكلفة الطاقة الالزمة لتكييف المبنى .)انظر جدول رقم  

مباني اكتسابها الرئيا للحرارة يأتي من داخلها وهذه المباني يكون االكتساب النرئيا  6-2
مقامة داخلها كالمصانع أو نتيجة لضنخامة عندد المسنتخدمين للحرارة فيها نتيجة للنشاطات ال

أو للحرارة الناتجة عن االضاءة الصناعية كالمكاتب ونحوهنا . ففني مثنل هنذه المبناني وألن 
معظم االكتساب ال يتأثر بشكل أساسي بالظروف الجوية الخارجينة فننن زينادة سنمك الطبقنة 

لطاقة بل قد يؤدي إلى زيادتها فضال عن زينادة العازلة ال يؤدي بالضرورة إلى تقليل تكلفة ا
التكلفة الكلية . فزيادة سمك الطبقة العازلة يؤدي إلى احتبناا الحنرارة المكتسنبة فني النداخل 
من تراكمها فتزيد أحمال التبريد بصورة واضنحة . لنذا فالمبناني منن هنذا الننوع تحتنا  إلنى 

المبنننى الحنراري علنى مندار العننام دراسنة مستفيضنة بواسنطة الحاسننب اآللني لتحديند سنلوك 
 باستخدام سماكات مختلفة من المادة العازلة ومن ثم الوصول الى السمك األمثل .

                                            
فيما يخص المواصفات المحلية يجب ان تكون خاضعة للمواصفات المعتمدة لدى الجهاز المركزي   (11)

 للتقيا والسيطرة النوعية العراقية 
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 مالحظات حول تصميم المباني واختيار المواد . -7

على المصمم ان ياخذ بنظنر االعتبنار ان المبننى ال يكنون عبنارة عنن ماكننة قنديرة مصنممة 
نه بيئة ايضاً يقضي فيه عدد من البشر ،قل او كثر معظنم لتسهيل نشاط مستخدميه فحسب لك

اوقاتهم ، وعلينه فاننه ينظنر النى النناا وفنق تنأمين احتياجناتهم البدنينة والعاطفينة والجمالينة 
والنفسننية ، فالضننوء واللننون وحجننم الفضنناء وانننواع المننواد المسننتعملة ،كلهننا قنند يكننون لهننا 

(،لنذا يجنب تطبينق 55ص،  5)   النفسية لبيئة المبنىتاثيراتها البيئية في االستجابة البدنية و
( والمطلوبنننة طبقننناً للمواصنننفات   Human Comfortمسنننتويات الراحنننة االنسنننانية ) 

والمقنناييا مننن حيننً ) درجننة الحننرارة والرطوبننة النسننبية وتوزيننع الهننواء ( الننى مسننتويات 
كوننة لمسنطحاته مراعنناة عنند تصننميم المبننى واختينار المنواد الم القياسنية المريحنة .لنذا فاننه

االسا التصميمية والهندسية التي تهدف الى تقليل كمية الحرارة المنتقلنة منن خنار  المبننى 
 : تيةالى فضاءاته الداخلية وذلك على النحو اال

 -بالنسبة للجدران واالسقف الخارجية : -7-1

لعننوازل (وا Heat Resistance Materialيجننب اسننتخدام المننواد المقاومننة للحننرارة ) 
( المتاحنة محليناً فني مكوننات االسنطح   Thermal Insulation Material)  الحرارينة 

 Over Allوالجننندران الخارجينننة بحينننً اليتعننندى معامنننل انتقنننال الحنننرارة الكلننني ) 

Transmission Coefficient – U  : فيها القيم التالية ) 

U=0.44W/m2.K.(0.078Btu/h.ft2. ºF)-:(Roof)االسقف 

U=0.57W/m2.K.(0.0100Btu/h.ft2. ºF)-:(Wall)الجدران 

 بالنسبة للفتحات الزجاجية :  -7-2

اذا كانت مساحة الزجا  كفتحات او زجا  ثابت بدون جدار خلفي معزول تتراوح منابين  -أ
% ( منن مسناحة الجندران الخارجينة للمبننى ، فاننه يجنب 40)                 %( الى10) 

زدو  او منا يكافئننه بحيننً ال يتعنندى معامنل انتقننال الحننرارة ) محسننوباً اسنتخدام الزجننا  المنن
 1(والمعتمدة فني بلندان الخلنيج واغلنب بلندان المنطقنة  ASHRAEصيفاً حسب مواصفات 

 -عن القيم التالية :

( Uمعامل انتقال الحرارة ) 
Transmission Coefficient 

 2.K=(0.58Btu/h.ft^U=3.28W/m

2.F^ 

                                            
1 ASHRAE Fundamental American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers.  

http://www.ashrae.org/template/DboardPosts/pforumid/341/postid/1891
http://www.ashrae.org/template/DboardPosts/pforumid/341/postid/1891


126 

 

Transmission Coefficient 

(SC)معامل الظل 
0.4 

اذا كانت مساحة الزجا  كفتحات او زجا  ثابت بدون جدار خلفي معزول تزيند نسنبتها  -ب
( ،  Sky Light( من مساحة الجدران الخارجية للمبنى او فني حنال وجنود )  %40عن ) 

حنرارة عنن فانه يجب استخدام الزجا  المزدو  او مايكافئه بحينً اليتعندى معامنل انتقنال ال
 -: ( 3،ص12) التالية. القيم

( Uمعامل انتقال الحرارة ) 
Transmission Coefficient 

2.F^ 2.K=(0.37Btu/h.ft^U=2.1W/m 

Transmission Coefficient 

(SC)معامل الظل 
0.35 

 بالنسبة العمال االلمنيوم :  -7-3

 Thermalراري ) يجننب عننزل قطاعننات االلمنيننوم حرارينناً باسننتخدام نظننام الفاصننل الحنن

Break  ( وذلننك فنني حننال زيننادة مسنناحة الفتحننات الزجاجيننة علننى )مننن مسنناحة  40 ) %
 الجدران الخارجية للمبنى .

 يحسب الحمل الحراري للمباني على ضوء العوامل التالية : 

 (  Outdoor Condtionالحالة الخارجية للمبنى )  -1

 DB: 46ºC( 115ºF)  درجة الحرارة الجافة 

 WB: 29ºC( 85ºF)  جة الحرارة الرطبة در

ويتم احتساب الحمل الحراري لكنل فضناء داخلني مكينف عنند سناعة النذروة الحرارينة لنذلك 
 الفضاء .

 (  Indoor Conditionالحالة الداخلية للمبنى ) -2

 -في المباني السكنية :

 DB: 25ºC( 75ºF)  ( .Dry Bulb Tدرجة الحرارة الجافة ) 

 RH:50±%5 ( Relative Humidityسبية ) الرطوبة الن

 (3) راجع جدول رقم معامالت انتقال الحرارة خالل األسقف والجدران والزجا   - 
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 ( : Ventilationالتهوية )  -د

تحقنق الننظم الميكانيكينة والكهربائينة المتطلبنات البيئينة المهمنة للفضناءات الداخلينة وتجعلهنا 
نبناً مهمناً منن عملينة التصنميم النداخلي. والتني يجنب منن اكثر صالحية لالسنتخدام وتمثنل جا

(  130،ص4خاللها توفير التهوية المناسبة داخل المبنى لخلق الجو الصنحي المالئنم فينه ) 
.ولحساب معدالت التهوية المطلوبة بدقة فانه يتم الرجوع الى جنداول التهوينة الموصنى بهنا 

(.أخنر اصندار او  ASHRAE STANDARD 62-Recommended Valuesفي : ) 
غيننره مننن المراجننع المقبولننة لنندى الجهنناز المركننزي للتقننيا والسننيطرة النوعيننة  او مكاتننب 

 (.4، ص 12التصميم والدوائرة الهندسية . )

 معامالت التخزين والتغيير : -هـ

 & Storage Loadيجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند وضع معامالت التخزين والتغيير ) 
Diversity خاصة بحساب الحمل الحراري للزجنا  واالضناءة واالشنخاص للمعنامالت ( ال

 الواردة في المراجع الخاصة بالمواصفات المحلية والعالمية . 

 ( : Safety Factorمعامل االمان / السالمة )  -و

 ويتم احتسابه على النحو التالي : 

 MAX%10 ( Sensible Heatحمل الحرارة المحسوسة ) 

 MAX%5 ( Latent Heatالكامنة ) حمل الحرارة 

 : اهداف تصميمة لتحقيق العزل الحراري الجيد – 8

جملننة مننن يراعنني ان  الننداخلي او  المعمنناري  واخيننرا يمكننن القننول ان علننى المصننمم
عند تطبيق العزل الحراري وخصوصاً فيما يخنص تصنميم  االهداف التصميمية المسبقة

 :  اً على نوع استعمال الفضاء ومن هذه االهدافاالبنية او فضاءتها الداخلية واعتماد
عنند تطبينق العنزل ان يدخل المصمم في حسابه وظائف االستعمال و متطلباتها كافة  8-1

 . الحراري
 ان يأخذ بنظر االعتبار جميع الظروف المحيطة بعملية االستعمال . 8-2
ه، التي تتشابك احياناً او ان يراعي المصمم التنوع الكبير في المعلومات المتوفرة لدي 8-3

فنني  يخننص تصننميم الفضنناءات الداخليننة ككننل فنني مجمننل العمليننة تتعننارض او تتننناقض 
 .التصميمية
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ان يحسننب المصننمم امكانيننات االسننتعمال المقبلننة لحالننة واحنندة متميننزة او البنندائل   8-4
ء ) عننند تغيننر اسننتعمال الفضنناالممكنننة فنني حالننة اقتضنناء الظننروف السننتبدال االسننتعمال 

 .الداخلي ( 
ان يكون المصمم دقيقاً في حساب الكلفة بحيً يأتي االنجناز المحندد تصنميمه بأقنل  5 -8

التكاليف والمتطلبات من الوقت والجهد واالمكانينات المادينة.اي ان يكنون عملنه اقتصنادياً 
ليصبح مالئمناً لمنا يخصنص منن مبنالف لتنفينذه ومتنى مناجمع المصنمم فني عملنه المالئمنة 

 287،ص3نة والجمال الفني بطريقة اقتصادية اصبح عمله قمة فني االنتنا  الجيند )والمتا
 (. 7،ص10)  (،

هذه االهداف فان على المصمم ان يراعنى طرقناً اخنرى فني الوصنول النى عنزل  فضالً عن
عننند تصننميم  فنني عمليننة العننزل الحننراري تسنناعدالتنني  حننراري جينند ومننن هننذه الطننر  

او باسننتهالك الطاقننة الكهربائننة وتتعلننق بتصننميم المبنننى نفسننه  ،الفضنناءات الداخليننة للمبنناني 
  داخل المبنى ونجده ضمن الفقرة التالية : 

 وسائل اخرى تساعد في عملية العزل الحراري : -9

 زيادة منسوب ارتفاع سقف المبنى .و استخدام األسقف المستعارة في األدوار العلوية  -9-1

العنناكا فنني جميننع النوافننذ وخاصننة فنني األمنناكن التنني  أو اسننتخدام الزجننا  المننزدو   -9-2
 عزل النوافذ باستخدام الستائر .  فضالً عنالزجا  ،  تتطلب مساحات كبيرة من

طالء االسطح الخارجية والداخلية عن طريق دهانها بااللوان الفاتحة ينؤدي النى تقلينل -9-3
  Thermal Absorptivityاالمتصاصية الحرارية 

 شجار حول المبنى .زراعة األ -9-4

يجب عزل نقاط التماا بالمبنى والتي تمثل معبراً النتقال الحنرارة منن الخنار  النى  -9-5 
 الداخل مثل نقاط اتصال الجسور الخرسانية بالجدران الخارجية واألعمدة .

ينبغي العمنل علنى تقلنيص مسناحة المسنطحات الزجاجينة منا امكنن فني الجهنات التني  -9-6
ظمى عند ساعات الذروة بسبب اشعة الشما المباشرة وهي على التوالي ) تستقبل حرارة ع

غرب ، شمال غرب ، جنوب غرب ( ، وفي حالة االضطرار لعمنل فتحنات كبينرة فني هنذه 
الواجهات ، فانه يجب استخدام التظليل الخارجي سواء كنان ذلنك بواسنطة كاسنرات الشنما 

دام التجهيننزات والتصننميمات المسنناعدة العموديننة او األشننجار والمتسننلقات ، ويفضننل اسننتخ
 – Screensلحجننب وكسننر الضننوء المباشننر مننن اختننرا  الفتحننات وذلننك مثننل المظننالت 

Louvers – Shutters – Awning (.19149-140.ص.) 
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يفضل ان يكون مدخل المبنى فراغياً وذلك لتخفيف الفاقد الحراري وتحقيق الراحنة ،  -9-7
 خصوصاً في أالماكن العامة .

العمل على اتخاذ جميع االحتياطات الالزمنة لمننع تسنرب الهنواء الخنارجي النى داخنل -9-8
المبنى عن طريق الشقو  واالبواب والنوافذ ، ويراعى في هذا الصدد تركيب شريط عنازل 

 (Weather Strips . ) 

يفضننننل اسننننتخدام ) الثرموسننننتات المبننننرمج ( فنننني المبنننناني الحكوميننننة والمنننندارا  -9-9
ت والعيادات الطبية ، بحيً يمكن من خاللها رفنع درجنة الحنرارة الداخلينة لتلنك والمستشفيا

 .المباني في األوقات التي تكون خالية من األفراد 

 و  استخدام األجهزة ذات الكفاءة العالية مثل المكيفات ، الثالجات الغساالت ...الخ  -9-10
 ها. خفض بجميع أنواعناستخدام المصابيح ذات االستهالك الم

تقليص مصاريف تشغيل انظمة التهوية عن طريق االعتمناد علنى التهوينة الطبيعينة -9-11
وذلننك بأشنناعة التهويننة النافننذة وتسننريعها ضننمن االبنيننة فنني الفتننرة الحننارة مننع جلننب الهننواء 

-91.ص16المعتدل من بينوت االدرا  او الفسنحات الداخلينة فني الفتنرات الحنارة الجافنة.)
92.) 
السنعة   الدوائر الكهربائية لإلضاءة بحيً يمكن إضاءة القندر الكنافي حسنبتوزيع   -9-12

للفضاء وهذا يساعد في تقليل مصادر الحرارة من الداخل في حالنة عندم  والتصميم الداخلي
 . الحاجة الستخدام كامل للفضاء والذي ال يتطلب إضاءة  كامل الفضاء الداخلي

ة جزئياً واالعتماد على المصنادر الطبيعينة مثنل مراعاة االقتصاد في استهالك الطاق-9-13
  الطاقة الشمسية ) في االنارة وتشغيل االجهزة ( . 

للشما خالل الصيف وللسطح   المواجهةللجدران  اإلمكاناستخدام التظليل بقدر   - 9-14
 ذلك. أمكنما 
و  شنرةالمبا للشنما من تعنرض النوافنذتوجيه المبنى بحيً يقلل أكبر عدد ممكن   -9-15

يجعله يتماشى مع ظروف كل منطقة من المناطق بالنسبة للشما.. الخ خالل فترة الصنيف 
ب الحنرارة منن الخنار  رممنا يقلنل منن تسنمنناطق العنرا  منطقنة منن  أوحسب كل مديننة 

وضنمن هنذا المجنال فاننه يمكنن االسنتعانة باحصناءيات دوائنر االحصناء او االننواء  للداخل
ليومي لالشعاع الشمسي وفترة السطوع وحسب المناطق الجغرافينة الجوية لمعرفة المعدل ا

 ( . 2، ص6) . ( 4لالبنية السكنية في العرا  ) راجع جدول رقم 
 منهج البحً وإجراءاته:

 منهج البحً :
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يشننمل منننهج البحننً واجراءاتننه تحدينند مجتمننع البحننً وعينتننه واسننلوب اختيارهننا وادوات 
جناز البحنً الحنالي المننهج الوصنفي باالعتمناد علنى البحً ونوعهنا ، حينً اسنتخدم فني ان

المالحظة المباشرة لنماذ  البحنً والمقارننة منع المعلومنات العلمينة المتنوفرة لندى الباحنً 
 والمستقاة من المصادر العلمية حول موضوع الدراسة للوصول الى اهداف البحً .

 ادوات البحً :
 اعتمد البحً على مجموعة من االدوات اهمها :

لمالحظنننة العلمينننة لجمنننع المعلومنننات منننن خنننالل المالحظنننة المباشنننرة ) اسنننتمارة ا -1
مالحظننة خاصننة وضننعها الباحننً مسننبقا لجمننع معلومننات محننددة تصننب فنني هنندف 

 البحً ( .
المناقشة الجماعية من خالل عقند لقناءات منع خبنراء فني مجنال التصنميم والعمنارة  -2

 سكنية .واستبانة اراء مستخدمي نماذ  البحً من االبنية ال
 مجتمع البحً :

يتكون مجتمع البحً من نماذ  البحنً المختنارة لالبنينة السنكنية المشنيدة منن قبنل القطناع  
مسننكن موزعننة علننى اقضننية المحافظننة ونواحيهننا  25الخنناص فنني محافظننة ديننالى وعننددها 

وقراها وحسب االحصاءات الرسمية التي حصل عليها البحً منن مديرينة البلدينة والجهناز 
 زي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات .المرك

 وصف عينة البحً :
 2003تم اختيار نماذ  البحً وهي االبنية السكنية التي تم اكمال تشيدها فعليناً خنالل عنام 

في محافظة ديالى من قبل القطاع الخاص وقند جناء اختيارهنذه النمناذ  نتيجنة لعندة عوامنل 
دوائر االحصائية عن عدد االبنية السنكنية اهمها وجود احصائيات وتقارير موثقة من قبل ال

( و 5مسننكن )راجننع جنندول رقننم  750التنني تننم تشننيدها فنني المحافظننة ، حيننً يبلننف عننددها 
تتوزع على مختلف منناطق المحافظنة  ) االقضنية والننواحي فضنالً عنن المركنز ( كمنا تنم 

البلديننة الرجننوع الننى احصننائيات وزارة التخطننيط والتعنناون االنمننائي اضننافة الننى دوائننر 
والتسجيل العقاري في المحافظة للتاكد منن المعلومنات التني تنم جمعهنا حنول هنذه المسناكن 
فضالً عن االعتماد على تقنارير الجهناز المركنزي لالحصناء وتكنولوجينا المعلومنات حنول 

وبعنند فننرز  1( 2004تقريننر المحافظننات ) ديننالى  –مسننح االحننوال المعاشننية فنني العننرا  
نمنوذ  منن االبنينة السنكنية  منن مجمنوع  25حاجنة البحنً ، تنم اختينار النماذ  المطابقنة ل

 العينات الكلية وذلك السباب منها:

                                            
وزارة التخطيط والتعناون  -محافظة ديالى  –تقرير المحافظات مسح االحوال المعيشية في العرا  ، ( 13)

 . 2004ي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات .بغداد االنمائي ، الجهاز المركز
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عدم وجود خارطة جغرافينة دقيقنة تبنين توزينع المسناكن التني تنم تشنيدها فني عنام  -1
 على مستوى المحافظة ) عناوين ومناطق ( دقيقة. 2003

ا نائية وصعوبة الوصنول اليهنا وجود الكثير من المساكن في مناطق بعيدة وبعضه -2
فضننال عننن تحفننظ بعننض اصننحاب هننذه المسنناكن مننن مسنناعدة الباحننً فنني جمننع 

 المعلومات وذلك للظرف  االمني الراهن الذي يمر به البلد والمحافظة .
بعض االبنية السكنية تفتقر الى المواصنفات المطلوبنة والتني تنم تحنديها مسنبقا منن  -3

لتاكد من اشنكالية البحنً وهني عندم سنكن اغلبهنا قبل الباحً كمواصفات متكاملة ل
رغم تشيدها بصورة كاملة او عدم تاثيثها او ربطهنا بالكهربناء الوطنينة او اكتمنال 

 االنهاءات الداخلية للمباني ..الخ .
يشير اخر تقرير للجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات التنابع لنوزارة  -4

النى  2004سح االحنوال المعيشنية فني العنرا  التخطيط والتعاون االنمائي حول م
% فقط من االسر الممسوحة في المحافظة تمتلك اجهزة تبريد       ) 50ان نسبة 

ايركندشن( فضالً عن االجهزة الكهربائية االخنرى وهنذه النسنبة ايضنا مقاربنة لمنا 
وجدناه في اختينار نمناذ  البحنً خنالل الدراسنة الميدانينة وكاننت سنبب ايضنا فني 

 ديد اختيار نماذجه .تح
عموماً فان اجراء دراسة ميدانية من قبل الباحً جاء للتأكد من تطبيق العزل الحراري 
في بيئتنا المحلية والثبات فاعلية العزل الحراري من خالل التأكد من اشكالية البحنً ، 
حيً كانت لدينا  معرفة مسبقة ودراية بعدم تطبينق العنزل الحنراري بصنورته العلمينة 

اخنل المبناني السنكنية المشنيدة منن قبنل القطناع الخناص فني المحافظنة و هنذه المعرفننة د
جاءت من خالل ما تم ذكره فني اختينار ادوات البحنً منن اخنذ اراء وعقند لقناءات منع 
متخصصين في مجال التصميم والعمارة والبناء فضالً عن عدم وجود اشارات لقوانيين 

ية السكنية وكمنا هنو موجنود فني بلندان المنطقنة تفرض العزل الحراري عند تشييد االبن
والبلدان المتقدمة في هذا المجال ، وعلى سبيل المثال فان التعليمات البلدية لدول الخليج 
العربني الخاصننة بننالعزل الحنراري تشننير الننى تشننجيع المنواطنين علننى اسننتخدام العننزل 

كومينننة او الحنننراري فننني مبنننانيهم الخاصنننة وعننندم قبنننول اي مخططنننات للمبننناني الح
االسننتثمارية  ) التجاريننة والسننكنية ( مننا لننم يوضننح بهننا نننوع ومواصننفات مننواد العننزل 

او وجننود قننوانيين او اجهننزة رقابيننة تمنننع او تراقننب وتحاسننب االسننتهالك 1الحننراري 

                                            
حول مزيد من التفاصيل عن القوانين واللوائح البلدية الخاصة بالعزل  11( راجع مصدر رقم  14) 

 الحراري .
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وبعند فحنص المعلومنات المسنتقاة في هذا الظرف الذي يمنر بنه البلند ، 1العالي للكهرباء
 ى النتائج التالية : من ادوات البحً توصلنا ال

 نتائج البحً :
( 6يمتاز جو العرا  بارتفاع معدالت درجات الحرارة خالل فترة الصيف ) جندول رقنم .1

 وبالتالي ينعكا المنال الحار على البيئة السكنية للمواطن العراقي عموماً.
عندم تطبيننق العننزل الحنراري فنني االبنيننة السنكنية المشننيدة مننن قبنل القطنناع الخنناص فنني  .2

 افظة ديالى .مح
عنندم وجننود لننوائح او ارشننادات او قننوانيين متعننارف عليهننا فنني العننرا  او لننوائح بلديننة  .3

لتطبيننق العننزل الحننراري اثننناء تشننييد االبنيننة السننكنية او تفننرض تطبيقننه علننى اصننحاب 
 المساكن .

بعننض االبنيننة السننكنية تننم اسننتخدام وسننائل مسنناعدة للعننزل الحننراري بصننورة كيفيننة او  .4
يجة تقليد الغير في البنناء وتنزيين المسنكن وبندون االعتمناد علنى الدراسنات فطرية او نت

العلمية والبعض منها بدون معرفة كفاءتها في العزل او مالئمتها لطبيعة البيئنة والموقنع 
 وشكل المبنى ومن هذه الوسائل :

استخدام الزجا  المضلل في الواجهات خصوصا في المساكن لالصحاب الدخل العنالي   -أ
. 
 مواد طالء االسطح الخارجية والداخلية للمبنى ) االنهاءات ( .  -ب
 استخدام المداخل الفراغية للمبنى ) الكريدور ( . -جـ
توجيه المبنى ككل باتجاه عكا اتجاه الشما و زراعة االشجار المثمرة واشجار الزينة  -د

 في حديقة المسكن وفي الجهة المقابل الشعة الشما المباشرة .
ستخدم اي مواد عازلة ) التي مر ذكرها فني االطنار النظنري للبحنً ( اثنناء تشنييد لم ت -هـ

 المباني السكنية .
بعننض االبنيننة السننكنية لننذوي النندخل العننالي اسننتخدم فيهننا االسننقف الثانويننة فنني بعننض  -4

الفضاءات الداخلية لغرض جمالي اكثر مما هنو للعنزل الحنراري كمنا ان اصنحاب البنناء 
دراية بان بعنض اننواع هنذه االسنقف منن منواد ذات قابلينة علنى العنزل  اصال ليا لديهم

 الحراري .
ظهر لنا من خالل استبانة مستخدمي الفضناءات الداخلينة لنمناذ  البحنً بعندم مقندرتهم  -5

على عزل المبنى حراريا والتقليل من درجة الحرارة داخل فضاءات المبنى في ظل عدم 

                                            
( صادف فترة اجراء الدراسة االستطالعية للبحً نقص حاد في تزويد الطاقة الكهربائية لالبنية  15)

اال ان هذا االشكال ليا قياا عام يتم تعميمه مستقبال عند اجراء دراسات  السكنية كونها فترة صيف
 مشابهة لدراستنا هذه او مكملة لها .
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م اجهزة تبريد ) ايركندشن ( فضال عنن وسنائل التكينف استقرارية الكهرباء رغم امتالكه
 والتهوية االخرى من مبردات هواء ومراوح وذلك لعدم معرفتهم بــ: 

 وسائل العزل الحراري وطر  العزل . -أ
لم يتم نصحهم باسنتخدام منواد عنزل حنراري اثنناء تشنييد المسنكن منن قبنل المقناول او  -ب

ل عن مخطط البنناء او حتنى البنناءيين النذين قناموا المهندا المعماري او المدني المسؤو
 بتشييد المبنى  .

عدم معرفتهم بوجود مواد عزل حراري خاصنة بالفضناءات الداخلينة يمكنن اسنتخدامها  - 
 بعد تشييد المبنى ومنها المواد المذكورة في بحثنا الحالي .

كهربائينة المسنتخدمة رغم معرفة مستخدمي الفضاءات الداخلية للمساكن بنان االجهنزة ال -د
للتكييف تؤدي الى زيادة في استهالك الطاقة الكهربائية اال انهم يسارعون في اسنتخدامها 
وخصوصننا فنني جننو العننرا  الحننار صنننيفا للننتخلص مننن الحننرارة الشننديدة وفعننال فنننان 
المختصيين في دائرة الكهرباء في المحافظة أشاروا الى ان هناك استهالك عالي من قبنل 

ن للكهرباء في فترات الصيف خصوصا فني سناعات النذروة ) فتنرة الظهينرة ( المواطنيي
وهننذا ينناتي مننن خننالل كثننرة اسننتخدام اجهننزة التبرينند ووسننائل التهويننة الميكانيكيننة وهننو 
مايؤدي الى زيادة االحمال على شبكة تزويد الكهرباء في المحافظة وبالتالي كثرة انقطاع 

 التيار الكهربائي .
ر مستخدمي الفضاءات الداخلي للمبناني السنكنية التني تنم اختيارهنا منن قبنل واخيرا فان اكث

البحً لديهم الرغبة الملحة في ايجاد وسائل للتقليل من حرارة الفضاءات الداخلية لمساكنهم 
وخصوصا في فترة الصيف وهم ال يمانعون من استخدام وسائل العزل الحراري في سبيل 

ئم لمعيشتهم .ومن خالل نتائج البحً الميدانية واالطار توفير جو بيئي وصحي مريح و مال
النظري للبحً  يمكن الخرو  باستنتاجات عامة تتحقق من خالل التطبيق الصحيح للعنزل 

 الحراري للفضاءات الداخلية لالبنية السكنية .
 االستنتاجات :

ن تطبيق استخدام الترشيد في استهالك الطاقة الكهربائية ، حيً أثبتت التجارب العلمية أ -1
العننزل الحننراري فنني المبنناني السننكنية والمنشننوت الحكوميننة والتجاريننة والصننناعية يقلننل مننن 

% . اذا طبنق علنى أسناا علمني 40الطاقة الكهربائينة بمعندالت تصنل إلنى نسنبة استهالك 
وتقنننى سننليم حيننً يعمننل العننزل الحننراري علننى الحنند مننن تسننرب الحننرارة عبننر الجنندران 

% منن الحمنل الحنراري للمبننى المنراد 65للشما والتني تمثنل حنوالي  واألسقف المعرضة
إزاحته بـأجهزة التكييف مما يؤدي إلى تقليل فترات تشغيل الضاغط بالمكيف وبالتالي تقلينل 

 . االستهالك ، كما ينتج عن ذلك إطالة العمر ألجهزة التكييف وتقليل نفقات الصيانة 
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ى بدرجة الحرارة المناسبة لمدة طويلة دون الحاجة إلنى لمبنالفضاءات الداخلية لاحتفاظ  -2 
 تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة . 

يؤدي إلى استخدام أجهزة تكيينف ذات قندرات صنغيرة ، وبالتنالي تقنل تكناليف اسنتهالك  -3
 الطاقة واألجهزة المستخدمة  

إن الحنند مننن تسننرب  حيننً لمبنننىالفضنناءات الداخليننة لرفننع مسننتوى الراحننة لمسننتخدمي  -4
الحرارة إلى داخل المبنى باسنتخدام العنزل الحنراري يجعنل درجنة الحنرارة بالنداخل مقبولنة 

 .  نسبياً حتى بدون تكييف

يقلل من اسنتخدام أجهنزة التكيينف ممنا يقلنل منن التنأثير الصنحي والنفسني علنى اإلنسنان  -5
 بسبب الضوضاء الناتجة عن التشغيل لتلك األجهزة . 

العزل الحراري على حماية وسالمة المبنى من تغينرات الطقنا والتقلبنات الجوينة  يعمل -6
حينً إن فننر  درجنات الحننرارة الناتجنة عننن ارتفنناع الحنرارة بسننبب أشنعة الشننما نهنناراً ، 
وانخفاض درجة الحنرارة لنيالً ، وتكنرار حندوً ذلنك ينؤدي إلنى إحنداً اجهنادات حرارينة 

مبنى تفقند خواصنها الطبيعينة والميكانيكينة ، ويحندً تجعل طبقة السطح الخارجي ألجزاء ال
 تشققات بها ، وتسبب تصدعات وشرول في هيكل المبنى . 

تتنأثر المبناني غينر المعزولنة سنريعاً ومباشنرة حينً المحافظة على األثاً داخل المبنى  -7
منواد بدرجات الحرارة الخارجية مما يجعل الحرارة داخل المبنى غينر ثابتنة وبالتنالي تتنأثر 

ولذلك يلجنأ النبعض إلنى تنرك أجهنزة التكيينف   األثاً وتتفكك إذا لم يتوفر تكييف مناسب ،
في حالة تشغيل مستمر أثناء مغادرتهم المنازل لفترات طويلة للمحافظة على سنالمة األثناً 

 مما يعنى إهدار طاقة بدون مبرر . 

 انتقننال الحننرارة لننداخل يننؤدي إلننى تقليننل سننماكات الحننوائط واألسننقف الالزمننة لتخفننيض -8
 المبنى .  فضاءات

الكهربنائي فني تقلينل اسنتهالك وشبكات التوزيع ة الطاق أنتا توفير العبء على محطات  -9
 . الطاقة الكهربائية

 التوصيات :

 اعتماداً على نتائج واستنتاجات البحً امكن التوصل الى عدد من التوصيات وهي :

في تصنميم الفضناءات الداخلينة عنند تشنييد المبناني التشجيع على تطبيق العزل الحراري  -1
السكنية من قبل القطاع الخاص في العنرا  والتعرينف باهميتنه وفائدتنه فني الحفناظ علنى 

 البيئة الداخلية للمبنى وترشيد الطاقة الكهربائية.
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وضننع لننوائح وقننوانين وارشننادات بلديننة تفننرض تطبيننق العننزل الحننراري علننى اصننحاب  -2
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توجيننه وارشنناد اصننحاب المسنناكن باسننتخدام وسننائل مسنناعدة فنني العننزل الحننراري مثننل  -3
زراعة االشجار والتضليل وتوجيه المبنى وغيرها من الوسائل التني تسناعد علنى العنزل 

 الحراري .
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( 3شكل رقم )   

ارج المبنى وداخلهبعض مصادر الحرارة من خ  

 ( يبين تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى2شكل رقم )

وزارة التخطيط  -محافظة ديالى  –تقرير المحافظات المصدر: مسح االحوال المعيشية في العرا  ، 
 . 2004والتعاون االنمائي ، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات .بغداد 
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 لخواص الميكانيكية لمواد العزل الحراري( ا4شكل رقم ) 

 ( العزل بواسطة البوليسترين 5شكل رقم ) 
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 المادة 
الحد األدنى لسماكة 
 العزل لألسقف)سم( 
الحد األدنى لسماكة العزل  

 للجدران )سم(  
 معامل التوصيل

  w/mc الحراري

  0.036   5   6 مصبوب  -بولي ستارين ممدد 

  0.032   4   6 مبثو   -بولي ستارين ممدد  

  0.029   4   5 صلب  -بولي يوريثين 

 الزجا  الليفي  
7  

6  

6  

5  

 0.042  

0.036  

  0.042  6  7 الصوف الصخري 

  0.058  8   10 بيراليت ممدد 

 البيراليت  ) انسواليت (( العزل الحراري بواسطة  6شكل رقم ) 
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  0.032   4   6 صلب  -بولي يوريثين 

  0.058  8  10 زجا  خلوي 

  0.055  8  10 فشور  -فيرميكيوليت 

  0.0144  20  25 سيبوركا 

  0.144  20  20 سيكواليت 

 
 واسععالمي بعض مواد العزل المقبولة والشائع استخدامها على نطا   ( يوضح  1جدول رقم ) 

 

غير  ىمبن الـعنــــاصـــر  تسلسل 
 معزول 

 ىمبن
 معزول 

  600  600 ) متر مربع (  ىمساحة المبن  1

  30  40 التبريد )طن (   2

  1.6  1.6 الطاقة الكهربائية للطن ) كيلو وات(   3

  48  64 الحمل الكهربائي الكلي للتبريد )كيلو وات(   4

  78.3  104.4 الحمل الكهربائي الكلي للتدفئة ) كيلو وات (   5

  7920  10560 تبريد ) كيلو وات ساعة( االستهالك الشهري لل  6

  10570  14094 االستهالك الشهري للتدفئة ) كيلو وات ساعة(   7

 العزل الحراري عمالحساب الوفر في تكلفة التبريد والتدفئة سنوياً في حالة است(2جدول رقم )

 المملكة العربية السعودية –مقارنة عربية 

 % 48  :  والتدفئة في حالة استخدام مبني معزولنسبة الوفر في تكلفة التبريد   *

 % 35  :  نسبة الوفر في استهالك الطاقة في حالة استخدام مبني معزول  *

 
 



142 

 

 القيمة المطلوبة مواصفات الزجا  م

مل التظليلامع 1 0.34أقل من    

(2الحرارة النسبية المتراكمة )واط/م 2 230أقل من    

%27ثر من أك نسبة الضوء المرئي النافذ 3  

درجة مئوية( 2)واط/م   Uمعامل انتقال الحرارة  4 في نهار الصيف2.00اقل من    

 مالمواصفات المطلوبة في اختيار زجا  المباني السكنية بشكل عا( 3جدول رقم ) 
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2003( المعدل اليومي لالشعاع الشمسي والسطوع موزع على محافظات العراق لعام 4جدول رقم )   

ص حسب المحافظات لسنة ( عدد دور السكن ) الجديدة واالضافة ( المنجزة في القطاع الخا5جدول رقم ) 
2003  
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 (  1شكل رقم ) 
 االحمال الحرارية من داخل الحيز المغلق ومن خارجه 

 

لدرجات الحرارة ) بالمقياا المئوي ( والرطوبة النسبية لمدينة  ( معدالت الشهرية6جدول رقم ) 
  2003بغداد 


