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ملخ�ص:         
على  بالتايل  و  اله�اء،  املدن على درجة حرارة  داخل  الطرق  ت�سميم  مبداأ  تاأثري  تقييم مدى  الدرا�سة ه�  الهدف من هذه 
الرفاهية احلرارية اخلارجية لالإن�سان يف ف�سل ال�سيف من جهة، و الت��سل اإىل اقرتاح ت�سميم معني للطرق ي�سمح بت�فري 
راحة حرارية خارجية لالإن�سان يف و�سط عمراين يقع مبدينة ق�سنطينة التي تتميز مبناخ �سبه جاف. علما اأن مبداأ ت�سميم 
الطريق من  التي حتد  للمباين  املت��سط  االرتفاع  »اإ« ه�  اأن  اإ/ع، حيث  الن�سبة  باالعتماد على  اأوال  االأبعاد  به  الطرق يق�سد 
اجلانبني و »ع« ه� عر�ض هذا الطريق و ثانيا االجتاه الن�سبة لل�سمال اجلغرايف. كما اأن ارتفاع املباين و عر�ض الطريق ي�سمح 
لنا مبعرفة معامل روؤية ال�سماء »SVF« و ه� اجلزء املرئي من ال�سماء من مكان ثابت معني، حيث اأن التعرف على هذا املعامل 

�سمح لنا بتقييم مدى تعر�ض واجهات املباين اإىل اأ�سعة ال�سم�ض.
من اأجل بل�غ هذا الهدف، كان من ال�سروري القيام بعمل ميداين، اأين متت حملة قيا�سات خ�ست درجة حرارة اله�اء داخل 
متتالية  اأيام  اأربعة  القيا�سات هذه نظمت على مدار  »الكدية«. حملة  يدعى  و  ق�سنطينة  و�سط مدينة  يقع يف  ن�سيج عمراين 
ليال و نهارا يف �سيف عام 2006، ثم قمنا باختيار الي�م االأكرث حرارة ليك�ن اأ�سا�ض البحث. بعد ذلك، قمنا بعملية حماكاة 
با�ستعمال برنامج رقمي ثالثي االأبعاد يدعى »Envi-met3« مت و�سعه من طرف » ميكائيل بروز« باحث اأملاين مبعهد اجلغرافيا 
بجامعة »ب�خ�م« باأملانيا. هذه املحاكاة �سمحت لنا بالتاأكد من �سحة القيا�سات امليدانية، كما ا�ستطعنا اأن نبلغ اجلزء الثاين 
اإليه  من الهدف امل�سطر و ه� تقييم مدى تاأثري طريقة ت�سميم الطرق على الراحة احلرارية اخلارجية و الذي مت الت��سل 
باالعتماد على م�ؤ�سر الراحة امل�سمى »PMV«. جتدر االإ�سارة يف االأخري اأن الهدف من البحث احلايل، ه� ت�سليط ال�س�ء على 
اجلزء اخلا�ض باملحاكاة الرقمية دون اإعطاء نتائج البحث امليداين رغم تطرقنا لها ب�سفة عامة يف الن�ض، و ذلك الأن تقييم 

مدى الراحة احلرارية مل نتمكن من القيام به  اإال عن طريق الربنامج.
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 مقدمة:
اإن االأماكن و امل�س���احات احل�س���رية اخلارجية العمراني���ة، على عك�ض االأماكن الداخلي���ة للبنايات، تتميز بتغريات 
مناخي���ة ي�مية و ف�س���لية كبرية ي�س���عب التحكم فيها و اإن من���اخ املدن الذي يدعى »املناخ احل�س���ري اأو العمراين« ه� 
 URBAIN HEAT( نتيجة لعملية التح�سر ال�سريع والع�س�ائي  ، مما �ساهم يف ظه�ر اجلزيرة احلرارية احل�سرية
ISLAND( ، وه���ي ظاه���رة تنفرد بها املناطق احل�س���رية اإىل درجة اأنها ا�س���تح�ذت على ن�س���يب كبري من جمم�ع 
االأبحاث التي خ�س���ت م�ساكل املدن احلديثة، اأين جذبت انتباه و اهتمام الباحثني نظرا للخطر احلقيقي الذي تعك�سه 

و الذي يهدد بقاء وا�ستدامة املدن)دي هاتن اآن، 2002(. 
من بني االأ�سباب التي اأدت اإىل انت�سار هذه الظاهرة، اتفقت كل الدرا�سات اإىل وج�د تفاعل لعدة اأ�سباب من اأهمها 
طبيعة م�اد البناء امل�ستعملة داخل املدن والتي تتميز باأنها معدنية حيث ت�ساعد على تخزين احلرارة داخلها يف النهار 
وطرحها يف الليل نح� اخلارج، باالإ�س���افة اإىل تقل�ض �س���رعة حركة اله�اء داخل املدن ب�سبب الكثافة املرتفعة للمباين 
التي تعترب ح�اجز تعرقل عملية الته�ية الطبيعية لالأو�س���اط العمرانية و كدا النق�ض ال�ا�س���ح عم�ما لع�امل ترطيب 

اجل� داخل املدن كامل�ساحات املائية وامل�ساحات اخل�سراء

1. اإ�سكالية البحث:
االإ�سكالية الرئي�سية لهدا البحث خ�ست اأحد االأ�سباب الرئي�سية التي اأدت ح�سب العديد من االأبحاث ال�سابقة اإىل 
ارتف���اع درج���ة احلرارة داخل املدن وبالتايل اإىل التاأثري �س���لبا على الرفاهية احلراري���ة لالأفراد يف االأماكن اخلارجية 
ويتعلق االأمر بت�سميم الطرق حيث مت تقييم هدا الت�سميم على اأ�سا�ض الن�سبة اإ/ع ، حيث اأن »اإ« ه� االإرتفاع املت��سط 
ملجم����ع البناي���ات املحاذي���ة للطريق من اجلهت���ني، و«ع« ه� عر�ض الطريق و كذلك على اأ�س���ا�ض اجت���اه حم�ر الطريق 

بالن�سبة لل�سمال اجلغرايف لالأخذ بعني االعتبار اجتاه هب�ب الرياح ال�سائدة ال �سيما يف ف�سل احلر.
اإذن، فاإن الت�ساوؤل الرئي�سي ه� : ما مدى تاأثري ت�سميم الطرق على درجة حرارة اله�اء يف و�سط مدينة ق�سنطينة 

ذات املناخ �سبه اجلاف؟  و بالتايل، ما ه� تاأثريه على الرفاهية احلرارية اخلارجية لالأ�سخا�ض؟

2.  فر�سية البحث:
الفر�س���ية املبدئية لهدا البحث ارتكزت على خال�س���ة العديد من االأبحاث ال�س���ابقة والتي ن�س���ت على اأن طريقة 
ت�سميم املدن احلالية مبا يف ذلك الطرق التي تتميز يف اأغلب االأحيان بال�سيق و االختناق تعترب عامال اأ�سا�سيا الرتفاع 
احلرارة، حيث ت�ساهم يف حب�ض احلرارة بني البنايات املحددة لعر�ض الطريق و بالتايل و مع ات�ساع رقعة املدن الكربى 
و كثافتها و كرثة طرقها فاإن درجة احلرارة ما بني امل�س���احات املبنية �س���رتتفع ب�س���كل كبري مما ي�ؤدي حتما اإىل ارتفاع 
درجة حرارة اله�اء يف كل ال��سط العمراين، و بالتايل الت�سبب يف خلق عامل ي�ؤدي مبا�سرة اإىل ظه�ر ظاهرة »اجلزيرة 
احلرارية احل�سرية«. لذلك و من هذا املنطلق، مت افرتا�ض اأن للطرق ال�سيقة واملختنقة التي ت�سمى »اأخاديد عمرانية« 

اأثرا �سلبيا يف و�سط �سبه جاف مثل الذي مييز مدينة ق�سنطينة. من اأجل تقييم مدى �سحة هده الفر�سية، 

3. منهجية البحث:
داخل الن�سيج العمراين م��س�ع الدرا�سة، مت اختيار طريقني ميثالن حم�رين اأ�سا�سيني للدرا�سة، ثم قمنا بتحديد 
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حمطات حمددة لتك�ن م��س�ع حملة قيا�سات خ�ست درجات حرارة اله�اء على م�ست�ى عدة نقاط اأو حمطات ب�ا�سطة 
جهاز لقيا�ض حرارة اله�اء )ال�سكل1(. يف بداية االأمر ا�ستطعنا اأن نعرف على م�ست�ى الطريق االأول ثالث اأ�سناف من 
االأماكن احل�سرية ب�سفة عامة و هي: مكان مفت�ح، مكان مفت�ح جزئيا و مكان �سيق ميثل طريق خمتنق و ه� ما ي�سمى 
باالأخ���دود »canyon«. ث���م قمنا مبقارنة درجة حرارة اله�اء يف االأماكن الثالث. بعد ذلك و با�س���تعمال برنامج رقمي 
ثالثي االأبعاد يدعى »Envi-met3«  قمنا بتقييم مدى اأهمية الراحة احلرارية اخلارجية يف هذه االأماكن و كذا مقارنتها 
ببع�سها البع�ض باالعتماد على م�ؤ�سر الراحة ال� »PMV« الذي يعترب واحدا من بني ع�سرات امل�ؤ�سرات االأخرى. للتذكري، 
فاإن هذا امل�ؤ�س���ر و�سع يف االأ�س���ا�ض من اأجل تقييم م�ست�ى الراحة لالأماكن الداخلية للمباين، غري اأن » ميكائيل بروز« 
قام بتط�يره جلعله يتنا�سب و االأماكن اخلارجية اأين قام نظريا باقرتاح منطقة الراحة احلرارية اخلارجة ال�اقعة بني 
قيمتني لهذا امل�ؤ�سر و هما: +4 و –4 )ميكائيل بروز، 2004(. كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن الربنامج الرقمي قد �ساعدنا على 
معاجلة االإ�سكالية اخلا�سة بكيفية تقييم الراحة احلرارية اخلارجية مل�ستعملي الطريق يف غياب اأجهزة خا�سة بقيا�ض 
Envi met3 هذا امل�ؤ�سر. غري اأن هدا البحث ركز فقط على جانب املحاكاة الرقمية املنجزة عن طريق الربنامج الرقمي

ال�سكل1: اجلهاز امل�ستعمل يف قيا�ض درجة حرارة اله�اء

4. تقدمي الن�سيج العمراين م��س�ع البحث:
يتعلق االأمر باملكان امل�س���مى »الكدية« ال�اقع يف و�س���ط مدينة ق�س���نطينة )ال�س���كل2( و هي مدينة تقع �س���مال �سرق 
اجلزائر. االرتفاع املت��سط ملنطقة الكدية بالن�سبة ل�سطح البحر تقدر بح�ايل 630 مرت. من بني اأ�سباب اختيارنا لهذا 
امل�قع ه� ك�نه يتميز ب�سل�س���لة من الطرق ال�س���يقة جدا باعتبار اأن ارتفاع البنايات املحادية للطرق تتجاوز اأحيانا اأربع 
م���رات عر�ض هذه االأخرية )اأي على �س���كل اأخاديد(. و هي طريقة ت�س���ميم ال ت�ج���د اإال يف منطقة الكدية، فراأينا اأنه 
م�قع ي�سمح لنا مبناق�سة اإ�سكالية بحثنا بامتياز. الكدية هي منطقة تتعدد فبها ال�ظائف احل�سرية فهي منطقة جتتمع 

فبها وحدات لل�سكن اجلماعي باالإ�سافة اإىل اإدارات عم�مية و حمالت جتارية.

5. تقدمي الطريقني م��س�ع الدرا�سة:
على م�س���ت�ى منطقة »الكدية«، مت اختيار حم�رين رئي�س���يني كعينة للدرا�سة. املح�رين عبارة عن طريقني م�جهني 
�سمال �سرق- جن�ب غرب و �سمال غرب- جن�ب �سرق )ال�سكل3(. على م�ست�ى املح�رين معا قمنا باختيار 4 حمطات 
لتك�ن م��سع حملة القيا�سات و كذا املحاكاة الرقمية )ال�سكلني 4 و 5(. يف املح�ر االأول قمنا باختيار ثالث حمطات و 
هي رقم 1، 2 و 3. املحطات الثالث اختريت الختالف ت�س���ميمها، فهي بالرتتيب عبارة عن مكان مفت�ح، و اآخر �س���يق 
و ثالث مفت�ح جزئيا )ال�س���كلني 6 و 7(. اأما املح�ر الثاين فقد �س���م حمطة واحدة و هي رقم 4 و هي عبارة عن مكان 

�سيق مت اختياره من اأجل املقارنة بينه و بني املحطة رقم 2 الختالفهما يف االإجتاه )ال�سكلني رقم 8 و 9(.  
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ال�سكل2: ت��سيح م�قع منطقة الكدية و�سط مدينة ق�سنطينة

ال�سكل3: ت��سيح الطريقني م��س�ع الدرا�سة

 
ال�سكل4: مقاطع ت��سيحية تبني اأبعاد االأماكن االأربعة مرقمة على الرتتيب من 1 اإىل 4: املفت�ح، املفت�ح جزئيا والطريقني ال�سيقني                                                               
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ال�سكل5: �س�ر ملتقطة بعد�سة بي�س�ية تبني اأبعاد االأماكن االأربعة على الرتتيب: املفت�ح، املفت�ح جزئيا و الطريقني ال�سيقني

 
ال�سكل6: خمطط املح�ر االأول امل�جه: �سمال- �سرق جن�ب-غرب

ال�سكل7: منظر عام للمح�ر االأول امل�جه: �سمال- �سرق جن�ب-غرب يبني املحطة رقم3

            
ال�سكل8: خمطط املح�ر الثاين امل�جه: �سمال-غرب جن�ب- �سرق

6. معطيات خا�سة بامل�قع:
اإن الربنامج الرقمي الذي ا�ستعمل يف املحاكاة ي�سمح بر�سم خمططي الطريقني املذك�رين اأعاله من خالل نافذة 
خا�س���ة بالر�س���م و هي تعترب اأوىل مراحل ا�س���تعمال هذا الربنامج. بعد ذلك، من ال�س���روري اأن يتم اإدخال املعطيات 
اجلغرافية، و املناخية و غريها من املعل�مات التي يطلبها و يحتاج اإليها الربنامج من اأجل اأن يق�م باملحاكاة على اأكمل 
وجه)ميكائيل بروز، 2004(. و عليه فاإن احلد االأدنى من املعطيات ال�اجب اإدخالها هي املحددة يف اجلدول التايل: 
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اال�سكل9: منظر عام للمح�ر الثاين امل�جه: �سمال-غرب جن�ب- �سرق يبني املحطة رقم4 

اجلدول 1: معطيات خا�سة بامل�قع
بالن�سبة خلط�ط الط�ل:7 ° و 23‘

م�قع مدينة ق�سنطينة
بالن�سبة خلط�ط العر�ض: 36° و 17‘
االرتفاع بالن�سبة ل�سطح البحر: 650 م

�سبه جاف)حار و جاف يف ف�سل ال�سيف( ن�ع املناخ
25 ج�يلية 2006 املحاكاة خ�ست ي�م

24 �ساعة مدة املحاكاة
2.1 م/ثا على ارتفاع 10 مرت ف�ق االأر�ض �سرعة الرياح ال�سائدة

�سمالية يف ف�سل ال�سيف اجتاه الرياح ال�سائدة
20 درجة مئ�ية درجة احلرارة الداخلية

:»Envi-met3« 7.و�سف الربنامج الرقمي
ه� برنامج ثالثي االأبعاد اأي اأنه ي�س���مح باإعطاء قراءة لنتائج املحاكاة اإما عن طريق املخططات اأي ببعدين اأو عن 
طريق ت��س���يح البعد الثالث عن طريق مقاطع اأو جم�س���مات للم�قع املعني بالدرا�س���ة. هذا الربنامج �س���مم من طرف 
الباحث االأملاين » ميكائيل بروز« من جامعة »ب�خ�م« باأملانيا، خ�سي�س���ا لالأماكن احل�س���رية، و ه� ي�س���مح بتقييم جل 
الع�ام���ل املناخي���ة و البيئية داخل االأن�س���جة العمرانية: درجة حرارة اله�اء، �س���رعة الرياح، درجة حرارة امل�س���احات 

املبنية، االأ�سعة ال�سم�سية، م�ؤ�سر الراحة، امل�ساحات اخل�سراء...الخ.
Envi-met3 ي�س���مح مبعاجلة االأو�ساع البيئية و املناخية داخل االأن�س���جة احل�سرية الكثيفة باالإعتماد على قاعدة 
معطيات دقيقة تخ�ض املدينة عم�ما و اأخرى تخ�ض امل�قع اخلا�ض بالدرا�سة خ�س��سا. كما اأن اجلانب الهند�سي مبا 
فيه حمت�يات الن�س���يج العمراين من بنايات و طرق و م�س���احات خ�سراء و م�ساحات مائية ماأخ�ذ بعني االعتبار �سمن 
قاعدة املعطيات العامة حيث اأن الربنامج ي�س���مح مل�س���تعمله بر�س���م امل�قع املعني بكل تفا�س���يله و ب�سلم  ر�سم منا�سب. 
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ا�س���تعمال Envi-met3، مقرتن با�س���تعمال برنامج اآخر يدعى Leonardo، و ه� ي�س���مح فقط بقراءة نتائج املحاكاة 
ببعدين اأو بثالث اأبعاد كما ذكر �سابقا )ميكائيل بروز، 2004(. 

باالإمكان القيام باملحاكاة على احلا�س����ب ال�سخ�س���ي، و قد تدوم عدة �س���اعات ح�س���ب ق�ة احلا�س����ب.اأما يف ما 
يخ�ض قراءة النتائج فاإن Leonardo ي�سرتط يف احلا�س�ب اأن يك�ن ذو ذاكرة اأكرب اأو ت�ساوي 256 ميغا. 

ال�سكل10: جم�سم بثالث اأبعاد للمح�ر االأول امل�جه �سمال- �سرق جن�ب-غرب كما يبينه الربنامج

ال�سكل11: جم�سم بثالث اأبعاد للمح�ر الثاين امل�جه �سمال- غرب جن�ب-�سرق كما يبينه الربنامج

8. مناق�سة النتائج املتعلقة بالطريق امل�جه: �سمال-�سرق/ جن�ب-غرب

8¸1. درجة حرارة الهواء:    
على �س���بيل املثال فاإن درجة حرارة اله�اء على ال�س���اعة الثالثة من بعد الظهرية يف املكانني املفت�ح و املفت�ح جزئيا 
ق���د عرفت ارتفاعا كبريا، حيث بلغت على الرتتيب 35.5 و 35.3 °م. الطريق ال�س���يق )االأخدود( املتمثل يف املحطة 
رقم 4 عرف درجة حرارة اأقل بقليل )جدول رقم 2( مما ي�ؤكد ب��س����ح ومبدئيا اأن درجة انفتاح الف�س���اء العمراين له 

تاأثري مبا�سر على درجة حرارة اله�اء  

:)1(« MRT « احلرارة املتو�سطة امل�سعة + »PMV« 8¸2. موؤ�سر الراحة
الحظنا اأن درجة حرارة اله�اء يف عالقة طردية مع م�ؤ�سر الراحة و كذلك مع احلرارية املت��سطة امل�سعة للم�ساحات 

  )1( و هي مت��سط درجة حرارة كل امل�ساحات املت�اجدة يف حميط حمطة قيا�ض معينة
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من اأجل ت�سميم عمراين م�ستدام تاأثري ت�سميم الطرق على الراحة احلرارية اخلارجية يف االأو�ساط �سبه اجلافة 

املبنية، و ه� �س���يء ميكن تف�س���ريه بالتاأثري املبا�س���ر لالأ�س���عة املنبعثة من امل�س���احات املبنية على درجة ح���رارة اله�اء 
وبالتايل على م�ؤ�سر الراحة،حيث اأنه من املنطقي انه كلما ارتفعت درجة حرارة اله�اء يف ف�سل ال�سيف يف االأو�ساط 
اجلافة و �س���به اجلافة فاإن الراحة احلرارية لالأفراد تتاأثر �س���لبا. من جهة اأخرى فاإن الطريق ال�س���يق )االأخدود( ه� 

املكان االأكرث انتعا�سا و راحة ح�سب ما يبينه اجلدول رقم 2.
اجلدول 2: العالقة بني: درجة حرارة اله�اء، مت��سط درجة حرارة امل�ساحات املبنية و م�ؤ�سر الراحة

م�ؤ�سر الراحة احلرارية 
اخلارجية

مت��سط درجة حرارة 
امل�ساحات املبنية
)درجة مئ�ية(

درجة حرارة اله�اء
)درجة مئ�ية(

9.6 24.48 5.53 املكان املفت�ح
5.6 97 3.53 املكان املفت�ح جزئيا
9.4 85 53 املكان ال�سيق )االأخدود(

9. مناق�سة النتائج املتعلقة بالطريقني ال�سيقني امل�جهني : �سمال-�سرق/ جن�ب-غرب و 
�سمال-غرب/جن�ب-�سرق:

9¸1. درجة حرارة الهواء:    
ال�س���كل رقم 5 يبني اختالف درجة حرارة اله�اء بني الطريقني ال�س���يقني م��س����ع املحاكاة التي متت على ارتفاع 
1.60 مرت ف�ق االأر�ض، حيث تبني اأن درجة حرارة اله�اء يف الطريق ال�س���يق امل�جه �س���مال- �س���رق/ جن�ب- غرب 
ب�س���فة عامة قد �س���جلت قيما اأقل من تلك امل�سجلة يف الطريق ال�سيق �س���مال- غرب/جن�ب- �سرق بفرق الم�ض 1.5 
درج���ة مئ�ي���ة خالل النهار. هذا االختالف متعلق مبا�س���رة باخت���الف اأبعاد الطريقني )اإ/ع= 4.7 بالن�س���بة للطريق 
�سمال �سرق/ جن�ب غرب يف حني اإ/ع= 3.3 بالن�سبة للطريق امل�جه �سمال غرب/ جن�ب �سرق(، و هي نتيجة تنطبق 

مع ما ت��سل اإليه )ب�ربيع.ف و ه� ب اآوبي، 2004(.
تعترب تغيريات درحة حرارة اله�اء داخل االأخدود حمدودة، غري اأن ت�زيعها عم�ديا ذو اأهمية كبرية. »ي��س���يدا« و 
اآخرون  اأكدوا اأن درجة حرارة اله�اء تعرف ارتفاعا كبريا بالقرب من االأر�سية و اأنها تتناق�ض كلما ابتعدنا عنها نح� 
االأعلى )ي��سيدا و اآخرون، 1990 و ل. �سا�س�وا و اآخرون، 2000(. ت اأوكا اقرتح من جهته اأنه يف املناطق املناخية احلارة 
و اجلافة التي تتميز بكثافة عمرانية عالية اأغلب التفاعالت االإ�س���عاعية حت�سل على م�ست�ى االأ�سطح. اإذا كانت درجة 
انعكا�ض اأ�سعة ال�سم�ض على م�ست�ى االأ�سطح كبرية، اله�اء ي�سبح اأكرث انتعا�سا على م�ست�ى االأر�ض)اأوكا.ت، 1977(. 
حماول���ة للتاأك���د من هتني النظريتني على م�س���ت�ى امل�قع م��س����ع البحث، تبني اأن الفرق ب���ني درجة احلرارة على 
م�س���ت�ى االأر�س���ية و مبا�س���رة ف�ق ال�س���طح معترب حيث ي�س���ل اإىل -1.9 درجة مئ�ية خالل النهار يف االأخدود امل�جه 
�س���مال غرب- جن�ب �سرق. ال�سكل رقم 6 اأ�سفله ي��س���ح اأن االأخدود �سمال �سرق- جن�ب غرب ه� االأكرث انتعا�سا من 

االأخدود االآخر و هذا خالل فرتة زمنية معتربة.      

:»PMV« 9¸2. موؤ�سر الراحة
مت تقييم الراحة احلرارية داخل االأخدودين با�ستعمال م�ؤ�سر الراحة املذك�ر اأعاله. حدود هذا امل�ؤ�سر تقدر ب�ستة 
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حم�س�رة بني القيمتني +4 و -4  اأين تعترب القيمة +4 هي بداية االإح�سا�ض باحلرارة ال�سديدة، و القيمة -4 هي بداية 
االإح�سا�ض بالربودة ال�سديدة، اأما القيمة 0 فهي متثل احلالة املثالية اأين ال يح�ض الفرد ال باحلر و ال باحلرارة، يف حني 

ميثل املجال املح�س�ر بني القيمتني +4 و -4 منطقة الراحة النظرية)ميكائيل بروز، 2004(.
الحظنا تغري هذا امل�ؤ�س���ر من 6.4 اإىل -0.71 يف االأخدود �س���مال �س���رق- جن�ب غرب و بني 5.20 و -0.23 يف 
االأخدود �س���مال غرب- جن�ب �س���رق. قيمة امل�ؤ�سر مل تخرج من منطقة الراحة بني ال�ساعة الثامنة �سباحا و منت�سف 
النهار و كذلك بني ال�س���اعة ال�س���ابعة م�ساء و ال�ساد�سة �س���باحا، غري اأن احلالة احلرارية داخل االأخدود �سمال �سرق- 

جن�ب غرب تبقى االأقرب للحالة املثالية مقارنة باالأخدود االآخر)ال�سكل 7(.

ال�سكل12: تغريات درجة حرارة اله�اء يف املكانني ال�سيقني )االأخدودين( امل�جهني �ض �ض-ج غ و �ض غ-ج �ض

ال�سكل13: اختالف درجة حرارة اله�اء بني اأعلى االأ�سطح و داخل ااملكانني ال�سيقني )االأخدودين( امل�جهني �ض �ض-ج غ و �ض غ-ج �ض 

خال�سة التجربة ال�سابقة هي اأن االأخدود امل�جه �سمال �سرق/جن�ب غرب الذي يتميز بالن�سبة اإ/ع= 4.7 ه� االأف�سل 
لك�نه ي�فر راحة حرارية اأف�س���ل لالإن�س���ان. هذه النتيجة رغم اأهميتها ال ميكن اأن تعمم كقاعدة قابلة للتطبيق باعتبار 
اأننا قمنا بتجربة خ�ست فقط طريقني ذوا اأبعاد ثابتة واجتاهني ثابتني. من اأجل ذلك راأينا اأنه من ال�سروري ا�ستغالل 
ميادين تطبيق الربنامج الرقمي امل�ستعمل من اأجل القيام بتجارب نق�م فيها بتغيري االأبعد و االإجتاهات )ال�سكل 8 و9(.
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من اأجل ت�سميم عمراين م�ستدام تاأثري ت�سميم الطرق على الراحة احلرارية اخلارجية يف االأو�ساط �سبه اجلافة 

تغيري عن�سري االأبعاد و االإجتاه: 
من اأجل درا�سة تاأثري عن�سري االأبعاد و االجتاهات على الراحة احلرارية اخلارجية، اخرتنا اأن تك�ن فرتة املحاكاة 

هي املمتدة من ال�ساعة ال� 10 �سباحا اإىل ال�ساعة  ال� 15 بعد الزوال و هذا لالأ�سباب التالية :
· هي الفرتة التي تك�ن ال�س���م�ض فيها يف اأق�س���ى ارتفاعا لها يف ال�س���ماء، حيث ي�س���ل ارتفاعها اإىل 75 درجة على 

ال�ساعة ال� 13 بعد الزوال.
· هي الفرتة التي �سجل فيها ارتفاع يف درجة حرارة اله�اء داخل االأخدودين امل�ج�دين يف امل�قع م��س�ع البحث

· هي الفرتة التي تكت�ض فيها منطقة الكدية باملارة

ال�سكل14: تغريات م�ؤ�سر الراحة يف املكانني ال�سيقني )االأخدودين( امل�جهني �ض �ض-ج غ و �ض غ-ج �ض

             
ال�سكل16: تغيري اأبعاد و اجتاه الطريق                                                              ال�سكل15: تغيري اأبعاد و اجتاه الطريق

اإ/ع = 1                                                  اإ/ع = 4                          

ال�سكلني 10 و 11 تبني اأنه يف حالة وج�د اأخدود ذو ن�سبة اإ/ع= 4 فاإننا نح�سل على اأكرب قدر من الراحة احلرارية 
اخلارجية مقارنة باالأخدود ذو الن�سبة اإ/ع= 1 و هذا مهما كان اجتاه الطريق، و هذا نظرا ل�:

· عامل الظل الذي ينتج عن االرتفاع الكبري لل�اجهات، مما يقل�ض من امل�ساحات املعر�سة مبا�سرة الأ�سعة ال�سم�ض. 
و ه� ا�ستنتاج ت��سل اإليه ج.اأرمفيلد �سنة 1990. )اآرمفيلد.ج، 1994(

التقلي�ض من معامل روؤية ال�سماء »sky view factor«  ه� كذلك عامل مهم، حيث اأن معامل روؤية ال�سماء اإذا كان 
�سئيال فاإنه ي�ساعد على خلق ظل اأكرب و بالتايل تغلغل اأقل كمية ممكنة من اأ�سعة ال�سم�ض. )ب�ربيع.ف و ه� ب اآوبي، 2004(.
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+  =   
  SVF 2000 - ال�سكل17: طريقة ح�ساب معامل روؤية ال�سماء  ح�سب ج�ن ل�ي اإزار

                 

       
ال�سكل18: تغريات م�ؤ�سر الراحة بالن�سبة لكل االجتاهات يف حالة اإ/ع = 4

ال�سكل19: تغريات م�ؤ�سر الراحة بالن�سبة لكل االجتاهات يف حالة اإ/ع = 4

اخلال�سة:
اإن الت�س���ميم العمراين يف االأو�ساط اجلافة و �سبه اجلافة كان حمل بح�ث عديدة خالل االأع�ام االأخرية. النتائج 
املح�سل عليها من خالل بع�ض هذه البح�ث تن�ض على ا�ستح�سان و ت�سجيع ت�سميم اأن�سجة عمرانية ملت�سقة باعتبار 
اأنها ت�فر راحة حرارية اأف�س���ل ال �س���يما يف الف�سل احلار. درا�س���تنا احلالية و املتمثلة يف تقييم مدى الراحة احلرارية 
اخلارجية التي ي�فرها اأخدود عمراين يقع يف و�سط مدينة ق�سنطينة ذات املناخ �سبه اجلاف، با�ستعمال برنامج رقمي 
ثالثي االأبعاد يدعى«Envi-met3«، ت�ؤكد تلك النتائج ، حيث اأن اأخدود عمراين م�سمم بطريقة تك�ن فيها الن�سبة اإ/ع 
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من اأجل ت�سميم عمراين م�ستدام تاأثري ت�سميم الطرق على الراحة احلرارية اخلارجية يف االأو�ساط �سبه اجلافة 

كبرية ه� املف�س���ل يف ف�سل ال�سيف �س���رط مراعاة اأن يك�ن االأخدود م�جه بطريقة ت�سمح بالته�ئة الطبيعية من اأجل 
التخل�ض من احلرارة التي قد حتب�ض داخل االأخدود: من هذا املنطلق، فاإن اجلهة امل�ستح�سنة بالن�سبة ملدينة ق�سنطينة 

هي �سمال-جن�ب الأنها اجتاه الرياح ال�سائدة يف ف�سل احلر.
من جهة اأخرى، فلقد ت��سلنا من خالل هذه النتيجة اإىل نفي الفر�سية املبدئية و التي تفيد اأن الن�سيج العمراين امللت�سق 
و الطرق ال�سيقة على وجه التحديد ي�ؤديان اإىل ارتفاع يف درجة حرارة اله�اء و هي نتيجة قد تعمم بالن�سبة للمدن الكربى 
ذات املناخ امل�سابه ملدينة ق�سنطينة، حيث اأننا اكت�سفنا اأن تال�سق البنايات و �سيق امل�سالك يف االأو�ساط احلارة ت�ساهم بقدر 
كبري يف ت�سليل م�سار تنقل االأ�سخا�ض و كذا واجهات املباين مما ي�فر حماية اأكرب من اأ�سعة ال�سم�ض القا�سية يف ف�سل احلر. 
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Abstract
The objective of this study is to assess the principle of the influence of roads design on 
urban air temperature, and therefore on the thermal well-being of people in the sum-
mer on the one hand, and to propose a particular design of roads that provide external 
thermal comfort of man in the urban center located in Constantine characterized by 
semi-arid climate. Note that the principle of road design is intended to mean first: di-
mensional, depending on the ratio of the average height of the buildings to the width 
of the road, and secondly: the direction according to geographical north. The height of 
the buildings and the road width allows us to see the sky by the factor «SVF» which is 
the visible portion of the sky from a certain fixed place, where the identification of this 
factor allows us to assess the vulnerability of building facades to the rays of the sun.
In order to achieve this goal, it was necessary to do field work, recording air tempera-
ture within an urban fabric in the center of the city of Constantine, named «Alkdia.» 
These measurements were recorded over four consecutive days, day and night in the 
summer of 2006, and then we choose the hottest day to be the basis of the search. Af-
ter that, we did a simulate the process using three-dimensional digital program called 
«Envi-met3». This simulation allowed us to check the authenticity of field measure-
ments, and we were able to reach the second part of the set target which is assessment 
the impact of roads design on external thermal comfort, based on the comfort index 
called the «PMV». It should be noted in the end that the goal of current research is 
to highlight the section on the digital simulation without giving the results of field re-
search, although we mentioned that in the text, and that is because the assessment of 
thermal comfort was possible only through the program. 


