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Abstract
This research paper presents an assessment method for evaluation of the thermal environment
of housing in hot-dry regions, with the assumption that the prevalent thermal problems in the
housing environment in most of these regions are partly a result of official as well as
unofficial policies of handling the planning and architectural aspects of thermal performance.
The research recognizes two spatial scales for assessment: the housing precinct scale, and the
housing unit scale. The paper starts with a review of theoretical aspects of thermal planning
and design in these regions; and the most important methods of assessing thermal
performance and preferences. An assessment method is, therefore, introduced based on
qualitative perceptions in this respect, so that it can be applicable at the said spatial scales, in
which quantitative and instrumental methods cannot be applied for their wide spatial
extension. Another element, which can be used in the assessment, is the professionals’ and the
users’ perception levels. In this manner, the problem can be viewed at the planning and the
architectural scales, and from the theoretical, professionals’ and users’ viewpoints. Hence, the
research specifies theoretical criteria, at each scale and for each level that can be used in
assessing the passive thermal performance, and also assessing the perceptions of the
associated groups. The paper also presents criteria for selecting case studies and samples, the
investigation and fieldwork process, data analysis procedures and the testing of conformity or
deviation to and from the adopted criteria of assessment, and the possible reasons for
deviation, extracting of conclusions and the drawing of recommendations and ending up with
the advantages and disadvantages of this assessment method.

 يطرح ھذا البحث منھجا ً تقويميا ً كمحاول ٍة لتقويم البيئة الحرارية للمسكن في المناطق الحارة:ملخص
 بافتراض أن المشاكل الحرارية السائدة في البيئة السكنية في نسبة كبيرة من ھذه المناطق إنما، الجافة
 عن السياسات الرسمية وغير الرسمية في معالجة الجانبين التخطيطي والمعماري، ً  جزئيا، نجمت
 ومقياس،  مقياس المجاورة السكنية،  ويقوم البحث بتمييز مقياسين فراغيين للتقويم. لألداء الحراري
،  كما يتطرق البحث إلى األوجه النظرية للتخطيط والتصميم الحراري في ھذه المناطق. الوحدة السكنية
ً  يق ِّد ُم البحث منھجا ً تقويميا،  من ثم. وأھم المناھج المتعارف عليھا في تقويم األداء الحراري وأفضلياته
يقوم على اإلدراك النظري والنوعي في ذاك الشأن بحيث يمكن تطبيقه على المقياسين الفراغيين
ً
. نسبة المتداد رقعتھما الفراغية
المذكورين والذين يصعب فيھما إستخدام المناھج الكمية والمعملية
ّ
ً
إضافة لألوجه النظرية – يمكن أن يتم استخدامه في عملية التقويم يتمثل
– ًويشمل المنھج عنصراً آخرا
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  كلية الھندسة،  قسم العمارة، أستاذ مشارك

 وبھذا يمكن أن يتم النظر للمسألة على المقياسين التخطيطي. في وجھتي نظر المھنيين والسكان
 وتبعا ً لذلك يقوم البحث بتوصيف معايير. والمعماري ومن الزوايا النظرية والمھنية والشخصية العادية
التقويم النظرية لكل من المقياسين والمستويين الستخدامھا في تقويم األداء الحراري السلبي وتقويم أوجه
 وطريقة التقصّي،  ويعرض البحث كيفية اختيار الحاالت والعينات. نظر المجموعات ذات الصلة
 واختبار مدى مطابقتھا أو انحرافھا عن المعايير النظرية،  وكيفية تحليل البيانات، والعمل الميداني
ً
إضافة إلى توضيح
، واستخالص النتائج والمؤشرات والحلول والتوصيات، وتحديد أسباب اإلنحراف
.ميزات المنھج وما يمكن أن يؤخذ عليه
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