
 المحاضرة التاسعة والعشرون   
  :األبنية في المناخية للعناصر المباشر األثر
 عناصر فيناك المنزل، داخ بالراحة اإلنسان شعور في التأثير ليا المناخية العناصر كل ليس

 في وستقتصر .الكبير التأثير ليا ليس أخرى عناصر وىناك ومباشر كبير أثر ليا مناخية
  .المؤثرة المناخية العناصر عمى معالجتنا

 
 

  :الشمسي واإلشعاع الحرارة
 الحالة عن المسؤولة ألنيا وذلك كبيرة أىمية ذات المنزل وفتحات الجدران عبر الحرارة انتقال إن

  جدران من جدار كل فإن مستطيل أو الشكل مربع المنزل كان ولما المنزل، داخل الحرارية
 ففي . يتسمميا التي الشمسي اإلشعاع كمية باختالف مختمفة حرارة درجة لو ستكون المنزل

 معظم الشمسي لالشعاع لمجنوب المواجية الجدران تتعرض .األرضية الكرة من الشمالي النصف
 الجدران تتسمم حين في . النيار طول الظل في لمشمال المواجية الجدران تكون بينما النيار

 تتسمم لمغرب المواجية الجدران او الظييرة حتى الشروق من الشمسية االشعة لمشرق المواجية
 فان مº 28 اليواء حرارة درجة كانت اذا لذلك . الغروب حتى الظييرة من الشمسية االشعة
 المواجية والجدران صباحا التاسعة الساعة م41º الى حرارتيا تصل لمشرق المواجية الجدران
 يةالمواج الجدران حرارة تصل حين في . عصرا الرابعة الساعة م43º الى حرارتيا تصل لمغرب

 العشرة الساعة بين م37º الى حرارتيا تصل لمشمال المواجية والجدران ظيرا م48º لمجنوب
 الى حرارتيا تنخفض الجدران جميع فان , الشمس غياب وبعد . الظير بعد الرابعة الى صباحا

26º24 و مساء السادسة الساعة مºدرجة بين الميل طوال الفرق ويبقى . مساء الثامنة الساعة م 
 . اليواء حرارة درجة من اقل الجدران تكون حيث , م2º حوالي الجدران حرارة ودرجة اليواء حرارة
 درجة من كبيرة كمية فان . نفسيا الجدران اىمية تفوق اىمية المنزل لسقف فان , ذلك عن فضال
 فان . كبيرة اىمية لو السقف لون ان الدراسات بينت وقد . السقف طريق عن تأتي المنزل حرارة
 ان كما . الرمادي السقف تحت الحرارة عن م6º بـ اقل ىي االبيض السقف تحت الحرارة درجة

 . المنزل داخل الحرارة انخفضت االرتفاع زاد فكمما كبيرة اىمية السقف الرتفاع
 بنظر العرض خط يأخذ ان من لممصمم البد , المنزل في الشمسي واالشعاع الحرارة تأثير لتقميل

 . والصيف الشتاء بين وتختمف معروفة معين عرض خط ضمن الشمس فحركة . االول االعتبار
 في المنازل ان حيث . صحيح بشكل المنزل يواجيو الذي االتجاه اختيار يتم ان يجب كما

 اثناء كمية اقل والى الشتاء اثناء الشمسي االشعاع من كمية اكبر بحاجة الوسطى العروض



 يراعي ان عميو كما . المصمم يريد ما عمى الحصول عمى يساعد الصحيح واالتجاه . الصيف
 . الداخل الى الحرارة ايصال من تقمل السميكة فالجدران . الجدران سمك

 داخل الحرارة درجة خفض او رفع في كذلك دورا تؤدي فأنيا المنزل فتحات الى بالنسبة أما
 لو الزجاج ان كما .الساقط الشمسي االشعاع من % 100 تمرر ان يمكنيا فالنوافذ . المنزل
 ال ولكنو خاللو من بالنفاذ الموجة القصيرة الشمسية لألشعة يسمح انو حيث ، معروف تأثير
 البيوت تأثير عادة عميو يطمق ما وىذا . بالمرور الموجة الطويمة االرضية لألشعة يسمح

 ينقل فانو وبذلك التوصيل جيد الزجاج فان وبالمقابل  Green house effects  الزجاجية
 االيام اثناء او الميل اثناء خاصة بسيولة المنزل داخل الى لممنزل المجاور اليواء حرارة درجة

 من والغاية وسمكو المنزل زجاج عرض اختيار في دقيقا يكون ان المصمم فعمى لذلك . الغائمة
 .الصيف خالل الطاقة وتقميل الشتاء خالل ممكنة طاقة اكبر توفير ىو ذلك

 دورا تؤدي  Albedo االنعكاس بنسبة . المنزل داخل حرارة في تأثير بالمنزل المحيطة ولممنطقة
 االسفمت، او بالكونكريت معبدة بالمنزل المحيطة المنطقة كانت فاذا . المنزل داخل حرارة في

 وتستعمل . الحرارة درجة من تخفض فإنيا مزروعة كانت اذا اما . الحرارة درجة من ترفع فإنيا
 ىي الغرض ليذا االشجار انواع وافضل . بالمنزل المحيط الجو لتحسين كذلك الظل اشجار

 اوراقيا نمو نتيجة صيفا الجدران عمى الساقط االشعاع نسبة من تقمل والتي  النفضية االشجار
 ىذا خالل اوراقيا نفضت قد تكون حيث شتاء الجدران الى الواصل االشعاع نسبة من  وترفع

 التدفئة الى والحاجة العرض وخط المنطقة طبيعة االشجار ىذه وعدد بموقع ويتحكم . الفصل
 .أكثر التبريد الى ام اكثر

 
 
  
 

 : والرطوبة الرياح
 ان لممصمم البد الجافة الحارة المناطق ففي . المنزل تصميم في كذلك ميما دورا الرياح تؤدي
 اثرا لمرياح ان فالمعروف . طبيعيا المنزل داخل الحرارة درجة لخفض التيوية االعتبار بنظر يأخذ
 حركة من قصوى فائدة يستفيد ان المصمم استطاع ما واذا . المرتفعة الحرارة درجة خفض في

 تكون بينما . لمتبريد الكيربائية االجيزة استعمال خفض يستطيع بذلك فانو ، المنطقة في الرياح
 .الدافئ اليواء من ممكن قدر اكبر عمى لمحفاظ الرياح حركة تقميل الى بحاجة الباردة المناطق

 وذلك اليواء في الرطوبة من نسبة الى بحاجة الحارة الجافة فالمناطق ، الرطوبة الى بالنسبة اما
 الى الرطبة الحارة المناطق في االنسان يحتاج بينما . اليواء حرارة شدة من قميال تخفض حتى



 حرارة بان يشعر االنسان تجعل اليواء رطوبة ارتفاع ان حيث . اليواء في الرطوبة نسبة خفض
 تكون الرطبة المناطق في اليواء حركة فان لذلك .  المحرار يسجمو مما بكثير اعمى اليواء

 . مكانو رطوبة اقل ىواء احالل او بالرطوبة المشبع اليواء إلزاحة جدا ضرورية
 والمناخ المنزل مناخ بين اختالف ايجاد عمى قادر المصمم فان المناخية المعمومات باستعمال
 المنزل ولون الزجاج ونوع الجدران وسمك الصحيح االتجاه اختيار فان . لممنزل المجاور
 . المنزل داخل المناخ في يؤثر ان يمكن الظل اشجار ونوع لممنزل المحيط والفناء الخارجي

 مجال في الباحث فان . انفا ذكرت التي المعمومات من لالستفادة . المنزل داخل والمناخ لممنزل
 :التصميم خدمة في المناخية المعمومات ليوظف االتية الخطوات يتبع ان يمكن التطبيقي المناخ
 الحرارة درجات استخدام من البد ، ومدتيا وتبريد تدفئة المنطقة متطمبات لتحديد  •

 تفوق السنة ألشير الحرارة درجات كانت فاذا بيانية اشكال الى وتحويميا النسبية والرطوبة
 يعني والعكس التبريد إلى بحاجة المنطقة فان ، المحددة بالراحة االنسان شعور درجات

 . اكثر تدفئة الى بحاجة ان
 بالشكل البناء توجيو يتوجب فانو االشعاع اثر تقميل او االشعاع الى الحاجة لتحديد  •

  . الجدران الى الواصل الشمسي االشعاع نسبة من يقمل او يزيد الذي
 . االشعاع كمية زيادة او  تقميل حيث من دقيق بشكل ضروريا يصبح البناية اتجاه ان  •

 والمناخ المنزل مناخ بين اختالف إليجاد اتخاذها المصمم على التي االساسيات هي ما /س
 ؟ للمنزل المجاور

 عرض خط ضمن الشمس وحركة االول االعتبار بنظر العرض خط يأخذ أن لممصمم البد /ج
 يوجيو الذي االتجاه اختيار يتم ان يجب كما . والصيف الشتاء بين وتختمف معروضة معين

 من كمية اكبر الى بحاجة الوسطى العروض في المنازل ان حيث . صحيح بشكل المنزل
 عمى يساعد الصحيح واالتجاه الصيف اثناء كمية اقل والى الشتاء اثناء الشمسي االشعاع
 من تقمل السميكة فالجدران ، الجدران سمك يراعي ان عميو كما . المصمم يريد ما عمى الحصول

 ولون الزجاج ونوع الجدران وسمك الصحيح االتجاه اختيار فان ، الداخل الى الحرارة ايصال
 داخل المناخ في يؤثر ان يمكن الظل اشجار ونوع بالمنزل المحيط والفناء الخارجي المنزل
  . المنزل

 
 
 
 
 



 
  -: عمل
  النفظية االشجار اختيار سبب

  وشتوي صيفي سببان ليا
 سقوط عند وذلك المنزل حرارة رفع عمى وتساعد خالليا من االشعة دخول عمى يساعد الشتوي
 . االوراق
  الحرارة امتصاص عمى وتساعد المنزل الى الداخمة االشعة تقميل عمى ويساعد الصيفي

 
  . السائد المناخ نوع باختالف التصاميم اختالف
 غرفة بعمق مرتفعة تكون واالبنية وتايمند والفمبين الصين في مثل :الرطب الحار النطاق -1

 ممكنة كمية اكبر عمى والحصول الزاحفة والحيوانات الحشرات من بحمايتو ويقوم واحدة
  . مرتفع وعمى عالية تكون لذلك الغزيرة االمطار من حمايتو وكذلك الرياح من

 حراري عزل مادة النو البناء في اولية مادة الطين يستعمل وىو / الجاف الحار النطاق -2
 السقوف وتكون صغيرة النوافذ وتكون االشمسي االشعاع لتقميل متقاربة االبنية وتكون
 . بيضاء

 عالية تكون واالشجار والعمل لمراحة االشجار ظالل بيا وتستخدم / الحار السفانا نطاق -3
 . بسرعة الرياح لسير متوفرة تكون والنوافذ

 ويوجد . بالراحة االنسان ويشعر العالم في المناخات افضل وىو /التوسط البحر نطاق -4
 قميمة تكون الشمسية واالشعة الصيف حرارة لتمطيف وذلك الماء من حوض بالبيت

 . الداخمية الدار بساحة تحيط غرف من يتكون فية المنزل وتصميم االرض الى الوصول
 بيوت من تستخدم خيمة عن عبارة وىي البدو حياة وىي / المدارية شبو الصحاري نطاق -5

 . الشعر
 وسقفو لمبيت لممرور الشمسي لإلشعاع ويمكن صغيرة وتكونالبيوت :المعتدل النطاق -6

 وسخونة بحرارتو البيت يحتفظ لكي ولذلك المنزل عمى الثموج تراكم لعدم وذلك منحدر
  .الفتحات متوسطة واالبواب النوافذ وتكون

 شديدة السقوف صغيرة وأبواب صغيرة فتحات مع الخشب فيو يستعمل :البارد النطاق -7
  .الثموج تراكم لعدم وذلك االنحدار

 
 
 



  :للبناء واتجاه وضع أفضل
 البناء حرف فيجب الظل بعض بالمقابل نخسر ولكن الجنوبي واالتجاه الجنوب ىي •

 كل تفقد وبعدىا باردة تبقى األرض ألن الغروب، فترة في ابرد الشرق وفترة الشرق باتجاه
  .12.5 بمقدار البناء ميل . الميل فترة خالل جمعتو الذي خزينيا

 المنازل إلى وصوليا وتمنع الرياح حركة وتعيق غربي وجنوبي شرقي شمالي تكون األشجار
  .واألبنية
   .الباردة لممناطق بالنسبة ىذا الشمسي اإلشعاع لوصول وذلك متباعدة تكون البيوت
 .المعتدلة المناطق •
 وتكون الجنوب من الشرق الى 17 ,5  يفضل وبالتحديد الشرقي الجنوب الى يكون اتجاة افضل
  .الغرب جية من النوافذ
 االلوان يفضل الحراري العزل ذات المواد واستخدام متباعدة والبيوت متوسط المنزل حجم

 الجنوب بأتجاة تكون النوافذ اما االبيض السقف ويفضل صييفا الظل توافر اذا الدكنة المتوسطة
. 

  المنزل حول نفضية أشجار
 واالكثر لمشمس تعرضا اقل النيما شمالي او جنوبي اما االتجاة :الرطبة الحارة المناطق •

 الجنوب من الشرق الى ىو تفضيال
 األول مزدوج السقف قوبة وتيوية اليوائية التيارات الدخول ارتفاع عمى األبنية وتكون كبيرة المنافذ
  .الشمسي اإلشعاع لعزل والثاني الشمسي اإلشعاع لصد

 .المنزل عمى اللظ تترك الوقت وبنفس األوراق خالل من لممرور الرياح تصد ال عالية األشجار
   :الجافة الحارة المناطق

  .الميل أثناء لمنوم مستوية السقوف تكون
 األرض من المرتد اإلشعاع ايصال منع عالي يكون السقف فاتحة األلوان البناء في فمين وجود
  .كبيرة الجدران سمك اإلشعاع االمتصاص القصيرة الحشائش نزع

 المتقاربة والبناء بالقرب من المسطحات المائيةالتبخر لزيادة الرطوبة والبيوت 


