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المناخ و الغالف الخارجي للمبنى
 7-3مقدمة
يتم في اوا الألصل عرض لمألتوم الغ ف الخارلي للمبنى ،و عناصره ،و كيألية تأثره بالمناخ المحيط بل
و دوره في تقليل استت ك الطاقة الكتربائية المستخدمة في التكييف .و يعرض أساليب المعاللات
المناخية -المعمارية التي يمكن تطبيقيتا

لعناصر الغ ف الخارلي للمبنى ( الحوائط -ا سقف –

الألتحات) في المناطق وات المناخ الحار –اللاف ،كما يعرض نماوج متعددة لمباني طبقت فيتا
المعاللات المناخية -المعمارية المختلألة.

 2-3الغالف الخارجي للمبنى
تعتبر المباني بصورة عامة مناآت ثابتة ،في حين يمكن لغ فتا البنائي أن يصبح ديناميكيا وحساسا
لتغيير المتطلبات والظروف البيئية ،فيسمح تارة بدخول المصادر البيئية الخارلية كالح اررة ،والتوء،
والتواء ،والصوت ،ويحلبتا تارة أخرى.
يعمل كل عنصر في الغ ف البنائي كحال مستقر مثل اللدران المألوفة ،وكعنصر تحول وانتقال مثل
النوافو وا بواب ،أو كمنظم معدل مثل الكاسرات الامسية المتحركة ،واوا كانت الظروف المناخية الخارلية
اديدة وم علة ،فإن غ ف المبنى الم ئم يكون بتيئة حال مستقر .أما في الظروف المناخية التي تكون
مرغوبة أحيانا ،وغير مرغوبة أحيانا أخرى ،فإن الغ ف البنائي يألترض أن يكون ديناميكيا يمكن تبطل
والتحكم فيل ،فيصبح ببساطة إطار بنائي مألتوح لوا يمكننا تابيل المبنى بكائن حي يتألاعل مع البيئة
المحيطة من خ ل سلوكل الحراري إو يؤثر فيتا وتؤثر فيل ،ويحقق المبنى توا نا ح ارريا من خ ل تصميمل
بطريقة مرنة ومن خ ل غ فل البنائي الوي لل الدور ا ساس في عمليات السيطرة الح اررية للبيئات
الداخلية للمبنى ،ويمتا الغ ف البنائي بديناميكة ومرونة عالية وتغيير مستمر والتي تحدك كرد فعل
واستلابة للتأثيرات المناخية الخارلية والمتقلبة في المناطق الحارة – اللافة وصوى لتخأليض ا حمال
الح اررية المسلطة على المبنى ،ومن ثم تحقيق أقصى حاىت الراحة الح اررية في بيئتل الداخلية.
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 7-2-3عناصر الغالف الخارجي للمبنى
الغ ف الخارلي ى مبنى أو فراغ عمراني ما او إى تعبير مباار عن العنصر الوظيألى خلف اوا
الغ ف ،وكولك العنصر اإلناائى المستخدم فى المبنى سواء كان فى الخرسانة المسلحة أو ال لاج أو
غير ولك من مواد اإلنااء المختلألة ،ويعتبر الغ ف الخارلي للمبنى حلقة الوصل ما بين الداخل والخارج
سواء اتصال الداخل بالخارج كالرؤية أو دخول وخروج المبنى واتصال الخارج بالداخل سواء بالتأثر
بالتوتاء أو الح اررة أو ما غير ولك من العوامل الخارلية التى تؤثر على الألراغ الداخلي.
يتكون الغ ف الخارلي للمبنى من ث ثة عناصر رئيسة و اي ا سقف ،الحوائط الخارلية ،و الألتحات
الخارلية ( ا بواب و الابابيك و الوالتات ال لالية) ،لتوه العناصر دور في اىنتقال الحراري بين خارج
و داخل المبنى و توفير بيئة داخلية ليدة ،لولك يلب مراعاة تصميمتا بصورة تقلل اىنتقال الحراري من و
إلى الألراغ و بالتالي المساعدة في خلق بيئة مريحة لمستخدمي المبنى.

 2-2-3االنتقال الحراري بين البيئة الخارجية والوسط الداخلي للمبنى
تنتقـل الحـ اررة بـين المبنـى والبيئـة المحيطـة بـل مـن خـ ل مختلـف عناصـر ومكونـات الغـ ف البنـائي
(الحـوائط و ا سـقف و الألتحـات الخارليـة) ،حيـك يتعـرض المبنـى يوميـا لكافـة أنـواع اإلنتقـال الحـراري
وبـأطوراه المعروفـة والتـي قسـمت إلـى
أطـوار الحـ اررة المحسوسـة ) التوصـيل
الحـراري -الحمـل الحـراري -اإلاـعاع
الحـراري( ،و أطـوار الحـ اررة الكامنــة
(التبخي ــر و التكثي ــف) .أنظ ــر الا ــكل
(.)٨-3
شكل ( )7 -3يوتح انتقال الح اررة عبر الغ ف الخارلي للمبنى
المصدر :فتحي ،٨٨١١
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دور أساسيا في التأثير على كمية الح اررة المكتسبة
وتلعب طبيعة ونوعية و سمك اللدار الخارلي للمبنى ا
الى داخل المبنى صيألا أو تسربتا الى خارج المبنى اتاءا ،لوا فإن فاعلية أداء الغ ف البنائي تعد أحد
العوامل ا ساسية في التحكم في درلات الح اررة داخل المبنى ويعتمد التلاوب الحراري ي غ ف بنائي
على قابلية عناصره في كسب أو فقدان الح اررة لمختلف فصول السنة.
ويحدك اإلنتقال الحراري عبر غ ف المبنى بسبب إخت ف درلات ح اررة السطحين الخارلي والداخلي
للغ ف ،فتنتقل الح اررة من السطح وي درلة الح اررة ا على الى السطح وي درلة الح اررة ا قل ،واعتمادا
على اإلنتقالية الح اررية بين السطحين و التي تأخو اكلين أساسيين اما الكسب الحراري من خارج المبنى
الى داخلل والألقدان الحراري من داخل المبنى الى خارلل وصوى إلى الموا نة الح اررية بين البيئتين الداخلية
والخارلية .وكألاءة أداء الغ ف البنائي الوي يقوم بدور المنظم والصمام الحراري بين البيئتين الخارلية
والداخلية للمبنى تتحقق من خ ل تصميمل الصحيح الوي يتمن توفير درلات ح اررة م ئمة داخل فتاء
المبنى وتقليل الحمل الحراري المرتبط مباارة بعمليات الكسب والألقدان الحراري عبر مكونات الغ ف
البنائي.
وبتوا فإن غ ف المبنى يمثل المنظومة الح اررية للمبنى والمعرتة للميع ا حمال الح اررية الخارلية ،فتو
يتحكم ويسيطر على لميع أساليب السيطرة الح اررية المنظمة للبيئة الداخلية للمبنى وصوى الى حدود
الراحة الح اررية لااغليل ،إو تحدك خ لل لميع صي إنتقال الح اررة من الداخل للخارج والعكس ،ومن
خ ل كألاءتل ا دائية تتم السيطرة المناخية بمستوياتتا المختلألة داخل المبنى.

 ٣-٢-٣التصميم الحراري لغالف المبنى
إن استعمال وسائل وأساليب التصميم المناخي يحسن ا داء الحراري للمبنى مما ي يد من توفير الطاقة
ورفع مستوى اىرتياح الحراري ،و أام اوه ا ساليب او التصميم الحراري المناسب لغ ف المبنى والوي
يامل كافة العناصر اإلناائية الخارلية التي تحده بالبيئة الخارلية من أام الوسائل المتبعة في ترايد
استت ك الكترباء .ويؤدي التصميم الحراري الصحيح إلى خألض ا حمال الح اررية والتبريدية والتي يتحدد
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بمولبتا استخدام ألت ة تكييف وات كلألة رأسمالية وتاغيلية منخألتة تحقق التدف في توفير اللو الصحي
المريح داخل المبنى .وياكل الع ل الحراري للعناصر اإلناائية الخارلية واختيار النوافو الخارلية المناسبة
من حيت النوع والمساحة واىتلاه اللغرافي واحكام إغ ق فواصلتا أمام تسرب التواء من خ لتا عام
متما في التصميم الحراري للوصول إلى اوا التدف بطريقة اقتصادية فعالة.

 ١-٣-٢-٣أهداف التصميم الحراري لغالف المبنى
يتدف التصميم الحراري للمباني إلى تحقيق ما يلي:
-

الحد من انتقال الح اررة عبر العناصر اإلناائية الخارلية لغ ف المبنى سواء كان ولك على اكل
فقدان حراري من داخل المبنى إلى خارلل في حال تدفئة المبنى في الاتاء أو على اكل كسب حراري
من الخارج إلى الداخل في فصل الصيف.

-

توفير الطاقة المستخدمة غراض التدفئة والتبريد.

-

رفع مستوى اىرتياح الحراري وتوفير اللو الصحي الداخلي لااغلي المبنى طيلة فصول السنة.

-

حماية المبنى من تأثيرات البيئة الخارلية واىلتادات الح اررية وا ترار الناتلة عن ولك.

-

منع أو التقليل من حدوك التكثف الداخلي في المباني وتلنب ا ترار الناتلة عن ولك.

-

تخأليض تكاليف الصيانة الناتلة عن أترار الرطوبة واىلتادات الح اررية للمباني.

-

تخأليض تكلألة ألت ة التدفئة والتبريد وتكاليف صيانتتا.
يتتح من ا اداف الموكورة أع ه أن التصميم الحراري للغ ف الخارلي للمباني او استثمار اقتصادي

يؤدي إلى توفير الطاقة والمال ،باإلتافة إلى كونل ترورة ى يمكن اىستغناء عنتا لتحقيق متطلبات
الراحة الح اررية لمستخدمي المباني ،كما يؤدي إلى رفع القيمة اىنتالية للمبنى وي يد من العمر التاغيلي لل
بحمايتل من أترار وتأثيرات البيئة الخارلية( .عالم الكترباء و الطاقة )21٨3
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 3-3المعالجات المناخية المعمارية للمباني في المناطق الحارة – الجافة
تعتبر عمارة المناطق الحارة وات طابع ممي  ،وقد تختلف من منطقة إلى أخرى في البلد الواحد ،وتختلف
من بلد إلى آخر بالكرة ا رتية  ،وولك طبقا لمواد البناء والعادات والتقاليد  ،ولكن يظل التدف واحد واو
الحماية من الامس واإلاعاع ومحاولة تحقيق اإلظ ل وتخأليض درلات الح اررة داخل المباني .و فيما يلي
تلميع لطرق المعاللات المناخية المعمارية التي تحقق اوا التدف  ،و يمكن تقسيمتا إلى ث ثة أل اء:
معاللات الكتلة ،معاللات عناصر غ ف المبنى ( ا سقف -الحوائط -الألتحات الخارلية) ،و معاللات
أنظمة التتوية الطبيعية.

 7-3-3معالجات الكتلة
أ .التوجيه :تنحصر محددات اختيار توليل المبنى في المناطق الحارة  -اللافة بعاملين أساسيين
اإلاعاع الامسي الساقط على عناصر المبنى الخارلية ،و سرعة الرياح السائدة واتلااتا وأثراا على
معدل التتوية بالألراغات الداخلية للمبنى .فالتوليل ا مثل يعمل على تقليل كمية اإلاعاع إلى أقل ما
يمكن أثناء فترات الح اررة ال ائدة في السنة بينما يسمح في الوقت نألسل بأكبر كمية إاعاع تدخل
فراغات المباني أثناء الألترة الباردة .وللتوليل دور أساسي في الحماية من العواصف الترابية والرملية
التي تتب على اإلقليم ،ويتم ولك بتحديد الوالتات المقابلة لتوه العواصف وتصميمتا بطرق خاصة،
مع تقليل الألتحات التي تتسبب في دخول ا تربة وتسربتا داخل المبنى.
في حالة المباني منخألتة اىرتألاع فإن الحوائط تتعرض ل اعاع الامسي بنسبة أقل من السقف؛
فيكون التوليل وفقا ىتلاه الرياح او المستحسن ،أما في حالة المباني المرتألعة فيكون التوليل وفقا
لعامل الحماية من اإلاعاع الامسي .التوليل ا فتل في المناطق الحارة – اللافة يكون باتلاه
الامال و اللنوب مع مي ن ب اوية  °25باتلاه اللنوب الارقي ،كما يوتح الاكل (.)2-3

( and Ackerknecht 1993 (Gut
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الوالتة الامالية اي ا قل تعرتا للامس ،فإنتا ى تتعرض للامس إى في ساعات النتار المبكرة و
ا لمتأخرة من أيام الصيف التي تكون فيتا اوية عن ا فق منخألتة ،و من م ايا الألراغات التي تقع في
الوالتة الامالية أن التنوير ينتار فيتا باكل متساو ،مما يلعلتا مثالية لغرف العمليات و الألصول
المدرسية.
أما الوالتة اللنوبية في فصل الصيف ،الامس تكون عالية لدا فوق ا فق فيمكن بالتالي تظليل الوالتة
بستولة باستخدام مظ ت بار ة منخألتة .أما في فصل الاتاء فتنألو أاعة الامس إلى الداخل مباارة ن
اوية اىرتألاع عن ا فق تكون صغيرة ،فتدف الألراغ الداخلي .من مساوت التعرض اللنوبي عدم ابوب
الرياح عليل ن الرياح في نصف الكرة ا رتية الامالي يكون اماليا.
تتعرض الوالتة الارقية اعة الامس منو اروق الامس و حتى الظتر فقط ،و تألقد اللدران الكثير من
ح اررتتا بحلول المساء مما يلعلتا أكثر م ءمة من اللتة الغربية لحلرات النوم في المساكن .أما الوالتة
الغربية تتعرض لإلاعاع المباار في الوقت الوي يكون فيل اإلاعاع الامسي في وروتل.

اكل ( )2 -3يوتح التوليل ا مثل للمباني في المناطق الحارة – اللافة
) and Ackerknecht, 1993) Gut
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التشكيل :يؤثر اكل المبنى التندسي سلبا أو إيلابأ على كسب الح اررة وفقدانتا من خ ل العناصر
الخارلية ،فكلما ادت المساحة المعرتة للعوامل الخارلية إ داد معتا الألقد والكسب الحرارى .وعلى
المصمم أن يراعي اختيار الاكل المناسب للمبنى بتقليل مساحة اللدران الخارلية قدر اإلمكان مقابل حلم
المبنى .ولد  Olgyayمن خ ل حساباتل لطاقة اإلاعاع الامسي في الظروف البيئية المختلألة أن الاكل
المربع ليس الاكل ا مثل حيك يكون لل النصيب ا قل من اإلظ ل ،و يعد الاكل المستطيل و ما يقترب
منل او أقل ا اكال تأث ار با حمال الح اررية الصيألية ،و أكثراا اكتسابا ل حمال الح اررية اتاءا باعتماد

التوليل الصحيح ( .الموسوي ،2117

)57

ى يمكن اعتبار ا اكال المعمارية المناسبة في اتلاه ما اي مناسبة دائما ن كألاءة الاكل المعماري
يعتمد في كألاءتل على التوليل اللغرافي لوا فان الاكل والتوليل غالبا ما يكونا مت مين.

 2-3-3معالجات عناصر غالف المبنى ( األسقف-الحوائط-الفتحات الخارجية)
تقدر كمية الح اررة التي تخترق اللدران وا سقف في أيام الصيف بنسبة  %71– 61وأما البقية فتأتي
من النوافو وفتحات التتوية .أنظر الاكل (.)3-3
وتقدر نسبة الطاقة الكتربائية المستتلكة في الصيف لتبريد المبنى بنسبة حوالي  %66من كامل الطاقة

الكتربائية( Wikipedia, Thermal insulation 2015) .

اكل ( )3 -3يوتح النسب المئوية للح اررة المتسربة خ ل غ ف المبنى صيألا و اتاءا
المصدرwww.tipsasa.co.za/insulation-basics :
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 7-2-3-3مواد إنشاء عناصر الغالف الخارجي
الح اررية للمواد التي

تتعلق كمية الح اررة المتنقلة عبر عناصر المبنى الخارلية باكل رئيسي بالخصائ

تتكون منتا اوه العناصر وسماكاتتا وتعرض سطوحتا الخارلية للعوامل اللوية المؤثرة .ويمكن الحكم
على مدى فقدان الح اررة من المبنى ومستوى أدائل الحراري بقيم اىنتقالية الح اررية لعناصره اإلناائية التي
تاكل الغ ف الخارلي ،لولك يلب بول عناية كبيرة في اختيار مواد الحوائط واىسقف وسمكتا بحيك
يتناسب ولك مع خواصتا الألي يائية من حيك الكثافة ،و الموصلية الح اررية :و اي مقياس لقابلية انتقال
الح اررة بالتوصيل خ ل المادة .و السعة الح اررية :و اي كمية الطاقة ال مة لرفع درلة ح اررة اللسم
درلة مئوية واحدة ،فتي مؤار على قدرة المواد على تخ ين الطاقة.
وقد اثبتت التلارب ان الطوب الطيني م ئم لدا لتوفير اروط الراحة المتعلقة بالمحيط الحراري ،و
تاكل المواد الثقيلة كالحلارة و الرخام والطوب اإلسمنتي أمثلة للمواد وات اىخت ان العالي للح اررة واي
بولك مواد وات كتلة ح اررية عالية ،فنلد أن اللدران التقليدية وات الوالتات الحلرية ولدران الطوب
اىسمنتية من العناصر وات اىخت ان العالي للح اررة ،إى أن اوه العناصر اإلناائية في نألس الوقت عالية
التوصيل للح اررة بحيك تتطلب ع ى ح ارريأ في حال ت ويداا بأنظمة تدفئة أو تبريد لتحسين أدائتا الحراري
في حألظ الطاقة.
إن حسن اختيار مادة اناائية مناسبة للغ ف الخارلي للمبنى ى يعني التخل

كليا من الح اررة النافوة

عبر العناصر اإلناائية ،و على المتندس اختيار وسائل مساعدة و معاللات للحد من الح اررة النافوة إلى
داخل المبنى ،ويعتبر الع ل الحراري للعناصر الخارلية من أام العوامل المؤثرة في يادة المقاومة الح اررية
وبالتالي خألض قيمة اىنتقالية الح اررية لتوه العناصر .فكلما قلت اوه القيمة كلما ادت قدرة الع ل الحراري
للمبنى بتقليل الح اررة المألقودة من المبنى في فترة التدفئة والح اررة المكتسبة في الصيف.
يبين اللدول ( )٨-3بعض مواد البناء من حيك الكثافة ،و السعة الح اررية ،و التوصيل الحراري.
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لدول ( )٨ -3يوتح الكثافة ،السعة الح اررية ،و التوصيل الحراري لبعض مواد البناء

مواد البناء

الكثافة

السعة الحرارية

التوصيل الحراري

كغم/م103Х3

جول/م/3كغم

واط/م/2م.

(بالمليون)
االسفلت

2.11

1.94

0.75

االسمنت

2.40

2.11

1.51

الحجر

2.68

2.25

2.19

االجر

1.83

1.37

0.83

الطين

1.92

1.77

.84

الخشب

0.52

0.90

0.20

الحديد

7.85

3.93

53.3

الزجاج

2.48

1.66

0.74

الجبص

1.28

1.40

0.46

البوليسترين

0.02

0.02

0.03

الفلين

0.16

0.29

0.05

المصدر( :عالم الكترباء و الطاقة )21٨3

 2-2-3-3المعالجات المعمارية لألسقف
يعتبر السقف المصدر الرئيسي لإلنتقال الحراري بين داخل و خارج المبنى حيك أنل يكون أكثر عرتة
اعة الامس المباارة طوال اليوم بعكس الحوائط التي تكون معرتة في أوقات اعة الامس خ ل عدة
ساعات من اليوم و ليس اليوم كلل مقارنة بالسقف طبقا لللتة التي يوالتتا الحائط و حركة الامس خ ل
النتار صيألا و اتاءا .و تختلف نسبة اإلنتقال الحراري للمبنى من خ ل السقف باخت ف مادة إنااء
السقف ،فكلما كانت مواد اإلنااء وات خاصية إكتساب و نألاو الح اررة بسرعة مثل المواد المعدنية بصألة
عامة ،تكون كمية الح اررة النافوة للألراغ أكبر من كمية الح اررة النافوة خ ل مواد وات خاصية إكتساب و
فقد الح اررة ببطء مثل الخرسانة أو الطوب وات السمك الكبير.
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أ .استخدام مواد عازلة للحرارة

اناك العديد من المواد التي يتم استخدامتا في ع ل ا سقف ،و من أكثراا كألاءة في الع ل الحراري اي
المواد وات الكثافة ا قل نسبة للحلم .أنظر الاكل ( )5-3أ
ب .استخدام مواد عاكسة للتخلص من أشعة الشمس و طاقتها الحرارية
يمكن داان ا سقف بألوان فاتحة لتعكس أاعة الامس و بالتالي تقليل الح اررة النافوة للسقف .أنظر
الاكل ( )5-3ب .و باكل عام فالمواد العاكسة للح اررة تكون فعالة فقط في المناطق الحارة و بدرلة
محدودة.
ج .تكوين فراغ هوائي عازل
يعتبر التواء عا ل حراري ليد ،و عليل يمكن اىستألادة من اوه الخاصية بترك فراغ اوائي بين السقف
ا ساسي للمبنى و سقف آخر ثانوي ليقلل من انتقال الح اررة لداخل المبنى ،و من المتم في اوه الطريقة
عمل فتحات لمرور التيارات التوائية لتغيير التواء بين الطبقتين حتى يستبدل التواء المحمل بالح اررة بتواء
خارلي ،مثال على اوه الطريقة استخدام الطوب اإلسمنتي المألرغ على سقف المبنى فيعمل على الع ل
الحراري و تعتمد على سمك الطوب المستخدم .أنظر الاكل ( )5-3ج
د .تكوين السقف من بالطتين منفصلتين
يتم في اوه الحالة إنااء السقف من ب طتين منألصلتين مما يؤدي إلى حركة التواء بينتما ،حيك تقوم
الب طة العلوية بدور المظلة فتؤدي إلى انخألاض درلة ح اررة التواء أسأللتا عن التواء الخارلي مما يولد
منطقة تغط منخألض أسألل الب طة العلوية و منطقة تغط مرتألع في الخارج ،مما يؤدي لحركة التواء
من منطقة التغط المرتألع إلى منطقة التغط المنخألض ،و بالتالي التخل
السقف العلوي و عدم نألاويتتا خ ل الب طة السأللية .أنظر الاكل ( )5-3د
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ه .تظليل السقف بوسائل مختلفة كالحدائق السطحية

تكمن فائدة طريقة الحدائق السطحية في أن التربة عا ل ليد للح اررة ،و من ناحية أخرى أن النباتات
تظلل السق ف و براتا بالماء تبرد التواء الم مس للسقف .تتطلب اوه الطريقة بنية إناائية خاصة
لتمان تحمل السقف لتوه ا ثقال و منع تسرب الماء .أنظر الاكل ()4-3
كما باإلمكان استخدام راااات المياه فوق السقف ،حيك يتم خألض درلة ح اررة السقف نتيلة للتبخر.

اكل ( (4 -3يوتح استخدام الحدائق السطحية لتظليل ا سقف
(عالم الكترباء و الطاقة )21٨3

و .تشكيل السقف
للسقف المائل أو المنحني م ايا عديدة تلعلل أفتل من السقف المنبسط ،أولتا ال يادة الملحوظة في
ارتألاع ل ء من المساحة الداخلية مما يوفر مكانا لحركة التواء الداف الصاعد من أسألل ،و ثانيتا ال يادة
في ململ مساحة السقف مما يؤدي إلى تو يع ادة اإلاعاع الامسي على مساحة أكبر فيقل بالتالي
متوسط ال يادة في ح اررة السقف ،و متوسط انتقال الح اررة إلى الداخل ،باإلتافة إلى أن ل ء من السقف
يكون مظل في معظم ساعا ت النتار ،فيعمل كماع للح اررة إو يمت

الح اررة من الل ء المعرض اعة

الامس و من التواء في الداخل ،ثم ياعتا للتواء الخارلي ا كثر برودة الواقع في ظل السقف ،يكون اوا
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ا مر فعاى باكل خا

في ا سقف التي تكون على اكل نصف اسطوانة أو ا سقف المقببة ،في اوه

الحالة يكون ل ء من السقف مظل دائما إى في وقت الظتيرة .أنظر الاكل ( )5-3و

اكل ( )5 -3يوتح معاللات ا سقف لتلنب ا حمال الح اررية ال ائدة
المصدر :العيسوي ،2113

3١
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 ٣-٢-٣-٣المعالجات المعمارية للحوائط
تتعرض الحوائط لكمية أاعة امسية أقل من السقف نظ ار ىخت ف اوية تعرتتا اعة الامس حسب
اخت ف ساعات النتار و فصول السنة ،باإلتافة لكونتا رأسية فتكون الح اررة المكتسبة في اوه الحالة أقل
مما يكتسبل السقف من الح اررة واتتا ،تامل المصادر الح اررية التي تتعرض لتا الحوائط الخارلية أاعة
الامس المباارة ،و أاعة الامس المنعكسة من ا رض و ا سطح المحيطة بالمبنى ،و الحمل الحراري
الناتج من التواء الساخن القريب من سطح ا رض .معاللات الحوائط تابل إلى حد كبير معاللات
ا سقف ،و من أمثلتتا:
أ .استخدام المواد العا لة للح اررة مثل الصوف و اللباد و الأللين و غيراا.
ب .التظليل باستخدام ا الار و النباتات الطبيعية.
ج .استخدام البرو ات في ا دوار ،و الترالعات و كاسرات الامس ،و مواد وات ألوان فاتحة و سطح
خان .أنظر الاكل ()6-3

اكل ( )6 -3استخدام البرو ات و كاسرات الامس و ا لوان الألاتحة كمعاللات للحوائط
المصدرhttp://images.adsttc.com :
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د .إنااء الحوائط من مواد بطيئة اإلكتساب و اإلنتقال الحراري ،و استخدام حوائط م دولة تسمح
بمرور التواء بينتا و تلديده و تقليل الحمل الحراري النافو إلى داخل الألراغ.

اكل ( )7 -3الحوائط الم دولة في والتات المبنى

المصدرhttp://fathibashier.blogspot.com :

 4-٢-٣-٣المعالجات المعمارية للفتحات الخارجية و الواجهات الزجاجية
يحتاج اإلنسان إلدخال اإلتاءة الطبيعية و التتوية للمبنى عبر النوافو ،و لتحقيق ولك يستخدم ال لاج
في الوالتات كألاصل بين الداخل و الخارج ،مما يسبب إاكالية عدم ع ل ال لاج للح اررة و البرودة لقلة
سماكتل و كثافتل العالية فيكون الع ل تعيألا عبر النوافو ،لولك تعتبر الألتحات الخارلية اي المصدر
الرئيسي لنألاو الح اررة إلى داخل الألراغ نظ ار لرقة سمكتا حيك أن غالبيتتا من ا لواح ال لالية مما
يستولب معل مراعاة تصميممتا بصورة ااملة ،فنسبة الألتحات في الوالتة تختلف تبعا لتوليل اوه
الوالتة ،فيلب تقليل مساحة الألتحات في والتات معينة و يادتتا في والتات أخرى طبقا لحركة الامس
صيألا و اتاءا.
يلب على المعماري دراسة الوالتات و الحمل الحراري على كل والتة من والتات المبنى و تصميم
الألتحات طبقا لتوه الدراسة ليقلل الحمل الحراري النافو لداخل أو خارج المبنى ،فالتو يع الوكي للنوافو
والألتحات ا لسماوية واستخدام ال لاج العاكس والعا ل للح اررة وا بواب واللدران العا لة واعتماد التقنيات
الحديثة للتدفئة والتكييف ،يمكن أن يوفر ما بين  %25إلى  %51من استت ك الطاقة( .الايمي)21٨3
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فيما يلي عرض للمعاللات المعمارية التي يمكن استخدامتا للألتحات الخارلية لتقليل الح اررة النافوة خ لتا
لداخل المبنى:
أ .اختيــار المواقــع المناســبة للنوافــو ا فقيــة والطوليــة ،و توقيــع النوافــو داخــل ســمك الحــائط ،و تقليــل
مساحة الوالتات ال لالية في الوالتتين الارقية و الغربية.
ب .اسـ ـ ــتخدام كاس ـ ـ ـرات الاـ ـ ــمس ،واـ ـ ــي ا ـ ـ ـرائح خارليـ ـ ــة ثابتـ ـ ــة أو متحركـ ـ ــة ،افقيـ ـ ــة أو أرسـ ـ ــية ،توتـ ـ ــع
علـ ــى فتحـ ــات المبنـ ــى وفقـ ــا لحسـ ــابات ميـ ــل أاـ ــعة الاـ ــمس لمنـ ــع ا اـ ــعة مـ ــن النألـ ــاو للمبنـ ــى سـ ــاعة
الظتيـ ـ ـرة و اا ـ ــتداد درل ـ ــات الحـ ـ ـ اررة ،و تنقس ـ ــم كاسـ ـ ـرات الا ـ ــمس إل ـ ــى ث ث ـ ــة أنـ ـ ـواع رئيس ـ ــية ا ـ ــي:
)(Wikipedia, passive solar building design, 2016
 -كاســـرات

الشـــمس

األفقيـــة وتس ــتعمل

بنل ــاح للألتح ــات اللنوبي ــة الت ــي تتع ــرض ىا ــعة الا ــمس

المباا ـ ـرة فـ ــي فت ـ ـرة منتصـ ــف النتـ ــار وتكـ ــون اويـ ــة سـ ــقوط الاـ ــمس مرتألعـ ــة فـ ــي الصـ ــيف ومنخألتـ ــة
في الاتاء .يوتح الاكل ( )١-3كاسرات أفقية لتظليل والتات لالية كاملة.

اكل ( )١ -3يوتح نمووج لتظليل والتات لالية باستخدام كاسرات أفقية
المصدرwww.archdaily.com :

-

كاســــرات

الشــــمس

الرأســــية و تسـ ــتعمل للألتحـ ــات الغربيـ ــة ،واـ ــي مـ ــن أصـ ــعب الوالتـــات فـ ــي

معاللتتـ ـ ــا الح ارريـ ـ ــة حيـ ـ ــك انتـ ـ ــا تتعـ ـ ــرض ىاـ ـ ــعة الاـ ـ ــمس المباا ـ ـ ـرة فـ ـ ــي أعلـ ـ ــى درلــ ــات ح اررتتـ ـ ــا
لـ ــولك .أفتـ ــل الوسـ ــائل المعماريـ ــة اـ ــو اسـ ــتعمال كاس ـ ـرات اـ ــمس أرسـ ــية تتحـ ــرك مـ ــع وايـ ــا الاـ ــمس
مـع إمكانيــة أن تأخــو مـي

ناحيــة الاــمال إلعطــاء حمايــة أكبـر مــن الاــمس .أنظــر الاــكل
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اكل ( )٨ -3يوتح نمووج ىستخدام كاسرات الامس الرأسية
المصدرwww.aaaid.org :

-

كاسـرات الشـمس المزدوجـة ،وتسـتعمل عـادة فـي الوالتـة اللنوبيـة الاـرقية ،و الوالتـة اللنوبيـة
الغربية .أنظر الاكل (. )٨1-3

اكل ( )٨1 -3يوتح كاسرات الامس الم دولة
المصدرhttp://gbtech.emsd.gov.hk/englishl:
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يوتح الاكل ( )٨٨-3أنواع كاسرات الامس و اإلتلااات التي تستخدم فيتا.

اكل ( )٨٨ -3يوتح أنواع كاسرات الامس

http://gbtech.emsd.gov.hk/ green solar

ج .استخدام البرو ات لحماية الألتحات من أاعة الامس.
د .استخدام لاج ثنائي أو ث ثي الطبقات للتحكم في كمية الح اررة النافوة إلى داخل الألراغ ،و يمكن ملء
أحد الألراغات بين طبقات ال لاج بغا خامل .و توقيع الاباك تمن سمك اللدار للتقليل من الطاقة
المكتسبة والمألقودة .يوتح الاكل ( )٨2-3كمية الح اررة النافوة خ ل طبقات ال لاج المختلألة.

اكل ( )٨2 -3يوتح كمية الح اررة النافوة خ ل طبقات ال لاج
http://what-when-how.com/energy-engineering
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ه .استخدام الوالتات ال لالية الم دولة  :Double skin Facadeفي الوالتة الم دولة الغ ف
الخارلي للمبنى يتكون من ل ئين منألصلين بواسطة ممر فراغي من التواء يتراوح من ٨1 -٨5سم ،
وغالبا ما تستخدم الكاسرات الامسية بين ل ئي الغ ف ،ويتمي غ ف المبنى الم دوج بأنل يعمل
كمنطقة حال ة لع ل المبنى و تظليلل ،و يولل اإلتاءة الطبيعية داخل المبنى ،و ي ود كل الألراغات
المحيطة بالتتوية الطبيعية من خ ل الممر الألراغي التوائي.أنظر الاكل()٨3-3

اكل ( )٨3 -3يوتح والتة لالية م دولة
www.kanseidesign.wordpress.com

 3-3-3معالجات أنظمة التهوية الطبيعية
كألاءة البيئة الداخلية للمبنى ى تكتمل بدون لودة نوعية وصألات التواء الداخلى للمبنى من حيك س متل
صحيا ،التتوية الطبيعية ترورية لتغيير التواء المتوالد فى المبنى و تلديده ،للمحافظة على صحة
المستخدمين  ،و تحقيق الراحة الح اررية وتبريد المبنى.
تخت

معاللات أنظمة التتوية الطبيعية بالوسائل التي تتألاعل بواسطة التواء مع كل من البيئة

الخارلية و الداخلية ،إن دراسة أنظمة التواء تؤثر في تحديد الخوا

المناخية للمبنى ،و عند استعمال

حركة التواء بغرض التبريد فإن التأثير المطلوب ى يأتي نتيلة معدل تغيير اواء الألراغ ،و إنما يكون
نتيلة لسرعة التواء ،و من العوامل المؤثرة على يادة سرعة التواء استخدام عناصر تصميمية مثل أبراج
الرياح (الملقف) ،و الاخايخة ،اللوان يعم ن على خلق تيار اواء طبيعي للتتوية و التبريد داخل المبنى.
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تعمل أبراج ال رياح بألرق تغط التواء و اي تعمل بإحدى طريقتين ،الطريقة ا ولى سحب التواء البارد
لداخل الألراغ ،فألي النتار تتوالد منطقة وات تغط مرتألع عند فتحة البرج المولتة في اتلاه الرياح
السائدة ،في حين تكون منطقة التغط المنخألض في الألراغ الداخلي الوي ما ال التواء بل ساخنا مما يؤدي
إلى انتقال التواء إلى المنطقة منخألتة التغط ،و الطريقة الثانية طرد التواء الساخن من داخل الألراغ ،و
اي تعمل بنألس فكرة المدخنة التي تسحب التواء الساخن إلى أعلى بينما يدخل التواء اللديد من فتحة في
اللدار الخارلي ،و يتم ولك بتوليل فتحة البرج في اىتلاه المعاكس للرياح فعندما تصطدم الرياح بحائط
الملقف تتولد منطقة تغط منخألض في اللتة المقابلة حيك فتحة البرج مما يؤدي إلى سحب التواء من
داخل الألراغ إلى أعلى ليحل محلل اواء لديد رطب كما يوتح الاكل ()٨4-3

اكل ( )٨4 -3يوتح طريقة عمل أبراج الرياح ( الملقف)
المصدر  :فتحي ٨٨١١
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تم تطوير م قف اواء مكونة من ابراج بابعاد وارتألاعات تتناسب مع المساحات المراد تبريداا ،و ل يادة
سرعة التواء المتسرب إلى الخارج في الحاىت التي تكون فيتا قوة الدفع الحراري غير كافية يتم استخدام
المراوح و التوربينات التوائية (.ابن عوف ،٨٨٨4

 )2٨4كما يوتح الاكل ()٨5-3

اكل ( ( ٨5 -3استخدام التوربينات التوائية في أعلى الملقف ل يادة سرعة تسرب التواء
http://architectureau.com/articles/practice
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ى يقتص ـ ـ ــر دور المعم ـ ـ ــاري عل ـ ـ ــى تص ـ ـ ــميم العناص ـ ـ ــر المعماري ـ ـ ــة الس ـ ـ ــابقة فق ـ ـ ــط ب ـ ـ ــل يمت ـ ـ ــد دوره إل ـ ـ ــى
تصـ ــميم مـ ــا يحـ ــيط بـ ــالمبنى مـ ــن ف ارغـ ــات خارليـ ــة لـ ــدوراا ا ساسـ ــي أيتـ ــا فـ ــي تخأليـ ــف الحمـ ــل الح ـ ـراري
الناا من ا اعة الامسية و الواقع على المبنى ،يتم تحقيق ولك بعدة طرق مثل:
ارعـ ــة المسـ ــطحات الخت ـ ـراء التـ ــي تسـ ــاعد علـ ــى امتصـ ــا

أكبـ ــر قـ ــدر مـ ــن ا اـ ــعة و عـ ــدم انعكاسـ ــتا

م ـ ــن عل ـ ــى س ـ ــطح ا رض ،و تس ـ ــاعد عل ـ ــى ترطي ـ ــب التـ ـ ـواء ،كم ـ ــا يس ـ ــاعد أحاط ـ ــة المبن ـ ــى با ا ـ ــلار و
الا ـ ـليرات علـ ــى إلقـ ــاء الظ ـ ـ ل و حمايتـ ــل مـ ــن أا ـ ـعة الاـ ــمس المباا ـ ـرة ،و تسـ ــاعد ا اـ ــلار أيتـ ــا علـ ــى
تنقية التواء من ورات الغبار و الرمال المحملة بالرياح حيك تعمل كمراح للرمال و ا تربة.
إيل ـ ـ ــاد المس ـ ـ ــطحات المائي ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـوار المبن ـ ـ ــى يعم ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى إنكس ـ ـ ــار أا ـ ـ ــعة الا ـ ـ ــمس الس ـ ـ ــاقطة عليت ـ ـ ــا و
بعثرتتـ ــا و بالتـ ــالي تخأليـ ــف الحمـ ــل الح ـ ـراري النـ ــاتج عنتـ ــا ،مـ ــع م ارعـ ــاة أن يكـ ــون سـ ــطح الميـ ــاه متمولـ ــا
(مثل النوافير) حتى ى يعمل كسطح عاكس للح اررة.
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 5-3نماذج
وفقا لما تقدم سيتم عرض أمثلة من مناطق مختلألة لمااريع طبق مصممواا أساليب التصميم المناخي،
و المعاللات المعمارية  -المناخية المختلألة:

 7-5-3برج  - Menara Mesiniagaماليزيا
الموقع :مدينة (  (Subang Jayaبمالي يا
المصمم :المتندس المعماري )(Ken Yeang
صمم المبنى في عام ٨٨١٨م و انتتى تاييده عام ٨٨٨2م.
نوع المبنى :تلاري  -مكاتب إدارية .
عدد الطوابق ٨5طابقا ،والمساحة اإللمالية للطوابق
6513م ،2و يصل ارتألاعل إلى 63م.
تعامل المصمم بمحاكاة مع العمارة البايومناخية ( تصميم
المباني وفقا للمناخ المحيط) وتأثر بأعمال فرانك لويد رايت في

اكل ( )٨6 -3برج Menara Mesiniaga
المصدرwww.mesiniaga.com:

تصميمل ل براج العالية في خطوة لديدة نحو اعار ا براج البايومناخية )(Bioclimatic Skyscraper
فكانت أفكاره باتلاه تع ي و توطيد فكر الألتاءات اىنتقالية ،و الألناءات على المستوى العمودي ،
والماتد الحدائقي العمودي ،و توفير التتوية واإلتاءة الطبيعية ل ل اء المرك ية خاصة والمبنى عامة
أخير حألظ الطاقة والسيطرة المناخية ،وكحصيلة نتائية فا تصميم المبنى بلائ ة ا غا خان للعمارة عام
و ا
1995م.
استخدم المصمم الارفات الحدائقية أو الألناءات السماوية مع النباتات في كل مستوى ليحقق الماتد
خيار للتوسع
ا
الحدائقي العمودي لوالتة المبنى كما وفرت بعين الوقت اوه الألتاءات الحل ونية المألتوحة
في المستقبل ،كما استخدم الحدائق العمودية كوسيلة للتظليل .
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اكل ( )٨7 -3يوتح المساقط ا فقية لبرج Menara Mesiniaga
المصدرwww.solaripedia.com/files/721.pdf
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تطــل النوافــو علــى المنظــر الحــدائقي لتــوفير اإلتــاءة الطبيعيــة ال مــة بغيــة تقليــل اســتت ك
الطاقــة ،و عوللــت النوافــو بمظـ ت اســتخدمت فــي الاــرق والغــرب كاســتلابة لمســار اإلاــعاع
الامســي ،حيــك وظألــت الكاسـرات والمظـ ت للســيطرة علــى اىكتســاب والألقــدان الحـراري،

ومــن

لتــة أخــرى وظألــت اللــدران الســتائرية الم للــة للتوليــل الاــمالي واللنــوبي .كمــا يوتــح الاــكل
()٨١ -3

اكل ( )٨١ -3استخدام كاسرات الامس و المظ ت
www.akdn.org/architecture/pdf/1356_Mal.pdf
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تق ـ ـ ــع الخ ـ ـ ــدمات الرئيس ـ ـ ــية ( (coreف ـ ـ ــي الوالت ـ ـ ــة الا ـ ـ ــرقية الح ـ ـ ــارة المعرت ـ ـ ــة للا ـ ـ ــمس لت ـ ـ ــوفير الحماي ـ ـ ــة
للأل ارغـ ـ ــات الداخليـ ـ ــة مـ ـ ــن أاـ ـ ــعة الاـ ـ ــمس القويـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا تسـ ـ ــمح باإلتـ ـ ــاءة الطبيعيـ ـ ــة لـ ـ ــدورات الميـ ـ ــاه و
رداــات المصــاعد ،فت ـ

عــن منــاطق

الخدمــة

المرك يــة

لتكــون

مت ـواة

طبيعيــا مقل ـ اســتخدام

المكيألات .كما يوتح الاكل () ٨٨-3

اكل ( )٨٨ -3يوتح موقع الخدمات في اللتة الارقية من المبنى
www.akdn.org/architecture/pdf/1356_Mal.pdf

تعل ـ ــو الس ـ ــقف العل ـ ــوي للمبن ـ ــى تغطي ـ ــة مألرغ ـ ــة تعل ـ ــو ح ـ ــوض الس ـ ــباحة م ـ ــع ول ـ ــود نظ ـ ــام لتلمي ـ ــع مي ـ ــاه
ا مطـ ـ ــار علـ ـ ــى السـ ـ ــطح .وبتـ ـ ــوا يـ ـ ــوفر المبنـ ـ ــى سـ ـ ــنويا مـ ـ ــا يقـ ـ ــارب  ٨35٨1دوىر فقـ ـ ــط مـ ـ ــن التتويـ ـ ــة

والتبريد ( .و يري ،2117

)٨47
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 2-5-3مبنى مؤسسة أبحاث البناء  ،BREبريطانيا
يقع المبنى في مدينة واتألورد بلنوب بريطانيا ،صممل المعماري  ،Feilden Cleggو او مبنى مكتبي
– إداري مكون من ث ثة أدوار ،افتتح المبنى عام  .٨٨٨6لياكل المبنى مثاى يحتوى بل للتصميم المناخي
و البيئي.
يستخدم بالمبنى نظام تظليل
خارلي على الوالتة اللنوبية
للتحكم

بمستويات

اإلاعاع

الامسي ،حيك يسمح بأقصى حد
من اإلتاءة الطبيعية مع الحد من
الواج ،يتكون نظام التظليل الخارلي

اكل ( )21 -3يوتح منظور خارلي لمبنى BRE

المصدرWigginton and Harris 2002 :

من ارائح لالية دوارة ،يتم تكسية اللانب السأللي من الارائح بطبقة من السيراميك ا بيض نصف
الاألاف ،حيك تعمل على عكس أاعة الامس المباارة لحلبتا عن الداخل ،و يتم التحكم فيتا عن طريق
حساسات تقوم برصد كميات ا اعة و اتلااتا ،فيتغير اتلاه الارائح حسب وتع الامس .أنظر
الاكل()2٨-3

شكل ( )27 -3يوتح تغير اتلاه الارائح ال لالية الدوارة حسب اوية اىاعاع الامسي

المصدرWigginton and Harris 2002 :
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من أام السمات الممي ة للمبنى استخدام خمسة أبراج للتتوية على الوالتة اللنوبية ،موتوع أمامتا
طوب لالي ،عندما تسقط أاعة الامس على الطوب ال لالي تسخن التواء داخلتا؛ فيرتألع التواء
الساخن و يخرج من المداخن الامسية المصنوعة من الصلب ،و يحل محلل اواء بارد في الألراغات
التوائية .تاكل اوه ا براج الل ء الرئيسي للتتوية الطبيعية و الحألاظ على الطاقة في المبنى .أنظر الاكل
(.)22-3

اكل ( )22 -3يوتح طريقة عمل أبراج التتوية بالوالتة اللنوبية لمبنى BRE
المصدرhttp://projects.bre.co.uk/envbuild/envirbui.pdf :
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 3-5-3مباني جامعة قطر ،الدوحة
يقع الماروع بمدينة الدوحة في
قطر ،صمم المبنى المتندس
المعماري كمال كألراوي ،و افتتح
المبنى في عام ٨٨73م
استعمل المصمم عنصر ملقف
التواء (البادلير) اتتوية المباني
طبيعيا  ،كما استعمل الماربيات

اكل ( )23 -3يوتح الملقف و الماربية بمباني لامعة قطر

http://en.wikipedia.org/wiki/File:QatarUniversityEastVie
w

التي تعمل ككاسرات امس للحماية من الامس و توفير الظل ،كما راعى مواد اإلنااء المناسبة
لمناخ المنطقة الصحراوي ،و استخدم الحوائط الم دولة ،و ا لوان الألاتحة لتقليل الكسب الحراري
كما يوتح الاكل () 24-3
و تعتبر النوافير و التالير أيتا من العناصر التي راعااا المتندس في تصميمل لتقليل نسبة
الح اررة في اللو و لتقليل نسبة
التراب أيتا و ىنعاش اللو و
لترطيب المكان .أنظر الاكل
()25-3

اكل ( )24 -3يوتح استخدام التالير و النوافير لترطيب اللو
المصدرwww.qu.edu.qa/ :
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 4-5-3منزل د .عثمان الخير ،الخرطوم
يقع المبنى في اللريف غرب -الخرطوم،
صممل المعماري د.عثمان الخير ،في الألترة من
 ٨٨٨٨ -٨٨٨6يتكون المبنى من طابقين .في
حالة تصميم المتندسين المعماريين لمنا لتم

اكل ( )26 -3منظور خارلي لمن ل د .عثمان الخير
المصدر :د .عثمان الخير

الخاصة تكون محاولة إلثبات العديد من المي ات
وات ا امية للمصمم .في اوه الحالة كانت ا ساسيات
اي البيئة ،والتقاليد ،والحداثة .و ولل المصمم ااتمامل
ا كبر نحو التوليل ا مثل ،والتظليل .و اعتمد على
التتوية الطبيعية ،فاستخدم الملقف ،و قنوات من الطوب
تحت ا رض تعمل على توفير اواء بارد و نقي.
استخدم فتحات خارلية

اكل ( )25 -3يوتح استخدام الملقف بالمبنى

وات مساحة صغيرة في

المصدر :د .عثمان الخير

المستويات العليا ليتم سحب التواء الحار عبراا ليحل مكانل اواء بارد في الألراغات الداخلية .و اختيار
الاكل نصف اىسطواني لتاكيل السقف ،و استخدم البرو ات و المدخل غير المباار لتألادي أاعة
الامس المباارة و الرياح
المحملة بالتراب .كما اعتمد
اللون الألاتح للحوائط و
ا سقف

لتقليل

الكسب

الحراري.
انظر الاكل ()27-3
اكل ( )27 -3يوتح تاكيل السقف لتقليل الكسب الحراري
المصدر :د .عثمان الخير
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و استخدم النباتات في الألراغات الداخلية و الخارلية ،فتعمل راااات المياه في الداخل على ري النباتات
باإلتافة لتلطيف اللو .كما استألاد من التكنولوليا اللديثة بتوفير خ يا امسية؛ توفر طاقة كتربائية
غراض اإلتاءة خاصة الليلية ،و تسخين المياه.
يوتح الاكل ( ) 2١ -3المعاللات المعمارية التي اعتمداا المصصم في من لل لتوفير تبريد طبيعي و
الحد من استت ك الطاقة الكتربائية

اكل ( )2١ -3قطاع رأسي يوتح المعاللات المعمارية المستخدمة بمن ل د .عثمان الخير
المصدر :د .عثمان الخير
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 6-3الخالصة
الغ ف الخارلي للمبنى او حلقة الوصل بين المناخ الخارلي و المناخ الداخلي للألراغات الداخلية ،و
لكل عنصر من عناصر الغ ف الخارلي ( ا سقف ،الحوائط ،و الألتحات الخارلية) دور في اىنتقال
الحراري بين الداخل و الخارج ،و يلب على المعماري أن يكون ملما بكيألية معاللة تلك العناصر و
اختيار أنسب المعاللات التي تحقق الراحة الح اررية و تكلألة اقتصادية مناسبة.
أام معايير التصميم المناخي للمناطق الحارة اللافة اي:
 .٨حماية الغ ف الخارلي من أاعة الامس المباارة و ولك بواسطة التظليل أو اكل المبنى أو
ا سقف الم دولة أو الحوائط الساترة...
 .2تحقيق التتوية الطبيعية الليدة داخل المباني الطبيعية و ولك ل ستألادة من مألعول التواء البارد لي
في تخأليض درلة ح اررة الحوائط و ا سقف و التواء الداخلي.
 .3مراعاة خاصية اخت ان الح اررة في المواد المستعملة في بناء اللدران الخارلية وا

سقف للمبنى

واختي ار المواد المناسبة في تركيبة اوه ا ل اء للحصول على الحد ا قصى من الوقاية الح اررية،
فمواد البناء من العناصر ا ساسية التي ىبد من اىعتماد عليتا عند تصميم المبنى ح ارريا.
 .4استعمال ا لوان المناسبة بالنسبة ل سطح الخارلية لتخأليض مألعول أاعة الامس المباارة.
تستخدم لميع النماوج التي تم عرتتا في اوا الألصل من المعاللات المناخية المعمارية ما او
معروف مثل أبراج الرياح (الم قف) ،اللدران السميكة والم دولة للع ل الحرارى  ،تظليل الوالتات
والمساحات المحيطة بالمبنى للحماية من اىاعاع الحرارى المباار ،العناية بالمساحات الختراء وتقليل
المساحات ال لالية فى النوافو..الخ .كما تستخدم نماوج الدراسة  ،الى لانب المعاللات البيئية التقليدية ،
نظام خليط يلمع التبريد الصناعى والتبريد الطبيعى الوى يقلل استت ك الطاقة  ،وي يد كألاءة التبريد ،
ويلعل المبنى رفيقا بالبيئة و متوافق مناخيا بصورة افتل.
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