اإلستدامه
المعماري المصمم النشغل بالتكنولوجيا الحديثة يتصور بأنه بإسهت اعتة أيجهاد المنها المناسه
فههأ أي مبنهه وفههأ أي مكهها ويقلههل مهه أ ميههة تأثيرالعناصههر ال بيعيههة للمنهها علهه المبههانأ
والمجمعات السكنية .
حبذا لو أ المخ ي والمعماريي الذي يعملو فأ ذه المن قهة عع هاأ أ ميهة وتحليهل كهل
عنصر م المنا قبهل التحهر خ هو اله اممهام ولهين مه العهدل وأخههن الم نهة بهأ نأخهذ
تصاميم معمارية تناس مناخيا وعجتماعيا أماك أخهر فهأ العهالم وننفهذ ا فهأ هذه المن قهة عذ
يج علينا العمل مع البيئة المناخية نا .
علينا أ نعرف العناصر المناخية الكل من قهة بشهكل دقيه محهدد وتعهديل أي مبنه ليهتهأم مه
منا ذه المن قهة فنسهت يع تقليهل عرتفها درجهات الحهرار داخهل المبنه ومعالجهة كميهة ال هل
والت وية و كذا .
ع المقاومة ال بيعية لجسم امنسا عنهد التعهرل لهدرجات الحهرار العاليهة هأ محصهلة كميهة
الحرار الداخلية للجسم والحرار الخارجية و أ عوامل يج أخذ ا بعي امعتبار فهأ مراحهل
التصميم  .يمكننا م تخفيف درجات الحرار العاليهة فهأ هذه المنها مه أشهعة الشهمن القويهة
بإستخدام الت ليل والت وية الجيد والتبريد بالتبخير  .غالبا ماتكو ذه ال رن ال بيعية مفضهلة
أكثههر لجسههم امنسهها عل ه أمن مههة التبريههد الميكانيكيههة حي ه أ المنهها الداخليههة م ه المبن ه
والمكيفههة توقههف عمليههة التعههرن ال بيعيههة وتتههر عمليههة تبريههد الجسههم عله عنتقههال الحههرار عه
ري الحمل الحراري وامشعا فق .
أثبتت ال هرن التقليديهة المتبعهة قهديما فهأ عنشهاأ المبهانأ جهدوا ا فخهدمت العوائهل الممتهد لسهني
ويلة وحسنت كثيرا م بيئة الحيا اليومية بالرغم م قسو المنا الذي لهم يتغيهر فبهدأت كثيهر
م ذه ال رن عمنشائية التقليدية الناجحة بأمختفاأ لعدم توفر خبهرات اميهدي العاملهة وعرتفها
أسعار ا فمثه أستخدم ال ابون ال ينأ بشكل كبير عبر التاريخ فأ بناأ المسهتو نات أصهبحت
تكلفة تصنيعة اآل عالية جدا بالرغم م التجار العديد التأ تم في ا ت وير ا وتصنيع ا .
يفضل أ تكو النوافذ الخارجية فأ المنا الصحراوية صغير الحجهم وقليلهة العهدد وأ يهتم
ت ليل ا م الخارج ع أشعة الشمن المباشر وحمايت ا م امشعة غيهر المباشهر و يفضهل أ
فهأ اتجا هات الجنهو والشهمال وبنسهبة قليلهة فهأ
تكو ذه الفتحات خاصةً فهأ هذه المنها
امتجههاه الشههرقأ وأمهها المنهها السههاحلية فيفضههل أ تكههو فههأ اتجا ههات الشههرن والغههر وذله
لهستفاد أكبر قدر ممك م الرياح الموسمية و أ تكهو هذه الفتحهات محكمهة اغغههن ن هارا
لحمايت ا م حرار ال واأ المرتفعة .
تعتبههر امسههقف أكبههر عنصههر فههأ المبنههأ معههرل لحههرار أشههعة الشههمن ل ههذا فيفضههل عسههتخدام
امسقف المزدوجه ذات الفهراا الم هو حيه يعمهل السهقف الخهارجأ المعهزول مائيها وحراريها
والمصنو م مواد عاكسة كحماية للسقف الداخلأ م أشعة الشمن .كما يفضل ت ليل الحوائ
الخارجية ببروز األسقف وخاصة الجنوبي من ا .
ففأ المنا الوس الصحراوية يفضهل أ تكهو الحهوائ الخارجيهة للمبنه ذات عنعكاسهية و
سعة حرارية عالية .
أما فأ المنا الساحلية فيفضل أ تكو الحوائ ذات سعة حرارية قليلة حت متسب الحوائ
السميكة ععاد عشعا الحرار ليه وأحيانا تكثف الر وبة صباحا .
الت وية الجيد م مة جدا لتخفيل درجهات الحهرار الداخليهة للمبنه ن هارا وذله بأمسهتفاد مه
عنخفههال درجههات الحههرار لههيه ويمكننهها م ه عسههتخدام الوسههائل الميكانيكيههة أو ال بيعيههة لت ويههة
الحهوائ الخارجيهة وامسهقف لتخفههيل درجهات حرارت ها لهيه أمهها فهأ المنها السهاحلية فيجه
عستخدام الت وية ن ارا وليه .

يعتمد توجية المبن عل درجات وتأثير عل البيئة الداخلية عل عاملي مناخيي م مي و ما
:
 .1تأثير حرار أشعة الشمن عل الحوائ الخارجية وغرف المبن وعتجا ات ها الجغرافيهة
.
 .2الت وية الم لوبة وعهقت ا بتوج المبانأ.
ل ذا تبرز أ مية عمل المعماري المصمم عل دراسة هذه العوامهل و تقليهل تهأثير أشهعة الشهمن
بأكبر قدر ممك واألستفاد القصو م الت وية بالوسائل ال بيعية .
يعتبهر الت ليهل مه أ هم العوامهل التههأ ته دي اله منههع أو تخفهيل تهأثير أشههعة الشهمن فهأ رفههع
درجات الحرار وم نا تأتأ أ مية عستخدام امشجار الكبير فأ ت ليل المبانأ ولعهدم جهدوا ا
الكبيههر ولقلههة تههوفر الميهها فههأ ههذه المنهها ومهها تت لبههة الحشههائ مه كميههات كبيههر مه الميهها
فيفضل عدم عستخدام ا بكثر .
قههد يكههو بههروز امسههقف بشههكل مههدرون م ه الوسههائل امقتصههادية لت ليههل الحههوائ الجنوبيههة
وامسقف و نا رن أخر أكثر تكلفة ولكن ا فعالة التأثير مثل عستخدام األس المزدوجة أو
الحوائ المزدوجة أو الخيام .....ألخ.
ت ههر أ ميههة عسههتخدام كاسههرات الشههمن أوالشههرائ العموديههة فههأ الواج ههات الشههرقية والغربيههة
وكذل الواج الشمالية التأ تسق علي ا أكبر كمية م أشعة الشمن صيفا بسب زاوية ارتفا
الشمن فأ ذا الفصل .
وما ي منا م كل مهاذكر هو أ نسهتخدم بقهدر مانسهت يع كهل الوسهائل ال بيعيهة فهأ تهوفير بيئهة
داخليههة مريحههة و ا نجعههل ال بيعههة ههأ المشههغل الرئيسههأ لوسههائل تخفههيل أو رفههع درجههات
الحرار حس الحاجة مع علمنا بتوفر ذه الوسائل ولكن ا تحتاج ال مج ود أكبهر فهأ دراسهت ا
وتحليل ا وعستخدام ا ب ريقة علمية صحيحة حت متكو نتائج ا عكن التوقعات .
تتوفر فأ ذه المنا مه العهالم اقهات بيعيهة ائلهة لتسهخي أو تبريهد أو زيهاد الر وبهة أو
عزالت هها يلههة أيههام السههنة ولك ه يبقه دورنهها الم ههم فههأ أ نعمههل بج ههد فههأ توزيههع ههذه ال اقههات
وتخزين ا وعستخدام ا فأ األوقات التأ نكو بحاج ل ا لتوفير بيئة مناخيهة مريحهة  .وحيه أ
منا ذه المن قة ميتكيف بشكل كبير مع احتياجاتنا فل ذا يجه علينها أ نكيهف أنفسهنا ومبانينها
ل بيعة ذا المنا المميز فيمكننا تصميم مبانأ تتقبل أو تمنهع تهأثير العوامهل ال بيعيهة وتخزين ها
أو ع هق ا فأ األوقات المناسبة.

