التظليل SHADING
إن أشعة الشمس القاسية في هذه المناطق الصحراوية تزداد قسوة فيي القيرو والتيي تت يون في يا
المباني التي تمتص الحرارة من أشعة الشمس ثم إعادة إشعاع ا للبيئة المجاورة.
الشك بأنة من الصعب ت ييف البيئة الخارجية للقرو الصحراوية والتي عادة ما تتم في ا معظيم
أنشطة أهل القرية اليومية ول ننا نستطيع أن نخفف مين وطأت يا باسيتخدام وسيائل طبيعيية ثييرة
ومن أهم ا التظليل فإحساسك وانت تسير في منتصف الن ار بالصحراء وتنتقل الى م ان مظليل
هو نفس الشعور بين السير من منتصف الن ار الى منتصيف اللييل وخاصية اذا يان هيذا الم يان
مظلال لعدة ساعات .
نسييتطيع القييول بييأن أهييم مصييادر الظييل هييي التييي ت ون ييا المبيياني علييى بع ي ا الييبع او علييى
الطرقات المجاورة .
فنالحظ في المسا ن التقليدية ان جميع النوافذ واألبواب تفتح على ساحة مر زية تظلل يا المبياني
المحيطة ب ا تسمى الب و وتقام في ا معظم األنشطة اليومية وهذا مايو حة الش ل رقم ()1
إن تظليل االما ن الخارجية والداخلية والمناطق المحيطة بالمباني هي وسيلة الدفاع االوليى مين
تأثير اشعة الشمس والطاقة الحرارية المحيطه فإذا استطعنا ان نقلل ما أم ين مين ميية الحيرارة
المخزنة في غالف المبني من أشعة الشمس وال يواء الحيار ن يارا فإننيا حتميا سينقلل حاجتنيا اليى
وسائل التبريد المختلفة .
إن المبنى الذي أخذ في االعتبار أثناء تصميمه يل االعتبيارات المناخيية سييقلل مين حاجتنيا اليى
الوسائل المي اني ية لت ييف المناطق الداخلية للمبنى .
يم ننا من أن نجعل المباني نفس ا تظلل ممرات المشي واألما ن المفتوحة المحيطة ب ا اذا
وج ناها جغرافيا الوج ه الصحيحة وقربنا بع ا الى بع آخذين في االعتبار ارتفاع ا
فالشوارع ال يقة نسبيا والساحات صغيرة تساعد المباني على تظليل ا والش ل رقم ( )2يو ح
ذلك.
يم ننا االستفادة في المباني المتعيددة االدوار بيأن يبيرز اليدور العليوي ليظليل الشيوارع المحيطية
وبذلك نحصل على فائدتين االولى ت بير الدور العلوي والثانية تظليل الشوارع او ممرات المشاة
ما يو حه الش ل رقم ()3
أما المباني المنخف ة فيم ننا استخدام مظله مين القميام مثبتية عليى جانيب المبنيى وتسياعد هيذه
الطريقة ذلك على استمرار حر ة ال واء والش ل رقم ( )4يو ح ذلك .
أما المباني المنخف ة فيم ننا استخدام مظله مين القميام مثبتية عليى جانيب المبنيى وتسياعد هيذه
الطريقة ذلك على استمرار حر ة ال واء والش ل رقم ( )4يو ح ذلك .
اذا لم يتم ن المعماري من تعديل المبنى بأي طريقة للحصول على الظل فيم نة فيي هيذه الحالية
استخدام االشجار ال بيرة لت وين الظل صيفا والسماح لل واء المحبب بالمرور ويف يل زراعت يا
في اوقات مب ره لالستفادة من ا في تظليل ممرات المشاة مع االخذ بعين االعتبيار قلية الميياة فيي
هذه المناطق و ما يو حه الش ل رقم (.)6
تش ل الشوارع الواسعة واالما ن المخصصة لوقوف السيارات فيي الميدن مشي لة مناخيية بييرة
فبجانب ماتسببة من مش لة زيادة الرياح ف ي تعتبر مناطق تخزين حراري هائل وتجعل حيرارة
السيارات اداخلية والخارجية والم شوفة الشعة الشمس وليو لسياعات قليلية التطيا ل يذا يجيب
تظليل هذه المناطق وخاصة اميا ن وقيوف السييارات باسيتخدام الوسيائل التقليديية البسييطة مثيل
العوار الخشبية أو االسمنتية أو االقمشة حيث أن زراعة االشجار التؤدي الغر المطلوب
اال بعد مرور سنوات على زراعت ا وهذا ما يو حة الش ل رقم ()7
يعتبر التظليل من اهم العناصر التي تؤدي لتخفيف الحرارة في ألمباني وحيث ان أ بر مية من
أشعة الشمس تسقط لساعات طويلة على اسقف المباني الم شوفة ل ذا فإن تظليل ا سوف يقلل من
تأثير أشعة الشمس وحرارة ال واء المحيط وألش ل رقم ( )8يو ح ف رة إستخدام أقمشة الخيام

الصحراوية لتغطية االسيقف لمنيع وصيول أشيعة الشيمس للسيقف والسيماح لل يواء بيالتحرك بيين
السقف والغطاء.
أثبتت التجارب العملية بأن أف ل طريقة لحماية النوافذ والحوائط من أشعة الشمس الحارقة هو
استخدام عوار خشبية سواء انت أفقية أو عمودية متحر ة ألن ا تمنع وصول أشعة الشمس
للنوافذ والحوائط وتسمح لل واء المرغوب واألمطار من المرور داخل المبنى وعلى النباتات
حول المبنى والش ل رقم ( )9يو ح ذلك .
تحييدثنا سييابقا ك بش ي ل مر ييز عيين تييأثير الحييرارة الخارجييية وأشييعة الشييمس علييى غييالف المبنييى
الخارجي وطر حمايت ا بالوسائل الطبيعية وفيما يلي سنتطر الى النوافذ والفتحات الخارجية
والتي تعتبر واحدا من أهم أجزاء المبنى تأثيرا على درجات الحرارة الداخلية والمناخ الداخلي .
للنوافييذ تييأثير مباشيير علييى درجييات الحييرارة الداخلييية فتييأثير متيير مربييع ميين الزجييا سييواء ييان
معزوال او لم ي ن معزوال يعادل أ عاف تأثير متر مربع من الحائط ويم ن مالحظه هذا التأثير
فوريا ك وبدون أي تخلف زمني ( . )TIME LAGول ننا نستطيع أن نخفف هيذا التيأثير بشي ل بيير
اذا إستخدمنا وسيائل التظلييل عليى النوافيذ والفتحيات الخارجيية وإذا أردنيا مين زييادة اليتح م فيي
درجات الحرارة الداخلية وتخفييف هيذا التيأثير أ ثير مين ذليك فيم ننيا إسيتخدام نوافيذ م ونيه مين
طبقتييين ميين الزجييا وبين مييا فييرا أو إسييتخدام أنييواع ميين الزجييا المعييال والشي ل رقييم ()10
يو ح أنواع زجا النوافذ وتأثير التظليل على الحرارة الداخلية .

