يتصف مناخ الجزيرة العربية بشكل عام أوال بدرجات حرارة عاليه نهارا قدد تصدل خدار المبدانى
وفي الظل الى  46درجة مئوية (  115فيهرنهايت ) أو أعلى وثانيا بتفاوت درجات الحرارة نهدارا
وليال وقد تصل من  20-10درجة مئوية ( 18-35فيهرنهايت) وخاصة في المنداق الوطدقى مدن
الجزيرة العربيدة ومدن المميدزات الهامدة لمنداخ لدنط المنقاده لدو الكميدات الهائلده مدن اشدعة الشدم
يصداح نلددو لدواخ مددنخفو الرقوبدة النطددبية كدل لددنا يتكدد ألميددة التهويده وتحددرو الهدواخ داخددل
المبنى طواخ كانت العاموديدة أو اففايدة و حتدى فدي المنشدتت المحكمدة افغدال يجد تدوفير تهويدة
وألم افطبا الرئيطية لتهويه المباني :

▪ إطتبدال الهواخ المطتعمل بهواخ جديد.
▪ إزالة الدخان والروائح الكريهة .
▪ إزالة الهواخ الطاخن بهواخ بارد.

▪ زيادة حركة الهواخ .
إن إتجاط وطرعة تدف الهواخ يحددان مدى تأثير التهوية القبيعية على التبريد داخل المباني فيمكننا
في المباني المافلة تماما أن نخفو درجة حرارتها  5-3درجات مئوية ( 5-9فيهرنهايت) إنا ما تم
تحريو الهواخ بطرعة منخفضة نطبيا كما يمكننا أن نتحكم بطرعة الهواخ عن قري فدتح ثدم إغدال
النوافن.
يج أن تكون نوافن دخول ونوافن خدرو الهدواخ متاابلدة أو متجداورة للحصدول علدى أفضدل تهويده
ممكنة داخل المبنى فالنوافن الماابلة إلتجاة الرياح يج أن ف تال زاوية إتجاة الريح مع الحائق عدن
 30درجددة وفددي حالددة تعددنر نلددو فيمكننددا افطددتعانة فددي اطددتخدام موجهددات الريدداح أو النباتددات أو
تصاميم خاصة للنوافن لتوجية الرياح كما نشاخ وافلتمام في اماكن النباتدات ونوعيتهدا حتدى فتادف
عائاا امام الرياح المرغوبة في ايام الصيف الحار.
وفي حالة التعنر من إطتخدام المواد القبيعية للحصول على الهواخ الكافي الجيد فالبد من افطدتعانة
بأجهزة التكييف الميكانيكي .
نرى في الشكل رقم ( )1بأن حاجز من األشجار إرتفاعة ( ) يطتقيع تخفديو طدرعة الريداح بمدا
فياددل عددن  % 35 -25وعلددى مطددافة أفايددة تطدداو ( ) 10 – 5ويفضددل اطددتخدام مددزي مددن
انواع افشجار او الحشائش المختلفة افحجام وان يكون عريضا حيث ان نطبة عرو الحداجز الدى
المطافة التي تنخفو فيها الرياح  12-1أ ان الحواجز العريضة اكثر فعالية من الحدواجز الضدياة
.
تكون الحواجز أكثدر فعاليدة لصدد أو توجيده الريداح عنددما تكدون عموديده علدى اتجالهدا وكلمدا كدان
الحدداجز غيددر مصددمت كلمددا كددان اكثددر فعاليددة والمطددافة اقددول التددي تددنخفو فيهددا الريدداح ( شددرائح
خشبية افاية او عمودية ) .
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سرعة الرياح يمكن خفظها  %35في هذه المنطقه

تعتمد تهويه المباني الجيدة إلضفاخ بيئة مناخية مريحة في مناق كثيرة من الجزيرة العربية
على كثير من المتقلبات ومن المها تخفيو درجات الحرارة الداخلية عن قري تحريو
الهواخ حول الجطم بطرعة كافية ليتبخر العر وتنخفو حرارة الجطم بغو النظر عن كمية
الرقوبة النطبية في الهواخ المحيق بالجطم وقيا حجم وكمية الهواخ لي المعيار الدقي في
تاييم البيئة الداخلية المناطبة بل طرعة الهواخ .
ففي المناقجيد الطاحلية يجد افخدن بعدين افعتبدار بدان ف تادل طدرعة الهدواخ عدن  2متر\الثانيدة
للمحا فظة على بيئة داخلية مناطبة بتصدميم النوافدن وافبدوا بقريادة جيددة لالطدتفادة اكبدر مدا
يمكن من الرياح القبيعية الطائدة .
ففي فصل الصيف الحار يفضل التاليل من كمية التهوية القبيعية الى اقل مايمكن ونلو بدغغال
النوافددن خددالل فتددرة النهددار وتركهددا مفتوحددة فددي المطدداخ شددريقة ان فتكددون درجددات الحددرارة
الداخلية اعلى من درجات الحرارة الخارجية .
ته الرياح في الجزيرط العربيه بوجه عام من الشمال أو الشمال الغربي ففي المنداق الطداحليه
الغربيه تأتيها الرياح من الشمال الغربدي والغدر و فدي المنداق الوطدقى الصدحراويه فتأتيهدا
الرياح من الشمال والجنو الشرقي وفي المناق الشرقيه الطاحليه فتأتيهدا الريداح مدن الجندو
الغربي أو الشمال الشرقي و فدي المنداق الشدمالية تأتيهدا الريداح مدن الجندو الغربدي والشدمال
الغربي و في المناق المرتفعه الجنوبية الغربيه والجنوبيده الشدرقيه فتأتيهدا الريداح مدن الغدر
والجنو الغربي و الشكل رقم (  ) 5يبين الرياح الطائدط في بعو المناق .
تتنبن درجة الحرارة الاريبه من مطتوى طقح األرو في المناق الصحراويه مئات المدرات
يوميدددا وتتدددراوح مدددا بدددين  35درجدددة مئويدددة –  60درجدددة مئويدددة (  95فيهرنهايدددت – 140
فيهرنهايت) عندما يتم إعادة إشعاع اشعه الشم والحرارة من طدقح افرو وحتدى فدي فصدل
الشتاخ التنبن يتدراوح مدا بدين  10درجدة مئويدة –  45درجدة مئويدة (  50فيهرنهايدت – 113
فيهرنهايت) ويرتفع الهواخ الطداخن ويحدل محلده لدواخ بدارد وكلمدا زادت درجده الحدرارط تدزداد
الحركه وته الرياح العموديه بالصحراخ من جراخ نلو .
للعواصف الرمليه الحارط قوة تبخيرية لائله قادرة على عمل اضرار كبيرط للقبيعده و كثيدرا مدا
تحمل معها حبيبات رملية تخدش الزجا وتعو األجهزة الميكانيكية من العمل وتتجمع على كل
طقح األجهزط وعلى القر الصحراويه و بطرعه .
وفي بعو األوقات من الطنة وفي بعدو المنداق تهد الريداح والعواصدف الرمليده لعددة أيدام
ويكون من المتعنر احيانا الوقوف امامها .
ته العواصف الرملية في الغال في فصل الربيع وعنددما تكدون األحدوال الجويدة مناطدبة ففدي
الطواحل الشرقيه على طبيل المثال  %60من شهر يونيو ته فيها العواصف الرملية.
والشكل رقم ( )5يوضح الرياح وقدرتها في المناق الرئيطية من الجزيرة العربية .

