الصفه المناخيه الثالثه التي تتميز فيها هذه المنطقه هي المستويات المرتفعه لإلشعاعات الشمسية
وهذه كميات هائلة من الطاقة الطبيعيه الغير مستغله و الشكك رقك(  )3يبكين كميكة اعشكعه التكي
تسقط على األرض والمنطقة المظللة تمث الجزيره العربيه.
تسقط كميات هائله من الطاقة الشمسية على األرض ولكننكا نعتمكع علكى نسكبه صكغيره جكعا فكي
حياتنككا و تقككعر كميككه الطاقككة الشمسككية التككي تصكك الككى اعلككى الغــــــــــككـ ا الجــــــــــــككـو
حوالــــــكـي  4672وحكع بريطانيكة \ سكاعه \ متكر مربك ) (4672 BTU/HR/M2أ 1160
كيلو كالور بالساعه لك متر مرب  )60 Kcal/M2/hrsولكن جزء من هذه األشعه تكنعك
الى الفضاء وجزء يت( امتصاصكه فكي الغك ا الجكو بواسكطة ذرات الهكواء و جسكيمات الغبكار
والغيو( وماتبقى من األشعه  %50يسقط على سطح األرض و كميكة الطاقكة الشمسكية السكاقطه
تختلا من منطقكه الكى اخكر فالمعكع فكي المنكاطل الصكحراويه الوسكطى هكو األعلكى و يعتمكع
كذلك على ساعات النهار و خط العرض و الفص والطق ويمكننا كذلك اعستفاعه من اشكعه
الشم حتى في المناطل المظلله .
تسقط اشعه الشم على الككره األرضكيه بكاطوا موجكات مختلفكه وتتكراو بكين أشكعة أكك X
واألشعه فكو البنفسكجية واألشكعه عون الحمكراء .....الك ولككن النسكبة الكبيكره مكن هكذه الطاقكة
والقابلة ل ستعما هي موجات الضكوء المرئيكه أو الموجكات القصكير وكلمكا ككان هنكاك ضكوء
طبيعي فسوا تتواجع الطاقة الشمسية .
ويمكن قيا كميه الطاقه من اشكعه الشكم السكاقطه علكى أ سكطح مثك النوافكذ أو الحكعائل أو
لو تجمي الطاقه .....ال وهذه المعلومات متوفره في مراج جمعيه أشر جمعيه المهنعسين
األمريكيــــة للتعفئـــــــــة و التبريــــــــع والتكييـــــــــا) ومصاعر أخر لقيا زوايكا اعسكقاط
علكككى احسكككطح لخطكككوط عكككرض مختلفكككه و أوقكككات النهكككار المختلفكككه وزوايكككا احرتفكككا وزوايكككا
احنحراا المختلفه وجمي خطوط العرض والطو وفصو السكنه ومكن هكذه المعلومكات يمكننكا
حساب حج( وشك أعوات التجمي الحرار وأسطح تجمي أشعه الشم .
منعكس من السحب
قب ان نخوض في المعايير احخر المؤثر على المبنى فيجب علينا في فه( حركة الشكم فكي
السككماء المككعار الشمسككي) فوض ك الشككم فككي أ مكككان فككي السككماء يحككعع الموق ك الجغرافككي
لخطوط العرض وأ فص من فصو السنة وأ ساعة من ساعات النهار .

زاويا الشمس ()Sun Angles
هنككاك زاويتككين تهمنككا هنككا وهككي اوح زاويككة احنحككراا عككن خككط احتجككا الجنككوبي ن) وزاويككة
احرتفا عن احرض ) كما يبينها الشك رق( . )1

مسار الشمس ()Sun Paths
يمكن تحعيع موق تحرك الشم في السماء في أ فصك مكن فصكو السكنة وفكي أ وقكت مكن
ساعات النهار من خ المسار البياني لها ففي فص الصكيا تصك الشكم الكى اقصكى زاويكة
ارتفا وفي فص الشتاء الى اقصى زاوية انخفاض واما في فصلي الربي والخريا فتص الى
زاويتي احعتعا بين فصلي الشتاء والصيا وهذا مايوضحة الشك رق( )2
عككاع مككا نحتككاإ ىلككى ىحككعاثيين جغككرافيين  ) Coordinatesلتعيككين نقطككة مككا فككي السككماء وهمككا
زاويتي احنحراا واحرتفا ففي الشك رق(  )3التالي ن حظ بأنكة تك( رسك( ثمانيكة عوائكر مكن
نفك المرككز وبكنف البعكع ولهككا عشكر عرجكات تبكعأ بصكفر مككن الجهكه الجنوبيكة حتكى  ْ 90فككي
المركز وهكذ تمثك زوايكا ارتفكا الشكم امكا زاويكة انحكراا الشكم فتمثلهكا تقسكيمات الكعائر
الخارجية الى  ْ 10تبعأ من الجهه الجنوبية الى  ْ 180الجهه الشما ففي هذه الحالة تكون زاويكة
انحراا الشم شرقا صباحا وغربا بعع الزوا اما ساعات النهار فمثلها احرقا( مكن  6صكباحا
شرقا الى  12ظهرا في المركز ومن  1الى  6مساء غربا .

والخط المنحني األكثر شماح يمث مسار الشم في  22يونيو انق ب الشم الصيفي) والخط
المنحني أكثر جنوبا يمث  22عيسمبر انق ب الشم الشتائي) والخطوط العاخلية الموازية لها
تمث مسار الشم ل شهر من عيسمبر الى يونيو متجهه شماحً ومكن يونيكو الكى عيسكمبر متجهكه
جنوبا ً .
وليتمكن المصم( من تحعيع زوايا سقوط أشعة الشم وتحعيع تاثيرها فكي جميك فصكو السكنة
على المبنى وايجاع الطريقة المثلى للتظلي والمواع المناسبة وما شكابه ذلكك فكان الشكك رقك( )4
يوضح زوايا اشعة الشم في منتصا النهار الساعة  12ظهراً) لعع مناطل تق على خطوط
عرض مختلفة .
واذا احتجنككا الككى معلومككات اكثككر تفصككي فككان األشكككا أرقككا(  5أ  ,ب  ,إ  ,ع  ,هككـ ) توضككح
حركة الشم لفصو السنة وزوايا ميولها الرئيسية خ أ من ساعات النهار .

