الوسائل الطبيعية في التصميم () NATURAL DESIGN TOOLS
ملقف الهواء (باد جير) (:) Wind Scoop
تستخدم هذه الفكرة في باكستان فنظرا للكثافة السكانية الكبيرة وارتفاع درجات الحرارة وقلة
الموارد المالية والطاقة يقوم االهالي ببناء برج تتراوح اضالعة متر في متر ويعلو المسكن
ومثبت في اتجاة الرياح صيفا فيلتقط الرياح ويدخلها الى اماكن المعيشة وكما يوضحة الشكل
رقم ()1

برج الرياح()Tower of Winds
الهدف االساسي من برج الرياح هو استقبال الرياح وتوجيهها الى المناطق الداخلية للمبنى وهوو
عبارة عن برج مربع الشكل يتراوح طول ظلوع  2 -1.5متور ومقسوم الوى اربعوة اجوواء موصول
لمناطق داخلية مختلفة من المبنى وارتفاعة حوالي ستة امتار ويمكن غلق أو فتح كل جوء حسب
الحاجة بواسطة نوافذ بين الغرف والبرج ويمكننا كذلك االستفادة من أشعة الشمس غير المباشرة
إلضاءة المناطق الداخلية مع االبقاء على الخصوصية والشكل رقم ( )2يوضح ذلك.

حوائط الرياح () Wind Walls
التختلووف كثيوورا عوون أبووراج الريوواح ولكنهووا علووى العكووس تسووحب الهووواء السوواخن موون المنوواطق
الداخلية وعادة ما تكون مبنية بشكل مواوي لطول الحوائط ويفضل استخدامها موع المبواني التوي
اليويد ارتفاعها عن دورين وبها ساحة مركوية (بهو) والشكل رقم ( )3يوضح ذلك .

برج التبريد()Cooling Tower
طوورت بعووا الحضووارات القديموة التووي كانووت تعوي فووي المنوواطق الصوحراوية القاحلووة أبووراج
التبريود التوي تسوتغل الريوواح المحببوة باالسوتفادة مون خاصووية الديناميكيوة الحراريوة للهوواء .يلووتقط
الجوء العلوي من البرج الرياح ويدخلها في الممر الرأسوي البوارد نسوبيا فيمور الهوواء مون خوالل
احواا معلقة من الخوف ومملوءة بالماء فيبرد ومن الممكن احيانا إضافة حوا أو نافوره في
أسفل البرج لويادة برودة الهواء أو إضافة طبقه من الفحم تحت اوعية الماء اللتقاط الماء الساقط
فيساعد على فلترة الهواء من الغبار وويادة تبريدة فيسقط الهواء البارد الى المناطق الداخلية فوي
المبنى عن طريق فتحات في أسفل الحائط كما يوضحة الشكل رقم (.)4

المدخنة الشمسية()Solar Chimney
هي عباره عن برج صغير الحجم في أعاله نافذة مواجهه للشمس وفتحة في أعالة قابلة للفتح
واالغالق لخروج الهواء الساخن فترفع أشعة الشمس من درجة حرارة المنطقة العلوية من
المدخنة نهارا وتفتح التهوية العلوية مساء ليخرج الهواء الساخن الى االعلى ويحل محلة هواء
بارد يدخل الى المناطق الداخلية للمبنى عن طريق فتحات منخفضه وهذا مايوضحة الشكل رقم

التبريد بالتبخير()Evaporative Cooling
في المناطق الصحراوية من الجويورة حيوال التتووفر الميواة فو ن ر اسوقف المبواني واعودة ذلوك
يخفف بشكل كبير من درجات الحرارة الداخلية ومن كميات المياة بالرغم من تبخر جوء البوسس
بة من هذه المياة .
نستطيع تخفيا درجة الحرارة مايقارب ْ 15م في حالة توفر نظام تبخيور جيود وأقول مون ذلوك
بكثير اذا استخدمنا المراوح الكهربائية لتوجيه الهواء فوي المنواطق المطلوبوة والشوكل رقوم ()11
يوضح ذلك .

برك ونوافير الماء ( ) Water Ponds and Fountains
يمكننا من تخفيا درجات الحرارة الداخلية للمبنى اذا خفضنا درجوات حورارة غالفوة الخوارجي
ب ستخدام تغطية السقف بالماء أو ب ستخدام النووافير والبورك المائيوة فوي اعتوراا طريوق الهوواء
قبل دخولة الى المبنى وتعتمد انخفواا درجوات حورارة الهوواء بشوكل كبيور علوى معودل سورعتة
ومساحة مسطحات المياه ودرجة حرارة الماء وومن تالمس الهواء والماء ونالحظ بسن النوافير
والمياة الساقطة أكثر فعالية من بورك الميواه الراكودة ولكنهوا تسوتهلك ميواه أكثور والشوكل ()12
يوضح بعا هذه االفكار .

شكل المبنى ()Building Form
يؤثر الشكل الهندسي للمبنى بشكل عام على كيفية وكمية استهالك الطاقوة فحجوم الفورال الموراد
تبريده او تدفئته وكمية الحرارة المكتسبة من الغالف الخارجي واالتجاهات الجغرافية للفراغوات
الداخليوووة وخصوووائص ومواصوووفات دور تحوووت اكرا (القبوووو) كلهوووا تحووودد مقووودار االحتياجوووات
الرئيسووية للطاقووة والجوووء الرئيسووي المووؤثر هووو مسوواحة الغووالف الخووارجي المعوورا للتقلبووات
المناخية .
احيانا قد تختلف مساحات الغالف الخارجي لعودة مبواني لهوا نفوس المسواحات الداخليوة والسوبب
هو الشكل الهندسي للمسقط اكفقي للمبنى ف ذا كان لدينا مبنى مكون من دور واحود وسوقف أفقوي
ف ن شكل المبنى الوذي يحتووي علوى أكبور مسواحة داخليوة وأصوغر مسواحة لغالفوه الخوارجي هوو
الدائرة .وحيال أن الدائرة شكل معماري غير عملي لذا ف ن الشكل المربع هو افضلها وفوي حالوة
تعدد اكدوار ف ن ذلك يقلل من مساحة السطح المعرا كشعة الشمس .
نالحظ من الشكل رقم ( )13اكشكال الهندسية اكربعة الدائرة والمثلال والمربع والمستطيل
بمساحات واحدة ولكن أقلها اطوال حوائط ومساحة غالف خارجي هي الدائرة يليها الشكل
المربع وتعدد اكدوار يقلل من مساحة السطح المعرا كشعة الشمس .

الفناء الداخلي (البهو) ()Atrium
يناسب الفناء الداخلي بشكل كبير المجتمعات المحافظة التي تتميو بها الجويرة العربية من ناحية
الخصوصية وهو عبارة عون سواحة مفتوحوة تقوع فوي وسوط المبنوى محاطوة بعودة غورف تسوتخدم
الغووراا كثيوورة وتطوول جميووع النوافووذ علووى هووذا البهووو وهووذا يقلوول موون تووسثير درجووات الحوورارة
الخارجية وخاصة عند وراعتة أو عمل نوافير مائية .
يمكننووا االسووتفادة موون إخووتالف درجووات ا لحوورارة فووي البهووو فووي الووتحكم بالبيئووة الداخليووة للمبنووى
وخاصة اذا استخدمنا أسقف متحركة لفتح وغلق سقف البهو .
ففي فصل الصيف نغلق سقف البهو نهارا لمنع وصول أشعة الشمس والحرارة
الخارجية والعواصف الرملية ونفتحها ليال للتخلص من درجات الحرارة العالية عن طريق
االشعاع واما في فصل الشتاء فنعكس هذه العملية ليال ونهارا والشكل رقم ( )7يوضح ذلك .

