تقوم أجهزة أو طرق التظليل بوظائف عديدة من أهمها التحكم في درجات الحرارة حسب فصوول السو
أو الووتحكم فووي اة ووابة الطبيتي و أوت أيووف وه و أ ووت ال ووم أو اةسووتأادة موون الم وواظر الطبيتي و أو
الووتحكم فووي كمي و وتوجيووه التهويووه الدا لي و ي وت تلووف أهميو ووزن كوول وظيأ و موون ه و الوظ وائف لكوول
م طق م ا ي وحسب طبيت الم روع فمثال في المسوكن أ وت ال وم محببوه فوي فصول ال وتاب و يور
محبب في فصل الصيف بي ما في الأصول الدراسي قد ةتكون محببه سواب في فصول الصويف أو ال وتاب
واحيا ا قد تت ارب اةحتياجات او المتطلبات فقد تكون ه اك حاج الى كمي إ ابة طبيتيو جيودة بي موا
ةيكون ه اك حاج الى زيادة درجات الحرارة وبالر م من لك يمك ا دائما ايجاد الحلول الم اسب ي
وقبل أن تحدث ب كل تأصيلي عن أ واع التظليل يجب علي ا أوةً فهم المبادئ األساسي للظل ي

مسقط الظل األفقي ألجهزة التظليل Masks of Shading Devices
يمك ا إسقاط الظل ألي من أجهزة التظليل بالطرق اله دسي البسيط وباست دام الم قل ولي
لمسقط الظل المحدد ألي جهاز أي عالق ب طوط الترض أو التوجيه الجغرافي أو الوقت ويمك ا
إست دام مسقط الظل المحدد ألي جهاز تظليل في أي وقت وت قسم أجهزة التظليل الرئيسي الى ثالث
أ واع رئيسي كما يو حها ال كل رقم ()13

س تحدث فيما يلي بالتأصيل عن مميزات كول ووع مون اة وواع الثالثو الرئيسوي للتظليول والو ي
يو حه ال كل رقم ( )14أل واع من أجهزة الظل :

األنواع األفقية (: (HORIZONTAL TYPES
1ي يأ ل است دام ال رائح اةفقي في الجهه الج وبي أو حول ه الجهه ي
2ي ال رائح اةفقي الموازي للحائط تسمح بمرور الهواب ي
3ي است دام ال رائح المتلق لحجب أ ت ال م الم أ ه ي
4ي ال رائح اةفقي المتحرك حسب الحاج يتغير مسقط ظلها حسب موقتها ي

األنواع الرأسية (: )VERTICAL TYPES
1ي يأ ل است دام ال رائح الرأسي التمودي في الواجهات ال رقي والغربي وال مالي ي
2ي ال رائح الرأسي المائل الثابت على الحائط مسقط ظلها ير مت واظر أو متماثول ويأ ول
فصلها عن الحائط حتى ةت قل الحرارة الى الف المب ى ي
3ي ال رائح الرأسي المتحرك يمك ها تظليل كامول مسواح الحوائط ويمكون توجيههوا الوى أي
اتجاة متاك او بإتجا ال م حسب الحاج ي

أالنواع االفقية والعمودية معا ً (:) VERTICAL & HORIZONTAL

1ي ال رائح التمودي واةفقي الثابته هي عبارة عن مجموع مسقطي الظل لل رائح التمودي
وال رائح اةفقي وت اسب أي إتجا جغرافي ي
2ي ال رائح التمودي الثابت واةفقي المتحرك تتطي ا أكبر مسقط ظل متغير وحسب الحاج
وتتتبر أف ل وسائل أو أجهزة التظليل و اص في الم اطق الحارة ي

حساب إرتفاع الظل والبروز Calculating Shade and Overhangs
إن حسوواب مق و دار البووروز وارتأوواع الظوول المطلوووب لتغطي و وحماي و ال واف و موون أ ووت ال ووم
المبا رة صيأا واةستأادة م ها تا ًب من الت اصر المهم للمتمواري المصومم الو ي يوزاول عملو
في م اطق كالجزيرة التربي التي يمتاز م ا ها بأ ت ال م القوي ي
ويمك ا حساب لك بزاوي اة حراف ن ( )BEARINGوزاويو اةرتأواع م ()ALTITUDE
أي بمترف طوط الترض في أي م طق وفي أي فصول مون فصوول السو وفوي أي سواع مون
ساعات ال هار و بإست دام المتادل الحسابي ( )1وفوي حالو حسواب الظول للجهوه الج وبيو فقوط
ولأصل الربيع وفي الساع الثا ي ع ر ظهرا ف ست دم المتادلو الحسوابي ( )2حيوث أن زاويو
اة حراف = صأر و بإست دام المتلومات التقريبيو بالجودول رقوم ( )1عون ظول زاويو إرتأواع
طوط الترض لبتض المدن الرئيسي في الجزيرة التربي ي
في أي موقع :

ص = س× ظا ْم \ جتا ْن
حيث

()1

س = مقدار البروز الم اسب بالمتر
ص = ارتأاع ال اف ة او الظل المطلوب بالمتر
ن = زاوي اة حراف
م = زاوي اةرتأاع

أو الجهه الج وبي فقط :

ص = س× ظل ْم
مالحظ  :يأ ل تغطي كامل ارتأاع الحائط ي

()2

