المناخ والعمارة
كمدخل للمسكن االقتصادي

تكاليف االستخدام

يتكون أي مسكن من االجزاء الرئيسية التاليه:
.1التمويل
. 2االرض
.3المبنى وما يحتويه
.4االستعمال
ونستطيع القول بأن تكاليف أي مسكن تتجزأ الى جزئين :
الجزززء االول :تكززاليف اوليززة آنيززة) وتززع ع مززرح واحززع قززط وهززت تكززاليف االرض والتززعما
المعمارية الهنعسية والتنفيذ.
الجززء الازانت :تكزاليف مسزتمر غيزر آنيزة) ومسزتمر وهزت تكزاليف االسزتتعا كإعزاع التززرمي و
كهرباء للتكييف وكهرباء لإلضاء وماء .....الخ .وعاع ما يت اغفال هذح التكاليف ماال قع يؤعي
التو ير ت التكاليف االوليه كالتعما المعماريزة الهنعسزية والمزواع والمنزنعية زت تنفيزذ المسزكن
الى ارتفاع تكاليف استتعامه وقع ال يكون نحيحا عكس ذلك.
ومن هذ المنطلق يجب علينا منذ البعاية األتذنا بعين االعتبار لتزأاير العنانزر المناتيزة المبا زر
وغير المبا ر على الغالف التارجت للمبنى والذي يؤعي بعورح الى التأاير علزى البيئزة المناتيزة
ت عاتزل المبنزى وسزاكنيه واطالزة العمزر اال تراضزت لمزا يحتويزه المسزكن مزن مفرو زا وتحزف
ولوحا واجهزح باآلضا ة الى تلق بيئة عاتليزة مريحزه وتزو ير زت اسزتهالك الطاقزة والمحا ظزة
على غالف المسكن المسكن.
سأحاول بعاية من هذا المقال توضيح تأاير عنانر المناخ ب كل مبا ر على المبنى وغير مبا زر
على الساكنين بأسلوب مبسط ومفهو بقعر ما أستطيع وآطلب من القارئ الكري سعة نعر .
ت البعاية لنتمكن من معر ة مفهو ظاهر التأاير الحراري على أي مبنى البزع لنزا اوال مزن هز
تأاير إرتفاع عرجا الحرار التارجيه على مزواع البنزاء ب زكل عزا والمكونزة للغزالف التزارجت
للمبنى أي عنع تعرض هذ المواع المتجانسة الى أ عة ال مس المبا ر وغير المبا ر وانسزيابها
عاتل جزيئا المواع تالل يو كامل عون استتعا وسائل التكييف الميكانيكت للبيئة العاتلية.
قبل زرو ال زمس يكزون كزال مزن الهزواء التزارجت والسزطح التزارجت للمبنزى ونزال الزى أقزل
عرجزا الحزرار تزالل  24سزاعة و بعزع زرو ال زمس تبزعأ عرجزا حزرار السزطح التزارجت
للمبنززى باالرتفززاع حتززى تنززل إلززى أقنزاها حززوالت  4 – 2بعززع الظهززر ولكززن يعتمززع معززعل ارتفززاع
عرجا الحرار على موقع المبنى من حيث تطوط العزرض وبعزعح عزن تزط االسزتواء وهزل هزو
ت المناطق النحراويه او المناطق الساحلية المناطق الساحلية يكون مععل االرتفاع ت عرجا
الحرار تالل ساعا النهار قليل وال يتجاوز  10-4عرجة مئوية ولكن ت المنزاطق النزحراوية
الوسطى من الجزير قع تنل من  25 -15عرجة مئوية أو أكار.
إن إرتفاع عرجة حرار الهواء التارجت والمحيط بالمبنى يؤعي الى إرتفاع األسطح التارجية
من غالف المبنى كما إن أ عة ال مس سواء كان المبا ر أو المنت ر ت الغالف الجوي أو
المنعكسة من األسطح المجاور تسقط على الغالف التارجت للمبنى جزء قليل من هذح األ عة
ينعكس والباقت يمتنة الغالف التارجت للمبنى ويستمر حتى تنل عرجة حرارته أعلى من
عرجة حرار الهواء المحيط .و يحعع موقع واتجاح كل سطح كمية وطريقة إكتسابة للحرار سواء
كان الحوائط ت االتجاها الجغرا ية االربع او األسقف.
يمكن تنور إنتقال الحرار من السطح التزارجت للمبنزى الزى السزطح الزعاتلت كمزا لزو أن غزالف
المبنى مكون من عع طبقا  .تتع ق الحرار لكل طبقة وتسبب ت إرتفزاع عرجزة حرارتهزا ويزت
تتزينهزا والفززائض مزن الحززرار تنتقزل إلزى الطبقززة البزارع التززت تليهزا وهكززذا وكزل طبقززة تمزتص
حرار أقل من الطبقة التت تليها .وكلما زاع تانية التتزين الحراري سماكة وكاا ة) للغزالف
التززارجت للمبنززى ززإن كميززة الحززرار التززت تنززل الززى الطبقززة العاتليززة مززن الغززالف التززارجت
اقل.وعنعما تنل عرجة حرار الغالف التارجت للمبنى إلى حرارته القنوى تبعأ تبرع باإلتجزاح
العكست وتنساب كميا الحرار المتتزنة بمواع البناء إلى التارج وهكذا.

