يعتمد التوجيه الجغرافي للمبنى على عوامل كثيرة من أهمها :
 أشعة الشمس وزوايا الحركة . الرياح السائدة والمحببة. الطرق والشوارع المجاورة . طوبغرافية الموقع . الضجيج . مناظر طبيعية . األنظمة والقوانين . الخصوصية . متطلبات خاصة للمالك .ما يهمنا هنا هو حركة الشمس خاللل سالاعات النهالار وفصالول السالنة كمالا تالف شالرحة فالي ال صالل
السابق و تغير زوايا ميلن الشالمس مالع اضرح حسالط خطالوط العالرح الجغرافيالة واهميالة هال ا
العامل عند توجية المبنى أو أي من أجزائه الرئيسية.
يؤثر توجيه المبنى جغرافيا على المناخ الداخلي للمبنى في حالتين:
أ .م ن إتجاة الرياح المحببة وعلقتها مع التوجية الجغرافي للمبنى .
ط .تأثير أشعة الشمس المباشر على اضسقف والحوائط في اضتجاهات المختل ة.

االستفادة
قد يتعارح ه ين العاملين على افضل توجيه للمبنى ف ي مناطق كثيرة مالن الجزيالرة العربيالة قالد
يؤدي توجيه المبنى الالى درجالات حالرارة منخ ضالة بينمالا يسالبط فالي زيالادة سالرعة الهالوا داخالل
المبنى حينئ يحتف علينا القرار النهائي فالي اضسالت ادة مالا أمكالن مالن كالل هال ة العوامالل وقالد يطغالى
العامالل اضول وهالو تالأثير أشالعة الشالمس والشالكل رقالف  )1يوضال علقالة اضتجاهالات الجغرافيالة
على الحمل الحراري على اضشكال الهندسية للمباني وما يناسط كل منطقة مالن منالاطق الجزيالرة
العربية .

توجيه المبنى و السىح الخىاجج
Surface

Orientation and External

إن تقلط درجات حرارة السط الخارجي للمبنى و لك بارت اعها نهارا وانخ اضها ليل ض تالؤثر
على درجات الحرارة الداخلية فقط ولكن علالى تمالدد وتقلالج أجالزا المبنالى وجميالع المالواد وهال ا
يؤثر بطبيعة الحال على قالدرة تحملهالا وديمومتهالا والشالكل رقالف  )2يوضال تالأثير تسالخين أشالعة
الشالالمس نهالالارا وانخ اضالالها لالاليل علالالى حالالوائط مبنالالى مربالالع الشالالكل بالالدون تظليالالل وفالالي الجهالالات
الجغرافية األربع خلل يوف كامل .
نلحظ أن تأثير أشعة الشمس يختلف حسط اضتجاه الجغرافي للحوائط فأقصالاها ارت اعالا اضتجالاه
الغربي ثف الشرقي واقلها ارت اعا اضتجاه الجنوبي ثف الشمالي .

توجيه وشكل المبن

Orientation and Building Shape

يالالزداد تقلالالط درجالالات الحالالرارة داخالالل المبنالالى نهالالارا ولالاليل عنالالدما يكالالون اللالالون الخالالارجي داكنالالا و
انخ اح السعة والمقاومة الحرارية للسقف والحوائط وعلى العكس من لك فعندما تالزداد السالعة
والمقاومة الحرارية للغلف الخارجي للمبنى فيقل تقلط درجات الحرارة الداخلية للمبنالى وكال لك
تقل أهمية الشكل الهندسي للمبنى والتوجية الجغرافي له .
والشالالكل رقالالف  )3يوضال تالالأثير شالالكل المبنالالى وتوجيهاله الجغرافالالي علالالى درجالالات حالالرارة غلفالاله
الخارجي وال ي يؤدي بدورة الى ارت اع درجات حالرارة ال راغالات الداخليالة ونسالبة هال ه الزيالادة
مقارنة بالشكل المربع البسيط .

