المسكن والمناخ

كمدخل للمسكن االقتصادي
موقع العزل الحراري واللون الخارجي للمبنى
في الحلقة السابقة تحد ثنا عن اميةنة اسنتمداو ينااد الانحر الحنشاش بمنور عناو االياناةةش التني
ةجب امذما باة االعتبناش عنند امتةناش الينااد الااحلنة اليناسنبة افني منذا الجنحع سننتحد عن
اميةة ياقع اليااد الااحلة للحشاشة ي الغالف الماشجي لليبنى االلا الماشجي.
ففي فصر الصةف الحاش فإ اضنافة ينااد عنحر حنشاش النى الغنالف المناشجي لليبناني سنةقلر
حتيا ي دمار الحشاشة مالر السنح المناشجي للسنقف نهناشا االنى المناش لنةال اةاتيند يند
تأثةش يفاار يااد الاحر الحشاش على دشجات الحشاشة الداملةة بمور وبةش ناعةتها اسنياوتها
اعلى ياقاها ي الغالف الماشجي لليبنى الا مذا الغالف.
ا تشوةب حبقة اليااد الااحلة إلنى السنح المناشجي ين الحناائح أا االسنقف أوثنش فاالةنة ين
تشوةبها على السح الداملي حة ا ذلك ةقلر ي ايتصاص الغالف الماشجي للحشاشة الناتجة
ي اماة الميس الاالةة اا دشجات حشاشة الهااع الماشجي الوبةشة.
عنديا ةوا لا ألسنح المناشجي للحناائح اا األسنقف داوننا فةونا لياقنع الينااد الااحلنة فني
األسقف المشسانةة تأثةش يبامش على ور ين دشجنات الحنشاشة الداملةنة لليبننى ادةياينة الينااد
اليشوب ينها األسقف االحاائح.
فإذا تو تشوةب اليااد الااحلة فاق الحبقة المشسنانةة لألسنقف ين المناش فنإ ذلنك سناف ةقلنر
بمور وبةش ي ويةة الحشاشة النافذة الى السقف المشساني نهاشا ً امذه الويةة القلةلة ي الحشاشة
التي تصر الى السنح المناشجي ين السنقف المشسناني ةيتصنها السنقف اال تنثثش علنى دشجنة
حنشاشة الفننشال النداملي لليبنننى بمنور وبةننش .أينا فنني حالنة تننو تشوةنب اليننااد الااحلنة فنني الجهننة
الداملةننة ين الحبقننة المشسننانةة لألسننقف ا ين النندامرن فننإ الحبقننة المشسننانةة االتنني تيتنناح
بانمفاض اليقاايه الحشاشةة تيتص ويةات اوبش ي الحشاشة اتشتفع دشجة حشاشتهنا أعلنى ين
الهااع اليحةح بها ثو تصر مذه الحشاشة الاالةة نسبةا إلى اليادة الااحلة اتثثش على فاالةة اليادة
الااحلة فتشفع ي دشجة حشاشة الفشال الداملي لليبنى.
ا اسلاب بناع الحاائح الماشجةة لليبنى السانداةتشن اا الحاائح اليحداجة ابةنها يادة عاحلة
االيستمدية بمنور وبةنش فني عنحر اليبناني تناسنب الينناحا الصنحشااةة االيشتفانات اوثنش ين
اليناحا الساحلةة بالشغو ييا تحيلة ي سلبةات وثةشة.
وذلك ي اليياشسات الماحئة في عحر األسنقف منا اضنع ينادة الانحر الحنشاش تحنت الحبقنة
الااحلة لليةاه االتي عادة يا ةوا ذات لا داو فتشتفع دشجة حشاشة السنح المناشجي بمنور
وبةش اتينع مشا الحشاشة ي سح يادة الاحر الحشاش ةتسبب ذلك في تيندد اانتفنا الينادة
الااحلة لليةاه اماصة في باض ينااد الانحر الحنشاش ذات الماصنةة الينفنذه لبمناش اليناع يثنر
الصنناف الصننمش أا المشسننانة الشغاةننة فةتجيننع البمنناش فنناق اليننادة الااحلننة للحننشاشة اتحننت
الياده الااحلة لليةاه فتتوثف عنديا تننمفض دشجنات الحنشاشة لنةال اتتبمنش منالر النهناش اةنثد
ذلك الى توا فقاقةع يع الحي تيحق اليااد الااحلنه لليةناه التفناد ذلنك ةيونننا إسنتمداو الناا
ماشجةة فاتحه اا عاوسة.

