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  التھوية الطبيعية بالمباني
  "لھواءاللمباني الواعية لحركة  نحو دليل تصميمي"

    

  إعداد
  منى ج,ل أحمد رمضان. م  محمد عبد الفتاح أحمد العيسوي. م.د

  مدرس بقسم الھندسة المعمارية
  جامعة الفيوم –كلية الھندسة 

  معيدة بقسم الھندسة المعمارية
  جامعة الفيوم –كلية الھندسة 

  

  
  :لخص البحثم
  

اتجه المصممون ف�ي ا1ون�ة ا0خي�رة إل�ى الح�رص عل�ى ت�وفير أنس�ب الظ�روف المناخي�ة للفراغ�ات 
م�ن أح�د أھ�م  Indoor Air Quality (IAQ)الداخلي�ة بالمب�اني، و; ت�زال ج�ودة الھ�واء ال�داخلي 

إض�افة . خليالعناصر المسئولة عن توفير التھوية الصحية والراحة الحرارية لمستخدمي الف�راغ ال�دا
إلى ذلك ; يمكن إھمال الدور الفعال لحركة الھواء والمس�اھمة ف�ي ترش�يد إس�تھZك الطاق�ة بالمب�اني 

  .كأحد أھم مصادر الطاقة المتجددة
ف�ي ا0مث�ل  وبالرغم م�ن أھمي�ة دور التھوي�ه الطبيعي�ه بالمب�اني إ; أن�ه ل�م ي�تم إس�تغZلھا عل�ى الوج�ه

، إض�افة إل�ى ع�دم ال�وعي الك�افي ل�دى البيئي�ة تياج�ات المس�تخدمينوبم�ا يحق�ق احالعديد م�ن المب�اني 
  .بأسس التصميم المعماري الواعي لحركة الھواء بعض المصممين

 ومقاييسھا التص�ميميه استخZص العناصر التصميميه المؤثره على حركة الھواء إلى ويھدف البحث
ى العناص�ر الخارجي�ه المحيط�ه، وغZفه الخارجي أو على مستو وتشكيلهسواء على مستوى المبنى 

 سس التص�ميمية الت�ي0لمقاييس اللوصول  المباشر على المباني والفراغات الداخليه ودراسة تأثيرھا
وتحقي�ق التھوي�ه الھواء للمساھمه في رفع كفاءة حركة  إيجابياعناصر تلك ال صميمت ايمكن من خZلھ

تصميمية المتتالية، وكذلك في تقييم كف�اءة التھوي�ة خZل مراحل العملية ال الطبيعيه للفراغات الداخليه
  .واستغZل حركة الھواء الداخلية والخارجية الفعلية في المباني القائمة بھدف رفع كفاءتھا البيئية

استنتاج وتحديد المفردات المعماري�ة للمب�اني ذات الت�أثير المباش�ر عل�ى على  وتعتمد منھجية البحث
 –ش�كل المبن�ى : ي، والتي تم تصنيفھا إلى سبعة مستويات رئيسية تش�ملحركة وجودة الھواء بالمبان

التص��ميم  –نس�ب الفراغ�ات الداخلي�ة  –التوزي�ع الفراغ�ي  -عناص�ر تنس�يق الموق�ع الع�ام  –التوجي�ه 
لتأثير كل عنصر م�ن ھ�ذه المف�ردات الدراسة التحليلية وإجراء  ،تصميم الغZف الخارجي –الداخلي 

مؤش�راته  اه ومقاييسه ا0ساسية sستنتاجوجدو مدى تأثيرهن خZل رصد وتحليل على أداء التھوية م
  .تصميم ورفع كفاءة واستغZل حركة الھواء داخليا وخارجيالالتصميمية وذلك 

أن للعناص�ر المحيط�ه ب�المبنى م�ن الكت�ل وح�واجز الري�اح لھ�ا ال�دور  ويتضح م8ن الدراس8ه البحثي8ه
لري��اح الواق��ع عل��ى المبن��ى وتحدي��د من��اطق ظ��ل الري��اح بنس��ب الرئيس��ي ف��ي تش��كيل حرك��ة وإتج��اه ا

التأثير المباشر على س�رعة الري�اح واض�حا  بينما ظھرومقاييس محدده تم استخZصھا من الدراسه، 
أم��ا بالنس��به . بنس��ب ت��أثير متباين��ه ت��م تحدي��دھا ف��ي الدراس��ه ف��ي ت��أثير طبوغرافي��ا ا0رض المحيط��ه

وتش�كيل ب�ؤر  ا المباشر على تحديد سرعة الري�اح ب�الفراغ ال�داخليتأثيرھ فكانلعناصر المبنى نفسه 
، إ; أن العZقه ما بين مدخل ومخ�رج الري�اح ك�ان ل�ه ا0ث�ر ا0كب�ر ف�ي تحدي�د إتج�اه الري�اح السكون

  .وكفاءة التھويه المتجانسه المطلوبه ومعدل التھويه المZئم بالفراغ الداخلي
  

  

  :الدالهالكلمات 
الطاق�ة المتج�ددة  – اس�تغZل حرك�ة الھ�واءمع�ايير  – جودة الھواء ال�داخلي – طبيعيةكفاءة التھوية ال

   .التھوية الصحية بالمباني –والرياح 
  
  
  



٢ 
 

  :تمھيد -١
وتقديم  اتجه المعماريون في الفترة ا0خيرة إلى اsھتمام بمستوى جودة المناخ الداخلي للفراغات المعمارية

من ضروريات الفراغ الداخلي التي تساھم بصورة مباشرة ة التھوية أفضل عوامل الراحة، و; تزال جود
، الحرارية داخل الفراغ المعماري الحفاظ على جودة الھواء الداخلي وتحقيق مستوى مقبول للراحةفي 

الضغط الطبيعي لسرعة الرياح أو التأثير وتعتمد التھوية للفراغات الداخلية على حركة الھواء تحت تأثير 
تلة وقع، كرة على حركة الھواء مثل تضاريس المأو بفعل العناصر المؤث  ،التباين الحراريبفعل  التراكمي
  .إلخ................المبنى، 

  

  :دور وأھمية التھوية بالمباني -٢
  

  :تعريف التھوية ١- ٢
بمعنى حركة الھواء، وھي  Ventusمن كلمة  ذات ا0صل الZتيني Ventilationتعرف كلمة تھوية 

عني العملية التي يتم فيھا التخلص من الروائح الكريھة والحمل الحراري الزائد والملوثات وخZفه ت
، والذي يتم فيه تغيير الھواء الداخلي بالفراغ الداخلي عن طريق الحمل المصاحب لعملية حركة الھواء

  .بھواء خارجي نقي طبقا لمعدل التھوية المطلوب للفراغ
  

  :لم,ئمة للفراغات الداخليةمعدDت التھوية ا ٢- ٢
معدل إحZل الھواء الخرجي محل الھواء الداخلي بالفراغ  بأنه Ventilation Rateيعرف معدل التھوية 

، ويتوقف معدل التھوية المطلوب للفراغ )CFM = Cubic Feet per Minuteدقيقة  /٣قدم(ويقاس بـ 
  :على عدة عوامل أھمھا

 .IAQ = Indoor Air Qualityواء الداخلي المدى المطلوب لتحقيق جودة الھ -١
 .عدد مستخدمي الفراغ الداخلي -٢
 .نوع النشاط داخل الفراغ -٣
 .مدى اsكتساب الحراري الداخلي -٤
 .إلخ بالفراغ الداخلي........... -الغبار  –ا0تربة  –مقدار التلوث  -٥
 .نسبيةمتطلبات الراحة المناخية بالفراغ الداخلي طبقا لدرجة الحرارة والرطوبة ال -٦

معد;ت التھوية المZئمة لبعض الفراغات الداخلية طبقا للمعد;ت البريطانية، كم ) ١(ويوضح جدول رقم 
  :لتھوية للفراغ طبقا لمسطح مدخل ومخرج الرياح من خZل العZقة التاليةيتم حساب معدل ا

Q = 3150 * A * V  
  ).يقةدق/٣قدم(، )معدل تغيير الھواء(معدل التھوية =  Q: حيث أن
            A  = ٢قدم(مسطح مدخل الرياح.(  
            V  = دقيقة/قدم(سرعة الرياح(.  

مساحة مدخل : تختلف طبقا للنسبة ما بين مساحة مخرج الھواء ) 3150(بالمعادلة السابقة  قيمة التصحيحو
  .)٢(الھواء طبقا لجدول رقم 

  

  :لفراغات الداخلية طبقا للمعدDت البريطانيةمعدDت التھوية الم,ئمة لبعض ا: ١)١(جدول رقم 
  لفراغل ٢معدDت التھوية المطلوبة لكل م  معدDت التھوية المطلوبة لكل شخص  نوع الفراغ الداخلي

 –المصانع  –المناطق المفتوحة 
  المسارح –صالة المكاتب  –المح,ت 

  ٢ساعة لكل م/  ٣م ٣  ساعة للشخص/  ٣م ٢٩:١٨

دارية والتعليمية المباني السكنية وا\
  المطاعم –

  ٢ساعة لكل م/  ٣م ٤٫٦  ساعة للشخص/  ٣م ٤٣:٢٩

  ٢ساعة لكل م/  ٣م ٣٦  ساعة للشخص/  ٣م ٩٠:٦٠  المطابخ والحمامات بالوحدات السكنية
  ٢ساعة لكل م/  ٣م ٢١٫٦  ساعة للشخص/  ٣م ٩٠:٥٧  صاDت ا\جتماعات –اbماكن العامة 

للمناخ والبيئة المحلية مما تتطلب قياسات محلية لمعرفة المعدDت المحلية  تتفاوت متطلبات التھوية تبعا -
  .المطلوبة للراحة

  

                                                
1  Allard, F., Natural Ventilation in Buildings – A Design Handbook, James & James Ltd., London, 2002. 
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  :قيمة معامل تصحيح معدل التھوية للفراغات الداخلية: ٢)٢(جدول رقم 
  مساحة

  المخرج:المدخل
  معامل التصحيح

  مساحة
  المخرج:المدخل

  معامل التصحيح
  مساحة

  المخرج:المدخل
  معامل التصحيح

1 : 1 3150  1 : 4  4350  2 : 1  2000  
1 : 2  4000  1 : 5  4400  4 : 1  1100  
1 : 3  4250  4 : 3  2700      

  

  :للتھوية بالمبانيالوظائف اbساسية  ٣- ٢
  :أقسام رئيسية تشمل ٣تم تقسيم الوظائف ا0ساسية للتھوية بالمباني إلى 

  

  :Health Ventilationالتھوية الصحية  ١-٣- ٢
بالمساھمة في إزالة  IAQالمعدل المطلوب والمZئم لجودة الھواء الداخلي فيھا تحقيق وھي التي يتم 

  .وا0دخنة الضارة المختلفة الروائح غير المرغوبة وتلوث الفراغ الداخلي خاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون
  

  :Structural Coolingالتھوية لتبريد المبنى  ٢-٣- ٢
لتبريد درجة حرارة  0رضيات والحوائط وخZفه كطريقة غير مباشرةويتم فيھا تبريد عناصر المبنى كا

  .الوصول بالفراغ لمجال الراحة الحرارية المطلوبةالفراغ الداخلي باsشعاع والمساھمة في 
  

  :Thermal Comfort Ventilation لتحقيق الراحة الحرارية للمستخدمالتھوية  ٣-٣- ٢
والحد من الرطوبة الزائدة جي وتحقيق الراحة الحرارية وتساھم في خفض درجة حرارة الجسم الخار

  .للمساھمة في إحساس المستخدم بالراحة الحرارية المطلوبة
  .المتطلبات ا0ساسية لوظائف التھوية السابقة) ٣(ويوضح جدول رقم 

  

  :المتطلبات اbساسية لوظائف التھوية بالمباني: ٣)٣(جدول رقم 

  وظائف التھوية
  التھوية الصحية

Health Ventilation  
  تبريد المبنى

Structural Cooling  

  تحقيق الراحة الحرارية
Thermal Comfort 

Ventilation 
  المناطق الدافئة الرطبة   المناطق الحارة الجافة   كافة أنواع المباني  ا\حتياج لھا
في حالة زيادة درجة حرارة   ---------   ا\شتراطات

الھواء الداخلي عن الخارجي 
  م٢ثر من أك

في حالة أن درجة حرارة 
الھواء الداخلي مثل أو أكبر من 
  درجة حرارة الھواء الخارجي

المباني ذات خاصية اsختزان   كافة أنواع المباني  المباني الم,ئمة لھا
  الحراري بفراغاتھا

  المباني المنفصلة

مZئم لتحقيق التھوية تحت كافة   تأثير التھوية
  اsشتراطات

  غير كافي  يق التبريدمZئم لتحق

مدخل الھواء منخفض   ; يوجد متطلبات خاصة  متطلبات الفتحات
  والمخرج مرتفع

مدخل ومخرج كبير باتجاھين 
متقابلين بمسطح ; يقل عن 

  من مسطح الحائط% ٢٠
ضغط الرياح 

  المتولد
إ; أنه من الممكن عدم "كافي   كافي لتحقيق التھوية

  "تحققه مساءا
  فرهكافي في حالة توا

إ; أنه يمكن "غير مطلوبة   التھوية الميكانيكية
إستخدام مراوح الشفط في 

  "إلخ/ ...المطبخ / الحمام 

مرغوب بھا لتحريك الھواء   غير ضرورية
  داخل الفراغ

متوسط معدل 
  التھوية الم,ئم

1 Air Change / Hour 10 Air Change / Hour 100 Air Change / Hour 

  

  :لتھويةاستراتيجيات ا ٤- ٢

                                                
2 Ibid. 
3 Evans, M., Housing, Climate and Comfort, The Architectural press, London, 1980. 
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ومدى تأثيرھا على جودة  يتضح مما سبق أھمية تحقيق التھوية بالمعد;ت المZئمة للفراغات الداخلية
 ٣ومدى تحقيق الراحة الحرارية، ويمكن تقسيم استراتيجيات التھوية للمباني إلى  IAQالھواء الداخلي 

  :أقسام رئيسية كالتالي
  

  :�atural Ventilationالتھوية الطبيعية  ١-٤- ٢
وھي من أھم وأقدم الوسائل الطبيعية لتحقيق الراحة الحرارية بالمباني ورفع كفاءة جودة الھواء الداخلي 

IAQل تصميماتھم عن طريق العديد من وسائل التبريد السالبةZوقد اھتم المصممون بتحقيقه من خ ، 
انيكية معتمدا على حركة الھواء دون اللجوء للوسائل الميكالمعتمدة على القوى الطبيعية لتحريك الھواء 

العديد من المصممين تلك الوسائل وتم تحت تأثير الضغط الطبيعي وفارق درجات الحرارة، وقد طور 
دمجھا في تصميماتھم المعمارية من خZل الدراسات والتحليZت المناخية المختلفة للموقع، ومنھا على 

  :سبيل المثال
المجاورة في زيادة نسيم الرياح المرغوب فيھا  يالمبان/راضيتشكيZت ا0/إستخدام الزراعات -١

 .)١(، شكل رقم صيفا
 .)٢(، شكل رقم  ت الھوائية للتخلص من الزيادة الھوائية الحارةامداد المبنى بالقصبإ -٢
 .)٣(شكل رقم ، إستخدام الحوائط وا0سقف المزدوجة للسماح بحركة الھواء خZلھا -٣
الرياح صيفا للفراغ  هلخ لجذب وتوجيإ..... LOUVERS الكوات/إستخدام الحواجز الحائطية -٤

 .)٤(شكل رقم ، يالداخل
  
  

    
إستخدام الزراعات في زيادة نسيم الرياح ): ١(شكل رقم 

  المرغوب فيھا صيفا
التخلص من الحرارة الزائدة عن طريق ):٢(شكل رقم 

  القصبات الھوائية
    

    
المزدوجة إستخدام الحوائط واbسقف  ):٣(شكل رقم 

  .للتبريد والتدفئه
 الكوات/إستخدام الحواجز الحائطية): ٤(شكل رقم 

LOUVERS .....الرياح صيفا للفراغ هلخ لجذب وتوجيإ  
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  :Mechanical Ventilation التھوية والتكييف الميكانيكي ٢-٤- ٢
مدا على مصادر الطاقة المرادف والبديل عن التھوية الطبيعية باستخدام الوسائل الميكانيكية معتوھو الحل 

للتشغيل، والتي يتم اللجوء إليھا في حالة عدم كفاية وسائل التھوية الطبيعية للوصول لمعدل التھوية 
من استھZك للطاقة في ويZحظ أن التھوية الميكانيكية بالرغم من آثارھا السلبية . المطلوب للفراغ الداخلي

إ; أنھا ما زالت الحل المفضل لدى  بي على البيئة المحيطةظل ا0زمة اsقتصادية للطاقة وتأثيرھا السل
في العديد من المباني النوعية بغض النظر بديZ عن التھوية الطبيعية ويتم استخدامھا  بعض المصممين
  .الطاقة والتكلفة اsقتصادية ل¹نشاء والتشغيل عن كفاءة استھZك
لتكييف المطلوب عن طريق المعدات الميكانيكية كالمراوح الفراغات الداخلية بالھواء أو اويتم فيھا إمداد 

لمسارات الميكانيكية داخل المبنى، وتنقسم من خZل ا وخZفه من ا0جھزة المركزية أو المنفصلة والتكييف
  :كالتاليأقسام  ٣تقنيات التھوية الميكانيكية إلى 

 :Exhaust Systemنظام إزالة العوادم  -١
التي تقوم بسحب ا0دخنة والملوثات بالفراغ الداخلي إلى الفراغ  كيةعن طريق الوسائل الميكاني

الخارجي كما ھو متبع في ا0نفاق والجراجات تحت ا0رض، مولدا ضغطا منخفضا داخل الفراغ 
  .في سحب الھواء النقي من الفراغ الخارجي المحيطيساھم 

  

 :Supply System اsمداد بالھواء المستجدنظام  -٢
ھواء النقي من الفراغ الخارجي إلى الفراغ الداخلي مولدا منطقة ضغط مرتفع عن طريق ضخ ال

  .بالفراغ الداخلي تساعد على خروج العوادم والھواء الملوث للخارج
  

 :Mechanical Balanced Systemنظام اsمداد واsزالة  -٣
ھواء الداخلي وتشمل الدمج بين النظامين السابقين من خZل ضخ الھواء النقي المستجد وسحب ال

  .الغير مرغوب من خZل المسارات الميكانيكية المحددة
  

  :Hybrid Ventilation المختلطالتھوية نظام  ٣-٤- ٢
نظام التھوية الطبيعية ونظام التھوية الميكانيكية من خZل استخدام : ويشمل الدمج بين النظامين السابقين

  .ن استھZك الطاقة عن نظام التھوية الميكانيكية المفردوالتي تحد مالوسائل الذكية مثل الحساسات وخZفه 
  

التھوية الطبيعية بالمباني لما تمثله من أھمية وسنتناول في الجزء التالي للدراسة البحثية أسس ومبادئ 
ودورھا  كبيرة لكافة أنواع المباني، ودخولھا ضمن نطاق ا0عمال التصميمية المعمارية في المقام ا0ول

  .رفع كفاءة الفراغات الداخلية الرئيسي في
  

  :�atural Ventilationالتھوية الطبيعية للمباني  -٣
عن طريق العديد من العوامل التي التھوية الطبيعية في رفع كفاءة وجودة الفراغات الداخلية تكمن أھمية 

من خZل الحمل ريد سواء بالتب تساھم في تقليل اsنبعاثات والروائح وتحقيق مجال الراحة الحرارية للفراغ
أو  Solar Spaceأو التدفئة بالحمل من خZل إنتقالھا على فراغ حراري مثل الفراغ الشمسي  والتبخير

  .على سبيل المثال قبل توجيھه لفراغ المراد تدفئته Rock Bedالمخزن الصخري 
  

  :ديناميكا حركة الھواء بالتھوية الطبيعية ١- ٣
  :وجد أنه يتحرك بتأثير أحد القوى التاليةھواء من خZل دراسة ديناميكا حركة ال

  

  :قوى ضغط الرياح ١-١- ٣
وجد أن الھواء يتدفق من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، والتي تتضح من خZل 

ضح حيث أنه بتمرير الھواء من خZل القمع المو، )٥(، شكل رقم Bernoulli Effectتجربة برنوللي 
sفإن  وجد أنه نتيجة صغر مساحة المخرج عن المدخل) ٢(إلى النقطة ) ١(من النقطة  تجاهبالرسم في ا

مسببا منطقة ضغط منخفض ) أ(سرعة الھواء تتزايد عند المخرج مما يؤدي إلى سحب الھواء من النقطة 
بين بتأثير فارق الضغط ) أ(إلى النقطة ) ب(مما يؤدي إلى حركة الھواء من النقطة  عند ھذه النقطة

  .النقطتين



٦ 
 

  :الحراريةقوى ال ٢-١-٣ 
ا0قل حرارة مما يسبب إرتفاعه بفعل الحرارة إلى أن يصبح أقل كثافة من الھواء الھواء الساخن يتمدد 

  .Stack Effect، كما يحدث فيما يعرف بـ )٦(0على ليحل محله الھواء البارد ا0على كثافة، شكل رقم 

  
  

  تأثير القوى الحرارية على حركة الرياح ):٦(شكل رقم   نوللي على حركة الرياحتأثير تجربة بر ):٥(شكل رقم 
  

  :وظائف التھوية الطبيعية للتحكم المناخي ٢- ٣
تعرف التھوية الطبيعية بالتھوية السالبة المعتمدة على القوى الطبيعية كما سبق ذكره دون اsعتماد على 

والذي يتم فيه ا ضمن نطاق نظام التھوية المختلطة ، كما تدخل أيضمصادر الطاقة في تلك المنظومة
اsعتماد على الطاقة المستھلكة فيما يختص بالجزء الخاص بالتھوية الميكانيكية، وتساھم التھوية الطبيعية 

  :للفراغ الداخلي من خZل التصميم كالتاليفي التحكم المناخي 
  

  :ىالتھوية الطبيعية السالبة والنشطة لتبريد المبن ١-٢- ٣
لحارة عن طريق العديد من الوسائل، منھا على سبيل وھي تستخدم في المناطق المناخية ذات ا0جواء ا

  :المثال
تقليل توصيل التدفق الحراري عن طريق التھوية المباشرة المستمرة وعزل الفتحات والغZف  -١

 .الخارجي ضد اsشعاع الشمسي المباشر وتبريد الوسط المحيط بالمبنى
 ).٧(اsشعاع الليلي المباشر مثل إستخدام الفناء المركزي السماوي، شكل رقم التبريد ب -٢
المتصل بھا الملقف حيث يبرد الھواء بالتبخير التبريد التبخيري السلبي كما في القاعات المركزية  -٣

 .)٨(ويتم التخلص من الھواء الساخن عن طريق الفتحات العلوية، شكل رقم 
 ).٩(ر المباشر مثل استخدام ا0سقف وا0غلفة المزدوجة، شكل رقم التبريد باsشعاع الليلي غي -٤

 

 
 

 .التبريد التبخيري السلبي للقاعات المركزية): ٨(شكل رقم  .لمنزل جمال الدين الذھبيالفناء ): ٧(شكل رقم 
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  .في المباني بيئيا المزدوجةإستغ,ل اbسقف ): ٩(شكل رقم 
  
  :للتبريد والتدفئة التھوية الطبيعية ٢-٢- ٣

الذي ويتم فيھا التبريد باsظZل الشمسي للھواء المحيط وتحقيق التھوية الطبيعية واsشعاع الليلي البارد 
يخفض من درجة حرارة الھواء، وتكون التدفئة من خZل الفراغ الھوائي الساخن المختزن لحرارة 

والتي تحقق التبريد والتدفئة للمبنى، شكل  Solar Chimneyالشمس، ومن أھم أمثلتھا المدفأة الشمسية 
  ).١٠(رقم 

  
  .المدفأة الشمسية لتبريد وتدفئة المباني): ١٠(شكل رقم 

  
  :العناصر المؤثرة على حركة الھواء بالمباني -٤
  :على مستوى الموقع العام ١- ٤
  :تضاريس الموقع العام ١-١- ٤

سطح ارض كلما ازدادت سرعة الرياح نتيجة تأثير ارتفعنا عن  ، أنه كلما)١١(كما يتضح من شكل رقم 
، )أراضي فضاء –أشجار  –مباني (سطح ا0رض على الحد من سرعة الرياح طبقا للنسيج الموجود 

م ٢٤٧على متوسط إرتفاع % ١٠٠حيث تشير الدراسات أن سرعة الرياح تصل إلى سرعتھا الحرة بقيمة 
م بالمناطق ٥١٨طق ذات الزراعات المتوسطة، م بالمنا٣٩٦من سطح ا0رض با0راضي الفضاء، 

   .السكنية
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  :الزراعات بالموقع العام ٢-١- ٤
تنخفض سرعة الرياح بتخللھا مناطق الزراعات، وتختلف نسبة الحد من السرعة طبقا لمدى كثافة 

بعد  عند تخللھا منطقة أشجار كثيفة% ٧٠، فعلى سبيل المثال تنخفض سرعة الرياح بنسبة الزراعات
كما يمكن  .)١٢(م، شكل رقم ١٢٠بعد % ٧م حتى تصل إلى ٦٠بعد % ٥٠م لتصبح ٣٠مسافة اختراق 

اsستفادة من الزراعات خاصة الكثيفة منھا في توجيه الرياح المحببة والحد من تأثير الرياح غير المحببة، 
   ).١٣(شكل رقم 

  

  
  

تأثير سطح اbرض على سرعة : ٤)١١(شكل رقم 
  .الرياح

  .تأثير الزراعات على سرعة الرياح: ٥)١٢(قم شكل ر
    

    
  .المرغوبه ا\ستفادة من الزراعات في توجيه الرياح): ١٣(شكل رقم 

  
  :اbسوار والحواجز بالموقع العام ٣-١- ٤

تختلف باختZف إرتفاع السور، حيث تساھم  لÁسوار والحواجز تأثير مباشر على اتجاه وسرعةالرياح
، كما تؤثر كذلك على )١٤(ا0سوار في توفير مساحة محمية خلفھا تتوقف على إرتفاع السور، شكل رقم 

   .)١٥(المقابل للسور، شكل رقم سرعة الرياح والنسبة المئوية الساقطة على واجھة المبنى 
  

                                                
4 H. Feustel, Comis – An International Multizone Air-Flow and Contaminant Transport Model, 
http://ducts.lbl.gov/Publications/lbnl-42182.pdf, 2006.. 
5 Evans, M., Housing, Climate and Comfort, The Architectural press, London, 1980. 
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  .تأثير اbسوار على سرعة الرياح: ٧)١٥(شكل رقم   .الرياح تأثير اbسوار على حركة: ٦)١٤(شكل رقم 

  

  :على مستوى كتلة المبنى ٢- ٤
  :تأثير نسيج المباني ١-٢- ٤

حركة الھواء يساھم نسيج المباني في خلق مناطق ضغط مرتفع ومناطق ضغط منخفض تساعد على 
حيث تتكون  ك على سرعة الرياحوتخلخلھا فيما بينھما مؤثرة بالتالي على إتجاه حركتھا، كما تؤثر كذل

من سرعتھا % ٣٠:٦٠منطقة خلف المبنى تعرف باسم منطقة ظل الرياح تصل فيھا سرعة الرياح إلى 
  .)١٦(، شكل رقم الحرة

    
  .نسيج المباني على سرعة واتجاه الرياحتأثير ): ١٦(شكل رقم 

  

  :كتلة المبنىتأثير  ٢-٢- ٤
تؤثر كتلة المبنى 
ق المرتفعة على تدف

ومسار الرياح حولھا 
والتي تتشكل في مناطق 
دوامات، ركود، تيار 
مستمر ومنطقة تلوث، 

  ).١٧(شكل رقم 

  
  .الرياح تدفق ومسارتأثير كتلة المبنى على ): ١٧(شكل رقم 

  

                                                
 ٢٠٠٢ر، القاھرة، خالد سليم فجال، العمارة والبيئة في المناطق الصحراوية الحارة، الدار الثقافية للنش ٦
 ١٩٨٩شفق العوضي الوكيل، محمد عبد هللا سراج، المناخ وعمارة المناطق الحارة، عالم الكتب، القاھرة، ٧
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  :تأثير توجيه وشكل كتلة المبنى ٣-٢- ٤
محببة والحماية من الرياح غير يمكن من خZل توجيه وتشكيل المبنى اsستفادة بأكبر قدر من الرياح ال

المحببة، حيث وكما سبق ذكره من تأثير المبنى على خلق مناطق ضغط مرتفع ومناطق ضغط منخفض 
  .تساھم في حركة الھواء

  

  :تأثير الفراغات والمناور واbفنية الداخلية ٤-٢- ٤
رودته نھارا مخففا الحمل ، حيث يحتفظ ببللفناء تأثير ملحوظ على حركة الھواء والسلوك الحراري للمبنى

الفراغات المجاورة له ويساھم في التخلص من حرارتھا الزائدة، كما يعمل كمرشح للرياح الحراري على 
  .)١٨(، شكل رقم من الرمال وا0تربة ومنظم حراري للمبنى

  

  
  .على تدفق ومسار الرياحالفراغات والمناور واbفنية الداخلية تأثير ): ١٨(شكل رقم 

  

  :على مستوى غ,ف المبنى والفتحات الخارجية ٣- ٤
  :سقف المبنىتأثير  ١-٣- ٤

طبقا لشكل وميل سقف كتلة المبنى، وبمراعاة  تتأثر مسارات الرياح ومناطق الضغط المرتفع والمنخفض
السقف بصورة كبيرة في التخلص من الحمل الحراري الزائد  تشكيل ذلك في التصميم يمكن أن يساھم

  ).١٩(رقم ، شكل عليه
  

  
  .على تدفق ومسار الرياح سقف المبنىتأثير ): ١٩(شكل رقم 
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  :الفتحات العلويةتأثير  ٢-٣- ٤
للفتحات العلوية التأثير المباشر والفعال على التخلص من الھواء الساخن ذو الكثافة المنخفضة ليحل محله 

ا0خذ في اsعتبار النقاط التصميمية  ;بد من اتتلك الفتحولزيادة كفاءة  ،الھواء البارد ذو الكثافة المرتفعة
  :التالية
 عن طريق ا0فنية الداخلية أو الفتحات المقابلة sتجاه الرياحمصدر للھواء المحبب المتجدد توفير  -١

 .أو المZقف وأبراج التھوية
مراعاة مرور مصدر الرياح المحبب على العناصر الملطفة كا0شجار والنوافير والمناطق  -٢

 .ظللة قبل دخوله الفراغالم
مراعاة أن يكون إرتفاع الفراغ الداخلي كبير حيث أنه كلما زاد إرتفاع الفراغ الداخلي كلما ساھم  -٣

تأثير سخونة الھواء بالجزء العلوي على ذلك في تحقيق الراحة الحرارية بصورة أفضل حيث يقل 
ارة على المستوى الرأسي الجزء السفلي من الفراغ ويحقق التباين المطلوب في درجة الحر

  ).١٨(، شكل رقم والتخلص باستمرار من الھواء الھواء الساخن عن طريق الحمل
  

  :تأثير الفتحات الحائطية ٣-٣- ٤
تكون الرياح شبه ساكنة بالفراغات ذات فتحة التھوية المفردة والتي تعمل على أن تكون مدخل للرياح فقط 

Inlet  دون توفير مخرج للرياحOutletتزداد سرعة الرياح بتوافر مخرج للرياح خاصة كلما زاد ينما ،ب
كيفية تحقيق تھوية متجانسة للفراغ بدراسة العZقة ) ٢٠(عن مدخل الرياح، ويوضح شكل رقم مسطحه 

حيث يساھم وجود زاوية بينھما في تحقيق التھوية ) إتجاه الرياح(و ) مخرج الرياح/مدخل(بين محوري 
من نسبتھا  لسرعة الرياح للنسبة المئوية القياسات الحقلية )٢١(كما يوضح شكل رقم ، المتجانسة المطلوبة

  .ما بين مدخل ومخرج الرياح نسبة المساحةداخل أحد الفراغات مع إختZف  الحرة
  

  
  .الع,قة بين مدخل ومخرج الرياح واتجاھھا): ٢٠(شكل رقم 

  

  
  .الرياح على سرعتھا النسبة بين مدخل ومخرجتأثير : ٨)٢١(شكل رقم 

  

                                                
 .١٩٨٩عالم الكتب، القاھرة، شفق العوضي الوكيل، محمد عبد هللا سراج، المناخ وعمارة المناطق الحارة،  ٨
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  :تأثير موضع الفتحات بالقطاع الرأسي ٤-٣- ٤
ى التھوية المثلى يجب وضع منسوب جلسة فتحة مدخل الرياح عند مستوى سطح العمل أو للحصول عل

تأثير موضع الفتحات بالقطاع الرأسي على توجيه الرياح داخل ) ٢٢(أعلى بقليل، ويوضح شكل رقم 
  .عند المستوى المطلوب الفراغ وتحقيق التھوية

  

  
  .تأثير موضع الفتحات بالقطاع الرأسي على مستوى التھوية بالفراغ): ٢٢(شكل رقم 

  

  :المسقط اbفقيعلى مستوى  ٤- ٤
  :القواطيع والحوائط الداخليةتأثير  ١-٤- ٤

تؤثر الحوائط والقواطيع الداخلية 
على سرعة ونسق وتدفق الھواء 

ق تھوية بالفراغ الداخلي وخلق مناط
متجانسة ومناطق بؤر سكون الرياح 

، )٢٣(بالفراغ الداخلي، شكل رقم 
ويحدث التدفق ا0مثل للھواء داخل 
الفراغ عندما تكون الفواصل به حرة 
ذات فتحات لتخلخل الھواء في حالة 
تعامدھا على الرياح، وعندما تكون 
الفواصل الداخلية في اتجاه تدفق 

اء في الھواء حيث يستمر تيار الھو
مساره مع إنتشاره في الفراغ ويقل 
تأثير إعاقة الفواصل الداخلية لحكة 

  .تدفق الھواء داخل الفراغ

  
  .على التھوية بالفراغ القواطيع والحوائط الداخليةتأثير ): ٢٣(شكل رقم 

  
  :المقاييس الرئيسيه لتأثير العناصر على حركة وسرعة الرياح واستخ,صاستنتاج -٥

على حركة  استخZص المقاييس الرئيسيه لتأثير المباني والعناصر المحيطه) ٤(رقم يوضح جدول 
، والتي تمكن المصمم من الوعي بمدى تأثير ذلك العنصر ومدى كفاءته وكيفية إستغZله وسرعة الرياح

  .تصميميا في تحقيق التھوية المطلوبه لفراغات المبنى
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  :ة وحركة الرياحعر العناصر على سرالمقاييس الرئيسية لتأثي): ٤(جدول رقم 
  

  العنصر ومدى تأثيره على حركة وسرعة الرياح

 
تأثير الزراعات الكثيفة على النسبة المئوية لسرعة الرياح 

  عند مسافة إختراق محددة

  
الساقطه على المبنى تأثير اbسوار على سرعة الرياح 

 المسافه الفاصله بين – Hإرتفاع الحاجز (المجاور له 
  )Xالحاجز والمبنى 

   

  
  

تأثير طبوغرافيا وطبيعة سطح اbرض على النسبة 
 المئوية لسرعة الرياح طبقا لمدى ا\رتفاع

  
تأثير كتلة المبنى على مسافة منطقة الدوامات اbماميه 

 ٩والخلفيه
   

  
  )والمساحة المحميه خلفهمن دراسة تأثير اbسوار على المبنى (تأثير عرض الفناء وتحقيق التھوية الطبيعية 

   

                                                
9  K. Fagal, Treatment of The �atural Ventilation for Residential Prototypes in Egyptian �ew Cities Using 
The �umerical Evaluation, PhD. Thesis, Faculty of Engineering, Menia University, 1993. 
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  ١٠تأثيرإرتفاع كتلة المبنى على مسافة منطقة ظل الرياح خلف المبنى

   

  
  تأثير ميول ألسقف على مسافة منطقة ظل الرياح خلف المبنى

   

  :Lوعرض  Hتأثير اbسوار بإرتفاع 
المساحه المحميه من التأثير المباشر للرياح 

ز مباشره على شكل نصف دائرة خلف الحاج
وبحد أقصى لنصف  L 0.50بنصف قطر 

 H 5.50القطر 

تأثير النسبه بين مدخل ومخرج الرياح على النسبة المئوية لسرعة 
  ١١قطه على المبنىاالرياح الداخلية بالنسبة لسرعة الرياح الس

  :ويتضح من دراسة المقاييس السابقه عدة نقاط رئيسيه يمكن تحليلھا كالتالي
الخارجيه المحيطه بالمبنى أو العناصر المكونه للمبنى نفسه والفتحات الخارجيه ذو كافة العناصر  �

  .تأثير مباشر وواضح على تشكيل وتحديد سرعة الھواء بالفراغ الداخلي
 .لتلك العناصر الدور ا0كبر في تحقيق التھويه الطبيعيه للفراغ الداخلي �
الرياح كان لھا التأثير المباشر على كZ  العناصر الخارجيه المحيطه بالمبنى من الكتل حواجز �

تحديد مقياس منطقة ظل  –تحديد إتجاه الرياح والحركه من الضغط المرتفع للمنخفض : من
 .الرياح

تعتبر طبوغرافيا ا0رض من أكبر العناصر الخارجيه والتي كان لھا التأثير المباشر على تحديد  �
 .سرعة الرياح الواقعه على المبنى

                                                
10 G.Z.Brown, M. Decay, Sun – Wind and Light: Architectural Design Strategies, 2nd edition, John Wiley & 
Sons Inc., USA, 2001. 
11 Ibid. 
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ومكوناته له تأثير مباشر وواضح على تحديد  نى نفسه من التشكيل والغZف الخارجيعناصر المب �
 .سرعة الرياح داخل الفراغ نفسه وبالتالي ا0ثر في تحقيق التھويه والراحه الحراريه المZئمه

تعتبر العZقه ما بين مدخل ومخرج الرياح من أكثر العناصر تأثيرا على تحديد إتجاه الرياح  �
معدل التھويه للفراغ الداخلي : الداخلي إضافة إلى تأثيرھا المباشر والواضح على كZ منبالفراغ 

سرعة الھواء بالفراغ الداخلي، ولھذا يمكن إعتبارھا من أكثر العناصر أھميه وتأثير في تحقيق  –
  .التھويه للفراغات الداخليه

  

  :ءواستراتيجيات التصميم الواعي لحركة الھوامعايير استخ,ص  -٦
لتحقيق أقصى إستفادة من حركة الرياح وتصميم مبنى واعي لحركة الرياح يجب تصميم المبنى من خZل 

  :عناصر رئيسية تشمل ٣ لتحقيقعدة استراتيجيات 
  

 .تحقيق مستوى الراحة الحرارية للفراغات الداخليةالمرغوبة بھدف  تحقيق التھوية الطبيعية -١
 .IAQاخلي الد تحقيق مستوى م,ئم لجودة الھواء -٢
 .وتحقيق الوفر اsقتصادي رفع كفاءة المبنى في استخدام الطاقة -٣

  

  .إستراتيجياتھاعناصر التصميم الواعي لحركة الھواء وأھم  )٥(ويوضح جدول رقم 
  

  :استراتيجيات وعناصر التصميم الواعي لحركة الھواء): ٥(جدول رقم 
  

Dتحقيق التھوية الطبيعية: أو:  
  ا\ستراتيجيات المقترحة  تصميمعناصر ال  المتطلبات

تحقيق حركة 
الھواء وتبريد 

  الفراغ

الزراعات 
  واbشجار الخارجية

استخدام الزراعات المZئمة لزيادة وترطيب نسيم الرياح صيفا  �
  .وتوجيه الرياح المحببة

  .الحد من الرياح غير المحببة من خZل الزراعات الكثيفة �
عناصر تنسيق 
  الموقع العام

لحواجز وا0سوار بما يحقق حماية المناطق المرغوب تصميم ا �
  .حمايتھا وتوجيه الرياح المحببة للمبنى

طبوغرافيا ا0رض ودورھا في خلق مناطق الضغط المرتفع  �
  .والمنخفض والمسببة لحركة الرياح

المسطحات المائية ورذاذ الماء لتبريد الرياح الحارة وتوجيھھا  �
  .للمبنى

كتلة المبنى 
  اbفقيوالمسقط 

  .لحد من الرياح غير المرغوبةلتوجيه المبنى ودراسة تشكيله الكتلي  �
 . ستفادة بأقصى قدر من نسيم الصيفل¹ هتوجيه المبنى وتشكيل �
الفراغات الداخلية بالرياح  دامدالمفتوحة s هستخدام الفراغات شبإ �

 . المحببة
ركة للمساعدة في ح والمZقف الداخلية ا0فنية والمناورإستخدام  �

 .الھواء بالمبنى
 .دراسة تأثير نسيج المباني وارتفاعاتھا �
تصميم الفراغات البينية بين الكتل لتحقيق التھوية المتجانسة  �

 .للفراغات الداخلية
استخدام المداخل المسقوفة المزدوجة كوسط ھوائي فاصل بين  �

 .الداخل والخارج
درجات تخصيص الفراغات الشمسية لتحريك الھواء بفعل قوى فارق  �

 .الحرارة
مراعاة وجود القصبات الھوائية بالموقع العام للتخلص من الحرارة  �

 .الزائدة بالحمل
تصميم الفواصل الداخلية بما يحقق التھوية المتجانسة وتقليل بؤر  �

  .السكون
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 .تصميم الحوائط وا0سقف المزدوجة المحققة للتھوية �  الغ,ف الخارجي
قوى الضغط المرتفع  دراسة تأثير شكل وميل السقف على �

  .والمنخفض
 .Outletومخرج للرياح  Inletتوفير مدخل للرياح  �  الفتحات الخارجية

مراعاة النسبة بين مسطح مدخل ومخرج الرياح بما يحقق معدل  �
 .تھوية مZئم

 .استخدام الكاسرات لتوجيه الرياح لتحقيق التھوية المتجانسة بالفراغ �
مخرج الرياح بما /الرياح ومدخل مراعاة العZقة بين محوري اتجاه �

 .يحقق التھوية المتجانسة
تصميم وضع الفتحات على مستوى الحائط الرأسي بما يحقق التھوية  �

 .عند مستوى سطح العمل
 .تصميم النافذة بما يحقق معدل تھوية مZئم �
 .اsظZل الخارجي للفتحات �
  .راغفتحات العلوية ومراعاة زيادة اsرتفاع الداخلي للفلتوفير ا �

   
  :IAQمستوى م,ئم لجودة الھواء الداخلي تحقيق : ثانيا

  ا\ستراتيجيات المقترحة  عناصر التصميم  المتطلبات
التحكم في 
مستوى 
الرطوبة 
  النسبية

عناصر والزراعات 
  تنسيق الموقع العام

  .توفير مصادر المياه والبخر بمسارات الرياح بالمناطق الجافة �
مياه والبخر بالمناطق الرطبة ذات مراعاة الحد من مصادر ال �

  .الرطوبة النسبية المرتفعة
كتلة المبنى 

  والمسقط اbفقي
زراعة ا0فنية الداخلية وإمدادھا بالنوافير طبقا للمستوى المZئم  �

 .للرظوبة النسبية المرغوب بھا
مراعاة معدل التھوية المZئم لكل فراغ طبقا لنوع النشاط والعوامل  �

  .IAQلى جودة الھواء الداخلي المؤثرة سلبا ع
الحد من 

  الھواء الملوث
عناصر والزراعات 

  تنسيق الموقع العام
استغZل وتصميم طبوغرافيا ا0رض بما يحد من ا0تربة والملوثات  �

  .الھوائية
الزراعات الكثيفة التي تعمل على تنقية الھواء من ا0تربة والملوثات  �

 . والعناصر العالقة به
وا0سوار باsرتفاع المZئم بما يحقق الحماية  تصميم الحواجز �

  . للمساحة الخلفية لھا بالمسطح المZئم
كتلة المبنى 

  والمسقط اbفقي
 .توجيه الكتلة بما يقلل من تأثير الرياح غير المرغوبة �
الفصل الھوائي بين الفراغات الداخلية الملوثة للھواء والمسببة  �

  .ت المبنىللروائح غير المرغوبة وباقي فراغا
التحكم في 

درجة الحرارة 
  الداخلية

كتلة المبنى 
  والمسقط اbفقي

تصميم الفراغات الھوائية العازلة بين الفراغ الداخلي والخارجي  �
 .إلخ...كالمداخل المزدوجة والبدرومات 

 .كمخزن ھوائي حراري شتاءاتصميم الفراغات الشمسية الموسمية  �
رجية للمبنى من خZل وسائل تبريد الھواء المZمس لÁسطح الخا �

  .اsظZل المZئمة
  

  :IAQمستوى م,ئم لجودة الھواء الداخلي تحقيق : ثالثا
  ا\ستراتيجيات المقترحة  عناصر التصميم  المتطلبات

رفع كفاءة 
المبنى في 

  استخدام الطاقة

الزراعات 
عناصر تنسيق و

  الموقع العام

اsمكان للحد من استخدام تعظيم حركة الرياح والتھوية الطبيعية قدر  �
  .الوسائل الميكانيكية للتھوية

إستغZل الرياح بالمناطق المفتوحة كمصدر للطاقة المتجددة  �
 .)توربينات الرياح(
  .إستخدام مصادر الطاقة المتجددة في أعمال التھوية الميكانيكية �
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  :العامه التوصيات -٧
 .ني بمصريمكن توفير قدر مZئم من التھوية الطبيعية بالمبا �
طبقا لنوعية المبنى والوظيفة ا0ساية للتھوية  يجب توفير التھوية لكافة الفراغات المعمارية �

  .المطلوبة
مجال الراحة الحرارية للفراغات ا0خذ في اsعتبار حركة الھواء ودورھا الرئيسي في تحقيق  �

  .الداخلية
عناصر  –توى الموقع العام تشمل عناصر التصميم الواعي لحركة الھواء عدة مستويات من مس �

مستوى الغZف  –مستوى كتلة وشكل المبنى  –مستوى النسيج المبني  –التنسيق الخارجي 
مستوى الفتحات الخارجية العلوية وبالحوائط  – مستوى المسقط ا0فقي – الخارجي للمبنى

  .الرأسية
ثير مباشر وفعال على حركة إلخ لھا تأ... -الفتحات  –العناصر المعمارية مثل الحوائط الداخلية  �

 .الھواء وتحقيق التھوية المتجانسة
 .بالتصميم الواعي للفتحات الخارجية للفراات الداخلية أھمية الحفاظ على جودة الھواء �
 .اsھتمام بالعمارة السالبة المرشدة sستھZك الطاقة والدور الفعال لحركة الرياح بھا �
 .م توافر مدخل ومخرج للرياح; يتم تحقيق التھوية للفراغات حال عد �
 .التأثير المباشر للنسبة بين مدخل ومخرج الرياح على معدل التھوية للفراغ �
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