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الملخص:
العمراين  للت�سميم  املحددة  العوامل  اأهم  من  املناخ  يعد 

للم�ساكن يف املناطق املختلفة. وتتمتع مدينة جده مبحددات 

مناخية طبيعية خا�سة يجب مراعاتها عند ت�سميم امل�سكن 

فيها لأنها توؤثر تاأثريا وا�سحًا فى ت�سكيل البيئة العمرانية . 

ومن هنا جاء هذا البحث ليهتم بدرا�سة املحددات املناخية 

اإىل  للو�سول  الدرا�سة  مبنطقة  امل�سكن  ت�سميم  على  املوؤثرة 

لتوفري  ال�سكان   ومتطلبات  اإحتياجات  تالئم  منا�سبة  حلول 

البحث  فاإن  ولتحقيق ذلك  امل�سكن.  الراحة احلرارية داخل 

تناول درا�سة املحددات املناخية املوؤثرة على ت�سميم امل�سكن 

املتمثلة يف كمية ال�سعاع ال�سم�سي ودرجة احلرارة ، والرطوبة 

الن�سبية والرياح للتعرف على مدى تاأثري هذه املحددات على 

ولونه  للم�سكن  الأف�سل  التوجيه  حيث  من  امل�سكن  ت�سميم 

امل�ستخدمة  البناء  ومواد  وحوائطه  واأ�سقفه  وفتحاته  و�سكله 

فيه وجميع عنا�سره املختلفة .

 وتهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على املحددات املناخية 

املوؤثرة على الت�سميم العمراين للمباين الذي يالئم  الظروف 

احلرارية ملنطقة الدرا�سة ويوفر لها الراحة احلرارية  داخل 

امل�سكن، كما تهدف هذه الدرا�سة اإىل حماولة اقرتاح بع�ض 

اتباعها  خالل  من  ميكن  التي  املناخية  واملعاجلات  احللول 

احلد من ت�سرب احلرارة اإىل داخل املباين وبالتايل حتقيق 

الراحة احلرارية داخل امل�سكن.

ال�سادرة  املناخية  البيانات  على  الدرا�سة  اأعتمدت  وقد 

الفرتة  خالل  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  من 

الزيارة  على  اأي�سا  اعتمدت  كما  2009م.   –  1970 من 

امليدانية للمباين ال�سكنية باملدينة يف الأحياء املختلفة ملدينة 

ال�سائعة  الت�سميمية  الأمناط  واقع  على  للتعرف  وذلك  جده 

للم�ساكن من خالل اإختيار عينة ع�سوائية للم�ساكن يف  %50 

وفق  اإختيارها  مت  جده  مدينة  باأمانة  امل�سجلة  الأحياء  من 

الأ�ساليب العلمية املتبعة يف اختيار العينة الع�سوائية. 

وقد خل�ست الدار�سة  اإىل اأن هناك حمددات مناخية اأثرت 

على ت�سميم امل�سكن مبدينة جده متثلت يف :الإ�سعاع ال�سم�سي 

الدار�سة عدم  تبني من خالل  وقد  والرياح  ودرجة احلرارة 

مراعاة هذه املحددات يف ت�سميم امل�سكن. 

على  املحددات  هذه  تاثري  مبراعاة  الدرا�سة  هذه  وتو�سي 

يتوافق مع الظروف احلرارية  املباين وامل�ساكن مبا  ت�سميم 

ملدينة جده  لتوفري اأكرب قدرمن الراحة وبالتايل توفري اأكرب 

قدر من الطاقة التي ت�ستهلك يف التربيد والتكييف. 
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Abstract:
Climate is the most important determinants 

of urban design for housing in different regions. 
Jeddah city has a special natural climatic determents 
must be considered when designing housing where 
it affects a significant impact in shaping the built 
environment. Hence this research deals with the 
climatic determinants affecting the housing design 
in the study area to obtain appropriate solutions 
to the needs and requirements of the population to 
provide thermal comfort inside the home. To achieve 
this goals, the study dealt with climate determinants 
which affecting the design house represented in 
solar radiation, temperature, relative humidity and 
wind to determine the impact of these determinants 
in house design in terms of the best  direction  of the 
home, color, shape, track, roofs, walls, and building 
materials used in all home different components.

This study aims to identify the determinants 
of climate affecting the urban design of buildings 
that fit the temperature conditions of the study 
area and provides a thermal comfort inside the 
home. The research also designed to try to propose 
some solutions and treatments of climate that can 
be followed to reduce the leakage of heat into the 
buildings and therefore achieve thermal comfort 
inside the home.

The study was based on climate data issued 
by the General Presidency of Meteorology and 
Environmental Protection during the period from 
1970 - 2009. The study also depend on field visit of 
the residential buildings in Jeddah city in different 
neighborhoods in order to determine the reality 
of patterns of common housing design through 
the selection of a random sample of housing in 
50% of Jeddah  municipality recorded according 
to scientific methods used in the selection of the 
random sample

. The study concluded that there are climatic 
determinants influenced the housing design in 
Jeddah city which represented in solar radiation, 
temperature, and winds. The study has been shown 
that climatic determents are not-observance in the 
housing design. 

This study recommended to taking into account 
the impact of these determinants on the design 
of buildings and housing in accordance with the 
conditions and determinants of thermal climate in 
Jeddah city to provide greater comfort and amount of 
energy consumed in the cold and air conditioning.
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المقدمة ومشكلة البحث:
ت�سميم  يف  الهامة  اجلوانب  اأحد  املناخي  الت�سميم  يعد 

الظروف  بتوفري  تهتم  التي  املختلفة  املناطق  يف  امل�ساكن 

اأو  امل�سكن  داخل  لالن�سان  واملريحة  املالئمة  املناخية 

من  قدر  اأكرب  توفري  اإىل  املناخي  الت�سميم  ويهدف  املبنى. 

املناخية  الظروف  وتوؤثر  امل�سكن.  داخل  املناخية  الراحة 

يتاأثر  كما  للم�ساكن،  العمراين  الت�سميم  يف  مبا�سرا  تاأثريا 

للمكان  الطبيعية  باخل�سائ�ض  للمباين  العمراين  الت�سميم 

املناخية  اخل�سائ�ض  وتعد  املناخية.  اخل�سائ�ض  وخا�سة 

املباين  ت�سميم  عند  مراعاتها  يجب  التي  العوامل  اأهم  من 

وامل�ساكن وخا�سة من حيث درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية 

والرياح والأمطار ومقدار مات�ستقبله املنطقة من كمية اإ�سعاع 

�سم�سي.

من  املناخية  واخل�سائ�ض  العنا�سر  تاأثري  درجة  وتتفاوت 

منطقة اإىل اأخرى ومن بيئة مناخية اإىل اأخرى. ففي املناطق 

الباردة يحر�ض ال�سكان على الإ�ستفادة من الأ�سعة ال�سم�سية 

فيحر�ض  احلارة  املناطق  يف  اأما  والدفء،  احلرارة  لتوفري 

ال�سم�ض  لأ�سعة  للتعر�ض  امل�ساكن  توجيه  ال�سكان على جتنب 

وذلك لتوفري الظل والربودة وحلماية امل�سكن من احلرارة. 

كميات  ت�ستقبل  التي  املناطق  يف  امل�ساكن  ت�سميم  ويختلف 

كبرية من الإ�سعاع ال�سم�سي يف املناطق احلارة اجلافة عنها 

تلك  يف  امل�ساكن  ت�سمم  حيث  والباردة  املعتدلة  املناطق  يف 

ال�سم�سية  الأ�سعة  لكميات كبرية من  ت�سمح  املناطق بطريقة 

ت�سمم  امل�ساكن  فاإن  احلارة  املناطق  يف  اأما  املنازل  بدخول 

وتوفري  ال�سم�سي  الإ�سعاع  كمية  من  احلد  على  يعمل  ب�سكل 

اأكرب قدر من التظليل.

لذلك فاإنه يجب التعرف على اخل�سائ�ض احلرارية ملنطقة 

الدرا�سة عند ت�سميم املباين وامل�ساكن خا�سة ال�سكنية منها 

الت�سميم  عند  املناخية  والأحوال  الظروف  تلك  ومراعاة 

مع  يتنا�سب  مبا  املباين  ت�سمم  بحيث  للم�سكن  العمراين 

التعرف  اإىل  بالإ�سافة  املناخية،  والأحوال  الظروف  تلك 

توؤدي دورًا وا�سحا يف ت�سميم  التي  على املحددات املناخية 

والرياح  والأمطار  الن�سبية  والرطوبة  كاحلرارة  امل�ساكن 

املباين  وبالتايل تخطيط  والإجتاه  ال�سرعة  خا�سة من حيث 

املحددات  وتلك  يتالئم  مبا  وطرقاتها  و�سوارعها  ال�سكنية 

واخل�سائ�ض املناخية.

لذلك �سوف يتم يف هذه الدرا�سة  التعرف على العنا�سر 

واملحددات املناخية املوؤثرة على منط ت�سميم امل�سكن واأهمية 

امل�سممني  املباين ومدى مراعاة  تلك املحددات يف ت�سميم 

للظروف املناخية عند ت�سميمهم للمباين وخا�سة من حيث 

الن�سبية  والرطوبة  احلرارة  ودرجة  ال�سم�سي  الإ�سعاع  كمية 

الظروف  مراعاة  اأهمية  على  والأمطارللوقوف  والرياح 

احلرارية يف مدينة جده عند ت�سميم املباين وامل�ساكن، كما 

�سيتم يف هذه الدرا�سة التعرف على العتبارات املناخية التي 

وو�سع  الدرا�سة  القدمية يف منطقة  البيوت  تراعى يف  كانت 

توفري  طريقها  عن  ميكن  التي  املناخية  للمعاجلات  ت�سور 

الراحة احلرارية داخل امل�ساكن احلديثة مبدينة جده.

منطقة الدراسة :
تقع منطقة الدرا�سة يف اجلزء الغربي من اململكة العربية 

الأحمربني  للبحر  ال�سرقي  ال�ساحلي  ال�سهل  على  ال�سعودية 

˚ �سماًل وخط طول   21    َ45 ˚ و   21    َ25 دائرتي عر�ض 

39˚�سرقًا . ويحدها من الغرب البحر الأحمر ويحدها من 

غري  �سال�سل  تليها  ال�سغرية  التالل  من  جمموعة  ال�سرق 

1 (. وتعد مدينة  العالية �سكل )  مت�سلة من جبال احلجاز 

جدة اأهم مدينة على �ساحل البحر الأحمر يف املنطقة الغربية 

من اململكة العربية ال�سعودية حيث حتتل املركز الأول من حيث 

عدد �سكان املنطقة التي ي�سل عدد �سكانها اإىل 2.8 مليون 

ن�سمة  )م�سلحة الإح�ساءات العامة، 1425هـ(. وهي البوابة 

الرئي�سية للحرمني ال�سريفني واملركز التجاري الأول واملدينة 

ال�سياحية الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية. التي يق�سدها 

ال�سواح والزوار خا�سة يف ف�سل ال�ستاء الدافئ الذي تتميز 

به على غريها من مدن اململكة العربية ال�سعودية.
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أهداف الدراسة:
1- التعرف على عنا�سر املناخ املوؤثرة على ت�سميم امل�ساكن .

واملباين  للم�ساكن  العمراين  الت�سميم  على  التعرف   -2

وال�سكل  والألوان  والفتحات  التوجيه  حيث  من  جده  مبدينة 

واملواد امل�ستخدمة يف البناء .

مع  يتالئم  مبا  العمراين  الت�سميم  اأهمية  على  التعرف   -3

الظروف والأحوال احلرارية مبنطقة الدرا�سة ودوره يف توفري 

الراحة احلرارية داخل امل�سكن.

الت�سميم  على  املوؤثرة  املناخية  املحددات  على  التعرف   -4

العمراين للم�ساكن.

5- التعرف على املعاجلات املناخية التي ميكن اإتباعها عند 

اأو  امل�سكن  داخل  املناخية  الراحة  لتوفري  امل�ساكن  ت�سميم 

املبنى.

تساؤالت الدراسة:
1- ماهي العنا�سر املناخية التي يجب مراعاتها عند ت�سميم 

امل�ساكن مبدينة جده؟

2- ماهو منط الت�سميم العمراين للم�ساكن واملباين مبنطقة 

والأ�سكال  والألوان  والفتحات  التوجيه  حيث  من  الدرا�سة 

واملواد امل�ستخدمة يف البناء؟

3- هل ت�سمم امل�ساكن يف مدينة جده مبا يتالئم مع املحددات 

املناخية والظروف احلرارية مبدينة جده؟

4- ماهي املحددات املناخية املوؤثرة على الت�سميم العمراين 

للم�ساكن؟ 

5- ماهي املعاجلات املناخية التي ميكن اتباعها عند ت�سميم 

امل�ساكن مبنطقة الدرا�سة؟

منهج وأسلوب البحث:
ال�سجالت  بيانات  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثة  اإ�ستخدمت 

البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  للرئا�سة  التابعة  املناخية 

خالل الفرتة املمتدة من عام 1970 – 2010م . ومت توظيف 

املوؤثرة  املناخية  املحددات  على  للتعرف  البيانات  تلك 

هذه  اأهداف  ولتحقيق  جده.  مبدينة  امل�ساكن  ت�سميم  على 

الدرا�سة مت الإعتماد على الزيارة امليدانية للمباين ال�سكنية 

للتعرف على مدى مراعاة  املختلفة مبدينة جده  الأحياء  يف 

امل�سممني واملهند�سيني للظروف والأحوال املناخية ال�سائده 

مبدينة جده عند ت�سميمهم للمباين وامل�ساكن وللوقوف على 

املباين  ت�سميم  عند  املناخية  العوامل  مراعاة  اأهمية  مدى 

الو�سفي  املنهج  على  العتماد  مت  كما  الدرا�سة.  مبنطقة 

املباين  املناخية يف ت�سميم  املحددات  اأثر  لتحديد  التحليلي 

التي  املناخية  املعاجلات  ت�سورلبع�ض  ولو�سع  جده  مبدينة 

الراحة احلرارية  لتحقيق  ال�سكنية  املباين  اإتباعها يف  ميكن 

بالإعتماد على الو�سائل الطبيعية يف التربيد دون اللجوء اإىل 

الو�سائل ال�سناعية ور�سد واقع الأمناط الت�سميمية ال�سائعة 

الإ�ستخدام مبنطقة الدرا�سة .

المناخية المؤثرة على تصميم المساكن  المحددات 
بمدينة جده:

الموقع الفلكي لمنطقة الدراسة:
العربية  للملكة  الغربي  ال�ساحل  الدرا�سة على  تقع منطقة 

ال�سعودية بني خطي عر�ض  25 21َ˚ و  45 21َ˚يف نطاق الإقليم 

املداري احلار الذي ترتفع عليه كمية الإ�سعاع ال�سم�سي �سيفًا 

وبالتايل  1995م،�ض88(  )اجلرا�ض  اليوم  يف  م2  وات   377

حني  يف  ال�سنة،  �سهور  معظم  احلرارة  درجات  عليه  ترتفع 

الربيع  �سهور  وبداية  ال�ستاء  �سهور  تعتدل درجة احلرارة يف 

العرو�ض  �سمن  تقع  جده  مدينة  اأن  يعني  هذا  )مار�ض(. 

املدارية احلارة مما كان له اأثر وا�سح يف اإرتفاع  كمية الإ�سعاع 

ف�سل  يف  خا�سة  حرارتها  درجة  اإرتفاع  وبالتايل  ال�سم�سي 

ال�سيف الذي ت�سل فيه معدلت درجة احلرارة العظمى اإىل 

39˚م يف ف�سل ال�سيف، كما ترتفع الرطوبة الن�سبية طوال 

العام. ويكون اإجتاه الرياح �سماليا و�سماليًا غربيًا. 

درجة الحرارة:
 تعد درجة احلرارة من اأهم املحددات املناخية التي توؤثر 

على ت�سميم املباين وامل�ساكن يف منطقة الدرا�سة. ويالحظ 

من اجلدول رقم )1( وال�سكل رقم )2( اأن درجات احلرارة 

ال�سيف على مدينة جده.  اإرتفاعًا ملحوظا يف �سهور  ترتفع 

وحماية  لالأر�ساد  العامة  للرئا�سة  املتاحة  البيانات  وت�سري 

درجات  يف  ملحوظُا  ت�سهداإرتفاعًا  جده  مدينة  اأن  البيئة 

احلرارة يف معظم �سهور ال�سنة  - جدول )1( و�سكل )2( . 

درجات  عليها  ترتفع  الدرا�سة  منطقة  اأن  يعني  وهذا   

�سهور  يف  خا�سة  وب�سفة  ال�سنة  �سهور  معظم  يف  احلرارة 

خالل  من  الطبيعي  التربيد  اإىل  م�ساكنها  وحتتاج  ال�سيف 

املناخية  املعاجلات  واإ�ستخدام  احلرارية  الظروف  مراعاة 

التي حتد من اإكت�ساب املبنى لدرجات احلرارة العالية.

ويالحظ من اجلدول )1( وال�سكل )2( اأن الفرتة احلارة 

4849



العـدد الثالث        2011

متتد من مايو اإىل اأكتوبر واأن  اأكرث ال�سهور التي حتتاج اإىل 

التربيد هما �سهري يوليو)40˚( واغ�سط�ض )39˚( وهما من 

اأ�سد �سهور ال�سنة حرارة، يف مدينة جده. وهذا يعني اأن %70 

التربيد.  اإىل  الدرا�سة حتتاج  النهار يف منطقة  �ساعات  من 

وتن�ساأ املوجات احلارة مبدينة جده ب�سبب تكون منخف�سات 

جوية حملية يف ال�سغط وهي نظم حمدودة من ال�سغط تغطي 

م�ساحة �سغرية حول مدينة جده )فايد،1982،�ض211(. اأما 

اأنخفا�سًا  يف ف�سل ال�ستاء فاإن درجات احلرارة ل تنخف�ض 

الداخلية  اململكة  مناطق  معظم  يف  احلال  هو  كما  كبريا 

وال�سمالية بل تكون درجات احلرارة معتدلة ول تهبط درجات 

نادرة  حالت  يف  اإل  ال�ستاء  �سهور  يف  18˚م  عن   احلرارة 

القادمة من منطقة  الباردة  ال�سمالية  الرياح  عندما ت�سلها 

م�ساحة  املباين  مل�سممي  يعطي  الأمر  هذا  املتو�سط.  البحر 

ف�سل  يف  امل�ساكن  تربيد  على  يركزون  ويجعلهم  العمل  من 

ال�سيف دون احلاجة اإىل تدفئتها يف ف�سل ال�ستاء مما ي�سهل 

على امل�سممني مراعاة املحددات املناخية يف ف�سل ال�سيف 

دون احلاجة اإىل مراعاتها يف ف�سل ال�ستاء لأن مدينة جده 

اإنخفا�سًا  ال�ستاء  لتنخف�ض فيها درجات احلرارة يف ف�سل 

اإىل  حتتاج  ول  معتدلة  فيها  احلرارة  درجات  تعد  بل  كبريًا 

التدفئة والتربيد. 

اإىل  ومبانيها  م�ساكنها  حتتاج  جده  مدينة  اأن  يعني  هذا 

التربيد واإىل معاجلات مناخية ت�ساعد على احلد من درجة 

ال�سيف  ف�سل  يف  ل�ساكنيها  الراحة  وتوفري  امل�سكن  حرارة 

ونهاية ف�سل الربيع )مايو( ومنت�سف ونهاية ف�سل اخلريف 

)�سبتمرب واكتوبر( دون احلاجة اإىل تدفئة امل�ساكن واملباين 

يف ف�سل ال�ستاء الأمر الذي مييز مدينة جده عن غريها من 

ال�سيف  ف�سل  يف  التربيد  اإىل  حتتاج  التي  اململكة  مناطق 

والتدفئة يف ف�سل ال�ستاء. 

وبهذا ميكننا القول باأن مناخ مدينة جده يت�سم ب�سيف حار 

اإذ ي�سل املعدل الف�سلي لدرجة احلرارة يف ف�سل ال�سيف 

وال�سهرية  اليومية  احلرارية  الفروق  اأن  39˚م،كما  اإىل 

والف�سلية لي�ست كبرية ب�سبب القرب من البحر الأحمر ودور 

ني�سيم الرب والبحر يف تلطيف حرارة الليل والنهار وال�سيف 

وال�ستاء واإرتفاع معدل التبخر من مياه البحار املجاورة ون�سبة 

للرطوبة  ال�سهري  املعدل  يرتاوح  اإذ  جدًا  العالية  الرطوبة 

الن�سبية مابني 59- %67.

وتعد عدد �ساعات �سطوع ال�سم�ض من اأكرث العوامل تاأثريًا 

هو  ال�سم�سي  الإ�سعاع  اأن  كما  ال�سم�سي،  الإ�سعاع  كمية  على 

العن�سر املناخي الفعال يف التاأثري على امل�سار ال�سنوي حلرارة 

الإ�سعاع  مبعدلت  تتاأثر  احلرارة  درجة  معدلت  واأن  الهواء 

مع  املنطقة  يف  حرارة  ال�سهور  اأكرث  يتزامن  حيث  ال�سم�سي 

املتو�سطات  قيمة  بلغت  ال�سم�سي حيث  لالإ�سعاع  معدل  اأعلى 

على  ال�سم�سي  الإ�سعاع  لكمية  واملقدرة  املقا�سة  ال�سهرية 

�ســـــطح الأر�ض 407.1310وات يف اليوم يف مديــــنة جـــــده 

) البليهد،1415هـ واجلرا�ض، 1416هـ(.

باأن  عام  بوجه  جده  مدينة  مناخ  و�سف  ميكننا  وبهذا 

ال�سنة  الإرتفاع معظم �سهور  اإىل  درجات احلرارة متيل فيه 

يوليو  �سهر  يف  العظمى  للحرارة  لدرجة  معدل  اأعلى  وتبلغ 

40˚م يف حني اأن اأدنى معدل لدرجة للحرارة ت�سجل يف �سهر 

يناير 18.3˚م. 

وخال�سة القول اأن مناخ ال�سيف ) من مايو حتى اأكتوبر( 

لغر�ض  اأهمية  الأكرث  املناخ  هو  لياًل  املعتدل  نهارًا  احلار 

ال�ستاء  مناخ  لأن  وذلك  جده  مبدينة  العمراين  الت�سميم 

مبدينة جده ل يحتاج اإىل التدفئة مطلقًا واإمنا حتتاج املباين 

اأثناء النهار يف الفرتة احلـــارة ) من  وامل�ساكن اإىل التربيد 

يجب  فاإنه  وعليه  �سهريوليو.  يف  خا�سة   ) اأكتوبر  اإىل  مايو 

القيام  اإعتباره عند  اأن ي�سع هذه احلقائق يف  على امل�سمم 

درجة  حيث  من  وخا�سة  جده  مدينة  يف  املباين  بت�سميم 

احلرارة وحركة الهواء داخل املنزل وكمية ال�سعاع ال�سم�سي 

يف  املبنى  داخل  اإىل  وبالتايل  املبنى  جدران  اإىل  الوا�سلة 

الت�سميم. 

المناخ – محدداته - وعالقته بتصميم المساكن بمدينة جده                        د. فايده كامل بوقري
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جدول )1( معدلت درجة احلرارة العظمى وال�سغرى واملعدل العام مبدينة جده ح�سب �سهور 

ال�سنة خالل الفرتة من  1970-2010م

�سكل )2( معدلت درجة احلرارة العظمى وال�سغرى واملعدل العام مبدينة جده 

خالل الفرتة من 1970-2010م

 امل�سدر: الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة واجلدول من عمل الباحثة

امل�سدر: من عمل الباحثة اإعتمادًا على بيانات الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة

الـمعدل العامال�سغرىالعظمىال�سهر

2918.323.2يناير

30.118.924.1فرباير

32.419.825.6مار�س

35.122.428.3اأبريل

37.624.030.4مايو

38.325.331.5يونيو

40.027.033.2يوليو

39.128.233.2اأغ�سط�س

37.826.731.7�سبتمرب

36.824.330.0اأكتوبر

33.522.627.5نوڤمرب

30.720.124.9دي�سمرب

35.023.128.6املعدل
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جدول )2( كمية الإ�سعاع ال�سم�سي ال�ساقطة على مدينة جده 

اليوم( ح�سب �سهور ال�سنة )واط م2 

�سكل )3( كمية ال�سعاع ال�سم�سي على مدينة جده ح�سب �سهور ال�سنة )واط م2  اليوم(

 امل�سدر:اجلرا�ض واجلدول من عمل الباحثة

امل�سدر: من عمل الباحثة اإعتمادًا على بيانات الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة

ال�سهر
  كمية الإ�سعاع ال�سم�سي 

واط م2  اليوم

236.6يناير

298.6فرباير

314.7مار�س

349.9اأبريل

390.4مايو

392.9يونيو

407.1يوليو

364.6اأغ�سط�س

317.0�سبتمرب

305.4اأكتوبر

292.3نوڤمرب

273.8دي�سمرب

328.6املعدل

كمية اإلشعاع الشمسي:
تعد اأ�سعة ال�سم�ض من العوامل املوؤثرة على ت�سميم امل�سكن. وتوؤثر 

كمية الإ�سعاع ال�سم�سي ودرجة احلرارة املرتفعة على قدرة الإن�سان 

الإنتاجية التي تهبط مبعدل 40 – 50 %  .)حمودة،1998(.

عند  مراعاتها  ينبغي  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 

ومدة  ال�سم�سي  الإ�سعاع  كمية  يف  وتتحدد  امل�سكن  ت�سميم 

�سطوع ال�سم�ض التي تعد من اأكرث العوامل تاثريًاعلى ت�سميم 

امل�سكن. ويالحظ من رقم  اجلدول )2( وال�سكل رقم )3( 

اأن اأكرب كمية من الإ�سعاع ال�سم�سي مبنطقة الدرا�سة �سجلت 

خالل ف�سل ال�سيف الذي ترتفع فيه معدلت درجة احلرارة 

ويبلغ  �ساعة.   13.5 اإىل  ت�سل  التي  ال�سم�ض  �سطوع  ومدة 

الإ�سعاع ال�سم�سي اأق�ساه يف �سهر يوليو وتبلغ كميته 407 واط 

م2  اليوم.اأما يف ال�ستاء فاإن كمية الإ�سعاع ال�سم�سي تنخف�ض 

يف مدينة جده وتبلغ اأدناها يف �سهر يناير )236.6 واط م2 

يف اليوم( )اجلرا�ض، 1426هـ، 88-1995م( . ويالحظ من 

اجلدولني رقم )1 و 2( وال�سكلني )2 و 3( اأن هناك اإرتباط 

وكمية  احلرارة  درجة  معدلت  بني  طردية  وعالقة  وا�سح 

الذي ترتفع فيه كمية  الوقت  اأنه يف  ال�سم�سي حيث  الإ�سعاع 

يعني  ترتفع معدلت درجة احلرارة. هذا  ال�سم�سي  الإ�سعاع 

ال�سيف  ف�سل  يف  وخا�سة  الدرا�سة  منطقة  يف  امل�ساكن  اأن 

ال�سم�ض  اأ�سعة  من  الكافية  واحلماية  التظليل  اإىل  حتتاج 

لتوفري اأكرب قدر من الراحة لل�سكان يف امل�سكن ولتوفري اأكرب 

امل�سكن  تربيد  ت�ستهلك يف  التي  الكهربائية  الطاقة  من  قدر 

وجدرانه اخلارجية وفراغاته الداخلية.

المناخ – محدداته - وعالقته بتصميم المساكن بمدينة جده                        د. فايده كامل بوقري
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الرطوبة النسبية: 
املدارية  املناطق  يف  عامة  ب�سفة  الن�سبية  الرطوبة  ترتفع 

والبحرية مما يجعلها من العوامل املوثرة تاأثريًا وا�سحًا على 

الراحة املناخية للم�سكن و�ساكنيه. وترتفع الرطوبة الن�سبية 

يف منطقة الدرا�سة اإرتفاعًا ملحوظًا يف منطقة الدرا�سة يف 

الن�سبية  للرطوبة  ال�سنوي  املعدل  ويبلغ   . ال�سنة  جميع �سهور 

يف مدينة جده 60%. ويالحظ من اجلدول رقم )3( وال�سكل 

رقم )4( اأن الرطوبة الن�سبية تبلغ  اأعالها يف �سهور ال�ستاء 

حيث يبلغ معدل ف�سل ال�ستاء 62% يف حني يبلغ معدل �سهور 

�سدة  من  تزيد  التي  املرتفعة  احلرارة  ب�سبب   %57 ال�سيف 

التبخر. هذا يعني اأنه ل توجد فوارق كبرية يف ن�سبة الرطوبة 

الن�سبية يف منطقة الدرا�سة بني ف�سلي ال�سيف وال�ستاء واأن 

ويرجع  جده.  مبدينة  العام  طوال  مرتفعة  الن�سبية  الرطوبة 

احلرارة  درجة  بني  الوثيق  الإرتباط  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب 

اإىل  الن�سبية  الرطوبة  اإرتفاع  يرجع  كما  الن�سبية،  والرطوبة 

يف  رئي�سا  دورًا  يلعب  الذي  الأحمر  البحر  من  القرب  عامل 

اإرتفاع معدلت الرطوبة الن�سبية مبنطقة الدرا�سة يف جميع 

الرطوبة  معدلت  يف  الإرتفاع  هذا  ال�سنة.  وف�سول  �سهور 

الن�سبية اأدى اإىل احلاجة اإىل اإتباع بع�ض املعاجلات واحللول 

التقليدية  خا�سة  جده  مبدينة  امل�ساكن  ت�سميم  يف  املناخية 

منها وخا�سة فيما يتعلق بتحقيق اأكرب قدر ممكن من التيارات 

الهوائية للتخل�ض من الرطوبة الن�سبية العالية.

جدول )3( معدلت الرطوبة الن�سبية العطمى وال�سغرى 

واملعدل العام  مبدينة جده خالل الفرتة من 1970 -2010م

امل�سدر: الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 

واجلدول من عمل الباحثة

الـمعدل )٪(ال�سغرى)٪(العظمى)٪(ال�سهر

991361يناير

981363فرباير

1001062مار�س

1001059اأبريل

100857مايو

100758يونيو

100854يوليو

1001361اأغ�سط�س

100568�سبتمرب

100768اأكتوبر

1001266نوڤمرب

981664دي�سمرب

99.610.261.7املعدل

�سكل )4( معدلت الرطوبة الن�سبية العظمى وال�سغرى واملعدل العام )%( مبدينة جده 

خالل الفرتة من 1970-2010م

امل�سدر:من عمل الباحثة اعتمادا على بيانات الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 
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جدول )4 ( اإجتاه ومعدل �سرعة الرياح مع بيان لأق�سى 

�سرعة رياح مبدينة جده ح�سب �سهور ال�سنة 

خالل الفرتة من 1970-2010م

امل�سدر: الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 

واجلدول من عمل الباحثة

ال�سهر
معدل �سرعة

 الرياح

اأق�سى �سرعة 

للرياح )عقدة(
اإجتاه الرياح

3638Nيناير

3434Nفرباير

3850Nمار�س

3540Nاأبريل

3235Nمايو

2931Nيونيو

2726Wيوليو

3234Nاأغ�سط�س

2930N�سبتمرب

2540Wاأكتوبر

3642Nنوڤمرب

3744Nدي�سمرب

32.537Nاملعدل

الرياح:
وامل�سيطرة  ال�سائدة   الرياح  هي  ال�سمالية  الرياح  تعد 

يوؤدي  حيث  الغربي  الجتاه  ويليه  الدرا�سة  منطقة  على 

وتكون  احلرارة.  درجة  تلطيف  اإىل  ال�سمالية  الرياح  هبوب 

البحر  امتداد  ب�سبب  غربية  �سمالية  عامة  ب�سفة  الرياح 

ال�سرقي  اجلنوب  اإىل  الغربي  ال�سمال  من  واإجتاهه  الأحمر 

جده  مدينة  على  وتتكون   .)208-205 �ض  فايد،1402،   (

يف ف�سل ال�سيف منخف�سات جوية توؤدي اإىل و�سول الهواء 

درجة  اإرتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  وال�سرق  اجلنوب  من  ال�ساخن 

احلرارة الأمر الذي اأدى اإىل وجود بع�ض احللول املناخية يف 

الإ�ستفادة  على  عملت  التي  جده  مبدينة  التقليدية  امل�ساكن 

من الرياح ال�سمالية وال�سمالية الغربية يف تربيد امل�سكن عن 

طريق توجيه فتحات امل�ساكن نحو ال�سمال قدر الإمكان وبناء 

البارد  الهواء  دخول  يف  تتحكم  التي  وامل�سربيات  الروا�سني 

ال�سرعة على مدينة جده  الرياح معتدلة  امل�ساكن. وتعد  اإىل 

الربيع  ف�سل  خالل  لها  معدل  اأعلى  ويبلغ  ال�سنة  مدار  على 

معــــــدل  يبلغ  حيث  مار�ض  �سهر  يف  وبالتحديد  عقده(   41(

ف�سل  وياأتي  عقدة(  ال�سهــــر)50  هذا  يف  الريـــــاح  �سرعة 

�سهر  يف  اأعاله  ويبلغ   )  38.6  ( الثانية  املرتبة  يف  ال�ستاء 

دي�سمرب واخلريف يف املرتبة الثالثة ) 37.3 ( وال�سيف يف 

 ،)5( رقم  و�سكل  رقم)4(  جدول   )30.3( الرابعة  املرتبة 

ت�سل  �سديدة  رياح  لهبوب  للرياح  جده  مدينة  تتعر�ض  كما 

احلارة  للرياح  املدينة  تتعر�ض  كما  عقدة،   50 اإىل  �سرعتها 

والأتربة  الغبار  معها  جتلب  التي  ال�سريعة  ال�سديدة  اجلافة 

حماية  ينبغي  لذلك  ل�سكانها.  �سحية  م�ساكل  يف  وتت�سبب 

املباين من الرياح املحملة بالأتربة والغبـار )الرئا�سة العامة 

للفرتة من  مناخيـــــة  بيانات   - البيــئة  وحمايــــة  لالأر�ســـــاد 

1970 – 2010م(.
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في  بها  المعمول  المناخية  والحلول  المعالجات 
المساكن القديمة بمدينة جده:

 يوؤدى تغري املناخ واإختالفاته اإىل اإختالف ت�سميم امل�ساكن 

واملباين من منطقة اإىل اأخرى تبعًا لختالف كميات ال�سعاع 

ال�سم�سي ال�ساقطة ودرجة احلرارة وحركة الرياح التي تعمل 

على نقل الهواء من مكان اإىل اآخر والرطوبة الن�سبية. وتوجد 

ت�سنيفات عديدة للمناخ من املناخ املعتدل اإىل املناخ احلار 

الذي ترتفع فيه  الرطوبة الن�سبية حيث كانت املباين ت�سمم يف 

املا�سي بطريقة تتالئم مع اخل�سائ�ض املناخية لكل منطقة 

مناخية معينة واإعتمد  ذلك يف الأ�سا�ض على على اعتبارات 

يعي�ض  الذي  امل�سكن  لالإن�سان داخل  الراحة احلرارية  توفري 

فيه ب�سب عدم توفر و�سائل التربيد والتكييف التي تعتمد على 

الطاقة الكهربائية.  وتهدف اإ�سرتاتيجيات الت�سميم املناخي 

حتقيق  اإىل  احلارة  املدارية  املناطق  يف  وامل�ساكن  للمباين 

جتنب  املبنى  ت�سميم  يف  يراعى  حيث  التربيد  اإحتياجات 

الإ�سعاع ال�سم�سي وعدم اإكت�ساب املبنى للحرارة والعمل على 

تربيد فراغاته بو�سائل خمتلفة.

ولقد عمل �سكان مدينة جده يف املا�سي كما �سبقت ال�سارة 

عدة  وا�ستخدموا  واملناخية  البيئية  العوامل  مراعاة  على 

املناخية  الظروف  ملواجهة  تخطيطية  واعتبارات  معاجلات 

حيث  مبانيهم  ت�سميم  عند  املناخية  للم�سكالت  للت�سدي 

والأحوال  الظروف  مع  يتنا�سب  مبا  ت�سمم  املباين  كانت 

احلرارية ملنطقة الدرا�سة التي ترتفع فيها درجات احلرارة 

يناير  )دي�سمرب-  ال�ستاء  �سهور  ماعدا  ال�سنة  �سهور  معظم 

طوال  الن�سبية  الرطوبة  اإرتفاع  اإىل  بال�سافة  فرباير(   –
العام، كما متكن م�سمموا امل�ساكن من الإ�ستفادة من املوارد 

الطبيعية  البيئة  يف  واملتوفرة  املتجدده  الطبيعية  والطاقات 

الأهداف  من  جمموعة  حتقيق  وا�ستطاعو  الرياح  كطاقة 

اأهمها توفري الظل واحلماية من الإ�سعاع ال�سم�سي  التي من 

والأفنية  ال�سيقة  ال�سوارع  على  بالإعتماد  الهواء  وحتريك 

املك�سوفة املعروفة با�سم اخلارجة بال�سافة اإىل تنظيم درجة 

)كاحلجر  البناء  مواد  باإ�ستخدام  امل�سكن  داخل  احلرارة 

طبيعية  عزل  بخ�سائ�ض  تتميز  (التي  واخل�سب  املنقبي 

للحرارة وبالتايل تعمل على تخفي�ض درجة احلرارة وحتقيق 

على  والعتماد  امل�سكن  داخل  لل�سكان  احلرارية  الراحة 

الإ�ساءة الطبيعية من خالل اإ�ستخدام امل�سربيات والروا�سني 

التي توفر للمبنى الإ�ساءة والتهوية واخل�سو�سية. كما روعي 

مبا  ال�سوارع  جانبي  على  املبنى  ارتفاع  املباين  ت�سميم  يف 

يحقق كمية كافية من الظل للمبنى كحل مناخي يعمل على 

توفري الظل والتقليل من تعر�ض املباين لالإ�سعاع ال�سم�سي.

يف  توفريها  مت  التي  املناخية  احللول  من  العديد  وهناك 

ا�ستخدمت  جده.فقد  مدينة  يف  القدمية  واملباين  امل�ساكن 

على  �سقفت  حيث  ال�سوارع  يف  الت�سميمية  املعاجلات  بع�ض 

�سكل اأقبية ) قباب( ك�سارع الندى الذي ميكن م�ساهدته يف 

املنطقة املركزية للمدينة وذلك للحماية من العوامل املناخية 

وتخفيف  ال�سيف  ف�سل  يف  خا�سة  احلرارة  درجة  كارتفاع 

كمية ال�سعاع ال�سم�سي ولتوفري الظل، وهي تعد من املعاجلات 

املناخية التي حتمي ال�سكان املت�سوقني من التعر�ض املبا�سر 

الراحة احلرارية  يحقق  الهواء مبا  ال�سم�ض وحتريك  لأ�سعة 

للمت�سوقني وزائري ال�سوق. وي�ساعد ت�سقيف ال�سوارع وتظليلها 

على خف�ض درجة حرارة الهواء بحوايل4˚م . 

)wmasr.com(

املنطقة  يف  القدمية  ال�سكنية  املباين  ودرا�سة  وبفح�ض 

التاريخية ملدينة جده  اإت�سح مدى حر�ض م�سمموا امل�ساكن 

املعاجلات  بع�ض  ا�ستخدام  على  املا�سي  يف  جده  مدينة  يف 

امل�سكن  ل�ساكني  الراحة احلرارية  لتوفري  املعمارية  واحللول 

تعد من  التي  البناء  امل�ستخدمة يف  املواد  نوعية  اأهمها  ومن 

املبنى  حرارة  درجة  ارتفاع  من  للوقاية  جدًا  الهامة  الأمور 

النوافذ  منها  تبنى  التي  املواد  اختيار  حيث  من  وخا�سة 

الفيزيائية  اخلوا�ض  مع  يتنا�سب  مبا  وال�سقوف  واجلدران 

للتو�سيل واملقاومة والنفاد احلراري وعاك�سية ال�سوء وانتقال 

احلرارة من الأجواء اخلارجية اإىل داخل املبنى، كما عملوا 

على ال�ستفادة من املواد املتوفرة يف بيئتهم املحلية املالئمة 

احلراري  العزل  يف  عالية  بكفاءة  تتمتع  التي  احلار  للمناخ 

واأهمها احلجر املنقبي وهو من اأف�سل مواد البناء الطبيعية 

التي تعمل على توفري العزل احلراري للمبنى ملا يتمتع به من 

خوا�ض حرارية، كما ي�ساعد اللون الأبي�ض لهذا احلجر على 

عك�ض جزء كبري من الإ�سعاع ال�سم�سي املتوفر يف املنطقة، كما 

اأنه من املواد ذات ال�سعة احلرارية العالية الأمر الذي يعمل 

15 �ساعة  اإىل  الذي ي�سل  النفاذ احلراري  على زيادة زمن 

وقتا  ت�ستهلك  �سوف  اخلارجية  احلرارة  اأن  على  يدل  مما 

طوياًل للو�سول اإىل فراغات املبنى الداخلية وبذلك حتتفظ 

الفراغات الداخلية بالهواء البارد معظم �ساعات النهار التي 

اخل�سب  مادة  ويعد  اخلارجية.  احلرارة  درجة  فيها  ترتفع 
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من اأف�سل املواد التي تتنا�سب وطبيعة املناخ احلار ملا يتميز 

قابليته  اإىل  بالإ�سافة  احلرارة  تو�سيل  عدم  خا�سية  من  به 

لمت�سا�ض وفقد الرطوبة، لذلك فقد مت اإ�ستخدام اخل�سب 

يف املباين القدمية يف ت�سميم الفتحات اخلارجية والروا�سني 

وامل�سربيات )�سكل 6( التي تتميز بها امل�ساكن احلجازية يف 

عامة  ب�سفة  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الغربية  املنطقة 

ومدينة جده ب�سفة خا�سة. ونظرًا لإرتفاع الرطوبة الن�سبية 

الأحمر  البحر  قربها من  ب�سبب  العام يف مدينة جده  طوال 

املعاجلات  كاأحد  البناء  يف  اجلب�ض  مادة  اإ�ستخدمت  فقد 

املرتفعة  الن�سبية  الرطوبة  معدلت  ملقاومة  املهمة  املناخية 

ملا تتمتع به هذه املادة من قابلية لإمت�سا�ض الرطوبة حيث 

لياًل  اجلو  من  الرطوبة  اإمت�سا�ض  على  اجلب�ض  مادة  تعمل 

اأما يف النهار فاإن تلك املادة تعمل مع اإرتفاع درجة احلرارة 

على طرد الرطوبة املخزونة فيهالأمر الذي اأدى اإىل معاجلة 

ما  اإىل  بالإ�سافة  جده  مدينة  يف  الرطبة  املناخية  الظروف 

احلرارة  لدرجة  عك�ض  خا�سية  من  الأبي�ض  اللون  به  يتمتع 

وتقوية اجلدران وعزلها مما يقلل من ت�سقق املبنى.  

�سكل )6( الرو�سان لأحد امل�ساكن القدمية مبدينة جده
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بمدينة  الحديثة  المباني  بتصميم  وعالقته  المناخ 
جده:

 توؤثر عنا�سلر املناخ تاأثريا كبريا يف ت�سميم املباين وخا�سة 

من حيث ال�سكل واللون والفتحات والألوان واملواد امل�ستخدمة 

الت�سميم  يف  وا�سحا  العمران  تاأثري  يظهر  كما  البناء،  يف 

الدرا�سات  اأو�سحت  وقد  للم�سكن.   واخلارجي  الداخلي 

والت�سميم  املناخية  املحددات  بني  العالقة  اأن  احلديثة 

العمراين من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند ت�سميم 

اأخذها  يتم  التي  املناخية  واملحددات  الظروف  واأن  املباين 

من  التقليل  اإىل  توؤدي  امل�ساكن  ت�سميم  عند  الإعتبار  يف 

8˚م– 11˚م.  درجة حرارة امل�ساكن مبعدل يرتاوح ما بني 

)حممد،1995م( واأن �سعور الن�سان بعدم الراحة احلرارية 

34˚م  يبداأ عندما ترتاوح درجة احلرارة اخلارجية ما بني 

27˚)كمونة،1988م،(.  الفعالة  احلرارة  ودرجة  35˚م   –
انزعاجًا حراريًا  ال�سنة  اأكرث ف�سول  ال�سيف هو  واأن ف�سل 

حيث ت�سل درجة احلرارة الفعالة فيه يف مدينة جده اإىل 27 

)بوقري، 1425هـ(. لذلك يتعني على م�سممي امل�ساكن الأخذ 

يف العتبارالعوامل واملحددات املناخية والظروف احلرارية 

التي  الدرا�سة  مبنطقة  للم�ساكن  ت�سميمهم  عند  للمنطقة 

ترتفع عليها درجات احلرارة والرطوبة والأ�سعة ال�سم�سية يف 

معظم ف�سول و�سهور ال�سنة وخا�سة يف ف�سل ال�سيف الذي 

40˚م  الـ  تتجاوز  النهار  يف  مرتفعة  حرارة  درجات  ي�سجل 

الأمر الذي يتطلب منهم اأخذها بعني الإعتبار عند ت�سميم 

املباين.

ويعد ت�سميم امل�ساكن اأحد اأهم الأ�ساليب الهامة يف توفري 

احلماية والراحة حيث كانت امل�ساكن واملباين ت�سمم ب�سكل 

يعمل  القدمي  املعماري  وكان  املناخية  الظروف  مع  يتالئم 

من  قدر  اأكرب  وتوفري  احلرارية  الراحة  توفري  على  جاهدًا 

التهوية واحلماية الطبيعية للم�سكن وذلك لعدم توفر و�سائل 

واأجهزة التكييف والتربيد.

الدرا�سة  مبنطقة  ال�سكنية  املباين  اإ�ستقراء  خالل  ومن 

كانت  التي  املناخية  واحللول  املعاجلالت  اأن  جليًا  اإت�سح 

يف  تطبق  مل  امل�ساكن  ت�سميم  عند  املا�سي  يف  ت�ستخدم 

ت�سميم  واأ�سبح  الو�سع متاما  اختلف  الوقت احلا�سر حيث 

ت�سميمية  اإعتبارات  وفق  يتم  الدرا�سة  منطقة  يف  امل�ساكن 

مما  الطبيعية  املناخية  البيئة  خ�سائ�ض  مع  متوافقة  غري 

اإرتفاع  اأبرزها  ت�سبب يف ظهور العديد من امل�ساكل التي من 

درجة حرارة امل�ساكن وحاجتها اإىل التربيد الذي اعتمد على 

التكييف والتربيد با�ستخدام الطرق ال�سناعية التي اأدت اإىل 

اإرتفاع كمية الطاقة امل�ستهلكة يف تربيد وتكييف امل�ساكن مبا 

اأن املعاجلات واحللول  يوفر الراحة احلرارية للم�سكن ،كما 

املناخية الطبيعية التي كانت ت�ستخدم يف املا�سي وخا�سة فيما 

يتعلق بتوفري عامل احلماية من العوامل املناخية التي تعمل 

على زيادة درجة حرارة املبنى كالأ�سعة ال�سم�سية واحلرارة 

املرتفعة ل تتوافق مع اخل�سائ�ض الطبيعية ملنطقة الدرا�سة 

وذلك على عك�ض املباين القدمية التي �سممت فيها بطريقة 

متال�سقة ومتقاربة لتوفري اأكرب قدر من الظل واحلماية من 

اأ�سعة ال�سم�ض بحيث لتتعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض اإل قدر ي�سري 

اإىل  املت�سربة  الطاقة  من  والتقليل  والأ�سطح  الواجهات  من 

داخل امل�سكن. 

ات�سح  جده  مبدينة  احلديثة  ال�سكنية  املباين  وبدرا�سة 

التي  املناخية  واملعاجلات  املناخية  العوامل  اأن  للباحثة 

يف  ت�ستخدم  تعد  مل  التقليدية  املباين  يف  بها  معموًل  كان 

على  دخيلة  اأجنبية  ت�سميميات  ودخلت  احلديثة  املباين 

الجنليزية  كالت�سميمات  الدرا�سة  ملنطقة  املناخية  البيئة 

تتنا�سب والظروف  التي ل  والإيطالية والفرن�سية والأ�سبانية 

والرطبة،  احلارة  املناخية  والأحوال  جده  ملدينة  املناخية 

اأكرث احللول امل�ستخدمة يف امل�ساكن احلديثة  اأن  كما لوحظ 

وذلك  والبيج  الأبي�ض  كاللون  الفاحتة  الألوان  اإ�ستخدام  هو 

حيث  ال�سم�سي  الإ�سعاع  وكمية  الألوان  بني  الوثيقة  للعالقة 

تعمل الألوان الفاحتة على  عك�ض كمية كبرية من الأ�سعة التي 

ت�سقط عليها الأمر الذي يوؤدي دورًا وا�سحًا يف تقليل درجة 

حرارة امل�سكن اخلارجية وبالتايل تقليل ت�سرب احلرارة اإىل 

داخل امل�س�سكن.

وبدرا�سة ت�سميم املباين يف الأحياء ال�سكنية  املختلفة يف 

لالأحياء  امليدانية  الزيارة  من  للباحثة  ات�سح  جده   مدينة 

امل�ستوى  ذات  ال�سمالية   الأحياء  يف  املباين  اأن  املختلفة 

املعاجلات  بع�ض  فيها  ت�ستخدم  التي  هي  املرتفع  املعي�سي 

املناخية احلديثة حيث يتم فيها ا�ستخدام العوازل احلرارية 

وللحد  الكهربائية  لتوفريالطاقة  امل�ساكن  من   %18.8 يف 

املباين  تقارب  حيث  من  اأما  املرتفعه.  احلرارة  درجات  من 

م�ستقيمة  وال�سوارع  متال�سقة  غري  املباين  فاإن  وتال�سقها 

حركة  اإعاقة  عدم  على  �ساعد  مما  متعرجة  وغري  وعري�سة 

من  قدر  لأكرب  وال�سماح  والرمال  بالأتربة  املحملة  الرياح 
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الأ�سعة ال�سم�سية من الرتكيز على املبنى، كما ت�سمح بتحرك 

يف  احلال  هو  كما  الهواء  وجتميع  بتخزين  ت�سمح  ول  الهواء 

ال�سوارع واملمرات ال�سيقة مما �ساهم يف زيادة درجة حرارة 

اأدى  الكهربائية مما  بالطاقة  التكييف  واإعتماده على  املبنى 

اإىل عدم تهوية امل�ساكن بال�سكل اجليد. كما اأن املباين تكاد 

التال�سق  هذا  واأن  اخللفية  الواجهات  من  متال�سقة  تكون 

كانت  التي  املناخية  واحللول  املعاجلات  قبل  من  ياأتي  مل 

ت�ستخدم يف املا�سي لتوفري الظل وتقليل امل�ساحات املعر�سة 

لأ�سعة ال�سم�ض واحلفاظ على ركود الهواء البارد وامنا ب�سبب 

اأمانة مدينة جده لالإرتدادات ال�سكنية  لتحقيق  ا�سرتاطات 

اخل�سو�سية وخا�سة من الناحية الجتماعية والدينية.

للمبنى  اخلارجي  الت�سميم  حيث  من  املباين  اأمات�سميم 

املواد  ونوعية  والفتحات  والأ�سقف  اللون  اأو  املكن  توجيه  اأو 

امل�ستخدمة يف البناء وغريها من الأمور التي يجب مراعاتها 

عند ت�سميم املباين اأوامل�ساكن فقد اإت�سح للباحثة من خالل 

الزيارة امليدانية ملباين وم�ساكن منطقة الدرا�سة الآتي:

التصميم الخارجي للمبنى:
     عند ت�سميم املباين من اخلارج يراعى فيها اعتبارات 

الهواء يف  لالإ�ستفادة من حركة  املنطقة  ال�سائدة يف  الرياح 

الغربية  وال�سمالية  ال�سمالية  الرياح  وتعد  امل�سكن.  تربيد 

)بوقري،  الدرا�سة  منطقة  يف  ال�سائدة  الرياح  هي  والغربية 

من  النوع  هذا  يعد  حيث  �سابقًا-   اأ�سرنا  كما  1424هـ(- 

الرياح هو ال�سائد يف معظم �سهور وف�سول ال�سنة، كما اأنها 

التي تعمل على تلطيف درجة حرارة املبنى لقدومها  الرياح 

من مناطق باردة يف ال�سمال ومن اجلهات البحرية يف الغرب. 

ويوؤثر ت�سميم املباين اخلارجي من حيث التال�سق والتباعد 

الرياح، حيث  واإجتاه  �سرعة  والإرتفاع يف  وال�سكل اخلارجي 

توؤدي املباين املتال�سقة اإىل زيادة �سرعتها والإ�ستفادة منها 

ن�سوء  يف  املبنى  اإرتفاع  ي�ساعد  حني  يف  امل�سكن  تربيد  يف 

تلطيف  اإىل  يوؤدي  الذى  الأمر  املباين  حول  هوائية  تيارات 

درجة حرارة املبنى )الأحيدب،1423 ،�ض137(.

اأن معظم  اإت�سح  وبدرا�سة املباين احلديثة يف مدينة جده 

من  الإ�ستفادة  ميكنها  ل  بطريقة  �سممت  ال�سكنية  املباين 

فاملباين  الرياح  واإجتاه  �سرعة  يف  املتمثلة  الطبيعية  التهوية 

امل�ستوى  ذات  الأحياء  يف  وخا�سة  معظمها  يف  مرتفعة  غري 

اأن املباين  الفلل،كما  املعي�سي املرتفع الذي يغلب عليه طابع 

املباين  لميكن  الذي  الأمر  وا�سعة  وال�سوارع  متال�سقة  غري 

من ال�ستفادة من حركة الرياح التي تعمل على تربيد املباين 

كما هواحلال يف املباين التقليدية القدمية التي ا�ستفادت من 

اإجتاه الرياح و�سرعتها يف ن�سوء التيارات الهوائية التي ت�سمح 

للهواء البارد الذي ينتج من تال�سق املباين يف الدخول اإىل 

فهي  احلدثة  املباين  اأما  الداخلية  فراغاته  وتربيد  امل�سكن 

مغلقة وتعتمد على التربيد ال�سناعي بوا�سطة اأجهزة التربيد 

اإثارة  على  �ساعد  املباين  تال�سق  عدم  اأن  كما  والتكييف، 

الأتربة والغبار مما �ساعد على زيادة التلوث ودخول الهواء 

احلار اإىل الفناء اخلارجي للمبنى وبالتايل �سمح لأكرب كمية 

زيادة  وبالتايل  املبنى  خارج  الرتكز  اإىل  احلار  الهواء  من 

درجة حرارته الداخلية.

 

توجيه المباني:
تعد كمية ال�سعاع ال�سم�سي من اأهم العوامل التي توؤثر يف 

توجيه املبنى، كما يعد توجيه املباين يف املناطق احلارة ح�سب 

اعتبار اأ�سعة ال�سم�ض اأهم من اعتبار اجتاه الرياح. وتختلف 

مدينة  وت�ستقبل  اآخر  اإىل  ف�سل  من  ال�سم�سية  الأ�سعة  كمية 

ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سم�سية  الأ�سعة  من  وافرة  كمية  جدة 

اأقل  )407 وات م2 يف اليوم(.وتعترب الواجهة ال�سمالية من 

الواجهات تعر�سا لل�سم�ض يف املناطق احلارة، ولهذا يف�سل 

توجيه املباين يف مدينة جده نحو ال�سمال واجلنوب حتى تتم 

ال�ستفادة من اأكرب قدر من الظل وعدم ال�سماح لأكرب قدر 

من الأ�سعة ال�سم�سية من التوغل اإىل داخل املبنى.

ومن درا�سة توجيه املباين يف مدينة جده ات�سح اأن معظم 

يوؤدي  الأمر الذي  املباين )55%( توجه نحو الغرب وال�سرق 

من  طويلة  فرتة  خالل  ال�سم�ض  لأ�سعة  املبنى  تعر�ض  اإىل 

النهار وبالتايل رفع درجة حرارة املبنى واحلاجة اإىل التربيد 

اإىل ال�سغط على حمطات  بالطرق الغري طبيعية مما يوؤدي 

توليد الكهرباء خا�سة يف ف�سل ال�سيف. 

لون المباني:
الأ�سعة  بكمية  وجدرانه  املبني  وحوائط  اأ�سقف  لون  يتاأثر 

ال�سم�سية ال�ساقطة على املبنى. ويعد لون املبنى من العنا�سر 

كمية  بني  وهناك عالقة  له.  الداخلي  املناخ  تتحكم يف  التي 

الإ�سعاع ال�سم�سي التي متت�سها املباين ودرجة اإكت�ساب املبنى 

للحرارة.

المناخ – محدداته - وعالقته بتصميم المساكن بمدينة جده                        د. فايده كامل بوقري
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أسقف المباني:
ال�سكل  الدرا�سة  ملنطقة  الطبيعية  اخل�سائ�ض  حتدد 

بيئة  من  ال�سكل  ذلك  ويختلف  املباين  لأ�سطح  اخلارجي 

جيد  حراري  مو�سل  املبنى  �سطح  ويعد  اأخرى.  اإىل  مناخية 

يوؤثر على درجة حرارة املبنى لذا يجب حمايته من احلرارة 

اخلارجية باإ�ستخدام بع�ض املعاجلات املناخية التى حتد من 

اإكت�سابه للحرارة.

 ويعد ال�سطح املائل والقبابي من اأن�سب الأ�سكال يف املناطق 

احلارة التي ت�سقط عليها كمية كبرية من ال�سعاع ال�سم�سي 

درجات احلرارة  فيها  ترتفع  التي  ال�سيف  خا�سة يف ف�سل 

تزيد من  والقبابية  املائلة  فالأ�سقف  املئوية.  الأربعينات  اإىل 

كمية ال�سعاع ال�سم�سي املنعك�ض وبالتايل تخفف من  التو�سيل 

احلراري وبالتايل خف�ض درجة حرارة امل�سكن. لذلك يف�سل 

اإ�ستخدام ال�سقوف املائلة والقبابية يف املناطق التي ت�ستقبل 

مدينة  يف  احلال  هو  كما  ال�سم�سية  الأ�سعة  من  كبرية  كمية 

اإىل    ت�سل  التي  ال�سم�سية  الأ�سعة  كمية  بها  ترتفع  التي  جده 

407 واط م2 يف اليوم وخا�سة يف ف�سل ال�سيف الأمر الذي 

يحتم ت�سميم اأ�سقف املباين بطريقة حتد من كمية ال�سعاع 

حرارة  درجة  لتخفيف  منها  كمية  اأكرب  وتعك�ض  ال�سم�سي 

الطاقة  ا�ستهالك  من  والتخفيف  الدرا�سة  مبنطقة  املباين 

الكهربائية التي ينتج عنها العديد من امل�سكالت القت�سادية 

الكهرباء  توليد  حمطات  على  ال�سغط  كزيادة  والجتماعية 

الكهربائية  الطاقة  تكلفة  واإرتفاع  الكهربائي  التيار  وانقطاع 

منظقة  يف  ال�سكنية  املباين  تربيد  يف  اإ�ستهالكها  وزيادة 

الدرا�سة. 

ويعد اللون الأبي�ض والألوان الفاحتة من اأف�سل الألوان التي 

يجب اإ�ستخدامها يف املناطق احلارة التي ترتفع عليها درجة 

احلرارة والرطوبة ملا لها من خا�سية عك�ض غالبية ماي�سقط 

الأبي�ض  باللون  املطلية  �سم�سي. فاجلدران  اإ�سعاع  عليها من 

يت�سرب  وبالتايل  ال�سم�ض  اأ�سعة  من   %90 عك�ض  على  تعمل 

جزء ب�سيط منها اإىل داخل املبنى على عك�ض الألوان الغامغة 

التي تعك�ض ن�سبة �سئيلة من اأ�سعة ال�سم�ض )10%( ويت�سرب 

جزءكبري منها اإىل داخل املبنى حموده،  1998(.

مبدينة  الفاحتة  الألوان  ت�ستخدم  التي  املباين  وبدرا�سة 

ت�ستخدم  الدرا�سة  منطقة  مباين  من   %92 اأن  وجد  جده 

يكرث  .ولهذا  والبيج  الأبي�ض  اللون  خا�سة  الفاحتة  الألوان 

اإ�ستخدام الألوان الفاحتة عند طالء امل�ساكن مبدينة جده ملا 

تخ�سع له مدينة جده من اإرتفاع يف كمية الإ�سعاع ال�سم�سي 

ودرجة احلرارة خا�سة يف ف�سل ال�سيف وذلك للتقليل من 

داخل  احلرارية  الراحة  وحتقيق  للحرارة  املبنى  اإكت�ساب 

اأمانة مدينة جده على مالكي  اإىل ا�سرتاط  املبنى بال�سافة 

املباين ب�سرورة طالئها باللون الأبي�ض كتحديد للون امل�ساكن 

مبدينة جده ولي�ض من قبل املعاجلات واحللول املناخية للحد 

من درجة احلراة والتخفيف من اكت�ساب املبنى للحرارة.

فقد  الدرا�سة  مبنطقة  امل�ساكن  �سقوف  ودرا�سة  وبفح�ض 

فيها  ت�ستخدم  مل  املباين  �سقوف  اأن  الدرا�سة  من  اإت�سح 

املعاجلات واحللول املناخية ب�سكل كبري حيث اأن معظم املباين 

)88%( يف الأحياء املختلفة تاأخد ال�سكل امل�ستوي ) امل�سطح( 

الإ�سعاع  من  كبرية  لكمية  املبنى  اإك�ساب  على  يعمل  الذي 

يوؤدي  مما  والتكييف  للتربيد  حاجته  اإىل  وبالتايل  ال�سم�سي 

ت�ستهلك  التي  الكهربائية  الطاقة  اإ�ستهالك  ن�سبة  زيادة  اإىل 

وامل�ساكن  املباين  تربيد  يف  جده  مدينة  يف  الطاقة  من   %70

ال�سعاع  كمية  فيه  تزيد  الذي  ال�سيف  ف�سل  يف  وخا�سة 

تقارير(.   – الكهرباء  �سركة   ( احلرارة  ودرجة  ال�سم�سي 

ال�سقوف  اأن  الدرا�سة  منطقة  يف  املباين  درا�سة  من  وات�سح 

املائلة والقبابية ت�ستخدم يف ن�سبة �سئيلة من امل�ساكن، حيث 

ال�سقوف )املائلة والقبابية( يف املباين املوجودة  ترتكز تلك 

املرتفعوبن�سبة  املعي�سي  امل�ستوى  ذات  ال�سمالية  الأحياء  يف 

)10%( وبن�سبة )2%( يف الأحياء ال�سمالية الغربية وال�سرقية 

حرارة  درجة  تخفيف  و  ال�سم�سي  ال�سعاع  كمية  من  للحد 

اأ�سعة ال�سم�ض ب�سكل مائل الأمر ايل �ساعد  امل�سكن و�سقوط 

على احلد من درجة حرارة امل�ساكن يف تلك الأحياء. اجلدير 

بالذكر اأن ا�ستخدام ال�سقوف املائلة والقبابية يف مدينة جده 

كان الهدف منها اإعطاء املبنى ناحية جمالية ب�سكل اأكرب من 

مراعاة الظروف املناخية ملنطقة الدرا�سة .

اخلارجي  للغالف  احلراري  العزل  مواد  اإ�ستخدام  ويعد 

للمبنى وال�سقوف من احللول التي تعمل على احلد من دخول 

احلرارة من ال�سطح اخلارجي ل�سقف امل�سكن يف النهار واإىل 

التقليل من  العوازل احلرارية على  وتعمل  الليل.  اخلارج يف 

اأ�سعة  من  الناجتة  للحرارة  اخلارجي  الغالف  اإمت�سا�ض 

ال�سم�ض. ولهذا فاإن اإ�ستخدام العوازل احلرارية يف املباين يعد 

من اأف�سل ال�سبل للحد من اإ�ستهالك الطاقة الكهربائية حيث 

تعمل تلك العوازل على احلد من 50% من احلرارة الداخلة 

اإىل املباين وبالتايل على تخفي�ض كمية الطاقة امل�ستهلكة يف 
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التربيد مبعدل 30 – 50 % )عثمان،1413هـ(.

على  يعملون  امل�ساكن  مالكي  اأن  الدرا�سة  من  ات�سح  وقد 

حرارة  درجة  من  للحد  لي�ض  احلرارية  العوازل  ا�ستخدام 

القت�سادية  القيمة  يف  توفري  لغر�ض  ماهو  بقدر  امل�سكن 

لفاتورة الكهرباء ولي�ض للمحافظة على البيئة وتوفري الطاقة 

الكهربائية والعتماد على الطاقات الطبيعية لتربيد امل�سكن. 

يحتاجون  امل�ساكن  مالكي  اأن  على  وا�سحة  دللة  يدل  وهذا 

املناخية  واحللول  املعاجلات  باأهمية  الكافية  التوعية  اإىل 

درجة  ارتفاع  من  للحد  الطبيعية  الطاقات  وا�ستخدام 

احلرارة يف امل�سكن. وقد ات�سح من نتائج عينة الدرا�سة على 

مبدينة  امل�ساكن  من   %80 اأن  جده  مبدينة  املختلفة  الأحياء 

جده لت�ستخدم فيها العوازل احلرارية واأن هذه الن�سبة تبلغ 

اأق�ساها )20%( يف الأحياء ال�سمالية ذات امل�ستوى املعي�سي 

املرتفع وذلك لتكلفة ا�ستخدام العوازل احلرارية خا�سة اإذا 

ماعرفنا اأن ا�ستخدام العوازل احلرارية اجليده ترفع التكلفة 

الرئي�سي  ال�سبب  كان  ولقد   .%30 مبعدل  للمبنى  الن�سائية 

الذي يجعل مالكي امل�ساكن يحجمون عن ا�ستخدام العوازل 

احلرارية هي التكلفة املادية لتلك العوازل.

توجيه المباني للداخل:
اإت�سح من الدرا�سة امليدانية اأن امل�ساكن احلديثة يف مدينة 

جده يف جميع اأحياء منطقة الدرا�سة لي�ستخدم فيها الفناء 

الداخلي ويتم العتماد كليًا على التربيد والتكييف بالطاقة 

التكلفة  اإىل عبء  توؤدي  التي  واإ�ستعمال املكيفات  الكهربائية 

يدل  وهذا  ال�سو�ساء.  وزيادة  للبيئة  وتلويثها  القت�سادية 

دللة وا�سحة على اأن املعماريني يف الوقت احلا�سر يعتمدون 

اعتمادا كليا على اأجهزة التربيد والتكييف  لتحقيق املالئمة 

ال�سغط على حمطات  زيادة  الذي عمل على  الأمر  املناخية 

توليد الكهرباء التي ت�ستهلك 70% من الطاقة الكهربائية يف 

احلارة   الفرتة  ويف  ال�سيف  ف�سل  يف  خا�سة  املباين  تربيد 

التي ترتفع فيها درجـات احلرارة وكمية الإ�ســعاع ال�سم�سـي 

)تقارير وزارة الكهرباء(.

فتحات المبنى :
تنفذ احلرارة اإىل داخل املبنى من خالل النوافذ والفتحات 

املوجوده يف املبنى. ويتاأثر عدد الفتحات وم�ساحتها بالظروف 

اجلوية خارج املبنى. وت�سمح الفتحات بدخول الأ�سعة ال�سم�سية 

املبا�سرة واملنعك�سة من الأر�ض واملباين ومن خاللها يح�سل 

التبادل احلراري بني داخل املبنى وخارجه يف خمتلف ف�سول 

ال�سنة، كما يت�سرب من خاللها ال�سوء اإىل الغرف الداخلية 

للمبنى )الأحيدب، 1423هـ،�ض134(. 

وبدرا�سة املباين ال�سكنية مبدينة جده ات�سح  متيز املباين 

اخلارجية  الفتحات  بكرثة  الدرا�سة  منطقة  يف  احلديثة 

ي�سمح  احلديث  املعماري  النمط  هذا  م�ساحتها.  واإت�ساع 

اإىل  الدخول  وللحرارة  ال�سم�سية  الأ�سعة  من  كبرية  لكميات 

املباين يف  ي�ساعد على رفع درجة حرارة  الذي  الأمر  املبنى 

حني تعد الفتحات اخلارجية ذات امل�ساحات ال�سغرية والعدد 

القليل من الأمور التي توؤدي اإىل احلد من  من كمية ال�سعاع 

ال�سم�سي الداخلة اإىل امل�سكن وهي من احللول املناخية التي 

خا�سة  امل�سكن  داخل  نحو  احلرارة  ت�سرب  من  للحد  عملت 

التي  النوافذ  اأن  الدرا�سة  من  واإت�سح  والنهار.  ال�سيف  يف 

متثل الفتحات يف املباين ال�سكنية احلديثة يف جميع الأحياء 

التي  الكبرية  امل�ساحات  ذات  اخلارجية  الفتحات  ت�ستخدم  

اأمتار،  اأربعة  حوايل  اإىل  امل�ساكن  بع�ض  يف  م�ساحتها  ي�سل 

كما ت�ستخدم فيها مادة الزجاج والأملنيوم املو�سلني اجليدين 

للحرارة التي تعمل على اكت�ساب وتو�سيل احلرارة اإىل املبنى 

للحرارة.  الفاعلة  املو�سلة  خل�سائ�سها  وذلك  �سريع  ب�سكل 

وهذا لينا�سب مع الظروف املناخية ملنطقة الدرا�سة. ويرجع 

ال�سبب يف ذلك رواج هذا النوع من النوافذ يف ال�سوق املحلي 

منا�سبته  وعدم  اخل�سب  مادة  �سعر  ارتفاع  اإىل  بالإ�سافة 

اأما  لونه.  وتغيري  ت�سققه  اإىل  توؤدي  التي  العالية  للرطوبة 

اجليد  املقاوم  التيك  خ�سب  ي�ستخدم  كان  فقد  املا�سي  يف 

للحرارة والرطوبة املرتفعة يف مدينة جده اإل اأن اإرتفاع �سعر 

هذا النوع من اخل�سب – التيك- الذي ي�سل �سعر املرت اإىل 

يعزفون  امل�ساكن  مالكي  جعل  �سعودي-  ريال  اآلف  ثالثة 

كان  الذي  )التيك(  اخل�سب  من  النوع  هذا  ا�ستخدام  عن 

وال�سبابيك.  والأبواب  النوافذ  بناء  يف  املا�سي  يف  ي�ستخدم 

ن�سبة  اأن  اإت�سح  جده  مدينة  يف  احلديثة  املباين  وبدرا�سة 

املباين التي يغلب عليها الفتحات الوا�سعة التي تاأخذ ال�سكل 

املربع وامل�ستطيل وغري املثلث )61.8%( الأمر الذي ي�ساعد 

على دخول اأكرب كمية من ال�سم�ض واحلرارة اإىل داخل املبنى  

خا�سة يف الأحياء وال�سمالية مقابل 38.2% للفتحات ال�سيقة  

امل�ستوى  ذات  وم�ساكن  ال�سعبية  امل�ساكن  يف  ت�ستخدم  التي 

املعي�سي املتو�سط ) ال�سقق ال�سكنية(. 

المناخ – محدداته - وعالقته بتصميم المساكن بمدينة جده                        د. فايده كامل بوقري
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الربودة  حتقق  بطريقة  ت�سمم  التي  النوافذ  وتعد 

من  وامل�سربيات(  )الروا�سني  املبنى  لداخل  واخل�سو�سية 

اأجنح املعاجلات املناخية التي تنا�سب املناطق احلارة الرطبة 

والرطوبة  احلرارة  درجات  عليها  ترتفع  التي  جده  كمدينة 

الن�سبية يف معظم �سهور ال�سنة وخا�سة �سهور ال�سيف. وتعد 

من  القدمية  البيوت  يف  املوجودة  وامل�سربيات(  )الروا�سني 

اأجنح املعاجلات التي اإ�ستخدمت يف امل�ساكن القدمية مبدينة 

جده ب�سكل خا�ض ويف البيوت احلجازية يف املنطقة الغربية 

من اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل عام.

 ويتفق التكوين الهيكلي للم�سربيات والروا�سني مع الظروف 

معدلت  بها  ترتفع  التي  جده  مدينة  يف  ال�سائدة  املناخية 

اأن�سب  من  وهي  ال�سنة،  ف�سول  معظم  يف  ال�سم�سي  ال�سعاع 

البيئية  الظروف  تنا�سب  التي  املناخية  واملعاجلات  احللول 

الروا�سني وامل�سربيات  واملناخية ملدينة جده حيث تعمل تلك 

تلطيف  ويف  للغرف  الداخل  ال�سوء  كمية  يف  التحكم  على 

درجة حرارتها من خالل الهواء الذي ميرمن بني الفتحات 

يف  وجودها  امل�سربية  فقدت  وقد  الروا�سني.  يف  املوجودة 

من  الرغم  على  جده  مبدينة  احلديثة  الع�سرية  امل�ساكن 

التي  املتقابلة  وامل�ساكن  املباين  لكرثة  و�سرورتها  اأهميتها 

ولي�ض  وال�ساءة  التهوية  يف  اخلارجية  الفتحات  على  تعتمد 

على الفناء الداخلي كما كان م�ستخدما يف امل�ساكن القدمية 

تلك  ت�سمح  حيث  امل�سكن  لأهل  اخل�سو�سية  توفر  التي 

الروا�سني لل�سيدات بالنظر اإىل اخلارج دون اأن يراهم اأحد 

من املارة يف ال�سارع.  

ول  للخارج  الروؤية  فر�سة  وامل�سربيات  الروا�سني  وتتيح 

الفتحات  لوجود  وذلك  املبنى  لداخل  بالروؤية  للمارة  ت�سمح 

ال�سغرية بني اأجزاء اخل�سب املوجود يف الروا�سني اأو خالل 

الفتحات ال�سغرية يف الأ�سكال الهند�سية املفرغة واملوجودة 

يف الرو�سان كما �ساعد الرو�سان على حتقيق ن�سبة اإ�ساءة يف 

الداخل اأقل منها يف اخلارج. كما انها تعمل على عزل املبنى 

فيتم  العزل  بطبيعته  اخل�سب  اإن  حيث  اخلارج  عن  حراريا 

�سواء على  للمبنى  ال�سم�ض احلارقة  اأ�سعة  و�سول  دون  احلد 

اجلدار اأو خالل الفتحات )النوافذ( كما مينع دخول الرياح 

احلارة املحملة بالأتربة والغبار واملعروفة برياح ال�سموم بعد 

اإ�سطدامها بالواجهات اخل�سبية الكبرية امل�ساحة التي تقلل 

من �سرعة الرياح وبالتايل من ت�ساقط حبات الرمل املحملة 

مع الرياح خارج الفتحات ال�سغرية يف الرو�سان.

حيث  من  رئي�سيًا  دورًا  للرو�سان  باأن  القول  ميكننا  وبهذا 

وامل�ساهمة  الروؤية  خ�سو�سية  وحتقيق  والإنارة  التهوية 

وظيفتان  الرو�سان  يحقق  ،حيث  حراريًا  املبنى  عزل  يف 

وقد  النفعية.  والوظيفة  اجلمالية  الوظيفة  وهما  هامتان 

اإىل  جده  مدينة  �سهدتها  التي  القت�سادية  الطفرة  ادت 

الغربية  الت�ساميم  لدخول  التقليدية  العمارة  على  الق�ساء 

اإىل  بيئة مدينة جده احلرارية بال�سافة  التي لتتنا�سب مع 

عن  نتجت  التي  الأحياء  اإىل  القدمية  املدينة  اأهايل  اإنتقال 

النمو العمراين وال�سكاين للمدينة مما اأدى اإىل هجر املباين 

القدمية وتاأجريها للوافدين مما اأدى اإىل اإختفاء الروا�سني 

وامل�سربيات  �سكل )7( يف امل�ساكن احلديثة.

الروا�سني  اأن  جده  مبدينة  املباين  درا�سة  من  واإت�سح 

امل�ساكن  يف  جدًا  حمدود  نطاق  على  ت�ستخدم  وامل�سربيات 

احلديثة، كما تقت�سر تلك الروا�سني وامل�سربيات على اأحياء 

جمالية  كناحية  والتحلية  واملرجان  اخلالدية  كحي  حمدودة 

التقليدية  العمارة  �سكل  على  املحافظة  دون  فقط  للم�سكن 

وت�سميم النوافذ والفتحات مبا يتنا�سب مع الظروف املناخية 

الأمناط  وجود  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  ويرجع  واحلرارية. 

املعمارية احلديثة وعدم اإهتمام الأجيال ال�ساعدة والنا�سئة 

الت�ساميم  ودخول  القدمية  العماره  �سكل  على  باملحافظة 

الروا�سني  اأن  كما  والإجنليزية،  الأ�سبانية  خا�سة  الغربية 

ت�سمم  مل  الدرا�سة  مبنطقة  احلديثة  املباين  يف  املوجودة 

اأفتقد  جمالية  كناحية  واإمنا  املناخية  الظروف  على  للتغلب 

اإليها  الإ�سارة  التي مت  الأ�سا�سية  وظائفه  اإىل  الرو�سان  فيها 

�سابقًا )اخل�سو�سية والتهوية والإ�ساءة والعزل احلراري(.

القباب واألقبية:
التي  املناخية  اأهم احللول  اأحد  والأقبية  القباب  تعد        

تعمل على احلد من درجة حرارة املباين وامل�ساكن، وهي اأحد 

املعاجلات املناخية التي ت�ستخدم للحد من اأ�سعة ال�سم�ض ومن 

القباب  اأن  املعروف  من  اأنه  حيث  املرتفعة.  احلرارة  درجة 

بال�سافة  ال�سم�سية  اأ�سعة  �سقوط  زاوية  تقليل  على  تعمل 

يوؤدي دورًا وا�سحًا يف  اإىل �سقوطها ب�سكل مائل الأمر الذي 

وتخفيف احلمل احلراري  امل�سكٍن  التقليل من درجة حرارة 

على املبنى. وبدرا�سة فاح�سة للمباين يف مدينة جده اأت�سح 

امل�ستوية  الأ�سطح  ت�ستخدم  املباين  اأن معظمها )94% ( من 

واأن املباين التي يغلب غليها الطابق القبابي توجد يف بع�ض 
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امل�ساكن  اأما  الغربية  وال�سمالية  وال�سرقية  ال�سمالية  الأحياء 

الذي  الأمر  القباب  فيها  ت�ستخدم  فال  اجلنوبية  الأحياء  يف 

يزيد من درجة اكت�ساب املبنى للحرارة وبالتايل رفع درجة 

حرارة املبنى وحاجته اإىل التربيد اأكرث من غريه. 

مالقف الهواء وإستخدتمها في المبانى:
        ت�سمم املالقف لالإ�ستفادة من حركة الرياح واإجتاهاتها 

امللقف  ت�سميم  فكرة  وتعتمد  احلارة.  املناطق  يف  ال�سائدة 

يقوم  كما  للم�ساكن  بالدخول  النقي  للهواء  ال�سماح  على 

وحتديد  الف�ساءات  يف  املتجمع  احلار  الهواء  من  بالتخل�ض 

التي  احللول  اأحد  وهي  منه.  اخلارج  الهواء  وكمية  �سرعة 

ت�ستخدم يف املباين للتقليل من درجة حرارة املبنى يف النهار. 

يف  وجودها  ينعدم  يكاد  الهواء  مالقف  اأن  بالذكر  اجلدير 

املباين احلديثة واإ�ستخدمت ب�سكل حمدود يف بع�ض امل�ساكن 

 %1 وبالتحديد يف العمائر ال�سكنية بن�سبة ب�سيطة ل تتجاوز 

بع�ض  لوحظت يف  كما  مدينة جده،  امل�ساكن يف  من جمموع 

�سكل )7(الروا�سني وامل�سربيات امل�ستخدمة يف املباين القدمية

الأحياء ال�سمالية وبالتحديد يف م�سكنني فقط يف مدينة جده 

يف  ال�سائدة  املناخية  الظروف  فيه  روعي  ب�سكل  بنائهما  مت 

منطقة الدرا�سة واإ�ستخدمت فيهما جميع العنا�سر املعمارية 

للمباين القدمية �سكل )8(.

وبهذا ميكننا القول اأن الظروف والأحوال املناخية مل تعد 

تراعى عند ت�سميم املباين مبدينة جده ومل يتم اأخذها بعني 

الإعتبار كما هو احلال يف امل�ساكن القدمية. ويرجع ال�سبب 

يف ذلك اإىل الإعتماد على الو�سائل احلديثة يف تربيد وتهوية 

امل�ساكن وخا�سة التي ي�ستخدم فيها الطاقة الكهربائية. 

المناخ – محدداته - وعالقته بتصميم المساكن بمدينة جده                        د. فايده كامل بوقري
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�سكل )8( ملقف للهواء امل�ستخدم يف اأحد امل�ساكن مبدينة جده

المواد المستخدمة في البناء:
البناء  مواد  اختيار  يف  يف  املوؤثرة  العوامل  من  املناخ  يعد 

التي تبنى بها املباين يف اأي منطقة. وتعد احلرارة والرطوبة 

من اأهم عوامل املناخ املوؤثرة يف ت�سميم املباين ونوعية املواد 

ترتفع  التي  احلارة  املناطق  وحتتاج  البناء.  يف  امل�ستخدمة 

فيها معدلت الرطوبة الن�سبية كما هو احلال يف مدينة جده 

اإرتفاع  ب�سبب  وذلك  احلراري  التو�سيل  �سعيفة  مواد  اإىل 

يف  العظمى  احلرارة  درجة  معدل  فيها  ي�سل  التي  احلرارة 

ف�سل ال�سيف اإىل 39˚م  وت�سقبل كميات كبرية من الأ�سعة 

البيئة،بيانات  وحماية  لالأر�ساد  العامة  )الرئا�سة  ال�سم�سية 

املحددات  من  البناء  مواد  وتعد  1970-2009م(.  املناخ، 

والبيئية  املناخية  الظروف  معاجلة  يف  كبري  اأثر  لها  التي  

خا�سة يف املناطق احلارة التي ترتفع بها احلرارة والرطوبة 

ب�سكل  وال�سقوف  اجلدران  مواد  اختيار  ويعد  الن�سبية. 

لتحديد  احلراري  والنفاد  التو�سيل  خ�سائ�ض  مع  يتنا�سب 

األأمور  اإىل داخله من  انتقال احلرارة من خارج املبنى  مدة 

الهامة عند ت�سميم املباين. وقد كانت املباين القدمية تبنى 

اأهمها  التي من  العزل احلراري  مبواد ذات كفاءة عالية يف 

احلجر املنقبي وهو من اأف�سل مواد البناء التي توفر العزل 

جزء  عك�ض  على  يعمل  اأنه  كما  للمبنى   الطبيعي  احلراري 

يعمل  مما  املبنى  على  ال�ساقطة  ال�سم�سية  الأ�سعة  من  كبري 

على احلد من دخول احلرارة اإىل امل�سكن واحلد من خروج 

الهواء البارد اإىل اخلارج �سكل )9(. اأما يف املباين احلديثة 

ال�سكان  اأعداد  يف  الكبرية  للزيادة  ونتيجة  جده  مدينة  يف 

التي  البناء  مواد  توفر  وعدم  العمراين  والمتداد  والنمو 

املناخية  الظرروف  على  للتغلب  املا�سي  يف  ت�ستخدم  كانت 

اكت�ساب  وخا�سة من حيث عدم  بها مدينة جده  تتمتع  التي 

ت�ستخدم  تعد  فلم  حدتها  من  والتخفيف  للحرارة  املبنى 

املباين  يف  واخل�سب  املنقبي  كاحلجر  التقليدية  البناء  مواد 

هي  اأ�سبحت  جديدة  مواد  وظهرت  جده  مدينة  يف  احلديثة 

ال�سمنت  وهي  الدرا�سة  منطقة  مباين  معظم  على  الغالبة 

ول  احلراري  التو�سيل  جيدة  مواد  وكلها  والزجاج  واحلديد 

تخدم الظروف املناخية ول تعمل على معاجلتها مبدينة جده. 

وهناك بع�ض املباين التي ي�ستخدم فيها الطوب الأحمر وهي 

مادة رديئة يف التو�سيل احلراري وتعمل على عزل احلرارة 

للمبنى خا�سة يف  العزل احلراري  وتوفري  للمبنى  اخلارجية 

الفراغات الداخلية للمبنى ب�سكل اأكرب من الطوب ال�سمنتي 

الذي يعد مو�سل جيد للحرارة. وقد بلغت ن�سبة املباين التي 

ت�ستخدم الطوب الأحمر الردئ التو�سيل للحرارة يف مدينة 

 %69.2 مقابل   %30.8 الدرا�سة  عينة  اأحياء  جده يف جميع 

للطوب ال�سمنتي اجليد التو�سيل للحرارة )بوقري،1424هـ( 

الأمر الذ يعمل على زيادة اكت�ساب املبنى للحرارة وبالتايل 

حاجته اإىل التربيد. وبهذا يت�سح لنا اأن املباين احلديثة يف 

مدينة جده لتعك�ض املوؤثرات البييئية واملناخية والقت�سادية 

التي  الغرب  لعمارة  تقليد  وا�سبحت  والجتماعية  والدينية 

املناخية مما  الدرا�سة  بيئة منطقة  تنا�سب ول تتالئم مع  ل 

يتطلب ا�ستخدام و�سائل ونطم غري طبيعية يف تربيد املباين 

احلديثة وعدم ا�ستخدام الطاقات الطبيعية التي كانت تتوفر 

يف العمارة التقليدية يف املباين القدمية التي لزالت موجوده 

قامت  التي  للمدينة  املركزية  املنطقة  يف  جده  مدينة  يف 
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�سكل)9( مبنى من اخل�سب واحلجر املنقبي

الباحثة بزيارتها والوقوف على املعاجلات واحللول املناخية 

واإعتمادهم  لها  القدمية  املباين  م�سمموا  مراعاة  ومدى 

وذلك  التربيد  يف  والرياح  ال�سم�ض  طاقة  على  كليًا  اإعتمادًا 

التي  البناء  مواد  من  مناخية  ت�ساميم  اأ�ساليب  باإ�ستخدام 

عملت على عدم انتقال احلرارة اإىل داخل املبنى وبقاء اجلو 

الداخلي للمبنى باردا معظم �ساعات النهار وعن طريق احلد 

من كمية دخول كميات كبرية من الأ�سعة ال�سم�سية عن طريق 

التو�سيل  ال�سعيفة  البناء  مواد  واختيار  الفتحات  ت�سميم 

كاحلجر املنقبي واخل�سب واإ�ستخدام مالقف الهواء والأفنية 

الداخلية وال�ستفادة من الرياح ال�سائدة واإجتاهها يف تربيد 

املباين. 

وبهذا ميكن القول اأن اإ�سرتاتيجيات ت�سميم امل�سكن مبدينة 

جده تتطلب حتقيق تربيد امل�ساكن وذلك بالعمل على جتنيب 

املبنى ك�سب احلرارة  واحلماية من الأ�سعة ال�سم�سية وتوفري 

الطبيعية  والطاقات  املوارد  على  بالعتماد  للمبنى  الظالل 

البيئة خا�سة يف النهار وال�سيف وتنظيم درجة  املتوفرة يف 

احلرارة يف الليل والنهار من خالل اإ�ستعمال مواد البناء التي 

تتنا�سب مع توفري احلماية من اأ�سعة ال�سم�ض ودرجة احلرارة، 

وحتقيق التهوية الطبيعية عن طريق ا�ستخدام بع�ض املعاجلات 

والعمل  الداخلية  والأفنية  الهواء  كمالقف  املناخية  واحللول 

واإ�ستخدام  ال�سيقة  ال�سوارع  بت�سميم  الهواء  حتريك  على 

لتحقيق  التقليدية  املباين  يف  امل�ستخدمة  املعمارية  العنا�سر 

امل�سربيات  بت�سميم  الهتمام  خالل  من  الطبيعية  الإ�ساءة 

للم�ساكن  الواعي  املباين احلديثة.والتخطيط  والروا�سني يف 

ال�سائدة يف  مبا ي�سمن مالئمتة للظروف والأحوال املناخية 

منطقة الدرا�سة.

وخال�سة القول اأن املباين ال�سكنية حتتاج اإىل  مهارات عالية 

يف الت�سميم واإىل م�سممني ومهند�سني يقدرون مدى حاجة 

حتديدها  �سبق  التي  احلارة  الفرتة  يف  التربيد  اإىل  املباين 

بالفرتة من مايو اإىل اأكتوبر خا�سة يف النهار وعدم الإعتماد 

والإعتماد  والتكييف  التربيد  يف  ال�سناعية  الطرق  على 

من  امل�سكن  حماية  على  تعتمد  التي  الطبيعية  الطرق  على 

للحرارة من خالل توظيف  املبنى  ال�سم�ض ومن ك�سب  اأ�سعة 

لها من  ملا  الرياح   واإجتاه  املتمثلة حركة  املناخية  املحددات 

دور رئي�سي يف املحافظة على البيئة واحلد من تلوث الهواء 

الناجت عن اإ�ستخدام اأجهزة التربيد والتكييف.

المناخ – محدداته - وعالقته بتصميم المساكن بمدينة جده                        د. فايده كامل بوقري
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العمراني  للتصميم  المقترحة  المناخية  المعالجات 
بمدينة جده:

لت�صميم  املقرتحة  املعاجلات  من  العديد  هناك   

امل�صاكن مبدينة جده بالن�صبة لتوجيه وت�صميم املباين 

ومن اأهمها:

بالنسبة لتوجيه المبنى:
يف�سل توجيه املباين يف مدينة جده نحو ال�سمال واجلنوب 

وت�سهيل حركة  الظل  وتوفري  ال�سم�ض  لأ�سعة  التعر�ض  لتقليل 

الرياح لال�ستفادة من نظام هبوب الرياح الباردة على مدينة 

فيهما  ترتفع  التي  واخلريف  �سهورال�سيف  يف  خا�سة  جده 

احلرارة والرطوبة الن�سبية وترتفع فيها قيم موؤ�سر احلرارة 

احلارة  املناطق  يف  فاملباين  )بوقري،1425هـ(.  والرطوبة 

لعتبارات  خ�سوعها  من  اأكرث  ال�سم�ض  لعتبارات  تخ�سع 

حركة الرياح وتوجيه املباين نحو ال�سمال واجلنوب فى منطقة 

الدرا�سة يتميز بال�ستفادة من تيارات الهواء ال�سمالية لتهوية 

الفراغات املعمارية �سيفا واحل�سول على ال�ستخدام الأمثل 

)حممد،  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  مع  ال�سم�سية  لالإ�ساءة 

1995م(. لذلك يكون تف�سيل توجيه املباين نحو ال�سمال اأوًل 

ثم  التوجيه اإىل اجلنوب بعد ذلك حيث تكون عملية التظليل 

اأقل  ت�ستقبل  الواجهة اجلنوبية  وحدها  لأن  ما ميكن  اأ�سهل 

كمية من اأ�سعة ال�سم�ض فى ف�سل ال�سيف  )الوكيل و�سراج، 

1986م(.

الغربية  الواجهات  نحو  املباين  توجيه  يكون  األ  يف�سل 

ال�سم�سية  الأ�سعة  من  كمية  لأعلى  تتعر�ض  لأنها  وال�سرقية 

�سيفا واأقل كمية  �ستاء.

ال�سرقية  ال�سمالية  نحوالواجهة  املباين  توجيه  عدم 

الأ�سعة �سيفا  لكمية كبرية من  لتعر�سها  الغربية  وال�سمالية 

نحو  املباين  توجيه  عدم  يف�سل  كما  �ستاء.  قليلة  وكمية 

تتعر�ض  الغربية  واجلنوبية  ال�سرقية  اجلنوبية  الواجهات 

لكمية كبرية من الأ�سعة �ستاء و�سيفًا )ال�سيد،1991م(.

غري  الغرب  اإىل  ال�سم�ض  لأ�سعة  بالن�سبة  التوجيه  ويعد 

مرغوب يف املباين كم اأنه اأ�سواأ من التوجيه ال�سرقي. ولذلك 

الو�سائل  وعمل  الغرب  نحو  الفتحات  توجيه  عدم  يجب 

لأ�سعة  تعر�سها  ملنع  واملنا�سبة  الالزمة  املناخية  واملعاجلات 

ال�سم�ض وخا�سة يف الأحياء ال�سمالية وال�سمالية الغربية التي 

توجه فيها الفتحات نحو الغرب لأن الفرتة التى تتطلب توفري 

هي  املبا�سرة  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  للم�سكن  احلرارية  الراحة 

الفرتة احلارة التي متثل 70% من �ساعات النهار طول العام 

واملتمثلة يف �سهور مايو حتى اأكتوبر. 

بالن�سبة ل�سكل املبنى.

العوامل  من  اإىل حماية  احلارة  املناطق  املباين يف  حتتاج 

املناخية املختلفة وخا�سة ال�سعاع ال�سم�سي ودرجة احلرارة 

لتحقيق الراحة احلرارية ل�سكانه التي تبنى على معيار %50 

ف�سل  يف  خا�سة  24ْم  الهواء  حرارة  ودرجة  ن�سبية  رطوبة 

ودرجة  ال�سم�سي  ال�سعاع  كمية  فيه  ترتفع  الذي  ال�سيف 

قدر  مدجمًا  املبنى  �سكل  يكون  اأن  لبد  لذلك  احلرارة. 

المكان واأن تكون امل�ساحة ال�سطحية �سغرية لتقليل الن�سياب 

احلراري اإىل داخل املبنى. 

بالنسبة للتظليل:
من  التقليل  حرارة  من  التقليل  اإىل  املباين  تظليل  يوؤدي 

ويوفر  احلرارية  الراحة  من  يزيد  اأنه  كما  ال�سيف  حرارة 

التي  احلرارة  من   %90 تظليل  وميكن  امل�ستهلكة  الطاقة 

يكت�سبها املبنى بالعديد من الطرق:

1 -  اإ�ستخدام النباتات لتظليل املبنى:

يعد اإ�ستخدام النباتات من الأمور الفعالة يف تظليل املبنى 

وجمايته من وهج ال�سم�ض واكت�ساب احلرارة ) �سكل )10( 

املناطق  يف  اخل�سرة  الدائمة  النباتات  اإ�ستخدام  ويف�سل 

اأكرب قدر ممكن  تظليل  منها يف  لال�ستفادة  الرطبة  احلارة 

من املباين.

2 -  اإ�ستخدام الطنف والزجاج املظلل يف اجلزء العلوي من 

الفتحات للحد من اأ�سعة ال�سم�ض وبالتايل احلد من احلرارة 

املكت�سبة للمبنى )�سكل 11(

وهي من اأب�سط طرق التظليل واأقلها تكلفة للعمل على احلد 

من احلرارة املكت�سبة واأ�سعة ال�سم�ض

من  للحد  والطنف  والربجولت  املظالت  اإ�ستخدام   -  3

للمبنى  املكت�سبة  احلرارة  من  احلد  وبالتايل  ال�سم�ض  اأ�سعة 

)�سكل 12(

من  للحد  والطنف  والربجولت  املظالت  اإ�ستخدام    -  4

للمبنى  املكت�سبة  احلرارة  من  احلد  وبالتايل  ال�سم�ض  اأ�سعة 

)�سكل 12(

5 -  ا�ستخدام املظالت وعاك�سات اأ�سعة ال�سم�ض وا ل�ستائر 

اخلارجية على �سبابيك املبنى ) �سكل )13( 
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�سكل )10( اإ�ستخدام النباتات للحد من اأ�سعة ال�سم�ض واحلرارة املكت�سبة

�سكل: )11( اأحد طرق التظليل املقرتحة للحد من حرارة املبنى  

اأ�سعة ال�سم�ض  وهي من احللول اجليده وال�سهلة للحد من 

الراحة  على  واملحافظة  للحرارة  املبنى  اكت�ساب  من  واحلد 

احلرارية  داخل املبنى والتقليل من فواتري التربيد وخا�سة 

ب�سكل  معزول  الغري  الزجاج  من  م�سنوعة  ال�سبابيك  كانت 

ل  التي  املناخات  يف  ت�ستخدم  التي  احللول  من  وهى  جيد 

تتطلب التدفئة يف ف�سل ال�ستاء.

المناخ – محدداته - وعالقته بتصميم المساكن بمدينة جده                        د. فايده كامل بوقري
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�سكل )13( املظالت وعاك�سات ال�سم�ض وال�ستائر

�سكل )14( التظليل من اجلدار وال�سقف

6- التظليل من اجلدار وال�سقف للحد من اإكت�ساب املبنى 

املباين  يف  وخ�سو�سا  ال�سيف  ف�سل  يف  خا�سة  للحرارة 

الداكنة اللون )�سكل 14(.

بالنسبة لتصميم المبنى:
املناخية  املحددات  بني  التن�سيق  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  لقد 

عند  املناخية  املعاجلات  وا�ستخدام  امل�سكن  عنا�سر  وبني 

ت�سميم امل�ساكن تقلل درجة احلرارة الداخلية للم�سكن عن 

حرارته اخلارجية بـ 8-11˚م )حممد، 1995م(. وتعد درجة 

احلرارة الفعالة التى ي�سعر فيها الإن�سان بالراحة احلرارية 

داخل امل�سكن هى 26˚م وي�سعر الإن�سان بعــدم الراحــة عندما 

تكون درجـــــة حرارة اجلو فى اخلــــارج اأكثـــــر من 34-35˚م 

)كمونه،1988، وحممد،1995م(. ولهذا يجب على م�سممي 

مناخية  معاجلات  اإ�ستخدام  جده  مبدينة  وامل�ساكن  املباين 

واإعتبارات ت�سميمية لتحقيق الراحة املناخية داخل امل�سكن  

على  يعتمد  الذي  التربيد  من  كفاءة  اأكرب  اإىل  وللو�سول 

املحددات الطبيعية قدر الإمكان وعدم الإعتماد على التربيد 

الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية فقط. ولذلك يجب على 

امل�سممني اإتباع الأتي لتحقيق الراحة احلرارية داخل املبنى 

والتخفيف من اإكت�سابه للحرارة قدر الإمكان.

اأ- بالن�سبة للحوائط:

عند ت�سميم احلوائط يجب :

على  تعمل  التي  اجليده  احلرارية  العوازل  اإ�ستخدام   -

عدم اإك�ساب املبنى للحرارة وبالتايل تربيده وتوفري الطاقة 

الكهربائية امل�ستخدمة يف تربيد املباين وامل�ساكن.

- اإحاطة امل�سكن باحل�سائ�ض والأ�سجار العالية لالإ�ستفادة 

من ظلها.
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ب - بالن�سبة ل�سكل ال�سقف:

طوال  املبا�سرة  ال�سم�ض  لأ�سعة  امل�سكن  �سطح  يتعر�ض 

التي  العوامل  اأهم  من  املبا�سرة  ال�سم�ض  اأ�سعة  وتعد  النهار. 

توؤثر على درجة حرارة ال�سطح اخلارجي للمبنى. ولهذا كان 

لبد من اإتخاذ تدابري ومعاجلات مناخية عند ت�سميم اأ�سقف 

معدل  تخفي�ض  اأجل  من  الدرا�سة  مبنطقة  واملباين  امل�ساكن 

تدفق احلرارة من ال�سطح اإىل املبنى ومن هذه التدابري:

مركبات  من  كجزء  احلرارية  العوازل  بع�ض  و�سع   -

ال�سقف. 

 - تغطية �سطح امل�سكن مبادة عاك�سة وعازلة للتخل�ض من 

الأ�سعة ال�سم�سية وما ينتج عنها من طاقة حرارية. 

- ترك فراغ هوائى عازل بني ال�سطح العلوى املعر�ض لأ�سعة 

احلرارة  نفاذ  من  للتقليل  امل�سكن  فراغات  وبني  ال�سم�ض 

ح�سو  مادة  اإ�ستخدام  ويف�سل  املبنى  داخل  اإىل  اخلارجية 

عازلة بني طبقات اأر�سية ال�سطح .

من  به  تتميز  ملا  واملائلة  القبابية  الأ�سقف  اإ�ستخدام   -  

املبنى  على  تركزها  وعدم  ال�سم�سية  الأ�سعة  ميالن  خا�سية 

املبنى  على  ال�ساقطة  ال�سم�سية  الأ�سعة  كمية  من  للتقليل 

والتقليل من  الظل  توفري  وبالتايل  ال�سيف  خا�سة يف ف�سل 

كمية احلرارة التي يكت�سبها املبنى.

ج - بالن�سبة للفتحات :

الدرا�سة كبرية  الفتحـــات فى منطقة  تكــون  اأن  يجــب   - 

وترتاوح ن�سبتها من 10 اىل0 2 % من م�ساحة احلائط وذلك 

وبالتايل  للمبنى  الداخلة  ال�سم�سية  الأ�سعة  للتقليل من كمية 

تخفيف حرارة املبنى  )بيومي، 1978م(

با�ستمرارية  ي�سمح  ب�سكل  الفتحات  و�سع  درا�سة  يجب    -

حترك الهواء داخل فراغات امل�ساكن وخا�سة الهواء ال�ساخن 

املتجمع فى اجلزء العلوى من الفراغات.

عليها  ال�ساقطة  الأ�سعة  من  الفتحات  حماية  يجب   -  

املظللة  النوافذ  لأن  لتظليلها  ال�سم�ض  كا�سرات  باإ�ستخدام 

بالكامل من اخلارج ميكن اأن تقلل 80% من احلرارة ال�سم�سية 

)حممد، 1995م( . 

للمبنى  الربودة  لتحقيق  وامل�سربيات  الروا�سني  اإ�ستخدام 

واحلد من درجة احلرارة وال�سعاع ال�سم�سي.

لالإ�ستفادة  اخلارجي  الهواء  تيار  باإجتاه  الفتحات  توجيه 

من التهوية الطبيعية.

لإجتاه  املواجهة  الأمامية  الواجهة  على  الفتحات  توجه 

الرياح والواجهة اخللفية بعك�ض اإجتاه الرياح.

واإ�ستخدام  ال�سم�ض  كا�سرات  بوا�سطة  الفتحات  تظليل 

الزجاج العاك�ض لأ�سعة ال�سم�ض ملا لهما من فعالية كبرية يف 

تخفي�ض احلرارة الناجتة من اأ�سعة ال�سم�ض وال�ساقطة على 

املبنى.

د- بالن�سبة ملواد البناء.

للحرارة  اإكت�سابها  التي متيز ببطء  البناء  اإ�ستخدام مواد 

واإ�ستعمال الطوب الأحمر واحلجر واخل�سب ملا يتميز به من 

خا�سية عدم اكت�ساب احلرارة.

ال�سكل  واإ�ستخدام  املباين  لأ�سقف  عازلة  مواد  اإ�ستخدام 

اأ�سعة  انعكا�ض  يف  وا�سح  دور  من  لهما  ملا  املائل  اأو  القبابي 

اأقل قدر  املبنى وحتقيق  ال�سم�ض  وعدم تركزها على �سطح 

من الأ�سعة ال�سم�سية.

اإ�ستخدام الألوان الفاحتة وغري مل�ساء يف طالء املباين ملا 

لها من خا�سية عك�ض الأ�سعة ال�سم�سية التي تقلل من نفاذية 

احلرارة اإىل داخل املبنى.

كاحلجر  للحرارة  التو�سيل  بطيئة  بناء  مواد  اإ�ستخدام 

والطوب الأحمر واخل�سب ملا تتميز به هذه املواد  من قدرة 

املبنى ونفاذ  ال�ساقطة على  ال�سم�ض  اأ�سعة  كبرية على عك�ض 

ن�سبة �سئيلة اإىل الداخل.

ملا  والأبواب  النوافذ  ت�سميم  يف  اخل�سب  مادة  اإ�ستخدام 

عن  الإمكان  قدر  والإبتعاد  احلراري  العزل  خا�سية  من  له 

للحرارة  اجليدين  املو�سلني  والألومنيوم  احلديد  اإ�ستخدام 

وباإعتبارها مواد م�ساعدة على اإنتقال احلرارة.

هـ - بالن�سبة للت�سميم اخلارجي للمبنى:

- اإ�ستخدام مواد العزل احلراري اجليدة العزل للعمل على 

احلد من دخول احلرارة من الغالف اخلارجي للم�سكن يف 

العوازل احلرارية على  الليل. وتعمل  النهار واإىل اخلارج يف 

الناجتة  للحرارة  اخلارجي  الغالف  اإمت�سا�ض  من  التقليل 

اإ�سافة  امل�سكن  حرارة  درجة  من  واحلد  ال�سم�ض  اأ�سعة  من 

على  والإعتماد  الكهرباء  لفاتورة  املالية  القيمة  توفري  اإىل 

اإ�ستخدام  ينبغى  ولهذا  امل�سكن.  لتربيد  الطبيعية  الطاقات 

احللول  اأجنح  من  تعد  التي  جده  مبدينة  احلرارية  العوازل 

يف  احلرارة  درجة  اإرتفاع  من  للحد  املناخية  واملعاجلات 

عند  املبنى  تكلفة  اإرتفاع  يف  تكمن  م�سكلتها  اأن  اإل  امل�سكن 

اإ�ستخدامها ب30% اإل اأن هذا ليعد من الأ�سباب التي حتد 
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الكهربائية  الطاقة  توفري  حيث  من  خا�سة  اإ�ستخدامها  من 

مالكي  يجعل  الذي  الرئي�سي  ال�سبب  فاإن  ولهذا  امل�ستهلكة. 

املباين  العوازل احلرارية يف  اإ�ستخدام  الإحجام عن  املباين 

يف مدينة جده هو اإرتفاع تكلفتها التي لتقارن بتوفري الراحة 

احلرارية للمبنى .

ويعد العزل مبثابة حاجز اأمام التدفق احلراري واحلفاظ 

على حرارة امل�سكن وي�سمم ب�سكل ي�سمن الراحة احلرارية 

اإىل  ت�سل  بن�سبة  والتربيد  التدفئة  فواتري  وخف�ض  ل�ساكنيه 

عزل  طريق  عن  اإما  طرق  بثالثة  العزل  ويكون   . الن�سف 

عزل  ويعد  الفتحات.  طريق  عن  اأو  وحوائطه  املبنى  �سقف 

ال�سقف من اأف�سل اأنواع العزل ملقدرته على عزل اأكرب كمية 

من احلرارة الداخلة اإىل املبنى )�سكل: 14(.

الخالصة والتوصيات:
واأثرها  املناخية مبدينة جده  املحددات  اإت�سح من درا�سة 

املحددات  اأهم  اأن  الدرا�سة  مبنطقة  املباين  ت�سميم  على 

املناخية التي توؤثر على ت�سميم امل�سكن مبدينة جده تتمثل يف 

كمية ال�سعاع ال�سم�سي ودرجة احلرارة التي ترتفع يف معظم 

�سهور ال�سنة وخا�سة خالل الفرتة املمتدة من مايو اإىل اأكتوبر 

واإرتفاع الرطوبة الن�سبية طوال العام، واإجتاه الرياح .

املناخ  اإقليم  �سمن  تقع  جده  مدينة  اأن  البحث  اأو�سح   -

باإرتفاع درجة احلرارة خا�سة يف  املداري احلارالذي يتميز 

اإىل   احلرارة  درجة  معدل  فيه  ت�سل  الذي  ال�سيف  ف�سل 

العام  طوال  الن�سبية  الرطوبة  اإرتفاع  اإىل  بالإ�سافة  39˚م 

واإرتفاع كمية الإ�سعاع ال�سم�سي يف ف�سل ال�سيف )407 واط 

م2 يف اليوم( بالإ�سافة اإىل اأن الرياح ال�سمالية و الغربية هي 

�سكل )14(  طرق عزل املباين للحد من نفاذ درجة احلرارة اإىل داخل املباين

الرياح امل�سيطرة على منطقة الدرا�سة، 

املحددات  وفق  لت�سمم  املباين  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت   -

الظروف  فيها  تراعى  ومل  الدرا�سة  ملنطقة  املناخية 

كما  مبانيها،  من  �سئيلة  ن�سبة  يف  اإل  املناخية  والإعتبارات 

اأن الإعتماد يف تربيد املباين يتم بالعتماد كليًا على الطاقة 

مبراعاة  وامل�سممني  املهند�سيني  اإهتمام  وعدم  الكهربائية، 

ب�سكل  اأ�ستخدمت  لو  التي  املناخية  واملحددات  الإعتبارات 

جيد لأمكن توفري 30% من الطاقة الكهربائية التي ت�ستخدم 

يف تربيد املباين.

من   %60 متثل  احلارة  الفرتة  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت   -

فيها  يتطلب  التى  الفرتة  وهي  العام  طوال  النهار  �ساعات 

الظل  من  قدر  اأكرب  وتوفري  للمبنى  احلرارية  الراحة  توفري 

والربودة، وحماية الفراغات املعمارية الداخلية. 

-  اأو�سحت الدرا�سة اأن الفرتة املمتدة من مايو اإىل اأكتوبر 

فال  ال�ستاء  ف�سل  اأما  التربيد،  اإىل  حتتاج  التي  الفرتة  هي 

يحتاج اإىل التدفئة لعدم اإنخفا�ض درجات احلرارة اإنخفا�سًا 

كبريا.

- اإت�سح من الدرا�سة اأن اأكرث املعاجلات املناخية امل�ستخدمة 

الفاحتة يف طالء  الألوان  اأ�ستخدام  الدرا�سة هي  يف منطقة 

جدران وحوائط امل�سكن.

احلديثة  املباين  وت�سميم  توجيه  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت   -
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والأ�سقف  الفتحات  حيث  من  وخا�سة  الدرا�سة  مبنطقة 

احللول  فيها  ت�ستخدم  مل  والتظليل   والتوجيه  واحلوائط 

على  وتعمل  امل�سكن  حرارة  درجة  من  حتد  التي  املناخية 

تربيده. 

املباين  امل�ستخدمة يف  البناء  مواد  اأن  الدرا�سة  اأظهرت   -

احلديثة يف مدينة جده مل تراعى فيها العتبارات املناخية 

ذات  املواد  من  هي  البناء  يف  امل�ستخدمة  املواد  معطم  واأن 

التو�سيل اجليد للحرارة.

- اأو�سحت الدرا�سة اأن مواد العزل احلراري التي تعمل غلى 

م�ساكن  بدرجة كبرية يف  ت�ستخدم  ل  امل�سكن  خف�ض حرارة 

تكلفة  اإرتفاع  اإىل  ال�سبب يف ذلك  واأرجعت  الدرا�سة  منطقة 

اأهميتها يف عدم نفاذ احلرارة  اإ�ستخدامها على الرغم من 

اإىل داخل املبنى.      

التوصيات:

للو�سول اإىل حلول منا�سبة ومالئمة للم�سكن ولتحقيق 

الراحة احلرارية تو�سي الدرا�سة بـالآتي:

ال�سم�ض  لعتبارات  تبعًا  جده  مدينة  فى  املبانى  توجيه   -

اأكرث من اأعتبارات الرياح .

- عدم توجيه امل�ساكن نحو ال�سرق والغرب  مااأمكن ذلك.

- تظليل املناطق املحيطة بامل�ساكن بالأ�سجارالعالية للتقليل 

من الأ�سعة ال�سم�سية ال�ساقطة على امل�سكن وبالتايل تربيده 

وعدم رفع درجة حرارته.

-اإ�ستخدام كا�سرات ال�سم�ض للح�سول على اأكرب قدر من 

التظليل وخا�سة الكا�سرات الأفقية والراأ�سية.

قدر  اكرب  لتوفري  وتال�سقها  املباين  جتمع  على  العمل   -

ممكن من احلوائط الغري معر�سة لأ�سعة

ت�سقطها  التى  الظالل  كمية  لزيادة  واأي�سا  ال�سم�ض،   -

املبانى على بع�سها البع�ض.

اإرتفاع �سقف الغرف لالإ�ستفادة من خا�سية �سعود  زيادة 

الهواء احلار وهبوط الهواء البارد.

اإ�ستخدام  وعدم  واملائلة  القبابية  ال�سقوف  -اإ�ستخدام 

ال�سم�ض  اأ�سعة  من  الأكرب  اجلزء  لعك�ض  امل�ستوية  الأ�سطح 

ال�ساقطة على املبنى.

احلوائط  يف  اجليدة  احلرارية  العوازل  اإ�ستخدام   -

والأ�سقف للعمل على احلد من اكت�ساب املبنى للحرارة.

- تقليل الفتحات وت�سغريها وحمايتها من اأ�سعة ال�سم�ض 

بحيث ترتاوح ن�سبة الفتحة بني 10-20 %  من م�ساحة احلائط 

املوجودة به .

احلديثة  امل�ساكن  يف  وامل�سربيات  الروا�سني  اإ�ستخدام   -

وعدم  امل�سكن  وتربيد  تهوية  يف  خ�سائ�سها  من  لالإ�ستفادة 

ال�سماح لن�سبة كبيوؤة من اأ�سعة ال�سم�ض من التوغل اإىل داخل 

امل�سكن.

مثل  احلراري  التو�سيل  الرديئة  بناء  مواد  اإ�ستخدام   -

عن  المكان  قدر  والبتعاد  والأخ�ساب  والأحجار  الطوب 

اإ�ستخدام املواد املو�سلة للحرارة كالزجاج والأملنيوم.

جده  مدينة  يف  املباين  جتميع  يف  املت�سام  احلل  اإتباع   -

للتقليل من تعر�ض الأ�سطح اخلارجية لأ�سعة ال�سم�ض وللحد 

من نفاذها اإىل داخل املبنى.
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