تأثير تصميم المباني
في توفير االستهالك
بمــا أننــا نعيــش فــي ظــروف بيئيــة حــارة ،فإنــه الشــك فــي أن لتصميــم
المبانــي وتخطيطهــا دوراً هامـ ًا فــي خفــض درجــة الحــرارة داخلهــا ،وبالتالــي
تخفيــض اســتهالك األجهــزة الكهربائيــة ،مــن تكييــف وإنــارة مــن خــال
تقليــل ســاعات تشــغيلها ،وتخفيــض حجمهــا ،لــذا فإنــه مــن الواجــب علــى
المصمميــن المعمارييــن اســتغالل الظــروف الطبيعيــة فــي تصميــم المبنــى
واالســتفادة مــن التكييــف الطبيعــي ،واإلنــارة الطبيعيــة قــدر المســتطاع
ونــورد هنــا عــدة طــرق مختلفــة تســاعد فــي تحســين المنــاخ داخــل المبنــى،
وذلــك للمبانــي الجديــدة قيــد التصميــم.
 -1الشكل العام للمبنى واتجاهاته:
إن الشــكل العــام المثالــي للمبنــى هــو الــذي يمكنــه مــن اســتقبال أقــل
كميــة مــن إشــعاع الشــمس ،وعليــه فــإن الشــكل المســتطيل هــو الشــكل
المثالــي للمبنــى بحيــث يكــون الضلــع الطولــي للمبنــى مواجهــا للشــمال.
 -2تصميم النوافذ:
تعتبــر فتحــات النوافــذ مــن نقــاط الضعــف فــي المبنــى ،والتــي تســمح
بانتقــال الحــرارة مــن وإلــى المنــزل بســهولة أكثــر مــن خــال الحوائــط
الجانبيــة ،لــذا يجــب تقليــل مســطحات النوافــذ إلــى الحــد الــذي ال يشــوه
جمــال المبنــى وال يمنــع مــن اإلضــاءة الطبيعيــة المناســبة مــن الدخــول مــع
التقليــل مــا أمكــن مــن مواجهــة النوافــذ المباشــرة ألشــعة الشــمس ،كمــا
أنــه بإمــكان المهنــدس المعمــاري تصميــم أشــكال هندســية مــن البــروزات،
بحيــث تعمــل كمظلــة لفتحــات النوافــذ ،األمــر الــذي يقلــل مــن تســرب أشــعة
الشــمس إلــى الداخــل ،كمــا يجــب أن يشــمل التصميــم جعــل زجــاج النوافــذ
مــن النــوع المــزدوج للمســاعدة فــي تقليــل تســرب الحــرارة داخــل المبنــى.
 -3التشجير:
ً
التشــجير المناســب يعطــي راحــة وتوفيــرا فــي الطاقــة فــي الشــتاء والصيــف،
فمــن الناحيــة الجنوبيــة للمبنــى مــن المفضــل زراعــة األشــجار المتســاقطة
األوراق فــي الشــتاء ،وذلــك لعمــل تظليــل مــن أشــعة الشــمس فــي الصيــف،
والســماح ألشــعة الشــمس بالمــرور فــي الشــتاء ،أمــا فــي النواحــي الشــمالية
والغربيــة والشــرقية فمــن المفضــل زرع أشــجار دائمــة الخضــرة لتمنــع أشــعة
الشــمس مــن الدخــول إلــى داخــل المنــزل فــي الصيــف ،ولتعمــل مصــداً
للريــاح فــي الشــتاء يحــد مــن قــوة الريــاح.

 -4استخدام األلوان الفاتحة:
تتمتــع األلــوان الفاتحــة بخاصيــة عكــس األشــعة ســواء كانــت أشــعة شــمس
أو أشــعة إنــارة داخليــة ،لــذا يفضــل أن تكــون دهانــات الحوائــط الخارجيــة
أو الرخــام أو الحجــر المســتخدم مــن النــوع الفاتــح ،وذلــك لعكــس أشــعة
الشــمس ،وتقليــل امتصاصهــا للحــرارة ،وتســريبها داخــل المبنــى ،ممــا
يعنــي تخفيــض اســتهالك التكييــف ،وبالتالــي التوفيــر فــي االســتهالك.
كمــا يفضــل أن تكــون الدهانــات الداخليــة مــن النــوع الفاتــح ،وذلــك لعكــس
أشــعة الشــمس ،وتقليــل امتصاصهــا للحــرارة ،وتســريبها داخــل المبنــى،
ممــا يعنــي تخفيــض اســتهالك التكييــف ،وبالتالــي التوفيــر فــي االســتهالك.
كمــا يفضــل أن تكــون الدهانــات الداخليــة مــن النــوع الفاتــح ،وذلــك حتــى
يمكــن اســتخدام الحــد األدنــى مــن أجهــزة اإلنــارة ،وبالتالــي تخفيــض تأثيــر
حــرارة اإلنــارة داخــل المبانــي ،والــذي يــؤدي بــدوره إلــى تقليــل حجــم معــدات
التكييــف ،وتقليــل ســاعات عملهــا ،ممــا يعنــي تقلي ـ ً
ا فــي االســتهالك علــى
المــدى البعيــد.

