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الملخص
إن هبوب الرياح المحملة بالغبار والرمال في المناطق الصحراوية المأهولة بالسكان ظاهرة

بيئية خطيرة تعاني منها العمارة الصحراوية ،بوصفها مشكلة مهمة تأخذ حي از كبي ار من اهتمام

الباحثين حول العالم ،والذين يسعون جاهدين ،إليجاد حلول مناسبة للحد منها ،نظ ار ألثارها
الخطيرة على البيئة والسكان .
يقدم البحث إلى معالجات معمارية لمقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار على العمارة الصح اروية
بمستويين يتناول األول تصميم المباني ابتداءا  ،ويتحدث الثاني  :عن المعالجات المعمارية المقترحة
 ،لمقاومة اآلثار السلبية الناتجة عن الرمال والغبار من خالل التعامل مع واقع الحال  ،وعليه جاء
البحث على مبحثين يتناول األول العملية التصميمية لمقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار  ,ويقدم
الثاني معالجات معمارية على واقع الحال للتقليل من اآلثار المذكورة.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من توصيات تمكن المهندس المعماري من الوقوف على الحلول
المناسبة للتقليل من اآلثار السالبة للرمال والغبار على المباني الصحراوية .

Architecture Treatments for to Control of windblow sand and dust in the Architecture Desert
Abstract
The wind carrying dust that blows in the desert area which is full of
people is dangerous environmental phenomenon by which the desert
architecture; where it is a significant issue taking an attraction by
architects in all over the world. Those architects work hard to find the
suitable solution to put an end to the phenomenon for its dangerous
effects on the environmental on people.
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This research presents architecture treatments resisting the bad
effects of sand and dust on desert architecture in two levels: the first one
tackling the initial design of buildings, and the second one presents the
suggested architectural treatments for decreasing the negative effects
resulting from sand and dust, throughout dealing with the present
buildings that built in the past. Thus, the research falls into two parts: the
first one deals with the design process resisting the negative influence of
sand and dust, while the second tackles the architectural amendments on
the present architecture amendments on the present architecture for
reducing the for mention effects.
The study concludes with certain recommendations that enable the
architects to find the suitable solutions for reducing the negative effects
of sand and dust on the desert buildings.

المقدمة
إن المشاااكل الناتجااة عاان المنااا الصااحراوي السااي

ال تقتصاار علااا مشاااكل ال ارحااة

الح ارريااة فحسااإ إنمااا نااا ناوا أكثاار إزعاااه ااو تلااو الهاوا بالغبااار والرماال  .حيا
إنا اه م اان الواج ااإ عل ااا المهندس ااين المعم اااريين والمص ااممين الحضا اريين ال ااذين يمارس ااون
مهنااتهم فااو المنااا

الصااح اروية أن يكون اوا واع اين وبشااكل كبياار أل ميااة التعاماال م ا

اآلثار السلبية الناتجة عن الغبار والرمال علا العمارة فو الصح ار

 ,ولكان اذا الاوعو

ناااد ار مااا يتاارجم إلااا حلااول تصااميمية مناساابة  ,ففااو الساانوار األخي ارة ت ا ثرر التصاااميم
المنفااذة فااو المسااتو نار الصااحراوية ت ا ث ار كبي ا ار بالمفااا يم المسااتوردة ماان المنااا
المنااا المعتاادل .حي ا
عملهاام فااو المنااا

إن الخ ااو العريضااة للمصااممين والمخ

ذار

ااين الااذين يمارسااون

الصااحراوية تسااتند علااا التجربااة العمليااة لقلااة الد ارسااار النظرياة فااو

توفير المبادئ واألسس فو فهم ت ثير األبنية علا الغبار المترسإ.
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المعالجات المعمارية لتقليل اآلثار السلبية للرمال والغبار
على العمارة في الصحراء

المعالجار المعمارية علا مستوى معالجة واق الحال

المعالجار المعمارية علا مستوى التصميم
 - تغيير مسار الريا
بالارمال
المح املة
والغبار .
من تسرإ الرمالوالغبار عبر الفتحار .



 التخ ي المتضام,شكل المبنا ,اتجاه
المبنا ,المبانو علا
شكل. V

 تقليل كمية الرمالوالغبـــار الــمحـمولة
بالهواء



 تغيير مسار الرياحالمحــملة بالــــــرمال
والغبار

 اختيار مواق مناسبةللفتحار .
.

التشجير ,تنسي الفضا ارالخارجية ,استخدام األسوار
والحواجز ,استخدام الستائر
ومرشحار الهوا  ,استخدام
األس ح المحتجزة .
احكام غل الفتحار  ,جعل
الفتحار سهلة التحكم غلقا
وفتحا



الشكل ( )1المعالجار المعمارية لتقليل اآلثار السلبية للرمال والغبار علا العمارة فو الصح ار (الباحثان)
(الباحثان)

اصف الرملية والغبار
اآلثار السلبية للعو
(الباحثان)
إن مص لح غبار ) )DUSTيستخدم لوصف الدقائ الناعمة التو تنتقل معلقة فو الهوا
بسبإ التيارار الدوارة المض ربة للريا  .أما مص لح (الغبار الس حو ) فيشير إلا الغبار

الذي نجده علا األرض وفو ال ر ...الخ .وان أكثر الغبار فو الغالف الجوي و عبارة عن
دقائ

نجد ا معلقة بالهوا

لفترار

ويلة نسبيا من الزمن (,)Erell&Tsoar,1997, p225

ويستخدم مص لح الغبار لوصف جسيمار صلبة صغيرة جدا تكون موجودة قو البيئة بعد

ترسبها  ,وتكون مصادر الغبار أما

بيعية أو اص ناعية ( Lorenzi and others,2011,

,)p970والعواصف الرملية والغبارية من الظوا ر الم لوفة فو المنا
العالم  ,حي

الجافة وشبه الجافة فو

تعتبر العواصف الغبارية واحدة من أ م مؤشرار ظا رة التصحر  ,وتحد

عندما

تكون للريا قوة رف كافية لدقائ الرمال والغبار (شيرزاد,1191 ,ص. )33وان نا سو فهم عام
يتعل بالعواصف الرملية بسبإ الفشل فو التمييز مابين الرمل والغبار (.)Merghani, 1998,p18

 -1تأثيرات الرمال والغبار
للرمال والغبار أثار سلبية بيئية كبيرة علا العماارة والبيئاة العمرانياة  ،حيا
اآلثااار ماان خااالل ثااال

يمكان د ارساة اذه

عمليااار أساسااية لحركااة الرمااال والغبااار ااو االنكماااو والنقاال والترساايإ

( .)Merghani,1998,p5حيا ا

تتح اار دق ااائ الرم ااال والغب ااار م اان خ ااالل الها اوا باالعتم اااد عل ااا
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كتلتهااا وقااوة القااوى الديناميكيااة الهوائيااة التااو تعماال عليهااا كمااا موضااح فااو الشااكل ( . )2فناااد ار مااا
ترتفا الاادقائ الكبيارة فااو سا ح األرض ماان خااالل تاااثير الحبيبااار األصااغر الموصااوفة حركتهااا
ب نها حركة (زحف س حو ) .حبيبار الرمل الناعم بق ر  213-121مايكرو متر تتحر بحركة
الوثإ من خالل االرت ام المتكرر م س ح األرض وناد ار ما تصل إلا ارتفاع (1م)  .قاد تكاون
الدقائ ذار األق ار األقل من  133مايكرو متر موجود فو الهوا بشاكل معلا ولفتارار مختلفاة
من الوقر باالعتماد علا كتلتها وخواص الهوا مثل االض رابار واالستقرار فو الغالف الجوي.
أمااا الاادقائ التااو لهااا ق اار اقاال ماان  23مااايكرو متاار فقااد تنتقاال لمسااافة الف الكيلااومترار ماان
مصاادر ا وقااد تعباار حتااا المحي ااار  .توزي ا حجاام الحبيبااار ل ادقائ الغبااار فااو اله اوا

ااو دالااة

لالرتفاع فو س ح األرض بينما نجد الدقائ الكبيرة األكبر من  23مايكرو متار ق ا ار قريباة مان
س ا ح األرض وتركيز ااا ياانخفض أساايا م ا االرتفاااع  .أمااا تركيااز الاادقائ الناعمااة األقاال ماان 13
مايكرو متر و تقريبا مستقلة عن االرتفاع (.)Erell&Tsoar,1997, p225

ذرار الرمال (.)Erell&Tsoar,1997, p226
الشكل ( )2ر حركة َ

 1-1التأثيرات الناجمة عن االنكماش ()Deflation
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نقل الرمال والغبار بفعل الريا من قشرة األراضو الصحراوية لها ثار بيئية متعددة كإزالة

مكونار التربة األساسية الهامة مثل ال مو وال ين والمواد العضوية  ،والتو قد تخلف جسيمار
خشنة  ،وتؤدي بذل

إلا انخفاض مستويار الخصوبة وانخفاض القدرة علا االحتفاظ بالمياه.

و ذه اآلثار يمكن أن تكون دائمة علا التربة حي

أن قشرة األراضو الجافة ال يمكنها أن تتجدد

بسرعة ( .)Merghani,1998,p5مما يؤدي إلا جعل التربة فقيرة الغ ا النباتو بالتالو تكون

مصد ار للرمال والغبار المنتقل الا البيئة الحضرية .

 2-1التأثيرات الناتجة عن النقل ()Transport
ينتج عن نقل الغبار والرمال مجموعة من اآلثار السلبية علا العمارة أبرز ا -:
أ -مشاكل االحتكا
تسبإ التعرية المستمرة للتربة إلا إفقار ا واإلخالل بمكوناتها العضوية مما يجعلها عرضة

للتآكل ,وبالتالو يمكن أن تكون لها أثار سلبية خ يرة لبعض أنواع النباتار والكائنار الحية

(شيرزاد,1191 ,ص. )1كما يمكن أن يؤدي االحتكا المباشر للرمال والغبار لألبنية والمنشار

إلا اإلضرار بها .

إ -مشاكل انعدام الرؤية
تؤدي العواصف الرملية والغبارية فو اغلإ األحيان إلا تع يل النقل  ،وازدياد الحواد

المرورية  ،كما تؤدي إلا ت خير الرحالر الجوية وانزال ال ائرار علا ,باإلضافة الا حواد
الكهربا وانق اع ذبذبار الب

فو الراديو والتلفزيون وتوقف خدمار الهاتف .إضافة إلا

األضرار التو تلح باألجهزة والمعدار العلمية والصناعية الحساسة.
ه -اآلثار علا البيئة

ينتج عن الغبار تغيرار ملموسة فو الجو ،حي

ثيرن متالزمان  ،الت ثير األول
ينتج عنه ت ا

التبريد من خالل عرقلة الغبار اإلشعاع الشمسو وحجبه والت ثير الثانو التدفئة عن
امتصاص الغبار للح اررة واشعاعها باتجاه الغالف الجوي ,.كذل

ري

تؤدي جزيئار الغبار الناعم

ذرار الغيوم وبالتالو تشكيل سحإ الم ر .لهذا فان تركيز الغبار فو
دو ار اما فو تكثيف َ
الجو يكون ضروري لت خير بقا الغيوم والسحإ المم رة فو الجو (.)Merghani,1998,p5

د -عرقلة الحياة اليومية

1

اعتاد الناس فو من قة الصحراوية علا قضا لياليهم وأمسياتهم خاره منازلهم الرتفاع

درجار الح اررة داخل المبانو إلا أعلا مستوياتها ،بينما تنخفض درجار الح اررة فو الخاره
بسرعة كبيرة ,وتتسبإ العواصف التو تحد
وذل

فو ذه األوقار فو اض راإ الحياة اليومية,

بسبإ االنق اع المنظم للتيار الكهربائو الذي يحول دون استخدام تكييف الهوا

الميكانيكو خالل العواصف ,حي

يفضل بعض الناس البقا فو الخاره والتعرض للرمال

والغبار علا البقا فو يقظة فو داخل البيور لساعار ويلة.
ا-اآلثار علا الصحة

إن دقائ الغبار العالقة فو الجو والعواصف الترابية والرملية من أ م العوامل التو تسلإ
راحة اإلنسان فو المنا

الصحراوية حي

يتسبإ استنشا الغبار فو حدو عدد من األمراض

التنفسية ( .)Achudume&Oladipo,2009, p24حي

تعتمد خ ورة المرض علا مقدار الجرعة

المستنشقة و بيعة الغبار .إن الكائنار الحية المسؤولة عن إحدا

ونقل الكثير من األمراض

المعدية تكون موجودة عادة فو الغبار .ذه الكائنار قد تستقر علا الجلد وتحد

فيه إصابار

قيد الحياة والعيو فو سبار لفترار ويلة فو الغبار(.)Merghani,1998, p6حي

تكمن خ ورة

وخاصة إذا استنشقها اإلنسان أو ابتلعها ,حي

إن أنواع متعددة من الجراثيم يمكنها البقا علا

الغبار علا صحة اإلنسان من خالل حمل ونقل البكتريا والف ريار لتصيإ اإلنسان عن ري

استنشاقها مما تؤدي إلا إصابة اإلنسان بمجموعة من األمراض كاألنفلون از وااللتهابار الرئوية

الحادة (.)Cook and others,2011, p178

 3-1التأثيرات الناجمة عن الترسيب ()Deposition
ينتج عن ترسيإ الرمال والغبار ثار سلبية متعددة أبرز اا :تلاو الميااه الصاالحة الشارإ
واأل عمة والمنتجار الغذائية وباإلضافة الا التسرإ إلاا داخال المباانو ( Merghani,2002

 .),p722تترسإ دقائ الرمال والغبار الموجودة خاره الغالف الجوي نتيجة التسااق الم اري
 ,وتستقر أيضا نتيجة لقوى الجاذبية  .أما الدقائ الناعمة جدا والمعلقة بارتفاعار عالية جدا
قد تشكل تجمعار نتيجة القوى الكهروستاتيكية مما يؤدي إلا ترسبها من خالل قوى الجاذبية
 .وقد تترسإ الدقائ عندما تتصل بالما أو الخضرة ...الخ  .ويكاون للبيئاة الحضارية تا ثي ار
عل ااا ترس اايإ الغب ااار ال ااذي يعتم ااد عل ااا ش ااكل النس اايج الحض ااري ,و كثاف ااة المن ق ااة المبني ااة,
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وارتفاع األبنية ومدى أنتضام حجم البنا وشكله ومقدار وانتشاار الخضارة فاو المديناة ووجاود
المصادر المحلية للملوثار مثل الصناعة والحركة المرورية (.)Erell&Tsoar,1997, p226

 -2الكثبان الرملية ()sand dunes
عرف  Bagnoldالكثبان الرملية علا أنها ظا رة وبوغرافية ذار منش

وائو تتكون من

حبيبار الرمال القادمة من المصادر ال بيعية  ,وعرف مينكوير الكثبان الرملية علا أنها عبارة
عن تجم او تراكم لدقائ رمال غير متماسكة تنتقل وتترسإ بواس ة الريا

تتراو أق ار ا بين

 13مايكرميتر إلا  2ملم (شيرزاد,1191 ,ص . )21وللكثبان الرملية اصناف متعددة تعتمد علا
ثالثة عوامل رئيسية و سرعة واتجاه وتردد الريا  ,والغ ا النباتو  ,وحجم حبيبار الرمال

(.)Tsoar,2000, p406
إن اآلثار السلبية للكثبان الرملية علا البيئة العمرانية تتمثل فو مر المنا

السكنية والبنا

التحتية والمزارع و ر المواصالر مما يؤدي إلا صعوبة الحياة الحضرية أو انعدامها فو

المنا

التو تت ثر بالكثبان الرملية .

المبحث األول
المعالجات المعمارية لمقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار على العمارة
خالل العملية التصميمية

يمكن للمصمم المعماري من أتباع جملة من المعالجار المعمارية أثنا العملية التصميمية ,

لمقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار التو تتعرض لها العمارة فو الصح ار .

يمكن ان تلخص المعالجار المعمارية أثنا العملية التصميمية فيما يلو - :
أ -التخ ي المتضام  :توفر المبانو المتضامة بعضها البعض الحماية المناسبة من الريا

المحملة بالغبار فو حال عدم وجود مبانو عالية ذار ارتفاع يبلغ ضعف متوس ارتفاع

المبانو التو تعرض مسار حركة الريا

المحملة بالرمال والغبار ( Merghani,

 .)2002,p724أما فو حالة تخخلل الفضا ار المفتوحة الكبيرة بين األبنية فانها تصبح
مستودع للرمال والغبار ( . )Rizvi,1989,p62بذل

يمكن القول إن اعتماد التخ ي

المتضام لألبنية يعد من الحلول المعمارية المناسبة للسي رة علا مشكلة الرمال والغبار
وبالتالو الحد من اآلثار السلبية لهما .
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إ -الفنا  :الفضا ار الخارجية المفتوحة والمحا ة بمجموعة من المبانو التو ال تتجاوز
فتحاتها أو مداخلها الجانبية  %21من محي ها توفر حماية جيدة من الريا المارة فوقها
فو حالة تحق العالقة (م/ر , )23≤2حي

(م) مساحة الس ح الداخلية للفنا و (ر)

متوس ارتفاع جد ارن الفنا أو المبانو التو تكونه .ذه النسبة تؤمن الحماية ما لم تكن
,وقد تزداد الحماية بازدياد ارتفاع المبنا .حي

الفتحار فو مواجهة مهإ الريا

أن

الفضا ار الخارجية المفتوحة تكون محمية من خالل تضام المبانو ,وتوجيه المحور

ال ويل

للفضا

بحي

عموديا

يكون

علا

اتجاه

الريا

المحملة

بالغبار(.)Merghani,2002,p724
ه -صفوف المبانو التو تتقارإ تدريجيا (قم أو شكل  : )Vتزداد سرعة الريا
المن قة الضيقة مما يؤدي إلا إثارة الغبار والرمال وبالتالو ترسبها فو المنا

عند

المتسعة

(محمد,1196,ص . )121وباإلمكان التخلص من ذه الحالة فو حالة كون ارتفاع المبانو
ال تتجاوز ( )11م فو كال الجانبين و ول الصف ال يتجاوز ( )133م  ,أو وض

األشجار

فو مواجهة الريا

 ,أو من خالل زيادة سعة الجهة الضيقة

(.)Merghani,2002,p724
د -المبانو العالية ال ويلة :تترسإ الرمال خلف المبانو وعلا جانبيها ويزداد االحتكا عند
األركان  .يمكن تقليل الضرر علا المبانو المحي ة من خالل تزويد ذه المبانو
بكاسرار ريا عمودية علا ول المبنا أو إدخال مظلة أو قاعدة عريضة فو الجز

السفلو أو من خالل تدوير األركان ( .)Merghani,1998,p29كما موضح غو الشكل
(. )3

)Merghani,1998,p29
األركان (
مفررة
ز أو الستا
باستخدام
من الترسإ
غةضرر
تقليل
 )3يوضحالشكل (
المبانو والتو توجد
غةأوتقتدويرأسفل
المنصة ا
وجود أج
المبانوحالة
علا فو
األسفل:
المبانو رالمفر
ا

عادة لخل ممرار وشرفار وأماكن جلوس مظللة  .ال بد من تجنإ السرعار العالية للهوا
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الفتحار  ,عن ري تجنإ وض الفتحار فو اتجاه الريا الحاملة للغبار أو

خالل تل

أن ارتفاع تل الفتحار ال يتجاوز ( )13م الضيقة (.)Merghani,2002,p725
و -المبانو تعاقبية الترتيإ :عندما تكون المبانو ذار ترتيإ تعاقبو يحد

انخفاض فو

ضغ الهوا (شيرزاد,1191,ص . )47وفو حالة كون المسافة بين كل مبنيين متعاقبين اقل
من متوس ارتفاعهما ,فسوف يؤدي ذل إلا جلإ الريا المحملة بالغبار من منا

غير

متوقعة ,لذل فمن المستحسن أن تشيد ذه النوعية من المبانو عمودية علا اتجاه الريا
وأن ألتقل المسافة بين أي مبنيين عن متوس

موضح فو الشكل (. )4

ارتفاعهما ( .)Merghani,2002,p725كما

الشكل ( )4ت ثيرار أشكال المبانو علا سلوكية الريا المحملة بالغبار واألتربة ()Merghani,2002,p725

ز -شكل المبانو :للشكل الهندسو للمبانو واتجا ها دور فو كمية األتربة المترسبة حول
المبانو

1

 .1المبانو ذار األشكال الهرمية أو المائلة تؤدي إلا تغيير اتجاه الريا

لتمر

أعلا أو حول مجموعة المبانو دون مقاومة تذكر لحركة الهوا

(.)Merghani,1998,p29
 .2الشكل الخ و ينتج اقل نسبة ترسيإ عندما يكون محور البناية ال ولو موازيا
التجاه الريا .

 .3الشكل  Lينتج اقل نسبة ترسب عندما يكون المحور الطولي للبناية موازيا التجاه
الرياح.
 .4الشكل  Tتنتج اقل نسبة ترسإ عندما تكون زاوية االتجاه ( )°41و( )°311عن
اتجاه الريا .

 .1الشكل  Uتنتج اقل نسبة ترسإ داخل الفضا الوس و عندما تكون الزاوية
( , )°41واقل نسبة ترسإ حول الشكل عند الزاوية ( )°13عن اتجاه الريا
(شيرزاد,1191 ,ص. )124

 .6الشكل الرباعو ذو الفنا الوس و :يع و ذا الشكل حماية جيدة فو كل
االتجا ار ضد الريا

المحملة بالغبار (إذا كان عرض الفنا ≤ االرتفاع) ,

وكلما زاد عم الفنا زادر ذه الحماية.

 .7الشكل الرباعو ذو الفنا الجانبو :يع و حماية اقل؛ الن اض راإ الريا فو

الجوانإ يؤدي إلا جلإ الغبار لداخل الفنا  ,عرض الفنا يكون كافو للحماية

إذا كان اقل من ( )3- 2,1أضعاف االرتفاع ما لم تهإ الريا مباشرة داخل

الفتحة.

 .9الشكل المست يل ذو الفنا الوس و :يوفر حماية جيدة ما لم يتجاوز عرض
الفنا ( )3أضعاف معدل االرتفاع  .أما أذا تجاوز العرض عن ذل

توجيه الجانإ ال ويل بصورة عمودية علا اتجاه الريا المحملة بالغبار.

فيجإ

 .1الشكل المست يل ذو الفنا الجانبو :يع و الحماية ضد الريا المحملة بالغبار

13

فو حالة عدم بوإ الريا مباشرة داخل الفنا واذا كان العرض اقل من()2,1

ارتفاع المبنا ولكن ذه الحماية تكون قليلة (.)Merghani,2002 ,p727

 اختيار فتحار التهوية المرتفعة ألنه ومن خالل دراسة خصائص دقائ الغبار والرمالوجد انه باإلمكان التخلص منها إلا حد كبير ,وذل بسبإ انخفاض مستوى حركة ذه
الدقائ

 ,وم إن ارتفاع حركة دقائ

الغبار والرمال ال يتجاوز ( )1م إال أن ارتفاع

الفتحار يجإ أن ال يقل عن ( )2م وكلما زاد ذا االرتفاع كلما زادر إمكانية التخلص

من كميار اكبر من الدقائ

األصغر حجما (محمد ,1196,ص . )146

الشكل ( )1استخدام شكل المبنا لتحويل مسار الريا المحملة بالغبار ()Merghani,2002,p728

 2متر أو أكثر
شكل ( )6يوضح ارتفاع فتحار التهوية للحد من ت ثير دقائ الغبار (الباحثان) .

المبحث الثاني
المعالجات المعمارية لمقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار على العمارة
من خالل معالجة المباني
نا مجموعة من المعالجار المعمارية التو يمكن اتخاذ ا من قبل المصمم المعماري علا
واق الحال لتفادي أو مقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار علا العمارة من خالل إج ار بعض

التعديالر المناسبة علا واق الحال .

11

أ -تنسي

الفضا ار الخارجية المفتوحة من خالل استعمال الخضرة والما

ورصف

الفضا ار لضمان أن ال تصبح الفضا ار المهملة مصادر محلية الستثارة الغبار.

إ -استعمال األسوار الحاجزة فو أ راف المدن يوفر الحماية المناسبة من الزحف الرملو
,حي

أن األسوار الشبه نافذة تكون ذار فعالية أكبر بسبإ امتداد ت ثير ا لمسافار

أ ول و ار الحواجز  ,وفو حالة استخدام عدة أسوار متتالية فإن عدد ا والمسافار بينها
يلعبان دو ار مهما فو كفا تها (.)Merghani,2002,p726

ه -التشجير من خالل زراعة األحزمة الخض ار أو الغ ا النباتو لحماية األرض من

التعرية ( . )Rizvi,1989,p72والص ياد ذرار الرمال والغبار قبل مغادرتها من من قة

المصدر.
د -تغيير مسار الريا المحملة بالغبار باستعمال الحواجز (العمودية واألفقية والمائلة) عن
الفضا ار ذار االستخدام الحساس كالمعيشة والنوم لتحسين البيئة الداخلية فيها  .إن
كفا ة عمل الحواجز تعتمد علا تصميمه بحي

يكون حاج از للحركة األمامية للحبيبار

الرملية من غير خل دوامار عكسية أمام وخلف العائ  ,وان كفا ة الحاجز تعتمد علا

موق وشكل ونفاذية الحواجز (.)Merghani,2002,p728

ا -استخدام األشجار كحواجز لتحويل مسار الريا المحملة بالغبار باإلضافة إلا تقليل

سرعة اختال الهوا

المحمل بالغبار باألخر النقو  .لكن ال بد من توخو الحذر إذ

باإلمكان أن تزيد األشجار سرعة الريا

,1191ص. )41

إذا شكل توزيعها ممرر قمعية للهوا (شيرزاد,

الشكل ( )7استعمال األسوار الجا زة لتغيير مسار الريا المحملة بالغبار ()Merghani,2002,p727
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و -استخدام الستائر الخارجية والداخلية المنزلقة والمسحوبة والمتحركة يوفر خ حماية مهم
لزيادة الحماية من الغبار واألتربة فو الفضا ار المختلفة.

ز -استخدام مرشحار الهوا لتوفير وا صحو نقو  ,مثال فو تصميم الغرف النظيفة .
يختلف تصميم مرشحار الهوا باختالف استخداماتها  ,وقد يعتمد فو تكوينها علا
واحدة أو أكثر من أس ح ر بة أو ق رار مياه أو ألياف مشحونة الكتروستاتيا أو قوى
رد مركزية أو أس ح ناعمة (.)Merghani,2002,p729

 -من إعادة تعل الغبار من خالل تجنإ السرعة العالية للهوا المض رإ داخل الفنا

عن ري توجيه حركة الهوا ومحاولة إبقا السرعة دون المستوى الذي يثير الغبار ,أو

من خالل احتجاز ذرار الغبار المترسبة بحي

الريا

تصبح سرعة استثارتها أعلا من سرعة

()Rizvi,1989,p66

 تجنإ اض راإ الهوا وخاصة فو األماكن المغلقة مثل األفنية والشرفار  .حيتحقي ذل

يمكن

من خالل تقليل سرعة الريا الخارجية قبل دخوله الفنا عن ري تقليل

ول الفنا أو تقليل عدد الفتحار المنفذة للهوا إلا داخل الفنا أو تقليل كمية الهوا

الداخلة مباشرة اليه .عالوة علا ذل  ,فمن الممكن رص شجيرار فو مواق إستراتيجية
داخل األفنية (قرإ الجدران مثال)  ,لوقف التيا ارر الهوائية الحاملة للغبار والمتجهة إلا
األسفل من جهة  ,والمساعدة فو ترسيإ الغبار فو أماكن بعيدة عن المساحار
المستخدمة من جهة أخرى (.)Merghani,2002,p730

ي -استخدام األس ح المحتجزة للغبار وتشمل:
 .1استخدام العشإ الذي يقلل من تركيز الغبار فو الهوا أثنا مروره فو العشإ  ,لما
للعشإ من خاصية احتجازية للغبار المترسإ عليه.

 .2استخدام المياه حي

تتميز األس ح المائية  ,مثل البركار والشالالر بقوتها االحتجازية

العالية للغبار والرمال  ,وتزداد فاعليتها إذا رشر ق رار الما فو الهوا علا شكل

نافورة.
 .3استخدام النباتار المتسلقة بما أن كميار كبيرة من ذرار الغبار تترسإ عند اص دامها
ب س ح المنشار أو ند انغماسها ب بقة الهوا اللصيقة بتل

النباتار المتسلقة سيساعد علا احتجاز الغبار وتهدئة الهوا .
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األس ح ,فان استخدام

 .4تثبير األس ح داخل المبانو برصفها أو بالتشعيإ أو برو المياه الذي يعد من العادار
الشائعة فو البلدان الحارة الجافة ,إذ يرو الفنا فو األمسيار لتل يف الجو .

 من تسرإ الغبار خالل الفتحار عن ري جعل األبواإ والنوافذ مواجهة لالتجا ارالخالية من الغبار ( . )Rizvi,1989,p66واحكام غل

التحكم فتحا وغلقا .

األبواإ والنوافذ وجعلها سهلة

التوصيات
 .1يساعد التخطيط المتضام في الحماية اآلثار السلبية للرمال والغبار الن المباني
المتضامة تحمي بعضها البعض من الرياح المحملة بالغبار .
 .2إن لتصميم المباني اثر مهم في مقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار  ,حيث يلعب

ارتفاع المباني والمسافات بين المباني وشكل وتوجيه المباني دور كبي ار في تقليل كمية

الغبار واألتربة المترسبة حول المباني .
 .3إن لموقع وحجم واتجاه فتحات التهوية أهمية كبيرة في زيادة إمكانية التخلص من
كمية الغبار النافذ عبرها إلى الفضاءات الداخلية.
 .4يمكن مقاومة اآلثار السلبية للرمال والغبار على العمارة عن طريق تنسيق الفضاءات

الخارجية المفتوحة والطرق من خالل استعمال الخضرة والماء و إدخال صفوف من
ِ
ِ
ِ
ِ
الحضرية
حافة المنطقة
األشجار على طول
أحزمة من
اعة
األشجار  ,باإلضافة إلى ِزر َ
واستعمال األسوار الجاهزة والسواتر الترابية في أطراف المدن على طول الجانب

المواجه للرياح المحملة .
 .5لتغيير مسار الرياح المحملة بالغبار باستعمال الحواجز (العمودية واألفقية والمائلة)
واألشجار أهمية كبيرة في الحد من اآلثار السلبية للرمال والغبار على العمارة.
 .6يمكن توفير خط حماية للمباني من الرمال والغبار

باستخدام الستائر الخارجية

والداخلية المنزلقة والمسحوبة والمتحركة .
 .7يمكن استخدام مرشحات الهواء والعشب واألسطح المائية والنباتات المتسلقة لتوفير
هواء صحي خالي من األتربة والغبار .
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