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 چكيده  

گیيری هرهيه بیشيتر از نیروهيای طيیعيی موجيود در محي         طراحی اقلیمی، طراحی است كه بتوان ضمن هماهنگی با محيیط طيیعيی پیراميون  يود و ب يره     

تياب    عناصير ، هيا به منظور تعیین ج يت مناسيب بيرای اسيتقرار سيا تمان     در این مقاله  كنندگان ایجاد نماید.االمكان محیط طيیعی مناسيی را برای استفادهحتی

هيای اقلیميی   ویژگيی  . با توجيه بيه  رفته استقرار گمورد بررسی  ((1975 -2005های )طی سال وی  همدیدیآمار ایستگاه هواشناسی  با توجه به) آفتاب و باد

نتيای    هيا در ایين شي ر را برطيرد كنيد.     از مشكالت و كميودهای نامناسب طراحيی سيا تمان  بسیاری تواند های مذكور میی مورد مطالعه، اعمال روشمنطقه

شيرقی و در  درجيه  + 135ج يت  منظور دریافت بیشترین انرژی در فصي  سيرد سيال    ه بها ت برای استقرار سا تمانمناسب ترین ج دهد بدست آمده نشان می

صيورت گیيرد.   جنيوبی   – در ج ت شمالیبایستی های سرد سال ماهبا توجه به ها و معابر احداث  یابان در ضمن ترجیحاًباشد. فص  گرم سال ج ت غربی می

 .باشددیوارهای سا تمانی نیز دارای عایق حرارتی همچنین 

 سكونتگاه و عناصر اقلیمی. وی، ش ر طراحی اقلیمی،  :هاكليد واژه

 

 مقدمه

در مياحث مربوط به اقلیم معماری هماهنگی سيا تمان بيا   

باشيد كيه ایين امير     شرایط اقلیمی هر منطقيه ميورد توجيه ميی    

جيویی در مصيرد   سای  بیشيتر انسيان و نیيز صيرفه    آموجب 

 گردد.سو ت برای كنترل شرایط محیطی می

تيرین  تعیيین مناسيب   ،همچون یاهداف تحقیق حاضر بهدر 

هایی متناسب بان، طراحی سایههاج ت برای استقرار سا تمان

تيرین ج يات شي ر بيرای     تعیيین مناسيب   با اقلیم ش ر  يوی و 

 . ه استپردا ته شد هااحداث معابر و  یابان

بيا طراحييی اقلیميی انجييام   هييای متعيددی مييرتيط  پيژوه  

 توان به موارد زیر اشاره نمود:پذیرفته است كه از جمله می

بررسی استفاده از  به ( در هنگ كنگ1997) سام و هنگ

 ندپردا تعناصر اقلیمی در طراحی معماری و انرژی سا تمان 

ستفاده از شرایط اقلیم محليی را بيرای ب ييود    و نتیجه این كه ا

منطقه هنيگ   سازی انرژی سا تمانشيیههای اقلیمی و طراحی

 توصیه كردند. كنگ

شي ری روی   ای تيأيیر هندسيه  ( در مطالعه2006) نجانسو

در را آسييای  حرارتييی بیرونييی در یييخ اقلييیم  شييخ گييرم 

د. او نتیجيه گرفيت كيه در اقليیم گيرم و      كير مراك  مطالعيه  

 شخ باید طراحی شي ری فشيرده صيورت گیيرد تيا هرهيه       

 حرارتی را در ش ر فراهم آورد. بیشتر شرایط آسای 

( نیز به بررسی آسای  حرارتيی در  2003) بودن و گراب

ها در تحقیق پن  ش ر تونس از دو منطقه اقلیمی پردا تند. آن

 ود از دویست نفر در  صوص شرایط زندگی طيیعيی  يود   

در مح  كار و مح  زندگی در هير مياه از یيخ سيال سي وال      

هيای آسيای  حرارتيی مقایسيه     شا صكرده و نتای  آن را با 

ها نشان دهنده وجيود ارتيياط معنيادار    كردند. نتای  مطالعه آن

هييای بييین شييرایط آسييای  حرارتييی اعييالم شييده بييا شييا ص 

  آسای  حرارتی بوده است.

( بييه مطالعييه و تعیييین شييرایط   2007) تييوی و همكيياران 

در ش ر ارزروم در سه منطقه روستایی،  زیست اقلیمیآسای  

 ی و منطقه ش ری جنگلی تركیه پردا تند و نتیجه گرفتندش ر

كييه منيياطق شيي ری جنگلييی سييازگاری بیشييتری بييا شييا ص   

 آسای  حرارتی مورد استفاده دارد.

ای با عنيوان آسيای  حرارتيی در    ( در مقاله1383) امیری

فضاهای دا لی سيا تمان و طراحيی اقلیميی در شي ر قيم بيه       

ی  حرارتی و شیوه طراحی بررسی تأيیر عناصر اقلیمی بر آسا

مساكن ش ر قم و ارائيه راهنميای طيرا واحيدهای مسيكونی      

mailto:m.jodeiri@gmail.com
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ساز با اقلیم ج ت فراهم آوردن شيرایط آسيای  حرارتيی    هم

 .در دا   سا تمان اقدام نموده است

( طراحيی اقلیميی را بيه عنيوان روش     1382) سید الماسيی 

مثيييت در راسييتای كيياه  مصييرد سييو ت در سييا تمان     

ه ارائه راهكارهایی در راستای تروی  طراحی تشخیص داد و ب

اقلیمی در كشور با توجه به وضع فعلی معمياری و ش رسيازی   

 پردا ت.

گیری مناسيب  ( به بررسی ج ت1383)  لشكری و داوری

ساله  20سا تمان در استان آذربایجان غربی با استفاده از آمار 

و نتیجه حاص  اینكه بيدترین ج يت در كي  اسيتان      ندپردا ت

هيای شيرت تيا جنيوب غيرب بيه عنيوان        ج ت شمال و ج ت

در این  شود.سازی محسوب میب برای سا تمانج ات مطلو

های مناسب ج ت طراحی مقاله هدد بدست آوردن راه ح 

های منطقه مورد مطالعه با توجه به عوام  و عناصير  سكونتگاه

 است.محیطی و اقلیمی 

 

 مشخصات منطقه مورد مطالعه 

 دوميین  ،كیليومتر مربيع وسيعت    5550ش رستان  يوی بيا  

ی آذربایجان غربی است كه در ناحیيه استان  بزرگ ستانش ر

در   يوی  شي ر  1 طيق شك شده است.  شمال این استان واقع

دقیقيه   33درجيه و   38و شيرقی  دقیقه درازای  58درجه و  44

متری از سطح دریيا واقيع شيده     1180پ نای شمالی در ارتفاع 

هيای مياكو و   ال بيه ش رسيتان  شيم  اسيت. ش رسيتان  يوی از   

 بيه مرنيد در  شرت از جنوب به ش رستان سلماس از  ن،هالدرا

بييه مييرز ایييران و تركیييه غييرب اسييتان آذربایجييان شييرقی و از 

 .شودمحدود می

 

  

  
 (ag.ir-www.met) منطقه مورد مطالعهنقشه موقعیت  -1 شكل

 

 مواد و روش 

)باد  های اقلیمی مورد نیاز كه شام حاضر دادهدر تحقیق 

باشد. برای ساعاتی آفتابی( میغالب، سرعت باد، ج ت باد و 

شي ر  منياطق مختلي    تعیین الگوی مناسب سا ت مساكن در 

 (1975-2005) سييال 30 ييوی از آمييار سيياالنه بلنييد مييدت   

سازمان هواشناسی  وی استخراج گردید، در مرحله بعد تمام 

بيردازش داده   SPSS14افيزار  های اقلیمی یاد شده در نرمداده

اشيكال   WORDافزارهيای اتوكيد،   شده و بيا اسيتفاده از نيرم   

اسياس   های گرم سال بیشتر بير اطالعات عالوه بر ماه ترسیم و

سال یاد شده مورد  30)پاییز و زمستان( طی  های سرد سالماه

 تحلی  قرار گرفتند. 

در بررسييی حاضيير، بييا اسييتفاده از روابييط ریاضييی بييرای   

وی سكن مناسب كيه بتوانيد یيخ طراحيی الگي     سا تن یخ م

مييورد  ، ر  ييوی نشييان دهييد مناسييب سييكونتگاهی را در شيي 

های زیر اسيتفاده  برای این منظور از روشارزیابی قرار گرفت.

 :ه استشد

http://www.met-ag.ir/
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 هاي ساختمانيبافت مجموعه

منظور از بافت مجموعه های سا تمانی، نحوه قرارگیيری  

هيای مسيكونی مختلي  در یيخ مجموعيه      و اتصال سا تمان

 است. به منظور كاه  اتالد حرارت از سطوا  ارجی الزم

و بيه  های سا تمانی فشرده و متيراكم  است كه بافت مجموعه

ج ت تعیین حيداق   صورت پشت سر هم باشد. به این منظور 

های پشت سرهم و برای جليوگیری  فاصله مجاز بین سا تمان

 شود.استفاده می 1از تشكی  سایه در مواقع سرد سال از رابطه 

x                                                   (          1رابطه)

h
tan

  

فاصييله بييین بيياالترین نقطييه بييام یييخ  -x در رابطييه فييوت:

دیگير بيرای اجتنياب از     )بر حسب متير(  سا تمان تا سا تمان

  ،اندازی با زاویه تاب  معین )متر(سایه

h)ارتفاع بلندترین سا تمان )متر :، 

:  درجه(. زاویه تاب( 

 

 ها جهت استقرار ساختمان

هيای  گیيری محيیط  یكی از م مترین عواملی كه در شك 

هييا و گييذارد ج ييت اسييتقرار سييا تمان مسييكونی تييأيیر مييی 

 –)زیسيت   های دسترسی است. در وضعیت بیوكلیميایی شيكه

توان ضيوابط  و نیاز حرارتی موجود در ش ر  وی می (یاقلیم

استقرار سا تمان را به ترتیيب اولویيت بيه شيرا     تعیین ج ت 

 زیر مشخص نمود.

 جلوگیری از اتالد حرارت در مواقع سرد سال -ال 

 گیری از انرژی  ورشیدی در گرمای  سا تمانب ره -ب

 كاه  تأيیر باد در اتالد حرارت سا تمان  -ج

 آفتاب مستقیم در برابر تاب بان استفاده از سایه -د

تياب   اساسيی   نصير شيده متكيی بيه دو ع    تمام موارد ذكر

گیيری  هبيرای ایين منظيور از ب ير     ورشید و باد مربوط است. 

م در در فص  سر و كاه  اير بادهای مزاحانرژی  ورشیدی 

 فص  سرد استفاده شد.

 

 جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب

به طور كلی، انتخاب ج ت استقرار سا تمان بيه عيواملی   

، میزان نیاز به فضاها  صوصاً كنترل و هون وضع طيیعی زمین

كاه  صدا و دو عامي  بياد و تياب   ورشيید بسيتگی دارد.      

اسييتفاده هرهييه بیشييتر از انييرژی  ورشييیدی در گييرم كييردن  

بی  فضاهای دا لی در فصول سرد و جلوگیری از گرم شدن 

هيای اهيداد   این فضاها در مواقع گرم سال از اولویيت از حد 

  باشد.وی میمی در ش ر  طرا اقلی

برای بدست آوردن میزان انرژی  ورشیدی تابیده شده بر 

 اسيتفاده  2 رابطيه  سطوا از روش محاسياتی قيانون كسيینوس  

 شود.می

cosII                                                       ( 2)رابطه  ns
 

 بر روی سطح،= شدت تاب  sI در رابطه فوت:

nI شدت تاب   ورشید بر روی سطح عمود بر پرتو =

 ، ورشیدی

زاویه میان شعاع  ورشید و  ط عمود بر یخ سطح = 

 )دیوار( 

گردد از طریق فرمول زیر محاسيه می nIدر رابطه باال مقدار 

 پیشن اد شده است.كه توسط استیفنسون 

)sinh)/exp                                (   3رابطه )
0

aII nD
 

 در رابطه فوت:

I Dn
 = حرارت حاص  از تاب  مستقیم و عمودی آفتاب، 

I
 (،98/1= رقم يابت  ورشیدی )0

 a،ضریب  اموشی = 

 h متمم زاویه تاب ( درجهارتفاع بر حسب = زاویه( 

 ورشید و  ط پرتوی زاویه تالقی میان   همچنین

 هباشد كه به وسیله معادلمی )دیوار( عمود بر یخ سطح

 گردد.كسینوس كروی معین می

cos(coscos(                          (     4)رابطه    

 در رابطه فوت:
)زاویه تاب  )ارتفاع  ورشید =، 
، زاویه ج ت تاب = 
 های ساعت از در مسیر عقربهكه = زاویه ج ت دیوار

 .شودگیری میاندازه طرد شمال و بر حسب درجه

 

 



 محمد جدیری عياسی و همكاران                              اقلیمیهای ش رستان  وی با توجه به عناصر سكونتگاه سا تطراحی الگوی مناسب برای      6

 

 جهت استقرار ساختمان و باد

كيياه  تييأيیر بيياد در اتييالد یكييی از اهييدافی كييه بييرای 

رود ج ييت اسييتقرار سييا تمان  حييرارت سييا تمان بكييار مييی 

 جييداره و سييا ت نمييای اصييلی  هييای دوبكييارگیری پنجييره

در رابطيه بيا تيأيیر بياد     های اصلی( بيا زاویيه كيوهكتر    )پنجره

كننيدگی بادهيا، ج تيی    باشد. از نظر كياه  تيأيیر  نيخ   می

ای اصلی سا تمان زاویه كوهكتری بین نمتر است كه مناسب

 و ج ت وزش بادهای سرد زمستانی ایجاد نماید.

 

 هاجهت معابر و خيابان

های ارتياطی ميردم بيوده و در تعیيین    ها و معابر راه یابان

هيا عيواملی هيون شيیب و توپيوگرافی زميین،       ج ات  یابيان 

هيای  یراعوارض طيیعی موجود در آن موقعیت و ج ت همو

بيه   .گيذار هسيتند  شرایط اقلیمی و غیيره تأيیر  ،اصلی دسترسی

منظور تعیین مقدار سایه ایجاد شيده در سيطح  یابيان در مياه     

متری حاشیه  یابيان در ج يات    4ژانویه به ازای ارتفاع دیوار 

( استفاده 5از رابطه ) 16الی  8مختل  جغرافیایی و در ساعات 

 شده است:

                                                    (    5رابطه )




tan

sinh
I  

 در رابطه فوت:

Iمتر( : عمق سایه ایجاد شده(، 

hمتر(، : ارتفاع دیوار واقع در حاشیه  یابان( 

α درجه( تاب  آفتابارتفاع : زاویه( 

βدرجه(  : زاویه بین امتداد اشعه  ورشید و دیوار مورد نظر(

 باشد. می

 

 

 هابانسايه

بان این اسيت  حایز اهمیت در طراحی سایه یكی از نكات

ای طراحيی شيوند كيه بيه ميوازات      ها باید به گونهبانكه سایه

جلوگیری از نفوذ آفتاب بيه دا ي  سيا تمان در مواقيع گيرم      

  ورشید به دا   نور گونه ممانعتی بر سر راه نفوذ سال، هیچ

سيرد سيال ایجياد نكنيد، یكيی از      فضای درونی بنيا در فصي    

های جلوگیری از نفوذ مستقیم تياب  آفتياب بيه    راهترین ساده

هييای  ييارجی افقييی و بييانفضيياهای دا لييی اسييتفاده از سييایه

هایی در ج ت بانعمودی است. برای محاسيه عمق هنین سایه

 مختل  جغرافیایی از روش نقاب سایه استفاده شده است.

 

 
 هابانمحاسيه عمق سایه -2شكل 

tan                  (                    6) بان افقی با استفاده از رابطه:محاسيه عمق سایه -ال 

hh
D




 

tan(                                      7) بان عمودی با استفاده از رابطه:محاسيه عمق سایه -ب

L
D 

 

 

 مصالح ساختماني متناسب با منطقه
 ،یكی از عوام  م م در انتخياب نيوع مصيالح سيا تمانی    

شرایط اقلیمی منطقه است كه در گذشيته بسيیار ميورد توجيه     

ش رسيتان  عدم توجه به شرایط اقلیميی و محیطيی    بوده است.

هييا، سييا تمان و مصييالح بييه كييار رفتييه در حييیطرا در ييوی 

آورد كيه نادیيده گيرفتن و    مشكالت بسیاری را به وجود ميی 

پیشگیری نكيردن از آن، موجيب  رابيی و  سيارات جييران      

استفاده متناسب از مصالح توان با میشود. از این رو ناپذیر می

منطقه شرایط حرارتی فضياهای دا ليی را   در اقلیم سا تمانی 

كنتييرل و آسييای  نسيييی سيياكنان را فييراهم سييا ت. یكييی از 
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رت اسيت.  های مصالح سا تمانی، ضریب انتقيال حيرا  ویژگی

توان ضریب انتقال حرارت می در وضعیت حرارتی ش ر  وی

دیييوار را در دو حالييت متناسييب و قابيي  قيييول بييه صييورت     

 زیر محاسيه نمود.های ریاضی رابطه

𝑈                                            (8رابطه )  =
8.12∗5

2.8∗3
= 1.67  

𝑈                                (9رابطه ) =
18−(−7)

81818111−(−7)
= 0.97 

 های فوت:در رابطه

U= ضریب انتقال حرارت هوا برای دیوار مورد نظر بر حسب 
ocYmw 2/، 

 حسب انتقال حرارت الیه هوای دا لی برمقدار  =12/8
ocYmw 2/، 

حسب درجه  مخرج كسر هم ا تالد دمای دو طرد بر

 دهد. را نشان می لسیوسس

افيزای  برابير    %20ها بيا  ضریب انتقال مناسب برای سق 

این اساس، ضریب  باشد، برمی 2و حداكثر قاب  قيول آن  2/1

هایی با تركیيات مختلي   انتقال حرارت برای دیوارها و سق 

 شود.می( 10) با استفاده از رابطه

                                         (10)  رابطه 
ff

R
d

i

a

0

11




 

 :در رابطه فوت
Ra،مقاومت كلی هوا به هوا برای دیوار یا سق  مورد نظر = 

f
i ،ضریب انتقال سطح دا لی = 

d  =،ضخامت الیه مورد نظر 

 ،قابلیت هدایت حرارتی الیه مورد نظر = 
f

 .= ضریب انتقال سطح  ارجی دیوار 0

( مقدار انتقال حرارت از سطح یخ 11با استفاده از رابطه)

هيای مختلي    در مياه هيایی از دیيوار و سيق     متر مربع گونيه 

 شود.میمحاسيه 

                                            (11رابطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه)
TKAQc  

میزان جریان حرارت به صورت  cQدر رابطه فوت:

 K)متر مربع(،  مساحت سطح مورد نظر A)وات(،  هدایت

)حد باال و پایین منطقه  مقدار ضریب انتقال حرارتی دا لی

باشد بر ( میكمینه)متوسط دمای  آسای ( و هوای بیرون

 باشد.می سلسیوسحسب درجه 

 گيرينتيجهبحث و 
  هاي ساختمانيبافت مجموعه

با توجه به محاسيات صورت گرفته و ارتفاع معمول 

نتای  بدست های دو تا هند طيقه در ش ر  وی سا تمان

 بدست آمد. 1 آمده به صورت جدول

 
 طيقه در ش ر  وی 3و  2های مقدار سایه ایجاد شده )متر( در پشت سا تمان -1جدول 

 tan  h (2 )طبقه x h(3 )طبقه x 

 1/7 9 9/5 5/7 6/51 اكتبر

 8/10 9 9 5/7 7/39 نوامبر

 9/14 9 4/12 5/7 2/31 دسامبر

 8/16 9 14 5/7 2/28 ژانويه

 6/14 9 2/12 5/7 6/31 فوريه

 6/10 9 8/8 5/7 3/40 مارس

 

طيييق جييدول مييذكور حييداق  فاصييله بييرای اجتنيياب از    

هيا در زمسيتان زیياد بيوده كيه غیير       اندازی بین سيا تمان سایه

باشيد. در نتیجيه قييول مقيدار سيایه بير روی طيقيه        ممكن ميی 

تييوان در نظيير همكيي  در فصيي  سييرد، حييداق  فاصييله را مييی

های كوتاه)كم طيقه( در سيمت  گرفت، با قرار دادن سا تمان

 .جنوب، مجموعه مقدار سایه را كاه  داد

 هاهت استقرار ساختمانج
 جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب
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ید به نحيوی باشيد كيه در مواقيع     گیری سا تمان باج ت 

سرد سال بیشترین تاب  انرژی  ورشیدی را داشته باشد و در 

مواقع گرم سيال مقيدار كمتيری از انيرژی تابشيی را دریافيت       

نماینييد. بييرای بدسييت آوردن ایيين مقييدار انييرژی دریييافتی از  

 ورشييید الزم اسييت مقييدار انييرژی دریييافتی از  ورشييید در  

هيایی كيه نفيوذ آفتياب     سيال)زمان قائم در مواقع گرم سطوا 

و در مواقيع   (شودمنجر به گرم شدن بی  از حد سا تمان می

)زمانی كه برای ایجاد شيرایط حرارتيی مناسيب نیياز بيه       سرد

بيرای   در این مقاله محاسيه شود.(  انرژی  ورشید وجود دارد

دميای   ش ر  يوی،  تعیین مواقع گرم و سرد در مناطق مختل 

مرز نیياز بيه   پایین آسای  و  مرز عنوان به وسیسلسدرجه  18

شده است كه برای محاسيه میزان انرژی انتخاب سایه و آفتاب 

 ورشييیدی تابیييده شييده بيير سييطح یييا سييطوا قييائم از روش  

( و برای دریافت انرژی 2)یعنی رابطه  محاسيه قانون كسینوس

 حرارتی بر دیوار یا  ط نرمال از معادله كسینوس كروی معین

اسيتفاده شيده و در    وسیسلسي ( بر حسب درجه 3بطه )یعنی را

( و با استفاده از فرمول استیفنسون 2) ن ایت با استفاده از رابطه

( مقدار شيدت تياب   ورشيید بير روی سيطح      4 )یعنی رابطه

 عمود بر پرتو  ورشید محاسيه شد.

ها و محاسيات بیان شيده مقيدار انيرژی    با استفاده از روش

ج يت جغرافیيایی ش رسيتان     24ائم در بیده شده بر سطوا قأت

ب ایين مقيادیر در   ضراز حاص  وی محاسيه گردید و سپس 

درصد ساعات آفتابی هر ماه، مقدار نزدیخ بيه مقيدار واقعيی    

 بدست آمد. 3و  2انرژی  ورشیدی طيق جداول 

 
 (BTU/day/ft2میزان انرژی دریافتی در سطوا قائم در ك  مواقع سال با احتساب درصد ساعات آفتابی ) -2جدول 

 
 

 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر اوت ژوئيه ژوئن مه آوريل مارس فوريه ژانويه

N - - - - 56/10 9/48 4/64 6/44 75/7 - - - 

15 - - - 6/8 3/71 6/154 4/174 4/140 1/65 1/10 - - 

30 - - 7/10 8/51 7/185 7/285 9/308 4/262 5/162 3/61 5/8 16/0 

45 17/9 8/14 2/60 128 2/285 3/416 8/432 7/386 8/278 6/150 2/52 6/12 

60 1/49 7/65 8/140 5/223 7/395 6/534 5/544 4/496 4/391 5/261 8/124 1/55 

75 4/122 4/144 5/240 322 7/500 6/619 6/618 3/579 9/500 8/375 4/215 1/122 

E 1/219 3/241 5/347 8/409 7/571 4/662 8/650 9/622 3/576 6/477 313 9/204 

105 4/332 1/352 2/473 2/494 9/624 5/675 5/651 5/639 1/634 9/569 6/417 8/299 

120 8/454 9/466 9/567 3/556 635 9/642 7/607 4/612 9/648 5/641 6/515 4/398 

135 9/582 2/582 2/664 3/598 624 1/569 526 6/550 3/643 1/690 2/605 1/498 

150 7/702 9/694 6/750 8/627 585 9/472 6/418 4/463 8/608 2/727 6/685 7/594 

165 6/783 775 6/824 660 1/534 1/366 4/304 7/364 9/562 9/752 8/768 2/663 

S 2/811 4/802 3/854 666 500 314 1/255 5/265 8/530 1/769 9/781 5/686 

165- 6/783 775 6/824 660 1/534 1/366 4/304 7/364 9/562 9/752 8/768 2/663 

150- 7/702 9/694 6/750 8/627 585 9/472 6/418 4/463 8/608 2/727 6/685 7/594 

135- 9/582 2/582 2/664 3/598 624 1/569 526 6/550 3/643 1/690 2/605 1/498 

120- 8/454 9/466 9/567 3/556 635 9/642 7/607 4/612 9/648 5/641 6/515 4/398 

105- 4/332 1/352 2/473 2/494 9/624 5/675 5/651 5/639 1/634 9/569 6/417 8/299 

W 1/219 3/241 5/347 8/409 7/571 4/662 8/650 9/622 3/576 6/477 313 9/204 

75- 4/122 4/144 5/240 322 7/500 6/619 6/618 3/579 9/500 8/375 4/215 1/122 

60- 1/49 7/65 8/140 5/223 7/395 6/534 5/544 4/496 4/391 5/261 8/124 1/55 

45- 17/9 8/14 2/60 128 2/285 3/416 8/432 7/386 8/278 6/150 2/52 6/12 

30- - - 7/10 8/51 7/185 7/285 9/308 4/262 5/162 3/61 5/8 16/0 
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15- - - - 6/8 3/71 6/154 4/174 4/140 1/65 1/10 - - 

 
  

 (BTU/day/ft2میزان انرژی دریافتی در سطوا قائم در مواقع سرد با احتساب درصد ساعات آفتابی) -3جدول 

 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر اوت ژوئيه ژوئن مه آوريل مارس فوريه ژانويه 

N - - - - 5/10 9/48 4/64 6/44 75/7 - - - 

15 - - - 6/8 3/71 6/154 4/174 4/140 1/65 1/10 - - 

30 - - 7/10 8/51 7/185 7/285 2/299 7/259 5/162 3/61 5/8 16/0 

45 17/9 8/14 2/60 128 2/285 3/416 1/407 5/371 8/278 6/150 2/52 6/12 

60 1/49 7/65 8/140 5/223 7/395 5/518 3/487 1/458 4/391 5/261 8/124 1/55 

75 4/122 4/144 5/240 322 7/500 5/585 2/534 3/513 489 8/375 4/215 1/122 

E 1/219 3/241 5/347 8/409 7/571 5/612 8/544 6/533 4/533 6/477 313 9/204 

105 4/332 1/352 2/473 2/494 4/614 7/597 3/518 6/517 580 9/562 6/417 8/299 

120 8/454 9/466 9/567 3/556 8/614 4/542 3/456 3/466 1/567 8/614 6/515 4/398 

135 9/582 2/582 2/664 3/598 7/573 8/449 7/366 8/382 7/515 6/624 2/605 1/498 

150 7/702 9/694 6/750 8/627 7/493 8/326 6/245 274 429 2/595 6/685 7/594 

165 6/783 775 6/824 660 4/379 1/184 119 6/147 1/313 9/468 8/768 2/663 

S 2/811 4/802 3/854 666 250 6/72 5/33 9/52 7/183 9/419 9/781 5/686 

165- 6/783 775 6/824 660 8/154 9/18 46/3 45/9 8/91 5/230 8/768 2/663 

150- 7/702 9/694 6/750 8/627 4/91 - - - 2/38 171 6/685 7/594 

135- 9/582 2/582 2/664 3/598 3/50 - - - 97/11 1/126 2/605 1/498 

120- 8/454 9/466 9/567 3/556 1/20 - - - 086/0 7/47 6/515 4/398 

105- 4/332 1/352 2/473 2/494 5/10 - - - - 7/57 6/417 8/299 

W 1/219 3/241 5/347 8/409 - - - - - 6/52 313 9/204 

75- 4/122 4/144 5/240 322 - - - - - 5/48 4/215 1/122 

60- 1/49 7/65 8/140 5/223 - - - - - 1/41 8/124 1/55 

45- 2/52 6/12 17/9 8/14 9/59 128 - - - - - 9/30 

30- - - 7/10 8/51 - - - - - 6/18 5/8 16/0 

15- - - - 6/8 - - - - - 5 - - 

 

ترین مقادیر متعلق به ج ت شمال پایینغربی و  -درجه شرقی 165، بیشترین مقادیر دریافت انرژی  ورشید متعلق به 2طيق جدول 

 باشد.می
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 میزان انرژی دریافتی در ج ات مختل  در ش ر  وی -3شكل 

بیشيترین مقيدار انيرژی دریيافتی در فصي        3شك  مطابق 

فص  بیشترین مقدار انرژی دریافتی در و  ت شرقیدر ج سرد 

مقيدار دریافيت تياب  در    بیشترین . باشدج ت غربی می گرم

 4جيدول  طيق + درجه است. 135مواقع سرد مربوط به ج ت 

هایی كيه دارای دو  بیده شده به سا تمانأهای تمجموع انرژی

، درج شيده اسيت. طييق    انيد نمای اصيلی در ج يات مختلي    

بيا توجيه بيه میيزان     درجيه   -75+ و 105ج ت  مذكور جدول

 يت اسيتقرار و ج يت    تيرین ج مناسبكسب انرژی  ورشید 

هيای  ترین ج ت استقرار برای سا تماننامناسب -165+ و 15

  باشند.دو طرفه می

 
 (BTUهای دو طرفه در مواقع سرد )بیده شده بر نماهای اصلی سا تمانأمیزان انرژی ت -4 جدول

 درصد BTUمقدار انرژي دريافتي  زاويه استقرار ساختمان جهت دريافت انرژي رديف

 S 5791 83 شمال و جنوب 1

 W 5609 80°15 -165+ و 15 2

 W 5682 81°30 -150+ و 30 3

 W 5905 85°45 شمال شرت و جنوب غرب 4

 W 6199 89°60 -120+ و 60 5

 W 6602 95°75 -105+ و 75 6

 E 6817 98 شرت و غرب 7

 E 6975 100°75 -75+ و 105 8

 E 6922 99°60 -60و  +120 9

 E 6752 97°45 جنوب شرت و شمال غرب 10

 E 6510 93°30 -30+ و 150 11

 E 6101 87°15 -15+ و 165 12

 

 جهت استقرار ساختمان و باد

برای تعیین ج ت مناسب استقرار سيا تمان در ارتيياط بيا    

بایسيت بادهيای غاليب و درجيه دوم و بادهيای      وزش باد، می

گليياد   4 طيق شك مطلوب و نامطلوب منطقه مشخص گردد. 

ج ت وزش بياد در مواقيع سيرد ج يت جنيوبی و      ش ر  وی 

شمال شرقی است. به دلی  نيامطلوب بيودن ايير وزش بياد در     

ها در ج تی استقرار یابنيد تيا از   فص  سرد ب تر است سا تمان

ر امان باشند. ليذا در مجميوع ب تيرین ج يت     تأيیر این بادها د

بييرای اسييتقرار سييا تمان بييا توجييه بييه ج ييت وزش بادهييای   

نامطلوب در فص  سرد و ج ت دریافت بیشترین مقدار انرژی 

 باشد.درجه شرقی می 135 ورشیدی ج ت 
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 رابطه با تاب   ورشید و وزش باد در ش ر  ویج ات مناسب برای استقرار سا تمان در  -4 شكل

  

  اهاجهت معابر و خيابان

با در نظر گيرفتن شيرایط اقلیميی شي ر  يوی ب تير اسيت        

ها و معابر در ج تی واقيع شيوند كيه در فصي  سيرد از       یابان

 ایجاد سایه بر روی معابر و مشكالت یخيندان بكاهند و نیيز از 

كانالیزه شيدن بادهيای سيرد نيامطلوب در  یابيان جليوگیری       

 شود.

 
 متری در حاشیه  یابان در اول ژانویه 4عرض سایه ایجاد شده در پشت دیوار  -5جدول 

 S 15°E 30°E 45°E 60°E 75°E E  زمان
15°

W 
30°

W 
45°

W 
60°

W 
75°

W 

 صبح 8

 52 67 82 83 68 37 22 7 8 23 38 53 زاویه بر ورد

 6/28 5/33 36 1/36 7/33 9/21 6/13 4/4 1/5 2/14 4/22 29 عمق سایه )متر(

 21 7 0 0 7 39 63 100 86 61 38 5/19 100امتیاز بر پایه 

 صبح 10

 75 90 75 60 45 60 45 30 15 0 15 30 زاویه بر ورد

 7/9 10 7/9 7/8 1/7 7/8 1/7 5 6/2 0 6/2 5 عمق سایه

 4 0 4 16 32 16 32 52 76 100 76 52 100امتیاز بر پایه 

 ظهر 12

 75 60 45 30 15 90 75 60 45 30 15 0 زاویه بر ورد

 7/7 9/6 7/5 4 1/2 8 7/7 9/6 7/5 4 1/2 0 عمق سایه )متر(

 3/5 16 32 53 74 0 3/5 16 32 53 74 100 100امتیاز بر پایه 

2  

 بعد از ظهر

 45 30 15 0 15 60 75 90 75 60 45 30 بر وردزاویه 

 1/7 5 6/2 0 6/2 7/8 7/9 10 7/9 7/8 1/7 5 عمق سایه )متر(

 32 52 76 100 76 16 4 0 4 16 32 52 100امتیاز بر پایه 

4  

 بعد از ظهر

 22 7 8 23 38 37 52 67 82 83 68 53 زاویه بر ورد

 6/13 4/4 1/5 2/14 4/22 9/21 6/28 5/33 36 1/36 7/33 29 عمق سایه )متر(

 63 100 86 61 38 39 21 7 0 0 7 5/19 100امتیاز بر پایه 

 3/125 175 198 230 227 110 125 175 198 230 227 243 جمع امتيازها

 5/11 49 2/66 2/90 88 0 5/11 49 2/66 2/90 88 100 100امتياز بر پايه 

 

به عرض سایه  بدست آمده از روابط مربوط 5طيق جدول 

دهيد بيه  ياطر    نشيان ميی   ایجاد شده در حاشیه  یابان و معابر

تغییر موقعیت ظاهری  ورشید در طول روز، میزان سایه ایجاد 

هيا در سياعات مختلي  متفياوت اسيت.      شده در سطح  یابان

بيی  یه ایجاد شده قي  از ظ رها در ج يت غر بیشترین مقدار سا

بيه زميان ظ ير، از مقيدار آن كاسيته       است كه با نزدیخ شدن

ت غربيی و شيرقی بیشيترین مقيدار     اشده و به هنگام ظ ر، ج 

سایه ایجاد شده را دارند كه با تغییر موقعیت  ورشید در بعيد  

از ظ يير مقييدار سييایه ایجيياد شييده در سييطوا شييرقی افييزای  

جنيوبی   –یابد. در ك  ج ت احداث  یابان ج ت شمالی می
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بوده زیرا در فص  سرد كمتيرین مقيدار سيایه در ایين ج يات      

ترین ج يت بيرای احيداث  یابيان و     شود. نامطلوبایجاد می

 75بعيد از آن بيه ترتیيب    درجيه شيرقی و    60معابر نیز ج يت  

 غربی قرار دارند. –درجه شرقی و ج ت شرقی 

 

 ها بانسايه

 5شيك   ق هيا بير روی پنجيره نیيز طيي     بانیهبرای ایجاد سا

انطيات مواقع گرم ش ر  وی را بر روی نمودار مسیر حركيت  

 دهد. ورشید در عرض جغرافیایی این ش ر نشان می

 

                   
 نقاله سایه یاب -6 شكل                                                سیر  ورشید        م نمودارانطيات مواقع گرم سال بر  -5شكل                     

       

 

 

مواقع گرم سال از ساعت مذكور قسمت سیاه رنگ شك  

درجييه  18هييا دمييا بييی  از  عصيير كييه در آن 5صيييح تييا  11

اسيت و نیياز بيه جليوگیری از ورود تياب  مسيتقیم        وسیسلس

دهيد. در  ميی  فضاهای دا ليی وجيود دارد، نشيان    به ورشید 

بر روی دیياگرام   6یاب شك  مرحله بعدی با انطيات نقاله سایه

موقعیييت  ورشييید، زوایييای افقييی و عمييودی بييرای ج ييات   

هيای  بانمختل  استقرار سا تمان استخراج و سپس عمق سایه

و  7و  6هيا  مورد نیاز برای ج ات مذكور با استفاده از فرميول 

 6نتای  حاص  از آن در جدول و محاسيه گردید  5و 4اشكال 

 ارائه شده است.
 

 

 

 ای به ارتفاع یخ متر در  ویبان برای ایجاد سایه كام  بر روی پنجرهعمق سایه -6جدول 

 سايه بان عمودي سايه بان افقي جهت

 cmعمق به  )درجه(زاویه  cmعمق به  زاویه )درجه(

     شمال

15     

30     

     شمالشرقي

60     

75     

 34 71   شرق

105   72 5/32 

120 72 5/32   

   5/32 72 جنوبشرقي

150 72 5/32   
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165 71 34   

   34 71 جنوب

165- 70 36   

150- 68 40   

   47 65 جنوبغربي

120- 61 55   

105- 47 93   

 
 6جدول ادامه 

 جهت
 سايه بان عمودي سايه بان افقي

 cmعمق به  زاویه )درجه( cmعمق به  زاویه )درجه(

   173 30 غرب

75- 28 188   

60-   35 143 

 143 35   شمالغربي

30-   34 148 

15-   35 143 

 

 

 بييدترین ج ييات بييرای احييداث   مييذكور جييدول طيييق 

باشد. هون ها ج ات واقع در جنوب غربی تا شمال میبانسایه

هيای ایين ج يات،    برای كنترل تياب  آفتياب بير روی پنجيره    

هيایی بيا عميق بسيیار زیياد الزم اسيت. ایجياد هنيین         بيان سایه

هایی به دلی  ممانعيت از نفيوذ آفتياب در مواقيع سيرد      بانسایه

شيمال تيا    باشيد. ج يات  سال به دا   سا تمان، مناسب نميی 

شرت نیز از نظر كسب انرژی در مواقع مختل  سيال، مناسيب   

نیستند. در نتیجيه بيا در نظير گيرفتن ج يت اسيتقرار مطليوب        

+ درجيه  135سا تمان در  وی كه در مياحث قيلی در ج ت 

بان برای مساكن نیز ب تير اسيت در   تعیین گردید، طراحی سایه

فقيی در  بيان ا همین ج ت صورت پذیرد. عمق ضروری سيایه 

 متر تعیین شده است.سانتی 5/32این ج ت حدود 

  
 ش ر  وی مقادیر ضریب انتقال حرارت برای انواع دیوار و سق  -7 جدول

 بر حسب  نوع ديوار يا بام
ocYmw 2/ 

 20/2 سانتي 22ديوار آجري 

 99/1 سانتي 30ديوار آجري 

 52/1 سانتي 35ديوار آجري 

 77/0 سانتي 60ديوار آجري 

 55/0 سانتي 5سانتي با اليه اي از عايق حرارتي  33ديوار آجري 
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سانتي،  5سانتي، بتن سبک  11بام با تركيب دال بتني 

 سانتي 5سانتي و آسفالت  2ايزوالسيون 
2 

 5بتن سبک سانتي،  16سانتي، طاق ضربي  2بام با تركيب پالمتر

 سانتي 5سانتي و آسفالت  2سانتي، ايزوالسيون 
50/1 

   

 

 

 

 
                            

 های مختل  سالمتوسط انتقال حرارت از یخ متر مربع دیوار با مصالح متفاوت در ماه -7شكل                                  

 

 
                            

 های مختل  سالانتقال حرارت از یخ متر مربع بام با مصالح متفاوت در ماهمتوسط  -8شكل 

 

 مصالح ساختماني متناسب با منطقه

دیوار دوجداره با  7شك  ، 7 و جدول 11 با توجه به رابطه

متری برای هر دو فص  زمستان و تابستان سانتی 5عایق 

مقدار انتقال حرارت در این نوع دیوار كم مناسب است. هون 

سانتی باالترین میزان  22است. اما دیوار آجری به ضخامت 

. به این منظور ددار انتقال حرارت را در طی فص  زمستان

آسفالت،  نیز تركیيی از 8شك  باشد. طيق نامناسب می

برای سق   ایزوالسیون، بتن سيخ و طات ضربی

به طوریكه در تر است. مناسب های منطقهسا تمان

شود با افزای  ضخامت می مشاهدهمذكور  ینمودارها

و  یابدمیزان اتالد حرارت كاه  می جدارهای سا تمان،

های امروزه با توجه به اطالعات گفته شده احداث سا تمان
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كردن محیط باشد و برای ب ترور به صرفه نمیهند طيقه مقد

برای زندگی در دا   سا تمان و ایجاد آسای  نسيی 

مساكن این منطقه عایقكاری حرارتی پوسته  ارجی سا تمان 

ها، سق ، ك ، در و پنجره به به طور گسترده اعم از دیواره

 رسد مقرون به صرفه باشد.نظر می

 

 گيرينتيجه

های اقلیم معماری هر منطقه از این نظر بررسی ویژگی

وام  تأيیرگذار توان با مطالعه همه جانيه عاهمیت دارد كه می

آن، نحوه استفاده از شرایط مطلوب اقلیمی یا راهكارهای  بر

مقابله با شرایط سخت آب و هوایی را در مقیاس واحدهای 

های انجام شده در این مقاله بررسی مسكونی به دست آورد.

ترین و ب ترین ج ات برای استقرار دهد: مناسبنشان می

مختل  ش ر  وی ج ت های مسكونی در مناطق سا تمان

بدین علت كه در باشد. می + درجه شرقی و ج ت غربی135

این دو ج ت یاد شده بیشترین مقدار انرژی دریافتی در فص  

+ درجه شرقی و بیشترین مقدار انرژی 135سرد سال در ج ت 

باشد. بنابراین با دریافتی در فص  گرم سال ج ت غربی می

+ درجه 135) ن دو ج اتهای  وی در ایاستقرار سا تمان

)پاییز و  سال ددر فصول سر توانشرقی و ج ت غربی( می

ها نیز زمستان( از ورود بادهای نامطلوب به دا   سا تمان

  د.رجلوگیری ك

ج ت مطلوب برای احداث معابر در ش ر  وی با توجه 

به عمق سایه ایجاد شده در مواقع سرد سال و نیز وزش بادهای 

ج ت  ،ترین ج تجنوبی و نامطلوب –سرد، ج ت شمالی 

 باشد.غربی می -شرقی

در مورد مساكنی كه دارای دو نمای اصلی در ج ات 

اند برای دریافت مقدار بیشتر انرژی  ورشیدی مختل 

درجه با توجه به میزان كسب  -75+ و 105ترین ج ت مناسب

 -165+ و 15انرژی  ورشید ب ترین ج ت استقرار و ج ت 

های دو ترین ج ت استقرار برای سا تمانسبدرجه نامنا

 باشد. طرفه می

به منظور ممانعت از ورود اشعه مستقیم  ورشید در 

+ 135ها ج ت استقرار سا تمان های گرم سال ب تر استماه

متر در سانتی 5/32ای افقی با عمق هباناز سایه درجه شرقی و

ها و بام جداره مصالح به كار رفته در ها استفاده شود.سا تمان

سازی انرژی در دا   با توجه به اهمیت ذ یرهنیز ها سا تمان

سا تمان ب تر است ظرفیت و مقاومت حرارتی مناسيی داشته 

باشد تا از اتالد سریع حرارت در فص  سرد جلوگیری شود. 

های ش ر  وی مصالح به كار رفته در این فصول برای بام

یون، بتن سيخ و طات ضربی تركیيی از آسفالت، ایزوالس

ترین دیوارها در دو فص  زمستان و تابستان مناسب باشد، ومی

متر بدلی  انتقال حرارت سانتی 5دیوارهای دو جداری با عمق 

 22یوارها بوده و دیوارهای آجری با ضخامت دكم از 

دلی  انتقال حرارت باال در فص  زمستان ه متر بسانتی

 شود.حسوب میترین دیوارها منامطلوب

وجود دارد كه عيارتند  ذكر شده باال رداپیشن اداتی نیز در مو

 از:

 های فشرده و متراكم،سا ت پالن -

 های دو جداره یا حتی سه جداره،استفاده از پنجره -

 درجه غربی،  15جنوبی یا  –استقرار معابر در ج ت شمالی  -

 متری،سانتی 5/32های افقی با عمق باناستفاده از سایه -

 های پشت به باد، ها در دامنهاحداث سا تمان - 

استقرار سا تمان در ج ت تاب  حداق  انرژی سطوا  -

 ای و بازشوها.شیشه
 

 نابع م

(، آسای  حرارتی در فضاهای دا لی 1383) امیری، آزیتا -1

سا تمان و طراحی اقلیمی در ش ر قم، نشریه نیوار، شماره 

55. 

( آسای  بوسیله معماری 1367) محمودرازجویان،  -2

 ساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه ش ید ب شتی، ت ران.هم

(، راهكارهای ترویجی طراحی 1382) سید الماسی، م دی -3

اقلیمی در راستای كاه  مصرد سو ت، مجموعه مقاالت 

سازی مصرد سو ت در سا تمان، سومین همای  ب ینه

 ؛ ت ران.1159-1145صص 
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بندی اقلیمی ایران مسكن (، پ نه1372كسمایی، مرتضی ) -6

سا تمان و مسكن های مسكونی، مركز تحقیقات و محیط

 ت ران، هاپ اول.

اهنمای طراحی ربندی و (، پ نه1384) كسمایی، مرتضی -7

)اقلیم سرد(، مركز تحقیقات  اقلیمی استان آذربایجان شرقی
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قيادیان و محمد فیض م دوی، هاپ اول، مؤسسه انتشارات و 
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 یمدیری، م دی، سمیه، ذهاب ناظوری، زهرا، علی بخش -10
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