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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط آسایش و تعیین بهترین تدابیر جهت طراحی و معماری همساز با
اقلیم با تاکید بر کنترل مصرف انرژی است .محدوده مکانی مورد مطالعه ،شهر یزد و از دادههای
اقلیمی آن شهر در بازه زمانی ساعتی ( )1981-2107با فرمت  EPWو در محیط نرمافزار مشاور آب
و هوایی به روش استاندارد ( )ASHRAE 55استفاده شده است .نتایج حاصل از بررسی دما و
رطوبت نسبی نشان داد که حرارتهای بیش از  38درجه سانتیگراد در ماههای جون (تیر) و جوالی
(مرداد) قابل مشاهده است که این امر نیاز به سایه در امر معماری اقلیمی را مطرح میکند .بیشترین
شرایط عدم آسایش دمایی در ماه جوالی و ماههای جون تا اکتبر (اردیبهشت تا آبان) در ساعات
میانی روز پایین بودن رطوبت ( 38درصد) به همراه دمای باال شرایط عدم آسایش و خشکی دارند.
شرایط عدم آسایش بادی و دمایی در ماههای فوریه تا می (بهمن تا اردیبهشت) قابل مشاهده است
که ضرورت فراهم کردن آسایش در محیط ساختمان را اجتناب ناپذیر می کند .همچنین بر اساس
تابش افقی کل در ساعات مختلف روز  25درصد از ساعات روز از تابش بسیار باال و در نتیجه عدم
آسایش تابشی و  8درصد از ساعات روز در شرایط آسایش قرار دارند که بیشتر مربوط به دوره سرد
سال و ساعات ابتدایی و انتهایی روز میباشد .در نهایت با توجه به اقلیم شهر یزد و نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل جمعا  20استراتژی برای طراحی معماری همساز با اقلیم به کار گرفته شده است.

کلید واژگان :طراحی اقلیمی ،آسایش حرارتی ،بهینهسازی انرژی.

 .1نویسنده مسئول :سبزوار ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،گروه اقلیم شناسی.
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آب و هوا از مهمترین عوامل محیطی است که نقش موثری در طراحی اقلیمی ساختمانها و شهرسازی دارد.
علیرغم تغییرات اقلیمی در سراسر جهان و مشکالت ناشی از مصرف سوختهای فسیلی ،میزان مصرف انرژی
در جهان و ایران هر ساله افزایش مییابد (لچنر .)155:2014،با توجه به این که کشور ایران دارای مناطق
مختلف آب و هوایی است ،در این مناطق برای گرمایش ،خنک کنندگی و تهویه ،مقدار قابل توجهی از انرژی
مصرف میشود که این حجم از مصرف انرژی باید در طراحی شهری و معماری همساز با اقلیم لحاظ گردد
(رودریگو و همکاران( )392:2012 ،شریف آباد و سلجوقیان.)476:2015 ،
به منظور ارزیابی شرایط زیست-اقلیمی مدل ها و روش های زیادی مطرح شده است که در ادامه به برخی از
مهمترین آنها به اجمال اشاره می شود .مدل سرما -باد یکی از اولین این مدل ها است که بر پایه دفع انرژی از
سطح پوست در سال  1939توسط پاسل 1و سایپل 2ارایه شد (پاسل و سایپل .)1945 :177 ،همچنین
ترجونگ 3در سال  1968نمودار زیست اقلیمی که شاخص آسایش را بر مبنای دو پارامتر دمای خشک و
رطوبت نسبی ارزیابی میکرد ،ارائه نمود (ترجونگ .)141:1968 ،در سال  1970نیز سازمان هواشناسی
استرالیا 4شاخص دمای ظاهری (ای تی  5)3را که بر پایه مدلهای ریاضی استدمن بنا شده بود ،مطرح کرد
(واتس و کالستین .) 504:2004 ،بعدها شاخص سوزباد که جهت بیان ارتباط عدم راحتی انسان در اثر تأثیر
مشترک باد و دمای هوا ارائه شده بود توسط استدمن 6توسعه یافت (استدمن .) 874:1979 ،سپس فانگر7
محدوده آسایش را بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط ارائه کرد .از آنجائی که در
این روش معیارهای آسایش بسیاری در نظر گرفته میشد این روش تحت عنوان پی ام وی 8نامگذاری شد که
با گذشت زمان با عنوان پی پی دی  9مطرح و توسعه یافت (فانگر .)160:1970،اولگی 10نیز معیارهای آسایش
حرارتی را در عرضهای جغرافیایی زیر  40درجه بررسی کرد (اولگی.)4:1963،
شرایط آب و هوایی و محیط زیست پارامترهای بسیار مهم در طراحی ساختمانها است که برای ایجاد یک
فضای مناسب برای راحتی انسان ارائه شدهاند (گیوونی .)12:1976،در طراحی و توسعه همگام با محیطزیست
بررسی مطالعات زیست-اقلیمی بعنوان پایه و اساس طراحی و معماری محسوب میشود (آرونین .)2:1953،به
همین دلیل طراحی اقلیمی ساختمان ،روشی است که هدف آن کاستن از هزینههای گرمایش ،سرمایش و
استفاده از انرژیهای طبیعی و محیطی برای ایجاد آسایش در ساختمانها محسوب میشود .تکنیکهای تحلیل
بر ادارک طراحان و معماران در نحوه استفاده از انرژی در ساختمان و همینطور تعیین زمانهای استفاده از آن
برای گرمایش ،سرمایش و روشنایی نقش مهمی دارند .این تکنیکها به پنج دسته تقسیم میشوند که شامل:
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باد ،خورشید ،خورشید-باد ،نور و آسایش میباشند(برون و دکای )146:2013،و (ال نت ورک .)2007،در
اقلیمهای شدید ،همانطور که در روسیه و اندونزی یافت میشود،گرمایش و سرمایش ساختمان یکی از
نگرانیهای اصلی معماران به حساب میآید .عالوه بر این در آب و هوای معتدل نیز ساختمانها باید برای هر
دو حالت گرم و سرد طراحی شوند (لچنر.) 157:2014 ،مطالعاتی در زمینه تاثیرات اقلیم بر معماری و مدیریت
مصرف انرژی انجام شده است که در ذیل نگاهی اجمالی به نمونهای از این مطالعات پرداخته خواهد شد:
هیو 1و چونگ 2با مطالعه شرایط عناصر اقلیمی و طراحی شهر هنگکنگ نشان دادند که استفاده از شرایط
اقلیم محلی جهت بهبود طراحی همساز با اقلیم و انرژی ساختمان در هنگکنگ و سرزمین چین مفید میباشد
(هیو و جونگ.)5:1997 ،
تاثیر شکل هندسی شهر بر روی آسایش حرارتی بیرون در اقلیم گرم و خشک مراکش توسط جانسون مورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که در این اقلیم باید طراحی شهری بصورت فشرده صورت گیرد
(جانسون .)1326:2006 ،همچنین تغییرات پوشش زمین در آسایش حرارتی شهر کامبر سریالنکا را امانوئل3
مورد بررسی قرار داد که نتایج این مطالعه نیز نشان داد ،عامل افزایش حرارت در نتیجه شکل قرارگیری
ساختمانها ،مصالح و جادهها می باشند (امانوئل .)1591:2005،راپ و قیسی 4نیز بهترین روش جهت ارزیابی
راحتی حرارتی در ساختمانهای تجاری در اقلیم گرم و مرطوب ارائه نمودند که نتایج مطالعه بیانگر استفاده از
نمودار زیست اقلیمی گیونی بعنوان مناسبترین روش در طراحی آسایش حرارتی ساختمان میباشد(راپ و
قیسی .)2014 446:2014،اکتای5به الزامات پایداری طراحی شهری متناسب با آب و هوا ،بعنوان یکی از
مهمترین معیارها توجه داشته است و نشان داد که هر کشوری دارای شیوه و ساختار طراحی با عنوان"معماری
بومی" است به گونهای که این معماری بومی در هر منطقه نسبت به مناطق دیگر کامال متمایز میباشد
(اکتای .)1003:2002،مطالعه پور وحیدی و اوزدنیز 6با توجه به تقسیمبندی زیست اقلیمی ایران در اهداف
معماری ،پنج ناحیه اقلیمی شناسایی کردند و نشان دادند در این پنج ناحیه اقلیمی معماری ساختمانهای
سنتی ویژگی منحصر به فردی در سازگاری با اقلیم دارند (پور وحیدی و اوزدنیز .)6:2013،هدف از این پژوهش
بررسی و ارزیابی توانمندیهای عناصر آب و هوایی در طراحی و معماری شهری با تمرکز بر استفاده بهینه از
انرژی با استفاده از مدل استاندارد اشر  7 55میباشد .که در این راستا به ارائه تدابیر الزم در جهت معماری
بومی شهر یزد بر اساس اقلیم بومی و با توجه به استراتژیهای ساختمان نیز پرداخته خواهد شد.

226

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم ،شماره  ،56بهار 99

روش تحقیق
شهر یزد مرکز استان یزد ،در موقعیت جغرافیایی  15درجه و  35دقیقه تا  40درجه و  45دقیقه طول شرقی و
 46درجه و  31دقیقه تا  15درجه و  32دقیقه شمالی واقع شده است (صادقی روش .)1389،میانگین ارتفاعی
شهر یزد از سطح دریا  1200متر میباشد .آب و هوای این شهر بیابانی و نیمه بیابانی با تابستانهای گرم و
خشک و زمستانهای سرد و خشک بوده و متوسط بارش سالیانه اندک است .شهر یزد با وسعت  2397کیلومتر
مربع اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان است .بر اساس روش تقسیمبندی اقلیمی کوپن 1این
شهر دارای اقلیم بیابانی میباشد که بیانگر بارندگی سالیانه کمتر از میانگین درجهحرارت است (عدل1339 ،؛
جهانبخش و اسمعیلپور.)،21:1382،
شهر یزد با متوسط بارندگی ساالنه  71میلیمتر با فقر شدید منابع آبی روبرو است .مقدار روزهای بارندگی
سالیانه این شهر حداکثر  37روز و حداقل  13روز می باشد که به طور متوسط حدود  23روز است .یزد از نقطه
ال خشک است و مقدار متوسط آن  %30می باشد .در این شهر خشکترین ماه تیر و
نظر رطوبت نسبی کام ا
مرطوبترین دی میباشد .به طور کلی متوسط درجه حرارت یزد در حدود  19درجه است که میانگین حداقل
مطلق آن در دیماه  7درجه و میانگین حداکثر مطلق آن برابر  45درجه در تیرماه است ،از این رو شدت
تغییرات درجه حرارت و اختالف بین متوسط حداکثر و حداقل در ماههای تابستانی حدود  25درجه میباشد.
درجه حرارت در ماه اسفند صعود میکند و در ماه مهر کاهش مییابد (سازمان هواشناسی یزد.)1396 ،
توزیع فصلی بارندگیها گویای آن است که بخش اعظم بارندگیها در فصل زمستان(حدود  40تا  60درصد)،
حدود  20تا  40درصد در بهار و  10تا  30درصد بارندگیها در پاییز رخ میدهد .پدیده یخبندان در یزد از
پدیده های موثر در تخریب فیزیکی سنگ ها است که به طور متوسط نزدیک به  72روز در سال به وقوع
میپیوندد  .وزش باد در این شهر کویری از اهمیت خاصی برخوردار است و عمده ترین دلیل ایجاد آن تغییرات
دمایی و یا ورود سامانههای گرم و سرد به منطقه است .از جمله بادهای این منطقه می توان به بادهای سیاه،
بادغالب(باد شمال غربی است که به خصوص از اواسط بهار تا اوایل پاییز میوزد) و بادهای جنوب شرقی و غربی
اشاره کرد .جهت غالب وزش این بادها در شش ماه اول سال ،شمال غربی و در چهار ماه از سال (آبان تا بهمن)
جنوب شرقی است(سالنامه تخصصی ابر. )33:1396،
روش کار

در پژوهش حاضر از دادههای  2EPWکه توسط دپارتمان انرژی ایاالت متحده آمریکا تهیه شده ،استفاده شده
است .هر فایل داده  EPWدارای دادههای اقلیمی  8760ساعت در هر سال(بازه زمانی  20ساله) میباشد که
این دادهها توسط اقلیمشناسان در ماههای واقعی (از میانگین درازمدت) ثبت و تولید شده است .همچنین
میانگین باالترین و پایینترین مقدار عناصر آب و هوایی نیز ثبت شده است تا در موارد لزوم از آنها استفاده
شود .بعد از تهیه این دادهها از طریق ابزار مشاوره آب و هوایی در طراحی و معماری شرایط مربوط به آسایش
1 kopen
)2 Energy Plus Weather (EPW
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ردیف

پارامتر اقلیمی

مقدار

1

تابش افقی کل

میانگین ساعتی

واحد اندازهگیری
Wh/sq.m

2

تابش افقی کل

حداکثر مقدار ساعتی

Wh/sq.m

3

تابش افقی کل

میانگین روزانه

Wh/sq.m

4

جهت نرمال تابش

میانگین ساعتی

Wh/sq.m

5

جهت نرمال تابش

حداکثر مقدار ساعتی

Wh/sq.m
Wh/sq.m

6

جهت نرمال تابش

میانگین روزانه

7

پخش تابش

میانگین ساعتی

Wh/sq.m

8

پخش تابش

حداکثر مقدار ساعتی

Wh/sq.m

9

پخش تابش

میانگین روزانه

Wh/sq.m

10

درجهحرارت خشک

میانگین ماهانه

Degrees C

11

درجهحرارت نقطه شبنم

میانگین ماهانه

Degrees C

12

رطوبت نسبی

میانگین ماهانه

Percent

13

جهت باد

حالت ماهانه

Degrees

14

سرعت باد

میانگین ماهانه

m/s

15

درجه حرارت عمق زمین

میانگین ماهانه

Degrees C

1

منبع :موری میالن 2017،

استاندارد اشر 55

2

استاندارد اشر  55که به معنای شرایط حرارتی محیطی برای سکونت انسان است ،مشخص کننده استاندارد شرایطی است
که در آن ،دمای محیط برای درصد مشخصی از ساکنان مطلوب است .این استاندارد برای به کارگیری در طراحی ،راه
اندازی و مورد آزمایش قرار دادن سیستم های تهویه مطبوع و ارزیابی محیط های دمایی ( 3)HVACدر ساختمان ها و
سایر فضاهای اشغال شده توسط انسان تدوین شده است(یانگ و همکاران .)166:2014،استاندارد  55اولین بار در سال
 1966منتشر شد و در سال های  1974،1981و  1992مجددا چاپ شد (ایزو .)20:1998،این استاندارد به طور گسترده
ای به منظور ارزیابی آسایش حرارتی در ساختمان ها به کار بسته شده است (ویچی و همکاران )94:2015،که از نقاط
قوت آن می توان از به روز کردن و بازنگری مستمر این استاندارد نام برد که برگرفته از آخرین دستاوردهای علمی
آزمایش شده در زمینه آسایش حرارتی میباشد .به مانند سایر نسخه های به روز شده ،ویرایش  2004این استاندارد،
تغییرات قابل توجهی را ارائه می دهد که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

1 Murray Milne
2American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
3 Heating, ventilation, and air conditioning
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انسان در هر ماه استخراج گردید .سپس بر مبنای این تجزیه و تحلیلها در ادامه به ارائه تدابیر قرارگیری
ساختمانها جهت طراحی در شهر یزد پرداخته شده است .جدول( ،)1دادههای مورد استفاده در پژوهش را
نشان می دهد:
جدول( .)1پارمترهای اقلیمی دخیل در طراحی معماری اقلیمی (دادههای )EPW

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم ،شماره  ،56بهار 99

228

جدول( .)2متغیرهای مورد استفاده در مدل اشر 55
اصطالح علمی

تعریف

Adaptive Model

مدلی که بازه ی دمای طراحی در داخل یا بازه ی دمای مطلوب ساکنان را با پارامترهای اقلیمی و
آب و هوایی در خارج فضا مرتبط می کند.

Air Speed

میزان حرکت باد در یک نقطه مشخص بدون در نظر گرفتن جهت آن

Clo

واحد نشان دادن میزان عایق گرمایی که توسط انواع مختلف البسه فراهم می شود که
در این واحد)1 clo = 0.155 m2·°C/W (0.88 ft2·h·°F/Btu

Thermal Comfort

وضعیتی که ذهن انسان رضایت خود را از شرایط دمایی بروز می دهد و توسط ارزیابی ذهنی
سنجیده می شود.

Draft

زمانی که دمای بدن به طور ناخواسته به سبب حرکت هوا کاهش می یابد.
خصوصیات محیط که بر روی اتالف گرمایی شخص اثر می گذارد.

Thermal Environment
Thermal Acceptable
Environment
Garment

یک تکه لباس شخصی

Humidity Ratio

نسبت جرم بخار آب به جرم هوای خشک در یک حجم مشخص

)Relative Humidity (RH

نسبت فشار نسبی (یا چگالی) بخار آب موجود در هوا به فشار اشباع (یا چگالی) بخار آب در دما و
فشار کلی یکسان

Clothing/Ensemble
)Insulation (Icl

به میزان مقاومت در برابر انتقال گرمایی محسوس که توسط پوشش البسه تامین می شود که در
قالب واحد  cloسنجیده می شود .نکته :تعریف عایق البسه 5مربوط به کل میزان انتقال حرارتی از
بدن می باشد و بنابراین شامل قسمت های بدون پوشش بدن شامل سر و دست ها نیز می شود.

)Garment Insulation (Iclu

مقاومت افزایش یافته در برابر انتقال گرمایی محسوس توسط اضافه کردن لباس شخصی بر روی بدن
بدون پوشش که در قالب واحد  cloگزارش می شود.

Met

واحدی برای بیان کردن میزان انرژی تولید شده در بدن به سبب فعالیت های متابولیک که معادل
است با ) 58.2 W/m2 (18.4 Btu/h·ft2و برابر انرژی تولید شده در واحد یک انسان معمولی در
حالت نشسته است .سطح اشغال یک فرد عادی  1.8متر مربع که مساوی  19فوت مربع است ،می
باشد.

)Metabolic Rate (M

میزان تبدیل شدن انرژی شیمیایی به گرما و فعالیت توسط فعالیت های سوخت و ساز موجود در
ارگانیزم که معموال به صورت واحد کل مساحت بدن گزارش می شود .در این استاندارد ،سرعت
سوخت و ساز در قالب واحد مت 6سنجیده می شود.

محیطی که از لحاظ دمایی برای اکثریت قابل توجه افراد در آن قابل قبول باشد.

1

International Organization for Standardization
Adaptive Method
3
ASHRAE RP-884
4
Microclimate
5
Clothing Insulation
6
Met
2
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 .1اتخاذ روشی کامپیوتری برای به کارگیری در فضاهای داخلی عمومی که باعث شده این استاندارد با استانداردهای
 77261 1ISOو ایزو  77302مطابقت قابل توجهی داشته باشد (.)40:2005،ISO
 .2ابداع روش سازگاری ، 2که بر اساس مطالعات اخیر به منظور پوشش دادن عوامل موثر در آسایش حرارتی به هنگام
استفاده از تهویه طبیعی ،جهت طراحی پایدار  ،کارآمد و مطلوب برای ساکنان است.
استاندارد اشر  55ویرایش  2017بر اساس نتایج اشر آرپی  3884می باشد که در آن مجموعه دادههایی با تغییرات
اقلیمی و جهانی مورد بررسی قرار گرفته است و شامل بیش از  20000ورودی از خرده اقلیم 4در داخل فضاها و همچنین
میزان مطلوبیت و احساس دمایی ساکنان است.
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Occupant Controlled
Naturally Conditioned
Spaces
Thermal Neutrality

شاخص دمایی داخل فضاها که برابر با میانگین شاخص  PMVمی باشد.

)Percent Dissatisfied (PD

درصدی از مردم که تخمین زده می شود در یک مکان خاص آسایش حرارتی ندارند.

Predicted Mean Vote
)(PMV

شاخصی است که بیان کننده میانگین نظرات یک گروه درباره ی احساس آسایش حرارتی در یک
مکان خاص است که در قالب طیف  7عددی بیان می شود.

Predicted Percentage Of
)Dissatisfied (PPD

شاخصی که پیش بینی نسبت افرادی که در یک مکان آسایش حرارتی ندارند را ارائه و به کمک
شاخص پی ام وی محاسبه می شود.

Radiant Temperature
Asymmetry

اختالف بین دمای تابشی سطح در دو نقطه مقابل در یک صفحه کوچک

)Response Time (90%

میزان زمان مورد نیاز برای اینکه سنسور اندازه گیری به  90درصد ارزش خود پس از یک تغییر
مرحله ای برسد .برای اندازه گیری سیستمی که تنها یک ثابت تعریفی زمانی دارد .زمان واکنش 90
درصدی معادل  2.3برابر زمان ثابت زمانی است.

Thermal Sensation

احساس آگاهانه ای که معموال به صورت دسته بندی هایی مانند خنک ،سرد ،کمی سرد ،خنثی
،کمی گرم  ،گرم و داغ طبقه بندی می شود ; نیاز به ارزیابی ذهنی دارد.

Step Change

تغییر تدریجی بر روی یک متغیر ،از طریق طراحی و یا در نتیجه ی ایجاد وقفه بین اندازه گیری ;
معموال به صورت تغییر تدریجی در نقطه تنظیمی کنترلی1

)Air Temperature (Ta

دمای هوای پیرامون محیط پیرامون فرد ساکن در یک مکان

Dew Point Temperature
)(Tdp

دمایی که در آن هوای مرطوب اشباع می شود (رطوبت نسبی  100درصد) همراه با بخار آب زمانی
که در یک فشار ثابت سرد می شود.

Mean Monthly Outdoor Air
))Temperature (Ta(Out

این دما به عنوان متغیر ورودی در مدل سازگاری به کار گرفته می شود و بر اساس میانگین حسابی
حداقل و حداکثر دمای خارجی غالب روزانه برای ماه مورد نظر محاسبه می شود.

Mean Radiant Temperature
)(Tr

دمای یکنواخت سطح در یک فضای فرضی بسته مشکی رنگ که در آن فرد ساکن همان میزان
گرمای تابشی را با محیط تبادل می کند که در فضای غیر یکنواخت واقعی مبادله می کند.

)Operative Temperature (To

دمای یکنواخت در یک فضای فرضی بسته مشکی رنگ که در آن فرد ساکن همان میزان گرمای
تابشی و انتقالی را با محیط تبادل می کند که در محیط غیر یکنواخت واقعی مبادله می کند.

Plane Radiant Temperature
)(Tpr

دمای یکنواخت یک محیط بسته که در آن شار تابشی احتمالی بر روی یک طرف عنصر سطحی
کوچک ،برابر محیط موجود است.

Temperature, Standard
)Effective (SET

دمای یک محیط فرضی با رطوبت نسبی  50درصد و سرعت باد کمتر از  0.1متر بر ثانیه که در آن
اتالف کلی گرمایی از یک ساکن فرضی با میزان فعالیت  1مت و میزان پوشش  )clo( 0.6برابر
شخصی در محیط واقعی با میزان فعالیت و پوشش واقعی است.

Time Constant

زمانی که یک سنسور انداره گیری به  %63آخرین مقدار خود پس از یک تغییر مرحله ای می رسد.

)water vapor pressure (pa

فشار حاصل از بخار آب هنگامی که بخار آب به تنهایی حجمی را که توسط هوای مرطوب در همان
دما اشغال شده را اشغال می کند.

Occupied zone
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saturated dewpoint water
)vapor pressure (psdp
)Mean velocity (va

فضاهایی که در آن شرایط دمایی به صورت عمده توسط ساکنان از طریق باز یا بسته کردن پنجره ها
تنظیم می شود.

فشار بخار آب در دمای اشباع مطابق با فشار مرجع بدون وارد شدن به فاز مایع
میانگین سرعت لحظه ای باد در مدت زمانی خاص
ناحیه ای که معموال توسط افراد در داخل فضا اشغال می شود و معموال ارتفاع  180سانتی متر (6
فوت) باالتر از کف تمام شده  1،متر ( 3.3فوت) از دیوارهای خارجی ،پنجره ها و تاسیسات گرمایشی
و سرمایشی و  30سانتی متر ( 1فوت) از دیوارهای داخلی در نظر گرفته می شود.

ماخذ  :موری میالن2017 ،

Control Set Point

1
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جهت تعیین محدودههای آسایش حرارتی با تاکید بر کاهش مصرف انرژی در ساختمانها ،الزم است که
محدوده مزبور بر اساس عناصر و شرایط آب و هوایی مختلف با نگاه سینوپتیک مورد توجه قرار گیرد .از این رو
در پژوهش حاضر نیز سعی شده است تا بر اساس پارامترهای مختلف اقلیمشناسی شرایط آسایش حرارتی و
تدابیر پیشنهادی الزم جهت طراحی ساختمانها مطرح شود .بنابراین با توجه به شکل( )1جدول زمانی طول
روز در ماههای مختلف سال بر اساس طلوع و غروب خورشید نشان داده شده است که بر اساس متغیرهای
اقلیمی مختلف شرایط آسایش حرارتی را در هر ساعت از روز بیان میکند .بر اساس برآوردهای حاصل از
درجهحرارت خشک شکل ( ،1الف) شرایط عدم آسایش حرارتی (قسمتهای با رنگ قرمز) در ماه جون تا اکتبر
(اردیبهشت تا آبان) از ساعت  8صبح آغاز و تا ساعت  24ادامه دارد .در این ایام از سال ساعات ابتدایی بامداد
( 0تا  )2نیز شرایط عدم آسایش حکمفرماست .درجه حرارتهای بیش از  38درجه سانتیگراد هم در ماههای
جون و جوالی قابل مشاهده است که این امر بیانگر نیاز به سایه در امر معماری اقلیمی را مطرح میکند .در ماه
جوالی(مرداد) شرایط عدم آسایش در کل ساعات شبانهروز حاکم است .بر اساس تجزیه و تحلیل میزان آسایش
حاصل از رطوبت نسبی شکل ( ،1ب) در طول روز ساعات اولیه و انتهایی روز قبل از طلوع و غروب خورشید
دارای بیشترین شرایط آسایش است و ماههای جون تا اکتبر (اردیبهشت تا آبان) ساعات میانی روز به دلیل
پایین بودن رطوبت ( 38درصد) به همراه دمای باال شرایط عدم آسایش و خشکی بسیار قابل مشاهده است.
بیشترین میزان رطوبت نیز در ماههای سرد سال میباشد.
نتایج بررسی شرایط آسایش بر اساس تابش افقی کل در ساعات مختلف روز نیز نشان داد که  25درصد از
ساعات روز از تابش بسیار باال (بیشتر از  474وات در مترمربع) برخوردار است و  8درصد نیز در شرایط آسایش
قرار دارند که در دوره سرد سال مربوط به ساعات ابتدایی و انتهایی روز میباشد .در ماه جوالی(مرداد) نیز این
شرایط آسایش برخالف ماههای دیگر سال دو ساعت زودتر شروع میشود .همچنین  51درصد از ایام سال نیز
به دلیل تاریکی شب تابش وجود ندارد شکل ( ،1ج).
سرعت جریان هوا به دو طریق بدن انسان را تحت تاثیر قرار میدهد .جریان هوا ،از یک سو مقدار تبادل
حرارتی از طریق همرفت (جا به جایی هوا در اثر اختالف دما) را مشخص میکند و از سوی دیگر ،ظرفیت
تبخیر در هوا و در نتیجه ،میزان خنک شدن بدن از طریق تعریق را تعیین مینماید .تاثیر سرعت جریان هوا بر
بدن از طریق تعیین ظرفیت تبخیر در هوا  ،به رطوبت آن بستگی دارد ،زیرا افزایش سرعت هوا ،ظرفیت
تبخیرپذیری آن را افزایش و در نتیجه ،تاثیر رطوبت بیش از حد هوا را کاهش میدهد (کسمایی.)60:1394،
اگر هوا سردتر از پوست بدن باشد افزایش سرعت هوا باعث خنک شدن بدن میشود .وقتی هوا گرم تر از
پوست باشد ،افزایش سرعت هوا از یک سو باعث افزایش اثر همرفت و در نتیجه گرمتر شدن بدن و از سوی
دیگر باعث افزایش ظرفیت تبخیر در هوا و سردتر شدن پوست میشود .زمانی که پوست بدن مرطوب است،
افزایش سرعت هوا بیشتر در میزان تعریق و تبخیر تاثیر میگذارد تا در تبادل حرارت از طریق همرفت و در
نتیجه بدن خشک میشود .پس از خشک شدن پوست افزایش سرعت هوا تاثیری در خنک شدن بدن از طریق
تاثیر بر میزان تعریق و تبخیر نداشته باشد ،ولی اثر گرمایی آن از طریق همرفت ادامه مییابد .ولی اگر در
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل( .)1بررسی زمانی شرایط آسایش حرارتی قبل و بعد از طلوع آفتاب در یزد(الف تا د)
(منبع :نگارندگان)1397 ،

بررسی حاصل از شاخص مسیر عمودی خورشید شکل ( )2نیز نشان میدهد که در دوره زمستان به بهار تعداد
 19( 445روز در سال) ساعت در بازه زمانی مورد مطالعه در شهر یزد در محدوده گرم و داغ با دمای بیشتر از
 27درجه سانتیگراد بوده است که میزان  276ساعت در طی زمان گرم و داغ نیاز به شرایط سایه دارد.
همچنین در این دوره از سال تعداد ساعتهای ( 1270ساعت برابر با  53روز در تابستان به پاییز) با شرایط
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چنین وضعیتی هوا جریان داشته باشد ،این شرایط میتواند در منطقه آسایش قرار بگیرد.از حیث آسایش
حرارتی در ساعات وزش باد نیز حدود  26درصد از ایام سال دارای شرایط آسایش میباشد و  20درصد نیز
دارای عدم آسایش حرارتی خنک در ماههای فوریه تا می (بهمن تا اردیبهشت) است .که این شرایط عدم
آسایش  4بامداد تا  12ظهر محاسبه شده است شکل ( ،1د).
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شکل( .)2شاخص عمودی خورشید دوره (زمستان-بهار)

شکل( .)3شاخص عمودی خورشید دوره (تابستان-پاییز)

(منبع :نگارندگان)1397 ،

(منبع :نگارندگان)1397 ،

موقعیت ظاهری خورشید در آسمان از طریق گنومون قابل اندازهگیری میباشد .به گونهای که با حرکت
خورشید در آسمان سایه هماهنگ با این حرکت جهت مشخص کردن زمان روز اندازهگیری میشود  .این ابزار
یک ساعت تابستانی است که حرکت تدریجی سایه آن بر روی صفحه نشانگر مکان خورشید در آسمان و در
نتیجه امکان سنجش دقیقتر زمان است .در اشکال ( 4و  ) 5موقعیت ساعت آفتابی گنومون و سایه ایجاد شده
از آن را برای شهر یزد مشاهده میشود سایه ایجاد شده در مسیر حرکت خورشید برای طراحی پنجرهها در
ساختمان اهمیت دارد .حرکت خورشید در طی دوره زمستان به بهار بیانگر افزایش ساعتهای با عدم آسایش
سرمایی و خنک (کمتر از  20درجه سانتیگراد) که نیازمند دریافت تابش خورشید هست ،میباشد .در دوره
تابستان به پاییز تعداد عدم آسایش سرمایی کاهش یافته و عدم آسایش گرمایی و داغ (باالتر از  27درجه
سانتیگراد) بیشتر شده است .از این نمودار جهت مدلسازی و شبیهسازی سایه در فصل تابستان و در مناطقی
که باالترین روزهای آفتابی را دارند ،در ساختمانها استفاده می شود .از همین موقعیت ظاهری خورشید نیز
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آسایش خنک و سرد (کمتر از  20درجه سانتیگراد) بسیار بیشتر است که بیانگر نیاز تابشی بسیار زیاد
میباشد .در مقابل شاخص سایه خورشید در دوره تابستان به پاییز نشان دهنده شکل ( )3تعداد ساعات با عدم
آسایش گرمایی بیشتر ( 1029ساعت= 43روز در تابستان به پاییز) میباشد که در این ساعات انسان نیازمند
دریافت سایه است این ایام سال در یزد تعداد روزهای دارای شرایط آسایش متعادل بسیار کم شده و به تعداد
 14( 316روز در تابستان به پاییز) ساعت رسیده است .به طور کلی شاخص سایه روشن در شهر یزد گویای
شرایط آسایش حرارتی بیشتر در دو فصل تابستان و پاییز میباشد .لذا باید در طراحی و معماری اقلیمی این
شهر در تابستان و پاییز جهت کاهش مصرف انرژی تدابیری اندیشیده شود .از شاخص عمودی خورشید جهت
طراحی پنجرههای زمستانی خورشیدی در ساختمان استفاده میشود .همچنین این شاخص بیانکننده زاویه
ارتفاع و برینگ خورشید در هر عرض جغرافیایی میباشد (لچنر.)2014 ،
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شکل( .)4حرکت سایه خورشید دوره(زمستان-بهار)

شکل( .)5حرکت سایه خورشید دوره(تابستان-پاییز)

(منبع :نگارندگان)1397 ،

(منبع :نگارندگان)1397 ،

استراتژیهای مناسب معماری همساز با اقلیم با در نظرگرفتن خورشید ،باد و نور

طراحی اقلیمی روشی در جهت رفع نیازهای گرمایش و سرمایش ساختمان ها است که با جایگزین کردن
انرژیهای طبیعی منطقهای به جای سوختهای فسیلی هدف عمده طراحی اقلیمی در اتخاذ بهترین شیوه
استفاده از انرژیهای یاد شده در برابر شرایط نامساعد جوی را برآورد مینماید(الماسی .)3:1382،بنابراین توجه
به عوامل اقلیمی هر منطقه و رفتار بلند مدت و تغییراتی که ممکن است به خود گرفته باشند ضروری
مینماید .شهر یزد به دلیل داشتن آب و هوای گرم و خشک (نیمه بیابانی) شرایط محیطی خاصی دارد و لزوم
برنامهریزی جامع در زمینه چنین اقلیمی را ایجاب میکند .پس از بررسی و ارزیابی شرایط آسایشی انسان در
شهر یزد از طریق پارامترهای اقلیمی مختلف در این مرحله به ارائه راهکارها و تدابیری جهت طراحی ساختمان
در اقلیم شهر یزد پرداخته میشود شکل ( ،6تدبیر  1تا تدبیر .)20
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میتوان سایه ساختمانها بر حسب زاویه سمت و فراز تعیینشده ،از هر منظری ترسیم نمود .در هوای گرم
(طبق استراتژی  27ساختمان) ممکن است سایه ایجاد شده توسط چنین منابعی مفید باشد.
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برای استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی باید اکثر پنجرهها در
سمت جنوب طراحی شوند تا در زمستان بیشترین نور خورشید
به داخل ساختمان وارد شود و در تابستان با استفاده از سایهبان
موجب خنکی شود.

با توجه به اقلیم شهر یزد استفاده از پوششهای دوجداره در
قسمت های غرب ،شرق و شمال ساختمان پیشنهاد میشود .اما
در قسمتهای جنوب به دلیل دریافت انرژی بیشتری از تابش
خورشیدی نیازی به استفاده از پوششهای دو جداره نمیباشد.

تدبیر (3استراتژی :)61فضاهای خورشیدی یا گلخانهای

در خانههای سنتی در مناطق با اقلیم گرم و خشک(در این
پژوهش شهر یزد) استفاده از ساختارهای انبوه با حفرههای
کوچک که عمل تهویه شبانه را انجام میدهند ،مناسب است.

تدبیر (4استراتژی  :)42استفاده از سیستمهای سرمایشی

در روزهای بسیار گرم ،استفاده از پنکه های سقفی که باعث
حرکت هوا در فضاهای داخلی شده و دمای داخلی را به میزان 5
درجه فارنهایت ( 2/8درجه سانتی گراد) و یا بیشتر کاهش می
دهد مناسب است .از این رو نیاز به استفاده از تاسیسات
سرمایشی دیگر کاهش می یابد.
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تدبیر (1استراتژی  :)19کارایی تماس با خاک

تدبیر(2استراتژی  :)20تقویم سایه
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استفاده از پناهگاههای زیرزمینی  :زیرزمینها و تونلهای
زیرزمینی باعث کاهش گرما در هوای گرم و بسیار گرم این
منطقه می شود زیرا دمای زمین در حدود دمای متوسط ساالنه
قرار دارد .همچنین زیرزمینها بر اساس حجم و عمقشان خنکای
متفاوت دارند و هرچه قدر حجم وعمق آنها بیشتر باشد هوای
خنک تر و پایدارتری دارند.

سرمایش

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیه میشود جهت
خنکسازی از کولرهای تبخیری(در صورت دسترس بودن آب و
رطوبت) جهت ایجاد تهویه مطبوع در ساختمان استفاده شود.
این سیستم سرمایشی باعث کاهش درجه حرارت محیط
میشود.

تدبیر (7استراتژی  :)37عدم استفاده از تاقنما و سایهبان

تدبیر(8استراتژی  :)11استفاده از خانههای کوچک و مقاوم جهت

نظر به عرض جغرافیایی شهر یزد ،استفاده از تاقنما و سایهبان
برای پنجرهها که اصوال در تابستان استفاده میشود ،ممکن است

گرمایش

باعث ایجاد محدودیت در تهویه مطبوع هوا شود.

با استفاده از نمودار بیوکلیماتیک میتوان واکنشهای اقلیمی
مناسب در یک اقلیم خاص را که باعث ایجاد آسایش حرارتی
میگردد ،پیشنهاد داد .در این اقلیم استفاده از گرمای حاصل از
چراغ ها ،افراد و تجهیزات در ساختمان به میزان قابل توجهی
نیازهای گرمایشی را کاهش میدهد.
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تدبیر (5استراتژی  :)60اتاقهای جذب مستقیم

تدبیر (6استراتژی  :)50استفاده از کولر تبخیری(آبی) برای
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بامهای تخت

زمان آسایش در خارج از خانه و برای تخمین پتانسیل گرمای

در آب و هوای گرم سقفهای تخت و صاف به ویژه با رنگ روشن
به خوبی می توانند پاسخگو باشند .این استراتژی میتواند
فضاهای خارجی ساختمان ها را از تابش شدید آفتاب محافظت
کند.

خورشیدی در ساختمانها مورد استفاده قرار داد.

در اقلیم گرم و خشک(یزد) شرایط آسایش حرارتی درون
ساختمان در ساعات شب اتفاق میافتد که مصرف انرژی گرمایی
را کاهش میدهد .به گونهای که در شب درجه حرارت تا 13
درجه سانتیگراد کاهش مییابد و در روز تا  27درجه سانتیگراد
افزایش مییابد .میزان درجه حرارت آسایش در شب در دامنه
 13تا  23درجه سانتیگراد قرار دارد..

تدبیر (11استراتژی  :)29مرطوب ساختن ساختمان

تدبیر (12استراتژی  :)35جهتگیری پنجرهها یا روشنایی طبیعی

استفاده از مرطوبکنندههای هوا ،قبل از ورود هوا به داخل
ساختمان از طریق بستن فضاهای خروجی ،پردهها ،فوارههای
افشانه ،سنگفرشهای مرطوب و برجهای خنک کننده در اقلیم
گرم و داغ شهر یزد پیشنهاد میشود.

بر اساس نتایج مطالعات منطقه ،اگر پنجره ها به خوبی سایه
اندازی شده و در جهت باد غالب قرار گرفته شده باشند ،می
توانند نیاز به تاسیسات سرمایشی را کاهش و یا حتی از بین
ببرند .اما اگر پنجره ها بدون سایهبان باشد یا سایهبان آنها بطور
موثری بر روی شیشه سایه نیندازد ،باید از تاسیسات سرمایشی
جهت جریان هوای داخل ساختمان استفاده کرد..
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تدبیر (9استراتژی  :)45استفاده از الیهای از سابیانهای سقفی و

تدبیر (10استراتژی  :)3تشعشع خورشید را میتوان برای تعیین
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استفاده از حوضچه در حیاط ساختمان

استفاده از مصالح ساختمانی با رنگ روشن از یک سو موجب
افزایش میزان بازتابش از بام و از سوی دیگر سبب به حداقل
رسیدن گرمای هدایت شده به فضای داخلی می گردد.

معماری خانه های سنتی همساز با اقلیم در مناطق خشک همراه
با باد گرم ،از حیاط هایی که همواره سایه بودند ،بهره می جست.
در مرکز این حیاط ها حوضچه ای وجود داشت که بنا را از گرما
محافظت میکرد .وجود دو حوض در حیاط شرایطی فراهم
میکند تا جریان همرفتی ایجاد شود و باد خنک از سمت آب به
فضای داخل بنا که دورتا دور حیاط قرار دارد ،وارد شود.

تدبیر (16استراتژی  :)18اندازه ساختمانها
تدبیر (15استراتژی  :)14قرارگیری انبارها و گاراژها(گرمای ایجاد
شده توسط انبارها و گاراژها)

با توجه به نتایج بدست آمده توصیه میشود در طراحی
ساختمانهای این اقلیم ،گاراژها و انبارها در کنارههای
ساختمانها ،که سردترین محل است ،قرار گیرد تا به عایقبندی
کمک کند.

توصیه میشود در جهت کاهش گرما و حداقل نیاز به
سیستمهای سرمایشی ،اندازه ساختمانها کوچک نگه داشته
شود .
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تدبیر (13استراتژی :)66تهویه هواکشی(سرمایش) و یا

تدبیر (14استراتژی  :)42مصالح رنگ روشن(گرمایش)
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آسمان(استفاده از فضاهای باز در ساختمان)

طبقات در راستای یکپارچه سازی دسترسی به نور خورشید و

با توجه به شرایط اقلیمی شهر یزد بهره گیری از فضاهای بیرونی
محافظت شده در برابر باد و رو به آفتاب در طراحی توصیه
میشود .این فضاها شامل سالنها یا داالنهای فصلی ،بالکنهای
داخلی ،حیاطهای داخل محوطه و ایوانها میباشد .این فضاها
همچنین تمام اجزای ساختمان را در برابر عوامل جوی مانند
باران محافظت میکند.

سایه(گرمایش ،سرمایش و روشنایی)

تدبیر (19استراتژی  :)47تعیین موقعیت فضاهای داخلی جهت

سازماندهی پالن طبقات در اقلیم گرم و خشک یزد باید طوری
باشد که خورشید در زمستان توانایی نفوذ به فضاهای مورد
استفاده روزانه را داشته باشد و پالنها با جهتگیری خورشید

هماهنگ باشند.

تدبیر (20استراتژی  :)15برآورد جریان گرمای پوسته (استفاده از

تهویه

کورههای گرمایشی)

استفاده از فضای داخلی طرح برای ارتقاء تهویه متقابل طبیعی یا
درب های منزل و در صورت نیاز به حریم خصوصی ،کانال های
پرش مناسب هستند.

جهت گرمایش ساختمان استفاده از کورههای گرمایشی بزرگ
توصیه میشود.

شکل( .)6تدابیر طراحی و معماری همساز با اقلیم بر اساس استراتژهای طراحی اقلیمی ساختمان در یزد(منبع:
)Climate Consultant Tools
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تدبیر (17استراتژی  :)8طراحی بهره گیری از روشنایی غالب

تدبیر (18استراتژی  :)31جهت و ابعاد الگوهای متعادل برای
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آب و هوا از مهمترین عوامل محیطی است که نقش موثری در طراحی اقلیمی ساختمانها و شهرسازی دارد.
طراحی اقلیمی ساختمانی روشی است که هدف آن کاستن از هزینههای گرمایش و سرمایش ساختمان و
استفاده از انرژیهای طبیعی محیطی برای ایجاد آسایش در ساختمانهاست .بر اساس بررسیهای انجام شده
مشخص گردید که از حیث آسایش حرارتی ،در ساعات وزش باد ماههای فوریه تا می(بهمن تا اردیبهشت)
دارای شرایط عدم آسایش است .همچنین بر اساس تابش افقی کل در ساعات مختلف روز نیز نشان داده شد
که  25درصد از ساعات روز از تابش بسیار باال و عدم آسایش تابشی و  8درصد نیز در شرایط آسایش قرار دارند
که این شرایط آسایش تابشی بیشتر مربوط دوره سرد سال و ساعات ابتدایی و انتهایی روز میباشد.
نتایج حاصل از بررسی دما و رطوبت نسبی نیز نشان داد که درجه حرارتهای بیش از  38درجه سانتیگراد هم
در ماه های جون و جوالی قابل مشاهده است که این امر بیانگر نیاز به سایه در امر معماری اقلیمی را مطرح
میکند .در ماه جوالی(مرداد) نیز شرایط عدم آسایش در کل ساعات شبانهروز حاکم است .ماههای جون تا
اکتبر(اردیبهشت تا آبان)ساعات میانی روز به دلیل پایین بودن رطوبت( 38درصد) به همراه دمای باال شرایط
عدم آسایش و خشکی بسیار قابل مشاهده است .بیشترین میزان رطوبت نیز در ماههای سرد سال میباشد .به
طور کلی با توجه به اقلیم شهر یزد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جمعا  20استراتژی برای طراحی معماری
به کار گرفته شده است.
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