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  125-150 ، صفحات1389 تابستان 32 ة، شمار15، سال )دانشگاه تبريز(ريزي   جغرافيا و برنامهپژوهشي- علمينشريه
  

  

  10/8/87: تاريخ دريافت
  15/9/88 :تاريخ پذيرش نهايي

  

  روانسر مياقل با همساز و معماري ييدما شيآسا هايشاخص يابيارز
  

  1يطاوس يتق
  2يعبداله آرام

  

  دهيچك
 در ي مواردينيبشي و پيي در هر منطقة آب و هوايمي اقليه اهداف عمدة طراحتوجه ب

ط يها با شرا ساختماني و هماهنگين اهداف موجب سازگاريدن به ايجهت تحقق بخش
م ي در هر اقليافتن معماريت ي و هوي در مصرف انرژييجو و موجب صرفهيمياقل

  شهر روانسر با استفاده ازيـيط دماي شرايابين پژوهش، ارزيدف اـه .دـخواهد ش
ن پژوهش يدر ا. است» يونيگ«و » ياولگ«، »يماهان«، »اوانز «ييش دماي آسايهاشاخص
) 1368-1386( يدر دورة آمار...  مانند دما، باد، رطوبت ويمي عناصر اقليهايژگيابتدا و

) احتا ريسرد، گرم  (ييط گرمايش، شراي منطقه آسايسپس براساس مدل ها .ن شدييتع
 ي اغلب سردتر از فضايروني بي فضاي هوايج نشان داد كه دماينتا. هر ماه مشخص شد

 ساختمان يريگن جهتيبنابر ا. تر استز گرمي ني ساختمان است و در دورة كوتاهيدرون
. شوديه ميتوص» غربجنوب«-»شمال شرق« در جهت يدگيبا كش» شرقجنوب«به سمت 

ط سردتر يد را در شراي، نفوذ نور خورش»شرقجنوب «رها بـه سمتي نورگـيريقرارگـ
 بر يبان افقيوجود سا. سازديش از ظهر در دورة سرد سال به درون ساختمان فراهم ميپ

 گرم يد در روزهاي ارتفاع پنجره از ورود نور خورش4/0 برابر يرها با عمقين نورگي ايباال
 غالب ين بناها در پناه بادهايا، در دورة سرد. كندي مـيريجلوگ) بهشت تا مرداديارد(
 خنك يغرب برا رو به شمالية بازشوهايتوان با تعبيم. رنديگيقرار م) يغربشمـال(

  . كردن مساكن در دورة گرم سود جست
  . م، روانسري مؤثر، اقلي، دماي معمار ،ييآسايش گرما :يديواژگان كل

                                                 
 Email: t_tavousi@yahoo.com                 .و بلوچستان سيستان طبيعي، دانشگاه ايجغرافي گروه استاديار -1
www.SID.ir  .محيطي ريزينامهبر شناسي، دراقليم ارشد كارشناسي  دانشجوي-2

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  32 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه    126
 

  مقدمه
 موجود و يهاتيه به محدود با توجيطي محيهاليها و پتانسييشناخت توانا
 يكي يم معماريموضوع اقل. دينمايفا مي ايطي محيزير در برنامهيبالقوه، نقش مهم

 بر مسكن و يي و هوااز موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب
ران، ي در پهنة جهان و به ويژه اي بوميات معماريتجرب.  انسان استي زندگيفضا
ل ي از مسايكي.  استي در معماريمي مالحظات اقلييزا  فرمي هشي بر انديديتاي

د ي است كه قابل تجدييهاي در مصرف انرژييجوجهان امروز، مسألة صرفه
 آسوده يي را به فضايط زندگي نه تنها محيعي طبيروهايستند، و استفاده از نين

 داشت  خواهدير فراوانيز تأثي نيل خواهد كرد بلكه در كاهش مصرف انرژيتبد
 يخوش عوامل واردات  امروز چنان دستي معمار).98: 1387 وهمكاران، يطاوس(

). 25: 1372ور، يغ( فاصله گرفته است ي سنتيوة معماريها از ش شده كه فرسخ
مت و فراوان به طراحان يق ارزاني مدرن و انرژي، صنعتيوجود مصالح ساختمان
 آب و هوا و عادت مردم را يارت انحصيفي مكان، كيهايژگياجازه داده است كه و

 در ساختمان، به يعي طبيروهاياستفاده از ن). 2: 1386، يعبداله(رند يده بگيناد
ش و بهداشت يت آسايفيش كيتر از آن افزا در مصرف سوخت و مهمييجوصرفه
 مسكن بر اساس يطراح. شودي ميست منتهيط زي محيساز و سالميط مسكونيمح
 ي در مقابل عوامل خارجين خط دفاعينطقة اولك مي ييط آب و هوايشرا

 ساختمان بر يشناس در واقع بوم).36: 1372ان و همكار، يقباد(ساختمان است 
ل آنها به صورت ي و تبدي و جويطيق عوامل محي تلفيت ساختمان برايقابل
  .)5: 1380جودت، (د دارد يش فرم تأكي و آسايي فضايهاتيفيك
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 چهار عنصر ييدگاه آب و هوايش انسان از ديآساط ي شرايريگط شكليدر شرا
 يشترين عناصر دما و رطوبت اثر بين ايدر ب. نقش دارند» دما، رطوبت، باد و تابش«

ش انسان بر ي سنجش آسايهاشتر مدليل بين دليبه هم. گذارنديش بشر ميبر آسا
ا نموداري ر) 1973 (1الگي). 45: 1373، يجانيعل(ن دو عنصر استوار است يا

آسايش انسان به تفكيك روشن  هاي جوي درآن نقش پديده  درپيشنهاد داد كه
ترين فاكتورهايي بودند كه به جهت اثر مستقيم دما و رطوبت نسبي مهم. بود شده
 .است ها بر روي آسايش انسان، در جدول بيوكليماتيك الگي بر آنها تأكيد شدهـآن
منطقه آسايش و شرايط زيست اقليمي ) 1976 (2گيوني). 45 :1387راز جويان،(

براي تعيين . مختلف را در ارتباط با دو عنصر دما و رطوبت نسبي مشخص نمود
شرايط زيست اقليمي و نيازهاي ساختماني، متوسط بيشينه دما و كمينة رطوبت 

با استفاده ) 1372(كاوياني. )166: 1372كسمايي، (نسبي مورد استفاده قرار گرفت 
 اقليمي همچون تابش، دما، رطوبت، باد و ساعات آفتابي به تهية از عناصر مهم

 3مورلون گالوز و همكاران. استنقشه زيست اقليم انساني ايران اقدام نموده
اطلس زيست اقليم انساني مكزيك را بر اساس تعريف و تعيين منطقة ) 2004(

گي و دياگرام  به همراه چارت زيست اقليمي ال4) پيشنهادي آليسمزةمعادل(آسايش 
 همكاران،  ويطاوس(كردند  گيوني براي كنترل زيست اقليم داخل ساختمان تهيه

بندي زيست اقليمي اياالت روشي را براي تقسيم) 1966 (5ترجونگ). 98: 1387
بندي زيست اقليمي انساني هاي تقسيممتحده ارايه داد كه يكي از معتبرترين روش

                                                 
1- Olgyay 
2- Givoni 
3  - Galoz et.al 
4  - Auliciems 
5  - Terjong 
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كاوياني، (استفاده از عناصر مهم اقليمي است شود، امتياز اين روش محسوب مي
1372 :87.(   

.  متفاوت داردييهادماي مناسب براي راحتي انسان از نگاه پژوهشگران، دامنه
ترين درجه قابل قبول در  وس كه به عنوان پاييني درجه سلس4/14اين طيف از 

ش يدرجه آساوس كه به عنوان باالترين ي سلسة درج6/26انگلستان پيشنهاد شده تا 
در ). 93: 1381رو همكار، ييب(كند توسط محققين آمريكا پيشنهاد شده تغيير پيدا مي

توان دماي هوا را كنترل كرد، و ازاين طريق شرايط  ساختمان مييفضاي درون
 جهت يهاي العملهدف از اين بررسي دستيابي به دستور. راحتي انسان مهيا شود

هاي   شاخصةريزي بر پاي اگر برنامه. تآسايش و طراحي محيط مسكوني اس
آسايش و معماري همساز با اقليم انجام گيرد، در تمام فصول به طور طبيعي و با 

، شرايط در حد آسايش يشي و سرمايشيهاي مكانيكي گرماكمترين نياز به سيستم
 مهيبندي اقليمي آمبرژه ن طبقهةم شهر روانسركه بر پايياقل. ماند  باقي مييانسان

 مجاور حاره نسبتاً معتدل و معتدل ين اسكيتيمرطوب سرد و بر اساس روش ل
در بخش بزرگي از ) 31: 1386، يعبداله(ف است ي خفي برةخشك با درجمهين

بنابراين، توجه به شرايط اقليم محلي در .  استييسال، فاقد شرايط آسايش دما
  .اي برخوردار است ن شهر از اهميت ويژهي ايطراحي معمار

  هامواد و روش
 يهوا  انجام شده است آب ويلي، تحليفيكه به روش توص اين پژوهش، در

شهر . بررسي شد» م وساختمانياقل«و» م و انسانياقل«دگاه يشهر روانسر از دو د
 و يقه شمالي دق43  درجه و34 ييايروانسر در استان كرمانشاه در عرض جغراف
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ا واقع يمتر از سطح در 1362ا ارتفاع  بي شرقةقي دق40 درجه و46 ييايطول جغراف
هاي ماهانه عناصر آب و هوايي در اين تحقيق داده). 1شكل شماره(شده است 

 تغييرات شبانه روزي ة دماي هوا، رطوبت نسبي، دامنةشامل ميانگين، كمينه و بيشين
 ةميانگين جهت و سرعت باد چيره در دور دما، ميانگين مجموع بارش ماهانه،

» گيوني«و » ياولگ«، »يماهان«، »1اوانز« روش هاي ةبر پاي) 1368-1386( آماري
دماي موثر ساعتي شرايط آب و هوايي روزانه و شبانه . تجزيه و تحليل شده است

ط ميكروكليمايي ساعات شبانه روز در طول يراـش. در مقياس ماهانه ترسيم شد
ان الگوي معماري ي پاهاي گوناگون سال از نظر آسايش انساني تعيين شد و درماه

  .متناسب با اقليم محل مشخص گرديد

  
  موقع شهر روانسر در استان كرمانشاه و شهرستان روانسر) 1(شكل 

  

                                                 
1- Evanz 
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  ليبحث و تحل

  ؛»اوانز«ش با شاخص ين منطقة آساييتع: الف

 را در رابطه ياط چهارگانهيش انسان، شراين منطقة آسايي تعيبرا» شاخص اوانز«
  :رديگير نظر م خشك هوا ديبا دما

، »50/0-70/0«، »30/0-50/0«، »0-30/0«، در چهار گروه »يرطوبت نسب«ـ 1
 ؛»100/0-70/0«

 ؛)هيمتر در ثان1(تا محسوس ) هي متر در ثان1/0(ر محسوس ي، از غ»ان هوايجر«ـ 2

 ؛ي سبك خانگيا كارهاي، استراحت »تيفعال«ـ 3

  .  درون خانهي تا پوشاك زمستاني، لباس سبك تابستان»پوشاك«ـ 4

د بر اساس ي ماهانه هر محل با روش اوانز، باييط گرماي شرايابي ارزيبرا
ن شود ييتع» ش روزانهي منطقة آساةمحدود« هر ماه، ينه رطوبت نسبين كميانگيم
محدوده «. سه شودي آن ماه مقاي هواينه دمايشين بيانگيو با م) 1جدول شماره(

 ماهانه ي رطوبت نسبةنيشين بيانگيبا توجه به مز يدر هر ماه ن» ش شبانهيمنطقه آسا
  .شوديده مي آن ماه سنجي هواي دماةنين كميانگيشود و با ميمشخص م
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   ماهانه به روش اوانزين رطوبت نسبيانگيسه با ميش روزانه و شبانه در مقاي آساييدامنة گرما) 1(جدول 

   شبانهيدما   روزانهيدما يرطوبت نسب  ييط گرمايشرا  اسيمق
30-0  5/29 -5/32  5/27 -5/29 
50-30  5/28 -5/30  5/26 -29  
70-50  5/27 -5/29  26-5/28  

         
  الف

  محدودة منطقه راحت 
  هي متر در ثان1 يان هوايبا جر

100-70  26-29  5/25 -28  
30-0  5/22 -30  20-27/5  
50-30  5/22 -28  20-5/26  
70-50  5/22 -5/27  20-26  

  
  ب

محدودة منطقه راحت با لباس سبك 
ك روانداز سبك در يا ي و يتابستان

متر1/0(ان نامحسوس هوا يشب  با جر
  5/25-20  27- 5/22  70-100  )هيدر ثان

30-0  18-20  20-16  
50-30  18-20  20-16  
70-50  18-20  20-16  

  
  ج

  محدودة منطقه راحت 
   و گرم يبا لباس معمول
  م درشبيو روانداز ضخ

100-70  18-20  20-16  
  

 روانسر با ي هواي دماةنيشي و بينه رطوبت نسبي كمة ماهانيهانيانگيبا انطباق م
 روزانه در هر سه ي هوايط دماي، شرا1 ة شاخص اوانز در جدول شماريهادامنه

 يي گرماة هوا با دامني دماةنيشيسة بيمقا). 2جدول شمارة (د ين گردييحالت تع
 6، »ب« ماه، در حالت 8، »الف«درحالت » رد سيط هوايشرا«انگر يش اوانز بيآسا

 يط هوايشرا« كه يرد در صورتيگي ماه از سال را در بر م5، »ج«ماه و در حالت 
 ماه را به خود 6، »ج« ماه و حالت 4، »ب« ماه، حالت 2، »الف«، در حالت »گرم

 2، هر كدام »ب«و» الف« در دو حالت ييش دمايط آسايشرا. اختصاص داده است
ن ضرورت يبنابرا). 2جدول شمارة (دهند يك ماه را نشان مي، »ج« و در حالت ماه
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و » دية تابش خورشيزاو« شهر روانسر با توجه به ي بناهاييمايكروكليط ميدارد شرا
ل ي را تشكي معماري و طراحي شهريزير برنامهةكري، پ»جهت وزش باد غالب«

د در دورة سرد يل ترخورشيمات تابش يد با هداين شهر باي ايهاساختمان. دهد
 ي نگه دارند و مانع نفوذ بادهايروني بيتر از فضا بنا را گرمي درونيسال، فضا

 مناسب مانع ورود تابش يهابانهيالبته وجود سا.  مساكن گردنديسرد به اندرون
 رو به باد غالب ي تر فصل تابستان به درون بنا خواهد شد و بازشوهاينسبتاَ عمود
 .در نخواهدبوي تأثين محل بي كوتاه ايز در كاهش گرمايتان نفصل تابس

  ش شاخص اوانزدر روانسري دامنه آساةي روزانه بر پاييط دمايشرا) 2(جدول 

 هوا يط دمايشرا  ش اوانزي آساييدامنة گرما
نهين كميانگيمبرج سال  روزانه

  ج  ب  الفيرطوبت نسب

نه يشين بيانگيم
  ج  ب  الف   هوايدما

راحت  سرد  سرد  8/18  18-5/22  5/22-28 5/28-5/30  2/34 نيفرورد
  گرمراحت  سرد  4/24  18-5/22  5/22-30 5/29-5/32  8/24بهشتيارد

  گرم  گرمراحت  4/31  18-5/22  5/22-30 5/29-5/32  1/13  خرداد
  گرم  گرم  گرم  36  18-5/22  5/22-30 5/29-5/32  4/11  ريت

 گرم گرم گرم  2/36  18-5/22  5/22-30 5/29-5/32  2/10 مرداد
 گرم گرمراحت  3/32  18-5/22  5/22-30 5/29-5/32  2/11وريشهر
  گرمراحت  سرد  9/24  18-5/22  5/22-30 5/29-5/32  6/21 مهر
سرد سرد سرد  9/16  18-5/22  5/22-28 5/28-5/30  6/36 آبان
سرد سرد سرد  2/10  18-5/225/22-5/27 5/27-5/29  3/51 آذر
سرد سرد سرد  1/7  18-5/225/22-5/27 5/27-5/29  9/54 يد

سرد سرد سرد  7  18-5/22  5/22-28 5/28-5/30  6/48 بهمن
سرد سرد سرد  1/12  18-5/22  5/22-28 5/28-5/30  8/39 اسفند

  

ز با ي روانسر نيواـ هينه دمايمـ و كينه رطوبت نسبيشي بة ماهانيهانيگـانيم
 ي هوايط دمايداده شد و شرا، انطباق )1جدول شمارة ( شاخص اوانز يهادامنه
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  133   ...و دمايي آسايش هايشاخص ارزيابي
  

  

 هوا با ينة دمايسة كميمقا). 3جدول شمارة (د ين گردييشبانه در هر سه حالت تع
، در »ب«، و»الف«در حالت »  سرديط هوايشرا«انگر يش اوانز بي آساييدامنه گرما
ش يط آسايشرا«.  ماه از سال است10 ي، برا»ج« سال و درحالت يهاهمة ماه

»  گرميط هوايشرا«. شوديدا مير و مرداد پيدر دو ماه ت» ج«لت ، فقط در حا»ييدما
 يبا توجه به نبود گرما). 3جدول شمارة (شود يدر شب هنگام روانسر مشاهده نم

شتر يره در بيـ چيد در شب، دقت به جهت وزش بادهايـ از تابش خورشيناش
 ي براي مناسبييق دماي كه بتواند عاي مصالح ساختمانيري سال و به كارگيهاماه

 باشد، ضرورت ي اندروني فضايشي گرمايهاستمي به دست آمده از سيگرما
  .شودي روانسر محسوب مي و شهرسازي معماريزيربرنامه

  ش شاخص اوانزدر روانسرية دامنة آساي شبانه بر پاييط دمايشرا) 3(جدول 
     هوا روزانهيط دمايشرا  ش اوانزي آساييدامنه گرما

 برج سال
نهيشين بيانگيم

  ج  ب  الفيرطوبت نسب
نهين كميانگيم

  ج  ب  الف   هوايدما
  سرد  سرد  سرد  4/5  16-20 20- 5/25 5/25-28  5/77نيفرورد

 سرد سرد  سرد  5/9  16-20  20-26 26- 5/28  2/63بهشتيارد
 سرد سرد سرد  2/15  16-20 20- 5/26 5/26-29  6/40  خرداد

 راحت سرد دسر  6/19  16-20 20- 5/26 5/26-29  8/30  ريت
راحت سرد سرد  8/19  16-20 20- 5/26 5/26-29  30 مرداد
 سرد سرد سرد  9/14  16-20 20- 5/26 5/26-29  2/35وريشهر
 سرد سرد سرد  3/10  16-20  20-26 26- 5/28  52 مهر
 سرد سرد سرد  9/4  16-20 20- 5/25 5/25-28  8/74 آبان
 سرد سرد سرد  27/0  16-20 20- 5/25 5/25-28  2/86 آذر
 سرد سرد سرد  -3/2  16-20 20- 5/25 5/25-28  5/87 يد

 سرد سرد سرد  -4/2  16-20 20- 5/25 5/25-28  3/85 بهمن
 سرد سرد سرد  1  16-20 20- 5/25 5/25-28  5/81 اسفند
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  32 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه    134
 
  يش با شاخص ماهانين منطقة آساييتع: ب

ن يانگي مةي شب و روز هر ماه را بر پايش براي آسايي گرماةدامن) 1971(يماهان
 ارايه ييچهارگروه آب و هوا در  آن ماه،ين رطوبت نسبيانگي ساالنه محل و ميماد

، »گرم« ها را به ماهيو). 71: 1387 ان،يرازجو(، )4 جدول شماره(نموده است 
ط يشرا«ط سرد و گرم دو شاخص ي شرايكند و برايك مي، تفك»راحت«و » سرد«

  .رديگيدر نظر م» ط خشكيشرا«و » مرطوب

  متوسطيش روز گرم با رطوبت نسبينما) H1(مرطوب، شاخص  يدر هوا
وس ي درجه سلس10  كمتر ازيهمراه با نوسان دما) 1گروه (اد يتا ز) 3 و 2گروه (

ش يط جهت احساس آساين شراي ايان محسوس هوا برايجر. درشبانه روز است
دهد اما يش نشان مي هوا را در محدودة آسايدما) H2(شاخص .  استيضرور
ر يان هوا دلپذين هنگام جريدر ا). 4گروه(د ينمايجاد مي اياد ناراحتيبت زرطو

  .خواهد بود

 ي شبانه روزيرات باالييكنندة تغانيب) A1( خشك، شاخصيط هواي شرايبرا
استفاده از . كندي ميجاد ناراحتياست كه ا) وسي سلسة درج10شتر از يب(هوا 

اد كه بتواند مانع تبادل گرما يط تا زژه متوسي وي مناسب با گرمايمصالح ساختمان
) A2(شاخص  .دينماي باشد به كاهش مشكل كمك ميروني و بي اندرونين فضايب

ن هنگام، استراحت در يدر ا. دهدي هوا را نشان مي نسبي شبانه با خشكيگرما
تر از محدودة نيي روزانة پايدما) A3(شاخص . تواند راهگشا باشدي آزاد ميهوا
  .دينماي كه احساس سرما مش استيآسا
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  135   ...و دمايي آسايش هايشاخص ارزيابي
  

  

  ي در روش ماهانييش دمايدامنة آسا)4(جدول 

   ساالنه هواين دمايانگيم
15<000  20-15  000<20  

  نه دمايكم نه دمايشيب نه دمايكم نه دمايشيب نه دمايكم نه دمايشيب

  
گروه 

  يمياقل

  
ن رطوبت يانگيم

  ينسب
  شب  روز  شب  روز  شب  روز

1  30-0  30-21  21-12  32-23  23-14  34-26  25-17  
2  50-30  27-20  20-12  30-22  22-14  31-25  24-17  
3  70-50  26-19  19-12  28-21  21-14  29-23  23-17  
4  100-70  24-18  18-12  25-20  20-14  27-22  21-17  

  

دهد كه هنگام ي نشان ميق با روش ماهاني روانسر در تطبيمي اقليها دادهيبررس
و در » ط سرديشرا«بهشت، يان اردي، از آبان تا پا»ط گرميشرا«ر و مرداد، يروز در ت

ط يشرا«، )زييدر فصل پا(ور و مهر ماه ي، شهر)در فصل بهار( خرداد يهاماه
ان ي از مهر ماه تا پايعني شبانه در هشت ماه يدما. بر محل حكمفرماست» مطلوب

» ط مطلوبيشرا«و در چهار ماه، از خرداد تا آخر شهريور » ط سرديشرا«بهشت يارد
ز ضرورت استفاده از تابش ين روش ني ايري به كارگ.)5جدول شمارة (است 
 يها غالب در ماهيهاط سرد روزانه، استفاده از پنجره رو به بادي در شرايديخورش

 ييت گرماين هداييب پاي با ضري از مصالح ساختمانيريگن بهرهيگرم سال و همچن
 آزاد در يضاـ استفاده از فيروباز مناسب برا ية فضايتعب. سازديـرا روشن م

 از لطف ي خالي ساختمانيها، در نقشه)ان مرداديخرداد تا پا( از سال ييهاشب
 .ستين
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  32 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه    136
 

  براي ايستگاه روانسريجدول ارزيابي ماهان) 5(جدول 
  دي بهمناسفندفروردينارديبهشتخردادتيرمردادشهريورمهرآبان آذر سال
36,2 2/10  9/16  9/243/322/36364/314/24  8/18  1/127 1/7   حداكثر ماهانهيدما 
2,4-  27/0  9/43/109/148/196/192/155/9  4/5  1 4/2-  3/2-   حداقل ماهانهيدما 

38,6 9/9  126/144/174/164/162/169/14  4/13  1/114/9  4/9  دامنه دما 
 2/86  8/74  52 2/3530 8/306/402/63  5/77  5/813/85  5/87   صبحينم نسب 
 3/51  6/36  6/212/112/104/111/138/24  2/34  8/396/48  9/54   ظهرينم نسب 
 1/70 ين نم نسبيانگيم 73 68 60 54 41 6/216/185/1924 5635   
يگروه نم نسب 4 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 4   
 87 6523,77/  0 8/  5/2  4/23  8/70   ماهانهبارش 84,6 4/9274 
رهيباد چ               
 مطلوب يحداكثر دما 24 26 26 28 31 3434 34 34 2831 24 

 روزانه
 مطلوب يحدااقل دما 18 19 19 21 25 2626 26 26 2125 18 

 روزانه
 مطلوب يحداكثر دما 18 19 19 19 20 2323 24 21 1920 18 

 شبانه
 مطلوب يحدااقل دما 12 12 12 12 12 1414 14 12 1212 12 

 شبانه
 سرد سرد 

مناس
 سرد سردسرد سرد سردمناسبگرمگرممناسب ب

  روزي گرماينامطلوب

مناسمناسبسرد سرد سرد 
 ب

مناس
 سرد سردسرد سرد سردمناسب ب

  شبي گرماينامطلوب

جريان  هوا               0
 ضروريست

جريان هوا مطبوع              0
تاس  

 ضررت مقابله با باران             0

انباشت گرما در جدار    + + + + + + + + +  9
 ساختمان

  آزاديخواب در هوا       + +     2
هاي سردمشكل ماه + + + + +     + + + 8  
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  137   ...و دمايي آسايش هايشاخص ارزيابي
  

  

  ش با روش اولگيين منطقة آساييتع: ج

 انسان يازهايط را در رابطه با ني محيي و گرمايط رطوبتيشرا) 1963(ياولگ
، يب عدديك ضري ارايه ياو به جا ). 38: 1372 واتسون،(مشخص نموده است 

  خشك هوا ويش انسان در رابطه با دماي كرد كه در آن منطقه آساي طراحينمودار
ن نمودار به پنج منطقه يا). 38: 1387ان، يرازجو(شود ين ميي تعيرطوبت نسب
 باد و يشيبا توجه به اثر سرما). 61: 1383، يريام(شود يم ميجداگانه تقس

انطباق . ابديين نمودار گسترش ميش در ايد، دامنة آساي تابش خورشيشياثرگرما
دهد ي نشان مي نمودار اولگي ماهانه روانسر بر روين نم نسبيانگيم ن دما ويانگيم

سرعت هواي نامحسوس  هاي ارديبهشت و مهر در وضعيت سايه وكه فقط در ماه
 روزانه ي شبانه تير و مرداد و دمايدما.  انسان احساس راحتي خواهد نمودروزانه،

تواند داخل  فروردين نيز در صورت استفاده از مصالح و روكار مناسب ساختمان مي
 هوا در خرداد، تير، مرداد و يط روزانه دمايشرا. محدودة آسايش قرار گيرد

م آفتاب جلوگيري يابش مستقش، بايد از تيجاد آساي اياست و برا» گرم«شهريور 
 استفاده شود، ي آبي كولرهايريكارگه  تبخير آب مانند بيي سرمازايژگيشود و از و

 آسايش ة هوا بر وسعت منطقيزيرا تبخير با جذب مقدارقابل توجهي از گرما
   .افزايد مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  32 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه    138
 

  
   روانسري برايوني گيم ساختمانيست اقلينمودار ز) 2(شكل 

ر و اسفند و شبانه خرداد، شهريور، ارديبهشت و مهر  روزهنگام آبان، آذيدما
قرار » خيلي سرد«روزهاي دي و بهمن در محدودة . گيردقرار مي» منطقة سرد«.در

 در يدي خورشيد امكان نفوذ پرتوهاي ساختمان باين در طراحيا بنابر. دارند
 بنا ي درونيش در فضاي آسايجاد دماي ايبرا.  دورة سرد سال فراهم گردديروزها
 مناسب و امكان به يز بهره گرفتن از مصالح ساختماني سرد شبانه نيدر هوا
 ي معماريها براي گرم كردن ساختمان، در نقشهيشي  گرمايهاستمي سيريكارگ
  ).2شكل شماره (شود يه ميتوص

www.SID.ir  يونيش با شاخص گين منطقه آساييتع: د
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  139   ...و دمايي آسايش هايشاخص ارزيابي
  

  

: 1378، ييكسما( شد  ارايه1969براساس نموداربيوكليماتيك گيوني كه در سال 
 آسايش قرار دارد در اين محدوده انسان ة، روزهاي ماه ارديبهشت در محدود)139

در طي روز به طور طبيعي داراي آسايش است و هواي داخل ساختمان از نظر 
اما در مواقعي از ساعات شب تا طلوع آفتاب، . آسايش مطبوع و مطلوب است

H ة از محدودي آسايش خارج و  هوا از محدودهيدما در اين . شود  نيز خارج مي′
آسايش  به حد توان با كسب حرارت، هواي داخل ساختمان رامواقع از شب مي

روزهاي فروردين وآبان شرايط حرارتي هواي داخل ساختمان در . رساند
اي بيرون براي انسان سرد در اين روزها اگر چه دماي هو.  قرار داردHمحدودة

تر از بيرون و است و تا حدي غيرقابل تحمل است، اما دماي داخل ساختمان گرم
براي انسان مطبوع و مناسب است و با كمي حركت و فعاليت عادي روزانه مشكل 

 روزانه آذر، دي، بهمن و شبانه مهر تا ييط دمايشرا. سرما از بين خواهد رفت
Hدهارديبهشت خارج از محدو ط ي و بيانگر اين مطلب است كه شرا، قرار دارند′

براي ايجاد آسايش در داخل ساختمان .  ساختمان سرد استي اندروني فضاييدما
هاي خرداد، تير، در روزهاي ماه. بايد از وسايل گرمازاي مكانيكي استفاده كرد

 قرار دارد كه در اين منطقه Wمرداد، شهريور و مهر شرايط حرارتي در منطقة
هاي تير و مرداد باالست و براي جبران مقدار رطوبت پايين و دماي هوا در ماه

  ).3شكل شماره ( بنا را افزايش داد ي اندرونيكمبود رطوبت بايد رطوبت فضا
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  32 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه    140
 

 
   روانسري برايوني گيم ساختمانيست اقلينمودار ز) 3(شكل 

  ي مؤثرساعتيان دمييتع:  ه 

 مرطوب استفاده شده ي خشك و دماي مؤثراز دو فاكتور دماين دمايي تعيبرا
نه با ينه و كميشي مرطوب بيستگاه روانسر و دماي از اي خشك و نم نسبيدما. است

با استفاده . محاسبه شده است) 1387ان، يرازجو(ك يكرومترياستفاده از جدول سا
م شده است ين شهر ترسي نياز آب و هوايي ا روانسر تقويمي مؤثر ساعتياز دما

 2ها در شب  گروه و3 ن تقويم روزهاي شهر روانسر دريباتوجه به ا). 4شكل (
  .بندي شدند گروه دسته
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  141   ...و دمايي آسايش هايشاخص ارزيابي
  

  

  
  ي روانسر در دورة آماريياز آب و هوايم نيتقو) 4(شكل 

  نياز به سايه در روز،  : Bمنطقة نياز به تابش خورشيددر روز،  :  Aةمنطق  

   مواقع سرد شب،:′Aمنطقه      نياز به سايه ونسيم درروز،  : Cمنطقة  

  .دهدي مواقع گرم شب را نشان م:′B منطقه 

 آسايش حرارتي در روز يبا توجه به تقويم نياز آب و هواي روانسر، فراوان
 ماه، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و 6طول در . باشد بيشتر از مقدار آن در شب مي

در ساعات نيمه شب . از دارديـنا به تابش خورشيد نـ بي درونيضاـفروردين، ف
هاي ارديبهشت خرداد، شهريور و مهر، براي رسيدن به احساس آسايش به ماه
هاي تير و مرداد و ساعات روز ماه درساعات شبانه. از استي نيشي گرمايهاستميس
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  32 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه    142
 

هاي خرداد و شهريور، براي ايجاد آسايش نياز به استفاده از وسايل ز ماهنيمرو
  .باشد  مييشيسرما

  م در روانسري متناسب با اقلي معماريالگو
 يهاباً در همة ماهي شهر روانسر نشان داد كه تقري برايمي اقليهاكاربرد شاخص

نه و شب هنگام  روزاي هوايدما. ديآيش انسان كمتر به وجود ميط آسايسال، شرا
ز گرم يها ن از ماهيشتر سرد و در برخي بيروني بيها در فضاك از حالتيدر هر 
ها  ساختماني دروني فضاييمايكروكليط مين توجه به بهبود شرايبنابر ا. است

 يهايزيرست در برنامهيبايـطراحان و معماران م. ر استـيناپذ اجتنابيضرورت
د و ي خورشية تابش زمستاني سازگار با زاويا به ساخت بناهي و معماريشهر

     .ژه داشته باشندي توجه ويبخش تابستانرة فرحي چيجهت وزش بادها
كند كه يد در فصول مختلف سال به معماران كمك ميه تابش خورشير زاوييتغ

 يهاد در ماهيل خورشيها، امكان استفاده از تابش ما ساختمانيربراي نورگيبا طراح
بان از ورود تابش ي ساي بنا فراهم سازند و با طراحي داخليرا در فضاسرد سال 

 ساختمان ي اندروني گرم سال به فضايهاد در ماهي تر نور خورشيعمود
  .  شوديريجلوگ

ة ينة زاويشي، ب)قهي دق43 درجه و 34( شهر روانسر ييايبا توجه به عرض جغراف
 47 درجه و 78برابر ) رماهياول ت (ين شهر، در انقالب تابستانيد در ايتابش خورش

 47 درجه و 31برابر )  ماهياول د (ينة آن در انقالب زمستانيكم قه است ويدق
  ). 1رابطة شمارة ( قه استيدق

δ+θ-90=α  www.SID.ir).                                  56: 1375 يقائم(1رابطة شمارة 
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 محل، ييايرض جغرافع) θ(مروز، يد در هنگام نيه تابش خورشيزاو) α(نجا يدر ا
)δ (ي انقالب تابستانيد كه براي خورشيل تابش عموديه ميزاو) يو برا+) 5/23 

  .آورده شده است) -5/23 (يانقالب زمستان

 مورد مطالعه، در روانسر چند ماه از دورة گرم يمي اقليهابر اساس شاخص
ها به بانين ضرورت دارد كه عمق سايبنابرا.  روزانه گرم استيط هوايسال، شرا

ماه از ورود نور  بهشت تا اواخر مرداديل اردي باشد كه بتواند از اوايااندازه
د يل خورشيه مين كه زاويباتوجه به ا.  كنديريد به درون ساختمان جلوگيخورش
، با استفاده از )60: 1371، يجانيعل(درجه است +) 12(ن دوره از سال حدود يدر ا

ة تابش ي، زاو)ر و مرداديبهشت، خرداد، تيارد(ماهه ، در دورة چهار 1رابطة شمارة 
 به يبان افقين عمق سايي تعيبرا. قه، استي دق17 درجه و 67شتر از يروانسر ب

ه تابش ينسبت ارتفاع پنجره به تانژانت زاو« از رابطة يستينسبت ارتفاع پنجره، با
 80د حدود يتر با م2ك پنجره به ارتفاع يبان ي مثال، سايبرا. استفاده شود »ديخورش

 يرجنوبي هر نورگي بااليبان افقي عمق سايبه طور كل. متر در نظر گرفته شوديسانت
  .  درصد ارتفاع پنجره باشد 40حدود  ديبا روانسر در شهر

ها، در  ساختمانيـ دروني در فضايديل خورشي از تابش مايريگهرهـ بيبرا
رها به سمت جنوب و ينورگها و شود جهت پنجرهيه مي سرد سال، توصيهاماه

 يدگيها با كشساختمان» شرقجنوب« جهت يرـبرت .رديشرق قرار گجنوب
ش از ظهر كه ين است كه در ساعات پيبر جنوب ا» غرب جنوب-شرقشمال«

د يمند شدن از نورخورشباشد، امكان بهرهينه مي روزانه هوا در محدودة كميدما
 يها پنجرهي بر باالي افقيهاباني سايريقرارگ). 45: 1381 ،يطاوس(شتر است يب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  32 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه    144
 

 مساكن در دورة ي درونيد به فضاي تر نور خورشي از ورود تابش عموديجنوب
  .كندي ميري گرم سال، جلوگيكوتاه روزها

 هفت ماه سال يره روانسر را برايجهت وزش باد چ) 1386 (يعبداله
، دو ماه »يغربمالش«) ور، مهر، بهمن، و اسفندير، مرداد، شهرين، تيفرورد(
ك ماه ـيو » يشرقشمال«) يآبان و د(، دو ماه »يغرب« )بهشت و خرداديارد(
به منظور . ان كرده استيب» يغربشمال«اس ساالنه يو در مق) آذر(» يشرقجنوب«

ط ي خنك در شراي از هوايمند سرد و بهرهيط هوايپناه گرفتن از بادها در شرا
شرق احداث ها رو به جنوب و جنوباختمانشود جهت سيه مي گرم توصيهوا

 سال يهاشتر ماهيد، درب ية تابش خورشي با جهت و زاويشود تا ضمن هماهنگ
 ية بازشوهايبا تعب. رندي قرار گيشرق و شمالي، غربيغرب سرد شماليدر پناه بادها

 . بنا استفاده نمودي دروني فضايان هوا جهت خنكيتوان از جريرو به شمال غرب م

  يريگجهينت
روزانه مدل اوانز  شي روانسر با محدودة آساي هواينه دمايشيسة بيمقا

، »ج« ماه و حالت 6، »ب« ماه، حالت 8، »الف«درحالت »  سرديط هوايشرا«انگريب
 ماه و حالت 4، »ب« ماه، 2، »الف«، در حالت » گرميط هوايشرا«.  ماه سال است5
، هر »ب«و» الف«در دوحالت » ييش دمايآساط يشرا«. رديگي ماه را در برم6، »ج«

 هوا با ينة دماي كميابيارز. ك ماه را نشان دادي، تنها »ج« ماه و در حالت2كدام 
 سال در حالت يهاش شبانه اوانز، نشان داد كه در همة ماهي آساييدامنة گرما

. حاكم است»  سرديط هوايشرا«، »ج« ماه در حالت 10، و در»ب«، و »الف«
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ط يشرا«. ر و مرداد وجود دارديدر دو ماه ت» ج«، در حالت »ييش دماي آساطيشرا«
  .         شوديشبانه در روانسر مشاهده نم»  گرميهوا

ر و مرداد، ي روزانه در تي نشان داد، دماي با روش ماهانيمي اقليهاق دادهيتطب
ر و مهرماه ويشهر  خرداد،يهاو در ماه »سرد«بهشت يان اردي، از آبان تا پا»گرم«
مهر تا ( شبانه در هشت ماه يط دمايشرا. بر محل حكمفرماست» ط مطلوبيشرا«
  .است» مطلوب«گر يو در چهار ماه، د» سرد« )بهشتيان ارديپا

هاي ارديبهشت و مهر در  نشان داد كه فقط در ماهيكاربرد شاخص اولگ
.  نمودوضعيت سايه و سرعت هواي نامحسوس روز، انسان احساس راحتي خواهد

 روزانه فروردين نيز در صورت استفاده از مصالح ي شبانه تير و مرداد و دمايدما
 هوا در يط روزانه دمايشرا. گيرديمناسب ساختمان در محدودة آسايش قرار م

تابش  ش، بايد ازيجاد آساي اياست و برا» گرم«خرداد، تير، مرداد و شهريور 
 يدما.  تبخيرآب استفاده شودييسرمازا يژگيم آفتاب جلوگيري شود و از ويمستق

و روزانة » سرد«روزانه آبان، آذر و اسفند، شبانه خرداد، شهريور، ارديبهشت و مهر 
  .قرار دارند» خيلي سرد«دي و بهمن در محدودة 

براساس نمودار بيوكليماتيك گيوني، روزهاي ماه ارديبهشت در محدودة آسايش 
. شود  هوا سرد ميي شب تا طلوع آفتاب، دماقرار دارد اما در مواقعي از ساعات

روزهاي فروردين و آبان اگر چه دماي هواي بيرون براي انسان سرد است و تا 
تر از بيرون و براي انسان حدي غيرقابل تحمل است، اما دماي داخل ساختمان گرم

مطبوع و مناسب است و با كمي حركت و فعاليت عادي روزانه مشكل سرما از بين 
هاي مهر تا ارديبهشت سرد هاي آذر، دي، بهمن و شبروزهاي ماه.د رفتخواه
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روزهاي خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر در منطقة گرم با رطوبت پايين . هستند
  . قرار دارند

. شتر از شب استيروزانه ب» ييش گرمايآسا«، يياز آب و هوايم نيدر تقو
بش خورشيد، نياز به سايه و نياز به نياز به تا: ( گروه3روزهاي شهر روانسر در 

 ماه، 6در طول . بندي شدند دسته) سرد و گرم( گروه 2ها در وشب) سايه و نسيم 
ساعات نيمه  در. از داردي بنا به تابش خورشيد ني دروني، فضا)آبان تا فروردين(

در . از استي نيشيهاي ارديبهشت خرداد ، شهريور و مهر، به وسايل گرماشب ماه
ياز به ـهريور، نـهاي خرداد و شساعات نيمروز ماه هاي تير و مرداد و درماه
  .باشد  مييشي سرمايهاستميس

شتر سرد و ي بيروني بي فضاي هواي نشان داد كه دمايمي اقليهاكاربرد شاخص
 ي دروني فضاييمايكروكليط ميبهبود شرا. ز گرم استي نيدر دورة كوتاه

 مصالح يري، به كارگيشي  گرمايهاستمي سيريها مستلزم به كارگساختمان
 ي فضايشي گرمايهاستمي به دست آمده از سي گرمايكه برا( مناسب يساختمان

 آزاد در ي استفاده از فضاي روباز مناسب براية فضاي، تعب) باشدييق دماي عايدرون
 حاًيترج (يشيسرما يهاستمي سينيبشيپ، )ان مرداديخرداد تا پا( گرم سال يهاشب

 به ي و معماري شهريزيرد در برنامهيطراحان با.  است)يزا مانند كولر آبرطوبت
 يد و جهت وزش بادهاي خورشية تابش زمستاني سازگار با زاويساخت بناها

ر، امكان استفاده از تابش ي جهت مناسب نورگيبا طراح. ره توجه داشته باشنديچ
بان از ورود تابش ي سايبا طراح سرد سال را فراهم سازند و يهاد در ماهيخورش
 ساختمان ي اندروني گرم سال به فضايهاد در ماهي تر نور خورشيعمود
بهشت تا يل اردي باشد كه از اواياد به اندازهيها بابانيعمق سا.  شوديريجلوگ www.SID.ir
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به طور .  كنديريد به درون ساختمان جلوگياواخر مرداد ماه از ورود نور خورش
 40د حدود ي در شهر روانسر باير جنوبي هر نورگي بااليبان افقي عمق سايكل

 در دورة سرد يديل خورشي از تابش مايريگ بهرهيبرا. درصد ارتفاع پنجره باشد
رها به سمت جنوب و جنوبشرق قرار يها و نورگشود جهت پنجرهيه ميسال، توص

زانه  رويش از ظهر كه دماين است كه در ساعات پي جهت جنوبشرق ايبرتر .رديگ
 يهاپنجره. شتراستيد بيتر است امكان استفاده از نورخورشنييهوا نسبتاً پا

. رديگيقرار م) يغربشمال( غالب ي سرد در پناه بادهايط هواي در شرايجنوبشرق
 جهت يغرب شماليان هوايتوان از جريغرب م رو به شمالية بازشوهايبا تعب
ن ضرورت دارد، يبنابرا. تفاده كرد بنا در دوره گرم سال اسي دروني فضايخنك
و » ديه تابش خورشيزاو« شهر روانسر با توجه به ي بناهاييمايكروكليط ميشرا

 را ي معماريهاي و طراحي شهريهايزيركرة برنامهي، پ»جهت وزش باد غالب«
  .ل دهديتشك
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