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   باد جهت و آفتاب تابش اساس بر هاساختمان استقرار مناسب جهت بررسي
  گرگان) شهر موردي: (مطالعه

  1مديري مهدي
 بردارينقشه دانشكده علمي تهيئ عضو

  ناظوري ذهاب سميه
  تهران دانشگاه ،رفولوژيوژئوم تخصصي دكتري دانشجوي

  بخشيعلي زهرا
  نقزوي نور پيام دانشگاه جغرافياي مدرس

  منشافشار حميده
  معلم تربيت دانشگاه ،شناسي اقليم دكتري دانشجوي

  عباسي محمد
 تهران دانشگاه ،ژئومورفولوژي ارشد كارشناس

  10/02/1391تاريخ پذيرش مقاله:   8/11/1390تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
 آسايش موجب امر اين كه باشد مي توجه مورد همنطق هر اقليمي شرايط با ساختمان هماهنگي معماري اقليم به مربوط مباحث در    
 عواملي به ساختمان استقرار جهت انتخاب گردد. مي محيطي شرايط كنترل براي سوخت مصرف در جويي صرفه نيز و انسان بيشتر
 بي رد.دا بستگي آفتاب تابش و باد عامل دو نيز و صدا كاهش و كنترل خصوصي، فضاهاي به نياز ميزان زمين، طبيعي وضع چون
 استفاده و مضرات تقليل در شاياني كمك مناسب، جهت در ساختمان قرارگيري و بنا طراحي و معماري اصول بردن كار به شك
 تابش عوامل ساختمان، استقرار براي مناسب جهت تعيين منظور به حاضر تحقيق در نمايد. مي مطلوب بادهاي و آفتاب تابش از بهينه

 سرد فصول در آفتاب تابش از بهينه استفادة براي جهت بهترين نموداري، روش كمك به است. رارگرفتهق بررسي مورد باد و آفتاب
 منطقة، گلبادهاي ترسيم توسط و شد تعيين باشد، داشته درپي گرم فصول در ساختمان داخل به را تابش كمترين حال عين در كه

 انرژي مصرف سازي بهينه منظور به ساختمان استقرار جهت ترينبه كه داد نشان نتايج .گرديد مشخص منطقه غالب بادهاي جهت
  باشد. مي غربي جنوب تا جنوب محدودة گرگان، در
  

   گرگان. گلباد، باد، نموداري، روش آفتاب، تابش استقرارساختمان، جهت معماري، اقليم :ها واژه كليد
  

                                                            
  m.modiri@yahoo.com مهدي مديري(نويسنده مسئول) -1

  پژوهشي -علميفصلنامه 
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www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391، سال دوم، شماره دوم، بهار )اي برنامه ريزي منطقه( جغرافيا پژوهشي –علمي فصلنامه    142

  مقدمه
 هوايي و آب سخت شرايط در وي از تا تاس مسكن و مناسب سرپناه انسان، ينيازها ترين ضروري از يكي
 و سازد فراهم را هوا و آب با بنا سازگاري بيشترين تا نموده تالش همواره بشر يكجانشيني آغاز از نمايد. حفاظت

  كند. استفاده آسايش تامين جهت در هوا و آب عناصر و عوامل از
 رويه بي رشد شهرگرايي، از متاثر كه آمده بوجود شهري هايفعاليت و فضا در اساسي تغييرات اخير قرن يك طي

 نامحدود، توسعه روند اند. رفته بين از طبيعت و شهر پيوند عوامل از بسياري شهرهاست. به مهاجرت و شهرنشيني
 فراوان سفرهاي صنايع، تمركز از حاصل زندگي محيط و صدا و هوا يها آلودگي شهرها، عمودي و افقي گسترش
 بافت و اي گلخانه تاثيرات شدن پديدار آن، كننده آلوده مواد و ضايعات توليد نگين،س ترافيك و شهري درون

 موجودات كلية حيات بلكه انسان، زندگي تنها نه آثار اين است. شهري تغييرات پيامدهاي از ييها نمونه فرسوده،
   دارد. پي در را شهري كالبدي و اجتماعي ساختار در ناپذيري جبران و وسيع هاي آسيب و كند مي تهديد نيز را زنده

  ضرورت و اهميت
 كمترين شد، مي عرضه فسيلي هاي انرژي به بشر دستيابي و صنعتي انقالب از پس كه معماري يها طرح اكثر
 اين از بسياري اثرات كاهش به منجر فناوري، هاي پيشرفت دارند. و داشته هوايي و آب شرايط با را انطباق

  است. گرديده دوره اين معماري يها طرح ضعف نقاط از بعضي روي بر شيپوش و شده ها ناسازگاري
 مفيد محيط در برداري بهره يها زمينه به توجه و طبيعت با تعامل در مدرن هايروش و هاتكنيك از استفاده

 راهگشاي مختلف، يها زمينه در گذشتگان تجارب به توجه بومي، معماري مياقلي هاي قابليت شناخت باشد. مي
 با منطبق روز فناوي و مياقلي هاي تكنيك از استفاده زمينه همچنين است. فرهنگي ميراث احياي و ساختمان پايداري
  ساخت. خواهد فراهم را ميبو معماري
 شارژ محاسبه با بايد ساختمان، طراحان كند. تعيين را خورشيد تابش جذب مقدار تواندمي ساختمان، گيريجهت
 كند)،مي تغيير خورشيد تابش زاويه و انمك كه(سال مختلف روزهاي و روز مختلف اتساع در خورشيد تابشي
 در نشود. ساختمان حد از بيش گرماي سبب شده، جذب تابش ميزان كه كنند انتخاب طوري را ساختمان جهت
 د(شمسبيفت اتفاق خورشيد انرژي جذب ميزان بيشترين كه شودمي انتخاب طوري ساختمان جهت سير،سرد مناطق

  ).100 :1389،خداكرمي و
 انتخاب و شهر بافت گيريجهت نظير زيادي موارد در باد سرعت و دامنه جهت، به مربوط هايهداد از امروزه

- مي استفاده غيره و هاشكن باد احداث و ساختمان پنجره محل انتخاب دودزا، صنايع يابيمكان فرودگاه، مسير

  ).71 :1375گردد(مشهودي،
 جوي و محيطي نامساعد شرايط گزند از بنا ساكنان امنيت تأمين و زندگي مطلوب و راحت محيطي طشراي خلق

  ).29 :1384رود(مرادي،مي شمار به ساختمان و معماري الينفك اصول از
 يها ساختمان تمامي كه شودمي حاصل نكته اين روشني به اقليم، هر در بومي هايساختمان مطالعه با امروزه

 گرماي و سرما با مقابله و طبيعي يها انرژي از حداكثر استفاده جهت در و اقليمي اصول اساس بر مالًكا بومي،
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 معماري و بوده همسو منطقه هر مردم فرهنگ با كامل طور به امر اين كه اندشده ساختمان و طراحي آزاردهنده،
   ).42 :1379است(قباديان، شده تعريف آورد بوم و بومي

 فصول در را آفتاب تابش بهترين كه شود طراحي طوري بايد استقرارآن جهت ساختمان، در ايشآس ايجاد براي
 براي هميشه خورشيد نور باشد. داشته همراه به سال گرم فصول در داخلي فضاهاي در را كوران بهترين و سرد
 ميزان بايد شود مي تبديل حرارت به سرانجام نور اين كه آنجا از اما است، نياز مورد ساختمان يك در روشنائي ايجاد
 نيز باد .)1378شود(كسمايي، تعيين محل اقليمي شرايط و ساختمان آن نوع به توجه با هرساختمان نياز مورد تابش

 پيراموني فضاي مناسب طراحي با و باشد مي ها ساختمان پالن اصلي جهت استقرار در موثر عوامل از يكي عنوان به
 مطلوب بادهاي مزاياي از و كاست مزاحم عوامل تاثير از توان مي اكولوژيكي و معماري اصول ساير كارگيري به و

   كرد. استفاده
  تحقيق پيشينه
 محاسبه قابل و معلوم آسايش احساس در مؤثر عوامل بر ساختمان تأثير ميزان و نوع )1367رازجويان( عقيدة به
 براي مناسب معماري شرايط توضيح به معماري، و اقليم عنوان با خود كتاب در )1369كسمائي( مرتضي است.

 تابش ميزان بايد )1378كسمايي( نظر به پردازد. مي هرمكان اقليم با متناسب ساختمان شكل تعيين و ها ساختمان
   شود. تعيين محل اقليمي شرايط و ساختمان آن نوع به توجه با هرساختمان نياز مورد
 داشته را قوي بادهاي تحمل قدرت بتوانند كه شوند طراحي طوري دباي ها ساختمان )1374خالدي( عقيدة به

   باشند.
 باد مطالعة براي كند، مي فرق باد خصوصيات هرزمان در اقليمي مناطق بيشتر در چون است معتقد )1360توسلي(

 به بوطمر فعاليت بخش بزرگترين خود كتاب در )1380كاوياني( آيد. عمل به دقيق و علمي تحليل و تجزيه بايد
 قدرت كافي اندازة به سازه اينكه از اطمينان براي موضوع اين زيرا داند، مي باد فشار و باد ارزيابي در را ها ساختمان
   است. مهم دارد، را باد برابر در مقاومت
 قهمنط جوي آمار به توجه با و آنها اساس بر كه اند داده ارائه نمودارهايي نيز )1963(2اولگي و )1989(1گيوني

 به نگهداشت. متعادل حد همان در را ساختمان داخلي فضاي دماي و شناخت را آسايش حدود بتوان مطالعه مورد
   باشد. آن در طبيعي امكانات بهترين كه بنانهد اي گونه به را سرپناه معمار كه رود مي انتظار اولگي ويكتور گفتة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1 - Givoni 
2- Olgyay  
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  بررسي مورد خارجي تحقيق پيشينه از برخي : )1( جدول

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1 ‐ Terjong 
2 ‐ Koenigsber 
3 ‐ Bonnie 
4 ‐ Prucnal  &  Ogunsote 
5 - Espriella 
6 ‐ Nahiduzzaman & Haas 

  زمينه و موضوع تحقيق  محقق و پژوهشگر  سال(ميالدي)
 دو تغييـرات  با رابطه در آسايش انسان حدود آن، در كه نمود پيشنهاد جدول بيوكليماتيك نام به جدولي اولگي  اولگي  1955

 مـي  داده نشـان  مـي نماينـد،   ايجـاد  آسـايش  منطقـه  محـدوده  در كـه  بـاد  و مثـل آفتـاب   هـوايي،  و آب عنصر
  ).1963(اولگي،شود

، جـدول  ايـن  نمـود.  را پيشـنهاد  ساختماني بيوكليماتيك جدول اولگي، ي روشها محدوديت به اشاره با گيوني  گيوني  1965
 حـدود  دهـد،  مـي  نشان هوا و رطوبت دما با رابطه در تري دقيق طور به را انسان منطقه آسايش كه آن بر عالوه

ــر  ــودمندي عناص ــف س ــز را مختل ــيم در ني ــر تنظ ــي ايطش ــل  حرارت ــواي داخ ــاختمان ه ــخص س ــي مش  م
  ).Givoni,1969نمايد(

  كرد. تعيين را اقليمي نواحي سرعت باد و حرارت درجه اساس بر انسان راحتي در و هوا آب نقش  1ترجونگ  1968
 روش، يـن ا در بود. شده ساختمان توجه نقش به آن در كه كردند پيشنهاد تري روش دقيق همكارانش و ماهاني  ماهاني  1970

 و هـوا  دمـاي  متوسط ساالنه، نوسان روزانه، سال، يها ماه از يك هر در هوا نسبي و رطوبت دما به توجه با ابتدا
ي هـا  ويژگـي  يي،ها شاخص آوردن دست به با و سپس شود مي بررسي انسان آسايش با ارتباط در وضعيت هوا

  ).Un.Nation, 1970شود( مي تعيين ساختماني عناصر
و  2نيگزبرگركوا  1972

  همكاران
 در سـاختمان  و مسـكن  طراحـي  براي ضوابطي ،building and tropical housing Manual ofدر كتاب
 اقليم با آن تشخيص وشيوه محلي شناخت اقليم اقليمي، مختلف طبقه بنديهاي نموده اند. گرمسيري ارائه مناطق
مي دهند(  تشكيل را كتاب اين مباحث ي وغيره،معمار طراحي ضوابط انسان، حرارتي آسايش اي، شرايط ناحيه

  ).1368همكاران، و اتو برگر، كوانيگز
، در فصل چهارم با عنوان خرد اقليم، شيوه اي براي تحليـل تـاثير متقابـل شـهر و     هاي پاسخده محيطدر كتاب   بنتلي و همكاران  2001

  ).1382 است( بنتلي، اقليم ارائه داده اند و بر دو عنصر اقليمي تابش و باد تاكيد شده
بيابـاني،   جوامـع  پايـدار  توسعة بياباني، در جوامع مسكوني خانه ،"پايدار بياباني خانة" عنوان با كتاب خود در  3بنين  2001

  ).Bonnie,2001,52است( نموده بررسي را ايران و خشك گرم مناطق سنتي يها خانه
 در را طراحي در مؤثر اقليمي معماري، عوامل طراحي براي نيجريه اقليمي مناطق شناسايي عنوان با پژوهشي در  4گانسته و پروسنال  2002

  ). Prucnal&. Ogunsote،2002: 1- 14نموده اند( بررسي مختلف اقليمي نواحي
 مرطـوب  و و گـرم  معتـدل  هـوايي  و آب عمـده  تيـپ  دو در را طراحي سـاختمان  تا است كوشيده، تحقيقي در يديها ريچارد  2002

  ايد.نم تشريح
 هـاي  محـيط  بـا  ارتبـاط  در را اقليمـي، عوامـل اقليمـي    طراحي از استفاده با آسايش ارتقاي عنوان با مقاله اي در  5اسپريال  2002

  ).Espriella, 2002: 8است( نموده تحليل انسان، زيست شرايط و ها ساختمان شهري،
هاس و   2008

  6ناهيدوزمان
 تغييرات روند پژوهش، اين در .مطالعه نمودند بنگالدش كشور در را شهري طراحي بر اقليمي شرايط تأثيرات

  ).Nahiduzzaman, and Haas, 2008 :61است( گرفته قرار ويژه توجه هوايي مورد و آب
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  بررسي مورد داخلي تحقيقات از برخي : )2( جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كار روش و مواد
 آفتاب تابش مختلف جهات آفتاب، تابش لحاظ به گرگان در ساختمان استقرار براي جهت بهترين تعيين منظور به
 از هرساعت در شده تابيده انرژي ميزان نموداري روش توسط و شد بررسي طرح منطقة در سال مختلف مواقع در
 سرد فصول در شده تابيده انرژي مقدار اختالف برآورد با سپس و گرديد بهمحاس ساختمان مختلف برديوارهاي روز
   شد. انتخاب اختالف مقدار بيشترين براساس ساختمان استقرار براي جهت ترين مناسب گرم، و

 نقالة و شمالي درجه 36 جغرافيايي عرض در خورشيد موقعيت دياگرام از استفاده با سايبان، عمق محاسبة براي
 تابشي انرژي مقدار افتد، مي اتفاق تيرماه اول در آفتاب تابش شدت حداكثر اينكه به توجه با و خورشيد نرژيا تعيين

 آمد. بدست جهات اين براي سايبان عمق نيز و تابد مي غربي و شرقي جنوبي، شمالي، ديوارهاي بر تير اول در كه
 باد روزانة آمار برمبناي گرگان گلباد نمودارهاي اد،ب براساس ساختمان استقرار براي جهت ترين مناسب تعيين براي
 و گرم نيمة در باد وزش به توجه با و شد ترسيم 2005 تا 2000سالهاي براي )www.irimet.net(طرح منطقة در

  گرديد. تعيين ساختمان استقرار براي جهت بهترين سال، سرد
  

  زمينه و موضوع تحقيق محقق و پژوهشگر  سال
  داد. ارايه را ايران ماتيكنقشة بيوكلي بار اولين  عدل  1339
 سال در رياضي جمشيد دكتر توسط ايران ساختماني در كارهاي در استفاده منظور به اقليمي تقسيم بندي نخستين  رياضي  1356

   گرفت. انجام 1356
از  استفاده منظور هب را ايران مختلف اقليم ايستگاه سينوپتيك، 43 آمار و گيوني بيوكليماتيك جدول استفاده از با  كسمايي  1363

  است نموده تهيه معماري و مسكن
  و1367
1379  

اقليم، به بحث و بررسـي معيارهـاي راحتـي، تـاثير      با همساز معماري وسيلة به عنوان آسايش با كتاب دوجلد در رازجويان
فتـاري و  آفتاب و جريان هوا بر احساس آسايش و شيوه كنترل آن با اجزاي ساختماني و گياهي محيط، آسـايش ر 

هاي ساختماني پرداخته و تاثير رفتار باد را بر چند گونه متـداول از   حركتي، مبحث ايروديناميك معماري و مجتمع
  هاي ساختماني، تحليل كرده است. مجتمع

 زاويـه  وي با بررسي ).45: 1373 است(عليجاني، داده قرار ارزيابي مورد مسكن را در هوا و آب نقش اي مقاله در عليجاني  1373
  است. نموده است محاسبه تشريح نموده را اقليم با همساز مسكن بررسي گوناگون يها روش آفتاب تابش

 روز مقدار ي محاسبه با مقاله اين در وي است. بررسي كرده تبريز در را ساختمان حرارتي نيازهاي اي مقاله در  جهانبخش  1377
: 1377كند(جهانبخش،  مي بررسي زندگي شرايط بر را ماقلي اثر سرمايش 67ي  درجه و روز گرمايش ي درجه

67.( 
 از حاصـل  تغييرات و را بررسي اقليم در ساختمان سازي از ناشي تعديلهاي و جرح ميكروكليماتولوژي كتاب در  كاوياني  1380

 دهنمـو  تحليل اطراف، محيط خصوصيات ايروديناميكي و رطوبت حرارت، تابش، در وضعيت را ساختمان استقرار
  است.

 تـابش،  جهـت  از را استفاده كشور، حداكثر جنوبي سواحل منطقه اقليمي شرايط ارائه كرد تا از مسكن از ييها مدل  سليقه  1383
 وزش بـاال،  آفتـابي  سـاعات  هوايي نظير و آب ي ويژه شرايط منطقه از آورد. عمل به نسبي، رطوبت و بارش دما،

 بـاد  و آفتاب چون ناپذير زوال نيروهاي توجه به باشد. مي برخوردار يمحل بادهاي و خشكي به دريا نسيم بادهاي
 اسـت  قرارگرفتـه  توجـه  مـورد  مسكن آسايشي يها رفتن شاخص باال و حرارتي شرايط بهبود در آنها از استفاده و

 ).183: 1383(سليقه، 
  ).1386اند(صدايي،  پرداخته شهر سراب معماري و اقليم بررسي به  صدايي  1386
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  طرح منطقة در ساختمان استقرار جهت
 است(محمدي، شده ثابت ساختمانها ساخت و طراحي در اقليمي شرايط به توجه ضرورت و اهميت امروزه

 اقليم يها ويژگي با ها آن بودن هماهنگ و سازگاري پايدار، شهري يها محيط اساسي ويژگيهاي از يكي ).58 :1385
  ).IPENZ, 2007: 3است( محلي

 طراحي و ريزي برنامه براي اساسي يازين پيش شهري، مناطق اقليمي تاثيرات كنترل و درك شناخت، بنابراين،
 برنامه ويژة توجه مورد ،ها پروژه و ها طرح كردن عملياتي از قبل است الزم كه رود مي شمار به شهري فضاهاي
  ).Biket, 2006: 26گيرد( قرار طراحان و ريزان

 خصوصي، فضاهاي به نياز ميزان زمين، طبيعي وضع چون عواملي به ساختمان استقرار جهت انتخاب كلي بطور
 كه آنست معمار يك وظيفة از اي عمده قسمت دارد. بستگي آفتاب تابش و باد عامل دو نيز و صدا كاهش و كنترل

 آن رواني و بهداشتي گرمايي، شرايط با رابطه در خورشيد نور از استفاده بيشترين تا دهد قرار نحوي به را ساختمان
 هواي آسايش شرايط يا كننده ناراحت شرايط كنندة تعيين تواند مي خوبي به ساختمان يك جهت گردد. حاصل
  باشد. داخلي

  است: يافته دست ذيل نتايج به مختلف يها جهت وها  فصل در آفتاب تابش شدت محاسبه با 1ماربوتين فليكس
 نماي ستا الزم تابستان) در خنك و زمستان در (گرم ساختمان داخل در گرمايي شرايط بهترين ايجاد براي -1
  شود. داده قرار جنوب بطرف ساختمان اصلي
 تابستان در ولي دارند آفتاب تابش دريافت نظر از بهتري نظم گرچه غربي جنوب و شرقي جنوب نماهاي -2
 شوند. مي جنوبي نماي از سردتر زمستان در و گرمتر

 جنوب و شرقي جنوب جنوبي، ياه ديوار از سردتر زمستان در و تر گرم تابستان در غربي و شرقي ديوارهاي -3
  ).214 تا 213 :1372 (كسمايي،شوند مي غربي
 ترتيب اين به گرفت نظر در بايد طرح منطقة اقليم جهت در ساختمان يك معماري براي كه شرايطي كلي، طور به
  است:
  سرد مواقع در ساختمان گرمايش منظور به خورشيدي تابشي انرژي از گيري بهره -1
   آسايش شرايط ايجاد براي داخلي فضاهاي در نكورا ايجاد -2
  گرم مواقع در ساختمان طبيعي تهوية منظور به خارج هواي مناسب شرايط از استفاده -3
  ساختمان داخل در هوا رطوبت افزايش از جلوگيري -4

 ايبر مطلوب شرايط ايجاد در باد تأثير به مربوط 2 شرط و آفتاب تابش عملكرد به مربوط 3 و 1 شرايط
 خواهد بررسي باد) و آفتاب تابش ( عوامل اين با ارتباط در ساختمان استقرار جهت ادامه، در باشد. مي ساختمان

  شد.
  

                                                            
1- Felix Marboutin 
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 147ها... بررسي جهت مناسب استقرار ساختمان

  آفتاب تابش و ساختمان استقرار جهت
 در را تابش كمترين و سرد فصول در آفتاب تابش بيشترين كه شوند طراحي طوري ساختمانها جهت آنكه براي
 گرمايش يا سرمايش به ساختمان نياز ميزان جمله از كه شود گرفته نظر در مواردي بايد دكنن دريافت گرم فصول

 غروب و طلوع براي )www.irimet.net( )1971-2005( گرگان سالة 35 يها داده و آمار ،)3( جدول در باشد. مي
 مشاهده ويژگيها اين خطي نمودار )1(شكل در و شده ارائه روز طول و آفتابي ساعات درصد آفتابي، ساعات آفتاب،

  گردد. مي
  طرح منطقة در آفتاب غروب و طلوع و تابش هايويژگي : )3(جدول
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  طرح منطقة در آفتاب غروب و طلوع و تابش هايويژگي نمودار : )1(لشك

 كمك جغرافيايي،به درجة 36 عرض در روز ساعتهاي دركلية قائم سطوح به دريافتي تابشي انرژي ميزان محاسبة
 تساع هر در خورشيد كه اي انرژي تغييرات و شد انجام خورشيد موقعيت دياگرام و خورشيد انرژي محاسبة نقالة

  آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي

 طلوع 7 6.5 6 5.33 4.83 4.66 4.83 5.33 6 6.5 7 7.25

 غروب 17 17.5 18 18.75 19.17 19.25 19.17 18.75 18 17.5 17 17.25

 آفتابي ساعت 132.3 151.1 196.4 196.3 220.5 221.9 220.4 207.6 164.6 132.3 128.1 135.3

 آفتابي درصد 42.67 45.79 52.79 48.76 49.6 49.1 51.26 49.9 39.57 38.7 45.75 43.65

 روز طول 310 330 372 402.6 444.5 452.3 430 416 360 341 280 310
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 ويكتور كه است نموداري روش روش، اين نام(آمد بدست كند، مي تابش ساختمان مختلف ديوارهاي بر روز از
   .)است نموده طراحي آنرا اولگي

 صورت بدين شود، واقع مفيد ساختمان استقرار جهت ترين مناسب تعيين و بررسي در تواند مي نموداري روش
 بهترين كند، مي دريافت را آفتاب تابش بيشترين سرد فصول در و ترينكم گرم فصول در كه جهتي در ساختمان كه

   باشد. داشته وجود توأمان بايد ويژگي دو اين يعني داشت، خواهد را استقرار جهت
 فرعي) و جهت(اصلي 24 در هرماه روزهاي براي قائم سطوح بر شده تابيده انرژي مقدار حاضر، تحقيق در

 انرژي مقدار اختالف ،)4(جدول .)شد پرهيز آنها ارائة از مطلب شدن طوالني از جلوگيري براي( گرديد محاسبه
 براي جهت ترين مناسب اختالف، مقدار بيشترين اساس بر كه دهد مي ارئه را گرم و سرد فصول در شده تابيده

   شود. مي انتخاب ساختمان استقرار
 اختالف بيشترين شود مي مشاهده كه همانطور گرم، و سرد مواقع در و سال طول در انرژي مقادير بررسي از پس 

 در باشد. مي درجه +165 موقعيت آن از پس و بود خواهد ساختمان جنوبي جهت در مواقع اين در تابشي انرژي
 به درصد 79/8 و گرم مواقع به آن درصد 27/3 كه است 1BTU/h/ft211612  برابر انرژي مقدار جنوب، جهت
 اختصاص -165 جهت به سال مختلف مواقع در شده تابيده انرژي مقدار بيشترين البته دارد. اختصاص سرد مواقع
 آفتاب تابش حداكثر دارد. قرار اهميت سوم رتبة در سرد و گرم مواقع انرژي اختالف حيث از جهت اين ولي دارد
 نظر از جهت ترين نامناسب ساختمان ) NW( غربي شمال جهت باشد. مي ظهر هنگام به جنوبي ديوارهاي بر

 / BTU / h ( سطح به رسيده تابشي انرژي ميزان كل از زيرا بود، خواهد طرح منطقة در ساختمان استقرار

ft23254( ،48/3 دريافتي ترتيب بدين و شود مي دريافت سرد فصول در درصد 98/0 و گرم فصول در آن درصد 
 است. مقدار بيشترين جهت اين در سرد و گرم لفصو بين انرژي دريافت اختالف و بيشتر سرد فصول از گرم فصول

  است. شده ارائه ساختمان استقرار براي اهميت ترتيب به مناسب جهت هفت )5(جدول در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1 ‐ British thermal units 
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 149ها... بررسي جهت مناسب استقرار ساختمان

  سال سرد و گرم مواقع در قائم سطوح بر شده تابيده انرژي ميزان اختالف : )4(جدول
 انرژي اختالف
 و گرم مواقع
 سال سرد

 مواقع درصد
 سرد

 سرد مواقع
 مواقع درصد
 گرم

 سال كل گرم مواقع
 جهت
 مواقع

-543 0.05 50 0.94 593 643 N 

-739.5 0.13 139 1.39 878.5 1017.5 15 + 

-1130 0.44 479 2.55 1609 2088 30 + 

-1116 1.08 1174 3.64 2290 3464 NE 

-779 2 2169 4.68 2948 5117 60 + 

-234 2.82 3063 5.24 3297 6360 75 + 

869 4.12 4475 5.73 3606 8081 E 

1950 5.2 5645 5.87 3695 9340 105+ 

3172 6.17 6707 5.61 3535 10242 120+ 

4555 7.34 7971 5.42 3416 11387 SE 

6026 8.17 8877 4.53 2851 11728 150+ 

7337 8.77 9524 3.47 2187 11711 165+ 

7494 8.79 9553 3.27 2059 11612 S 

7023 8.69 9441 3.84 2418 11859 165 - 

5842 8.02 8713 4.56 2871 11584 150 - 

4397 7.05 7664 5.19 3267 10931 SW 

2932 6.03 6549 5.74 3617 10166 120 - 

1810 5.1 5536 5.92 3726 9262 105 - 

682 3.93 4265 5.69 3583 7848 W 

-238 2.81 3054 5.23 3292 6346 75 - 

-880 1.81 1970 4.53 2850 4820 60 - 

-1130 0.98 1062 3.48 2192 3254 NW 

-1008 0.38 414 2.26 1422 1836 30 - 

-631 0.13 144 1.23 775 919 15 - 

 مجموع 171615.5 62977.5 100 108638 100 

 درصد  36.70  63.30   

  )3و1 يها اولويت اساس طرح(بر منطقه در اولويت ترتيب به ساختمان استقرار مناسب جهات : )5(جدول
 انرژي اختالف
 و گرم مواقع
 سال سرد

 مواقع درصد
 سرد

 سرد مواقع
 مواقع درصد
 گرم

 سال كل گرم مواقع
 جهت
 مواقع

7494 8.79 9553 3.27 2059 11612 S 
7337 8.77 9524 3.47 2187 11711 165+ 

7023 8.69 9441 3.84 2418 11859 165 - 
6026 8.17 8877 4.53 2851 11728 150+ 
5842 8.02 8713 4.56 2871 11584 150 - 
4555 7.34 7971 5.42 3416 11387 SE 
4397 7.05 7664 5.19 3267 10931 SW 
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 استقرار براي جهت ترين مناسب جنوبي ديوارهاي، جهات تمام ميان از شد، گفته پيش مباحث در كه همانطور
 دريافت سرد مواقع در را مقدار بيشترين و گرم مواقع در را انرژي ميزان ينكمتر زيرا باشند مي ساختمان

 ( دارد قرار چهارم رتبة در سال مختلف مواقع در دريافتي انرژي كل مقدار حيث از جنوبي جهت هرچند .كند مي
 جاي اول رتبة در سرد، و گرم مواقع انرژي اختالف بيشترين جهت از اما باشد)، مي نخست ردة در -165 جهت
   اختالف). BTU / h / ft27494 با گيرد( مي

 s ،165+ ،165- ،150،+ 150- ،SE جهات در گرم مواقع انرژي مقدار خطوط شود، مي مشاهده نيز )2(شكل در
 محسوب ساختمان استقرار براي جهات ترين مناسب ترتيب بدين و داشته قرار سرد مواقع خطوط زير در SW و

 قرار سرد مواقع خطوط زير در نيز W و E، -105، +105، -120،+120 جهات در گرم مواقع خطوط البته شوند. مي
 مختلف جهات دريافتي تابشي انرژي مقدار نمودار نيز 3 شكل در دارند. قرار اهميت بعدي يها رتبه در و اند گرفته

 استقرار براي جهت دنبو مناسب بيانگر خطوط شدن دور و شده ارائه ديگر صورتي به گرم و سرد مواقع در
  است. ساختمان
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  سال مختلف مواقع و جهات در دريافتي انرژي مقدار نمودار : )2(شكل

 
  سال گرم و سرد مواقع و مختلف جهات در دريافتي انرژي مقدار نمودار : )3( شكل
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 151ها... بررسي جهت مناسب استقرار ساختمان

 از جلوگيري ،آفتاب تابش با ارتباط در ساختمان استقرار براي جهت ترين مناسب انتخاب درخصوص ديگر نكتة
   گيرد. مي انجام سايبان از استفاده با كار اين كه باشد مي گرم مواقع در ساختمان داخل به آفتاب مستقيم تابش
 يها (پرده داخلي سايبانهاي و %90 تا توانند مي خارجي سايبانهاي كه دهد مي نشان زمينه اين در آزمايشاتي نتايج 

   .)97 :1378 (كسمايي،دهند تقليل اتاق يك داخل در را آفتاب تابش يحرارت اثر %25 تا 20 تنها اي) كركره
 نقالة و شمالي درجه 36 جغرافيايي عرض در خورشيد موقعيت دياگرام از استفاده با سايبان، عمق محاسبة براي
 تابشي انرژي مقدار افتد، مي اتفاق تيرماه اول در آفتاب تابش شدت حداكثر اينكه به توجه با و خورشيد انرژي تعيين

   آيد. مي بدست تابد، مي غربي و شرقي جنوبي، شمالي، ديوارهاي بر تير اول در كه
 ارائه نمودار صورت به تيرماه اول در طرح منطقة در ساختمان ديوارهاي بر شده تابيده انرژي مقدار )4(شكل در
 و شرقي ديوارهاي بر انرژي مقدار نبيشتري زمان اين در شود، مي مشاهده نمودار اين در كه همانطور است. شده
 معرض در غربي ديوارهاي آفتاب، غروب تا ظهر از و شرقي ديوارهاي ظهر، هنگام تا آفتاب طلوع از تابد. مي غربي
 در غربي ديوارهاي بر صبح، 8 ساعت در شرقي ديوارهاي بر تابشي انرژي مقدار بيشترين دارند. قرار آفتاب تابش
   باشد. مي 12 ساعت در جنوبي ديوارهاي بر و 18 ساعت در شمالي ديوارهاي بر ،16 ساعت
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ساعات روز 

 
  تيرماه اول روز در ساختمان ديوارهاي بر شده تابيده انرژي مقدار : )4(شكل

 تيرماه اول روز تابش جهت و تابش زاوية درجه، 36 جغرافيايي عرض در خورشيد موقعيت نمودار از استفاده با
 سايبان عمق زير، رابطة از سپس و استخراج گيرد، مي صورت ساختمان ديوارهاي بر شتاب بيشترين كه ساعاتي در را
  نماييم: مي محاسبه را

tan

)cos( NZh
D




 
 در كه است اي سايه ارتفاع h آفتاب، تابش زاوية  و تابش جهت Z متر، برحسب سايبان عمق D رابطه، اين در
 زاوية و جهت ،)6( جدول در باشد. مي جنوب و پنجره بر عمود خط بين زاوية N و شده ايجاد سايبان عمق اثر

  است. شده ارائه تيرماه اول روز در مختلف ساعت 4 در تابش
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  طرح منطقه در روز ساعات در ماه تير اول روز در آفتاب تابش زاويه : )6(جدول
  )تابش( زاوية  )zتابش( جهت  روز ساعات

8  87  35  
12  180  76  
16  87  35  
18  70  13  

  
 

 

 

 
 نفوذ از گيرد، قرار ساختمان جنوبي يها پنجره روي بر متر سانتي 25 عرض با سايباني اگر فوق، روابط اساس بر
   نمايد. مي جلوگيري اتاق داخل به خورشيد اشعة

  باد و ساختمان استقرار جهت
 توجه نيز منطقه بادهاي جهت به بايد طرح، منطقة در ساختمان استقرار براي جهت ترين مناسب تعيين منظور به
 داخلي فضاهاي در كوران ايجاد ساختمان، مناسب استقرار براي شد، اشاره نيز قبل قسمت در كه همانطور نمود.
   ).2 اولويت ( است ضروري آسايش ايجاد براي

 طراحي همرحل در بنابراين گردد. مي محسوب ساختمان جهت تعيين در مهمي عامل منطقه در باد وزش چگونگي
 آفتاب تابش چگونگي و اقليم نوع تنها نه سايت، در ساختمان گيري قرار جهت انتخاب هنگام بويژه و ساختمان

   گيرد. قرار توجه مورد بايد منطقه بادهاي وزش سرعت و جهت بلكه نظر، مورد منطقة
 شده ثبت آمار بر مبتني هك را بررسي مورد ناحيه هشتگانه درجهات باد سرعت و فراواني توزيع ميزان)7(جدول

   دهد. مي نشان باشد، مي )2000-2005گرگان( هواشناسي ايستگاه روزانه باد
  طرح منطقه هشتگانه جهات در باد سرعت و فراواني : )7(جدول
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 را وزش فراواني بيشترين كه (بادي مطالعه مورد منطقه در غالب باد وزش جهت، باد وزش آمار معدل اساس بر
   باشد. مي جنوب و جنوبغربي، غرب از بترتيب سال لك در دارد)

  .دهد مي نشان را طرح منطقه در ساالنه باد وزش جهت و نات) حسب بر ( سرعت گلباد )5( شكل

  
  طرح منطقه ساليانه گلباد : )5(شكل

  : از عبارتند اهميت ترتيب به منطقه در باد وزش عمده جهات
   شمال. .8 شرق جنوب .7 شرق .6 غرب شمال .5 قشر شمال .4 جنوب .3 جنوبغرب .2 غرب .1

 توان مي بلكه داشته، اهميت ساختمانها اصلي پالن استقرار جهت سال ماههاي در تنها نه باد وزش اولويت تعيين
 و گرم دوره در باد تسلط آن يها كيفيت وها  كميت مطالعه و تر طوالني يها دوره در باد وزش زماني بازه تغيير با

 الزم تمهيدات بلكه نمود مشخص را استقرار جهت تنها نه بيشتري اطمينان با تا داد قرار بررسي مورد را سال سرد
 نشان را منطقه گرم دوره گلباد )6(شكل .داد انجام را غالب باد مضرات كاهش يا مزايا از استفاده جهت بعدي
   دهند. مي
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  طرح منطقه سال گرم نيمه گلباد : )6(شكل

 منطقه گرم دوره در را بيشتري فراواني ترتيب به جنوبي و جنوبغربي غرب، بادهاي شود، مي مشاهده كه همانطور
  .دهد مي نشان را طرح منطقه در سال سرد نيمه گلباد )7( شكل دارند. طرح

  
  طرح منطقه سال سرد نيمه گلباد : )7(شكل

 از نظر صرف. باشد مي سال سرد نيمه در باد يها شاخصه از غربي و جنوبغربي جنوبي، بادهاي وزش فراواني
 در طرح منطقة ساختمانهاي چنانچه، بادها جهت گرفتن نظر در با فقط و ساختمانها، استقرار در موثر عوامل ساير
   بود. امان در آنها مضرات از و استفاده بادها محاسن از توان مي يابند، استقرار فوق بادهاي به نسبت مناسب جهتي
 جهت ترين مناسب اينكه داشتن نظر در نيز و سال مختلف فصول و ماهها در طرح منطقة لبادهايگ به توجه با
 از ساختمان در كوران ايجاد براي بتوان گرم فصول در و باشد مطلوب بادهاي روبه كه است جهتي ساختمان براي
 جهت از غالب باد سال گرم نيمة در كرد، جلوگيري ساختمان به آن ورود از سرد فصول در و استفاده باد وزش
   نيست. مناسب آفتاب تابش از استفاده منظر از جهت اين ولي ،وزد مي غرب
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 مناسب آفتاب تابش براي جهت اين اينكه وجود با و باشد مي جنوب جهت از غالب باد نيز سال سرد نيمة در
   نيست. مناسب باد وزش از ماندن درامان براي ولي باشد مي

   گيرينتيجه
 هم محدوده اين در زيرا باشد، مي غربي جنوب تا جنوب بين محدودة ساختمان استقرار براي جهت ترينبمناس

 روي مناسب سايبان ايجاد با هم و شد ساختمان داخل به مناسب تهوية و مايل هواي جريان ورود موجب توان مي
 باد و آفتاب تابش عامل هردو به كه است اي محدوده واقع در و نمود كنترل اتاق داخل به را خورشيد اشعة پنجره،
   دارد. توجه
 وزش جهت با رابطه در ساختمان جهت بايد سال، گرم درماههاي كوران ايجاد اهميت بدليل طرح منطقة در

   گردد. تعيين آيد، بعمل كوران ايجاد در باد جريان از استفاده حداكثر كه بطريقي و مطلوب بادهاي
 آفتاب تابش بيشترين از بتواند جهت آن در ساختمان كه جهتي بهترين و طرح منطقة مياقلي شرايط بررسي از پس

 شرايط داخلي، فضاي در كوران ايجاد با گرم، مواقع در و شود مند بهره تابستان در تابش كمترين و زمستان در
 جنوب تا جنوب جهات بين ساختمانها، استقرار براي جهت ترين مناسب كه شود مي نتيجه نمايد، ايجاد را آسايش
   باشد. مي غربي
 بايد كلي بطور اما دارد وجود بيشتري عمل آزادي آن، اقليم نوع دليل به طرح منطقة در ساختمان فرم با رابطه در

 با آفتاب تابش مبناي بر ساختمان استقرار جهت گفت توان مي كه باشد داشته گسترش غربي -شرقي محور در
   دارد. مطابقت زيادي حدود تا باد، وزش اساس بر آن جهت انتخاب
 بر عالوه منطقه، يك در ساختمان استقرار براي مناسب جهت گزينش در كه است الزم نكته اين ذكر پايان در
  دارند. بسزايي نقش نيز و....) جهت، (شيب توپوگرافي يها ويژگي طبيعتاً تابش، و باد يها ويژگي
  منابع
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