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  چكيده

اي جوي مؤثر بر منطقه شرايط هشهر سقز به دليل واقع شدن در يك موقعيت خاص جغرافيايي، شرايط توپوگرافي و سامانه
اي را براي ساكنين به طوري كه يخبندانهاي طوالني مدت مشكالت عديده. اي را به خود اختصاص داده استاقليمي ويژهزيست

كند، لذا لزوم بررسي شرايط اقليمي در رابطه با طراحي فضاهاي آزاد تالشي است براي كاستن مشكالت  مربوطه اين شهر ايجاد مي
اقليمي شهر سقز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير هاي هواشناسي سينوپتيك وضعيت زيست در اين رابطه با استفاده از دادهكه

  :حاصل شد
 درصد از سال در 6/15باشد و تنها  درصد از مواقع سال هوا كامالً سرد مي9/54براساس شاخص دماي مؤثر مشخص گرديد 

توان شرايط مناسبي را در سقز  درصد از مواقع نيز با بهره گيري از تابش آفتاب مي8/29حدود . دگردسايه آسايش نسبي حاصل مي
  .ايجاد كرد

گيري بهينه از شرايط اقليمي در فضاهاي باز و معابر موقعيت انواع مختلف حياط و معابر بر روي دياگرام مسير به منظور بهره
شرقي با گرديد، در سقز جهت استقرار بهينه حياط ساختمان جهت جنوبحركت خورشيد عرض جغرافيايي سقزترسيم ومشخص 

  .باشد غربي مي–كشدگي در راستاي شرقي 
 30 تا 15 جنوبي و –جهت استقرار معابر نيز به منظور جلوگيري از ماندگاري يخ و برف در سطح خيابانها و معابر جهات شمالي 

داخل دو عامل درجه حرارت و تابش آفتاب و جلوگيري از ورود بادهاي سرد درجه انحراف از جنوب به سمت غرب با توجه به ت
  .باشدترين جهت ميمناسب

  

  .گيري معابرگيري حياط، جهتاقليم ومعماري، سقز، جهت :كليدي گانواژ
  

  مقدمه
و عملكردهاي ها هاي اقليمي در يك بستر جغرافيايي تأثيرات متفاوتي را در مكانيسمپذيري مؤلفهثبات و يا تغيير

در اين ميان انسان به عنوان موجودي خونگرم بيشترين واكنش را نسبت به تغييرات اقليمي به . موجودات زنده در بر دارد
گراد دما ممكن است منجر به مختل شدن  درجه سانتي2 يا 1دهد، چرا كه كاهش يا افزايش ويژه تغييرات دمايي نشان مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


   و همكارحسن لشكري /بهينه سازي جهت گيري فضاهاي آزاد در شهر سقز بر اساس شرايط اقليمي 

 

28

ترين شيوه دستيابي به آسايش دمايي گيري از انرژيهاي بالقوه محيطي منطقيين راه بهرهدر ا. هاي انساني گرددفعاليت
  .است

گيرد تأثير شرايط هاي روزمره انساني معموالً در دو نوع فضاي باز و محصور صورت ميبا توجه به اينكه فعاليت
ي كه در فضاي آزاد عناصر مختلف اقليمي، از به طور. باشداقليمي نيز بر فيزيولوژي انساني در اين دو محيط متفاوت مي

گذارند و تنها عامل جدا قبيل دماي هوا، رطوبت، جريان هوا، تابش آفتاب و بارندگي به طور مستقيم بر انسان تأثير مي
ز هاي باباشد، مضاف بر اينكه شرايط اقليمي محيطكننده بدن انسان از شرايط محيطي، نوع لباس و ميزان فعاليت وي مي

بنابراين بديهي است كه در ايجاد محيطي سالم و مناسب براي . تأثير زيادي در شرايط اقليمي محيط داخل ساختمان دارد
  .  فعاليت انسان، تأمين نيازهاي حرارتي انسان در هر دو نوع فضاي ياد شده ضروري است

ده در اين زمينه در سطح جهاني كار هاي علمي در اين زمينه متعدد است از جمله كارهاي انجام شسابقه فعاليت
را در كنترل دماي فضاي داخل ساختمان توضيح داده و روشهاي ) فضاي سبز(نقش محيط بيروني ) 1974(گريفتس 

  .برودت تبخيري را پيشنهاد كرده است
د اقليم محلي كند و استفاده بهينه از حداكثر شرايط خربه انتخاب محل ساختمان اشاره مي) 1979(گريشفيلد . هاوارد

وي عوامل تابش، باد و جهت استقرار ساختمان را در كنترل حرارت فضاي داخلي توضيح . داندرا در آسايش مفيد مي
بعد از ). 1377بيرقدار،(هايي جهت استفاده از تابش خورشيدي براي گرم كردن ساختمان ارائه نموده است، حلداده و راه

به صورت علمي شرايط رطوبتي و حرارتي را در رابطه با احتياجات » و آلدار اولگيويكتور  «1975اين تحقيقات در سال 
» پاروچ گيوني«در دنباله كار الگي، . انسان و طراحي اقليمي مطرح نمودند و اقدام به ترسيم جدول بيوكليماتيك نمودند

ر تامين نيازهاي رفاهي سازي دهاي ساختمانكار وي را تكميل كرد و در آن حدود موثر بودن شيوه) 1976(
فيض و ( اقليمي ساختمان فراهم نمود، –انسان را مشخص نمود و جدولي تحت عنوان جدول زيست ) بيوكليماتيك(

تر شرايط بيوكليماي ساختماني محيط يك سري جداول براي ارزيابي جزئي)  1971(نيز » كارل ماهاني«) 1380قباديان، 
و پيشنهادات ذيل را . ث ساختمان در مناطق گرم و خشك را مورد بررسي قرار داد، احدا)1986(» كارمونا«. تهيه كرد

  .ارائه نموده است
هاي مرتفع، ساختمانها بايستي در ساختمانها دو طبقه، بافت فشرده با حداقل دريافت آفتاب، در صورت احداث برج

 .كنار هم و به صورت انبوه ساخته شوند

 ر تابستان باشد و كسب حرارت در زمستان در اولويت دوم قرار هدف اصلي كاهش حرارت ساختمان د -

زا هستند از ها بلند و آشپزخانه و حمام كه حرارتسقف. از برودت تبخيري در اطراف ساختمان استفاده شود. گيرد مي
  .اطاقهاي مسكوني جدا باشد

ماي بيرون و دماي فضاي داخلي،  انرژي و ايجاد تعادل بين داز ديوارهاي ضخيم با مصالح سنگين جهت ذخيره -
» نئول«. شيده و يا دهليز ورودي در محوطه درخت كاري شده استفاده شود.دهليز ورودي به ساختمان به صورت سرپو

، تنش گرمايي را در سنگاپور مورد بررسي قرار داده و با توجه به باد غالب شهر پيشنهاداتي در مورد ارتفاع )1989(
وي معتقد است احداث ساختمانهاي بلند با توجه به افزايش سرعت باد با ارتفاع، در كاهش .  استساختمانها ارائه كرده

، در )1990(» ماكي«جويي مصرف انرژي در ساختماندر زمينه صرفه. رسدتنش گرمايي براي ساكنين آن مفيد به نظر مي
دن ميزان سوختهاي فسيلي را با استفاده از گزارش سازمان جهاني هواشناسي روشهاي رياضي مناسب براي به حداقل رسان
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دگري وفا «همچنين سازمان جهاني هواشناسي در گزارش ديگري كه توسط . طراحي اقليمي ساختمان ارائه كرده است

تنظيم شده، رابطه بين شرايط جوي و مصرف گاز را در ساختمانها مورد بررسي قرار داده و كاهش ) 1997(» ترسون
هاي در ساختمانها مورد بررسي قرار داده و كاهش مصرف سوخت گاز را با كاربرد بهينه پتانسيلمصرف سوخت گاز را 

 ).1377بيرقدار، (اقليمي توضيح داده است، 

هاي فسيلي پذير نفت، آلودگي شهرها و صدمات جبران ناپذير سوختدر كشور ما نيز با توجه به كاهش ذخائر پايان
از اولين . ش مجدداً مورد توجه واقع گرديد- ه1350 طراحي اقليمي از نيمه دوم دهه به محيط زيست توجه به اقليم و

وي با ايجاد تغييراتي در . اشاره نمود) 1349(» مهندس عدل«توان به كار تحقيقاتي كارها انجام شده، در اين زمينه مي
ابي نمود و براي اولين بار نقشه هاي حرارتي موجود در روش كوپن، شرايط اقليمي شهرهاي ايران را ارزيآستانه

 ايستگاه سينوپتيك كشور 43با استفاده از اطالعات اقليمي ) 1356(» جمشيد رياضي«. بيوكليماتيك ايران را ارائه نمود
متاسفانه چون نقش . نقشه نقشه تقسيمات اقليمي را در رابطه با  كارهاي ساختماني بر اساس شاخص الگي تهيه نمود

كار جمشيد رياضي نتوانسته .  در كنترل شرايط حرارتي فضاهاي داخلي در پيشنهاد الگي مشخص نيستعناصر ساختماني
با استفاده از جداول بيوكليماي ساختماني و با استفاده از ) 1368(» مرتضي كسمايي«. است مورد توجه كامل قرار گيرد

ولي .تفاده در مسكن و معماري تهيه نموده استهاي مختلف ايران را به منظور اس دستگاه سينوپتيك، اقليم43آمار 
 ايستكاه هواشناسي اولين پهنه بندي اقليمي ايران را در رابطه با 591 با استفاده از اطالعات اقليمي 1373همچنين در سال 

  گروه اقليمي تقسيم شده23هاي مسكوني با استفاده از روش ماهاني ارائه كرده است كه براساس آن كشور به محيط
هم در كتب آسايش بوسيله معماري همساز با اقليم، دستورالعملهاي مناسبي براي ) 1376(» محمود رازجويان«. است

 48هاي هواشناسي با استفاده از داده) 1372(» محمد رضا كاوياني«. استفاده بهينه از پتانسيلهاي اقليمي ارائه نموده است
ست اقليم انساني ايران بر اساس شاخص ترجونگ پرداخته و بيوكليماي ايران ايستگاه سينوپتيكي به بررسي و تهيه نقشه زي

حسين عساكره و سعيد «.  نوع بيوكليما تقسيم نموده است19 تيپ بيوكليمايي و در ماه زوئيه به 12را رد ماه ژانويه به 
اي مؤثر جهت طراحي  ساله ايستگاههاي هواشناسي شهرهاي مختلف خوزستان دم20بر اساس آمار ) 1376(، »موحدي

گيري از خاصيت گرمايي مصالح در رابطه در ارتباط با بهره. انداقليمي در مناطق شمالي و جنوبي خوزستان محاسبه كرده
طول روزهاي موجود در محدوده آسايش خارج از محدوده ) 1375(، »سعيد موحدي، محمد مصيبي«با شرايط آسايش 

ا محاسبه و چگونگي افزايش محدوده آسايش  با استفاده از مصالح مناسب را آسايش استان چهار محال و بختياري ر
هاي اقليمي محدوده آسايش با استفاده از داده) ؟(» محمد تقي رضائي حريري و مهندس ريما فياض«. توضيح داده است

 در اوقات سرد هاي فسيليحرارتي را براي شهر تهران با هدف تامين شرايط مناسب داخلي ضمن كاهش مصرف سوخت
  .اندو نيروي برق در اوقات گرم سال مورد بررسي و ارزيابي قرار داده

رضا «. هاي اقليمي به ارزياب زيست اقليم انساني تبريز ارائه نموده است، با استفاده از داده)؟(» سعيد جهانبخش«
بندي زيست اقليمي را به ترتيب براي  پهنههايبا استفاده از اطالعات هواشناسي نقشه) 1381(» داوري، اسماعيل نصرآبادي

با استفاده از اطالعات ) 1382(» زهرا پورخادم نمين، مهدي آزاد واري«. انددو استان آذربايجان و كردستان تهيه كرده
هاي مهاقليمي را به ترتيب براي شهر اردبيل و نيشابور تهيه كرده، همچنين به پايان نابندي زيستهاي پهنههواشناسي نقشه

درباره بررسي و تحليل شرايط آب و هواي كرمانشاه با تاكيد بر همسازي الگوي معماري مدارس، ) 1382(» جمال نجفي«
درباره ميزان تبعيت الگوي معماري در استقرار واحدهاي مسكوني شهر تربت حيدريه از ) 1383(» عبدالرضا تقديري«
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علي «الگوي معماري قديم و جديد از شرايط اقليمي شهر كاشمر و درباره مقايسه ) 1383(» غياثي«شرايط اقليمي، 
  . توان اشاره كرددرباره اقليم معماري شهر كوهدشت مي) 1386(، »سعادت

اقليمي مورد در اين مقاله با توجه به مشكل سرما و ماندگاري برف و يخ در فضاهاي باز شهر سقز، ابتدا شرايط زيست
  .ي مناسب طراحي معابر و حياط براي سقز ارائه شدبررسي قرار گرفت، سپس روشها

 
  روش مطالعه

اقليمي سقز فضاهاي آزاد شهر سقز، آمار مربوط به فاكتورهاي اقليمي متوسط حداقل و براي مطالعه شرايط زيست
تيك حداكثر دما، متوسط حداقل و حداكثر رطوبت نسبي، يخبندان، بارش، تابش و سمت و سرعت باد از ايستگاه سينوپ

واردن و دماي مأثر هاي پنسپس با استفاده از شاخص. آوري شدجمع) 1961 -2005( ساله 45سقز در دوره آماري 
هاي سرد و گرم هاي بيوكليماتيك حاكم در دورهاقليمي انساني شهر سقز مورد ارزيابي قرار گرفته و تيپشرايط زيست

 اشكال و نمودارها AutoCAD , SURFERارهاي كامپيوتري افزدر نهايت با استفاده از نرم. سال مشخص گرديد
 .ترسيم گرديد

  

  ها مواد وروش
  واردنشاخص پن

  : معيار راحتي بافت رابطه آسايش انسان را با دو گروه از عوامل 
رفتار غالب (انساني چون پوشاك وگرماي متابوليستي حاصل از قدم زدن : عوامل جوي چون باد، دما و تابش ب: الف

يك دسته نمودارها، وضعيت . شودرا مطالعه كرده است كه نتيجه به صورت نموداري ارائه مي) سان در محيط بيرونان
  .دهندآسايش انسان را در سايه و دسته ديگر شرايط آسايش اورا در آفتاب به ازاء فاكتورهاي زير نمايش مي

  هاي تابستاني، پاييزي، بهاري و زمستانيلباس) الف
  )محور قائم(شك هوا دماي خ) ب
  )محور افقي(سرعت جست باد موجود در بافت ) ج

گيرد زيرا به استناد مالك قرار مي) ,VG(به جاي سرعت متوسط باد ) VG(واردن سرعت جست باد در معيار پن
وا يعني هاي باريك، غالباً نسبت به توفندگي و تالطم هتحقيقات كافي، مردم در كوچه و خيابان، به خصوص در گذرگاه

دهند، سرعت جست از طريق سرعت و جهت ناگهاني آن كه از خصوصيات جست است برعكس عكسالعمل نشان مي
  .شودرابطه زير محاسبه مي
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VG= 1.35 VG,  
VG = سرعت جست در ارتفاع گراديان بر حسب متر بر ثانيه  
VG, = متر بر ثانيهسرعت متوسط در ارفاع گراديان برحسب  
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به ترتيب سرعت جست در ارتفاع گراديان ايستگاه هواشناسي و بافت مورد مطالعه بر  ,VZ10 و  VZ10در روابط فوق 
 ارتفاع گراديان باد در ZG2 و ZG1 ارتفاع معين در ايستگاه و بافت مورد مطالعه برحسب متر، Z10حسب متر بر ثانيه 

هاي عددي ايستگاه و بافت مورد مطالعه است كه از  قوه B2 و  B1 بر حسب متر و ايستگاه هواشناسي و بافت مورد مطالعه
  )1379رازجويان، . (گردداستخراج مي) 1(جدول 

  

  1379رازجويان، : هي مختلف، مأخذ در باقتBمقدار . 1جدول شماره
  )قوه جست (Bمقدار   مشخصات بافت  نوع بافت
  07/0  درياي آزاد، بيابان، پهنه يخ  گونه اول
  09/0  هاي كوتاهروستاي باز، درختان پراكنده، خارزار، بوته  گونه دوم
  14/0  كاري شدهاي، شهرهاي كوچك، محدوده كامالً درختمحيط حومه  گونه سوم
  20/0  هاي صنعتي توسعه يافتههاي بلند متعدد در مراكز شهري، محدودهساختمان  گونه چهارم

  

بدين منظور با انتقال معدل . رمايي بافت شهري از معيار آسايش بافت استفاده شدبه منظور بررسي و تحليل وضعيت گ
هاي سال به ارزيابي وضعيت گرمايي بيشينه و كمينه هر ماه بر محور افقي و سرعت تند باد موجود در بافت قائم كليه ماه

هاي مختلف را ارزيابي وضعيت گرمايي ماه 4 تا 1نمودارهاي . پردازيماردبيل با توجه به منطقه آسايش سايه و آفتاب مي
  .دهدواردن نشان ميبا استفاده از روش پن

هاي ژانويه و فوريه از نظر عابر پياده با پوشش زمستاني در هر دو حالت سايه و آفتاب باتوجه به اشكال مزبور هواي ماه
تواند در ر بر ثانيه هوا براي عابر پياده مي مت5/1لكن در شرايط آفتابي به شرط وزش باد با سرعت كمتر . باشدسرد مي

در ماه مارس نيز در سايه تنها در حوالي نيمروز آسايش نسبي وجود دارد ولي در شرايط آفتابي هواي . نيمروز مطبوع باشد
ر با شروع فصل بهار و گرم شدن تدريجي هوا، د. باشد مي13ها سرد، ساير اوقات مطبوع، و ماكزيمم راحتي ساعت صبح

ها در هر دو حالت سايه و آفتاب سرد است، با نزديك شدن به ظهر در سايه، شخص با پوشش ماه آوريل هواي صبح
ها در سايه هوا در ماه مي صبح. باشدشود و در آفتاب نيز شرايط دمايي گرم حاكم ميبهاري از راحتي نسبي برخوردار مي

شود مگر ها احساس سرما مي همين ماه با قرار گرفتن در آفتاب صبحدر. باشدسرد، ظهرها گرم و ساير اوقات مطبوع مي
در ماه ژوئن با قرار گرفتن در . باشدهاي ظهر هوا مطبوع و بعد از آن گرم ميدر مواقعي كه جريان هوا كند باشد نزديك

 شرايط آفتابي نيز هواي در. ها كمي سوزدار و در حالي كه هواي نيمروز گرم، و بقيه اوقات مطبوع استسايه هواي صبح
گاهان در ژوالي و آگوست با پوشش تابستاني و در سايه هواي صبح. باشدها خوب و ساير اوقات روز گرم ميصبح

ها هوا خنك ، نيمروز گرم و ساير اوقات با قرار گرفتن در آفتاب نيز صبح. شودخنك و ساير اوقات مطبوع احساس مي
ها هوا سرد، و در ساير اوقات مطبوع تامبر و اكتبر با سرد شدن تدريجي هوا در سايه صبحهاي سپدر ماه. باشدمطبوع مي

البته اين شرايط يكسان به معناي . باشدها نيز سرد ميدر شرايط آفتابي نيز ظهرها گرم، ساير اوقات خوب و صبح. باشدمي
و ماه مزبور با پوشش مناسب مربوط به فصل هر باشد بلكه در هر يك از ديكسان بودن درجه حرارت در هر دو ماه نمي

 متر بر ثانيه 5/1در ماه نوامبر در سايه هوا سرد است مگر اينكه بادي با سرعت كمتر از . شودماه شرايط يكسان احساس مي
 هيچ در ماه دسامبر نيز به. باشدشود و ساير مواقع سرد ميدر شرايط آفتابي هم، فقط ظهرها ها خوب احساس مي. بوزد

توان در سايه با پوشش پاييزي احساس راحتي كرد ولي در آفتاب به شرط وزش باد بسيار كند، راحتي در وجه نمي
هاي سرد سال به شرط وجود گيريم با توجه به سرماي سقز در ماهبنابراين نتيجه مي. گرددحوالي نيمروز احساس مي
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بنابراين در طراحي فضاهاي آزاد بايد آفتابگير بودن . اهد شدآفتاب و عدم جريان محسوس هوا راحتي نسبي احساس خو
  .مكان و دور بودن از جريان بادهاي نامطلوب در نظر گرفته شود
  

  نمودار پن واردن فصل زمستان. 1نمودارشماره 

  
  

  
  
  

   نمودار پن وادن فصل بهار2نمودارشماره 
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  نمودار پن واردن فصل تابستان. 3نمودارشماره 

  
  

  
  

  نمودار پن واردن فصل پاييز4 نمودارشماره

  
  

  
  

  :نيازهاي حرارتي فضاهاي آزاد سقز
توان نيازهاي حرارتي فضاهاي آزاد سقز را در طول هاي انجام شده، ميبا استفاده از نتايج به دست آمده از بررسي

 آسايش در مواقع مختلف و با توجه به با مقايسه حدود تغييرات شرايط حرارتي هواي سقز و احساس. سال تعيين نمود
گراد به ترتيب به عنوان حد پايين آسايش  درجه سانتي18 و 12نحوه لباس پوشيدن مردم در طي فصول مختلف دماهاي 

دماي آستانه حرارتي فضاهاي آزاد هاي همدر آفتاب و حد پايين آسايش در سايه تعيين گرديد و براي اين منظور منحني
  :بدين منظور ابتدا تغييرات دو ساعته دماي مؤثر هر ماه با استفاده از فرمول. رديدسقز ترسيم گ

 
.4( 10) 1

100
RHET t t ⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  )سازمان هواشناسي كشور (

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


   و همكارحسن لشكري /بهينه سازي جهت گيري فضاهاي آزاد در شهر سقز بر اساس شرايط اقليمي 

 

34

ET دماي مؤثر  
t گراد دما به سانتي  

RH رطوبت نسبي   
هاي هاي همدماي آستانهو بر اساس ارقام جدول مذبور منحني) 2جدول . (و نمودار دماي ساعتي محاسبه گرديد

باشد و حدود  درصد از مواقع سال هوا كامالً سرد مي9/54بر اساس دياگرام مذبور ) 5نمودار . (حرارتي ترسم گرديد
  . باشدد از مواقع سال شرايط گرم بر منطقه حاكم مي درص6/15 درصد از مواقع سال هوا مطلوب است، و حدود 8/29

  

   تغييرات دماي مؤثر سقز در فواصل زماني دو ساعته.2  شمارهجدول
 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر آگوست ژوالي ژوئن مي آوريل مارس فوريه ژانويه  ساعت

0 5- 3- 5/1 5/6 9 13 16 5/15 5/11 8 3 8/1- 

2 7/5- 4- 1 5/5 8 2/12 15 5/14 5/10 7 2 5/2- 

4 8/6- 5- 0 8/4 7 11 14 5/13 5/9 6 1 2/3- 

6 7- 6/5- 4/0- 4 8/6 5/9 2/13 7/12 6/8 1/5 5/0 7/3- 

8 6- 2/4- 5/0 5 8/7 12 8/14 14 10 5/6 5/1 8/2- 

10 1- 1 5 11 14 18 21 21 2/17 13 5/7 5/2 

12 2/2 4 2/7 14 8/17 22 25 5/24 5/21 8/16 11 5/5 

14 7/3 6/5 8/8 5/15 6/19 7/23 8/26 4/26 4/23 7/18 6/12 7/6 

16 3 8/4 8/7 8/14 5/18 5/22 5/25 7/24 2/22 5/17 8/11 6 

18 5/0 2 6 12 2/15 5/19 5/22 2/22 19 5/14 9 5/3 

20 5/2- -1- 5/3 9 12 16 19 7/18 15 11 5/5 8/0 

22 4- 2- 5/2 8 10 5/14 5/17 17 13 1/9 4 5/0- 

24 5- 3- 5/1 5/6 9 13 16 5/15 5/11 8 3 8/1-  

2 4 6 8 10 12
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

-2

10
18
21

  
  هاي حرارتي سقز در فضاهاي آزادمحدوده آستانه. 5  شمارهنمودار

  

توان با استفاده از عناصر شود كه ميشود كه در سقز نياز به آفتاب بيشتر از نياز به سايه احساس ميبنابراين مشخص مي
خاصي، شرايط حرارتي فضاي آزاد را براي تأمين نيازهاي حرارتي انسان بهبود اقليمي و در نظر گرفتن راهكارهاي 

شرايط حرارتي فضاهاي مذكور را بهبود ...) بالكن، معابر، راهرو،(توان با هدايت آفتاب به فضاهاي آزاد مي. بخشيد
تاني كوشش به عمل آيد و تا شود كه در طراحي اين فضاها در استفاده هرچه بيشتر از آفتاب زمسبخشيد و همچنين سعي 
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بنابراين؛ با توجه به توضيحات باال اهداف . جايي كه امكان دارد از ورود بادهاي سرد زمستاني جلوگيري به عمل آيد

  .باشدعمده طراحي اقليمي فضاهاي آزاد در سقز به شرح زير مي
   هدايت تابش آفتاب به فضاهاي آزاد در مواقع سرد سال -1
  تأثير بادهاي سرد زمستاني  جلوگيري از -2
   جلوگيري از نفوذ آفتاب به فضاهاي آزاد در مواقع گرم سال-3

  طراحي اقليمي فضاي باز حياط
باشد كه اصوالً جهت تأمين جريان هوا، تابش و نور به داخل ساختمان حياط از جمله فضاهاي مورد نياز ساختمانها مي

هاي ديگري چون حريم تملك، وحدت دهنده بين عناصر خانه و ا، حياط استفادهعالوه بر اينه. گيردمورد استفاده قرار مي
براي اين . پردازيمبدين منظور در اين قسمت به بررسي حياط در سقز از ديدگاه اقليمي مي. ارتباط دهنه چند فضا دارد

يت آن را در ماههاي منظور موقعيت انواع مختلف حياط را بر روي دياگرام موقعيت خورشيد ترسيم كرده، و وضع
  .مختلف مورد مطالعه قرار داديم

. اين فرم حياط كامالً درونگرا و نسبت به محيط خارج كامالً بسته است.  نشان دهنده يك حياط مركزي است1شكل 
اين الگو كند، لكن به دليل ايجاد سايه متقابل، در اي را ايجاد ميچنين الگويي با وجود اينكه بافت بسيار متراكم و فشرده

هميشه بخشي از حياط در سايه قرار دارد كه اين موضوع با توجه به اهميت كسب حرارت از خورشيد در مواقع سرد سال 
  .باشدمناسب نمي

دهد فقط با اين تفاوت كه جبهه جنوبي ساختمان احداث نشده  نوع ديگري از اين گونه حياط را نشان مي2شكل 
 15 صبح الي 10ن استفاده نماهاي جنوبي ساختمان از تابش آفتاب را در محدوه زماني اين ارتفاع كم ديوار امكا. است

  .گردندمند مي ساعت از تشعشع آفتاب بهره2جبهه شرقي و غربي حياط نيز هر دو . سازدبعدازظهر فراهم مي
ي ساختماني به اين گونه حياط دارا.  جنوبي كشيدگي دارد–دهد كه در جهت شمالي  حياطي را نشان مي3شكل 

در اين گونه نيز هريك . تواند بافت نسبتاً متراكمي ايجاد نمايداين گونه احداث ساختمان در زمين نيز مي.  هستندLشكل 
. يابداز بالهاي ساختمان، باعث ايجاد سايه متقابل بر يكديگر شده و در مجموع سطوح واقع در سايه ساختمان، افزايش مي

  .كند غربي كشيدگي داشته باشد وضعيت حرارتي حياط تغيير پيدا مي– جهت شرقي لكن چنانچه ساختمان در
 شرقي جبهه جنوبي ساختمان –گردد با كشيدگي ساختمان در جهت غربي  همانگونه كه در شكل مشاهده مي4شكل 

ي نيز عصر مواقع گرم جبهه شرقي نيز در صبح مواقع گرم و جبهه شمال. كندمدت زمان بيشتري از تابش آفتاب استفاده مي
  .گيرندشوند و مواقع سرد سال به خاطر تغيير جهت خورشيد در سايه قرار ميمند مياز تابش آفتاب بهره

اين نوع احداث . دهد كه در دو طرف آن به طور مجزا ساختمان احداث شده استحياطي را نشان مي5شكل 
 قرار گيرد در حاليكه مواقع سرد مدت زمان تابش آفتاب به گردد در تابستان زير نفوذ تابش آفتابساختمان سبب مي
در اين نوع حياط جبهه شرقي صبح تابستان و جبهه جنوب غربي بعد از ظهر فصل پاييز و زمستان از . يابدنصف تقليل مي

  در صورت حذف ساختمان از ضلع جنوبي حياط الگوي ديگري از حياط بدست . گرددمند ميتابش خورشيد بهره
اي از اين گونه حياط را نشان  نمونه6شكل . در اين الگو كنترل تابش آفتاب به ساختمان به راحتي امكانپذير است. آيديم

كند و نماي جنوبغربي در كليه شود مدت زمان تابش زمستاني افزايش پيدا ميگونه كه در شكل مشاهده ميهمان. دهدمي
شرقي زمستانها از تابش خورشيد منع لكن نماي شمال. گيردشيد قرار ميمواقع سال تحت نفوذ تابش آفتاب تابش خور
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گردد،  غربي نماي جنوبي از تابش زيادي برخوردار مي-با تغيير شكل حياط و كشيدگي آن در جهت شرقي. باشدمي
ا به اوج خود در باشد اين مسأله همراه با رسيدن دماي هودر اين الگو زمان تابش زمستاني در بعد ازظهر مي). 7شكل(

از طرف ديگر با توجه . باشدبعدازظهرها از لحاظ جلوگيري از انباشته شدن پوشش يخ و برف در داخل حياط مناسب مي
به جلوگيري از نفوذ بادهاي سرد به فضاي باز بهتر است جهت حياط و ساختمان طوري باشد تا از نفوذ اينگونه بادها به 

  .داخل حياط جلوگيري نمايد
  

  
  موقعيت حياط مورد نظر برروي دياگرام مسير حركت خورشيد. 1 شماره شكل

  

  
  موقعيت حياط مورد نظر برروي دياگرام مسير حركت خورشيد. 2 شماره شكل

  

  
  موقعيت حياط مورد نظر برروي دياگرام مسير حركت خورشيد. 3 شماره شكل
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  حركت خورشيدموقعيت حياط مورد نظر برروي دياگرام مسير . 4 شماره شكل

  

  
  موقعيت حياط مورد نظر برروي دياگرام مسير حركت خورشيد. 5 شماره شكل

  

  
  موقعيت حياط مورد نظر برروي دياگرام مسير حركت خورشيد. 6 شماره شكل

  

  
  موقعيت حياط مورد نظر برروي دياگرام مسير حركت خورشيد. 7 شماره شكل
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  جهت معابر وخيابانها
شدت . باشدهاي سكونتگاهي ميارتباطي هم يكي از فاكتورهاي مهم در طراحي مجموعهجهات و ابعاد راههاي 

، ضرورت تأمين آفتاب كافي در ) روز در سال124حدود (برودت هوا و زياد بودن تعداد روزهاي يخبندان اين شهر 
احي اقليمي فضاهاي آزاد، خيابانها با توجه به اين مسائل و اهداف عمده طر. نمايدخيابانها را در مواقع سرد سال ايجاب مي

و معابر بهتر است در جهتي واقع شوند كه سايه ايجاد شده در سطح خيابان در مواقع سرد سال به حداقل ممكن برسد و از 
كاناليزه شدن بادهاي سرد در سطح خيابان جلوگيري نمايد، لذا با توجه به اهميت مقدار سايه ايجاد شده در مواقع سرد 

 جهت جغرافيايي 12 متر ارتفاع ديوار حاشيه خيابان در 4ار سايه ايجاد شده در سطح خيابان در دي ماه و به ازاي سقز مقد
  . درج گرديده است9-6 با استفاده از فرمول زير محاسبه، و در جدول 16 تا 8و در ساعات 

sin
tan

h BI
a

×
=  
  :در اين رابطه

I= عمق سايه ايجاد شده به متر  
=hارتفاع ديوار واقع در حاشيه خيابان   
=aزاويه تابش خورشيد   
=Bزاويه بين امتداد خورشيد و ديوار مورد نظر   

ساية گردد، با توجه به موقعيت ظاهري خورشيد در طول روز، ميزان همانطوري كه در جداول مذبور مالحظه مي
 بيشترين مقدار سايه ايجاد شده در ساعات قبل از ظهر .طح خيابانها در ساعات مختلف روز، متفاوت استايجاد شده در س

 12شود و بيشترين سايه در ساعت باشد كه با نزديك شدن به ظهر خورشيدي از مقدار آن كاسته ميدر جهات غربي مي
 گردد كه با تغيير موقت خورشيد در بعد از ظهرمقدار سايه ايجاد شده در سطوح شرقي مشاهده مي–ظهر در جهت غربي 
  . يابدشرقي افزايش مي

  

  )سقز( متي درحاشيه خيابان در اول دي ماه 4عرض سايه اجاد شده در پشت يك ديوار . 3 شماره جدول
  S 15˚E  30˚E  45˚E  60˚E  75˚E  E  15˚W  30˚W  45˚W  60˚W  75˚W    زمان

زاويه 
  برخورد

1/53  1/38  1/23  1/8  9/6  9/21  9/36  1/68  1/83  1/82  1/67  1/52  
  

 8ساعت 
  صبح

  
عمق 
  سايه

6/26  5/20  13  6/4  4  4/12  20  9/30  33  33  7/30  3/26  

زاويه 
  برخورد

30  9/14  0  1/15  1/30  1/45  1/60  9/44  9/59  9/74  9/89  9/74  
  

ساعت  
عمق    صبح10

  سايه
6/4  4/2  0  4/2  6/4  5/6  8  5/6  8  9  3/9  9  

زاويه 
  برخورد

0  15  30  45  60  75  90  15  30  45  60  75  
  

ساعت 
عمق    ظهر12

  سايه
0  8/1  5/3  5  6  9/6  1/7  8/1  5/3  5  6  9/6  

  
 2ساعت  

زاويه 
  برخورد

30  9/44  9/59  9/74  9/89  9/74  1/60  9/14  0  1/15  1/30  1/45  
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  بعد از
  ظهر

عمق 
  سايه

6/4  5/6  8  9  3/9  9  8  4/2  0  4/2  6/4  5/6  

زاويه 
  برخورد

1/53  1/68  1/83  1/82  1/67  1/52  9/36  1/38  1/23  1/8  9/6  9/21  
  

 4ساعت 
بعد از 

  ظهر
عمق 
  سايه

6/26  9/30  33  33  7/30  3/26  20  5/20  13  6/4  4  4/12  
  

   درجه غربي 15ن جهت مناسب جهت  جنوبي است و بعد از آ–در بين اين جهات جهت مناسب جهت شمالي 
رقي هردو از لحاظ با وجود اينكه جهات جنوبغربي و جنوبش.  درجه نيز در اولويت بعدي قرار دارد30جهت . باشدمي 

ازبين اين دو جهت، جهات به . كنندها و دومي بعد از ظهر انرژي دريافت ميلكن اولي صبح. شدت تابش يكسان هستند
توان به اين نكته اشاره كرد در مواقع سرد سال جهت تابش در بيان انتخاب اين جهات مي. طرف غرب انتخاب شدند

رسد، وتمام سطح  اين درست مقارن با زماني است كه دماي هوا به اوج روزانه ميگردد، وموازي امتداد شبكه معابر مي
كند و در نتيجه مشكالت  مثبت ايجاد مي1تداخل اين دوعامل سينرژي. گرددمعابر نيز از پرتوافشاني خورشيد بهرمند مي

-ت انتخاب معابر با جهت جنوبدر صور. رسدها به حداقل ميناشي از ماندگاري برف و يخ در سطح خيابانها و كوچه

غربي، بهتر است ارتفاع ساختمانهاي جهت غربي معبر را كاهش داد تا مدت زمان نفوذ آفتاب به معابر در  شمال–شرقي 
همچنين جهت شرقي و غربي نيز به عنوان . دهد اين موضوع را به خوبي نشان مي8شكل . مواقع سرد افزايش يابد

چرا كه در اين جهت نيمه جنوبي معابر در بيشترين روزهاي مواقع سرد در ). 9(شد، شكل ترين جهت انتخاب نامطلوب
از طرف ديگر با توجه به مسأله . آورندهاي يخ و برف فرصت ذوب شدن به دست نميگيرند و پوششسايه قرار مي

توان از تشعشع حاشيه معابر ميدر ) داردرختان خزان(جلوگيري از نفوذ آفتاب در مواقع گرم سال با ايجاد فضاي سبز 
دار، در فصول سرد شود با ايجاد درختان خزان طوري كه در شكل مشاهده ميپراكنده و انعكاسي خورشيد كاست، همان

با توجه به اينكه . نمايدآيد و در مواقع گرم نيز از نفوذ آفتاب جلوگيري ميسال امكان نفوذ آفتاب به اين فضاها فراهم مي
باشد و اين جهات با جهت شمالي و جنوبي بادهاي سرد و نامطلوب زمستان در جهات غربي و جنوبغربي ميجهت وزش 

توان نتيجه گرفت كه جهات انتخاب شده مناسب در رابطه با تأثير آفتاب از نظر مي. سازد درجه مي45 درجه و 90زاويه 
  ). 10شكل (ند، هاي مناسبي هستجلوگيري از تأثير برودت بادهاي سرد نيز جهت

  

  
  موقعيت مسير ارتباطي مورد نظر بر روي دياگرام مسير حركت خورشيد. 8 شماره شكل

                                                           
  ).1381طاوسي، (شود،  سينرژي مثبت شامل عمل متداخل دو يا چند عامل است كه اثر نهايي آنها بيشتر از جمع عمل آنها در حالت مستقل مي-1
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   موقعيت مسير ارتباطي مورد نظر بر روي دياگرام مسير حركت خورشيد.9 شماره شكل

  

  
  موقعيت مسير ارتباطي مورد نظر بر روي دياگرام مسير حركت خورشيد .10 شماره شكل

  
  ي گيرنتيجه

هاي مربوط به بيوكليماي انساني مشخص شد كه در فضاهاي آزاد شهر سقز شرايط بيوكليمايي سرد حاكم در بررسي
مشخص ) واردنپن(است، به طوري كه بايد از پوشش مناسب براي آسايش استفاده كرد، در رابطه با معيار راحتي بافت 

ر ثانيه و شرايط آفتابي شرايط مطبوعي در اين فضاها ايجاد  متر ب5/1گرديد كه در صورت وزش باد با سرعت كمتر از 
هاي سقز در شرايط نامطلوب قرار دارد و حتي در طول تابستان نيز براي دستيابي به آسايش در تقريباً تمام شب. گرددمي

شد كه در شهر هاي آستانه حرارتي مشخص با ترسيم منحني. هاي گرم استفاده كردشب بايد از روانداز گرم ويا لباس
 درصد 84هاي آسايشي مشخص شده براي اين شهر حدود اقليم با توجه به محدودهسقز به منظور رسيدن به شرايط زيست

 درصد از 7/9 درصد از مواقع سال در محدوده آسايشي قرار دارد و 9/6از مواقع سال به شرايط آفتابي نياز است و حدود 
در اين الگو ساختمان در . باشد مي7ترين الگو شكل ي طراحي حياط در سقز مناسببرا. باشدمواقع سال شرايط گرم مي

باشد و نماي جنوبي از تابش زيادي برخوردار  غربي مي–يك طرف حياط احداث شده و كشيدگي آن در جهت شرقي 
ا در اين موقع از سال از باشد و به دليل كاهش دمازظهرها ميدر اين حالت زمان تابش آفتاب زمستاني در بعد. گرددمي

  .باشدلحاظ جلوگيري از انباشته شدن يخ و برف در داخل حياط مناسب مي
. باشد جنوبي  با بيشترين امتياز كسب شده نسبت به ساير جهات بهترين جهت براي خيابانها در سقز مي–جهت شمالي 

وزند، اين جهت براي خيابانها از  و غرب ميغربيبا توجه به جهت بادهاي سرد  و نامطوب زمستاني كه در جهت جنوب
  .  باشدلحاظ برخورداري از آفتاب و جلوگيري از برودت بادهاي سرد نيز بهترين جهت مي
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  پيشنهادات

  . درجه غربي صورت گيرد30 تا 15 جنوبي يا - استقرار معابر بهتر است در جهت شمالي-
از تابش ) درختان خزان دار(توان با ايجاد فضاهاي سبزابر مي به منظور جلوگيري از آفتاب تابستان در حاشيه مع-

  .تابستاني بدون اينكه مانعي در برابر تابش زمستاني باشد استفاده كرد
  .توان آفتاب را به درون معابر كشاند با در نظر گرفتن بريدگيها وانشعاباتي در قسمتهاي محروم از آفتاب معابر، مي-
  .غربي بايد به طور متناوب قطع شده و امكان تابش آفتاب به منطقه هميشه سايه را بدهد - ضلع جنوبي معابر شرقي-
  . غربي بايد به طور متناوب قطع شده و امكان تابش آفتاب به منطقه هميشه سايه را بدهد- ضلع جنوبي معابر شرقي-
   در آن كاشته شود ارتفاع ديوارهاي معابر سقز بايد از عرض آنها كمتر بوده و درختان خزان دار-
عرض باغچه با توجه به ارتفاع . ها نيز بايستي به باغچه وفضاي سبز اختصاص داد در قسمتهاي واقع در سايه حياط-

تواند عاملي در ذوب چرا كه وجود گياهان و زمين خاكي در زير برف و يخ مي. وطول ديوار سايه انداز متفاوت مي باشد
  شودها محسوب ميتر يخسريع
تواند از يك طرف به روها مي استفاده از بلوكهاي بتني يا سنگي يا سطح خشن زبر و با فاصله در بين بلوكها در پياده-

  .دليل وجود خاك بين بلوكها ذو ب يخها را سريعتر كرده واز طرف ديگر مانع ليز خوردن عابرين گردد
 جنوبي بايستي باد شكن وجود داشته –ر شمالي شمالشرقي و مدخل جنوبي معاب- در مدخل غربي معابر جنوبغربي-

  .باشد، و طول معبر نبايد از طول باد شكن كمتر باشد
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