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  88بهار و تابستان / 4شماره / سال سوم/ نشريه هويت شهر

 
 
 
 
 
 
 طراحي پايدار بر مبناي اقليم گرم و مرطوب
 

   * شهريار مشيريدكتر 
   

  14/06/88:  تاريخ دريافت مقـاله
                                        23/09/88: تاريخ پذيرش نهايي

  
  چكيده 

  
، لـذا اغلـب طراحـان       با توجه به اينكه هر منطقه جغرافيايي شرايط آب و هوايي مخصوص به خـود را دارد                       

هـا را   توان براي ساير نقاط مشابه همان طراحي      كنند با شناخت اقليم يك منطقه جغرافيايي مي       ساختمان تصور مي  
در اين تحقيق سعي شده تشابهات و تناقضات آب و هوايي يك اقليم در دو منطقه جغرافيايي متفاوت را                   . بكار برد 

  . مورد بررسي قرار گيرد
                   داد عليـرغم اينكـه دو شـهر بنـدرعباس از ايـران و شـهر ِبلـم از برزيـل اقليمـي يكـسان دارنـد                          نتايج نـشان      
هـاي   وجود طراحي ساختمان در اين شهرها كامالً متفاوت بوده است و هر كدام نيازمندي               اين ، با )گرم و مرطوب  (

 بهمن روزها هـوا  ،آذر، دي هايماه در بندرعباس در. كندساكنين آنها را با توجه به شرايط آب و هوايي تامين مي
 روزهـا گـرم و شـب         و آبـان    در فروردين  ، اسفند روز و شب در منطقه آسايش       ،ها خنك در منطقه آسايش وشب   

  . روز و شب گرم استهاو در ساير ماهمنطقه آسايش 
  
  

   واژه هاي كليدي
  5، انتقال حرارت4وب، اقليم گرم و مرط3 منطقه آسايش،2، معماري1طراحي پايدار

  
  

Email: Moshiri@iauba.ac.ir                                      *ايران دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباسعضو هيئت علمي، استاديار ،.   
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 مقدمه
 

اي حاكم بر   منطقه هم داشته و در عين تشابه اقليمي، شرايط خاص        ه  ليم مشابه ب  اي وجود دارند كه اق    در اكثر مناطق دنيا نواحي        
ـ              هاي قابل توجهي را نمايان مي     آنها تفاوت           آنهـا را مـد نظـر        دكند كه در معماري حائز اهميت است و يك معمار براي طراحـي باي

 ايـن اطالعـات ضـروري طرحـي      استخراج و طراح بر مبنايتي اين مواردلذا براي طراحي در هر منطقه يا هر شهر بايس      . قرار دهد 
 ، رطوبت نـسبي   ،در اين ارتباط عوامل اقليمي از جمله درجه حرارت هوا         .  كه با همان اقليم سازگاري داشته باشد       نمايدپايداري ارائه   

  .)Olgyay, 1981( شوندشدت و زاويه تابش نور خورشيد از عوامل اساسي محسوب مي، شدت و ميزان بارش ساالنه
جريـان ممتـد بـاد در داخـل فـضاهاي           .  به طريق انتقال، بـه يكـديگر بـستگي دارنـد           6سرعت باد و گرماي هوا در تبادل حرارت         

سرپوشيده در برخورد با سطح بدن انسان باعث تبخير عرق ناشي از گرما و رطوبت شده و خنكي محسوسي در سـطح پوسـت بـه                          
 دمـا و رطوبـت را افـزايش داده و محـيط خفقـان آوري بـراي       ،م وجود جريان هوا در محـيط عد.  )Olgyay, 1981(  آوردوجود مي

از ايـن رو جهـت و نحـوه         . آورد و گرما و رطوبت داخل ساختمان نسبت به فضاي خارج افزايش خواهد يافـت              مي ساكنين به وجود  
مصالح به كار رفته در ديوارهاي جانبي از ظرفيـت  . )Moshiri, 1986( كنداي را ايفا ميكنندهاستقرار ساختمان نقش اساسي و تعيين

شناسـي سـنتي حـائز اهميـت     يكي ديگر از عناصر ساختماني كه در گونـه   . است باال و انتقال حرارت بسيارخوبي برخوردار        7حرارتي
 بـه داخـل هـدايت       ،نمـوده  هستند كه از چهار طرف باد با آن برخـورد            8 بادگيرها ،تواند مورد استفاده قرار گيرد      است و هنوز هم مي    

بنابراين هواي گرم به علت سبكي از اطراف خارج و هواي خنك كه سنگين تر است به طرف پايين و به داخل اتـاق وارد                         . شود  مي
  نمايـد  كـه منطقـه آسـايش نـسبي را فـراهم مـي      اسـت شود و به علت تداوم اين عمل هميشه كوران نسبتاً مطلوبي در جريان       مي

)Negro and Stafferi, 1984(.  
 اين است كه پشت بام بايد صاف و قابل دسترس باشد و شيب آن طوري در نظر گرفته شود كه                     گرددها مي آنچه مربوط به سقف     

اي كه محل  سقف بايد از اطراف ديوارهاي جانبي بيرون بيايد به اندازه      .  آب به سرعت تخليه شود     ،هاي تند و نامنظم   در مقابل باران  
بازشوها بايـد طـوري طراحـي       .  قرار نگيرد  ،هاي نامنظم كه همراه با باد همراه هستند       ديوار در معرض برخورد باران    اتصال سقف و    

باني در بـاالي   بهتر است سايه. شده و قرار گيرند كه بتوان از حداكثر جريان باد استفاده نمود و باد مستقيماً با ساكنين برخورد نمايد 
  .)Negro and Stafferi, 1984( ود مستقيم نور به داخل فضاهاي مسكوني جلوگيري به عمل آيدها تعبيه شود كه از ور پنجره

هـاي     از رنگ تيره اسـتفاده شـود تـا اشـعه           ،ها   و در رنگ آميزي قاب پنجره      بداي باز شوها به حداقل ممكن تقليل يا         سطح شيشه   
مصالح آنها بهتر است از چوب درختـاني كـه در           .  داخل شود  تابيده شده به سطح خود را جذب نموده و فقط روشنايي وارد فضاهاي            

                    انــد يــا از آلومينيــوم تيــره باشــد كــه در اثــر رطوبــت زيــاد دچــار پوســيدگي نــشوند منــاطق گــرم و مرطــوب رشــد و نمــو كــرده
)Negro and Stafferi, 1984; di Giacomo donato, 1979( .ي آهن آالت در ساختمان و سـازه كـه   كارگيره حتي االمكان بايد از ب

 ، و از فوالدهاي مخصوص كه در مقابـل اينگونـه شـرايط اقليمـي مقـاوم هـستند                  ودگيرد خودداري ش    در معرض خوردگي قرار مي    
  . )Leganti, 1976( گردداستفاده 

ارجي آن بـستگي دارد و نـوع       كار رفته در ديوارهاي خ    ه   به خصوصيات مصالح ب    ،تأثير تابش آفتاب در دماي داخلي يك ساختمان         
افـزايش دمـاي هـواي خـارج باعـث گـرم شـدن سـطح                . كار رفته تأثير زيادي در تأمين منطقه آسـايش سـاكنين دارد           ه  مصالح ب 

اين تأثير در اطراف ساختمان يكسان بوده و جهت ديوارهـا تـأثيري در مقـدار حـرارت     . شود بيروني ديوارهاي خارجي ساختمان مي 
 مصالح ديوار بستگي    9نوسان دماي سطوح داخلي به سطوح خارجي به ظرفيت و مقاومت حرارتي           . ندارد, ين حالت دريافت شده در ا   

دارد و هر چه ظرفيت و مقاومت حرارتي يك ديوار افزايش يابد؛ نوسان دماي سطح داخلي كمتر شده و زمان رسيدن دماي سطوح                       
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  گرم و خشكطراحي پايدار بر مبناي اقليم 

  

 

كـاهش نوسـان درجـه حـرارت سـطوح      .)Olgyay, 1981( افتد ه تأخير مي نسبت به هواي خارج بيشتر ب،داخلي به حداقل و حداكثر
داخلي يك ساختمان نسبت به سطوح خارجي آن با مقاومت حرارتي مصالح ديوارهاي آن متناسب است؛ اما به تأخير افتادن زمـان                      

 صالح ديـوار بـستگي دارد     ايجاد حداكثر و حداقل دماي سطوح داخلي نسبت به زمان مربوط به سطوح خارجي به ظرفيت حرارتي م                 
)Moshiri, 1986(. 

           بـه عـالوه ظرفيـت حرارتـي ديوارهـا         . 11 آنهـا نيـز بـستگي دارد       10 بـه وزن مخـصوص     ،ظرفيت حرارتي مصالح عالوه بر جـنس        
 سـاعت  مثالً براي يك ديوار فلزي حدود چند دقيقه و براي يك ديوار آجري ضخيم چندين               12.به ضخامت مصالح هم بستگي دارد     

هر چه ظرفيت حرارتي يك ديوار بيشتر باشد؛ گرماي خارجي بـا سـرعت كمتـري بـه طـرف      . )di Giacomo donato, 1979( است
يابد و در نتيجه تأخير بيشتري در زمان رسيدن سطوح داخلي به حداكثر دمـاي خـود نـسبت بـه سـطوح خـارجي                           داخل انتقال مي  

  . )Negro and Stafferi, 1984( دهد مي
 با ظرفيت حرارتي زياد آزاد شده و باعث كـاهش ميـزان انتقـال گرمـاي هـواي                   ،ر شب حرارت ذخيره شده در مصالح ساختمان       د  

 ماننـد منـاطق خـشك و كـويري، مناسـب      ،گردد و براي مناطقي كه تغييرات روزانه دماي هواي آنها زياد است داخلي به خارج مي  
ها باز باشد تا جريان هواي گـرم   درها و پنجره  بايد  اختالف دماي زيادي ندارند حتماً      مناطق گرم و مرطوب كه      اما براي   . خواهد بود 

               داخل اتاق را به بيرون انتقال بدهد و در چنـين شـرايطي ديوارهـاي خـارجي بايـد از ظرفيـت حرارتـي مناسـبي برخـوردار باشـند                             
)Stoll  and  Evstratov, 1987(.  

 بـه شـرايط     ، تأثير ضخامت ديوارها در كنترل دماي سطوح و درجه حرارت هواي داخلي يك ساختمان              در عمل مشاهده مي شود      
       وقتـي رنـگ سـطوح خـارجي ديوارهـا تيـره باشـد،              . تهويه طبيعي در آن ساختمان و رنگ سطوح خارجي ديوارها نيز بستگي دارد            

اما هنگامي . )Negro and Stafferi, 1984( يابد مان كاهش ميحداكثر درجه حرارت هواي داخلي ساخت, با افزايش ضخامت ديوارها
 به دليل آنكه تقريباً بخش زيادي از اشعه خورشيد از سطح ديوار منعكس شده و تنهـا مقـدار                    ،كه سطوح خارجي سفيد رنگ هستند     

رارت هواي داخلي ندارد ولـي   ضخامت ديوار تأثير چنداني در كنترل حداكثر درجه ح،شود كمي از انرژي حرارتي آن جذب ديوار مي   
در هر دو حالت مذكور با افزايش ضخامت ديوارها حداقل درجه حرارت هـواي داخلـي سـاختمان افـزايش يافتـه و رنـگ خـارجي               

   همچنين وضعيت گرمايي داخل ساختمان كـه هـواي خـارج در آن جريـان دارد               . ديوارها تأثيري در اين افزايش دما نخواهد داشت       
  .)Stoll  and  Evstratov, 1987( كي انتقال حرارت از ديوارها و ديگري شرايط تهويه طبيعي بستگي داردي: به دو عامل

دهـد و هنگـامي كـه         الشعاع قرار مـي      تأثير تهويه طبيعي خاصيت ضخامت ديوار را تحت        ،وقتي رنگ خارجي ديوارها روشن است       
رها به هواي داخلي ساختمان به مقدار زيادي افزايش يافته و در نتيجه     سطوح خارجي تيره رنگ هستند امكان انتقال حرارت از ديوا         

طـي روز سـاختمان هـاي بـا مـصالح سـنگين             . كند   اهميت فراواني پيدا مي    ،ضخامت ديوار در كنترل شرايط گرمايي هواي داخلي       
صالح سـبك در عـصر خنـك        سـاختمان بـا مـ     . دهند  هاي با مصالح سبك به داخل انتقال مي       حرارت كمتري را نسبت به ساختمان     

اما بايد توجه داشت در بعد از ظهر        . نمايد  شود و از اين نظر شرايط داخلي بهتري نسبت به ساختمان با مصالح سنگين ايجاد مي                 مي
 هواي داخلي ساختمان را نيز خنك نمـوده   ،توان با ايجاد تهويه موثر در ساختمان با مصالح سنگين           كه هواي خارج خنك است؛ مي     

 .)Moshiri, 1986( يط مناسبي در آن ايجاد نمودو شرا

اق نـشيمن   تشود كه ديوارهاي ا      در ساختماني ايجاد مي    ،13)فيزيكي -كالبدي(روي هم رفته بهترين شرايط داخلي از نظر آسايش            
هـا مـورد اسـتفاده    هايي كه شـب هاي خواب و ساير قسمت  اقتگيرد از مصالح سنگين و ديوارهاي ا        كه روزها مورد استفاده قرار مي     

مقاومتي كه آن ديـوار در برابـر انتقـال          : مقاومت حرارتي يك ديوار عبارت است از      . گيرد از مصالح سبك ساخته شده باشند        قرار مي 
 بنابراين نوسان دمـاي سـطوح داخلـي ديوارهـاي يـك سـاختمان بـه                 ،نمايد  حرارت از يك طرف خود به طرف ديگرش ايجاد مي         

هر چه ضريب هدايت حرارتي در مصالح كمتر باشد، مقاومت حرارتـي آن مـصالح              . ن ديوارها بستگي دارد   مقاومت حرارتي مصالح آ   
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هواي ساكن بهترين عايق حرارتي است و بـه طـور كلـي             . بيشتر بوده و در نتيجه مقدار گرماي انتقال يافته از آن ديوار كمتر است             
ــره     ــامل حف ــه ش ــبك ك ــاختماني س ــصالح س ــه  م ــا و الي ــازك هــ   ه ــاي ن ــد   ه ــادي دارن ــي زي ــت حرارت ــستند؛ مقاوم                             وا ه

)Negro and Stafferi, 1984(.  
رنگ خارجي ديوارهاي يك ساختمان نيز در مقدار حرارت جذب شده در ديوار و در نتيجه در وضعيت گرمـايي هـواي داخلـي آن       

اي گرمتر از هواي اطرافش شده و در اثر انتقال حرارت             ابل مالحظه وقتي رنگ سطح خارجي ديواري تيره باشد به طور ق         . تاثير دارد 
در چنين حالتي افزايش مقاومت حرارتي ديوار باعث كاهش نفوذ حرارت به داخل شده و           . شود   سطح داخلي آن نيز گرم مي      ،از ديوار 

  .دارد به طور كلي درجه حرارت هواي داخلي ساختمان را پائين نگاه مي
 در مناطقي كه دامنه نوسـان درجـه حـرارت هـوا كـم اسـت؛           ويژهارجي ديوارهاي يك ساختمان سفيد باشد به        اما وقتي سطح خ     

در چنين شرايطي به دليل نزديكـي  . )Negro and Stafferi, 1984( مقاومت حرارتي ديوارها تأثيري كامالً متفاوت با حالت قبل دارد
ارجي ساختمان بسيار كم بوده و در نتيجه مقاومت حرارتي ديوارها و سـقف  هاي خ عبور حرارت از خالل جداره   , دماي هواي اطراف  

يك ساختمان تأثير چنداني در وضعيت گرماي هواي داخلي آن نخواهد داشت، در اين حالت مقاومـت حرارتـي بيـشتر سـبب بـاال            
 به طور كلـي در منـاطق گـرم و    . )Olgyay, 1981( شود تا پايين آوردن حداكثر دماي آن بردن حداقل دماي روزانه هواي داخلي مي

در شرايط طبيعي يعني وقتي هواي داخلي ساختمان بدون استفاده از وسايل مكانيكي كنترل شود؛ يك حد مطلوب بـراي مقاومـت    
      تـوان بـا در نظـر گـرفتن رنـگ خـارجي ديوارهـا و شـرايط تهويـه طبيعـي                        حرارتي ديوارها و سقف وجود دارد كه مقدار آن را مي          

تأثير چنداني در كنترل و تعـديل شـرايط گرمـايي هـواي داخلـي سـاختمان                 , افزايش مقاومت حرارتي بيش از اين حد      . يين نمود تع
  .)Moshiri, 1986( نخواهد داشت

  
  روش كار

       ده سپس  براي آشنايي با اختالفات نهفته درون يك نوع اقليم يعني گرم و مرطوب، دو شهر بندرعباس و بِلم را با هم مقايسه نمو                        
          شـهر بنـدرعباس در حاشـيه نـوار سـاحلي شـمال             . گـردد هاي مناسب و اساسي براي ساخت و ساز در اين دو شهر ارائه مي             حلراه

    و )1375, موسـسه گيتـا شناسـي   (  سرزميني تقريباً خشك و كم آب و علف با پوشش گيـاهي بـسيار فقيـر و پراكنـده     واجدخليج فارس   
           در برزيل مجاور رودخانه آمـازون بـا پوشـش گيـاهي غنـي و بارنـدگي فـراوان و رژيـم پيوسـته، هـر دو داراي اقلـيم                               14شهر بِلم 

، در صورتي كه شرايط جغرافيايي آنها از قبيل طول و عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريـا،                  )WMO,2008( گرم و مرطوب هستند   
از آنجايي كه ايـن مقالـه قـصد دارد الگوهـاي مناسـب              . حرارت هواي ساالنة متفاوت دارند    ميزان بارندگي ساالنه و اختالف درجه       

               ساختماني را براي شهرهاي جنوبي كشور كه آب و هـواي مـشابه بنـدرعباس را دارنـد ارائـه دهـد، لـذا اقلـيم بنـدرعباس و بلـم                               
 منطقه آسايش تعيين و مباني و اصول كلـي  ،يمي حاكم بر اين دو شهر    سپس با استفاده از شرايط اقل     . استگرفته  قرار   مورد بررسي 

  .طراحي ساختمان در آنها ارائه شده است
  

  نتايج 
          دقيقـه شـرقي بـا ارتفـاع    18 درجـه و  56 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  13 درجه و    27شهر بندرعباس روي عرض جغرافيايي        

اقلـيم گـرم و مرطـوب بنـدرعباس،       . خليج فارس و مشرف به تنگه هرمز قرار گرفته اسـت           متر از سطح دريا در سواحل شمالي         16
  .)1385,اداره كل هواشناسي استان هرمزگان( شرايط زير را به اين شهر حاكم كرده است
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  ـ دما و رطوبت زياد هوا در تمام طول سال
  يليمتر م180ـ ميزان بارندگي كم و نامنظم ساالنه با متوسطي در حدود        
  ـ تغييرات نامحسوس دماي شب و روز       
  ـ اختالف زياد درجه حرارت ساالنه و اختالف اندك دماي فصلي       
  پريودهاي زياد با جريان هواي ثابت و بدون حركت،ـ بادهايي با سرعت متوسط       

 درجـه سـانتيگراد و   9/25سـاالنة بنـدرعباس   دهد متوسط دماي هـواي  نشان مي) 1شكل ( ساله اين شهر   30نتايج آمار هواشناسي  
  .قرار دارد%) 50-% 70( درجه سانتيگراد است و تقريباً هميشه در گروه رطوبتي سوم 25اختالف دماي ساالنة آن 
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  1385,اداره كل هواشناسي استان هرمزگان:        مأخذ                          ساله30ن هرمزگان با توجه به آمار  اقليمي استاعوامل -1شكل 
        
 به علت كمي بارندگي و عدم ريزش آن در حدود هفت ماه از سال، سطح زمين خشك بوده و به آساني اشعه خورشيد را منعكس                          

           بنـابراين مـدت هفـت مـاه از سـال بـسياري از       .  و مختل نمـودن منطقـه آسـايش خواهـد شـد            كند و باعث افزايش دماي هوا     مي
گيرد كه نتيجه آن تعريق فراوان بوده لذا به منظور تبخير نمودن عرق و خنـك  هاي انساني در شرايط بسيار گرم صورت مي      فعاليت

  . )Olgyay, 1981( شدن بدن وجود جريان هواي ممتد كامال ضروري است
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پايين تر نمي آيد، مشاهده مي شود كه نياز مبرم          % 5/59 تقريباً در پنج ماه از سال متوسط رطوبت از           ،با اندك كاهش رطوبت هوا      
مرداد، شـهريور و مهـر بـه واسـطه بـاال بـودن                خرداد، تير،     به طور كلي در ماه هاي فروردين،      . به يك جابجايي حرارتي وجود دارد     

 آذر و   ،ش جريان هوا ضروري و در بهمن ماه گردش جريان هوا مطلوب است ولي در ماه هاي ارديبهشت، آبان                  رطوبت نسبي، گرد  
 انتقال حرارت كند است؛ كه براي به دست آوردن منطقه آسايش شديداً نيازمند جابجايي حرارتي                ،دي به واسطه اندك خشكي هوا     

 زاويـه تـابش را   2شكل . )Olgyay, 1981( كنديين منطقه آسايش ايفا ميبه عالوه زاويه تابش خورشيد نقش مهمي در تع. باشدمي
  . دهد نيمكره شمالي يعني موقعيت شهر بندرعباس نشان مي28°در مختصات 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

در ماه اسفند روز و شب در منطقـه         . ها خنك است  آذر، دي و بهمن روزها هوا در منطقه آسايش و شب           هايروي هم رفته در ماه      
 تير، مرداد، شهريور و مهر روز و شـب گـرم     در فروردين روزها گرم و شب منطقه آسايش،  در ماه هاي ارديبهشت، خرداد،         ،يشآسا

               بـه عبـارت ديگـر يـازده مـاه از سـال بنـدرعباس در گـروه رطـوبتي         . است و در ماه آبان روز گرم و شـب منطقـه آسـايش اسـت      
در اين اقليم منطقه آسـايش داخلـي تـا حـدود            . قرار دارد %) 70-%100 (4 بهمن در گروه رطوبتي      و فقط در ماه   % ) 50ـ  % 70(  3

     سـرعت بخـشيدن    . زيادي به چگونه استفاده كردن از جريان هوا و حفاظت در مقابل تابش اشـعه گرمـايي خورشـيد بـستگي دارد                     
 رطوبت سطح بدن و مانع شدن از اينكه انرژي خورشـيد             جهت امكان دادن به تبخير سريع      ،به كوران هواي محيط اطراف ساكنين     

ها و يا غير مستقيم به دنبال گرم شدن ديوارها كه هر دو باعـث افـزايش                 چه مستقيماً از پنجره ها و درب      (روي ساكنين اثر بگذارد     
نطقه آسايش در طـول      به سرعت خنك شوند تا م      ،بعد از غروب آفتاب   بايد  ها  ساختمان. ضروري است ) شوددماي محيط داخل مي   

  . )Olgyay, 1981( شب فراهم شود
    دار، نماهـاي مـنعكس كننـده       هـاي عـايق   هايي با ديوارها و سقف    ها و شرايط اقليمي بندرعباس ساختمان     مجموعه اين نيازمندي    

در . طلبـد  جريان هوا را مـي     هايي براي جلوگيري از ورود نور مستقيم خورشيد و ايجاد سايه و هدايت             استفاده از حفاظ   ،نور خورشيد 
  : )Moshiri, 1986( اين شرايط ساختمان بايد مشخصات زير باشد

  .  طراحي شود،ها فضاهاي بزرگ به صورت بازـ جهت استفاده از جريان هوا در ساختمان
 .ها در نظر گرفته شودـ جريان هواي ممتد و دائمي براي كليه اتاق

ـ ـ ساختمان  غربي با نماهاي مشرف به شمال و جنوب ساخته شـوند تـا كمتـر در معـرض تـابش اشـعه       ها بايد روي محور شرقي 
 .خورشيد قرار گيرند

   . ساعت از خود عبور دهند8ديوارهاي داخلي و خارجي ضخيم و جنس مصالح آنها طوري باشد كه گرما را در مدت زمان بيشتر از ـ  
وزش باد و در ارتفاعي قرار گيرند كه باد به بدن انـسان برخـورد نمايـد و از                   ـ بازشوها بايد در ديوارهاي شمالي و جنوبي در جهت           

  . تابش مستقيم آفتاب محفوظ باشد

  Olgyay, 1981 :   مأخذ                               )موقعيت شهر بندرعباس( نيمكره شمالي28° زاويه تابش در مختصات-2شكل 
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  .  درصد سطح ديوار شمالي يا جنوبي است40 تا 25ـ اندازه مناسب براي بازشوها بين 
 . ها بايد سبك و واجد عايق حرارتي باشندـ سقف

          دهانه رودخانه آمـازون قـرار گرفتـه اسـت و داراي آب و هـواي گـرم، رطوبـت بـسيار زيـاد بـا                          شهر بِلم واقع بر خط استوا و در           
اين حالت طي سال يكنواخت بـوده و خـارج   .  ميانگين درجه حرارت باال و اختالف دماي روزانه بسيار كم است           ،هاي شديد بارندگي

           ايـن شـهر داراي عـرض جغرافيـايي     .رج از منطقه آسايش شبانه اسـت هاي سال نيز خااز منطقه آسايش روزانه و حتي در اكثر ماه
ميانگين دماي هواي ساالنة    .  متر از سطح دريا است     5/15 دقيقه غربي و ارتفاع      27 درجه و    48 دقيقه جنوبي و طول      28 درجه و    1

         %) 70-%100(و در گـروه رطـوبتي چهـارم         گـراد اسـت      درجه سانتي  10گراد و اختالف دماي ساالنة آن        درجه سانتي  27شهر ِبلم   
             . )WMO,2008 and Victor Olgyay, 1981( باشــد ميليمتــر مــي2800ميــزان بارنــدگي آن زيــاد و مــنظم و ســاالنه . قــرار دارد

  . نمايش داده شده است3محدوده منطقه آسايش در شهر بلم با استفاده از شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي باز هميشه خيس و مانع از انعكاس پرتوهاي خورشيد شده و تا حدي باعث پديد آمـدن منطقـه                     زمين ،ندگي زياد به علت بار     
باشد شرط اصلي منطقه آسايش در اينجا تداوم جريان هوا طي سال مي           . گرددآسايش بيروني و افزايش بيش از حد رطوبت هوا مي         

       بـا وجـود ايـن شـرايط پيـشنهاد          . ها در مقابل باران محافظت شـوند      ت كه خانه  و به علت بارش باران در شش ماه از سال الزم اس           
  : گرددمي

  .ـ ديوارهاي داخلي و خارجي نازك و جنس مصالح آنها طوري باشد كه حرارت را در فاصله زماني كوتاهي از خود عبور دهد
  . هاي شديد حفاظت شودـ ساختمان در برخورد با بارش

  . بيدن در فضاي آزاد در نظر گرفته شودـ محلي براي خوا
  . باشدـ ساير پيشنهادات براي شهر ِبلم با مشخصات داده شده براي شهر بندرعباس يكسان مي

گردد كه همه مناطق گرم و مرطوب دنيا يكسان نبوده و طراح بايد دقت داشته باشد كه در مورد يك اقلـيم در                       بنابراين معلوم مي    
ويژه شرايط اقليمي را تحليـل و آن را در         ه  اي  برخورد نمود و بايد اثر عوامل طبيعي ب         توان كليشه  متفاوت نمي  دو منطقه جغرافيايي  

  . ساختمان دخيل نمود15شناسيگونه طراحي و 
 

  Olgyay, 1981 :    مأخذ                                 )موقعيت شهر بلم( نيمكره جنوبي 2° زاويه تابش در مختصات -3شكل 
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  گيرينتيجه
 شـده اسـت كـه    آب و هواي گرم و مرطوب در بندرعباس، حداقل تغيير دما در طول شبانه روز و باال بودن رطوبت نسبي باعث               

 خود عوارض ناشي از اقليم را بـه سـمت منطقـه آسـايش               روش خاص  پيدا كند و با      ايويژه گونه شناسي    ،معماري سنتي اين شهر   
با در نظر گرفتن تغييرات انـدك دمـا در         . بعضي از اين عوامل اكنون نيز بسيار مناسب بوده و حفظ آن ضروري است             . نزديك نمايد 

همچنين برقراري تعـادل    .  نسبت به محيط هاي بيرون همواره بيشتر است        ،حرارت هوا در محيط هاي بسته      قطعاً درجه    ،شبانه روز 
براي داشتن اين تعادل الزم است دمـاي بـدن ثابـت            .  از نيازهاي اصلي براي راحتي است      ،حرارتي بين بدن انسان و محيط اطراف      

:  كه مهمترين آنها عوامـل اقليمـي شـامل    به عوامل مختلفي بستگي داردبوده يا تغيير اندكي داشته باشد و ايجاد اين چنين تعادلي  
  . باشدمي) باد(درجه حرارت هوا، تابش نور خورشيد، رطوبت نسبي و جريان هوا 

نماينـد و   جنوبي بوده و از نسيم دريـا اسـتفاده مـي   -ها شماليگردد ساختماندر طراحي انجام شده براي اين مناطق مالحظه مي       
هايي كه بيشتر مورد استفاده هستند در اين قسمت قرار دارند و يا به صورت چهار دور عمارت بـا    اي نشيمن و پذيرايي و اتاق     هاتاق

هـا در قـسمت    انبار و سـاير سـاختمان  ،هاايوان مسقف در جلو و حياط در وسط كه فضاهاي اصلي رو به جنوب و شمال و سرويس  
ان مسقف در اين قسمت ساختمان بهترين راه حفاظت گرمايي بوده و با ايجاد سايه  مانع از                  احداث ايو . گيرندشرق و غرب قرار مي    

برخورد مستقيم نور خورشيد با فضاهاي داخل ساختمان شده و با هدايت كردن نسيم دريا به داخل آنها تا حدودي منطقـه آسـايش    
  . نمايدرا فراهم مي

  

  هاپي نوشت
 
1- Sustainable Design 
2- Architecture 
3- Comfort Zone 
4- Hot And Humid Climate 
5- Thermal Convection 

6- Thermal Exchange 
7- Thermal Capacity 
8- Wind Tower 
9- Thermal Resistance 
10- Specific Gravity 

. هرچه وزن مخصوص يك جسم بيشتر باشد ظرفيت حرارتي آن بيشتر است-11  
.ابش خورشيد و گرمي هوا از سطح خارجي به سطح داخلي انتقال يابدكشد تا گرماي ناشي از ت  يعني مدت زماني كه طول مي-12  

13- Physical Comfort 
14- Belem 
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