
Arc
hive

 of
 S

ID

   

  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1391بهار ، 32شماره ، دهمسال دوره جديد، 

  

  گيري فضاهاي آزاد در شهر دزفول بر اساس شرايط اقليميگيري فضاهاي آزاد در شهر دزفول بر اساس شرايط اقليمي  سازي جهتسازي جهت  بهينهبهينه

 
  3و هيوا سلكي 2د مروت افتخاري، سي 1زادهزهرا حجازي

  

  چكيده

هاي شهر دزفول به دليل واقع شدن در يك موقعيت خاص جغرافيايي، شرايط توپوگرافي و سامانه

به طوري كه گرماي . اي را به خود اختصاص داده استاقليمي ويژهجوي مؤثر بر منطقه شرايط زيست

لزوم بررسي شرايط  ،لذا ؛كندر ايجاد مياي را براي ساكنين اين شهطوالني مدت مشكالت عديده

اقليمي در رابطه با طراحي فضاهاي آزاد تالشي است براي كاستن مشكالت  مربوطه كه در اين رابطه 

اقليمي شهر دزفول مورد بررسي قرار هاي هواشناسي سينوپتيك وضعيت زيستبا استفاده از داده

  :گرفت و نتايج زير حاصل شد

درصد از مواقع سال هوا كامالً گرم است و تنها  3/63ؤثر مشخص گرديد براساس شاخص دماي م

درصد از مواقع نيز با  6/7حدود . شود درصد از سال در سايه آسايش نسبي حاصل مي 1/29

  .توان شرايط مناسبي را در دزفول ايجاد كردگيري از سرماي زمستان مي بهره

فضاهاي باز و معابر موقعيت انواع مختلف حياط و معابر بر  گيري بهينه از شرايط اقليمي دربه منظور بهره

روي دياگرام مسير حركت خورشيد عرض جغرافيايي دزفول ترسيم و مشخص شد، در دزفول جهت 

  .جنوبي است ي ـشرقي با كشيدگي در راستاي شمالاستقرار بهينه حياط ساختمان جهت شمال

ها و معابر  ماندگاري گرماي آفتاب در سطح خيابانجهت استقرار معابر نيز به منظور جلوگيري از 

درجه شرقي با توجه به تداخل دو عامل درجه حرارت كم و  عدم تابش  45شرقي و ـ  جهات غربي

  .ترين جهت استآفتاب و جلوگيري از ورود بادهاي گرم مناسب

  .گيري معابرگيري حياط، جهتاقليم و معماري، دزفول، جهت: هاكليدواژه

                                                 
  علوم جغرافيايي، دانشگاه خوارزمياستاد دانشكده . 1
  كارشناس ارشد جغرافيايي طبيعي. 2
 افياي طبيعي، دانشگاه شهيد بهشتيارشد جغر كارشناس. 3
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  مقدمه

هاي اقليمي در يك بستر جغرافيايي تأثيرات متفاوتي را در پذيري مؤلفهثبات و يا تغيير

در اين ميان انسان به عنوان موجودي . ها و عملكردهاي موجودات زنده دربر داردمكانيسم

دهد، خونگرم بيشترين واكنش را نسبت به تغييرات اقليمي به ويژه تغييرات دمايي نشان مي

گراد دما ممكن است منجر به مختل شدن درجه سانتي 2يا  1ش يا افزايش چرا كه كاه

ترين شيوه هاي بالقوه محيطي منطقي گيري از انرژيدر اين راه بهره. هاي انساني شودفعاليت

  .دستيابي به آسايش دمايي است

صورت هاي روزمره انساني معموالً در دو نوع فضاي باز و محصور با توجه به اينكه فعاليت

به . گيرد تأثير شرايط اقليمي نيز بر فيزيولوژي انساني در اين دو محيط متفاوت استمي

طوري كه در فضاي آزاد عناصر مختلف اقليمي، از قبيل دماي هوا، رطوبت، جريان هوا، تابش 

 گذارند و تنها عامل جداكننده بدن انسان ازآفتاب و بارندگي به طور مستقيم بر انسان تأثير مي

هاي شرايط محيطي، نوع لباس و ميزان فعاليت وي است، مضاف بر اينكه شرايط اقليمي محيط

بنابراين بديهي است كه در . باز تأثير زيادي در شرايط اقليمي محيط داخل ساختمان دارد

ايجاد محيطي سالم و مناسب براي فعاليت انسان، تأمين نيازهاي حرارتي انسان در هر دو نوع 

  .  شده ضروري استفضاي ياد 

هاي علمي در اين زمينه متعدد است از جمله كارهاي انجام شده در اين زمينه در سابقه فعاليت

را در كنترل دماي فضاي ) فضاي سبز(نقش محيط بيروني ) 1974(سطح جهاني كار  گريفتس 

  .هاي برودت تبخيري را پيشنهاد كرده است داخل ساختمان توضيح داده و روش

كند و استفاده بهينه از حداكثر به انتخاب محل ساختمان اشاره مي) 1979(گريشفيلد  .هاوارد

وي عوامل تابش، باد و جهت استقرار . داندشرايط خرد اقليم محلي را در آسايش مفيد مي

هايي جهت استفاده از تابش حلساختمان را در كنترل حرارت فضاي داخلي توضيح داده و راه

بعد از اين تحقيقات ). 1377بيرقدار،(كردن ساختمان ارائه نموده است،  خورشيدي براي گرم

به صورت علمي شرايط رطوبتي و حرارتي را در » ويكتور و آلدار اولگي« 1975در سال 

رابطه با احتياجات انسان و طراحي اقليمي مطرح نمودند و اقدام به ترسيم جدول بيوكليماتيك 

كار وي را تكميل كرد و در آن حدود ) 1976(» پاروچ گيوني«در دنباله كار الگي، . نمودند
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انسان را مشخص ) بيوكليماتيك(سازي در تامين نيازهاي رفاهي هاي ساختمانموثر بودن شيوه

فيض و قباديان، (اقليمي ساختمان فراهم نمود،  ـكرد و جدولي تحت عنوان جدول زيست 

تر شرايط بيوكليماي ساختماني محيط ي جزئيبراي ارزياب)  1971(نيز » كارل ماهاني«) 1380

، احداث ساختمان در مناطق گرم و خشك را )1986(» كارمونا«. يك سري جداول تهيه كرد

  .و پيشنهادهاي ذيل را ارائه كرده است. مورد بررسي قرار داد

هاي ها دو طبقه، بافت فشرده با حداقل دريافت آفتاب، در صورت احداث برج ساختمان

  .ها بايستي در كنار هم و به صورت انبوه ساخته شوند ساختمان مرتفع،

هدف اصلي كاهش حرارت ساختمان در تابستان باشد و كسب حرارت در زمستان در اولويت 

ها بلند و سقف. از برودت تبخيري در اطراف ساختمان استفاده شود. گيرددوم قرار مي

  .ي مسكوني جدا باشدها زا هستند از اطاقآشپزخانه و حمام كه حرارت

انرژي و ايجاد تعادل بين دماي بيرون و  از ديوارهاي ضخيم با مصالح سنگين جهت ذخيره

شيده و يا دهليز ورودي در .دماي فضاي داخلي، دهليز ورودي به ساختمان به صورت سرپو

، تنش گرمايي را در سنگاپور مورد )1989(» نئول«. محوطه درخت كاري شده استفاده شود

ها ارائه  ررسي قرار داده و با توجه به باد غالب شهر پيشنهادهايي در مورد ارتفاع ساختمانب

هاي بلند با توجه به افزايش سرعت باد با  وي معتقد است احداث ساختمان. كرده است

جويي در زمينه صرفه. رسدارتفاع، در كاهش تنش گرمايي براي ساكنين آن مفيد به نظر مي

هاي  ، در گزارش سازمان جهاني هواشناسي روش)1990(» ماكي«ساختمان مصرف انرژي در 

هاي فسيلي را با استفاده از طراحي  رياضي مناسب براي به حداقل رساندن ميزان سوخت

همچنين، سازمان جهاني هواشناسي در گزارش ديگري كه . اقليمي ساختمان ارائه كرده است

، رابطة بين شرايط جوي و مصرف گاز را در تنظيم شده) 1997(» دگري وفا ترسون«توسط 

ها بررسي  ها مورد بررسي قرار داده و كاهش مصرف سوخت گاز را در ساختمان ساختمان

هاي اقليمي توضيح داده است، كرده و كاهش مصرف سوخت گاز را با كاربرد بهينه پتانسيل

 ).1377بيرقدار، (

ذير نفت، آلودگي شهرها و صدمات پدر كشور ما نيز با توجه به كاهش ذخائر پايان

هاي فسيلي به محيط زيست توجه به اقليم و طراحي اقليمي از نيمه دوم ناپذير سوخت جبران
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از اولين كارها انجام شده، در اين . هجري شمسي مجدداً مورد توجه واقع گرديد 1350دهه 

با ايجاد تغييراتي در وي . اشاره كرد) 1349(» مهندس عدل«توان به كار تحقيقاتي زمينه مي

هاي حرارتي موجود در روش كوپن، شرايط اقليمي شهرهاي ايران را ارزيابي كرد و آستانه

با استفاده از ) 1356(» جمشيد رياضي«. براي اولين بار نقشه بيوكليماتيك ايران را ارائه نمود

در رابطه با   ايستگاه سينوپتيك كشور نقشه نقشه تقسيمات اقليمي را 43اطالعات اقليمي 

متأسفانه چون نقش عناصر ساختماني . كارهاي ساختماني بر اساس شاخص الگي تهيه نمود

كار جمشيد . در كنترل شرايط حرارتي فضاهاي داخلي در پيشنهاد الگي مشخص نيست

با استفاده از )  1368(» مرتضي كسمايي«. رياضي نتوانسته است مورد توجه كامل قرار گيرد

هاي مختلف دستگاه سينوپتيك، اقليم 43يماي ساختماني و با استفاده از آمار جداول بيوكل

 1373ايران را به منظور استفاده در مسكن و معماري تهيه نموده است؛ ولي همچنين در سال 

بندي اقليمي ايران را در رابطه  ايستگاه هواشناسي اولين پهنه 591با استفاده از اطالعات اقليمي 

 23مسكوني با  استفاده از روش ماهاني ارائه كرده است كه براساس آن كشور به هاي با محيط

هم در كتب آسايش بوسيله ) 1376(» محمود رازجويان«. گروه اقليمي تقسيم شده است

هاي اقليمي  هاي مناسبي براي استفاده بهينه از پتانسيل معماري همساز با اقليم، دستورالعمل

ايستگاه  48هاي هواشناسي با استفاده از داده) 1372(» ضا كاويانيمحمد ر«. ارائه نموده است

اقليم انساني ايران بر اساس شاخص ترجونگ  سينوپتيكي به بررسي و تهيه نقشه زيست

نوع  19تيپ بيوكليمايي و در ماه زوئيه به  12پرداخته و بيوكليماي ايران را رد ماه ژانويه به 

ساله  20بر اساس آمار ) 1376(، »عساكره و سعيد موحدي حسين«. بيوكليما تقسيم كرده است

هاي هواشناسي شهرهاي مختلف خوزستان دماي مؤثر جهت طراحي اقليمي در مناطق  ايستگاه

گيري از خاصيت گرمايي مصالح در ارتباط با بهره. اندشمالي و جنوبي خوزستان محاسبه كرده

طول روزهاي موجود در ) 1375(، »صيبيسعيد موحدي، محمد م«در رابطه با شرايط آسايش 

محدوده آسايش خارج از محدوده آسايش استان چهار محال و بختياري را محاسبه و 

محمد «. چگونگي افزايش محدوده آسايش  با استفاده از مصالح مناسب را توضيح داده است

محدوده  هاي اقليميبا استفاده از داده) 1375(» تقي رضائي حريري و مهندس ريما فياض

آسايش حرارتي را براي شهر تهران با هدف تأمين شرايط مناسب داخلي ضمن كاهش مصرف 
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هاي فسيلي در اوقات سرد و نيروي برق در اوقات گرم سال مورد بررسي و ارزيابي سوخت

  .اندقرار داده

ي تبريز ارائه هاي اقليمي به ارزياب زيست اقليم انسان، با استفاده از داده)1378(» سعيد جهانبخش«

- با استفاده از اطالعات هواشناسي نقشه) 1381(» رضا داوري، اسماعيل نصرآبادي«. نموده است

زهرا «. اندبندي زيست اقليمي را به ترتيب براي دو استان آذربايجان و كردستان تهيه كردههاي پهنه

بندي هاي پهنهاسي نقشهبا استفاده از اطالعات هواشن) 1382(» پورخادم نمين،  مهدي آزاد واري

جمال «هاي اقليمي را به ترتيب براي شهر اردبيل و نيشابور تهيه كرده؛ همچنين، به پايان نامهزيست

دربارة بررسي و تحليل شرايط آب و هواي كرمانشاه با تأكيد بر همسازي الگوي ) 1382(» نجفي

ت الگوي معماري در استقرار دربارة ميزان تبعي) 1383(» عبدالرضا تقديري«معماري مدارس، 

دربارة مقايسة الگوي ) 1383(» غياثي«واحدهاي مسكوني شهر تربت حيدريه از شرايط اقليمي، 

دربارة اقليم معماري ) 1386(، »علي سعادت«معماري قديم و جديد از شرايط اقليمي شهر كاشمر، 

  . اشاره كردتوان دربارة اقليم معماري شهر سقز مي» هيوا سلكي«شهر كوهدشت و 

اقليمي مورد در اين مقاله با توجه به مشكل گرما در فضاهاي باز شهر دزفول، ابتدا شرايط زيست

  .هاي مناسب طراحي معابر و حياط براي دزفول ارائه شد بررسي قرار گرفت، سپس روش

  

  روش مطالعه

به فاكتورهاي  اقليمي دزفول فضاهاي آزاد شهر دزفول، آمار مربوطبراي مطالعه شرايط زيست

اقليمي متوسط حداقل و حداكثر دما، متوسط حداقل و حداكثر رطوبت نسبي، يخبندان، بارش، 

 -2005(ساله  45تابش و سمت و سرعت باد از ايستگاه سينوپتيك دزفول در دوره آماري 

-واردن و دماي مؤثر شرايط زيستهاي پنسپس با استفاده از شاخص. آوري شدجمع) 1961

هاي سرد و هاي بيوكليماتيك حاكم در دورهانساني شهر دزفول ارزيابي شده و تيپ اقليمي

، AutoCADافزارهاي كامپيوتري در نهايت، با استفاده از نرم. گرم سال مشخص شد

SURFER اشكال و نمودارها ترسيم گرديد.  
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  ها روش مواد و

  واردنشاخص پن

  : ا دو گروه از عواملمعيار راحتي بافت رابطة آسايش انسان را ب

انساني چون پوشاك وگرماي متابوليستي حاصل : عوامل جوي چون باد، دما و تابش؛ ب: الف

را مطالعه كرده است كه نتيجه به صورت ) رفتار غالب انسان در محيط بيرون(از قدم زدن 

ديگر يك دسته نمودارها، وضعيت آسايش انسان را در سايه و دسته . شودنموداري ارائه مي

  .دهندشرايط آسايش اورا در آفتاب به ازاء فاكتورهاي زير نمايش مي

  هاي تابستاني، پاييزي، بهاري و زمستانيلباس) الف

  )محور قائم(دماي خشك هوا )  ب

  )محور افقي(سرعت جست باد موجود در بافت )  ج 

ك قرار مال) ,VG(به جاي سرعت متوسط باد ) VG(واردن سرعت جست باد در معيار پن

هاي گيرد زيرا به استناد تحقيقات كافي، مردم در كوچه و خيابان، به خصوص در گذرگاه مي

باريك، غالباً نسبت به توفندگي و تالطم هوا يعني سرعت و جهت ناگهاني آن كه از 

دهند، سرعت جست از طريق رابطة العمل نشان مي خصوصيات جست است برعكس عكس

  .شودزير محاسبه مي
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1 0
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• VG= 1.35 VG,  
• VG  =سرعت جست در ارتفاع گراديان بر حسب متر بر ثانيه  

• VG, =سرعت متوسط در ارفاع گراديان برحسب متر بر ثانيه  

  

به ترتيب سرعت جست در ارتفاع گراديان ايستگاه هواشناسي  ,VZ10و   VZ10در روابط فوق 

ارتفاع معين در ايستگاه و بافت مورد مطالعه  Z10انيه و بافت مورد مطالعه بر حسب متر بر ث

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

             13                           گيري فضاهاي آزاد در شهر دزفول براساس شرايط اقليمي سازي جهت بهينه

 

 

ارتفاع گراديان باد در ايستگاه هواشناسي و بافت مورد مطالعه بر  ZG2و  ZG1برحسب متر، 

) 1(هاي عددي ايستگاه و بافت مورد مطالعه است كه از جدول قوه  B2و   B1حسب متر و 

  )1379رازجويان، . (شوداستخراج مي

 

  هاي مختلفدر باقت Bار مقد: 1جدول

  مشخصات بافت  نوع بافت
   Bمقدار 

  )قوه جست(

  07/0  درياي آزاد، بيابان، پهنه يخ  گونه اول

  09/0  هاي كوتاهروستاي باز، درختان پراكنده، خارزار، بوته  گونه دوم

  گونه سوم
اي، شهرهاي كوچك، محدوده كامالً محيط حومه

  كاري شدهدرخت
14/0  

  گونه چهارم
هاي بلند متعدد در مراكز شهري، ختمانسا

  هاي صنعتي توسعه يافته محدوده
20/0  

  1379رازجويان، : مأخذ      

   

. به منظور بررسي و تحليل وضعيت گرمايي بافت شهري از معيار آسايش بافت استفاده شد 

وجود در بدين منظور با انتقال معدل بيشينه و كمينه هر ماه بر محور افقي و سرعت تند باد م

هاي سال به ارزيابي وضعيت گرمايي اردبيل با توجه به منطقه آسايش سايه بافت قائم كليه ماه

هاي مختلف را با استفاده ارزيابي وضعيت گرمايي ماه 4تا  1نمودارهاي . پردازيمو آفتاب مي

  .دهدواردن نشان مياز روش پن

ريه از نظر عابر پياده با پوشش زمستاني در هاي ژانويه،  فوبا توجه به اشكال مزبور هواي ماه

متر بر  5/1لكن در شرايط آفتابي به شرط وزش باد با سرعت كمتر . حالت سايه سرد است

در ماه مارس در آفتاب در صبح هوا . تواند در نيمروز مطبوع باشدثانيه هوا براي عابر پياده مي

ست و در سايه هوا سرد و فقط در سرد ودر نيمروز هوا مطبوع ودر بعداز ظهر هوا گرم ا

با شروع فصل بهار و گرم شدن تدريجي . باشدنيمروز هوا مطبوع است و مابقي هوا سرد مي

در . ها در سايه كمي سرد و نيمروز مطبوع استهوا، در ماههاي آوريل و مي هواي صبح
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ژوالي و آگوست هاي ژوئن، در ماه. باشدشرايط آفتابي نيمروز گرم و ساير اوقات مطبوع مي

ها مطبوع و مابقي روز هواي گرم نامطلوب، بر چه در سايه و چه در آفتاب فقط هواي صبح

ها مطبوع و در ماههاي سپتامبر و اكتبر در شرايط آفتابي هواي صبح. باشدمنطقه حاكم مي

ر در ماههاي مارس و نوامب. مابقي روز گرم و نامطبوع است و در سايه هوا كالً مطلوب است

متر بر ثانيه هوا  5/1ها سرد و نيمروز به شرط وزش باد با سرعت در آفتاب هواي صبح

گيريم با بنابراين، نتيجه مي. مطلوب و در سايه هوا سرد و بايد از پوشش زمستاني استفاده كرد

هاي گرم سال به شرط وجود سايه و جريان محسوس هوا توجه به گرماي دزفول در ماه

دار بودن مكان و  بنابراين، در طراحي فضاهاي آزاد بايد سايه. اس خواهد شدراحتي نسبي احس

  .دور بودن از تابش آفتاب فصول گرم  در نظر گرفته شود

  

    
  واردن فصل زمستانپن: 1نمودار

    
  پن واردن فصل بهار: 2نمودار
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  پن واردن فصل تابستان: 3نمودار

    
  يزپن واردن فصل پاي: 4نمودار

  

  نيازهاي حرارتي فضاهاي آزاد دزفول

توان نيازهاي حرارتي فضاهاي هاي انجام شده، ميبا استفاده از نتايج به دست آمده از بررسي

با مقايسه حدود تغييرات شرايط حرارتي هواي دزفول . آزاد دزفول را در طول سال تعيين كرد

اس پوشيدن مردم در طي فصول و احساس آسايش در مواقع مختلف و با توجه به نحوة لب

گراد به ترتيب به عنوان حد پايين آسايش در آفتاب و درجه سانتي 18و  12مختلف دماهاي 

هاي همدماي آستانه حرارتي حد پايين آسايش در سايه تعيين شد و براي اين منظور منحني

ؤثر هر ماه با بدين منظور، ابتدا تغييرات دو ساعته دماي م. فضاهاي آزاد دزفول ترسيم شد

)4. :استفاده از فرمول 10) 1
100

RH
ET t t  = − − − 

 
  )سازمان هواشناسي كشور( 

• ET  دماي مؤثر�  

• t  گراددما به سانتي  

• RH  رطوبت نسبي  
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هاي و بر اساس ارقام جدول مذبور منحني) 2جدول. (و نمودار دماي ساعتي محاسبه شد

درصد از  6/7بر اساس دياگرام مذبور ) 5نمودار. (هاي حرارتي ترسيم گرديدهمدماي آستانه

 3/63درصد از مواقع سال هوا مطلوب است، و حدود 1/29مواقع سال هوا كامالً سرد و حدود

  .درصد از مواقع سال شرايط گرم بر منطقه حاكم است

 

  تغييرات دماي مؤثر دزفول در فواصل زماني دو ساعته: 2جدول
 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر اوت ژوالي نژوئ مي آوريل مارس فوريه ژانويه  ساعت

0 9/2 12/2 14 18/7 22/2 23/8 26/1 25/7 21/1 19/2 14/7 10/2 

2 8/5 10/2 13/2 18/2 21/2 23/1 25/2 24/8 20/1 18/8 13/8 9/8 

4 7/9 9/1 12/9 17/8 208 22/2 24/5 24 19 17/8 13 9/1 

6 7/3 8/7 12/7 16/3 20/1 21/9 24/03 23/6 17/3 17/1 12/5 8/6 

8 8/1 9/8 13 18/1 21/2 22/8 24/9 24/2 19/8 18/2 13/2 9/5 

10 12/9 16/1 17/2 22 25/2 28 29/2 29/1 26/1 23/1 18/1 13/8 

12 15/2 19/8 20 24/2 28/1 31 32/1 33/1 29/8 26/2 21 16/2 

14 16/9 21/6 21/1 25/4 29/5 32/3 33/6 33/6 31/4 27/8 22/2 17/5 

16 16 20/2 20/8 24/8 28/7 31/7 32/8 32/8 30/7 26/8 21/8 16/8 

18 13/8 17/2 18/2 23 26/5 29/1 30/8 30/2 27/8 24/2 17/1 14/8 

20 11/2 14/2 16 20/8 24/1 26/2 28/1 27/9 24/1 21/8 16/8 12/2 

22 10/2 13/2 15 19/8 23/1 25/1 27 26/8 22/2 20/2 15/8 11/1 

24 9/2 12/2 14 18/7 22/2 23/8 26/1 25/7 21/1 19/2 14/7 10/2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي حرارتي دزفول در فضاهاي آزادمحدوده آستانه: 5نمودار

  

2 4 6 8 10 12
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

10

18
21
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شود كه شود كه در دزفول نياز به سايه بيشتر از نياز به آفتاب احساس ميبنابراين، مشخص مي

راهكارهاي خاصي، شرايط حرارتي  توان با استفاده از عناصر اقليمي و در نظر گرفتنمي

توان با هدايت سايه به مي. فضاي آزاد را براي تأمين نيازهاي حرارتي انسان بهبود بخشيد

شرايط حرارتي فضاهاي مذكور را بهبود بخشيد و ...) بالكن، معابر، راهرو،(فضاهاي آزاد 

ز سايه در تابستان شود كه در طراحي اين فضاها در استفاده هرچه بيشتر اهمچنين، سعي 

بنابراين؛ . كوشش به عمل آيد و تا جايي كه امكان دارد از ورود آفتاب جلوگيري به عمل آيد

با توجه به توضيحات باال اهداف عمدة طراحي اقليمي فضاهاي آزاد در دزفول به شرح زير 

  :است

  جلوگيري از نفوذ آفتاب به فضاهاي آزاد در مواقع گرم سال  .1

  ير بادهاي سرد زمستاني جلوگيري از تأث .2

  هدايت تابش آفتاب به فضاهاي آزاد در مواقع سرد سال .3

  

    طراحي اقليمي فضاي باز حياط

ها است كه اصوالً جهت تأمين جريان هوا، تابش و  حياط از جمله فضاهاي مورد نياز ساختمان

هاي ديگري ادهعالوه بر اينها، حياط استف. گيردنور به داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي

بدين منظور، . دهنده چند فضا دارد چون حريم تملك، وحدت دهنده بين عناصر خانه و ارتباط

براي اين منظور . پردازيمدر اين قسمت به بررسي حياط در دزفول از ديدگاه اقليمي مي

موقعيت انواع مختلف حياط را بر روي دياگرام موقعيت خورشيد ترسيم كرده، و وضعيت آن 

  .در ماههاي مختلف مورد مطالعه قرار داديم را

اين فرم حياط كامالً درونگرا و نسبت به . نشان دهنده يك حياط مركزي است 1شكل شماره 

اي را كه دارد، به چنين الگويي با بافت بسيار متراكم و فشرده. محيط خارج كامالً بسته است

حياط در سايه قرار دارد كه اين موضوع  دليل ايجاد سايه متقابل، در اين الگو هميشه بخشي از

  .با توجه به كم اهميت بودن كسب حرارت از خورشيد در مواقع گرم سال مناسب  است

دهد فقط با اين تفاوت كه جبهه نوع ديگري از اين گونه حياط را نشان مي 2شكل شماره 

اهاي جنوبي اين ارتفاع كم ديوار امكان استفاده نم. جنوبي ساختمان احداث نشده است
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و .  سازدبعدازظهر فراهم مي 15صبح الي  10ساختمان از تابش آفتاب را در محدوه زماني 

جبهه شرقي و . يابدميزان سايه در اين جهت به حداقل ممكن رسيده و گرمايش افزايش مي

  .گردندمند ميساعت از تشعشع آفتاب بهره 2غربي حياط نيز هر دو 

اين گونه . جنوبي كشيدگي دارد –دهد كه در جهت شمالي ن ميحياطي را نشا 3شكل شماره 

تواند اين گونه احداث ساختمان در زمين نيز مي. هستند Lحياط داراي ساختماني به شكل

هاي ساختمان، باعث ايجاد سايه در اين گونه نيز هريك از بال. بافت نسبتاً متراكمي ايجاد كند

  . يابدوح واقع در سايه ساختمان، افزايش ميمتقابل بر يكديگر شده و در مجموع سط

شود با كشيدگي ساختمان در جهت غربي  ، همانگونه كه در شكل مشاهده مي4شكل شماره 

جبهه . گيردشرقي جبهه جنوبي ساختمان مدت زمان بيشتري زير تابش آفتاب قرار مي –

مند بش آفتاب بهرهشرقي نيز در صبح مواقع گرم و جبهه شمالي نيز عصر مواقع گرم از تا

  .گيرندشوند و مواقع سرد سال به خاطر تغيير جهت خورشيد در سايه قرار مي مي

دهد كه در دو طرف آن به طور مجزا ساختمان احداث شده حياطي را نشان مي 5شكل شماره 

شود در تابستان زير نفوذ تابش آفتاب قرار گيرد در  اين نوع احداث ساختمان سبب مي. است

در اين نوع حياط جبهه . يابدكه مواقع سرد مدت زمان تابش آفتاب به نصف تقليل ميحالي 

شرقي صبح تابستان و جبهه جنوب غربي بعدازظهر فصل پاييز و زمستان از تابش خورشيد 

در صورت حذف ساختمان از ضلع جنوبي حياط الگوي ديگري از حياط به . شود مند ميبهره

شكل . پذير استنترل تابش آفتاب به ساختمان به راحتي امكاندر اين الگو ك. آيددست مي

شود گونه كه در شكل مشاهده ميهمان. دهداي از اين گونه حياط را نشان مينمونه 6شماره 

غربي در كليه مواقع سال تحت  كند و نماي جنوبمدت زمان تابش زمستاني افزايش پيدا مي

شرقي زمستانها از تابش لكن نماي شمال. گيردنفوذ تابش آفتاب تابش خورشيد قرار مي

غربي نماي  -با تغيير شكل حياط و كشيدگي آن در جهت شرقي. باشدخورشيد منع مي

در اين الگو زمان تابستاني در بعدازظهر ). 7شكل (شود،  جنوبي از تابش زيادي برخوردار مي

م شدن حياط در فصل گرم اين مسأله همراه با رسيدن دماي هوا به اوج خود باعث گر. است

در اين الگو ساختمان در يك طرف حياط احداث شده و كشيدگي آن در جهت شرقي . است

در اين حالت زمان تابش آفتاب زمستاني در . غربي است و نماي شمالي تابش كمي دارد –
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ر باشد و به دليل كاهش دما در اين موقع از سال از لحاظ جلوگيري از كاهش دما دها مي صبح

جنوبي  –با تغيير جهت حياط و كشيدگي آن در جهت شمالي . داخل حياط مناسب نيست

اين . در اين الگو زمان تابش تابستاني در صبح است) 8شكل(نماي شمالي تابش كمتري دارد، 

ميزان سايه ) 2ساعت (شود با رسيدن دماي هوا به اوج خود در بعدازظهر مسأله سبب مي

از طرف ديگر با . رسد ممانعت كندش كه در بعدازظهرها به اوج خود ميافزايش و از ميزان تاب

توجه به جلوگيري از نفوذ بادهاي گرم به فضاي باز بهتر است جهت ساختمان و حياط 

براي طراحي حياط در . طوري باشد تا از نفوذ اينگونه بادها به داخل حياط جلوگيري كند

در اين الگو ساختمان در يك طرف حياط . تاس 8ترين الگو شكل شماره دزفول مناسب

. جنوبي است و نماي شمالي تابش كمتري دارد -احداث شده و كشيدگي آن در جهت شمالي

در اين حالت زمان تابش آفتاب تابستاني در صبح است و به دليل افزايش دما در اين موقع از 

  .سال از لحاظ جلوگيري از افزايش دما در داخل حياط مناسب است

  

موقعيت حياط مورد نظر بر روي : 1شكل

  دياگرام مسير حركت خورشيد

موقعيت حياط مورد نظر بر روي : 2شكل

  دياگرام مسير حركت خورشيد
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موقعيت حياط موردنظر برروي :  3شكل

  دياگرام مسير حركت خورشيد

موقعيت حياط موردنظر برروي دياگرام : 4شكل

  مسير حركت خورشيد

اط مورد نظر برروي موقعيت حي: 5شكل

  دياگرام مسير حركت خورشيد

موقعيت حياط مورد نظر برروي : 6شكل

  دياگرام مسير حركت خورشيد

موقعيت حياط مورد نظر برروي : 7شكل

  دياگرام مسير حركت خورشيد

موقعيت حياط مورد نظر برروي : 8شكل

  دياگرام مسير حركت خورشيد
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  جهت معابر وخيابانها

هاي راههاي ارتباطي هم يكي از فاكتورهاي مهم در طراحي مجموعهجهات و ابعاد 

، )روز در سال 150حدود (زياد بودن تعداد روزهاي گرم اين شهر . سكونتگاهي است

با توجه به اين . نمايدها را در مواقع گرم سال ايجاب مي ضرورت تأمين سايه كافي در خيابان

آزاد، خيابانها و معابر بهتر است در جهتي واقع  مسائل و اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي

شوند كه تابش آفتاب تابيده شده در سطح خيابان در مواقع گرم سال به حداقل ممكن برسد و 

از كاناليزه شدن بادهاي گرم در سطح خيابان جلوگيري نمايد، لذا با توجه به اهميت مقدار 

ايجاد شده در سطح خيابان در تير ماه و به سايه ايجاد شده در مواقع گرم دزفول مقدار سايه 

با استفاده  16تا  8جهت جغرافيايي و در ساعات  12متر ارتفاع ديوار حاشيه خيابان در  4ازاي 

  .درج گرديده است 3از فرمول زير محاسبه، و در جدول 

sin

tan

h B
I

a

×= 

  :در اين رابطه

• I =عمق سايه ايجاد شده به متر  

• =h  ديوار واقع در حاشيه خيابانارتفاع  

• =a زاويه تابش خورشيد  

• =B زاويه بين امتداد خورشيد و ديوار مورد نظر  

  

شود، با توجه به موقعيت ظاهري خورشيد در  همانطوري كه در جداول مذبور مالحظه مي

. ها در ساعات مختلف روز، متفاوت است طح خيابانساية ايجاد شده در سطول روز، ميزان 

باشد كه با نزديك قدار سايه ايجاد شده در ساعات قبل از ظهر در جهات شرقي ميكمترين م

ظهر در  12شود و بيشترين سايه در ساعت شدن به ظهر خورشيدي از مقدار آن كاسته مي

شود كه با تغيير موقت خورشيد در بعدازظهر مقدار سايه  شرقي مشاهده مي –جهت غربي 

  . يابدمي ايجاد شده در سطوح شرقي افزايش
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  )دزفول(ي درحاشيه خيابان در اول دي ماه رمت 4عرض سايه اجاد شده در پشت يك ديوار : 3جدول

  S 15˚E  30˚E  45˚E  60˚E  75˚E  E  15˚W  30˚W  45˚W  60˚W  75˚W    زمان

  صبح 8ساعت 

زاويه 

  برخورد
63  48  33  18  3  12  27  78  93  118  133  148  

  6.4  8.9  10.8  12.2  11.9  5.5  2.5  0.64  3.7  6.6  9.09  10.9  عمق سايه

  صبح 10ساعت  

زاويه 

  برخورد
38.4  23.4  8.4  6.6  21.6  36.6  51.6  53.4  68.4  93.4  108.4  123.4  

  4.2  4.8  5.09  4.7  4.09  3.9  3.04  1.8  0.58  0.74  2.02  3.1  عمق سايه

  ظهر 12ساعت 

زاويه 

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

  3.6  3.2  2.65  1.8  0.97  3.75  3.6  3.2  2.65  1.8  0.97  0  عمق سايه

  بعدازظهر 2ساعت 

زاويه 

  برخورد
38.4  53.4  68.4  93.4  108.4  51.6  123.4  23.4  8.4  6.6  21.6  36.6  

  3.04  1.8  0.58  0.74  2.02  3.9  4.2  4.8  5.09  4.7  4.09  3.1  عمق سايه

  بعدازظهر 4ساعت 

زاويه 

  برخورد
63  78  93  118  133  148  27  48  33  18  3  12  

  2.5  0.64  3.7  6.6  9.09  5.5  6.4  8.9  10.8  12.2  11.9  10.9  عمق سايه

  

درجه شرقي  45در بين اين جهات جهت مناسب است و بعد از آن جهت مناسب جهت 

با وجود اينكه جهات جنوبغربي و . درجه نيز در اولويت بعدي قرار دارد 30جهت . باشد مي

ها و دومي بعدازظهر لكن اولي صبح. شدت تابش يكسان هستندجنوبشرقي هردو از لحاظ 

در بيان . از بين اين دو جهت، جهات به طرف شرق انتخاب شدند. كنندسايه زياد دريافت مي

توان به اين نكته اشاره كرد در مواقع گرم سال جهت تابش عمود بر انتخاب اين جهات مي

رن با زماني است كه دماي هوا به كمترين مقدار شود، و اين درست مقا امتداد شبكه معابر مي

 1تداخل اين دوعامل سينرژي. شود مند مي  رسد، و تمام سطح معابر نيز از سايه بهرهروزانه مي

ها و  كند و در نتيجه مشكالت ناشي از ماندگاري دماي هوا در سطح خيابانمنفي ايجاد مي

به مسأله جلوگيري از مقدار سايه در مواقع  از طرف ديگر با توجه. رسدها به حداقل ميكوچه

توان از تشعشع پراكنده و در حاشيه معابر مي) داردرختان خزان(سرد سال با ايجاد فضاي سبز 

شود با ايجاد طوري كه در شكل مشاهده ميهمان) 11(انعكاسي خورشيد استفاده كرد، شكل 
                                                 

سينرژي مثبت شامل عمل متداخل دو يا چند عامل است كه اثر نهايي آنها بيشتر از جمع عمل آنها در  .1

  ).1381طاوسي، (شود، حالت مستقل مي
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آيد و در به اين فضاها فراهم مي دار، در فصول سرد سال امكان نفوذ آفتابدرختان خزان

- در صورت انتخاب معابر با جهت جنوب. نمايدمواقع گرم نيز از نفوذ آفتاب جلوگيري مي

هاي جهت غربي معبر را افزايش داد تا مدت  شرقي، بهتر است ارتفاع ساختمانشمال –غربي 

ا به خوبي نشان اين موضوع ر) 9(شكل . زمان سايه به معابر در مواقع گرم افزايش يابد

چرا كه در اين جهت نيمه جنوبي معابر در بيشترين روزهاي مواقع سرد در سايه قرار . دهد مي

همچنين، جهت شرقي . گيرند و همچنين جهت باد غالب منطقه هم در اين طرف قرار داردمي

با توجه به اينكه جهت ) 10(ترين جهت انتخاب شد، شكل و غربي نيز به عنوان نامطلوب

وزش بادهاي گرم و نامطلوب تابستان در جهات غربي است و اين جهت با جهت شمالي و 

توان نتيجه گرفت كه جهات انتخاب شده مناسب در رابطه مي. سازددرجه مي 90جنوبي زاويه 

  . هاي مناسبي هستندبا تأثير آفتاب از نظر جلوگيري از تأثير برودت بادهاي گرم نيز جهت

  

سير ارتباطي مورد نظر بر موقعيت م: 9شكل

  روي دياگرام مسير حركت خورشيد

موقعيت مسير ارتباطي مورد نظر : 10شكل

  بر روي دياگرام مسير حركت خورشيد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                            24  

  

 

  

  موقعيت مسير ارتباطي مورد نظر بر روي دياگرام مسير حركت خورشيد: 11شكل

  

  گيري و پيشنهاداتنتيجه

ي مشخص شد كه در فضاهاي آزاد شهر دزفول هاي مربوط به بيوكليماي انساندر بررسي

مشخص گرديد ) واردنپن(در رابطه با معيار راحتي بافت . شرايط بيوكليمايي گرم حاكم است

متر بر ثانيه و شرايط سايه شرايط مطبوعي در  5/1كه در صورت وزش باد با سرعت كمتر از 

ي مشخص شد كه در شهر دزفول هاي آستانه حرارتبا ترسيم منحني. شود اين فضاها ايجاد مي

هاي آسايشي مشخص شده براي اقليم با توجه به محدوده -به منظور رسيدن به شرايط زيست

درصد از  1/29درصد از مواقع سال به شرايط آفتابي نياز است و حدود  6/7اين شهر حدود 

  .م استدرصد از مواقع سال شرايط گر 7/63مواقع سال در محدوده آسايشي قرار دارد و 

  

  پيشنهادها

درجه + 15درجه و 30درجه و جهات قابل قبول  45استقرار ساختمان در جهت بهينه  −

  شمالي از مبدأ جنوب؛

  هاي رو به شمال؛ هاي پراكنده در شيب استقرار ساختمان −

  بيني فضاهاي گرمازا مانند آشپزخانه درگوشه پالن؛پيش −

درجه شرقي صورت  30تا  15ا جنوبي ي -استقرار معابر بهتر است در جهت شمالي −

  گيرد؛
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جنوبي بايد به طور متناوب قطع شده و امكان سايه به منطقه  -ضلع شرقي معابر شمالي −

  هميشه آفتاب را بدهد؛

شكل، اندازه و عمق آن (هاي ثابت خارجي با طراحي مناسب باناستفاده از سايه −

  ؛)هاي معماري و اقليمي منطقه باشد متناسب با ويژگي

ها با به عمق بردن بان براي پنجرههاي ثابت بهتر است ايجاد سايهباناحي سايهدر طر −

  ها در درون نماي ساختمان صورت پذيرد؛پنجره

عمودي و (هاي تركيبي بانهاي جنوبي و به ويژه غربي بهتر است از سايهدر مورد پنجره −

  .به صورت شبكه استفاده نمود) افقي
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