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 چکیده

این نقش در طراحی خانه ها و بناها و شکل دهی به  ب و هوایی نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان ها ایفا می کند.اقلیم و شرایط آ

سایش حرارتی منطقه عالوه بر ایجاد آ براساس اصول همساز اقلیم هرطراحی ساختمان ها  سکونتگاه های انسان ها بسیار بارز می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تطابق و عدم  سبب کاهش مصرف سوخت و سالم سازی محیط زیست خواهد شد. در فضای داخلی ساختمان،

بدین منظور از روش اولگی  .می باشد قرارگیری و کاربرد مصالح با شرایط اقلیمی حاکم بر شهر اصفهان در طراحی، مدرن تطابق معماری

تا  1591ن از داده های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک طی دوره اماری م ساختمانی می باشد و متناسب با آکه یک روش زیست اقلی

نتایج  باشد.عناصر ارزیابی شده متناسب با این روش بیشینه و کمینه دما،بیشینه و کمینه رطوبت نسبی می  استفاده شده است. 1111

بیشترین رطوبت نسبی و کمترین درجه حرارت در ماه دسامبر می باشد و همچنین بیشترین درجه  این پژوهش حاکی از آن بوده که:

بیشترین میزان را به خود اختصاص داده لذا  والی و آگوست بیشترین درجه حرارتدر ماه های جرخ داده است. حرارت در ماه جوالی 

از نقاط قوت موجود در بنای پایانه صفه: استفاده از پنجره های سرتاسری در هتل و  ل سرمایشی ضرورت می یابد.استفاده از وسای

رستوران برای بهره گیری از حداکثر نور جنوب می باشد. استفاده از نمای ساده با رنگ روشن که باعث عدم جذب نور خورشید می شود. 

که باعث خنکی هوا و سایه افکنی بر روی نمای بنا می شود و هم فضایی برای نشستن مسافرین  استفاده از فضای سبز کافی در جلوی بنا

فراهم کرده اند. برای جلوگیری از ورود نور مستقیم به بنا از تیغه های عمودی و افقی استفاده شده است و همچنین با کاشت درختان 

 باعث تعدیل هوا و کاهش دما شده است.

 آسایش حرارتی،زیست اقلیم،نور جنوباشناسی سینوپتیک،واژه های کلیدی:هو

 مقدمه

ب و هوایی در برابر عوامل د،به علت رعایت اصول و معیارهای آگذشته ساخته می شمسکن ها و ساختمان هایی که در 

یکی بشر با رشد تکنولوژ اما کرد، از شرایط اب و هوایی سرد و گرم حفظ می به طوری که جوی عملکرد خوبی داشته،نامساعد 
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ب و هوایی در ساخت و سازهای مسکن و ی های فسیلی موجب شد معیارهای آز انقالب صنعتی و دستیابی به انرژبعد ا

 (.38 ،1831)اسپنانی، ساختمان به بوته فراموشی سپرده شود

 ذیل می باشند:وستونشرح ه ب سراسر جهان به خود معطوف داشته است،ته مطالعاتی که نظر محققان را در ازدس

در فصل زمستان مقاومت در برابر اتالف و  گفته است: اقلیم معماری دارای دو هدف عمده است که عبارتند از: (1353)1البس

خروج حرارت به بیرون از ساختمان و جذب هر چه بیشتر حرارت خورشیدی مانند پرتوی خورشیدی که از پنجره های جنوبی 

قاومت در برابرتابش خورشید با ت این اهداف عکس می گیرند یعنی من که سرمایش مورد نیاز اسدر فصل تابستا می تابد.

روشی را برای تقسیم بندی  (1511ایجاد سایه و اتالف هر چه بیشتر حرارت داخل ساختمان مورد نظر میباشد. ترجونگ )

شود  یم بندی زیست اقلیمی انسانی محسوب میزیست اقلیمی ایاالت متحده ارایه داد که یکی از معتبر ترین روش های تقس

ن نقش پدیده های جوی آ( نموداری را پیشنهاد داد که در 1518)1.اولگی اعتبار این روش استفاده از عناصر مهم اقلیمی است

 هاآن  رهایی بودند که به جهت اثر مستقیمدما و رطوبت نسبی مهم ترین فاکتوسایش انسان به تفکیک روشن شده بود، آدر 

سایش و آ( گفته است: منطقه 1511)8 گیونی نها تاکیید شده است.آلگی بر وبر روی اسایش انسان در جدول بیوکلیماتیک ا

برای شرایط زیست اقلیمی و نیاز  شرایط زیست اقلیمی مختلف را در ارتباط با دو عنصر دما و رطوبت نسبی مشخص نمود.

( این نظریه را 1831ی رطوبت نسبی مورد استفاده قرار گرفت. بپیروهمکار)های ساختمانی متوسط بیشینه ی دما و کمینه 

درجه سلسیوس 8/18این طیف از  دامنه های متفاوت دارد. ارایه داد که : دمای مناسب برای راحتی انسان از نگاه پژوهشگران،

لسیوس که به عنوان باال ترین درجه درجه ی س1/11که به عنوان پایین ترین درچه قابل قبول در انگلستان پیشنهاد شده تا 

اطلس زیست  ( گفته است:1118سایش توسط محققین امریکا پیشنهاد شده تغییر پیدا میکند. مورلون گالوز وهمکاران )آ

سایش )معادله ی پیشنهادی الیمز( به همراه چارت زیست اقلیمی آاقلیم انسانی مکزیک را بر اساس تعریف و تعیین منطقه 

( مطالعاتی مرتبط با خاک و 1113سوریانارایانا ) گرام گیونی برای کنترل زیست اقلیم داخل ساختمان تهیه کردند.و دیا اولگی

( در 1833خلیلی) خشت در ایران انجام دادند که در این مطالعات مشخص شد که بیشتر بناهای ایران از خشت بوده است.

نسبت به خاک و  ک کامل بسیاری از مردم عام و همچنین متخصصان،عدم در تحیق انجام شده،به این نتیجه رسیده است که:

معماری خاکی موجب پنهانی ویژگی های شاخص معماری خشتی شده است و معماری خشتی گذشته ،امروزه با علم مقاومت 

دم گرفته مصالح و محاسبات فنی ناممکن به نظر رسیده و حتی جرأت زدن طاق خشتی با دهانه بیشتر از سه متر را از مر

در  (به پژوهش در مورد موضوع معماری همساز با اقلیم روستای کندوان پرداختند.1833سنایی) گرجی مهلبانی، است.

مطالعات به عمل امده منطقه کندوان به عنوان عملکرد واحد های مسکونی مطلوب بوده و از نظر اقلیمی شرایط مناسب برای 

(به ارزیابی شاخص های آسایش دمایی و معماری همساز با اقلیم روانسر 1833لهی)عبدا ساکنین فراهم نموده است. طاووسی،

پرداختند.پژوهش انجام شده نشان داد که دمای هوای بیرونی بیشتر سرد و در دوره ی کوتاهی گرم است،که بهبود شرایط 

ارگیری مصالح ساختمانی به ک میکرو کلبمایی فضای درونی ساختمان ها مسنلزم به کار گیری سیستم های گرمایشی،

مناسب،تهویه فضای مناسب برای استفاده از فضای ازاد در شب های گرم سال برای سیستم های سرمایشی است.ملک حسینی 

از تحلیل و بررسی این مقاله به این نتیجه رسیدند که: در شهرهای سردسیر باید از مصالح با ظرفیت  (1835) و درگاهی

                                                 

Waston,DLabs,K-1 

Olgyay-2 
Givoni-3 
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رارت از طریق پوسته ساختمان استفاده شود و برای بهره گیری از انرژی تابش افتاب پوشش سقف حرارتی زیاد جهت کنترل ح

به بررسی  (1851مهدی پور و جعفری) جر و چوب باشد.آخارجی تیره رنگ انتخاب گردد و مصالح به کار رفته باید از سنگ و 

چون  موضوع تکنولوژی مورد بحث قرار گرفت،جایگاه دانش و صناعت بومی در آموزش معماری پرداختند.دراین پژوهش 

تکنولوژی مشابه یک عامل درونی در معماری فراتر از ابعاد فنی نقش بسیار مهم و بنیادی در شکل گیری و توسعه معماری 

گرجی مهلبانی و  دروس طراحی معماری. دروس فنی،دروس وابسته، که به سه دسته تقسیم میشود: کند، ایفا می

به بررسی معماری همساز با اقلیم در خانه های کاشان پرداختند.با توجه به شرایط اب و هوایی شهر کاشان  (1851همکاران)

معماری بناهای این شهر از نوع معماری مناطق گرم و خشک میباشد.هدف در طراحی بناها و خانه های شهر کاشان استفاده 

به بررسی بازشناخت تجربیات معماری بومی در  (1851مکاران)بهینه از شرایط اقلیمی و محیطی بودده است. رحیم نیاو ه

جنوب خراسان جهت حفاظت و مرمت معماری خشتی. باتوجه به مطالعات به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که بهره گیری 

صالح هم سانی و هم سویی با تجربیات معماران سنتی و ا ،اهی ظریف به تجربیات گذشتهاز فرهنگ و معماری بومی نگ

سعادتی  جعفری، نظریات انها میتواند از نتایج خوب یک تعامل باشند که دستیابی به آنها غیر ممکن نیست. مهدوی پور،

(به ارزیابی جایگاه جلوخان در معماری مسکونی بومی ایران پرداختند.دراین مقاله جلوخان به عنوان یک آغاز فضای 1851)

مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یک مفصل و مرز بین داخل و خارج را  خانه هاست،ارتباطی در ابتدای سلسله مراتب برخی 

کند.همچنین زمینه ای برای شکل گیری تعامل اجتماعی تعریف میکند و جلوخان بستری مناسب برای درک بهتر بنا محیا می

   بین مردم فراهم میکند.

 موقعیت جغرافیایی

مترمربع 11111هزارمترمربع با زیر بنای 89شهر اصفهان، ابتدای جاده اصفهان ـ شیراز به مساحت  پایانه مسافربری صفه واقع در جنوب

توسط ریاست محترم جمهوری وقت افتتاح شده و وظیفه سرویس دهی به شهرهای  1811مترمربع فضای سبز در خرداد ماه 11111و

نفر مسافر از این 11111عهده داشته و بطور متوسط روزانه حدود استان اصفهان و اکثر نقاط کشور بخصوص شهرهای جنوبی کشور را به 

 پایانه جهت مسافرت استفاده می کنند.
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 ( موقعیت نسبی پایانه صفه1شکل)

 

 ( پالن پایانه صفه2شکل)

 داده ها و روش ها

حداکثر دما  اقلیمی حداقل دما،از عناصر 1111تا  1591بدین منظور از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصفهان طی دوره ی اماری 

سایش فیزیولوژیکی انسان یکی از کلیموگرام های که شرایط آ گیسی زیست اقلیم ساختمانی از روش اولبه منظور برر استفاده شده است.

 بهره گیری شده است. را ارزیابی می کند؛
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 هایافته

در ماه آگوست با توجه دما و شرایط حرارتی باعث شده که بیشترین اختالف دما در شب و روز داشته باشیم؛ به طوری که در روز در 

درصد رطوبت می باشیم  89محدوده آسایش در پناه باد و رطوبت قرار بگیریم بنابراین در محیط برای دستیابی به آسایش نیازمند بیش از 

وری باشد که شرایط آسایش را فراهم کند. در شب شرایط دمایی و رطوبتی در محدوده ای قرار دارد که اندکی با از سوی دیگر باد ط

کیلو کالری در ساعت انرژی تولید شود.  1129شرایط آسایش فاصله دارد بنابراین برای این که در محدوده آسایش قرار بگیریم باید حدود 

ما و حرارتی باعث شده که کمترین اختالف دما را در شب و روز داشته باشیم. به طوری که هم در شب و اما در ماه ژانویه با توجه شرایط د

 19کیلو کالری در روز و بیش از  19به تولید حدود هم در روز از محدوده آسایش فاصله داریم و برای این که در این محدوده قرار بگیریم 

در روز در محدوده آسایش کامل و در  11و  8نین از  نمودار مشخص است که در ماه های کیلو کالری در ساعت در شب نیازمندیم. همچ

در روز نیاز به باد و رطوبت تقریبا باالیی نیاز است  3و  1و  1ماه،  8کیلو کالری انرزی در ساعت می باشیم.در  19-11شب نیاز به حدود 

بیشترین  1کیلو کالری انرژی در ساعت نیاز است. در این بین ماه  11حدود تا در محدوده آسایش قرار بگیریم و همچنین در شب تولید 

  (1نیاز را به باد و رطوبت دارد)شکل 

 

 

 ساختمانی اولگی ایستگاه اصفهان( نمودار زیست اقلیم 3شکل)

از ترمینال و برداشت های میدانی مشخص شد که در این بنا به منظور دعوت کنندگی و حرکت در  ی حضوری و بازدیدمراجعهبراساس 

 گذر است.1آن از یک فضای بدون سقف استفاده شده است که به منظور ایجاد نورگیری کافی برای فضای زیر 

 ژانویه

 

 فوریه

 

 مارس

 

 آوریل

 

 می

 

 ژوئن

 

 جوالی

 

 آگوست

 

 سپتامر

 

 اکتبر

 

 نوامبر

 

 دسامبر
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 جهت نورگیری پایانه( 9شکل)

در ورودی این بنا  باشد.می ی نمای ساده با رنگ روشن برای عدم جذب نور و هوای خنک فضای داخلهای خارجی بنا دارا دیواره

همچنین درب ورودی ترمینال کشویی بوده و به عنوان یک دیوار دوجداره  کند وراهرویی وجود دارد که به عنوان فیلتر ورودی عمل می

وجود درختان در چهار طرف بنا سبب سایه افکنی بر روی دیوارهای بنا  می شود.از جمله باد کند و سبب کنترل عوامل اقلیمی عمل می

بنایی دیگر قرار ندارد که باعث سایه افکنی بر روی بنای صفه شود، به همین علت ساختمان پایانه صفه، باز بوده و  چهار طرفشده است. 

اعث خنکی و در فصل زمستان باعث جذب انرژی خورشید و گرم این درختان در فصل تابستان ب در چهار طرف بنا درختانی کاشته اند،

 شدن محیط می شود.

 

 ( نمای ورودی اصلی پایانه صفه 5شکل)

برای مقابله با آفتاب در این بنا از مصالح با رنگ روشن، حداقل گرفتن ابعاد بازشوها، قرار دادن تابش گیرهای افقی و عمودی، دوجداره 

از گیاهان و قرار دادن پنجره های شمالی استفاده شده است. در نمای ترمینال سایه بان ها و تیغه هایی وجود کردن پنجره ها، استفاده 

دارد که برای جلوگیری از ورود نور مستقیم به داخل بنا تعبیه شده اند. همچنین با ایجاد پنجره در چهار طرف نمای ترمینال و ورودی 

از کوران هوا به عمل آورده اند. یکی دیگر ازروش های ایجاد کوران در فضای داخل، پیش بینی های متعدد در آن حداکثر استفاده را 

باشد. همچنین طرح و سازماندهی پالن به نحوی است که حداقل دو پنجره یکی رو به باد و دیگری پشت به باد برای هر یک از اتاق ها می

عالوه بر پنجره هایی که در چهار طرف نمای آن وجود دارد از طریق سقف نیز  امکان گردش هوا در ساختمان فراهم باشد. ترمینال صفه

شود. ایجاد نورگیر در سقف ترمینال فضای آن را روشن تر کرده است و باعث کیفیت بخشی به  فضای ترمینال شده است. از نورگیری می

دست می دهد، مبلمان داخلی بنا تغببر رنگ می دهند،  جمله معایب پنجره ها در سیستم گرمایشی: سطوح شیشه ای در شب گرما را از

روکش حرارتی باید در طول روز دو بار باز و بسته شوند می توان اشاره کرد. مزایای پنجره ها در سیستم گرمایشی: هزینه پنجره ها جزیی 

کار برد، با عایق کردن پنجره ها در شب از ساخت یک ساختمان را تشکیل می دهند، پنجره های خورشیدی را می توان همراه با یکدیگر ب

از تلفات ساختمان جلوگیری می شود. سیستم برودت و حرارتی پایانه صفه با استفاده از فن کویل ها می باشد. فن کویل ها در زیر سقف 

ا سیستم هایی هستند که و باالی دیوارها نصب شده اند و سرمایش و گرمایش تهویه فضای داخلی ترمینال را تامین می کنند. فن کویل ه

می توانند برای چند منطقه مورد استفاده قرار بگیرند. این سیستم شامل کویل حرارتی، برودتی، و یک فن و کنترل های مربوطه است که 
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مورد در باالی سقف و یا در زیر طاق و همچنین می تواند روی سقف نیز نصب شوند.فن کویل ها قادر هستند به منظور حرارت و برودت 

استفاده واقع شوند، که بستگی دارد که چه آبی)گرم یا سرد( به آن تغزیه شود. در دو سمت جنوب و شمال، پله هایی برای دسترسی افراد 

شود،خنک سازی که رطوبت باعث کاهش دمای خشک میبه هتل و فضاهای اداری ترمینال در طبقات باالتر وجود دارد. با توجه به این

نما و فواره در این بنا صورت گرفته است. بازشوها و پنجره های بنا رو به داخل باز  کاری و ساخت آب فزایش رطوبت وگیاههوا از طریق ا

می شوند که باعث ورود هوا از بیرون و پخش آن به داخل بنا صورت می گیرد. برخی دیگر از پنجره ها قابلیت باز شدن نداشته و تنها به 

 خورشید در باالترین قسمت تعبیه شده اند. منظور نورگیری از نور

 

 
 

 ی خارجی پایانه صفهها( نما6شکل)

 سطوح جذب انرژی خورشیدی:

 م:.سطوح قای1

کنند، این  ماه دریافت می ن را درخردادآیشترین مقدار پرتو آفتاب را در آذرماه و کمترین مقدار یوارهای جنوبی:دیوارهای جنوبی، بد

 بعدازظهر است. 8صبح تا 5 اواسط تابستان ازساعت کنند، و در دریافت میدیوارها از شهریور تا اسفند، پرتو افتاب را ازطلوع تا غروب 

 ، درتابستان حداکثرگیرند می معرض تابش آفتاب قرار تابستان در در زمستان بیشتر از این دیوارها جنوب غربی: دیوارهای جنوب شرقی و

 بعدازظهر 8تا1 صبح و 11تا5به ترتیب  بعدازظهرمی تابد، زمستان این ساعت ها 8تا8فتاب به دیوارهای جنوب غربی بین ساعت پرتو آ

 است.

 دیوارهای شرقی،غربی وشمالی:

ساعت   ح زودوآخرینماه، صب شهریور از تابستان ب این دیوارها می تابد، دیوارشمالی فقط بین فروردین تا در زمستان، پرتو آفتاب کمتر

 گیرد. می معرض تابش افتاب قرار های بعدازظهر در

در زمستان کمترین مقدار پرتو مستقیم افتاب را دریافت میکنند، این  .سطوح افقی:سطوح افقی وبام های مسطح، در تابستان بیشترین و1

 کنند. جنوب غربی دریافت میی و تابش است که دیوارهای جنوب شرق از مقدار مقدار، در زمستان حتی کمتر

بیشتری دریافت میکنند در زمستان، سطوحی که شیب آنها  پرتو  غربی است، درتابستان مقدار -.سطوح شیب داری ک جهت انها شرقی8

ار بهار و پاییز، سطوح شیب د در زمستان بیشترین مقدار پرتو آفتاب را نسبت به سطوح دیگر دریافت میکنند، دربه طرف جنوب است، 
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، به طور کلی سطوح شیبداری که شیب معرض تابش آفتاب قرار می گیرند ربیشتر از سطوح شیبدار شرقی و غربی د  درصد 11جنوبی 

 آن ها به سمت شمال است، در تمام فصل های سال کم ترین مقدار پرتو آفتاب را دریافت می کنند.

باعث می شود که باد را در خود حبس نکرده و شرایط الزم برای مقابله با  فرو رفتگی و برجستگی های موجود در نمای ساختمان ترمینال

قرار گیرد و از باد گیاهان و درختان در اطراف بنا در فصل تابستان موجب می شوند که نمای ساختمان در سایه  باد را ایجاد کند.

هتل پایانه صفه در  رختان و ساختمان می شود.باعث ایجاد یک هوای خنک در فضای مابین دجلوگیری شود به ویژه درخت کاج که 

اتاق های هتل در قسمت چپ قرار دارد و  زیرا به نوردهی زیادی نیاز ندارد.ای باریک و کوچک استفاده شده است؛ قسمت البی از پنجره ه

ر شیشه ای از سقف تا کف است به و در قسمت راست البی راهرویی قرار دارند که در انتهای هر دو راهرو یک تراس قرار دارد که دارای د

رستوران هتل در طبقه باالی  زیرا راهرو تنها از طریق تراس نورگیری می شود. منظور تهویه هوای درون راهرو و همچنین نوردهی کامل؛

قسمت جنوبی از در رستوران پایانه صفه در  از پنجره های باریک و بلند استفاده شده است.البی می باشد که در سراسر دیوار شرقی 

حداکثر  علت استفاده از این پنجره ها، پنجره های سرتاسری در کل دیوار استفاده شده که به عنوان ورودی تراس نیز عمل می کند.

در ضلع شرقی رستوران نیز پنجره هایی تعبیه شده است که علت ان را می توان تهویه هوای راهرو  استفاده از نور جنوب می باشد.

 دانست.

 نتیجه گیری

سایش قرار اکثر ماه های سال خارج از منطقه آحدود تغییرات دما و رطوبت هوای شهر اصفهان نشان می دهد که هوای شهر اصفهان در 

دارد و اصول طراحی معماری باید به گونه ای لحاظ گردد تا در ماه های گرم سال با کاهش درجه حرارت و در ماه های سرد سال با 

استفاده از  از نقاط قوت موجود در بنای پایانه صفه: سایش نزدیک تر نمود.تانه آحرارت فضای داخلی این محیط ها را به اسافزایش درجه 

استفاده از نمای ساده با رنگ روشن که باعث  پنجره های سرتاسری در هتل و رستوران برای بهره گیری از حداکثر نور جنوب می باشد.

استفاده از فضای سبز کافی در جلوی بنا که باعث خنکی هوا و سایه افکنی بر روی نمای بنا می شود و  .عدم جذب نور خورشید می شود

برای جلوگیری از ورود نور مستقیم به بنا از تیغه های عمودی و افقی استفاده شده  هم فضایی برای نشستن مسافرین فراهم کرده اند.

 و کاهش دما شده است. است و همچنین با کاشت درختان باعث تعدیل هوا
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