
 

                                   

1 
 

 ن با شرایط اقلیمی آبررسی الگوهای معماری بومی و تطابق 

 شیخ االسالم خانه :مطالعه موردی

 

 

 4، زینب علیپور3مرضیه پیرجمالی *2سارا روح االمین  ،1سادات هاشمی نسب

 

   sadat.hasheminasab@yahoo.com)دختران اصفهان( و دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان،  مدرس دانشگاه مهاجر -1                                  

  sararouholamin@yahoo.com)دختران اصفهان(،  انشجوی معماری دانشگاه فنی و حرفه ای مهاجرد-2

  m.pirjamali.80@gmail.com (،آبادنشجوی معماری دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه )نجف دا-3                          

  architecture.zeynab96@gmail.com،نشجوی معماری دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه )نجف آباد(دا- 4                  

 

 

 چکیده 

رد بهدف از این پژوهش ارزیابی شرایط زیست اقلیمی حاکم بر شهر اصفهان و بررسی تطابق طراحی قسمتهای مختلف بنا و کار

ساختمان ومحیط مسکونی با عوامل اقلیمی یکی از ویژگی های همگونی ط بومی می باشد. یمصالح موجود در آن متناسب با شرا

نوع مصالح در تطبیق کامل با شرایط اقلیمی  و گیاهی پوشش، بافت شهری، فرم بنا ساختمان های سنتی در کشور ایران است که

یک اصفهان طی دوره آماری ستگاه سپنوتیا رطوبت نسبی بیشینه دما، کمینه و بیشینهو  نظور از عناصر اقلیمی کمینهبدین م. است

 ،اردیبهشت ،فروردین ،کهنتایج این پژوهش نشان داد  .و روش زیست اقلیم ساختمان اولگی استفاده شده است 2011-1951

ساخت این . شوداین اقلیم محسوب می ماه های سرد، بهمن و اسفند ،دی ر،ذآ ،آبان ،مهر، گرم هایمرداد و شهریورماه ،تیر، خرداد

سازد که از شرایط این امکان را فراهم می بناباشد. طراحی مناسب اجزای مختلف براساس اصول معماری همساز با اقلیم می خانه

، وجود حوض، به کار گرفته، به عنوان مثال استفاده از مصالح خشت و گل به علت ظرفیت حرارت باالاقلیمی به نحو مطلوب بهره

دمای مطلوبی را در تابستان و زمستان فراهم پنجره های چوبی با در نظر گرفتن عمق مناسب و  بردن پوشش گیاهی، ایوان، گربه رو

طراحی که در قسمتهای مختلف بنا و حیاط مرکزی صورت گرفته موجب شده تا عوامل نامطلوب آب و هوایی همچنین  است؛ آورده

 های زمانی بکاهد.را در هر یک از بازه

 
 

 .خانه شیخ االسالم  ،آسایش ،اقلیم  بومی،  معماری، :کلیدی هایهواژ 
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 مقدمه -1
هایی که بطور مستقیم ویژه ساختمان هها بساختمان هامروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت هم

ساز باید متناسب و متاثر از اقلیم مناطق ساخت و  ز اهمیت می باشد.یانسان و موجودات زنده قرار می گیرند حا  همورد استفاد

رهنمودهای مناسب  ،لذا اقلیم شناسان باید با شناخت هر چه بیشتر و بهتر اقلیم ؛مختلف و با توجه به معماری سنتی منطقه باشد

معماری تر خصوصیات ه دهند. باید با شناخت هر چه گستردهیهای طبیعی زندگی ارامحیطها و برای آسایش را در ساختمان

حال و آینده به شکل  ،ه داده شود و وضع موجود را با توجه به گذشتهیآنها با شرایط اقلیمی حاکم طراحی نو ارا هگذشته و رابط

  .[1](63، 1390)طاهباز:  مطلوب سازماندهی کرد

 :مطالعاتی که در این خصوص نظر محققان را در سراسر جهان به خود معطوف داشته به شرح ذیل می باشد هاز دست

 و دما د،بو شده روشن تفکیک به انسان آسایش در جوی هایپدیده نقش درآن که داد پیشنهاد را نموداری( 1957)1یاولگ

 بر اولگی بیوکلیماتیک جدول در ،نانسا آسایش روی بر آنها مستقیم اثر جهت به که بودند فاکتورهایی مهمترین نسبی رطوبت

 از یکی که داد هیارا متحده ایاالت اقلیمی زیست بندیتقسیم برای را روشی( 1966)2ترجونگ. [2]است شده کیدات آنها

 اقلیمی مهم عناصر ازه استفاد روش این امتیاز شودیم محسوب انسانی اقلیمی زیست بندیتقسیم هایشرو ترینرمعتب

 مشخص نسبی رطوبت و دما عنصر دو با ارتباط در را مختلف اقلیمی زیست شرایط و آسایش همنطق( 1969) 3گیونی.[3]است

 قرار استفاده مورد نسبی رطوبت کمینه و دما بیشینه متوسط ساختمانی، نیازهای و اقلیمی زیست شرایط تعیین برای .نمود

اولین گام در طراحی برای گرمایش و سرمایش طبیعی بهینه کردن کارکرد اشاره کرده که ( 2001)4روگر دالنت . [3]گرفت

حرارتی ساختمان است. در بسیاری از مناطق دور از انتظار نیست که تنها با یک افزایش هزینه کم انتظار حداقل دو برابر شدن 

 سایش بیوکلیماتیک در شهرآبه مطالعه و تعیین شرایط ( 2007)5. توی و همکاران [4]راندمان حرارتی ساختمان را داشته باشیم

و نتیجه گرفتند که مناطق شهری جنگلی سازگاری  هو منطقه شهری جنگلی ترکیه پرداخت  شهری  ، رزروم در سه منطقه روستاییآ

 اقلیم با همساز معماری عنوان با پژوهشی در (1382) نژاد عسکری .[5]سایش حرارتی مورد استفاده داردآبیشتری با شاخص 

 رسد می مسکونی فضاهای مصرف به کشور هر مصرفی انرژی کل درصد 20 تا 15 بین شده انجام مطالعات اساس رب داد نشان

 داد نشان همچنین. است وسیعی بعد در زیست محیط تخریب و طبیعی منابع بردن بین از و بسیار ایهزینه بیانگر مقدار این که

 به منجر ستا ساختمانها حرارتی راندمان سازی بهینه به منوط که قسمت این در انرژی مصرف کاهش جهت در گامی برداشتن

 با همساز معماری عنوان با مقاله در( 1388) ییسنا و ملهبانی گرجی .[6شود]می طبیعی محدود منابع در عظیمی جوییصرفه

                                                             
1 - Olgay  
2 -Terjung  
3 -Givoni  
4 -Roger  
5- Toy  
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 عوامل محیط این در زیرا باشدمی ترتاهمی پر بسیار معمولی معماری از روستا این معماری کرد بیان کندوان روستای اقلیم

 آمد بعمل انسان رفتار و مسکونی کالبد بین عجیبی وتلفیق شده انتخاب طبیعی کامال عوامل بین از انسان زیست محیط کالبدی

 همدان، شهر معماری بر اقلیم تاثیراتعنوان  با پژوهشی در ،(1392) قنبرپور .[7]داناشتهذگ تاثیر هم در دو هر این واقع ودر

 همواره اقلیم به توجه ایران، در نشینیجایک آغاز با واقع درد. دار ساله هزار چند سابقه ما سرزمین در اقلیمی طراحی داد نشان

 کم مورد معماری در اقلیم اهمیت مکانیکی، سیساتات از افزونوزر استفاده با .است بوده هاساختمان اجرا و طراحی در مهم اصلی

 به رو موارد بعضی در و کاهش به رو زمین کره موجود فسیلی انرژی منابع اکثر اینکه گرفتن درنظر با .[8]گرفت قرار توجهی

 نشان همچنین ،یمینما تجسم خود برای روشنتر ایهآیند توانمی الیزال، های انرژی منابع و طبیعت به اتکا با لذا است، نابودی

 طراحی اصول طبق بر که هواها، و آب تمام در ساختمان هک انرژی هزینه جانبه همه کاهش برای است روشی اقلیمی طراحی داد

 اطراف در موجود انرژی از عوض رد و دهندمی کاهش حداقل به را مکانیکی سرمایش و گرمایش ضرورت ،اندشده ساخته اقلیمی

 . کنندیم استفاده ساختمان
 

 ی مطالعاتیمحدوده موقعیت جغرافیایی -2
-درزمان صفویه توسط یکی از علمای بزرگ شیعه به نام محقق سبزه است و دوره قاجار مربوط به خانه شیخ االسالم و شرکا

این خانه نمودند. ایشان ضمن سکونت در این خانه از آن به عنوان محل تدریس علوم دینی نیز استفاده می شده است وواری ساخته 

بنای  ثانیه عرض شمالی واقع می باشد. 47 دقیقه و 66و  درجه 32ثانیه طول شرقی و  18دقیقه و  67درجه و  51در موقعیت 

  به ۹۹۷ ثبتشماره  با ۱۳۵۳شهریور  ۲۹، چهارراه تختی، کوی هتل پرشیا واقع شده و این اثر در تاریخ اصفهان مورد مطالعه در

 .(1)شکل  به ثبت رسیده است آثار ملی ایران عنوان یکی از
 

 

 
 : موقعیت جغرافیایی خانه شیخ االسالم1شکل                                  

 

 داده ها و روش ها -3
ده است، در این ش در نظر گرفتهبه منظور ارزیابی شرایط همساز با اقلیم خانه شیخ االسالم روش زیست اقلیم ساختمانی اولگی 

و متناسب با آن از عناصر اقلیمی کمینه  گردیدهزیولوژیکی انسان با توجه به شرایط اقلیمی محیط پیرامون مشخص یرایط فروش ش

 -ایستگاه هواشناسی اصفهان استفاده 2011تا  1951و بیشینه دما، کمینه و بیشینه رطوبت نسبی طی شبانه روز در دوره آماری 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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های صورت گرفته به بررسی تطابق و عدم تطابق این بنا با شتاالسالم و برداسپس با مراجعه حضوری به خانه شیخ  ؛شده است

 .ن رعایت گردیده مبادرت شده استآدر طراحی  هاقلیمی حاکم بر اصفهان و اصولی ک شرایط
 

 یافته ها -4
 طبق ارزیابی صورت گرفته بر اساس روش اولگی مشخص شده است: 

، (آذر 9 -آبان 10آبان(، نوامبر ) 9 -مهر 9مهر(، اکتبر )  8 -شهریور  10، سپتامبر )(اردیبهشت 11 -فروردین  12در ماه آوریل )

ج از محدوده آسایش قرار دارد و با رخا ،اسفند( 10 - بهمن 13بهمن(، فوریه ) 12 -دی  11، ژانویه )(دی 10 -آذر  10دسامبر )

با مصرف انرژی، نیاز حرارتی انسان تامین می شود؛ بنابراین در  ، فعالیت سنگین، گرمای تابش خورشید وپوشش لباسهای ضخیم

این ماهها انجام اقدامات معماری جهت جذب انرژی خورشید و نفوذ آن به درون ساختمان؛ همچنین جلوگیری از خروج دما از 

شهریور(، در باالی مرز  9 - مرداد11، آگوست )(مرداد10 -تیر11، جوالی )(تیر 10 –خرداد  11ضروریات است. ماههای ژوئن )

، بنابراین نیاز به فراهم کردن وسایل سرمایش، انجام فعالیت اندک و پوشیدن لباس نازک است. ماه آسایش و محدوده گرم قرار دارد

در زیر منطقه آسایش ولی نزدیک به آن قرار دارد، که با پوشش مناسب، فعالیت نیمه سنگین و  ،(خرداد10- اردیبهشت 11می )

 (.2)شکل  زی تابشی خورشید می توان نیاز حرارتی انسان را تامین نمودانر

  

 

 
 : نمودار اولگی، شهر اصفهان2شکل                          

 

 

بیرونی  بخش اندرونی و دارای دوبا ارزیابی میدانی و مشاهدات صورت گرفته در خصوص بنای شیخ االسالم مشخص شد که 

یک حوض  دو ستون بزرگ و ،فبوته در سق نقش گل و و کارینسینات مقریدارای یک ایوان بزرگ با تزکه . بخش جنوبی باشدمی
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 د.نداروجود چینی رهگهای مشبک وپنجرهشود. در این قسمت ترین قسمت بنا محسوب میاست، مهمزیبای سنگی در مرکز ایوان 

چینی، زیباسازی معماری از جمله گره و یناتیتزقسمت بیرونی که دارای  منزل بوده وقسمت اندرونی خانه محل سکونت اهالی 

بنا کامالً این فرم  .ها بوده استجشن برگزاری مراسم عزاداری و، مخصوص مهمانان ،باشدکاری مینسمقر و کاریآیینه گچبری،

تر از سطح معبر ساختمان پایین کف حیاط و زیرا همراه استهنگام ورود به خانه از کوچه با اختالف سطح  محصور و گرا ودرون

 قرار دارد.

    های زیر را دارا می باشد :ویژگی گرادرون معماری 

 نداشتن ارتباط بصری مستقیم فضاهای داخل با فضای شهری بیرون خود..1

ها و بازشوها به است به نحوی که روزنسازماندهی کرده   های سرپوشیده،ن را عنصری مانند حیاط یا صفهآفضاهای مختلف .2

 سمت این عناصر باز شوند .

ورد بررسی قرار داد.  بحث دور بحث نداشتن ارتباط مستقیم با فضای شهری را می توان از دو زاویه دید اقلیمی و فرهنگی م

گرای ایران را پس از ظهور دین مبین اسالم های درونبحثی است که حداقل تاریخ خانه  داشتن حریم مقدس خانواده از دید غیر،نگه

گیری در شکل. ورده استآحریم امن برای خانواده به وجود   ل جغرافیایی،یدگرگون کرده است. از این رو سازنده خانه با رعایت مسا

ها نآیمایشی بین حیاط افزون بر ایجاد وحدت بین عناصر نوعی ارتباط پ .گرا حیاط نقش بسیار مهمی داشته استخانه های درون

غل در حیاط صورت می گیرد و یا با آکند. این ارتباط یا از ورودی ساختمان به مقصد دیگر فضاهای پراکنده مثل انبار و ایجاد می

 های اصلی خانه می باشد. ارتباط دهنده بخش  استقرار محوطه اصلی تابستان در جبه های مختلف،

های حیاط در طراحی خانه بوده ترین عملکرداهمیت ن یکی از باآسازمان دهی فضاهای مختلف با توجه به عوامل موثر در 

اند. با ن هر جبهه را به فصل و به ساعتی اختصاص دادهآهای مختلف خانه سازندگان جه به تاثیر گردش خورشید بر جبههاست. با تو

و جبهه  (ر ساعاتی از روزدفتاب بخش تابستان نشین )آجبهه پشت به   تاب بخش زمستان نشین،فآتوجه به این موضوع جبهه رو به 

همچنین در   ؛در نظر گرفته شده است و برای پرهیز از گزند تابش آفتاب به جبهه شرق سرد زمستان یغربی برای ساعتی از روزها

 .[9](1386عماریان: م)تعبیه شده استحیاط ورودی هایی به زیرزمین برای گذراندن روزهای گرم تابستان 

بافت شهری در منطقه اصفهان بسیار متراکم است و ساختمان ها متصل به هم هستند. در ورودی اصلی یک هشتی وجود 

روان کردن آن از طریق  مالیم کردن و دارد، هشتی حالت بادشکن دارد و در هوای گرم وخشک باعث کاهش میزان باد ورودی غالب و

 (.3به فضای خانه است)شکل داالن 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                

 
 : ورودی خانه شیخ االسالم3شکل 
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درهای مقاوم در برابر طوفان، جلوی نفوذ هوا از الی  خاطربه  -1کنترل می کند: را هشتی ورودی به دو طریق نفوذ هوا 

خارج  بین داخل و به دلیل اینکه یک در بسته می شود قبل ازآنکه در دیگر باز شود لذا جابجایی هوا -2. درزهای را کاهش می دهد

چند خانه نزدیک آن نیز  خانه و ن بنا هشتی یک حالت نگهبان برای ورودی اینیها در اعالوه بر این ؛خانه به حداقل کاهش می یابد

با که فقط برای عبور دو نفر از کنارهم است و سپس یک کوچه باریک وکم عرض  ،[10(]150، 1391)قبادیان:  شودمی محسوب

 کویری است.و حفاظت افراد در مقابل بادهای دیوارهای بلند، که در بسیاری از ساعات روز مانع از تابش خورشید بر سر عابران 

فشردگی پالن خانه، میزان تبادل حرارت از طریق جداره های خارجی  فشرده است. این متراکم و پالن ساختمان متراکم و

در نتیجه، تا حد زیادی از نفوذ حرارت به داخل ساختمان در  رساند وچه در زمستان به حداقل می ساختمان را چه در تابستان و

 (.4شکل ) کندزمستان جلوگیری میاتالف آن در  تابستان و

 

 

 

 : پالن خانه شیخ االسالم4شکل 

 

حرارت  تر باشد، بازتاب نور وروشن هاسرما دارد، هر چقدر رنگ بدنه دفع گرما و رنگ ساختمان رابطه مستقیمی با جذب و

چشم  و را مالیم می کند بازتاب نوربیشتر وجذب حرارت کمتر است. رنگ نخودی کاهگل نه تنها وضع مناسبی دارد، بلکه چون 

 [.11( ]81، 1390)زرگر:  گرفته استآزار نیست، مورد استفاده قرار 
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به  ، عبور حرارت از سطح خارجیظرفیت حرارتی مصالح دیوار .انعت گرما، از بیرون به داخل استخشت عایق مناسبی برای مم

های گرم روز به داخل تسرمای شب در ساع تعدیل یافته در هوای خنک واندازد و در نتیجه گرمای سطح داخلی آن را به تاخیر می

 (.5)شکل منتقل می شود. 

 

         

    
 : دیوارهای خشتی خانه شیخ االسالم5شکل                                                      

 

 

 -ای خانه نقشتواند به عنوان یک جز شاخص در فض، می بسیار ارزنده است در مناطق گرم وخشک که آب یک عنصر کمیاب و

تواند از طریق ممانعت از گرم شدن آب، تبخیر تدریجی کند، میایی که در محیط ایجاد میزیب ، عالوه برحوض خانه .آفرین باشد

مرطوب  معتدل و به فضای کلیه بازشوها رو .(81، 1390)حاجی ابراهیم زرگر: لذا جذب حرارت در داخل حیاط جلوگیری کند آن و

دیگری در تاالر  این بنا دارای دو حوض یکی در حیاط و حیاط است به همین خاطر حوض آب در سمت شمالی حیاط قرار دارد.

 (.6)شکل  زیبایی نیز به محیط بخشیده استجلوه  با بدنه سنگی است و است، حوضی که در قسمت تاالر قرار دارد
 

 شیخ االسالم: حوض حیاط و تاالر خانه  6شکل 
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در  .(100 ،1391)قبادیان:  زمین است استفاده شده است که فضایی حایل بین فضاهای داخل و رودر این ساختمان از گربه

. شودن رطوبت داخل زمین هستند دیده میجداره داخلی به طرف حیاط به صورت سوراخهایی به نام ناکش که برای خارج کرد

فضای زیر ساختمان در این  توان اتالف هدایت حرارتی کف بنا به زمین را کاهش داد.ساختمان میرو در زیر فضای گربهبواسطه 

های اقلیمی یکی از ویژگی های ساختمانمحیط مسکونی با عوامل  همگونی ساختمان و ؛ل خواهد بودیصورت به عنوان فضای حا

نوع مصالح در تطبیق کامل با شرایط اقلیمی است که خانه و  در کشور ایران است که بافت شهری، فرم بنا پوشش گیاهی سنتی

  .نیست مستثنیشیخ االسالم در شهرستان اصفهان ازاین قاعده 

های معماری ترین ویژگیای زندگی به این حیاط ها از عمدهمعطوف ساختن فضاه استفاده از حیاط داخلی درخت کاری شده و

عوامل ایجاد  ترین، یکی از موثرکاری شده است سطح گیاه ، حوض وداخلی که شامل درخت حیاط است.در مناطق گرم وخشک 

 در برابر بادهای منطقه گرم وبه این حیاط باز می شوند،  اتاقهایی که فقط .[12] (89، 1382)کسمایی: رطوبت محسوب می شود

ها برای خنک نگهداشتن محیط استفاده از از روشیکی دیگر . همچنین در مقابل بادهای سرد زمستانی حفاظت می شوند خشک و

این  .حیاط قراردارند یجنوبدر قسمت  باشد کهمیمو  و، اقاقیا درختهای گردو باچه بزرگ در این بنا از دو باغ .پوشش گیاهی است

همچنین  آفتاب می شوند؛خزان باعث تابش گرم ها در در زمستان با توجه به ریزش برگ و کننددرختان در تابستان ایجاد سایه می

چمن قرار دارد  های دیگر باغچه بوته های کوتاه ودر قسمتوجود این درختان باعث کاهش گرد و غبار وتصفیه هوای مناسب است. 

 (.7که باعث هدایت باز می شود و از انعکاس بیش از حد آفتاب به داخل بنا جلوگیری می کند )شکل 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 : حیاط خانه شخ االسالم7شکل                                                                 

 

 

بدین صورت که سمت شمالی حیاط  ؛گیردقرار میهای اطراف حیاط این ساختمان بنا بر فصل معین سال مورد استفاده اتاق

ها در این منطقه ساختمان انجام بیشتر فعالیت قسمت زمستان نشین است و ،وگرمای بیشتری دارد که در زمستان آفتاب مایل می تابد

باشد تر میرد وخنکهای سمت جنوب حیاط که در سایه قرار دااقتا افتد ورم تابستان عکس این عمل اتفاق میدر فصل گ شود.می

 سکونتگاه خانواده است.
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 -در نظر گرفتهبان یا ایوان هستند که برای حفاظت درمقابل آفتاب تابستان ر قسمت جنوبی ساختمان دارای سایهها دپنجره

ساختمان به حداقل های مساحت پنجره تعداد و تابد.در زمستان با زاویه کمتر می است و. زاویه تابش آفتاب در تابستان عمودی اندشده

 (.8)شکل از سطح زمین فاصله دارند کاهش یافته و

 بازشوهای خانه شیخ االسالمجره و ن: پ 8شکل 

 

 مشخص تابش جهت ییگرد و تابش یهزاو یکی یهزاو دو سیلهو به انتو می نماز هر در و منطقه هر در را شیدرخو موقعیت

 بین که ستا اییهزاو ،تابش جهت و دمیشو تشکیل فقا سطح و شیدرخو یپرتو ادمتدا بین که ستا ای یهزاو ،تابش یهزاو. دکر

 فیاییاجغر ضعر به یهدو زاو ینا ساالنه و نهروزا اتتغییر. یدآمی قعی پدیدوا لشما و فقا صفحه بر شیدرخو پرتو ادمتدا تصویر

 بین ستاای یهزاو ،یهزاو ینا .ستا مینز چرخش یهزاو ،شیدرخو موقعیت ییازوا محاسبه در موثر عامل لیناو. دارد بستگی محل

 تعیین در موثر ملاعو یگرد از .میکند متصل هم به را شیدرخو و مینز مرکز که است خطی و ردگذ می استوا خط از که ایصحفه

 یک پرتو عنو پنج نشد طعسا با بفتاآ تابش کلی رطو به. ستا نظر ردمو نماز و فیاییاجغر ضعر ،تابش جهت ،تابش یهزاو

 از هکنداپر پرتو ه،کوتا جمو لطو با مستقیم یپرتو: از تندرعبا همیتا ترتیب بهاین پرتوها  .هددمی ارقر تاثیر تحت را نساختما

 با هشد مگر مجساا و مینز از هشد ساطع یپرتو ه،کوتا جمو لطو با افطرا حسطو از هتابید زبا یپرتو ه،کوتا جمو لطو با نسماآ

 تابش تاثیر شدن مشخص با اینجا در .(بلند جمو لطو با نسماآ به نساختما از هشد ساطع یپرتو) تیارحر بتازبا و (بلند جمو لطو

 توضیح به ابتدا ،منظور بدین. داد قرار سیربر مورد نیز ساختمان داخلی فضای بر را تابش این تاثیر توان می فلمخت حوسط در آفتاب

 را آن داخلی فضای به ساختمان های پنجره و سقف دیوارها، طریق از خورشید حرارت انتقال نحوه پرداخته، حرارتی تبادل انواع

 فضای ساختمان، جانبی دیوارهای و پردازیم. سقف می ساختمان مختلف اجزا عملکرد  نحوه به سپس ؛دهیم می _قرار بررسی مورد

 آفتاب، تابش باد، هوا، رطوبت ،دما مانند اقلیمی عناصر مستقیم تاثیر از طریق، بدین و سازد می جدا اطرافش محیط از را آن داخلی

 خارجی های جداره بر تاثیر طریق از عوامل این از یک هر صورت، هر در ولی ؛کند می جلوگیری آن داخلی فضای بر باران و برف

 یک خارجی سطوح در آفتاب، تابش اثر در که حرارتی مثال، طور به. دهند می قرار تاثیر تحت را آن داخلی هوای ساختمان،

 به. شود می هوا دمای افزایش باعث و یابد می انتقال داخلی هوای به سرانجام و داخلی سطوح به تغییراتی با شود، می جذب ساختمان

کسمایی: )گیرد صورت تبخیر و تابش( جابجایی) همرفت ،(هدایت) رسانش صورت چهار به است ممکن حرارت انتقال کلی، طور
 (.9)شکل  (24، 1382
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 موقعیت و زاویه خورشید در اصفهان :9شکل

 

 نشین در این خانه زیاد است تا هوای گرم به باال صعود کرده وهوای خنک در پایین اتاق قرار گیرد.ارتفاع قسمت تابستان  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 : تاالر تابستان نشین خانه شیخ االسالم10شکل                                                                  

 

 

نا برای دیوارهای بت. اس تهویه در آنجا کمتر و دنارتباط مستقیم با حیاط و نور ندارانبار  و مانند آشپزخانههایی از خانه قسمت

آجر  مصالح استفاده در بنا بیشتر گل، خشت و(. 10)شکل  قطور می باشندهای قوسی و گنبدی که سنگین هستند سقفتحمل بار 

. علت استفاده از این مصالح به دلیل می باشدشود و ارزان به وفور یافت می که این نوع مصالح در دسترس کامل است و است

هنگام دیر حرارت پس می دهند که باعث  شب ا در طول روز دیرگرم می شوند وزیر ،ها در این منطقه آب وهوایی استآن عملکرد

زیرا دمای هوا بر روی سطح آجر بسیار کمتر از  ،حیاط خانه با آجر فرش شده است تعادل حرارت در شبانه روز ساختمان است.

؛ می شود فضای حیاط دیرتر سرد و ها هنوز حرارت را در خود ذخیره دارنددر شب هنگام که هوا سرد است آجر و مصالح دیگر است
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 -چینی به کار میبرای پی وکرسیسنگ ؛ های افقی در داخل سقف استفاده می شودتیر ها و، ستون ایواناز چوب برای در و پنجره

 رود.

 

 نتیجه گیری-5

این بیانگر شرایط آب و هوایی یک ایستگاه یا منطقه از نظر آسایش و راحتی می باشد، شاخص زیست اقلیمی اولگی 444-4 

 شاخص از چهار عنصر حداکثر دما، حداکثر رطوبت نسبی، حداقل دما و حداقل رطوبت نسبی تشکیل شده و برای دو بخش شرایط

یا شاخص زیست اقلیمی انسانی )بیوکلیماتیک انسانی( که به شاخص اولگی نیز نمودار  .شودمیشبانه و شرایط روزانه محاسبه 

 ،مختلف فیاییاجغر مناطق و هافرهنگ و در نمایدمی بررسی ار قلیمیا یطاشر برابر در نبد کنشمعروف است، شاخصی است که وا

 آن دیعمو رمحو بر ارتحر جهدر و فقیا رمحو بر نسبی طوبتر که لیوجد در را مقاار ینا اتتغییر ودحد گرا. ستا وتمتفا

 با. ستا بمطلو افراد صددر 98 که برایسایش میگویند آ منطقه آن به که یدآمی ستد به ایودهمحد ،کنیم ترسیم هشد مشخص

 یطاشر انمیتو ،منطقه آن ایهو گرمایی یطاشر نشد مشخص ضمن دار،نمو روی لسا یک لطو در ماهانه طوبتر و ماد لنتقاا

:    آورد ستد به یرز حشر به را اهو ساالنه یگرما و سرما دوام یا اهو نیابحر

و الزم است هم به وسیله جریان هوا و هم تبخیر ند دار ارقر سایشآ منطقه یباال و سپتامبر درآگوست  ی،ی ژوئن، جوالهاهما

در این حالت، انسان  گیرندمی ارقر سایشآ همنطق خلدا آوریل و اکتبر یهاهما ذرات آب موجود در هوا، آسایش الزم را تامین کرد.

آسایش  و نوامبرژانویه، فوریه، مارس های کند. در ماهاشد، احساس راحتی میمحسوس بدر سایه و در وضعیتی که سرعت هوا نا

در این بنا با ایجاد حیاط مرکزی، حوض، به کار بردن پوشش گیاهی،  مورد نیاز فقط با استفاده از وسایل گرمایشی تامین می گردد.

 برای ساکنین فراهم نموده مطلوبی را در تابستان و زمستانپنجره های چوبی با در نظر گرفتن عمق مناسب دمای و  ایوان، گربه رو

 است.
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