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  چکیده
. ستیضرور یامر یجهان یو گرما یگلخانه ا یگازها ،یلیفس یدر جهت کاهش مصرف سوخت ها میمتناسب با اقل هیساخت ابن

 هاساختمان شیو سرما شیگرما نیصرف تام، یمصرف یاز کل انرژ یریدهد درصد چشمگ یارائه شده نشان م یآمارها یبررس

از  یریبه بهره گ تیفضاها با عنا یمعمار یبهره برد، نحوه طراح از آن توانیکه م ییاز راهکارها .شودیم یمسکون یفضاها ژهیبو

بخش  نکهیکاهش دهد. نظر به ا اساختمان ر یمصرف یاز کل انرژ یادیدرصد ز تواندیکه م باشدیم یمیاقل یطراح یالگوها

 یینقش بسزا یمیاقل ی( قرار گرفته است، طراحAridگرم و خشک ) میاقل در کوپن یبند میکشورمان با توجه به تقس از یاعمده

 یها یژگیبا توجه به و یطراح یارائه راهکارها قیتحق نیدارد. هدف از ا میاقل نیا در هاساختمان یدر کاهش بار حرارت

و در  یمعمار یمناطق در طراح نیا یمیاقل یو سمنان(، نحوه استفاده از فاکتورها زدیدو شهر و خشک ) گرم میاقل یکیژاکولو

. روش پژوهش باشدیم میاقل نیتک بنا و تک فضا در ا ،یبافت شهر اسیدر سه مق یمناسب طراح اتیاستخراج جزئ تینها

 شودمعماری می یطراح یو شامل دو بخش اطالعات اقلیمی و راهکارها ستو از حیث نوع تحقیق کاربردی اتحلیلی  -توصیفی

 به طور جداگانه مطرح و نتیجه گیری شده است. کیهر که

 

 راهکارهای طراحی اقلیمی یزد، سمنان، ،اقلیم گرم و خشک كلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
 خاص وضعیت و موقعیت .است معماری شده شناخته و عمده اهداف از یکی انسان زندگی و کار برای  راحت و سالم فضاهای ایجاد

 تنوع این که طبیعی است. است آورده دوجو به پهناور کشور این مختلف نقاط در را متفاوتی کامالً هوایی و آب شرایط ایران جغرافیایی

 . سازد می ضروری اقلیمی مختلف مناطق از هریک برای را ساز انسان های محیط از خاصی شکل بینی پیش لزوم هوایی و آب

 و گرم هوایی و آب شرایط ، کرده محصور مرتفعی های ناهمواری را آن اطراف بوده و ایران منطقه بزرگترین که مرکزی فالت در

 کمی. است خشک و گرم های تابستان و سرد و سخت زمستان های ، آن های مشخصه جمله از که است آمده وجود به شکیخ

 دیگر از تابستان در روز و شب هوای حرارت درجه زیاد اختالف زمستان، همچنین و تابستان هوای حرارت درجه زیاد اختالف بارندگی،

 شود. زیاد بسیار مناطق این در هوا دمای تغییرات دامنه شود می باعث آسمان در ابر ودننب و کم رطوبت.  هواست و آب این مشخصات

 نوشتار این در که گردند می بندی طبقه  خشک و گرم اقلیم با و کویر حاشیه در واقع شهرهای ی زمره در سمنان و یزد شهرهای

 سپس و  پرداخته آماری اطالعات این تحلیل به شهر دو ینا...( و رطوبت ، باد ، دما)اقلیمی های داده آوری جمع ضمن ابتدا

 شده است. ارائه اقلیم این در آسایش شرایط نمودن فراهم منظور به راهکارهایی



 

 اطالعات اقلیمی -2
 فصول و جو عمومی گردش به توجه با که صورت بدین.  است منطقه آن جغرافیایی موقعیت تأثیر تحت هر منطقه هوای و آب

. در این بخش ابتدا ضمن معرفی مشخصات دهند قرارمی تأثیر راتحت آن و اقلیم شده منطقه وارد مختلفی های ستمسی سال،

حداکثر و حداقل دمای ماهانه(، باد  دما )متوسط دما،جغرافیایی دو شهر یزد و سمنان، به بررسی داده های اقلیمی این دو شهر شامل 

-2003در طی یک دوره ده ساله ) رطوبت نسبی و ت وزش بادغالب، تعداد روزهای طوفانی(وزش باد غالب و باد نامطلوب، سرع )جهت

 را ترسیم و تحلیل خواهیم کرد. ( پرداخته و سپس داده های آماری و  نمودارهای مربوط به آن ها2014
 

 . بررسی مشخصات شهرستان یزد2-1

 .است شده واقع کرمان -اصفهان راه در مسیر یزد استان مرکزدر و  کیلومترمربع5/99شهرحدود  این وسعت مشخصات جغرافیایی:

 طور به شهر این ارتفاع. گردد می منتهی بافق به شرق از و تفت غرب به ازجنوب مهریز، به ازجنوب صدوق، به از شمال شهر این

 54 و درجه 31 جغرافیایی ضعر و دقیقه 17 و درجه 54 جغرافیایی طول دارای یزد ت. شهرستانمتر اس 1215دریا  سطح از متوسط

 [1] .باشد می دقیقه

 مشخصات اقلیمی

میانگین  ، دما حداقل متوسط ، دما حداکثر پارامترهای متوسط یزد شهر در دماداده های آماری مربوط به  تحلیل و تجزیه در: دما

درجه سانتی گراد و میانگین  7/39تیرماه،  به مربوط بیشینة دمادر این شهر میانگین  . است گرفته قرار بررسی مورد ، ساالنه و ماهانه

 [1] .درجه سانتی گراد می باشد -02/0، ماه دی در کمینه دما

 

 

 
در شهر یزد و نمایش محدوده های حرارتی گراد بر حسب درجه سانتیمیانگین، حداقل و حداكثر دمای روزانه هوا : 1شکل 

 )نگارندگان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ماه  مرداد به مربوط آنو کمینه میانگین  درصد 36/52باآذر ماه  به  مربوطدر شهر یزد بیشینه میانگین رطوبت نسبی  :رطوبت

 [1]. می باشددرصد 45/13با

 
گراد( و رطوبت )درصد( در یزد، تفاوت بین دمای هوا و دمای محسوس بر اساس رطوبت نمودار تركیبی دما )درجه سانتی :2شکل

(ندگاننگار) نسبی   

 

 سارد  بادهاای  ناامطلوب )  بادهاای  و غالاب  بادهاای  حرکت و جهت وزش به توجه در این شهر، واحدهای مسکونی طراحی درباد: 

در شهر یزد اوج مااه هاای هماراه باا گارد و غباار در        است. اهمیت حائز فصول گرم( بسیار غبار در و های همراه با گرد باد یا زمستانی

بررسی گلباد های سطح زمین در منطقه نشان می دهد که وزش باد های غالاب در مااه هاای     درماه می باشد. روز 10اردیبهشت ماه تا 

درصد( بوده  58بیشترین درصد باد آرام در فصل پاییز )آبان با . نات می رسد 16آذر و دی، از جنوب شرق بوده و سرعت آن به بیش از 

ناات(، تابساتان و    27ق است. جهت باد هاای غالاب در فصاول بهاار )باا سارعت       غرب، غرب و جنوب شر و جهت باد های غالب، شمال

وزش باد های شادید و طوفاان    .نات(، شمال غرب و غرب بوده و از دی تا بهمن از مقدار باد آرام کاسته می شود 21زمستان )با سرعت 

به شاکل حااد تاری در    ( انتقال فصل از اسفند به بعد در ابتدای دوره گرم سال و)های ماسه در منطقه یزد در ماه های اسفند تا خرداد 

در ماه های اردیبهشت و فروردین رخ می دهد و همچنین طوفان هاایی کاه    و همراه با گرد و غبار درصد از باد های شدید 60 .می آید

  [2]. دید افقی را به صفر کاهش داده و نیز شدید ترین طوفان ها در ماه اردیبهشت اتفاق می افتد
 

  
[2: نمودار گلباد فصلی شهر یزد ]3شکل  

 

 

 

 



 

چکیده ای از اطالعات اقلیمی شهر یزد ذکر شده است: 1در جدول  

 

[1] اطالعات اقلیمی شهر یزد :1جدول  

 اطالعات اقلیمی یزد

میانگین 

 بیشینه دما

میانگین 

 کمینه دما

بیشینه 

میانگین 

 رطوبت نسبی

کمینه 

میانگین 

نسبی رطوبت  

 میانگین بیشینه

سرعت باد 

 )برحسب نات(

میانگین کمینه 

سرعت باد 

 )برحسب نات(

7/39  02/0-  36/52  45/13  32/6  22/4  

  

 

 سمنان. بررسی مشخصات شهرستان 2-2

 به شرق از وشهرستان سرخه  غرب به از ،کویر و استان اصفهان به ازجنوب ،مهدیشهر به از شمال شهر این :مشخصات جغرافیایی

 طول دارای سمنان شهرستان. متر است 8/1130دریا  سطح از متوسط طور به شهر این ارتفاع. گردد می تهیمنشهرستان دامغان 

 [1] .باشد می دقیقه 35 و درجه 35 جغرافیایی عرض و دقیقه 33 و درجه 53 جغرافیایی

 مشخصات اقلیمی

درجه سانتی  3/38تیرماه،  به مربوط یشینة دمابسمنان میانگین  شهر در دماداده های آماری مربوط به  تحلیل و تجزیه در :دما

از بررسی نمودارهای دما در می یابیم که دو شهر سمنان . [1]درجه سانتی گراد می باشد  -2/1، ماه دی در کمینه دمامیانگین  وگراد 

اه از سال در محدوده سرد م 5ماه از سال در محدوده گرم و 7و یزد از نظر آسایش حرارتی کمی تفاوت دارند به طوری که شهر یزد 

 ماه گرم می باشد. 6ماه از سال سرد و  6قرار دارد.و شهر سمنان 

 

 
 

در شهر سمنان و نمایش محدوده های حرارتی گراد بر حسب درجه سانتی:  میانگین، حداقل و حداكثر دمای روزانه هوا 4شکل

()نگارندگان  

 

ماه  خرداد به مربوط آنمیانگین و کمینه  درصد 3/66دی ماه با  به  مربوط در شهر سمنان نسبی میانگین رطوبت بیشینه :رطوبت

باتوجه به نمودار ترکیبی دما و رطوبت و خشکی هوا در این شهر دیده می شود که با افزایش رطوبت، دمای . [1]می باشد درصد 3/23با

 را افزایش داده تا دمای محسوس کاهش یابد. محسوس نسبت به دمای میانگین کاهش می یابد. لذا توصیه می شود رطوبت محیط

 



 
 

گراد( و رطوبت )درصد( در سمنان ،تفاوت بین دمای هوا و دمای محسوس بر اساس رطوبت نمودار تركیبی دما )درجه سانتی : 5شکل

(نگارندگان) نسبی   

 

 8تا  6سرعت متوسط وزش باد در سمنان و در کل سال حدود که بررسی گلباد های سطح زمین در منطقه نشان می دهد  باد:

نات در جهات مختلف است. همچنین جهت وزش بادهای غالب از شمال به جنوب و جهت وزش بادهای درجه دو از شمال غربی به 

ر سال است و بعد از جنوب شرقی است. به عبارت دیگر در شهر سمنان جهت شمالی جنوبی عمده ترین جهت از نظر تعداد وزش باد د

جهت شمالی جنوبی، جهت شمال غربی به جنوب شرقی مهم تربن جهت وزش باد محسوب می شود. به طور کلی شهر سمنان شهر 

درصد از مواقع دیدبانی شده، شرایط هوا آرام بوده است. در بین ماه های سال دی ماه آرام ترین، و  70بادخیزی نیست به طوری که در 

 [3]. د و تیر بادخیزترین ماه بوده استماه های خردا

 

 
[3] : نمودار گلباد فصلی شهر سمنان6شکل  

 

ذکر شده است: سمنانچکیده ای از اطالعات اقلیمی شهر  2در جدول  

 [1] سمناناطالعات اقلیمی شهر  :2جدول

 اطالعات اقلیمی سمنان

میانگین 

 بیشینه دما

میانگین 

 کمینه دما

بیشینه 

میانگین 

ت نسبیرطوب  

کمینه 

میانگین 

نسبی رطوبت  

میانگین بیشینه 

سرعت باد 

 )برحسب نات(

میانگین کمینه 

سرعت باد 

 )برحسب نات(

3/38  2/1-  3/66  3/23  4/8  76/3  



 راهکارهای طراحی -3
بدون  یاشعه هااست. در تابستان ها  میاقل نیا یها یژگیشب و روز از و نیدما ب اریکم، آسمان بدون ابر، تفوت بس ینسب رطوبت

تابش  قیحرارت از طر عیکه در شب از دست دادن سر یکند در حال یگرم م اریرا تا اواسط روز بس نیسطح زم یدیمانع خورش

روز و شب  یدما نیگراد ب یدرجه سانت 20 یآورد. تفاوت دما یبه وجود م یخنک یشب ها نو آسما نیمعکوس طول موج بلند از زم

تابستان ها  تیوضع دیبا یدر طراح یکیولوژیزیف شیآسا نیتام یگرم و خشک برا یها می. در اقلستیعمول نچندان نام میاقل نیدر ا

 [4]. شود جهتو زیزمستان ها ن تیبه وضع دیحال با نیاما در ع ردیقرار گ اریمع

 یریو جلوگ یتابش ی. کاهش تشعشع ها2گرما،  دی. کاهش تول1در مناطق گرم و خشک شامل  یمیاقل یاهداف طراح نیتر عمده

 یمیاقل یراهکارها ینوشتار به بررس نیدر ا .[4]باشد  یم یسطح ری.باال بردن تبخ4و  یانتقال ی. کاهش انرژ3 ،یاز به هدر رفتن انرژ

تک  اسیمق ،یبافت شهر اسیمورد مطالعه شامل مق یها اسیشود. مق یشده، پرداخته م ادیاهداف  یو سمنان ، بر مبنا زدیدر شهر 

 باشد.  یتک فضا م اسیا و مقبن

 یبافت شهر اسیمق .3-1

: به طور کلی، تمامی فضا های زیستی این مناطق، اعم از فضا های شهری، معابر، حیاط ها و ساختمان یبافت شهر اتیکل. 3-1-1

 یبا تمهیدات خاصها، در مقابل عوامل جوی، خصوصاً باد نامطلوب، کامالً محافظت شده اند و استفاده از باد مطلوب و تابش آفتاب 

. فضای شهری کامالً 2. بافت شهری و روستایی بسیار متراکم؛ 1 به قرار ذیل است: ییو روستا ریصورت می گیرد. کلیات بافت شه

ی زیستی بر .استقرار مجموعه ها5. ساختمان های متصل به هم؛ 4. کوچه های باریک و نامنظم و بعضاً پوشیده با طاق؛ 3محصور؛

 [5] ب و باداساس جهت آفتا

 یمیاقل ،یکیزیعوامل ف جهیشبکه راه ها نه تنها نت شیدایبلوک ها در بافت و پ یریبلوک ها نسبت به هم: قرارگ یریقرارگ. 3-1-2

 نقش دارند.  زیو سنت ها ن یاجتماع ،یفرهنگ لیبلکه مسا ،یو عملکرد

 هوا از داخل گذرها. انیبه عبور جر دنیو سرعت بخش شتریب هیسا جادی: به منظورایغرب -یشبکه مورب شرق 

 نیو خنک، و همچن هیدر سا ییفراهم آوردن فضاها د،یشد یتابش کمتر، کاهش اثر بادها افتی: درگزاگیو ز کیبار یکوچه ها 

 سرد. یگرم در طول زمستان و شب ها ییفضاها

 یکاهش اثر بادها ه،یهوا و تهو نایعبور جر یبرا یو مواز میمستق یها ابانیخ جادیو بن بست: ا  یمواز یها ابانیکوچه ها و خ 

 [6] .گریکدیساختمان ها به  یاتصال دسته ا قیبن بست کردن کوچه وکاهش سطوح در معرض هوا از طر قینامطلوب از طر

 
 

[6] قرارگیری بلوک ها نسبت به هم در مناطق كویری :7شکل  

 



 
[7] كلیات و اصول طراحی در بافت شهری مناطق گرم و خشک: 8شکل  

 

 

 بناتک اسیمق .3-2

دو عنصار   راتیبا توجه به تاث دیجهت استقرار ساختمان با ،یمیاقل یبه اهداف طراح یابیبه منظور دست جهت استقرار بنا:. 3-2-1

درجه انحاراف باه سامت     30تا  25با  یغرب -یشرق زد،یشهر  یمناسب بنا برا یریجهت گ .شود نییتابش آفتاب و وزش باد تع یمیاقل

 [3] .باشد یدرجه انحراف به سمت شرق م 30تا  یبغر -یشهر سمنان شرق یشرق؛ و برا

حجم هاوا در   شیافزا لیبلند باشند تا به دل یسقف ها یبزرگ و دارا ،یتابستان یفضاها دیبا میاقل نیدر ا تناسبات و فرم:. 3-2-2

 هاا دهد، خاناه   یچنان که نمونه ها نشان م. [8]شوند  یتر گرم م عیکوچک با سقف کوتاه، سر یزمستان یگرم شود. فضاها رتریفضا، د

مجاور و باالخاناه(   یرد، تاالر معموال ارتفاع دو طبقه )مجموع ارتفاع اطاق سه درقرار دا نیرزمیشهرها کم ارتفاعند: سرداب در ز نیدر ا

باه خادمات    یو دسترسا  نیموجود از نظار زما   طیتا سه طبقه در شرا کی ینیب شیپ یرو در مرحله نوساز نی. از اردیگ یرا به خود م

. کلیه بنا هاا  2. کلیه بنا ها به صورت کامالً درون گرا و محصور؛ 1ذیل است: . کلیات فرم بنا به قرار [9] رسد یم نظربه  یمنطق یشهر

. 4. کف ابنیه و خصوصاً حیاط، پایین تر از سطح معاابر؛  3بجز حمام ها دارای حیاط مرکزی و اغلب آنها دارای زیرزمین، ایوان و بادگیر؛ 

 .[5]. دیوار ها نسبتاً قطور 6. طاق ها غالبا قوسی و گنبدی؛ 5ارتفاع اطاق ها نسبتاً زیاد؛ 

و نه  یاز عومل طراح یکیفقط در حکم  میاقل ،یمرکز اطیح ی: در خانه هایمیراهکار اقل کیبه عنوان  یروش زندگ. 3-2-3

که  افتیتوان در یشوند، م یم لیو تحل هیتجز یمیخانه ها از نظر اقل نیا یآن ها مدنظر قرار گرفته است. وقت نیضرورتا مهم تر

 یگرید یژگیمطبوع به وجود آورد و و یطیتوان مح یم یخاص یژگیوابسته است. با و نآ یبه طراح یمرکز اطیح یعملکرد واقع

خانه ها از نظر فرهنگ  نیا یگردد، اما وقت یداخل ینامطلوب فضاها تیهوا و وضع یدما شیتواند سبب افزا یم یمرکز اطیح

در جوامع تفاوت  یامروز یبا عادت ها یرکزم اطیح یدر ساختمان ها یکه نوع زندگ افتیتوان در یشوند، م یم یبررس یاجتماع

 یگونه واحدها نیدرون ا یالزم باشد که به طور مختصر به روش زندگ دیساختمان شا یمرکز اطیانتخاب ح لیدال یدارد و برا

 .[4]اشاره کرد  یمسکون

 بوده است:در گذشته بر دو اصل استوار  یمرکز اطیح یدر داخل خانه ها یزندگ روش

 زیامن و ن یدر مکان ستیبا یدر گذشته خانواده م یاجتماع تیبا توجه به وضع رایخانواده؛ ز یزندگ یفضاها یبرا تیامن نی. تام1

باز  یفقط فضا یمرکز اطیگونه ساختمان ها ح نیا لیدل نیها بود، به هم هیو دور از اشراف همسا یاجتماع یدور از مزاحمت ها

خانه بود. در  یبسته ساختمان یآمد و مکمل فضاها یبه شمار م زین یزندگ ینبوده بلکه فضا دیخورش شکننده تاب نیتام ای یرینورگ



بوده  یبه نسبت طوالن یدر تابستان ها یباز به منظور زندگ ییدر قلب ساختمان به وجود آوردن فضا اطیانتخاب ح یواقع هدف اصل

 نند؛یگز یبر م شیبه آسا دنیرس یراه را برا نیکنند، آسان تر یم یاحتاحساس نار یدر مکان یاست. انسان ها به طور معمول وقت

خنک و به دور از  یروند تا با تابش آن خود را گرم کنند و اگر هوا گرم باشد به دنبال مکان یاگر هوا سرد باشد به دنبال آفتاب م یعنی

از  یهمواره بخش یطیاز خطر و اوضاع نامطلوب مح یدو یبرا گریبه مکان د یکوچ کردن از مکان نیگردند. بنابرا یم دیتابش خورش

 .[4]او بوده است  اتیادامه ح یروش برا نیانسان ها و سهل تر یزندگ

نظام استقرار  لیدل نیبراساس کوچ کردن قرار داشته؛ به هم یمرکز اطیح یدر داخل خانه ها یاصل در روش زندگ نی. دوم2

گونه خانه ها انسان با  نیکه در ا بیترت نیسال بوده است؛ به ا یبراساس زمان ستفاده از آن ها  ط اطیح رامونیبسته در پ یفضاها

به منظور  یدر بخش جنوب یتابستان ینمود. اتاق ها یکوچ م گریبه اتاق د یکرد و از اتاق یدر داخل خانه حرکت م دیحرکت خورش

و  یدر کل روش زندگ .[4]تابش قرار داشتند  نیشتریب افتیدر یبرا یدر بخش شمال یزمستان یو اتاق ها دیدور ماندن از تابش خورش

 بوده است. وزامر یبا روش زندگ ریفضاها مغا نینوع استفاده از ا

ع موان جادی. ا2متراکم و فشرده؛  ی. طراح1: ستیچند نکته ضرور تیفضاها رعا بیفضاها: در ترک یو سازمانده بیترک. 3-2-4

. 4(؛ قیعم یفضاها جادیاز ا زی)پره ی. فراهم کردن نور کاف3انبار(؛  ،یبهداشت سیکم استفاده، سرو یبنا )مانند فضاها یغرب یحرارت

طاقدار،  یکوچک، همراه با گذرها یمرکز یها اطی. ح5 ؛یضرور ریغ یاز پله ها زیو پره یداخل ونیرکوالسیفواصل کوتاه در س

 .[6]. نقل مکان در بنا 7اتاق ها؛  یحرارت یبند هی. ال6روزانه افراد؛  یها تیتازه و فعال یورود نور و هوا یراهروها برا

 یاساتفاده در فصال هاا    یرو باه جناوب بارا    هیباشد، که ال هیچند ال ایتواند دو  یاتاق ها: ساختمان م یحرارت یبند هیال. 3-2-5

محصاور باودن، در    لیا باه دل  یانیم یها هی. الابدیاستفاده در مواقع گرم اختصاص  یرو به شمال برا هیمواقع سرد و ال ژهیمختلف، به و

 .[8]فضاها هستند  ریو در مواقع گرم، خنک تر از سا شتریب یدما یمواقع سرد دارا

 

   
 حرارتی در خانه مهربان گودرز یزد )نگارندگان(نمایش الیه بندی  : 9شکل

 

 نیا اسات. ا  هیمنزلگاه سا ،یدر تضاد و در برابر صفه شمال ی(: صفه جنوبنیو تابستان نش نینقل مکان در بنا )زمستان نش . 3-2-6

باا آب )حوضاخانه( و    عیا رو باه جناوب در تجم   یاز نور و گرما بوده است. فضاا  یدور داتیباز و واجد تمه مهین ده،یفضا عموماً سرپوش

( باه صاورت   وانیا باز )ا مهین یکه فضا یآورد. در حال یرا در بستر گرم و خشک فالت فراهم م یمعتدل نر طی( شراریهوا )بادگ انیجر

 .[10]دهد  یم لیبخش تقل نیدما را در ا ییانعکاس تابش و جابجا ل،یحا

باعاث افازایش رطوبات در    : ایجاد یک حیاط مرکزی در وسط ساختمان و تعبیه حوض آب و احداث باغچه، یمرکز اطیح .3-2-7

فضای زیستی شده و دیوار های خشتی و آجری ای که به لحاظ تحمل بار سنگین طاق های قوسی و گنبدی، باا ضاخامت نسابتاً زیااد     

درجه حرارت در طی شبانه روز را کاهش می دهناد. و بااالخره، باا قارار دادن کلیاه       انساخته می شوند، مانند یک خازن حرارتی، نوس



رو به فضای نسبتاً مرطوب و معتدل حیاط و مسدود نمودن جداره خارجی سااختمان، بجاز در ورودی، ارتبااط فضاای زیسات       هابازشو

انسان در اقلیم گارم و خشاک منطقاه احاداث      سایشداخل با فضای خارج تا حد امکان قطع شده و یک اقلیم کوچک و مناسب برای آ

 اریا د نیگذشته مردم ا یو فن آور یاقتصاد ،یو فرد یبا باورها، رفتار اجتماع یبه صورت ناگسستن یزمرک اطیح دهیپد .[5]شده است 

 .[10]باشد  نیسرزم نیا ژهیو یطیمح طیتواند متاثر از شرا یم نیبوده است که ا نیعج

 

 
[7] مقطع شماتیک از نظام و سازماندهی فضاها در مسکن كویری یزد .10شکل   

 

 فضا. مقیاس تک3-3

مانع ورود گرماا   دیاست که جداره ها با نیاست، ا تیحائز اهم وارهایگرم و خشک در رابطه با د میآنچه که در اقل :وارهاید .3-3-1

هاا عاالوه   جداره  طیشرا نیبه ا یابیبه عمل آورند. بمنظور دست یریشده به خارج ساختمان جلوگ جادیبه داخل شده و از پرت برودت ا

بادان   نیا گردند، ا یحرارت طیشرا یداریباشند تا باعث پا زین یخازن حرارت ستیبا یدرنظر گرفته شوند، م ادیز امتبا ضخ دیبا نکهیبر ا

مصاالح ماورد    .[11] به داخل ساختمان منتقل کناد  یزمان ریشده در خود را با تاخ رهیذخ یاز گرما یاست که مقدار قابل توجه یمعن

آن  یو مقاومت حرارت ریو مدت زمان تاخ نیکاهش آن ها کمتر بیسطح و ضر بیضر رش،یپذ بیضر ستیبا یم وارهاید یاستفاده برا

 و ،85/0 – 28/1: یشامال  واریا ، د5/1: یو شارق  یجناوب  واریا د یبارا  U Valueمناساب   ریمقااد  .[4] مقدار ممکن باشاد  نیشتریها ب

از  شیروز و شب، ب یآوردن دما ط نییو سقف در پا یخارج یرنگ روشن بدنه ها ریتاث .[11] گردد یم شنهادی، پ2/1: یغرب یوارهاید

ابش آفتاب روشن که ت یاز رنگ ها دیدقت شود که مصالح مورد استفاده با دیبدنه هاست لذا با یحرارت تیظرف ای یمقاومت حرارت ریتاث

   .کنند، انتخاب شوند یراجذب نم

 قیعاا  هیا ال ه،یا ال کیا  واریا خاطر نشان کرد که درصاورت اساتفاده از د   دیبا وارهاید یکار قیگرم و خشک در رابطه با عا میدر اقل

شود، اساتفاده از   یمطرح م میاقل نیدر ا وارهاید یبرا یشنهادیدر سمت داخل اجرا شود.آنچه که امروزه به عنوان مصالح پ دیبا یحرارت

دو  واریا : دیعنا ی واریا دو د نیا از ا یقا یحالت ممکن، تلف نیو بهتر یمانیبلوک س هیال کی وارید ،یانیم یهوا هیبا ال هیدوال یآجر وارید

 یو مشخصات حرارتا  اتیجزئ ریباشد. در ذ یم یانیم یهوا قیعا هی( با الیمانیاز بلوک س یاز آجر و جداره داخل یجداره )جداره خارج

 آمده است: وارهاید نیا
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[4] )چپ(( و دیوار بلوک سیمانی )راست : جزئیات و مشخصات حرارتی دیوار آجری دوالیه با الیه هوای میانی :11شکل  

 

در اقلیم گرم و خشک به منظور به حداقل رسانیدن تابش خورشید پیشنهاد می شود که از بدنه های مضرس در دیوارهای 

نار یکدیگر قرار گرفته اند می توان با پوشش دیوار از آجرهایی که به صورت مورب در ک .[4] در معرض تابش استفاده شود

 شرایطی را ایجاد کرد که نیمی از دیوار همواره در سایه قرار گرفته و منجربه کاهش دمای سطح دیوار شود.

 جادیا نیو همچن یتابش یبدنه ساختمان به در امان بودن جداره ها از تشعشع ها یبر رو یاهیپوشش گ نکهیعالوه بر ا

 یم میاقل نیمناسب ا اهانیکه از جمله گ.[4]شود  یم زیرطوبت هوا ن شیکند، باعث افزا ینماها کمک م یبر رو شتریب هیسا

 .[12]رونده )مانند انگور( اشاره نمود  اهانیها و انواع گ چکیتوان به انواع پ

 

بام: جذب انرژی خورشیدی توسط بام ساختمان موجب افزایش دمای آن نسبت به دمای محیط می شود.این  .3-3-2

افزایش بستگی به رنگ وجنس جداره ، شدت تابش خورشید، اثرخنک کنندگی جریان هوای پیرامون ساختمان و کاهش 

به  یتابش یبه منظور کاهش نفوذ گرما ،یمیمعماران قد .[11] ساختمان به محیط خنک اطراف داردبش حرارتی ناشی ازتا

شکل و بام مسطح را که  یسقف طاق نیب یمسطح کلفت ینمودند.در بام ها یداخل فضا، بام ها را بصورت دوپوسته اجرا م

بازتابنده و فاصله هوا باهم به کار  یرونیدو پوسته چنانچه بام ب یدر بام ها .[9] کرده اند یمجوف کار م شد،یم ادیمعموال ز

 یبام گرما هیتوان با تهویبام محبوس خواهد شد که م یدر فضا زیاز آن ن یو بخش دهیبازتاب یدیاز پرتو خورش یروند بخش

 محبوس را برطرف ساخت.

انتقال  بی)ضر U Value   نیکمتر یساخته شود که دارا یشود ، سقف از مصالح و  با ضخامت یم هیتوص میاقل نیا در

 ،یحرارت قیساعت را دارا باشد . در صورت استفاده از عا 8-14ری( بوده و زمان تاخی)مقاومت حرارت R نیشتریحرارت( وب

استفاده از  میاقل نیا ینوع پوشش سقف برا نیاسب تراز من یکی .[11]بام قرار داده شود  یمناسب است در قسمت خارج

 .باشدیمتر(م یسانت 5به ضخامت   رنیاستا یازجنس پل یحرارت قی)با عا یبلوک سفال رچهیسقف  ت
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در کاهش دما و خنک  یرینقش چشمگ اهیرطوبت هوا سطوح آب و گ زانیکم بودن م لیبه دل میاقل نیکف: در ا .3-3-3

مانع باال  د،یکاهش بازتاب اشعه خرش لیسطوح به دل نیا نیآب دارند. همچن یریبرودت تبخ تیکردن هوا با استفاده از خاص

 .[8] شود یم طیمح یهوا یدما شتریرفتن ب

 

 
[8] نقش سطوح مختلف در كاهش یا افزایش دمای محیط: 12شکل  

 

تا حد امکان کوچک  دیها با ینمود و گشودگ زیپره دیخورش مید نور مستقاز ورو دیبا ییگرما لیبه دال :بازشوها .3-3-4

 جادیا یراهکار برا کی. [13]است  ییاز روشنا یریحالت بهره گ نیبهتر میمستق ریو غ یباشند. استفاده از نور بازتابنده درون

باالتر در داخل ساختمان باعث افت فشار هوا  یهمرفت آزاد در بناست. دما تیاز خاص یریبهره گ م،یاقل نیدر ا شیآسا طیشرا

آن  نیگزیکند و جا یبه داخل بنا نفوذ م نییپا یخنک تر از بازشوها یکند و هوا یگرم به سمت باال حرکت م یشود. هوا یم

 .[14] شود یگرم خارج م یشود، هوا هیدر باال تعب یا چهیرشود. اگر د یم

توان  یپنجره ها م حیصح یآن دارد. با طراح یداخل یقضاها یهوا یدما رییدر تغ یفراوان رین تاثساختما یپنجره ها

به اهداف  یابیتبه منظور دس .[3] ساکنان آن کنترل نمود یحرارت یازهایرا در جهت انطباق با ن یداخل یقضاها یحرارت طیشرا

 یاندازه برا نیاندازه پنجره ها کوچک و تعداد آن ها کم باشد. مناسب تر دیگرم و خشک، با میدر اقل یمیاقل یعمده طراح

 . [3] مربوط است یدرصد مساحت نما 40تا  20حدود  میاقل نیدر ا یمسکون یساختمان ها یپنجره ها

ها حلی ساده برای ایجاد سایه بر روی پنجرهها: استفاده از شباک در ابنیه سنتی اقلیم گرم و خشک راه. سایبان3-3-5

را دید، شباک  نحوى که از یک سو بتوان سوى دیگر آن که از دو فضاى پر و خالى تشکیل شده، به یبه سطح مشبکبوده است. 

گرفته از جمله: محدود کردن دید از بیرون به درون فضا، تأمین  دالیل گوناگونى صورت مى شود. احداث این سطح به گفته مى

حى محصورکننده اما مشبک که مانع عبور جریان هوا نباشد. ایجاد سط ود،سایه، تأمین دید از یک فضا به بیرون به شکلى محد

 .[15]شده است  اى داشته و با مصالح گوناگونى مانند آجر، کاشی، سنگ، چوب یا گچ ساخته مى شباک کاربرد گسترده

 ینما یباشد )مناسب برا یم دیمف اریکوچک است بس دیخورش هیکه زاو یهنگام یعمود یها: لوور ها بانیجهت سا

( یجنوب ینماها یباشد )مناسب برا یموثر م اریآسمان قرار دارد بس یدر باال دیکه خورش یهنگام یافق ی( و لوورهایغرب

از  بانیسا یاست. باجداساز یحرارت یپل ها جادیاز ا زیپره ،یافق یها بانیمورد سا رد تیاز نکات حائز اهم یکی. [16]

جذب  یبرا یتوان مانع یو باز م یکرکره ا یها بانیاستفاده از سا نیسبک و بازتابنده  و همچن یساختمان ،استفاده از مصالح

 .[13] و تابش دوباره گرما بود

  :میینمان افقی از رابطه زیر استفاده می ها: جهت محاسبه عمق سایبا بانیعمق سا

(1) 

 
 

 زاویه تابش خورشید در روز اول تیرماه است. α ؛ و(m) ارتفاع ساختمان BH؛ (m) آمدگی سایبانپیش CPکه در آن 
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در  بر حسب متر متر باشد، مقدار پیش آمدگی مورد نیاز 3حال اگر ساختمان کامالً رو به جنوب و ارتفاع کف تا سقف آن 

  جهت تأمین سایه روی پنجره عبارت است از: زد،یشهر 

   (2)    

        

                                                         

درجه انحراف یک ساعت تغییر زمان محاسبه کارد.   15اگر ساختمان به طرف شرق یا غرب چرخیده باشد، باید به ازای هر 

 .[17]درنظر گرفته می شود  11درجه انحراف به سمت شرق زاویه تابش ساعت  15لذا با 

کاه سااختمان    یزماان  رمااه یدرجه قرار دارد ، در ظهار روز اول ت  35 ییایشهر سمنان در عرض جغراف نکهیبا توجه به به ا

 بار حساب متار    شاهر  نیا در ا ازیا مورد ن یآمدگ شیر پباشد ، مقدا یدرجه م 78 دیتابش خورش هیکامال رو به جنوب است زاو

 برابرست با:

(3) 

 
 

 یهاا  و بادخاان  رهاا یاز تجرباه و سااختار بادگ   یبردار مدرن تالش شده در کنار بهره یرهایبادگ یدر طراح :بادگیر. 3-3-5

مادرن و   یاساتفاده در معماار   یبرا یاصل دهیآن برطرف و از ا یاستفاده از شکل سنت بیمعا یداتیبا در نظر گرفتن تمه یسنت

بخاش   چیها  یمادرن با   یرهاا یتاوان گفات بادگ   یمدرن م یرهایدگاستفاده شود. در مورد نحوه کارکرد با یروبه توسعه امروز

تاازه را باه اتااق وارد و     یسرد و گرم، هاوا  یهوا ییباد و جابه جا یعیاثرات طب یبر مبنا ،یمتحرک و با استفاده از منافذ عمود

 نیفضااها در چناد   هیا ومرتفع باه ته  یها اند که در ساختمان شده یمدرن چنان طراح یرهای. بادگکند یرا خارج مکهنه  یهوا

 جاه یشاده و درنت  سار یم یداخلا  میتقسا  یپرگار یها غهیکننده و ت تیهدا یها غهیکار با استفاده از ت نی. اکنند یطبقه کمک م

 ازیا مادرن امت  یرهاا یبادگ یریاناد. باه کاارگ    هوا بهره برده انیاز جر زانیم کیفضاها در طبقات مختلف و با فواصل متفاوت به 

 .[18] است هیتهو یشده در سقف برا جادیا یها به واسطه روزن ،یعیهم دارد و آن استفاده از نور طب یگرید

) یاخاتالف چگاال   تیدر جبهه شمال و جنوب ساختمان و اساتفاده  از خاصا   ییدوتا یها اطیح جادیشود با ا یم شنهادیپ

 رهایدر بادگ زیشود.( که در گذشته ن یآن م نیگزیسرد جا یآن کمتر است و به سمت باال حرکت کرده وهوا یگرم چگال یهوا

 ساختمان بهره گرفت. شیو سرما هیشد جهت تهو یاستفاده م

 

 گیرینتیجه -4
 میاقل نیا یکل اتیتوان بعنوان خصوص یو سمنان، آنچه که م زدی یشهرها یمیانجام شده از اطالعات اقل یها یبررسدر 

 است: لیبرشمرد به قرار ذ

پوشش ، کم اریرطوبت هوا بس، اندک اریبس یبارندگ، گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان یآب و هوا

همراه با گرد و  ی( بادهازدی)ریکو هیو حاش یریکو یدر نواح، و درجه هوا در شب و روز ادیز اریاختالف بس، یاهیکم گ اریبس

هوا و  یکاهش دما لهیبوس شیآسا طیاست فراهم نمودن شرا تیحائز اهم میاقل نیها آنچه که در ا یژگیو نیتوجه به ا با .غبار

 منظور ارائه شده است. نیبد ییکارهاراه لیبه تفص ریرطوبت است که در جدول ز شیافزا
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 : ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در شهر یزد و سمنان )نگارندگان(3جدول

 تصویر راهکارها اصول هدف

کاهش تولید گرما و بخار  کاهش تولیدگرما

آب حاصل از فعالیت های 

 نهروزا

   5 الیه بندی حرارتی فضاها -

کاهش تولید گرمای 

 حاصل از محیط

 فضاهای مانند) بنا غربی خصوصا و شرقی جبهه در حرارتی موانع ایجاد -

 (انبار بهداشتی، سرویس استفاده، کم

 طراحی متراکم و فشرده به منظور کاهش سطوح باز بنا -

آنها با عمق تعداد و مساحت بازشوهاو در سایه قرار دادن کاهش  -

 برای سمنان( 63cm برای یزد وcm 85مناسب سایبانها )

 و زمان تاخیر  باال Rپاین و  U Valueاستفاده از جداره های ضخیم با  -

 )مانند دیوار دو الیه آجری، دیوار دو الیه آجری و بلوک سیمانی(

7 

9 

10 

11 

 تشعشع کاهش

 و تابشی های

 هدر به افزایش

 انرژی رفتن

رسانیدن تابش به حداقل 

 خورشید طول موج کوتاه
درصد مساحت نمای  40تا  20کاهش تعداد و مساحت بازشوها ) -

 مربوطه(

ایجاد بدنه های مضرس در دیوارهای رو به تابش با استفاده از چرخش  -

 درجه ای قطعات آجری 45

 استفاده از شبکه های چوبی یا قفسه های نوری بر روی پنجره ها -

12 

17 

،انعکاس تابش ایجاد سایه 

طول موج کوتاه،کاهش 

 تابش طول موج بلند

ایجاد سایه بر روی بدنه ها با استفاده از پوشش گیاهی )انگور و انواع  -

 پیچک ها(

13 

 استفاده از الیه عایق هوا در دیوار های دو جداره - عایق سازی

در سمت خارجی  10cmاستفاده از الیه عایق پلی استایرن به ضخامت  -

 در سمت خارجی بام  5cmضخامت  بدنه و به

9 

10 

کاهش انرژی 

 انتقالی

جریان هوا در خارج از 

 ساختمان
ایجاد جریان هوا در طول حیاط با استفاده از اختالف فشار ایجادشده  -

بین هوای گرم و منبسط بخش زمستان نشین و هوای ختک و سنگین 

 بخش تابستان نشین  

 باغچه و آب حوض کاهش دمای محسوس حیاط مرکزی با احداث -

22 

 استفاده از خاصیت همرفت آزاد در فضای تابستان نشین - تهویه داخلی

 افزایش ارتفاع اتاق ها به منظور جریان یافتن هوای گرم به سمت باال -

ایجاد حیاط های دوتایی در جبهه شمال و جنوب ساختمان و استفاده   -

 از خاصیت اختالف چگالی

18 

باال بردن تبخیر 

 سطحی 
 باغچه در حیاط آب و حوض ایجاد - ایجاد آب

 استفاده از پوشش گیاهی بر روی بدنه ها -
13 
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