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 چکیده

 

شروع به کارنموده وپیش بینی 1331است که این مرکز در سال های انجام شده سالن سران اجالس نشان داده شدهبا بررسی      

وازجمله مصالح مصرفی در این باشد .این مکان دارای معماری همساز با اقلیم میرسیدبه اتمام خواهد1335شده است که درسال 

بتن مسلح شده با پروژه:شیشه های سانرژی،اسکلت فلزی وبتنی،سوالرپنل،بام های سبک سه الیه ای،کلزیپ،پشم سنگ و شیشه وسرباره،

های بین  شمرکز همای به منظور ارزیابی شرایط همساز با اقلیم باشد.که با اقلیم اصفهان سازگارمی ،رامیتوان نام برد شیشه ای الیاف

سان را با توجه به است که شرایط فزیولوژیکی اناز روش زیست اقلیم ساختمانی اولگی که این روش مبتنی بر کلیماگرامی المللی اصفهان

رطوبت نسبی طی  نماید و متناسب با آن از عناصر اقلیمی کمینه و بیشینه دما کمینه و بیشینهشرایط اقلیمی محیط پیرامون مشخص می

،که این روش)اولگی(تعقیرات آب و هوایی استایستگاه هواشناسی اصفهان استفاده شده 2111تا  1351ی آماری روز در دوره شبانه

ی هدسامبر، ژانویه ، فوریه، مارس، نوامبر در طول شبانه روز در منطق که درماه های استسرد،گرم وآسایش حرارتی رامورد بررسی قراده

در  ی مرطوب واست. ماه می، در روز در منطقهی آسایشی آسایش و در شب پایین منطقهبروآوریل روز در منطقهدارد،درماه اکتسرد قرار

های است. در ماهی گرم و خشکی اسایش و در روز در منطقهدارد. در ماه ژوئن، در شب زیر منطقهشب در پایین محیط آسایش قرار

م. در ی گرم و خشک است که نیاز به تزریق رطوبت در هوا داریرار دارد و در روز در منطقهی آسایش قجوالی و اگوست، در شب در منطقه

اه است ودر در مدارد که اختالف دما در این ماه زیادی آسایش قراری آسایش و در روز باالی منطقهماه سپتامبر، در شب پایین منطقه

 هایکل این پروژه دارای نور گیری .در این ماه نیاز به وسایل گرمایشی داریم دارد.ی سرد قرارنوامبر، در طول شبانه روز در منطقه

درجه 25دگیری این مرکز،که در یک اقلیم گرم وخشک قرار داراست.نوع جهتباشدواز نورگیری طبیعی حداقل استفاده شدهمصنوعی می

یگری ی زیبا شناختی دارد وکاربرد دحوطه بیرونی فقط جنبهباشد.استفاده از المان های فضای سبز در مدرجه می 25تا 1به سمت شرق از

.ندارد  

 
 اقلیم،معماری،آسایش،اولگی،سالن سران اجالس های کلیدی:واژه
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  مقدمه

ویژه ساختمانهایی که بدر طراحی و ساخت همة ساختمانها  امروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی

باشد. از یک سو گیرند از دو نظر حائز اهمیت میموجودات زنده قرار میانسان و  بطور مستقیم مورد استفادة

دارند ساختمانهای هماهنگ با اقلیم و یا ساختمانهای با طراحی اقلیمی از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری

هوا در این شرایط محیطی اینگونه ساختمانها بهتر است و تنوع و تغییر روزانه و فصلی نور حرارت و جریان 

کند از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موجب ساختمانها فضاهای متنوع و دلپذیری ایجاد می

 .شودصرفه جوئی در مصرف انرژی مورد نیاز برای کنترل شرایط محیطی اینگونه ساختمانها می

  

-د معطوف داشته به شرح ذیل میدسته مطالعاتی که در این خصوص نظرمحققان را در سراسرجهان به خو از

 باشد:

( نموداری را پیشنهاد داد که در ان نقش پدیده های جوی در اسایش انسان به تفکیک روشن شده 1793) 1الگی

در  ند که به جهت اثر مستقیم انها بر روی اسایش انسان ،بود . دما و رطوبت نسبی مهم ترین فاکتورهایی بود

( منطقه اسایش و شرایط زیست اقلیمی 1791) 2. گیونی ]1[استتاکید شده آنر لگی بوجدول بیوکلیماتیک ا

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

( در 7791) 3. سام و چنگ]2[گرفت متوسط بیشینه دما و کمینه رطوبت نسبی مورد استفاده قرار ساختمانی ،

های مهمی برای استفاده از عناصر اقلیمی در طراحی معماری و انرژی ساختمان انجام دادند و هنگ کنگ بررسی

استفاده از شرایط اقلیمی محلی را برای بهبود طراحی های اقلیمی و شبیه سازی انرژی ساختمان توصیه 

 ان برای حفاظت از فشارهای حرارتی در نیجریه ،( به منظور شاخص های قابل اطمین2003) 4. بوگا و اوال]3[کردند

. ]4[نمودار زیست اقلیم و حرارت مؤثر را با هم مقایسه کردند  های مختلف از جمله شاخص ماهانی آوانز ،شاخص

 ،( به مطالعه و تعیین شرایط اسایش بیوکلیماتیک در شهر ارزروم در سه منطقه روستایی2009) 5توی و همکاران

و منطقه شهری جنگلی ترکیه پرداختند و نتیجه گرفتند که مناطق شهری جنگلی سازگاری بیشتری با  شهری ،

 .]5[داردشاخص اسایش حرارتی کمورد استفاده

 15بر اساس مطالعات انجام شده بین  نشان داد معماری همساز با اقلیم( در پژوهشی با عنوان 1332) عسگری نژاد

ای بسیار و رسد که این مقدار بیانگر هزینهر کشور به مصرف فضاهای مسکونی میدرصد کل انرژی مصرفی ه 20تا 

است. بنابراین برداشتن گامی در جهت کاهش از بین بردن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در بعد وسیعی

صرفه  مصرف انرژی در این قسمت که منوط به بهینه سازی راندمان حرارتی ساختمانها است میتواند منجر به

بررسی  ( در پژوهشی با عنوان1337داعی اهلل ، انجم شعاع ، ) ]1[ .جویی عظیمی در منابع محدود طبیعی باشد

رشد جمعیت و نشان داد  اصول توسعه پایدار در نظام معماری و شهرسازی گذشته اقلیم گرم وخشک ایران

ری برخی از زمینه های فناوری و صنعت ویژه درکشورهای درحال توسعه همراه با بکارگیب افزایش شهرنشینی 

موجب بروز تغییرات منفی و سریع زیست بوم در سالهای اخیر گردیده و سبب شده تا انسانها با بحران محیط 

                                                 
1 . Olgyay, Victor 
2 . Givoni, B 
3 . Hui S.C.M., Chung, K 
4 . Olu Ola O 
5 . Toy S 
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زیست در شهرهای خود روبرو شوند که این بحران عدم استفاده از روشهای برنامه ریزی صحیح در نظام معماری و 

داد نشان بررسی رابطه معماری و اقلیم( در پژوهشی با عنوان 1337همکاران ) و اسماعیلی. ]9[است شهرسازی

که متاثر از اقلیم بوده و فرم خود را باشدخانه مهمترین عامل تاثیرگذار در بافت و اصلی ترین عامل تشکیل آن می

همساز با اقلیم در معماری بهره گیری از عناصر در پژوهشی با عنوان  (1370ازمون و همکاران ). ]3[گیرداز آن می

اگر از چهارچوب آسایش به فعالیت نشان داد  مناطق کویری ایران در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار

در خواهیم یافت که انسان همواره در صدد آن بوده است که این شرایط  تاریخ توجه شود،ساختمانسازی در طی 

گه دارد و برای این هدف از دوره نوسنگی تاکنون تالش کرده آسایش را متناسب با فعالیت های خود را ثابت ن

است. اما یادآوری این نکته بی فایده نیست که برای راحتی گرمایشی وسرمایش از انقالب صنعتی به بعد، استفاده 

ز بی دریغ از انرژی فسیلی معمول شد و روند استفاده از این نوعانرژی رو به اتمام است، تا جایی که امروزه ا

 الهی ،. ]7[ وحشت کمبود این نوع انرژی باید دست به دامن انرژی غیر فسیلی الیزال از نوع آفتاب و باد شویم

امروزه باگسترش و ک نشان داد ، بادگیر نمادی از معماری پایدار در اقلیم گرم و خش( در پژوهشی با عنوان : 1370)

روزافزون شکاف موجود در ارتباط تنگاتنگ اقلیم و  توسعه علم و فن آوری ، جامعه بشری شاهد ایجاد رشد

معماری است.چنانچه با بهره گیری از راهکارهایی صرفا مبتنی بر تکنولوژی و بدون توجه به اقلیم و شرایط زیست 

است. با توجه به آنکه وسعت عظیمی از کشور ایران را شده محیطی منطقه، ارتباط میان اقلیم و معماری گسسته

بیابانی دربرگرفته است، لذا بررسی و یافتن راهکارهایی در ایجاد این پیوند و پاسخگویی به نیازهای بوم های 

منطقه امری ضروری به نظر میرسد . آثار ارزشمند معماری ایرانی که همچنان جزء یکی از بهترین راهکارهای 

( در پژوهشی با عنوان 1371تمادی )محمدخان ، اع. ]10[ معماری برای طراحی در اقلیم بیابانی محسوب میشوند

ساختمانهای حیاط دار نشان داد ،  اثرات اقلیم گرم و خشک بر معماری و شهرسازی منطقه اردستان اصفهان

روند. اطاقهای اینگونه قدیمی بهترین فرم و ترکیب ممکن اجزاء یک ساختمان برای تعدیل این اقلیم بشمار می

شوند در برابر سرمای زمستان باد و طوفان شن که معموالً در مناطق کویری در میمنازل که فقط به داخل حیاط باز 

شوند. در زمستان اطاقهای رو به جنوب و در تابستان اطاقهای رو به شمال این مجموعه جریان است حفاظت می

خلی که شامل گردد حیاطهای داگرفته و بدین ترتیب محل زندگی نیز با اقلیم هماهنگ میمورد استفاده قرار

یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد رطوبت در هوای خشک اینگونه  ،درخت، حوض و سطوح سبز گیاهان هستند

، نشان داد ،  اثرات اقلیم بر معماری شهر همداندر پژوهشی با عنوان (1372قنبرپور ) .]11[روندمناطق به شمار می

در واقع با آغاز یکجا نشینی در ایران، توجه به اقلیم طراحی اقلیمی در سرزمین ما سابقه چندهزارساله دارد. 

ای کاهش همه جانبه همواره اصلی مهم در طراحی و اجراء ساختمانها بوده است. طراحی اقلیمی روشی است بر

انهایی که بر طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند، تخساختمان، در تمام آب و هواها، اس ههزینه انرژی ک

عوض از انرژی موجود در اطراف دردهند و  -و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می ضرورت گرمایش

 ]12 [نند.کمیساختمان استفاده
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 ی مطالعاتیمحدودهموقعیت جغرافیایی 

مرکز همایش های بین المللی اصفهان در شهر اصفهان قطب صنعتی کشور و مهد هنرمندان هنرهای تجسمی 

میت شهر اصفهان و وجود دوره های تاریخی شاخص و بناهای عظیم و شاهکارهای معماری دارد. با توجه به اهقرار

در دوره های مختلف احداث یک ابر سازه با ویژگی های منحصر به فرد همساز با بافت و فرهنگ تاریخی توام با 

ح االمین و مجاور کمربندی این پروژه در انتهای خیابان شهید روو نیازهای کنونی جامعه به وقوع بپیوندد.  هنمدرنی

 (.1)شکل باشد. هکتار در حال ساخت می 90شرق اصفهان در زمین به وسعت 

 

 بین المللی اصفهان هایهمایش موقعیت جغرافیایی مرکز:1شکل 

 

 داده ها و روش ها

اقلیم  از روش زیست مرکز همایش های بین المللی اصفهان به منظور ارزیابی شرایط همساز با اقلیم       

است که شرایط فزیولوژیکی انسان را با توجه به شرایط اقلیمی ساختمانی اولگی که این روش مبتنی بر کلیماگرامی

نماید و متناسب با آن از عناصر اقلیمی کمینه و بیشینه دما کمینه و بیشینه رطوبت محیط پیرامون مشخص می

با  سپساست. یستگاه هواشناسی اصفهان استفاده شدها 2011تا  1751ی آماری نسبی طی شبانه روز در دوره

و برداشت های صورت گرفته به بررسی تطابق و عدم المللی اصفهان مرکز همایش های بینی حضوری به مراجعه

 است.باشرایط اقلیمی حاکم بر اصفهان و اصولی که در طراحی آن رعایت گردیده مبادرت شده مکانتطابق این 

 

 یافته ها

 است: زیابی صورت گرفته بر اساس روش اولگی مشخص شدهطبق ار

ی سرد قرار دارد و برای اسفند ( در طول شبانه روز در منطقه 10آذر تا  10های دسامبر، ژانویه و فوریه )در ماه

 است. ی انجمادی آسایش نیاز به استفاده از وسایل گرمایش داریم زیرا در شب دما زیر نقطهرسیدن به منطقه

 دارد.ی سرد قرارفروردین ( در طول شبانه روز در منطقه 11اسفند تا  11ر ماه مارس )د
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 است.ی آسایشی آسایش و در شب پایین منطقهاردیبهشت ( روز در منطقه 10فروردین تا  12در ماه آوریل )

 دارد.یط آسایش قراری مرطوب و در شب در پایین محخرداد ( در روز در منطقه 10اردیبهشت تا  12در ماه می )

 است.ی گرم و خشکی اسایش و در روز در منطقهتیر ( در شب زیر منطقه 7خرداد تا  11در ماه ژوئن ) 

ی گرم ی آسایش قرار دارد و در روز در منطقهشهریور ( در شب در منطقه 7تیر تا  10های جوالی و اگوست )در ماه

 داریم. و خشک است که نیاز به تزریق رطوبت در هوا

دارد که ی آسایش قراری آسایش و در روز باالی منطقهمهر ( در شب پایین منطقه 3شهریور تا  10در ماه سپتامبر )

 است. اختالف دما در این ماه زیاد

 است. ی آسایشی آسایش و در شب پایین منطقهآبان ( روز در منطقه 7مهر تا  7در ماه اکتبر) 

دارد. در این ماه نیاز به وسایل گرمایشی ی سرد قرارآذر ( در طول شبانه روز در منطقه 7تا ابان  10در ماه نوامبر )

 (.2داریم)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انلگی، شهر اصفهو: نمودار ا2شکل 

 

 ژانویه

 فوریه

 مارس

 آوریل

 می

 ژوئن

 جوالی

 آگوست

 سپتامبر

 اکتبر

 نوامبر

 دسامبر

 

شرایط    

 روزانه

    

 شرایط شبانه
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مرکز همایش های بین المللی اصفهان مشخص شد  با ارزیابی میدانی و مشاهدات صورت گرفته در خصوص

باشد که متر برخوردار می 11زمین از توپوگرافی طبیعی زیبایی با اختالف ارتفاعی نسبی شمال به جنوب حدود 

ن پیش بینی آی اصلی از شمال هم در باشد که دسترسن مسیر میآدسترسی اصلی از بزرگراه و از سمت جنوب به 

 است. است که به لحاظ ارتباطی از پتانسیل خوبی برخوردارشده

مترمربع  91000سالن چند منظوره سینما و فضاهای فوقانی با مساحت  این مجموعه دارای سالن اصلی و تاالر،

و مرکز تجاری با  92500ساحتی حدود طبقه با م 12سوئیت در  23اتاق و  250ستاره با  5باشد. ساخت یک هتل می

مترمربع و ساختمان های تاسیساتی با  3500با مساحت  VIPدستگاه ویالی  3مترمربع و  205000مساحت 

مترمربع  311300باشد که بالغ به مترمربع از دیگر فضاهای درنظر گرفته شده برای این مجموعه می 2300مساحت 

هکتار خواهد رسید. طرح ساختمان به  15ای سبز و محوطه سازی ان به ساخت خواهیم داشت و عالوه بر ان فض

متر و  95ای شکل با قطر متر و سقف دایره 100صورت مدور در سه سطح که بخشی از یک کره با قطر خارجی 

 (.3)شکل  .رسدمتر می 10درجه است. ارتفاع ساختمان به  21زاویه 

 

 

 

 للی اصفهان: حوزه بندی مرکز همایش بین الم3شکل 
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 معرفی فضاها 

 

 سالن اصلی-1

قرار دارد. مترمربع  3100سالن اصلی همایش که فضای اصلی این مرکز است در مرکز نیم کره با مساحت 

 111صندلی و تماشاگران در چهارجایگاه مجزا در دو طبقه اول با  1154جایگاه مهمانان ویژه در طبقه همکف با 

گیرند. ضمنا این مجموعه شامل فضاهای جنبی از جمله اتاق خبرنگاران دلی قرار میصن 111صندلی و طبقه دوم با 

باشد. فضای مترمربع می 11000اتاق برای مترجمین همزمان با زیربنایی حدود  14، اتاق مطبوعات ، اتاق بازرگانی و 

 باشد. خ لطف اهلل میمسجد شی مترمربع و طراحی داخلی سقف سالن برگرفته فضای زیرگنبد 295سن این سالن 

 

 دفاتر اداری-2

های در طبقه همکف دفاتر و اتاقدارند شمال و جنوب سالن اصلی قراردر این مجموعه، دفاتر اداری در 

مترمربع است که در طبقه میانی  3300مترمربع است. فضای جانبی  1200دفترو با مساحت  24جلسات شامل 

 دارد. دفاتر مدیریت و نمازخانه قرارفضای غذا خوری فضای استراحت کارکنان 

 

 سینما-3

مترمربع میباشد و 115و پشتیبانی  مترمربع و مساحت فضاهای خدماتی910مساحت استقرار تماشاگران 

 باشد.صندلی می  570دارای

کند،طبقه همکف محل سینما فضایی باقابلیت آکوستیکی باال جهت برگزاری همایش ها و نمایش فیلم را فراهم می

است و استقرار تماشاگران،فضای خدماتی شامل اتاق گریم،فضای اماده سازی موادغذایی و سرویس بهداشتی

 دارد.درطبقه میانی  فضاهای پشتیبانی ازجمله اتاق مترجمین قرار

 

 بال روم-4

مایش وسیع در جداره باشد. بال روم یا فضای چندمنظوره دارای پرده های نمترمربع می 5300مساحت آن 

-ها و جلسات مختلف میهای دو سمت سالن و فضاهای خدماتی جهت پذیرایی ومراسمات مختلف مانند همایش

های متحرک با سرعت نصب باال را باشد. ضمنا این فضا قابلیت تقسیم شدن به دو فضای کامال مجزا توسط پانل

 دارد.
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 هال -5

های جهت برگزاری همایش که این فضاباشد می 112آن مربع و تعدادصندلی متر 1135مساحت آن

 است.های آموزشی را فراهم نمودهمحلی،گالری نقاشی وکارگاه

 

 هتل -1

طبقه  12ستاره در  5تل ه باشد.عدد می 23یت آنؤتعداد س و 250تعداداتاق آن ،مترمربع 92500مساحت آن

 که هم اکنون همگام با باشد.می.بدنسازی و.. استخر، ان،امکانات فروشگاهی و رفاهی ازقبیل رستور ها،شامل اتاق

 است.پروژه در حال ساخت

 

 مرکزتجاری-9

 شاپ،کافی ها،رستوران وکالن، دراین مجموعه فضاهایی تجاری خرد باشد.مترمربع می 20500مساحت آن

 . استای و تفریحی و دفاتر اداری پیش بینی شدهرایانه هایهایپرمارکت و بازی

 

 VIPویالهای -3

که در این مجموعه از معماری ایرانی جهت باشد مترمربع می 450عدد و مساحت هر ویال3تعدا این ویال ها 

نهارخوری و  اتاق محافظین، ها فضاهایی از جمله اتاق نشیمن،است. در این ویالپذیرایی میهمان در نظر گرفته شده

 .داردنمایشگاه وجود فضاهای رفاهی مانند سونا و

 

 ویژگی های طرح

 

 سازه-1

درقسمت سالن . باشدمی درچهارمین کنفرانس ملی سازه وفوالد 72طرح برتر سازه فلزی سالسازه این بنا 

و  است سازه با اسکلت فلزی که ساختار طبقات در این قسمت از کامپوزیت باسیستم عرشه فوالدی ،اصلی

پایی وسایر فضاها از جمله پارکینگ ،آشپزخانه و فضاهای درقسمت هال بال روم و سینما سازه فلزی باسیستم خر

 کلیه دیوارها به وسیله ی عایق های حرارتی به مانند است.جنبی سازه اسکلت بتنی با سقف دال تخت تعبیه شده

ای که میزان انتقال حرارت در کلیه سطوح حتی محافظت گردیده بگونه پشم سرباره وپشم شیشه(-)پشم سنگ

  است.به حداقل میزان خودرسیده ی به یکدیگرفضاهای داخل
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باشد. می سانتیگراد درجه+ 950 دمای تحمل با صوتی و حرارتی عایق Rock Wool سنگ عایق حرارتی پشم

 -2. شودمی تولید کشور در باشد کهمی استاندارد و مشخص هایویژگی با ایماده -1: ازجمله امتیازات این عایق

 بخوبی آن در ریشه هوادهی -3 .شودنمی خراب و تجزیه هامیکروارگانیسم یا و یمیاییش مواد سایر وسیله به

 ایماده -5 گیرند.می قرار کمتر موقت آبی کم تاثیر تحت گیاهان کافی، رطوبت حفظ خاطر به -4 گیردمی انجام

 .باشدمی استریل سبک، کننده، آلوده عوامل از عاری

 

 نما-2

 در باشد که برای اولین بارمی مسلح شده با الیاف شیشه ( )بتنGFRC هایزپانلساختار نمای این مکان ا

-همچنین شکل پذیری مناسب تشکیل شده مقاومت خمشی باال و که از مصالح کامپوزیت با استشده اجرا کشور

برابرآتش  درمیکروسیلیس و روان کننده بوده و (ARالیاف مقاوم قلیایی ) ماسه، این بتن ترکیبی از سیمان،.است

ودر قسمت پشتی آن از عایق حرارتی پشم سنگ به جهت کاهش میزان انتقال حرارت استفاده  سوزی مقاوم است

  است.گردیده

 اشکال انتخاب در تنوع دقیق، آوری عمل سبکی، مقاومت، نما قطعات برای بتن نوع این انتخاب دالیل ازعمده

 زیر – قائم – افقی) سطوح تمام در اجرا امکان نما، جنس و لشک انتخاب در طراح محدودیت عدم نما، مختلف

 زیبایی، ظرفیت، تزئینی، های طرح از استفاده امکان جوی، عوامل برابر در دوام شده، تمام سطوح کیفیت ،(سقف

 و سهولت نهایتاً و مرتبه بلند هایساختمان نمای در نصب ایمنی حداکثر نصب، جهت داربست به نیاز حداقل

 .باشدمی نصب در سرعت

 

 سقف -3

به صورت چند  )ترکیب کامپوزیت و آلمینیوم( Kalzipسقف سازه اصلی مرکز همایش ازساختارترکیبی کلزیپ

رطوبت از  باشد که میزان انتقال حرارت ورطوبتی مناسبی می الیه استفاده گردیده که دارای عایق های حرارتی و

ودر است صورت ماشینی بوده ه است .اجرای پوشش سقف کلزیپ بی سقف به حداقل میزان ممکن رسیدهجداره

 آن نیاز به نازک کاری دستی یا 

 .باشدتونه نمیب با بندیدرز

 

 فتابآ-4

در این پروژه از نور طبیعی با استفاده از عرض جغرافیایی مسیر تابش را میتوان به دست اورد،  

 19تا 73)شیشه های انرژی(  بی اصلی جداره ها شیشه استولی در فضاهای اداری وال استخورشیداستفاده نشده

جاذبه ی انرژی فقط همین سطوح  )انرژی خورشیدی( را میگیرد وعبور نمیدهد درصد مادون قرمز خورشید

 .ای هستندشیشه
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 -2. از طریق جلوگیری از ورود حرارت خورشید%15کاهش مصرف سوخت و انرژی تا  -1 شیشه های سانرژی:

-کاهش هزینه نگهداری سیستم -3. ساله از محل کاهش هزینه های جاری ساختمان 5ایه حداکثر بازگشت سرم

مصرفی نگهداری  در نتیجه کاهش هزینه های  اشعه ماوراء بنفش آفتاب %77حذف  -4. سرمایش های

تان کشور اس 15هزار متر مربع ودر  ü 000/50این تکنولوژی تا کنون بیش از -5 . دکوراسیون و مبلمان اداری

-کاهش هزینه های مصرفی تعمیر و نگهداری سیستم -9 های نوسازی و زیباسازیکاهش هزینه -1 استفاده شده

  های سرمایش

 

 رنگ -5

 استخاکستری با فوم روشن استفاده شده از رنگ سفید و ،های روشن وبه صورت غالبه از رنگدر این پروژ 

همیشه مصرف انرژی در ساختمان های که از عایق  ن رنگ ها را دارد.که کمترین میزان جذب انرژی حرارتی درمیا

هایی است که از کمتر از ساختمان ٪50الی  ٪30بین  کردهحرارت جهت رنگ آمیزی نمای ساختمان خود استفاده

 .اندکردهرنگ نمای ساختمان معمولی استفاده

 

 تاسیسات-1

حرارتی به صورت مصنوعی از طریق تاسیسات  دراین مکان کلیه سرمایش وگرمایش مربوط به آسایش

الکتریکی  به وسیله سوالرپنل به انرژی در نیروگاه خورشیدی و انرژی طبیعی صرفا مکانیکی فراهم میگردد.

 .تبدیل واستفاده میگردد

 

 ارتفاع سقف  تاثیر7-

که به  استستفاده گردیدها متر 3 فضای دفتری از سقفی با ارتفاع تقریبا فضاهایی با تعدادکاربرکم مانند: در

 .است وبلعکسجهت ایجاد آسایش حرارتی در این فضاها از تاسیسات مکانیکی با ظرفیت کمتری استفاده گردیده

مترپشتیبانی 30مانند)سالن اصلی مرکز همایش( ارتفاع سقف تا حدوددر فضاهای عمومی با جمعیت زیاد به 

به استفاده نیاز شده که این موضوع نشانگربسیارباالیی استفادهکه در تاسیسات مکانیکی با ظرفیت  استگردیده

 .باشدمیانرژی بیشتری به جهت تامین آسایش حرارتی درفضاهای باسقف بلند تر نسبت به سقف کوتاه تر

 

 استفاده از اب و گیاهان8-

ستفاده ا(land scpae) وسطوح سبز صرفا به جهت فضاسازی معماری(waterfeatures)هایاستفاده از المان

 است.نبوده استفاده ای از آن مدنظربرودت تبخیری  است وبه جهت تعیین آسایش حرارتیگردیده
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 گیرینتیجه

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی رادر این زمینه ایجاب می کند.بویژه در 

ت.انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کامال مشهود اس

ویژه هامروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت همة ساختمانها ب.ناپذیر است

انسان و موجودات زنده قرار می گیرند از دو نظر حائز اهمیت می  ساختمانهایی که بطور مستقیم مورد استفادة

اختمانهای هماهنگ با اقلیم و یا ساختمانهای با طراحی اقلیمی از نظر آسایش حرارتی انسان باشد. از یک سو س

کیفیت بهتری دارند شرایط محیطی اینگونه ساختمانها بهتر است و تنوع و تغییر روزانه و فصلی نور حرارت و 

هماهنگی ساختمان با شرایط جریان هوا در این ساختمانها فضاهای متنوع و دلپذیری ایجاد میکند از سوی دیگر 

شود. در ی در مصرف انرژی مورد نیاز برای کنترل شرایط محیطی اینگونه ساختمانها مییاقلیمی موجب صرفه جو

ها میتوان شرایط داخلی ساختمانهای هماهنگ با اقلیم را در تمام طول سال بطور طبیعی و بدون نیاز برخی اقلیم

حد آسایش انسان تنظیم کرد. برای دستیابی به شرایط آسایش بکارگیری به سیستم های مکانیکی حرارتی در 

راههای تامین آسایش در ساختمانها مهمترین عامل می باشد .برای تداوم مبارزه با محیط در احداث ساختمانها 

 شرایط و مواردی باید رعایت شوند.

 محیط با متناسب ساختمان طراحی     .1

 محیط با متناسب مواد و مصالح انتخاب     .2

ساخت و ساز باید متناسب و متاثر از اقلیم مناطق مختلف و با توجه به معماری سنتی منطقه باشد. لذا اقلیم 

های شناسان باید با شناخت هر چه بیشتر و بهتر اقلیم رهنمودهای مناسب برای آسایش را در ساختمانها و محیط

چه گسترده تر خصوصیات معماری گذشته و رابطة آنها با شرایط  طبیعی زندگی ارائه دهند . باید با شناخت هر

اقلیمی حاکم طراحی نو ارائه داده شود و وضع موجود را با توجه به گذشته و حال و آینده به شکل مطلوب 

 نظر مورد بطورکامل محل هوای و آب باید  روستائی و صنعتی، سازماندهی کرد. در طراحی ساختمانهای شهری

 دریافت مقدار و جغرافیایی جهات در زمین شیب سمت توپوگرافی وضع و جغرافیایی های عرض به نسبت و باشد

 . شود ارائه مناسب طراحی زمستان سرمای و تابستان فصل در خورشیدی انرژی

شناسایی وضعیت اقلیمی یک محل و تحلیل نیازهای اقلیمی از نظر آسایش انسان و کاربرد مصالح ساختمانی یکی 

مقدمات طراحی همساز با اقلیم است. امروزه آمار اقلیمی کلیه مناطق ایران که دارای ایستگاه هواشناسی  از

باشند در سایت اینترنتی سازمان هواشناسی قابل دسترسی است. لذا تحلیل این آمار و شناسایی نیازهای می

داند را در قبال طرحش مسئول می اقلیمی محل برای هر معمار حساس به مسائل زیست انرژی و محیطی که خود

های معماری که با روش تحلیل این آمار و تبدیل آن به دستورالعملپذیر خواهد بود مشروط بر آنبه سادگی امکان

همساز با اقلیم آشنا باشد. در این مقاله روش استخراج آمار اقلیمی و تحلیل آن به صورت کاربردی توضیح داده 

از معیار زیست اقلیمی ساختمانی گیونی که یکی از معتبرترین معیارهای آسایش در داخل  شود. در تحلیل آمارمی

شود. در این معیار برای تشخیص وضعیت محل، از آمار دما و رطوبت نسبی استفاده ساختمان است استفاده می

العات اقلیمی معرفی شود. در مرحله بعد روش ترسیم تقویم نیاز اقلیمی و تقویم باد به عنوان جمعبندی اطمی

 .گرددمی
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