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 چکیده

هد. دیزندگی انسان را تحت تاثیر قرار مشناسی کاربردی است که نوع معیشت و ای از اقلیماقلیم شناسی معماری شاخه         

ساختار بنا و به عبارتی مسکن در مناطق گوناگون تحت تاثیر اقلیم و حتی فرهنگ است. اهمیت و ضرورت توجه به اقلیم منطقه در 

ظر به اینکه انسان تحت تاثیر اقلیم پیرامون خود پذیر است. نتی و آسایش انسان امری اجتناب ناطراحی ساختمان جهت افزایش راح

اقلیم مناطق مختلف در جهت افزایش این امر با همکاری هم گام  اقلیم شناسان و مهندسین معمار با آگاهی از گیرد،قرار می

است که سعی شده  شکسرد و خدارای اقلیم  اردبیلواقع دراستان  اردبیلمنطقه مورد مطالعه در این مقاله، شهرستان  دارند.برمی

شناخت اقلیم منطقه مورد مطالعه و بررسی نوع ساخت ساختمان و انطباق آن با اقلیم قدم در راه  استفاده از شاخص ماهانی به با

، روزهای ابری و رطوبت، بارندگی، جهت باد غالب، درصد باد آرام ،های دماسعی شده از دادهدر این مقاله  آسایش مردم گذاشت.

 2000. این داده ها از سازمان هواشناسی کشوراخذ شده است، که مربوط به سال های استفاده شود اردبیلفتابی  شهرستان ساعات آ

جهت مقابله با این ویژگیها و تامین آسایش مردم باید ساختمان طوری طراحی . در این مقاله نشان داده شده است که است 2006تا 

 . باشدشود که با اقلیم منطقه سازگار 

 ، ماهانیآسایشادبیل،  ،معماری ،کلید واژه ها : اقلیم

 

Abstract 

Architecture climatology is a branch of applied climatology that affected human life. Structure of 

buildings in various areas affected by climate and culture. Attention to area climate influences on 

building design, to increase people comfort, is inevitable. Due to humans are affected by the area 

climate, climate scientists and architects due to climates in different regions, working together to 

enhance people comfort. In this study, the case study is Ardabil city that located in North West of 

Iran, wich have cold and dry climate. To study of area climate and type of buildings and their 

adaption to area climate, Mahoney indicator is used. The climatic data of Ardabil such as: 

temperature, humidity, rainfall, prevailing wind direction, wind calm percent, cloudy days and 

sunny hours were used. These data are taken from Meteorological organization that is related to 

2000-2006. 
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 مقدمه

 مبنای بر البته(دیرباز از عامل این .است هوایی و آب منطقه ای شرایط هر در شهری بافتهای گیری شکل در گذار تأثیر و مهم عوامل از یکی

 شرایط به توجه ضرورت و نیز اهمیت امروزه.است بوده مؤثر انسان زندگی شیوه ی کلی طور به و سازها و ساخت انسانی، رفتار فرهنگ، در )علمی

eساختمانهایی سو یک از .دارد اهمیت نظر دو از میگذارند، ساختمانها بر شکلگیری خصوصیات این که تأثیری و اقلیمی خصوصیات به توجه .است 

 نور، فصلی و روزانه تغییر و تنوع و است بهتر این ساختمانها محیطی شرایط .دارند بهتری کیفیت انسان حرارتی آسایش نظر از اقلیمی با طراحی

 صرف موجب اقلیمی شرایط با هماهنگی ساختمانها دیگر سوی از .میکند ایجاد دلپذیری و متنوع فضاهای ها دراین ساختمان هوا جریان و حرارت

 طرحهای ساختمانی، شهری، ریزی برنامه در .میشود ساختمانها گونه این محیطی شرایط برای کنترل نیاز مورد سوخت مصرف در جویی

اینکه مردم در گذشته  (.1385باشد) محمدی،  گذار تأثیر میتواند هوا و آب بیرون ساختمان، و داخل در حرارتی آسایش سیاستگذاری و سکونتگاهها

سنگ و چوب و مصالح دیگر انس و الف گرفته و انها را تا چه حد تحت اختیار خویش قرار داده در خور چگونه به طبیعت اطراف خویش با خاک 

به  متفکر و تامل است عوامل بسیاری دست در تست هم داده اند تا تا ذوق و توان استفاده از مصالح را به قومی بدهد که با دقت و شکیبایی تما

 یکی هوا، و آب (.1389لخواه خویش در اورد و و بهترین حالت از انها استفاده کند.)ملک حسینی و درگاهی این ابزارها شکل بدهد و انها را به د

 یکی ( معماری،1382مدت)علیجانی و کاویانی،  دراز در یک منطقه غالب هوای از است عبارت و است انسان بر زندگی گذار اثر و مهم عوامل از

 طراحی(. 1384) کسمایی، است گوناگون کاربردهای و رنگ فرم، دارای و متفاوت های اقلیم در مختلف اقواممیان  در بشر دستاوردهای بزرگترین از

 آسایش محدوده .ساختمان از خارج وضعیت از صرفنظر آسایش، محدوده در مسکن میکروکلیمای وضعیت نگهداری از است عبارت اقلیم با همساز

 رطوبت، هوا، دمای از عبارتند آسایش اصلی فاکتور شش اساس این بر .کنند راحتی احساس مردم درصد 80 حدود آن در که است وضعیتی

 لباس، رنگ غذایی، رژیم سالمتی، وضعیت بدن، فرم جنس، سن، قبیل از دیگری فاکتورهای البته .فعالیت سطح و پوشش هوا، جریان تشعشع،

 بر اقلیم تأثیر مطالعه(. Olu Ola O. Bogda) M., Prucnal.2003تاثیر میگذارند.   آسایش میزان بر .... و محیط هوای و آب با سازش

 Octay میگردد بر آن از قبل خیلی احتمالا  و میالد از قبل چهارم سده به لحاظ تاریخی از و نمیباشد جدیدی نوآوری انسان آسایش و خانهسازی

,2002)D.) که گرفت نتیجه و پرداخت سریالنکا کلمبو شهر حرارتی در آسایش زمین پوشش تغییرات تأثیر بررسی به 1 امانوئل 

  2سام .( Emmanuel R,2005)میباشد جادهها و ساختمانها ویژهبه زمین پوشش تغییرات از حرارتی ناشی آسایش افزایش روند

 و انجام دادند ساختمان انرژی و معماری طراحی در اقلیمی عناصر از استفاده برای مهمی کنگ بررسیهایهنگ در  3چنگ و

 ,. Hui S.C.Mکردند) توصیه انرژی ساختمان سازیشبیه و اقلیمی طراحیهای بهبود برای را محلی اقلیم شرایط از استفاده

Chung, K.P, 1997 .)نیجریه، در حرارتی فشارهای از حفاظت برای اطمینان قابل شاخصهای تعیین منظوربه5  اوال و  4بوگا 

 Olu Ola O. Bogdaد)کردن مقایسه هم با را مؤثر حرارت و اقلیمزیست نمودار آوانز، ماهانی، شاخص جمله از مختلف شاخصهای

,M, 2003). برنامه ریزیهای در خورشیدی غیرفعال انرژی از بهینه استفاده برای مناسب و کلی اطالعات تهیه به منظور 6 کیفا 

 تحلیل مورد قبرس در نیکوزیا شهر برای اقلیمی را عناصر ساله 25دوره ماهانی جدول از استفاده با ساختمان، طراحی و شهری

های (. لشگری وهمکاران با استفاده از داده(Kefa R,2004 است کرده و ارائه محاسبه را طراحی پیش استراتژیهای و داد قرار

از جهت در اهو است و به این نتیجه رسیده است که هواشناسی سینوپتیک وضعیت زیست اقلیمی شهر اهواز را مورد بررسی قرار داده

                                                           
1 - Emmanuel 

2-sum 

3-cheng 

4-bogda 

5-ola 

 

6-kifa 



لشگری و همکاران  (.1390جنوبی باشد)لشگری وهمکاران، -شرقی با کشیدگی در راستای شمالیاستقرار بهینه ساختمان جهت شمال

 ها پیشنهاداتیز این شاخصبا استفاده از شاخص ماهانی و پن واردان فضاهای مسکونی شهراهواز را مورد مطالعه قرار داد و بااستفاده ا

 ,ماهانی, واردان پن شاخصهای ار استفاده با را ارومیه شهر مسکونی فضاهای خود ارشد کارشناسی پایاننامه در سرافروزه. ارائه داد

 شهر معماری بررسی به ماهانی روش از استفاده با همکاران و زادهفرج. داد ارائه هم پیشنهاداتی و داد قرار مطالعه مورد...  و ترجونگ

 بیشتری تطابق منطقه اقلیم با شهر قدیم بافت که اندرسیده نتیجه این وبه اندپرداخته منطقه اقلیمی زیست شرایط با سنندج

 با روش ماهانی است. هدف از این تحقیق بررسی طراحی معماری اردبیل بر اساس اقلیم منطقه(. 1386 همکاران، و زاده فرج)دارد

 مواد وروشها

قرار  خلخال نمین ، مشکین شهر پاس آبادهای بین شهرستان اردبیلکیلومتر مربع در استان 11081با وسعت  اردبیل شهرستان

به  با توجه .ه استقرار گرفتدقیقه  17درجه و  48دقیقه و طول جغرافیایی  15درجه و  38جغرافیایی آن  عرض. گرفته است

، میزان رطوبت نسبی و نیز مطالعه عوامل اقلیمی نظیر دوری بررسی عناصر اقلیمی نظیر؛ بارش، دما ) میزان گرما (، جریانات جوی

در این تحقیق از  .شدبامیسرد و خشک و هوای دارای آب اردبیلو عرض جغرافیایی،  دریا و نزدیکی به دریای خزر و ارتفاع از سطح

باد که از سازمان هواشناسی گرفته شده است، استفاده شده است وبا روش ماهانی به ساعات آفتابی رطوبت و  داده های دما بارش

 بررسی معماری بر اساس اقلیم منطقه پرداخت شده است. 

 

 :موقعیت منظقه مورد مطالعه1شکل

 2006-2000اردبیل در سالهایاقلیمی مشخصات -( 1جدول شماره)
حداقل دما   حداکثر دما  حداکثررطوبت حداقل رطوبت بادغالب میانگین بارش   

22,91mm 90 26 81,6 24,89 -4,7 

 



 ماهانی 

 با ابتدا روش، این در .بود شده توجه ساختمان نقش به آن در که کردند پیشنهاد تری دقیق روش همکارانش و ماهانی کارل 1970 سال در

 آسایش با ارتباط در هوا وضعیت و هوا دمای متوسط سالنه، نوسان روزانه، نوسان سال، های ماه از یک هر در هوا نسبی رطوبت و دما به توجه

 روش (Un.Nation, 1970).شود می تعیین ساختمانی عناصر های ویژگی هایی، شاخص آوردن دست به با سپس و شود می بررسی انسان

سری جداول تشکیل شده است. در این روش با استفاده از میانگین دمای ساالنه ومیانگین رطوبت نسبی ماهانه حدود  4ماهانی از

های ساختمان در رابطه با شرایط ، ویژگیهای به دست آمدهگردد و سپس باتوجه به شاخصمنطقه آسایش هر مکان تعیین می

با استفاده از روش  ضعیت اقلیمی و احکام معماری شهر اردبیلاینک به بررسی و (.86)سرافروزه ، شود اقلیمی مورد نظر تعیین می

 .شودماهانی پرداخته می

 
 

جداول گروه ماهانی-(2جدول شماره )  

 نام محل اردبیل

48.17 E طول جغرافیایی 

38.15N عرض جغرافیایی 

1332M ارتفاع از سطح دریا 

 

 دما

 عناصر ماهها ژانویه فوریه مارچ آپریل می ژوئن جولی اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

 متوسط 13.45 15.47 20.3 25.45 28.37 32.33 31.81 35.5 33.93 27.7 20.75 13.65
 حداکثر

 ماهانه

17.6-  

 

-9.225 -0.475 2.97 6.5 6.05 3.85 0.225 -4.7 -10.77 -15 -16.75 

 متوسط
 حداقل

 ماهانه

 متوسط 3.3- 30.47 31.5 30.15 28.1 28.48 25.75 29 31.02 28.175 29.97 31.25
 ماهانه نوسان

 

 

 

 

 

 

 باالترین 33.925

 پایینترین 16.75-



 رطوبت نسبی

رطوبت  ژانویه فوریه مارس آپریل می ژوئن جوالی اوت سمپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

 نسبی

 متوسط 91 91.5 92.75 89,125 93.5 82,65 79,75 91,5 84,125 93,375 92,375 90

 حداکثر

 ماهانه

 متوسط 48.87 38 34.85 28.37 23.5 131 18,12 16,8 16,25 24 34,375 40,25

 حداقل

 ماهانه

49,75 58 69,375 67,225 74,63 61,63 --

48,35 

متوسط  42.13 53.5 34.8 60.755 70
 ماهانه

 گروه 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2

 رطوبتی

 

 رطوبتی گروه

  رطوبتي گروه

باشد 0.030درصورتي که رطوبت نسبي کمتر از    1 

0/050 -30 2 

0/070 -50 3 

70از بيشتر 4 /0  4 

 

 بارندگی

 ماه ژانویه فوریه مارس آپریل می ژوئن جوالی اوت سمپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر ساالنه

154.1 245.9 182.7 235.925 

 

27.7 78.5 38.3 40,54 

 

289.7 332 

264.3 

 بارندگی 153,1 92.2

 

 

 

 

 



 باد

 ماه زانویه فوریه مارس آپریل می ژوئن جوالی اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

N N N N N N N N N N N N بادهای 

 غالب

EN EN EN EN EN EN SW SE E NE NW NW  بادهای

 درجه دوم

 

 حدود آسایش

  متوسط ساالنه دما بیش از 20 0 15-020 کمتر از 15 0

 رطوبت گروه روز شب روز شب روز شب

12 -21 21 -30 14-23 23 -32 17 -25 26-34 1 

12 -20 20 -27 14 -22 22 -30 17-24 25 -31 2 

12 -19 19 -26 14 -21 21 -28 17 -23 23 -29 3 

12 -18 18 -24 14-20 20 -25 17 -21 22 -27 4 

 

 درجه دما ژانویه فوریه مارس آپریل می ژوئن جوالی اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

 سلسیوس

 متوسط 13.45 15.47 20.3 25.45 28.37 32.33 31.81 35.5 33.92 27.7 20.75 13.65

 حداکثر

 ماهانه

 باالی حد 27 26 30 29 29 31 29 27 29 29 29 22

 آسایش

 روز

30 23 32  32  پایین حد 20 19 22 23 23 25 23 22 

 آسایش

 روز

17.6-  

 

-9.225 -0.47 2.97 6.5 6.05 3.85 0.225 -4.7 10.75-  15-  -16.75  

 متوسط

 حداقل

 ماهانه

 باالی حد 20 19 20 19 19 20 19 18 24 19 19 20

 آسایش

 شب

 پایین حد 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12

 آسایش

 شب



 وضعیت سرد سرد سرد سرد متناسب گرم گرم گرم گرم متناسب متناسب سرد

 حرارتی

 روز

 وضعیت سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد مناسب سرد سرد سرد سرد

 حرارتی

 شب

 

 حدود شاخص

  زانویه فوریه مارس آپریل می ژوئن جوالی اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

رطوبت        * * *   

h1 

            H2 

*  *          H3 

خشکی   * * * * * * * * * * *
A1 

            A2 

*       * * * * * A3 

 

، وضعیت خشک و های مختلف  از لحاظ  آسایش انسانبعد از مشخص شدن وضعیت حرارتی هر ماه  و مشخص شدن راحتی یا عدم راحتی ماه

انتخاب ا A 1تا دسامبر  شاخص خشکی  فوریههای جدول ماه. بر طبق این تدوین گردید 4یج آن در جدول یا مرطوب بودن  هر ماه  مشخص و نتا

کم  نسبی بتورط و روز سانتیگراد( گرمای درجه 10 از زیاد )بیش نوسان علت به آنشده است این شاخص بیانگر این وضعیتی است که در 

 ظرفیت با مصالح از کرده و توجه نکته این به ها ساختمان طراحی در است نیاز مشکل این به توجه میشود با ناراحتی موجب زیاد نوسان

 شرایط انتخاب شده است نشانگر 3A، دسامبر شاخص  میبرای ماههای ژانویه ، فوریه، مارس ، آپریل،  .شود استفاده باال به متوسط گرمایی

 .باشدمی هاساختمان داخلی فضاهای گرمایش جهت در انرژی از استفاده شرایط این با مقابله راه .باشدمی در محیط سرد اقلیمی

 پیشنهادات و مقدماتی جداول پیشنهادات شدند به مشخص مرطوب و خشک شاخص، مفاهیم اساس بر که را هاییماه تعداد بعدی مرحله در

 د.ش پرداخته آنها تحلیل به و منتقل ساختمان جزئیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفهوم شاخص

 وضعیت حرارتی باران گروه رطوبت c0نوسان ماهانه 

 روز شب

 جریان هوا ضروری است گرم   4 

10کمتر از  3و2   گرم   

 جریان هوا مطلوب است مناسب   4 

200بیش از     محافظت از باران   

10بیش از  3و2و1  ظرفیت حرارتی ضروری     

 است

2و1  فضای آزاد برای خواب   گرم  

10بیش از  ضروری است 2و1   گرم مناسب  

در برابر سرمامحافظت  سرد      

 



H1 H2 H3 A1 A2 A3   پیشنهادات در مورد

 جزییات ساختمان

   10-0  امتداد در ساختمانها طول 1 *  

غرب و شرق  
    * 12-5  

4-0  معماری فشرده با حیاط 2 

12-11  باز گسترده مجموعه 3      

باد از استفاده برای  

10-2  جهت بال مانند 4 *     

 سرد باد از جلوگیری

 وگرم

10-0 فشرده ی مجموعه 5 *       

1و2  برای منفرد اتاقهای 6 *     

دائم کوران از استفاده  
  5-0  

 12-6  چسبیده هم به اتاقهای 7 *  

 هب جریان هوا پیشبینی و

 مواقع در موقت طور

 لزوم
 12-2   

0و1   جریان به نیاز عدم 8 *    

اهو محسوس  

 تا40 بزرگ پنجرههای 9 0  1.0   

دیوارهای شمالی  % 80

 و جنوبی

0و1 * 11.12     بسیار های پنجره 10 

 10 تا 20 کوچک

پنجره های متوسط  11 *همه شرایط دیکر

40تا20  

   2-0  زمان با سبک دیوارهای 12   

کوتاه تأخیر  



 

به شرط جلوگیری از   مجموعه گسترده و بازبرای استفاده از حیاطبنا بر جداول ماهانی ساختمان باید در جهت شرقی غربی باشد 

 به ریان هواج پیشبینی و چسبیده هم به تاقهای، ادائم کوران از استفاده برای منفرد اتاقهایداشته باشد داری مجموعه فشرده باد سرد وگرم 

 گینسن سقفهای، وخارجی داخلی ینسنگ دیوارهایا باشد. پنجره ها بسیار کوچک باشد، دارای هو محسوس جریان به نیاز عدمو  لزوم مواقع در موقت طور

 و دارای فضای مناسب برای خواب شبانه باشد.  باشد. ساعت8 از بیش تأخیر زمان با

 

 

 نتیجه گیری 
های گرمایش و سرمایش ساختمان و مطابقت آن با معماری شهر به حداقل رساندن هزینه هدف از شناختن اقلیم شهر اردبیل        

شد که بامی خنکهای و تابستان کمزیاد، رطوبت برف ، بارش سرددارای اقلیم  اردبیلو تامین آسایش مردم منطقه است. شهرستان 

جهت مقابله با این ویژگیها و تامین آسایش مردم باید ساختمان طوری طراحی شود که با اقلیم منطقه سازگار باشد.خالصه طراحی 

 اقلیمی شهر تالش به قرار زیر است:

 زیادتی استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط و ظرفیت حرار -

 با دیوارهای سنگین ساخت ساختمان  -

 مناسب جهت خواب شبانه پیش بینی بامهای  -

 گرمای خانه و عدم نفوذ سرما  نگهداشتن کوچک به منظورساخت پنجره های  -

 ساخت سقفهای سنگین به منظور نگهداشتن گرما داخل خانه -

 شرقی غربیساخت ساختمان در  -

 

 

 

 

   12-3   * 31  سنگین، دیوارهای 

وخارجی داخلی  

   5-0    41  عایق با سبک سقفهای 

 حرارتی

   12-6   * 51  زمان با سنگین سقفهای 

ساعت8 از بیش تأخیر  

   12-2   * 61  فضا تأمین ضرورت 

شبانه خواب برای  
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