
                             
 

 

  

 
 

 1 

 انتقال حرارت به داخل ساختمان به جهت جلوگیری کاهش

 از إتالف انرژی در اقلیم گرم و نیمه مرطوب شهرخرّمشهر 
 

 3، شهناز شهرویی2روح اله زارعیان ، 1*تورج جلیلی

  Tooraj.jalili@gmail.com             دکتری تخصصی معماری،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر -1
 r.zareiyanarchi@gmail.com       کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهردانشجوی -2
 sshahroei33@yahoo.com         دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر -3

 
 

 خالصه:

ید. ازآنجایی که رسیدن به بهینه سازی مصرف انرژی در داخل ساختمان یکی از مسائل مهم به حساب می آ 

آسایش حرارتی با مصرف انرژی زیاد در ساختمان ها همراه خواهد بود، لذا باید راهکارهایی مناسب  با توجه به 

اقلیم هر منطقه به جهت جلوگیری از إتالف انرژی در ساختمان  ها انجام داد. روش نگارش در این پژوهش براساس 

مطالعه موردی وگردآوری اطالعات کتابخانه ای در شهر خرّمشهر با اقلیم گرم و  -مطالعه ی کیفی از نوع توصیفی

نیمه مرطوب می باشد که یافته های حاصل بیانگر آن است که در ساختمان های این شهر می بایست از مصالح با 

 ظرفیت حرارتی پایین و همچنین ازعایق حرارتی مناسب استفاده نمود.
 

 ، إتالف انرژی، اقليم گرم و نيمه مرطوب، خّرمشهرکلمات کليدی: بهينه سازی
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 مقدمه:-1
 

های مهم در جهان امروز است. امروزه بخش عظيمی از انرژی حاصل از منابع طبيعی  صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از چالش 
درصد از مصرف  04ی که در کشور ایران حدود صرف  رسيدن به آسایش حرارتی افراد  در داخل ساختمان ها  می شود. از آنجای

کل  انرژی به بخش ساختمان  اختصاص دارد، لذا جلوگيری از انتقال حرارت به داخل ساختمان ها در مناطقی که دارای آب 
ا وهوای بحرانی در بيشتر فصول سال هستند، بيشتر اهميت پيدا ميکند. به این منظورتوجه به سيستم ساختمان سازی همراه ب

رعایت اصول معماری همساز با اقليم واستفاده بهينه از منابع طبيعی موجود در جهت حفظ شرایط آسایش حرارتی ساختمان بيش 
از پيش مورد توجه طراحان وسازندگان ساختمان قرار می گيرد. دراین مقاله به  بررسی راهکارهای مناسب به  جهت جلوگيری از 

مرطوب با نمونه ی موردی شهر  ا به منظور جلوگيری از إتالف انرژی در اقليم گرم ونيمهانتقال حرارت در جدار ساختمان ه
خرمشهر می پردازیم که یافته های حاصل بيانگر آن است که در ساختمان های این شهر می بایست از مصالح با ظرفيت حرارتی 

 .پایين وهمچنين ازعایق حرارتی مناسب استفاده نمود
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Google map(1331) یر هوایی از خرّمشهر،مأخذ،تصو-1شکل

 

 پیشینه پژوهش:-1-1
 

( صورت 1331در ارتباط با موضوعيت این پژوهش در ایران، اولين مطالعات در این زمينه توسط کارشناسان بانک جهانی در سال )
موجود و راهکارهای کاهش گرفت. همچنين از سوی مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در کتاب مميزی انرژی ساختمان های 

مصرف انرژی به قلم دکتر بهروز محمدکاری، دکتر ریما فياض و مهندس فرامرز صدر نوشته شده است  و نيز دفتر مقررات ملی 
ساختمان در کتاب صرفه جویی در مصرف انرژی مبحث نوزدهم در این خصوص قوانين و اصول مهندسی را تدوین  نموده است. 

 داده توضيح را اقليم با همساز معماری به دستيابی گوناگون روش های خشك، و گرم اقليم معماری كتاب در ( 1314 توسلی)

  است. داده قرار بررسی مورد اقليم به توجه با را ساختمان طراحی اصول معماری خود، و اقليم كتاب ( در1333) كسمائی .است
 

 پرسش پژوهشی:-1-2
 

تی در داخل ساختمان همراه با مصرف انرژی است، لذا در این مقاله سعی می شود به سوال از آنجایی که رسيدن به آسایش حرار
 زیر پاسخ داده شود:

در اقليم گرم و نيمه مرطوب شهر  از إتالف انرژی جهت جلوگيری به  ها جدار ساختمان انتقال حرارت در  ازچگونه می توان   -
 جلوگيری نمود؟خّرمشهر 
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 :ضرورت انجام پژوهش-1-3
 

اهميت و ضرورت توجه به شرایط اقليمی در طراحی و ساخت کليه ساختمان ها، به خصوص ساختمان هایی که به طور مستقيم 
مورد استفاده انسان قرار می گيرد، امری بدیهی و مهم است که خصوصًا امروزه با توجه به مصرف زیاد انرژی و رو به اتمام بودن این 

ست . ضرورت انجام این پژوهش جهت دستيابی به راهکارهای مناسب برای تبادل  بيش از حد حرارت انرژی ها بسيار مورد توجه ا
 در ساختمان به جهت جلوگيری ازإتالف انرژی است.

  

 فرضیات پژوهش:-1-1
 

با توجه به نقش قابل توجه عوامل اقليمی جهت رسيدن به آسایش حرارتی مطلوب و همچنين کاهش مصرف انرژی در داخل 
اختمان ها می بایست از تبادل حرارتی زیاد در ساختمان های شهر خرمشهر که دارای فصل های با شرایط بحرانی است، به س

 وسيله مصالح با ظرفيت حرارت پایين و عایق حرارتی مناسب در داخل جدار ساختمان ها جلوگيری نمود.
 

 روش شناسی پژوهش:-1-5
 

مطالعه موردی وگردآوری اطالعات کتابخانه ای در شهر  -ه ی کيفی از نوع توصيفیروش نگارش در این پژوهش براساس مطالع
خّرمشهر با اقليم گرم ونيمه مرطوب می باشد که یافته های حاصل بيانگر آن است که در ساختمان ها این شهر می بایست از 

 مصالح با ظرفيت حرارتی پایين وهمچنين ازعایق حرارتی مناسب استفاده نمود.
 

 بررسی اقلیم:-2
 

 (1اقلیم از دیدگاه برخی از پژوهشگران:)جدول -2-1
 

 _تعاریفی از اقليم،  مأخذکوانيگزبرگر با تأکيد نگارنده1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2تقسیم بندی اقلیمی جهان از دیدگاه برخی از پژوهشگران: )جدول -2-2
 

 تعاریفی از اقلیم ردیف

 ای لحظه وضعیت هوا چون .است مشخص جغرافیایی محل یک ویژگی جوی، که محیط فیزیکی وضعیت زمانی ترکیب 1

 (.1331:7کوانیگزبرگر،) «هوا اوضاع زمانی ترکیب»کرد  تعریف چنین توان می نیز را ست، اقلیما معین محل یک جوی

 از جغرافیایی، ارتفاع عرض قبیل از :باشد می آن جوی وضع در دخیل مختلف عوامل وجود نتیجه محل یک وهوای آّب 2

 (1331:1حسین، عدل، احمد.) .و غیره  دریا به ونزدیکی کوهستانی، دوری دریا، وضع سطح

آب وهوای یک ناحیه نتیجه وجود چند عامل است که هر کدام از آن ها وضع خاصی را در ناحیه به وجود می آورند و این  3

ر، رطوبت و عوامل عبارت اند از: عرض جغرافیائی، ارتفاع از سطح دریا، وجودآب های سطح االرضی، مراکز فشا

 (.1312:107بارندگی)شاطریان،

تا آنجا که به آسایش انسان مربوط می شود، نتیجه تأثیر متقابل عناصری چون تابش آفتاب، دما و رطوبت هوا، وزش اقلیم  4

 (.1317:3و میزان بارندگی است)کسمایی،باد 
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 (1832)اقليمی جهان ،مأخذکاویانی خالصه ای از شاخص ترین تقسيمات -2جدول 

 شماره دانشمند سال هدف تقسیم بندی اساس تقسیم بندی

گروه اصلی را بر اساس دما و بارش تعیین کرد که هر گروه خود به  3

واحدهای کوچک تری تقسیم می شود این گروها شامل: اقالیم خشک، نیمه 

ی خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب وخیلی مرطوب م

 (1313:32باشد.)انصافی مقدم،

مطالعات ناحیه بندی 

 جهان

 1 دمارتن 1101

 
 

بر اساس دما و بارش ماهانه وساالنه و با توجه به واحدهای متمایز پوشش 

 گیاهی، روی زمین را به چندین واحد آب وهوای تقسیم کرد.

اقلیم جهان در رابطه 

با عوامل جوی 

 وتوزیع پراکنش آنها

 2 کوپن 1111

 

 (3تقسیم بندی اقلیمی ایران از دیدگاه دکتر گنجی: )جدول -2-3
 

 ، با تأکيد نگارنده(1881) گانه اقليمی ایران، مأخذ عدل4تقسيم بندی   -8جدول
 تقسیم بندی اقلیمی ایران از نظر دکتر گنجی بر اساس روش وفرمول های پیشنهادی کوپن

 قلیم گرم ومرطوبا اقلیم گرم وخشک اقلیم سرد اقلیم معتدل ومرطوب

 سواحل جنوبی ایران فالت مرکزی کوهستان های غرب کشور سواحل جنوبی دریای خزر

اقلیم معتدل ومرطوب، سواحل 

 جنوبی دریای خزر

اقلیم سرد،کوهستانهای غرب 

 کشور

اقلیم گرم ومرطوب،  اقلیم گرم وخشک، فالت مرکزی

 سواحل جنوبی ایران

 

 
 
 

                                      
 
 

                           
 

                                 
 
 
 

 (1331تقسیم بندی چهار گانه ی اقلیمی در ایران،مأخذ کسمایی،) -2شکل 
 

 (1عوامل اقلیمی: )جدول -2-1
 

 (، با تاکيد نگارنده1831_تعریف عوامل اقليمی، مأخذ قبادیان )4جدول 
 تعریف عامل اقليمی ردیف

اختالف درجه حرارت و فشار هوا، به عالوه دوران کره زمين باعث جابجائی هوا ودر نتيجه باد می  باد 1

 (.1831:3)قبادیان، شود.

مقدار انرژی خورشيدی تابيده شده به هر نقطه از سطح زمين در طول سال، به شدت ودوام تابش  دمای هوا 2
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گرما وسرمای سطح زمين ، عامل اصلی تعيين کننده ی آفتاب در آن منطقه بستگی دارد وميزان 
 (.1333:0درجه حرارت هوای باالی آن است )کسمایی،

مقدارآبی است که به صورت بخار در هوا وجود دارد. بخار آب از طریق تبخير آب سطح اقيانوس ها  رطوبت هوا 3

 (.1333:5ان وارد هوا می شود )کسمایی،ودریاها، همچنين سطوح مرطوبی چون گياه

تابش خورشيد تشعشع الکترومگنتيک است که به صورت موج انتقال می یابد. طول این موجها از  تابش خورشيد 0

 (.1333:13ميکرون است )مرادی، 3رون تا ./ ميک23

 

به آن توجه شناخت  اقليمی هر منطقه و آگاهی از ویژگی های مصالح یکی از مهم ترین نکاتی است که یک  طراح ساختمان  باید 
داشته باشد. زیرا با مصالح مناسب معماری همساز با اقليم هر محل می تواند نقش اساسی در کنترل حرارت ساختمان ایجاد کند 
که این کنترل سبب به وجود آمدن آسایش حرارتی در ساختمان، واز طرفی با عث کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها خواهد 

 شد. 
ح به کار رفته در ساختمان دارای ویژگی هایی خاص در ارتباط با گرما هستند. بخش مهم کار طراح این است هریک از مصال         

که مصالح ساختمانی را به گونه ای انتخاب کند تا جداره ی بيرونی ساختمان عملکرد مناسبی برای کنترل آب وهوا داشته و در 
به حداقل رسيده واتالف انرژی نيز کاهش پيدا کند)ادوار عين حال مصرف انرژی برای سرمایش وگرمایش ساختمان 

 (.1333:33آلن،
 

 بررسی مصالح در کنترل انتقال حرارت:-3
 

 ظرفیت حرارتی مصالح:-3-1
 

حرارت درمصالح ،که یکی از مهم ترین ویژگی های هر مصالح ساختمانی  ۀظرفيت حرارتی عبارت است از  ميزان توانایی ذخير
مصالح به دو عامل ، وزن مخصوص وگرمای ویژه ی مصالح بستگی دارد. هر چه وزن مخصوص مصالح باالتر   است. ظرفيت حرارتی

هرچه ظرفيت حرارتی دیوارها  بيشتر باشد،گرما  با سرعت کمتری از خارج به سمت   باشد، ظرفيت حرارتی آن نيز بيشتر است.
خير بيشتری به حداکثر دمای خود نسبت به سطوح خارجی می داخل منتقل می شود. در نتيجه سطوح داخلی ساختمان  با تأ

رسند. این زمان تأخير  در سطوح داخلی باعث می شود در ساعاتی که هوا در اوج  درجه حرارت قرار گرفته است ،گرمای موجود بر 
خارج می گردد. هنگام  روی سطوح دیوارهای خارجی در همان جا ذخيره می شود و هنگام شب که هوا نسبتًا خنک می شود از آن

شب ، حرارت ذخيره شده در مصالح یک ساختمان با ظرفيت حرارتی زیاد آزاد می شود. در نتيجه ميزان انتقال حرارت هوای داخل 
به خارج کاهش می یابد. یعنی این ساختمان به آرامی در شب سرد خواهد شد و حداقل دمای هوای  شب آن به شدت بيشتر از 

هوا در ساختمان های با  مصالح دارای ظرفيت حرارت کم می باشد. لذا  مصالح با ظرفيت حرارتی باال در مناطق حداقل دمای شب 
( ظرفيت حرارتی برخی از مصالح 5مرطوب که  در شب ها مشکل گرمای هوای داخل دارند  مناسب نخواهد. در جدول شماره)

 ساختمانی  آورده شده است.
 

 (1831:84ت حرارتی مصالح ساختمانی ،مأخذ)کسمایی،شماره مقاومت وظرفي -5جدول

 
 نوع مصالح ضخامت(cm) ضریب رسانشBTU/h/ft)2( زمان تاخیر)ساعت(

 سنگ 20 37/0 5/5

0/1 55/0 30 

5/10 47/0 40 

5/15 33/0 30 
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 بتن 5 11/0 1/1

5/2 14/0 10 

1/3 74/0 15 

1/5 33/0 20 

1/7 54/0 30 

2/10 43/0 40 

 آجر 10 30/0 3/2

5/5 41/0 20 

5/1 31/0 30 

0/12 25/0 40 

 چوب 25/1 31/0 17/0

45/ 41/0 5/2 

3/1 30/0 5 

 آجرنما 10 77/0 4/2

 تخته ی عایق 25/1 42/0 01/0

23/0 23/0 5/2 

77/0 14/0 5 

7/2 01/0 10 

5 05/0 15 

 
 

 (6جزئیات سازه ای دیوارها:جدول)-3-2
 

 1332:13زئیات سازه ای دیوارهای متداول در ساختمان های مسکونی،مأخذنشریۀ هنرهای زیبا،ج-6جدول

 
 u-value (cmضخامت) نمونه مصالح

k)2(w/m 
 گونه دیوار الیه های تشکیل دهنده جزئیات

 

21 3/1 

 

 (3cmمالت گچ وخاک)-1

 (15cmبلوک سفالی)-2

 (3cmمالت ماسه سیمان)-3

 (2cmسنگ نما)-4

HCB1 

وک سفالی بل

 (15cm)توخالی

 

21 01/1 

 

 (3cmمالت گچ وخاک)-1

بوک -2

عایق پلی 2cmبا15cmسفالی)

 استایرن(

 (3cmمالت ماسه سیمان)-3

 (2cmسنگ نما)-4

 

HCB2 

بلوک سفالی 

 (15cm)توخالی
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21 34/1 

 

 (3cmمالت گچ وخاک)-1

 (20cmبلوک لیکا)-2

 (3cmمالت ماسه سیمان)-3

 (2cmسنگ نما)-4

 

 

L1 

LECAبلوک 

(20cm) 

 

33 41/0 

 

 (3cmمالت گچ وخاک)-1

 (10cmبلوک لیکا)-2

فضای خالی پر شده با عایق -3

 (5cmپلی استایرن منبسط)

 (10cmبلوک لیکا)-4

 (3cmمالت ماسه سیمان) -5

 (2cmسنگ نما) -3

 

L2 

LECAبلوک 

(10cm) 

 

21 71/0 

 

 (3cmمالت گچ وخاک)-1

2-AAA(20بلوکcm) 

 (3cmسیمان) مالت ماسه -3

 (2cmسنگ نما) -4

A1 
AAC 

 (20cm)بلوک

 

33 37/0 

 

 (3cmمالت گچ وخاک)-1

2-AAA(10بلوکcm) 

فضای خالی پر شده با عایق -3

 (5cmپلی استایرن منبسط)

4-AAA(10بلوکcm) 

 (3cmمالت ماسه سیمان) -5

 (2cmسنگ نما) -3

 

A2 
AAC 

 ((10cmبلوک

 

 ( 3و 1ار ساختمان:)جدول روشهای انتقال حرارت از طریق جد-3-3
 

 )1832:21ش های انتقال حرارت،واتسون )رو -1جدول 

 روش انتقال ردیف

 هدایت)در اثر تماس مستقیم 1

 همرفت)حرکت هوا( 2

 تابش)خورشیدی وحرارتی( 3

 تبخیر:) جابجایی رطوبت پوست( 4

                                            

 باتأکید نگارنده(12:1332)ای حررارتی، مأخذ خلیلی خواه میزان تبادل ه -3جدول 
 تبادل حرارتی بدن با محیط در شرایط طبیعی
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 تبخیر تابش همرفت)جابجایی یا انتقال( هدایت

1% 30% 50% 20% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 (285:1331ف حرارت در ساختمان،مأخذ مرادی)بخشهایی از تولید ، جذب واتال _3شکل 
  

 انرژی جهات مختلف:میزان جذب -3-1
 

تأثيرات تابش  آفتاب در گرمای ایجاد شده در داخل ساختمان ها  به خصوصيات مصالح مورد استفاده در دیوارهای خارجی بنا 
بستگی دارند. با افزایش دمای هوای خارجی ساختمان ها سطوح خارجی دیوارها ی جانبی گرم می شوند که این تأثيرات در تمامی 

ان یکسان می باشد و جهت دیوارهای ساختمان تأثيری در ميزان انرژی دریافت شده ندارند. اما عکس آن گرمای قسمتهای ساختم
حاصل از تابش مستقيم بر روی سطوح خارجی به جهت دیوار های ساختمان بستگی دارد. حرارت وآب وهوای در هرمحل بنابر 

از آنجایی که  محور دوران ثابت کره زمين نسبت به خط عمود بر  زاویه تابش خورشيد  نسبت به زمين متفاوت می باشد. زیرا
انحراف است ، باعث می شود که نقاط مختلف زمين در فصل های متفاوتی در   45/23صفحه گردش زمين به دور خورشيد دارای  

شد. از جمله عوامل دیگری که در مقابل خورشيد قرار بگيرند، که این امر باعث تفاوت  ميزان حرارت  وآب وهوا در هر منطقه می با
ميزان جذب انرژی در ساختمان مؤثر هستند شامل ميزان تيرگی وروشنی سطح خارجی، سرعت جریان هوا بر روی سطح و بافت 
مصالح می توان نام برد. در تابستان به هنگام ظهر زاویه تابش آفتاب تقریبًا عمود بر کره زمين می باشد در صورتی که در زمستان 

اویه تابش آفتاب نسبت به زمين کمتر می باشد. دیوارهای سمت جنوب درآذرماه ماکزیموم پرتو ودر خرداد ماه مينيمم  پرتو را ز
دریافت می کنند و از طرفی در تابستان دیوارهای شرقی وغربی بيشترین حالت انرژی را دریافت می کنند. در زمستان دیوارهای 

د اما دیوارهای سمت جنوب شرقی و جنوب غربی انرژی قابل قبولی را دریافت می نمایند. شمالی جذب انرژی شان کم می باش
همچنين سطوح افقی مانند بام در تابستان بيشترین حالت انرژی را نسبت به دیگر سطوح دریافت می کنند ولی ميزان جذب 

 انرژی شان در زمستان کم می باشد.
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 (33:1331اختمان مختلف، مأخذ کسمایی،)ی تأثیر تابش آفتاب و دمای هوا در دو سنمودار مقایسه  -1شکل

 

 مطالعات شهر خرّمشهر:-1
 

 (3بررسی شرایط اقلیمی شهر خرّمشهر:جدول)-1-1
   

 باتأکيد نگارنده (5:18:1خّرمشهر ، مهندسين مشاور ماندان) موقعيت جغرافيایی شهر- 1جدول      
 

ه موقعيت جغرافيای نسبت ب
 استان

طول  عرض جغرافيای
 جغرافيای

ارتفاع  اقليم
از سطح 

 دریا

 منابع طبيعی

 جنوب غربی استان
 خوزستان

دقيقه 25درجه34
 شمالی

 

درجه 03
11 

 دقيقه

گرم 
ونيمه 

 مرطوب

وجود نخلستان  متر5
وعبور رودخانه 

 کارون

 

 خصوصیات اقلیمی ساختمان در خرمشهر براساس معیار گیونی:-1-2
ليماتيک ساختمانی گيونی، شاخص و معيار مناسبی برای دستيابی به تقسيمات اقليمی در ارتباط با معماری می باشد. جدول بيو ک

با استفاده از این جدول عالوه بر پی بردن به ویژگی های حرارتی محل مفروض، می توان خصوصيات الزم برای ساختمانی 
 (.221،ص1811مایی،هماهنگ با شرایط اقليمی تعيين نمود)کس

با زمستان معتدل و تابستان  1زیر گروه اقليمی تقسيم شده است که شهر خرمشهر در گروه  :8گروه با 3طبق این معيار، ایران به 
 شدیدا گرم و نيمه مرطوب جای گرفته است.-با اقليم معتدل 81گرم و نيمه خشک با زیر گروه 
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 (221 :1311)کلیماتیک شهر خرمشهر،کسماییبررسی جدول بیو  -5شکل 

 
 11خرداد تا 11( در سه ماه از سال )5همانطور که در جدول بيوکليماتيک ساختمان خرمشهر نشان می دهد، شکل )

مهر (  11شهریور تا  11شهریور(حدود تغييرات شرایط حرارتی هوا کامال خارج از منطقه آسایش قرار گرفته است. در ماه سپتامبر)
ز تنها در مدت کوتاهی از شبانه روز )نيمه شب تا قبل از طلوع آفتاب( هوا در منطقه آسایش قرار گرفته است. در مواقعی از ني

ساعات روزهای این چهار ماه می توان با ایجاد جریان هوا در داخل ساختمان یا با استفاده از خاصيت زمان تأخير مصالح 
رل نمود. اما کنترل نهایی هوای داخل ساختمان در این ماه ها و در گرم ترین ساعات روز ساختمانی، هوای داخل ساختمان را کنت

خرداد( تنها با استفاده از سيستم تهویه مطبوع امکان دارد. به دليل گرمای بيش از حد هوا در این ماه  11اردیبهشت تا 11ماه مه )
 (1:1811:افشار).کردن هوا کمک کندخنک  ها و همچنين زیاد بودن رطوبت ،کولر آبی نمی تواند به

 

 موقعیت تابش خورشید درشهر خرّمشهر:-1-3
 

درجه شمالی،برای تعيين موقعيت خورشيد در خرمشهر از این دیاگرام استفاده می شود. با توجه  81به دليل نزدیکی دیاگرام عرض 
اه که خورشيد در باالترین موقعيت ساالنه خود قرار به این دیاگرام برای خرمشهر نتایج زیر حاصل می شود: در ظهر روز اول تيرم

درجه بوده یعنی پرتوهای خورشيد تقریبًا به صورت عمودی به زمين می تابند. همچنين این زاویه  5/38دارد، زاویه ارتفاع خورشيد
 (.1811:41()افشاری،:درجه می باشد. )شکل :5/8تابش در ظهر روز اول دی ماه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 133، ص 1331درجه شمالی،کسمایی، 31ت وزوایای تابش خورشیددر عرض جغرافیایی موقعی -6شکل 
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به دليل قرارگيری خرمشهر در کنار رودخانه وگرمای زیاد آن در تابستان، رطوبت هوای این شهر زیاد بوده وگاه از حد قابل قبول 
ر شدن شرایط حرارتی خواهد شد. همچنين رطوبت در نيز تجاوز می کند. بنابراین، هرگونه افزایش در رطوبت هوا، باعث وخيم ت

(.این امر در شرایط 1832:1ساختمان سبب نمو شدن دیواره ورشد باکتری وبه وجود آمدن انواع بيماری خواهد شد )زمرشيدی،
و رطوبت مشهر که از تهویه عبوری کم تر استفاده می شود، معضل بزرگی خواهد بود. جهت سازگاری با شرایط سخت اقليمی خّر

باالی این اقليم، استفاده از عایق رطوبتی ضروری می باشد. عالوه بر تأثير آب وهوا بر مسکن، از تأثير بوم برآن نباید غافل بود. به 
دشت خوزستان بسيار هموار است و با اندک طغيان رودخانه که غالبا در »طوری که در این شهر هيچ خانه ای زیر زمين ندارد. زیرا 

اتفاق می افتد، سراسر این دشت را سيالب می گيرد و خانه ها هميشه در معرض خطر سيل قرار دارند)مرکز تحقيقات هر سال 
 (.18:5:55ساختمان ومسکن ،

 

 (18بررسی داده های هواشناسی خرمشهر:جدول)-1-5
 

 (باتأکيد نگارنده53:1811ميزان دما و رطوبت خرمشهر، مأخذ )افشاری، -11جدول 

 
وسط مت ماه سال

 حداکثر دما

متوسط 

 حداقل دما

متوسط  میانگین دما

حداکثر 

رطوبت 

 نسبی

متوسط 

حداقل 

رطوبت 

 نسبی

میانگین 

 رطوبت

 54.15 31.3 31.7 23 11.2 21.1 روردینف

 44.35 33.4 55.3 30 23.3 33.7 اردیبهشت

 31.15 21.1 41.5 34.35 27.3 41.1 خرداد

 37.75 27.1 47.3 35.55 21.3 42.5 تیر

 40.5 30.7 50.3 35.4 21 42.1 مرداد

 41.55 31.5 51.3 32.5 24.2 40.1 شهریور

 51.15 37.1 35.1 27 11.1 34.1 مهر

 33 53 73 20.15 14.1 23.2 آبان

 72.15 34.7 11 14.45 1.3 11.3 آذر

 75.15 33 15.7 13.05 7.7 11.4 دی

 37.15 55 10.1 14.7 1.4 20 بهمن

 51.2 45 71.4 11.2 13.3 24.1 اسفند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نمودار میانگین دما شهر خرّمشهر،مأخذنگارنده-3شکل   نگارنده      نمودار میانگین رطوبت شهر خرّمشهر،مأخذ-1شکل 
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 مصالح مورد استفاده در شهر خرّمشهر:-1-6
 

هوا در ماه های گرم،نمی توان بااستفاده از زمان تأخير در خّرمشهر به دليل باال بودن دمای هوا وشدید نبودن نوسان روزانه دمای 
مصالح،شرایط داخلی ساختمان را به طور طبيعی کنترل نمود.ام در هر صورت،استفاده از چنين مصالحی،باعث بهبود نسبی شرایط 

يده ،سبب کاهش پالن فشرده ساختمان ،مجموعه های متراکم وبه هم چسب(.1811:18افشاری،)هوای داخل ساختمان خواهد شد.
مساحت سطوح خارجی مشرف به آفتاب وهوای گرم شده،ميزان کل حرارت جذب شده در سطوح خارجی وانتقال یافته به فضاهای 

(. خانه های سنتی شهر خّرمشهر بيشتر از مصالحی مانند آجر وخشت  با رنگ های 1832:124داخلی کاهش خواهد یافت)قبادیان،
امر نشان دهنده آن است که این مصالح بيشتر با اقليم گرم ونيمه مرطوب شهر خّرمشهر سازگاری روشن ساخته شده اند.که این 

دارد.بام ها نيز به رنگ روشن ومسطح وسبک بوده اند.مصالح مصرفی بام ها از الوار چوبی،نی وپوشال وکاهگل بود که این مصالح 
این مصالح که در ساختمان ها استفاده شده است نشان داده شده  (نمونه ای از11و1ساعت بوده اند.در شکل)3دارای زمان تأخير 

 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوشش سقف با الوار چوبی وحصیر،مأخذنگارنده-18شکل       استفاده از مصالح آجر وخشت در                -3شکل

                                                          بافت خانه های سنتی،مأخذ نگارنده     
 

 گونه بندی شهر خرّمشهر از لحاظ میزان انرژی:-5
 

 (11گونه بندی نیاز ساالنه انرژی محل استقرار ساختمان:جدول)-5-1
 

مناطق مختلف کشور از نظر نياز انرژی گرمایی وسرمایی ساالنه،به سه دسته تقسيم بندی می شوند که در جدول شماره به آنها 
( مقایسه 11این بين شهر خرمشهر جزءشهرهایی با نياز ساالنه انرژی زیاد قرار گرفته است که در جدول ) اشاره می کنيم .که در

 چند شهر از لحاظ نياز ساالنه به انرژی آورده شده است. 
 

 با تأکيد نگارنده(1831::1)11ی محل استقرار ساختمان، مأخذ مبحثگونه بندی نياز ساالنه  انرژ-11جدول 

 
 
 
 

 ی نیاز ساالنه انرژی کممناطق دارا 1

 مناطق دارای نیاز ساالنه انرژی متوسط 2

 مناطق دارای نیاز ساالنه انرژی زیاد 3
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 (12گونه بندی نیاز ساالنه برخی از شهرها: جدول)-5-2
 

 (18:1831)11گونه بندی نياز ساالنه ی انرژی شهرهای ایران مأخذ،مبحث -12جدول 
نیاز  نام شهر شماره

 انرژی

 از غالب حرارتینی

 سرمایش گرمایش

    متوسط حمیدیه 11

    متوسط حنا 12

    کم خاش 13

    متوسط خرم آباد 14

    کم خرم آباد تنکابن 15

    زیاد خرم دره 13

    زیاد خرمشهر 17

    کم خشکه داران تنکابن 11

    متوسط خفر 11

    زیاد خلخال 100

 

 (13ن ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی :جدول)گروه های چهار گانه ساختما-5-3
(گروه 3گرو های چهار گانه ساختمان ها از نظر ميزان صرفه جویی در مصرف انرژی در گروه چهار گانه قرار دارند جدول شماره )

 بندی ساختمان ها را نشان می دهد. 
 

 (11:1831)11انرژی،مأخذ مبحث گروه بندی ساختمان از نظر ميزان صرفه جویی در مصرف-18جدول 

 
 ساختمان های ملزم به صرفه جویی در مصرف انرژی 1گروه 

 ساختمان های ملزم به صرف جویی متوسط در مصرف انرژی 2گروه 

 ساختمان های ملزم به صرفه جویی کم در مصرف انرژی 3گروه 

 
شود، به همين دليل قسمتهای بيرونی ساختمان به شدت به دليل تابش حداکثری آفتاب در فصل تابستان  باعث افزایش دما می 

گرم می شود. این حرارت با توجه به جنس وضخامت هریک از جدارهای بنا پس از مدتی به سطح داخلی جدارها نفوذ کرده  
وه بر اینکه با وسپس به  فضای داخلی ساختمان راه می یابد که این امر باعث باال رفتن گرمای داخلی ساختمان شده واین امر عال

عث عدم آسایش حرارتی مطلوب در داخل ساختمان برای ساکنين شده و از طرفی گسترش مصرف انرژی را به همراه خواهد 
داشت. شهر خّرمشهر جزء شهرهایی با نياز ساالنه انرژی زیاد جهت رسيدن به آسایش حرارتی مطلوب در داخل ساختمان می باشد 

ن شهر در گروه ساختمان هایی که ملزم به صرفه جویی در مصرف انرژی هستند قرار می دهد.  لذا با که این امرسبب قرار دادن ای
 توجه به شرایط اقليمی خاص شهر خّرمشهر می بایست با رعایت اصول معماری همساز ا اقليم رعایت گردد.

 

 جلوگیری از تبادل حرارت در جدار ساختمان:-5-1
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 ( با تأکيد نگارنده1811:811نتقال حرارت به داخل ساختمان، مأخذ ) کسمایی،راهکارهای کاهش ا -14جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

اما امروزه استفاده از مصالح سنگين با ضخامت زیاد جهت کاهش تبادل حرارتی، جای خود را به عایق های حرارتی داده است. 
حرارتی باشد، انتقال حرارت از یک طرف جدارها به طرف دیگر  چنان چه ساختار جدارهای خارجی شامل الیه ای از جنس عایق

آنها به حداقل ممکن خواهد رسيد. چنين الیه ای بهتر است در سطح خارجی جداره پيش بينی شود. دیوارهای که عایق حرارتی 
ی می دارند، در زمستان گرم تر خواهند بود و همچنين عایق حرارتی از ميعان بخار آب روی دیواره جلوگير

می باشد. در صورت  نایق های حرارت به منظور محدود کردن انتقال حرارت در اجزای ساختما(. ع1:4،ص1832کند)واتسون،
عایق کاری حرارتی مناسب عناصر ساختمان، تأمين و حفظ شرایط آسایش حرارتی فضاهای کنترل شده به راحتی و همراه با صرفه 

 (. 103 :1332طریان جویی در مصرف انرژی انجام ميگيرد )شا
 

 دیوارهای خارجی:5-5
 

مقدار حرارتی که در روزهای گرم از طریق تابش آفتاب در دیوارهای خارجی جذب می شود، خيلی زیاد است. در دیوارهای بدون 
ذب این عایق حرارتی این حرارت با مدتی تأخير به فضاهای داخلی راه می یابد. بنابراین باید به هر طریقی که ممکن است، ج

حرارت کاهش یابد. در این زمينه استفاده از رنگ های روشن و ایجاد سایه بر روی دیوارهای مشرف به آفتاب تابستان مفيد خواهد 
بود. چنان چه شدت تابش مستقيم در تابستان زیاد باشد، سطوح صيقلی با رنگ روشن که ميزان جذب حرارت اندک دارند، 

(. سيستم های دوجداره راهکار دیگری جهت کاهش بار سرمایش و قابل اجرا در اقليم های 3،ص1332مناسب می باشد)زمرشيدی،
گرم می باشند. در این سيستم معمواًل بام و نماهای شرقی و غربی دو جداره بوده که جداره بيرونی روی دیوارها ، بام و یا پنجره ها 

به دليل باال بودن دمای هوا و کم بودن (. 225:1331بين می برد)براوان،سایه می اندازد و تهویه بين دو جداره گرمای اضافی را از 
نوسان روزانه آن و نيز مسائل اقتصادی، تنها با استفاده از مصالح ساختمانی مناسب نمی توان شرایط حرارتی مطلوبی در فضاهای 

دی سيستم خنک کننده ساختمان وکاهش ميزان داخلی ساختمان ایجاد نمود. اما به کار گرفتن آنها سبب باال رفتن بازدهی اقتصا
سوخت مورد نياز آن خواهد شد. سودمندی استفاده از الیه های عایق حرارتی در جدارهای خارجی ساختمانهایی که با سيستم 
مکانيکی خنک می شوند، به حداکثر خود می رسد. به طور خالصه مناسب ترین ساختار پيشنهادی برای جدارهای خارجی 

ن در این اقليم ، متشکل از الیه ای از مصالح سنگين )آجر(، الیه ای از جنس عایق حرارتی وسطح خارجی روشن )نمای ساختما
.در این اقليم با شرایط جوی که بر منطقه حاکم است، مجبوریم از مصالح با (181،ص1811آجری یا اندود سيمان( است )افشاری،

الح حرارت و انرژی حاصل از تابش خورشيد در طول زمان روز را در خود ذخيره ظرفيت حرارتی پایين استفاده نمائيم تا مص
ننمایند که با در نظر گرفتن این شرایط یکی از بهترین مصالح برای استفاده در این اقليم ، چوب می باشدکه می تواند حرارت را بر 

بدهد. ولی اگر بدليل نبود چوب مجبور به استفاده  روی سطح نگه دارد و در هنگام شب با وزش نسيم خنک این حرارت را از دست
از مصالح با ظرفيت حرارتی باال باشيم حتما باید از این گونه مصالح با ضخامت زیاد استفاده نمائيم تا گرمای بيرون کمتر بتواند به 

حرارت قابل استفاده در  عایق(.1333:13سمت داخل ساختمان انتقال یابد وآرامش ساکنين خانه ها را تهدید نمایند)پارام:

 پیش بینی ساختمانهای فشرده ومتراکم 1

 جدا کردن فضا های حرارت زا، مثل آشپزخانه از سایر فضاها 2

 استفاده از عایق حرارتی 3

 پیش بینی پنجره های کوچک وبه حداقل رساندن آنها 4

 دو جداره استفاده از شیشه 5

 پیش بینی دریچه های چوبی یا شبکه های متحرک عایق حرارتی در پشت پنجره ها 3
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ومقاومت حرارتی مساوی یا w/mk1.1:5وی ساختمان به عایقی اطالق می شود که دارای ضریب هدایت حرارتی کمتر یا مسا
 .(1:1838،باشد.)مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن k/w2m1.5.بيشتر از 

 

 یافته ها:
ر که در اقليم شدیدا گرم و نيمه مرطوب قرار دارد، مشخص شده بعد از بررسی های انجام شده در این مقاله بر روی شهر خّرمشه

است که این شهر با حداکثر افزایش دما و رطوبت نسبی  در فصل گرما روبرو است که این امر سبب باال رفتن ميزان مصرف انرژی 
یست صرفه جویی شود. لذا و از طرفی در مصرف انرژی در  ساختمان های این شهر می بابرای سرمایش در ساختمان خواهد شد 

 راهکارهای زیر را ارائه ميدهيم:
 

 حتی المقدر مصالح مورد استفاده در این شهر از جنس آجر مناسب باشد.-1
 در طراحی ساختمان فضاهای گرم از سایر فضا ها جدا شوند. -2
 شوند. مناسب دیوارهای خارجی روبه آفتاب  عایق کاری حرارتی -8
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