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 صلنامه مطالعات عمران شهریف  7931زمستان ، هفتمدوره دوم، شماره 

 
 10/10/0930تاریخ دریافت: 

 01/01/0930تاریخ پذیرش: 

 

 پایدار  مسکن طراحی در های آسایش حرارتیشاخص کاربرد

 ایلام( شهر موردی )مطالعه

 
 9، معصومه چهره2، هادی اعظمی7پاکزاد آزادخانی

 

 چکیده
 ايبر اي حیاتيمساله دیرزمان از سال، مختلف فصول در ي زندگي برا مطبوع و سالم محیطي ایجاد

توجه به آسایش حرارتي در طراحي معماري براي ارتقا آسایش و ایجاد ساختماني با  .است بوده بشر

باشد. با شروع مدرنیته ساخت مسکن با پیشرفت تکنولوژي کیفیت بالا و کم مصرف داراي اهمیت مي

تن، المللي و منشور آاي که برخي با طرح معماري بینمتکي بر انرژي هاي فسیلي افزایش یافت به گونه

تأمین رفاه و آسایش حرارتي کاربران را بدون تکیه بر اصول طراحي اقلیمي و بومي میسر دانستند. هدف 

ساس شاخص ماهاني است از این مطالعه بررسي نقش عناصر اقلیمي بر پایداري مسکن در شهر ایلام بر ا

هاي هاي و دادتحلیلي انجام گرفته است. گردآوري اطلاعات به دو روش کتابخانه –که به روش توصیفي 

باشد. ساله مي 10تهیه شده از ایستگاه هواشناسي شهر ایلام و سایت سازمان هواشناسي کشور براي دوره 

و بر اساس شاخص ماهاني انجام گرفته  Excelرم افزارها با استفاده از نبه این منظور تجزیه و تحلیل داده

هاي خشک و مرطوب بر اساس جدول دهد که شهر ایلام از نظر شاخصاست. نتایج این پژوهش نشان مي

و براساس جدول  𝐴1ماه از سال  4و  𝐴2و 𝐴1ماه از سال بصورت مشترک داراي شاخص  6کسمائي 

باشد. در پایان پژوهش پیشنهادها و مي 𝐴3ماه  5و  𝐴2ماه  6و  𝐴1ماه از سال شاخص  01رازجویان 

 گردد.راهکارهایي ارایه مي

 آسایش حرارتي، مسکن پایدار، اقلیم، شاخص ماهاني، شهر ایلامواژگان کلیدی: 

 

                                                           
 Pakzad540azad@gmail.comریزي شهري، دانشگاه غیرانتفاعي باختر ایلام، پست الکترونیک: استادیار گروه معماري و برنامه .0 

 دانشجوي کارشناسي ارشد معماري دانشگاه باختر ایلام نویسنده مسئول: .1 
 دانشجوي کارشناسي ارشد معماري دانشگاه باختر ایلام. 9
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 مقدمه

 در داندمي کس هر، مثال طور به. کندمي مقابله محیط با گوناگون هايروش به خود گرمایي آسایش براي انسان

 غذاي حتي و استراحت و کار يبرنامه، دهد قرار وضعیتي چه در را خود قامت، بپوشد لباس چگونه مختلف دماهاي

 11 معمولا   افراد، همزمان طوربه .شود تنظیم اطرافش محیط و او بدن بین حرارت تبادل تا کند انتخاب راچگونه خود

 نوانع به باید سلامتي و حرارتي آسایش هاآن در که کنندمي صرف هایيساختمان در را خود زندگي بیشتر یا درصد

 انرژي مصرف از استفاده با آسایشي شرایط . تأمین(Santos, et al, 2018: 293شود ) گرفته نظر در بشر اساسي نیازهاي

یفي و )شر است انداخته خطر به را بشر محیطي زندگي آلودگي و شوداکولوژي مي تعادل خوردن هم باعث بر فسیلي

 حرارتي آسایش در مؤثر عوامل اندکوشیده پژوهشگران، آسایش يدرباره علمي هايپژوهش (. در063: 0936قبادیان، 

 رارتيح محاسبت بر حرارتي آسایش محدوده تعیین که آنجا از و نمایند مشخص را یک هر تأثیر میزان و تفکیک به را

 نرژيا اتلاف و مصرف میزان بر کلي طوربه و مصالح جنس و ضخامت و برودتي، حرارتي هايدستگاه اندازه، ساختمان

. خلق شرایط محیطي راحت و مطلوب (1: 0935طالبي،  و عالیاني) باشدمي ضروري امري آن به توجه دارد مستقیم تأثیر

لاینفک معماري و ساختمان به شمار زندگي و تأمین امنیت ساکنین بنا، از نظر شرایط مساعد محیطي و جوي از اصول 

هاي قدیم به معماري همساز با اقلیم توجه ویژه شده است در حالي که در معماري و شهرسازي رود. در طراحيمي

هایي که امروزه (. اغلب شکل915-914: 0934جدید فقط به زیبایي بناها و آساني رفت و آمد توجه شده است )کامیابي، 

شوند از نظر ایجاد شرایط آسایشي درون ساختماني کارایي لازم را ندارند. متخصصان تفاده ميها اسبراي ساختمان

ریزي زمین دقت لازم اعمال کنند و چنانچه در برنامهسازي روز به روز بیشتر از این موضوع آگاهي پیدا ميساختمان

ساختمان و محیط خارجي نزدیک ساختمان هم توان از طریق سازه و شکل هاي بسیار نامساعد ميگردد، حتي در اقلیم

 (. احساس191: 0939نژاد، مصرف انرژي را پایین نگه داشت و هم شرایط آسایش را فراهم نمود )سعیدي و طولابي

 معطوف خود به را ایراني معمار ذهن که است مواردي از معماري و طبیعت با اقلیم سازگاري و هماهنگي دمایي آسایش

 رطو به اقلیمي منطقه هر براي حرارتي آسایش محدوده ،است لازم (. بنابراین0: 0934ممتاز و همکاران، )میر است داشته

ا و هتوجه ویژه به انسان به مطالعات آسایش گرمایي بخصوص در سده اخیر به ارائه انواع روش. شود مشخص دقیق

غیرسکون منجر گردید. در این راستا معماران نیز هاي مطالعه وضعیت زیست اقلیمي انساني در محیط سکون و تکنیک

اندرکاران، کاربرد مفاهیم پایداري و توسعه پایدار در معماري را مورد توجه قرار داده و مبحثي بنام معماري با سایر دست

 ریشه اصل این. است پایدار معماري از اصل ترین(. طراحي براي انسان مهم1: 0934اند )حمزوي، پایدار را آغاز کرده

 انسان يبقا خود نوبه به نیز هاآن که است لازم اکوسیستم ايزنجیره عناصر نگهداري و حفظ براي که دارد نیازهایي در

 تيراح و سایت طراحي -شهري  طراحي طبیعي، منابع از نگهداري استراتژي سه داراي اصل این .کنندمي تضمین را

 کنندهستفادها افراد و ساختمان بین و آن از بیرون محیط و ساختمان بین همزیستي افزایش بر تمرکزشان که است انسان

 کنندهتعریف که را اصول و مراحل این باید طراح پایدار، معماري به رسیدن براي که گفت توانمي واقع در .آنهاست از

 به توجه با .کند متعادل و ترکیب مورد برحسب و لحاظ خود طرح در را است پایدار طرحي براي اصلي چارچوب یک

 داخل در آسایش و حرارتي وضعیت که موضوع این گرفتن نظر در با ساختمان طراحي ویژه اهمیت و فوق مطالب

است.  نیز یمياقل شرایط تابع حدودي باشد و تانمي سرمایشي و گرمایشي هايدستگاه از استفاده به منوط فقط ساختمان

 مصرف در جویيصرفه هدف با طبیعي، مواهب از برداريبهره جهت است که جدیدي علوم از یکي معماري و اقلیم

 تمانساخ در انسان براي آسایش و رفاه شرایط ایجاد و گاز و نفت جمله از هاي تجدیدناپذیرانرژي مصرف کاهش انرژي،
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گرمایشي مورد  (. در حال حاضر وسایل سرمایشي و015: 0936است )صالحي و همکاران،  وجودآمده به مسکن و

 گردند. در ایناستفاده در سطح شهر ایلام منجر به بالارفتن دماي محیط و همچنین آلودگي هوا و هدر رفت انرژي مي

به بررسي وضعیت اقلیمي شهر ایلام و چگونگي تأثیرگذاري معماري پایدار بر جنبه راحتي انسان را  ایممقاله سعي کرده

 در ساختمان بررسي نماییم.

 سوالات پژوهش:

 آیا دماي محیط بر نحوه طراحي و فرم ساختمان تأثیر دارد؟-

 آیا رطوبت هوا بر طراحي ساختمان تأثیر دارد؟-

 آیا طراحي بر اساس اقلیم در پایداري مسکن مؤثر است؟-

 

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی

 پایداری

 بودن پایدار معناي به واژه این معین فرهنگ در. است آمده ماندني و دوام با معناي به پایداري دهخدا نامه لغت در

 Sustainereلاتین  ریشه از Sustain است. فعل دادن نشان استفامت و کردن پیاداري معناي به پایش مصدر از و مقاومت

 سال از و است تشکیل شده کردن( نگهداشتن، حفظ معناي )به  Tainereبالا( و به پایین از معناي )به  Susجز دو از و

 و است میختهآ تداوم پشتیباني و، حمایت قبیل از مفاهیمي با قعل این. است شده گرفته کار به انگلیسي زبان در 0131

 کمک اسطهو به یا گرفته قرار مورد پشتیباني که رودمي کار به «چیزي یا و حالت، شرایط»توصیف  در Sustainable صفت

 (.6: 0934)حاجیلو،  است یافته تداوم همچنان، معاش تأمین یا

 

 توسعه پایدار

دیدگاه  با ألهمس این. باشدمي یکدیگر با هاانسان و و طبیعت انسان رابطه فهم در مهم تغییر یک پایدار توسعه مفهوم

ست ا تضاد در بود گرفته شکل اقتصادي و اجتماعي محیطي و موضوعات جدایي پایه بر که انسان گذشته قرن دو

 رسازيحداکث براي محیطيزیست اقتصادي، اجتماعي، اهداف تلفیق معني به پایدار توسعه (.31: 0913)گرجي مهلباني، 

مکاران، پور و هباشد )سلطانينیازهایشان مي برآوردن براي آتي هاينسل هايتوانایي به آسیب فعلي بدون انسان رفاه

 زپرهیز ا و تجدیدشونده هايانرژي از گیريبهره گذشته، تجربیات و بومي هايویژگي فرهنگ، به (. توجه0: 0935

 توسعه لمل سازمان جهاني کمیسیون تعریف اساس بر. پایداراست توسعه تجدیدناپذیر از اصول هايانرژي بکارگیري

 یازهاين تأمین در آینده هاينسل توان آنکه بدون باشد، فعلي نیازهاي پاسخگوي که ايتوسعه» از است پایدار عبارت

 و هزندی) «یابد دوام که ايتوسعه»: کندمي تعریف چنین را پایدار توسعه جهاني بانک. دهد قرار تأثیر تحت را خود

 .(4: 0913 نژاد،پروردي

 

 معماری پایدار

 01ون چ. شود گرفته درنظر ما يحرفه در هاجنبه ترینکلیدي از یکي عنوان به تواندمي پایداري: هرتزوگ توماس

و  باشد )صیفيمي مهم بسیار معماري وظیفه مقوله این در .شودمي مصرف بخش ساختمان در اروپا در انرژي از درصد

 از لتابي ریچارد و موریس ویلیام، جانراسکین. گرددبرمي 03 قرن پایدار به معماري از (. تعاریفي5: 0935همکاران، 
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 براي که گویدمي خود «معماري مشعل هفت» درکتاب راسکین. شوندمي محسوب پایدار معماري پیشگامان نهضت

 سبز فضاي به بازگشت موریس. داد قرار الگو را طبیعت در هارمونیک موجود نظم توانمي پیشرفت و رشد به دستیابي

 نآ آسیب کاهش هاي پایدارساختمان طراحي از هدف. کردمي توصیه را صنایع محلي احیاي و خودکفایي و شهر حومه

ژاد، نباشد )زندیه و پرورديزیر مي قوانین شامل که، است طبیعي منابع از برداريو بهره انرژي نظر از محیط روي بر

0913 :5:) 

 تجدید قابل غیر منابع مصرف کاهش -

 طبیعي محیط توسعه -

 ساختمان صنعت در طبیعت بر رسانآسیب یا و سمي مواد مصرف کاهش یا حذف -

 که: ایستمعماري پایدار پاسخ معمارانه

 دهد.ها و حفظ و نگهداري از آنها را در حال و آینده در درجه اول قرار ميزندگي انسان-

شود که در هنگام تولید یا کاربرد و حتي در زمان تخریب با محیط خود در ساختار آن مصالحي به کار گرفته مي -

 همگن و سازگار هستند.

 کند.ند، استفاده ميشودر حد امکان از مصالحي که در محل تولید مي -

هي هاي گرمازا با حداکثر بازدمصرف حداقل منابع انرژي سوختي و حداکثر استفاده از انرژي خورشیدي و سیستم -

 زیست را در نظر دارد.و حداقل تخریب محیط

سایش آدهد و سطح کنند را ارتقاء ميها و کلیه موجداتي که در آن محیط زندگي ميکیفیت زندگي و سکونت انسان

 : سخن مترجم(.0931بخشد )ادوارد، زندگي را از نظر فیزیکي و رواني در محیط زیست بهبود مي

 

 پایدار مسکن

باتوجه به افزایش گرایش به شهرنشیني و بکارگیري زمین بیشتر، که سبب آلودگي هوا، آلودگي صوتي ناشي از 

شود، در نظر گرفتن مقوله پایداري در مسکن اد زائد ميتمرکز صنایع و وسایل نقلیه، توسعه عمودي شهرها و تولید مو

ل آینده در اي براي نسها باید به شکلي توسعه یابند که هزینههاي انساني ضروري است. شهرها و سکونتگاهو سکونتگاه

ند نکته یت چبر نداشته باشد و توانائي نسل آینده در برآوردن نیازهاي خود را محدود نسازد. براي تحقق این مسئله رعا

حائز اهمیت است: شهرنشیني و بدنبال آن جمعیت باید در تعادل مناسب با منابع طبیعي موجود در محل باشد و 

شهرسازي و ساخت و ساز کمترین تأثیر را بر محیط بگذارد. توجه به مسائلي چون عوارض طبیعي زمین و توپوگرافي 

کارگیري راه حل بومي و تعامل معماري با طبیعت در رسیدن ل و بهشناختي و اقلیم محدر طراحي، توجه به مسائل بوم

 (.010: 0931یزدي، زادهبه مسکن پایدار باید مدنظر قرار گیرد )اصغري

 

 تعاریف و مفاهیم

 اقلیم

ورشید خاز آن یاد شده به تحولاتي که روي کره زمین در اثر تابش « کلیما»کلمه اقلیم اولین بار توسط یونانیان با کلمه 

 (.90: 0931پردازد )قیابکلو،آید ميدر رابطه با زاویه انحراف زمین پدید مي
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 طراحی اقلیمی

ها داراي شرایط گردد که ساختمانجانبه هزینه انرژي یک ساختمان و موجب ميروشي است براي کاهش همه

خراج بناست )قبادیان و مهدوي،  آسایشي بهتري باشند. طراحي ساختمان اولین خط دفاعي در مقابل عوامل اقلیمي

0931 :4) 

 

 عناصر اقلیمی

ایجاد تعادل حرارتي بین بدن انسان و محیط اطراف، از جمله نیازهاي اولیه براي تأمین سلامتي و آسایش انسان 

ه کاست. عواملي که بر این تعادل تأثیرگذار هستند عبارتند از: درجه حرارت هوا، تابش آفتاب، رطوبت و جریان هوا 

 (.09: 0915شوند )کسمائي، بعنوان عناصر اقلیمي نامیده مي

 

 درجه حرارت )دما هوا(

دماي هوا به میزان سرما و گرما ي سطح زمین که آن هم به میزان تابش نور خورشید در آن منطقه مربوط است 

اع آن فیاي محل،به ارتفبستگي دارد و بر حسب درجه سانتیگراد سنجیده مي شود.دماي یک محیط علاوه بر عرض جغرا

 (.40: 0931نقطه از سطح دریابستگي دارد )قیابکلو،

 

 متوسط حداکثر روزانه

آید، عبارت است از میانگین دماي بیشینه همه این اصطلاح که در سالنامه هواشناسي با عنوان متوسط حداکثر مي

حدود ساعت سیزده یا چهارده است )رازجویان،  ترین اوقات روز، یعنيدهنده گرمروزهاي یک ماه. میانگین حداکثر نشان

0911 :09.) 

 

 متوسط حداقل روزانه

 ههم کمینه دماي میانگین از است ید، عبارتآمي حداقل متوسط عنوان با هواشناسي سالنامه در که اصطلاح این

ان، رازجوی)اندکي پیش از طلوع است  نماینده دماي سردترین لحظه شبانه روز، یعني حداقل میانگین .ماه یک روزهاي

0911 :04). 

 

 رطوبت هوا

منظور از رطوبت هوا مقدار آبي است که به صورت بخار در هوا وجود دارد. بخار آب از طریق تبخیر آب سطح 

 (.5: 0915شود )کسمائي، ها و دریاها، همچنین سطوح مرطوبي چون گیاهان وارد هوا مياقیانوس

 

 رطوبت نسبی

پذیرد تا به نسبي معرف مقدار آب موجود در جو به مقدار آبي است که جو در همان شرایط در خود ميرطوبت 

 (.05: 0911شود )رازجویان، حد اشباع برسد، این نسبت به در صد بیان مي
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 تابش خورشید

ید تابش خورششود. گیرد باعث تولید اشعه گاما مياي که در قسمت مرکزي خورشید صورت ميهاي هستهواکنش

 (.91: 0931یابد )قیابکلو، به صورت تشعشع الکترومغناطیس است که به صورت امواج انتقال مي

 

 آسایش حرارتی

ي شود، که انسان از نظر ذهندر طراحي ساختمان و مسائل تکنیکي آن، آسایش حرارتي انسان به موقعیتي اتلاق مي

ه بسیاري از محققین فن بر آن است که: خنثي بودن حرارتي تعبیر و فکري در شرایط آسایش حرارتي قرار دارد. عقید

کند و نه احساس گرما و نه تري از آسایش حرراتي است چرا که در چنین محیطي بدن انسان نه احساس سرما ميدقیق

 (.35: 0931احساس ناراحتي موضعي ناشي از تابش نامتقارن، کوران هوا، کف سرد اتاق و غیره )واتسون و لبز،

 کار هب توانمي زمینه این در شده انجام هايجمه پژوهش از که باشدمي متعدد زمینه این در علمي هايفعالیت سابقه

 را يمحل اقلیم خرد شرایط حداکثر از استفاده بهینه و ساختمان محل انتخاب به که کرد اشاره (0303هاوار گریشفیلد )

 ضايف حرارت کنترل در خورشید را تابش باد، ساختمان، استقرار جهت چون عواملي او. داندمفید مي آسایش ایجاد در

ت اس ارائه کرده را ساختمان کردن گرم براي خورشید تابش از گیريبهره راجهت هایيروش و داده توضیح را داخلي

 (.1: 0936)نجفي و شاهدي، 

 

 شاخص ماهانی

 ابتدا روش، این در شد تکمیل سپس و عرضه ماهاني کارل توسط 0300 سال در بار نخستین براي ماهاني شاخص

 توضعی و هوا دماي متوسط سالانه، نوسان روزانه، نوسان سال، هايماه از یک در هر هوا نسبي رطوبت و دما به توجه با

 مانيساخت عناصر هايویژگي هایيشاخص آوردن دست به با سپس و شودمي بررسي انسان آسایش با ارتباط در هوا

 معدل و مطالعه مورد محل دماي سالیانه معدل به توجه با را ماه هر روز و شب آسایش منطقه ماهاني. شودمي تعیین

 .(141 :0939نژاد، طولابي و سعیدي)کرد  تعیین جدول  طبق ماه همان نسبي رطوبت

 

 پیشینه پژوهش

 شاخص اساس بر اقلیم از متأثر معماري و حرارتي آسایش بررسي عنوان با پژوهش در (0936) شاهدي و نجفي -

 شدن اقعو دلیل به چادگان شهر: اندیافته دست زیر نتایج به تحلیلي – توصیفي پژوهش روش با چادگان شهر ماهاني

. دباشمي دارا را خاصي شرایط شهرستان این در رودزاینده رودخانه وجود و اصفهان استان غربي منطقه سرد، اقلیم در

و  گرم سال از ماه 1 روزهاي و سرد سال از ماه 6 روزهاي که گردید مشخص شهر این بیوکلیمایي رابط بررسي از پس

 در فقط و دارد وجود سرما سال از ماه 3 هايدر شب. دارد وجود حرارتي مناسب شرایط با روزهایي سال از ماه 4در 

 .دارد وجود حرارتي مناسب شرایط با هایيشب سال از ماه 9

 شاخص براساس اقلیم از متأثر معماري و دمایي آسایش بررسي عنوان با پژوهش در (0935) طالبي و عالیاني-

 مطالعه ورددستا: اندیافته دست زیر نتایج به تحلیلي – توصیفي پژوهش روش با تهران( موردي مطالعه)اوانز  و ماهاني

 این هب باشدمي ذیل شرح به ماهاني شاخص به توجه با تهران استان در آسایش وضعیت یافتن جهت گرفته صورت

اردیبهشت  و فروردین، مهر هايماه ،(گرم) شهریور و مرداد، تیر، خرداد هايماه در روز در آسایش وضعیت که صورت
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 ،(گرم) مرداد و تیر، خرداد هايماه در شب آسایش يمنطقه و( سرد)اسفند  و بهمن، دي، آذر، آبان هايماه و( معتدل)

 .باشدمي (سرد) فروردین و اسفند، بهمن، دي، آذر، آبان هايماه و( معتدل) اردیبهشت و مهر، شهریور هايماه

با روش  0934هاي آسایش حرارتي در طراحي مسکن پایدار در سال کامیابي در تحقیقي با عنوان کاربرد شاخص -

تي هاي مختلف از منظر شاخص آسایش حراربندي ماهتحلیلي به نتایج زیر دست یافته است: پهنه –پژوهش توصیفي 

شهر هاي سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و مهديبه منظور طراحي اقلیمي معماري در استان سمنان براي شهرستان

انجام گرفته که با توجه به نتایج بدست آمده از تیپ اقلیمي استان سمنان از دو روش متفاوت تجربي و کمي سه طبقه 

 مي براي استان سمنان بدست آمده است.اقلی

هاي ( در پژوهشي با عنوان ارزیابي آسایش حرارتي اقلیمي بر اساس شاخص0934کلیائي و همکاران در سال ) -

ایانه و در گرماهاني و اوانز و زیست اقلیمي جهت دستیابي به معماري پایدار در یک پژوهش کابردي با رویکردي اثبات

اي هاند: راهکارهاي طراحي ساختمان همساز با اقلیم همدان را که نیاز به هزینهنتایج زیر دست یافتهیک روش تطبیقي به 

مازاد بر هزینه اصلي ساخت ندارد و فقط نیازمند به رعایت نکاتي همچون توجه به محل و نحوه استقرار ساختمان، فرم 

اد فضاهاي باز و نیم باز و مصالح ساختماني مناسب در زمان هاي بسته و بازشوها، فرم و ابعساختمان، فرم و ابعاد جداره

 طراحي و ساخت بنا است.

 آسایش تأمین جهت در طراحي راهکارهاي بر ( در پژوهشي با عنوان مروري0934ثریائي و همکاران در سال ) -

یافتند:  زیر دست خزري در روشي توصیفي به نتایج مرطوب و معتدل اقلیم در گردشگري مجموعه تفریحي در حرارتي

رویکردهاي طراحي که در اقلیم معتدل و مرطوب خزري باید مورد توجه قرار بگیرد شامل: شبکه ارتباطي و فرم حجمي 

در راستاي ایجاد جریان هواي مناسب در حوزه، پرهیز از ورود بادهاي مزاحم، دسترسي مناسب فضاهاي حوزه به تابش 

 اسجاد خرد اقلیم، استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتي بالا. خورشید، استفاده از پوشش گیاهي جهت

 رسیدن راه و ساختمان طراحي در اقلیمي عوامل تأثیر عنوان با پژوهشي در (0934) سال در همکاران و پیرمحمدي -

 یرگذارتأث اقلیمي عوامل بررسي و ایران و جهان در موجود هاياقلیم مطالعه از پس توصیفي، روش با پایدار طراحي به

 اهداف بردپیش جهت به است شده سعي ایران سنتي معماري در مختلف هاياقلیم در بناها کالبدي و فیزیکي بر ساختار

 انبی با همراه زیستي پایدار فضاهاي طراحي در اساسي نکاتي ذکر به مناطق این معاصر معماري در پایدار معماري

 .اندپرداخته پایدار به رسیدن براي نوین راهکارهایي

( در پژوهشي با عنوان آسایش حرارتي و معماري همساز با اقلیم شهرستان 0939نژاد در سال )سعیدي و طولابي -

اند: هدف این پژوهش ارائه راهکارهایي جهت تحلیلي به نتایج زیر دست یافته –آباد با روش پژوهش توصیفي خرم

اي متناسب و سازگار با اقلیم منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انرژي هایجاد آسایش حرارتي از طریق طراحي ساختمان

هاي تعیین آسایش دماي مؤثر، اولگي، ماهاني و گیوني سازي مصرف آن است. براي انجام این کار از روشو بهینه

نبوده، ولي  بها مناسآباد در طي بیشتر شباستفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، آسایش حرارتي در خرم

دین، هاي فرورها، در کل ماههاي سال آسایش حرارتي در روز مناسب بوده است. با توجه به تحلیل شاخصدر بیشتر ماه

دي، بهمن، اسفند و آذر خارج از محدوده آسایش بوده و سرما حاکم است و استفاده از وسایل گرمایي و سیستم مکانیکي 

هاي خرداد، تیر، باشند و ماهدیبهشت، آبان و مهر داراي شرایط آسایش و راحتي ميهاي ارزا الزامي است. ماهحرارت

یکي کننده و سیستم مکانهاي تهویهمرداد و شهریور نیز گرم بوده و در روز شرایط آسایش وجود ندارد و باید از سیستم

 کننده استفاده نمود.خنک
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ان طراحي مجموعه مسکوني همساز با اقلیم خرمشهر به ( با پژوهشي به عنو0931افشاري و تقوایي در سال ) -

اند: به طور کلي در شهر خرمشهر با ویژگي تابستان شدیدا  گرم و نیمه مرطوب، مشکل عمده خنک نتایج زیر دست یافته

کردن فضاهاي داخلي ساختمان و جلوگیري از نفوذ رطوبت به این فضاها در فصل گرم بالاخص خرداد تا شهریور و 

توان این فضاها را با باشد. در زمستان با آب و هواي معتدل ميهاي فروردین، اردیبهشت و مهر ميا  روزهاي ماهگاه

هاي آذر تا بهمن( وسایل هاي غیرفعال خورشیدي( و گاه )در برخي از روزهاي ماهاستفاده از انرژي خورشیدي )سیستم

نین، محافظت فضاهاي خارجي و داخلي ساختمان در برابر حرارتي ساده در حد آسایش انسان گرم نگه داشت. همچ

رسد. چنین نتایجي زماني حاصل خواهند شد که بادهاي گرم و غبار آلود منطقه، در تمام فصول ضروري به نظر مي

 ریزي شده باشد.ساختمان با توجه به اهداف ذیل به ترتیب اولویت طرح

 ساختمان جلوگیري از تأثیر هواي گرم در فضاهاي داخلي-

 محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم-

 جلوگیري از افزایش رطوبت هوا در مواقع گرم-

 جلوگیري از تأثیر بادهاي غبار آلود در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان-

 هدایت تابش آفتاب به فضاهاي داخلي در زمستان-

 گیريشکل در ياقلیم عناصر که اثراتي و اقلیمي هايویژگي هب توجه که شودمي مشخص گرفته صورت بنابرتحقیقات

 هداشتب و آسایش کیفي سطح بردن بالا ،ساختمان مفید عمر افزایش نظر از گذارندمي مسکوني هايمحیط و ساختمان

 از ،افضاه این محیطي شرایط کنترل جهت موردنیاز انرژي مصرف در جویيصرفه نظر از همچنین و داخلي فضاهاي در

 .است برخوردار بسیاري اهمیت

( و تجزیه و تحلیل 0936-0906ساله ) 10هاي دوره هاي اخیر، پژوهشي در شهر ایلام با استفاده از دادهطي سال

 افزار اکسل صورت نگرفته است.براساس شاخص ماهاني و با استفاده از نرم

 

 مواد و روش پژوهش

باشد، به این منظور روش پژوهش مقاله اهمیت خاصي برخوردار ميبا توجه به اینکه موضوع مورد پژوهش از 

اي و هنظري و پیشینه پژوهش بصورت کتابخانباشد. مبانيتحلیلي و از نظر نوع پژوهش کاربردي مي -حاضر، توصیفي

ي ه کل هواشناسهاي موردنیاز از اداراستفاده از منابع و اطلاعات موجود در مقالات و کتب مرتبط تدوین شده است. داده

آوري شده است. به منظور تجزیه و تحلیل و تدوین اطلاعات مورد استان ایلام و سایت سازمان هواشناسي کشور جمع

 اقلیمي هاياستفاده شده است. داده Excelافزار هاي هواشناسي و نگارش نمودارها و جداول مورد نیاز از نرمنیاز از داده

 :از عبارتند استفاده مورد

 ماه هر نسبي رطوبت متوسط حداکثر و حداقل متوسط-

 سالانه بارندگي غالب مجموع باد جهت و سرعت-

 سالانه دما متوسط حداکثر و حداقل رطوبت نسبي متوسط نوسان ماهانه و-

 

 محدوده مورد مطالعه
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 شمالي و عرض دقیقه 91 و درجه 99 و شرقي دقیقه طول 11 و درجه 46 در جغرافیایي موقعیت نظر از ایلام شهر 

 ايدره شهر در این. است متر 0969 نیز دریا سطح از آن ارتفاع. دارد قرار ایران غربي جنوب در محلي موقعیت نظر از

 امایل استان مرکز ایلام، شهر شده است. واقع زاگرس جبال سلسله در مربع کیلومتر 15 تقریبي مساحت به کوهستاني

دارد )صالحي و  کوهستاني معتدل هواي و آب و یافته جنگلي استقرار ارتفاعات و هاکوه از حصاري در که است

 شهر غربيجنوب و غرب در قلاقیران گچان،، سیوان کوه،سیاه و نخجیر چون مهمي هايکوه (.010: 0936همکاران، 

 داريلجنگ برآورد براساس .هستند منطقه اکولوژیکي عوامل ترینشاخص از شهر پیرامون هايجنگل .اندشده واقع ایلام

 هکتار 13641 آن پیرامون و ایلام شهر سهم میان این از و است هکتار 511111 حدود استان هايجنگل مساحت، استان

 در ودکک و سراب هايپارک کوثر، پارک شاهد، جنگلي پارک چغاسبز، پارک از: عبارتند نیز شهر هايبوستان. باشدمي

ناصري، ) دارند عهده بر شهري اکولوژي در را توجهيقابل نقش که شهر غرب در ايحرفه و فني باغات و شهر مرکز

0939: 41). 

 
 (: موقعیت شهر ایلام7) شکل

 .7931منبع: نگارنده، 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 ترین عواملباشد که در ابتدا به منظور شناخت کلي نسبت به مهمروش ماهاني شامل چهار سري از جداول مي

اقلیمي مؤثر بر معماري شهر ایلام اطلاعات مربوط به متوسط دما، متوسط کمینه و بیشینه دما و رطوبت نسبي هوا و 

هاي بدست ( ثبت گردیده است. و بر اساس یافته0ساله در جدول ) 10میانگین بارندگي، میانگین سرعت باد در دوره 

ات مانند متوسط نوسان ماهانه هوا، متوسط رطوبت نسبي و گروه آمده از این مرحله حدود تغییرات میانگین این اطلاع

 (.6-1رطوبت نسبي هر ماه تعیین شده است جداول )

 
 (7931-7911ساله شهر ایلام ) 27های اقلیمی مؤثر بر معماری دوره (: داده7) جدول

میانگین  ماه

 بارش سالانه

 سرعت باد رطوبت درجه حرارت هوا

متوسط 

 دما

متوسط 

 کمینه دما

متوسط 

 ابیشینه دم

رطوبت 

 نسبي

رطوبت نسبي 

 بیشینه

رطوبت 

 نسبي کمینه

میانگین سرعت باد 

 بر حسب نات

 11/15 66/93 04/10 60 69/01 91/1 6 11/19 دي ژانویه

 11/11 69/41 43/19 61 55/01 59/1 6 00/001 بهمن فوریه

 11/11 54/99 00/09 54 06/04 90/9 3 61/53 اسفند مارس
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 11/15 49/13 40/00 51 14/01 03/0 1/09 15/11 فروردین آوریل

 11/14 69/10 01/51 41 11/15 94/01 03 15/91 اردیبهشت مه

 11/11 91/01 90/95 14 10/91 56/00 15 50/1 خرداد ژوئن

 11/05 10/01 95/13 11 11/96 31/11 13 01/1 تیر ژوئیه

 11/06 50/01 13/11 03 04/90 41/11 91 69/0 مرداد اوت

 11/11 06/00 41/90 10 30/99 39/01 16 14/0 شهریور سپتامبر

 11/06 15/06 94/41 13 15/11 00/04 01 01/0 مهر اکتبر

 11/11 60/94 30/66 50 44/03 00/1 04 15/01 آبان نوامبر

 11/19 19/96 00/06 56 40/09 05/1 1 55/61 آذر دسامبر

 .7931منبع: نویسندگان، 

 

 میانگین دمای هوا

 1/13رسیم مرداد ماه با متوسط دماي ( به این نتیجه مي1با بررسي مقدماتي شرایط اقلیمي شهر ایلام در جدول )

ساله  10هاي سال در طي دوره درجه سانتیگراد سردترین ماه 5/5ترین ماه سال و بهمن و دي با درجه سانتیگراد گرم

بدست آمده در قسمت نوسان ماهانه نیز نشانگر این است که تیر، مرداد، شهریور داراي باشند. ارقام ( مي0966-0930)

 باشند.درجه سانتیگراد( مي01ترین نوسان دمائي )درجه سانتیگراد( و دي، بهمن کم 05بیشترین نوسان دمائي )

 
 لامیا یهوا یدمائ نیانگیم(: 2) جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین Cدمای هوا

متوسط 

 حداکثرماهانه

14/01 11/15 10/91 11/96 04/90 30/99 15/11 44/03 40/09 69/01 55/01 06/04 

متوسط 

 حداقل ماهانه

03/0 94/01 56/00 31/11 41/11 39/01 00/04 00/1 05/1 91/1 59/1 90/9 

متوسط نوسان 

 ماهانه

64/00 11/01 65/04 13/05 04/04 30/04 11/09 11/00 01/01 15/01 11/01 93/00 

 0/3 4/5 5/5 0/1 1/09 0/10 4/16 1/13 5/11 3/14 1/01 09 متوسط ماهانه

 11/96 بالاترین 14/00 متوسط سالانه

 91/1 پایین ترین 69/01 متوسط نوسان

 

 رطوبت نسبی

درصد و  60رطوبت نسبي مربوط به بهمن ماه با  بیشترین (9هواشناسي شهر ایلام جدول ) ایستگاه آمار اساس بر

درصد. ارقام بدست آمده متوسط رطوبت در هر ماه را با توجه  03باشد با کمترین رطوبت نسبي مربوط به مرداد ماه مي

ماه  5باشد که بندي نموده که نتیجه حاصل از این مرحله به این شکل مي( دسته4بندي رطوبت جدول )به جدول گروه

ماه از سال )فروردین،  6و  1و یک ماه از سال )اردیبهشت( در گروه  0سال )خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر( در گروه از 

 قرار دارند. 9آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند( در گروه 
 لامیا ماهانه یرطوبت جدول(: 9) جدول
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 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین رطوبت
متوسط 

 حداکثر ماهانه
4/00 1/51 4/95 4/13 9/11 4/90 9/41 1/60 0/06 0/10 5/19 1/09 

متوسط حداقل 

 ماهانه
4/13 5/11 5/01 1/00 0/01 9/00 4/06 0/95 1/90 1/93 6/41 5/99 

 54 61 60 56 51 13 10 03 11 14 41 51 متوسط

 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 1 9 گروه

 
 بر اساس شاخص ماهانی رطوبت یبندگروه(: 4) جدول

 
 

 گروه رطوبتی

 درصد باشد. 93در صورتی که رطوبت نسبی کمتر از  7

 درصد باشد. 51-91 نسبي رطوبت که صورتي در 1

 .درصد باشد 01-51 نسبي رطوبت که صورتي در 9

 درصد 01بیش از  نسبي رطوبت که صورتي در 4

 

 باد و بارندگی

 سالانه بارش تا و وارد ساله شهر ایلام را 10هاي مربوط به مجموع میانگین بارندگي دوره داده روپیش در مرحله

متر و میلي 5/1410باشد با ترین آمار بارندگي مربوط به بهمن ماه مي( بیش5با توجه به جدول ) .شود مشخص ایستگاه

ترین متر بیشمیلي 0/001رسي میانگین بارندگي نیز بهمن با میانگین متر. با برمیلي 0/9ترین میزان مربوط به تیر ماه با کم

 مطالعه، مورد محدوده در سال خشک هايماه شناخت ترین میزان را داشته اند. در ادامه برايمتر کممیلي 01/1و تیر 

 دما منحني و کنند را قطع همدیگر و دما بارش منحني که هایيماه نمودار این در .( تهیه گردید0نمودار آمبروترومیک )

 ات اردیبهشت اوخر از ایلام شهر نمودار این به توجه با. شودمي محسوب خشک هايماه دارد قرار بارش نمودار از بالاتر

 و آب و دارد بارش کمبود سال از ماه 4 ایلام شهر اساس بر این و شودمي محسوب خشک هايماه جزء ماه مهر اویل

گیرد جهت وزش باد غالب در شهر ایلام است. موضوع بعدي که مورد بررسي قرار مي .کندمي تجربه را خشک هواي

 S-SEساله رسم گردید که بر اساس آن باد غالب در جهت  10( براي دوره 1به این منظور نمودار گلباد شهر ایلام )

 باشد.نات مي 04جنوب شرق( و میانگین سرعت در این جهت -)جنوب

 
 27در دوره  ماهانه یبارندگ مجموع(: 5) جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 0610 1/695 3/00 0/9 9/94 0/91 1/043 1/0655 5/0909 9/0040 5/1410 0610 (m.mمجموع)

 
 ماهانه یبارندگ نیانگیم(: 1) جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 15/11 15/91 50/1 01/1 69/0 14/0 01/0 15/01 55/61 11/19 00/001 61/53 (m.mمیانگین )
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 (: نمودار آمبروترومیک شهر ایلام7شکل )

 .7931منبع: نگارنده، 

 

 
 نمودار گلباد شهر ایلام(: 7شکل )

 .7931منبع: نگارنده، 

 

 اقلیمیهای تشخیص تنش

 به آسایش این. باشدمي شب و روز در آسایش پایین و بالا حد تشخیص و آسایش تعیین حدود این مرحله شامل

( مشخص گردید که وضعیت 1شود. باتوجه به جدول )مي تعیین ماه هر رطوبتي گروه و سالانه دماي متوسط وسیله

ماه از  9و  (C)تر از حد پایین آسایش در روز یعني سرد پایینماه از سال )آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند(  5حرارتي روز، 

ماه از سال نیز بین محدوده آسایش در  4و  (H)سال )تیر، مرداد، شهریور( بالاتر از حد بالاي آسایش در روز یعني گرم 

ي، بهمن، اسفند( ماه ازسال )فروردین، اردیبهشت، آبان، آذر، د 0باشد. وضعیت حرارتي شب، مي(M) روز یعني مناسب 

ماه از سال )خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر( بین محدوده  5و ( C)تر از حد پایین آسایش در شب یعني سرد پایین

 باشد.مي (M)آسایش یعني مناسب 

 
 بر اساس شاخص ماهانی شب و روز یحرارت شیآسا حدود(: 1) جدول

 

 گروه رطوبت

 حدود آسایش

 05کمتر از  11-05 درجه ساتیگراد11از متوسط سالانه دما بیش 

 شب روز شب روز شب روز

0 16-94 00-15 19-91 04-19 10-91 01-10 
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1 15-90 00-14 11-91 04-11 11-10 01-11 

9 19-13 00-19 10-11 04-10 03-16 01-03 

4 11-10 00-10 11-15 04-11 01-14 01-01 

 
 ملایا شب و روز یحرارت شیآسا حدود(: 8) جدول

 دما درجه سلسیوس

ین
رد

رو
ف

ت 
هش

دیب
ار

 

داد
خر

 

داد تیر
مر

ور 
هری

ش
 

هر
م

ان 
آب

ذر 
آ

من دی 
به

ند 
سف

ا
 

 06/04 55/01 69/01 40/09 44/03 15/11 30/99 04/90 11/96 10/91 11/15 14/01 متوسط حداکثر ماهانه

 16 16 16 16 16 91 94 94 94 94 91 16 حد بالای آسایش در روز

 03 03 03 03 03 10 16 16 16 16 11 03 در روزحد پایین آسایش 

 90/9 59/1 91/1 05/1 00/1 00/04 39/01 41/11 31/11 56/00 94/01 03/0 متوسط حداقل ماهانه

 03 03 03 03 03 10 15 15 15 15 11 03 حد بالای آسایش در شب

 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 04 01 حد پایین آسایش در شب

 M M M H H H M C C C C C حرارتی در روزوضعیت 

 C C M M M M M C C C C C وضعیت حرارتی در شب

 

هاي غیرراحت نیز هاي سرد و گرم و راحت از یکدیگر، بین ماهدر جدول ماهاني، علاوه بر تفکیک شدن ماه

ه شرح هایي بمختلف نیز شاخصهایي در نظر گرفته شده است و در آن براي ناراحتي ناشي از شرایط اقلیمي تفاوت

هاي ( و شاخص𝑯𝟏،𝑯𝟐،𝑯𝟑ها به دو گروه شاخص مربوط به وضعیت مرطوب )شوند. شاخص( معرفي مي3جدول )

 دنش مشخص و ایستگاه حرارتي وضعیت شدن مشخص از شوند. بعد( تقسیم مي𝑨𝟏،𝑨𝟐،𝑨𝟑مربوط به وضعیت خشک )

بودن، نتایج بدست آمده در  مرطوب خشک یا وضعیت و انسان آسایش از لحاظ مختلف هايماه راحتي عدم یا راحتي

ماه از سال )اردیبهشت تا مهر(  6( به دو روش )کسمائي و رازجویان( ثبت گردید که در روش کسمائي 3-01جدول )

درجه  01بیانگر وضعیتي است که در آن به علت نوسان زیاد دما )بیش از  𝑨𝟏انتخاب شد )شاخص  𝑨𝟐و  𝑨𝟏شاخص 

بیانگر وضعیتي است که گرما احساس ناراحتي  𝑨𝟐شود و شاخص گراد( و رطوبت نسبي کم ناراحتي ایجاد ميسانتي

 انتخاب شده است. 𝑨𝟏ماه از سال )فروردین، آبان، آذر، اسفند( شاخص  4ایجاد مي کند. و 

 
 یکسمائ جدول اساس بر لامیا شهر در ماه هر بودن مرطوب و خشک تیوضع(: 3) جدول

وضعیت 

 گرمایی

 سرد گرم       شب

 مناسب گرم    مناسب گرم گرم روز

     mm >111    میزان بارندگی

  1 0 9 1 0  4 4 1 9 گروه رطوبت

  >01  >01    <01 میانگین نوسان ماهیانه

 𝐻1 𝐻2 𝐻3 𝐴1 𝐴2 𝐴3 هاشاخص

    *     فروردین

   * *     اردیبهشت
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   * *     خرداد

   * *     تیر

   * *     مرداد

   * *     شهریور

   * *     مهر

    *     آبان

    *     آذر

         دی

         بهمن

    *     اسفند

  6 01    جمع

 
 انیرازجو جدول اساس بر لامیا شهر در ماه هر بودن مرطوب و خشک تیوضع(: 73) جدول

وضعیت 

 گرمایی

 سرد گرم      گرم شب

  معتدل گرم   مناسب گرم  روز

     mm >111    میزان بارندگی

  1 0 9 1 0  4 4 1 9 گروه رطوبت

میانگین نوسان 

 ماهیانه

01>    01<  01<  

 𝐻1 𝐻2 𝐻3 𝐴1 𝐴2 𝐴3 شاخص ها

    *     فروردین

    *     اردیبهشت

    *     خرداد

  * * *     تیر

  * * *     مرداد

  * * *     شهریور

    *     مهر

 *   *     آبان

 *   *     آذر

 *        دی

 *        بهمن

 *   *     اسفند

 5 6 01    جمع

 
 (: پیشنهادهای طراحی77) جدول

 ماهانی)کسمائی( 9جدول گروه 

 

 قرار گیری ساختمانشکل 

A3 A2 A1 H3 H2 H1 

1 6 01 1 1 1 

 

    01-1   * 0 غرب( -جنوبی )محور طویل تر شرق –جهت شمالی 

    00و01  5-01
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     4-1  1 طرح فشرده در اطراف حیاط

 تنظیم فضایی )فاصله گذاری(

 01و00       9 طرح فضایی گسترده برای استفاده از جریان هوا

 01-1       4 مانند حالت فوق اما محفوظ از بادهای سرد وگرم

 0و1      * 5 طرح فضایی فشرده

 جریان هوا

 هاپیش بینی جریان دائمی هوا برای تمام اطاق

 هائی که از دو طرف با فضای خاجی ارتباط دارنداطاق

6       9-01 

 0و1   1-5

هوای آزاد تماس دارند. هایی که از یک طرف با بینی اطاقپیش

 بینی جریان هوای موقتیپیش

0    6-01 

  1-

01 

 

 1و0     * 1 جریان هوا ضرورتی ندارد

 بازشوها

    1و0  1  3 %83-43بازشوهای بزرگ 

    00و01  1و0  01 %23-73بازشوهای خیلی کوچک 

 هرگونه شرایط دیگر   * 00 %43-23بازشوهای متوسط 

 دیوارها

    1-1    01 دیوارهای سبک، زمان تاخیر کم

    01-9   * 01 دیوارهای داخلی و خارجی سنگین

 هابام

    5-1    04 های سبک،عایق حرارتیبام

    01-6   * 05 ساعت 8های سنگین، با زمان تاخیر بیش از بام

 فضاهای خارجی

-1  * 06 بینی محلی برای خوابیدن در هوای آزادپیش

01 

    

 محافظت از باران

-9     00 های شدید ضروری استبینی حفاظت در برابر بارانپیش

01 

  

 
 (: پیشنهادهای طراحی72) جدول

 ماهانی)رازجویان( 9جدول گروه 

 

 شکل قرار گیری ساختمان

A3 A2 A1 H3 H2 H1 

5 6 01 1 1 1 

 

    01-1   * 0 غرب( -جنوبی )محور طویل تر شرق –جهت شمالی 

    00و01  5-01

     4-1  1 طرح فشرده در اطراف حیاط

 تنظیم فضایی )فاصله گذاری(

 01و00       9 طرح فضایی گسترده برای استفاده از جریان هوا

 01-1       4 مانند حالت فوق اما محفوظ از بادهای سرد وگرم

 0و1      * 5 طرح فضایی فشرده

 جریان هوا
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 هاپیش بینی جریان دائمی هوا برای تمام اطاق

 هائی که از دو طرف با فضای خاجی ارتباط دارنداطاق

6       9-01 

 0و1   1-5

پیش بینی اطاق هایی که از یک طرف با هوای آزاد تماس دارند.پیش 

 بینی جریان هوای موقتی

0    6-01 

  1-01  

 1و0     * 1 جریان هوا ضرورتی ندارد

 بازشوها

    1و0  1  3 %83-43بازشوهای بزرگ 

    00و01  1و0  01 %23-73بازشوهای خیلی کوچک 

 هرگونه شرایط دیگر   * 00 %43-23بازشوهای متوسط 

 دیوارها

    1-1    01 دیوارهای سبک، زمان تاخیر کم

    01-9   * 01 دیوارهای داخلی و خارجی سنگین

 هابام

    5-1    04 های سبک، عایق حرارتیبام

    01-6   * 05 ساعت 8های سنگین، بازمان تاخیر بیش از بام

 فضاهای خارجی

     01-1  * 06 بینی محلی برای خوابیدن در هوای آزادپیش

 محافظت از باران

   01-9     00 های شدید ضروری استبینی حفاظت در برابر بارانپیش

 

 
 (: پیشنهادها جزئیات )کسمائی(79) جدول

پیشنهاد در مورد 

 جزدیات ساختمان

ت پیشنهادی
ضعی

و
 

ف پیشنهاد
ردی

 های وضعیت گرماشاخص 

𝐴3 𝐴2 𝐴1 𝐻3 𝐻2 𝐻1 

1 6 01 1 1 1 

 بازشوها

درصد  83-43وسیع 

دیوارهای شمالی و 

 جنوبی

    0و1  1 0 

 43-25متوسط 

درصد مساحت 

 دیوار

 1 0-01     

   5-1    

 25-75کوچک 

درصد مساحت 

 دیوار

* 9   01-6    

-73بسیار کوچک 

دردص مساحت  23

 دیوار

    01و00  9-1 4 
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 موقعیت بازشوها

 شمالی دیوارهای در

 و باد به رو جنوبی و

 انسان بدن ارتفاع در

 5      01-9 

 5-1    9-0 

 در بالا، مثل

 نیز داخلی دیوارهای

 شود تعبیه

 6  01-6    

    01-1 1 

 محافظت بازشوها

جلوگیری از تابش 

 مستقیم آفتاب

* 0 1-1      

محافظت در مقابل 

 باران

 1    01-1   

 دیوارها و کف

 ظرفیت با سبک

 کم حرارتی

 3   1-1    

 یرتأخ زمان با سنگین

 ساعت 8 از بیش

* 01   01-9    

 بام

 منعکس سطح سبک،

 جداره دو ٔەکنند

 00   1-1   01-01 

 عایق با سبک

 مناسب حرارتی

 01   01-9   

 09   5-1   3-1 

 یرتأخ زمان با سنگین

 ساعت 8 از بیش

* 04   01-6   

 جزئیات خارجی

 فضایی بینیپیش

 در خوابیدن برای

 خارج

 ساختمان

* 05  01-0     

 آبروهای بینیپیش

 هدایت برای مناسب

 آب

 باران

 06    01-0   

 
 (: پیشنهادها جزئیات)رازجویان(74) جدول

ت پیشنهادی پیشنهاد در مورد جزدیات ساختمان
ضعی

و
 

ف پیشنهادی
ردی

 شاخصهای وضعیت گرما 

𝐴3 𝐴2 𝐴1 𝐻3 𝐻2 𝐻1 

5 6 01 1 1 1 

 بازشوها
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    0و1  1 0  درصد دیوارهای شمالی و جنوبی 83-43وسیع 

     01-0 1  مساحت دیواردرصد  43-25متوسط 

   5-1    

    6-01   9 * درصد مساحت دیوار 25-75کوچک 

    01و00  1-9 4  درصد مساحت دیوار 23-73بسیار کوچک 

 موقعیت بازشوها

 و باد به رو جنوبی و شمالی دیوارهای در

 انسان بدن ارتفاع در

 5      01-9 

 5-1    9-0 

    6-01  6  شود تعبیه نیز داخلی دیوارهای در بالا، مثل

    01-

1 

1 

 محافظت بازشوها

      1-1 0  جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب

-01    1  محافظت در مقابل باران

1 

  

 دیوارها و کف

    1-1   3  کم حرارتی ظرفیت با سبک

    9-01   01 * ساعت 8 از بیش تأخیر زمان با سنگین

 بام

 01-01   1-1   00  جداره دو ۀٔمنعکس کنند سطح سبک،

   9-01   01  مناسب حرارتی عایق با سبک

 09   5-1   3-1 

   6-01   04 * ساعت 8 از بیش تأخیر زمان با سنگین

 جزئیات خارجی

 خارج در خوابیدن برای فضایی بینیپیش

 ساختمان

* 05  01-0     

 آب هدایت برای مناسب آبروهای بینیپیش

 باران

 06    01-

0 

  

 

 گیرینتیجه

هاي ناشي از ملاحظات اقلیمي بود و معماري مدرن اگرچه مدعي آزاد سازي معمار و معماري از قیود و محدودیت

انگاري و نادیده انگاشتن عوامل طراحي تري براي فرم به ارمغان آورد، اما با سهلاگر در عمل هم توانست آزادي فزون

هاي بعد این جنبش و به ویژه در جاهایي که جنبش از آنها سر چشمه نگرفته بود، سنتي به ودیعه نزد معماران نسل

گذاشت که حاصلي جز وابستگي واقعي و بلاشرط معماري در بر نداشت؛ وابستگي صرف به فن آوري، سوخت فسیلي، 

 خاص اقلیم با انساختم مطابقت چگونگي بنابراین دانش هاي فناپذیر و قابل تهدید.وابستگي به غیر طبیعت، به پدیده

 ایجاد جهت راهکارهایي ارائة تحقیق این اصلي بر این اساس هدف. باشدمي معماري در مهم مباحث از منطقه، آن

بهینه  و انرژي مصرف نتیجه کاهش در و اقلیم در شهر ایلام با سازگار و متناسب هايطراحي ساختمان طریق از آسایش

شاخص ماهاني به منظور دستیابي به مقصود پژوهش استفاده شده است.  از کار این انجام براي. آن است مصرف سازي

ود: شهاي بدست آمده بطور جامع در اینجا بیان ميپس از ثبت اطلاعات اقلیمي مؤثر بر معماري در جداول مربوطه، یافته
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ماه )فروردین،  4تر از حد آسایش و آذر، دي، بهمن، اسفند( پایینماه از سال )آبان،  5میانگین حداکثر دماي روز 

باشد. شرایط در شب ماه )تیر، مرداد، شهریور( بیشتر از حد آسایش مي 9اردیبهشت، خرداد، مهر( در محدوده آسایش و 

اردیبهشت( کمتر از  ماه از سال )آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند، فروردین، 0باشد که؛ دماي شب در نیز به این صورت مي

ماه از سال )خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر( در محدوده آسایش قرار دارند. بر این اساس  5حد آسایش شب و در 

درصد در محدوده آسایش به سر  5/90درصد از شبانه روز احساس سرما دارند و  51ساکنان شهر ایلام در طول سال 

 دارند.  درصد نیز احساس گرما 5/01برند و مي

 

 پیشنهادها

 -گیري ساختمان شماليگیري ساختمان از تابش آفتاب در زمستان و فرار از تابش تابستان، جهتجهت بهره -

که در  ايشرقي باشد. زیرا بر اساس دیاگرام مسیر حرکت خورشید تنها جبهه –جنوبي و کشیدگي ساختمان غربي 

رد جبهه جنوبي است و تابش در تابستان از سمت غرب و شرق به گیزمستان بطور مطلوبي در معرض تابش قرار مي

 شود )کمترین سطح در شرق و غرب در نظر گرفته شود(.گرم شدن نامطلوب ساختمان منجر مي

 باشند. فشرده است بهتر ساختماني، هايمجموعه -

 تقسیم ساختمان به دو قسمت سرد و گرم -

باشد( جلوگیري از اتلاف دردصد از شبانه روز سرد مي 51باشد )ميها چون مشکل عمده سرما بر اساس یافته -

 شود.پیشنهاد مي 0/0:0حرارتي در زمستان مورد توجه بوده که جهت حل این مسئله پلان مربع و یا پلان با نسبت 

 بندي شوند.هاي خارجي ساختمان در مقابل انتقال هدایتي حرارت خوب عایقپوسته -

بستان بر سطوح افقي بیشتر از سطوح قائم است لذا بهتر است سطح بام را کاهش و سطح دیوارها میزان تابش در تا -

 را افزایش داد.

 رميمب و نیاز باشند طرفهیک توانندمي هااتاق ندارد، ضرورتي آسایش، ایجاد براي ایلام شهر در هوا جریان چون -

 .باد جهت نه شود تعیین سایه آفتاب اساس بر باید هاساختمان بین فاصله بنابراین نیست؛ کوران به

 .کنند اشغال را دیوار مساحت از درصد 41 تا 11حدود  در است بهتر بازشوها -

 با سنگین و باید ماه 1 از بیش مدتي براي حرارت انبارش دلیل به خارجي، و داخلي دیوارهاي ساختماني مصالح -

 این مترمیلي 911حدود  ضخامتي با خشت یا یکپارچه سیماني هايبلوک و باشد )آجرها ساعت 1 از بیش تأخیر زمان

 ات کمتر هايضخامت باشد، بندي شدهعایق خارج، طرف از نظر مورد جدار که صورتي در کرد( خواهد برآورده را نیاز

 .بود خواهد نیاز این پاسخگوي نیز مترمیلي 011 حدود

 ساعت 1بام سنگین با زمان تأخیر بیش از  -

 د.شو گرفته نظر در استراحت و خوابیدن براي خارجي فضاي باید باشد، بیشتر یک یا ،𝐴1 شاخص وقتي -

 آزاد پیشنهاد فضاي در خواب و استراحت براي محلي بینيپیش است؛ بوده 6ایلام  شهر براي شاخص این چون و

 .شودمي

هاي مختلف و پژوهش بر اساس شاخصبه علت کمبود زمان و دسترسي به منابع بهتر است در آینده این -

 راهکارهایي بر اساس معماري جدید اراده گردد.
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 منابع

(، رهنمونهایي به سوي معماري پایدار )ویرایش دوم(، مترجم: ایرج شهروز طهراني، تهران: مهرازان. 0931ادوارد، برایان، ) -

 چاپ شده است( 0913)کتاب اصلي در سال 

هاي شهري، فصلنامه مسکن و محیط ریزي محله(، اصول پیشنهادي نوشهرگرایي در برنامه0913)زاده یزدي، سارا، اصغري -

 .69-51، 091، شماره 13روستا، دوره 

 يپژوهش - يفصلنامه علم .«خرمشهر میهمساز با اقل يمجتمع مسکون يطراح» (.0931) اکبر.يعل ،یيتقوا ؛يهد ،يافشار -
 .41 شماره، 09دوره .یيایجغراف يفضا

همایش «. تأثیر عوامل اقلیمي در طراحي ساختمان و راه رسیدن به طراحي پایدار(. »0934پیرمحمدي، محمد؛ رفیعي، وحید. ) -
 ملي عمران و معماري بارویکرد توسعه پایدار.

ر جهت مروري بر راهکارهاي طراحي د(. »0934ثریائي، زهرا؛ ثریائي، توحید؛ اسماعیل پور روشن، علي اصغر؛ فضلي، بابک. ) -

اولین کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري «. تأمین آسایش حرارتي در مجموعه تفریحي گردشگري اقلیم معتدل و مرطوب خزري
 .و شهرسازي

 .زد، یرانیا يبوم يو شهرساز يمعمار شیهما .«داریپا يدر تحقق معمار يبوم ينقش اصول معمار» (.0934) .زهرا لو،یحاج -
هاي حاکم بر توسعه پایدار در معماري و شهرسازي بررسي و شناخت اهمیت تأثیر معیارها و ارزش»(. 0934حمزوي، حسین. ) -

 .المللي صدا و سیماهاي نوین عمران، معماري، شهرسازي. تهران: مرکز همایش بینالمللي پژوهشکنفرانس بین«. نوین

 تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتي. «.آسایش در پناه معماري همساز با اقلیم(.»0911رازجویان، محمود. ) -

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات «. وضعیت توسعه پایدار در ایران(. »0935پور، فرزانه؛ دماري، بهزاد. )سلطاني -
 .0-04(، صص4)شماره  04. دوره بهداشتي

، دوره مجله جغرافیا، «آبادهمساز با اقلیم شهرستان خرمآسایش حرارتي و معماري »(، 0939نژاد، میثم؛ )سعیدي، علي؛ طولابي -

 .143-113، 41، شماره 01

هاي ساختمان بر زمان تأخیر و ضریب کاهش بررسي تأثیر خصوصیات فیزیکي پوسته(. »0936شریفي، مهدي؛ قبادیان، وحید؛.) -

-001(، صص4)شماره  03. دوره حیط زیستعلوم تکنولوژي م«. ي شهرهمدان(هاي بلند مرتبهحرارت )نمونه موردي: ساختمان

063 

بررسي وضع موجود و تدوین ضوابط طراحي همساز با اقلیم »(، 0936صالحي، بهروز؛ قنبران، عبدالحمید؛ فردوسیان، سیما، ) -

 .015-000(، صص  50و  56، )شماره فصلنامه علمي ترویجي فرهنگ ایلام، «هاي مسکوني شهر ایلامدر ساختمان

المللي پژوهش در علوم چهارمین کنفرانس بین«. بررسي اصول معماري پایدار در آثار معماران جهان(. »0935صیفي، بهزاد. ) -
 تکنولوژي. سن پترزبورگ.

بررسي آسایش دمائي و معماري متأثر از اقلیم بر اساس شاخص ماهاني و (. »0935عالیاني، امیرحسین؛ طالبي، محمد صادق. ) -

 .چهارمین کنفرانس بین المللي پژوهش در علوم تکنولوژي. سن پترزبورگ«. ه موردي شهر تهران(اوانز )مطالع

 0914 سال در اصلي کتاب) .دانشگاهي جهاد :تهران ،«(محیطي شرایط تنظیم) 1ساختمان  فیزیک مباني»، (0931)قیابکلو، زهرا،  -

 .(است شده منتشر

«. هاي آسایش حرارتي در طراحي مسکن پایدار )مطالعه موردي شهر تربت حیدریه(کاربرد شاخص(. »0934کامیابي، سعید. ) -

 .1، شماره 6، دوره مجله مهندسي مکانیک و ارتعاشات

فصلنامه علمي پژوهشي و «. هاي سمنان با شرایط زیست اقلیميبررسي انطباق معماري شهرستان(. »0934کامیابي، سعید. ) -
 .991-919، 46، شماره 09. دوره المللي انجمن جغرافیا ایرانبین

 .خاک :معماري، اصفهان و ، اقلیم(0915) کسمایي، مرتضي، -
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ارزیابي آسایش حرارتي اقلیمي براساس شاخص هاي ماهاني و » (.0934؛ )میرزایي، حدیث ؛نیما ،زادهمهیار؛ صادق ،کلیائي -

دومین کنفرانس بین المللي پژوهش هاي ، «مطالعه: شهر همداناوانز و زیست اقلیمي جهت دستیابي به معماري پایدار نمونه مورد 
 .همایش کارین ، ترکیه، موسسه سرآمدنوین در عمران، معماري و شهرسازي

قبادیان،  وحید مترجم: ،«(ساختمان در انرژي کاربرد اجرایي و نظري اصول)اقلیمي  طراحي»، (0931)واتسون، دانلد؛ لبز، کنت،  -

 .(است شده منتشر 0901 سال در اصلي کتاب)تهران  دانشگاه چاپ و انتشارات موسسه :تهران

المللي پنجمین کنفرانس بین«. معماري گذشته، زیرساخت معماري پایدار(. »0934میرممتاز، سیدمحمد مهدي؛ کیخائي، رقیه. ) -
 توسعه پایدار و عمران شهري، اصفهان: موسسه آموزش عال دانش پژوهان.

(. بررسي آسایش حرارتي و معماري متأثر از اقلیم بر اساس شاخص ماهاني شهر چادگان. 0936رام. )نجفي، احمد؛ شاهدي، به -

 سومین کنفرانس سالانه عمران، معماري و شهرسازي. شیراز.

پژوهشي انجمن معماري و -(. معماري پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست. نشریه علمي0913گرجي مهلباني, یوسف. ) -

 .31ایران, ص. شهرسازي 

 .ساختمان محیط و مسکن .«ایران مسکوني معماري در آن پایدار و مفاهیم توسعه» (.0913) .نژاد، سمیرا زندیه، مهدي؛ پروردي -

 .10-1، 091، شماره 13دوره 

- Santos, H., Samani, P., & de Oliveira Fernandes, E. (2018). Energy sufficiency in buildings, a synonym for passive 

and low energy architecture (PLEA). Architectural Science Review, 61 (5), 297-292. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


