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چکیده 
تأثیر عناصر اقلیمی بر محیط  های مسکونی یکی از موضوعات کاربردی آب و هوا شناسی است. در سال های 
اخیر به منظور هماهنگ سازی ساختمان  ها و محیط  های مسکونی با شرایط اقلیمی حاکم بر آن، به دلیل گرانی انرژی 
در جهان از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده است. در این پژوهش از داده  های ساعتی پارامترهای اقلیمی)رطوبت، 
  Squre one،  Ecotect حداقل دما، حداکثردماو ساعت آفتابی( استفاده شده است. با استفاده از نرم افزارهای
تحلیل داده ها انجام شد. همچنین، درجه روز، شاخص سازگاری دمایی و شرایط زیست اقلیمی و ساختمانی ایستگاه 
مهرآباد تهران در رابطه با ساختمان نمونه طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان 
داد که میزان آسایش اقلیمی در سه ماه فصل زمستان )ژانویه، فوریه و مارس( و هم چنین ماه دسامبر صفر می  باشد. 
به عبارت دیگر در این چهار ماه تأمین بخشی از شرایط آسایش برای داخل ساختمان بایستی از طریق سیستم  های 
مکانیکی حاصل شود و بخش دیگر از آن، بایستی با طراحی مناسب اقلیمی ساختمان تأمین شود. مقایسه بین میزان 
آسایش داخل ساختمان با بیرون آن نشان می دهد در ماه مارس بخشی از آسایش اقلیمی به صورت طبیعی فراهم 
شده است. این موضوع نشان دهنده نقش طراحی درست، جهت کاهش احساس نیاز به سیستم های مکانیکی است. 
همچنین محاسبات حاصل از بررسی میزان شاخص سازگاری دمایی نشان داد که میزان این شاخص در هر سه 
ناحیه داخلی ساختمان نمونه 0/94 می  باشد که بیانگر وضعیت کاماًل مطلوب برای ساختمان طراحی شده مورد نظر 
می  باشد. در نهایت  نمودار بیوکلیماتیک تهران استخراج شد، که نشان می  دهد در طول سال تنها 7 درصد آسایش 

اقلیمی وجود دارد و 93 درصد از کل سال شرایط اقلیمی تهران خارج از منطقه آسایش اقلیمی است. 
معماري،  تهران،  مهرآباد  اقلیم،  با  همساز  مسکن  طراحی  دمایی،  سازگاری  روز،  درجه  کلیدی:  واژه هاي 

بیوكلیماتیك.

1- مقدمه 
تنها 12 درصد سطح كره زمین قابل سکونت است )میلر؛ 1369(. معماری یکی از بزرگترین دستاوردهای 
بشر در میان اقوام مختلف در اقلیم های گوناگون است )کسمایی، 1384( خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب 
و  معماری  الینفك  اصول  از  جّوی  و  محیطی  نامساعد  شرایط  گزند  از  بنا  ساكنان  امنیت  تأمین  و  زندگی 
ساختمان به شمار می رود )مرادی، 1384(. اگر به فعالیت خانه سازي در طول تاریخ توجه شود می توان دریافت 
كه انسان همواره درصدد آن بوده است كه شرایط گرمایي داخل خانه را متناسب با استراحت و فعالیت هاي 
خانگي خود ثابت نگه دارد. لذا یادآوري این نکته بي فایده نیست كه براي تثبیت راحتي گرمایي درون خانه 
از انقالب صنعتي به بعد، استفاده بي دریغ از انرژي فسیلي معمول شد و بتدریج در بعضي موارد هم به حیف 
و میل منابع انجامید. تا جایي كه امروزه از وحشت كمبود این نوع انرژي باید دست به دامن انرژي غیر فسیلي 
تمام نشدني از نوع آفتاب، باد و... شویم. در زمان حاضر بدلیل تبعیت از معماري هاي زندگي مدرن، ایجاد 
راحتي گرمایي بوسیله انرژي غیر فسیلي اگر مشکل نباشد كار ساده اي نیست. بخصوص اینکه با وجود گذشت 
این همه سال از آشنایي بشر با طبیعت نه تنها انسان درباره این نوع انرژي ها  به اندازه كافي نمي داند بلکه دانش ما 
از خواص حرارتي - فیزیکي مصالح اجزاء ساختماني نیز به مرحله بلوغ نرسیده است. به هر حال با وجود همه 
این مسائل امروزه در حداقل فضاي ممکن، ساعت خانه هایي كه با حداقل انرژي فسیلي آسایش انسان در فصل 
سرد را فراهم آورد كار چندان مشکلي نباید باشد. بهترین الگوي این گونه خانه ها در معماري سنتي كشور ما 
یافت مي شود. با پیروي از آنها می توان خانه هاي مورد نظر را به گونه ای ساخت كه دیوارها و سقف گرماي 
خورشید را در خود ذخیره كند و شب هنگام به داخل ساختمان پس بدهد. به همین ترتیب شاید ساختن خانه 
هایي با حداقل نیاز به استفاده از سیستم های مکانیکی جهت تأمین شرایط آسایش انسان در فصل گرم كار 
سختي نباشد. الگوي این گونه خانه ها نیز در معماري سنتي ما یافت می شود. براي این كار باید خانه ها را به 
گونه ای بنا كرد كه دیوارها و سقف اتاق ها در طول روز از تابش آفتاب در امان باشد و پنجره ها و درب ها به 
طریقي تعبیه شوند كه ورود هواي خنك شبانه به داخل اتاق ها را ممکن سازند)رازجویان، 1367(. اصولی ترین 
روش استفاده ی مطلوب از امکانات طبیعی در وهله اول شناخت دقیق آنهاست. در مرحله بعد نحوه استفاده 
بهینه از این منابع مطرح می شود. یکی از مسایل جهان امروز، مسأله صرفه جویی در مصرف انرژی هایی است 
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كه قابل تجدید نیستند و استفاده از نیروهای طبیعی نه تنها محیط زندگی را 
به فضایی آسوده تبدیل خواهد كرد بلکه در كاهش مصرف انرژی نیز تأثیر 
فراوانی خواهد داشت )طاووسی و همکاران، 1387(. محققان دانشگاه آمریکایي 
كانزاس به این نتیجه رسید ه اند، افرادي كه لباس سبك معمولي ادارات را 
می پوشند )كالري 6 % -٤%( در محیطي با دماي خشك 26 درجه و رطوبت 
بر  متر   10/5 یا  دقیقه  در  فوت   ٣5 از  كمتر  هواي  سرعت  و   %50 نسبی 
ثانیه حداكثر رضایت را دارند. منطقه ي آسایشي كه در برگیرنده ي رضایت 
80 % افراد آزمایش شده می باشد )کسمایي، 1368(. محمودی، نیکقدم )87( 
از توسعه مسکن  مطالعه ای تحت عنوان كاهش آلودگی های محیطی ناشی 
با راهکارهای طراحی معماری )مطالعه موردی بافت های مسکونی پیرامون 
تهران( از توصیف اهداف و اصول معماری پایدار خصوصًا روش های بومی 
مطالعات  انجام  نحوه  برای  نظری  چارچوب  تدوین  به  مسکن  طراحی  در 
بی رویه  مصرف  معضل  بر  تأكید  با  تهران  پیرامون  شهرک های  در  میدانی 
انرژی و مصالح و ایجاد انواع آلودگی های زیست محیطی وجستجوی علل 
آنها در نواقص برنامه ریزی و طراحی استفاده نموده است. شارپلس و مالما1 
)1996( مطالعه ای بر روی عملکرد گرمایی در نوعی از خانه های سنتی در 
زامبیا كه دارای اقلیم حاره ای بودند انجام دادند. نتایج بدست آمده نشان داد 
كه این سکونتگاه ها در فصل سرد متناسب با شرایط اقلیمی این فصل طراحی 
نشده اند. ریچارد هاید )2000( در مطالعه ای كه در زمینه طراحي اقلیمي انجام 
داده كوشیده است تا طراحی ساختمان را در دو تیپ عمده آب و هوایی 
معتدل و گرم و مرطوب تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان داد كه برخی 
از طراحان ساختمان به پارامتر های اقلیمی نظیر حداقل هوا )سردی هوا( به 
عنوان یك معضل بزرگ نگاه كرده و سعی دارند آنرا به وسیله سیستم های 
این  دیگر،  برخی  ولی  نمایند.  برطرف  ساختمان ها  در  مکانیکی  حرارتی 
با  را  كالبد ساختمان  باید  تلقی می كنند كه  را چالش هایی طبیعی  پارامترها 
آنها هماهنگ نمایند. امانوئل2 )2005( نیز به بررسی تأثیر تغییرات پوشش 
زمین در آسایش حرارتی شهر كلمبو سریالنکا پرداخته و نتیجه گرفته است 
كه روند افزایش عدم آسایش حرارتی در مساكن شهری، ناشی از تغییرات 
پوشش زمین بویژه ساختمان ها و جاده ها می باشد. توی و همکاران٣)2007( 
به مطالعه و تعیین شرایط آسایش بیوكلیماتیك در شهر آرزروم در سه منطقه 
روستایی، شهری و منطقه شهری جنگلی تركیه پرداختند و نتیجه گرفتند كه 
با شاخص آسایش حرارتی مورد  بیشتری  مناطق شهری جنگلی سازگاری 

استفاده دارد.
كومارسینك و همکاران٤)2009( مطالعه بر روی ساختمان های قدیمی 
این  در  بررسی مشخص شد  این  در طی  داده اند.  انجام  هند  شمال شرقی 
ساختمان ها كه بر اساس شرایط زیست اقلیمی و با استفاده از مواد محلی 
تهویه  بهبود  و  دما  كنترل  ... ساخته می شده،  و  نظیر چوب، سنگ  موجود 
طبیعی در نظر گرفته شده است. فرج زاده اصل و همکاران )87( در مطالعه ای 
با عنوان بررسی انطباق معماری ساختمان های شهر سنندج با شرایط زیست 
اقلیمی آن، از روش و معیارهای ماهانی استفاده نمودند. نتیجه این مطالعه 
نشان می دهد كه در گذشته توجه به اثر عوامل اقلیمی در طراحی و معماری 
نشان  بافت جدید  در  نمونه ها  بررسی  است.  بوده  از حال  بیشتر  ساختمان 

می دهد كه حدود  50 درصد از معماری كنونی شرایط اقلیمی را آن طور كه 
باید وشاید در نظر نمی گیرند. محمودی و همکاران )1٣89(  مطالعه ای در 
خصوص تأثیر طراحی در آسایش حرارتی فضای باز مجتمع های مسکونی 
قویدل رحیمی و احمدی  داده اند و همچنین  انجام  اكباتان  فاز سه مجتمع 
)1٣92( مطالعه ای درخصوص برآورد و تحلیل زمانی آسایش اقلیمی شهر 
تبریز انجام داده اند كه در این مطالعه شرایط آسایش اقلیمی كالن شهر تبریز 

در ارتباط با احساس گرمایی مورد بررسی قرارگرفته است. 

2- روش تجزیه و تحلیل اطالعات
روش تجزیه وتحلیل اطالعات در این مطالعه به این صورت می باشد ابتدا 
برای مشخص نمودن شرایط كلی اقلیمی منطقه داده های هواشناسی مربوط 
به عناصر مختلف، بررسی مي شوند و سپس با استفاده از روش های تحلیلی- 
 Squre one، آماری توسط داده های  ساعتی پارامترهای اقلیمی،  با نرم افزارهای
Ecotect  شرایط زیست اقلیمی و ساختمانی منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.

2-1- درجه روز )سرمایشی و گرمایشی(
یعنی این كه چه میزان باید درجه حرارت متوسط هوا در طي یك روز 
افزایش یا كاهش یابد تا براي زندگي انسان مناسب شود و از طرف دیگر چه 
مقدار انرژي باید صرف گرم كردن یا خنك كردن هوا كرد. بر این اساس در 
این مطالعه با در نظر گرفتن حداقل آستانه دمایی )15/5 درجه سانتی گراد( 
و حداكثر آستانه دمایی )26 درجه سانتی گراد( درجه روز برای هر یك از 

بخش های داخلی ساختمان نمونه طراحی محاسبه گردید. 

2-2- شاخص سازگاری دمایی
این شاخص میزان سازگاری بین دمای بیرون ساختمان را با بخش های 
درونی ساختمان نشان می دهد. میزان آن بین 1-0 می باشد. هرچه میزان این 
شاخص در طراحی اقلیمی به سمت 1 تمایل داشته باشد نشان دهنده شرایط 
خوب از نظر بهره گیری از دمای طبیعی محیط در داخل ساختمان و در نتیجه 

باال رفتن سهم آسایش در داخل ساختمان می باشد.

2-3- آسایش و عدم آسایش اقلیمی محیط بیرون از ساختمان
بررسی شرایط آسایش اقلیمی در بیرون از ساختمان از دو جنبه دارای 
اهمیت می باشد. اولین جنبه مهم برای این موضوع، مقایسه بین شرایط آسایش 
از  بهره گیری  اقلیمی داخل ساختمان طراحی شده در شرایط طبیعی بدون 
سیستم های مکانیکی برای تأمین گرمایش و سرمایش با شرایط اقلیمی بیرون 

ساختمان می باشد. 
اقلیمی ساختمان 60 درصد بیشتر  در این رابطه چنانکه میزان آسایش 
دهنده  نشان  باشد  طبیعی  در شرایط  از ساختمان  بیرون  اقلیمی  آسایش  از 
 .)Baruch Givoni 1992( طراحی اقلیمی مناسب برای ساختمان مذكور می باشد
تأثیر  از  آگاهی  ساختمان،  بیرون  اقلیمی  شرایط  بررسی  اهمیت  دوم  جنبه 
شرایط اقلیمی بیرون ساختمان بر شرایط درونی ساختمان می باشد چرا كه 
ساختمان  بیرون  با  هوا  و  رطوبت  دما،  مبادله  حال  در  همواره  ساختمان ها 
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می باشند و این مسئله بر روی كاهش یا افزایش درصد آسایش اقلیمی داخل 
ساختمان می تواند نقش به سزایی داشته باشد.

3- تجزیه و تحلیل داده ها
الف( درجه روز)میزان درجات سرمایشی و گرمایشی(

كه  است  شده  تشکیل  بخش  سه  از  شده  طراحی  اقلیمی  نمونه  خانه 
براساس هر كدام از این بخش ها میزان درجات سرمایشی و گرمایشی مورد 

بررسی قرار گرفته است.

نگاره )1(: موقعیت بخش1 ساختمان نمونه طراحی شده برای تهران

نمودار )1(: محاسبه درجه روز در ماه های مختلف سال برای بخش 
یک ساختمان نمونه طراحی شده در  تهران

همانطور كه در نمودار شماره 1 نیز مشاهده می شود در بخش 1 ساختمان 
و  اگوست  ژوئن، جوالی،  مارس،  ماه های  تهران  برای  نمونه طراحی شده 
سپتامبر در محدوده درجه روز سرمایش قرار دارند و این بدان معنی است 

كه در این ماه ها نیاز به وسائل خنك كننده مکانیکی نظر كولر وجود دارد. 
با كل سال نشان دهنده این موضوع  با مقایسه  این تعداد ماه در  سهم 
است كه در شهر تهران میزان ساعاتی با دمای باال و خارج از محدوه آسایش 

در مقایسه با ماه های سرد كمتر می باشد. 
هم چنین بقیه ماه های سال )هفت ماه( در محدوده درجه روز گرمایشی قرار 

دارند و نیاز به سیستم های گرم كننده در این محدوده زمانی محسوس می باشد.
جدول )1( محاسبه درجه روز در ماه های مختلف سال برای بخش 

یک ساختمان نمونه طراحی شده در تهران
 درجه روزماه

HDDگرمایشی 

(dd)

 درجه روز
 سرمایشی

HDD

(dd)

 کمبود
حرارتی
(wh)

 دمای
 دریافتی از

تابش
(wh)

314/8047389650ژانويه
239/10360371849فوريه
167/40238646369مارس
23/80405717830آوريل

6/117/1118229219 می
065/61239248ژوئن

0201/2061568جوالی
0147/3051062آگوست
050/4032690سپتامبر

7/23/1148521303اكتبر
99/90164597724نوامبر

279043115383دسامبر
1173/3484/7173600269895مجموع

بررسی ارقام مربوط به جدول شماره )1( نیز نشان می دهد كه نیاز به 
گرمایش دركل سال در بخش 1 خانه نمونه 11٣7/٣درجه روز می باشد در 

حالی كه این نیاز به سرمایش ٤8٤/7 درجه روز است. 
مقایسه میزان دمای دریافتی از طریق طراحی همساز با اقلیم )269895 
وات( با مجموع كمبود حرارتی )17٣600 وات( حاكی از آن است كه تا چه 
اندازه طراحی اقلیمی می تواند در كاهش نیاز به استفاده از انرژی های فسیلی 

مؤثر واقع شود.

نمودار )2( محاسبه درجه روز  در ماه های مختلف سال برای بخش دو 
ساختمان نمونه طراحی شده در  تهران

بررسی نمودار مربوط به محاسبه درجه روز بخش 2 ساختمان نمونه نیز 
حاكی از آن است كه از ماه می تا اكتبر)5 ماه( در محدوه درجه روز سرمایشی 

و بقیه ماه های سال )هفت ماه( در محدوده درجه روز گرمایشی قراردارند.
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جدول )2( محاسبه درجه روز  در ماه های مختلف سال برای بخش دو 
ساختمان نمونه طراحی شده در  تهران

 درجه روزماه
 گرمایشی

HDD

(dd)

 درجه روز
 سرمایشی

HDD 

(dd)

 کمبود
حرارتی
(wh)

 دمای
 دریافتی از

تابش
(wh)

314/8045636380ژانويه

239/10339901314فوريه

167/40223185638مارس
23/80371118185آوريل
6/117/1101230588 می
065.6640478جون

0201/2061683جوالی
0147/3050379آگوست
050/4031266سپتامبر
7/23/1125719133اكتبر
99/90154226535نوامبر

279041168277دسامبر
1137/3484/7164520265856مجموع

بررسی ارقام مربوط به مجموع درجه حرارت گرمایشی برای كل سال 
درجه   ٤8٤/7( سرمایشی  حرارت  درجه  مجموع  با  روز(  درجه   11٣7/٣(
به  نسبت  سال  طول  در  گرمایش  به  برابری  چهار  نیاز  دهنده  نشان  روز( 

سرمایش در تهران می باشد.  
مقایسه مجموع كمبود انرژی بخش با بخش 1 نیز نشان می دهد  علی رغم 
درجه سرمایش و گرمایش كاماًل مشابه بخش 2،  دارای جذب انرژی نسبتًا 
كمتری نسبت به بخش 1 )265856وات در بخش 2 و 269895 وات در 

بخش 1( می باشد. 
دیوارهای  در  بیشتر  انرژی  دریافت  امکان  از  ناشی  می تواند  امر  این 

شرقی ساختمان به نسبت بخش دیوار های غربی ساختمان باشد.

نمودار)3( محاسبه درجه روز  در ماه های مختلف سال برای بخش سه 
ساختمان نمونه طراحی شده در  تهران

جدول )3(: محاسبه درجه روز  در ماه های مختلف سال برای بخش 
سه ساختمان نمونه طراحی شده در  تهران

 درجه روزماه
 گرمایشی

HDD

(dd)

 درجه روز
 سرمایشی

HDD

(dd)

 کمبود
حرارتی
(wh)

 دمای دریافتی
از تابش
(wh)

314/804778739ژانويه
239/1035322332فوريه
167/40227773241مارس
23/80322816334آوريل
6/117/179229351 می

065/6040547ژوين
0201/2062422جوالی
0147/3049920آگوست
050/4029889سپتامبر
7/23/1107517140اكتبر
99/90151254844نوامبر
2790427376دسامبر
1137/3484/7168843254065مجموع

بررسی نمودار مربوط به بخش سوم ساختمان نمونه طراحی شده نیز 
نشان می دهد كه این بخش  وضعیت مشابهی مانند بخش های قبلی از نظر 
انرژی  كل  مجموع  دارد.  گرمایش  و  سرمایش  روز  درجه  میزان  و  زمان 
این بخش 25٤065 وات می باشد كه به دلیل قرار گرفتن در  دریافتی در 
بخش غربی ساختمان و هم چنین امکان تماس كمتر با اشعه های مستقیم 

خورشید این میزان در مقایسه با دو بخش دیگر كمترین مقدار می باشد. 

)PA( بررسی شاخص سازگاری دمایی )ب
همانطور كه در نمودارهای شماره )٤ تا 6( مشاهده می شود میزان این 
این  كه  می باشد   0/9٤ نمونه  ساختمان  داخلی  ناحیه  سه  هر  در  شاخص 
میزان حاصل نتایج محاسبات شرایط اقلیمی منطقه مورد نظر در ارتباط با 
ساختمان طراحی شده مورد نظر می باشد كه  بیانگر وضعیت كاماًل مطلوب 

برای ساختمان مورد نظر می باشد. 

نمودار )4(: برآورد میزان شاخص سازگاری دمایی )PA( در بخش1 
ساختمان نمونه طراحی شده در تهران

J F M A M J J A S O N D
DD 

315.0 

280.0 

245.0 

210.0 

175.0 

140.0 

105.0 

70.0 

35.0 

0.0 

35.0 

70.0 

105.0 

140.0 

175.0 

210.0 

245.0 

280.0 

315.0 

DD 

0.0k 10.0k 20.0k 30.0k 40.0k 50.0k 60.0k 70.0k 80.0k 90.0kWh/m2
0.0 

35.0 

70.0 

105.0 

140.0 

175.0 

210.0 

245.0 

280.0 

315.0 

DD 

Jan

Feb

Mar

Apr

MayJunJulAugSep
Oct

Nov

Dec

JanFebMar Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

OctNovDec

1st January - 31st DecemberMONTHLY DEGREE DAYS - Zone 3

C-5 5 15 25 35

C

-5

5

15

25

35

Z
on

e 
T

em
pe

ra
tu

re
 >

>

Outside Air Temperature >> 

Index: 0.94 

1st January - 31st DecemberADAPTABILITY INDEX - Zone 1



دوره بیست و سوم، شماره هشتاد و نهم /   85

نمودار )5(: برآورد میزان شاخص سازگاری دمایی )pA( در بخش2 
ساختمان نمونه طراحی شده در تهران
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نمودار )6(: برآورد میزان شاخص سازگاری دمایی )pA( در بخش3 
ساختمان نمونه طراحی شده در تهران

ج( آسایش و عدم آسایش اقلیمی محیط بیرون از ساختمان
بررسی شرایط آسایش اقلیمی در بیرون از ساختمان از دو جنبه دارای 
اهمیت می باشد. اولین جنبه مهم برای این موضوع، مقایسه بین شرایط آسایش 
از  بهره گیری  اقلیمی داخل ساختمان طراحی شده در شرایط طبیعی بدون 
سیستم های مکانیکی برای تأمین گرمایش و سرمایش با شرایط اقلیمی بیرون 
ساختمان می باشد. در این رابطه چنانکه میزان آسایش اقلیمی ساختمان 60 
باشد  از ساختمان در شرایط طبیعی  بیرون  اقلیمی  از آسایش  بیشتر  درصد 
 Baruch( نشان دهنده طراحی اقلیمی مناسب برای ساختمان مذكور می باشد
Givoni 1992(. بر این اساس  بررسی نمودار بیوكلیماتیك تهران نشان می دهد 

كه در طول سال تنها 7 درصد آسایش اقلیمی وجود دارد و 9٣ درصد از 
كل سال شرایط اقلیمی تهران خارج از منطقه آسایش اقلیمی است. مقایسه 
آسایش اقلیمی داخل ساختمان كه به طور متوسط 27 درصد در طول سال 
كه  است  آن  از  حاكی  ساختمان  بیرون  اقلیمی  آسایش  درصد  با  می باشد 
و  بوده  مطلوب  بسیار  تهران  برای  گرفته  نظر  در  اقلیمی ساختمان  طراحی 
شرایط طبیعی برای آسایش اقلیمی در داخل ساختمان در حد ایده الی  قرار 

دارد) نمودار 7(. 
جنبه دوم اهمیت بررسی شرایط اقلیمی بیرون ساختمان، آگاهی از تأثیر 

شرایط اقلیمی بیرون ساختمان بر شرایط درونی ساختمان می باشد چرا كه 
با بیرون ساختمان  ساختمان ها همواره در حال مبادله دما، رطوبت و هوا 
آسایش  درصد  افزایش  یا  كاهش  روی  بر  مي تواند  مسئله  این  و  می باشند 
نتیجه  اساس  این  بر  باشد.  داشته  سزایی  به  نقش  ساختمان  داخل  اقلیمی 
بررسی نمودار های بیوكلیماتیك ماه های مختلف ایستگاه هواشناسی مهرآباد 
در جدول شماره )٤( ارائه شده است. بررسی جدول )٤( نشان می دهد كه 
میزان آسایش اقلیمی در سه ماه فصل زمستان )ژانویه، فوریه و مارس ( و 
هم چنین ماه دسامبر صفر می باشد و به عبارت دیگر در این چهار ماه تأمین 
بخشی از شرایط آسایش برای داخل ساختمان بایستی از طریق سیستم های 
مکانیکی حاصل شود و بخش دیگر از آن، بایستی با طراحی مناسب اقلیمی 
ساختمان تأمین شود. مقایسه بین میزان آسایش داخل ساختمان با بیرون آن 
نشان می دهد در ماه مارس بخشی از آسایش اقلیمی به صورت طبیعی فراهم 
شده است و این موضوع نشان دهنده نقش طراحی درست جهت كاهش 

احساس نیاز به سیستم های مکانیکی است)جدول ٤(.  

نمودار)7(: آسایش و عدم آسایش ماهانه  اقلیمی در ایستگاه 
هواشناسی مهرآباد تهران

جدول )4(: آسایش و عدم آسایش ماهانه در ایستگاه هواشناسی 
مهرآباد تهران

درصد عدم آسایشدرصد آسایش ماه
0100ژانویه
0100فوریه
0100مارس
99آوریل

2179می
1684ژوئن
397ژوالی

397آگوست
1684سپتامبر
2179اکتبر
199نوامبر

0100دسامبر
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پیشنهادات الزم برای افزایش میزان آسایش اقلیمی در مواقع 
عدم وجود آسایش اقلیمی

با توجه به نتایج حاصل از مطالعه شرایط آسایش و عدم آسایش اقلیمی 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  زیر  پیشنهادات  ساختمان،  از  بیرون  و  درون  در 
اقلیمی تهران جهت افزایش درصد آسایش اقلیمی خانه نمونه اقلیمی طراحی 

شده ارائه می گردد:

1 - استفاده از پنجره هایی با سایبان متحرک 
بر اساس نگاره شماره2 به  این صورت كه در ساعات گرم ماه های فصل 
تابستان، از ورود مستقیم تابش خورشید از طریق پنجره ها به داخل ساختمان 
جلوگیری نموده و در نتیجه مانع افزایش شدید دمای درون ساختمان می شود 
و بالعکس با جمع شدن سایبان ها در هنگام زمستان، در جهت افزایش میزان 

تابش ورودی به داخل ساختمان مؤثر واقع می شود.

نگاره )2(: تصویر شماتیک سایبان های پیشنهادی برای خانه نمونه 
طراحی اقلیمی برای تهران

2- استفاده از فن های سقفی در موارد گرم
دمای  گراد  سانتی  درجه   ٣ تا  می تواند  حداقل  سیستم  این  از  استفاده 
هوا  را در تابستان خنك تر نموده و میزان ساعات آسایش را افزایش دهد. 
همچنین روشن كردن فن سقفی در زمستان با دور كم نه تنها خانه را سرد 
نمی كند، بلکه با راندن هوای گرم جمع شده زیر سقف به پایین، دمای اتاق 

را یکنواخت كرده و از تلفات حرارت بکاهد .

نگاره )3(: طرح شماتیک فن سقفی پیشنهادی برای خانه نمونه طراحی 
اقلیمی برای تهران

3- استفاده از سیستم های تنظیم حرارت دمای داخل ساختمان 
)ترموستات( 

با توجه به اینکه میزان آسایش حرارتی در ساعات مختلف یکسان نیست 
انرژی و صرفه جویی تنظیمات دما بر اساس نگاره  جهت كاهش مصرف 

شماره ٤  پیشنهاد می شود:
- تنظیم دما بوسیله ترموستات در هنگام خواب بین 55-78 درجه فارنهایت 

)12/7-25 درجه سانتی گراد(.
بین  تا 8 صبح(  اولیه صبح )6  ترموستات در ساعات  بوسیله  دما  تنظیم   -

70- 80 درجه فارنهایت )21/11-66/26  درجه سانتی گراد(.
- تنظیم دما از ساعت 8 صبح تا 18 بین 65-85 درجه فارنهایت )٣٣/18-

29/٤٤ درجه سانتی گراد(.
فارنهایت  درجه   80-70 بین  خواب  هنگام  تا   18 ساعت  از  دما  تنظیم   -

)21/11 - 26/66 درجه سانتی گراد(.

نگاره )4(: طرح شماتیک تنظیمات دمای پیشنهادی برای خانه نمونه 
طراحی اقلیمی برای تهران

نتیجه گیری
آب و هوا، یکي از عوامل مهم و اثرگذار بر جنبه هاي مختلف زندگي 
مطالعه  منظور  به  تحقیق  این  است.  انسان  آسایش  و  بویژه سالمت  انسان، 
انجام شده است.  تهران  اقلیمی مؤثر در طراحی ساختمان در شهر  عناصر 
برای انجام این كار از نرم افزارهای Ecotect و Squre one و آمار ساعتی 
استفاده شده است. خانه نمونه اقلیمی طراحی شده از سه بخش تشکیل شده، 
كه براساس هر كدام از این بخش ها میزان درجات سرمایشی و گرمایشی 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
بر این اساس در مطالعه حاضر، با در نظر گرفتن حداقل آستانه دمایی 
سانتی گراد(  درجه   26( دمایی  آستانه  حداكثر  و  سانتی گراد(  درجه   15/5(
درجه روز برای هر یك از بخش های داخلی ساختمان نمونه طراحی محاسبه 
گردیدكه نتایج حاصل از محاسبات نشان داد میزان آسایش اقلیمی در سه ماه 
فصل زمستان )ژانویه، فوریه و مارس ( و هم چنین ماه دسامبر صفر می باشد 
برای  آسایش  از شرایط  تأمین بخشی  ماه  این چهار  در  دیگر  عبارت  به  و 
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داخل ساختمان بایستی از طریق سیستم های مکانیکی حاصل شود و بخش 
دیگر از آن، بایستی با طراحی مناسب اقلیمی ساختمان تأمین شود. مقایسه 
بین میزان آسایش داخل ساختمان با بیرون آن نشان می دهد در ماه مارس 
بخشی از آسایش اقلیمی به صورت طبیعی فراهم شده است و این موضوع 
نشان دهنده نقش طراحی درست جهت كاهش احساس نیاز به سیستم های 
مکانیکی است.محاسبات حاصل از بررسی میزان شاخص سازگاری دمایی 
ناحیه داخلی ساختمان نمونه  این شاخص در هر سه  میزان  نشان داد كه  
0/9٤ می باشد كه بیانگر وضعیت كاماًل مطلوب برای ساختمان طراحی شده 

مورد نظر می باشد. 
سال  طول  در  كه  می دهد  نشان  تهران  بیوكلیماتیك  نمودار  بررسی 
از كل سال شرایط  دارد و 9٣ درصد  اقلیمی وجود  تنها 7 درصد آسایش 
اقلیمی تهران خارج از منطقه آسایش اقلیمی است. مقایسه آسایش اقلیمی 
با  می باشد  سال  طول  در  درصد   27 متوسط  طور  به  كه  ساختمان  داخل 
درصد آسایش اقلیمی بیرون ساختمان حاكی از آن است كه طراحی اقلیمی 
ساختمان در نظر گرفته شده برای تهران بسیار مطلوب بوده و شرایط طبیعی 

برای آسایش اقلیمی در داخل ساختمان در حّد ایده آلی  قرار دارد.
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