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  1اهواز  و ماهاني، نمونه موردي شهر پن واردنآسايش در خارج و داخل بنا براساس شاخص

  حسن لشكريدكتر
  تهرانشهيد بهشتي  دانشگاه دانشيار

  2سارا موزرمي
  اهوازواحد اسالمي  ددانشگاه آزا كارشناسي ارشد اقليم شناسي

  دكتر كورش لطفي
   اهواز واحد اسالمي ددانشگاه آزا ياراستاد

 چكيده
هاي اقليمي مؤثر بر منطقه از اقليم  به دليل واقع شدن در يك موقعيت جغرافيايي خاص، شرايط توپوگرافي و سامانهاهوازشهر 

 گرمترين ماه سال در رسد و  درجه سانتيگراد مي2/7كه دماي هوا در سردترين ماه سال به  به طوري.  برخوردار استگرمينسبتاً 
اي را به خود اختصاص داده است، لذا به همين جهت شرايط زيست اقليمي ويژه. روده سانتيگراد فراتر مي درج3/46از گاهي نيز 

ها در فصول سرد سال براي كاستن مشكالت  مربوطه  لزوم بررسي شرايط اقليمي در رابطه با طراحي جهت استقرار  ساختمان
 مورد بررسي قرار اهوازاقليمي شهر سي سينوپتيك وضعيت زيستهاي هواشناكه در اين رابطه با استفاده از دادهضروريست 

  :گرفت و نتايج زير حاصل شد
 متر بر ثانيه و شرايط 5/1مشخص گرديد كه در صورت وزش باد با سرعت كمتر از ) واردنپن(بر اساس معيار راحتي بافت 

  .گرددسايه شرايط مطبوعي در اين فضاها ايجاد مي
هاي ساختماني بهتر است كه داراي بافت متراكم و فشرده نه ماهاني در شرايط اقليمي اهواز مجموعهبر اساس جداول چهار گا

از لحاظ شكل گيري ساختمان . ها بر اساس سايه تعيين شود ها بايد فاصله بين ساختمان باشند و در رابطه با فاصله بين ساختمان
گيري حداقل از  غربي باشد تا امكان بهره–ر ساختمان در جهت شرقي ت جنوبي داشته باشد، يعني محور طويل- بايد جهت شمالي

درصد مساحت نماي  25 تا 15ها بايد مساحتي در حدود ابعاد پنجره. انرژي تابشي خورشيد در مواقع گرم سال فراهم گردد
 ساعت 8ا زمان تأخير بيش از ها بايستي سنگين و ب مصالح ساختماني ديوارهاي داخلي و خارجي و بام. ساختمان را داشته باشد

  .باشد ماه از سال الزم مي2باشد و همچنين محلي براي خوابيدن در فضاهاي آزاد در طي 
 

  .، ماهانيپن واردن، اهوازاقليم ومعماري، :واژگان كليدي
  

                                                            
  . اين مقاله برگرفته شده از پايان نامه خانم سارا موزرمي، كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز است-1
  sara.moozarmi@gmail.com                                                           سارا موزرمي       -2
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  مقدمه
هايي  انخصوص ساختم هها، ب امروزه اهميت و ضرورت توجه به شرايط اقليمي در طراحي و ساخت كليه ساختمان

توجه به خصوصيات اقليمي و . گيرند ثابت شده است كه به طور مستقيم مورد استفاده انسان و موجودات زنده قرار مي
هاي  از يكسو ساختمان. گذارند از دو جهت حائز اهميت است گيري ساختمان مي تاثيري كه اين خصوصيات در شكل

شرايط محيطي . ي، از نظر آسايش حرارتي انسان كيفيت بهتري دارندهايي با طراحي اقليم هماهنگ با اقليم يا ساختمان
ها  ها سالمتر و بهتر است، تنوع و تغيير روزانه و فصلي نور، حرارت و جريان هوا در اين ساختمان اين گونه ساختمان

جويي در  فهاز سوي ديگر هماهنگي ساختمان با شرايط اقليمي موجب صر. كند پذيري ايجاد مي فضاهاي متنوع و دل
  .شود ها مي گونه ساختمان مصرف سوخت مورد نياز جهت كنترل شرايط محيطي اين

گيرد تأثير شرايط هاي روزمره انساني معموالً در دو نوع فضاي باز و محصور صورت ميباتوجه به اينكه فعاليت
ر فضاي آزاد عناصر مختلف اقليمي، از طوري كه د به. باشداقليمي نيز بر فيزيولوژي انساني در اين دو محيط متفاوت مي

گذارند و تنها عامل جدا قبيل دماي هوا، رطوبت، جريان هوا، تابش آفتاب و بارندگي به طور مستقيم بر انسان تأثير مي
هاي كه شرايط اقليمي محيط باشد، مضاف بر اينكننده بدن انسان از شرايط محيطي، نوع لباس و ميزان فعاليت وي مي

بنابراين بديهي است كه در ايجاد محيطي سالم و مناسب . ير زيادي در شرايط اقليمي محيط داخل ساختمان داردباز تأث
  .  براي فعاليت انسان، تأمين نيازهاي حرارتي انسان در هر دو نوع فضاي ياد شده ضروري است

 اين زمينه در سطح جهاني كار هاي علمي در اين زمينه متعدد است از جمله كارهاي انجام شده درسابقه فعاليت
هاي  را در كنترل دماي فضاي داخل ساختمان توضيح داده و روش)فضاي سبز(نقش محيط بيروني) 1974(گريفتس

  .برودت تبخيري را پيشنهاد كرده است
حلي را كند و استفاده بهينه از حداكثر شرايط خرد اقليم مبه انتخاب محل ساختمان اشاره مي)1979(گريشفيلد. هاوارد

وي عوامل تابش، باد و جهت استقرار ساختمان را در كنترل حرارت فضاي داخلي توضيح داده . دانددر آسايش مفيد مي
بعد از اين ). 1377بيرقدار،(هايي جهت استفاده از تابش خورشيدي براي گرم كردن ساختمان ارائه نموده است، حلو راه

به صورت علمي شرايط رطوبتي و حرارتي را در رابطه با احتياجات » گيويكتور و آلدار اول«1975تحقيقات در سال
» پاروچ گيوني«در دنباله كار الگي، . انسان و طراحي اقليمي مطرح نمودند و اقدام به ترسيم جدول بيوكليماتيك نمودند

زهاي رفاهي سازي در تامين نياهاي ساختمانكار وي را تكميل كرد و در آن حدود موثر بودن شيوه )1976(
فيض و ( اقليمي ساختمان فراهم نمود، –انسان را مشخص نمود و جدولي تحت عنوان جدول زيست ) بيوكليماتيك(

تر شرايط بيوكليماي ساختماني محيط يك سري جداول تهيه براي ارزيابي جزئي)1971(نيز» كارل ماهاني«) 1380قباديان،
يشنهادات ذيل را ارائه و پ. طق گرم و خشك را مورد بررسي قرار داد، احداث ساختمان در منا)1986(»كارمونا«. كرد

  :نموده است
ها  هاي مرتفع، ساختمانها دو طبقه، بافت فشرده با حداقل دريافت آفتاب، در صورت احداث برج ساختمان .1

 .بايستي در كنار هم و به صورت انبوه ساخته شوند
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- و كسب حرارت در زمستان در اولويت دوم قرار ميهدف اصلي كاهش حرارت ساختمان در تابستان باشد .2

زا هستند از ها بلند و آشپزخانه و حمام كه حرارتسقف. از برودت تبخيري در اطراف ساختمان استفاده شود. گيرد
  .هاي مسكوني جدا باشد اطاق
اي فضاي داخلي،  انرژي و ايجاد تعادل بين دماي بيرون و دماز ديوارهاي ضخيم با مصالح سنگين جهت ذخيره .3

» نئول«. كاري شده استفاده شود شيده و يا دهليز ورودي در محوطه درخت.دهليز ورودي به ساختمان به صورت سرپو
، تنش گرمايي را در سنگاپور مورد بررسي قرار داده و با توجه به باد غالب شهر پيشنهاداتي در مورد ارتفاع )1989(

هاي بلند باتوجه به افزايش سرعت باد باارتفاع، در كاهش  د است احداث ساختمانوي معتق. ها ارائه كرده است ساختمان
، در )1990(»ماكي«جويي مصرف انرژي در ساختماندر زمينه صرفه. رسدتنش گرمايي براي ساكنين آن مفيد به نظر مي

هاي فسيلي را بااستفاده  هاي رياضي مناسب براي به حداقل رساندن ميزان سوخت هواشناسي روش جهاني گزارش سازمان
دگري وفا «همچنين سازمان جهاني هواشناسي در گزارش ديگري كه توسط . از طراحي اقليمي ساختمان ارائه كرده است

ها مورد بررسي قرار داده و كاهش  تنظيم شده، رابطه بين شرايط جوي و مصرف گاز را در ساختمان) 1997(»ترسون
هاي گاز را با كاربرد بهينه پتانسيل مورد بررسي قرار داده و كاهش مصرف سوختها  مصرف سوخت گاز را در ساختمان

 ).1377بيرقدار، (اقليمي توضيح داده است

هاي فسيلي پذير نفت، آلودگي شهرها و صدمات جبران ناپذير سوختدر كشور ما نيز با توجه به كاهش ذخائر پايان
از اولين . ش مجدداً مورد توجه واقع گرديد-ه1350ز نيمه دوم دههبه محيط زيست توجه به اقليم و طراحي اقليمي ا

وي با ايجاد تغييراتي در . اشاره نمود)1349(»مهندس عدل«توان به كار تحقيقاتي كارها انجام شده، در اين زمينه مي
ين بار نقشه هاي حرارتي موجود در روش كوپن، شرايط اقليمي شهرهاي ايران را ارزيابي نمود و براي اولآستانه

ايستگاه سينوپتيك كشور نقشه 43با استفاده از اطالعات اقليمي)1356(»جمشيد رياضي«.بيوكليماتيك ايران را ارائه نمود
متاسفانه چون نقش عناصر . نقشه تقسيمات اقليمي را در رابطه با كارهاي ساختماني بر اساس شاخص الگي تهيه نمود

كار جمشيد رياضي نتوانسته است . اهاي داخلي در پيشنهاد الگي مشخص نيستساختماني در كنترل شرايط حرارتي فض
 43با استفاده از جداول بيوكليماي ساختماني و با استفاده از آمار )1368(»مرتضي كسمايي«. مورد توجه كامل قرار گيرد

ولي همچنين در . نموده استهاي مختلف ايران را به منظور استفاده در مسكن و معماري تهيهدستگاه سينوپتيك، اقليم
هاي بندي اقليمي ايران را در رابطه با محيط ايستكاه هواشناسي اولين پهنه591با استفاده از اطالعات اقليمي1373سال

محمود «. گروه اقليمي تقسيم شده است23مسكوني با استفاده از روش ماهاني ارائه كرده است كه براساس آن كشور به
هاي مناسبي براي استفاده بهينه از   كتب آسايش بوسيله معماري همساز با اقليم، دستورالعملهم در)1376(»رازجويان
ايستگاه سينوپتيكي 48هاي هواشناسيبا استفاده از داده)1372(»محمدرضاكاوياني«.هاي اقليمي ارائه نموده است پتانسيل

گ پرداخته و بيوكليماي ايران را رد ماه ژانويه به بررسي و تهيه نقشه زيست اقليم انساني ايران بر اساس شاخص ترجون
بر ) 1376(،»حسين عساكره و سعيد موحدي«. نوع بيوكليما تقسيم نموده است19تيپ بيوكليمايي و در ماه زوئيه به12به

هاي هواشناسي شهرهاي مختلف خوزستان دماي موثر جهت طراحي اقليمي در مناطق شمالي  ساله ايستگاه20اساس آمار
سعيد «گيري از خاصيت گرمايي مصالح در رابطه با شرايط آسايش در ارتباط با بهره. اندي خوزستان محاسبه كردهو جنوب
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طول روزهاي موجود در محدوده آسايش خارج از محدوده آسايش استان چهارمحال و )1375(،»موحدي، محمد مصيبي
محمد تقي «. از مصالح مناسب را توضيح داده استبختياري را محاسبه و چگونگي افزايش محدوده آسايش با استفاده 

هاي اقليمي محدوده آسايش حرارتي را براي شهر تهران با هدف با استفاده از داده»رضائي حريري و مهندس ريما فياض
هاي فسيلي در اوقات سرد و نيروي برق در اوقات گرم سال تامين شرايط مناسب داخلي ضمن كاهش مصرف سوخت

  .اند ارزيابي قرار دادهمورد بررسي و
رضا داوري، «. هاي اقليمي به ارزياب زيست اقليم انساني تبريز ارائه نموده است، با استفاده از داده»سعيد جهانبخش«

بندي زيست اقليمي را به ترتيب براي دو هاي پهنهبا استفاده از اطالعات هواشناسي نقشه) 1381(»اسماعيل نصرآبادي
بااستفاده از اطالعات هواشناسي )1382(»زهرا پورخادم نمين، مهدي آزاد واري«.اند كردستان تهيه كردهاستان آذربايجان و

جمال «هاي اقليمي را به ترتيب براي شهر اردبيل و نيشابور تهيه كرده، همچنين به پايان نامهبندي زيستهاي پهنهنقشه
انشاه با تاكيد بر همسازي الگوي معماري مدارس، درباره بررسي و تحليل شرايط آب و هواي كرم)1382(»نجفي

حيدريه از شرايط  درباره ميزان تبعيت الگوي معماري دراستقرار واحدهاي مسكوني شهرتربت)1383(»عبدالرضا تقديري«
) 1386(،»سعادت علي«،درباره مقايسه الگوي معماري قديم و جديد از شرايط اقليمي شهر كاشمر)1383(»غياثي«اقليمي، 

  . توان اشاره كرد ميدر باره اقليم معماري شهر سقز)1388(،»هيوا سلكي« و باره اقليم معماري شهر كوهدشتدر
  روش مطالعه

، آمار مربوط به فاكتورهاي اقليمي متوسط حداقل و اهوازاقليمي بهينه جهت ساختمان شهر براي مطالعه شرايط زيست
، يخبندان، بارش، تابش و سمت و سرعت باد از ايستگاه سينوپتيك حداكثر دما، متوسط حداقل و حداكثر رطوبت نسبي

هاي   شرايط ساختمانواردن پن سپس با استفاده از شاخص. آوري شدجمع)1961 -2005(ساله45 در دوره آمارياهواز
مشخص هاي سرد و گرم سال  حاكم در دوره خارج بنا،هاي بيوكليماتيك مورد ارزيابي قرار گرفته و تيپاهوازشهر 
هاي مرسوم در بيوكليماي ساختمان، شاخص ماهاني در مورد شهر اهواز مورد بررسي قرار  همچنين از شاخص. گرديد

ابتدا با توجه به متوسط ساالنه دماي هوا و گروه رطوبتي هر ماه، حدود آسايش در روز و شب آن ماه به دست گرفت و 
د آسايش در روز و متوسط حداقل ماهانه با حدود آسايش در شب، آمد و سپس با مقايسه متوسط حداكثر ماهانه با حدو

با توجه به وضعيت حرارتي هوا در هر . هاي هر يك از ماههاي سال تعيين گرديدوضعيت حرارتي هوا در روزها و شب
احتي وضعيت حرارتي ايستگاه، راحتي يا عدم رهايي براي كل سال، ارائه گرديد و ماه و اطالعات ثبت شده ، شاخص

هاي مختلف از لحاظ آسايش انسان، وضعيت خشك و يا مرطوب بودن هرماه مشخص و نتايج آن مورد بررسي قرار  ماه
   . اشكال و نمودارها ترسيم گرديدAutoCAD , SURFERافزارهاي كامپيوتري استفاده از نرم  باگرفته و
  هاي تحقيق يافته

درجه تأثير فاكتورهاي اقليمي يك منطقه بر روي فيزيولوژي انساني در مبحث ارزيابي بيوكليماي انساني هدف تعيين 
  : نتايج زير حاصل گرديدواردنشاخص پندر اين خصوص با استفاده از . باشدعموماً در فضاهاي آزاد مي
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  : معيار راحتي بافت رابطه آسايش انسان را با دو گروه از عوامل

رفتار غالب (انساني چون پوشاك وگرماي متابوليستي حاصل از قدم زدن: ب، عوامل جوي چون باد، دما و تابش: الف
يك دسته نمودارها، وضعيت . شودرا مطالعه كرده است كه نتيجه به صورت نموداري ارائه مي)انسان در محيط بيرون

  .دهندرا در آفتاب به ازاء فاكتورهاي زير نمايش مي آسايش انسان را در سايه و دسته ديگر شرايط آسايش او
  هاي تابستاني، پاييزي، بهاري و زمستانيلباس) الف
  )محور قائم(دماي خشك هوا ) ب
  )محور افقي(سرعت جست باد موجود در بافت ) ج

گيرد زيرا به استناد قرار ميعمل مالك ) ,VG(به جاي سرعت متوسط باد) VG(واردن سرعت جست باد در معيار پن
هاي باريك، غالباً نسبت به توفندگي و تالطم هوا يعني ابان، به خصوص در گذرگاهتحقيقات كافي، مردم در كوچه و خي

دهند، سرعت جست از طريق العمل نشان مي سرعت و جهت ناگهاني آن كه از خصوصيات جست است برعكس عكس
  .شودرابطه زير محاسبه مي

1
1 0

1 0
2

1 0
1

1 0
2

z

z

z B
V z G

zV B
z G

′

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦=
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

VG= 1.35 VG,  
VG = راديان بر حسب متر بر ثانيهسرعت جست در ارتفاع گ  
VG, =سرعت متوسط در ارفاع گراديان برحسب متر بر ثانيه  

به ترتيب سرعت جست در ارتفاع گراديان ايستگاه هواشناسي و بافت مورد مطالعه بر  ,VZ10 و  VZ10در روابط فوق 
ارتفاع گراديان باد در ZG2وZG1ارتفاع معين در ايستگاه و بافت مورد مطالعه برحسب متر،Z10حسب متر بر ثانيه

هاي عددي ايستگاه و بافت مورد مطالعه است كه  قوه B2 و B1ايستگاه هواشناسي و بافت مورد مطالعه بر حسب متر و
  .)1379رازجويان، (گردداستخراج مي)1(از جدول

  1379رازجويان، : هي مختلف، مأخذ در باقتB مقدار -1جدول
  )قوه جست (Bمقدار   مشخصات بافت  نوع بافت
  07/0  درياي آزاد، بيابان، پهنه يخ  گونه اول
  09/0  هاي كوتاهروستاي باز، درختان پراكنده، خارزار، بوته  گونه دوم
  14/0  كاري شدهاي، شهرهاي كوچك، محدوده كامالً درختمحيط حومه  گونه سوم

  20/0  وسعه يافتههاي صنعتي تهاي بلند متعدد در مراكز شهري، محدودهساختمان  گونه چهارم

منظور با انتقال معدل  بدين. به منظور بررسي و تحليل وضعيت گرمايي بافت شهري از معيار آسايش بافت استفاده شد
هاي سال به ارزيابي وضعيت گرمايي بيشينه و كمينه هر ماه بر محور افقي و سرعت تند باد موجود در بافت قائم كليه ماه

هاي مختلف را با ارزيابي وضعيت گرمايي ماه4تا1نمودارهاي. پردازيمايش سايه و آفتاب مياهواز با توجه به منطقه آس
  .دهدواردن نشان مياستفاده از روش پن
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هاي ژانويه، فوريه و دسامبر از نظر عابر پياده با پوشش زمستاني در هر دو حالت باتوجه به اشكال مزبور هواي ماه
متر بر ثانيه هوا براي عابر پياده 5/1در شرايط آفتابي به شرط وزش باد با سرعت كمترلكن . باشدسايه و آفتاب سرد مي

ها در با شروع فصل بهار و گرم شدن تدريجي هوا، در ماههاي آوريل و مي هواي صبح. تواند در نيمروز مطبوع باشدمي
هاي ژوئن، باشددر ماهوقات مطبوع ميباشد در شرايط آفتابي نيمروز گرم و ساير اسايه كمي سرد و نيمروز مطبوع مي

مابقي روز هواي گرم نامطلوب بر  باشد وها مطبوع ميژوالي و آگوست چه در سايه و چه در آفتاب فقط هواي صبح
مابقي روز گرم و نامطبوع است  ها مطبوع وهاي سپتامبر و اكتبر در شرايط آفتابي هواي صبح در ماه. باشدمنطقه حاكم مي

ها سرد و نيمروز به شرط وزش باد هاي مارس و نوامبر در آفتاب هواي صبح در ماه. باشدهوا كالً مطلوب ميودر سايه 
بنابراين نتيجه . باشد و در سايه هوا سرد و بايد از پوشش زمستاني استفاده كرد متر بر ثانيه هوا مطلوب مي5/1با سرعت

ال به شرط وجود سايه و جريان محسوس هوا راحتي نسبي احساس هاي گرم سگيريم با توجه به گرماي اهواز در ماهمي
بنابراين در طراحي فضاهاي آزاد بايد سايه دار بودن مكان و دور بودن از تابش آفتاب فصول گرم  در نظر . خواهد شد
  .گرفته شود

   نمودار پن واردن فصل زمستان-1نمودار 

  
   نمودار پن وادن فصل بهار -2نمودار 
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   نمودار پن واردن فصل تابستان -3ودار نم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   نمودار پن واردن فصل پاييز-4نمودار 

  
  
  
  
  
  

  
  ارزيابي بيوكليمايي ساختمان

هاي حرارتي، تابع زاي داخلي يا سيستموضعيت حرارتي هواي داخل ساختمان، صرف نظر از عملكرد عناصر حرارت
يمي در وضعيت حرارتي هواي داخل ساختمان، به نوع و مقياس ساختمان و ميزان تأثير شرايط اقل. شرايط اقليمي است

به منظور بررسي شرايط آسايش انسان در داخل ساختمان و . خصوصيات ساختماني جدارهاي خارجي آن بستگي دارد
با ر اين تحقيق د. شودتأثير شرايط اقليمي در تعيين خصوصيات كالبدي ساختمان از دو معيار ماهاني و گيوني استفاده مي

  . پرداخته شداهواز، به بررسي شرايط بيوكليمائي ساختماني در  ماهانياستفاده از روش
   شاخص ماهاني

اي از جزئيات معماري گيري ساختمان و پارهگروه جدول، تأثير شرايط اقليمي در شكل4در روش ماهاني با استفاده از
گروه  (2پردازيم، بر اساس جدول شمارهتايج حاصل از اين شاخص ميكه در ذيل به بررسي ن. مورد ارزيابي قرار گرفت

 ماه ديگر 4هاي و همچنين شب)مارس و نوامبر(ماه از سال2مشخص شد وضعيت حرارتي هوا در روزهاي)  ماهانييك
و ) دسامبرژانويه، فوريه و (ماه از سال 3و در روزهاي. از شرايط مطلوبي برخوردار است)آوريل، مي، سپتامبر و اكتبر(

  .باشدهاي سال گرم مي و بقيه ماهبرخوردار است از وضعيت سرد ) ژانويه، فوريه، نوامبر و دسامبر(هاي همچنين شب
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  جداول گروه يك ماهاني   -2جدول
  اهواز  نام محل

  48  40  طول جغرافيايي
  31 20  عرض جغرافيايي

  5/22  ارتفاع

  
  هاماه

  
  عناصر

  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  جوالي  ژوئن  مي  لآوري  مارس  فوريه  ژانويه

متوسط 
حداكثر 
  ماهانه

5/17  3/20  2/25  1/32  2/39  5/44  3/46  8/45  5/42  9/35  5/26  4/19  

متوسط 
حداقل 
  ماهانه

2/7  6/8  3/12  4/17  7/22  6/25  9/27  1/27  1/23  5/18  8/12  5/8  

متوسط 
  نوسان ماهانه

3/10  7/11  9/12  7/14  5/16  9/18  4/18  7/18  4/19  4/17  7/13  9/10  

  
  3/46  باالترين

  2/7  ترينپايين

  
  
  

  
  
  
 

  گروه رطوبتي
   باشد030/0در صورتي كه رطوبت نسبي كمتر از   1
2  30- 050/0  
3  50- 070/0  
  070/0بيشتر از   4

  
  ساالنه  دسامبر  نوامبر  تبراك  سپتامبر  اوت  جوالي  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  ماه

بارندگي 
mm 

8/49  6/27  3/28  3/15  8/4  4/0  1/0  0  1/0  6/6  5/31  5/48  4/213  

  
  

  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  جوالي  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  رطوبت نسبي
متوسط حداكثر 

  ماهانه
88  82  75  65  49  41  44  49  51  60  73  86  

متوسط حداقل 
  ماهانه

53  42  33  25  17  12  13  15  15  22  35  51  

  5/68  54  41  33  32  5/28  5/26  33  45  54  62  5/70  متوسط
  3  3  2  2  2  1  1  2  2  3  3  4  گروه رطوبتي
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  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  جوالي  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  ماه

بادهاي 
  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  غالب

-بادهاي

 N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W  درجه دوم

  
   ماهاني2جداول گروه  -3جدول 

  C 15كمتر از   C 20  C 20- 15متوسط ساالنه دما بيش از   
  شب  روز  شب  روز  شب  روز  گروه رطوبت

1  34- 26  25- 17  32- 23  23-14  30- 21  21- 12  
2  31- 25  24- 17  30- 22  22- 14  27- 20  20- 12  
3  29- 23  23- 17  28- 21  21- 14  26- 19  19- 12  
4  27- 22  21- 17  25- 20  20- 14  24- 18  18- 12  

  
هاي مختلف از لحاظ بعد از مشخص شدن وضعيت حرارتي ايستگاه و مشخص شدن راحتي يا عدم راحتي ماه

برطبق اين . تدوين گرديد4آسايش انسان، وضعيت خشك و يا مرطوب بودن هرماه مشخص و نتايج آن در جدول
اين شاخص . انتخاب شد A1هاي مارس، آوريل، مي، ژوئن، جوالي، اوت و سپتامبر شاخص خشكي جدول براي ماه

بت نسبي كم، نوسان .گرماي روز و رط) گراددرجه سانتي10بيش از(بيانگر وضعيتي است كه در آن به علت نوسان زياد 
ها به اين نكته توجه كرده و از  به اين مشكل نياز است در طراحي ساختمانبا توجه . شودزياد موجب ناراحتي مي

دما درجه 
  سلسيوس

  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  جوالي  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه

متوسط حداكثر 
  ماهانه

5/17  3/20  2/25  1/32  2/39  5/44  3/46  8/45  5/42  9/35  5/26  4/19  

حد باالي آسايش 
  روز 

27  29  29  31  31  34  34  31  31  31  29  29  

حد پايين آسايش 
  روز

22  23  23  25  25  26  26  25  25  25  23  23  

متوسط حداقل 
  ماهانه

2/7  6/8  3/12  4/17  7/22  6/25  9/27  1/27  1/23  5/18  8/12  5/8  

حد باالي آسايش 
  شب

21  23  23  24  24  25  25  24  24  24  23  23  

حد پايين آسايش 
  شب

17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  

وضعيت حرارتي 
 C C  O  H  H H  H H  H H  O C  روز

وضعيت حرارتي 
  C  C  C  O O H H H O O C C  شب
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. انتخاب شد A2براي ماههاي مي، ژوئن وجوالي شاخص خشكي. مصالح با ظرفيت گرمايي متوسط به باال استفاده شود
ين علت است كه باشد و تقريباً به اهاي گرم يا معتدل همراه با رطوبت نسبي كم در محيط ميكه بيانگر وجود شب

براي . منطقه در عرض جغرافيايي پايين و كمبود رطوبت نسبي در محيط عامل ايجاد چنين وضعيتي در محيط شده است
راه مقابله با اين . باشدانتخاب شد كه نشانگر شرايط اقليمي سرد در محيط مي A3هاي سال نيز شاخص خشكيبقيه ماه

در اين ايستگاه مشخص شد كه . باشد فضاهاي داخلي ساختمانها ميشرايط استفاده از انرژي در جهت گرمايش
هيچكدام از فاكتورهاي مربوط به شاخص وضعيت مرطوب انتخاب نشد، كه اين به لحاظ كاهش رطوبت نسبي در 

 گيرد، يعني در ايستگاه اهواز همزمان با افزايش دما، رطوبت نسبي كاهشهاي گرم ايستگاه صورت ميمنطقه در وضعيت
  . يابد و اين با شرايط محيطي منطقه تطابق داردمي

  وضعيت خشك يا مرطوب بودن هر ماه  -4جدول 
  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  جوالي  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  

رطوبت 
H1 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

H2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

H3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

خشكي 
A1 

_ _ *  *  *  *  *  *  *  _  _  _  

A2  
_  _ _ _ * * *  _  _ _ _ _ 

A3  *  _  _  _  _ _ _ _ _ _ *  *  
به جداول . هايي را كه بر اساس مفاهيم شاخص، خشك و مرطوب مشخص شدنددر مرحله بعدي تعداد ماه

 .پيشنهادات مقدماتي و پيشنهادات جزئيات ساختمان منتقل و به تحليل آنها پرداخته شد
  پيشنهادات مقدماتي ماهاني -5جدول

  هاي وضعيت گرماييشاخص  مكان مورد مطالعه
A3  A2  A1  H3  H2  H1 ماهاني-پيشنهادهاي مقدماتي معماري   
3  3  7  0  0  0 

  شيوه استقرار ساختمان
 طول ساختمان در امتداد شرقي -1          ×0 - 10    

   غربي-
1  

12 – 5  
   ×0 - 4  2   معماري فشرده با حياط– 2

  12 ،11        

  فضاي بين ساختمانها
  11، 12            3   مجموعه گسترده  و باز براي استفاده از  حياط-3
  2 – 10            4   به شرط جلوگيري از باد سرد گرم- مانند باال-4

   ×0 ،10            5   مجموعه فشرده-5 
  جريان هوا در داخل ساختمان

      6  ن هواهاي منفرد براي استفاده از كورا طاق-6  3 -12      
5- 0  
12- 6×   

    1،2  
      7  بيني جريان هواهاي چسپيده و پيش طاق-7

    12- 2  

   ×0،1          8   جريان محسوس هوا الزم نيست-8 

0×   

  هاپنجره
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        0،1    0  9   درصد80 تا 40هاي بزرگ  پنجره-9
        11،12    0،1  10   درصد20 تا 10هاي بسيار كوچك  پنجره-10

 40 تا 20هاي متوسط  پنجره-11 
  درصد

  كليه شرايط ديگر×  11

  ديوارها
        0 -2      12   زمان تأخير كوتاه- ديوارهاي سبك-12

 داخلي و - ديوارهاي سنگين-13 
  خارجي

13      12- 3×         

  هاسقف
        0 -5      14   عايق حرارتي-هاي سبك سقف-14

  زمان تأخير -هاي سنگين سقف-15 
   ساعت8 از بيش

15      12- 6×         

  خواب شبانه در هواي آزاد
 فضا براي خواب شبانه -16 

  ضروري است
16    12- 2×           

  حفاظت از باران
      3 -12        17   حفاظت از باران ضروري است-17

  
   پيشنهادات جزئيات معماري ماهاني-6جدول شماره 

  :نام ايستگاه  هاي وضعيت گرماييشاخص
  A3  A2  A1  H3  H2  H1 

    3  3  7  0  0  0  
  وسعت روزنه، نورگير، پنجره

 درصد ديوارهاي 80 تا 40: وسيع
  شمالي و جنوبي

1  
  

0  

  ×1 -12   درصد مساحت ديوار40 تا 25: متوسط

  0،1        

  
2  

    5- 2        
 درصد 25 تا 15: كوچك 

  مساحت ديوار
3      10-6×        

 درصد 20 تا 10: بسيار كوچك
  مساحت ديوار

          

  

4  3- 0×  

  
     درصد ديوار40 تا 25: متوسط   

11،12        

  
5  12- 4×  

          
  محل روزنه

        12- 3  
در ديوارهاي شمالي و جنوبي، رو به 

  باد ودر ارتفاع بدن انسان

  
6  

    
  

5- 0  
12- 6×  

      
  

 در ديوارهاي -مثل باال   1 -2
  داخلي نيز تعبيه شود

  
7  

    
    12- 2  0×  

  حفاظت روزنه
            0 -2  8  از اشعه مستقيم آفتاب حفاظت شود

      2 -12        9  در مقابل باران حفاظت شود
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                هاديوارها و كف
1   سبك–ظرفيت گرمايي كم 

0  
    2- 0        

 ساعت 8 بيش از -سنگين 
  زمان تأخير

1
1  

    12- 3×        

  هاسقف
1   دوجداره- سطح منعكس كننده-سبك

2  
    2- 0  

12- 3×  

      
12- 10  

1   عايقبندي خوب-سبك
3  

    
5- 0  

 ساعت 8 بيش از -سنگين 
  زمان تأخير

1
4  

    12- 6×  
      

9- 0×  

  فضاي خارجي
فضا براي خوابيدن در  

  فضاي آزاد
1
5  

  12- 1×          

1  تداركات كافي براي رد كردن آب باران
6  

      12- 1      

هاي ساختماني بهتر است كه داراي اهاني در شرايط اقليمي اهواز مجموعهبه طور كلي، براساس جداول چهار گانه م
از لحاظ . ها بر اساس سايه تعيين شود نآها بايد فاصله بين  بافت متراكم و فشرده باشند و دررابطه با فاصله بين ساختمان

 غربي –در جهت شرقي تر ساختمان  جنوبي داشته باشد، يعني محور طويل-شكل گيري ساختمان بايد جهت شمالي
ها بايد مساحتي در ابعاد پنجره. گيري حداقل از انرژي تابشي خورشيد در مواقع گرم سال فراهم گرددباشد تا امكان بهره

ها  مصالح ساختماني ديوارهاي داخلي و خارجي و بام. درصد مساحت نماي ساختمان را داشته باشد25تا15حدود
ماه از 2ساعت باشد و همچنين محلي براي خوابيدن در فضاهاي آزاد در طي8يش ازبايستي سنگين و با زمان تأخير ب

  .باشدسال الزم مي
  گيري  نتيجه

هاي جوي مؤثر بر شهر اهواز به دليل واقع شدن در يك موقعيت خاص جغرافيايي، شرايط توپوگرافي و سامانه
اي را  به طوري كه گرماي شديد مشكالت عديده.اي را به خود اختصاص داده استاقليمي ويژهمنطقه، شرايط زيست

ماه از 7شرايط بيوكليمايي شهر اهواز مشخص گرديد كه روزهاي بررسي پس از كند،براي ساكنين اين شهر ايجاد مي
ماه از سال نيز شرايط بيوكليمايي گرم حاكم 4همچنين در شب هاي. ماه داراي شرايط مطلوبي است2سال گرم و تنها

در . باشدهاي برودتي ضروري مي حفظ سرماي حاصل از سيستم،ن با توجه به اين نكته و غلبه مشكل گرما بنابراي.است
شدند، لكن ها و استفاده از مصالحي نظير چوب و خشت مانع از انتقال سريع سرمايش ميگذشته ضخامت زياد جداره

لذا تنها راه ممكن . پذير نيستن امكانامروزه با توجه به ساخت وسازهاي گسترده شهري احداث اين گونه مساك
براي با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق پيشنهادات زير .باشدها ميها و سقفهاي حرارتي در جداره استفاده از عايق

  :گردد رسيدن به آسايش بيشتر در خارج و داخل بنا در شهر اهواز ارائه مي
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ي تركيبي شامل يك اليه عايق نزديك به سطح خارجي و يك اليه  ، ديوارهاشهر اهوازبهترين نوع ديوارها در  .4
اگر يك اليه مصالح ساختماني سنگين به وسيله اليه اي از عايق حرارتي كه با . مصالح سنگين در قسمت داخلي است

اليه ضد رطوبتي با رنگ سطح خارجي روشن پوشيده شده حفاظت شود ، ميزان جذب انرژي خورشيدي در سطح 
 .يوار و انتقال آن از سطح خارجي  به سطح داخلي به وسيله اليه عايق به حداقل ميزان ممكن مي رسدخارجي د

 . تاثير تركيب مصالح ساختماني سنگين و عايق حرارتي را در كاهش دماي هواي داخلي ساختمان تاييد مي كند  .5

رها ي بتني با ظرفيت حرارتي زياد ديوا: مصالح مفيد براي خنك نگه داشتن ساختمان بصورت طبيعي عبارتند از  .6
 مصالح كه سطح خارجي آنها بوسيله يك اليه عايق حرارتي مانند پشم سنگ يا پالستيك منبسط شده كه خود بوسيله

 .، پوشيده شده است ضد رطوبت پوشانده شده اند

 . ساعت باشد8 مصالح ساختماني ديوارهاي داخلي و خارجي و بامها بايستي سنگين و با زمان تأخير بيش از .7
  .تمام سطوح خارجي بايد به رنگ روشن و تاحد ممكن متمايل به سفيد باشد .8
فاصله بين دو ساختمان بايد در حدي باشد كه امكان نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي در فصل گرم وجود نداشته  .9
  .باشد

 . فشرده باشندهاي ساختماني بهتر است كه داراي بافت متراكم ودر شرايط اقليمي اهواز مجموعه .10

 .ها بايد بر اساس سايه تعيين شود فاصله بين ساختمان .11

تر  جنوبي داشته باشد، يعني محور طويل-گيري ساختمان بايد جهت شمالي  شكلبا توجه به شاخص ماهاني، .12
هم گيري حداقل از انرژي تابشي خورشيد در مواقع گرم سال فرا غربي باشد تا امكان بهره–ساختمان در جهت شرقي 

 .گردد

 .درصد مساحت نماي ساختمان را داشته باشد25تا15ها بايد مساحتي در حدودابعاد پنجره .13

 .باشد ماه از سال الزم مي2همچنين محلي براي خوابيدن در فضاهاي آزاد در طي  .14

  منابع
 دانشكده معماري و بررسي تعيين اقليم اصفهان و تعيين اصول و ضوابط طراحي مسكن، دفتر فني).1371(پورديهيمي، شهرام

  دانشگاه شهيد بهشتي،: تهران.شهرسازي
  نرهاي زيبا، دانشگاه تهران، دانشكده ه:تهران.ساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك ايران).1360(توسلي، محمود

  ايي، شماره نهم، اقليم انساني تبريز و نيازهاي حرارتي ساختمان، مجله تحقيقات جغرافيارزيابي زيست).1377(بخش، سعيدجهان
  دانشگاه  شهيد بهشتي تهران،  انتشارات :تهران. آسايش به وسيله معماري همساز با اقليم).1367(رازجويان، محمود
  ،18، 17مجله صفه، شماره . شرايط كوران هوا).1379(___________
  تهران،دانشگاه شهيد بهشتي  انتشارات :تهران. آسايش در پناه باد).1379(رازجويان، محمود
   دانشگاه تهران، :تهران. فيزيك عمومي، استفاده از انرژي خورشيدي در خانه و كارخانه و مزرعه).1345(اهللاروشن زائر، امانت

انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات :تهران.)جغرافيا(مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي).1369(رهنمايي، محمد تقي
  ر سازي،اري وزارت مسكن و شهشهرسازي و معم

  ،211ن و مسكن، نشريه شماره اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزاي ساختماني، مركز تحقيقات ساختما).1374(رياضي، جمشيد
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  .، تهران11اقليم وآسايش در ساختمان، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشريه شماره ).بي تا(__________
  ، 2، شمارهمجله فيزيكي، جلد سوم .انرژي خورشيدي براي ايران).1365(صميمي، جالل
  پهر، شماره مسلسل چهل و سه،تابش زمستاني خورشيد و شهرسازي اصفهان، مجله س).1381(طاوسي، تقي

  . انتشارات دانشكاه شهيد بهشتي،:تهران.گيري ساختمانخورشيد و جهت)بي تا(_طاهباز، منصوره
   انتشارات دانشگاه تهران،:تهران.انهاي اير تقسيمات اقليمي و رستني).1339(عدل، احمد حسين

  ، 37اقليم كاربردي دما و تشعشع در ارتباط با معماري، مجله رشد آمزش جغرافيا، شماره مسلسل ).1372(غيور، حسنعلي
  ، 28قيقات جغرافيايي، شماره اقليم انساني ايران، فصلنامه تحبررسي زيست).1372(كاوياني، محمدرضا
   ايران،سازي انتشارات شركت خانه:تهران.يم و معماري اقل).1363(كسمايي، مرتضي
قات ساختمان و مسكن، انتشارات مركز تحقي:تهران.هاي مسكونيبندبي اقليمي ايران مسكن ومحيط پهنه).1372(__________

  تهران،
  انشگاه تهران، انتشارات د:تهران.طراحي اقليمي، ترجمه وحيد قباديان و فيض مهدوي).1376(واتسون، دانلد و كنت، لب
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