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Email: m.ilanlou@mhriau.ac.ir                                                                              :نویسنده مسئول 

شهر  يمورد مطالعه: يشهر يمعمار در یمیاقل عناصر ریتأث یبررس
  ماهشهر

 گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ماهشهر، ایران. سیاوش خلیلی:

  گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ماهشهر، ایران. :*مریم ایالنلو
  

  چکیده: 
با  میتقمس يوندیپ د،ینمایمحافظت م یطیعنوان سرپناه از انسان در برابر سرما و گرما و حوادث محمسکن که به 

، به پژوهش نیشهر ماهشهر پرداخته است. در ا يدر معمار یمیعناصر اقل ریتأث یپژوهش به بررس نیدارد. ا میاقل
ابه و مش يهامیمنطقه و اقل یمیاقل یبه طراح ،یحرارت شیساخت و ساز با هدف آسا يبه الگو یابیمنظور دست

 یدانیم قیتحق قیکار از طر نیمساکن در بافت شهر پرداخته شده است. ا یداخل يفضا یحرارت شیآسا یبررس
ساله) موجود در سطح شهر در خصوص عناصر  30(آمار یهواشناس يهاستگاهیا لهیسواطالعات به يآورو جمع

 یمنظور بررسشهر ماهشهر به مینوع اقل نییصورت گرفته است. پس از تع منطقه یمیخاص اقل يهایژگیو و
ثر، مؤ يدما يارهایشهر ماهشهر بر اساس مع یمیاقل ستیز تیمساکن شهر ماهشهر، وضع یمیاقل يسازگار زانیم
 يترهارامپا یساعت يهاداده يکه بر رو يآمار -یلیتحل يهامحاسبه  شده است. سپس با استفاده از روش یونیگ

و  یمیاقل ستیز طیشرا رد،یگ یصورت م Climate Consultantو  Ecotect يافزارهاتوسط نرم یمیاقل
ر مؤثر تنها د يشاخص دما یابیکه در ارز دهدینشان م جیقرار گرفته است. نتا یمنطقه مورد بررس یساختمان

نشان داد که، شهر  کیکرومتری. نمودار سادقرار دار یمیاقل شیآسا طیآبان، اسفند و بهمن محدوده در شرا يماها
است. با  شیها خارج از محدوده آساماه گریقرار گرفته است و در د شیساعت در محدوده آسا 615ماهشهر در 

 طیشرا لیدلبه یمیاقل ستیز يهامحدوده مورد مطالعه، همه شاخص ییمایوکلیب یابیارز يهایتوجه به بررس
ه به ک نیا لیدلشهر به میبافت قد یبودند. در بررس یمیاقل شینامطلوب آسا طیمحدوده در شرا يباال ییدما
پراکنده بودند، در تمام ساعات  اطیها در اطراف حو معموالً اتاق شدیداده م تیکمتر اهم يدیتابش خورش يایزوا

ر پارامت نیماهشهر که دما مهمتر یمیاقل طیقسمت از ساختمان تابش وجود دارد که با توجه به شرا کیروز در 
 یها با ارتفاع کمساختمان نکهیا لیبه دل نیمهم است. همچن اریعامل بس نیاست ا یمیاقل شیعدم آسا جادیدر ا

  .قرار دارند شیعدم آسا طیوجود رطوبت در شرا لیبه دل نیساکن شدندیساخته م نیاز زم
  ، شاخص گیونی، شهر ماهشهرمؤثراقلیم، معماري، شاخص دماي  کلمات کلیدي:

  

http://jupm.miau.ac.ir/
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  مقدمه -1
  بیان مسئله:  -1-1

 قمناط بومی يمعمار ترکیب و يگیرشکل به توجه با
 از کی هر متفاوت يهاویژگی که یابیممیدر ایران مختلف

 رکیبت و شهرها يگیرشکل در فراوانی تاثیر ها،اقلیم این
 يهاوزهح دقیق تعیین بنابراین،. اندداشته مناطق این يمعمار
 مناطق یمیاقل مشخصات به دستیابی و کشور سطح در اقلیمی

 هر اقلیم با هماهنگ و مناسب يهاطرح ارائه در مختلف،
). 1391همکاران، و سلمانیان( دارد فراوانی اهمیت منطقه
 توجه موررد همواره طبیعی پدیده یک عنوانبه اقلیم

 شناسیاقلیم از هدف است بوده معماران و شهرسازان
 و فراتمس طبیعی رفتار تعیین و کشف از است عبارت

 يهایتفعال تمام تقریباً انسان، منافع جهت آن از يبرداربهره
 ای مستقیم کامل طوربه زندگی چرخه تدوام يبرا يبشر

 طول مامت در. باشدمی اقلیم و هوا ثیرأتتحت غیرمستقیم
 درصدد همواره طراحان يسازساختمان و يمعمار تاریخ
 ارانمعم حتی اندبوده هوایی و آب شرایط به گوییپاسخ

 ياتادانهاس و دقیق بیان يدارا اقلیمی طراحی سنتی اصطالحبه
 يشهرها در واقع يهاساختمان در خواه. اندبوده

 وبجن به رو و شده محافظت باد مقابل در که کوهستانی
 هک سنتی يمرکز حیاط يهاخانه پالن در خواه و باشندمی

 طراحی خشک و گرم اقلیم در شب يسرما حفظ جهت
 و اقلیم محلی، يهاسبک و بومی يبناها این در. اندشده
 ظردرن انسان يهافعالیت و حیات يمبنا عنوانبه هوا و آب

 منتج ازآنها ساختمان زیبایی و فرم نهایتاً که شده گرفته
 املشو  شودمی نامیده نیز ساختمان اقلیمی طراحیکه  شده
 نمعمارا و طراحان توسط هابنی طراحی در اصول يسر یک
 ایشآس نظر از بهینه يفضاها طراحی به منجرباشد که می

 طراحی. شودمی يانرژ مصرف در جوییصرفه و انسان

 انساختم یک يانرژ جانبه همه کاهش يبرا روشی اقلیمی
 عوامل مقابل در دفاعی خط اولین ساختمان طراحیاست. 
 آب تمام در). 2013 ویلیامسون،( است بنا خارجی اقلیمی

 در موجود طبیعی يانرژ ازها ساختماندر طراحی  هواها و
 موجب اقلیمی طراح. شودمی استفاده ساختمان اطراف

 اشندب يبهتر آسایش شرایط يداراها ساختمان که گرددمی
 و سرمایشی، و گرمایشیهاي سیستمبدون فشار به  و

 اصد و سر بدون ساختمان خود هاي مولد مرکزي،دستگاه
. آورد فراهم را آسایش شرایط کولر، و پنکه بدون و

 ابلمق در تنها نه اقلیم براساس شده ساختههاي ساختمان
 طمحی یک بلکه دارند خوبی عملکرد يجو نامساعد عوامل
 چون عواملی. کنندمی فراهم نیز زیبا و سالم انسانی

 يبناها يمعمار سبک و نوع در... و باد رطوبت، حرارت،
  ) 2012 سام،( باشدمی ثرؤم شهر
 رنظ از که ابدیمی تحقق انسان یحرارت شیآسا یزمان
 داشته قرار شیآسا طیشرا در یجسم و يفکر ،یذهن

 بودن یخنث که اعتقادند نیا بر محققان از ياریبس. باشد
 رد است، یحرارت شیآسا از ترقیدق يریتعب یحرارت

 نه و کندمی سرما احساس نه انسان یطیمح نیچن
 از یناش یموضع یناراحت احساس نه و گرما احساس

 ضیف و انیقباد( ناهمگون لباس و سرد اتاق و هوا کوران
 داخل يهوا حرارتی وضعیت). 1384 ،يمهدو

 يزاحرارت عناصر عملکرد از نظر صرف ساختمان،
. است اقلیمی شرایط تابع حرارتی،هاي سیستم یا داخلی
 ياهو حرارتی وضعیت در اقلیمی شرایط تأثیر میزان
 و ساختمان مقیاس و نوع به ساختمان، داخل

 بستگی آن خارجی يجدارها ساختمانی خصوصیات
 آسایش شرایط بررسی منظوربه). 1391 شالباف،( دارد

 عیینت در اقلیمی شرایط تأثیر و ساختمان داخل در انسان
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  149  موردي شهر برازجان)پاتوق، فضاي جمعی شهري و معماري و محل تعامالت اجتماعی و فرهنگی (نمونه 

 

 

 یونیگ ،مؤثر دماي معیار از ساختمان يکالبد خصوصیات
 فادهاست با. شودمی استفاده ساختمان حرارتی نیازهاي و
 تمانیساخ بیوکلیمائی شرایط بررسی به معیارها، این از
  .شد پرداخته ماهشهر شهر در
  انگیزه و ضرورت تحقیق:  -1-2

 دهش درك کیفیت گیرياندازه گذشته دهه چند طول در
 مطالعاتهاي حوزه از یکی به مسکونی،هاي محیط از

 داراي و است شده تبدیل مختلف کشورهاي در شهري
 اقتصادي و محیطی اجتماعی، چندگانههاي لفهؤم

 آن نقش دلیلبه شهرها در شاخص این به توجه. باشدمی
 شهري ریزيبرنامه و مدیریت در کارآمد ابزاري عنوانبه
 رهاشه بودن زیست قابل میزان تعیین کلی طوربه و

 رارتیح شرایط به بخشیدن بهبود است یافته فزونی
. ستا بوده معمول ما کشور در دیرباز از زیستی، يفضاها
 رد جوییصرفه به ساختمان، در نیروها این از استفاده
 شآسای کیفیت ارتقاء به آن از مهمتر و سوخت مصرف

 محیط سازيسالم و مسکونیهاي محیط بهداشت و
 داخلی يفضاها کنترل نظر از. شودمی منتهی زیست

 طبیعی،هاي انرژي از استفاده در گام اولین ساختمان،
 مسکونی محیط کلی طوربه و ساختمان سازيهماهنگ

 ضرورت و است. اهمیت آن بر حاکم اقلیمی شرایط با
 کلیه داخلی فضاهاي طراحی و ساز و ساخت به توجه

 که مسکونیهاي ساختمان الخصوص علی ها؛ساختمان
 موجودات سایر و انسان استفاده مورد مستقیم طور به

 أثیرت اکوسیستم روند گیريشکل در و گیردمی قرار زنده
 رو این است، از واضح امري داشت، خواهد سزایی به

 در میاقلی شرایط با شهر  بافت سازگاري میزان بررسی
  .است برخوردار ییسزابه اهمیت از ماهشهر محدوده

  اهداف پژوهش -1-3

   یاهداف ای هدف به دنیرس يراستا در یپژوهش هر
 عدهقا نیا از زین یقیتحق کار نیا لذا رد،یگمی انجام
 انجام از هدف. است یاهداف يدارا و نبوده یمستثن

  باشد:می لیذ موارد شامل قیتحق نیا
  اهشهرم شهر در اقلیمی شرایط با بافت سازگاري . بررسی1
  ماهشهر اقلیمی آسایش شرایط . بررسی2
  اقلیم با همساز مسکن بهینه الگوي جهت مدلی .ارائه3
  شینه تحقیق:یپ -1-4

 بومی مسکن اقلیمی طراحی بررسی به ،)2008( بولت
 یطشرا با مساکن تطبیق و چین مختلفهاي استان در

هاي ارزش کننده منعکس که هوایی و آب و محلی
 شنهادپی و پرداخته باشد منطقه هر بومی دانش و سازگار

 .شود استفاده آینده يبراها طراحی نوع از این دهدمی
 در را فعال ریغ يدیخورش داتیتمه ،)2011( جانسون

 يرهایمتغ با رابطه در هند یشرق شمال یبوم يمعمار
 یطراح ،يریگ جهت و ساز و ساخت فرم به مربوط

 يضاهاف يریقرارگ بیترت ،یعیطب تهویه سایه، ها،توده
 آب همنطق تمام يبرا فضاها این ساکنان تیفعال و یداخل

 نهیمز در را یشنهاداتیپ و دادند قرار یبررس مورد یهوای و
 ینمسکو يفضاها در نهیبه یحرارت آسایش نمودن فراهم

 همکاران و يتو .دادند ارائه مطالعه مورد ینواح يبرا
 کیماتیوکلیب شیآسا طیشرا نییتع و مطالعه به ،)2011(

 منطقه و يشهر ،ییروستا سه منطقه در ارزروم شهر در
 مناطق هک گرفتند جهینت و پرداختند هیترک یجنگل يشهر
 شیساآ شاخص با يشتریب يسازگار  سد یجنگل يشهر

 زین ،)2012(  گراب و بودن .دارد استفاده مورد یحرارت
 ود از تونس شهر پنج در یحرارت شیآسا یبررس به

 در نفر ستیدو از خود قیتحق در آنها یمیاقل منطقه
 رد خود یعیطب و پرداختند  یزندگ طیشرا خصوص
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 کرده سؤال کسالی از ماه هر در یزندگ محل و کار محل

 سهیمقا یحرارت شیآسا يشاخصها با را آن جینتا و
 ادارمعن ارتباط وجود نشاندهنده آنها مطالعه جینتا. کردند

 يهاشاخص با شده اعالم یحرارت شیآسا طیشرا نیب
 مقاله در ،)2012( رابرتمارانزاست.  بوده یحرارت شیآسا

 استفاده مورد یمفهومهاي مدل از يتعداد حیتشر به يا
 تیفیک و يشهر ینیع طیشرا نیب ارتباط یبررس يبرا

 امانج روند یبررس به سرانجام و است پرداخته یزندگ
هاي پژوهش و ستیز طیمح با مرتبطهاي استیس

 يشهر یزندگ تیفیک مطالعات نهیزم در يرفتار
  .پردازدمی

  توان به تحقیقات ذیل اشاره نمود:می در ایران
 فرسوده و یمیقدهاي بافت بررسی به ،)1390( یزدي
 نضم قیتحق نیا و پرداخت راهبردها وها استیس ،يشهر
 لتع شهرضا، یمیقد يبافتها موضوع جانبه همه یبررس
 در ار بافتها نیا در بیتخر و یفرسودگ رشد به رو روند
 بودن نییپا شامل تیاهم بیترت به یاصل يرهایمتغ قالب

 و مسکن هیته سهولت بها، اجاره بودن نییپا درآمد،
 ادهز فرج .است نموده يریگجهینت و یبررس را آنها مهاجرت

 هرش يساختمانها يمعمار انطباق یبررس به ،)1390( اصل
 رداختپ یماهان روش به آن یمیاقل ستیز طیشرا با سنندج

 نیشتریب شهر میقد بافت ،یماهان اریمع اساس بر و
 را يارسازگ نیکمتر دیجد بافت و یمحل میاقل با يسازگار

 مساکن از درصد 50 حدود گفت توانمی مجموع در. دارد
 و مانیز .هستند سازگار محل یمیاقل طیشرا با سنندج شهر

 يریگجهتهاي تیاولو نیبهتر نییتع ،)1392( همکاران
 یمیاقل طیشرا اساس بر زنجان شهر در یساختمان يبناها

 هرش درباره يمورد مطالعه با قیتحق نیا در. اندنموده ارائه را
 ابتدا يدیخورش يانرژ يحداکثر استفاده يبرا زنجان

 يبرا نجانز کینوپتیس ستگاهیا از ازین مورد یمیاقل اطالعات
 يابرها جهت نیبهتر تینها در. دیگرد هیته ساله 40 دوره

 نیا بر که دیگرد نییتع زنجان شهر در ساختمان ساخت
 225 و درجه 135هاي جهت نیبهتر قیتحق نیا اساس
 بررسی به ،)1392( سرایی .باشدمی یموتیآز هیزاو درجه

 شهر دیجد و میقد يبافتها در یزندگ تیفیک یقیتطب سهیمقا
 نیا در آمده دست به جینتا به توجه با  و پرداخت زدی

 مرغ یعل يشهر میقد محلّات که افتیدر توانمی پژوهش
 یزندگ فیتیک ک،یارگان -یبوم ياکولوژ از يبرخوردار

 تیفیک نیا. دارد شدهریزي برنامه مناطق به نسبت يتر نییپا
 و امکانات بهداشت، تیوضع محلّه، يارهایمع در

 شش لّهمح در تیامن ژهیو به و تیریمد ،یحیتفر الت،یتسه
 جمعه .رسدمی انهیم به نسبت مقدار نیتر نییپا به يریبادگ

 یمسکونهاي ساختمان یمیاقل یطراح ،)1393( يزاوندید
 ررسیب راها ساختمان يریگجهت بر دیتأک با بجنورد شهر

 دارا با بجنورد شهر که دهدمی نشان حاصله جهینت. نمودند
 راراستق جهت عمده خشک، مهین و سرد میاقل طیشرا بودن

 يورود حسب بر( یجنوب -یشمال صورت بهها ساختمان
 ادب ورود ها،ساختمان استقرار یاصل هدف. است) ساختمان

 در ناب داخل در آفتاب نفوذ از يریجلوگ جهت ساختمان به
 داخل هب آفتاب تیهدا وها تابستان خصوص به گرما مواقع

 حرارت اتالف از يریجلوگ و سرد مواقع در ساختمان
 گفت توانمی نیا بر عالوه باشدمی باد لهیوس به ساختمان

 طلوبم یبانیسا انتخاب با زین تاکنون گذشتههاي زمان از
 دیورشخ یافتیدر يانرژ عیتوز يبرا مناسب کارراه تواندمی
 بجنورد شهر یمسکونهاي ساختمان در باد وزش جهت و

 بافت يسازگار میزان بررسی به ،)1394( باشد. قربانی
 و پرداخت سنندج شهر در اقلیمی شرایط با قدیم و جدید

 نبیشتری يدارا شهر قدیم بافت ماهانی، معیار اساس بر
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 کمترین يدارا جدید بافت و محلی اقلیم با يسازگار
 مساکن از درصد 50 حدود مجموع در و باشدمی يسازگار

 شکینیم .هستند سازگار محل، اقلیمی شرایط با سنندج شهر
 شهري دگیزن کیفیت تحلیل و تطبیقی مقایسۀ به ،)1395(

 نتایج، براساس و پرداخت قدیم و جدیدهاي محله در
 در ندگیز کیفیت تربودن مطلوب بر مبنی پژوهش فرضیۀ
 ساکنان رضایتمندي امتیاز میانگین و شد تأیید جدید بافت
 میانگین با ظفریه محلۀ و 2/72 میانگین با قطارچیان محلۀ

 ارآشک را محله دو ساکنان رضایتمندي تفاوت میزان 3/44
 عامل دو تأثیر معناداري ها،فرضیه سایر بررسی در. ساخت
 ندگی،ز کیفیت از رضایت میزان بر مسکن و محله کیفیت

 اکنانس اقتصادي اجتماعی وضعیت تأثیر معناداري و تأیید
  .شد رد شانزندگی کیفیت از رضایتمندي میزان بر

  سواالت و فرضیات پژوهش  -1-5
  پژوهشسئوال 

 رماهشه شهر بافت در که اقلیمی پارامتر مهمترین .1
  است؟ مورد کدام گیرد قرار بررسی مورد باید
  پژوهشفرضیه 

 افتب در که اقلیمی پارامتر مهمترین رسدمی رنظ به .2
 .است دما ،گیرد قرار بررسی مورد باید ماهشهر شهر

  روش پژوهش -6-1
 آید،می دست به پژوهش مسیر در که اطالعاتی هر
  . گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد بایستمی
 اطالعات تمامی در بایستها میداده تحلیل و تجزیه .1

  .پذیرد صورت کل تا جزء از
 صورت به اطالعات ساده نمایش از تحلیل و تجزیه .2

 یریاض پیچیده مفاهیم تا... وها طرح یا جداول نقشه،
  .شودمی شامل را

 آسایش هدف با ساز و ساخت الگوي به دستیابی براي
 و مشابه هاي اقلیم و منطقه اقلیمی طراحی به حرارتی،
  تباف در مساکن داخلی فضاي حرارتی آسایش بررسی

 به اطالعات آوري جمع و میدانی تحقیق طریق از شهر
 طحس در موجود هواشناسیهاي از ایستگاه استفاده وسیله
 اقلیمی خاصهاي ویژگی و عناصر خصوص در شهر

 اطالعات از استفاده همچنین. شد خواهد استفاده منطقه
 ردهايدستاو و نتایج به رسیدن در شایانی کمک نماها اقلیم
 در پژوهش این استفاده موردهاي داده .نمود خواهد بهتر
 هشهرما شهر سینوپتیک ایستگاه ساله 30 يآمار دوره یک

 یمیاقل يسازگار میزان بررسی منظوربه. اندشده استخراج
 هرماهش شهر اقلیمی زیست وضعیت ماهشهر، شهر مساکن

 . شده است  ، گیونی محاسبهمؤثرمعیارهاي دماي  اساس بر
 توسط آماري -تحلیلیهاي روش از استفاده با سپس و

 افزارهاي نرم با اقلیمی، پارامترهاي ساعتیهاي داده
Ecotect وClimate consultant و اقلیمی زیست شرایط 

  گرفته است.  قرار بررسی مورد منطقه ساختمانی
  هاشاخص و متغیرها معرفی -1-7

  اقلیمی پارامترهاي: مستقل متغیر
  شهر ماهشهر بافت: وابسته متغیرهاي

  پژوهش قلمرو و محدوده-1-8
  شهرستان بندرماهشهرموقعیت جغرافیایی -8-1-1

لومتر مربع مساحت در یک 5/7312شهرستان بندرماهشهر با 
 دهانۀ یشمال ساحل جنوب استان خوزستان و در

 يلومتریک 12 در و فارس جیخل یغرب شمال در یخورموس
 به شمال از است. واقع ینیخم امام بندر یشرق شمال

 بهبهان، شهرستان به شرق اهواز، از و رامهرمز يهاشهرستان

امام  به بندر جنوب از و شادگان، شهرستان به غرب از
 است.د محدو یخورموس و فارس جیخمینی، هندیجان، خل
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 49شمالی و  قه عرضیدق 33درجه و  30ن یب بندرماهشهر

تان شهرس نیقه طول شرقی قرار دارد. بلندي ایدق 13درجه و 
 نیا است. بندرماهشهر شهر است. مرکز آن 5ا یاز سطح در

 سه ،ینیخم امام و بندر يمرکز بخش دو يدارا شهرستان

 بندر میقد بندرماهشهر (درهاي نام به سه شهر و دهستان،

 است چمران و سابق) (شاهپور ینیخم امام بندر معشور)،
  ).1) (شکل 1389(سالنامه آماري استان خوزستان، 

  
  : نگارندگان) ترسیم(نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در خوزستان :1شکل شماره

  نظري مبانی و هادیدگاه مفاهیم، 2-1-8
  شهري بافت.1

 هک است تغییر حال در و ایپو کمیتی شهر هر بافت
 را نآ گیريبافت شکل چگونگی و شهر کالبدي وضع

 بندي دانه شهر هر بافت. سازدمی انینما زمان طول در
 قدارم و خالی و پر فضاهاي عنیی شهر کالبدي فضاي

 حد و رابطه چگونگی و گریکدی به نسبت راها آن

 اطاتارتب شبکه و کندمی مشخص راها آن بین کیینزد
 اهکوچه وها راه کلی خصوصیات و دسترسی نحوه و

 اصلیهاي راه توانمی ان توسط و دینمامی اشکار را 
  .)(Dajian, 2010داد تشخیص را فرعی و
  میاقل.2

 مدت دراز در محل یک غالب يهوا ي مطالعه اقلیم
 یک توصیف در که هوا يآمار اطالعات مجموعه. است
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 ،يمحمد( دارد نام اقلیم کند،می کمک منطقه یا مکان
 در طوالنی مدت یک در يجو متوسط حالت). 1390
 بررسی از که گویندمی هوا و آب را معین محلی
 از يگیرمعدل و يبند جمع و هوا مختلفهاي حالت

. شودمی مشخص طوالنی مدت در هواشناسی آمار
 در کوتاهی مدت يبرا که موقت و معین يجو شرایط

 يجو وضعیت یا هوا اختصاراً گردد غالب منطقه یک
 دتم دراز در يجو وضعیت این میانگین شود،می گفته

  ).1391 فرجی،( نامندمی اقلیم را
 اقلیمی -زیستهاي .شاخص3

  دماي مؤثر:شاخص 
تعیین کننده محدوده هاي یکی از شاخص مؤثردماي 

شود که به دماي خشک و تر وابسته می آسایش محسوب

است و شرایط راحتی و آسایش انسان را متناسب با 
). دماي 1368دهد (کسمایی، می جهت وزیدن باد نشان

مؤثر عبارتست از: دماي هواي آرام و اشباع شده اي که 
وجود تابش همان تأثیري را داشته باشد که بتواند بدون 

تعیین دماي هاي هواي مورد نظر دارد. یکی از روش
 مؤثر و ضریب آسایش، استفاده از رابطه و فرمول زیر

  ):1380باشد (علیجانی، می
  

  :                                                              1رابطه 
ET=T-0.4(T-10) (1-RH/100)   

ET  دماي مؤثر :  
T : دما)˚ (c  

: RH (%) رطوبت نسبی  
درجه بندي ضرایب آسایش حاصل از رابطه فوق در 

  مشخص شده است. 1جدول 

  درجه بندي ضرایب آسایش حاصل از شاخص دماي مؤثر  :1شماره جدول 
ET یب حرارتیضر  ET یب حرارتیضر  
 خنک  5/15تا 		8/17 ار گرمیبس  <30

 خنک یلیخ 67/1تا  5/15 یشرج 5/27تا 		30

 سرد 67/1تا  -10 گرم یلیخ 6/25تا  5/27

 سرد یلیخ -10تا 		-20 گرم 2/22تا  6/25

 سرد اریبس > -20 شیآسا 8/17تا 		2/22

  )1380 منبع: علیجانی،(
 گیونی شاخص

 ،یاولگ روش هايتیمحدود به اشاره با یونیگ ،1969 سال در
 جدول، نیا. نمود شنهادیپ را یساختمان کیماتیوکلیب جدول
 در يترقیدق طوربه را انسان شیآسا منطقه که آن برعالوه
 مرطوب، يدما صورتبه( هوا رطوبت و دما با رابطه

 حدود دهد،می نشان) آب بخار فشار و ینسب رطوبت
 یتحرار طیشرا میتنظ در زین را مختلف عناصر يسودمند

 ).1989 گیونی،( دینمامی مشخص ساختمان داخل يهوا

 ات دارد نیاز ساختمان یک که خصوصیاتی روش این در
 منطقه در اقلیمی شرایط تأثیر تحت آن داخلی يهوا

 ياهو تغییرات و شرایط با رابطه در گیرد قرار آسایش
 منظوربه گیونی. است گردیده مشخص ساختمان پیرامون
 جدول يبرروهایی منحنی ترسیم با عملی، استفاده

 وصیتخص طبیعی، تهویه از استفاده میزان سایکومتریک
 و داخلی يهوا به رطوبت افزودن ساختمانی، مصالح

 رد را مکانیکیهاي دستگاه از استفاده ضرورت همچنین
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 تمانساخ پیرامون يهوا گوناگون گرمایی شرایط با رابطه

 بیوکلیماتیک را آمده دست به نمودار و نموده مشخص
 ذیل شرح به روش اساس. است نهاده نام ساختمانی

 سردترین حداکثر نم و حداقل يدما متوسط -1: باشدمی

 شانن جدول يرو مثلث عالمت با که آیدمی دست به نقطه
 حداقل و هوا يدما حداکثر متوسط -2 شودمی داده

 عالمت اب و آیدمی دست به نقطه گرمترین نسبی رطوبت
  )2 شکل( شودمی داده نشان نمودار يرو دایره

  
  )(Givoni, 1989  گیونی ساختمانی بیوکلیماتیک نمودار :2شماره لشک

  :اصلی بحث. 3-1-8
  (ET) مؤثر يشاخص دما

  آید. می به دست 1با استفاده از رابطه  ETا ی مؤثر يدما
نتایج درجه بندي ضرایب آسایش از رابطه دماي مؤثر شهر 

هاي ماه 2به جدول  آمده است. با توجه 2ماهشهر در جدول 
شرایط  95/17و آبان با  39/17، اسفند با 8/13بهمن با 

هاي باشند و ماهمی آسایش را دارا بیوکلیمایی خنک همراه با
شرایطی گرم با آسایش  46/25و مهر با  25/23فروردین با 

، 99/35، تیر با 73/34خرداد با هاي باشند. در ماهمی را دارا
رم گ شرایط بیوکلیمایی 86/30و شهریور با  96/34مرداد با 

از ها و شرجی است که نشان دهنده خارج بودن این ماه
 25/13ر با و آذ 98/11دي با هاي محدوده آسایش است. ماه

باشد که باز هم شرایط می شرایط اقلیم خیلی خنک را دارا
نظر سردي هوا وجود دارد.  عدم آسایش در این دو ماه از

تنهایی شرایط گرما به 40/30اردیبهشت با و فقط در ماه 
).3شماره دهد (شکل می نشان آسایش را نیز عدم
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   1365-95مختلف در شهر ماهشهر طی دوره آماري هاي درجه بندي ضرایب آسایش ماه :2شمارهجدول 
ماه

فروردین  
اردیبهشت  
  

خرداد
تیر  
مرداد  

شهریور  
  

مهر
آبان  
آذر  
دي  
بهمن  

اسفند  
  

میانگین 
  دماي مؤثر

25/23  40/30  73/34  99/35 96/34 86/30 46/25  95/17  25/13  98/11  8/13 39/17 

ب یضر
  یحرارت

گرم با 
  گرم  آسایش

گرم و 
  شرجی

گرم و 
 شرجی

گرم و 
 شرجی

گرم و 
 شرجی

گرم با 
  آسایش

خنک با 
  آسایش

خیلی 
  خنک

خیلی 
  خنک

خنک با 
 آسایش

خنک با 
 آسایش

(محاسبات: نگارندگان) 
    

  

  (ترسیم: نگارندگان)نمودار شاخص آسایش بیوکلیمایی دماي مؤثر شهر ماهشهر  :3شمارهشکل 
  یونیشاخص گ -

 روشهاي تیمحدود به اشاره با یونی، گ1969 سال در

 شنهاد نمود.یرا پ یساختمان کیماتیوکلیب جدول ،یاولگ
 به را انسان شیمنطقه آسا که آن بر عالوه جدول، نیا

 (به صورت هوا و رطوبت دما با رابطه در يقتریدق طور
 نشان آب) بخار فشار و ینسب رطوبت مرطوب، يدما
 در زیرا ن مختلف عناصر يسودمند حدود دهد،می

 
1 Givoni 

 مشخص ساختمان داخل يهوا یحرارت طیشرا میتنظ
  ).1989، 1(گیونی دینمامی
 نمودار يرو برهایی یمنحن میترس با )1969( یونیگ

 طیو شرا انسان شیآسا رابطه (که 2کیکرومتریسا
 مناسب مشخص یدقت با را اطرافش طیمح ییگرما
 هیتهو استفاده از حدود و يسودمند زانیم د)ینمامی
 ، افزودنیساختمان مصالح اتی، خصوصیعیطب

2 Psychorometric chart 
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 از ضرورت استفاده نیهمچن و یداخل يهوا به رطوبت
 ییط گرمایشرا با رابطه در را یکیمکانهاي دستگاه

 است. مشخص نموده ساختمان رامونیپ يهوا گوناگون
 فعال يدیخورشهاي ستمیس از استفاده 1981 سال در

 نمودار 4 شد. در شکل افزوده نمودار به فعال ریغ و

 شهر در یساختمان یمیاقل -ستیشده ز اصالح
ی حرارت با انتقال وضعیت است. شده داده نشان ماهشهر
 4سال بر جدول بیوکلیماتیک، شکل هاي کلیه ماه
 یساختمان یمیاقل -ستیشود. نمودار زمی حاصل

دهد؛ فقط در دو ماه از سال می نشان ماهشهر شهر
روز هوا در  (اسفند و آبان ماه) و در گرم ترین ساعات

گرم سال هاي ماه منطقه آسایش قرار دارد. در
است  (اردیبهشت ماه تا مهر ماه) دماي هوا در حدي

مطبوع کامالً هاي که استفاده از وسایل و دستگاه
ال س ضروري است. با توجه به این شکل در سه ماه از

(خرداد، تیر و مرداد) حدود تغییرات شرایط حرارتی 
شهریور نیز  هوا کامالً خارج از محدوده آسایش، در ماه

ها در مدت کوتاهی از شبانه روز (نیمه شب تا قبل تن
قرار گرفته  از طلوع آفتاب) هوا در محدوده آسایش

 گرمهاي است. در مواقعی از ساعات روزهاي ماه
ساختمان یا با  توان با ایجاد جریان هوا در داخلمی

استفاده از خاصیت زمان تأخیر مصالح ساختمان، عایق 
ساختمان را کنترل  داخل هواي ها،حرارتی در جداره

نمود. اما کنترل نهایی هواي ساختمان به ویژه در 
اردیبهشت و خرداد ماه هاي گرمترین ساعات روز ماه

تنها با استفاده از سیستم تهویه مطبوع و کولر گازي 
 براي گرم کردن ساختمان امکان پذیر است. در زمستان

ید توان به مقدار زیادي از انرژي حرارتی خورشمی
ند آذر تا اسفهاي ساعات ماه استفاده کرد و در سردترین

خورشیدي غیر فعال، یعنی اجزاء و هاي ماه سیستم
منظور جذب شده به عناصر ساختمانی طراحی

د تواننمی و استفاده از انرژي خورشیدي، سازيذخیره
حدودي براي گرم نگه داشتن  حرارت مورد نیاز را تا
  .ساختمان را تامین کنند

  
  : نگارندگان)ترسیم( یونیگ روش ماهشهر به شهر یساختمان کیماتیوکلیب نمودار 4شکل 
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 نمودار سایکرومتریک از مهمترین نمودارهایی است که
ساعتی  چه ماهشهرتوان با آن مشخص نمود که شهر می

نیاز هایی در محدوده آسایش قرار دارد و در چه محدوده

رد. گرمایش دا مکانیکی براي سرمایش وهاي به دستگاه
ساعت در  615در  ماهشهربا توجه به این نمودار، شهر 

  ).5(شکل  قرار گرفته است محدوده آسایش

  
  (ترسیم: نگارندگان) Climate Consultantدر نرم افزار ماهشهر نمودار سایکرومتریک شهر  -:5شکل 

 یدستیاب يبرا شودمی مشاهده 6در شکل  که طور همان
 استفاده یداخل یفضای در یحرارت آسایش شرایط نیتأم و

 شهرهاي ساختمان در ر فعالیغ يدیخورش ستمیس از

 نحوه اساس نیاست بر هم يضرور اریبس يامر ماهشهر

 در فصول تا گردد يگذار الگو يا گونه به باید بنا یطراح

 میمستق تابش شکل به يدیخورش ياز انرژ بتوان زمستان
 و جست بهره روز طول در آن رهیذخ و یداخل يفضا بر
 گردید. از آن ورود ناخواسته از مانع فصول گرم در اما

ستم یس به ییاب دست پارامتر نیاول نمود انیب باید رو این
 ساختمانیک  جوانب در یتمام با فعال ریغ يدیخورش

 يبهرمند منظوربه بنا يریقرارگ تیموقع نییتع یمسکون
 يفضا در شده یاد ن اصلیاست. تأم یتابش يانرژ از نهیبه

 نظر عرصه مورد کامل انطباق به منجر نهایت در ساختمان
 با کامل انطباق سبب به ین آسایش حرارتیتام يراستا در

 يریگبهره عالوه بر شهر ماهشهر بر حاکم یمیاقل شرایط
  .شد خواهد یعیستم تهویه طبیس از

  
  گرم و سرد فصول يروزها اساس بر شهر ماهشهر یساختمان میزیست اقل نمودار :6شکل 

  (ترسیم: نگارندگان) Climate Consultantسال در نرم افزار 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1396و یکم، زمستان  شماره سیریزي شهري، سال هشتم، نشریه پژوهش و برنامه  158

 
  ساختماننیازهاي حرارتی 

شود می مواردي که برداشت 3در نمودار محدوده دمایی
این است که بیشترین دماي سال در مرداد ماه و کمترین 

  ).7 باشد (شکلمی دماي مطلق در دي ماه

  

  (ترسیم: نگارندگان) Climate Consultantدر نرم افزار  شهر ماهشهرنمودار محدوده دمایی  7شکل 
  

 4، نمودار میانگین ماهانه اتالف دمایی روزانه8در شکل 
  شود این است که:می مواردي که برداشت

  توان فهمید که اتالف می قرمزبا توجه به خطوط
  ساعته در تیر ماه از همه بیشتر است.  24دمایی 

 در خرداد ماه و کمترین آن در  5بیشترین تشعشع افقی

  آذر ماه است.
 در خرداد ماه و کمترین آن  6بیشترین تشعشع معمولی

  در دي ماه است.
 در تیر ماه و کمترین آن  7بیشترین تشعشع پخش شده

 در آذر ماه است.

  
  
  
  
  
  
  

 
3 Tempurtur range 

4 Monthly diurnal average 

5 Global horiz radiation 

  
  
  
  
  
  
  

6 Direc normal radiation 

7 Diffuse radiation 

 Climate Consultantدر نرم افزار نمودار میانگین ماهانه اتالف دمایی روزانه شهر ماهشهر : 8شکل 
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 روش از نیز ساختمان حرارتی ينیازها محاسبه منظوربه

حرارتی استفاده هاي آستانه يهم دماهاي ترسیم منحنی
 يدما ساعته دو تغییرات از استفاده با است. بدین منظور شده

 مشخص شدههاي سپس محدوده 3جدول شماره  ماه هر

 صورت ، بهشهر ماهشهر ساختمان بیوکلیماتیک جدول در

  ). 9اند (شکل شماره شده ترسیم همدما منحنی
  

  ساعته دو زمانی فواصل در شهر ماهشهر ساعتی يدما : تغییرات3 جدول
  ماه

 ساعت
 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

15 11 5/9 9/10 6/15 22 2/27 31 7/31 5/29 1/26 4/20 0 

14 10 5/8 10 5/14 8/20 9/25 6/29 2/30 2/28 8/24 2/19 2 

11 1/9 8 2/9 3/13 2/19 1/24 1/28 8/28 6/26 5/23 1/18 4 

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

5/13 6/9 2/8 14 14 20 25 29 5/29 5/27 2/24 7/18 8 

7/19 2/15 2/13 9/14 6/20 3/28 3/43 7/37 5/38 7/36 1/32 9/25 10 

4/23 5/18 16 9/17 5/24 1/33 5/39 43 4/43 8/41 9/36 30 12 

2/25 3/20 5/17 4/19 5/26 9/35 5/42 8/45 3/46 5/44 2/39 1/32 14 

2/24 5/19 8/16 6/18 5/25 3/34 9/40 1/44 9/44 43 9/37 9/30 16 

2/21 6/16 2/14 16 2/22 3/30 5/36 9/39 5/40 7/38 34 5/27 18 

9/17 5/13 7/11 2/13 6/18 9/25 5/31 35 7/35 8/33 7/29 7/23 20 

2/16 2/12 5/10 12 17 9/23 2/29 9/32 5/33 5/31 7/27 22 22 

15 11 5/9 9/10 6/15 22 2/27 31 7/31 5/29 1/26 4/20 24 

(محاسبات: نگارندگان) 

 ينیازها ساالنه درصد توانمی مذبور از شکل با استفاده
و نحوه  تعیین کرد را شهر ماهشهردر  ساختمان حرارتی

هاي آستانه .نمود مشخص را نیازهااین  به پاسخگویی
ر به ماهشه شهر در ساختمان داخلی يفضاها حرارتی

  باشد.می زیر شرح
  درجه: حد باالي نیاز به گرمایش مکانیکی. 3دماي 

 از يگیربهره در مناسب شرایط پایین درجه: حد 7 يدما

 فعال. غیر صورت به يخورشید يانرژ

 یا محصور يفضاها در آسایش پایین درجه: حد 14 يدما

 گرمایش ساختمان. در داخلی حرارت از امکان استفاده

 يفضاها در آسایش منطقه پایین درجه: حد 18 يدما
 سایه. واقع در داخلی

 يفضاها در آسایش منطقه يباال درجه: حد 21 يدما
  سایه. واقع در داخلی

  :که گرددمی مشخص نظر شکل مورد به توجه با
 

  است. سال کل از درصد 0 مکانیکی گرمایش به نیاز-1
 از درصد2/19يخورشید يانرژ از يگیربهره امکان-2

 سال است. کل
 سال کل از درصد 4/8بسته يفضاها در آسایش شرایط-3

 است.
 است. سال کل از درصد 5/9آسایش کامل شرایط-4
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 ساختمانی سنگین مصالح از يگیربهره امکان-5

 است. کل سال از درصد9/62
 مشخص ماهشهر ایستگاه يبرا آمده دست به نتایج به نظر با

 از درصد 9/62حدود يچیز منطقه در آسایش که شرایط شد

 به نیاز و گیردمی قرار گرم) (خیلی شرایط نامطلوب کل در

 آسایش شرایط همچنین دارد، سرمازا وسایل از استفاده

 برخوردار کمی بسیار از میزان سال طول در کامل مطلوب
 محیطی مطلوب از شرایط يگیرصورت بهره در باشد. کهمی

 آسایش افزایش شرایط امکان مناسب) مصالح و (سایه

  دارد. وجود سال در طول 4/37حدود در منطقه تا مطلوب
  

  
  (ترسیم: نگارندگان) Surfer در  نرم افزارشهر ماهشهر  ساختمان داخل حرارتی : نمودار هم دماي نیاز9شکل 

  
  نتیجه گیري:  4-1-8

هاي تیفعال، به عنوان بستر یمیاقلهاي لیشناخت پتانس
و  یطیمحهاي يزیه و اساس غالب برنامه ری، پایانسان

 قیفن تویچه تضم دهد؛ چنانمی لین را تشکیش سرزمیآما
، یعمران ،يشهر توسعه هاييزیربرنامه غالب کامل

د یآمی به دست ییهنگا يو جهانگرد ي، معماریسکونتگاه

 گوناگون آنهاي که با شناخت آب و هو ا و استفاده از توان
همراه باشد. ماهشهر داراي آب و هواي گرم و مرطوب 

درجه در تابستان تا صفر درجه  50باشد. دماي آن بین می
هاي کند. بندرماهشهر داراي شرجیدر زمستان تغییر می

 ردادمشدید و آزار دهنده در نیمه دوم تابستان، یعنی نیمه دوم 
 100باشد به شکلی که رطوبت نسبی تامی شهریورتا اواخر 
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ماه تا معموالً  تیرو اوایل  خردادرسد. از اواخر درصد می
  .به شدت آزار دهنده است ماه، باد گرم دمردانیمه 

رین تگرم از یکی جغرافیایی خاص شرایط علتبه ماهشهر
 هشهرهاي ایران است و در تقسیمات اقلیمی کشور ب

بسیار گرم و هاي کلی این شهر داراي تابستان طور
معتدل است. یکی از عناصر اقلیمی مؤثر بر هاي زمستان

 مختلفهاي در ساعتمسکن مقدار نفوذ تابش آفتاب 
باشد که تابع عرض می مختلف سالهاي و ماه

باشد. مقدار تابش آفتاب بر سطوح می جغرافیایی شهر
ترین عرض  شمالی (نزدیک 31˚قائم در عرض

 جغرافیایی به ماهشهر) بدین قرار است:

  بیشترین مقدار تابش آفتاب بر دیوارهاي جنوبی
باشد و می خرداد ماهدر آذر ماه و کمترین مقدار آن در 

 حداکثر تابش آفتاب برروي این دیوارها در ظهر صورت
دیوارهاي جنوب شرقی و جنوب غربی در  .گیرد می

گیرد. یم زمستان بیشتر از تابستان مورد تابش آفتاب قرار
در زمستان بیشترین تابش آفتاب بر دیوارهاي جنوب 

 صبح و بر دیوارهاي جنوب 10تا  9شرقی بین ساعت 
باشد. اما در می بعد از ظهر 3تا  2غربی بین ساعت 

تابستان بیشترین تابش آفتاب بر دیوارهاي جنوب شرقی 
صبح و بر دیوارهاي جنوب غربی بین  9و  8بین ساعت 

  باشد.می بعد از ظهر 4و  3ساعت 
  دیوارهاي شرقی، غربی و شمالی در زمستان

مالی ش دیوارگیرند. می کمتر از تابستان مورد تابش قرار
فروردین الی شهریور و در صبح زود و هاي فقط بین ماه

باشد. با می آخرین ساعات بعد از ظهر در معرض آفتاب
مختلف روز، هاي توجه به مقدار نفوذ تابش در ساعت

درجه جنوب غربی الی  15جهت استقرار بهتر است بین 
درجه جنوب شرقی طراحی شوند (حداقل انرژي  30

نظر جهت جغرافیایی) تا اثر گرماي شدید آفتاب تابشی از 
بعد از ظهر به حداقل برسد و بهترین زاویه بین این دو 

 باشد.می درجه جنوب شرقی، 15محور، 

 ایاي که به زو در بررسی بافت قدیم به دلیل این
 شد و معموالًمی تابش خورشیدي کمتر اهمیت داده

تمام ساعات در اطراف حیاط پراکنده بودند در ها اتاق
دارد و با  روز در یک قسمت از ساختمان تابش وجود

توجه به شرایط اقلیمی ماهشهر که دما مهمترین پارامتر 
در ایجاد عدم آسایش اقلیمی است این عامل بسیار مهم 

می ک با ارتفاعها که ساختمان است. همچنین به دلیل این
شدند ساکنین از وجود رطوبت در می از زمین ساخته

 .شرایط عدم آسایش قرار دارند

  نتایج درجه بندي ضرایب آسایش از رابطه
هاي دهد که در ماهمی دماي مؤثر شهر ماهشهر نشان

خرداد، تیر، مرداد و شهریور شرایط بیوکلیمایی گرم و 
از ها ماه شرجی است که نشان دهنده خارج بودن این

محدوده آسایش است. و در ماههاي دیگر شرایط دمایی 
  باشد.نمی سرد در منطقه حاکم

 ماهشهر  شهر یساختمان یمیاقل -ستینمودار ز
دهد؛ فقط در دو ماه از سال می نشان یونیگ روش به

(اسفند و آبان ماه) و در گرم ترین ساعات روز هوا در 
گرم سال (اردیبهشت هاي منطقه آسایش قرار دارد. در ماه

استفاده از ماه تا مهر ماه) دماي هوا در حدي است که 
مطبوع کامالً ضروري است. با توجه هاي وسایل و دستگاه

به این شکل در سه ماه از سال (خرداد، تیر و مرداد) حدود 
تغییرات شرایط حرارتی هوا کامالً خارج از محدوده 
آسایش، در ماه شهریور نیز تنها در مدت کوتاهی از شبانه 

ر محدوده روز (نیمه شب تا قبل از طلوع آفتاب) هوا د
  آسایش قرار گرفته است.
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 نمودار سایکرومتریک نشان داد شهر ماهشهر 

 .ساعت در محدوده آسایش قرار گرفته است 615در 

  ه فرضیآزمون  5-1-8
رسد مهمترین پارامتر اقلیمی که در بافت می به نظر«

  .»شهر ماهشهر باید مورد بررسی قرار گیرد دما است
تنها در ماهاي آبان، اسفند  مؤثردر ارزیابی شاخص دماي 

 و بهمن محدوده در شرایط آسایش اقلیمی قرار دارد،
در  نمودار سایکرومتریک نشان داد که، شهر ماهشهر

ساعت در محدوده آسایش قرار گرفته است و در  615
خارج از محدوده آسایش است. با توجه به ها دیگر ماه
ه مطالعارزیابی بیوکلیمایی محدوده مورد هاي بررسی

زیست اقلیمی به دلیل شرایط دمایی هاي همه شاخص
 باالي محدوده در شرایط نامطلوب آسایش اقلیمی بودند.

نشان داد پارامتر دما مهمترین عامل در ها بررسی
مطالعات اقلیم معماري در محدوده ماهشهر است. 

  .شودمی تاییداول فرضیه 
  ارائه پیشنهادات-6-1-8
نماي غربی براي هاي ذف شیشهحداقل رساندن یا ح-1

  کاهش گرماي بعد از ظهر تابستان و پاییز.
 هايسقف و استفاده از مصالح ساختمانی رنگ روشن-2

  .حرارت افزایش رساندن حداقل به براي باال) انتشار (با سرد
ماهشهر، استفاده از دیوارهاي  شهر در وارهاید نوع نیبهتر-3

ترکیبی شامل یک الیه عایق نزدیک به سطح خارجی و یک 
الیه مصالح سنگین در قسمت داخلی است اگر یک الیه 
مصالح ساختمانی سنگین به وسیله الیه اي از عایق حرارتی 
که با الیه ضد رطوبتی و رنگ سطح خارجی روشن پوشیده 

خورشیدي در شده حفاظت شود میزان جذب انرژي 
سطوح خارجی دیوار و انتقال آن از سطح خارجی به 

 سطوح داخلی به وسیله الیه عایق به حداقل میزان ممکن
 رسد و فقط مقدار کمی حرارت در الیه داخلی جذبمی
شود الیه سنگین داخلی نیز بدون آن تأثیر چندانی در می

دماي هواي داخلی بگذارد حرارت نفوذ یافته به داخل 
 کند.می تمان را جذبساخ

 به صورت ساختمان داشتن نگه خنک يبرا دیمف مصالح-4

اد یز یت حرارتیبا ظرف یبتن يوارهایاز: د عبارتند یعیطب
 یحرارت قیعا هیال کی لهیبه وسها آن یخارج سطح که

 لهیبه وس خود که شده منبسط کیا پالستی سنگ پشم مانند

 است. شده دهیپوش اند،شده پوشانده رطوبت مصالح ضد

 ممکن تا حد و روشن رنگ به دیبا یخارج سطوح تمام-5

 باشد. دیسف به لیمتما

 امکان که باشد يحد در دیبا ساختمان دو نیب فاصله-6

نداشته  گرم وجود فصل در یداخل يفضاها به آفتاب نفوذ
 باشد.

 شود. نییتع هیسا اساس بر دیباها ساختمان نیب فاصله-7

  منابع:
هاي ساختمان یمیاقل یطراح ،1393 يزاوندید جمعه

 يریگجهت بر دیتأک با بجنورد شهر یمسکون
 ،يشهرساز و مسکن مقاالت مجموعه ها،ساختمان

 300 ص

هاي تیاولو نیبهتر نییتع ،1392 همکاران و زمانی
 بر زنجان شهر در یساختمان يبناها يریگجهت
 یایی،جغراف قاتیتحق فصلنامه ،یمیاقل طیشرا اساس
  .28 شماره

 ،1391 مهدیه، پور، حسین یداهللا، بشکنی، فرزاد، سلمانیان،
 طراحی پایه اصول زمینه در اقلیمی طراحی مباحث

   یدخورش تابش زاویه روند اساس بر ویالیی هايپالن
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 علمی همایش چهارمین تهران، شهر موردي مطالعه
  .تهران جغرافیا، دانشجویی سراسري

 اساس بر بنا داخل در آسایش ،1391 اسماء، شالباف،
 ابنیه يمورد نمونه ساعتی يدما و ماهانی شاخص،
 مخاطرات جغرافیا، ملی همایش اولین اهواز، روستایی
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایدار، توسعه و محیطی
 .اهواز اهواز،

 میاقل برها آن اثر و هواهاي پیت ،1380 بهلول، ،یجانیعل
 .12 شماره نامه، کاوش مجله ران،یا

 جهت نیبهتر نییتع ،1392 عدالت، غالمی، عبداله، فرجی،
 يتاراس در بانیسا عمق ي محاسبه و ساختمان استقرار
 شهر: يمورد مطالعه( یمیاقل یطراح اصول تحقق

 المللی بین کنفرانس مقاالت مجموعه ،)کرمانشاه
 .تبریز شهري، پایدار توسعه و معماري عمران،

 يمعمار انطباق یبررس ،1390 منوچهر، اصل زاده فرج
 آن یمیاقل ستیز طیشرا با سنندج شهر يساختمانها

 دوره ،یانسان علوم مدرس فصلنامه ،یماهان روش به
 .2 شماره ، 12

 ،یمیاقل یطراح ،1390 محمد، ،يمهدو ضیف د،یوح ان،یقباد
 ساختمان، در يانرژ کاربرد ییاجرا و ينظر اصول

 .تهران دانشگاه انتشارات

 جدید بافت يسازگار میزان بررسی ،1394 قربانی، احمد،
 جسنند شهر يمورد نمونه() اقلیمی شرایط با قدیم و

 سازيبهینه و ساختمان اقلیم، ملی همایش دومین
 .يانرژ مصرف

 -خوزستان معماري و اقلیم ،1368 مرتضی، کسمایی،
  .تهران مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز خرمشهر،

 یفیتک تحلیل و تطبیقی مقایسۀ ،1395مشکینی، ابوالفضل، 
 قدیم، و جدیدهاي محله در شهري زندگی

 .2 شمارة ،48 دورة انسانی، جغرافیايهاي پژوهش

 ،يشهر ه فرسود و یمیقدهاي بافت ،1390اهللا، فضل یزدي،
 ن،یسرزم ییایجغراف فصلنامه راهبردها، و استهایس

 .20 شماره پنجم، سال ،یپژوهش - یعلم
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