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  ...ي قاجار  هاي دوره ي حياط مركزي خانه تعيين جهت بهينه

  
  

  
  

 1395بهار  42جغرافيا و توسعه شماره 

  28/04/1394: وصول مقاله 
  29/09/1394 :نهايي  تأييد

  161 - 182 :صفحات       
  

  قاجار شيراز  ي هاي دورهحياط مركزي خانه ي تعيين جهت بهينه
  اساس ميزان دريافت تابش انرژي خورشيدي بر

  
  2خسرو موحد،  دكتر 1حامد عيالي

  

  چكيده
كاركرد الگوهاي معماري  ي به اهميت طراحي غيرفعال بناها براي كاهش مصرف انرژي در رويكرد نوين جهاني، شناخت نحوه با توجه

بومي در جهت كاهش فشار ناشي از ساخت و سازهاي نوين بر محيط طبيعي و تالش در راستاي احياي چنين الگوهايي در معماري كشور 
قاجار شيراز با تكيه بر ميزان دريافت تابش انرژي  ي هاي دورهن پژوهش ارزيابي حياط مركزي خانههدف از اي. رسدما ضروري به نظر مي

  . سايه بر ميزان تابش است تأثيرخورشيدي و 
قاجار بر اساس  ي دوره ي هاي ثبت شدهگيري خانهجهت تأثير: االت پاسخ خواهد داد كهؤدر اين راستا پژوهش پيش رو به اين س

ي بر ميزان سايه و دريافت تابش داشته تأثيرت تابش انرژي خورشيدي به چه صورت بوده است؟ طول، عرض و ارتفاع چه ميزان درياف
  است؟

آوري اطالعات از انواع جمع ي هاي موردي و تحقيق ميداني، با شيوهروش تحقيق در اين مقاله، روشي تركيبي از بررسي نمونه
هايي قاجار به عنوان نمونه ي دوره ي هاي ثبت شدهدر اين مقاله تعدادي از خانه. استاي كتابخانه هاي ميداني و مطالعات اسنادمشاهده

. بندي آنها احكام الزم صادر گرديدهاي تحليلي، استنتاجي و طبقه سپس با توصيف. اندمورد بررسي نقد و تجزيه و تحليل قرار گرفته
هاي شمالي حياط مركزي خانه ي ز نظر دريافت ميزان تابش انرژي خورشيدي در جبههدهد كه بهترين زاويه انتايج تحقيق نشان مي

  .چرخش نسبت به شمال است ي درجه 25زاويه  ي قاجار، محدوده ي دوره
  .هاي قاجار، حياط مركزي، شيرازنهگيري، تابش خورشيدي، خاجهت: ها كليدواژه

  

                                                     
 h.ayali@iaufasa.ac.ir                                                                         )  نويسنده مسؤول( دانشجوي دكتري معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز -1
 kmovahed@iaushiraz.ac.ir حد شيراز                                                                                                                     دانشگاه آزاد اسالمي وا ،استاديار معماري -2
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 1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
مناسب ترين نيازهاي انسان، سرپناه يكي از ضروري

وهوايي و مسكن است تا از وي در شرايط سخت آب
بشر همواره تالش  ،از آغاز يكجانشيني. حفاظت نمايد

نموده تا بيشترين سازگاري بنا با آب و هوا را فراهم 
 تأمينهوا در جهت  و سازد و از عوامل و عناصر آب

 ).142: 1391مديري و همكاران، (آسايش استفاده كند 
با استفاده از انرژي خورشيدي به طراحي ساختمان 

همراه توجه به خصوصيات اقليمي و مصالح محلي 
تواند شرايط آسايش در محيط ساختمان، نه تنها مي

مصنوع را ايجاد كند، بلكه در كاهش مصرف انرژي نيز 
شكل يا . )YaglouCP,1972: 251( كمك خواهد كرد

ايي هو و فرم بنا در نگرش اقليمي تابعي از عناصر آب
اندازه، تناسب و (شكل و خواص گوناگون آن . است

دما،  تأثير، رنگ و سطوح هر كدام تحت )هاي آننسبت
 تأثيرشايد بيشترين . گيرندتابش، باد و رطوبت قرار مي

معماريان، ( باشددارا را تابش آفتاب و بارندگي بر سطوح 
گيري شرايط انسان از در شرايط شكل. )37: 1384

هوايي، چهار عنصر دما، رطوبت، باد و  و ديدگاه آب
در بين اين عناصر، دما و رطوبت اثر . تابش نقش دارند

به همين دليل . گذارندبيشتري بر آسايش بشر مي
هاي سنجش انسان بر اين دو عنصر استوار بيشتر مدل

معماران سنتي در گذشته  )45: 1373عليجاني، (است 
مت انسان هاي منطقي براي آسايش و سالحلراه

 ي يكي از اصولي كه براي ادامه. اندپيشنهاد نموده
تر مورد توجه قرار گرفته است، زندگي بهتر و ايمن

تطابق با شرايط اقليمي جاري در كشور ايران بوده 
هاي اكثر طرح ).50: 1391زارع و همكاران، ( است

معماري كه پس از انقالب صنعتي و دستيابي بشر به 
شد، كمترين انطباق را با ي عرضه ميهاي فسيلانرژي

ژي، وهاي تكنولپيشرفت. اند هوايي داشته و شرايط آب
ها شده و بسياري از اين ناسازگاري آثارمنجر به كاهش 

هاي معماري پوششي بر روي بعضي از نقاط ضعف طرح
  ).142: 1391همكاران،  و  مديري(. دوره گرديده است اين

ها براي غيرفعال ساختمانبا توجه به اهميت طراحي 
كاهش مصرف انرژي سرمايشي و گرمايشي در رويكرد 

كاركرد الگوهاي  ي نوين جهاني، شناخت اهميت و نحوه
معماري بومي در جهت كاهش فشار ناشي از ساخت و 
سازهاي نوين بر محيط طبيعي و تالش در راستاي 
احياي چنين الگوهايي در معماري كشور ما ضروري به 

  .رسدنظر مي
  

 پيشينه تحقيق
جدولي به نام جدول بيوكليماتيك ) 1963( 1اولگي

پيشنهاد نمود كه در آن، حدود آسايش انسان در رابطه 
هـوايي، مثـل آفتـاب و بـاد  و با تغييـرات دو عنصر آب

نمايند، آسايش ايجاد مي يمنطقه ي كـه در محـدوده
اصول طراحي ) 1998( 2اوك. شودنشان داده مي

يابان و سايبان با توجه به عوامل اقليمي و تابش بيان خ
  .داردمي

هاي طراحي خورشيدي استراتژي) 1998( 3الي
. هاي مسكوني ارائه كرده استمنفعل در ساختمان

اطالت كلي و مناسب  ي به منظور تهيه) 2004( 4كيفا
- براي استفاده از انرژي غيرفعال خورشيدي در برنامه

با استفاده از  احي ساختمان،هاي شهري و طرريزي
ساله عناصر اقليمي را براي  25 يدوره هانيجدول ماه

شهر نيكوزيا در قبرس مورد تحليل قرار داد و 
هاي پيش طراحي را محاسبه و ارائه كرده استراتژي

اي به بررسي در مقاله) 1381( در ايران، طاووسي. است
ابش، ت ي هاي تابش خورشيد، ارتفاع يا زاويهويژگي

ساعتي و  ي سمت و جهت تابش خورشيد، زاويه
. طول سايه در شهر اصفهان پرداخته است ي محاسبه

                                                     
1-Olgyay 
2-Oke 
3-Eley 
4-Keifa 
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  ...ي قاجار  هاي دوره ي حياط مركزي خانه تعيين جهت بهينه

هدف از اين پژوهش، بررسي تابش زمستاني خورشيد 
اساس آن بتوان راهكارهاي  در شهر اصفهان است تا بر

مناسب جهت ايجاد آسايش راحت و ارزان بدون 
و با توجه به مصرف انرژي را در ساختمان فراهم كرد 

ها را مشخص يابي صحيح كاربريچگونگي تابش مكان
      . كرده است
هاي در كتاب محيط) 1382(و همكاران  1بنتلي

اي پاسخده، در فصل چهارم با عنوان خرد اقليم، شيوه
اند و ثير متقابـل شـهر واقليم ارائه دادهأبراي تحليـل تـ

  . ه استكيد شدأبر دو عنصر اقليمي تابش و باد ت
ناپذير  با توجه به نيروهاي زوال) 1383(سليقه 

چون آفتاب و باد و استفاده از آنها در بهبود شرايط 
چابهار به  ي حرارتي و چگونگي تابش آفتاب در منطقه

كمالي . گيري مناسب ساختمان دست يافته استجهت
ويژه   تابش خورشيد به ي در زمينه )1385(و مرادي 

سنجي مطالبي هاي تابشيستگاههاي ابررسي داده
اصول تابش  ي در اثر خود دربارهاند  نموده مطرح

ها و ابزارهاي خورشيد، روابط هندسي زمين، روش
گيري تابش و برآورد تابش خورشيد با استفاده از اندازه
هاي هواشناسي و كاربرد انرژي خورشيد در      متغي رساير 
ر روي سطوح تر برآورد تابش بهاي مختلف و مهمزمينه
تابش خورشيد را آنها . ندا دار در ايران پرداختهشيب
انرژي براي تمامي  أهواشناسي و منش      متغي رترين مهم

  .ندا تحوالت در جو و سطح زمين دانسته
خورشيدي  مقدار انرژي ي محاسبه به) 1384(كسمايي 

 ي بر سطوح قائم به روش تجربي پرداخته است و نتيجه
را براي شهرهاي بزرگ ايران به  عملي تحقيقات خود

هاي نمودار مقدار دريافت انرژي خورشيدي در ماه شكل
  . بندي كرده استمختلف سال جمع

                                                     
1-Bentley 

گيري ساختمان در رابطه به جهت) 1385( 2نيلسن    
وي پيشنهادات عملي و . با تابش آفتاب اشاراتي دارد

كاربردي در طراحي اقليمي براي كاهش مصرف انرژي 
هاي پاك در اقليم مختلف ارائه ده از انرژيو استفا

مصرف ) 1385(نژاد و يعقوبي بهادري. نموده است
محيطي آن و انرژي مورد نياز  انرژي و اثرات زيست
 به بررسي) 1388(زاده روحي. ندا ساختمان، شرح داده

و گرمايش و سرمايش ساختمان  انرژي خورشيدي
حداكثري  ي هي براي استفاديپرداخته است و راهكارها

  . هاي پاك ارائه كرده استاز انرژي
به طراحي ساختمان با توجه به ) 1388(رازجويان 

موقعيت آن از طريق  ي موقعيت خورشيد و محاسبه
و پيشنهادات عملي جهت  ار تشريح كرده استدنمو

جغرافيايي گوناگون  هايدر محيط بناي مناسب طراحي
طاووسي . كرده است با توجه به تابش آفتاب و باد ارائه

انرژي خورشيد و  ي بار ديگر به مطالعه) 1389(
تابش با استفاده از استريوگراف پرداخته  يمحاسبه

كاربرد انرژي تابشي خورشيد در كشاورزي و . است
انداز فناوري استفاده از  معماري و شهرسازي و چشم

ريزي محيطي بخش ديگري از انرژي خورشيد در برنامه
 ي درباره) 1385( 3واتسون و لبز. يشان استاين آثار ا

اصول نظري و اجرايي كاربرد انرژي در ساختمان و 
محاسبه مقدار انرژي خورشيدي بر ديوار قائم به روش 

) 1390(اختركاوان . تجربي مفصل شرح داده است
آسايش و  يتابش خورشيدي بر معماري و منطقه تأثير
عنوان  هاي كسب انرژي از خورشيد مباحثيروش

نيز به ) 1391(آبادي و همكاران حسين. نموده است
تجربي مقدار انرژي خورشيدي تابيده شده  ي محاسبه

گيري بر سطوح قائم براي شهر سبزوار پرداخته و جهت
مناسب ساختمان با توجه به تابش آفتاب براي شهر 

                                                     
2-Nielsen 
3-Watson & Labs 
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 1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

وي بهترين جهت براي . مزبور را شرح داده است
سرد  ي ابش آفتاب در دورهحداكثري از ت ي استفاده

سلكي و . سال را جهت جنوب غربي دانسته است
گيري ساختمان در رابطه با به جهت) 1391(همكاران 

تابش آفتاب براي شهر سقز از طريق محاسبات تجربي 
او نيز جهت جنوب غرب را براي . دست يافته است

بيشتر از انرژي خورشيد براي شهر سقز  ي استفاده
نيز ) 1392(خسروي و همكاران . ه استمناسب دانست
ميزان تابش كل رسيده به سطح افق با  ي به محاسبه

بندي آن در استفاده از پارامترهاي اقليمي و پهنه
نتايج . ندا استان آذربايجان شرقي پرداخته ي گستره

اخذ شده نشان داده كمترين ميزان تابش مربوط به ماه 
به ماه ژوئن و توزيع ژانويه و بيشترين ميزان آن مربوط 

استان از جنوب غربي به شمال و شمال  ي تابش ساالنه
  .دهدشرقي روند كاهشي نشان مي

  
  تحقيق روش

اقليم بر  تأثيرهاي مختلفي كه مبين از ميان عرصه
شوند، پژوهش حاضر بر روي معماري محسوب مي

ترين محورهايي حياط مركزي به عنوان يكي از عمده
ياز انسان به فضاي باز در معماري ن تأمينكه ضمن 

ساخت،  اي تنگاتنگ با اقليم برقرار ميگذشته، رابطه
هدف از اين پژوهش ارزيابي حياط . تمركز كرده است

قاجار شيراز با تكيه بر ميزان  ي هاي دورهمركزي خانه
سايه بر ميزان  تأثيردريافت تابش انرژي خورشيدي و 

اين مقاله، روشي روش تحقيق در . دريافت تابش است
هاي موردي و تحقيق ميداني، تركيبي از بررسي نمونه

هاي آوري اطالعات از انواع مشاهدهجمع ي با شيوه
در اين . استاي ميداني و مطالعات اسناد كتابخانه

هايي تعدادي از عناصر معماري به عنوان نمونه ،پژوهش
 مورد بررسي قرار گرفته و سپس نقد و تجزيه و تحليل

هاي تحليلي، استنتاجي و سپس با توصيف. اندگرديده

اين تحقيق . بندي آنها احكام الزم صادر گرديدطبقه
  :هاي زير را هدف قرار داده استپاسخگويي به پرسش

قاجار  ي دوره ي شده هاي ثبتگيري خانهجهت تأثير -
اساس ميزان دريافت تابش انرژي خورشيدي به چه  بر

  صورت بوده است؟ 
ي بر ميزان سايه و تأثير، عرض و ارتفاع چه طول -

  دريافت تابش داشته است؟
 ي هاي دورهشرايط زيست اقليمي خانه ي براي مطالعه  

قاجار  در شهر شيراز، آمار مربوط به فاكتورهاي اقليمي 
 1384تا  1335(ساله  50 ي مربوط به يك دوره

از ايستگاه هواشناسي سينوپتيك شيراز ) خورشيدي
ميزان انرژي  ي همچنين براي محاسبه. وري شدآجمع

ها، شمالي حياط مركزي خانه ي تابيده شده بر جبهه
زاويه و جهت تابش آفتاب بر اساس طول و عرض 

  .جغرافيايي محل به دست آمده است
  
  هاي محاسباتي مورد استفاده در تحقيقروش

شدت تابش آفتاب و حرارت حاصل از آن در زمين 
هوا، موقعيت خورشيد و ارتفاع محل به وضعيت آب و 

ولي مقدار انرژي خورشيدي . مورد نظر بستگي دارد
تابيده شده به يك سطح، عالوه بر موارد فوق به 

برخورد پرتو خورشيد به سطح مورد نظر نيز  ي زاويه
بستگي دارد؛ يعني در يك نقطه از سطح زمين و در 
 يك زمان معين، مقدار انرژي خورشيدي تابيده به

سطوحي كه نسبت به پرتو خورشيد زواياي مختلفي 
مقدار انرژي  ي براي محاسبه. متفاوت است            ًدارند، كامال 

هاي تابيده شده خورشيد بر روي سطوح  قائم روش
در اين تحقيق از دو روش . متعددي وجود دارد

 3بكمن - 2و دافي 1محاسباتي كسينوس استيونسون
  .استفاده گرديد

                                                     
1-D.G.Stephenson 
2- J. A. Duffie 
3-W. A. Beckman 
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  ...ي قاجار  هاي دوره ي حياط مركزي خانه تعيين جهت بهينه

  نوس استيونسونروش محاسباتي كسي-
شده توسط هر سطح  شدت تابش خورشيدي دريافت   

قانون كسينوس استيونسون نيز محاسبه  ي به وسيله
شعاع  Өاگر شدت پرتو مستقيم و زاويه تالقي . شودمي

  :خورشيدي بر روي سطح داده شده باشد، داريم
  

 Is = In Cos Ө                         1رابطه:
  

معرف شدت تابش بر روي  Is ،فوق ي در رابطه     
معرف شدت تابش خورشيدي بر روي سطح  Inسطح، 

تالقي ميان  يزاويه Өعمود بر پرتو خورشيدي و 
پرتوي خورشيد و خط عمود بر يك سطح عمودي 

كسينوس كروي  ي معادله ي كه به وسيله است) ديوار(
 :شودمعين مي

 

Cos Ө = Cos α  Cos (γ-γ’)           2رابطه  :
      

، )ارتفاع خورشيد(تابش  يزاويه αفوق،  ي كه در رابطه
γ در مسير ) آزيموت يزاويه(جهت تابش  ي زاويه

هاي ساعت، از طرف شمال و برحسب گردش عقربه
جهت ديوار كه  يزاويه ’γشود و گيري ميدرجه اندازه

هاي ساعت، از طرف شمال و برحسب در مسير عقربه
 ).44: 1385همكار،  واتسون و(شود مي گيريدرجه اندازه
، شدت تابش Inفوق همچنين مقدار  ي در رابطه

خورشيد بر روي سطح عمود بر پرتوي خورشيد با 
   :گرددتوجه به فرمول ذيل محاسبه مي

  

  In = Isc exp (- B / Cos өz)                : 3رابطه  
  

ه ب) تك موجي(تابش طيفي  ي شبيه رابطه  ،رابطهاين 
 يزاويه(س أالرسمت يزاويه өzرود و در آن كار مي

ثابت خورشيدي در   Iscو ) ورود تابش بر سطح افق
ضريب خاموشي اتمسفري بر تابش  Bهوا و  ي توده

بنابراين ضريب عبور تابش مستقيم . فرضي طيفي است
  :برابر است با) τ(به هنگام عبور از اتمسفر 

  ):222: 1385نژاد و همكار، بهادري(

  τ = exp (- B / Cos өz)                        : 4رابطه 
  

توان مقادير ضريب ها ميبه كمك بعضي از روش   
خاموشي اتمسفري و يا ضريب عبور تابش مستقيم به 

هاتل روشي . هنگام عبور از اتمسفر را محاسبه كرد
خورشيدي  انرژي تابش مستقيم برآورد ميزان جهت ساده

ن در روزهايي با آسمان صاف ارائه كرده بر روي زمي
س و ارتفاع از أالرسمت ي او با درنظر گرفتن زاويه. است

هواي  وسطح دريا، براي مناطقي با چهار نوع آب
مختلف، ضريب عبور تابش مستقيم به هنگام عبور از 

  :زير نشان داده است ي را با رابطه) τ(اتمسفر 
  

τ = a + b exp ( - c / Cos өz)              5رابطه :  
  

هايي با ارتفاع كمتر از در مكان cو  a ،bاعداد ثابت 
كيلومتر و اتمسفر استاندارد با قابليت ديدي برابر  5/2

  :كيلومتر قابل محاسبه خواهد بود 23
a = 0.4237 – 0.00821 ( 6 – A )2          : 6رابطه 

 b=0.5055–0.005958 (6.5 – A)2         : 7رابطه 

  c=0.2711– 0.01858 ( 2.5 – A )2        : 8ابطه ر
   

معرف ارتفاع مشاهده كننده از سطح  Aكه در آنها 
براي اينكه بتوان شرايط . دريا برحسب كيلومتر است

را در نظر گرفت، ضرايب تصحيح  و هوايي مختلف آب
  ):Sen, 2008: 71( است پيشنهاد شده 1صورت جدول به

  
  ميزان  يعداد ثابت در محاسبهضرايب تصحيح ا: 1جدول 

  تابش مستقيم با آسمان صاف 
  ra rb  rc  وهوانوع آب

 02/1 98/0 95/0  هواي گرمسيري و آب
 02/1 99/0 97/0  هواي با تابستان طوالني و آب

 01/1 99/0 99/0  هواي با تابستان سرد و آب
 00/1 01/1 03/1  هواي با زمستان طوالني و آب

  Sen, 2008: خذأم   
  

ورود  ي زاويه(س أالرسمت ي دست آوردن زاويهه براي ب
ميل  يبايست ميزان زاويه، ابتدا مي)تابش بر سطح افق
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δ نژاد و همكار، بهادري(دست آورد  هزير ب ي را از رابطه
1385 :218:(  
  : 9رابطه 

δ= 23.45 (Sin (360(284+N)/365)) 
     

   يزاويه. تروز در سال ميالدي اس يشماره N كه  
  

  يبه زاويه ө) ورودتابش يزاويه(خورشيد  تابش برخورد
 ،γ' گيرنده سطح نمايجهت يزاويه ،s شيب صفحه

ساعت  يو زاويه φ ، عرض جغرافياييδ انحراف يزاويه
ω شيبدار از   اين زاويه نسبت به سطح. بستگي دارد

، يعقوبينژاد و بهادري( آيددست مي  هزير ب ي رابطه
1385 :219(:  

 
  :10رابطه 

Cos ө = (Sin δ  Sin φ  Cos s) – (Sin δ  Cos φ  Sin s  Cos γ') + (Cos δ  Cos φ  Cos s  Cos ω)  
+ (Cos δ  Sin φ  Sin s  Cos γ'  Cos ω) + (Cos δ  Sin s  Sin γ' Sin ω)         

  

  ):220: 1385،يعقوبينژاد و بهادري( ابر خواهد بود بابر өz) زاويه ورود تابش بر سطح افق(س أالرسمت يهمچنين زاويه
  

Cos өz = (Sin δ  Sin φ) + (Cos δ  Cos φ  Cos ω)                  11 رابطه : 
  بكمن -روش محاسباتي دافي -
  بكمن نيز محاسبه  -روش محاسباتي دافي ي وسيله به شدت تابش خورشيدي دريافت شده توسط هر سطح  

  . شودمي
  

Ioh = Isc ( 1 + 0.033 Cos (360 N / 365)) Cos өz          12رابطه:  

a = 0.409 + 0.5016 Sin (ωs – 60)         13رابطه:  

b = 0.6607 – 0.4767 Sin (ωs – 60)        14رابطه:  

kT =  a + b Cos ω (t-12) KT                                                                                   15رابطه:   

Ih = kT  Ioh           16رابطه:  

Ibh = Ih – Idh           17رابطه:  

Idh / Ih = 1 - 0.249 kT  if   kT < 0.35 

Idh / Ih = 1.557 - 1.84 kT if    0.35 < kT < 0.75       18رابطه:   

Idh / Ih = 0.177                        if   kT > 0.75 
 

ضريب  kTضريب صافي ماهانه،   KTدر اين روابط    
افقي،  يخورشيدي روي صفحه تابش Ihصافي ساعتي، 

Idh و Ibh  به ترتيب شدت تابش پراكنده و مستقيم
شدت تابش خورشيد  Iohافقي،  يخورشيد روي صفحه

افقي كه در خارج از اتمسفر زمين قرار  يروي صفحه
وات بر متر  1353معادل (ثابت خورشيدي  Iscدارد، 

س أالرسمت ي زاويه  өzمعرف روز ميالدي،  N، )مربع
 يمعرف زاويه  ωs، )ورود تابش بر سطح افق يزاويه(

و  11 ي از رابطه  өzبراي تعيين . غروب آفتاب است
  : زير استفاده كرد ي توان از رابطهمي ωsبراي تعيين 

  

  Cos ωs = - Tan δ Tan φ                 : 19رابطه  
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  ...ي قاجار  هاي دوره ي حياط مركزي خانه تعيين جهت بهينه

معرف  δمعرف عرض جغرافيايي و  φكه در اين رابطه، 
  انحراف را  ي همچنين زاويه. انحراف است ي زاويه
طور كه گفته همان. دست آورد هب  9 ي توان از رابطهمي

براي تعيين . روز در سال ميالدي است يشماره Nشد 
 يتوان از رابطهشدت تابش بر روي ديوارهاي قائم مي

  :زير استفاده كرد
  

  Ij = Rb Ibh + ½ Idh + ½ ρgr Ih       :  20رابطه  
  

معرف ضريب  ρgrمعرف جهت ديوار و  jكه زيرنويس   
توان آن را برحسب نوع بازتاب زمين است كه مي

. انتخاب كرد 5/0تا  2/0پوشش زمين اطراف ديوار بين 
معرف نسبت تابش مستقيم بر   Rbفوق  ي در رابطه

افقي است و  يي ديوار به تابش مستقيم روي صفحهرو
  :شودزير تعيين مي ي از رابطه

  

  Rb = Cos Ө / Cos Өz                      : 21رابطه  
  

 ي زاويه(زاويه برخورد تابش خورشيد  Өكه در آن     
  دست  هب 10كلي  ي است كه از رابطه )ورود تابش

ي قائم ميزان توجه گردد كه براي ديوارها. آيدمي
شود نظر گرفته مي در 90شيب صفحه برابر  ي زاويه

  ).   376: 1385، يعقوبينژاد و بهادري(
  

  مورد مطالعه ي معرفي محدوده
دقيقه و عرض  35و  52شيراز با طول جغرافيايي    

دقيقه در جنوب غربي  32درجه و  29جغرافيايي 
سطح  ايران، در مركز استان فارس واقع شده است و از

با توجه به موقعيت . متر ارتفاع دارد1491درياهاي آزاد 
 بيشتر اين شهرجغرافيايي شيراز، نقاط هم اقليم با 

ها قرار اي كه يا در نزديكي كوهستانجلگه   هايقسمت
. دارند و يا مجاور با كوير هستند، واقع گشته است

ميزان حداقل و حداكثر دماي متوسط هوا، حداقل و 
طوبت نسبي، ساعات آفتابي، تبخير و باران در حداكثر ر

همچنين با توجه به . نمايش داده شده است 1 شكل
، تقويم نياز اقليمي شيراز بر اساس روش اولگي 1 شكل

 ي هدف از تهيه. ارائه شده است 2محاسبه و در شكل 
اين تقويم، نمايش پراكندگي نقاط گرمايي يكسان در 

ست كه از لحاظ عرض سال و يا تشخيص مواقعي ا
با . شوداحساس مشابه در انسان ايجاد مي گرمايي

انسان براي  و هوايي تشخيص اين مواقع، نياز آب
مورد مطالعه نيز  ي رسيدن به شرايط آسايش در منطقه

با بررسي تقويم نياز اقليمي چنين . گرددمعلوم مي
شود كه با توجه به دماي باالي هوا، نياز به حاصل مي

  .ه عنوان ابزاري جهت ايجاد آسايش وجود داردسايه ب

  

  شهر شيراز و هوايي نمودارهاي اطالعات آب: 1شكل 
  1394، ترسيم نگارندگان ،سازمان هواشناسي كشور: خذأم
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  نمودار تقويم نياز اقليمي شهر شيراز: 2شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

از مورد  88در راستاي هدف تحقيق، از ميان 
هاي ثبت شده در آثار ملي و با ارزش معماري نمونه

مورد جهت تعيين  20قاجار در شيراز،  ي مسكوني دوره
گيري حياط مركزي در اين اقليم جهت ي بهينه ي زاويه

ها، بر اساس زاويه و جهت حياط مركزي اين خانه
نسبت به جهات جغرافيايي به صورت غير احتمالي 

با توجه به محاسبات . ب شدهدفمند يا قضاوتي انتخا
ها بسيار زياد و همچنين جهت خوانايي نمودارها، خانه

 يشمال به پنج دسته چرخش نسبت بهبر اساس ميزان 
  .بندي گرديددرجه تقسيم 45و  40، 35، 30، 25
  

  مباني نظري
ويژه  جهان و به ي تجربيات معماري بومي در پهنه    

زايي مالحظات اقليمي  فرم ي ييدي بر انديشهأايران، ت
الگوي . )126: 1389،عبدالهيطاووسي و (است در معماري

حياط مركزي در معماري گذشته و امروز كشورهاي 
ن و احرارتي ساكن آسايش تأمينمختلف در جهت 

. كاهش مصرف انرژي مورد استفاده قرار گرفته است

حياط افزون بر ايجاد وحدت رويه بين عناصر نوعي 
اين ارتباط يا . كندي بين آنها ايجاد ميارتباط پيمايش

از ورودي ساختمان به مقصد ديگر فضاهاي پراكنده 
 اصلي تابستاني ي گيرد و يا با استقرار محوطهمي صورت

 ي دهنده مختلف ارتباط  هايدر جبهه زمستاني و
. )15: 1373معماريان، ( باشدهاي اصلي خانه ميبخش

. رودشمار مي كوني بههاي مسحياط مركزي كانون خانه
خواهد حريم امن خانه را از تابش فضايي كه هم مي

تابستان در امان بدارد و هم در عين حال  ي آزاردهنده
گذار بر تأثيرعوامل . كار ببرد آن را در زمستان به

استفاده از چنين الگويي در جهت تعديل شرايط 
 :توان به صورت زير بيان كرداقليمي در معماري را مي

نور طبيعي براي فضاهاي پيراموني در طول روز؛  تأمين
ايجاد تهويه و محافظت در برابر گرد و غبار؛ ايجاد 

اقليمي در درون   ؛ ايجاد خردهساكنانمحرميت براي 
فضاي زيستي جهت آسايش در محيط بيروني؛ گرم 

حياط در طول روز و ايجاد امكان استفاده از  شدن
هاي پيراموني؛ ارت جدارهحر هواكشي جهت افت ي تهويه
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سرد شدن حياط در شب از طريق تابش به آسمان 
جهت پايين آوردن  عبوري يصاف و ايجاد امكان تهويه

  ). 45: 1392تابان و همكاران،( داخل يدماي روزانه  ميانگين
  
  هاي معماري مسكوني قاجار شيرازويژگي -
ر بيشت(رون دها بر اساس مركزي خانه قرارگيري حياط 

از ساختار . است) جنوب شرقي -در جهت شمال شرقي
هاي حياط مركزي با رعايت اصل گرايي و خانهدرون

. گيري شده استسلسله مراتب و اهميت فضاها بهره
تنها بخش  ساده است و ها آجري ونماي بيروني خانه

ها هشتي خانه. باشنديني نماي بيرون سردرها ميتزي
ضلعي و مستطيل است كه فضاي       ً            عموما  به شكل چهار

بطور معمول، . خصوصي براي خانه ايجاد كرده است
بام نيز در اين فضا تعبيه شده  ورودي به پشت ي پلهراه

 پوشش هشتي چهارضلعي به صورت طاق با خيز. است
 ها درحياط. ينات آجركاري يا معقلي استيكم و تز

 علل  ترند كه بهمتر از سطح زمين پايين حدود يك
تعديل حرارت زمين،  از گيريمثل بهره گوناگوني

زمين براي  گيري از خاكمقابل زلزله، بهره استحكام در
ساز خانه و دسترسي آسان به آب قنات را  و ساخت

ها در در اغلب اوقات، حياط. توان براي آن برشمردمي
. )33: 1353افسر، (اند جهت طولي زمين احداث شده

 طرح كلي و چيدمان بر تنوع درسازي فضاها و قرينه
اساس يك الگوي مشخص در دستور كار معماران اين 

مثال، تاالر با دو  رايفضاهاي مسكوني بوده است؛ ب

فضا در دو طرف آن جهت ورود به تاالر ساخته شده 
در                ًترين فضا معموال فضاي تاالر به عنوان مهم. است
سي در                             ً      شمالي مطرح بوده است كه معموال  از ار ي جبهه

                 ًفرم تاالرها معموال . اين فضاها استفاده گرديده است
دري و ها از سهدر اين خانه. چهارگوش و يا چليپا است

  طرف آن همچنين از  در دو بند دري با تابش پنج
. اندبردهبهره مي دايره و هاللي در نمانيم هايقوس

صورت افقي با پوشش محافظ  چوبي به              ًشيرسرها عموما 
فرم و . بل آفتاب و باران از جنس ورق فلزي استدر مقا

                           ً        ها به صورت چهارضلعي و عموما  مستطيل شكل حوض
اصلي و در بيشتر موارد  ي در زير جبهه. شكل است

جهت استقرار  .دارد ها، زيرزمين قرارجبهه ي همه
مؤثر در ايجاد آسايش  عوامل ترينيكي از مهم ساختمان

به  دستيابي منظوربه . باشدحرارتي ساختمان مي
اهداف طراحي اقليمي، جهت استقرار ساختمان بايد با 
توجه به تأثيرات دو عنصر اقليمي تابش آفتاب و وزش 

ترين عاملي است همچنين تابش، مهم .باد تأمين گردد
غايي   كند؛ زيرا علتو هواي اقليم را كنترل مي كه آب

اقليم هر مكاني . كل تغييرات و حركات جو است
  شكل از اكتساب يا اتالف گرما به صورت تابش مت
  .)107: 1391آبادي و همكاران،  حسين( باشدمي
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  بافت قديم شيراز ي در محدوده هاي مطالعاتيمكان قرارگيري و پخشايش نمونه: 3شكل 
  1374، پارس -هندسين مشاور نقش جهان م: تهيه و ترسيم

  

 ياساس ميزان زاويه بر 3و  2بندي جداول  ناي گروهمب
ها است كه اين شمالي هركدام از نمونه يسمت جبهه

بوده كه جهت       متغي ر 44تا  23ميزان چرخش از 
توجه به محاسبات بسيار زياد  سهولت در محاسبات و با

پنج  ها درو همچنين جهت خوانايي نمودارها، نمونه

ندي بدرجه تقسيم 45و  40، 35، 30 ،25 يدسته
ها بر اساس يزان فراواني هر كدام از دستهم. گرديد

شمالي نمونه بوده و به ازاي  ي ميزان چرخش جبهه
سمت، يك نمونه به شرح  يهريك درجه چرخش زاويه

  .انتخاب گرديده است 2جدول 
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  هاي مطالعاتيمشخصات ساختاري نمونه: 2جدول

دسته بندي
 

نام   نام بنا
 جهت  گيري حياط  گيري زمين جهت اختصاري

  مركزي
  شكل فضاي

  باز و  بسته 

زاويه سمت   حياط مركزي  مساحت
جبهه 
  شمالي

  محل قرارگيري
  تاالر اصلي 

 عرض  طولبستهپوشيده  باز  كل

25 

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي KH خليل پسند
 

جبهه شمال شرقي 23- 11.00 15.30 248 47016854

 جنوب شرقي-شمال غربيجنوب غربي-يشمال شرق JA  جوانمردي
 

جبهه شمال غربي 5.40-25 7.70 85 1404213

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي SB  صباغ
 

جبهه جنوب غربي 26- 11.30 14.20 221 41316032

 جنوب شرقي-شمال غربيجنوب شرقي-شمال غربي ZI  زينت الملك
 

جبهه شمال غربي 27- 19.70 22.30 866 1657576215

30 

جنوب شرقي-شمال غربي MH توتونچي-محبوب
 جنوب غربي-شمال شرقي

 
65620774 375 

12.30 11.60 

جبهه شمال شرقي 28-
 جنوب غربي-شمال شرقي

9.80 6.60

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي MA معدل السلطنه
 

جبهه شمال غربي 29- 10.90 16.80 330 59818385

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي ML  ملك كازروني
 

جبهه شمال شرقي 8.00-30 9.50 144 2367616

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي SD  صدر جهرمي
 

جبهه جنوب غربي 31- 12.10 15.70 292 53019048

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-ال شرقيشم NA  نعمت الهي
 

جبهه شمال شرقي 8.40-32 11.00 195 3089221

35 

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي HO )صابر(هنر 
 

جبهه شمال غربي 8.80-33 12.50 251 38511024

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي AZ  آزاد حسيني
 

جبهه جنوب غربي 8.40-34 12.40 214 33610418

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي KA  كاتب
 

جبهه جنوب غربي 35- 10.60 15.00 231 41515925

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي TA  تاجر
 

جبهه شمال شرقي 7.80-36 10.00 141 2627843

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-يشمال شرق PA  پاكياري
 

جبهه جنوب غربي 37- 12.50 12.80 297 50516048

40 

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي LI لياقت رفيعي
 

جبهه شمال شرقي 8.50-38 11.30 163 2869627

 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي HA  حاجي محيا
 

جبهه شمال شرقي 39- 19.00 32.60 571 127861988

جنوب شرقي-شمال غربي FR  فروغ الملك
 جنوب شرقي-شمال غربي

 
69213691 465 

12.60 8.40

جبهه شمال غربي 40-
 جنوب شرقي-شمال غربي

 
6.60 4.60

 جنوب شرقي-شمال غربيجنوب غربي-شمال شرقي SF صفا دهقان
 

جبهه شمال غربي 8.30-41 8.50 180 2757124

45 
 جنوب غربي-شمال شرقيجنوب غربي-شمال شرقي TO توحيدي

 
جبهه شمال شرقي 43- 12.10 17.10 383 710207120

 جنوب شرقي-شمال غربيجنوب غربي-شمال شرقي SH)صارم السلطان(شفا 
 

جبهه شمال شرقي 7.10-44 8.50 80 1576017

  1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم
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 هاي مطالعاتيبندي پالن نمونهدسته: 3جدول 

  
  

  1394اداره ميراث فرهنگي استان فارس،  نگارندگان، :  تهيه و ترسيم  
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  هاي تحقيقيافته
  نسبت ميان طول و عرض حياط -

نسبت ميان طول به عرض حياط در واقع بيانگر     
براي اين نسبت . كشيدگي فرم حياط مركزي است

ارائه شده  4گيري شده كه در شكل ها اندازههمه نمونه

شود كه اغلب از اين نمودار چنين حاصل مي. است
بوده  5/1تا  1به  1هاي مطالعاتي داراي نسبت نمونه
هاي حياط لذا بيشترين فراواني را در ميان نمونه. است

  .قاجار شيراز داشته است ي مركزي مسكن دوره

  

  
  هاي مطالعاتيار نسبت طول به عرض حياط مركزي نمونهنمود: 4شكل 

  1394مطالعات ميداني نگارندگان، :  تهيه و ترسيم
  
  بنا سطح اشغالضريب  -

فضاي منظور از ضريب سطح اشغال، نسبت سطح     
به مساحت كل زمين است كه به صورت  سرپوشيده

كه اين ضريب بيانگر ميزان  شوددرصد معرفي مي
  ميزان. ماني از نظر حجمي استساخت فشردگي

  

ها نمونه ي مساحت فضاي سرپوشيده و باز براي همه
اين . ارائه شده است 5گيري شد كه در شكل اندازه

ف اين است كه ميزان سطح اشغال در اغلب           ّنمودار معر 
درصد سطح زمين خود بوده  70تا  60 ها بيننمونه
  .است

  

  
  

  هاي مطالعاتيو سرپوشيده نمونهنمودار ضريب سطح فضاي باز : 5شكل 
1394مطالعات ميداني نگارندگان، :  تهيه و ترسيم
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  شمالي ي خورشيدي در جبهه تابش انرژي ميزان -
در رابطه با تابش خورشيد، جهت ساختمان بايد به 

اي باشد كه در مواقع سرد بيشترين ميزان انرژي و گونه
. اصلي بتابدانرژي به نماي  در مواقع گرم كمترين ميزان

  بنابراين اولين مرحله، در تعيين چنين جهتي، تعيين
  

خورشيدي است  نظر كسب انرژي مختلف سال از مواقع
بررسي نمودارهاي مربوط به . )137: 1384كسمايي، (

انرژي خورشيدي تابش يافته بر سطوح قائم در عرض 
شمالي بيانگر بيشترين ميزان  ي درجه 29جغرافيايي 

  ). 195: 1384كسمايي، (شمالي است  يتابش بر جبهه

  انحراف در شيراز  يميزان ساعات و درصد آفتابي، طول روز، زاويه: 4جدول 

 
  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد تير خردادارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي

 204.00 294.00243.00 331.70 219.00220.40263.50306.90365.80350.30341.00 201.00  ساعات آفتابي

 310.19 360.00330.43 397.40 312.56323.02372.00400.43422.69430.84420.74 303.06 طول روز

 %65.77 %73.54 %81.67 %83.47 %81.05%81.31%86.54%76.64%70.83%68.23%70.07 %66.32 درصد آفتابي

 247 217 187 156 125 94 63 32 1 337 307 277 شماره روز

 20.82- 12.79- 0.00 10.69 19.82 23.45 20.54 11.93 11.230.00-19.93- 23.45- زاويه انحراف

 6.8 8.1 9.8 10.7 11 11.3 11.8 9.9 8.5 7.6 7.3 6.7مقدار ساعت نسبي آفتاب

  1394، نگارندگان مطالعات ميدانيسازمان هواشناسي كشور و : خذأم     
  

، )2شكل (ز اقليمي شيراز با توجه به تقويم نيا   
افتد، از اتفاق مي 17تا  12بيشترين دما را بين ساعات 

 17و  16، 15، 14، 13، 12هاي س ساعتأاين رو ر
ميزان تابش انرژي خورشيدي در نظر  يمبناي محاسبه

جهت جلوگيري از افزايش فاكتورهاي . گرفته شد
 گذار بر ميزان تابش انرژي خورشيدي، سطح آنهاتأثير

  بدون هرگونه بازشو، شيشه و تزيينات در نظر گرفته
  

هاي همچنين با توجه به تنوع سطوح حياط. شد
بازتابش از سطوح قائم اطراف پرهيز  تأثيرمركزي، از 

همانطور كه ذكر شد، با توجه به محاسبات  .گرديد
ها بسيار زياد و همچنين جهت خوانايي نمودارها، خانه

 يپنج دسته ت به شمال بهچرخش نسببر اساس ميزان 
   .درجه تقسيم بندي گرديد 45و  40، 35، 30، 25
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  ...ي قاجار  هاي دوره ي حياط مركزي خانه تعيين جهت بهينه

  
  به روش كسينوس استيونسن 17تا 12هاي مطالعاتي در ساعات نمونهشمالي  يميزان تابش انرژي خورشيدي در جبههبررسي : 6شكل 

  1394مطالعات ميداني نگارندگان، :  تهيه و ترسيم
  

مقادير انرژي خورشيدي  ياسبههاي محبر اساس روش
ساختمان، ميزان تابش انرژي  قائم يك بر روي ديوارهاي

هاي شمالي هر كدام از نمونه ي خورشيدي در جبهه
پژوهش در ميانگين ميزان تابش روزهاي هر ماه در 

 - كسينوس استيونسن و دافيروش  ساعات فوق به
 7و  6محاسبه گرديد كه به ترتيب در شكل بكمن 

  .ه شده استارائ
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 1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  

  بكمن  - به روش دافي  17تا 12هاي مطالعاتي در ساعات نمونهشمالي  يجبههميزان تابش انرژي خورشيدي در بررسي : 7شكل 
  1394مطالعات ميداني نگارندگان، :  تهيه و ترسيم

  
اي با عنايت به اينكه جهت ساختمان بايد به گونه    

زان انرژي و در باشد كه در مواقع سرد بيشترين مي
با  مواقع گرم كمترين ميزان انرژي به نماي اصلي بتابد،

، شباهت بين نمودارها مشاهده شد 8 و 7بررسي شكل 
تابش  ، ميزان12و چنين مشخص گرديد كه در ساعت 

 45 يانرژي خورشيدي در جبهه شمالي در زاويه
درجه  25 يهاي گرم كمترين و در زاويهدرجه در ماه

ي سرد بيشترين دريافت را دارد اما در ساعت هادر ماه
هاي گرم كمترين و در درجه در ماه 25 ي، در زاويه14
همچنين در . هاي سرد بيشترين دريافت را داردماه

هاي درجه در ماه 25، در زاويه 17و  16، 15ساعات 
با توجه  بنابراين. گرم كمترين دريافت را خواهد داشت

 ،محاسباتير هر دو روش به محاسبات انجام شده د

، 25 يها در زاويهحياط مركزي نمونه يبهترين زاويه
اساس ميزان تابش  چرخش نسبت به شمال بر يدرجه

. انرژي خورشيدي در جبهه شمالي تشخيص داده شد
هاي توجه گردد با توجه به اينكه تابش خورشيد در ماه

هاي سرد نسبت به سطح افق گرم نسبت به ماه
ر است اما با عنايت به اينكه در اين پژوهش تعمودي

شمالي  يميزان جذب تابش انرژي خورشيدي در جبهه
اي عمودي مطرح است و نه افقي، بنابراين كه صفحه

تر باشد، ميزان هرچه تابش نسبت به سطح افق عمودي
در صورت تابش به سطح (جذب بر سطح عمودي 

  .كمتر خواهد بود) عمودي مذكور
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خورشيدي   تابش انرژي سايه بر ميزان جذب تأثير-
 شمالي ي در جبهه

هاي حياط، نسبت به كف آشكار است كه نقش جداره  
تر قابل مالحظه حرارتي ساختمان، رآن،جهت افزايش با

ايجاد شده بر روي ديوارها، اثر  ي بنابراين سايه. است

قابل توجهي بر كاهش دماي فضاهاي داخلي خواهد 
ديوارهاي اي كه ميزان سايه. )Li, 2005: 1818(داشت 

شمالي ايجاد  ي اطراف حياط مركزي بر روي جبهه
  . گرديد محاسبه ،كنندمي

  

  
  نمونه   6/1به  1سايه بر روي تناسب ميانگين ي ترسيم و محاسبه ي نحوه: 5جدول 

  
  1394نگارندگان، :  تهيه و ترسيم  
  

عرض به ارتفاع با توجه به اينكه ميانگين تناسب بين    
است، لذا شكل و ميزان سايه و  6/1به  1اين بناها كه 

شمالي در ساعات مدنظر  يآفتاب بر روي جبهه
 يزاويه تابش، يروزهاي ابتداي هر ماه بر اساس زاويه

و ميزان ) زاويه ورود تابش بر سطح افق(س أالرسمت
مشخص و ترسيم گرديد چرخش جدار نسبت به شمال 

 13ترسيم ميزان سايه و آفتاب در ساعت  ي كه نمونه

درجه نسبت به  25چرخش  يابتداي هر ماه با زاويه
سپس نسبت ميزان . ارائه شده است 5شمال در جدول 

دريافت تابش در جدار شمالي به مساحت كل آن جدار 
 اتاز اين محاسباي محاسبه گرديد كه نمونه ،نمونه

جه نسبت به در 25چرخش  يهاي با زاويهبراي نمونه
  .مشخص شده است 6شمال در جدول شماره 

  
  

   چرخش نسبت به شمال يدرجه 25 ينسبت ميزان دريافت تابش در جدار شمالي به مساحت كل آن جدار نمونه با زاويه: 6جدول 
  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خردادارديبهشت فروردين  اسفند  بهمن دي

1282.50% 82.50% 88.13%92.50%95.63%97.50%98.13%97.50%95.00% 92.50% 87.50% 83.75% 

1393.75% 95.00% 98.13%98.75%96.25%94.38%93.75%95.00%96.88% 98.13% 97.50% 94.38% 

1493.13% 91.88% 90.00%88.13%86.88%86.25%85.63%86.25%87.50% 88.13% 90.63% 92.50% 

1573.75% 73.75% 74.38%74.38%75.00%75.00%75.00%75.00%75.00% 74.38% 74.38% 73.75% 

1640.00% 38.75% 43.75%50.63%55.63%58.75%59.38%58.13%56.25% 50.63% 43.13% 38.75% 

171.25% 5.00% 13.13%21.88%30.63%33.75%35.63%33.75%29.38% 21.88% 9.38% 4.38% 

  1394مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ         
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 1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

شباهت بين نمودارهاي نيز  9و  8با توجه به شكل     
بكمن مشاهده  -استيونسن و دافي  كسينوسهاي روش

هاي تحقيق نيز مورد يافته 3شد و احكام صادره بند 
شمالي  ي جبههكيد دوباره قرار گرفت بدين صوت كه أت

خش نسبت به درجه چر 25 يحياط مركزي با زاويه

هاي گرم، كمترين ميزان جذب تابش شمال در ماه
هاي سرد، بيشترين ميزان انرژي خورشيدي و در ماه

ها بنديجذب تابش انرژي خورشيدي را از ميان دسته
  . كسب كرد

  

  
  هاي مطالعاتينمونهشمالي  ي ميزان تابش انرژي خورشيدي و سايه در جبههبررسي : 8شكل 

  به روش كسينوس استيونسن 17 تا12در ساعات  
  1394مطالعات ميداني نگارندگان، :  تهيه و ترسيم
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  هاي مطالعاتينمونهشمالي  ي ميزان تابش انرژي خورشيدي و سايه در جبههبررسي : 9شكل 

    بكمن  - به روش دافي  17تا 12در ساعات 
  1394مطالعات ميداني نگارندگان، :  تهيه و ترسيم

  

  نتيجه
هاي پژوهش حاضر، از تحليل و بررسي نمونه در   

قاجار  ي دوره مطالعاتي،چنين حاصل شد كه در مسكن
شيراز، حياط مركزي به فرم مربع يا مستطيل شكل 

به همان              ًيافته تقريبا  چه طول افزايش گرفته و هر
نسبت عرض نيز افزايش يافته كه اين نسبت در بيشتر 

ميانگين تناسب بين  و 5/1تا 1 به 1موارد داراي نسبت 
. بوده است 6/1به  1عرض به ارتفاع اين بناها كه 

هاي مطالعاتي ضريب سطح اشغال بنا در اغلب نمونه
  . درصد مشخص گرديد 67ميانگين  و 70تا  60بين 

ها مشاهده گرديد كه ساختار الگويي سه يا در نمونه
همچنين از بررسي ميزان تابش انرژي . چهارطرفه دارند

  شمالي حياط مركزي در   ي دي در جبههخورشي
  

  
 يدرجه25 يهاي مطالعاتي مشخص گرديد زاويهنمونه

. بهترين زاويه شناخته شد ،چرخش نسبت به شمال
اندازي در ابتداي هر ماه مورد همچنين ميزان سايه

بررسي و محاسبه قرار گرفت و مشخص گرديد حياط 
مال درجه چرخش نسبت به ش 25 يمركزي با زاويه

هاي مركزي در شيراز در ميان خانه بهترين جهت حياط
اساس ميزان دريافت  قاجار بر ي ساخته شده در دوره

نيز با توجه به . تابش انرژي خورشيدي شناخته شد
چه حياط مركزي چرخش  نمودارها معين گرديد هر

 ي بيشتري نسبت به محور شمالي داشته باشد، جداره
تان دريافت بيشتري را شمالي حياط مركزي در تابس

    .خواهد داشت
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