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 چکیده:

 

و کاهش دمای تابشی در یکی از مهمترین اهداف طراحی مسکن دراقلیم گرم و مرطوب کنترل تابش خورشید در فضاهای نیمه باز 

، نیاز به بررسی و مطالعات رابطه مستقیم دارد آسمان به دید ضریب میزان دمای تابشی با از آنجایی که  است. ی مسکونیهافضا

از این رو ایوان به عنوان یک فضای نیمه باز، مورد بررسی قرار گرفته  روانی و کالبدی ضرورت دارد. ی در این زمینه، برای آسایشدقیق

 ازاهوماپار در  سنتی خانهباشد، نمونه بررسی شده می اقلیم گرم و مرطوبهدف از انجام این پژوهش شناخت و بررسی ایوان دراست.

شود از این حیث پیشنهاد مید.پردازتطبیق با مقررات ملی ساختمان میو آن  آسمان به دید ضریب بررسی میزان  که به است،

  آسمان به دید ضریب با توجه به میزان را  های باز بخصوص فضاهای نیمه باز)ایوان، حیاط مرکزی،رواق..(طراحی درفضاطراحان، 

 .را در نظر بگیرندو تقویم نیاز به سایه و آفتاب در مناطق گرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها:کلیدواژه

 آسمان به دید ضریبایوان، گرم و مرطوب، 
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 مقدمه:

است،که در مناطق جنوبی با اقلیم گرم ومرطوب از اهمیت خاصی  با یک سابقه دیرینه ایوان یکی از عناصر مهم در معماری ایرانی

ود ا در تعدیل هوا بوجبرخوردار است.ایوان یک فضای نیمه باز است که با قرارگرفتن بین فضای باز و محیط داخل بنا نقش مهمی ر

. شرایط آسایش را برای ساکنین فراهم معماران سنتی کوشیده اند تا بوسیله عناصری مانند:ایوان، شناشیل، شوادان و..آورده است. 

ده پرداخته شدر ایران وجهان بررسی مفهوم و عملکرد ایوان و معیارهای پایداری معماری در فضاهای نیمه باز )ایوان( به پیشتر کنند.

طلبد در اقلیم گرم و مرطوب با توجه به ویژگی های آب و هوایی به تاثیر ایوان بر سایه اندازی بنا و کنترل تابش خورشید است. می

هم مورد   آسمان به دید ضریبو ایوان را از نگاه نگاهی دقیق تر به این موضوع داشته باشیم.که در این اقلیم حائز اهمیت است، 

اند، همچنین تأثیر پرداخته  آسمان به دید ضریبمبحث  زجویان و دکتر طاهباز در تالیفات خود به دکتر را بررسی قرار دهیم.

 خصوص در پژوهش) در فضاهای باز شهری در رساله دکتری، پژوهشگر آقای علیرضا منعام صورت گرفته است. آسمان به دید ضریب

 .دارد سابقه سال 30 بر بالغ جهان در منظر طراحی و شهری طراحی ریزی، برنامه در آسمان به دید ضریب و اقلیمی عوامل رابطۀ

از این  (.24،1389)بهزادفر،منعام،(است نگرفته انجام هنوز پژوهش یک از بخشی یا و مستقل بصورت ای مشابه مطالعۀ ایران در اما،

ترسیمی و تصویر گلوبوسکوپ حاصل از لنز فیش در ایوان و پنجره های بررسی شده،در قالب ، روش آسمان به دید ضریبحیث 

در بخش خانگی و 1374-1384باشد،)دوره ده ساله از آنجا که ایران کشوری پر مصرف در زمینه انرژی می) آی صورت گرفته است.

ای گونه( خوب است یک بازنگری در عناصر معماری ایرانی مانند ایوان شود، وبه 1388-106حیدری،شاهین()باشدمی 43تجاری %

های امروزی در مناطق های مسکنطراحی کرد که بیشترین اثر گذاری را در کاهش مصرف انرژی داشته باشد، به ویژه در ساخت وساز

 گرم و مرطوب.  

 اقلیم ایران:

ی در ، گستردگایران از دیدگاه دما بسیار متنوع است. دلیل این تنوع همسایگی خشکی ایران با دو توده بزرگ آب در شمال و جنوب 

درجه  15درجه سلسیوس است که نسبت به میانگین جهانی ) 18عرض جغرافیایی و تنوع ناهمواری است. میانگین دمای ایران 

پهنه (62، 1387سلسیوس( بزرگتر است. در نتیجه ایران گذشته از فقر بارش از گرمای باالیی برخوردار است.)مسعودیان،کاویانی،

که خوزستان جزء  ،به هشت قسمت تقسیم بندی شده استاصول و ویژگی های معماری همساز با اقلیم  های اقلیمی که مطابق با

 ( 118،1392طبق )طاهباز،پهنه دشتی جنوب در جلگه خوزستان و جازموریان قرار دارد، 

 :اهواز اقلیم

 واقع گرینویچ شرقی طول دقیقه 41 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه  19و درجه31 اهوازدر شهر.است متر 18 دریا سطح از رتفاعا

 .است شده

 تعریف معماری بومی :

 ایه ومحدودیت امکانات با زندگی مناسب فضای ایجاد در تالش همواره وانسان بوده اقلیم از متاثر جهان مناطق بیشتر بومی معماری

 ومب در یک هر که شده متنوعی ههای گون ایجاد سبب و آورده بوجود را سکونتی گوناگون الگوهای او کوشش. هاست داشت اقلیمی
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 انانس عمل آزادی میزان و درجه و آن سختی و شدت به اقلیم، عامل تاثیر راپاپورت دیدگاه از. کنند می عمل شکل بهترین به خود

 )نیکقدم( داشت خواهد بستگی اقلیمی سختی شدت این به نیز

 :)كیفی بررسی( بومی خانه الگوی

تاثیر تابش آفتاب تابستانی،در گرم کردن فضاهای داخلی ساختمان آنقدر زیاد است که باید آن را نه تنها با تعین در ماطق گرمسیر، 

های گرم و خشک و به خرمشهر(.اقلیم68جهت استقرار و طراحی مناسب بلکه با پیش بینی سایبانهای مناسب کنترل نمود)کسمایی،

شکنها از عناصر شناخته شده معماری هستند، اما در این اقلیم به دلیل گرما و آفتاب شدید های گرم، سایبانها و آفتاب طور کلی اقلیم

ریض های عبانها به صورت ایوانتری مورد نیاز است و به همین دلیل،سایههای عریضتابستان، و شروع دوره گرم از اوایل بهار، سایبان

     (.96)کسمایی،شوندم محسوب میهای معماری این اقلیاند که از ویژگیو مسقفی درآمده

 مسکن در اقلیم گرم و مرطوب:

با ورود سبک معماری مدرن به ایران، به تدریج عوامل موفقیت معماری بومی در سازگاری با شرایط اقلیمی بی اهمیت انگاشته و 

روزمره ایران الگویی کامال ناسازگار با شرایط نادیده گرفته شده. امروز این روند نزولی به جایی رسیده است که الگوی متداول معماری 

(.در ایران بنابر شرایط 153،1392گیرد)طاهباز،اقلیمی است که حتی ساده ترین اصول بهره مندی از مواهب طبیعی را نادیده می

ایوان دار، در مناطق  هایآب و هوایی در نقاط مختلف، خانه های متفاوتی داریم. در شمال خانه های گالی پوش، در غرب ایران خانه

در مناطق گرم و (.165اند)پیرنیا،های محلی ، ساخته شدهگرمسیر خانه های ایوان دار و صفه دار و در نقاطی دیگر با توجه به ویژگی

غربی کشیده شده باشند،مناسب تراند. ولی ساختمانهای در جهت محور -مرطوب، ساختمانهایی که به طور آزاد در جهت محور شرقی 

 (125،1387جنوبی،چون در معرض تابش شدید آفتاب قرار دارند مناسب نیستند.)کسمایی، -مالی ش

 :) اقلیم گرم و نیمه مرطوب ( بناها گیری جهت

وجود فضاهای نیمه باز در قسمتهای مختلف حیاط و قرار گیری بخش اصلی ساختمان رو به شمال امکان بیشترین میزان سایه را 

ی تابشی در ایام گرم جلوگیری می کند. استفاده از فضاهای چند الیه در پالن و فشرده بودن بافت نیز عامل فراهم و از جذب گرما

 .(144،1392)طاهباز،می کند دیگری است که از تبادل حرارت فضای داخل و خارج تا حد ممکن جلوگیری

 : در اهواز معماری مسکن سنتی

دهند و بنابراین مسکن سنتی با ویژگی های بارز در این شهر مشاهده نمیشود و اگر  اغلب ساکنین شهر اهواز را مهاجرین تشکیل می

به مواردی معدود از معماری غنی برمی خوریم، دارای ویژگی های معماری نقاط دیگر مثل شوشتر و دزفول و ... است. این پدیده 

یعتا بخشی تحت تاثیر معماری مدرن معاصر بوده است محصول آن است که اوال این شهر در دوره معاصر بسط و توسعه یافته که طب

الگوی کلی این ساخت و سازها از .(44،1379،میثاقیان)ثانیا بافت اصلی و قدیمی شهر دارای ویژگی های معماری روستایی بوده

د. این بناها نیز در خطر حیاط مرکزی و اتاق های سه دری و پنج دری ملهم می باشد و دارای تاالر و ایوان و هشتی یا داالن می باشن

نابودی می باشند زیرا هیچگونه ضوابط صیانتی برای این بناها در مجموعه ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی وجود 

 .(44،1379،میثاقیان)ندارد

 رعایت مسائل اقلیمی در معماری اهواز :
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بیانگر توجه معماران و طراحان این بناها به مسائل اقلیمی بوده است معدود آثار برجای مانده از دوره قاجار و دوره پهلوی اول در اهواز 

در معماری .(46،1379،میثاقیان)این موارد در دوره های بعد نیز تا حدودی به صورت کمرنگ در معماری این شهر مشاهده می شود

ر خود را با شرایط اقلیمی وفق می داد دوره پهلوی اول برخی از این اصول مورد بی توجهی قرار گرفت لکن معماری بگونه ای دیگ

بدین ترتیب که در این دوره استفاده از سقف های بلند، ایجاد سایبان بر روی پنجره ها و قرار گرفتن سطح پنجره ها در عمقی 

ن دوره های ایمتناسب با وضعیت تابش خورشید به لبه بناها و همچنین استفاده از مصالح دارای ظرفیت حرارتی باال، در برخی از بنا

 (46،1379،میثاقیان)استفاده از تراس ها در بخش های پیشین فضاهای اصلی نیز مرسوم گردید. 

 مفهوم و عملکرد ایوان:

 قاطین بوسیله به افقی بعد در و شود می محدود سقف به عمودی بعد در که فضایی از باشد عبارت معماری در جلوخان تعریف شاید

 جلوخان یسنت نوع دو وایوان تاالر.  است متناسب اش کننده تعریف سطوح افقی شفافیت با کامالً آن فضایی محدودیت درجه.فضا در

 به و انتقالی گاهی جای عنوان به جلوخان مفهوم( .100-1390بختیار، -اردالن)دهند می نشان را جلوخان فضایی تعریف ،حدود

 ینب انتقالی فضای یا«راه» ایوان.  است داشته عمیقی تاثیرات اسالم تاریخ سرتاسر در متمایز گاه جای عنوان به ، ایوان خصوص

 و عمق به توجه باهدف از احداث ایوانها ایجاد فضای پر سایه است که .(101-1390بختیار، -اردالن)است زمنی و زمانی دنیاهای

 .رود بکار فصول تمام در سرمایش جهت تنها یا و سرد و گرم فصل در گرمایش و سرمایش جهت متناوبا تواند می مختلف ارتفاعهای

 هوایی فشارهای با مناطق ایجاد دلیل به کوران، ایجاد و مستقیم تهویه از استفاده با که است پرسایه فضایی ایوان گرم مناطق در

 تهویه مرتفع، ایوانهای در این بر عالوه .شود می دما کاهش سبب )مجاورش فضاهای و ایوان( پر و خالی فضاهای واسطه به متفاوت

ایوان فضایی کوچکتر از تاالر است که معموال در جلوی (.153لی نژاد،مهدیزاده،مفیدی،ی)وک است موثر فضا سرمایش در نیز دودکشی

یک اتاق قرار گرفته و نمونه های جالب آن در خانه دکتر منصوری، خانه بصیری،خانه فروغ الملک و زینت الملک مشاهده شده 

شوند و در حالی که برای جریان خروجی ساخته می فضاهای ورودی و، درونگرایی(.ایوانها به صورت 162، 1387اریان،است)معم

کنند و به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده اهمیت فوق العاده داشته، به بنا، یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری می

دار، ایوان جلو عالوه بر کاربرد خاص خود یک نوع پیوستگی  در خانه های ایوان(.18 ،1385،یبرجستگی و شکوه می بخشد)کیان

، درونگرایی(.ایوان معموال در قسمت شمالی حیاط،در جلوی اتاق جای دارد. 427، 1387بصری در نما به وجود آورده است)معماریان،

، درونگرایی(.در 379، 1387کند)معماریان،دیگر نیز راه پیدا می های ساده ایوان صرفا در جلوی یک اتاق است و به چند فضایدر نمونه

-گیرد و ارتباط تمامی اتاق های پشت آن را میسر مینمونه متداول، ایوان به صورت سرتاسری در جلوی چند اتاق قرار می

 ، درونگرایی(.379، 1387سازد)معماریان،

 ایوان به عنوان فضای زندگی در مناطق گرم و مرطوب:

ن عالوه بر اینکه فضایی واسطه بین فضای باز بیرون و فضای بسته درون است، در فصل گرما به عنوان محلی برای نشستن، واای

، برونگرایی(.ایوان، فضایی دیگر و مهم 120، 1387گیرد)معماریان،خوابیدن، غذا خوردن و کار )حصیر بافی( و... مورد استفاده قرار می

.این فضا عملکرد های مختلف دارد و نسبت به طرز قرارگیری اتاق ها شکل های گوناگونی به خود دهداز مسکن را تشکیل می

نند ایستا زگیرد. برای اینکه تیرهای سقف که در این حالت بیرون میگیرد.ساده ترین ایوان، با کمی پیش کردگی سقف شکل میمی

این حالت است که از ساده ترین و کوچکترین نوع آن تا بزرگترینشان، چند باقی بمانند، مجبور به استفاده از تیر و ستون بوده و در 

 ، برونگرایی(.120، 1387ردیف ستون در جلوی خود دارند)معماریان،
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 تقسیم بندی ایوان:

 :باشد می صورت دو به و شده واقع خانه خصوصی عرصه در هشتی و از بعد باز نیمه و ارتباطی فضای اصلیترین عنوان به ایوان

ساخته  حیاط ل طو امتداد در و اطاقها جلو در درون، به آفتاب ازورود ممانعت و جوی عوامل با مقابله منظور به طولی نهایایوا :الف

 .(67،1390ی،مسائل) ندارد دیگری عملکرد دهندگی ارتباط بجز و شده

هعنوان  ب و خانواده افراد تجمع جهت عملکردی نظر از شده، حیاط واقع شرق و شمال به رو ی محورها در که عمیق نهای ایوا :ب

نها  ایوا عمق .یکند م برقرار ارتباط خود مجاور فضای با پنجره در یا توسط اغلب و یشود م استفاده ظهرها از بعد در خنک فضای

هدایت  سبب زمستان در و آفتاب نفوذ مانع تابستان در که ساخته  شده طریقی به و دارد آفتاب به نسبت استقرار جهت به بستگی

 مایل نور نفوذ با مقابله جهت غرب نور به رو ایوان( باشدقها می اطا عمق اندازه به ایوان عمق هها جبه بعضی در .یگردد م آفتاب

 مجاور قهای اطا سقف امتداد در نها آ سقف و یشوند مشخص م مجاور قهای اطا و حیاط از ارتفاع اختالف ی کم با نها ایوا .)غرب

حیاط  داخل از عبور به نیاز بدون که است گسترده نقدر آ بعضی موارد در پیوستگی این .دارند ارتباط یکدیگر با در وسیله به.باشدمی

 (.67،1390ی،مسائل) رسید مقابل سمت به خانه سمت یک از توانمی

 

 مقررات ملی ساختمان: 4ایون از دید مبحث 

 حداقل با مانعی بدون و آزاد سطح دارای باید دارند قرار خروج یا دسترس مسیر انتهای یا ابتدا در که بیرونی های بالکن یا ها ایوان

 سمت به اصلی در چنانچه .شود گرفته نظر در دیگری منظور یا فعالیت هیچ برای نباید سطح این و باشند متر 1/40  * 1/40 ابعاد

مقررات ملی )دهد کاهش متر سانتی 90 از کمتر به را بالکن الزامی پهنای و عمق مسیربازشدن تمام در نباید شود، باز بالکن

 پنجره مقابل ایوان نمای باز سطح ایوان، یک در واقع پنجره طریق از افراد، استفادة مورد فضای نورگیری برای .(51، 1392ن،ساختما

 .باشد مجاور سکونت فضای الزامی بازشو سطح برابر دو اضافۀ به شده سرپوشیده کف سطح چهارم یک از نبایدکمتر طبقه هر در

 (1)تصویر(.67، 1392مقررات ملی ساختمان،) .باشد آن (نمای) طول برابر دو از بیشتر نباید ایوان (عمق)عرض

 
 (.122، 1392مقررات ملی ساختمان،)های قدیابعاد پنجره: 1تصویر

 حایز اهمیت است. آسمان به دید ضریبهای قدی در میزان بعاد پنجرها 
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 گنبد آسمان و نقشه مسیر خورشد:

 های پیچیده محاسباتطراح با فورمولگنبد آسمان و نقشه های مسیر خورشید مفهومی ترسیم شدنی است که،بدون درگیر کردن 

ری که روی زمین خورشیدی،اطالعات ضروری را در اختیارش قرار می دهد. در مفهوم گنبد آسمان فرض بر این است که از دید ناظ

-بیند، آسمان به صورت یک گنبد بر فراز زمین مشاهده میقرار دارد وهر روز چرخش خورشید و ستارگان را در آسمان می

در روش ترسیم هندسی یا پرسپکتیو سه عامل مهم وجود دارد که عبارت اند از:نقطه مبدأ، موضوع تصویر (.1392،71)طاهباز،شود.

تجزیه و تحلیل مسیر حرکت خورشید یک ابراز مفید و موثر برای برنامه ریزان و (. 2)تصویر(1388،182تصویر.)رازجویان،و صفحه 

 بیان ،آسمان به دید ضریب(.Liang,2010) هواشناسی شهری،جهت مطالعات بلند مدت برای شهر های نیمه گرمسیری است

 ,Watson). باشدمی سطح آن دربرگیرندة کرة نیم های تابش میزان از صاف، سطحی دریافتی تابش میزان نسبت کنندة

1987:193) 

 

 

 

 

 

 
نقاب سایه حقیقی یک حیاط مركزی 

 149،1388منبع:رازجویان،
 یت و نقاب سایه از دید ناظرؤمحدوده آسمان قابل ر

 147-146،1388منبع:رازجویان،

محدوده آسمان قابل رؤیت و نقاب سایه از 

 147-148،1388منبع:رازجویان، ناظردید 

 (2)تصویر

بیش از نیم می باشد "ضریب دید به آسمان"در شرایطی که ساختمان ها یا درختان در حدود نیمی از فضای آسمان را پوشش دهند، 

 و نواحی ای کمترهای مختلف سطح تابش است.در یک ناحیه بدون عوارض، سطح باالیی با محدوده که به دلیل تفاوت وزن بخش

افقی تأثیر تابشی کمتری های بخش گسترانند؛ در نتیجهنزدیک سطح افق با محدودة بیشتر پرتو را می

 (.1389،25)بهزادفر،منعام،دارند
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 (.1389،24)بهزادفر،منعام، :بر اساس وزن هر بخش تصویر کرویآسمان به دید ضریبتخمین (3)تصویر

antos, 2003: 3(3تصویر منبع)  

 برداری قیاسی عکس محاسبۀ شامل کلی تقسیم یک در که دارد وجودآسمان به دید ضریب گیری اندازه برای مختلفی های روش

 از ای، استفاده رایانه سازهای محاسباتی، شبیه های عرض،برنامه و طول برمبنای زوایا گیری اندازه متضمن تحلیلی محاسبۀ،کروی

برای طراحی جدار (.1389،25جغرافیایی هستند)بهزادفر،منعام، اطالعات های وسیستم جهانی موقعیت سامانۀ های سیگنال

ند. در کیا به عبارت دیگر تهیه تقویم نیاز سایه و آفتاب کفایت میساختمان، گاه تفکیک مواقع نیاز به سایه از مواقع نیاز به آفتاب 

های جغرافیایی نزدیک به درجه باشد)به خصوص برای عرض 35جغرافیایی مکان مورد مطالعه کمتر از  این صورت، اگر عرض

جای اطالعات سه ساعت به سه ساعت منطقه استفاده توان از میانگین دمای بیشینه و کمینه ماهیانه بهعمان میفارس و دریایخلیج

 (.1388،90)رازجویان، نیاز سایه وآفتاب منطقه مورد مطالعه را تهیه کردو به کمک نمودار محاسب دمای روزانه، تقویم 

   
 

نمودار محاسب دمای روزانه )استفاده ازاین نمودار برای نقاط باالتر روش رازجویان( )بهمنبع نگارندگان شهر اهواز تقویم نیاز به سایه و آفتاب 

 (.1388،90.)رازجویان،جایز یستجغرافیاییعرضدرجه35از
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  وضع موجود
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 محاسبات برش و پالن )پنجره شماره سه( موجودوضع 

 
 

 

 

 بیرونی

 داخلی

 پالن پنجره سوم

𝑡𝑎𝑛 =
93.98

46.77
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 2.00 = 63.539    ̴   64° 

 

  مقطع پنجره سوم

 

𝑡𝑎𝑛 =
250.00

46.77
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 5.34 = 79    
 

 نقاب سایه
محدوده آسمان قابل رؤیت و نقاب سایه از  

 )نگارندگان(دید ناظر 

 

 

 محاسبات (ایوانبرش و پالن ) وضع موجود

 
 

 

 

 جنوبی مقطع ایوان

 

 
 پالن ایوان جنوبی

 

𝑡𝑎𝑛 =
345

225
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 1.53 = 56.88   ̴  57° 

 
 

  نقاب سایه

محدوده آسمان قابل رؤیت و نقاب 

 سایه از دید ناظر )نگارندگان(

𝑡𝑎𝑛 =
785.76

205.94
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 3.81 =  76° 
 

𝑡𝑎𝑛 =
785.76

204.15
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 3.84 = 75° 
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 محاسبات (ایوانبرش و پالن ) وضع موجود

 
 

 

   غربی  ایوان مقطع 

𝑡𝑎𝑛 =
364.93

338.80
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 1.07 = 47   
 

  
  نقاب سایه

محدوده آسمان قابل رؤیت و نقاب سایه از 

 دید ناظر )نگارندگان(

𝑡𝑎𝑛 =
207.10

335.85
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 0.61 =  31.65   ̴  32° 
 

𝑡𝑎𝑛 =
207.10

338.80
 

Arc 𝑡𝑎𝑛 0.61 = 31.43   ̴  32° 

 

 
 غربیپالن ایوان 

 

 

 )خانه ماپار اهواز(دقیقه قبل از ظهر بهمن ماه  الی / بین ساعت  تصاویر گرفته شده گلوبوسکوپ حاصل از لنز فیش آی

ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر سمت 

 ،نشسته ،چپ ایوان

ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر 

 ، نشستهسمت وسط ایوان

ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر سمت 

 ، نشستهراست ایوان

   
ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر سمت 

 چپ ایوان

ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر 

 سمت وسط ایوان

ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر سمت 

 راست ایوان
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 ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر

 ، نشستهسمت چپ ایوان )نشسته(

ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر 

 ، نشستهسمت وسط ایوان)نشسته( 

ضریب دید به آسمان ، چشم ناظر 

 ، نشستهسمت راست ایوان)نشسته( 

   
دید به آسمان، چشم ضریب

 ناظر سمت چپ پنجره

دید به آسمان، چشم ضریب

 وسط پنجرهناظر سمت 

دید به آسمان، چشم ضریب

 ناظر سمت راست پنجره

دید به آسمان، چشم ضریب

 ناظر وسط حیاط

    
 

 نتیجه گیری:

 به دید ضریب میزان در وجود دارند و تمامی موانعی که به صورت ثابت و غیر ثابت  ابعاد ، عمق ایوان و پنجره ها ،

شود.با توجه به اینکه در اقلیم گرم و مرطوب کاهش ضریب دید باعث کاهش دمای تابشی می میزان و است. تأثیرگذارآسمان

تواند در کنترل در این اقلیم میآسمان به دید ضریب ررسی میزانب،د به مراتب بیش از سایر نقاط استمیزان تابش خورشی

وان تدر اهواز،که نیاز مبرم به سایه در طول سال دارد، می با توجه به تقویم نیاز به سایه و آفتاب تابش آفتاب موثمر ثمر باشد.

 ضریب میزانهای مشبک در مسیر تابش خورشید، و قرار دادن مناسب تیغه ان سایه گستردرختکاشت جانمایی مناسب  با

 را کاهش داد که منجر به پایین آمدن دمای تابشی در این اقلیم میشود. آسمان به دید

 منابع

 ،تهران1390 .علم معمار انتشارات ونداد جلیلی، ترجمه وحدت، حس ، بختیار والله نادر اردالن، -1

 تهران،1385، سمت ،انتشاراتیدر دورة اسالم رانیا یهنر معمار خیتاروسف،ی،محمد  یانیک-2

 ،تهران1392طاهباز،منصوره،دانش اقلیمی طراحی معماری، انتشارات شهید بهشتی، -3

 ،تهران1384ایران، انتشارات سروش دانش، پیرنیا، محمد کریم، معماری اسالمی -4

 ،اصفهان1387کاویانی،محمدرضا، اقلیم شناسی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان،"مسعودیان،ابولفضل -5

 1387کسمایی،مرتضی،اقلیم و معماری،ویراسته ی احمدی نژاد،محمد،انتشارات نشر خاک، -6

 تهران1387معماریان،غالمحسین، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی درونگرا ، انتشارات سروش دانش. -7

 تهران1387معماریان،غالمحسین، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا ، انتشارات سروش دانش. -8
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