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 ی آسایش انسان و تأثیر اقلیم بر آنعوامل مؤثّر در محدوده

 (2مهدی پیر حیاتی) ( و1نویسندگان: میرزاعلی شیدانه مرید)

 چکیده :

 باشد. وبه طور مستقیم بر محیط زیست موجودات زنده به خصوص انسان ها تأثیرگذار می اقلیم 

های انسانی از سوی دیگر فعالیت عوامل موثر در  محدوده ی آسایش وی را تحت تاثیر قرار می دهد.

هایی مانند کشاورزی، فعالیت.ی زمین در مقیاس و شرایط متفاوت انجام می گیرد در سطح کره

ای و شهری جهت اسکان و ایجاد شهرهای جدید و همچنین های منطقهریزیصنعت، برنامه

های توریستی، ورزشی و غیره که همه وابسته به شرایط اقلیمی مناسب ریزی در جهت جاذبههبرنام

یافتن و ایجاد شرایط مناسب برای آسایش  مجبور به  از ابتدا را باشند بشرجهت انجام این امور می

آن بوده  ی آسایش انسان و تأثیر اقلیم برهدف این پژوهش یافتن عوامل مؤثّر در محدوده نموده است.

است که پس از بررسی تحقیقات اندیشمندان مشخص گردید که چهار عنصر دما، رطوبت، تابش و باد 

ی آسایش انسان هستند که در این مابین دما و رطوبت تأثیر بیشتری در عوامل مؤثّر در محدوده

 های مختلف بر این عناصر تأثیر دارند.اقلیمو سالمت و راحتی انسان دارند. 

 آسایش، اقلیم، دما، رطوبت، تابش، بادن کلیدی : واژگا
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 مقدمه

ی خود نیازمند محیطی است که احساس راحتی کند و در آن روزانههای انسان برای انجام فعالیت

محیط آسایش داشته باشد. هدف از این مقاله جستجوی عواملی است که در آسایش انسان با توجه به 

داند. مجموعه شرایطی که انسان از نظر حرارتی برای خود مناسب می های مختلف تأثیر دارد.اقلیم

ر آن شرایط نه احساس گرما و نه احساس سرما داشته باشد. انسان برای شود که دآسایش گفته می

رسیدن به آسایش با توجه به امکانات طبیعی و مصنوعی در دسترس خود، خود را با محیط وفق 

های الزم بودند از های دور که فاقد امکانات علمی و فنآوریدهد که برای رسیدن به آسایش از زمانمی

کردند که در آن زمان بهترین مکان برای تعادل با د پناه بردن به غارها استفاده میمنابع طبیعی مانن

سازی مسکن با محیط اطراف خود بوده و امروز با توجه به پیشرفت علم و فنآوری باز هم همسان

 . (1372نماید)علیجانی، محیط اطراف خود الزم می

در قرن اوّل میالدی مطالبی به این مضمون آمده در کتاب ده دفتر در معماری در مورد اصول معماری 

ی استواری، راحتی و زیبایی نیاز انسان را برآورده سازد. این شعار است که معماری باید در سه زمینه

ی حفظ بهداشت و سالمت ای دربارهکهن هنوز هم به قوّت خود باقی است و شاید امروزه باید نکته

 ود جامع معماری دست یافت.یک رهنم محیط به آن افزود تا به
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 (1393)راز جویان، های معماری با الهام از یک شعار باستانیخواسته

های با توجه به اصول علمی و تکنیکی برای ساخت و نگهداری محیط مصنوع در اقلیم: استواری 

از لحاظ راحتی :  .های فرهنگیهای فیزیکی و رمزی با توجه به ارزشزیباییشامل : زیبایی . مختلف

 .سردی و گرمی محیط، سهولت استفاده از فضاهای داخلی و خارجی با توجه به رفتارهای غالب انسان

به اصول اکولوژی )رازجویان، شامل بهداشت محیط داخل و خارج ساختمان با توجه سالمتی : 

تجربه آموخته است که به کمک معماری، فضای اطراف خود را در شرایط گرمایی انسان به  (1393

مناسب ثابت نگه دارد، هر چند در این زمینه همیشه موفّق نبوده است و سرپناه او گاه خود موجب 

ی روز بیشتر خواهد شد، زیرا نیاز فزایندهشود. احتمال وقوع این وضعیت هم روزبهناراحتی گرمایی می

ها و با مصالح های مختلف، معماران ناآشنا به آن اقلیمبه مسکن باعث شده است که در اقلیم جامعه

لذا سوءاالت  (9، ص 1393سازی کنند. )رازجویان، آور ساختمانغریبه با بوم، با سرعتی سرسام

 وفرضیات زیر مطرح می شود.

 

 

 زیبایی استواری

 راحتی
 سالمتی

 معمار ی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

4 
 

 سؤاالت 

 ی آسایش انسان کدامند؟عوامل مؤثّر در محدوده -1

 ی آسایش انسان دارد؟چه اثری بر عوامل محدوده اقلیم -2

 ی آسایش انسان کدام است؟محدوده -3

 فرضیات 

 ی آسایش انسان با دما، رطوبت، باد و تابش رابطه دارد.عوامل مؤثّر در محدوده -1

 ی آسایش انسان رابطه دارد.اقلیم با محدوده -2

 روش تحقیق

ای و در این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است و از طریق مطالعات کتابخانه 

ی های علمی و پژوهشی عوامل مؤثّر در محدودهمستندات اندیشمندان و نتایج حاصل از بررسی

 جستجو و نتایج مناسبی حاصل گردیده است.،آسایش انسان و تأثیر اقلیم بر آن 

 ی تحقیقپیشینه

کند تا از تبخیر آن دمای بدن کاهش گاه پوست بدن بیش از اندازه گرم شود. انسان عرق می هر 

یابد. بنابراین سیستم تنظیم گرمای بدن انسان پیچیده است. امّا باید شرایط گرمایی محیط اطراف 

 ، ص1393ای تنظیم شود تا تعادل گرمایی انسان به راحتی فراهم آید )رازجویان، بدن به گونه

کلید تعادل در تنظیم سرعت تولید و اتالف حرارت است. اگر سرعت اتالف حرارت کندتر از .(10

کند. )همان، می احساس سرماو در صورتی که تندتر شود،  احساس گرماسرعت تولید آن شود، انسان 

 (10ص 
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های گوناگون برحسب کیلوکالری بر ساعت مترمربع از گرمای حاصل از فعالیت -1جدول 

 (1393سطح بدن )همان، 

 فعالیت 
کیلوکالری بر 

 مترمربعساعت
 فعالیت 

کیلوکالری بر 

 مترمربعساعت

ت
اح

تر
اس

 

 35 خوابیدن

انه
 خ

ی
ها

کار
 

 100-170 نظافت خانه

 80-100 آشپزی 40 دراز کشیدن

 80 ظرف شستن )ایستاده( 50 نشستنحرکت بی

 100-180 بادستواتوکردنشستن 60 حرکت ایستادنبی

دن
م ز

قد
 

 100 کیلومتردرساعت3باسرعت
ریش زدن، استحمام، 

 لباس پوشیدن
85 

کیلومتر در  6با سرعت حدود 

 ساعت
 80 خرید کردن 160

کیلومتر در  8با سرعت 

 ساعت
290 

ل
شاغ

م
 

 90 اره کردن با ماشین

دن
م ز

قد
 

کیلومتر در ساعت در  6/1

 %5شیب 
 200-240 اره کردن با دست 120

کیلومتر در ساعت در شیب  3

5% 
 280-320 کاریکنده 150

کیلومتر در ساعت در شیب  6

5% 
 60 کشینقشه 305

کیلومتر در ساعت در  6/1

 %15شیب 
145 

کارهای متفرقه ازجمله 

 بایگانی
60-50 

در ساعت در شیب  کیلومتر 3

15% 
 45 تایپ با ماشین برقی 230

کیلومتر در ساعت در شیب  6

15% 
 55 تایپ با ماشین دستی 350

 Fanger, 1970منبع : 

گرمای حاصل از برخی  1تگی به فعالیت انسان دارد. جدول میزان گرمای تولید شده بس 

 دهد.از سطح بدن، نشان میهای روزمره را برحسب کیلوکالری بر ساعت مترمربع فعالیت
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 های تبادل گرمای بدن با محیطراه

اگر بدن شود. حرارت بدن با محیط اطراف از چهار طریق تابش، همرفت، تبخیر و هدایت مبادله می

جسم سردتر از خود واقع شود، بخشی از گرمای آن به صورت امواج انسان در مجاورت 

تر از بدن شود. برعکس، اگر انسان در مقابل جسم گرمساطع و جذب جسم مزبور میالکترومغناطیسی 

کند. این گونه تبادل خود قرار گیرد، قسمتی از گرمای جسم را به صورت همان امواج دریافت می

نامند. در هوای سردتر از دمای بدن، گرمای بدن به هوای مجاور منتقل و حرارت را تبادل تابشی می

دهد و به این ترتیب، شود و جای خود را به هوای سردتر میمیهوای گرم نیز از اطراف بدن دور 

شود. این گونه تبادل حرارت را تبادل همرفتی یا گرمای بدن پیوسته به هوای مجاور منتقل می

کنوکسیون گویند. اگر دمای هوای اطراف انسان معادل دمای هوای بدن یا بیش از آن باشد، رفع گرما 

ی گرمای بدن انسان از راه تنفّس یا تبخیر عرق شد. در این صورت، اضافهاز راه همرفت مشکل خواهد 

هایی از بدن شود. اگر قسمتشود. از این رو به این نوع تبادل حرارت، تبادل تبخیری گفته میدفع می

ی آن در تماس با سطح سرد جامدی چون کف زمین های برهنهها یا سایر بخشازجمله کف پا، دست

کند. این حالت را نک ازقبیل آب قرار گیرد، گرمای خود را به زمین یا آب منتقل مییا مایعات خ

  یکسان نیست. با توجه به تجربه های فوق معموالًمیزان تبادل حرارتی به صورت تبادل هدایتی گویند.

ن میزان تبادل هدایتی بسیار کم و تبادل از سه طریق دیگر بستگی به وضعیت محیط دارد. بنابرای

های تبادل حرارت، برخی عوامل محیطی و در مقابل سایر در مقابل بعضی از راه -1توان دریافت :می

شوند. به طور مثال، در تبادل همرفتی دما و های تبادل، برخی دیگر از عوامل محیطی مؤثّر واقع میراه

ی مقدار رطوبت هوا سرعت جریان هوا، در تبادل تابشی دمای تابشی متوسط محیط و در تبادل تبخیر

توان به ی معیّن، میبا در دست  داشتن اطالعات الزم از عوامل محیطی در یک لحظه -2مؤثّر است.

تر در مورد عوامل محیطی ی عمیقتبادل حرارتی بدن انسان با محیط پی برد. به همین دلیل، مطالعه

 (12تا  10، ص 1393رسد. )رازجویان، ضروری به نظر می
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 هایافته

تجربه نشان داده است که چهار عامل : عوامل محیطی مؤثّر در تبادل گرمای بدن با محیط

کننده دارند که عبارتند از : دمای هوا، محیطی در تبادل گرمای بدن با محیط نقش اساسی و تعیین

 رطوبت هوا، دمای تابشی متوسط محیط و جریان هوا.

با ر در احساس آسایش گرمایی است. معمار باید دمای هوای محیط یکی از عوامل مؤثّ: دمای هوا

تواند از آمار سازمان ی خود آشنا شود، به این منظور میتغییرات دمای هوای مکان مورد مطالعه

هواشناسی اطالعات موثّق را دریافت کند. که به اشکال مختلف سازمان فوق اطالعات موجود را انتشار 

 ها.دهد ازجمله در سالنامهمی

های رطوبت هوا یکی از عوامل مؤثّر در شرایط آسایش گرمایی است. که به صورت:هوا رطوبت

گیری های مخلوط، نم ویژه، نم مطلق، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار بخار آب اندازهگوناگون: نسبت

 شود.می

تنزّل  دمای تر معروف دمای هوایی است که در اثر تبخیر، آب موجود در آن به حداقل ممکن:دمای تر

 شود.گیری میکرده است. دمای تر با دماسنج مرطوب اندازه

رطوبت نسبی معرف مقدار آب موجود در جوّ به مقدار آبی است که جوّ در همان شرایط : دمای نسبی

شود پس اگر رطوبت نسبی پذیرد تا به حدّ اشباع برسد. این نسبت به درصد بیان میدر خود می

نجایش هوا از تحت شرایط آن مکان فقط سی قسمت از صد قسمت گ مکانی سی درصد باشد یعنی

 بخار آب پر شده است.
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نحوه و میزان تبادل تابشی حرارت بدن با محیط اطراف آن دمای تابشی متوسط محیط :  -1

دمای -1شی متوسط تابع متغیرهای زیر است :دمای تاب تأثیر چشمگیری در احساس آسایش دارد.

قابلیت تشعشع  -2.بر شخص )سطوح قابل رؤیت از طرف شخص( ی سطوح محیطظاهری کلیه

 شکل سطوح -4مساحت سطوح محیط بر شخص - 3گرمای همان سطح )تشعشع موج بلند(

های ی جدارهدهندهبا توجه به نکات فوق باید در انتخاب اجزای ساختمانی تشکیل 

های های ساختمان و به خصوص پنجرهاتاقی سطوح الف( کلیه ها دقّت الزم را اعمال کرد تا :اتاق

ی منابع گرمای تابشی کار کنند و در عین حال شدّت تابش گرمای همین آنها در مواقع سرما، به مثابه

ی تابشی اطراف انسان متقارن یا نزدیک به ب( حوزه منابع در مواقع گرما به حداقل ممکن تقلیل یابد.

 ار ساختمان با هوای اطراف شخص از حدّ مجاز نگذرد.آن باشد و اختالف دمای سطح داخلی جد

ترین برای طراحی با رعایت اصول معماری همساز با اقلیم، به تابش خورشید، به عنوان مهم 

ی مدت تابش و مقدار انرژی خورشیدی شود و به همین دلیل مطالعهمنبع گرمای تابشی، توجه می

 کن.ن مورد مطالعه ضرورت پیدا میموجود در مکا

سرعت جریان هوا بر احساس آسایش تأثیر دارد. در شرایطی که دمای هوا از دمای سطح : جریان هوا

های عریان بدن )صورت، گردن، ...( کمتر باشد، اتالف گرمای بدن در اثر سرعت خارجی لباس یا قسمت

 مختل نشود. ای گرمای تابشی جبران شود تا احساس آسایشجریان هوا باید با مقدار قابل مالحظه

یا اندکی بیش از دمای بدن باشد جریان هوا به تعرق سطحی همچنین اگر دمای هوای متحرک مساوی 

کند. امّا اگر اضافه دمای هوا نسبت به دمای بدن و برودت تبخیری کمک و احساس خنکی ایجاد می

رد، زیرا در اثر بدن از چند درجه تجاور کند، هوای متحرک احساس گرما در انسان ایجاد خواهد ک

کند، ی عایق کار میی نازک )فیلم( هوای چسبیده به جدار لباس و بدن که مانند الیهحرکت هوا، الیه

 (20تا  13، ص 1393)رازجویان، گیرد. تر از خود تماس میرود و تماس بدن با محیط گرماز بین می
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 ها :تحلیل یافته

ی دما، بدن انسان در مقابل عوامل محیطی چهارگانه: کارایی بدن در سنجش عوامل محیطی

های پائین، ای برخوردار است. در درجه حرارترطوبت، تابش و جریان هوا از حساسیت قابل مالحظه

حساس است. با افزایش دمای بدن، عرق روی چون دماسنج خشک به تغییرات دمای هوا  پوست بدن،

چون دماسنج تر، به رطوبت و چون دماسنج کاتا به  شود و از آن پس پوست بدن،پوست ظاهر می

گردد. همچنین پوست بدن به هر رنگی که باشد جاذب بسیار خوب های ضعیف هوا حساس میجریان

ی تابشی است. و در مقابل تغییرات دمای تابشی متوسط محیط، مانند دماسنج کروی، حساسیت اشعه

های متعدد را یکجا و همزمان انجام ی اعمال دستگاههمهالزم را دارد. لیکن باید توجه داشت که بدن 

العمل همزمان انسان نسبت ی عکستوان نتیجهدهد. لذا تشخیص وضعیت گرمایی هر لحظه را میمی

 دانست.به چهار عامل محیطی دما، رطوبت، تابش و جریان هوا 

کی در دفع گرمای عوامل مختلف محیطی و فیزیولوژی: های آناحساس آسایش گرمایی و شاخص

متابولیسمی مازاد بر نیاز بدن مؤثّرند. در این میان دستگاه خودکار تنظیم گرمای بدن، دمای آن را در 

دارد. بنابراین، میزان فعالیت دستگاه خودکار بستگی به شرایط دارد. و در حدّ معینی ثابت نگه می

تواند با راندمان باال کار کند، به ان میرسد. در این مواقع انسبعضی مواقع فعالیت آن به حداقل می

خوبی بخوابد و به طور کلی احساس آسایش کند. به همین دلیل جمع آن مواقع را به اصطالح 

 نامند.ی آسایش میمنطقه
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 (1393رازجویان،)واکنش انسان نسبت به جریان هوا

 واکنش انسان به هوا سرعت جریان هوا ـ متر بر ثانیه

 نامحسوس 25/0کمتر از 

 مطبوع 50/0تا  25/0بین 

 محسوس و مطبوع 00/1تا  50/0

 کنندهگاهی ناراحت 50/1تا  00/1

 در بسیاری از موارد مزاحم و حتّی مضر 50/1بیشتر از 

ی شصت تهیه کرد و بر اصول این شاخص را گیوانی در دهه: شاخص زیست ـ اقلیمی ساختمانی

های جوّی ها دسترسی به راحتی گرمایی به کمک برخی از پدیدهاقلیمدر بعضی  -1زیر استوار است:

میسّر است. مثالً در اقلیم گرم و مرطوب، جریان محسوس هوا و در اقلیم گرم و خشک، نوسان دمای 

نوع و میزان  -2توانند در ایجاد وضعیت مطلوب داخل ساختمان نقش عمده ایفا کنند.شب و روز می

امل مؤثّر در احساس آسایش معلوم و قابل محاسبه است )جدول( توان ساختمان تأثیر ساختمان بر عو

 دهد.را در این مورد نشان می
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 (1393رازجویان،)های مؤثّر در احساس آسایشجدول  نوع و میزان تأثیر ساختمان در پدیده

 میزان کارایی ساختمان های مؤثّر در احساس آزمایشپدیده

 ی اصابت کرده به دیواراشعه %90تا  15 شده در دیوارجذبی خورشیدی . اشعه1

 ی خورشیداشعه %90تا  10 ی خورشیدی داخل شده ازپنجره. اشعه2

 ی نوسان دمای خارجدامنه %15تا  10 ی نوسان دمای داخل. دامنه3

 ی خارجدرجه از دمای بیشینه 10تا  -10 ی داخل. دمای بیشینه4

 ی خارجدرجه از دمای کمینه 70تا  0 داخلی . دمای کمینه5

 ی خارجی متفاوت از دمای بیشینه و کمینهدرجه 30تا  -8 . دمای سطح داخلی دیوارها6

 سرعت باد محوطه %60تا  15 های بازاتاق با پنجره. سرعت متوسط هوای7

 سرعت باد محوطه %12تا  10 ی معین. سرعت واقعی در هر نقطه8

 متر جیوه بیش از فشار بخار آب خارجمیلی  7تا  0 بخار آب داخل. فشار 9

 

 گیریبحث و نتیجه

عنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش اساسی  4گیری آسایش انسان از دیدگاه اقلیمی برای شکل 

را دارند که در این بین دما و رطوبت تأثیر بیشتری در سالمت و راحتی انسان دارند به این دلیل 

در  (1372های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار شده است. )علیجانی، بیشتر مدل

اند عوامل مؤثّر در آسایش حرارتی را به ی آسایش، پژوهشگران کوشیدههای علمی دربارهپژوهش

ی آسایش محدوده تفکیک مشخص و میزان تأثیر هر یک را مشخص نمایند. و از آن جا که تعیین

های حرارتی، برودتی و ضخامت و جنس ی دستگاهبر محاسبات حرارتی ساختمان، اندازه حرارتی
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مصالح و به طور کلی بر میزان مصرف و اتالف انرژی تأثیر مستقیم دارد. و با توجه به این که افراد در 

( الزم 682: 1979شرایط اقلیمی یکسان احساس آسایش دمایی مشابهی دارند )فیشمان و بیمبرت، 

-322ارسطو ) ی آسایش حرارتی به طور دقیق مشخص شود.ی اقلیمی، محدودهاست برای هر منطقه

ی هجری( هر دو به تأثیرهای عمیق آب و هوا در همه 808-732ق ـ م( و ابن خلدون ) 384

( جغرافیدان فرانسوی آب و هوا را از 1905-1830های انسان اعتقاد داشتند. زکله )ها و تالشفعالیت

( نموداری پیشنهاد داد که در آن 1973اولگی ) امل بسیار مؤثّر در هر محیط جغرافیایی دانست.عو

ترین های جوّی در آسایش انسان به تفکیک روشن بود. دما و رطوبت نسبی مهمنقش پدیده

 ی برانسان، در جدول بیوکلیماتیک اولگ ت اثر مستقیم آنها بر روی آسایشفاکتورهایی بودند که به جه

ی آسایش و شرایط زیست ( منطقه1976گیونی ) (45: 1387آنها تأکید شده است. )رازجویان، 

اقلیمی را در ارتباط با دو عنصر دما و رطوبت مشخص نمود. و برای تعیین شرایط زیست اقلیمی و 

، ی دما و کمینه رطوبت نسبی مورد استفاده قرار گرفت. )کسمایینیازهای ساختمانی، متوسط بیشینه

عنصر  4سازی اقلیمی و آسایش بر اساس ( در کتاب خود به نام خانه1980اوانز ) (166: 1372

های انسان و پوشاک، راهکارهایی را برای تعیین آسایش اقلیمی ارائه رطوبت نسبی، جریان هوا، فعالیت

آن را ها و محیط خارج پیرامون ( فعل و انفعاالت و پیچیده بین ساختمان1976نمود.چاندلر )

( آسایش و معماری 1367 ،شناسایی و وابستگی آن را به اوضاع اقلیمی بررسی نموده است. )رازجویان

( با استفاده از عناصر اقلیمی 1372متناسب با اقلیم را در مناطق مختلف ایران بررسی نمود. کاویانی )

ی را بررسی نمود. و نقشههمچون دما، تابش، رطوبت، باد و ساعت آفتابی زیست اقلیمی انسانی ایران 

ایستگاه سینوپتیکی به  130های مربوط به آن را مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از داده

های دمای مؤثّر در سطح کشور پرداخته است که نتایج این تحقیق بیانگر این است که بررسی شاخص

پذیرد. یر را از دمای خشک میدمای مؤثّر در نواحی شمالی، جنوبی و شرق کشور بیشترین تأث

( نقش اقلیم را در طراحی ساختمان و مدیریت منابع، 1372علیجانی ). (62-45: 1385)کاویانی، 
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( با استفاده از دمای مؤثّر زیست اقلیم انسانی تبریز را 1377مورد بررسی قرار داده است. جهانبخش )

ساله ایستگاه سینوپتیک اراک به  40های دادهملک حسینی با استفاده از  مورد بررسی قرار داده است.

های مختلف پرداخته است. نتایج به دست آمده از این بررسی اقلیم معماری منطقه بر اساس شاخص

 35درصد از مواقع سال برای ایجاد آسایش به وسایل گرمایشی و  40تحقیق بیانگر این است که 

درصد از مواقع در سال شرایط  25سرمایشی و فقط درصد از مواقع سال برای ایجاد آسایش به وسایل 

 (155-133: 1389آسایش طبیعی حاکم است. )ملک حسینی، 

توجه به اقلیم مناطق مختلف و شناخت آن :ی آسایش انسانهای محدودهتأثیر اقلیم بر شاخص

های مختلف انسان همچون، محیط زیست، امری ضروری است. شناخت اقلیم در بررسی فعالیت

ی تأثیر (. مطالعه1385 ترین مرحله است )محّمدی،ضروریونقل، جهانگردی و ... سازی، حملشهر

ی چهارم قبل باشد و از لحاظ تاریخی به سدهسازی و آسایش انسان نوآوری جدیدی نمیاقلیم بر خانه

مسکن گردد. طراحی همساز با اقلیم عبارتست است از نگهداری وضعیت میکروکلمایی از میالد برمی

شناخته شده و لذا الزم است اقلیم به درستی  (.1387)فرج زاده اصل وهمکاران،ی آسایش.در محدوده

سازگاری مناسب با آن ایجاد گردد. از آن جایی که انسان مقدار قابل توجهی از عمر خویش را در 

توجه به کند و آسایش در خانه برای او ضروری است. طراحی ساختمان با ی خود سپری میخانه

تواند در بیشتر مواقع این آسایش را بدون بکارگیری وسایل مکانیکی گرما های اقلیم منطقه میویژگی

ی جوّ احاطه شده و از آن جایی که زندگی انسان به وسیله (.1385)دریاباری،و سرما را به ارمغان آورد.

گی این عناصر عبارتند از: دما، های او هم در این حیطه است لذا تغییرات جوّ در زندبیشتر فعالیت

های سنجش آسایش انسان بر دو عامل دما و رطوبت تأکید شده رطوبت، باد، تابش. در بیشتر مدل

ی پناهگاهی از چندین عنصر است که به طور هدفمند، اقلیم فیزیکی، ارائهاست. هدف اصلی معماری 

کنیم. در حال حاضر واحدهای یدهد که ما در آن زندگی ماجتماعی و زیباشناسی را شکل می

دوام به صورت زیادی کاهش یافته و جای خود را به ساخت با مواد با دوام داده مسکونی با مصالح کم
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شود که این موضوع سبب هدر وساز، کمترین توجهی به وضع اقلیم نمیاست. که در این روند ساخت

درنظر گرفتن اقلیم در طراحی و بازگشت  رفتن انرژی و عدم آسایش انسانی را به دنبال دارد. لذا

ترین عواملی گشای مشکل باشد. یکی از مهمتواند گرهمنطقی و علمی به معماری همساز با اقلیم می

ها تأثیر به سزایی دارد خصوصیات اقلیمی و ها و زمانکه بر ساخت مساکن انسانی در تمامی مکان

ی سازگاری اقلیمی در ایران بیشتر به در زمینه شرایط آب و هوایی است. تحقیقات انجام گرفته

های زیست ـ اقلیمی پرداخته و کمتر به سازگاری اقلیمی مساکن به صورت مورد توجه شده بندیپهنه

به طوری که این موضوع باعث شده است که در ساخت و ساز شرایط اقلیمی و  (1387)مرادی،است.

ها در کنیم به عنوان مثال در تابستانهای محیطی آسایش نادیده گرفته شود که ما مالحظه میویژگی

توان به نقش بررسی آسایش کنیم. پس لذا میها احساس سرما میها احساس گرما و در زمستانخانه

ی به کارگیری اطالعات زیست اقلیم میزان راحتی ساکنان مسکن پی برد ودرزمینهحرارتی در 

 Hwang)و  (K. at al, 2010, 310) (Gulyas at al, 2005, 1713)وطراحی شهری ی معماریدرزمینه

at al, 2011, 5)  کمیسیونی مرکب از هواشناسان، متخصصان  1986اشاره کردند. نخستین بار در

شناس ساختمان در بررسی اقلیمها و مهندسین و طراحان شهری جهت ، آرشیتکزیست و بهداشت

ژنو تشکیل گردید که هدف از آن آگاهی اثرات شهری هوا به منظور انتخاب بهترین نتیجه روی اقلیم 

به انتخاب محل ساختمان اشاره  1979شهری، بود. همچنین هوار، جی، کویچینلرد نیز در سال 

داند و عوامل تابش، باد و جهت استقرار آسایش مقید مید اقلیمی محلی را در کند و شرایط خومی

در کتابی تحت  1989سال دهد. گیونی در ساختمان را در کنترل حرارت فضایی داخلی توضیح می

عنوان طراحی شهری در اقلیم مختلف توجه به مسائل آب و هوایی در مقیاس کالن و خرد را مورد 

شناس شهری را مورد بررسی قرار داده و سپس به طراحی او شرایط بررسی قرار داده است و ابتدا اقلیم

ق گرم و خشک کویری شهرهای مناط در(.38،  70زیر را در احداث ساختمان پرداخته )کمالوند، 

 پیشنهاد کرده است :
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ها و نقاطی که در معرض بالیای جوّی و اقلیمی هستند از انتخاب محل شهر در ته دره -1

 ها دمای باال نداشته باشد.اجتناب شود. و محل شهر در نقاطی صورت گیرد که تابستان

شهر به راحتی  ی هوا در داخلها طوری باشد که تهویهفضاهای باز شهری و جهت خیابان -2

 روها تأمین شود.ی عابرین در پیادهصورت گیرد و با استفاده از طراحی اقلیمی سایه

 با طراحی مناسب، نور خورشید در زمستان در دسترس باشد. -3

در مناطقی که تابستان داغ ولی زمستان سرد دارند با طراحی مناسب از بادهای زمستانی به  -4

ی طراحی مان هواشناسی کشور، گزارش پروژهطرف ساختمان جلوگیری گردد. )ساز

(. در کشور ما نیز از دیرباز 35،  34، سمنان، 1377همساز با اقلیم، های روستایی گاهسکونت

توان از در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته که به عنوان اوّلین کار تحقیقاتی می

های ها و فرمولنام برد که بر اساس روش (1995)بندی اقلیمی دکتر گنجی تقسیم

بندی پیشنهادی کوپن اوّلین تقسیمات اقلیمی ایران را مطرح نموده همچنین نخستین تقسیم

 1356اقلیمی به منظور استفاده در کارهای ساختمانی ایران توسط جمشید ریاضی در سال 

اه سینوپتیک استفاده نمود. ایستگ 43انجام گرفت که بر اساس روش ادلگی از آمار و اطالعات 

امّا متأسفانه چون نقش عناصر ساختمانی در کنترل شرایط فضاهای داخلی در پیشنهاد اولگی 

مشخص نیست، کار جمشید ریاضی، نتوانسته مورد توجه قرار گیرد. مرتضی کسمایی 

ساختمانی پیشنهاد گیونی را عمل نموده و با استفاده از جدول بیوکلیمایی  (1363)

های مختلف ایران را به منظور استفاده از مسکن و معماری تهیه نموده است. علیجانی لیماق

ای نقش آب و هوا در طراحی مسکن را توضیح داده و با استفاده از روش ( در مقاله1373)

اولگی، گیونی و ماهانی پیشنهاداتی برای طراحی اقلیمی شهر تبریز ارائه کرده است. کسمایی 

ارتباط با اقلیم بررسی کرده تاب اقلیم و معماری، اصول طراحی ساختمان را در در ک (1984)

در کتاب خود، چگونگی استفاده از شرایط اقلیمی در  (1989)است. قبادیان و مهدوی 
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، استفاده از برودت تابشی و تبخیری و ها مانند استفاده از جریان هوا در تهویهطراحی سازه

در کتاب آب و  (1987)اند. محمّدی را مورد بررسی قرار داده استفاده از حرارت خورشید

هواشناسی کاربردی به بررسی چگونگی ارتباط اقلیم و معماری پرداخته و شکل معماری و 

بناهای نواحی مختلف ایران را با توجه به شرایط اقلیمی آن بیان کرده است. سام و چنگ در 

ده از عناصر اقلیمی در طراحی معماری و های مهمی برای استفابررسی 1997کنگ هنگ

نیز به تبیین استراتژی  1999انرژی ساختمان انجام دادند. سد عزیز و باروس فروتا در 

طراحی بیوکلیماتیک شهری در یک شهر مداری یا تروپیکال پرداختند. بودن و گراب در 

یمی پرداختند. ی اقلدر پنج شهر تونس از دو منطقهنیز به بررسی آسایش حرارتی  2005

به مطالعه و تعیین شرایط آسایش بیوکلیماتیک در شهر ارزروم در  2007توی و همکاران در 

ی شهری جنگلی ترکیه پرداختند و نتیجه گرفتند که ی روستایی، شهری و منطقهسه منطقه

مناطق شهری جنگلی، سازگاری بیشتری با شاخص آسایش حرارتی مورد استفاده دارد. 

شرایط آسایش اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد را با روش ترجونگ و  1386شایان در 

به روش ماهانی میزان سازگاری  1386زاده اصل در بندی نموده است. فرجپهنه GISافزار نرم

مقایسه و تحلیل کرده  SPSSای افزار رایانهاقلیمی مساکن قدیم و جدید سنندج را در نرم

به معماری همساز با اقلیم در ایران پرداخته است.  82تا  67ی هااست. کسمایی طی سال

ی زیست اقلیم انسانی ایران پرداخته است. مرکز ی نقشهبررسی و تهیه 1372کاویانی در 

تحقیقات ساختمان و مسکن، با استفاده از آمار و اطالعات یازده ایستگاه هواشناسی مستقر در 

های اقلیمی معماری مسکن سنّتی و بررسی ویژگینقاط مختلف استان، مطالعات میدانی 

های ضروری برای طراحی فضاهای مسکونی هماهنگ با شهرهای مختلف، پیشنهادها و توصیه

شرایط اقلیمی نقاط مختلف استان ارائه کرده است. بناها، شهرها و محیط زیست در رابطه با 

با شرایط جوّی و اقلیمی خود  های خاص و متفاوتی منطبقهای اقلیمی متفاوت، ویژگیحوزه
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محمود توسّلی به ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک  (1387)مرادی،اند.یافته

ها و ها، خیابانگذاریپرداخته است. عوامل محیطی دقیقاً در چگونگی فرم بناها، جهت

عوامل جوّی نقش  (.1372)قبادیانی،مهدوی،گذارد.شهری و انتخاب مصالح اثر می هایکوپه

طرح ساختمان در ارتباط با اطالعات سرعت باد )غالمی (. 1368)نوریان ،در ساختمان و سازه

(. عبدلی و 1370، 27های شهری )طاهباز، ( تعیین سرعت باد در بافت1359،  52بیرقدار، 

های مسکونی ( به تأثیر اقلیم شهر تهران بر میزان مصرف انرژی در ساختمان1986فصیحی )

های ی معماری همساز با اقلیم پرداخته و روش( به مطالعه1984نژاد )اند و عسگریاختهپرد

بسیار ارزان و اجرایی برای بهره بردن از شرایط اقلیمی در جهت تأمین آسایش در داخل 

ی سنّتی ایران مورد هایی از معماری همساز با اقلیم را در ابنیهفضای زندگی را معرفی و جلوه

(. محمود توسّلی به 1390نژاد ـ اسکندری، دهد. )گرجی، یاران ـ پروردیر میتوجه قرا

 ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک پرداخته است.

 ی آسایش انسان از دیدگاه اقلیمیعوامل مؤثّر در محدوده

 عوامل مؤثّر ردیف

 دمای هوا 1

 رطوبت هوا 2

 دمای تابشی متوسط محیط 3

 جریان هوا 4

 عنصر فوق دما و رطوبت تأثیر بیشتری در سالمت و راحتی انسان دارند. 4در بین  توضیح
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 منابـع

ی بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای ( تعیین محدوده1392اسماعیلی، رضا و منتظری، مجید ) -

ص  1ی شماره 49ی پیاپ 24ریزی محیطی، جلد ی جغرافیا و برنامههای ساعتی، مجلهداده

230-215. 

ی علی محمّد خورشید دوست، ، مبانی آب و هواشناسی کاربردی، ترجمه1384اسمیت ک  -

          ی فرهنگی انتشاراتی یاوریان، اردبیل.ناشر مؤسسه

ی مجید (، اقلیم و معماری با تأکید بر معماری سنّتی خاورمیانه، ترجمه1376جانسون، وارن ) -

 .46ی تحقیقات جغرافیایی، شمارهی نامهحبیبی نوخندان، فصل

ی معماری همساز با اقلیم، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ ، آسایش به وسیله1367رازجویان، م،  -

 دوّم.

، آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید 1388رازجویان، محمود،  -

 بهشتی، تهران.

ی تان خراسان رضویف بولتن علمی پژوهشکدهبندی اقلیمی اس، طبقه1380سالمت، علیرضا،  -

 .1380، پائیز 4و  3ی شناسی ـ شمارهاقلیم

، بررسی انطباق معماری شهر سنندج با شرایط زیست 1387زاده اصل، قربانی، لشکری، ح، فرج -

 .57ی اقلیمی آن به روش ماهانی فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره

های تأثیرگذار در استان خراسان همدیدی سامانه ، مطالعه و بررسی1385صمدی، سینا،  -

 .1385ی کارشناسی ارشد، بهار نامهرضوی، پایان

های اقلیمی مناطق استان خراسان رضوی، بندی شاخص، بررسی و پهنه1388گلمکانی، تکتم،  -

 حیدریه.ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تربتنامهپایان

 معماری، انتشارات خاک، تهران ـ چاپ دوّم. ، اقلیم و1378کسمایی، مرتضی،  -
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ی کشور ، نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی در مدیریت منابع و توسعه1373علیجانی ب  -

 ، زمستان.35ی ی تحقیقات جغرافیایی، شمارهنقش آب و هوا در طراحی مسکن فصلنامه

قیقات ساختمان، تهران، ، راهنمای طراحی اقلیمی، انتشارات مرکز تح1368کسمایی، مرتضی،  -

 چاپ اوّل.

، نقش عناصر آب و هوایی در 1389محمّدی، ملیحه و پهلوانی، فاطمه، کامیابی، سعید، دوست -

 ای خانه ایرانی، گنبدکاووس.، همایش منطقه9معماری فضای سنّتی )شهر سمنان(، 

 ، تنظیم شرایط محیطی، انتشارات آشیان.1384مرادی، س،  -

 چاپ دوّم، انتشارات دانشگاه تهران.، آب و هواشناسی کاربردی، 1386محمّدی، ح.  -

ی ، بررسی سینوپتیکی آمارهای اقلیمی استان خراسان، گزارش اداره1375منصوری، ترشیزی،  -

 کل هواشناسی خراسان رضوی.

ی مجید ترجمه(، اقلیم و معماری با تأکید بر معماری سنّتی خاورمیانه، 1376جانسون، وارن ) -

 .46ی ی تحقیقات جغرافیایی، شمارهحبیبی نوخندان، فصلنامه

ی شمس، مجید ـ خداکرمی، مهناز ـ بررسی معماری سنّتی همساز با اقلیم سرد )مطالعه -

سازی مصرف سوخت در موردی شهر سنندج(، مجموعه مقاالت سوّمین همایش بهینه

 .1389ساختمان، تهران، 

حرارتی در فضای داخلی ساختمان و طراحی اقلیمی در شهر قم،  امیری، آزیتا، آسایش -

 ، پائیز و زمستان، سازمان هواشناسی. 55و  54ی ی نیوار، شمارهفصلنامه

ی ی نقشه ی زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه(؛ بررسی و تهیه1372کاویانی، محمّدرضا ) -

 .28ی تحقیقات جغرافیایی، شماره
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(، بررسی میزان راحتی 1387سیّدمحمّدجعفر و مجنونی هریس، ابوالفضل )السادات، ناظم -

ی موردی شهرهای شیراز، بندرعبّاس، بیرجند و انسان در شرایط مختلف اقلیمی مطالعه

 .55-45صص  48شناسی، ی محیطاردبیل، مجله

دگی در بندی اقلیم بر اساس پارامترهای مؤثّر بر کیفیت زن(؛ منطقه1381شعبانی، فاطمه ) -

 استان مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

(، آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید 1388رازجویان، محمود، ) -

 بهشتی، ویرایش دوّم.

 .1388اسمیت، پیتر، معماری در شرایط آب و هوایی متغیر، انتشارات سعید،  -

معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، جلد اوّل، انتشارات پیام و توسّلی، محمود، ساخت شهر و  -

 .1381پیوند نور، معراج 

ی شمس )نظام مهندسی(، خدابخشی، شهره، ساخت و ساز پایدار مرتّب با معماری سنّتی، مجله -

 .1382، اردیبهشت و خرداد 2، 3ی شماره
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