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 :چکیده

با توجه به پژوهش های صورت گرفته در زمینه توسعه پایدار، زمان انجام پژوهش های کالن در این حوزه به سر رسیده است و 

لذا این پژوهش با مطالعه شرایط حاکم بر . انجام پژوهش های موردی جزء نگر با ارائه راهکارهای عملکردی راهگشا خواهند بود

در راستای موجود در پالک های شرقی و غربی خیابانهای شمالی و جنوبی ( به طور خاص آفتاب و سایه)عوامل اقلیمی یکی از 

های علمی موجود به ارائه راهکار مناسب در کنترل آفتاب و سایه برای این بازشوها پرداخته روشاز طریق  اهداف توسعه پایدار،

و مباحث علمی مرتبط در حوزه اقلیم، آفتاب و ساایه، باه عناوان نموناه ماوردی باا        در این راه پس از مرور مبانی نظری. است

جنوبی در محدوده کوی نصر، و انتخاب تصادفی دو پاالک شارقی و غربای کاه دارای نموناه هاای        -انتخاب دو خیابان شمالی

سیم نقاب ساایه پنجاره هاای ماورد     متعددی در محدوده مورد مطالعه هستند، با استفاده از روش نقاب سایه الگی نسبت به تر

نظر اقدام شد و با انطباق بر نقشه مسیر خورشید که شامل مواقع نیاز آفتاب و سایه است روشن شد کاه پنجاره هاای ماذکور     

در نهایت پیشنهاد شد با توجه . قابلیت تامین آفتاب و سایه مطلوب را ندارند که مغایر با اصول پذیرفته شده توسعه پایدار است

های ساخته شده، از سایبان های عمودی، سبک و پرتابل که آسیبی بر نما و منظار شاهری   مشخصات پنجره های ساختمان به

شود با ترسیم سایبان الگو که قابلیت های مورد انتظار را وارد ننمایند استفاده شود و در مورد ساخت و سازهای آتی توصیه می

 .گرددداشته باشد نسبت به طراحی بهینه اقدام 

 

 

 جبهه شرقی و غربی بنا، آفتاب و سایه، نقاب سایه  :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

باشد که هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهای کاربردی در راستای تامین آسایش اقلیمی برای ساکنان پالکهای مسکونی می

طعات، دارای نورگیری از جبهه هاای شارق و غارب    به صورت اجتناب ناپذیری به دلیل نحوه استقرار در عرصه بندی و تفکیک ق

زیرا زاویه تابش و عمق پیشروی نور در فضا، در ساعات صبح در نورگیرهاای شارقی و در   . باشندبوده و دارای نور مطلوب روز نمی

متغیرهاای  باه منظاور کنتارل    . وران اخاالل ایجااد کارده اسات    ساعات بعد از ظهر در نورگیرهای غربی، همواره در آسایش بهره

جنوبی شهر تهران، با طبقه -های شمالیغربی خیابان-شود این مطالعه در خصوص پالکهای مسکونی شرقیپژوهش، پیشنهاد می

ایان   .های اصلی و فرعی به منظور کنترل تاثیرات ناشی از تمهیدات اقلیمی در سیما و منظر شهری، صاورت پاذیرد  بندی خیابان

توان آفتاب و سایه مطلوب را برای واحدهای مسکونی کاه دارای بازشاو و   چگونه میپژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که 

  باشند تامین کرد؟نورگیر از جبهه های شرق و غرب می

 .مطلاوب را تاامین نماود    توان در پالکهای شرقی و غربی، آفتاب و سایهسایه الگی می -رسد با استفاده از روش نقاببه نظر می 

سادگی پروسه کار، امکان طراحی آلترناتیوهاای مختلاس ساایبان و امکاان در نظار گارفتن ساایر        : )مزایای روش نقاب سایه الگی

 (مالحظات طراحی

 روش تحقیق -2

آن از  می باشد کاه در (  کمی و کیفی) پژوهش حاضر از لحاظ هدف، نوعی پژوهش کاربردی و از لحاظ نوع، پژوهشی ترکیبی 

همچنین از نظر نوع مطالعاه  . روش توصیفی تحلیلی و محاسبات کمی بر مبنای روش های علمی موجود بهره گرفته شده است

انی است که از اسناد کتابخانه ای شامل مقاالت، کتاب ها، جداول و اطالعات مستند هواشناسی نیاز  دپژوهش کتابخانه ای و می

پس از انجام مطالعات اولیه، نمونه موردی انتخاب، با انجام محاسبات و ترسیم نمودارهای به این صورت که . استفاده شده است

 .مورد نیاز، وضعیت نمونه موردی بررسی و نتایج تبیین شد

 ادبیات موضوع -3

 کنترل تابش مستقیم خورشید به کمك کنترل سایه و آفتاب 3-1

متناسب با نیازهای آساایش گرماایی در روزهاای سارد و      آفتابگام اول برای کنترل تابش مستقیم خورشید، کنترل سایه و    

باشاد کاه در روزهاای گارم از تاابش مساتقیم        در این مرحله هدف آن است که طراحی معماری باه گوناه ای  . گرم سال است

ض سرد ساختمان باه خاوبی در معار    خصوصاً نفوذ آن به فضاهای داخلی جلوگیری شود، و در روزهای خورشید به ساختمان و

سااختمان، طراحای حجام کلای      این مرحله شامل انتخاب محل مناساب اساتقرار   .تابش قرار گرفته و به طورطبیعی گرم شود

 . پیرامون آن و در نهایت طراحی بازشوها و سایبانها است ساختمان، فضاهای باز و نیمه باز

درختان و سایر اجساام ساایه دار    مان همسایه،است از میان اشیاء پیرامون ساختمان مانند ساخت سایبان های ساختمان ممکن

سایبانِ پنجره ها نیزممکن است با استفاده از شکستگی و سایه اندازی قسمت هایی ازساختمان بار روی قسامت   . انتخاب شوند

  (01، 0931طاهباز، ).اضافه شده، طراحی شود های دیگر یا سایبان های موقت و ثابت
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اول، جهات قرارگیاری ساطح نسابت باه      : تابشی را که به سطح می رسد، کنترل مای کنناد  در طراحی، دو عامل اصلی میزانِ 

به همین دلیل است که بایاد  . مساحت سطح زیر تابشکه تعیین کننده ی زاویه ی برخورد اشعه به سطح است، دوم،  خورشید

مناساب  . دی ساختمان گرفته شاود در اولین مراحل طراحی تصمیم های الزم درباره ی جهت استقرار و کشیدگیِ افقی یا عمو

ترین طراحی آن است که ساختمان نسبت به خورشید، در جهتی قرار داده شود که بیش ترین گرما را در روزهای سارد و کام   

همچنین بهتر اسات فارم سااختمان     .جهت بهینه نامیداین جهت را می توان . ترین گرما را در روزهای گرم از آن دریافت کند

محاسبات انجام شده در این زمینه نشاان   .بیش ترین سطح نما و بیش ترین فضاها در جهت بهینه قرار بگیرندطوری باشد که 

جنوب تاا جناوب شارقی معماوالً بهتارین جهتگیاری را نسابت باه دریافات گرماای           در ایران سطوح قائمِ رو به داده است که 

سطوح رو باه شامال   . گرم کم ترین تابش را دریافت میکنندخورشیددارند، یعنی در روزهای سرد بیشترین تابش و در روزهای 

ساطوح رو باه غارب و جناوب      .یا تا سی درجه متمایل به شرق و غرب، کم ترین گرما را در کل روزهای سال دریافت میکنناد 

ر زمان هاای  گرمای تابشی خورشید دارند، زیرا در زمان های گرم بیشترین گرما و د غربی بدترین جهت ها را نسبت به دریافت

دیوارهای رو به جنوب بیش ترین میزان تابش را در حاوالی ظهار   . سرد نسبت به سایر جهت ها گرمای کمتری دریافت میکنند

زمستان دریافت میکنند، در حالی که دیوارهای رو به شرق، صبح ها و دیوارهای رو به غرب، عصرها بیش ترین میزان اشاعه ی  

به همین دلیل باید در انتخاب . رهای رو به شمال تقریباً از دریافت انرژی خورشید محروم هستنددیوا. تابشی را دریافت میکنند

فرم و کشیدگی کلی ساختمان و همچنین محل استقرار فضاها در داخل بنا دقت شود تا فضاهایی که به عناوان فضاای اصالی    

میتاوان  . بهینه یعنی جنوب تا جنوب شرقی قرار گیرندزندگی در بیش ترروزهای سال مورد استفاده قرار میگیرند، رو به جهت 

بهتراست جبهاه هاای غربای و در درجاه ی دوم     . فضاهایی را که باید در روزهای تابستان خنک تر باشند، رو به شمال قرار داد

ایه و جبهه های شرقی و غربی سخت ترین جبهه هاا از نظار کنتارل سا     .شرقی، به فضاهای اصلی زندگی اختصاص داده نشوند

 (.01، 0931طاهباز، )آفتاب هستند

 (تراکم در سطح و در ارتفاع)نقش سایه و آفتاب در تنظیم فواصل و ابعاد ساختمان های همجوار  3-2

باه  ). کمبود فاصله ی مناسب بین ساختمانها به خصوص در جبهه ی شمالی و جنوبی موجب سایه اندازی آن ها بار یکادیگر،   

طبقات پایینی سااختمان هاایی کاه نسابت باه جبهاه ی جناوبی در پشات         ( مستان می شود در روزهای سرد ز -این ترتیب 

در چنین شرایطی تنها طبقات انتهایی سااختمان هاای   . یکدیگر واقع شده اند، به طور کلی از آفتاب زمستان محروم می شوند

د باه وضاعیت تاراکم بافات و نحاوه ی      در احداث ساختمان های بلند بای. پشتی آفتاب مناسب زمستان را دریافت خواهند کرد

در بافت های متاراکم  . قرارگیری ساختمان هایی که تحت تأثیر سایه ی این ساختمان های بلند قرار خواهند گرفت توجه کرد

و کم ارتفاع، احداث ساختمان های بلند، موجب سایه اندازی بر ساختمان های کم ارتفاعِ پشت آن ها می شود و به این ترتیب 

در مناطق سردسیر، سایه اندازیِ ساختمان هاا بار حیاا     . ساختمان های پست از دریافت آفتاب زمستان محروم می شونداین 

ساختمان های پشتی نیز مشکل آفرین است، زیرا موجب افزایش عمر یخ و برف موجود در حیا  شاده و خارداقلیم نامناسابی    

رویِ ساختما نهای مجاور نسبت به یکدیگر نیز مشکل آفرین است، زیارا  برای اتاق های مجاور این حیا  به وجود می آورد پیش

موجب می شود ساختمان پیش آمده بر ساختمان عقب نشسته سایه اندازی کند در بافت هایی که تخریب و نوساازی در آنهاا   

 (62، 0931طاهباز، ). .انجام می شود
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 نقش بازشو و سایبان های آن در کنترل سایه و آفتاب 3-3

، در جبهاه هاای   (کشیدگی اصلی آن رو به چه جهتای باشاد  )یک ساختمان با توجه به اینکه در چه جهتی قرار گرفته باشد    

با توجه به هدف اصلی معماری همساز با اقلیم، یعنی دریافت بایش  . مختلس خود مقادیر مختلفی گرما از آفتاب دریافت میکند

آن در روزهای گرم، شرایط مطلوب زمانی برآورده می شود که سااختمان در   ترین گرمای خورشید در روزهای سرد و پرهیز از

 . روزهای گرم در سایه قرار بگیرد و کم ترین گرما را دریافت کند و در روزهای سرد به طور کامل آفتاب گیر باشد

ه جناوب و جهات هاای    جبهاه ی رو با  . جبهه های مختلس ساختمان شرایط متفاوتی از نظر دریافت گرمای خورشید دارند    

با توجه باه زوایاه هاای تاابش     . نزدیک به آن معموالً بهترین شرایط استفاده از گرمای خورشید را در روزهای گرم و سرد دارند

یک سایبان افقی با عمق مناسب مای  . خورشید، ایجاد سایبان مناسب برای بازشوهای این جبهه ساده تر از سایر جبهه ها است

های موجود در این جبهه سایه ی مناسب روزهای گرم را تامین کند و ماانع از آفتااب گیاری آن در روزهاای     تواند برای بازشو

عمق سایبان معموالً نباید در اقلیم های سرد زیاد باشد، . عمق این سایبان بسته به نوع اقلیم متفاوت خواهد بود. سرد نیز نشود

هار چاه وضاعیت اقلیمای از     . بیش تری را در روزهای سرد فراهم میکنند به این ترتیب پنجره های مرتفع امکان آفتاب گیری

  .شرایط معتدل به شرایط گرم پیش برود، به تدریج عمق سایبان مناسب نیز افزایش خواهد یافت

بادیل  در اقلیم های گرم تر سایبان می تواند به یک فضای نیمه باز به شکل تراس یا بالکن در جلوی بازشوهای این جبهه ت     

شود که ضمن ایجاد سایه ی مناسب روی جداره ی جنوبی، فضای نیمه باز قابل استفاده ای را در جلوی جبهاه ی جناوبی باه    

در اقلایم  . عمق سایبانِ افقیِ پنجره های رو به جنوب متناسب با ارتفاع پنجره و شرایط اقلیمای تغییار میکناد   . وجود می آورد

سایبان کم عمق تر و در اقلیم های گرم یا پنجره های مرتفع، سایبان عمیق تری مورد نیااز  های سرد یا پنجره های کم ارتفاع، 

. در جبهه های شمالی ساختمان با توجه به زوایه های تابش خورشید، در کناره ی بازشوها به تیغه های قاائم نیااز اسات   . است

ای جبهه ی شمالی ساختمان دارای ارتفاع زیاد و عرض به این ترتیب پنجره ه. بسته به عرض بازشو عمق تیغه ها تغییر میکند

این تیغه ها در زمان طلاوع و غاروب خورشاید ماانع از تاابش      . کم هستند و تیغه های عمودی آن ها را از یکدیگر جدا میکنند

در کناار پنجاره   در اقلیم های سرد و عرض های جغرافیایی باال دیگر نیازی به تیغه های قاائم  . آفتاب به داخل پنجره می شوند

با این وجود در اقلیم های گرم و در عرض های جغرافیایی کم وجاود  . ها نیست، زیرا صبح های این مناطق معموالً سرد هستند

مرتفع بودن پنجره های شمالی از نظر دریافت نور روز نیز مناسب است، زیرا هر چاه تااپ پنجاره    . تیغه ها اجتناب ناپذیر است

در بازشوهای جبهه های شمالی که آفتاب مستقیم ندارناد، بهاره منادی از ناور     . مان را بهتر دریافت میکندبلندتر باشد، نور آس

عمق سایبان قائم برای بازشوهای رو باه شامال، متناساب باا عارض      . آسمان به روشنایی بیش تر فضاهای داخلی کمک میکند

اقلیم سردتر باشد، عمق تیغه های قائم کم تر می شاود و یاا   هر چه عرض پنجره کم تر و . پنجره و شرایط اقلیمی تغییر میکند

 . به طور کلی تیغه ها حذف می شوند

با توجه به اینکه آفتاب در هنگاام طلاوع و   . جبهه های شرقی و غربی سخت ترین جبهه ها از نظر کنترل سایه و آفتاب هستند

این سایبان مانع از ورود نور شاده  .نجره به سایبان قائم نیاز استغروب با شعاع نسبتاً افقی به این جبهه ها می تابد، در مقابل پ

است کاه در سااعات تاابش مساتقیم آفتااب جلاوی        بهترین راه، استفاده از سایبانهای متحرک . و دید و منظر را نیز می بندد 

 (61و62، 0931طاهباز، ).. پنجره رامی گیرند و در بقیه زمانها می توان آنها را کنار زد
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 مفهوم گنبد آسمان، نقشه مسیر خورشید   3-4

با این وجود . سایه عبارت است از منطقه تاریک پشت جسم حاجبی که مانع تابش نور و انرژی گرمایی از منشا تابنده می گردد

زمانی امکان ایجاد سایه وجود خواهد داشت که موقعیت خورشید به عنوان منشا انارژی تابشای گرماایی و ناوری، شناساایی و      

توسط معمار سوئدی گانر پلییل اباداع و   0391تعیین شده باشد مفهوم گنبد آسمان روش ترسیمی ساده ای است که در سال 

از آن تاریخ تا کنون همواره به عناوین مختلس توسط معماران به کار گرفته شده استانواع نمودارها و تلقهای خورشیدی ترسیم 

روش طراحی سایبان با . عیت خورشید و شرایط تامین سایه را به معمار می دهدشده به روش گنبد آسمان امکان تشخیص وض

-توسط ویکتور الگی معمار آمریکایی، با استفاده از نقشه مسیر خورشید و نقالاه ساایه   0392استفاده از نقاب سایه که در سال 

. فضای داخل ساختمان را فراهم کرده اسات یاب ابداع شد، امکان طراحی سایبان مناسب هر فضای معماری اعم از فضای باز یا 

 (91، 0912طاهباز، )

  مفهوم نقاب سایه و نقاله سایه یاب  3-5

هار گااه خورشاید در    . از دید ناظری که به آسمان می نگرد همواره بخشی از آسمان قابل رویت و بخشی غیر قابل رویت است 

زمانی که خورشید در بخش غیر قابل رویات آسامان قارار گیارد،      تابد وبخش قابل رویت آسمان ظاهر شود، آفتاب به ناظر می

ی ی قابل رویت و غیر قابل رویت آسمان، قابی است کاه باا ترسایم آن روی پوساته    مرز بین محدوده. ناظر در سایه خواهد بود

از آنجاا  . یه خواهد باود ی مسیر خورشید، می توان دریافت در چه ایامی از سال ناظر در ساگنبد آسمان و انتقال آن روی نقشه

برای ترسیم نقاب ساایه اصاولی کلای    . شودی شرایط آفتاب و سایه است اصطالحا نقاب سایه نامیده میکه این مرز جدا کننده

 .خط قائم، خطی است مستقیم نقاب سایه -6ی خط مستقیم، خطی است منحنی و نقاب سایه -0: وجود دارند 

ی گنبد آسمان به صفحه افق تهیاه شاده و شاامل دو دساته     برای انتقال نقاب سایه از پوسته نقاله سایه یاب نقاله ای است که

دهناد، خطاو    ی سمت را نشاان مای  ی تصویر خطو  قائم بر گنبد آسمان هستند و زاویهخطو  شعاعی نماینده. زاویه است

ی مسایر  ی ساایه یااب و نقشاه   نقاله. دهندمیی ارتفاع را نشان ی خطو  افقی بر گنبد آسمان هستند و زاویهمنحنی نماینده

ی استریوگرافیک و اکوئی دیستنت در دسترس است که متناساب  خورشید باید با یک روش تهیه شده باشند و لذا دو نوع نقاله

  (22، 0936طاهباز، ) .شودی مسیر خورشید انتخاب میبا نوع نقشه

 مراحل طراحی سایبان به روش الگی  3-6

در این روش همان طور که در تصویر دیاده مای   . استنقابِ سایه ی الگی وش های طراحی سایبان استفاده از روش یکی از ر

شود، می توان سایبان های مختلفی با نقابِ سایه ی مشابه طراحی کرد به این ترتیب ضمن کنترل سایه و آفتااب متناساب باا    

ن مانند وزن و ایستایی، مصالح و شرایط سااخت، نحاوه ی اتصاال باه     نیازهای گرمایی و سرمایی، سایر مالحظات طراحی سایبا

نما، کنترل کوران هوا و نور، دید و منظر، قیمت، شرایط اجرایی، زیبایی نما و منظر شهریِ طرح نیز به سادگی قابال ارزیاابی و   

  .کنترل خواهد بود
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 1332طاهباز : ماخذ.و سایبان الگو برای چند نوع پنجره نقاب سایه: 1شکل

 مزایای طراحی سایبان به روش الگی 3-7

 :طراحی سایبان به روش الگی دارای مزایایی به شرح زیر است

دهد که با آگاهی کامل از شارایط  قابلیت کنترل سایه و آفتاب در یک سال الگو را فراهم کرده و به طراح این امکان را می -0

لیمی، فقط محدوده مورد نیاز را سایه کرده و از احداث سایبانهای غیر ضاروری کاه جاز تحمیال هزیناه و وزن اضاافی و       اق

 .محروم شدن از آفتاب الزم در مواقع سرد، خاصیت دیگری ندارد، پرهیز کند

سایه مشابه، از نظر ساایر   با استفاده از سایبان الگو امکان طراحی آلترناتیوهای مختلس طراحی وجود دارد که ضمن تامین -6

 .دهدعوامل طراحی و اجرایی، قابلیت های متفاوتی را در اختیار طراح گذاشته و به او امکان انتخاب می

لاذا  . روش نقاب سایه الگی روشی ترسیمی و هندسی است که یادگیری آن بسیار ساده و متکی بار داناش هندساه اسات     -9

توانناد باه   باشاد کاه مای   احجام هندسی درگیرند، روشی مانوس و قابل درک می برای معماران که عمدتا با ترسیم اشکال و

 ( 91، 0912طاهباز، . )سادگی آن را فرا گرفته و در طراحی مورد استفاده قرار دهند

مفهوم گنبد آسمان و نقشه مسیر خورشید که دارای دو محور مختصات مکانی و زمانی است، قابلیت تعمیم به تقویم نیااز   -1

توان کارایی سایبان را با توجه به سایر پدیده های اقلیمی چون جریان بادهای گرم، مطباوع یاا سارد،    ی را داشته و میاقلیم

بارندگی، یخبندان، سرما یا گرمای شدید، کنترل کرده و تصمیماتی جامع با توجه به کلیه عوامل اقلیمای تاثیرگاذار اتخااذ    

 (92، 0912طاهباز، . )نمود

 بررسی راهکارهای کنترل نور و گرما در جبهه های  شرقی و غربی در نمونه های خارجی  3-8

 
 راهکارهای کنترل نور و گرما در جبهه های  شرقی و غربی نمونه های خارجی: 1جدول

 تصویر راهکار مورد استفاده مشخصات بنا ردیس

0 Millowners Association 

Building, Ahmedabad, India 

(1954)  

 

 

 

 

 شکست زاویه نور شرق و غرب
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6 West Elevation at Bank One 

Phoenix  

 

 

 شکست زاویه نور شرق و غرب

 
 

9 Foothills Academy  

East Elevation from North  

 

 

چرخش بازشاو هاای شارقی و غربای باه      

 سمت جنوب و یا شمال

 

 

 

 

 

 

 تصویر راهکار مورد استفاده مشخصات بنا ردیس

1 

 

 

 

 

 

 

 

West facade, Phoenix City 

Hall 

Langton Wilson Architects 

 شکست زاویه نور شرق و غرب

 
 

9 East facade, Burnette House 

Wendell Burnette Architect  

 

 

 

 

 

کاهش ابعاد بازشوها در جبهه های شارق  

 و غرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 East and and west facade - 

Arup Campus, Solihull, UK 

(Arup Associates, 2001)  

 

 

 استفاده از سایبان های متحرک
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2 Eggcrate shading device 

made of masonry units.  

 

 استفاده از شبکه هایی با مصالح بنایی

 
 

1  

West Elevation at DC Ranch  
 استفاده از سایبان های افقی و عمودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر راهکار مورد استفاده مشخصات بنا ردیس

3 

 

 

 

 

 

 

 

Insufficient Shading on 

West Elevation at DC Ranch  

 

 استفاده از سایبان های افقی و عمودی

 
 

01 Movable shading at west 

elevation home remodel  
 استفاده از سایبان های متحرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جنوبی نادری نیا و نظری عارف -خیابان شمالی -( گیشا)کوی نصر :محدوده مورد بررسی )مطالعه موردی -4
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 شناخت محدوده مورد مطالعه 4-1

برای انجام این پژوهش الزم است محدوده ای برای انجام فعالیت های میدانی، به عنوان نمونه موردی، انتخاب و باا اساتفاده از   

آمار و اطالعات هواشناسی در نزدیکترین ایساتگاه هواشناسای نسابت باه آن، مراحال الزم بارای حصاول پیشانهادات و ارائاه          

مطلوب در پالکهای شرقی و غربی خیابانهای شمالی و جنوبی در شهر تهران، پیشانهاد   تمهیدات الزم برای ایجاد آفتاب و سایه

جنوبی کوی نصر به دلیل داشتن بدنه های همساان مساکونی و عارض هاای مشاخص و       –لذا خیابانهای فرعی شمالی . نمود 

ناادری  )در هر دو خیابان منتخاب  . دهمچنین مشابهت زیاد با بافت بسیاری از مناطق شهر به این منظور در نظر گرفته شده ان

برای آشنایی بیشتر با منطقاه در سااعات   . باشندعرض معبر، نسبت های ارتفاعی و بافت مسکونی مشابه می( نیا و نظری عارف

وه پالکهای موجود باه دو گار  . متفاوتی از روز دو خیابان مذکور مورد بازدید قرار گرفته و مکررا تصاویری از آنها تهیه شده است

گروه اول پالکهایی هستند که برای کنترل آفتاب و سایه در جبهه های شارقی و غربای هایا راهکااری     . شوندعمده تقسیم می

نیاندیشیده اند و گروه دوم پالکهایی که با توجه به شرایط بافت باه صاورت برناماه ریازی شاده و یاا کاامال اتفااقی از شارایط          

از محدوده مورد مطالعه به منظاور ایجااد شاناخت    (  9و 6شکل )عالوه بر تصاویر هوایی در ادامه . باشندمساعدی برخوردار می

 ( 09تا  1شکل .)بیشتر و همچنین بررسی راهکارهای موجود در این زمینه تعدادی از پالکهای موجود معرفی شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیابان نظری عارف خیابان نادری نیا
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 Google Earth: ، مأخذ( زاویه دید از جنوب به شمال)تصویر هوایی از محدوده مورد مطالعه : 2شکل 

 

 

 

 

 

 تصویر از برج میالد:  3شکل

 محدوده کوی نصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدود کردن سطوح شفاف و استفاده از پرده کرکاره افقای در نماای                                                                          

 غربی          

 خیابان نادری نیا

 خیابان نظری عارف
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 استفاده از حصیر به عنوان سایبان موقت    

 در نمای شرقی

 

 

 سایه اندازی با  بهره گیری از تراکم پوشش 

 گیاهی به کمک بوته ها و درختان در نمای غرب 

 

 

 

 

 

استفاده از پوشش کیاهی جهت ایجاد سایه در نماهای شرقی          کاهش بازشاوها در جبهاه شارقی و چارخش آنهاا رو باه       

 جنوب

 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد پیش آمدگی و سایه اندازی بر بخشی از بازشوها                                                                                        

چااااااارخش 

بخشاااااای از 

نمااای شاارقی 

باااه سااامت  

جنوب و سایه 

انااادازی باااه  

وسیله سایبان 

 دائمی
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 های مقابل بر نماهای غربی سایه اندازی ساختمان                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: راهکارهای برنامه ریزی شده و یا تصادفی در کنترل آفتاب و سایه در محدوده مورد مطالعه، مأخذ:  13تا  4شکل

 

 

 فرآیند ایجاد آفتاب و سایه مطلوب به روش نقاب سایه الگی  -5

 انتخاب ایستگاه هواشناسی 5-1

به منظور اخذ آمار و اطالعات هواشناسای جهات ترسایم نمودارهاا و تحلیال هاای پاژوهش الزم اسات نزدیکتارین ایساتگاه           

، (گیشاا -کاوی نصار  )با توجاه باه موقعیات مکاانی محادوده ماورد مطالعاه        . هواشناسی به محدوده مورد مطالعه انتخاب شود

 .باشدموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی می....( ل شماره مطابق شک)نزدیکترین ایستگاه، 

 

 سایه اندازی ساختمان مقابل و درختان بر نمای شرقی

 

 ژئوفیزیک تهران: نام ایستگاه

 0332 – 6119آمار مورد استفاده سالهای  

 از سطح دریامتر  010142  :ارتفاع ایستگاه 
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 موقعیت ایستگاه هواشناسی نسبت : 14شکل 

 مورد مطالعهبه محدوده 

 

 اخذ آمار و اطالعات هواشناسی و ترسیم نمودار ها   5-2

 استخراپ آمار هواشناسی مورد نیاز شامل متوسط حداکثر و حداقل دما و رطوبت نسبی: گام اول

 انتقال آمار دما و رطوبت نسبی به تفکیک ماه بر روی نمودار سایکرومتریک زیست اقلیمی گیوانی : گام دوم

 وسیله تمهیدات پیشنهادی روی نمودار نمودار بهتحلیل : گام سوم

 آمار هواشناسی ایستگاه ژئوفیزیك تهران: 2جدول 

  
JAN.  FEB.  MAR.  APR.  MAY  JUNE  JULY  AUG.  SEP.  OCT.  NOV.  DEC.  

 ظهر  03.21

  9.51  14.46  23.66  30.3  34.27  34.33  32.16  26.13  20.46  13.89  9.72  7.17  متوسط حداکثر دما

  53.8  44.1  29.1  22.4  22.5  25.3  21.5  27.4  35.2  41.9  45  54.8  گرینویچ 9رطوبت نسبی 

 صبح  0.21

  3.55  7.52  15.14  21.18  24.86  24.88  22.41  16.55  11.81  6.13  2.53  1.12  متوسط حداقل دما

  68.4  58.9  42.5  33.4  32.8  36.3  32.4  41.1  48.4  55.6  58.5  67.4  گرینویچ 2رطوبت نسبی 
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 نگارنده: اقلیمی گیوانی، مأخذ-،  بر نمودار زیست2005 -1336پیاده سازی متوسط دما و رطوبت نسبی در بازه سالهای :  15شکل

 

 ترسیم تقویم نیاز اقلیمی 5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقویم نیاز اقلیمی در محدوده مورد مطالعه:  16شکل

 

 ترسیم نقشه مسیر خورشید 5-4

       ایساتگاه ژئاو فیزیاک تهاران    ( 6119-0332)استخراپ میانگین حداقل و حداکثر دماای ماههاای ساال در باازه ده سااله- 

 نزدیکترین ایستگاه به محدوده مورد مطالعه و ترسیم تقویم نیاز اقلیمی 
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، به کمک سایت دانشاگاه  ( ژئوفیزیک تهران)طول و عرض جغرافیایی ایستگاه مورد نظر ترسیم نقشه مسیر خورشید با استفاده از 

 اورگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ماخذ نگارندهنقشه مسیر خورشید:  17شکل

 

 ترسیم خطوط طلوع و غروب بر تقویم نیاز اقلیمی  5-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 با خطوط طلوع و غروبتقویم نیاز اقلیمی :  18شکل

 90469 :طول جغرافیایی

 99411: عرض جغرافیایی

Solar Time Zone: +3.5 
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 تفکیك مواقع نیاز به آفتاب و سایه در نقشه مسیر خورشید 5-6

ه ساایه و آفتااب باه    تهیه نقشه مسیر خورشید به تفکیک مواقع نیااز با  )انتقال آمار از تقویم نیاز اقلیمی به نقشه مسیر خورشید 

 (بر روی تقویم نیاز اقلیمی  طلوع تا غروب خورشیدکمک محدوده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: مواقع نیاز به سایه بر تقویم نیاز اقلیمی محدوده مورد مطالعه، ماخذ:  13شکل 

 

 انتخاب نمونه پالک های شرقی و غربی و ترسیم نقاب سایه  5-7

که فاقد تمهیدات خاصی به منظاور تاامین   ( یک نمونه پنجره غربی و یک نمونه پنجره شرقی )در این مرحله دو نمونه پنجره  

آفتاب و سایه مطلوب در محدوده مورد مطالعه هستند را انتخاب کرده و با رسم نقاب سایه هر یاک و تطبیاق باا نقشاه مسایر      

 .نشینیماین پنجره ها را به قضاوت می خورشید که مواقع نیاز به سایه و آفتاب در آن مشخص شده اند میزان کارایی

 : گزینه اول

 پالک مورد نظر در سمت شرق خیابان نظری عارف واقع شده است. 

 باشدشرایط برای تمامی پنجره های مشابه با ابعاد یکسان در جبهه غربی این بنا در کل طبقات مشابه می. 

 کنندینجره های مورد نظر نور غرب را دریافت می. 

  باشد و دارای سایه اندازی روی بنای مورد نظر نمی باشدطبقه می 6مقابل این بنا ساختمان. 

 پوشش گیاهی در مجاورت بنا وجود ندارد. 

  طبقه مسکونی روی همکس است 2ارتفاع ساختمان معادل. 
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  باشندسانتیمتر از سطح خارجی نما می 61پنجره ها فاقد سایبان و دارای عمقی معادل. 

 ی جنوبی و غربی بنا تمایزی در ابعاد و تناسبات بازشوها و طراحی ویژه ای به منظور تامین آفتااب و  در طراحی نماها

 .شودسایه مطلوب دیده نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: ، مأخذ18.00پالک مورد نظر و تابش آفتاب بر بدنه غربی، در ساعت :  21و 20شکل

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: رو به جبهه غرب، مأخذ پالن، نما و مقطع پنجره مورد نظر: 22شکل

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

18 
 

 

 

 

نظر بر نمودار مسیر خورشید که در آن مواقع نیاز به سایه مشاخص شاده    با انطباق نقاب سایه به دست آمده برای پنجره مورد

محدوده آبی رنگ در سمت چپ . اند مشاهده می شود که نقاب سایه وضع موجود برای نفوذ آفتاب ناخواسته مناسب نمی باشد

 .نشان دهنده عدم کارایی پنجره در مواقع نیاز به سایه است 61شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رو به غربانطباق نقاب سایه بر نقشه مسیر خورشید، عدم کارایی سایبان در مواقع نیاز به سایه برای پنجره :  24کلش

 : گزینه دوم

  واقع شده است نظری عارفخیابان  غربپالک مورد نظر در سمت. 

  باشدمشابه میشرایط برای تمامی پنجره های مشابه با ابعاد یکسان در جبهه غربی این بنا در کل طبقات. 

 کنندرا دریافت می شرقنجره های مورد نظر نور پ. 

  دارای سایه اندازی روی بناای ماورد نظار    در ساعاتی از صبح باشد و میروی همکس طبقه  1ساختمان مقابل این بنا

 باشدمی

  دارد وجودتا ارتفاع طبقه اول پوشش گیاهی در مجاورت بنا. 

  مسکونی روی همکس استطبقه  9ارتفاع ساختمان معادل. 

  باشندسانتیمتر از سطح خارجی نما می 61پنجره ها فاقد سایبان و دارای عمقی معادل. 

                                                                                 

ترسیم نقاب سایه وضع موجود پنجرره مرورد نظرر    :  23شکل

 نگارنده: ، مأخد(محدوده خاکستری رنگ)
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  در طراحی نماهای شمالی، جنوبی و شرقی بنا تمایزی در ابعاد و تناسبات بازشوها و طراحی ویژه ای به منظور تامین

 .شودآفتاب و سایه مطلوب دیده نمی

مشخصات پنجره در گزینه دوم پالن، مقطع و نقاب سایه آن مشابه گرینه اول خواهد بود و انطباق نقاب یایاه   با توجه به ابعاد و

بر نقشه مسیر خورشید این بار رو به شرق، حاکی از آن است که سایبان این پنجره نیز دارای کارایی مناسب برای تامین ساایه  

 .مطلوب در مواقع مورد نیاز ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: ، مأخذ12.00پالک مورد نظر و تابش آفتاب بر بدنه شرقی، در ساعت : 27-25شکل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرق رو بهانطباق نقاب سایه بر نقشه مسیر خورشید، عدم کارایی سایبان در مواقع نیاز به سایه برای پنجره :  28شکل 
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 جمع بندی -6

پژوهش مالحظه گردید انطباق نقاب سایه پنجره های مورد بررسی در دو ساختمان با موقعیت های  همانگونه که در روند انجام

شرقی و غربی ، بر نمودار مسیر خورشید که مواقع نیاز به سایه با توجه به آمار و اطالعات ایستگاه هواشناسی مورد نظار بار آن   

ای مذکور و نداشتن حفاظی برای کنترل آفتاب سبب ناکارآمادی  پیاده شده بود نشان داد که عدم وجود سایبان برای پنجره ه

لذا الزم است به منظور کنتارل ایان عوامال     .فضاهای مرتبط با بازشوها از لحاظ گرما و خیرگی و زاویه نامناسب تابش می شود

رقی و غربای نمای تواناد یاک     با توجه به مدارک فوق سایبان مورد نیاز برای پنجره های شا . نسبت به ارائه راهکارها اقدام نمود

در خصوص پنجره های بناهای سااخته شاده باا شارایط     . های عمودی می باشیمسایبان افقی باشد، بلکه نیازمند ایجاد سایبان

مشابه می توان از سایبانهای عمودی سبک و متحرک که با توجه به مباحث زیبایی شناسی در نماهای شهری طراحی شده اند 

مثال بهره گیری از کرکره های چوبی روی نمای خارجی بازشوها، سایبان های پارچه ای و سایر نمونه های  به طور. بهره گرفت

وجود دارد امکان جمع ( و نه آفتاب مستقیم)سبک که امکان نصب آسان را داشته باشد و در ساعاتی از روز که نیاز به ورود نور 

 .شود آوری و یا کنار زدن آنها فراهم باشد، پیشنهاد می

 :در صورتی که با مطالعات فوق به دنبال طراحی سایبان برای بناهای جدید باشیم مراحل زیر پیشنهاد می شود

     ترسیم نقاب سایه الگو برای اتاق و پنجره آن به کمک نقاله سایه یاب متناسب با جهت تابش و ابعاد پنجره 

  در آن نیازهای ساایه و آفتااب مشاخص شاده و کنتارل      منطبق کردن نقاب سایه پنجره روی نقشه مسیر خورشید که

 نقاب سایه و اصالح آن در صورت نیاز تا به دست آمدن نقاب سایه الگوی مناسب

 ارائه طرح پیشنهادی الگوی سایبان و کنترل سیما و منظر شهری. 
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