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 :چکیده

اقلیمی را در  یل متعددی ارتباط صحیح بین انرژی وفضاهای الزم وآستانه آسایشتا کنون معماری نتوانسته است به دال

معماری اقلیمی  معماری مدرن فراهم کند.پژوهش وبررسی مقاله فوق تمایل دارد که یک گام کوچک در مسیر رابطه قوی بین

ومباحث معماری پیش گیرد.برای اینکه بتوان رابطه بین معماری و اقلیم را برقرار کرد،دانستن دانش اقلیمی بسیار حائز اهمیت 

است.مطالعات و دانش اقلیمی منجر به طراحی اقلیمی خواهد شد.برای رسیدن به این مرحله باید داده های اقلیمی خوبی در 

 climate نرم افزارهایی برای ارتباط بین روابط اقلیمی طراحی شده است که یکی از آنها نرم افزار  دسترس باشد.امروزه

consultantله اول فرم های معماری را به هاست.بحث های طراحی اقلیمی عمدتا دنبال شرایطی می گرددکه بتواند در و

های پر وخالی،پوسته ها و جرم های معماری را سمت بهترین شرایط سوق دهد و اینکه جهت چرخش،کشیدگی ها،نسبت فضا

شهر یزد با قرار گیری در مرکز ایران و با توجه به شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی موثر بر منطقه در اقلیم .بدست آورد

 06ه سال به انتیگراد و در گرمترین مادرجه س30-گرم و خشک قرار گرفته است بطوریکه دمای هوا در سردترین ماه سال به 

جه سانتیگراد می رسد.لذا لزوم بررسی شرایط اقلیمی در رابطه با طراحی و روش های ساخت ساختمانها در فصول سرد و در

گرم سال برای کاهش مصرف انرژی ضروری است.در این راستا با استفاده از داده های طوالنی مدت هواشناسی و عناصر 

مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای   climate consultantدر نرم افزار اقلیمی، وضعیت زیست اقلیمی شهر یزد 

 با را یزد شهر های درساختمان انرژی مصرف کاهش راهکارهای دارد نظر در پژوهش طراحی ساختمان ها ارائه گردید.این

 .دهد قرار بررسی مورد دتم دراز در هواشناسی اطالعات به توجه با و climate consultant افزار نرم از استفاده

 

 
 

 

 climate  consultant: اقلیم، طراحی اقلیمی، شهر یزد، نرم افزار واژگان کلیدی
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 مقدمه

انسان اولیه برای محفوظ ماندن از گزند طبیعت از خود طبیعت کمک گرفت و در غارها و پناه درختان و بین سنگ ها از خود 

پناه خود را دائمی تر سازدو به همین ترتیب تمدن های مختلف جهان، سبک ها و  محافظت میکرد.او بتدریج آموخت که سر

روش های معماری مخصوص به خود را با توجه به شرایط ویزه اقلیمی همان منطقه خلق کردند.انتخاب ، جهت گیری رنگ، 

ردن حداکثر آسایش بدقت انجام نوع مصالح، فرم ساختمان ، پنجره ها و موقعیت سایبان های داخلی و خارجی برای تامین ک

می گرفت و بدین ترتیب معماری ای شکل می گرفت که با بهره گیری از نیروهای طبیعت حداکثر آسایش انسان را بهمراه 

 داشته باشد.

توجه ویزه انسان به مطالعات راحتی گرمایی بخصوص در سده اخیر به ارائه انواع روش ها و تکنینک های مطالعه وضعیت 

اقلیم انسانی در محیط مسکون و غیر مسکون منجر گردیده است. زیرا تحلیل شرایط اقلیمی هر مکان ، نقطه شروع زیست 

فرموله کردن ساختمان سازی و مفاهیم طراحی شهری با هدف ایجاد حداکثر شرایط راحتی و به حداقل رساندن استفاده از 

 (3:77:1انرزی برای سرمایش و گرمایش است.)گیونی،

ت تاثیر اقلیم بر معماری ،انجام مطالعات ویژه و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند بخصوص در کشور ما اهمی

 مشهود است،امری اجتناب ناپذیر است. "که تنوع شرایط آب و هوایی و اقلیمی در آن کامال

به   climateر یزد و ارائه داده ها به نرم افزاراین پژوهش بر آن است که با بهره گیری از آمار و اطالعات آب و هوایی شه

راهکارهای مفیدی برای ایجاد سرمایش و گرمایش موثر دست یابیم.حاصل این بررسی ها ، ابداع روش های مختلف طراحی 

 زیست اقلیمی است که می توان از هریک از آنها تحت شرایطی در مکان های متفاوت استفاده نمود.

 پیشینه تحقیق

 و ضرورت:اهمیت 

 کاهش مصرف سوخت های فسیلی

برای بهینه سازی مصرف سوخت در جهان ، اقدامات بسیاری انجام شده است.در ایران نیز تالش هایی در این زمینه صورت 

از انرژی مصرفی %31گرفته است ولی در بخش طراحی معماری به این مسئله توجه الزم نشده است.در حال حاضر تنها 

هینه استفاده شده و بقیه آن تلف می شود.برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر در معماری دو روش تجهیزات بصورت ب

 وجود دارد:

روش فعال: با استفاده از تجهیزات و تبدیل انرژی امکان پذیر است.بعنوان مثال انرژی خورشیدی توسط کلکتورهای خورشیدی 

 به برق تبدیل می شود.

ه گیری از تجهیزات مکانیکی و بااستفاده از روشهای مختلف طراحی به تعدیل شرایط نامطلوب روش غیر فعال: بدون بهر

 اقلیمی می پردازد.

 

 چگونگی فراموش شدن اقلیم در معماری

با وقوع انقالب صنعتی، مسیر دست یابی به سوخت های فسیلی هموار شد و با پیشرفت تکنولوژی سیستم های سرمایشی و 

ه ترقی گذاشت.معماری مدرن که سمبل بارزی از تاثیر پذیری از تکنولوژی است،اگرچه مدعی آزاد سازی گرمایشی نیز رو ب

 معمار و معماری از قیود و محدودیت های ناشی از مالحظات اقلیمی بود و هرچند که در عمل هم توانست از این محدوودیت 
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د،اما به دلیل نادیده انگاشتن عوامل طراحی، این جنبش سنتی را ترویج ها رهایی یابدو در ایجاد هر گونه فرم آزادانه عمل کن

 کرد که پیامدی جز وابستگی صرف به فناوری و انرژی های فنا پذیر و تهدید کننده بهمراه نداشت.

 این حد نیاز و وابستگی معماری به انرژی های تجدید نا پذیر تا چه حد ضروری است؟

 میتواند تحت شرایطی جزئی از آن باشد کجا ست؟جایگاه محیط زیست که معماری 

 بهره گیری از ویژگی های طبیعت پیرامون بنا چه تاثیری بر کارآیی و کاهش مصرف انرژی دارد؟

 با چه روش و ابزاری می توان به طراحی صحیح اقلیمی دست پیدا کرد؟ 

 ضرورت پرداختن به طراحی

ی کیفیت و تکامل وضع است از تغییر مجموعه شرایط جوی که به وسیله بر اساس فرهنگ هواشناسی اقلیمی، اقلیم عبارت

عواملی که بر شرایط اقلیمی اثر می  . شود. منظور از اقلیم، شرایط جوی یک منطقه در دراز مدت استهوای منطقه معین می

وجود آب، رطوبت،گیاه در گذارند عبارتند از : زاویه تابش خورشید، عرض جغرافیایی، شدت و جهت جریان بادهای فصلی، 

 منطقه، ارتفاع از سطح دریا و ناهمواریهای زمین.

انسان و نیازهای او عامل اصلی در چگونگی شکل گیری معماری می باشند. یکی از اصلی ترین اهداف در طراحی  

شناخت محیط پیرامون ساختمان،تامین آسایش فیزیکی کاربران است. طراحان بناهای سنتی در این سرزمین ، با قدرت تفکر و

خود خالق بناهایی بودند که در آنها افزون بر زیبایی به سودمندی و کارکرد پرثمر با بهره گیری از اوضاع مساعد محیطی توجه 

می شده است.معماری هنری است که نمی تواند خود را از وضعیت و ویژگی های طبیعی و مصنوع بافت پیرامون خود جدا 

با اقلیم ، نیازمند آگاهی از چگونگی تطابق جزئیات آن با اقلیم خاص آن منطقه است و هر موقعیت کند.خلق بنای همساز 

جغرافیایی با توجه به شرایط اقلیمی آن معماری خاصی را می طلبد.فرم بنا و نوع مصالح در هریک از مناطق در تطابق با 

 شرایط اقلیمی است که بهترین کارآیی را خواهند داشت. 

 راحی اقلیمی در معماری همساز با محیطاهمیت ط

هدف از طراحی اقلیمی ،از یک سو صرفه جویی در مصرف انرژی است که با استفاده از روش ساخت و ساز بومی باعث صرفه 

جویی در انرژی مصرفی ساختمان می شودو از سوی دیگر می توان با استفاده از انرژی های تجدید پذیر و طبیعی شرایط 

ساختمان مانند گرمایش، سرمایش، تهویه و روشنایی را بصورت طبیعی تامین کردطراحی اقیمی روشی است  آسایش داخل

برای کاهش همه جانبه هزینه انرژی در ساختمان. طراحی ساختمان اولین وسیله دفاعی در برابر عوامل اقلیمی است. طراحی 

زیرا کاهش مصرف انرژی با صرفه جویی مبالغ زیادی در دراز  اقلیمی بهترین نوع سرمایه گذاری برای مالکین ساختمان هاست

مدت می شود.بسیاری از این روش ها هیچ گونه هزینه ای در بر ندارند و تنها مستلزم علم و آگاهی معمار در مورد طراحی 

 اقلیمی است که نتیجه چشمگیری در کاهش مصرق انرژی بخصوص سوخت های فسیلی در بر دارد.

 در طراحی ساختمان ها climateی نرم افزار لزوم بکارگیر

کاهش هزینه های تمام شده ساختمان و هزینه های صرف انرژی، در بازه زمانی عمر مفید ساختمان و نیز راحتی اقامت در 

طول روزهای گرم و سرد سال از دغدغه های طراحی ساختمان هاست.ایده نهایی این پروژه و طرح کمک کردن به مصرف 

در ذخیره سازی بیشتر انرزی است.بدین منظور با استفاده از اطالعات آب و هوایی و پردازش این داده ها توسط نرم  کننده ها

می توان به مصرف بهینه انرژی دست یافت. طرح کاربردی موثر بر کاهش مصرف انرژی نیازمند این است که بر  climateافزار 

اوت باشد.به همین جهت در مرحله اول یک تجزیه و تحلیل دقیق بر روی اساس آب و هوای مختلف طراحی ساختمان ها متف

 راهکارهایی بمنظور طراحی صحیح climateدمای شهر یزد در دوره ای طوالنی صورت گرفت، سپس با استفاده از نرم افزار 
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زماندهی و ارائه اطالعات توسط داده اقلیمی ارائه گردید.هدف این پژوهش تنها طرح و ارائه اطالعات آب و هوایی نیست بلکه سا

 هایی است که نشان دهد تاثیر آب و هوا بر ساختار ساختمان چگونه است.

 محتوای نرم افزار

این نرم افزار به کسانی که که در حال ساخت ، نگهداری و طراحی ساختمان در سرتاسر جهان هستند کمک می کند تا تاثیر 

و نحوه تاثیر آنرا روی ساختمان هایشان درک کنند.این نرم افزار به طور خودکار لیستی  اقلیم و شرایط آب و هوایی محل خود

از راهکارهای طراحی را بر اساس خصوصیات آب و هوایی هر منطقه را ارائه می دهد و در نهایت نحوه بکارگیری این راهکارها 

های خام آب و هوایی را به نمایشات معنی دار گرافیکی  را در قالب یک طرح تشریح کننده پیشنهاد می کند.نرم افزار فوق داده

 تبدیل می کند.

 نمودار سایکومتریک

ساعت در سال است.راهکارهای مختلف طراحی بوسیله عالئم  خاصی روی  0706در این نمودار هر نقطه دما و رطوبت برای هر 

ستراتژی روی نمودار نشان می دهد بیانگر رابطه بین ساعت ناحیه ا 31این نمودار نشان داده شده است.درصد ساعاتی را که هر 

توزیع این داده های سایکومتریک را در هریک از نواحی بررسی کرده و پس  climateسرمایش و گرمایش فعال است.نرم افزار 

 از پردازش لیست منحصر بفردی از راهبردهای طراحی پیشنهاد می کند.

به نمودار سایکومتریک در  -خنک سازی بوسیله تهویه با جریان هوا  fan forced ventilation)-یک منطقه جدید به نام)

الحاق شده است.این روش یک راهکار مهم برای مناطقی است که سرعت بادها پایین است یا موانع محلی  climateنرم افزار 

 مانند ساختمانهای بلند یا درختان از وزش باد جلوگیری می کنند.

 

        
 ساعت در یک سال است.)نگارنده( 0706نمودار سایکومتریک شهر یزد .هر نقطه روی نمودار نشان دهنده هر  :3 تصویر
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بایستی یک سیستم سرمایشی غیر فعال مانند تهویه طبیعی را  fan forced ventilationچنین به نظر میرسد که سیستم  

رد( باالیی است.بدین معنی که اگرچه این سیستم از نیروی برق )ضریب عملکcopمد نظر قرار دهد زیرا این سیستم دارای 

 airبرای تهویه و ایجاد باد استفاده می کند، انرژی مصرفی در مقایسه با سرمایش تولید شده چندین برابر بهتر از تهویه با

condition.است 

یر دو مرحله ای و تبخیر مستقیم است در در مثال مورد نظر)شهر یزد( موثرترین راهکار سرمایش غیر فعال استفاده از تبخ

 حالیکه موثرترین راهکار غیر فعال گرمایش عبارتند از گرما بهمراه رطوبت و جذب مستقیم انرژی غیر فعال خورشیدی.

 
 دهد.)نگارنده(: این نمودار جزئیات حاصل از نمودار سایکومتریک ، درصدها و تعداد ساعت ها برای بکارگیری هر راهکار را نشان می2 تصویر

 

استراتژی می توانند بطورهمزمان با هم کار کنند بطور مثال استفاده از سایبان برای پنجره ها می تواند  31ین تعداد زیادی از ا

همزمان با سایر استراتژی های سرمایشی استفاده شود.اما ممکن است بعضی از این استراتژی ها باهم در تضاد باشند.به عنوان 

جرم حرارتی کم و بازشوهای بزرگ برای روز را بکار می برد.در حالی که  مثال خنک سازی بوسیله تهویه طبیعی مصالح با

ساخت و ساز با جرم حرارتی باال در طول روز کامال بسته می مانند تا می گیرد تا سرمای شب قبل را که بوسیله دیوارها و کف 

 های با جرم حرارتی باال ذخیره شده ا ست حفظ شود.

ر ساختمان از یک راهکار سرمایشی استفاده شود یا در غیر اینصورت از روشی استفاده شود که بنابراین معموال بهتر است در ه

باالترین درصد ساعت ها را بخود اختصاص داده باشد و در عین حال بیشترین سازگاری را با سیستم گرمایشی که برای 

 زمستان انتخاب شده است را داشته باشد.
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 مورد از بهترین راهبردهای طراحی اقلیمی برای شهر یزد را نشان می دهد.)نگارنده( 26: این لیست 1 تصویر

 راهکارهای طراحی بر اساس آب و هوا

راهبرد طراحی  برای آب و  26اضافه شده است لیستی متشکل از   climateبه نرم افزار " یکی از موارد اصلی که اخیرا

 (1هواهای گوناگون است.)شکل 

راهکار ارائه شده توسط نمودار سایکومتریک برای  31راهبرد طراحی تهیه شده است.با توجه به  00ی متشکل از یک لیست اصل

راهبرد یک وزن تعیین شده است برای اینکه نشان دهد قدرت ارتاط این راهکارها بایکدیگر چقدر است.وزن  00هریک از این 

و این موضوع بیانگر این است که دو راهبردی دارای الگوی مشابهی از  های منفی نمایانگر مواردی بودند که باهم در تضادند

منطقه از نمودار سایکومتریک در وزن هایشان ضرب میشوند.مقدار کل میزان  31وزن نیستند.درصد ساعت ها در هریک از 

بهترین راهبردهای طراحی  مورد از 26تاثیر گذاری که هر راهبرد در آن اقلیم خاص اعمال میکند را نشان می دهد.در نهایت 

ارائه می شود.هر وقت یکی از استراتژی های طراحی از نمودار سایکومتریک حذف شود این لیست بطور خودکار باز نگری می 

شود.برای مثال اگر در ساختمان مایل به استفاده از روش سرمایش تبخیری نباشیم ،اگر روی خط استراتژی طراحی سرد سازی 

 راهبرد طراحی ارائه می شود.روش  26لیستی متشکل از " م، این مورد حذف می شود و مجدداتبخیری کلیک کنی
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استراتژی طراحی روی نمودار  31دیگر این است که اگر کاربر تعاریف روی صفحه معیارهای محدوده های هریک از 

 سایکومتریک را تغییر دهد،لیست تغییر خواهد کرد.

ف منتج به نتایج متفاوت خواهد شد.برای مثال در اقلیمی که بیشترین قسمت نمودار سایکومتریک ارائه اطالعات اقلیمی مختل

آن به گونه ای است که کارآمد ترین استراتژی استفاده از تهویه طبیعی است، راهکارهای طراحی می تواند شامل موارد زیر 

 باشد :

یم غالب بطوریکه کلیه پنجره ها بخوبی سایبان گذلری نسبت به نس 54_شکل گیری و جهت گیری طبقه همکف بین + -10

 شوند.)ایجاد سایبان های عمیق سقفی(

 قرار گیری در ها و پنجره های بازشو روبروی یکدیگر بمنظور تهویه آسان برای استفاده ازجریان باد در صورت لزوم. -10

 خواهد داشت. سقف کم شیب با سایبان های عریض در آب و هوای معتدل کاربرد خوبی -11

ابنیه  سنتی در اقلیم معتدل از ساختار سبک وزن با دال سنگی روی کف ودیوارهای  قابل باز شدن و فضای بیرونی  -02

 سایبان گذاری شده استفاده می کردند.

فته است این در حالی است در اقلیمی که بیشترین قسمت نمودار سایکومتریک آن در منطقه جرم زیاد و تهویه شبانه قرار گر

 متضاد با مورد باالست :" استراتژی های طراحی کامال 

برای ذخیره کردن حرارت غیر فعال زمستان و سرمای شب از مصالح داخلی با جرم حرارتی باال از قبیل کف های سنگی ،  -21

 دیوارهایی با جرم حرارتی باال و شومینه سنگی استفاده شود.

طبقه همکف مربع شکل و طبقات زیاد برای به حداقل رساندن افت گرما در محیط  از ساختمان سازی بصورت متراکم با-:

 ساختمان استفاده شود.)حداقل نسبت سطح به حجم(

ابنیه سنتی در اقلیم گرم و خشک از ساختاری با جرم حرارتی باال همراه با بازشوهای کوچک که به نحو مطلوبی سایبان  -03

 تهویه شبانه برای سرد کردن ساختمان استفاده می کنند.دار شده اند بمنظور استفاده از 

گاهی راهبردهای طراحی با هم در تعارض هستند .وضوح این تعارضات است که اساس کار طراحی یک معمار را تشکیل می 

ایش دهد. طراحان باهوش می توانند راه حلهای جدیدی خلق کنند که این تعارضات ظاهری را حل کند.ساختمان هایی که آس

گرمایی و سرمایی را تامین نمی کنند و انرژی را تلف می کنند اغلب ساختمان هایی هستند که راهبردهای طراحی را نادیده 

 گرفته اند.

 اسکیس های راهنما برای طراحی

برای هر راهبرد طراحی که در لیست اصلی در نظر گرفته شده است یک اسکیس در دسترس است که شرحی گرافیکی و 

(این اسکیس ها تنها راه تفسیر راهکارهای طراحی نیستند ، بلکه 1تصویری  از چندین راهکار ارائه شده باشد .)شکل  ترجمه

 وسیله ای برای برقراری ارتباط تصویری هستند.
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خواهید کرد که تاثیر آن راهبرد ارائه شده کلیک کنید اسکیسی دریافت  26: اسکیس نمونه برای طراحی.اگر روی هر یک از 1 تصویر

 راهبردرا روی طرح معماری نشان می دهد.)نگارنده(

 

 میانگین روزانه ماهیانه

ماهیانه را ارائه می  -اضافه شده است ،صفحه ای است که میانگین روزانه climateیکی از صفحات جدید که به نرم افزا 

ماه سال  32ساعت در  21ر میانگین این متغیرها را برای هر متغیر بطور همزمان است که مقادی 1کند.این صفحه نشان دهنده 

 (1متغیر عبارتند از دمای خشک، دمای مرطوب، تابش افقی، تابش نرمال مستقیم و تابش پراکنده.)شکل  1تهیه می کند.این 

 

 
دمای مرطوب، تابش افقی کلی، تابش  ساعت در ماه از دماهای خشک، 21: میانگین روزانه ماهیانه.این نمودار جدید میانگین هر  1 تصویر

ساعت  21نرمال مستقیم و تایش پراکنده را نشان می دهد.همچنین این نمودتر با رنگ آبی روشن نقاط اوج ساعت دمای خشک برای هر 

 نگارنده((را نشان می دهد.
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 راهکارهای نرم افزار برای طراحی اقلیمی در شهر یزد

درجه سانتیگراد پایین بیاورد و هوا را خنک  1کوران عوای داخلی می تواند دمای هوا را تا  در روزهای گرم پنکه سثقی یا-12

 سازد.

یک کولر آبی می تواند بیشتر سرمایش مرد نظر را تامین کند برای همین نیاز به تهویه توسط دستگاه های مکانیکی به -16

 حداقل ممکن میرسد یا کامال از بین می رود.

رف به یکدیگر )طراحی شده برای این عرض جغرافیایی(یا سایبان های قابل حابجایی)که در تابستان باز پنجره های مش-17

 شوند و در زمستان جمع شوند( می تواند استفاده از دستگاه های تهویه را کاهش داده یا از بین ببرد.

 تابستان توصیه می شود. در اقلیم بسیار گرم استفاده از زیر زمین برای استفاده از سرمای زمین در-06

در اقلیم بسیار گرم خانه های سنتی از مصالح با جرم حرارتی باال با بازشوهای کوچکی که بخوبی سایه دار شده اند برای -03

 تهویه شبانه و خنک کردن مصالح استفاده می شود.

دار شده است به همراه حوض کوچکی در اقلیم بسیار گرم که باد جریان دارد از حیاط مرکزی محصوری که بخوبی سایه -00

 برای استفاده از جریان باد استفاده می شود.

گرما از طریق تجهیزات و چراغ ها بدست می آید بطوریکه نیاز به گرمایش به میزان قابل مالحظه ای پایین می آید و -33

 ر تابستان(همزمان از خروج هوا جلوگیری شده و عایق بندی صورت می گیرد.)استفاده از تهویه د

یک حصار تابشی )صفحه منعکس کننده (در صورتی که بر روی بام نصب شود می تواند انرژی گرمایی تابشی را کاهش  -20

 دهد.

در گرمای داغ تابستان یا در زمستان های ابری و تاریک زمستان یک شیشه کاری با کارایی باال در تمام جهات می تواند از -16

 اشد.لحاظ اقتصادی به صرفه ب

 پایین آوردن دمای آسایش داخلی بمنظور پاییین آوردن مصرف انرژی.

 به حداقل رساندن یا حذف پنجره ها در نمای غربی بمنظور کاهش دریافت انرژی گرمایی عصر پاییز و تابستان-12

 تمام تهویه طبیعی خانه می تواند در سرمای شب در مصالح داخلی با جرم حرارتی باال ذخیره شود.-:1

 بادهای گرم حفاظت شده می توانند در فصول سرد به محیط زندگی هدایت شوند.-0

 استفاده از مصالح با رنگ روشن و سقف های خنک)با تشعشع باال( برای اینکه گرمای هدایت شده کمتری دریافت شود-11

در ثسمت جنوبی ساختمان توصیه برای اینکه گرمای خورشیدی موثرتری داشته باشیم استفاده از حداکثر اندازه پنجره -:3

 می شود.اما باید از سایه انداز برای ایجاد حداکثر سایه در تابستان استفاده شود.

تهیه و ایجاد شیشه خور و بازشوهای کافی در بخش شمالی بمنظور متعادل کردن نور روز و ایجاد تهویه و کوران )در -11

 سطح طبقه(%1حدود 

با ظرفیت حرارتی باال برای دیوارها ،استفاده از عایق خارجی و نمایان کردن مصالح در داخل یا استفاده از بهترین مصالح -13

 . DRY WALLیا  PLASTERاستفاده از 

 کوچک نگه داشتن اندازه ساختمان ها بخاطر اینکه کف ساختمان ها انرژی گرمایی و سرمایی زیادی انبار می کنند.-30

 ندمان باال مقرون به صرفه است.استفاده از کورهحرارتی با را-31

مرطوب کردن هوای خشک قبل از اینکه وارد ساختمان شود با عبور از فضای بسته و با اسپری کردن آب توسط فواره، -:2

 سنگفرش مرطوب و برج های خنک کننده.
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 :نتایج نمودار سایکومتریک

 

 ساعت( 116محدوده آسایش)-3      1.3%

 ساعت( 3711ایبان برای پنجره ها )استتفاده از س-2   0%.:3

 ساعت ( 707مصالح با جرم حرارتی باال )-1        %:

 ساعت( 3610مصالح با جرم حرارتی باال) -1   33.0%

 ساعت(1126سرد سازی با تبخیر)-1      17%

 ساعت( 1111سرد سازی دو مرحله ای با تبخیر)-0   10.1%

 ساعت( 131ه طبیعی)خنک کردن با استفاده از تهوی-7     1.7%

 ساعت(1:7خنک کردن با استفاده از جریان باد) -0     1.7%

 ساعت( 2612افزایش گرمای داخلی)-:  % 21.1

 ساعت( 711استفاده از مصالح با جرم حرارتی کم برای جذب مستقیم انرژی خورشیدی)-36    0.1%

 ساعت( 121انرژی خورشیدی) استفاده از مصالح با جرم باال کم برای جذب مستقیم -33    1.7%

 ساعت( 37جریان باد در فضای بیرونی)- 32      2%.

 ساعت( 221ایجاد رطوبت) -31    2.0%

 ساعت( 3رطوبت زدایی)-31    6.6%

 ساعت( 13خنک سازی بهمراه رطوبت زدایی)-31    6.1%

 ساعت( 2017گرم کردن بهمراه رطوبت زدایی)-30   16.2%
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