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ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت 

 دستیابی به معماری پایدار

 نمونه مورد مطالعه : شهر همدان 
 

  *مهیار کلیائی

 .عضو انجمن برنامه ریزی شهری آمریکادانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران، 

 Mahyar.kolyaei@gmail.comالکترونیکی: پست

 نیما صادق زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام گلپایگان، اصفهان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه 

 آزاد اسالمی، تهران، ایران ،عضو انجمن نو شهر سازان آمریکا.

 N.sadeghzadeh@ut.ac.ir پست الکترونیکی:

 حدیث میرزایی 

 ریزی شهری آمریکا.کارشناسی ارشد دانشگاه پیام گلپایگان، عضو انجمن برنامهدانشجوی 

 hadis.mirzaei13@gmail.comپست الکترونیکی: 

    چکیده 

نیازهتا و ارز  هتای  ، متد استت کته در یتش چشتد انتداز بلنتد  آنجنبش معماری در جهت دستیابی به پایداری به دنبال 

رضایت انسان و عدالت اجتماعی و زیر ساخت های فرهنگی را بهبود بخشد. از آنجایی که  اقتصادی، اثر خنثی زیست محیطی و

عالوه بر آن می توانند گاه اصلی محیط طرح را تشکیل داده، عوامل طبیعی، جغرافیایی و محیطی عواملی هستند که بستر و جای

غیره را تحت تأثیر خود قترار دهنتد. یکتی از مهتد  کلید عناصر و جزئیا  طراحی، نظیر مکان، شکل و ساختار و مصالح بومی و

ترین و اساسی ترین مراحل مداخله در سایت، شناخت محیط طرح و اقلید است. اهمیت تأثیر اقلتید بترای طراحتی ستاختمان 

کته تنتو   هایی با معماری پایدار، انجام مطالعا  و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند، به ویژه در کشور ایران

شرایط اقلیمی مشهود است؛ لذا انجام تحقیقا  گسترده ای در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است. از این رو پژوهش پتیش رو 

با هدف دستیابی به معماری پایدار و معماری همساز با اقلید،  به شناسایی وضعیت اقلیمی شهر همدان واقع در کشتور ایتران و 

ن از نظر آسایش انسان و کاربرد مصالح ساختمانی در یش پژوهش کاربردی با رویکردی اثبا  گرایانه و تحلیل نیازهای اقلیمی آ

در یش رو  تطبیقی و در یش فرآیند گام به گام به این امر اقدام نموده است و ویژگی های اقلیمی این شتهر را بتا استتفاده از 

و با استناد به آمار و اطالعا  ایستگاه نتوهه شتهر همتدان در  "انیماه"، و "گیوانی"و  "زیست اقلیمی ساختمانی"شاخص های 

 و بتوده کتد در همدان شت  هنگتام حرارتی داد که آسایش نشان حاصله ، ارزیابی نموده است. نتایج3192تا  9111سال های 

ارائته ایش انسان در آن اقدام به باشد، و پس از ارزیابی اقلید و آس می پذیر امکان روز در حرارتی آسایش ها ماه از برخی در تنها

 راهکارهایی جهت انطباق معماری با اقلید این شهر نموده است. 

 

 اقلید، شاخص، زیست اقلیمی ساختمانی، ماهانی، اوانز، معماری پایدار، همدان.  های کلیدی:واهه
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 مقدمه 

است . زیرا بین انسان و محیط اطرافش وابستگی و انسان همواره برای بهتر زیستن به دنبال شرایط آب و هوایی مناس  اقلیمی 

(. مسکن به عنوان سرپناه از انسان که در برابر سرما و گرمتا و حتوادم محیطتی 9213رابطه پایداری وجود دارد) عظیمی پویا، 

آسایش ستعی در (. انسان در ابتدا برای دستیابی به 9211محافظت می نماید، پیوندی مستقید با اقلید دارد)شریفی و همکاران،

ایجاد تطابق سرپناه خود با شرایط اقلیمی نمود. اما پس از دستیابی به انرهی های فسیلی، تطابق با شرایط اقلیمی به فراموشتی 

ش ستاختمان (و انرهی برای گرمایش و سترمای9212سپرده شد. این موضو ، موج  افزایش مصرف سوخت )معینی و همکاران،

(، و مهد تر از آن آلودگی محیط زیستی ناشتی از بهتره گیتری از وستایل مکتانیکی تنظتید 9211ران،ها گردید)شریفی و همکا

 (.9231شرایط محیطی را سب  شد )قیابکلو،

میالدی موضو  صرفه جویی در مصرف انرهی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری  9132پس از اولین بحران نفتی در سال  

احساس مسئولیتی جدی در مصرف بهینه انرهی، عدم وابستگی به نفت کشورهای صادر  01 و 31که در مقطع زمانی دهه های 

کننده نفت )اوپش(، افزایش راندمان آن و مسأله حمایت از محیط زیست ایجاد گردید. مدیریت مصترف انترهی ابتزاری توانمنتد 

زیستت متی باشتد )معینتی و همکتاران،  برای بهینه سازی مصرف انرهی، صیانت از ذخایر ملی و جلوگیری از آلتودگی محتیط

(، که در بسیاری از کشورهای جهان، توجه سیاست گذاران طراحی معماری و پژوهشگران به سمت مطالعتاتی در زمینته  9200

چگونگی طرح  و احدام بناهای کارآمد با بکارگیری انرهی های طبیعی برای حل مسائل سترمایش و گرمتایش معطتوف کترده 

(. که از اتفاقا  مهد این روند آگاهی انسان، می توان به شکل گیری جنبش توسعه پایدار و معماری پایتدار 9231است )قیابکلو،

اشاره نمود و در بحث توسعه پایدار و به تبع آن معماری پایدار اینکه هر ساختمان باید با بستر و محیط طبیعتی پیرامتون ختود 

 (. 9212)گودرزی سرو  و محمدی،تعادل داشته باشد به امری بدیهی مبدل شده است

از آنجایی که معماری پایدار دارای سه هدف اصلی از جمله توجه به بستر و محیط زیست طبیعی است )ادی کریگیتل و بردلتی 

است و بر اساس این سه هدف توجه به اصول کلی از جمله هماهنگی با اقلید، حفت  انترهی، کتاهش استتفاده از  (2008،نیس

پذیر، توجه به نیازهای ساکنان، هماهنگی با سایت و کل گرایی را الزامی می نماید )گودرزی سرو  و محمتدی، منابع تجدید نا

(. امروزه با توسعه و پیشرفت تکنولوهی، لزوم توجه به به توسعه پایدار و ساخت و سازهای مطتابق بتا شترایط اقلیمتی را 9211

 (.  9213الزم می نماید)سپهری،

(، به دنبال این استت کته در یتش چشتد 9212()عباد زاده و همکاران،9213در طراحی پایدار )کاظمیان، ارتقا کیفیت معماری

انداز بلند مد  نیازها و ارز  های اقتصادی، اثر خنثی زیست محیطی فرضایت انسان و عدالت اجتمتاعی و زیتر ستاخت هتای 

حیطی عواملی هستند که بستر و جایگاه اصلی محیط طرح فرهنگی را بهبود بخشد. از آنجایی که عوامل طبیعی، جغرافیایی و م

را تشکیل داده و عالوه بر آن می توانند کلید عناصر و جزئیا  طراحی، نظیر مکان، شکل و ستاختار و مصتالح بتومی و غیتره را 

)زریتن وفتا و  تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از مهد ترین و اساسی ترین مراحل مداخله در سایت، شناخت محیط طرح است.

(. شناخت اقلید یکی از اولین چالس ها برای رسیدن به یش طرح موفق است)ادی کریگیتل و بردلتی 9212دهقان توران پشتی،

( 9213(.  ضرور  شناخت طراحی اقلیمی، روشی برای کاهش هزینه در ساختمان می باشتد) جهتانی شتام استبی،9212نیس،

هایی با معماری پایدار انجام مطالعا  و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجتاب  .اهمیت تأثیر اقلید برای طراحی ساختمان

می کند. به ویژه در کشور ایران که تنو  شرایط اقلیمی مشهود است. لتذا انجتام تحقیقتا  گستترده ای در ایتن زمینته امتری 

( که در این پژوهشی تعدادی از این پژوهش 9213()زارعی افروخته و حسینی، 9212اجتناب ناپذیر است )کاشانیان و همکاران،

 های مرتبط بررسی شده است. 

 

 نسبی رطوبت و دما( 9132-9129) ساله 32 هوایی و آب معدل های داده از استفاده با ( در پژوهشی9213عظیمی پویا)

  ساختمانی یمیاقل زیست شاخص ،(الگی) اقلیمی زیست شاخص مؤثر، دمای شاخص مدل از گیری بهره و همدان ایستگاه
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 این موردی نمونه عنوان به سرد اقلید با شهری عنوان به همدان شهر. است پرداخته پایدار طراحی راهکارهای ارائه به( نیاگیو)

 طراحی عدم از ناشی گرمایشی و سرمایشی مشکال  کنترل به نیاز بحرانی شرایط از دلیل برخورداری به و انتخاب پژوهش

 طی درهمدان حرارتی آسایش داد که  نشان حاصله نتایج نوان نمونه مورد مطالعه انتخاب نموده است.را به ع اقلیمی مناس 

 انجام با ( ابتدا9213ترکمن و رفیعی ). باشد می پذیر امکان روز در حرارتی آسایش ها ماه از برخی در تنها و بوده کد ها ش 

آن به  از پس. پردازند می سرد اقلید در اقلید با همساز معماری یا خصوص و اقلیمی ویژگیهای بررسی به ای کتابخانه عا لمطا

( در 9201پرداخته است. قیابکلو) معماری این در نهفته اصول استخراج لزوم و بومی بومی و معماری اهمیت ساخت مسکن

 و بررسی قرار داده  مورد پیرامون محیط با رابطه در انسان فیزیکی آسایش بر تأثیرگذار مهد عوامل تا سعی نموده  پژوهشی

 معماری مطالعه و بررسی ( در پژوهشی به9213ارائه نماید. جمالی ) آسایش محدوده تعیین و تخمین مختلف رو  چهار

 هواشناسی های داده و ای کتابخانه مطالعا  برمبنای که داشته است سعی پرداخته و بوکان زیست محیط و اقلید با همساز

 کافی شناخت و شناسایی به وبا توجه نماید بررسی سال مختلف های رادرفصل آسایش های محدوده بوکان شهرستان

 اوانز"شاخص ضوابط و پیشنهادها زمینه نموده و در این "اوانز" آسایش ازشاخص استفاده با طراحی اقلیمی، اقدام به ازوضعیت

 شهرستان دراین اوانز شاخص بررسی و با تحلیل که محیط ارائه نموده است همچنین او گزار  کرده است و بناها درساخت" 

می  است پیشنهادشده اوانز درشاخص که نکاتی رعایت درصور  و است گرم هوا تابستانها و باشد می سرد هوا سال اوقا  اکثر

 جویی صرفه و ها هزینه برکاهش عالوه "اوانز "شاخص پیشنهادهایی و ضوابط رعایت یافت معماری دست آسایش به توان

نماید. جهانی شام اسبی  فراهد ساکنین برای را بهتری آسایش و گردد معماری و محیط بین پایداری باعث می تواند نرهیا

بر  زبه بررسی تطبیق رابطه بین سازگاری بافت مسکونی و شرایط اقلیمی شهر نی یدرپژوهش( و جهانی شام اسبی 9213)

 ارها و دستورالعمل های طراحیکراهو  اند، پرداخته"اوانز  "و "گیاول"، "دمای مؤثر "مبنای جداول و رو  های آسایش

. برای دست یابی به اهداف و بررسی شیوه های مختلف ن کرده اندتأمین آسایش ساکنان تدویرا در جهت اقلیمی این منطقه 

آن ها . کرده اندستفاده ( ایستگاه سپتونیش شهرستان نیز ا9211-9209ساله ) 91معماری همساز با اقلید از دوره ی آماری 

غربی می باشد. و مصالح ساختمانی بکار رفته در آن باید از مصالحی باشد  -بهترین جهت استقرار بهینه بنا شرقیدریافتند که 

حاجی  .که ظرفیت حرارتی باال و مقاوم داشته باشد و به منظور جلوگیری از اتالف انرهی از عایق های حرارتی استفاده شود

و  "ترجونگ"، "بیکر "بر اساس شاخصرا شرایط زیست اقلیمی شهر همدان،  نمودهسعی  یپژوهش در( 9213کرمی)امیری و 

مورد  3191تا  9101با استفاده از آمارهای ایستگاه سینوپتیش ایستگاه فرودگاه همدان طی سالهای "ترموهیگرومتریش"

بیشتر ماه ها در شرایط خنش، بسیار خنش و سرد می باشد. در  . نتایج حاصل نشان داد که در طول سالداده اندارزیابی قرار 

. زرین وفا و دهقان توران این بین ماه های آگوست، جوالی و سپتامبر به ترتی  دارای آسایش زیست اقلیمی می باشند

کارهایی جهت که با مطالعه ی شرایط و وضعیت اقلیمی شهر همدان، به ارائه ی راهپژوهشی سعی کرده اند در ( 9212پشتی)

ایجاد آسایش از طریق طراحی ساختمان های متناس  و سازگار با اقلید منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انرهی و بهینه سازی 

ه لسا 91. جهت نیل به این هدف از آمار و اطالعا  ایستگاه سینوپتیش شهر همدان در یش دوره ی آماری بپردازندمصرف آن 

بررسی مشخص شده است که شهر همدان خصوصیت اقلیمی سرد و کوهستانی با زمستان های سرد . در این اند نموده استفاده

و مرطوب و تابستان های گرم و خشش را داراست. همچنین پس از تعیین نو  اقلید شهر همدان و پس از جمع آوری و رسد 

ری به بررسی وضعیت آسایش اقلیمی و معما "نیاگیو"و  "اولگی "،"دمای مؤثر"نمودارهای مربوطه با استفاده از شاخص های 

همساز با اقلید پرداخته است و سپس وضعیت اقلیمی هر ماه از سال و چگونگی آسایش انسان با توجه به این شاخص ها و 

( جهت ارزیابی اقلید شهر همدان 9213قنبر پور ) .است نمودهپیشنهادها و راهکارهای الزم جهت طراحی همساز با اقلید ارائه 

 کرده ساله از جمله دما، رطوبت نسبی استفاده  31از آمار و اطالعا  ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان در یش دوره ی آماری 
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، "ماهتانی" ،"نیاگیتو"، ET" دمتای متؤثر"است. که در نهایت با مشخص شدن اقلید شهر همدان، با استفاده از شاخص هتای 

 یت اقلیمی در هر ماه از سال پرداخته است و در نهایت بتا توجته بته ایتن شتاخص هتا به بررسی وضع "راحتی بافت"و ، "اوانز"

است. با توجه به اطالعا  جمع آوری شده مشخص شد که  نمودهپیشنهاداتی در خصوص معماری همساز بااقلید این شهر ارائه 

ختمان بتا توجته بته شترایط حرارتتی استان همدان دارای خصوصیا  اب و هوایی سرد و خشش است. بنابراین باید طراحی سا

تهویه ی طبیعتی یتا  اقلیمی ساختمانی با استفاده از -هوای تابستان در این مناطق و رابطه ی آنها با منحنی های جدول زیست

هتای  انتخاب مصالح ساختمانی مناس ، امکان کنترل طبیعی هوای داخلی ساختمان را فراهد سازد. و نیز در فصول بحرانی ماه

زمستان به دلیل سرمای شدید و رطوبت کد هوا باید ورود هوای خارج به داختل ستاختمان را بته حتداقل میتزان ممکتن سرد 

از چنتد متدل  در شهر همتدانهدف شناخت محدوده زمانی مطلوب آسایش بیوکلیماتیش ( با 9212حیدری و مبارکی ) .رساند

شتاخص ستختی "و "دمای موثر " ، ل"دمای معاد" ، "بیکر "هایدر این تحقیق از شاخص اند،  نموده وشاخص اقلیمی استفاده

استفاده شده است رو  کار تحلیلی و با استفاده از داده های اقلیمی و تجزیه و تحلیل آن درقال  متدل هتای کلیماتیتش  "هوا

تاً شترایط مطلتوب ونستبدارای  هوئن ،هوالی، اگوست و سپتامبر که درماه هایداد نتایج مطالعه نشان  آسایش انسانی می باشد.

شرو  گرما وفصل تابستان می باشد بدین معنا که با برنامه ریزی مناس  متی تتوان گردشتگری  مناس  قرار دارد که همزمان با

 در شهر همتدان "بیوکلیماتیش" هدف  شناخت محدوده زمانی مطلوب آسایش ( با 9219. دانشور و عطایی)فصلی را توسعه داد

دمتای "، "بیکتر"از شتاخص هتای  پژوهشاست در این  نموده هتر از چند مدل و شاخص اقلیمی استفادهبرای نتیجه گیری ب و

استفاده شده است. رو  کار تحلیلتی و بتا استتفاده از داده هتای اقلیمتی و تجزیته و " شاخص سختی هوا "و "مؤثر "، "معادل

کته در متاه هتای هوئتن، هوالی،  دادج مطالعته نشتان آسایش انسانی می باشد. نتتای "مدل های کلیماتیش"تحلیل آن در قال  

اگوست و سپتامبر دارای شرایط مطلوب و نسبتاً مناس  قرار دارد که همزمان با شرو  گرما و فصل تابستتان متی باشتد. بتدین 

 .معنا که با برنامه ریزی مناس  می توان گردشگری فصلی را توسعه داد

 
 هدف و ضرور  پژوهش و رو  کار  

ایی که اهمیت شناخت اقلید به دالیل زیادی درصدر اولویت های توجه معماران جهتت ستاخت بناهتا و طراحتی محتیط از آنج

است، و با توجه به اینکه  طراحی معماری پایدار با توجه به فاکتورهای اقلیمی مهتد تترین و اصتولی تترین رو  بترای کتاهش 

ه معماران و طراحان بوده استت، و متی تتوان بتا کمتش طراحتی اقلیمتی  هزینه و پایدار نگه داشتن محیط از دیر باز مورد توج

هماهنگی الزم را بین محیط های مصنو  و طبیعی برقرار نمود و با این مالحظا  می توان بتا کمتترین هزینته و هماهنتگ بتا 

ر استتان همتدان کشتور (، و با توجه به اینکه  شهر همتدان واقتع د9213محیط بهترین شرایط آسایش را فراهد نمود )جمالی،

ایران، به عنوان شهری با اقلید سرد و به دلیل برخورداری از شرایط بحرانی نیاز به کنترل مشکال  سرمایشی و گرمایشی ناشی 

( و بتا توجته بته میتزان مصترف انترهی در ستاختمان هتای ایتران در 9213از عدم طراحی اقلیمی مناس  دارد )عظیمی پویا، 

داردهای بین المللی است و همچنین با توجه به شرایط اقلیمی همدان این مقدار در این شتهر بته میزانتی برابر استان 6/3حدود

(، ضرور  انجام این پژوهش را فراهد آورده است و نیاز 9200برابر استاندارد بین المللی می رسد)معینی و همکاران،  1بیش از 

   و بدیهی و الزم می نماید. به مطالعا  و پژوهش های جامع در این زمینه راکامالً

لذا پژوهش پیش رو با هدف دستیابی به معماری پایدار و معماری همساز با اقلید در یش پژوهش کاربردی بتا رویکتردی اثبتا  

گرایانه و در یش رو  تطبیقی و در یش فرآیند گام به گام، اقدام به  شناسایی وضعیت اقلیمتی یتش محتل و تحلیتل نیازهتای 

نموده است و در یران و کاربرد مصالح ساختمانی متناس  با شرایط نظر آسایش انسان در شهر همدان واقع در کشور ااقلیمی از 

و بترای ارزیتابی  استتشتده  استتفادهمیالدی 3192تا 9111سالهای  شهر همدان در نوههاز آمار و اطالعا  ایستگاه این مسیر 

استفاده نموده است و سپس " ماهانی "، و "گیوانی"و  "قلیمی ساختمانیزیست ا"ویژگی های اقلیمی این شهر از شاخص های 

 اقدام به ارائه راهکاراهایی در این زمینه نموده است.
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 مشخصا  اقلیمی شهر همدان

شهر همدان در ناحیه کوهستانی الوند واقع است. که بر طبق پهنته بنتدی اقلیمتی در ایتران در اقلتید کوهپایته ای مرتفتع )بتا 

متتر از ستطح دریتا ارتفتا  دارد . عتر   2/9319های سرد وتابستانهای تا حدودی گرم ( قرار گرفته است. این شتهر  زمستان

 شرقی  می باشد. 23.10شمالی وطول جغرافیایی آن 21.23جغرافیایی آن 
 

 مشخصا  آب و هوایی

متیالدی و 3192تتا 9111س معتدل ستالهای با استناد به داده های آماری ایستگاه سینوپتیش پایگاه نتوهه در همتدان و براستا

( مشاهده می شود به بررسی وتحلیل داده های آماری آب وهوایی شامل دمتای هتوا، بارنتدگی، تعتداد 9همانطور که در جدول)

شود؛ مشخصا  آب و روزهای یخبندان، ساعا  آفتابی، رطوبت نسبی، بارندگی و جریان های باد در دوره ذکر شده پرداخته می

استت و نوستان  9/93شهر همدان براساس آمار ذکر شده به شرح پیوست می باشد: معدل ساالنه دما در این شهرستتان  هوایی

درجه رسیده است. و این در حالی است کته  -23درجه می باشد. گاه در زمستان میزان برود  هوا به کمتر از 3/13سالیانه دما 

درجته بتوده  91االتر رفته است. متوسط نوسان دما در یتش متاه غالبتا بتیش از درجه ب 11حداکثر میزان دما  در تابستان هاتا 

و متوسط حداکثر دما در گرمتترین  -0درجه نیز رسیده است . متوسط حداقل دما در ش  های سرد زمستانی به  33وحتی به 

 ست.( نشان داده شده ا9درجه باالی صفر می رسد، که در جدول شماره )3/21روزهای تابستانی به 
 (3112تا  1111مشخصات آب وهوایی شهر همدان آمار)  -( 1جدول ) 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه دمای هوا

 0/3 2/92 3/32 6/29 1/21 2/21 31 1/39 3/96 3/93 2/2 3/1 متوسط حداکثر دما

 -9/2 3/3 3/6 6/91 1/91 9/91 91 3/6 0/3 -6 -6 -3/3 متوسط حداقل دما

 0/3 0/0 1/92 9/39 3/31 2/31 2/91 3/91 0/1 0/2 -2/1 -2/9 متوسط نوسان دما

 (3192تا 9111منبع: داده های آماری ایستگاه سینوپتیش نوزه همدان )

 3/1متوسط حداقل دما : 1/31متوسط حداکثر دما :

 3/13نوسان سالیانه دما :  9/93معدل سالیانه دما: 

 (3192تا9111میزان رطوبت در در نوبت صبح و ظهر شهر همدان مطابق با آمار ) –(  3دول) ج

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه رطوبت نسبی )درصد(

متوسط حداکثر رطوبت 

 نسبی  )صبح(

01 00 31 33 30 63 23 11 21 61 03 01 

متوسط حداقل رطوبت 

 نسبی )ظهر(

29 11 23 31 33 31 96 92 96 90 11 11 

 (3192تا 9111منبع: داده های آماری ایستگاه سینوپتیش نوزه همدان) 
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 گروه  تعیین رطوبت نسبی ماهیانه اقلید شهر همدان براساس شاخص ماهانی-(  2جدول ) 

 دسامبر نوامبر اکتبر برسپتام او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه رطوبت نسبی

متوسط رطوبت 

 نسبی

32 39 26 29 29 20 29 31 29 26 61 60 

گروه رطوبت 

 نسبی

1 1 2 2 2 3 3 9 3 3 2 2 

 

میزان بارندگی به 

(mm) 

2/21 1/13 0/29 2/26 2/20 1/6 2/3 3/9 3/3 3/3 0/62 2/23 

 (3192تا 9111منبع: داده های آماری ایستگاه سینوپتیش نوزه همدان) 

، متوستط  حتداکثر رطوبتت نستبی  3192 -9111براساس داده های آماری ایستگاه سینوپتیش نوهه همتدان بتین ستال هتای 

در صتد متی باشتد.  92ظهر (تابستان   2/93درصد ومتوسط حداقل رطوبت نسبی  )ساعت   06صبح( در زمستان  2/6)ساعت 

میلتی  0/62میلی متر وحداکثر روزانه آن  6/292یز  جوی سالیانه (مشاهده می شود میزان ر3همانطور که در جدول شماره )

روز ریز  دارید که با توجه به کوهستانی بودن وسردسیر بودن (دارد و به همین نستبت  03متر می باشد. در طول سال تعداد 

متتر بتر  3/2ت آن )جنوب غرب(وسرع 332روز در سال است. جهت وز  باد غال   932تعداد روزهای یخبندان در طول سال 

ثانیه می باشد. جهت متوسط باد و باد سرد نامطلوب در فصول سرد نیتز از ستمت جنتوب غربتی استت. در متاه هتای مترداد و 

 )جنوب شرق (می باشد. 923شهریور باد مطلوب 
 (3192تا  9111مشخصا  آب وهوایی شهر همدان آمار ) -( 1جدول ) 

حداکثر رطوبتت نستبی )متتر 

 بر ثانیه(

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه ویهزان

 90 31 33 93 92 96 31 31 32 31 33 96 ساعته 31حداکثر 

 (3192تا 9111منبع : داده های آماری ایستگاه سینوپتیش نوزه همدان) 

 

 نمودار زیست اقلیمی 

اقع بسیار گرم و در وضعیت خاصی که اندک فعالیتت متابولیستمی هتد مطالعا  انجام شده در استرالیا نشان می دهد که در مو

می تواند ایجاد ناراحتی کند، رابطه ی بین دمای خشش هوا و قضاو  انسان از وضعیت گرمایی ملموس تر و واقعی تر از رابطته 

را بته فکتر *نظیتر الگتی (. این مشاهدا  برخی از محققتانKoenigsberger,et al ,1973)ی دمای مؤثر و وضعیت گرمایی است

ی تأثیر همزمان پدید های دمای خشش، دمای تر، جریان هوا،  انداخت که به جای  یش ضری  عددی مجرد )به عنوان نماینده

ی شصتت تابش و...( شاخصی ارائه دهد که نقش پدیده های مؤثر در احساستا آستایش بته تفکیتش روشتن باشتد. لتذا در دهته

ی آستایش انستان بته ازای دمتای خشتش هتوا و رطوبتت نستبی تعیتین شتده ن مشخصا  منظقتهنموداری ارائه کرد که در آ

( نشان می دهتد کته قستمت کتوچکی  از 9(. ترسید اطالعا  بر روی نمودار زیست اقلیمی تصویر شماره )9200بود)رازجویان،

ه هوا در اکثر ماه های ستال سترد و منحنی تغییرا  وضعیت گرمایی هوا در منطقه آسایش قرار می گیرد که به این معناست ک

نامطلوب و فقط در ماه های خرداد و شهریور به منطقه آسایش نزدیش شده و در ماه های مرداد و شهریور وضتعیت گرمتایی در 

 .  حد مطلوب و در منطقه آسایش می باشد

                                                           
* Olgyay 
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 منبع : نگارندگان -نمودار زیست اقلیمی شهر همدان  -( 9شکل ) 

 دمای خشش و رطوبت نسبی شهر همدانمیانگین  -(2جدول )

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه ماه  

متوسط نوسان 

 دماخشش

2/9- 2/1- 0/2 0/1 3/91 2/91 2/31 3/31 9/39 1/92 0/0 0/3 

 60 61 26 29 31 29 20 29 29 26 39 32 متوسط رطوبت نسبی

 منبع : نگارندگان -گرمایی همسان درون منطقه آسایش.       نقاط گرمایی همسان نزدیش منطقه آسایش نقاط           

 )ساختمانی( "زیست اقلیمی گیوانی"نمودار   

 ( و براساس اصول زیر استوار است: Baruch Givoni,Man,1969)در دهه ی شصت تهیه کرد "گیوانی"این شاخص را 

 رسی به راحتی گرمایی به کمش برخی از پدید های جوی میسر است.در بعضی از اقلید ها دست-9

( ترسید 9200نو  و میزان تأثیر ساختمان بر عوامل مؤثر در احساس آسایش معلوم و قابل محاسبه است )رازجویان،  -3

از سال نیازمند  ماه 3نشان می دهد که حداقل  "زیست اقلیمی گیوانی"( بر روی نمودار 2اطالعا  مربوط به جدول شماره )

استفاده از وسایل گرمایی است، در حالی که با خازن حرارتی بودن جداره ها، در هیچ موقع از سال نیازی به استفاده از وسایل 

سرما ساز وجود ندارد. در سایر اوقا  سال با استفاده از مصالح مناس  واستفاده از برود  تبخیری می توان شرایط آسایش را 

 فراهد نمود .

به طور کلی شرایط اقلیمی همدان عبارتند از: سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان، تابش شدید آفتاب، 

اختالف بسیار زیاد درجه حرار  بین ش  و روز، رطوبت در حد معمول، وز  بادهای سرد در زمستان و بار  برف سنگین در 

 زمستان.
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 9منبع :تارنما  -همدان نمودار زیست اقلیمی شهر  -(3شکل )

 تحلیل اطالعا  اقلیمی با استفاده از تقوید نیاز آب و هوایی 

منظور از تهیه این تقوید، نمایش پراکندگی نقاط گرمایی همسان در عر  سال با تشخیص مواقعی است که از لحاظ گرمایی 

یی انسان برای رسیدن به شرایط آسایش در احساس مشابه در اسنان ایجاد می شود. با تشخیص این مواقع، نیاز آب و هوا

منطقه مورد مطالعه نیز معلوم می شود. به همین دلیل، این بررسی را تهیه ی تقوید نیاز آب و هوایی می نامند )رازجویان، 

ای دم"اقلیمی،  -( .تقوید نیاز آب و هوایی را می توان با استفاده از شاخص های آسایش متفاو  از قبیل شاخص زیست9200

  (. 9200تهیه کرد)رازجویان، " اقلیمی ساختمانی  -زیست"، "مؤثر
وهوایی به منظور جمع بندی اطالعا  دما و رطوبت که نیاز اقلیمی را به صور  همزمان یش تصویر ساده نمایش تقوید نیاز آب 

ز وفصول سال را به دست می می دهد، تهیه می شود که اطالعا  کاملی از وضعیت ونیاز های هر شهر در ساعا  شبانه رو

( نمایش دهنده پراکندگی نقاط گرمایی همسان  در عر  سال یا تشخیص مواقعی 1دهد. تقوید نیاز اقلیمی تصویر شماره )

 است که از لحاظ گرمایی احساس مشابه ی در انسان ایجاد می شود.

 
 (9202السالمی، منبع )طاهباز و شیخ ا –تقوید نیازهای آب و هوایی شهر همدان -(2شکل)
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ماه از سال  دما به زیر صفر می رسد واحتمال یخبندان  درش  وجود دارد. از طرفی با  2/1تا 2/2با توجه به اینکه در حدود  

ماه به طول می انجامد حفاظت بنا در برابر  باد سرد جنوبی  6تا   2/1توجه به اینکه زمستان و فصول سرد در همدان حدود 

کند که این امر ماه از سال را بر شهرنشینان تحمیل می 2/1تا  3تفاده از وسایل گرما ساز را در حدود ضروری بوده که اس

ماه از سال را نشان می  1ضرور  استفاده از انرهی گرمایی خورشید و استفاده حداقل و بهینه از سوخت های فسیلی را در 

بعد از ظهر وجود دارد که ضرور  طراحی سایه بان را نشان   2/2ح تا صب 2/1ماه از سال از ساعت  2دهد. نباز به سایه فقط در 

ما ه از سال حداکثر بهره گیر ی از باد مطلوب جنوب شرق وجنوب غرب برای تهویه  1دهد. کارآمد بودن تهویه طبیعی در می 

طبیعی را ضروری می سازد. کار آمد بودن مصالح خازن حرارتی در تمام  طول سال ضرور  استفاده از انرهی زمین وجداره 

 هایی با خاصیت خازن حرارتی را نشان می دهد.
 

 "ماهانی  "شاخص

تهیه و عرضه  9139در سال  *"کارل ماهانی"از جمله شاخص های ارزیابی است که با استفاده از جدولی که  "ماهانی"شاخص 

(، برای تعیین وضعیت گرمایی ش  و روز هر ماه با توجه به میانگین سالیانه دمای محل مورد 9200کرده است)رازجویان،

همان ماه از شاخص ماهانی استفاده می شود. جدول ماهانی منطقه آسایش ش  و روز هر ماه  مطالعه ومیانگین رطوبت نسبی

: 9200را با توجه  به میانگین سالیانه ی دمای محل مورد مطالعه و میانگین رطوبت نسبی همان ماه تعیین می کند)رازجویان،

الی  6فاده از تقوید نیاز اقلیمی  نشان می دهد که ( و است99( الی)3(. تحلیل اطالعا  در شاخص ماهانی جدواول شماره)21

ماه در سال احساس آسایش وجود دارد و بقیه  3ماه از سال هوا سرد است،  همراه با احتمال وجود یخبندان در ش  وفقط در 3

 ماه ها هوا گرم است .
 (گروه های اقلیمی در رابطه با رطوبت نسبی ماهیانه 6جدول )

 درصد باشد 21تی که رطوبت متوسط نسبی کمتر از در صور 9گروه اقلیمی 

 درصد باشد 21تا  21در صورتی که رطوبت متوسط نسبی بین  3گروه اقلیمی  

 درصد باشد 31تا  21در صورتی که رطوبت متوسط نسبی بین  2گروه اقلیمی 

 درصد باشد 911تا  31در صورتی که رطوبت متوسط نسبی بین  1گروه اقلیمی 

 (9200ازجویان، منبع: )ر
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 منبع: نگارندگان -اطالعا  اقلیمی مورد نیاز شهر همدان جهت ارزیابی از طریق شاخص ماهانی-(3جدول)

 
 منبع: نگارندگان

 اطالعا  اقلیمی مورد نیاز شهر همدان جهت ارزیابی از طریق شاخص ماهانی-(0جدول)

 
 منبع: نگارندگان
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 منطقه راحت روز شهر همدان  با استفاده از شاخص ماهانی تحلیل -( 1جدول ) 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه دمای هوا

میانگین ماهیانه دمای 

 بیشینه 

3/1 2/2 3/93 3/96 1/39 31 2/21 1/21 6/29 3/32 2/92 0/3 

منطقه راحت 

 روز 

 36 36 33 33 21 33 33 36 36 36 31 31 بیشینه 

 91 91 31 31 39 31 31 91 91 91 90 90 کمینه 

 منبع : نگارندگان

 تحلیل منطقه راحت ش  شهر همدان  با استفاده از شاخص ماهانی  -(  91جدول ) 

میانگین ماهیانه 

 دمای کمینه

3/3- 6- 6- 0/3 3/6 91 9/91 1/91 6/91 3/6 3/3 9/2- 

منطقه 

راحت  

 ش 

 91 91 31 31 39 31 31 91 91 91 90 90  بیشینه

 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 کمینه 

 منبع: نگارندگان

 وضعیت گرمایی شهر همدان مطابق با شاخص ماهانی -(99جدول ) 

تعیین 

وضعیت 

 گرمایی

 C C C C O H O O H O C C بیشینه 

 C C C C C C O O C C C C کمینه 

 منبع: نگارندگان

 "اوانز  "شاخص

(، رابطه ی دمای خشش هوا را با رطوبت نسبی )در چهار گروه  Martin Evans,1980، برای تعیین منظقه آسایش) *"اوانز"

متر در ثانیه(، فعالیت 9/. متر در ثانیه( تا محسوس)9( ،جریان هوا، از غیر محسوس ) 911-31، 31-21%%، 21-21%، %21-1%

می کند)رازجویان،  انگی( و پوشاک )لباس سبش تابستانی و لباس زمستانی درون خانه( مشخص)استراحت یا کارهای سبش خ

(. برای ارزیابی وضعیت گرمایی یش مکان با استفاده از شاخص اوانز  رابطه ی دمای خشش هوا را با رطوبت نسبی، 9200

بستانی و لباس زمستانی درون خانه ( به طور جریان هوا، فعالیت )استراحت یا کارهای سبش خانگی ( و پوشاک )لباس سبش تا

(. به طوری که میانگین دمای بیشینه هرماه به همراه میانگین رطوبت 9200همزمان مورد بررسی قرار  می دهند )رازجویان،

 نسبی کمینه آن ماه با منطقه آسایش روز سنجیده می شود و میانگین دمای کمینه هر ماه به همراه میانگین رطوبت نسبی

( و 92( و )93بیشینه آن ماه با منطقه آسایش ش   سنجیده می شود. ارزیابی اطالعا  در شاخص اوانز در جدول شماره )

 ( وضعیت اقلیمی شهر همدان را این گونه نشان می دهد که :91)

طبیق سریع انسان با ماه از سال  هوای روز سرد است و هوا در ش  در تمام اوقا  سال سرد به طوری که  مستلزم ت 6هوا در 

 ماه از سال است که از لحاظ وضعیت گرمایی احساس راحتی وجود دارد . 2محیط وتعویض لباس در ش  می باشد. که تنها در 
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 مناطق راحت در ش  و روز در همدان از طریق ارزیابی شاخص اوانز  –( 93جدول) 

 دسامبر نوامبر براکت سپتامر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه 

 

 

 

منطقه 

 راحت روز

 

 مقیاس الف

2/31 2/21 2/21 2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 2/21 2/21 

2/33 2/30 2/30 2/31 2/31 2/31 2/31 2/31 2/31 2/31 2/30 2/30 

 

 مقیاس ب

2/33 30 30 21 21 21 21 21 21 21 30 30 

2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 

 

 مقیاس ج

2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 2/33 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

 

 

 

منطقه 

راحت 

 ش 

 

 مقیاس الف

30 30 30 30 30 2/30 2/30 31 2/30 2/30 30 30 

2/32 2/32 2/32 2/32 2/32 36 36 2/36 36 36 2/32 2/32 

 

 مقیاس ب

2/32 2/32 2/32 2/32 2/32 36 36 2/36 36 36 2/32 2/32 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

 

 مقیاس ج

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

 منبع : نگارندگان

 ه اوانز وضعیت گرمایی در شاخص های سه گان -(92جدول) 
 

 وضعیت گرمایی در مقیاس های

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه

 

 روز 

 سرد سرد سرد  راحت گرم سرد  راحت سرد سرد سرد سرد سرد الف

 سرد سرد راحت گرم گرم راحت راحت  سرد  سرد سرد سرد سرد ب

 سرد سرد گرم گرم گرم مگر گرم سرد  سرد سرد سرد سرد ج

 

 ش 

 سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  الف

 سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد ب

 سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد ج

 منبع : نگارندگان

 وز مطابق شاخص اوانزوضعیت گرمایی شهر همدان در ش  و ر -(91جدول) 

وضعیت گرمایی در مقیاس 

 های

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر او  هوئیه هوئن مه آوریل مارس فوریه زانویه

 سرد روز 

 

 سرد

 

 سرد

 

 سرد سرد راحت گرم گرم راحت  راحت  راحت سرد

 ش  

 

 سرد

 

 سرد

 

 سرد

 

 سرد سرد سرد

 

 سرد

 

 سرد

 

 سرد

 

 سرد

 

 سرد

 

 سرد

 

 گانمنبع: نگارند
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 وضعیت های مختلف آب وهوایی ورهنمود های معماری متناسب با آنها با استفاده از شاخص "اوانز" -(51جدول)

 

 شرایط ووضعیت 

 آب وهوا

  میانگین رطوبت میانگین دما

وضعیت مورد 

 مطالعه

 

نوسان دما 

 در شبانه روز 

 

رهنمود های معماری 

برای تنظید وضعیت 

 کمینه بیشینه  کمینه نه بیشی هوای داخل ساختمان 

 

دمای باال ونوسان 

زیاد دمای شبانه 

 روز 

بیش از 

2/23 
- - 1 -21 %  

 روزها گرم 
-  

اجزای ساختمانی با 

ظرفیت گرمایی و زمان 

 تاخیر 

بیش از 

2/21 
- - 21-21% - 

بیش از 

2/31 
 91بیش از  21-31% - -

 

روز وش  راحت 

ولی همراه با نوسان 

دما در شبانه زیاد 

 روز

کمتر از 

2/23 

  %21-1 - 91بیش از 

 

 روز ها راحت 

  91بیش از 

 

 ظرفیت گرمایی مناس 
کمتر از 

2/21 

 91بیش از  %21-21 - 91بیش از 

کمتر از 

2/31 

 91بیش از  %31-21 - 91بیش از 

 91بیش از  %31بیش از  - 91بیش از  31کمتر از 

وجود آسایش  

 روزانه
حفاظت ساختمان از  نیامده است. 1،2،3،9،6ام شرایطی که در وضعیت تم

 تابش و باد شدید
 

 

 دمای پایین در روز  

 

کفایت اجزای   تازه  - - - 92-90

ساختمانی با قابلیت 

 انباشت گرما در خود
عدم لزوم عایق بندی  خنش  - - - 91-92

ضخید وکفایت وسیله 

 ی گرمایی موقتی 
لزوم عایق بندی  سرد - - - 91کمتر از 

مناس  و وسیله گرمایی 

 دائمی 

لزوم عایق بندی خوب   ش  ها سرد  - - 91کمتر از  - دمای پایین در ش 

با ساختمان با ظرفیت 

 گرمایی متوسط یا زیاد
 منبع: نگارندگان 

 تعیین وضعیت اقلیمی شهر همدان با مقایسه نتایج حاصل از شاخص ها

شاخص "و "شاخص ماهانی"، "اقلیمی گیوانی"لیز اطالعا  اقلیمی  شهر همدان  در هر یش از شاخص هایاز جمع بندی وآنا

می توان گفت که در  همدان پرهیز از سرما در اکثر مواقع سال وجود دارد و مقاومت در برابر یخبندان  ونوسان باالی  "اوانز

ار  از طریق جداره ساختمان به حداقل ممکن رسانده شود و در شبانه روز دارای اهمیت زیادی می باشد لذا باید تبادل حر

مواقع سرد سال ازتابش آفتاب حداکثر استفاده را نمود و تنها در ماههای مرداد وشهریور و قسمتی از ماه تیر به سایه برای 

همچنین در این ماه ها  جلوگیری از نفوذ گرما به ساختمان نیاز  است که لزوم طراحی صحیح سایه بان را ایجاب می کند و
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جهت تعدیل هوا در روز نیاز به جریان محسوس هوا می باشد، و در ماه های اردیبهشت و خرداد و قسمتی از ماههای تیر و مهر 

 هوا در حد مطلوب است و لزوم حف  ساختمان از تابش آفتاب و باد شدید وجود دارد .

 راهکارهای طراحی اقلیمی 

یمی این شهر ،راهکار های معماری  جهت فراهد کردن حداکثر سازگاری با شرایط اقلیمی  در پس از شناخت وتحلیل اقل

 ساختمان شهر همدان  بیان می شود :

  فرم ساختمان 

براساس اقلید منطقه و جهت مقابله با سرما فرم بنا به صور  متراکد در نظر گرفته شود.جهت کاهش  تبادل حرار   و انرهی 

متر می  3 -93خارج در مناطق سردسیرو با توجه به عر  زمین در خانه های همدان که معموال بین میان محیط داخل و 

باشد توصیه می شود  احجام متراکمی مانند مکع  مستطیل که نسبت سطح بیرونی آنها به حجد داخل بنا کد می باشد، 

 مناس  است.

  جهت ساختمان 

ناس  با دو عامل تابش آفتاب و جریان باد در نظر گرفته شود تا حداکثر جذب همان طور که جهت  مناس  استقرار بنا باید مت

درجه  39گرمای تابشی  توسط جداره ها در فصل سرد و حداقل دریافت گرما در فصل گرم اتفاق بیفتد بدین منظور اگر دمای 

درجه شمالی  26در عر  جغرافیایی  )مرز میان سایه وآفتاب ( را از تقوید نیاز اقلیمی  بر روی نقشه مسیر حرکت خورشید

( سه محدوده نیاز به سایه در دو فصل ، نیاز به سایه در یش فصل ، 1)عر  جغرافیایی همدان ( منطبق کنید )شکل شماره 

نیاز به آفتاب در دو فصل به دست می آید این نقشه در تعیین جهت مطلوب ساختمان مالک تصمید گیری  خواهد بود و 

)جنوب غرب( درجه می باشد و باد سرد در زمستان از سمت جنوب غربی می وزد  332هت باد غال  در همدان ازآنجایی که ج

درجه جنوب شرقی می باشد  21و جهت باد مطلوب این شهر جنوب شرقی وجنوب غربی است ،مناس  ترین جهت گیری بنا  

 درجه جنوب شرقی است.  12و جها  قابل قبول از جنوب تا 

 
 (9202منبع:طاهباز و شیخ االسالمی)-نقشه مسیر حرکت خورشید-( 1شکل ) 

  نحوه استقرا ر ساختمان  

انتخاب مکان مناس  جهت احدام ساختمان و طراحی محیط اطراف با در نظر گرفتن فاصله مناس  از ساختمانهای دیگر به 

ی خارج وداخل  ساختمان و در نتیجه طوری که بافت پیوسته ی ایجاد شود و ایجاد خرده اقلید جهت کاهش اختالف دما

غربی باید باشد.  از آنجایی که زمین مانند یش -تبادل حرار  بین دومحیط در نظر گرفته شود .و محور طولی ساختمان شرقی

عایق حرارتی اطراف ساختمان را احاطه می کند وهمچنین جهت افزایش نفوذ آفتاب به سطح معابر جهت جلوگیری از 
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سانتی متر پایین تر از سطح معبر در نظر گرفته شود . پیشنهاد می شود که  01ال  11ل ساختمان حدود یخبندان  کف ک

طبقه  زیرین ساختمان  به انداز نید الی یش متر زیر زمین قرار بگیرد. در صور  احدام ساختمان بر روی شی  بهتر است که 

 درجه احدام شود . 61در شی  روبه سمت جنوب و با شرق و غرب به میزان حداکثر 

 مصالح 

با توجه به سرد بودن هوا در تمام اوقا  روز در فصل زمستان وسرد بودن هوای ش  در فصل تابستان  در صورتی که زمان 

تاخیر مناسبی برای جهت آفتاب گیر ساختمان در نظر گرفته شود می تواند شبها گرمای دریافتی را به داخل انتقال دهد . لذا 

و جداره های آفتاب گیر ساختمان باید طوری انتخاب شود که قابلیت جذب اشعه آن زیاد باشد . جهت کاهش  مصالح جنوبی

نوسان دمای سطوح داخلی مصالح با ظرفیت و مقاومت حرارتی باال استفاده شود. از آنجا که جبهه شمالی جداره پشت به آفتاب 

الی عایق وجداره جنوبی خازن حرارتی شود. استفاده از پوسته جداره طراحی شود .جداره شم 3محسوب می شود، به صور  

خارجی با جرم زیاد تا نوسانا   حرارتی منطقه را به حالت تعادل در آورد .مصالح کف و دیوار های داخلی  مصالحی با جرم زیاد 

شود که آب به درون آن نفوذ نکندو انتخاب شود تا بتواند گرما را بیشتر در خود نگه دارد. مصالح دیوار و کف از نوعی انتخاب 

 زود خشش شود. از گیاه و خاک جهت سرعت دادن به ذوب یخ در فصول سرد در حیاط ها استفاده شود.

  سقف ساختمان 

از آنجایی که سقف تخت بیشترین جذب آفتاب را دارد برای بهار وپاییز مناس  ترین سقف بشمار میرود و در فصل زمستان با 

 عایق عنوان به از آن بام روی بر برف نگهداری نگین برف در تمام اوقا  سقف تخت در صور   عایق بندی باتوجه به بار  س

 جداره دو لذا. شود می استفاده است برف حرار  درجه از کمتر درجه چندین که خارج هوای زیاد سرمای مقابل در حرارتی

از مصالحی در سقف  . است اهمیت حائز در فصول سرد وگرم برای جلوگیری از تبادل گرما  اقلید این در بنا سقف بودن

 ساعت استفاده شود . 0ساختمان استفاده شود که دارای ظرفیت حرارتی باال با زمان تاخیر بیش از 

  جداره های باز 

یر ساختمان به طور کلی در اقلید سرد ابعاد پنجره ها باید کوچش باشد به طوری که  پنجره های اصلی در جبهه های آفتاب گ

تا  91جهت هدایت آفتاب در طول روز به درون اتاق قرار گیرد. ابعاد پنجره ها بسیار کوچش ونسبت سطح آنهابه سطح دیوار 

درصد سطح دیوار در نظر گرفته شود. بازشو ها را  در جبهه غرب وشرق  به حداقل برسانید.  با انطباق نقشه مسیر خورشید  31

ارتفا   23/1درجه یعنی  33یاز به سایه و آفتاب بر نقاله سایه یاب ، حداکثر عمق سایه بان مطلوب همدان به تفکیش مواقع ن

پنجره تعیین می شود. باز شو ها حدالمقدور  به سمت باد مطلوب نباشند و در صور  لزوم به تعداد کد وکوچش انتخاب شوند 

 رو به جنوب باید حتی االمکان پرهیز نمود. نسبت طول به ارتفا  بنا و کامال درز گیری شوند. از احدام دیوار ها یا بناهای کامال

از یش ونید متر کمتر نباشد تا تابش مناس  را حداقل در بخشی از حیاط جهت جلوگیری از یخبندان در فصل سرد داشته 

 باشید. با افزایش سطوح آفتاب گیر در فصول سرد و برفی یخبندان دائمی کاهش داده شود.

 بسته  فضاهای 

جهت جلوگیری از اتالف  حرار  و انرهی اتاق ها به هد چسبیده طراحی شود و پیش بینی جریان محسوس هوا به طور موقت 

در صور  لزوم در نظر گرفته شود. نحوه ترکی  وهد نشینی فضاها در پالن حدالمقدور به صورتی باشد که جبهه های نامطلوب 

 )حائل( قرار بگیرد )مانند سرویس های بهداشتی،کمدها...(. مانند جبهه روبه باد فضاهای خدماتی
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  فضاهای باز 

سطح اشغال شده توسط حیاط نسبت به سطح زیر بنای ساختمان کوچش در نظر گرفته شود. از آنجایی که در اقلید سرد  

باشد تا مانع از ورود باد به عامل اتالف حرار  در خارج از ساختمان باد می باشد لذا کشیدگی فضای باز در جهت باد مطلوب ن

داخل حیاط شود. تابش معکوس کف حیاط به آسمان  در ش  کنترل شود . به علت اینکه یکی از انوا  یخبندان، یخبندان 

پرتو افکنی در شبهای سرد زمستان است، باید نسبت به کنترل تابش معکوس از اشیایی  که یخ بستن آنها در ش  بروز مشکل 

ام نمود. مسیر پیاده رو وپارکینگ ها در ش  باید توسط پوشش های مثل سایبان یا قرار گرفتن در زیر درختان خواهد کرد  اقد

 از یخ بستن محافظت شوند.

 فضاهای نید باز 

ورودی بنا در فرورفتگی یا پیش آمدگی نسبت به بنا قرار گیرد. از فضاهای واسطه جهت جلوگیری از اتالف حرار  در فضاهایی 

 قیما به فضای باز راه دارند، استفاده شود. از بادشکن های طبیعی و مصنوعی در مسیر باز شو ها ا ستفاده شود.که مست

 مهد ترین این احکام  

 21از احجام متراکمی که نسبت سطح بیرونی آنها به داخل بنا کد است استفاده شود. مناس  ترین جهت گیری ساختمان 

ختمان ها در امتداد شرق وغرب، معماری فشرده با حیاط در نظر گرفته شود. با توجه به درجه جنوب شرقی می باشد. طول سا

 01الی  11عایق بودن زمین و همچنین افزایش نفوذ آفتاب بر سطح معابر جهت جلوگیری از یخبندان کف کل ساختمان 

نا در شی  رو به جنوب احدام شود. جهت سانتی متر پایین تر از سطح معبر قرار گرفته شود. در صور  استقرار بر روی شی  ب

کاهش نوسان سطوح داخلی از مصالحی با ظرفیت و مقاو  حرارتی باال استفاده شود. جبهه های پشت به آفتاب به صور  دو 

درصد باشد.  31تا  91جداره طراحی شود. پنجره های با ابعاد کوچش و نسبت سطح ابعاد پنجره نسبت به سطح دیوار حدود 

ساعت  0جداره با مصالحی با زمان تاخیر بیش از  3وگیری از تبادل گرما در فصول گرم وسرد سال سقف به صور  جهت جل

اجرا شود. نحوه همنشینی و ترکی  فضاها به صورتی باشد که در جبهه رو به باد فضاهای خدماتی )حائل ( قرار بگیرد. از 

از ساختمان باد می باشد، لذا کشیدگی فضای باز در جهت باد غال    آنجایی که در ااقلید سرد عامل اتالف حرار  در خارج

 نباشد و از فضاهای واسطه جهت جلوگیری از اتالف حرار  در فضاهای که مستقیما به قضای باز راه دارند استفاده شود.

 نتیجه گیری  

و  "شاخص اوانز"و  "شاخص ماهانی"، "یزیست اقلیمی گیوان"شرایط اقلیمی شهر همدان با استفاده از سه شاخص  با ارزیابی

براساس مشخصا  آب وهوایی و نیاز های اقلیمی منطقه، به منظور دستیابی به شرایط آسایش انسان، این نتیجه استنباط می 

شود که در این  شهر سه حکد کلی: پرهیز از سرمای زمستان که دراکثر مواقع سال، مقاومت در برابریخبندان طوالنی مد  و 

سان باالی شبانه روز و ضرور  حفاظت بنا در برابر باد سرد )جنوب غرب( وجود دارد، از طرفی در اقلید همدان تابش نو

خورشید و باد دو فاکتور اصلی تعیین کننده در شکل گیری بنا و تعیین کننده محدوده آسایش انسان هستند لذا با توجه به 

هی استفاده شود یا مانع از اثر منفی آنها بر ساختمان و محدوده آسایش انسان فصول سال بایستی از آنها به عنوان منبع انر

شود. براین اساس راهکارهای طراحی ساختمان همساز با اقلید همدان را که نیاز به هزینه های مازاد بر هزینه اصلی ساخت 

ن، فرم ساختمان، فرم و ابعاد جداره های ندارد وفقط نیازمند به رعایت نکاتی همچون توجه به محل و نحوه  استقرار ساختما

بسته و باز شوها، فرم و ابعاد فضاهای باز و نید باز و مصالح ساختمانی مناس  در زمان طراحی و  ساخت بنا است،که می تواند 

 باشد.راهگشای طراحی متناس  با اقلید شهر همدان و سایر مناطقی که از لحاظ اقلیمی با اقلید همدان مطابقت می کنند، 
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