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  چکیده

 

از آنجا که مسئله مسکن با تمام جنبه های مادی و غیر مادی خود برای اکثر خانواده ها از اهمیت بسیاری 

از مصرف انرژی در خانه های مسکونی رخ  %30برخوردار است و با توجه به اینکه طبق آمار، به طور متوسط 

دهد ، نیاز توجه به طراحی معماری مسکن و محیطهای مسکونی و ارائه الگویی که مصرف انرژی را به می

در راستای در این پژوهش  اندازه قابل مالحظه ای کاهش دهد از مهمترین اولویت های هر جامعه است.

لعات و پژوهش که از مطا کاهش مصرف انرژی در مجموعه های مسکونی با توجه به معادله آسایش حرارتی

های میدانی در ایران بدست آمده است ، به ارائه الگوی صرفه جویی در مصرف انرژی در اصفهان نسبت به 

دمای خنثی در فصول مختلف خواهیم پرداخت . بدین ترتیب استفاده از انرژی بصورت بهینه و در مواقع نیاز 

طراحی و ارائه الگوی صرفه "اله از پایان نامه .  این مقانجام می گردد و از هدر رفت آن جلوگیری می شود 

 پژوهشوش تحقیق در این استخراج شده است . ر" 1جویی در مصرف انرژی در مجموعه های مسکونی

 توصیفی و روش مطالعات بصورت کتابخانه ای ومیدانی می باشد. –بصورت تحلیلی 

 

 

الگوی مجموعه های "،  "یش حرارتی ایرانمعادله آسا"،  "صرفه جویی در مصرف انرژی " های كلیدی:واژه

 "معادله آسایش حرارتی "، "مسکونی

 
 

 

                                                 
 1394، کیش پردیس بین المللی حیدری ، دانشگاه تهران ،تین مرتهب ، استاد راهنما : دکتر شاهین پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشجو : رام 1 
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  مقدمه -1
 833.8نشان میدهد که کل مصرف نهایی انرژی از  84با ارقام مشابه در سال  91مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 

یر در مصرف نهایی انرژی، ضرورت تداوم و افزایش چشمگ نیمیلیون بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است. ا 1058.6به 

چرا که در طی دوره مورد بررسی ساالنه صادرات  شیرا بیش از پ رژیشتاب در اقدامات بهینه سازی در عرضه و تقاضای ان

است . ادامه این روند سبب  افتهی شیدرصد افزا 9.4که واردات ساالنه  یدرصد کاهش داشته در صورت 6.9انرژی کشور تنها 

   .2ابدی شیگردد که وابستگی انرژی کشور به واردات افزامی

مقدار  نیشود . کمتر یمختلف مصرف م یدر ساختمانها یهر کشور یسوم انرژ کیاز  شیباورند که ب نیهمگان بر ا

چه از کشورها گزارش شده است ، اما آن یدر بعض زیدرصد ن 50فراتر از  ییدرصد بوده ، حال آنکه آمارها 35مصرف حدود 

کاهش مصرف را با  یراهبردها دیاست و با ادیبخش ساختمان ز در یو توجه است آنکه سهم مصرف انرژ تیما حائز اهم یبرا

برابر  5/2ها در ایران ، بیش از میانگین مصرف انرژی ساختمان آمار نشان می دهد . 3میریبکار گ یبصورت اجبار یشدت و حت

 در 4بر متوسط مصرف جهانی نیز می رسد.برا 6های کشور حتی تا از ساختمان متوسط مصرف جهانی می باشد و در برخی

ها این میزان مصرف انرژی ساختمان که شاهد هستیمبخش ساختمان و مسکن بزرگترین سهم از  مصرف انرژی در ایران را 

 . بسیار باالتر از دیگر کشورها و استانداردهای جهانیست

، مانند تهران ، اصفهان و مشهد ، بویژه در سالهای اخیر شاهد افزایش آلودگی هوایی از طرفی در شهرهای بزرگ ایران 

از مصرف انرژی  %98های فسیلی بسیار پراهمیت است چرا که بیش از باالیی هستیم که نقش ناشی از مصرف انرژی

ه در بسیاری از روزهای سال بیش از ها کمیزان این آلودگی.گردد ها در ایران از محصوالت نفتی و گازی تأمین میساختمان

حد مجاز است ، بسیار باالتر از استانداردهای مصوب سازمان بهداشت جهانی است. بعنوان مثال طبق گزارش کیفیت هوای 

ایستگاه فعال  21با استفاده از  92، وضعیت شاخص کیفیت هوا در پایش وضعیت آلودگی طی سال  92تهران در سال 

روز وضعیت ناسالم برای افراد حساس  148روز وضعیت سالم،  202روز وضعیت پاک، 3هوا ، شامل شرکت کنترل کیفیت 

در وضعیت نامطلوب تری قرار  91روز ، ناسالم بوده است که در مقایسه با وضعیت شاخص کیفیت هوا ، طی سال  12جامعه و 

درصد از  4/26باشد. این بخش در ایران حدود داشته است .بخش ساختمان و مسکن یکی از منابع اصلی تولید آلودگی می

میلیون تن دی  29ها در استان تهران ساالنه بیش از دهد. همچنین ساختمانانتشار دی اکسید کربن را به خود اختصاص می

. بنابراین کاهش انرژی مصرفی 5باشدتولید دی اکسید کربن این استان می %40کنند که بیش از اکسید کربن تولید می

ها از جنبه زیست محیطی نیز بسیار سودمند خواهد بود. از آنجا که مسئله مسکن با تمام جنبه های مادی و غیر اختمانس

از مصرف  %30مادی خود برای اکثر خانواده ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به اینکه طبق آمار، به طور متوسط 

نیاز توجه به طراحی معماری مسکن و محیطهای مسکونی و ارائه الگویی که مصرف انرژی در خانه های مسکونی رخ میدهد ، 

انرژی را به اندازه قابل مالحظه ای کاهش دهد از مهمترین اولویت های جامعه است که می تواند تأثیر بسزایی بر کل مصرف 

صرفه جویی در مصرف انرژی ،ایجاد کیفیت  .ای و آلودگی هوا داشته باشدانرژی کشور و نیز کاهش میزان تولید گازهای گلخانه

مناسب هوای داخل و آسایش برای انجام فعالیت های گوناگون می تواند با توجه به مقوله آسایش حرارتی بعنوان یکی از 

ای ایجاد و استفاده حداقلی از روشهای فعال  برمهمترین نیازها ، هم از نظر توجه به انسان و هم استفاده از راهکارهای غیرفعال 

 راحتی در ساختمان میسر خواهد بود.

                                                 
 2139 وزارت نیرو ، ترازنامه انرژی  2 

 1388حیدری ،  3 

 1388شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،   4 

 1393ای تهران ، گزارش ساالنه کیفیت هو 5 
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  و چگونگی انجام پژوهش های میدانی آسایش حرارتی -2
آسایش حرارتی با . 6بخش باشدآسایش حرارتی شرایطی از ادراک است که در آن، محیط پیرامون از لحاظ حرارتی رضایت

 محیطی مانند دمای هوا ، دمای تابشی ، رطوبت ومتغیرهای شود، احساس رضایت و خشنودی از دمای اطراف تعریف می

اگر به این عوامل ، لباس و فعالیت را نیز . آسایش حرارتی برای انسان استتاثیرگذار در مطلوب بودن  جریان هوا از متغیرهای

 متغیر موثر در آسایش حرارتی را برشمردیم . 6اضافه کنیم ، آنگاه 

کند. در سطح اول، پژوهش اگر دست به اندازه عات آسایش حرارتی ذکر میسه سطح را برای مطال7نیکل و همکارانش

ای همراه باشد. در بعضی مواقع، اندازه متغیر گیری با پرسش سادهممکن است اندازهبزند ، ای معموالً از یک متغیر گیری ساده

مع آوری اطالعات از متغیرهای کارآمد ها تأکید بر جشود. عمده این پژوهشدر طول یک روز یا چند روز متوالی گرفته می

دارند. در سطح دوم اندازه متغیرهای محیطی )اغلب دو متغیر یا بیشتر( و جمع آوری اطالعاتی از طریق پرسشنامه انجام 

اند میشود. فراوانی مطالعات میدانی در سطح دوم به مراتب بیشتر از سطح اول است. متغیرهای محیطی که مورد جمع آوری

دمای هوا، دمای کروی، رطوبت نسبی، فشار بخار آب و جریان هوا هستند که پژوهشگر تمام یا تعدادی از آنها را اخذ شامل 

ای، احساس حرارتی )با استفاده از مقیاس اشری یا با استفاده از مقیاس بدفورد(، ترجیح حرارتی کند. در قسمت پرسشنامهمی

شود. در سطح سوم و در کنار اندازه گیری متغیرهای یا مقیاس پنج گانه( اخذ می )با استفاده از مقیاس سه گانه مکین تایر

های ها، روشن یا خاموش کردن سامانهای موارد دیگر مثل باز و بسته کردن پنجرهمحیطی، نرخ لباس، نرخ فعالیت و پاره

شوند. انتخاب چنین ند، سنجش میای به نقطه دیگر یا دیگر موارد که مورد عالقه پژوهش گرحرارتی، حرکت از نقطه

برای تجزیه و نیکل تعداد  صد پرسش نامه کامل را . متغیرهایی به چگونگی تدوین طرح پژوهش و پژوهشگر بستگی دارد

. در 9و دیگری روش متقاطع 8داند. این صد پرسش نامه ممکن است از دو روش اخذ شوند، یکی روش طولیکافی میتحلیل،

اد محدودند، برای مثال ده نفر، اما هر چند وقت یکبار پرسشنامه جدیدی )با همان فرم قبل( تکمیل روش طولی تعداد افر

رود تا در مالقات با هر فرد، هم میکنند. در روش متقاطع، پژوهشگر با تجهیزات خود از سوی یک نفر به سوی نفر دیگر می

شود. گیری شوند. با چنین اطالعاتی مطالعه ایران انجام میپرسشنامه تکمیل شود و هم متغیرهای محیطی و اختصاصی اندازه 

 در این مطالعه از روش متقاطع و سطح سه استفاده شده است. 

  معادله دمای آسایش در ایران -3
 یحرارت شیآسا یدانیمطالعه مدر پژوهشی که بصورت تفصیلی در کتاب سازگاری حرارتی در معماری تبیین شده است با 

 یو فرهنگ ییمختلف را از نظر تشابه آب و هوا هایکه قسمت بوده یشهرها به نحو یپراکندگا انتخاب ده شهر که ، ب رانیدر ا

آمار که در مواردی  تنها)های آب و هوایی تهیه کرده استای که نگارنده از ایستگاهاز آمار چهل ساله، استفاده شامل شود

( ، با اندازه گیری متغیرهای محیطی و تری استفاده شده استزمانی کوتاهبه ناچار از دوره  هموجود، کمتر از سی سال بود

مقدار لباس و نرخ فعالیت افراد براساس جدول  ، بررسی از طرف دیگرو  های مرسوم در دنیابراساس آخرین روشاختصاصی 

ISO- 7730  دن احساس حرارتی به کار رفته است.برای به دست آوراشری مقیاس هفت گانه  و 

 

 

                                                 
6  ASHRAE Standard, 2002 
7  Heidari and Sharples , 2002 
8  Longitudinal sampling  
9  Transverse sampling  
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 ماخذ نگارندگان –مقیاس هفتگانه اشری و بدفورد  – 1جدول 

 

ها پاسخ داده شد، زمان یادداشت، جریان هوا ثبت و پرسشای که پرسشنامه توسط اشخاص پر میظهبه این ترتیب در لح

ترین نقطه به ارتفاع یک متر از ها در نزدیکشدند. از نظر چگونگی اندازه گیری، ابتدا پرسشنامه به فرد تسلیم و دستگاهمی

شدند. افراد با عالمت ضربدر شرایط خود را سایه قرار داده می یک متر از هر دیوار در قسمت از سطح زمین و در فاصله کمتر

کردند. متوسط دما، رطوبت، جریان هوا، نرخ فعالیت، نرخ لباس و احساس حرارتی به انضمام دو حد باال و پایین آن معین می

دی و بهمن ماه(  این کار میدانی در دو فصل گرم )تیر و مردادماه( و سرد ) یادداشت تا منجر به تجزیه و تحلیل اطالعات شوند.

های مختلف سنی جمعیت در رده مناسب توزیعپرسشنامه در هر شهر به ازای هر فصل،  150انجام شده است. میانگین حدود 

 کند.دقت در این مطالعه را تضمین مینسبت مساوی، به تفکیک جنسیتی و 

برای هر شهر  از طریق تحلیل رگرسیونی خنثی را  محدودة آسایش و دماهای جمع آوری شده ، پس از تحلیل داده

گیرد، در این شرایط نیازمند بررسی چند متغیر همزمان در مواردی تحلیل بین چند متغیر صورت می تعیین کرد.میتوان 

 .شودهستیم و از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده می

چناچه متوسط دمایی با در نظر گرفتن شرایط ، 10الت مراجعبا بررسی و مقایسه معادالت بدست آمده برای ایران و معاد

 رسیم : ایران می ذیل برایهای رطوبت و تفاوت دو فصل در نظر گرفته شود، به معادله

n oT = 17.6 + 0.36 T  : فصل گرم   

n oT = 16.4 + 0.38 T  : فصل سرد   

درجه سانتی گراد است،  20توسط دمای خارجی در فصل سرد کمتر از در کاربرد دو معادله باال با توجه به اینکه، اغلب م

کنیم، به دمای درجه را کم می 2/1توان از معادله فصل سرد صرف نظر کرد.  چنانچه از دمای خنثی حاصل در فصل گرم می

تواند شاخصه ده است و میخنثی در فصل سرد خواهیم رسید. از این قرار معادله نهایی ناشی از مطالعات ایران که قابل استفا

 معتبر و جدیدی برای مهندسان معمار و مکانیک باشد، به شرح زیر است : 

       n Hot Condition o n Cold Condition n HotT = 17.6 + 0.36 T                      T = T  - 1.2 k  
-مهمترین خاصیت این معادله آن است که با اطالع از متوسط دمای ماهیانه خارج به راحتی دمای قابل قبول داخلی را می

در این نمودار محور افقی متوسط دمای ماهیانه خارج است که از آمده است.  1بردی آن در نمودار توان پیدا کرد. نمودار کار

آید و محور عمودی دمای خنثی و حدود باال و مجموع بیشترین دمای ماهیانه و کمترین دمای ماهیانه، به دست میمیانگین 

درجه سانتیگراد دمای خنثی همان دمای  32و بیشتر از  درجه 6کند. در دماهای کمتر از پایین آسایش حرارتی را معین می

 05/0این دو نقطه است، صرف نظر از آن که چه اندازه افزایش یا کاهش یابد. معادله ایران از نظر شیب با معادله اشری حدود 

 درجه اختالف برجهندگی دارد، اما تفاوتی در عرض از مبدأ دیده نمیشود. 

                                                 
 جهت مطالعه بیشتر به کتاب سازگاری حرارتی در معماری مراجعه نمایید. 10 

 خیلی سرد سرد کمی سرد خنثی کمی گرم گرم خیلی گرم اشری

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 عدد متناظر

 ناراحت بدفورد

 خیلی گرم

 ناراحت

 گرم

 راحت

 کمی گرم

 راحت راحت

 کمی سرد

 ناراحت

 سرد

 ناراحت

 خیلی سرد
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 نگارندگانماخذ  –معادله حرارتی ایران –1نمودار

 

 ارائه الگوی طراحی متناسب با آسایش حرارتی در اصفهان-4

ثانیه  ۳۰ دقیقه و ۳۸ درجه و ۳۲ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۴۰ دقیقه و ۳۹ درجه و ۵۱ اصفهان با طول جغرافیایی

با توجه به آمار ارائه شده از اداره کل هواشناسی استان  .11د سومین شهر بزرگ ایران استشمالی بعد از تهران و مشه

درصد  40درصد و مربوط به ماه بهمن است . در بقیه ایام سال ،  متوسط رطوبت از  60.بیشترین رطوبت نسبی ، ،  12اصفهان

 آماردر نمودارهای ذیل ،  رت به زیر صفر می رسد.کمتر است .  متوسط دما در همه زمانهای سال بیشتر از صفر است و به ند

 را مشاهده می کنید . 13سال اخیر 10ماهانه رطوبت و دمای هوای اصفهان در 

 

                                     
 نگارندگانماخذ  -میانگین ده ساله –رطوبت ماهیانه اصفهان   –2نمودار

                                                 
11 http://www.isfahan.ir/  
12 http://www.esfahanmet.ir/ 
13 http://www. irimo.ir/ 
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 نگارندگانماخذ  -میانگین ده ساله - دمای ماهیانه اصفهان –3نمودار

 

درجه شرایط بیرون را در جهت گرمایشی  8باروچ جیونی معتقد است با طراحی معماری منطقی و مبتنی بر اقلیم ، می توان تا 

میزان فعالیت یا تغییر  در کنار این مسئله ، عوامل دیگری نیز مانند تغییر نرخ لباس ، .14یا در جهت سرمایشی تعدیل کرد

درجه ، دمای احساس را کاهش دهند ، میتوان اظهار داشت،  4این رفتارها نیز تا  حالت نشستن نیز موثر است . اگر مجموع

درجه تغییر یافته است . بنابراین مطلب مهم و قابل بررسی این است که یک طرح  12دمای احساسی افراد نسبت به بیرون 

در نمودار زیر ، حد  رونی محافظت کند .مناسب معماری تا چه میزان می تواند افراد را از در معرض قرارگرفتن متغیرهای بی

  به اندازه سه درجه از دمای خنثی مشخص کرده ایم . 7730-پایین و باالی آسایش را بر اساس ایزو

                    
 نگارندگانماخذ  -میانگین ده ساله -حد باال و پایین آسایش با توجه به دمای متوسط ماهیانه  –4نمودار

 

بازه بین حد باال و پایین آسایش را شرایط معتدل یا محدوده آسایشی می نامیم ، که ئه شده در این پژوهش ، در راهکار ارا

می   15در آن حد ، افراد به هیچ وسیله سرمایشی یا گرمایشی نیازمند نیستند . به اصطالح ، این محدوده را بی ساختمان

ماه بر  مهراردیبهشت ماه تا میانه  اواخروسط ماهیانه دمای اصفهان از مالحظه می شود ، مت 4گویند. همانگونه که در نمودار 

اساس آمار ده ساله در این محدوده قرار می گیرد . اما متغیر دیگری که در این شهر ، بر آسایش حرارتی متاثر است ، رطوبت 

 اه در حداقل میزان خود قرار دارد.مشهود است ، این متغیر در ماههای خرداد تا آبان م 2هواست . آنچنان که در نمودار 

                                                 
14 Givoni, B ,1994 
15 No Building 
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بنابراین ، مطلوب است در راستای توجه به کمبود رطوبت بعنوان یکی از متغیرهای محیطی راهکارهای غیرفعال به 

 را بدون استفاده از صرف هر انرژی بدست آورد. راحتیطراحی در ساختمان کمک کند تا شرایط 

یی اصفهان را با جدول ذیل بعنوان نمونه ای برای حدود آسایشی و نیازمندی چنانچه اطالعات بدست آمده از تغییرات دما

 فضاهای معماری و موارد مطرح شده در ابتدای این پژوهش تطبیق دهیم به نتایج ذیل میرسیم :

 

 

 

 

       

 
 

 گرم

 

نیازمند استفاده از تجهیزات مکانیکی 

 یا الکتریکی

 

 حد غیرقابل قبول گرما

 شرایط حرارتی خیلی گرم درجه 12دمای خنثی بعالوه  ت ساده سرمایشینیازمند تجهیزا 

 شرایط حرارتی گرم  درجه 7دمای خنثی بعالوه  نیازمند طراحی مناسب معماری

 

 

 معتدل

 

 

بی نیازی از هرگونه وسیله گرمایی 

 یا سرمایی

شرایط حرارتی گرم اما قابل  درجه 3.5دمای خنثی بعالوه 

 قبول

 شرایط حرارتی ایده آل دمای خنثی

شرایط حرارتی سرد اما قابل  درجه 3.5دمای خنثی منهای 

 قبول

 شرایط حرارتی سرد درجه 10دمای خنثی منهای  نیازمند طراحی مناسب معماری 

 شرایط حرارتی خیلی سرد درجه 16دمای خنثی منهای  نیازمند تجهیزات ساده گرمایشی

 

 

 سرد

یزات مکانیکی نیازمند استفاده از تجه

 یا الکتریکی

 حد غیرقابل قبول سرما

 نگارندگانماخذ  -حدود آسایشی و نیازمندی فضاهای معماری – 1جدول

 

دلیل اینکه در این الگو در مرز دمای خنثی ، حد سرما بیشتر از حد گرماست ، پیچیده تر بودن فرآیند خنک سازی نسبت 

مورد بررسی قرار دادیم .  1ای ده ساله اصفهان را با الگوی ارائه شده در جدول به فرآیند گرم سازیست.اطالعات موجود از دم

 به شرح ذیل است : 2نتایج حاصل در جدول 

درجه از هیچ وسیله گرمایشی استفاده نمی شود . اگر  18درجه ( تا دمای  12 متوسط ماهانه ) دمایدر فروردین ماه

قابل حل است.  وسایل ساده گرمایشیدرجه با  5یله گرمایشی نیاز نیست. تا درجه نیز به هیچ وس 11طراحی مناسب باشد تا 

درجه می باشد ، از تجهیزات ساده گرمایشی  18درجه و حد پایین آسایش حرارتی  10بنابراین بدلیل اینکه دمای کمینه 

ماه این آنکه کمترین دمای  . حالدر حد پایین آسایش حرارتی هستیمدرجه  21تا دمای  استفاده می کنیم. در اردیبهشت ،

هستیم . طراحی مناسب معماری تا دمای  طراحی مناسب معمارینیازمند  ، بنابرایندرجه بوده 15ساله حدود  10در آمار 
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درجه از هیچ وسیله گرمایشی استفاده  23درجه  تا دمای  23دمای  با متوسط ماه خرداددر  درجه را پشتیبانی می کند. 14

می تواند  طراحی مناسب معماری بنابرایندرجه است  21 این ماهکمترین دمای  ه به اطالعات موجود ،با توجنمی شود .

 درجه 32 در ده ساله اخیر   حداکثر دمای ماه درجه ( 28 متوسط ماه ) دمای تیر. در راهکاری برای جبران این دما باشد 

طراحی مناسب معماری برای اوقات گرم میتواند تا  .شود  درجه از هیچ وسیله سرمایشی استفاده نمی 31تا دمای  است که 

درجه از هیچ وسیله سرمایشی  31درجه ( تا دمای  31دمای متوسط ماه )  مرداددر درجه را نیز پشتیبانی کند .  35دمای 

معماری،  رعایت اصولی در راستای طراحی مناسبدرجه است  32استفاده نمی شود . از آنجا که حداکثر دما در این ماه 

نکته مثبت تحلیل این نتایج این است که چنانچه شاهد افزایش دمای بیشتری نیز در سالهای آتی باشیم  اهمیت پیدا می کند .

ساده سرمایشی قابل حل است. از این دما  تجهیزاتدرجه با  41 دمای این نتایج قابل تعمیم است. بعنوان مثال برای این ماه تا

) تجهیزات  استفاده از وسایل خنک کننده بدلیل بیشینه دمای موجود ،ماه  شهریوریشرفته نیاز است.در به باال به تجهیزات پ

 را ضروری میکند .مانند کولر آبی در این ماه  سرمایشی ساده (

 یعنی اینکه شرایط دمایی خارج در محدوده دمای آسایش قرار دارد .به اصطالح در حالت بی ساختمان هستیم ماه مهردر 

درجه ( تا دمای  19ماه ) دمای  آبانعدم وجود حداقل رطوبت در این ماه نیز از مشکالت آسایشی برای این ماه است.در  . البته

طراحی درجه است . نیازمند 71درجه از هیچ وسیله گرمایشی استفاده نمی شود . از آنجا که حداقل دما در این ماه حدود  21

 17ماه  تا دمای  ذردر آدرجه را نیز پشتیبانی کند .  14سب معماری میتواند تا دمای طراحی منا. هستیم مناسب معماری

درجه نیز به هیچ وسیله گرمایشی نیاز  10درجه از هیچ وسیله گرمایشی استفاده نمی شود . اگر طراحی مناسب باشد تا 

درجه  4استفاده کرد چرا که تا دمای  گرمایشی وسایل سادهدرجه است باید از  9نیست. ولی از آنجا که حداقل دما در این ماه 

درجه (  4دمای  متوسط ماه ) دیبا وسایل ساده گرمایشی قابل حل است. از این دما کمتر به تجهیزات پیشرفته نیاز است.در 

 پشتیبانی قابل وسایل ساده گرمایشیبا  سانتی گراد درجه 2. تا وسیله گرمایشی استفاده نمی شود  درجه از هیچ 15تا دمای 

تا  با توجه به کمینه دما در آمار موجود،درجه (  4ماه ) دمای  بهمندر .است. از این دما کمتر به تجهیزات پیشرفته نیاز است

 متوسط ماه ) دمای اسفنددر .نیاز است. تجهیزات ساده گرمایشی درجه با وسایل ساده گرمایشی قابل حل است. بنابراین به دو

 است.  پشتیبانیقابل  با وسایل ساده گرمایشیدرجه  3تا دمای کمینه ،  باتوجه بهدرجه (  7

 
 كمترین  

دمای 

 ماهیانه

ین بیشتر

دمای 

 ماهیانه

 متوسط

دمای 

 ماهیانه

 دمای

 خنثی

حد باالی 

دمای 

 خنثی

 حد پایین

دمای 

 خنثی

طراحی 

مناسب 

 اوقات

 سرد

 تجهیزات

ساده 

 گرمایشی

طراحی 

مناسب 

 اوقات

 گرم

تجهیزات 

ساده 

رمایشیس  

 33 28 5 11 18 24 21 12.5 15 10 فروردین

 36 31 8 14 21 27 24 17 19 15 اردیبهشت

 38 33 10 16 23 29 26 23 25 21 خرداد

 40 35 12 18 24 31 28 28.5 32 25 تیر

 41 36 13 19 25 31 29 31 33 30 مرداد

 41 36 13 19 26 33 29 32.5 37 28 شهریور

 39 34 11 17 24 31 27 26.5 29 24 مهر

 36 31 8 14 21 28 24 18.5 20 17 آبان

 32 27 4 10 17 24 20 10.5 12 9 آذر

 30 25 2 8 15 21 18 4 6 2 دی

 30 25 2 8 15 22 18 4.5 7 2 بهمن

 31 26 3 9 16 22 19 7 9 5 اسفند
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 نگارندگانماخذ  -لیلی آناطالعات آب و هوایی استان اصفهان بر اساس آمار ده ساله و نتایج تح – 2جدول

 

متغیر مهم دیگر ، همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ، رطوبت است .  اگر رطوبت مطلوب را در شرایط الگو برای اقلیم گرم و 

درصد در نظر بگیریم ، با توجه به آمار مربوط به رطوبت در اصفهان ، به جدول ذیل میرسیم . بدیهی است  70تا  30خشک 

ن به آمار مربوط به دما ، حد آسایش ، طراحی مناسب معماری ، توجه به تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مناسب و توجه تواما

، ما را به طراحی و ساخت ساختمانی با مصرف بهینه کنترل و تنظیم رطوبت بوسیله جریان هوا یا راهکارهای غیرفعال دیگر 

 انرژی هدایت می کند.

 

 

 
 

            

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 نگارندگانماخذ  -مشکالت میزان رطوبت در اصفهان – 3جدول

 

در پژوهش نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی از دمای خنثی و حدود آسایش -5

 میدانی اصفهان
رگرسیونی از  ستای دستیابی به آسایش حرارتی ، نتایج تحلیلین مقاله در راباتوجه به پژوهش میدانی عنوان شده در ابتدای ا

پرسشنامه در فصل  207پرسشنامه در فصل گرم و  211)تعداد دمای خنثی برای استان اصفهان ، طبق جدول ذیل است : 

  سرد(

 مشکل در رطوبت 

 ندارد فروردین

 ندارد اردیبهشت

 درصد است 25حداقل رطوبت  خرداد

 درصد است 19حداقل رطوبت  تیر

 درصد است 19حداقل رطوبت  مرداد

 درصد است 19حداقل رطوبت  شهریور

 درصد است 20حداقل رطوبت  مهر

 درصد است 24حداقل رطوبت  آبان

 درصد است 71.5حداکثر رطوبت  آذر

 رصد استد 75حداکثر رطوبت دی

 درصد است 75حداکثر رطوبت بهمن

 ندارد اسفند

 دامنه قابل 

 قبول

حد باالی 

 آسایش

 حد پایین

 آسایش

دمای 

 خنثی

 

 شیب خط

 

6/12 فصل گرم  1/34  5/21  8/27  16/0  
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 نگارندگانماخذ  -نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی از دمای خنثی و حدود آسایش در اصفهان – 4جدول

 

قابل تشخیص است . شیب خط برای اختالف موجود در این جدول بین دمای خنثی و شرایط آسایش در دو فصل متمایز ، 

است . اما این عامل در فصل سرد و گرم باهم متفاوت است . نتیجه قابل برداشت از این  16/0کل سال در اصفهان برابر 

موضوع بدین معناست که سازگاری مردم این شهر با شرایط گرم به مراتب ، بیشتر از شرایط سرد است . این مطلب ، همان 

نیز مشهود است . بنابراین مقایسه پژوهش میدانی انجام  2در الگوی عنوان شده و نتایج حاصل از جدول  موضوعی است که

 شده در کنار الگوی ارائه شده برای طراحی ساختمان می تواند بر درستی الگوی ارائه شده تاییدی داشته باشد.
 

 

 نتیجه گیری-6
ت ایران ، می تواند شاخصه معتبر و جدیدی برای مهندسان معمار و استفاده از معادله آسایش حرارتی متناسب با مطالعا

مکانیک باشد . این معادله می تواند سهم به سزایی در کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای مورد طراحی داشته باشد . 

ابل قبول داخلی را آن است که با استفاده از متوسط دمای ماهانه خارج می توان دمای آسایش قمهمترین خاصیت این معادله 

تعیین نمود . از طرفی با بررسی و مطالعه در پیشینه های علمی پیرامون آسایش حرارتی ، می توان با یک طراحی مناسب ، 

درجه تغییر داد . از طرفی با  12دمای احساسی آنها نسبت به بیرون را تا افزایش مجال سازگاری و میزان و نوع فعالیت افراد ، 

اال و پایین آسایش و شرایط حرارتی سردی و گرمی ، به طراحی مناسب معماری پرداخت و در صورت نیاز به تعیین حدود ب

استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی با راهکارهای غیرفعال مبادرت نمود . چنانچه شرایط حرارتی از خیلی گرم یا خیلی 

رهای طراحی فعال ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد . بدین ترتیب سرد فراتر رود ، استفاده از تجهیزات پیشرفته و راهکا

استفاده از انرژی ، با برنامه و متناسب با نیاز خواهد بود . در بخش مطالعات مربوط به اصفهان ، توجه و تنظیم دو عامل دما و 

هینه از انرژی در ساختمان کمک کند. رطوبت بعنوان عوامل متغیر محیطی می تواند به طراحی متناسب در راستای استفاده ب

استفاده از تجهیزات ساده در راستای مطالعات آسایش حرارتی در اصفهان و استفاده از الگوی پیشنهادی نشان می دهد که 

سرمایش و گرمایش ) مانند کولر آبی و بخاری ( کافی خواهد بود و با توجه به آمار دمای متوسط ماهیانه ده ساله نیازی به 

تفاده از تجهیزات خاص مکانیکی یا الکتریکی و استفاده از راهکارهای فعال در مجموعه های مسکونی نیست . از طرفی اس

سازگاری مردم این شهر با شرایط گرم به مراتب ، بیشتر از شرایط سرد است . بنابراین در طراحی مجموعه های مسکونی در 

رفعال در طراحی معماری و توجه به طراحی با رویکرد اقلیمی می تواند مصرف اصفهان ، میتوان با استفاده از راهکارهای غی

 انرژی را به طرز چشمگیری کاهش دهد .
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