
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

108 

 

 

 خانه در انرژی مصرف سازی بهینه جهت طبیعی تهویه بر ها بازشو تاثیر )چگونگی 

 کندلوس( روستای: موردی نمونه)مازندران سنتی های

 

 
 شیما اسمعیلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی
Shima_erna2011@yahoo.com 

 

 

 
 چکیده 

. اند شده تبدیل یا جامعه هر اصلی و مهم مسائل به تجدیدپذیر های انرژی از ستفادها انرژی، مصرف کاهش امروزه

 و باشد می باد یانرژ پذیرمانند تجدید انرژی و بومی راهکارهای از استفاده انرژی مصرف کاهش های روش از یکی

 دما، اعتدال آن بارز خصوصیت که معتدل اقلیم در. است بوده صنعت در انرژی این کاربرد فکر به همواره بشر

 شداید از جلوگیریو مأمن و سرپناه یعنی اولیه، نیاز رفع از پس مسکن است، طوالنی های بارش و هوا زیاد رطوبت

 امر، این به تیابیدس راه ترین راحت. نماید دور را انسان آسایش حد از زیادتر رطوبت باید االمکان حتی طبیعت،

 .است باد توسط رطوبم هوای دفع و بنا در کوران ایجاد

 ساختمان داخل رد باد جریان اهمیت بررسی به مازندران سنتی های ساختمان پالن از استفاده با  حاضر مقاله در

 و پردازیم می طبیعی هتهوی در آنها نقش و(  بازشوها شکل و ابعاد موقعیت، نظر از)بازشوها تحلیل و( طبیعی تهویه)

 ترین مناسب ای و بیشترین از زمان بیشترین در تا رسید خواهیم ساختمان یبازشوها نظر از مناسب الگویی به

 مکانیکی ایه سیستم جایگزینی سنجی امکان تحقیق، این اصلی هدف  .کرد استفاده  بتوان طبیعی هوای جریان

 یهتهو جادای سبب اقلیمی، طراحی های روش این مجموعه. باشد می اقلیمی طراحی مناسب های روش با پرمصرف

 محیط و مانساخت ساکنین، روی تأثیرمثبت تواند می انرژی مصرف سازی بهینه بر عالوه که شد خواهند مطلوب

 مطالعات از ستفادها با اطالعات آوری جمع و بوده تحلیلی و توصیفی مقاله، این در تحقیق روش. باشد داشته زیست

 می علمی مرتبط و معتبر های سایت و شده انجام اییاجر تجارب از برگرفته علمی مطالب و ای کتابخانه و میدانی

  .باشد

 

 ازندرانم سنتی های ساختمان بازشوها، طبیعی، تهویه مرطوب، و معتدل اقلیم باد، انرژی واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 سرعت و پاکی ،هویهت نوع این. است ها ساختمان در طبیعی تهویه به نیاز انسان، وسالمت آسایش کننده تایین عوامل از یکی

 می قرار تاثیر حتت مستقیم غیر صورت به را داخلی وسطوح رطوبت دما، بر تاثیر و مستقیم طور به را ساختمان داخل در هوا

 مصالح سازی کخن با و کلی آسایش جهت در فیزیکی آسایش ایجاد با سالمت، به هوا ساختن جانشین با طبیعی تهویه. دهد

 عماری(م و اقلیم. مرتضی کسمائی،.) کند می کمک انسان وسالمت آسایش به داخلی رمگ هوای کردن تر خنک جهت در

. است ذرات انتقال و رطوبت، دما، تبادل در مهمی عامل زمین روی باد. گویند می باد را جو فشار اختالف دلیل به هوا حرکت

 های سوخت صرفم کاهش در عاملی تواند می باد. دارد مهمی نقش آن در اتالل یا انسان آسایش شرایط ایجاد در امر این

 .است بوده توجه مورد باز دیر از مسکونی محیط ساتت و طرح در باد اهمیت باشد فسیلی

 تهویه باعث ندک می ایجاد خارجی های جداره در باد وزش که فشاری اختالف. است موثر ساختمان طبیعی تهویه در باد وزش

 رو که اختمانس از سطوحی یعنی باشد، می مختلف سطوح دمای اختالف اثر در شده ادایج هوای جریان این و شود می طبیعی

 سطوح در تندهس باد به پشت که ساختمان از سطوحی و گردند می خود سطوح در) فشارمثبت(   فشار دارای هستند باد به

 مسیر دو بین هویهت باعث هوا جریان این که دهند می نمایش منفی عالمت با آنرا که شوند می) منفی فشار( مکش دارای خود

 (1391. ترابی زهرا و حامد حیاتی،.) نماید می فراهم را ساکنین آسایش موارد این و. گردد می

 و داخل به ورود از گیریجلو برای باران لذاکنترل.  بارد می خطه این مردم بر سال های روز اکثر در باران ، کندلوس روستا در

 توجه مورد کاری مانساخت داخل در و ها ساختمان اطراف در هوا کوران و داخل به باد انرژی توسط واه جریان ایجاد طرفی از

 بهره ، آفتاب ابشت از استفاده حداکثر تا است شده باعث ، سال از ای عمده بخش در هوا زیاد بسیار برودت  وهمچنین است

  .گردد ریضرو امری مسکونی فضاهای در زمستانی سرد باد از گیری جلو و حرارتی حفظ ، دما روزانه نوسان از گیری

 و بوده آفتاب ابشت با مواجهه در آن تأثیر جهت از یکی. نمود بررسی جهت دو از توان می را ها ساختمان در پنجره تأثیر

 پنجره توسط یعیطب یهتهو بررسی به مقاله این. باشد می طبیعی تهویه و باد وزش با مواجهه در پنجره تأثیر به مربوط دیگری

 .پردازد می

 معتدل اقلیم های انساختم داخل در طبیعی تهویه و باد انرژی از استفاده اهمیت بررسی مرحله، ترین ابتدائی پژوهش این در

 به باد ورود نحوه رسیبر به بعدی مرحله در. است شده گرفته بهره ای کتابخانه مطالعات از مرحله، این در. باشد می مرطوب و

 در. است گرفته قرار دهاستفا مورد ای کتابخانه مطالعات نیز مرحله این در که شده پرداخته تهویه میزان بر آن تاثیر و داخل

  .شود می پرداخته ها آن بین روابط و شده انجام مطالعات تحلیل به نهایت

 
 روش تحقیق 

 مطالب و ای کتابخانه و میدانی مطالعات از استفاده اب اطالعات آوری جمع و بوده تحلیلی و توصیفی مقاله، این در تحقیق روش

 .باشد می علمی مرتبط و معتبر های سایت و شده انجام اجرایی تجارب از برگرفته علمی

 

 پذير تجديد هاي انرژي از استفاده ضرورت

 مناسبات و وابطر از بسیاری که باشد می دنیایی در حاد بحران یک به تبدیل حال در امروزه انرژی منابع محدودیت مشکل

 در یافته  و هتوسع صنعتی کشورهای کلیه گریبانگیر منابع محدودیت مبحث است، زده رقم نیز را جهان اقتصادی و سیاسی

 که داده صاصاخت خود به خانگی بخش را کل انرژی مصرف%  03 از بیش ما کشور در و میان این در. باشد می توسعه حال

 .باشد می گرم و سرد فصول در ها ساختمان تهویه و رمایشس گرمایش، تأمین در عمدتا  

 انرژی با فسیلی منابع جایگزینی برای بسیاری های تالش اما گیرد می صورت فسیلی های سوخت طریق از بیشتر انرژی تولید
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 ، مد و جزر انرژی و ادیب ، خورشیدی انرژی از استفاده ، نزدیک آینده در.  گیرد می انجام ، باد انرژی مانند ، تجدیدپذیر های

 (1382 طوبی ، مشک)یابد توسعه باید انرژی این از استفاده فناوری بنابراین.  یابد می وسیعی کاربرد

 مصرف بی و نرژیا ازحد بیش اتالف فضاها کردن پویا و سالم جهت در الزم شرط عنوان به جدید آوری فن از استفاده لزوم

 تجزیه و با راههم پژوهشگران جهت بدین اصولی، غیر و نادرست سازهای و ساخت جهت هب کشور های سکونتگاه عرصه در رویه

و  اجرا جهت لیاصو های توصیه و مناسب راهکارهای ارائه درصدد اجرایی و نمونه ساختمان دقیق و فنی محاسبات و تحلیل

 و ارتیحر تلفات کاهش. دزادهمجته فهیمه و علی پوالدی،)باشند می مسکونی بخش در اقتصادی و صحیح ساز و ساخت

 (1385 حرارتی، عایقکاری با همجوار و نمونه ساتتمان دو در انرژی جویی صرفه و برودتی

 

 پذیر تجدید انرژی یك باد انرژی

 ورشیدخ عملکرد حاصل که زمین کره سطح یکنواخت غیر گرمای وسیله به که است متحرك هوای از حاصل ، باد انرژی

 ای هو ، روز طول در خورشید تابش.  کند می جذب یکنواخت غیر بطور را خورشید اشعه زمین سطح.  آید می بوجود ، است

 و رود می باال خشکی روی گرم هوای.  کند می گرم آبی های سرزمین روی هوای از تر سریع را خشکی های سرزمین روی

 می برعکس ادب جهت ، شب در.  سازد می را لیمح های باد ، فرایند این که ، گیرد می را آن جای آب روی تر خنک هوای

 جنوب و مالش قطب هوای از بیشتر خورشید گرمای اثر در استوا نزدیک سطحی هوای اینکه علت به طریق همین به.  شود

 تولید پیوسته طورب ، تابد می زمین به خورشید که زمانی تا باد که آنجا از.  آید می بوجود جوی بزرگ های باد شده گرم

  نامند می شونده تجدید انرژی منبع را آن ، واهد شدخ

 

 آن انواع و تهویه

 داخل هوای جایی هجاب فرآیند از استفاده طبیعی تهویه از منظور. گویند می تهویه را بسته فضای یک از هوا خروج و ورود

 (1379ازجویان،ر) فسیلی انرژی مصرف و تاسیساتی های دستگاه از گرفتن بهره بدون ، است خارج ی تازه هوای با ساختمان

 تهویه باعث ندک می ایجاد خارجی های جداره در باد وزش که فشاری اختالف. است موثر ساختمان طبیعی تهویه در باد وزش

 رو که اختمانس از سطوحی یعنی باشد، می مختلف سطوح دمای اختالف اثر در شده ایجاد هوای جریان این و شود می طبیعی

 خود سطوح در دهستن باد به پشت که ساختمان از سطوحی و گردند می خود سطوح در) فشارمثبت) فشار دارای هستند باد به

 می مسیر دو بین تهویه باعث هوا جریان این که دهند می نمایش منفی عالمت با آنرا که شوند می) منفی فشار( مکش دارای

 (1391ترابی زهرا و حامد تی،حیا)نماید می فراهم را ساکنین آسایش موارد این و. گردد

 و شکسته انساختم باالی و اطراف در هوا مستقیم جریان کند می برخورد ساختمان یک به باد که هنگامی کلی حالت در

 در ترتیب بدین و باشد می کم بسیار باد به پشت سطوح در و زیاد باد به رو سطوح در هوا فشار حالت این در. شود می پخش

 یا و مربع ساختمان یک بر عمودی طور به باد که هنگامی واقع در. آید می بوجود فشار اختالف مانساخت مختلف سطوح

 بدین. گیرد می رقرا منفی فشار همان یا مکش تحت باد به پشت دیوارهای و فشار تحت باد مقابل دیوارهای وزد می مستطیل

 ساختمان داخل رد هوا کوران و طبیعی تهویه ایجاد جهت ساختمان مختلف جوانب در حاصله فشار اتتالف از توان می ترتیب

 محیطی شرایط نظیمت. قربانیان مهشید و امیر شکیبامنش،.) نمود استفاده فشار پر و فشار کم سطوح در بازشوهایی ایجاد با

 .(دوم جلد
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 کنونی شرایط در که است جمعیتی نقطه چند یافته گسترش و تنیده درهم شکل کندلوس، روستای کنونی کالبدی بافت

 کندلوس،رودخانه روستای شرق در.  اند داده تشکیل را کندلوس کنونی بافت و شده نامیده میرکال و کندلوس روستای

 به.  ستا داشته قرار روستا این غرب در پیوسته طور به 21 دهه اوایل تا روستا اولیه کالبدی بافت.  دارد میخسازقرار کندلوس

 گورستان.  است بوده محدوده این درون سازهای و ساخت به محدود 1343 های سال حدود تا روستا بطنی رشد که طوری

 کنونی راه مجاورت در و رودخانه شرق در نیز دهکده گورستان.  است بوده محدوده این درون سازهای و ساخت در نیز دهکده

 اقلیم بر منطبق که است آن در موجود مسکونی ابنیه و فشرده بافت مناطق این یویژگ ترین اصلی.  است داشته قرار روستا

 واحدهای شامل نخست بخش. است متمایز نسبتا بخش سه شامل خود بافت این.  اند داده شکل را بافت کالبد منطقه، خاص

 چند بین همسایگی واحدهای ودوج بافت نو این مهم ویژگی.  باشد می مسکونی باغ شکل به برخی که است روستایی مسکونی

 شامل دوم بخش.  گیرد می قرار خانوار چند مورداستفاده مشا شکل به باز فضای و حیاط واحدها، این در.  است مسکونی بنای

 به عمدتا که بومی ساکنان از تعدادی و اند شده ساخته موجود سنتی های باغ میان در که است روستایی مسکونی واحدهای

 سوم بخش. دارد قرار روستا حاشیه در عمدتا و پراکنده صورت به واحدها این.  هستند ساکن آنجا در دارند غالاشت باغداری

 صورت به آنها از تعدادی اکنون هم که است مربع ازهزارمتر بیش مساحت با شده تفکیک که است هایی زمین قطعه شامل

 ویالیی قطعات این در شده ساخته مسکونی واحدهای.  است گرفته ارقر تهران ساکن بومیان غیر استفاده مورد ییالقی ویالهای

 واقع روستا غربی جنوب و جنوب در بناها این ی عمده که است زیاد آنها زیربنای و بوده برخوردار خوبی ساختمانی کیفیت از

  ) چالوس نوشهر وشهرسازی مسکن روستا،اداره هادی طرح(  است شده

 :است قرار این بر کندولوس روستای اقلیمی های ویژگی

 

 :ساالنه بارش

 است. در این گردیده میلیمترگزارش 1135.2حدود  ساالنه بارش متوسط 2014-2012دوره طی نوشهر سینوپتیک ایستگاه در

میلیمتر در سال  1298.33و حداکثر بارش ساالنه حدود  2013میلیمتر در سال  932.41حدود  ساالنه بارش حداقل دوره

 ( www.mazandaranmet.comسالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی گردیده است.) سایت ثبت 2012

 :فصلی بارش

 با برابر ترتیب به آن حداکثر و حداقل که باشد می پائیز فصل به ربوطم ساالنه بارش درصد 58-45در این ایستگاه بین 

 ( www.mazandaranmet.comسالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی میلیمتر است.) سایت548و 356

 :ماهانه بارش

 ترتیب به مذکور هایماه ساله، 3 دوره این در باشد، می آبان و مهر ماههای به مربوط نوشهر ایستگاه ماهانه بارش بیشترین

 14.5 ، 13.5 ،3.6یبترت به مرداد و تیر خرداد، ماههای به نیز ماهانه بارش کمترین. اند بوده بارش میلیمتر 320.6و133.4

www.mazandaranmet.com سالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی سایت)دارد اتتصاص میلیمتر

 ) 
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 :دما

 ای ویژه جایگاه از ریزی برنامه و مطالعات در که آید می شمار به اقلیمی عناصر مهمترین از یکی نیز دما بارش، بر عالوه

 باشد می وردارخبر

 :ساالنه دمای متوسط

 و 16.3 ترتیب به آن حداکثر و حداقل و باشد می گراد سانتی 16.95 با برابر ساالنه دمای متوسط ساله، 3 دورة این در

 سالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی سایت. )است شده ثبت گرادسانتی درجه 17.6

www.mazandaranmet.com) 

 :دما حداکثر متوسط

 این در است، شده گزارش سانتیگراد درجه 21.00 تا گراد سانتی درجه 18.9بین ساالنه دمای حداکثر متوسط ایستگاه این در

 هواشناسی کل اداره رسمی سایت. )میباشد گراد سانتی درجه 25.9 با ماه مرداد به مربوط آن ماهانه دمای بیشترین تصوص

 (www.mazandaranmet.com سالیانه، آمار مازندران، استان

 :دما حداقل متوسط

 کمترین آن و است درجه سانتی گراد بوده13.5با  برابر ساالنه دمای حداقل متوسط نوشهر، سینوپتیک یستگاها های داده بنابر

 سالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی )سایت .دارد اختصاص درجه سانتی گراد به اسفند ماه 5.2حدود  در

w.mazandaranmet.comww) 

 :نسبی رطوبت

تا 23، حدود  2014تا 2012ساله 3 دورة طی نسبی رطوبت مطلق حداکثر و حداقل میانگین نوشهر، سینوپتیک ایستگاه در

درصد گزارش  96تا 72ترتیب  به نسبی رطوبت حداکثر و حداقل متوسط میانگین ایستگاه این در .است شده ثبت درصد 100

 ( www.mazandaranmet.comسالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی سایت) .است گردیده

 :يخبندان

 وزهایر تعداد حداکثر باشد، کمتر یا و صفر حرارت، درجه حداقل که شود می گفته روزهایی به یخبندان روزهای

 روز 118بارندگی  روزهای تعداد و دارد اتتصاص ماه بهمن به عمدتا   که است گردیده گزارش سال در زایستگاه رو این یخبندان

 ( www.mazandaranmet.comسالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی )سایت .است شده ثبت
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 :باد

ای در آب و هوای کنندهدو جریان بزرگ نقش تعیین .باشد می ثانیه بر متر 23-20بین باد وزش سرعت حداکثر شهر،نو سینوپتیک ایستگاه

 : کنداستان ایفا می

کند و موجب سردی هوا، روی مییکی جریان هوایی شمال و شمال شرقی که از سیبری و قطب شمال به سوی جنوب و جنوب غربی پیش

شود و تأثیر چندانی در آب و هوای مازندران ندارد. هوا در تابستان به سوی شمال رانده می شود. این تودهباران می بندان و ریزش برف ویخ

کند و پس از ورود به دیگری جریان وزش بادهای غربی است که در زمستان از اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه و دریای سیاه عبور می

یابد و فقط رطوبت و هوای زایی این بادها کاهش میهای تابستان قدرت بارانشود. در ماهاوم را باعث میهای شدید و مدبارندگی ایران،

های اصلی هوا، بادهای محلی دیگری نیز جایی تودهآورد. عالوه بر باد و جابهدهد و شرایط زیستی نامناسبی را پدید میشرجی را افزاش می

وا )از باد گیل نور، باد اورزروا )باد سرد زمستان از شرق به غرب(، باد خوش آباد دره ری در زمستان(،ای از سیبمانند باد سورترک )شاخه

مازندران به گیالن( و باد سام )بادی در بهار و تابستان از جنوب به شمال( وجود دارد که به طور محلی و فصلی در شرایط آب و هوایی 

 عمدتا  و بوده شرقی جنوب به غربی جهت شمال دارای غالب روستای کندلوس باد در خصوص، این .درشونداستان مازندران مؤثر واقع می

 کل اداره رسمی باشد. )سایت می آرام سرعت نظر از باد این روستا ساکنین اظهارات به توجه با دارد، وزش پائیز و بهار فصول در

 ( www.mazandaranmet.comسالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی

 

 .بگیرد قرار مرطوب و معتدل ناحیه در کوپن اقلیمی بندی دسته در روستا این تا شود می باعث عوامل این

 .شود می تقسیم طبقه دو و طبقه یک تیپ دو به کندلوس روستای مسکونی واحدهای
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 ساختمان با باد برخورد جهت

 آن بین ما فضای در ید،نما برخورد ها ساختمان با عمود یا مایل صورت به باد که است شکلی به ها بنا استقرار ی نحوه ترینبه

 شود. خارج ها آن انتهای از و کند گردش ها

 از ها نساختما اشدب الزم اگر و شود ساخته شطرنجی شکل به مجموعه است بهتر ، باشد داشته وجود باد دریافت به نیاز اگر

 کند. تی جلوگیریپش های ردیف به باد برخورد از تواند می نواری آرایش در ها آن دادن قرار ، بمانند محفوظ باد جریان

 جهت در بناها بین طوالنی پیوسته مسیرهای دادن قرار از و شوند چیده سایت در نامنظم الگوی یک با باید می ها ساختمان

 .شود پرهیز ، غالب باد

 

 فشار اختالف ایجاد بر آن تاثیر و ساختمان با باد برخورد جهت

 تحت پشتی ایه دیوار و مثبت فشار تحت باد مقابل های دیوار کند، می برخورد ساختمان به عمودی صورت به باد هنگامی

 دو و فشار تحت باد بلمقا جداره دو وزد، می ساختمان به مایل صورت به باد که حالتی در .گیرند می قرار (مکش) منفی فشار

 که گونه دینب باشد، نمی یکنواخت صورت به سطح یک در هوا فشار تقسیم نحوه .گرفت خواهند قرار مکش تحت دیگر جداره

 عمودی ورتص به باد که هنگامی .یابد می کاهش اطرف سمت به و تر بیش فشار ساختمان، سطح به باد برخورد مرکز در

 تحت سطوح در هوا فشار باشد، مایل برخورد، سطح به نسبت باد وزش جهت وقتی ولی .ستا کم هوا فشار اختالف بوزد،

 های گوشه رد هوا فشار نماید، برخورد سطح یک با درجه 45 ی زاویه با باد که صورتی در .یابد می کاهش شدت به مکش

 خواهد ایجاد مکش حسط پایین های گوشه رد درجه باشد، 45 از تر کم زاویه این اگر ولی .رود می بین از تقریبا سطح پایین

 عمود ورتص به باد که هنگامی .باشد می فشار تحت های قسمت از تر کم مکش تحت های قسمت در هوا فشار تغییر .شد

 از مکش میزان ،باد به پشت دیوارهای و شود می ایجاد ساختمان جانبی دیوارهای فوقانی های قسمت در مکش حداکثر بوزد،

 .یابد می کاهش اطراف به ردیوا مرکز
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 طبیعی تهویه بر آن تاثیر و ها ها و اندازه پنجره موقعیت

 در حرکت حال در هوای اینرسی و ساختمان اطراف در هوا فشار چگونگی عامل دو به ساختمان، داخل در هوا حرکت ی نحوه

 حدی تا سمتق این در داخل هوای فشار ،شود طراحی ای پنجره باد به رو ی جداره در وقتی .دارد بستگی ساختمان داخل

 فشار باشد، شده یهتعب ای پنجره نیز باد به پشت دیوار در اگر .برسد پنجره خارجی سطح هوای فشار به که یابد می افزایش

 صورت دو هر در .یابد می کاهش شود، پنجره خارجی سطح هوای فشار برابر که حدی تا نیز قسمت این در داخلی هوای

 از هوا یکی،دینام اصلی بر بنا شوند، باز ها پنجره این اگر حال .شود می متعادل خارج و داخل هوای فشار میانگین

 می وصل مه به را پنجره دو این مرکز که خطی و باد وزش جهت وقتی .یابد می جریان مکش ی منطقه به فشار ی منطقه

 شکل الف، ج(شود) می خارج باد به پشت ی منطقه از هت،ج تغییر بدون داخل به شده وارد هوای شود، منطبق هم بر کند

 به تا کند یم حرکت خود اصلی جهت در ورود از پس هوا نباشند، منطبق هم بر مزبور خط و باد وزش جهت که هنگامی ولی

 خارج اختمانس داخل از و کند می حرکت باد به پشت ی پنجره سمت به سپس شود، کاسته آن سرعت یا نماید برخورد دیوار

 شود)شکل ب، د( می

 دو تهویه در ، هوا جریان عتسر بر ها پنجره اندازه بنابراین . شود خارج آن از بتواند باید ، شود اتاق یک وارد هوا اینکه برای

 . یابد می کاهش باد سرعت میزان ، ها پنجره شدن بزرگ با .دارد تاثیر ، طرفه

 باشد اندازه هم یخروج و ورودی چنانچه و شود می پدیدار هوا جریان سرعت رحداکث ، باشد ورودی از بزرگتر خروجی چنانچه

 رخ داخلی فضای رد باالتر های سرعت ، بوزد مایل ورودی پنجره به نسبت باد که هنگامی . دهد می رخ هوا جریان حداکثر ،

 . دهد می

 

 

 زمانی کرد . تا بررسی ساختمان داخل تهویه ضعیتو در گذاری تاثیر جهت نیز عمودی جهت در توان می را ها پنجره موقعیت

 و شده ساختمان اردو خود طبیعی راستای همان در باد دارد، قرار کف(  و سقف به دیوار)نسبت مرکز در هوا ورود ی پنجره که

 نزدیک با و سقف هب متمایل نیز باد جریان سقف، به هوا ورود ی پنجره شدن نزدیک با .شود می خارج هوا، خروج ی پنجره از

 ی پنجره عمودی تایراس در و ثابت هوا ورود ی پنجره اگر دیگر حالتی در .شود می اتاق وارد کف به متمایل کف، به آن شدن

 ت.داش نخواهد ساختمان داخل در هوا گردش ی نحوه بر تاثیری که دید خواهیم کنیم، جا به جا را هوا خروج
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 هوا جريان بر هوا خروج پنجره عمودي موقعيت تاثير هوا         عدم جريان بر هوا ورود جرهپن عمودي موقعيت تاثير              

 طبیعی تهویه بر پنجره شدن باز ی نحوه تاثیر

 به پشت سطوح در و باد به رو قسمت در مثبت فشار ساختمان، سطح با باد برخورد هنگام شد، داده که توضیحاتی به توجه با

 سطح به نسبت نجرهپ بازشو و بوزد ساختمان سطح بر عمود صورت به باد که حالتی در. میافتد اتفاق( مکش) منفی فشار باد،

 فشار افزایش علت به ،است نامتقارن بازشو که هنگامی اما. شود می فضا وارد برخورد، جهت همان با باد باشد، متقارن برخورد

 .شود می فضا وارد و منحرف تر کوچک طول سمت به باد سطح، تر طوالنی قسمت در
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 فضا وارد بیشتری سرعت با باد تر(باشد، طوالنی ) پرفشارتر قسمت سمت به پنجره بازشو جهت متقارن نا حالت در اگر حال

 شد. خواهد طبیعی تهویه شدن تر مطلوب سبب امر همین و شود می

 

 

 گیریبحث و نتیجه
مان ها در این پالن ساخت در طبیعی تهویه شرایط مختلف های حالت آمد، بدست آماری جامعه از که به اطالعاتی توجه با

  منطقه باید این گونه باشد: 

      

 هوا و ودور پنجره آکس ی کننده متصل خط و باد ورود جهت که باشد شکلی به باید درپالن ها پنجره موقعیت -1

 .شود منتقل خارج به فضا کل در گردش از پس هوا تا نباشند منطبق یکدیگر بر هوا خروج

 مکان پنجره سطح، در فشار میزان بودن متقارن علت به بوزد، ساختمان سطح بر عمود طور به باد که شرایطی در -2

 سطح به کمتر یا و هج در 45 زاویه با باد که هنگامی اما ندارد، هوا جریان سرعت بر زیادی تاثیر هوا خروج و ورود

 ورود پنجره تاس بهتر برخورد، محل به تر نزدیک قسمت در فشار زانمی بودن باال علت به کند، برخورد ساختمان

 .شود تعبیه )بیشتر فشار( برخورد قسمت به نزدیک هوا

 هوا و خروج ورود پنجره مرکز دهنده متصل خط بایست می ها، پنجره عمودی نمایی جا هنگام فوق، شرایط حفظ با -3

 .کند پیدا جریان داخل فضای کل در لکام طور به باد تا نباشد منطبق باد جریان مسیر بر

 .شود فضا وارد سرعت حداکثر با باد تا باشد خارجی سطح پرفشار سمت به بایست می ها پنجره شدن باز نحوه  -4

 تا بتوان اشدب غربی شرقی صورت به بایست می ها ساختمان گیری جهت ،4 تا 1 موارد گرفتن نظر در با نهایت در  -5

 .داد انجام را رشت شهرستان غربی غالب بادهای از استفاده حداکثر

 

 

  منابع
  71 الی 62 صفحات. 1381خاك نشر ششم چاپ. معماری و اقلیم. مرتضی کسمائی،

 کنفرانس. امروزی و سنتی معماری منظر از ها ساتتمان طبیعی تهویه در باد انرژی نقش.  1391.  ترابی زهرا و حامد حیاتی،

 .1391. کرمان.  پاك انرژی ساالنه

 با همجوار و نهنمو ساتتمان دو در انرژی جویی صرفه و برودتی و حرارتی تلفات کاهش. مجتهدزاده فهیمه و علی پوالدی،

 .1385 حرارتی، عایقکاری

 طحان انتشارات. دوم چاپ. دوم جلد محیطی شرایط تنظیم. قربانیان مهشید و امیر شکیبامنش،
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 .1379 بهشتی شهید دانشگاه ،باد پناه در آسایش رضا، محمود رازجویان،

 .      دویمه فیض محمد و قبادیان وحید ترجمه ، "اقلیمی طراحی"( :  1387)  کنت ، لبز و دانلد ، وانسون      

 ،  گرمایش و سرمایش تامین جهت در طبیعی های انرژی از بهینه استفاده و ساختمان معماری"( :  1382)  طوبی ، مشک

 1797 ساختمان در سوخت مصرف سازی بهینه المللی بین همایش سومین تمقاال مجموعه ، تهران

  www.mazandaranmet.com سالیانه، آمار مازندران، استان هواشناسی کل اداره رسمی سایت
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