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 مقدمه 

 پژوهش و مطالعات معماری،انجام بر اقلیم تاثیر ،اهمیت معماری در اقلیم

 تنوع که ما کشور در بویژه.کند می ایجاب زمینه این در را جامعی های

 این در گسترده تحقیقات انجام.است شهودم کامال آن در اقلیمی شرایط

 صورت دو به ها پژوهش بطورکلی،این.است ناپذیر اجتناب امری زمینه

 و اقلیم به مربوط نظری اول،مباحث دروجه.گیرد می انجام وعملی نظری

 آب آمار از جستن بهره دوم،با وجه در و گیرد قرارمی بررسی ساختمان،مورد

 با اقلیمی،همچنین های بندی تقسیم انجام و مختلف مناطق هوایی و

 و ها اقلیمی،آزمایش مختلف مناطق ساختمانی های نمونه از استفاده

 .گیرد می صورت دقیق محاسبات

 تحقیاقات موسسات وظایف چوب چار در عملی ها ازمایش که آنجا از

 زا کافی وزمان بودجه تخصیص با تنها امر واین گیرد می انجام ساختمانی

 امکانات نبود دلیل به همچنین است، پذیر اماکان مربوطه هایسازمان سوی

 وهوایی آب واطالعات امار نبودن دست ودر ها برنامه این انجام جهت عملی

 .است استوار اول وجه بیشتردر حاضر پژوهش مختلف، مناطق

 سبتن یا ماند، می وآغوش نوزاد رابطه به بیشتر ،پیوندشان معماری در اقلیم

 رین؛آف تکامل ای بستگی با. بالیدن وبستر امن حریم ، خاک با رستنی هر

 رابط ، واقلیم خاک آغوش، معنا، این در. زا محیط نه ، والبته بخش الهام

 رد بومی معماری تجربیات.  است میرایی نمود ونبودشان وسرزندگی حیات

 تاکیدی گواه خود ، نیز زمین ایران معماری در آن های وآروین جهان پهنه



 بر عاملی تا است معماری در اقلیمی مالحظات زایی فرم ی اندیشه بر

 .معمار اسارت یا آن محدودیت

 تقسیمات اقلیمی در جهان 

 معدل و ندارد وجود سرد فصل اقلیم این در:  استوایی بارانی اقلیم 

 .است گراد سانتی درجه ۸۱از بیش سال ماه سردترین در هوا دمای

 االنهس بارندگی میزان آنکه دلیل به طق،منا این در: وخشک گرم اقلیم 

 طور به هوا کند، نمی تامین را هوا رطوبت جهت نیاز مورد آب بخار

 .است خشک کلی

 این در سال ماه سردترین هوای دمای معدل: معتدل-گرم اقلیم 

 گرمترین در هوا دمای ومعدل گراد سانتی درجه -۳و ۸۱ بین مناطق

 زمستان مناطق این در. است گراد سانتی جه در ۸۱ از بیش سال ماه

 یا هبست یخ زمین بیشتر یا ماه یک حدود است ممکن ولی است کوتاه

 .باشد برف از پوشیده

 سال ماه گرمترین در هوا دمای معدل افلیم این در: برفی و سرد اقلیم 

 سانتی درجه -۳از کمتر سال ماه سردترین ودر درجه ۸۱ از بیش

 ودر است برف صورت به ”معموال ناطقم این در بارندگی. است گراد

 .است ویخ برف از پوشیده زمین ازسال ماه چند طول

 کمتر سال ماه گرمترین در هوا دمای معدل اقلیم این در: قطبی اقلیم 

 بارانی اقلیم برخالف جا این در. است گراد سانتی درجه ۸۱ از



ندارد وجود گرم فصل واستوایی

 
 تقسیمات اقلیمی در ایران 

 آن معماری شکل تعیین در موثری عامل شک، بدون منطقه هر ماقلی

 ساخت جهت در مختلف مناطق ساکنین که هایی حل راه. باشد می منطقه

 متمادی قرون طی در منطقه هوایی و آب شرایط با سازگار خویش سرپناه

 انگیزی حیرت طور به ها روش این, است ستایش قابل اند کرده اتخاذ

 از. اند جسته سود آن مفید های جنبه از و کاسته را منطقه دشوار شرایط

 راحط موفقیت در سزایی به تاثیر ایران، مختلف های اقلیم با آشنایی رو این

 عرض در که مرتفع است فالتی ،ایران.داشت خواهد بنا سازندگان و

 گرمی منطقه در و شمالی کره نیم در درجه چهل تا پنج و بیست جغرافیایی

 مساحت از نیمی از بیش کویری نیمه و کویری مناطق .است شده واقع

 و است کوهستانی نیز ایران سوم یک حدود. است نموده اشغال را کشور

 ٔ جلگه و خزر دریای جنوب ٔ جلگه شامل) ایران از کوچکی بخش



 تنوع دارای ایران. است شده تشکیل حاصلخیز های جلگه از( خوزستان

 و بآ مناطق با تدریج به کشور، جنوب تا شمال از. باشد می باالیی اقلیمی

 و آب مناطق جزو بارندگی نظر از ایران. شویم می مواجه متفاوتی هوایی

 نقاط در ساالنه بارش میزان. رود می شمار به خشک نیمه و خشک هوایی

 .است متغیر سال مختلف فصول در و کشور مختلف

 ایران در اقلیمی تقسیمات 

 (خزر دریای جنوبی لسواح)مرطوب و معتدل اقلیم 

 (غربی های کوهستان) سرد اقلیم 

 (مرکزی فالت)خشک گرم اقلیم 

 جنوبی سواحل)مرطوب و گرم اقلیم 

 اقلیم معتدل و مرطوب 

 مناطق ءجز فراوان بارندگی و هوا الداعت با خزر یدریا جنوبی سواحل

 .آید می حساب به کشور معتدل

 

 باران بارش میزان مرطوب، و معتدل اقلیم در هوایی و آب بارز مشخصه –

 .باشد می ناحیه این در سال فصول اغلب در

 ۵۳تا۵۱بین و روز در درجه ۳۱تا۵۲ بین تابستان در هوا یدما”معموال –

 .است شب هنگام درجه

 .باالست بسیار منطقه در هوا رطوبت –



 در ها جنگل رویش و گیاهی پوشش سطح بردن باال موجب باران، بارش –

 .است شده خزر دریای جنوب مرطوب و معتدل منطقه

 حاشیه نوار امتداد در از مرطوب و معتدل ناحیه در رطوبت و بارش میزان

 یابد. می افزایش غرب به شرق از دریا،

 اقلیم سرد 

 شمال در خزر دریای از را ایران مرکزی نواحی زاگرس و البرز جبال سلسله

 ردمنف صورت به نیز هایی کوه. کنند می جدا غرب در النهرین بین جلگه و

 … و کوه شیر ، تفتان کوه جمله از دارند وجود ایران شرق و مرکز در

 مرکزی فالت های کوه رشته غربی های دامنه که غربی های کوهستان

 کشور سردسیر مناطق از گیرد می بر در را زاگرس کوههای سراسر و ایران

 . آیند می شمار به

 هوای و زمستان شدید سرمای تانی،کوهس و سرد اقلیم بارز مشخصه از –

 .ست ناحیه این های تابستان معتدل

 .باالست بسیار کوهستانی و سرد اقلیم در برف بارش میزان –

 .است زیاد بسیار روز و شب دمای اختالف –

 .ست آزاردهنده کوهستانی و سرد مناطق در هوا خشکی –

 و است زیاد تانزمس در و کم تابستان در بارندگی میزان نواحی، این در

 می را اه قله بیشتر پیاپی های برف. باشد می برف ریزش صورت به بیشتر



 این و دارد وجود برف همواره متر ۳۱۱۱ باالی ارتفاعات در. پوشاند

 .شوند می محسوب کشور در ها قنات و ها رودخانه سرچشمه ها کوهستان

 اقلیم گرم و خشک 

 نموده اشغال خشک و گرم ناطقم را ایران مساحت از توجهی قابل بخش –

 .است

 .است آزاردهنده بسیار مناطق، این خشک بادهای –

 .باشد می ابر بدون و صاف سال ایام بیشتر در کویر آسمان –

 مک بارندگی. افتد می اتفاق زیاد بسیار طوفان و مه و کم بارندگی میزان –

 .است شده ناحیه این در گیاهی پوشش سطح کاهش موجب

 .است زیاد خشک و گرم اقلیمی مناطق در روز و شب دمای اختالف –

 .دهد می رخ رگبار صورت به اغلب و شدید بسیار بارندگی –

 .باالست سالیانه بارش به نسبت تبخیر و تعریق میزان –

 و سرد بسیار یها شب و گرم یروزها ،اقلیم این هوایی و آب بارز همشخص

 .باشد می خشک و رمگ های نتابستا و سخت و سرد یها زمستان

 اقلیم گرم و مرطوب 

 ستا طوالنی نسبتا   و باریک ساحلی نوار یک امتداد در اقلیمی، منطقه این

 در رود اروند مصب از و باشد می آن طول کیلومتر هزار دو از بیش که



 شرقی جنوب در گواتر خلیج به و شده شروع خوزستان استان غربی جنوب

 .شود می ختم بلوچستان و سیستان استان

 رطوبت و شدید گرمای مرطوب، و گرم ناحیه هوایی و آب بارز مشخصه –

 .هواست باالی

 فصول در بارندگی اغلب ،. است پایین بسیار منطقه این در بارندگی میزان –

 .دهد می رخ زمستان خصوصا  و پاییز

 .است مطبوع و معتدل زمستان، در هوا –

 .است کم روز و شب بین دما اختالف میزان –

 پوشش سطح کاهش موجب تابستان، فصل در ویژه به باران کم بارش –

 .است شده مرطوب و گرم اقلیمی منطقه در گیاهی

 .هستند شور اغلب منطفه، این در زیرزمینی های آب –

 بسیار تبخیر میزان شدید، گرمای و آفتاب مستقیم تابش دلیل به –

 .باالست



 

 شهر بوشهر 

 

 ۸۱ و درجه ۵۲ بین کیلومترمربع ۳۲۳۵۲ حدود تیمساح با بوشهر استان

 ٔ دقیقه ۲۱ و درجه ۲۵ تا دقیقه ۳ و درجه ۲۱ و شمالی عرض ٔ دقیقه



 استان به شمال از استان این. دارد قرار گرینویچ النهارنصف از شرقی طول

 و فارسخلیج به جنوب از بویراحمد، و کهگیلویه از قسمتی و خوزستان

 به غرب از و فارس استان به شرق از  ن،هرمزگا استان از قسمتی

 کیلومتر ۳۱۱ از بیش فارسخلیج با بوشهر استان. است محدود فارسخلیج

 برخوردار توجهی قابل اقتصادی و الجیشیسوق اهمیت از و دارد دریایی مرز

 ۱ رب مشتمل بوشهر استان کشور سیاسی تقسیمات آخرین براساس.   است

 سکنه دارای آبادی ۲۱۳ و دهستان ۳۳ ،شهر ۸۳ بخش، ۸۲ شهرستان،

 تنگستان، بوشهر،:  از اندعبارت بوشهر استان هایشهرستان. است

 .  گناوه و کنگان دیلم،  دَیِر، دشتی، دشتستان،

 

  



 خصوصیات اب وهوایی شهر بوشهر .1

 کوهستانی و ایجلگه قسمت دو به بلندی و پستی نظر از بوشهر استان

 دارد قرار فارسخلیج امتداد در استان: ایجلگه تقسم -:   شودمی تقسیم

 جنوب قسمت به( دیلم بندر ناحیه) غربی شمال جهت در نیز آن عرض که

 مند رود دره امتداد در کیلومتر ۸۱۱ به حداکثر و یابدمی افزایش شرقی

 مند و اهرم شاپور، دالکی، رودهای رسوبات از مذکور ٔ  جلگه. رسدمی

 نبرازجا و بوشهر دشت به توانمی نواحی این ٔ جمله از. است یافته تشکیل

 قمناط این. است گرفته بر در را استان شمال از سطح وسیعی که کرد اشاره

 در بوشهر استان جمعیتی مراکز و شهرها اکثر. بود آب زیر چهارم دوران تا

 جنوبی هایدشت و کویت تا هاجلگه این. اندیافته استقرار جلگه این

 عمده کوه رشته دو از استان: کوهستانی قسمت -.   دارد ادامه فارسخلیج

 ینا. اندیافته امتداد هم موازات به استان طول سراسر در که شودمی تشکیل

 به که است نوکند ارتفاعات و ترش گچ ارتفاعات بر مشتمل هاکوهرشته

 راراستق به توجه با.   دارند قرار استان شرق و شمالی ٔ محدوده در ترتیب

 مشهود فرآیند و پدیده ترینمهم ای،حاره فوق ٔ منطقه در بوشهر استان

 هایعرض زیاد فشار تأثیر تحت ناحیه این. هواست گرمای آن اقلیمی

 به نآ تبخیر فرآیند ولی است، توجه قابل بارندگی فاقد و دارد قرار متوسط

 انمستز فصل در. دارد بیشتری حدت و شدت گرما فصل بودن طوالنی علت

 به مدیترانه دریای و شمالی سرد هوای هایجبهه گسترش و هجوم دلیل به

 طور به.   آیدمی وجودبه باران و ابر با توأم مناسبی هوای و آب شرق، سمت

 هایقسمت در و مرطوب و گرم ساحلی نوار در بوشهر هوای و آب کلی



 وسمحس فصل دو بوشهر استان در. است صحرایی خشک و گرم داخلی

 و اسفند بهمن، دی، آذر، هایماه شامل خنک نسبتا  زمستان: دارد وجود

.   ستا زودگذر بسیار استان این بهار و پاییز. طوالنی و خشک و گرم تابستان

 مقدار بیشترین که است سانتیگراد ٔ  درجه ۵۱ استان ٔ ساالنه دمای متوسط

 ۳ حدود تانزمس در آن مقدار کمترین و درجه ۲۱ حدود تابستان در آن

 صفر به ندرت به سال هایماه سردترین در هوا دمای. است شده ثبت درجه

 ماهدی یعنی منطقه این هایماه ترینخنک متوسط گرمای. رسدمی درجه

 دهم تا اردیبهشت دهم بین بوشهر استان در. است شده گزارش درجه ۸۲

 روز ۳۳ در .است درجه ۸۱ از بیش حرارت ٔ  درجه( روز ۸۱۱ حدود) مهرماه

 در بارندگی میزان.   است درجه ۲۱ تا ۱۱ بین حرارت ٔ  درجه مدت این از

 و آبان هایماه بین معموال   بارندگی زمان. است متغیر و کم بوشهر استان

 بار ۳ تا ۳ متوسط طور به زاباران بادهای مدت این طول در. است اردیبهشت

 متوسط. دهندمی قرار تأثیر تحت را آن سواحل خصوص به استان سراسر

 بسیار ریزش هایدوره با باران نوع از و مترمیلی ۵۸۲ استان ٔ سالیانه بارش

 کوتاه شدید، رگبارهای صورت به بهار و پاییز در باران ریزش. است محدود

 باران صورت به زمستان در که حالی در است، برق و رعد با همراه و مدت

 ورط به تگرگ ولی است، سابقهبی قهمنط در برف ریزش. است مداوم و ریز

 و حد از بیش دمای تیر و خرداد هایماه در.   است شده مشاهده پراکنده

 رسد،می اشباع حالت به جوی خاص شرایط علت به که هوا شدید رطوبت

 به محلی اصطالح در که آوردمی وجود به تحرکی کم و کرده دم هوای

 نسبی رطوبت میزان. است واردش بسیار آن تحمل و است معروف «شرجی»



 درصد ۲۸ آن ٔ سالیانه معدل و است یکنواخت سال مدت تمام در تقریبا 

 هایطوفان از قسمتی حقیقت در بوشهر استان محلی بادهای.   است

 تارتفاعا و عربستان صحرای بین فشار اختالف اثر در که است فارسخلیج

 تمام در تقریبا  بادها این. آیدمی پدید مختلف فصول در ایران جنوبی

 متفاوتی اسامی فارسخلیج مختلف نقاط در و وزندمی فارسخلیج سواحل

 تصورات و( آنها وقوع فصل) زمانی مقتضیات به بنا که اسامی این. دارند

 -:   از اندعبارت است هاآن از ناشی خطرات همچنین و دریانوردان ذهنی

 عقرب برج در دریانوردان قول به و ییزپا در معموال  که ر:لهیما یا لهیمر باد

 نممک که است غافلگیرکننده و ناگهانی ایاندازه به باد این شدت. وزدمی

 -.   آورد بار به سنگینی خسارات ساعت چند یا و دقیقه چند عرض در است

 ساعت و روز ولی وزد،می پاییز در معموال  که: «زنگول» یا لچیزب باد

 عقرب از پیش روز ده باد این که معتقدند محلی داندریانور. ندارد معینی

 جهت که: قوس باد -.   است لهیمر باد از کمتر نیز آن شدت و وزدمی

 شرقی جهت در السرطانرأس مدار از و دارد غربی شمال - شرقی جنوب

 و گرم زمستان در و سوزان و گرم تابستان در باد این. کندمی حرکت

 جانی خسارات گاهی و است شدید نیز باد این. است ورآباران اکثرا   و مرطوب

 ربوشه به هند از کشتی حرکت برای گذشته در. دارد همراه به فراوان مالی و

 شرقی شمال جهت زمستان در قوس ورآباران باد. شدمی استفاده باد این از

 قوس باد برعکس: شمال باد -.   شودمی بیشتری باران ریزش باعث و دارد

 نیز گاهی و دهدمی کاهش را دما زمستان در آن وزش است، خشکی باد

 تغییر غربی شمال به قوس باد وزش جهت معموال . شودمی بارندگی باعث



 بوشهر محلی باد ترینمعروف باد این. شودمی نامیده شمال باد و یابدمی

 متعادل حدودی تا را تابستان گرم هوای که است بادی تنها تقریبا  و است

 منازل هایپنجره بوشهر ساکنین اکثر گذشته در جهت همین به. کندمی

 زندگی در تنها نه باد این. کردندمی نصب غربی شمال طرف به را خود

 باد -.   است داشته تأثیر نیز بوشهر شهرستان شهری بافت در بلکه مردم،

 هک: لیسهی باد -.   است خشک و وزدمی دریا سوی به هاشب غالبا  که: بررد

 باد این که معتقدند محلی مردم و وزدمی زمستان اوایل و تابستان اواخر

 ادب توبیخ، باد تریه، باد ،:غیوب باد -.   است سهیل ٔ ستاره طلوع از ناشی

 .است بوشهر استان محلی بادهای دیگر از سبعه باد و پیرزن

 اشنایی با اقلیم گرم و مرطوب 

 مرکزی فالت از زاگرس هایکوه رشته وسیله به که ایران جنوبی سواحل

 مناطق این در. دهندمی تشکیل را کشور مرطوب و گرم اقلیم اند،شده جدا

 آمدن وجود به باعث دریا سطح و خشکی سطح هوای دمای تفاوت

 ساحلی باریک نوار به هانسیم این ولی شود؛می خشکی و دریا هاینسیم

 که صورتی در -باد سرعت و امآر داخلی، مناطق در هوا و شودمی محدود

 .است کم بسیار-باشد داشته وجود

 یشب که است طوالنی نسبتا  و باریک ساحلی نوار یک امتداد در منطقه این

 جزو سواحل این اقلیمی لحاظ از. باشدمی آن طول کیلومتر هزار دو از

 و آب خصوصیات از توانمی که شود؛می محسوب مرطوب و گرم نواحی

 رد بارندگی اغلب اندک، بسیار سالیانه باران ریزش میزان به نهکرا هوایی

 مرطوب و گرم بسیار هوای. کرد اشاره است زمستان خصوصا  و پاییز فصول



 فصول تمام در زیاد بسیار هوا رطوبت زمستان، در معتدل و تابستان در

 هایآب بودن شور روز، و شب بین حرارت درجه کم اختالف همچنین سال،

 صیاتخصو دیگر از گیاهی کم بسیار پوشش نیز و مناطق اکثر در ینیزیرزم

 .است مناطق این

 خصوصیات کلی بومی مناطق گرم و مرطوب 

 با خوبی همسازی که را مناطق این بومی معماری هایویژگی از برخی

 نمود: خالصه زیر صورت به توانمی دارند اقلیمی شرایط

 

 تراکم 

 بودن منفرد و است کم خاک و هوا زیاد وبترط دلیل به هاساختمان تراکم

 .کندمی فراهم هاآن پیرامون در را هوا گردش امکان هاساختمان

 

 بومی معماری 

 دارای ایران شهری مناطق سایر مانند نیز منطقه این بومی معماری

 به همکف ٔ طبقه موارد اکثر در ولی است، مرکزی حیاط با هاییساختمان

 سوم یا دوم ٔ طبقه به زندگی فضاهای و یافته اختصاص خدماتی فضاهای

 منظور این به. است برخوردار تری مناسب بادکوران از که شده منتقل

 دارند، بازدید فضای به کوچه و حیاط سمت دو از که باال، طبقات هایاتاق



 کوران از کامل مندی بهر امکان تا هستند جبهه دو هر در هاییبازشو دارای

 .شندبا داشته را هوا

 

 بادگیر 

 از بیشتر چه هر برخورداری برای ساحل به رو بادگیرهای از استفاده

 با و است؛ رایج لنگه بندر مانند اقلیم این نقاط از برخی در دریا هاینسیم

 .شودمی کاسته گیرها باد تعداد از دریا از گرفتن فاصله

 

 هااتاق ارتفاع 

 یک از دهد، جای خود در را دیزیا هوای تا است زیاد هااتاق دیوار ارتفاع

 هوای دیگر طرف از و شودنمی گرم سرعت به هوا زیاد، حجم دلیل به طرف

 قفس زیر که کوچک هایپنجره وسیله به و کندمی صعود سقف زیر به گرم

 خنک اتاق پایین قسمت هوای و گرددمی تهویه دارد، وجود دیوارها باالی یا

 .ماندمی باقی

 

 بازشوها 

 ها،اتاق در بهتر کوران برقراری برای. باریکند نسبتا  بازشوها و اهپنجره

 وذنف داخل به گرما کمترین تا شده تعبیه هاآن پاین و باال در هاییسوراخ

 ابعاد نیز مواردی در. شود خنک زمین سطح مجاورت در اتاق هوای و کند



 وشیدهپ آجری یا چوبی ایشبکه با آن ٔ بدنه عوض در و است بزرگ بازشو

 .کندمی فراهم را هوا کوران امکان سایه ایجاد ضمن که استشده

 

 هاایوان 

 که دارند قرار زیاد ارتفاع با عمیق و بزرگ هایایوان ها،اتاق مقابل در 

 و گیرندمی قرار استفاده مورد است گرم هوا که سال مواقع اکثر در

 .گیردمی صورت آن در روزانه هایفعالیت بیشترین

 

 هاخانه سقف 

 خواب و شبانه هایفعالیت برای هاشب و است صاف عموما   هاخانه سقف

 و دبلن پناه جان دارای بام پشت دلیل همین به گیرد،می قرار استفاده مورد

 .نشوند هوا کوران مانع الزم، محرمیت کردن فراهم ضمن که هستند مشبک

 

 دیوار مصالح 

 وجود. است چوب از غالبا  فسق مصالح و آجر یا خشت از دیوار مصالح

 ٔ سایه ها،بام روی مشبک هایپناه جان و هااتاق جلوی در عمیق هایایوان

 .نمایدمی فراهم دیوارها روی و حیاط برای را مناسب

 



 

 کاذب هایسقف 

 اهو کوران برقراری و سقف روی سایه ایجاد برای کاذب هایسقف از استفاده

 هب بیرون گرمای نفوذ کاهش برای گریدی حل راه سقف، دو بین فضای در

 .باشدمی بنا درون

 

 گرما کاهش 

 هایمحوطه ساختمان، به زمین از خورشید بازتابی گرمای کاهش برای

 اب باغچه و سبز فضای. استشده پوشیده باغچه و سبز فضای با بنا مجاور

 انتقال بنا داخل به نیز را گرما نتیجه در و نشده گرم خورشید تابش

 .دهدنمی

 

 آبروها و هاناودان 

 بارد،می زیادی شدت با ولی ندرت، به که آسا سیل هایباران دلیل به

 ٔ تخلیه امکان که است مناسبی آبروهای و ناودان دارای صاف هایسقف

 .کندمی فراهم حیاط یا باغچه درون به را باران آب سریع

 مطالعات پایه 



 ای اصلی دمای اسایش و مطالعات اقلیمی شامل بخش ه

 زیر است:

 عوامل اقلیمی 

  عوامل انسانی 

 عوامل ساختمانی 

 بنابراین روند اصلی پژوهش بر طبق تحلیل و بررسی عوامل اقلیمی میباشد.

عوامل اقلیمی :اقلیم تا انجا که به اسایش انسان مربوط میشود نتیجه تاثیر 

ن تابش افتاب،دما و رطوبت هوا،وزش باد و میزامتقابل عناصری چون 

 بارندگی است.

  عوامل انسانی 

ایجاد تعدل حرارتی بین بدن و محیط اطراف از جمله نیاز های اولیه برای 

تامین سالمتی اساسیش انسان است برای برقراری این تعادل علی رغم 

تغیرات زیاد درجه حرارت هوای اطراف بدن دمای پوست باید ثابت بماند یا 

ایجاد چنین تعادلی به ترکیب عوامل  فقط به میزان بسیار کمی تغییر کند

مختلف بستگی دارد بعضی از این عوامل ویژگی های متابولیکی شخص 

 فعالیت فیزیکی نوع لباس و غیره است.

 

 

 



  عوامل ساختمانی 

تاثیر هر یک از عوامل اقلیمی )تابش افتاب،رطوبت و افتاب(بر ساختمام 

تاب که نور و حرارت مورد بررسی قرار میگیرد در بین این عناصر تابش اف

 مهمترین عنصر محسوب میشود.طبیعی را بوجود می اورد 

 منطقه اسایش

واکنش بدن در برابر شرایط اقلیمی پدیده ای تجربی است و در فرهنگ ها و 

مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است.اگر حدود تغییرات این ارقام را در 

ت بر محور عمودی ان جدولی که رطوبت نسبی بر محور افقی ودرجه حرار

منطقه  مشخص شده ترسیم کنیم محدوده ای بدست میاید که به ان

 اسایش میگویند.

 تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه اسایش

دو عامل تابش افتاب و باد نیز باید در تعیین منطقه اسایش دخالت داده 

 شود.

 تاثیر تابش افتاب بر منطقه اسایش

ش منطقه اسایش شود.همچنین تفاوت تابش افتاب ممکن است باعث گستر

 دما سطوح در اثر تابش میتواند در احساس اسایش خلل ایجاد کند.

 تاثیر رطوبت بر منطقه اسایش

رطوبت باعث کاهش دمای هوای خشک میشود،این کاهش دمای هواکه در 

اثر تبخیر رطوبت اضافه شده به ان صورت میگیرد،باعث میشود محدوده 



ایش نیز قابل تحمل شود.خنک سازی هوا از طریق های باالی منطقه اس

افزایش رطوبت ان ممکن است با وسایل مکانیکی یا به طور طبیعی با گیاه 

 کاری یا ساخت ابنما و فواره ها صورت گیرد.

 

 

 تاثیر باد بر منطقه اسایش

سرعت جریان هوا به دو طریق بدن انسان را تحت تاثیر قرار میدهد جریان 

مقدار تبادل حرارتی از طریق همرفت)جا به جایی هوادر اثر هوا،از یک سو 

مشخص میکند و ازسوی دیگر،ظرفیت تبخیر در هواو در اختالف دما(

نتیجه،میزان خنک شدن بدن از طریق تعریق را تعیین مینماید تاثیر سرعت 

جریان هوا بر بدن از طریق تعیین ظرفیت تبخیر در هوا ،به رطوبت ان 

افزایش سرعت هوا ، ظرفیت تبخیر پذیری ان را افزایش و  بستگی دارد.زیرا

در نتیجه ،تاثیر رطوبت بیش از حد هوا را کاهش میدهد .اگر هوا سرد تر از 

پوست بدن باشد افزایش سرعت هوا باعث خنک شدن بدن میشود.وقتی هوا 

گرمتر از پوست باشد افزایش سرعت هوا از یک سوباعث افزایش اثر همرفت 

جه گرمتر شدن بدن و از سوی دیگر باعث افزایش سرعت تبخیر در و در نتی

هوا و سرد تر شدن پوست میشود.زمانی که پوست بدن مرطوب است 

،افزایش سرعت هوا بیشتردر میزان تعریق و تبخیر تاثیر میگذارد تا در 

تبادل حرارت از طریق همرفت ودر نتیجه بدن خشک میشود پس از حشک 

عت هوا تاثیری در خنک شدن بدن از طریق تاثیر شدن پوست افزایش سر



بر میزان تعریق و تبخیر نداشته باشد ولی اثر گرمایی ان از طریق همرفت 

 ادامه می یابد.

 ویژگی های اقلیمی اب و هوایی بوشهر 

 باد

 بارش 

 تابش

 رطوبت 

 دما

وزند و در نقاط ین بادها تقریبا  در تمام سواحل خلیج فارس میاد: اب

بادها زیاد و  خلیج فارس دارای اسامی متفاوت هستند. تعداد اینمختلف 

 :معروفترین آنها در استان بوشهر عبارتند از

 به و پاییز در معموال . است معروف نیز لهیمار به که باد این :بادلهیمر 

 به باد این شدت. وزدمی عقرب برج در فمحلی بانودان در قول

 تلفات ساعت، چند یا و دقیقه چند در است ممکن که است ایاندازه

ع آن ظاهر وقو از پیش که عالیمی با ولی آورد وجود به زیادی

، دریانوردان محلی از آن مطلع شده و با احتیاط به دریا شودمی

 روند.می



 وزدمی پاییز در معموال   زن بادگول قولی به یا لچیزب باد :باد لچیزب 

 این که باورند این بر بومی داندریانور. ندارد معینی وزش زمان ولی

 باد لهیمر است. از کمتر آن شدت و وزدمی عقرب از پیش روز ده باد

 معروف نیز شرقی شمال باد یا شرجی یاد به که باد این :باد قوس 

 غربی شمال -شرقی جنوب جهت و وزدمی نعش ستاره جهت از است،

 پیدا شرقی بجنو جهت و گیردمی شکل السرطان رأس مدار از ،دارد

 و گرم زمستان در و سوزان و گرم تابستان در قوس باد. کندمی

و اکثرا  بارانی است. این باد شدید است و گاهی خسارات  مرطوب

جانی و مالی همراه دارد. در گذشته برای حرکت کشتی از هند به 

 جهت زمستان در قوس  شده است. بادبوشهر از این باد استفاده می

 باعث را بیشتری باران ریزش باد این و کندمی یداپ شرقی شمال

 .شودمی

 ماه از سال به  9، در یا در واقع باد شمال غربی باد این :باد شمال

وزد و تقریبا  در همه جا باد موازات ساحل شمالی خلیج فارس می

وزد و اغلب طوفانهای ناگهانی به وجود شود. باد میشمال خوانده می

های آن باد شمال چهل روزه ر تابستان بهترین نمونهولی د آورد،می

ای است که از اواسط خرداد تا اواخر تیز با نظم و شدت فوق العاده

، گرد و خاک فراوانی از وزد و در نواحی شمالی خلیج فارسمی

آورد. این باد معروفترین باد محلی صحرای سوریه و عراق همراه می

در تابستان هوای گرم را متعادل  بوشهر است و تنها بادی است که

های کند و به همین جهت در گذشته بیشتر ساکنان بوشهر پنجرهمی

 کردند.منازل خود را به سوی شمال غربی نصب می



 البا غ که دریاست به خشکی نسیم همان حقیقت در باد این :باد بررو 

 .باشدمی خشک و خنک بررو باد. وزدمی دریا سوی به شبها

 و وزد می پاییز اوایل و تابستان اواخر از  سهیلی باد :لیباد سهی 

 این باورند که این باد ناشی از طلوع ستاره سهیل است. بر محل مردم

 نوروز عید از پس روز ۱۲ معموال  که است بهاری باد این :باد غیوب 

 .وزد می غبار و گرد با همراه ولی نیست، شدید و وزدمی

 است ماه دی اوایل باد نای وزش زمان :باد تریه. 

 من ماه است.به اواخر توضیح باد وزش زمان :باد توبیخ 

 وزدمی فروردین اواسط از تقریبا  باد این :باد پیرزن. 

 وزدمی سال هر مهرماه اوایل روز هفت مدت به سبعه باد :باد سبعه. 

 

میزان بارندگی در استان بوشهر کم و متغیر است .زمان بارندگی در بارش:

ین منطقه بین آبان و اردیبهشت می باشد. در طول این مدت بادهای ا

بار بیشتر نقاط استان، خصوصا   باران زا، به طور متوسط سه تا شش

دهد. ریزش باران در پاییز و بهار، به سواحل آن را تحت تأثیر قرار نمی

صورت رگبارهای شدید و کوتاه مدت و همراه با رعد و برق است .درحالی 

ر زمستان به صورت باران ریز و مداوم است .بارش برف در این که د

 استان بی سابقه بوده ولی تگرگ به طور پراکنده مشاهده شده است .

روز در سال  ۸۱العاده کم و در بعضی موارد حتی بهشمار روزهای بارانی فوق

رسد ولی چنانکه معمول مناطق صحرایی است، امکان دارد قسمت هم نمی

ریزد و به جای اینکه  از باران تمام سال در یک یاد و نوبت فروعمده ای 



آورد .به طوری که در بوشهر که برکت ایجاد کند، خرابی و خسارتهایی به بار

میلیمتر و تعداد  ۵۲۳در مدت پنجاه سال ،مقدار متوسط باران سالیانه 

ه ماروز به دست آمده، در یک نوبت در دی ۸۱متوسط روزهای بارانی آن 

میلیمتر یا نصف باران تمام سال در یک شبانه روز به وقوع پیوسته و  ۸۱۱

العاده بدیهی است که خسارتهای حاصله از چنین بارانی، ممکن است فوق

 زیاد باشد.

شمسی، از  ۸۳۲۱تا  ۸۳۱۱میزان بارندگی استان بوشهر در طول سالهای 

ههای خرداد تا میلیمتر تجاوز نکرده است. به طور کلی حد فاصل ما ۵۸۲

 افتد.مهر بارندگی به ندرت اتفاق می

میلیمتر بوده که در  ۳/۸9۳، معادل ۸۳۱۸متوسط بارش استان در سال 

 ۲/۵۲۳میلیمتر و متوسط چندین ساله که  ۳۵۸که  ۸۳۱۱مقایسه با سال 

درصد کاهش داشته است.  ۲/۱درصد و  ۳/۳9میلیمتر بوده و به ترتیب 

دهد که در تمم استان نشان می ۸۳۱۸سال  ای بارندگیبررسی مقایسه

 ایستگاهها میزان بارندگی از متوسط چندین ساله کمتر بوده است.

متوسط جمع ساعات آفتابی ساالنه در شهر بوشهر طبق آمار سال  تابش:

ساعت است که بیشترین مقدار آن در ماه خرداد به  ۳۱۵۸معادل  ،۸۳۱۸

ساعت ثبت  ۲/۸۲۱معادل  ماه، ساعت کمترین آن در بهمن ۱/۳۲۱میزان 

ساعت و حداقل آن  ۳9۲شده است. حداکثر ماهانه ساعت آفتابی ثبت شده 

 .باشدساعت می ۵/9۳

ر منطقه خلیج فارس و از جمله استان بوشهر ، به طور کلی د رطوبت:

رطوبت نسبی در تمام سال زیاد است . مقدار رطوبت نسبی در ساعات 



ل تفاوت می کند و معموال در ساعات سرد مختلف روز و فصول مختلف سا

 روز و ماه های سرد سال بیشتر از سایر مواقع است.

در طی سال ، رطوبتت نسبی هوا در نوار ساحلی نسبت به قسمت های 

داخلی استان بیشتر است ولی این امر سبب نمی شود که بخش ساحلی 

ت هوا به واسطه بارش بیشتری را داشته باشد. در ماههای خرداد و تیر، رطوب

ی شرایط خاص جوی به حد اشباع می رسد. این وضعیت که هوای دم 

کرده و کم تحرکی را به وجود می آورد در اصطالح محلی به شرجی معروف 

است .رطوبت نسبی در بوشهر براساس گزارش هواشناسی کل کشور، در 

 درصد اندازه گیری شده است . ۲۳، حدود۲/۸۵ساعت 

، حداکثر رطوبت ۸۳۳۱هواشناسی بوشهر، در سالطبق آمار سازمان 

 درصد و در ماه های ۸۱۱شهر

درصد ۸۱آذر، بهمن و اسفند بوده و حداقل آن در اردیبهشت ماه و برابر 

 بوده است.

از مطالعه آمارهای جوی این ایستگاهها چنین استنباط می شود که  دما:

، از مناطق رخلیج فارس و سواحل مجاور آن از جمله سواحل استان بوشه

بسیار گرم جهان است. متوسط گرمای ساالنه استان بوشهر در دو بخش 

 یکند.درجه سانتیگراد تفاوت م ۵۱ا ت ۵۱ساحلی و داخلی از 

 معرفی و بررسی ایتم های تاثیر گذار بر اقلیم

 هوا دمای



 تاثیر تحت را انسان حرارتی آسایش که است عنصری ترینمهم هوا دمای

 یک که است عددی یعنی خشک دمای هوا، دمای از منظور. دهدمی قرار

 تاس تاثیربی آن بر هوا جریان که شرایطی در و سایه در معمولی، سنج دما

 دهد.می نشان

 

 هوا نسبی رطوبت 

 در هوا حجم واحد در موجود رطوبت نسبت از است عبارت نسبی رطوبت

. دما همان رد هوا از حجم آن شده اشباع هوای رطوبتبه مفروض، دمای

 رد موجود آب بخار وزن نسبت از است عبارت نسبی رطوبت دیگر، عبارتبه

 هوا این که آبی بخار حداکثر وزنبه مفروض، دمای با هوا مکعب متر یک

 سطوح ها،اقیانوس دریاها، سطح. نگهدارد خود در دما همان در تواندمی

. دهدمی تشکیل را آب بخار ایجاد منابع گیاهان سبز سطح و آبگیرها

 هوا در آن بخار جذب و آب تبخیر باعث سطوح اینبه تابیدن با خورشید

 یرطوبت ظرفیت که داشت توجه باید. شودمی هوا رطوبت رفتن باال یعنی

 بستگی آن دمایبه هوا از مشخصی حجم در جذب قابل رطوبت مقدار یا هوا

 خواهد آب بخار بجذ برای بیشتری قابلیت باشد، ترگرم هوا هرچه. دارد

 .داشت

 

 

 



 (باد) هوا جریان 

 می،اقلی عوامل از متفاوت ترکیبی بودن دارا لحاظبه زمین کره مختلف نقاط

 سطح مختلف نقاط در هوا دمای تفاوت، این تبعبه و دارد متفاوتی دمای

 عناصر از دیگر یکی ایجاد باعث هوا دمای تفاوت همین. است متفاوت زمین

 ایهپ بر هوا جریان کار راه یا مکانیسم. شودمی هوا جریان ای باد یعنی اقلیمی

 غلیظ، سرد هوای. است زمین کره مختلف نقاط در هوا دمای اختالف

 برای طبیعت، در. شودمی نامیده “فشار پر” هوای و است متراکم و سنگین

 فشار کم و گرم هوای طرفبه پرفشار و سرد هوای همیشه تعادل، ایجاد

 تبادل مقدار کننده مشخص طرف یک از هوا جریان سرعت. کندمی حرکت

 طرف از و است جابجایی طریق از اطراف محیط و انسان بدن بین حرارتی

 نکخ میزان نتیجه در و هوا در آب شدن تبخیر ظرفیت کننده تعیین دیگر

 شافزای باشد، انسان بدن از سردتر هوا وقتی. است تعرق طریق از بدن شدن

 دمای از باالتر هوا دمای که صورتی در و شدن خنک باعث آن سرعت

 هوا سرعت افزایش باشد،( گرادسانتی درجه ۳۵ حدود) انسان بدن پوست

 ..شودمی انسان بدن شدن ترگرم موجب

 

 بارندگی 

 رتبیش دارد نگه خود در تواندمی که رطوبتی مقدار باشد، ترگرم هوا هرچه

 رورمبه رطوبت از مشخصی درصد با هوا از مشخصی مقدار اگر بنابراین. است

 مشخص حرارت درجه یک در و یافته افزایش آن نسبی رطوبت شود، سرد

 رسد،می درصد صدبه هوا این نسبی رطوبت گویند،می شبنم نقطه آنبه که



 نقطه دمایبه که هوایی چنین اگر حال شود،می اشباع رطوبت از یعنی

 رطوبت تمام نگهداریبه قادر دیگر د،شو سردتر هم باز رسیده خود شبنم

 قطرات شکلبه اضافی آب بخار از مقداری ناچاربه و نیست خود در موجود

 تراوش است شبنم نقطه از تر پایین آنها دمای که سطوحی روی بر آب

 هایتوده وقتی. است بارندگی آمدن وجودبه عمده دلیل پدیده این. کندمی

 است شده گرم و نموده کسب حرارت زمین سطح از که زمین مجاور هوای

 تفاعار ازدیاد و صعود اثر در شوند،می رانده باال طرفبه فشار یا باد وسیلهبه

 ار خود حرارت نتیجه در و کرده پیدا بیشتری حجم هوا فشار شدن ترکم و

 ابتدا که شودمی باعث هوا این شدن سرد. شوندمی سرد و داده دست از

 نمشب نقطهبه ابر هایتوده که حالتی تا یافته فزایشا آن نسبی رطوبت

 دنش سردتر با بعدبه این از برسد، درصد صدبه آنها نسبی رطوبت و رسیده

 سردتر سطوح روی بر شبنم شکلبه آن در موجود اضافی آب بخار هوا

 باران، لشکبه شدن ترسنگین و بزرگتر از پس قطرات این. گردد می تشکیل

 .آیندمی فرود زمینبه تگرگ یا برف

 

 آفتاب تابش 

 و زمان تابع زمین، سطح از نقطه هر بر شده تابیده خورشیدی انرژی میزان

 ارتفاع باشد، ترکم جغرافیایی عرض هرچه. است نقطه آن جغرافیایی عرض

 رزیادت آن از حاصل انرژی و تربیش آفتاب تابش زاویه یا خورشید موقعیت

 جغرافیایی عرض درجه دو یا یک تفاوت که اشتد توجه باید البته. است

 هتابید خورشیدی انرژی میزان در توجهی قابل تغییر مختلف، نقاط بین

 رژیان میزان زمینه در که محاسباتی نتایج. کندنمی ایجاد نقاط این در شده



 جغرافیایی، جهت ۵۱ در واقع قائم و افقی سطوح بر شده تابیده خورشیدی

 شده انجام کشور جغرافیایی مختلف هایعرض در و سال مختلف هایماه در

 حسط) افقی سطوح بر شده تابیده خورشیدی انرژی میزان که دهدمی نشان

 روز هر ظهر در میزان این. است زمان تابع( مسطح هایبام و زمین

 اما. رسدمی خود ساالنه حداکثربه سال گرم هایماه در و روزانه حداکثربه

 و زمان تابع( دیوارها) قائم سطوح بر شده تابیده ورشیدیخ انرژی میزان

 هشد تابیده خورشیدی انرژی میزان بررسی. است سطوح این استقرار جهت

 سال، ماه سردترین در که دهدمی نشان سال کل در قائم سطوح بر

 اهم ترینگرم در و جنوببهرو سطوح بر خورشیدی انرژی میزان ترینبیش

 غرب یا شرقبه مشرف سطوح بر خورشیدی انرژی انمیز ترینبیش سال

 هاتج در واقع قائم سطوح بر آفتاب تابش میزان تغییرات بررسی. تابدمی

 رب شده تابیده خورشیدی انرژی میزان که دهدمی نشان جغرافیایی مختلف

 دیوارهای کلی طوربه. دارد بستگی آنها استقرار جهتبه سطوح این

 نیازهای با کاملی انطباق خورشیدی انرژی یافتدر نظر از جنوببهرو

 که سال گرم هایماه در سطوح این زیرا دارند، سال طول در انسان حرارتی

 که سال سرد مواقع در و میزان ترینکم نیست خورشیدی انرژیبه نیازی

 انرژی مقدار ترینبیش است، مطلوب و مفید خورشیدی انرژی دریافت

 نند.کمی دریافت را خورشیدی

 ساختمان با توجه به نوع اقلیم در نیاز مورد تهویه 

 کم و بدن پوست ماندن خیس ناحیه این در انسان ناراحتی عامل مهمترین

 اصول رعایت بنابراین باشد؛می زیاد رطوبت دلیل به هوا تبخیر ظرفیت بودن

 .نماید مرتفع را مشکالت این حدی تا تواندمی زیر



 

 و فشار منطقه در بازشو دارای ساختمان هایاتاق تمام امکان صورت در

 باشند. مکش

 داشته وجود هاساختمان بین آزاد و عریض فضای و شوند طراحی باز هاپالن

 باشد.

 به اگر و است اتاق کف از متر ۸٫۲ تا ۲. پنجره کف ارتفاع ترینمناسب

 هایهجرپن از است بهتر گیرند، قرار باالتری ارتفاع در باید هاپنجره دالیلی

 کرد. استفاده کندمی هدایت پایین به را باد که افقی

 را ادیواره و هاپنجره توانمی زیربنا سطح از بیش سطحی در بام گسترش با

 کرد. حفظ باران ریزش و آفتاب تابش برابر در

 

 

 

 هابر اساس اقلیمساختمان قرارگیری جهت  

 ینبهتر ناحیه این رد اقلیمی عوامل سایر و خورشید تابش زاویه به توجه اب

 درجه ۸۲ تا و غربی جنوب درجه ۲ از ساختمان قرارگیری برای جهت

 .است شرقی جنوب درجه ۲ مطلوب زاویه که باشدمی شرقی جنوب

 



 شیب روی ساختمان قرارگیری 

 عمده از سایه ایجاد و هوا جریان کردن بیشینه شد اشاره که گونه مانه

 یتموقع ترینمطلوب بنابراین باشد؛می منطقه این در اقلیمی طراحی اهداف

 و شیب باالی در بودن باد معرض در برای اقلیم این در شیب در ساختمان

 بعدازظهر در خورشید تابش با شدن مواجه کاهش برای شرقی شیب در

 .است

 شهری بافت 

 و شهری بافت به دهنده شکل عامل دو هوا جریان از استفاده و سایه یجادا

 بافت متراکم، نیمه شهری بافت ایجاد. باشدمی ناحیه این در بنا فرم

 و ساحل امتداد در ساحلی روستاهای و شهرها گسترش باز، نسبتا  روستایی

 .باشدمی ناحیه این شهری بافت هایویژگی از دریا، به رو

 

 بنا تراکم لحاظ به عمان دریای و فارس خلیج ساحلی ناحیه شهری بافت

 ناحیه متراکم و بسته بافت و خزر دریای بیجنو سواحل باز بافت بین

 .باشدمی ایران مرکزی

 هوا جریان ایجاد به نیاز چنین هم و مجاور ابنیه اندازی سایه به نیاز دلیل به

 .استشده ایجاد اقلیم این در باز نیمه بافتی

 تر متراکم شهرها بافت شویممی دورتر ساحل از چه هر ناحیه این در

 .بستک قدیمی روستای و شهرخرم مانند شودمی



 دما 

 رجه حرارت خشکد

عبارت است از درجه حرارت هوای مخلوط با بخار اب که توسط یک 

ترمومتر معمولی اندازه گیری میشود،واحد های ان درجه 

 میباشد.FفارنهایتCسانتیگراد

 (TWدمای تر )

ب ا دمای تر پایینترین دمایی است که بسته هوا در فشار ثابت در اثر تبخیر

بدون ان میتواند سرد شود.گرمای نهانی که برای تبخیر اب نیاز است از 

اشباع شده اهوای خشک موجود در بسته هوا تامین میشود.چنانچه هوا بدو

باشدتبخیر نمیتواند صورت پذیردو در نتیجه سرد شدن محیط به وجود 

مای نمیاورد. در این صورت دمای تر هوای اشباع شده برابر دمای هواست)د

چنانچه هوای مورد نظر بدوا غیر خشک و تر و نقطه شبنم با هم برابرند(

اشباع باشد نسبت اختالط در اثر تبخیر اب بدون بسته هوا افزایش میابد .در 

این صورت چنین هوایی با فشار بخاری بیشتر از حالت اولیه حالت اشباع 

اولیه میرسد بنابراین دمای تر بیشتر از دمای نقطه شبنم هوای 

است.اختالف بین دمای هوا منظور دمای خشک است و دمای تر را کاهش 

دمای تر میگویندهر چه این کاهش دمای تر بیشتر باشد هوای مربوطه 

 خشک تر است.

 

 



 (TDدما نقطه شبنم)

دمای نقطه شبنم دمایی است که هوای مرطوب برای انکه نسبت به سطح 

سرد شوددر این فرایند فشار هوای اب به حد اشباع برسد،بایستی تا ان دما 

ثابت میماند.باید توجه داشت که در این فرایند rو نسبت اختالط Pمرطوب 

فشار هوا ثابت میماند و هیچ بخار ابی به نمونه هوا اضافه نشده و یا از ان 

برداشت نمیشود بنابراین نسبت اختالط هوا ثابت میماند ولی به هر حال در 

اشباع میرسد و بنابراین مقدار نسبت اختالط  دمای نقطه شبنم به حد

در این دما میشود.سرد شدن نسبی الیه مساوی با نسبت اختالط اشباع 

های هوا در نزدیکی زمین در هنگام شب ممکن است دمای هوا را تا حد 

نقطه شبنم برساند.از ان پس از سرد شدن باعث تراکم بخار اب میشود در 

 تشکیل شبنم است . واقع این میان فرایند اصلی

 درجه حرارت موثر

درجه حرارتی است که با ثابت ماندن ان اسایش افراد تغییر نمیکند.به 

عبارتی بحث کیفی اسایش را به بحث کمی درجه حرارت تبدیل مینماییم 

 که به ان درجه حرارت موثر میگویند .

تر در درجه بیش ۵الی ۸برای افراد مسن ،خردسال و زنان درجه حرارت موثر 

 نظر گرفته میشد.

 

 

 



 بوشهر  بررسی دمای 

اطالعات مربوط به دما بر اساس اعداد استخراج شده از جدول 

temperature rangeیر بازه )بازه دما(میباشد با استفاده از فرمول ز

 دمای اسایش بدست امده است.

 

17/8+0/31t= Tcom 
 

 
 

 

 

 

 



 ترجمه جدول باال :

 
 

 بر اساس اعداد باال و فرمول :

 
17/8+0/31t= Tcom 

 

شک و میانگین دمیای اسایش بر اساس داده های جدول میانگین دمای خ

  داریم : نرم افزاری جدول

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec  

تابش روی سطوح افقی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 معدل ساعتی -سراسری

معدل  -تابش عمودی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ساعتی

 معدل ساعتی -بازتابش  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -تابش افقی سراسری  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 حداکثر ساعتی

تابش سطح عمودی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 حداکثر ساعتی

 بازتابش حداکثر ساعتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-تابش افقی سراسری  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 میانگین روزانه کلی

تابش سطوح عمودی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 میانگین روزانه کلی

میانگین روزانه  -بازتابش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 کلی

روشنایی افقی سراسری             

 میانگین ساعتی

تابش افقی سراسری             

 حداکثر ساعتی

احیای حباب خشک  15 16 19 25 29 32 33 33 31 28 21 18

 میانگین ماهانه

دمای نقطه شبنم میانگین  11 11 13 16 19 22 25 27 24 21 14 13

 ماهانه

رطوبت نسبی میانگین  78 71 65 58 56 58 63 69 69 69 66 78

 ماهانه

 جهت باد میانگین ماهانه 340 0 0 340 0 340 270 0 340 0 0 0

 سرعت باد میانگین ماهانه 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2   3

دمیای زمین میانگین             

 ۳ماهانه از عمق 



 

 

 2نمودار

 
 

 متوسط دما 

 درجه  سانتی گراد است. ۳۳تا  ۵۱دمای اسایش بین 

میانگین دمای  Marتا اواسط   Decدر فصل زمستان که از اواسط -۸

 درجه سانتی گراد است. ۵۱تا  ۵۱اسایش در زمستان بین 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec  

احیای حباب خشک  15 16 19 25 29 32 33 33 31 28 21 17

 میانگین ماهانه

23/
07 

24/
31 

26/4
8 

27/
41 

28/0
3 

28/
03 

27/
72 

26/
79 

25/
55 

23/
69 

22/
76 

22/
45 

دمای اسایش 

 میانگین



سایش است میانگین دمای ا Sepتا اواسط  Janتابستان که از اواسط -۵

 درجه سانتی گراد است. ۵۳تا  ۵۱بین 

متوسط دما از دمای اسایش باالتر  Augتا   Junدر ماه تیر که از اواسط -۳

 است.

دمای هوای * باال تر  Octتا اواسط  Sepاز ماه مهر که برابر با اواسط -۱

 Mayتا   Aprاست دمای اسایش و از ماه اردیبهشت که برابر با اواسط 

 از دمای اسایش پایین تر است.است دمای هوا 

و اواسط خرداد که  Julتا اواسط  Jonدر اواسط تیر ماه که برابر با ماه -۲

 Octتا اواسط  Sepاست.در اواسط مهر که برابر با  Augتا  Julبرابر است با 

دمای   Novتا اواسط  Octاست دما باالتر از دمای اسایش است و از اواسط 

 ق است.هوا با دمای اسایش منطب

 

 

 

  اختالف دمای تقریبی حداقل و حداکثر دمای ماهیانه 

از بهار به 

 ترتیب

در پاییز به  حداکثر حداقل

 ترتیب

 حداکثر حداقل

 ۳۱ ۵۱ مهر   فروردین

 ۳۳ ۵۸ ابان   اردیبهشت

 ۵۲ ۸۱ اذر   خرداد



 در زمستان به ترتیب                 درتابستان به ترتیب              

 ۵۱ ۸۸ دی  ۵۳ تیر

 ۸۱ ۸۱ بهمن  ۵۱ مرداد

 ۵۱ 9 اسفند ۳9 ۵۱ شهریور

 

 نتیجه گیری کلی

در نمودار اختالف دما ماه های تیر و مرداد و شهریور حداکثر دما را 

 داریم.در ماه های دی و بهمن و اسفند حداقل دما را داریم.

ستان ابما فقط در فصل بهار و پاییز تقریبا در نقطه اسایش هستیم و در ت

اکثر ماه ها هوای باالی دمای اسایش می باشد که نیازمند سرمایش هستیم 

و در زمستان ها دمای هوا پایین تر از نقطه اسایش است که نیازمند 

 گرمایش هستیم.

 

 راهکار ها

در فصل زمستان نسبت دمای خشک به  دمای مرطوب نسبت به منطقه 

زان دمای مرطوب باالتر از حد اسایش نزدیک تر است ولی در تابستان ها می

اسایش است و باید رطوبت را کمتر کنیم چون وقتی دما باال می رود 

رطوبت نیز افزایش پیدا می کند.در تابستان ها باید از کولر های گازی 

 استفاده شود

 



 نمودار بازتابش 

 

  آنالیز

است و کمترین مجموع  Marدر زمستان بیشترین مجموع تابش در ماه 

 است.  Decدر ماه تابش 

و کمترین مجموع تابش در ماه   Aprدر بهار بیشترین تابش در ماه های 

May .است 

 است. Julو کمترین تابش در  Mayدر تابستان بیشترین مجموع تابش در 

 است.  Octو کمترین در ماه  Novدر پاییز بیشترین مجموع تابش در 

 نتیجه گیری

یگیریم که دمای خشک در ماه های کمتری ما از انالیز این نمودار نتیجه م

ماه از سال دمای  ۲یا  ۱از سال زیر محدوده ی اسایش است و حدودا 



خشک زیر محدوده اسایش است.و هرچه میزان دمای خشک باالتر می رود 

 میزان رطوبت نیز باال تر می رود.

 

 راهکار ها

ه در فصل زمستان نسبت دمای خشک به  دمای مرطوب نسبت به منطق

اسایش نزدیک تر است ولی در تابستان ها میزان دمای مرطوب باالتر از حد 

اسایش است و باید رطوبت را کمتر کنیم چون وقتی دما باال می رود 

رطوبت نیز افزایش پیدا می کند.در تابستان ها باید از کولر های گازی 

 .استفاده شود

 نمودار پوشش اسمانی 

 
 

 

 



  نمودارSky cover  

 
 

 

 

 ار سرعت بادنمود 

 
 



 نالیز آ

با بررسی اجمالی این نمودار و توجه به این موضوع که طبق استاندارد های 

و در  ۱۱/۵اشراع میزان سرعت باد مناسب برای ایجاد اسایش در زمستان 

می باشد باید از وزش باد در این منطقه کاسته شود  جهت  ۱۱/۵تابستان 

 افزایش رطوبت می شود. قرار گیری در منطقه اسایش ، زیرا باعث

 

 

 نمودار مقایسه دمای خشک و رطوبت نسبی 

 

 نالیز آ

با نگاه اجمالی متوجه خواهیم شد که در زمستان با افزایش دما و کاهش 

رطوبت ، در تابستان با کاهش دما و افزایش رطوبت به شرایط اسایش دست 

ا در خواهیم یافت و همچنین متوجه بودن دمای خشک و رطوبت نسبی هو

 یم.منطقه اسایشدر فصول بهار و زمستان می شو



 

 نمودار مقایسه دمای خشک و نقطه شبنم 

 

  نالیزآ

فروردیناست.دمای خشک و  ۸۱دی تا  ۸۸برابر Mar,Febدر ماه های  -۸

فاصله انها کمی  Apr,Marرطوبت نسبی فاصله کمی دارند. در ماه های 

و از ماه های  زیادتر می شود.دمای خشک کمی باالتر می رود

Feb,Mar,Apr  دمای خشک و نقطه شبنم تقریبا در محدوده اسایش

 هستند.

رطوبت نسبی تقریبا در اکثر ماه ها در  Aug,Jul,Jun,Mayدر ماه های -۵

محدوده اسایش است ولی دمای خشک باال تر از محدوده اسایش می باشد. 

اسایش رطوبت نسبی در محدوده   Sep,Oct,Nov,DeSو در ماه های 

 Nov,Desولی دمای خشک باالتر از محدوده اسایش است و در ماه های 



رطوبت نسبی در محدوده اسایش است ولی دمای خشک در محدوده 

 اسایش قرار دارد.

 

 نمودار سایه اندازی زمستان و بهار 

 

 

 نمودار سایه اندازی تابستان و پاییز 

 



 نالیزآ

 از به سایه کم است.در زمستان به دلیل تابش کم خورشید نی-۸

در تابستان به دلیل تابش خورشید در بیشتر ساعات نیاز به سایه -۵

 است،باید سایه بان هایی طراحی شود که در تابستان سایه ایجاد کند.

 

 بررسی نمودار خورشید 

 

 نمودار خورشید در زمستان و بهار

 

 نالیز آ

انتی گراد( درجه س ۵۳بیشترین تابش خورشید در سمت جنوب )بیش از 

 نیاز به سایه بان در جهت جنوب می شود.

 



 نمودار خورشید تابستان و پاییز

 
 

 

 نالیز آ

بیشترین تابش خورشید و افزایش حرارت از جهت شرق ، غرب و جنوب می 

درجه سانتی گراد( حرارت را داریم که در جهت ها ما  ۵۳باشد) بیشتر از 

 نیاز به سایبان داریم.

 

 

 

 

 



 دمای خشک 

 مای سه بعدی دما هوای خشک ماهیانه بوشهرن 

 
 

 

 نالیزآ

در این نمودار می بینیم که تقریبا در اکثرا نیمی از ماه های سال هوا گرم 

 هوا خشک تر است. Nov,Mar,Jun,Feb,Desاست به جز ماه های 



  تحلیل     جدول    میکرو متریک )بهار و تابستان(و )پاییز و

زمستان(

 

 



 

 )پاییز و زمستان( بهار و تابستان() تحلیل جدول

 ۱/۸۳ ۸/۳ دمای اسایش-۸

 -               سایه اندازی روی پنجره ها-۵

 -      -     جرم حرارتی باال-۳

 ۵/۳ ۲/۵ جرم حرارتی باال در شب-۱

 _       _      سرمایش تبخیری سیستم-۲

 _      _      سرمایش تبخیری دو مرحله ای-۳

 _         _       سایش طبیعیتهویه ا-۲

 ۱/۸۱ ۸/۸۱ خنک کننده پنکه-۱

 ۵/۱۲ ۲/۱ افزایش گرمای داخلی-9

تابش خورشیدی مستقیم ذخیره -۸۱

 شده در مصالح با جرم حرارتی پایین

           
               _ 

  
             _ 

تابش خورشیدی مستقیم ذخیره -۸۸

 شده در مصالح با جرم حرارتی باال

              
             _ 

 
         _ 

حفاظت در برابر باد در فضای -۸۵

 بیرونی

 
        _ 

     
          _ 

 _           _               رطوبت زایی-۸۳

 _           _                 رطوبت زدایی-۸۱

 

 

 

 



 بررسی نمودار چرخه باد سالیانه 

 

 

 



 

 

 

 

ز سمت شمال شرقی بیشتر است ولی از چهار جهت رطوبت میزان رطوبت ا

وجود دارد.باد مطلوب از سمت شمال و شمال شرق می وزد.میزان باد از 

سمت شمال و شمال غرب را نشان می دهد و از سمت غرب و جنوب غرب 

نیز وجود دارد.میزان سرعت باد در اکثر جهات زیاد است و از سمت غرب و 

 مال بیشتر می باشد.شرق به نسبت جنوب و ش

میزان رطوبت در شمال و شرق بیشتر است باد مططلوب از ꓽدر زمستان 

سمت شمال و شرق است.میزان باد بیشتر غرب،شمال و کمی شرق است و 



سرعت باد از سمت غرب و شمال غرب بیشتر می باشد و باد نامطلوب از 

 سمت غرب می باشد.

اد مطلوب از سمت شمال رطوبت از سمت شرق می باشد.بꓽدر تابستان

شرق می وزد.میزان باد از سمت شمال و شمال غرب می باشد.سرعت باد از 

شمال و شمال غرب بیشتر می باشد.میزان باد نا مطلوب در تابستان زیاد 

است و از جهات شمال ، شمال غرب ، جنوب ،جنوب غرب و جنوب شرق 

 می باشد.

 معماری بومی 

 

 اصول رعایت شده در اقلیمی چهارگانه ایران معماری بومی مناطق چهارگانه ایران 

نوع  نوع مصالح نوع اقلیم

 پالن 

جهت  وع بامن

قرار 

 گیری 

نحوه ار 

تباط 

ساختمان 

 با زمین

سطح و 

تعداد 

 پنجره

میزان 

استفاده از 

تهویه 

 طبیعی

بافت 

 مجموعه

نوع 

رنگ 

 خارجی

ارتی ظرفیت حر گرم و خشک 

 زیاد 

 فشرده 

 

جنوب تا  تاق گنبد

 جنوب غربی
روی 

 زمین

 روشن  متراکم  کم  کم 

ظرفیت و  سرد

مقاومت 

 حرارتی زیاد 

جنوب غربی  مسطح  فشرده

تا جنوب 

 شرقی

روی 

 زمین

 تیره  متراکم  کم  کم

ظرفیت حرارتی  معتدل

 کم 

شرق تا  شیبدار گسترده

 غرب 

روی پایه 

چوبی با 

کرسی 

 چینی

 ازاد پراکنده  زیاد  زیاد 

گرم و 

 مرطوب

ظرفیت حرارتی  

 کم

جنوب تا  مسطح گسترده

جنوب 

 شرقی

کم تا  متوسط روی زمین

 زیاد

 روشن پراکنده



 

 

 نالیز آ

مختلف ایران در  گیری و ترکیب  معماری بومی مناطقبا توجه به شکل 

میابیم که ویژگی های متفاوت هر یک از این اقلیم ها تاثیر فراوانی در شکل 

 .بنابراین تعیین دقیقگیری شهر ها و ترکیب معماری این مناطق داشته اند 

حوزه های اقلیمی در سطح کشور و دستیابی به مشخصات اقلیمی مناطق 

رایه ی طرح های مناسب و هماهنگ با اقلیم هر منطقه اهمیت مختلف در ا

 فراوانی دارد.

 

 

 

 معماری بومی بوشهر 

 مرکزی فالت از زاگرس هایکوه رشته وسیله به که ایران جنوبی سواحل

 مناطق این در. دهندمی تشکیل را کشور مرطوب و گرم اقلیم اند،شده جدا

 آمدن وجود به اعثب دریا سطح و خشکی سطح هوای دمای تفاوت

 ساحلی باریک نوار به هانسیم این ولی شود؛می خشکی و دریا هاینسیم

 که صورتی در -باد سرعت و آرام داخلی، مناطق در هوا و شودمی محدود

 از بیش دمای تیر و خرداد هایماه در. .   است کم بسیار-باشد داشته وجود

 اشباع حالت به ویج خاص شرایط علت به که هوا شدید رطوبت و حد



 اصطالح در که آوردمی وجود به تحرکی کم و کرده دم هوای رسد،می

 میزان. است دشوار بسیار آن تحمل و است معروف «شرجی» به محلی

 آن ٔ سالیانه معدل و است یکنواخت سال مدت تمام در تقریبا  نسبی رطوبت

 .   است درصد ۲۸

 

  فرم بنا در اقلیم گرم و مرطوب 

الن در این اقلیم به صورت گستره است و بافت مجموعه به صورت طراحی پ

 کم خاک و هوا زیاد رطوبت دلیل به هاساختمان پراکنده میباشد . تراکم

 فراهم هاآن پیرامون در را هوا گردش امکان هاساختمان بودن منفرد و است

 .کندمی

 رایدا ایران شهری مناطق سایر مانند نیز منطقه این بومی معماری

 به همکف ٔ طبقه موارد اکثر در ولی است، مرکزی حیاط با هاییساختمان

 سوم یا دوم ٔ طبقه به زندگی فضاهای و یافته اختصاص خدماتی فضاهای

 منظور این به. است برخوردار تری مناسب بادکوران از که شده منتقل

 ند،دار بازدید فضای به کوچه و حیاط سمت دو از که باال، طبقات هایاتاق

 کوران از کامل مندی بهر امکان تا هستند جبهه دو هر در هاییبازشو دارای

 .باشند داشته را هوا

 یک از دهد، جای خود در را زیادی هوای تا است زیاد هااتاق دیوار ارتفاع

 هوای دیگر طرف از و شودنمی گرم سرعت به هوا زیاد، حجم دلیل به طرف

 قفس زیر که کوچک هایپنجره وسیله به و کندمی صعود سقف زیر به گرم



 خنک اتاق پایین قسمت هوای و گرددمی تهویه دارد، وجود دیوارها باالی یا

 .ماندمی باقی

 خصوصیات کلی فرم بنا دراقلیم گرم و مرطوب 

 پالن ها به صورت گسترده

 بافت مجموعه پراکنده

 استفاده از حیاط مرکزی 

 و ها در حد متوسط ارتفاع اتاق ها بلند و مجموع بازش

 طراحی بام مسطح

 

 بافت شهری  و روستایی اقلیم گرم و مرطوب 

 و شهری بافت به دهنده شکل عامل دو هوا جریان از استفاده و سایه ایجاد

 بافت متراکم، نیمه شهری بافت ایجاد. باشدمی ناحیه این در بنا فرم

 و ساحل امتداد در ساحلی روستاهای و شهرها گسترش باز، نسبتا  روستایی

 .باشدمی ناحیه این شهری بافت هایویژگی از دریا، به رو

 

 بنا تراکم لحاظ به عمان دریای و فارس خلیج ساحلی ناحیه شهری بافت

 ناحیه متراکم و بسته بافت و خزر دریای جنوبی سواحل باز بافت بین

 .باشدمی ایران مرکزی



 هوا جریان ایجاد به نیاز چنین هم و مجاور ابنیه اندازی سایه به نیاز دلیل به

 .استشده ایجاد اقلیم این در باز نیمه بافتی

 تر متراکم شهرها بافت شویممی دورتر ساحل از چه هر ناحیه این در

 .بستک قدیمی روستای و خرمشهر مانند شودمی

 

 هابر اساس اقلیمساختمان قرارگیری جهت 

 ینبهتر ناحیه این در اقلیمی ملعوا سایر و خورشید تابش زاویه به توجه با

 درجه ۸۲ تا و غربی جنوب درجه ۲ از ساختمان قرارگیری برای جهت

 .است شرقی جنوب درجه ۲ مطلوب زاویه که باشدمی شرقی جنوب

 

 شیب روی ساختمان قرارگیری 

 عمده از سایه ایجاد و هوا جریان کردن بیشینه شد اشاره که گونه همان

 یتموقع ترینمطلوب بنابراین باشد؛می منطقه این در اقلیمی طراحی اهداف

 و شیب باالی در بودن باد معرض در برای اقلیم این در شیب در ساختمان

 بعدازظهر در خورشید تابش با شدن مواجه کاهش برای شرقی شیب در

 .است

 

 

 مالحضات اقلیمی



 

 تراکم 

 بودن نفردم و است کم خاک و هوا زیاد رطوبت دلیل به هاساختمان تراکم

 .کندمی فراهم هاآن پیرامون در را هوا گردش امکان هاساختمان

 

 بومی معماری 

 دارای ایران شهری مناطق سایر مانند نیز منطقه این بومی معماری

 به همکف ٔ طبقه موارد اکثر در ولی است، مرکزی حیاط با هاییساختمان

 سوم یا دوم ٔ طبقه به زندگی فضاهای و یافته اختصاص خدماتی فضاهای

 منظور این به. است برخوردار تری مناسب بادکوران از که شده منتقل

 دارند، بازدید فضای به کوچه و حیاط سمت دو از که باال، طبقات هایاتاق

 کوران از کامل مندی بهر امکان تا هستند جبهه دو هر در هاییبازشو دارای

 .باشند داشته را هوا

 

 بادگیر 

 از بیشتر چه هر برخورداری برای ساحل به رو رهایبادگی از استفاده

 با و است؛ رایج لنگه بندر مانند اقلیم این نقاط از برخی در دریا هاینسیم

 .شودمی کاسته گیرها باد تعداد از دریا از گرفتن فاصله

 



 هااتاق ارتفاع 

 یک از دهد، جای خود در را زیادی هوای تا است زیاد هااتاق دیوار ارتفاع

 هوای دیگر طرف از و شودنمی گرم سرعت به هوا زیاد، حجم دلیل به رفط

 قفس زیر که کوچک هایپنجره وسیله به و کندمی صعود سقف زیر به گرم

 خنک اتاق پایین قسمت هوای و گرددمی تهویه دارد، وجود دیوارها باالی یا

 .ماندمی باقی

 

 بازشوها 

 ها،اتاق در بهتر کوران برقراری رایب. باریکند نسبتا  بازشوها و هاپنجره

 وذنف داخل به گرما کمترین تا شده تعبیه هاآن پاین و باال در هاییسوراخ

 ابعاد نیز مواردی در. شود خنک زمین سطح مجاورت در اتاق هوای و کند

 پوشیده آجری یا چوبی ایشبکه با آن ٔ بدنه عوض در و است بزرگ بازشو

 .کندمی فراهم را هوا کوران امکان یهسا ایجاد ضمن که استشده

 

 هاایوان 

 که دارند قرار زیاد ارتفاع با عمیق و بزرگ هایایوان ها،اتاق مقابل در 

 و گیرندمی قرار استفاده مورد است گرم هوا که سال مواقع اکثر در

 .گیردمی صورت آن در روزانه هایفعالیت بیشترین

 



 هاخانه سقف 

 خواب و شبانه هایفعالیت برای هاشب و است افص عموما   هاخانه سقف

 و دبلن پناه جان دارای بام پشت دلیل همین به گیرد،می قرار استفاده مورد

 .نشوند هوا کوران مانع الزم، محرمیت کردن فراهم ضمن که هستند مشبک

 

 دیوار مصالح 

 وجود. است چوب از غالبا  سقف مصالح و آجر یا خشت از دیوار مصالح

 ٔ سایه ها،بام روی مشبک هایپناه جان و هااتاق جلوی در عمیق هایانایو

 .نمایدمی فراهم دیوارها روی و حیاط برای را مناسب

 

 کاذب هایسقف 

 اهو کوران برقراری و سقف روی سایه ایجاد برای کاذب هایسقف از استفاده

 هب بیرون گرمای نفوذ کاهش برای دیگری حل راه سقف، دو بین فضای در

 .باشدمی بنا درون

 

 گرما کاهش 

 هایمحوطه ساختمان، به زمین از خورشید بازتابی گرمای کاهش برای

 اب باغچه و سبز فضای. استشده پوشیده باغچه و سبز فضای با بنا مجاور



 انتقال بنا داخل به نیز را گرما نتیجه در و نشده گرم خورشید تابش

 .دهدنمی

 

 

 آبروها و هاناودان 

 بارد،می زیادی شدت با ولی ندرت، به که آسا سیل هایباران دلیل به

 ٔ تخلیه امکان که است مناسبی آبروهای و ناودان دارای صاف هایسقف

 .کندمی فراهم حیاط یا باغچه درون به را باران آب سریع

 

 سایه بان

 الف :سایبان

 ب:انواع سایبان

 ج:محاسبه سایبان

 

 سایبان 

دیوار های شیشه ای مانع تابش مستقیم  پنجره ها یایجاد سایه بر روی ا

افتاب به سطح شیشه میشود ودر نتیجه حرارت ایجاد شده ی و  از تابش 

افتاب  در پشت شیشه بشدت کاهش می یابد این مقدار کاهش به محل 



سایه  ایجاد شده بستگی دارد وقتی بر روی سطح خارجی شیشه سایه ایجاد 

از انرژی حرارتی خورشید به فضای پشت شیشه میشود مقدار بسیار کمی 

انتقال می یابد زیرا انتقال حرارت به صورت رسانش و تابش است و انتقال 

و اجسام شفاف حرارت به ندرت به صورت رسانش از شیشه انجام میشود 

نیز پرتو هایی با طول موج بلند را از خود عبور نمیدهند ولی هنگامی که 

مستقیم افتاب به داخل از پرده کرکره داخلی  برای جلو گیری از تابش

استفاده شود پرتو مستقیم خورشید از شیشه عبور میکند و پرده کرکره را 

تحت تاثیر اثر حرار تی خود قرار میدهد پرده کرکره پس از گرم شدن 

حرارت خود را به وسیله ی امواج دارای طول موج بلند به اطراف منتقل 

نمیتواند از شیشه عبور کند فقط به فضای داخلی میکند و این حرارت چون 

 منتقل شده باعث گرم شدن این فضا میشود.

 انواع سایبان

 سایبان متحرک 

کل هندسی سایبان های متحرک افقی یا عمودی تاثیری در کارایی انها از ش

نظر ایجاد سایه و جلوگیری از تابش مستقیم افتاب به داخل ساختمان ندارد 

ایبان ها را میتوان برحسب نیاز به نحو مطلوبی تغییر داد از زیرا این نوع س

سوی دیگر کارایی دیگر این نوع سایبان ها متفاوت است وبه رنگ و محل 

 نصب انها نسبت به پنجره و شرایط تهویه طبیعی در ساختمان بستگی دارد.

 سایبان ثابت 



انها از نظر ز انجا که این سایبان ها در تمامی فصل ها ثابت است کارایی ا

ایجاد سایه کارامد بر روی پنجره ها به موقعیت ساختمان و تغییرات روزانه 

و ساالنه موقعیت خورشید بستگی دارد در مورد کارایی انها محسباتی 

 صورت گرفته است.

  سایبان طبیعی 

 ایبان طبیعی عناصر طبیعی مانند درختان س

 

 محاسبه عمق سایبان 

ش های گوناگونی پیشنهاد شده است که برای محاسبه عمق سایبان رو

 مناسبترین انها از نظر کاربرد در طراحی روش محاسباتی است .

 د:از طریق فرمول زیر بدست می ای

 

H  ارتفاع سایه ای که در اثر عمق سایه بان بر روی شیشه ایجاد میشود بر : 

 حسب متر

 

D  عمق سایه بان بر حسب متر : 

 

Z   جهت تابش : 



 

N انحراف از خط جنوب  : زاویه 

 

 

 

 راهکارها : 

 عایق بندی ساختمان برای پایین امدن دما و رسیدن به دمای متعادل .۸

همیشه تهویه هوا مورد نیاز است با استفاده از ان میتوان تا حدود  .۵

 زیادی دما را کاهش داد .

 استفاده از مصالح با رنگ های روشن. .۳

 د.قسمت اعظم شیشه ها از سایه بان استفاده شو .۱

 استفاده از لباس مناسب هر فصل و تهویه مناسب. .۲

خانه های سنتی اب و هوای مرطوب  از ساخت و ساز های شب  .۳

استفاده شود و دارای رواق های باز می باشد و استفاده از سایه بان 

 های بیرونیو خانه در طبقات.

تهویه مطبوع و پمپ حرارتی با راندمان باال در این اب و هوا مقرون به  .۲

 رفه می باشد.ص

خانه های سنتی در مناطق گرم و مرطوب از پنجره های سقفی بلند و  .۱

 باز استفاده می شود.



و پاییز شیشه ها و نورگیر جهت غرب را برای کاهش گرما در تابستان  .9

 رسانده و یا بپوشانیم.

گرما زدگی می شود  و در  تابستان های بسیار گرم که باعث.۸۱

 ستفاده کنیم .زمستان باید از خورشید ا

.در تهویه مطبوع  استفاده از نیم غالب و و تهویه طبیعی خوب ۸۸

 میتواند تهویه هوا را در هوای گرم کاهش دهد یا از بین ببرد.

.رواق ها میتواننهد تهویه خنک کننده را در هوای گرم فراهم کند ۸۵

 و میتواند از ورود حشرات جلو گیری کند.

سایبان هایی که در تابستان امتداد  .پیشی گرفتن پنجره ها یا۸۳

 دارند و میتوانند تهویه هوا را کاهش و یا از بین ببرند.

. ساختمان را کوچک نگه داریم زیرا فضای بیش از حد کف باعث ۸۱

 از بین بردن انژی گرمایشی و انژی خنک کننده میشود.

د . افزایش گرما از طریق نور در خانه  میتواند مهم باشد  که بای۸۲

 کنترل شود

 ۱۲جهت باد میتواند با دیوار های بیرونی تا . جهت تهویه طبیعی ، ۸۳

 درجه به سمت ساختمان بچرخد

.کفپوش ساختمانی باریک و طوالنی میتواند در به حداکثر  ۸۲

 رساندن تهویه در اب و هوای مرطوب و معتدل کمک کند.

رما را در اقلیم لوله های زمین گ . پناهگاه های زمین در زیرزمین یا۸۱

  گرم خشک بسیار گرم بیشتر میکنند .



. یک پنکه یا تهویه طبیعی میتواند درجه خنک کننده شب را در ۸9

 سطوح داخلی ذخیره کند و تهویه هوا را انجام دهد

. برای ارتفاع تهویه متقاطع طبیعی یا استفاده از در ابید باشد  در ۵۱

ی از حریم های خصوصی فضا های دالی که باز هستند یا در عوض

 استفاده کنیم .

 


