
 

 پروژه معماری همساز با اقلیم برای شهر زاهدان
 میهمساز با اقل یدرس معمار

 

 استاد:اقای دکتر موسوی

 

 خانم نامجودانشجو:

 

 

 کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه جعفری

 98-97نیمسال دوم سال تحصیلی

 

 مقدمه 

بینی مواردی در جهت تحقق بخشیدن به این  توجه به اهداف عمده ی طراحی اقلیمی در هر منطقه ی آب و هوایی و پیش

اهداف، موجب سازگاری و هماهنگی ساختمانها با شرایط اقلیمی و موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و هویت یافتن معماری 

نمای در هر اقلیم خواهد شد. بنابراین با توجه به ویژگیهای اقلیمی منطقه ی مورد مطالعه، اعمال روشهای مذکور می تواند راه

مناسبی در بهره برداری از شرایط محیطی باشد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که در صورت استفاده از مصالح متناسب 

با اقلیم )دارای مقاومت کافی در برابر تبادل حرارتی( در ماههای اردیبهشت تا مرداد در روز نیاز به استفاده از کولر آبی وجود 

هر تا اسفند در شب استفاده از وسایل گرمایشی چاره ناپذیر است. با توجه به وضعیت حرارتی شب و روز، دارد و در ماههای م

ماه از سال یعنی از آبان تا اردیبهشت انباشت گرما در جدار ساختمان ضروریست.  7گروه رطوبتی و نوسان ماهیانه دما در حدود 

شبانه در هوای آزاد مناسب است. شکل قرارگیری ساختمان باید شمالی، ماههای تیر، مرداد و شهریور وضعیت شهر برای خواب 

جنوبی باشد )محور طویل تر ساختمان در جهت شرق به غرب(. بازشوها باید از نوع متوسط باشند. بام ها و دیواره ها باید از نوع 

 سنگین و با زمان تاخیر زیاد باشند. 

 به نام خدا
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 اطالعات پایه

 

 ی باید شامل بخش های اصلی زیر باشند:دمای آسایش و مطالعات اقلیم

 عوامل اقلیمی •

 عوامل انسانی •

 عوامل ساختمانی •

 

 بنابراین روند اصلی پژوهش بر طبق این سه عامل به عبارت زیر است:

 مرحله ی یک: •

 تحلیل و بررسی شرایط اقلیمی

 مرحله ی دو: •

 زاهدانتعیین محدوده ی آسایش و استاندارد دمای آسایش 

 مرحله ی سه: •

 مسائل ساختمانی استخراج می شوند هریک از طراحی برای هکارها ومعیارهای بهینه مصرف انرژیرا

 

 :میگرددارائه به ترتیب زیر و داده های گردآوری شده در  اطالعات پایه

یش باد، شدت دمای خشک، دمای بحرانی، دمای نقطه ی شبنم، رطوبت نسبی، بارش، روزهای مرطوب، دمای گرمایش و سرما

 د، تابش خورشید، دمای زمینبا

 بحث پایه در مورد دمای آسایش انسانی •

 زاهداناستاندارد دمای آسایش  •
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 زاهداناطالعات پایه اب وهوای 

 

 مرکز شهر زاهدان1تصویر

 زاهدانموقعیت جغرافیایی شهر

 از زابل شهرستان هب شرق مالش از جنوبی خراسان استان به شمال از کیلومتر ۳٫1۵۲شهرستان زاهدان دارای مساحتی بالغ بر 

 . میشود نزدیک ایرانشهر و خاش به جنوب از و کرمان استان به غرب

 اطالعات عمومی کلی شهر زاهدان 1جدول

 اطالعات کلی

  ایران کشور

سیستان و بلوچستان استان  

 زاهدان مرکز

های پیشیننام  دزاب 

 ۱۳۱۶ سال شهرستان شدن

 مردم

جمعیت  ۵۸۹٫۶۷۲  (۱۳۹۵) نفر 

۲۰٪ رشد جمعیت  مثبت 

 تراکم جمعیت
۱۸/۴  

 نفر بر کیلومتر مربع

 جغرافیای طبیعی

۵۸۱٬۳۶ مساحت  کیلومتر مربع 

وهواآب  

رمتمیلی ۷۲ بارش ساالنه  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iran.svg?uselang=fa
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 مقایسه با رش با دو ره های گذشته ۲تصویر

 

             

 مقایسه بارش فصلی زاهدان  ۳تصویر                    
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 تعداد روزھاي داغ در دو دوره

 

 مقایسھ تعداد روزھ اي داغ در دو دوره

 
    زاهدان وساالنه توزیع روزهای داغ ماهانه 4تصویر

 

 ندان در دو دورهمقایسھ تعداد روزھاي یخب

 

 تعداد روزھاي یخبندان در دو دوره

 

 زاهدان  وماهانه توزیع روزهای یخبندان ساالنه ۵تصویر

 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

DEC APR JAN FEB MAR MAY JUNEJULY AUG SEP OCT NOV 

 روز

 داغ )
  
 گذشتھ ( روزھاي

  
 دوره

 ) دوره
  
 آینده ( روزھاي

  
 داغ

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

 روز

JULY AUG SEP OCT NOV DEC JUNE JAN FEB MAR APR MAY 

 یخبندان
  
 ) دوره ( گذشتھ

    

  
 آینده (

  
 ) دوره

  
 یخبندان



 برای شهر زاهدان همساز با اقلیم درسپروژه 

 
 

5 

 دمای خشک

 سانتیگراد در ژوالی درجه ی ۳0میانگین حد اکثر دمای خشک  •

 ودسامبر سانتیگراد در ژانویه درجه ی 8میانگین حد اقل دمای خشک  •

 

 درجه ی سانتیگراد زاهدانمای خشک آمار ماهیانه ی د 6تصویر 

 نقطه شبنم

 

 درجه ی سانتیگراد زاهدان نقطه شبنمآمار ماهیانه ی  7تصویر 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Monthly Temperature Average 8 11 15 22 25 29 30 28 23 19 12 8
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 نسبی رطوبت

 

 صددر زاهدان رطوبت نسبیآمار ماهیانه ی  8تصویر 

 

 سرعت باد

 

 به متر بر ثانیه زاهدان باد آمار ماهیانه ی سرعت 9یر تصو

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Daily Average Humidity % 49 45 33 28 23 20 23 21 23 29 39 43
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آمار ماهیانه ی رطوبت نسبی زاهدان

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Monthly Average of Wind Speed 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3
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 جهت باد

 شمالشرقی و  شمال جهت باد در تابستان: •

 غربشمال غربی و  جهت باد در زمستان: •

 

 1درجه ۲70، غرب = 180جنوب =  زاهدانباد ماهیانه ی  10تصویر 

 تابش خورشید

 

 ۲زاهداندر  ی خورشیدماهانه  حرکتنمودار مسیر 11صویر ت

                                                           
1 )UCLA, ClimateConsultant 6.0 Software) 
 

 .ار بهره گرفته میشودرشیدی در ماه های مختلف سال از این نمودکه برای تخمین سمت خورشید و ارتفاع خو)مسیر حرکت خورشید( انالما نمودار 2

 .ه شده استدسامبر با آبی کمرنگ نمایش داد 11ژوئن تا  11ژوئن با رنگ آبی پر رنگ و از  11دسامبر تا  11مسیر حرکت خورشید از 
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 وضعیت اسمان

 

 ۳زاهدانپوشش آسمان در میزان   1۲تصویر 

 سمناناستاندارد دمای آسایش 

 .«4حالتی ذهنی که بیانگر رضایت از دمای محیط می باشد»دمای آسایش: 

 به طور کلی سه عامل اصلی بر دمای آسایش تاثیرگذار هستند:

 عوامل جسمی )مرتبط با فعالیت، جنسیت، تندرستی، و سن( –

 عوامل جداکننده )مرتبط با پوشش( –

 عوامل محیطی –

 عوامل محیطی:

 دمای هوا •

 تابش •

                                                           
3 )Software 6.0UCLA, Climate Consultant ( 

 
4 .)2004Dunn, Brager, Brown et al., ( 
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 رطوبت •

 باد •

  آسایش تطبیقیدمای 

ساختمان واقع در آمریکای شمالی، اروپا، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و  160بر پایه ی مطالعات به دست آمده از 

به صورت معادله ی  برای بدست اوردن دمای اسایشنتیجه این معادله ۵استرالیا، اشرا استاندارد تطبیقیی را ارائه نموده است.

 ارائه شده است: خشکای زیر بین دمای خنثی و دم

𝑇𝑛 = 17.8 + 0.31 𝑇𝑜 

Tn = دمای خنثی )آسایش( به درجه ی سانتیگراد 

To = دمای خشک به درجه ی سانتیگراد 

 درجه ی سانتیگراد در ژانویه18.۳7میانگین دمای آسایش =  کمترین •

 ژوالیدرجه ی سانتیگراد در ۲7.7۲میانگین دمای آسایش =  بیشترین •

 

 6به درجه ی سانتیگراد زاهداناستاندارد دمای آسایش تطبیقی  1۳تصویر 

                                                           
5 )2002de Dear and Brager, ( 

تا  ۲۲و دی دیر)اشرا( بین  دمای آسایش تطبیقی براگر اطالعات آب و هوایی ایشرا و بنا بر مدل بازه ی استاندارد دمای آسایش بر اساس 6

 درجه ی سانتیگرادخواهد بود ۲8

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Average 20/28 21/21 22/45 24/62 25/55 26/79 27/1 26/48 24/93 23/69 21/52 20/28
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 زاهدانخالصه ی اطالعات آب و هوایی 

 

 زاهداناطالعات آب و هوایی  ۲جدول 

  

WEATHER DATA SUMMARY 

Location: zahedan, iran  

Latitude/ Longitude: 29.47 North 60.88 East 

Time Zone from Grinwich: 4 

Data Source:                          WMO Station Number 

Elevation: 1609m 
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 و بررسی تحلیل

  دمامیانگین تحلیل و بررسی 

 

 بررسی میانگین دما در زاهدان 14تصویر

 و بارش دمامیانگین تحلیل و بررسی 

 
 زاهدانبررسی میانگین دما و تابش در  1۵تصویر
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 سرعت بادتحلیل و بررسی 

 
 بررسی میانگین سرعت باد در زاهدان 16تصویر

 زاهدانتحلیل و بررسی دمای خشک 

 

 نمایه ی سایکرومتریک حداقل/حداکثر روزانه ی دمای خشک 17تصویر 
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 زاهداننمایه ی جدول زمانی ماهیانه ی دمای خشک  18تصویر 

 

 

 زاهداننمایه ی سه بعدی دمای خشک ماهیانه ی  19تصویر 



 برای شهر زاهدان همساز با اقلیم درسپروژه 

 
 

14 

 زاهدانتحلیل و بررسی رطوبت نسبی 

 

 زاهدان ماهانه ی رطوبت نسبی سه بعدی نمایه ی ۲0تصویر

            

 زاهدانتحلیل و بررسی پوشش آسمان در 

 

 زاهداننمودار سایکرومتریک پوشش آسمان در  ۲1تصویر 
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 زاهداننمایه ی جدول زمانی میانگین ماهانه ی پوشش آسمان در  ۲۲تصویر 

 زاهدانتحلیل و بررسی باد در 

 

 زاهداننمایه ی جدول زمانی ماهانه ی سرعت باد در  ۲۳تصویر 
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 زاهداننمودار سایکرومتریک سرعت باد در  ۲4تصویر 

 

 

 زاهدانباد فصل بارش در  هچرخ ۲۵تصویر 
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 زاهدانباد فصل زمستان در  هچرخ ۲6تصویر 

  تحلیل و بررسی مقایسه ای دمای خشک و رطوبت نسبی

 
 7مقایسه ی دمای خشک و رطوبت نسبی ۲7تصویر 

                                                           
7  (UCLA, Climate Consultant Software) 
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 تحلیل و بررسی مقایسه ای دمای خشک و نقطه ی شبنم

 

 8مقایسه ی دمای خشک و نقطه ی شبنم  ۲8تصویر 

 زاهدانتحلیل و بررسی نیاز به سایه اندازی در 

 
 دانزاهدسامبر )فصل های تابستان و پاییز( در  ۲1ژوئن تا  ۲1نمودار نیاز به سایه اندازی از  ۲9تصویر 

                                                           
 همان منبع. 8
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 نزاهدای زمستان و بهار( در ژوئن )فصل ها ۲1دسامبر تا  ۲1نمودار نیاز به سایه اندازی از  ۳0تصویر 

 

 زاهدانتابش خورشید در تحلیل و بررسی 

 

 زاهدانژوئن )فصل های زمستان و بهار( در  ۲1دسامبر تا  ۲1از  تابش خورشیدنمودار  ۳1تصویر 
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 زاهدان( در پاییزو  تابستاندسامبر  )فصل های  ۲1تا ژوئن ۲1از  تابش خورشیدنمودار  ۳۲تصویر 

 

 مقایسه ای دمای آسایش و دمای خشک تحلیل و بررسی

 

 زاهداندمای آسایش و دمای خشک در  ۳۳تصویر 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Average of Thermal Comfort 20/28 21/21 22/45 24/62 25/55 26/79 27/1 26/48 24/93 23/69 21/52 20/28

Average Dry Bulb 8 11 15 22 25 29 30 28 23 19 12 8
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 زاهدانتحلیل و بررسی دمای آسایش تطبیقی در 

 با نمودار سایکرومتریک زاهدان تحلیل و بررسی دمای آسایش در

 

 ا مدل تطبیقی(سپتامبر )تنه)نمودار سایکرومتریک( آسایش تطبیقی ساعتی برای بهار و تابستان، آوریل تا  ۳4تصویر 

 

 با نمودار سایکرومتریک زاهدانتحلیل و بررسی دمای آسایش در 

 در طراحی ساختمانی عبارتند از: زاهدانبرخی معیارهای پیشنهادی برای بهار و تابستان 

 درصد 0.0سایه اندازی روی پنجره ها  –

 درصد 14.۳جرم حرارتی باال  –

 درصد ۲7.6شب  جرم حرارتی باالی مورد استفاده در –

 درصد ۵8.8سرمایش تبخیری مستقیم  –

 درصد ۵8.9سرمایش تبخیری دو مرحله ای  –

 درصد 0.۲تهویه ی آسایش تطبیقی  –

 درصد 10.8تهویه با پنکه  –
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 درصد 14.9دمای داخلی تولید شده  –

 درصد 0.0 پایینتابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در مصالح با جرم حرارتی  –

 درصد 0 .0یره شده در مصالح با جرم حرارتی باال تابش خورشیدی مستقیم ذخ –

 درصد 10.۳رطوبت زدایی به تنهایی  –

 درصد 0.9و در صورت نیاز کاهش رطوبت توام  گرمایش –

 درصد۲۳.7بر مبنای استاندارد آسایش قواعد و روش ها –

 

 

 قی(نها مدل تطبی)نمودار سایکرومتریک( آسایش تطبیقی ساعتی برای زمستان، دسامبر تا فوریه )ت ۳۵تصویر 

 با نمودار سایکرومتریک زاهدانتحلیل و بررسی دمای آسایش در 

 در طراحی ساختمانی عبارتند از: زاهدان زمستانپاییز و برخی معیارهای پیشنهادی برای 

 درصد 0سایه اندازی روی پنجره ها  –

 درصد 0جرم حرارتی باال  –
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 درصد 0جرم حرارتی باالی مورد استفاده در شب  –

 درصد 0.۲ش تبخیری مستقیم سرمای –

 درصد 0.۲سرمایش تبخیری دو مرحله ای  –

 درصد 0تهویه ی آسایش تطبیقی  –

 درصد 0تهویه با پنکه  –

 درصد ۳1.۳دمای داخلی تولید شده  –

 درصد 0.0 پایینتابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در مصالح با جرم حرارتی  –

 درصد 0.0ارتی باال تابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در مصالح با جرم حر –

 درصد0.0ت در برابر باد در فضای بیرونیحفاظ –

 درصد 0.8رطوبت زدایی به تنهایی  –

 درصد 67.۳و در صورت نیاز کاهش رطوبت توام  سرمایش –

 درصد  0.6قواعد و روش ها بر مبنای استاندارد آسایش –
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 راهکارها وتکنیک های طراحی کنش پذیر

 

 دو دسته بندی اصلی:

 

 طراحی کنش پذیر )معیارها( قواعد •

 قواعد برنامه ریزی و طراحی کنش پذیر سایت –

 قواعد طراحی ساختمان کنش پذیر –

–  

 روش های )تکنیک های( طراحی کنش پذیر •

 تهویه ی طبیعی –

 موانع تابش –

 سقف خنک –

 سقف سبز –

 سیستم های دو کارکرد زمینی –

 دریافت مستقیم خورشیدی –

 دیوار خورشیدی –

 نمای دو جداره –

 نمای سبز –

 آسمان نماها و نور آسمان –

 حیاط مرکزی –
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 جهت گیری ساختمانفرم و

 دهد زهاجا سایت وضع که صورتی در یابد گسترش غربی –در این مناطق فرم ساختمان بهتر است در طول محور شرقی 

 افتاب تابش از ار یبارحرارت کمترین نماهایی چنین زیرا قرارگیرد جنوب و شمال به رو است بهتر ساختمان ابعاد بزاگترین

 . میکنند دریافت

 

 جهت گیری با بیشترین نما در شمال و جنوب ۳6تصویر 

 

 طراحی فضای سبز -طراحی منظر 

آبنما خنک تر از  آب به خنک سازی تبخیری یاری می رساند. آب به طور نسبی تابش را جذب می کند، بنابراین فضای اطراف

 فضاهای دیگر است.

 ای تبخیر و کاهش دریافت گرما با قواعد زیر استفاده نمود:پس، می توان از آب بر

 استفاده از فضای سبز و آبنماها با هم •

 آبنما در جهت جنوب برای: •

 بهترین تاثیر آب بر خنک سازی با عبور از فضای سبز در تابستان –

 دریافت گرما از آبنما به عنوان منبع ذخیره ی گرما در زمستان –

 برای: ان برگریز برای خنک کردن آب در تابستان و گرم کردن آب در زمستانایجاد سایه بر آب با درخت •

 سرمایش تابستانی –

 گرمایش زمستانی –

 دلیل استفاده از آبنماها به عنوان سیستم سرمایش برای بدنه های ساختمان همچون سقف خنک به –

 بهتر است زاهدانرطوبت باال در تابستان برای 

 



 برای شهر زاهدان همساز با اقلیم درسپروژه 

 
 

26 

 قواعد طراحی ساختمان کنش پذیر

 قواعد طراحی ساختمان کنش پذیر را می توان در بخش های زیر دسته بندی کرد:

 شکل ساختمان •

 برنامه ریزی فضای داخلی •

 نماسازی •

 سایه اندازی •

 جرم حرارتی •

 

 فشردگی-شکل ساختمان

 دو هدف عمده را در مورد شکل ساختمان باید دنبال کرد:

ات مناسب ز طریق حجم فشرده و در نظر گرفتن تمهیدپوشش بدنه ی خارجی ساختمان در برابر عوامل خارجی ا •

 برای نماهای جهات گوناگون

جهت ایجاد سایه  به کارگیری سایه بان و فضای میانی برای ایجاد ضخامت و فاصله اندازی در بدنه ی ساختمان در •

 در اکثر اوقات

 

 نمودار نسبت حجم به سطح ۳7تصویر 
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 رای کاهش انتقال دماکمترین نسبت  سطح به حجم ب ۳8تصویر 

 اندازی خودسایه یا محافظت –شکل ساختمان 

 دخود سایه اندازی ساختمان با یک طراحی مناسب ساختمانی  شکل ساختمانی محافظ را میسر می ساز •

 دیواره های بیرونی ساختمان همچنین می بایست بر هم سایه بیندازند •

 مستقیم بر سطوح ساختمان در تابستانطراحی با نمای کمینه در شرق و غرب برای کاهش تابش  •

 کاهش نمای جنوبی •

 حفظ فشردگی •

 بام شکل •

یه ی تابش قائم دسامبر به عنوان کمترین زاو ۲1تاریخ  1۳بهترین زاویه ی بام، زاویه ی قائم تابش خورشید در ساعت 

 زمستانی در جهت جنوب می باشد. بنابراین به عبارت زیر خواهد بود:

Altitude = 90 – Latitude = 90 – 38 = 52 Degree 

ای دیگری که در بخش اگر طراحی این شکل بام مشکل است بنابراین طراح می تواند از ابزار سایه انداز بر بام یا تکنیک ه

 سی قرار می گیرند استفاده نماید.تکنیک ها مورد برر

 بازشوها

 چهار مورد مهم در بازشوها:

 جهت بازشوها •

 شیشه ی پنجره ها •

 ح پنجره ها به دیوارنسبت سط •

 پنجره های خورشیدی •



 برای شهر زاهدان همساز با اقلیم درسپروژه 

 
 

28 

 

 9شیشه ها باید کمترین میزان انتقال و اتالف دما را میسر کنند ۳9 تصویر

 

 (WWR) دیوار به پنجره سطح ی بهینه نسبت –بازشو ها 

 

 نسبت بهینه ی سطح پنجره به دیوار را می توان از معادله ی زیر محاسبه نمود:

𝑤𝑤𝑟 =
(𝑎 × 𝑏)

(𝐻 ×𝑊)
 

• H  ارتفاع دیوار = 

• W  طول دیوار = 

• a ارتفاع پنجره = 

• B طول پنجره = 

          wwr  در جهت جنوب 0.۳= حداقل 

                                                           
9 )nsultant SoftwareUCLA, Climate Co( 
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 بیان نسبت سطح پنجره به دیوار 40تصویر 

 

 حرارت ی ذخیره محل و کف به شیشه سطح نسبت –بازشوها 

 0.11کمینه ی کافی نسبت سطح شیشه )جنوب( = مساحت فضای داخلی ضربدر  •

 0.۲۵بیشینه ی کافی نسبت سطح شیشه )جنوب( = مساحت فضای داخلی ضربدر  •

 

 پنجره های خورشیدی 41تصویر 
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  بیرونی ابزارهای سایه اندازی

 :ابزارهای سایه اندازی دو دسته بندی اصلی

 ابزارهای سایه اندازی بیرونی •

 یابزارهای سایه اندازی داخل •

 

 برای جهت های مختلف یبیرون ابزارهای سایه اندازی ۳جدول 

 

 

 ( یا سایه بان هایزاهدان)طراحی شده برای عرض جغرافیایی پیش آمدگی پنجره ها  4۲تصویر 

 دقابل تنظیم )باز برای تابستان و بسته برای زمستان( می توانند دما را کاهش دهند یا متعادل کنن

 

 نوع ابزار سایه اندازی جهت

)سایه بان افقی الزامی وسایه بان عمودی جنوب

 مناسب میباشدپیشنهاد میشود(

 سیستم افقی ثابت

 سیستم عمودی متحرک )سایه بان عمودی پیشنهاد میشود(شرق و غرب

 نیازی به سایه اندازی نیست شمال
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 10زاویه ی سایه ی افقی و عمودی )تعیین سایه اندازی سایه بان های عمودی و افقی(

 پنجره ی زاویه –خورشید )آزیموت( زاویه ی سایه ی افقی = زاویه ی افقی 

HAS = Solar Azimuth – Windows Orientation 

 زاویه ی سایه ی عمودی )تعیین سایه اندازی سایه بان های افقی(

𝑉𝑆𝐴 = 𝑡𝑎𝑛−1 (tan[𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒] / cos[𝐻𝑆𝐴]) 

 

 

 (ALT)د و زاویه ی عمودی خورشی   (VSA)ایه ی عمودی و زاویه ی س (HAS)زاویه ی سایه ی افقی  4۳تصویر 

 

 :برای محاسبه سایه بان افقی برای نمای جنوبی از فرمول زیر میتوان استفاده کرد

 

𝑫𝒆𝒑𝒕𝒉 (𝒅) =
𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕

𝒕𝒂𝒏𝑽𝑺𝑨
 

 11° Altitude9.64°Azimuth / 1.224, 1st April = 12.30pmSun position  

HSA = solar azimuth - پنجرهorientation= 224.1 – 180 = 37.2 

  VSA = 64.9 

                                                           
:               از طریق وبسایت زیر نیز میسر است)VSA(و زاویه ی سایه ی عمودی  )HAS(محاسبه ی زاویه ی سایه ی افقی  برای 10

http://www.ausdesign.com.au/articles/calc.html 

 
1 1 (1st April has the lowest sun path within the over-heated, summer period.)  
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 4.0 یدیحساب خورش نیتوسط ماش درجهت جنوب محاسبه شده  لیآور 01در دیخورش هیزاو 4جدول 

Solar Angles for zahedan, South Facing Fenestration April 01 

Time Azimuth (⁰) Altitude (⁰) HSA (⁰) VSA (⁰) 

11:00 179.8 64.5 0.2 64.5 

11:30 196.8 63.6 16.8 64.6 

12:00 211.8 60.9 31.8 64.7 

12:30 224.1 56.9 44.1 64.9 

13:00 233.8 51.9 53.8 65.2 

13:30 241.5 46.4 61.5 65.6 

14:00 247.9 40.5 67.9 66.2 

14:30 253.2 34.4 73.2 67.1 

15:00 257.9 28 77.9 68.5 

15:30 262.1 21.6 82.1 70.9 

16:00 226 15.1 86 75.6 

16:30 269.8 8.6 89.8 88.5 

17:00 273.5 2.1 93.5 -30.8 

 

Sunrise Azimuth: 85.39°                   Local SunsetTime: 17 : 09 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sunset Azimuth: 274.61°                  Total Sun Hours:   12 hours and 18 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Receiving plane: Vertical                   Wall azimuth angle: 180 

 

 

 :فرمول زیر طریق  از  زاهدان محاسبه سایه بان افقی برای نمای جنوبی

Depth (d) =
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

tan𝑉𝑆𝐴
 

Depth (d) =
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

tan𝑉𝑆𝐴
 = 

1800

tan64.9
 = 843mm 
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 ی در زاهدانبرای نمای جنوبافقی  بانزاویه ی سای عمق و44تصویر                                

 

       Device for South façade بیرونی:  سایه اندازی 

 

 جدول ۵ محاسبه درصد سایه اندازی در یک سال برای ارتفاع 1۵00 میلیمتر ، عمق 84۳ سانتی متر بر اساس شکل 441۲

 MORNING AFTERNOON   -صبح     - عصر

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

Jan    4% 24% 35% 41% 45% 46% 45% 41% 35% 24% 4%    Jan 

Feb    20% 41% 52% 58% 61% 62% 61% 58% 52% 41% 20%    Feb 

Mar    72% 83% 88% 90% 91% 91% 91% 90% 88% 84% 73%    Mar 

Apr     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     Apr 

May      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      May 

Jun       100% 100% 100% 100% 100%       Jun 

Jul      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      Jul 

Aug     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     Aug 

Sep    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    Sep 

Oct    33% 54% 64% 69% 71% 72% 71% 69% 64% 54% 33%    Oct 

Nov    8% 28% 40% 46% 50% 51% 50% 45% 40% 28% 8%    Nov 

Dec    2% 20% 31% 38% 42% 43% 42% 38% 31% 20% 1%    Dec 

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

 MORNING  AFTERNOON  

 

                                                           
1 2 (Gronbeck, Christopher, Sustainable By Design Website, Overhang Annual تحلیل و بررسی Online Software, 
2019) 

 

64.9 

843

mm 
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  :است ریما به شرح ز محاسبهشود و  یاستفاده م متریلیم 100با ضخامت  یافق سایباندومحاسبه 

 

Depth (d) = Height / tan (VSA) = 850 / tan (64.9°) = 398mm 

 

 

 برای نمای جنوبی افقی بانزاویه ی سای عمق و4۵تصویر 

 1۳4۵متر بر اساس شکل  یلیم۳98، عمق  متریلیم 0081ارتفاع  یسال برا کیدر  اندازی هیمحاسبه درصد سا 6جدول 

 Slat Thickness 100 mm, Slat Spacing 850 mm, 398 mm depth 

 MORNING  AFTERNOON  

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

Jan    10% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 40% 30% 10%    Jan 

Feb    30% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 30%    Feb 

Mar    70% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 80% 80% 70%    Mar 

Apr     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     Apr 

May      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      May 

Jun       100% 100% 100% 100% 100%       Jun 

Jul      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      Jul 

Aug     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     Aug 

Sep    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    Sep 

Oct    40% 60% 60% 70% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 40%    Oct 

Nov    20% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 40% 30% 20%    Nov 

Dec    10% 30% 40% 40% 50% 50% 50% 40% 40% 30% 10%    Dec 

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

 MORNING  AFTERNOON  

                                                           
1 3 (Gronbeck, Christopher, Sustainable By Design Website, Overhang Annual تحلیل و بررسی Online Software, 
2019) 

 

64.9 

398

mm 
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 4.0 یدیحساب خورش نیتوسط ماش درجهت غرب محاسبه شده  ژانویه ۲1در دیخورش هیزاو 7جدول 

Sunrise Azimuth: 62.8°                        Local Sunset Time: 17 :  55 hrs                                                                                                                                                   
Sunset Azimuth: 297.2°                       Total Sun Hours:13 hours and 54 minutes                                                                                                                                               
Wall azimuth angle: 90                           Receiving plane: Vertical                                                                                                                

Solar Angles for zahedan, East Facing Fenestration June 21 

Time Azimuth (⁰) Altitude (⁰) HSA (⁰) VSA (⁰) 

7:00 81.5 36.9 8.5 37.2 

7:30 84.6 43.4 5.4 43.5 

8:00 87.8 49.9 2.2 50 

8:30 91.4 56.5 1.4 65.5 

9:00 95.8 63 5.8 63.1 

9:30 101.8 69.4 11.8 69.8 

10:00 111.5 81.3 42.2 83.5 

10:30 132.2 78.1 57.6 83.5 

11:00 184.2 84 94.2 -89.6 

11:30 231.7 80.7 141.8 -82.6 

12:00 250.1 74.9 160.1 -75.8 

 

 4.0 یدیحساب خورش نیتوسط ماش درجهت غرب محاسبه شده  ژوئن ۲1در دیخورش هیزاو 8جدول 

Solar Angles for zahedan, West Facing Fenestration June 21 

Time Azimuth (⁰) Altitude (⁰) HAS (⁰) VSA (⁰) 

12:00 (Noon) 250.1 74.9 160.1 -75.8 

12:30 259.1 68.6 169.1 -69 

13:00 264.8 62.1 174.8 -62.2 

13:30 269.1 55.6 179.1 -55.6 

14:00 272.6 49.1 182.6 -49.1 

14:30 275.8 42.6 185.8 -42.7 

15:00 278.8 36.1 188.8 -36.4 

15:30 281.8 29.7 191.8 -30.2 

16:00 284.7 23.3 194.7 -24 

16:30 284.7 17.1 197.7 -17.9 

17:00 290.9 10.9 200.9 -11.6 
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)محاسبه در زمستان برای استفاده از بیشترین تابش افتاب (سایه بان عمودیزاویه   

 

زاویه سایه اندازی عمودی 46تصویر   

𝑫𝒆𝒑𝒕𝒉 (𝒅) =
𝒘𝒊𝒅𝒕𝒉

𝒕𝒂𝒏(𝑯𝑺𝑨)
 

𝑴𝒊𝒅𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆 = 𝟗𝟎 –  (𝑳 + 𝟐𝟑. 𝟓) 

𝑴𝒊𝒅𝒔𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆 = 𝟗𝟎 –  (𝑳 − 𝟐𝟑. 𝟓) 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒏𝒐𝒙 𝒏𝒐𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆 = 𝟗𝟎 –  𝑳 

L = Latitude 

So it will be as the following for zahedan: 

Midwinter noon sun angle = 90 – (29.47 + 23.5) = 37.03 

Midsummer noon sun angle = 90 – (29.47 – 23.5) = 84.03 

Equinox noon sun angle = 90 – 29.47 = 60.53 

 

 
برای جهت های شرق وغرب زاویه سایه بان عمودی 67تصویر  
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Table 9 East façade سایه اندازی percentage calculation of a year for 1500 mm width of بادow, Slat 
Thickness 10 mm, Slat Spacing 100 mm, 150 mm depth of vertical louvres according Figure 47 1 4 

 MORNING  AFTERNOON  

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

Jan    10% 50% 100% 100% 100% 100%         Jan 

Feb    30% 60% 100% 100% 100% 100%         Feb 

Mar    40% 80% 100% 100% 100% 100%         Mar 

Apr   20% 60% 100% 100% 100% 100% 100%         Apr 

May   30% 70% 100% 100% 100% 100% 100%         May 

Jun   40% 80% 100% 100% 100% 100% 100%         Jun 

Jul   40% 70% 100% 100% 100% 100% 100%         Jul 

Aug   30% 60% 100% 100% 100% 100% 100%         Aug 

Sep   10% 50% 90% 100% 100% 100% 100%         Sep 

Oct    30% 70% 100% 100% 100% 100%         Oct 

Nov    20% 50% 100% 100% 100% 100%         Nov 

Dec    10% 50% 90% 100% 100% 100%         Dec 

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

 MORNING  AFTERNOON  

 

Table 10 West façade سایه اندازی percentage calculation of a year for 1500 mm width of بادow, Slat 
Thickness 10 mm, Slat Spacing 100 mm, 150 mm depth of vertical louvres according Figure 47 1 5 

 MORNING  AFTERNOON  

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

Jan          100% 100% 100% 50% 10%    Jan 

Feb          100% 100% 100% 60% 30%    Feb 

Mar          100% 100% 100% 80% 40%    Mar 

Apr          100% 100% 100% 100% 60% 20%   Apr 

May          100% 100% 100% 100% 70% 30%   May 

Jun          100% 100% 100% 100% 80% 40%   Jun 

Jul          100% 100% 100% 100% 70% 40%   Jul 

Aug          100% 100% 100% 100% 60% 30%   Aug 

Sep          100% 100% 100% 90% 50% 10%   Sep 

Oct          100% 100% 100% 70% 30%    Oct 

Nov          100% 100% 100% 50% 20%    Nov 

Dec          100% 100% 90% 50% 10%    Dec 

 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00  

 MORNING  AFTERNOON  

                                                           
1 4 (Gronbeck, Christopher, Sustainable By Design Website, Overhang Annual تحلیل و بررسی Software, 
2019) 
1 5 (Gronbeck, Christopher, Sustainable By Design Website, Overhang Annual تحلیل و بررسی Software, 
2019) 
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 یطوبت نسبرو  میکه کمبود آب نداشته باش ی)در صورتشیسرما نیجهت تام یریتبخ یاستفاده از خنک کننده ها 48شکل 

 باشد( نییهم پا

 

 

 زنی دباشن دهش بنص ماب تپش رس تا رس ھک دمیکن یرگیوجل دنش رمگ)از راقب یا ھقور یاھزفل( دشیورخ ورن یراب نعیوام 49شکل 

 تسا رثوم خشکو  رمگ وایھدر اب و 
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 ۵0تصویر

 

 

  دهنیاختمان ق  رار م   سکنن  د و ج  رم را در داخ  ل  یاس  تفاده م ی رونیب قیاز ع ا هیبلند پا یا وارهید شتریب۵1تصویر

 کنند. یرا اض  افه م میا تم  اس مس  تق  یو  میا اتص  ال مس  تق  ید و 
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 استفاده از آنها یبه جا ای ،یکرک یاستفاده از درب ها ای ،یعیمتقاطع طب هیارتقاء تهو یباز طرح برا یاستفاده از فضا ۵۲شکل 

 

 

 

رده ومانع تبادل عمق زمین برای محافظت نوسانات جوی در ساختمان مانند یک عایق حرارتی ساختمان را احاطه ک ۵۳تصویر

 فضا میشودحرارت بین ساختمان و
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ج خنک کننده که با مانند،آسفالت،بر یاسپر ۲9 یقبل از ورود به ساختمان با فواره ها رونیب یمرطوب ساختن هوا ۵4تصویر

 .باشدیم نییتوجه به نمودار رطوبت ،در  زمستان باال و در تابستان پا

 

بام های مسطح وور وفضاهایی با ارتفاع کم طراحی ساختمان های بهم چسبیده و بازشو های کوچک ودیوارهای قط ۵۵تصویر

 تاثیر به سزایی در جلو گیری از اتالف دارد
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 نفاو طو دبااز  تا دستنھ یدار نسایباو ھبست یزکرم یاھطحیا یدارا فانیو طو خشک وایھدر اب و  یمیدق یاھ ھخان۵6تصویر

 .دنوش ظحف

 

 

 

 (دشبا نشرو نگر رگا صاوخص) دندار یرتھب ییراکانیوبیابا  رمگ وایھدر اب و  حطمسو  فصا یاھ فسق۵7تصویر
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 کند( درجه یا بیشتر هوا را خنک۵)میتواند تاتهویه طبیعی با استفاده از تهویه طبیعی پنکه سقفی ۵8تصویر

 

 

 

خانه ای  به همین دلیل افزایش گرما از چراغ ها افراد وتجهیزات تا حد زیادی نیاز های گرمایشی را کاهش میدهد و ۵9تصویر 

 را با عایق خوب نگه می دارد
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 تهویه طبیعی 

 کف مساحت از ٪۵- ٪۳ نی: بیشمال بازشو شیشه ای درجهت

 کف مساحت از ٪۲۵- ٪11 نی: بیجنوب بازشو شیشه ای در جهت

 

 بهتر هیتهو یجنوب و شمال برا جهت پوشش مناسب در 60شکل 

 

 

 رنتشاا تقابلی ھک دیربب رکا ھب فسقو  وارید یرابرا  ردس یاھ نگو ر دکنی دهستفاا نشرو نگر با ساختمانی مصالحاز  61تصویر

 دسانیرب لقداح ھبرا  مارگ تا دندار باالیی
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 ترش دهدفضاهای خارجی حفاظت شده در فضای باز میتواند مناطق زندگی را در هوای خنک و هوای سرد گس 6۲تصویر

 

 

 

و پایین امدن  درجه در شب باعث کاهش اتالف انرژی گرمایشی ۵۵مان تابا پایین اوردن دمای هوای داخل ساخت 6۳تصویر

 درجه سانتی گراد 80دمای پکیج ها تا 
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 هوا در پشت بام چهیبرج باد و در 64 تصویر

  زاهداندر شهر  یدیخورش یصفحه  ی نهیبه ی هیزاو

 در  یاب تابستانارتفاع آفت نیشتریابط فوق، بباشد. طبق رو یم یدرجه شمال ۲9.47زاهدان مرکز شهر  یبیتقر ییایعرض جغراف 

 برابر است با:  رتی اول روز

VSA(Max) = 90°- 29.47° + 23.5° = 84.03°  

 شود با:  یبرابر م زاهدان یدر تابستان برا یدیمناسب پنل خورش ی هیزاو پس

  

SPA(Max) = 90° – 84.03° = 5.97°  

 برابر است با:  یز اول ددر رو زاهدان یارتفاع آفتاب زمستان نیکمتر

VSA(Min) = 90°- 29.47° – 23.5° = 37.03°  

 شود با:  یدر زمستان، برابر م زاهدان یبرا یدیمناسب پنل خورش ی هیزاو نیبنابرا

PA(Max) = 90° – 37.03° = 52.97°  

 برابر است با:  زاهدانو اول مهر  نیاول فرورود یدر روزها دیارتفاع خورش و

VSA(Mid) = 90°- 29.47° = 60.53°  

 ا: ببرابر است  زاهداندر  یدیپنل خورش یبرا زییدر بهار و پا یدیخورش یمناسب صفحه  ی هیزاو جه،ینت در

PA(Max) = 90° – 60.53° = 29.47° 
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 شهر زاهدانبرای  اقلیمی نتیجه گیری

هد بزاگترین یت اجازه دسا وضع که صورتی در یابد گسترش غربی –در این مناطق فرم ساختمان بهتر است در طول محور شرقی 

  فتاب دریافت میکننداابعاد ساختمان بهتر است رو به شمال و جنوب قرارگیرد زیرا چنین نماهایی کمترین بارحرارتی را از تابش 

 غرب –گسترش ساختمان شرق  -1

 بیشترین سطح بازشوی ظلع جنوبی -۲

 وجود باد شکن در جنوب غرب-۳

 ن در ضلع جنوبیوجو سایه با-4

جهت آسایش ساکنین مناسب ترین جهت استقرار ساختمان ها جهت جنوب و یا  زاهداندر طراحی ومعماری مسکن شهرستان 

درجه ی جنوب شرقی است. واز احداث پنچره در سایر نماهای ساختمان بجز نمای جنوبی حتی المقدور باید جلوگیری  1۵

های افقی متناسب با طول پنچره که محاسبه گردیده است استفاده شود ، ابعاد پنچره ها نماییم ودرنمای جنوبی باید از سایبان

متناسب با سطوح فضا باید انتخاب شود واز احداث ساختمانهای بلندمرتبه تکی که باعث تجدید گردبادها می شود باید خودداری 

چه هایی برای تعبیه هوا استفاده شده بود که ازبادگیر و دری و طراحی جنوبی–بیشتر مساکن سنتی درجهت شمالی  . شود

  هیچگاه مزاحمت ایجادنکند ، این امر الزم است در معماری جدید مدنظر باشد

روردین، اردیبهشت برای شهر زاهدان، ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند، شرایط آب و ه وایی سردی دارند. ماههای مهر، آبان، ف

اد، تیر و مرداد، ای است که انسان احساس راحتی و آسایش حرارتی می کند و در ماههای خردو شهریور، شرایط اقلیمی به گونه 

های اردیبهشت، شرایط اقلیمی به گونه ای است که در این ماهها، عدم آسایش حاصل از گرمای طاقت فرسا حکمفرماست. در ماه

یل گرمازا نیست و ن به گونه ای است که نیازی به وساشهریور، مهر، آبان، فروردین و اسفند شرایط اقلیمی در ارتباط با مسک

ی شود و ولی در ماههای آذر، دی و بهمن نیاز به وسایل گرمایشی احساس م .آسایش انسان بصورت طبیعی فراهم می شود

 .باالخره در ماههای خرداد، تیر و مرداد نیز نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی احساس می شود

خورشید و جهت  ساخت بناهای سازگار با محیط به زاویه ی تابش زمستانی برنامه ریزی شهری و معماری برایطراحان باید در 

باشند. با طراحی جهت مناسب نورگیر امکان استفاده از تابش خورشیددر ماه های سرد سال را  وزش بادهای غالب توجه داشته

جلوگیری  ساختمان فضای داخل تر نور خورشید در ماه های گرم سال بهسازند و با طراحی سایه بان از ورود تابش عمودی  فراهم

معماری  شود.بر اساس مشاهدات و تحلیل های انجام گرفته، چنین نتیجه گرفته شد که در نظرگرفتن شرایط اقلیمی در طراحی

د، می توانداز بعد اقتصادی ساکن در این گونه مساکن می گذار عالوه بر اثر های متعددی که بر روی آسایش و سالمتی جمعیت

 باشد. به لحاظ مصرف انرژی نیز درخور توجه
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 زاهدانطراحی ویالی پایدار همساز با اقلیم شهر 
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