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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 

 (معتدل و مرطوب)گرگان نالیز اقلیمی منطقه آمطالعات 

 
 

 درس معماری همساز با اقلیم
 

 

 

 
 استاد:اقای دکتر موسوی

 

 

 نجمه السادات مازاریاندانشجو:

 

  مقدمه

 سعی دارد که یک گام کوچک در مسیر رابطه قوی اقلیم و معماری را پیش گیرد. ساختمان های مختلف در اقلیم های انالیزاین 

متفاوت نیاز به طراحی کامل انرژی دارند و این درک و شناخت منابع آب وهوای منحصربه فرد محل موردنظر و تاثیر آن بر 

عملکرد ساختمان را برای معماران، سازندگان، پیمانکاران و صاحبان خانه ضروری می سازد. طراحی و بازسازی ساختمان هایی 

در درجه اول به درک دقیق از شرایط اقلیمی محل موردنظر وابسته اند با داشتن آگاهی  که واقعا پاسخگو به شرایط اقلیمی اند

حی ای پیش می رویم که آسایش فضایی و اقلیمی را طرا سوی به آن طراحی ضوابط آگاهانه رعایت و اقلیمهای الزم درزمینه 

ش اقلیمی منجر به طراحی اقلیمی خواهد شد. فراهم می کند. این طراحی آگاهانه همان طراحی اقلیمی است. مطالعات و دان

برای رسیدن به این مرحله باید داده های اقلیمی خوبی در دسترس باشد. برای اینکه بتوان رابطه بین معماری و اقلیم را برقرار 

ت نه وضعیت زیسکرد، استفاده از نرم افزارهای گرافیکی یکی از بهترین و راحت ترین کارها است. در این مقاله به عنوان نمو

در نرم افزار کالیمیت و اکسل موردبررسی قرار گرفت و خروجی ها به صورت گراف و نمودار باعث درک  گرگاناقلیمی شهر 

شده است. این مقاله نشان می دهد که درک دقیق از آب وهوای محلی با استفاده از نرم افزار گرگان دقیق از شرایط اقلیمی 

 .اقلیمی و ایجاد یک معماری زیست محیطی و پایدار می شود کالیمیت باعث افزایش دانش
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 اطالعات پایه

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

 عوامل اقلیمی •

 عوامل انسانی •

 عوامل ساختمانی •

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

 مرحله ی یک: •

 و بررسی شرایط اقلیمی تحلیل

 مرحله ی دو: •

 گرگانتعیین محدوده ی آسایش و استاندارد دمای آسایش 

 مرحله ی سه: •

 هریک از مسائل ساختمانی استخراج می شوند طراحی برای راهکارها ومعیارهای بهینه مصرف انرژی

 انرژی

 مصنوع اقلیم
 محیط  

 آسایش
 انسان
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 :میگردده اصلی ارائ به ترتیب زیر درچهار الیهو داده های گردآوری شده در  اطالعات پایه

 توضیح عوامل اقلیمی: •

، باد  نسبی، رطوبت  بازه ی دمایی،دمای موثر ، PETاسایش گرمایی با شاخص،  به روش های مختلف طبقه بندی اقلیمی

 اطالعات اقلیمی و ارائه ی تصویری:

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

 باد، تابش خورشید، دمای زمین

 بحث پایه در مورد دمای آسایش انسانی •

 گرگاناستاندارد دمای آسایش  •

 گرگاناطالعات پایه اب وهوای 

 .این کشور واقع استشمال ایران در های استان یکی از گلستانیکی از کالنشهرهای ایران و مرکز استان  گرگان
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  نبه روش های گوناگو گرگانمنطقه طبقه بندی اقلیمی 

ای ه هایی هستند. این روشها برای اقلیم بندی اقلیمی وجود دارد که اکثر آنها دارای زیر مجموعه روشهای مختلفی برای طبقه

 .مختلف مرزهای نسبی تعیین میکنند. این مرزها اکثراً بر اساس دما و بارش ترسیم میشوند

 

 1به روش های طبقه بندی مختلف گرگان منطقهسی اقلیم ربر1جدول

 

 

 

 

 

 

                                            
 .ac.irhttp://jwsc.gau، 1931نشریه پژوهش های حفاظت اب و خاک، جلد بیست و دوم، شماره پنجم، استخراج از  1

 جمعیت

 نفر ۶۷۶٬۰۵۳

 تراکم جمعیت

 نفر در هکتار  ۴۶٫۱۵

 کیلومتر مربع ۶۴ مساحت

 متر ۵۱۱ ارتفاع از سطح دریا

 گرادسانتی ۵۱ میانگین دمای ساالنه

 مترمیلی ۱۱۴تا  ۴۴۴ میانگین بارش ساالنه

 روز 17 روزهای یخبندان ساالنه

 روش طبقه بندی ردیف

 

 نوع اقلیم

 مدیترانه ای دمارتن 1

 نیمه مرطوب معتدل امبرژه 2

 بسیار مرطوب ایوانف 9

 معتدل ضریب اعتدال 1

 معتدل کوپن 5

 نیمه خشک متوسط سیلیانینف 6

http://jwsc.gau.ac.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 براساس ضریب خشکی دمارتن گرگان منطقهاقلیم بررسی

 T مقدار بارندگی ساالنه برحسب میلیمتر و P دست می آید. در این رابطهبه  I=P/T+10 ضریب خشکی دمارتن از رابطه

با بارندگی ساالنه نسبت مستقیم و با درجه  (I) متوسط درجه حرارت ساالنه برحسب سانتیگراد است. ضریب خشکی دمارتن

رف خشک بودن منطقه است. دلیل باال بودن رطوبت و کم شدن آن مع I حرارت ساالنه نسبت عکس دارد. بنابراین بزرگ بودن

منطقه نوع اقلیم تعیین می شود. اقلیم  2از جدول  I در روش دمارتن هشت نوع اقلیم مشخص شده که با توجه به مقدار

درجه سانتی گراد و ضریب خشکی  1.75میلی متر بارندگی و میانگین حرارت  696ساله دارای  21براساس معدل  گرگان

 2.استقرار گرفته  ایمدیترانه درنوع اقلیم  2971

      دمارتن روش به اقلیمی بندی طبقه 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براساس روش سیلیانینف گرگانمنطقه اقلیم  بررسی

مقدار کل  p∑ در این رابطه .بیان می شود C=∑P/∑T این روش براساس رابطه گرما و رطوبت استوار است و به صورت

 T∑ درجه بیشتر باشد و 11بارندگی برحسب میلیمتر برای ماه هایی از سال است که در آن ماه ها میانگین درجه حرارت از 

منطقه نوع اقلیم به روش سیلیانینف ذکر شده است. اقلیم  9ر همان دوره زمانی است. در جدولمقدار تجمعی درجه حرارت د

 3نیمه خشک متوسط قرار گرفته است . 1730با ضریب هیدروترمیک گرگان 

 

 سیلیانینف روش به اقلیمی بندی طبقه 9 جدول 

 

                                            
 (http://jwsc.gau.ac.ir،1931نشریه پژوهش های حفاظت اب و خاک، جلد بیست و دوم، شماره پنجم،  ،) استخراج از  2
 طهمان 9

 (I)خشکی ضریب اقلیم نوع

 1-5 فراخشک

 5-11 بیابانی

 11-21 خشک نیمه

 21-21 ای مدیترانه

 21-20 مرطوب نیمه

 20-95 مرطوب

 A 55-95 نوع مرطوب خیلی

 B <55 نوع مرطوب خیلی

 C اقلیم نوع

 >5/0C بیابانی

http://jwsc.gau.ac.ir/
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 با استفاده از ضریب خشکی آمبرژهگرگان  منطقهاقلیم بررسی

               این رابطه باامبرژه استفاده می شود.  کلیموگرافی ی مختلف در طبقه بندی آمبرژه ازبرای تشخیص آب و هواها

Q2 = 2000 P / M2-m2 }  }   .در این رابطهتعریف میشود m ال برحسب میانگین حداقل دمای سردترین ماه س

میانگین بارندگی ساالنه برحسب  P میانگین حداکثر دمای گرم ترین ماه سال برحسب درجه کلوین و Mدرجه کلوین، 

است  m: 3/4c و   M:32Cگرگانبا توجه به اینکه برای  .یا ضریب خشکی است Q و ستون عمودی معرف .میلیمتر است

 می باشد. نیمه مرطوب معتدلن تقسیم بندی از نوع ایدراقلیم گرگان  Q:77/1برابر با مختصات و ضریب 

 

 

 

 

 

 

 

 1اقلیم نمای امبروژه 1تصویر

 به روش ایوانف گرگانمنطقه اقلیم بررسی

از رابطه به دست  E این روش براساس رابطه بین بارندگی ساالنه، میانگین درجه حرارت و رطوبت ماهانه استوار است و مقدار

متوسط رطوبت  R متوسط دمای ماهانه برحسب درجه سانتیگراد و Tارندگی برحسب میلمیتر، مقدار ب P می آید که در آن

 را برای هر ماه محاسبه و سپس E ابتدا باید مقدار (I) نسبی ماهانه برحسب درصد است. برای تعیین ضریب رطوبتی ایوانف

∑E را به دست آورد. با توجه به مقدار I با مقدار گرگانمنطقه .شود تعیین می6نوع اقلیم به کمک جدولI=1.68  در نوع

 5قرارگرفته است. بسیارمرطوباقلیم 

                                            
 (طبقه بندی اقلیمی شرق دریای خزر دشت گرگان، اسماعیل شاهکوهی) 1
 (گرگان، اسماعیل شاهکوهی طبقه بندی اقلیمی شرق دریای خزر دشت)5

 C ≥7/0 >5/0 استپی

7/0 جنگلی استپ ≤C 
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 طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف 6ولجد

 

 

 

 

 براساس سیستم طبقه بندی کوپن منطقه گرگاناقلیم بررسی

 .ر سیستم طبقه بندی کوپن سه نوع آب هوا شامل بیابانی، استپی و مرطوب از یکدیگر متمایز می شوند که به کمک جدولد

و با توجه به  (P)، بارندگی ساالنه برحسب سانتیمتر (T) رادو با استفاده از پارامترهای میانگین دمای ساالنه برحسب سانتیگ

حداقل بارش مرطوبترین ماه سال بیشتر از سه برابر خشکترین ماه سال باشد و بارش . زمان وقوع بارش تعیین می شوند

ای معتدل و .بنابراین براساس این طبقه بندی اقلیم گرگان دارای آب و هو میلیمتر است 91خشکترین ماه سال کمتر از 

 CSa.6 ) (مرطوب است

 

 طبقه بندی اقلیمی به روش کوپن .جدول

 

 

 

 

                                            
 (طبقه بندی اقلیمی شرق دریای خزر دشت گرگان، اسماعیل شاهکوهی) 6

 

 I ضریب رطوبتی اقلیم نوع

5/1 مرطوب بسیار مناطق ≤ I 

 I≤13/1≥1 جنگلی مرطوب مناطق

 I≤33/1≥6/1 جنگلی استپ مناطق

 I≤53/1≥9/1 استپی مناطق

 I≤23/1≥19/1 بیابانی مناطق

 I≤12/1≥1 صحرایی مناطق

 زمستانی بارندگی نامشخص بارندگی تابستانی بارندگی اقلیم

 P<T+14 P<T+7 P<T بیابانی

 T+14<P<2 (T+14) T+7< P< 2 (7+T) T<P<T2 استپی

 P>(T2+14) P>(T2+7) T2<P مرطوب
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 رتی به روش اولگیمحدوده اسایش روزانه حرابررسی

 

  .گرگانزیست اقلیمی  جدول2تصویر

 دما و تغییرات درجه حرارت

در مقایسه با تغییرات بارندگی به مراتب از نظم کمتری برخوردار است. اما ممکن است تغییرات تغییرات ساالنه درجه حرارت 

ایجاد دو یا چند فصل زراعی شود. شرایط حرارت عمده ساالنه در مناطق مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. بدین گونه باعث 

بیانگر مقدار انرژی موجود در محیط جهت تبدیل شدن عناصر معدنی و رطوبت به بافت گیاهی است. حداقل دمای رخ داده در 

یی درجه سیلسیوس )در ژوئیه( رخ داده است که نوسان دما 15ژانویه( و حداکثر آن درجه سیلسیوس )در  11ایستگاه گرگان 

درجه سلسیوس) در ژانویه( و  1/9متوسط دمای ساالنه (. 0درجه سلسیوس می باشد جدول ) 55النه این ایستگاه مطلق سا

درجه سلسیوس می باشد.   9/23درجه سلسیوس )در آگوست( بوده است که نوسان متوسط دمای ساالنه  92/.حداکثر  آن 

ان می باشد از نظر ماهیانه نیز گرمترین ماه ژوئیه و سردترین ماه گرمترین فصل سال تابستان و سردترین فصل سال زمست

  سال ژانویه می باشد.

 حداکثر مطلق فصلی ایستگاه گرگان _: تفاضل دمای حداقل 8جدول شماره 

 فصول           زمستان  بهار  تابستان  پاییز 

 دمای مطلق  5/98 98 8/93 1/93

                                            
 ( 2.5ص1931اولگی )کسمایی یاقلیم -جدول زیست  .
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فصل تابستان دارای ضریب تغییرات کمتری است و به این ترتیب پاییز، بهار و زمستان  آماری مشخص گردید که با بررسی های

 در رتبه های بعدی قرار دارند و مشاهده شد یک رابطه معکوس بین دما و ضریب تغییرات وجود دارد.

 

ط بررسی فصلی روند دمای متوسدمای متوسط ساالنه و متوسط حداقل و حداکثر ساالنه دارای روند تغییر معناداری نمی باشد. با 

ایستگاه گرگان می توان دریافت که، تنها روند دمای پاییز ثابت است و تابستان دارای روند ناچیز افزایشی بوده و زمستان و بهار 

 روند نامنظم دما را دارند.
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    ساله ایستگاه گرگان 71: دما )به درجه سلسیوس( میانگین کل و دوره های 9جدول شماره 

 

 میانگین 

 

 پاییز 

 

 تابستان 

 

 بهار

 

 زمستان

 فصول

دوره های 

 زمانی

17/71 9/11 5/26 0/21 2/3 
 دوره اول 

(13.2_1356) 

17/71 
9/11 

 دوره دوم  0/. 21 6/26

(1303_13.9) 

18/71 
9/11 

 دوره سوم  3 21/. 3/26

(2115_1331) 

 میانگین کل دوره 3 3/21 26/. 9/11 15/71

 

 رات زمانی و مکانی آن بارش و تغیی

مان زتغییرات زمانی و مکانی بارش از ویژگیهای اصلی اقلیم ایران است. پدیده بارندگی به دلیل تغییرپذیری بسیار زیاد خود در 

 _2115و مکان به عنوان متغیرترین عامل جو شناسایی شده است. میانگین بارندگی ساالنه ایستگاه گرگان طی دوره آماری 

میلیمتر بیشترین بارش فصلی را به خود اختصاص داده است، بعد از آن زمستان  5/211میلیمتر بوده که پاییز با  622، 1356

میلیمتر در رتبه های بعدی قرار دارند جدول)(. در نمودار رژیم اماری بارش نیز می  6/31و تابستان با  1/199، بهار با 2/136با 

ریب تغییرات پی برد به طوری که تابستان بیشترین و پاییز کمترین ضریب تغییرات توان به یک رابطه معکوس بین بارش و ض

(. پس می توان نتیجه گرفت که از نظر دمایی تابستان ولی از لحاظ بارش پاییز مطمئن ترین فصل گرگان 5و1را دارد نمودار )

ه بارش ماهیانتصاص داده است و ماه جوالی کمترین بیشترین سهم از بارش سالیانه را به خود اخ %12میباشند. مارس و نوامبر با 
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

(. گرگان بیشترین بارش خود را پاییز و زمستان ) مارس و نوامبر(دریافت می کند که در این زمان بادهای .و6را دارد نمودار )

 غربی به دلیل عرض جغرافیایی باال، در منطقه مستقرند و عوامل صعود هوا را به همراه خود می آورند.

 

 

ساعته از بارش کل پی خواهیم برد. این  21با استفاده از نمودار نسبت بارش ماهانه به بارش حداکثر روزانه ما به سهم بارش 

قدر کمتر باشد نشان دهنده ی اقلیم متعادل تر و هر قدر بیشتر باشد نشانه ی اقلیم نامتعادل تری است و خشک بودن  سهم هر 

 در ایران چون تابستان خشک و زمستان مرطوبی داریم، این نسبت در تابستان زیاد و در زمستان اقلیم را نشان می دهد. معموال

ساعته در فصول تابستان، پاییز و زمستان قابل توجه  21(. در نمودار و جدول دوره ای کاهش نسبت بارش 0کم است نمودار)

 است. فصل بهار نیز روند منظمی را نشان نمی دهند.
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 

 ساعته ب بارش کل ایستگاه گرگان 17نسبت بارش  : 73ره جدول شما

 زمستان  بهار  تابستان  پاییز 
 فصول

 دوره های زمانی       

1/12 5/51 2/52 5/92 
 دوره اول 

(13.2_1356) 

90 0/10 5/95 1/92 
 دوره دوم 

(1303_13.9) 

2/9. 3/16 5/12 2/2. 
 دوره سوم 

(2115_1331) 

 میانگین کل دوره 91/. 1/19 1/51 1/93
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

می باشند باال بودن مقدار این کاهش بدین معناست و می  111/1بارندگی متوسط ساالنه دارای روند کاهشی معنادار در سطح 

بارندگی  2115توان با تکیه بر آن پیش بینی ارائه نمود که در صورت حفظ روند میانگین ساالنه سایر عوامل اقلیمی در سال 

 (. 1( و جدول شماره )3میلی متر خواهد رسید. نمودار شماره ) 1/539شهر گرگان به 

 سا له ایستگاه گرگان 73: بارش ) به میلیمتر( فصلی و کل و دوره های  77جدول شماره

 

 رطوبت نسبی 

رطوبت نسبی عبارت است از مقدار بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که اگر در همان درجه حرارت می داشت به صورت 

ه صورت درصد بیان می شود. رطوبت نسبی با تغییر درجه حرارت رابطه معکوس دارد. فصل زمستان اشباع می بود. این نسبت ب

در رتبه  % 0/65و تابستان با  % 2/66(، بهار با %1./9(، پاییز )%2./5دارای رطوبت نسبی باالیی نسبت به سایر فصول است )

ستان و پاییز را در برودت آنها و ورود بادهای غربی دانست. های بعدی قرار دارند. می توان دلیل افزایش رطوبت نسبی فصل زم

روند های سالیانه، حداقل و حداکثر رطوبت نسبی گرگان روند افزایشی معناداری نشان می دهد. در کل می توان روند افزایشی 

وندها و بررسی های دوره ( . با توجه به ر12( و جدول شماره )11نمودار شماره )تمام فصول را مشاهده کرد رطوبت نسبی در 

 

 مجموع      

 

 پاییز      

 

 تابستان         

 

 بهار            

 

 زمستان         

 فصول

 یزمان یدوره ها                

 

       .19 

 

       0/22. 

 

        1./161 

 

        1./161 

 

      3/226 

 دوره اول 

(13.2_1356) 

 

       1/612 

 

      . /136 

 

      6/119 

 

       6/119 

      

      0/132 

 دوره دوم 

(1303_13.9) 

 

      9/51. 

 

       1.. 

 

        6/122 

 

        6/122 

 

       3/160 

 دوره سوم 

(2115_1331) 

 کل دوره نیانگیم 2/136        1/199          6/31         5/211        622       
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می توان پیش بینی نمود که رطوبت نسبی ساالنه در سال  111/1ای میانگین رطوبت نسبی و روند افزایشی معنادار در سطح 

 درصد خواهد رسید. 1/01به  2115

 : میانگین رطوبت نسبی دوره ای و کل ایستگاه گرگان71جدول شماره 

 

 میانگین     

 

 پاییز        

 

 تابستان        

 

 بهار           

 

 زمستان         

 فصول

 یزمان یدوره ها

 

      1/61 

 

      5/6. 

 

        5/53 

 

        ./61 

 

      ./60 

 دوره اول 

(13.2_1356) 

 

        1/63 

 

         9/.1 

 

         9/6. 

 

          6. 

 

        3/.1 

 دوره دوم 

(1303_13.9) 

 

        6/.9 

 

       1/.6 

 

         ./.1 

 

         3/.1 

 

        3/.6 

 دوره سوم 

(2115_1331) 

 کل دوره نیانگیم 2./5         2/66         0/65        1./9        63        
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 رژیم یخبندان

است که دمای هوا به پایین تر از صفر از نظر هواشناسی و آب و هواشناسی برودت هوا را سرما می نامند و یخبندان حالتی 

درجه سلسیوس برسد. از نظر فیزیکی علت اصلی حدوث یخبندان، اختالف دمای اجسام و موجودات یا گیاهان از یک طرف و 

ه روز بیشترین تعداد روزهای یخبندان را دارند. از ما .2هوای اطراف آنها از طرف دیگر می باشد. از نظر ماهانه ماه ژانویه با 

روز   1ماه سال عاری از یخبندان است البته آوریل نیز  .مارس تا نوامبر یخبندانی در ایستگاه گرگان مشاهده نمی شود )

ساله می توان دریافت که تعداد روزهای  .1(. از بررسی های دوره ای 12و  11یخبندان دارد که قابل اغماض است( نمودار )

شد، در حالی که در پاییز روند افزایشی منظمی ندارد در بهار و تابستان هم روزهای با در حال افزایش می بایخبندان زمستان 

 دمای زیر صفر درجه گزارش نشده است. 

 

 : تعداد روزهای یخبندان ایستگاه گرگان79جدول شماره

 بهار  تابستان  پاییز  مجموع 
 زمستان 

فصول   دوره های 

 زمانی 

 دوره اول  787 0 0 17 232

(13.2_1356) 

 دوره دوم  272 7 0 30 243

(1303_13.9) 

 دوره سوم  768 0 0 49 271

(2115_1331) 
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 کل دوره نیانگیم 781 33/0 0 3/43 6/230

 

 سرعت و جهت وزش باد 

جابه جایی هوا نشات می گیرد و معلول سلسله فرایندهایی است که به تبع تابش باد پدیده ای است پویا که از حالت و 

نورخورشید پدید می آیند. باد دو مولفه سرعت و جهت دارد. اطالعات مربوط به سمت و سرعت باد می تواند در کاهش 

ستفاده از نیروی باد، همچنین خسارات ناشی از وزش بادهای شدید به محصوالت، استفاده از امکانات طبیعی هر منطقه جهت ا

در محاسبات نیاز آبی گیاهان کاربرد داشته باشد.با بررسی سرعت و سمت باد می توان گفت که بادهای با جهت غربی باد 

(. با محاسبه درصد وقوع 19و نمودار 11باد جنوب غربی بیشترین فراوانی را دارند )جدول غالب گرگان می باشد. بعد از آن

نیز بادهای با  نات می وزند. بعد از ان 11_.1می توان به نتایج زیر دست یافت. بیشترین بادهای گرگان با سرعت سرعت بادها 

 نات در ساعت می باشد. 93/15سرعت متوسط باد ( 11نات در سرعت بیشترین فراوانی را دارند )نمودار ._11سرعت 

 درصد : مشخصات بادها بر اساس جهت و سرعت بر حسب77جدول شماره 
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 نتیجه گیری 

دمای گرگان دارای روند با ثبات معناداری است و نوسان دمایی آن بسیار ناچیز است. بارش روند معناداری را با سیر نزولی 

نشان می دهد با بررسی روند بارش ها مشاهده می شود که بارش در تمام فصول رو به کاهش است. رطوبت نسبی روند 

بین ماه های مارس تا نوامبر یخبندان درصد افزایش یابد.  3./0به  2115که انتظار می رود در سال  افزایشی معناداری دارد

تغییر اقلیم جهانی در این منطقه بر دما اثر محسوسی نداشته ولی موجب مشاهده نمی شود. در مجموع نتیجه گیری شد که 

نات فراوانی وقوع بیشتری را دارند. اگر  11_ .1با سرعت  باد غالب گرگان غربی است و باد های کاهش بارندگی گردیده است.

نات باد غالب خواهد بود. اقلیم گرگان بر اساس روش  96/15مجموع سرعت و جهت باد را در نظر بگیریم باد غربی با سرعت 

 ین اقلیم استقرارآمبرژه نیمه مرطوب معتدل و بر اساس روش کوپن آب و هوای مدیترانه ای، تعیین شده است. از خصوصیات ا

بر منطقه حاکم است ولی در زمستان    CTپرفشار جنب حاره در تابستان و خشکی این فصل است. در این فصل توده هوای 

پرفشار جنب حاره عقب نشینی کرده و بادهای غربی بر منطقه حاکم است ولی در زمستان پرفشار جنب حاره عقب نشینی 

وارد  CPو    MPم شده و بارشهای زمستانه را ایجاد می کنند. در این فصل توده هواهای کرده و بادهای غربی بر منطقه حاک

 منطقه می شوند.
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 گرگان خالصه ی اطالعات آب و هوایی 

 

 گرگاناطالعات آب و هوایی  15جدول 

 تحلیل و بررسی

 گرگان تحلیل و بررسی دمای خشک 

 

 روزانه ی دمای خشکنمایه ی سایکرومتریک حداقل/حداکثر  5تصویر



    

19 
 

 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 

 

 نگرگانمایه ی جدول زمانی ماهیانه ی دمای خشک  6تصویر 
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 گرگان خیسنمایه ی جدول زمانی ماهیانه ی دمای  .تصویر 

 

 

 

 

 گرگان خیسدمای رکود نمایه ی جدول زمانی ماهیانه ی  0تصویر 
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 گرگاننمایه ی سه بعدی دمای خشک ماهیانه ی 3تصویر 

 

 گرگان طوبت نسبی تحلیل و بررسی ر

 

 گرگان نمایه ی ماهانه ی رطوبت نسبی11تصوی
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 گرگان یرطوبت نسب ی انهیماه یجدول زمان ی هینما 11 ریتصو

 

 و جنوب شرقی( )شرق  گرگانتحلیل و بررسی تابش در 

 

 در جهت شرق گرگان بازه ی کامل تابش روزانه ی  12تصویر
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 مطالعات انالیز اقلیمی منطقه گرگان)معتدل و مرطوب( 7931

 

 جنوب شرقدر جهت  گرگان بازه ی کامل تابش روزانه ی  19تصویر

 

 

 در جهت جنوب شرقیگرگان نمایه ی جدول زمانی بازتاب تابش  14تصویر 
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 شرقدر جهت گرگان نمایه ی جدول زمانی بازتاب تابش 15تصویر 

 

 )جنوب، جنوب غربی( گرگانتحلیل و بررسی تابش در

 

 جنوب در جهت گرگانبازه ی کامل تابش روزانه ی  16تصویر 
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 غربی جنوب در جهت گرگانبازه ی کامل تابش روزانه ی  .1تصویر 

 

 

 در جهت جنوب غربی گرگاننمایه ی جدول زمانی بازتاب سطحی تابش  10تصویر 
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 در جهت جنوبگرگان نمایه ی جدول زمانی بازتاب سطحی تابش 13تصویر 

 

 )غرب، شمال غربی( گرگانتحلیل و بررسی تابش در

 

 در جهت غرب گرگانبازه ی کامل تابش روزانه ی  21تصویر 
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 یغربشمال در جهت  گرگانبازه ی کامل تابش روزانه ی  21تصویر 

 

 

 

 در جهت شمال غربی گرگان نمایه ی جدول زمانی بازتاب سطحی تابش 22تصویر
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 در جهت غرب گرگاننمایه ی جدول زمانی بازتاب سطحی تابش  29تصویر 

 )شمال، شمال شرقی(گرگان تحلیل و بررسی تابش در 

 

 در جهت شمال گرگان بازه ی کامل تابش روزانه ی 21تصویر 
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 در جهت شمال شرقی گرگانبازه ی کامل تابش روزانه ی  25تصویر 

 

 

 در جهت شمال شرقی   گرگان نمایه ی جدول زمانی بازتاب سطحی تابش 26تصویر 
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 در جهت شمال  گرگان نمایه ی جدول زمانی بازتاب سطحی تابش .2تصویر 

  

  )ساالنه( گرگانتحلیل و بررسی تابش در 

 

 گرگانمودار سایکرومتریک تابش افقی جهانی در ن 20تصویر 
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 گرگاننمایه ی جدول زمانی ماهانه ی تابش افقی جهانی در 23تصویر 

 

 

 گرگانجدول زمانی ماهانه ی تابش مستقیم معمول در  نمایه ی 91تصویر 
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گرگانتحلیل و بررسی پوشش آسمان در 

 

 گرگاننمودار سایکرومتریک پوشش آسمان در  91تصویر 

 

 گرگانپوشش آسمان در 92تصویر 
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 پوشش آسمان گرگان ی انهیماه یجدول زمان ی هینما 99ریتصو

 گرگانتحلیل و بررسی باد در

 

 گرگانجدول زمانی ماهانه ی سرعت باد در  نمایه ی 91تصویر 
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 گرگاننمودار سایکرومتریک سرعت باد در  95تصویر 

 

 

 گرگانچرخ باد فصل بارش در  96تصویر 
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 گرگانچرخ باد فصل زمستان در .9تصویر 

  تحلیل و بررسی مقایسه ای دمای خشک و رطوبت نسبی

 

 (UCLA, Climate Consultant Software) سبیمقایسه ی دمای خشک و رطوبت ن 90تصویر          
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 تحلیل و بررسی مقایسه ای دمای خشک و نقطه ی شبنم

 

 (UCLA, Climate Consultant Software) مقایسه ی دمای خشک و نقطه ی شبنم  93تصویر 

 گرگانتحلیل و بررسی نیاز به سایه اندازی در 

 

 گرگاندسامبر )فصل های تابستان و پاییز( در  21ئن تا ژو 21نمودار نیاز به سایه اندازی از  11تصویر 
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 گرگانژوئن )فصل های زمستان و بهار( در  21دسامبر تا  21نمودار نیاز به سایه اندازی از  11تصویر 

 گرگانتحلیل و بررسی دمای آسایش تطبیقی در 

 با نمودار سایکرومتریک کرمانتحلیل و بررسی دمای آسایش در 

 

 مودار سایکرومتریک( آسایش تطبیقی ساعتی برای بهار و تابستان، آوریل تا سپتامبر )تنها مدل تطبیقی()ن 12تصویر 
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 با نمودار سایکرومتریک کرمانتحلیل و بررسی دمای آسایش در 

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

 درصد3.3سایه اندازی روی پنجره ها  –

 درصد3.1جرم حرارتی باال  –

 درصد8.3جرم حرارتی باالی مورد استفاده در شب  –

 درصد7.7سرمایش تبخیری مستقیم  –

 درصد8.5سرمایش تبخیری دو مرحله ای  –

 درصد 13.1تهویه ی آسایش تطبیقی  –

 درصد11.5تهویه با پنکه  –

 درصد 73.53دمای داخلی تولید شده  –

 درصد 3.3 پایینمصالح با جرم حرارتی تابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در  –

 درصد3.3تابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در مصالح با جرم حرارتی باال  –

 درصد 73.9رطوبت زدایی به تنهایی  –

 درصد 13.5سرمایش و در صورت نیاز رطوبت زدایی توام  –

 درصد 5.3و در صورت نیاز کاهش رطوبت توام  گرمایش –

 درصد 77.7اندارد آسایشبر مبنای است قواعد و روش ها –
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 )نمودار سایکرومتریک( آسایش تطبیقی ساعتی برای زمستان، دسامبر تا فوریه )تنها مدل تطبیقی(19تصویر 

 

 با نمودار سایکرومتریک کرمانتحلیل و بررسی دمای آسایش در 

 در طراحی ساختمانی عبارتند از: کرمان زمستانبرخی معیارهای پیشنهادی برای 

 درصد 3اندازی روی پنجره ها سایه  –

 درصد 3جرم حرارتی باال  –

 درصد 3جرم حرارتی باالی مورد استفاده در شب  –

 درصد 3سرمایش تبخیری مستقیم  –

 درصد 3سرمایش تبخیری دو مرحله ای  –

 درصد 3تهویه ی آسایش تطبیقی  –

 درصد 3تهویه با پنکه  –
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 درصد 77.8دمای داخلی تولید شده  –

 درصد3 پایینیره شده در مصالح با جرم حرارتی تابش خورشیدی مستقیم ذخ –

 درصد3تابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در مصالح با جرم حرارتی باال  –

 درصد3حفاظت در برابر باد در فضای بیرونی –

 درصد3رطوبت زدایی به تنهایی –

 درصد 88.1توام  رطوبت زداییو در صورت نیاز گرمایش  –

 درصد  3آسایشبر مبنای استاندارد  قواعد و روش ها –

 راهکارها وتکنیک های طراحی کنش پذیر

 :دو دسته بندی اصلی

 )قواعد طراحی کنش پذیر )معیارها 

 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 –

 کارکرد زمینیسیستم های دو  –

 دریافت مستقیم خورشیدی –
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 دیوار خورشیدی –

 نمای دو جداره –

 نمای سبز –

 آسمان نماها و نور آسمان –

 حیاط مرکزی –

 
 طراحی کنش پذیر ساختمان )قواعد(راهکارهای 

 قواعد طراحی کنش پذیر سایت

 طراحی فضای سبز -طراحی منظر  –

                      

 بهار و تابستانغربی برای محافظت در برابر باد  جنوبو جنوب جانمایی درخت ها در جهت 
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 : نوع درخت ها در جهت غرب 20 ریتصو       : جانمایی فضای سبز برای جلوگیری از آفتاب و سایه اندازی بر ساختمان.2تصویر 

 ها آب نما –طراحی منظر  –

 ابش را جذب می کند، بنابراین فضای آب به خنک سازی تبخیری یاری می رساند. آب به طور نسبی ت

 .اطراف آبنما خنک تر از فضاهای دیگر است

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

 استفاده از فضای سبز و آبنماها با هم 

 :آبنما در جهت جنوب برای 

 ر تابستانبهترین تاثیر آب بر خنک سازی با عبور از فضای سبز د

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

 :ایجاد سایه بر آب با درختان برگریز برای خنک کردن آب در تابستان و گرم کردن آب در زمستان برای 

 سرمایش تابستانی 

 گرمایش زمستانی 

 چون سقف خنک به دلیل رطوبت باال در استفاده از آبنماها به عنوان سیستم سرمایش برای بدنه های ساختمان هم

 .بهتر است گرگانتابستان برای 

 یانداز هیخودسا ای محافظت –شکل ساختمان  –
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 خود سایه اندازی ساختمان با یک طراحی مناسب ساختمانی  شکل ساختمانی محافظ را میسر می سازد 

 دیواره های بیرونی ساختمان همچنین می بایست بر هم سایه بیندازند 

 با نمای کمینه در شرق و غرب برای کاهش تابش مستقیم بر سطوح ساختمان در تابستان طراحی 

 کاهش نمای جنوبی 

 حفظ فشردگی 

 بام شکل –شکل ساختمان 

دسامبر به عنوان کمترین زاویه ی تابش قائم زمستانی  21تاریخ  19بهترین زاویه ی بام، زاویه ی قائم تابش خورشید در ساعت 

 اشد. بنابراین به عبارت زیر خواهد بود:در جهت جنوب می ب

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

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

 ها مورد بررسی قرار می گیرند استفاده نماید.

 فضای داخلیبرنامه ریزی 

 جهت جنوب فضاهای با بیشترین زمان استفاده: •

 جهت شمال فضاهای با کمترین زمان استفاده: •

 جهت های شمال، شمال غربی و غرب گاراژ و فضاهای سرویس و انباری: •

 

 : برنامه ریزی فضای داخلی23تصویر 
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ل روز زمستان و خنک شدن شب یا تخته سنگ یا یک شومینه سنگی باعث ذخیره انرژی خورشیدی در طوکاشی  -

 های تابستان می شود.

 

 زمستانبرای  ی خورشیدقرار دادن پنجره ای عریض در جهت شمال و جنوب برای دریافت نور و گرما –

و کاشتن فضای سبز در غرب و شرق برای سایه بیشتر در فصل قرار دادن پنجره های با عرض کم در جهت غرب  –

 تابستان

 قرار دادن پنجره های با عرض زیاد در جهت جنوب برای تامین گرما در زمستان و داشتن سایه در تابستان –
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 ..سایش محیط را در شب کاهش دهید، دمای آ یبرای کاهش مصرف انرژی گرمایش –

 

 

عایق اضافی ممکن است از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و با یکنواخت تر نگه داشتن دمای داخلی ، راحتی  –

 .سرنشینان را افزایش دهد
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یم و کن چراغ ها، افراد و تجهیزات از خود گرما تولید میکنند پس با عایق بندی محکم و صحیح میتوانیم گرما ذخیره –

 نیاز به وسیله گرمایشی نداشته باشیم. 

 

 کوره با راندمان باال باید اثربخش باشد –
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 .باعث گرم و سرد شدن انرژی میشودساختمان را کوچک طراحی کنید، زیرا ساختمان بزرگ 

 

 .دی منفعل روشن استلعاب دو جداره با کارایی باال در غرب را فراهم می کند اما در جنوب برای حداکثر افزایش خورشی
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جهت وزش در به خوبی سایه زده و  پنجره، اگر تهویه طبیعی خوب می تواند تهویه هوا را در هوای گرم کاهش یا از بین ببرد

 . نسیم غالب باشد

 
و  های در برای تسهیل تهویه متقابل ، در قسمتهای مخالف ساختمان با دهانه های بزرگتر روبرو با باد در صورت امکان ، دهانه

 .پنجره را در طرف مقابل قرار دهید
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 .یا سایبان های قابل استفاده می توانند تهویه هوا را کاهش داده یا از بین ببرند شوپنجره های باز

 

 تعیین محل ترموستات راحتی داخلی برای کاهش مصرف انرژی تهویه مطبوع
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 کند و تهویه هوا را کاهش یا از بین ببرد.یک پنکه یا تهویه طبیعی میتواند سرمای شب را ذخیره 

 

درجه یا بیشتر خنک تر به نظر برسند ، بنابراین تهویه  5در روزهای گرم فن های سقفی یا حرکت هوای داخل خانه می توانند 

 .مطبوع کمتری الزم است
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 افزایش گرمای ایجاد شده را کاهش دهد.تا  استفاده کنیممتریال های رنگ روشن از ساختمان ها  یبرا -

 

 گرم و خشک خوب کار می کنند.های مسطح در آب و هوای سقف  -
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 .رآمد باشدتهویه هوا یا پمپ حرارتی با راندمان باال باید در این آب و هوا از نظر اقتصادی کا

 

برای تولید تهویه پشته ، حتی اگر سرعت باد کم باشد ، حداکثر ارتفاع عمودی بین ورودی هوا و خروجی را به حداکثر می 

 .رسانید
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 از طریق تهویه در هوای گرم دمای آسایش را فراهم کنند و از بروز حشرات جلوگیری کنند.رواق ها و پاسیو ها میتوانند 

 

 منفعل در آب و هوای معتدل از ساخت و سازهای سبک استفاده شده است. خانه های سنتی
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از سقف های بلند و پنجره های بلند کارآمد محافظت شده توسط الیه  گرم و مرطوبخانه های سنتی منفعل در آب و هوای 

 های عمیق و ایوان ها استفاده می شود.

 

 نتایج داده ها و جمع بندی 

هوایی شهر گرگان، معماری بناهای این شهر از نوع معماری مناطق معتدل و مرطوب می باشد. هدف  با توجه به شرایط آب و

ز شرایط اقلیمی و محیطی بوده است. در بناهای شهر گرگان همسازی اهای شهر گرگان، استفاده بهینه  در طراحی بناها و خانه

 اقلیم با معماری مشهود می باشد. 

 های طراحی بنا و خانه های شهر گرگان را به صورت زیر بیان نمود: به طور کلی می توان ویژگی

 استفاده از حیاط مرکزی و ساخت فضا در پیرامون آن -

 جانمایی پنجره ها در دیواره خارجی ساختمان) تعداد پنجره ها در طبقه همکف کمتر و در طبقه فوقانی بیشتر است( -

 ساختمان؛ رد آجر و خشت نظیر بنایی مصالح از زیاد استفاده -

 ؛))ترک سه( طبقه سه آمده پیش سقف( چوبی و پوش سفاش دار شیب های سقف از گیری بهره -

 نگه منظور به متر 3 ارتفاع و متر سانتی 6 * 4  ابعاد به چوبی های ستون قرارگیری ها، تراس کف کردن فرش آجر -

 سقف؛ های چوب داشتن

 بسته؛ بازو فضای بین رابط عنوان به ایوان چون هم باز نیمه فضاهای از استفاده -

 بنا ساخت در گرا درون و گرا درون نیمه گرا، برون النپ نوع سه از استفاده -

 به شود رعایت باید گرگان شهر های خانه محیطی شرایط در تغییر برای که هایی شاخص و ضوابط مجموع، در -

 :باشد می زیر صورت

  هوا؛ کوران از بیشتر وری بهره منظور به هم، از فاصله با و پراکنده بافت در ها خانه جانمایی -

  بنا؛ داخل به گرما نفوذ کاهش دلیل به غربی شرقی راستای در ها خانه یریگ جهت -

 و حرارتی نوسانات کننده تعدیل عایق، نقش باال، حرارتی ظرفیت با ساختمان نمای در بنایی مصالح از استفاده -

  خورشید؛ اشعه و گرما مقابل در بنا کننده ممقاو

  فضایی؛ مراتب سلسله رعایت -

 هوای طبیعی تهویه و کردن خنک برای خانه طرف دو یا و طرف چهار در ایوان و تراس مانند ریعناص از استفاده -

  خانه؛ داخل
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 ساروج؛ مالت نظیر باران، آب نفوذ برابر در ممقاو مصالح از استفاده -

 تهویه منظور به( پالن در هم روی به رو صورت به ها آن دادن قرار و نما بیرون در بازشوها و ها پنجره جانمایی -

  ؛)دوطرفه طبیعی

  اقلیمی؛ دالیل به روها گربه و رطوبت دفع های لکانا از استفاده -

 به رطوبت نفوذ از جلوگیری منظور به زمین سطح از باالتر وط حیا کف به نسبت همکف طبقه سطح گرفتن ارتفاع -

  ساختمان؛

 در ساختمان از حفاظت دلیل به دهآم پیش و ای طره دار، شیب های سقف سرشیرها، نظیر عناصری از استفاده -

  باران؛ بارش برابر

 با همساز معماری های شاخص و ضوابط از ،)نشین زمستان و نشین تابستان( فصل چهار صورت به ها خانه طراحی -

  گرگان می باشد. ومیب ایه هخان اتمطالع از  اقلیم
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