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 شهر یزد

ده ششهرستان یزد مرکز استان یزد میباشد.این شهرستان در مرکز ایران بین رشته کوه های شیر کوه و خرانق در دشت گسترده یزد و اردکان واقع 

 است.

  

 یزد شهرستان/یزد استان مرکز و استان نام

 درجه شرقی 82.43درجه شمالی و88.33 طول وعرض جغرافیایی

 رکز ایرانم موقعیت نسبی

 کیلومتر مربع888838 مساحت

 نفر8232243 جمعیت

 88 تعداد شهرستانها

 متر 8483 ارتفاع از سطح دریا

 8 منطقه زمانی از گرینویچ

 

 :   دیز ییاهو و آب تخصوصیا

  شب در پایین ارتحر جهدر  و روز در باال ارتحر جهدر و دیاز يگرما زانسو بفتاآ 

  دسر يها نستامز و مگر يها نتابستا   

  آب دکمبو و کم رانبا نتیجه در ، خشک ايهو   

  شنی  حیاناا و رغباو دگر پر يها نطوفا  

 ستا كسهمنا يطوفانها با أمتو طنقا ینا در که يکویر يهادبا و تابستانی خشک و شدید يگرما که ريطو به فرساست طاقت و مگر ربسیا تابستانها

 که ريطو به ، ستا تحمل قابل غیر و دسر نهایت بی اولمتد رطو به هم نمستاز  ینهاا بر وهعال.  ستا دیز نتاسا يتابستانها رزبا تخصوصیا از

 و قلیما و اهو و آب به طمربو مسایل ینا.  باشد خطر صبح يیکیهادنز در صخصو به ورمر و رعبو شاید بهمن و دي يماهها در شهر ونبیر در

 نستدا شهر یندرا هکشند و كنا بیآ بی و خشکی دمولو  انمیتو را  اهو خشکی و  یگرد مسایل

 

 اشنایی با اقلیم گرم و خشک

 بیش از دو سوم فالت مرکزی ایران را اقلیم گرم و خشک تشکیل میدهد.

 ظهر از بعد  مناطق ینا در بفتاآ مستقیم تابش. ستا خشك ربسیا اهو دبا وزش لیلد به د،شو مي شامل را یياستوا نیمه مناطق بیشتر كه قلیما ینا در

 مه ، مینز به یكدنز معموال ليو. ستا برا ونبد لسا قعامو بیشتر در ، مناطق ینا نسماآ.  ستا شدید ايهو يها الیه حركت و نشد مگر ثرا در ها

 .دشو دیاز ربسیا قمناط ینا در اهو يماد اتتغییر منهدا دشو مي باعث نسماآ در برا دننبو و كم طوبتر.  یدآ مي پدید رغباو دگر نطوفا و

 وديحد تا ردگذ مي نهاآ ازفر از كه مرطوبي يها دبا طوبتر از جنوبي و غربي ، شمالي تتفاعاار يها كوهپایه و ها منهدا:  بیابانی نیمه منطقه-  

   .یابد مي یشافزا اهو خشكي و كاهش بمرطو يها دبا ثرا ،شویم مي یكدنز قشر به بغر از هرچه لبتها. میكنند دهستفاا

 ايهو ارتحر جهدر دیاز فختالا. ستا بیاباني خشك ايهو و آب داراي انیرا شرقي بجنوو مرکزی و شرقی پست يها چاله:  بیابانی منطقه-

 در نسبي طوبتر انمیز كمترین ت،لو شتد منطقه.  ستا نتابستا در روز و شب ايهو ارتحر جهدر دیاز فختالا همچنین  ، نمستاز و نتابستا

 و بیاباني نیمه مناطق جمله از ازشیرو نصفهاا ، مشهد، انتهر.  دشو مي بمحسو نیز آن منطقه گرمترین ، یقین به قریب لحتماا به كه اردد را انیرا

 .شوند مي بمحسو بیاباني مناطق جمله از دیزو انهدزا نچو هایي شهر

  خشك و مگر مناطق بومي ريمعما يها یژگيو

  ندا هشد بنا نددار ديیاز تيارحر ظرفیت كه گل و تخش جمله از بامصالحي ساختمانها-

  دلتبا انمیز كماتر ینا.  باشد كم آن حجم به نسبت نساختما جيرخا سطح هشد شتال ستوا دهفشر كموامتر نمكاا حد تا ساختمانها نپال-

 ذنفواز ديیاز حد تا  ، نتیجه در و ساندر مي قلاحد به نمستاز در چه و نتابستا در چه را نساختما جيرخا يها ارهجد طریق از ارتحر

 میكند يجلوگیر نمستاز در آن فتالا و نتابستا در ارتحر

  .دشو دیجاا جيرخا حسطو بر ممكن سایه بیشترین ستا هشد شتال-
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 مناطق در لبتها.ستا هشد ساخته گل و مخا خشت از سكلتيا هیچ ونبد و گنبد یا قتا ،خرپشته شكل به ساختمانها سقف ب،چو دكمبو نتیجه-

 .است هشد ساخته مسطح شكل به و بچو از ها مبا بیشتر نسبتا ب چو دجوو و اهو نسبي العتدا به بیاباني نیمه

  .ستا هشد ريكا سفید جيرخا حسطو

 منعكس يها پرتو ذنفو از يجلوگیر ايبر و یافته كاهش ممكن انمیز قلاحد به ساختمانها هپنجر مساحت ادوتعد ، مناطق ینا در- معموال

 .ستا هشد تعبیه ها اریود فوقاني يها قسمت در ها هپنجر ، افطرا مینز سطح  از هشد

 خليدا ايهو زيسا خنك ايبر گیردبا دیجاا جمله از يیگرد بیراتد. شود يجلوگیر نساختما خلدا به رجخا ايهو ورود و رانكو دیجاا از-

  .ستا موثر ربسیا كه هشد ندیشها طبیعي رتصو  به

 طوبتر دیجاا ملاعو ترین موثر از یكي که ، ستا هشد ريكا هگیا سطح و ضحو ، ختدر شامل كه خليدا يها طحیا از دهستفاا-

  .دشو مي بمحسو

 ،تابستاني یطاشر به توجه با ليو. یابد شگستر غربي-شرقي رمحو لطو در نداتو و خشک میاقلیم گرم  در ساختمانها يگیر ارقر جهت-

 سایه( سایر با هشد دیجاا هحفر دنكر پر و مكعب ینا از قسمتي نبرید با رت،صو هر در. باشد شكل مكغبي و دهفشر باید ها نساختما

 نسبتا يفضا انتو مي ارهفو و ضحو ن،ختادر گبر ،چمن سطح اب تبخیر سیلهو به هشد خنك ايهو و) مو چفته و پیچك ،ختدر ار،یود

 كند دیجاا نساختما در مناسبي

 بزرگ ساختمانهای برای

 شمالي يها ضلع با كه هایي مفر یا شكل مكعبي يها مفر دشو دهستفاا دهفشر و توپر يها شكل از ستا بهتر خشك و مگر مناطق در

 داده ترجیح هكوتا يها نساختما به نسبت نیز مرتفع يساختمانها. ستا تر مناسب س،نهاا غربي-شرقي يها ضلع از گترربز نهاا جنوبي

 .شوند مي

 مطالعات پایه

 مای اسایش و مطالعات اقلیمی شامل بخش های اصلی زیر استد

 عوامل اقلیمی 

 عوامل انسانی

 عوامل ساختمانی

 میباشد اقلیمی عوامل بررسی و تحلیلبنابراین روند اصلی پژوهش بر طبق 

 :سایشآمنطقه

 مقاار ینا اتتغییر ودحد گرا.  ستا وتمتفا ،مختلف فیایياجغر مناطق و ها فرهنگ ودر ستا تجربي اي هپدید قلیميا یطاشر برابر در نبد كنشوا 

 آن به كه یدآ مي ستد به اي ودهمحد ، كنیم ترسیم هشد مشخص آن ديعمو رمحو بر ارتحر جهدر و فقيا رمحو بر نسبي طوبتر كه ليوجد در را

 . گویند مي" سایشآ منطقه" 

 سایشآقلیميبرمنطقهاملاتاثیرعو 

 .  شوند داده خالتد سایشآ منطقه تعیین در باید نیز دبا و بفتاآ تابش عامل دو 

 :  سایشآ منطقه بر بفتاآ تابش تاثیر

 .و همچنین تفاوت دما سطوح در اثر تابش میتواند در احساس آسایش خلل ایجاد کند. دشو سایشآ منطقه شگستر باعث ستا ممكن بفتاآ تابش  

  : سایشآ منطقه بر طوبتر تاثیر

 دشو مي باعث د،گیر مي رتصو آن به هشد ضافها طوبتر تبخیر ثرا در كه اهو يماد كاهش ینا ، دشو مي خشك ايهو يماد كاهش باعث طوبتر

 با طبیعي رطو به یا مكانیكي سایلو با ستا ممكن آن طوبتر یشافزا طریق از اهو زيسا خنك.دشو تحمل قابل نیز سایشآ منطقه يباال يها ودهمحد

 . دگیر رتصو ها ارهفو و بنماآ ساخت یا ريكا هگیا

 : سایشآ منطقه بر دبا تاثیر 

 جایي به جا(  همرفت طریق از تيارحر دلتبا ارمقد سو یكاز ، اهو نجریا. هدد مي ارقر تاثیر تحت را ننساا نبد طریق دو به اهو نجریا سرعت  

 مي تعیین را تعریق طریق از نبد نشد خنك انمیز ، هنتیج در و اهو در تبخیر ظرفیت ، یگرد يسو از و كند مي مشخص)  ماد فختالا ثرا در اهو
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 تبخیر ظرفیت ، اهو سرعت یشافزا ایرز ، دارد بستگي آن طوبتر به ، اهو در تبخیر ظرفیت تعیین طریق از نبد بر اهو نجریا سرعت نمایدتاثیر

 باعث اهو سرعت یشافزاباشد نبد پوست از تردسر اوه گرا.  هدد مي كاهش را اهو حد از بیش طوبتر تاثیر ، نتیجه در و یشافزا را آن يپذیر

 و نبد نشد تر مگر نتیجه در و همرفت ثرا یشافزا باعث سو یك از اهو سرعت یشافزا ، باشد پوست از تر مگر اهو قتيو.  دشو مي نبد نشد خنك

 بیشتر اهو سرعت یشافزا ،ستا بمرطو نبد پوست كه مانيز.  دشو مي پوست نشد تردسر و اهو در تبخیر ظرفیت یشافزا باعث یگرد يسو از

 یشافزا پوست نشد خشك از پس.دشو مي خشك نبد نتیجه در و همرفت طریق از ارتحر دلتبا در تا اردگذ مي تاثیر تبخیر و تعریق انمیز در

 .   یابد مي مهادا همرفت طریق از آن گرمایي ثرا ليو ، باشد شتهاند تبخیر و تعریق انمیز بر تاثیر طریق از نبد نشد خنك در يتاثیر اهو سرعت

 ویژگی های اقلیمی و آب و هوایی یزد:

 

 در تابستان و زمستان و شب و روز زیاد و متغییر است.یزد دارایی اب و هوای گرم وخشک و بیابانی است.نوسان دما 

 معرفی و بررسی آیتم های تاثیر گذار بر اقلیم

  اطوبتهور

 همچنین ، ها یادر و ها سقیانوا سطح آب تبخیر طریق از آب ربخا.دارد دجوو اهو در ربخا رتصو به كه ستا بيآ ارمقد ، اهو طوبتر از رمنظو

 اهو هرچه. دشو مي منتقل مینز حسطو يها قسمت بقیه به دبا و اهو نجریا سیلهو به آب ربخا ینا. دشو مي اهو وارد نگیاها نچو مرطوبي حسطو

 مي كاهش قطبین فطر به حركت با كه ستاستوا خط حيانو در اهو طوبتر انمیز كثراحد.دارد مي نگه دخو در ار يبیشتر آب ربخا ،باشد تر مگر

 .یابد

    نسبي طوبتر

 جهدر نهما در اهو از حجم آن كه بيآ ربخا كثراحد به ارتحر جهدر یك در اهو از مشخصي حجم در دموجو آب ربخا وزن نسبت از ستا رتعبا

 كه نامند مي  هشد عشباا ايهو را آن ، كند بجذ دارد نگه دخو در نداتو مي كه را طوبتير كثراحد اهو كه مانيز.دارد نگه دخو در نداتو مي ارتحر

  .كند مي تغییر ارتحر جهدر رتغیی با اهو نسبي طوبتر ربخا رفشا دنبو ثابت رتصو در حتي.ستا %822 نسبي طوبتر

  ننساابراطوبتهورتاثیر

 انمیز و تعریق طریق از نبد نشد خنك انمیز ، نتیجه در و تبخیر ظرفیت ليو ارد،گذ نمي تاثیر ننساا نبد يماد بر مستقیم رطو به اهو طوبتر

 آن به نسبت را اهو  ارتحر جهدر باید ارههمو و كند تعیین را اهو تبخیر ظرفیت نداتو نمي تنهایي به ، نسبي طوبتر.  كند مي تعیین را آن تبخیر

 دهبو پوست از كمتر اهو يماد گرا لمثا رطو به دارد دجوو آن  در تبخیر عمل نمكاا ،باشد هشد عشباا اهو و صددر  گرا ایرز. داد ارقر توجه ردمو

  (صددر822  نسبي طوبتر) یابد مي یشافزا نمكاا نسبي طوبتر آن طبع به یافته یشافزا آن يماد نبد ورتمجا در و

  خورشید تابش

 هشد مگر شیدرخو يها پرتو ثرا در كه مینز سطح با ستما طریق از را   دخو يگرما ا،هو يها الیه ليو.یابد نمي یشافزا یممستق رطو به اهو يماد

 العث نیز دبا و اهو نجریا.كنند مي منتقل یگرد يها الیه به همرفت طریق از را دخو يگرما ، اهو هشد مگر يها الیه و ندآور مي ستد به ستا

 به ا،هو ارتحر جهدر ساالنهو نهروزا اتتغییر انمیز ینا بنابر. دشو مي اهو نشد مگر نتیجه در و مینز سطح با اهو ظیمع يها دهتو بیشتر ستما

 ،لیلد همین به و دشو مي مگر بفتاآ تابش ثرا در مینز سطح از كندتر ربسیا ها یادر سطح.  دارد بستگي آن ستما ردمو سطح ارتحر جهدر تغییر

 نتابستا در مینز سطح همیشه ، ثابت فیایياجغر ضعر یك در ، نتیجه در. دارد دجوو یادر سطح و خشكي سطح ارتحر جهدر بین ديیاز فختالا

 ، مشخص فیایياجغر ضعر یك در و میكند تعیین را اهو  ارتحر جهدر ،نیز یادر سطح از عتفاار یاستدر سطح از تر دسر نمستاز در و تر مگر

 .هستند تر پایین مناطق از تردسر، نددار راقر يبیشتر عتفاار در كه مناطقي

  ندگيربا

 رتصو به آب ربخا ارمقد رو ینا از دارد نگه را دخو در دموجو طوبتر متما نداتو نمي برسد شبنم نقطه پایین به آن يماد و دشو دسر اهو گرا

 .    ستا ندگيربا دیجاا صليا عتت هپدید ینا.دشو مي تشكیل ستا كمتر شبنم نقطه از نهاآ يماد كه سطوحي روي بر آب اتقطر

ویژگی های اقلیمی باد

بارش 

تابش

رطوبت

دما
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   حسطو از هتابید زبا يپرتو

  مگر يها روز در.سدر مي مینز به ستا فصا اهو كه هایيروز در شیدرخو  تيارحر ژينرا قسمت بیشترین كه هدد مي ننشا سيربر ینا

 قابلیت تقریبا و فقيا حسطو به هشد هتابید يشیدرخو ژينرا ارمقد ، نتابستاً   به ار،مقد ینا. ستا ديعمو حسطو به هتابید يشیدرخو ژينرا برابردو

 سنعكاا صددر كه سطوحي با را نساختما افطرا حسطو باید نساختما بر تابش عنو ینا انمیز كاهش ايبر. دارد بستگي نظر ردمو حسطو سنعكاا

 بپوشانیم نددار كمي

  نسماآ به نساختما از هشد ساطع يپرتو

 ژينرا ارمقد  فیایياجغر مختلف يها جهت در آن از حاصل ژينرا و بفتاآ تابش.  است خشک و گرم اقلیم در حرارت دفع روشهای از یکی 

   .دارد بستگي نظر ردمو سطح به شیدرخو يپرتو ردبرخو یهزاو به سطح یك به هتابید يشیدرخو

 مبا اعنوا بر بفتاآ تابش

 از بلند جمو لطو با پرتوهایي دنكر ساطع با مبا شب مهنگا ن،مستاز فصل در.  ستا ميقلیا ملاعو برابر در نساختما ءجز تاثیرپذیرترین م،با  

 مي ارقر مبا يگرما تاثیر تحت نساختما خليدا ايهو ،نیز مگر ايهو در.  هندد مي ستد از را دخو ارتحر هااریود از بیشتر و سریعتر د،خو

   .دگیر

 

 باد

 ضعر با هایي قسمت در رفشا كم مناطق. ستا كمتر یياستوا نیمه مناطق رفشا از مناطق ینا رفشا يلو ستا رپرفشا و ثابت مناطق از قطبي مناطق

 دیجاا باعث كه ستا مینز روي بر شیدرخو يپرتوها دلنامتعا تقسیم اهو رفشا يكمربندها و طنقا دجوو صليا علت.  نددار دجوو باال فیایياجغر

 .دشو مي مینز سطح مختلف طنقا در ماد فختالا

    نساختما طبیعي تهویه بر دبا تاثیر

 ي هكنند تعیین ي لیهاو ملاعو جمله از نساختما خلدا ايهو تعویض انمیز یا طبیعي ي تهویه ضعیتو  نساختما در آن به زنیا و تهویه دعملكر

 در اهو نجریا سرعت و پاكي سو یك از .اردگذ مي تاثیر ننساا بر مستقیم غیر و مستقیم رتصو دو به طبیعي ي تهویه. ستا ننساا سایشآ و سالمت

 به نساختما خليدا حسطو و اهو طوبتر و ماد بر تاثیر طریق از تهویه ضعیتو یگرد يسو از و اردگذ مي ننساا بر مستقیم رطو به نساختما خلدا

   .هدد مي ارقر تاثیر تحت را ننساا مستقیم غیر رطو

  مقلیا عنو به توجه با نساختما در تهویه به زنیا

 ممكن انمیز قلاحد به باید را نساختما خلدا به رجخا ايهو ورود ستا كم ربسیا آن طوبتر و دسر ربسیا اهو كه هایي هما در یا سیردسر مناطق در

 به بتطور ودنفزا مناطق ینا در كند يجلوگیر آن نشد دهلوآ از كه ستا يحد در خليدا ايهو تعویض لكنتر یطاشر ینا در تهویه ي ظیفهو. ساندر

 به با كه ستا ینا تهویه صليا ي ظیفهو ستا مگر اهو كه هایي هما در یا مگر مناطق در. ستا وريضر دسر يها هما در ها نساختما خليدا ايهو

 از بمرطو و مگر مناطق در هبویژ طریق بدین و دشو مي تبخیر سرعت به پوست روي بر هشد جمع قعر ن،بد افطرا در اهو ختناندا نجریا

. اردند همیتيا هشد تعویض ايهو منطقه در اهو ارمقد یطاشر ینا در. زدسا همافر را سایشآ یطاشر هشد موثر يماد كاهش باعث قعر تبخیر طریق

 .ستا همیتا حائز كنند مي فعالیت ادفرا كه اي منطقه در اهو نجریا سرعت ليو

 جهت وزش باد در یزد 

 لب منطقه است و از اواسط بهار تا اوایل پاییز می وزدکه باد غا جنوب شرقی است–جهت باد شمال غربی 

 بادهای مطلوب و نامطلوب منطقه از قرار زیر است:

 باد مطلوب : باد شمال غرب

کیلومتر برساعت می  842باد نامطلوب:شامل بادهای شدیدی است که معموال از قطاع غربی می وزد.بزرگترین رقمی که برای این باد ثبت شده 

 باشد

 

 دما

  خشک حرارت درجه

 و (°C) سانتیگراد درجه آن واحدهای شود، می گیری اندازه معمولی ترمومتر یک توسط که آب بخار با مخلوط هوای حرارت درجه از عبارتست

 باشد می (F) فارنهایت
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  (Tw) تر دمای

 است نیاز آب تبخیر برای که نهانی گرمای. شود سرد واندتمی آن بدون آب تبخیر اثر در ثابت فشار در هوا بسته که است دمایی ترینپایین تر دمای

 ودبوج محیط شدن سرد نتیجه در و پذیرد انجام تواندنمی تبخیر باشد شده اشباع بدوا هوا چنانچه. شودمی تأمین هوا بسته در موجود خشک هوای از

 بدوا نظر مورد هوای چنانچه(. برابرند باهم شبنم نقطه و تر و خشک دمای) هواست دمای برابر شده اشباع هوای تر دمای صورت این در. آوردنمی

 اولیه حالت زا بیشتر بخاری فشاری با هوایی چنین صورت این در. یابدمی افزایش هوا بسته بدون آب تبخیر اثر در اختالط نسبت باشد، اشباع غیر

 ار تر دمای و( است خشک دمای منظور) هوا دمای بین اختالف. است اولیه هوای شبنم نقطه دمای از بیشتر تر دمای بنابراین. رسدمی اشباع حالت

 .است تر خشک مربوطه هوای باشد بیشتر تر دمای کاهش این چه هر. گویندمی تر دمای کاهش

 

  (Td) شبنم نقطه دمای

 هوای ارفش فرآیند این در. شود سرد دما آن تا بایستی برسد، اشباع حد به آب سطح به نسبت آنکه برای مرطوب هوای که است دمایی شبنم نقطه دمای

 از ای و نشده اضافه هوا نمونه به آبی بخار هیچ و ماندمی ثابت هوا فشار فرآیند این در که داشت توجه باید. ماندمی ثابت rاختالط نسبت و P مرطوب

 بتنس مقدار بنابراین و رسدمی اشباع حد به شبنم نقطه دمای در اهو حال هر به ولی. ماندمی ثابت هوا اختالط نسبت بنابراین. شودنمی برداشت آن

 ات را هوا دمای است ممکن شب هنگام در زمین نزدیکی در هوا از ایالیه نسبی شدن سرد. شودمی دما این در اشباع اختالط نسبت با مساوی اختالط

  .است شبنم تشکیل اصلی فرآیند میان این واقع در. شودمی آب بخار تراکم باعث شدن سرد از پس آن از. برساند شبنم نقطه حد

 :موثر حرارت درجه

 که نماییم یم تبدیل حرارت درجه کمی بحث به را آسایش کیفی بحث عبارتی به کند، نمی تغییر افراد آسایش آن ماندن ثابت با که است حرارتی درجه

 افراد برای. شود می گرفته نظر در بیشتر درجه 8-4موثر حرارت درجه زنان و خردسال مسن، افراد برای. گویند می موثر حرارت درجه آن به

 عرض درجه 85 تا 48 بین حدودا   که ایران برای. شود می گرفته نظر در کمتر درجه 8-4 زیاد فعالیت با مناطق و سردسیر مناطق در ساکن

 درجه 4/32 تا 3/2 بین تابستان فصل در ،( DB) خشک حرارت درجه برای را آسایش محدوده توان می دارد قرار شمالی نیمکره جغرافیائی

 می مطلوب درصد ۸8 تا 82 بین نیز(  RH) نسبی رطوبت محدوده.  گرفت نظر در فارنهایت درجه 8/33 تا ۸3 بین زمستان فصل در و فارنهایت

 . باشد

 بررسی دمای یزد

 میباشد)بازه دما( temperature rangeاطالعات مربوط به دما بر اساس اعداد استخراج شده از جدول 

 با استفاده از فرمول زیر بازه دمای آسایش بدست آمده است است واین اطالعات توسط رسم چارت مذبور در نرم افزار اتو کد استخراج شده 

17.8 + 0.31𝑡 = 𝑇𝐶𝑂𝑀 

 دمای خشک محیط میباشد.  tدر این معادله 

 8نمودار 
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 ۱جدول 

 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov des 
باالترین 

 دما
8۸.8 42.48 4۸.82 82.8 8۸ 28.8 28.8 24.82 83.48 84.38 4۸.۸2 42.38 

متوسط 

 دما
8 3.8 88 42.48 4۸.42 88.48 84.48 82.42 48.8 42.42 84.42 3.38 

پایین ترین 

 دما
3- -2.8 -4.48 ۸.8 82.42 85 83.8 83.38 5.38 2.38 4.82- 2.38- 

باالترین 

 حد آسایش
44.58 42.233 48.58 43.258 43.5۸ 82.۸۸8 82.۸۸8 82.58 45.۸8 43.58 4۸.22۸ 42.48 

پایین ترین 

 حد آسایش
88.۸8 8۸.228 83.82 85.38 44.42 48.۸5 48.88 48.82 4234 85.43 83.825 8۸.843 

 

  داریمجدول ارائه شده در نرم افزار نمودار واما بر طبق 

 

 4جدول
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 4ترجمه جدول 

dec nov oct sep aug jul jun may apr mar feb Jan معدل ماهیانه 

 معدل-تابش افقی سراسری 828 248 85۸ 282 882 883 8۸8 883 828 245 828 3۱3

 ساعتی
 - تابش سطوح عمودی  482 8۸4 48۸ 483 4۸۸ 832 825 8۸2 288 453 483 17۱

 ساعتی معدل

 ساعتی معدل -بازتابش  482 488 482 848 824 884 888 82۸ 4۸۸ 4۸8 448 ۱11

-سراسری افقی تابش 825 3۸3 383 353 584 8228 558 532 5۸8 338 ۸42 737

 حداکثر ساعتی

 - تابش سطوح عمودی 888 848 823 822 838 253 232 828 ۸23 284 8۸۸ 373

 ساعتی حداکثر

 ساعتی حداکثر - بازتابش 858 228 833 ۸23 832 882 848 888 228 2۸8 852 31۱

-سراسری افقی تابش 8824 2۸28 2۸58 83۸3 3428 3288 3382 3883 ۸۸28 2353 8838 3۱۱7

 میانگین روزانه کلی

 - تابش سطوح عمودی 4828 8548 8283 822۸ 8۸88 8488 2328 2332 8488 8848 4۸۸4 177۱

 کلی روزانه میانگین

 میانگین - بازتابش 4832 4882 8284 28۸۸ 2۸32 2838 28۸2 2245 8422 4525 4828 ۱191

 کلی روزانه

-روشنایی افقی سراسری            

 میانگین ساعتی

راستای معمولی             

 ساعتی میانگین-روشنایی

-دمای حباب خشک 2 3 84 85 48 82 88 82 48 85 84 7

 میانگین ماهانه

 میانگین-بنمدمای نقطه ش -8 -8 -2 2 2 2 8 8 -8 -8 -4 -4

 ماهانه
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 میانگین-رطوبت نسبی 82 24 84 88 44 88 88 83 83 44 83 44

 ماهانه

 ماهانه-جهت باد 842 432 432 432 432 432 882 882 4۸2 842 842 ۱17

 میانگین-سرعت باد 4 4 4 8 8 8 4 8 8 8 8 1

 ماهانه

 میانگین-دمای زمین 88 5 82 84 83 44 4۸ 43 43 42 85 ۱7

 عمق 3از  ماهانه

 

 

 بر اساس اعداد باال و فرمول 

17.8 + 0.31𝑡 = 𝑇𝐶𝑂𝑀 

 داریم:

 

 8جدول

 -4بر اساس جدول -

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

 میانگین-خشک

 ماهانه

2 3 84 85 48 82 88 82 48 85 84 3 

دمای آسایش 

 میانگین

85.22 83.8322 48.84 48.۸5 48.88 43.8 43.28 43.8 48.88 48.۸5 48.84 83.8322 

 

 

 آمده نمودار جدید را ترسیم میکنیمحال با استفاده از نمودار ترسیم شده در نرم افزارو اعداد بدست 
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4نمودار 

 

 

 آنالیز :

 

 داریم: 8از آنالیز نمودار شماره 

 84بازه بهمن تا اول مرداد و بازه اول مرداد تا 88ه در این دو بخش شامل وضعیت افت و خیز دما در طول سال به دو بخش متقارن تقسیم میشود ک

.اما از مقایسه بازه دمای حباب خشک و بازه دمای آسایش خواهیم دید اییز فصول معتدلی هستندپدی می شود.در این دو بازه زمانی فصول بهار و 

 که : 

 بهار                      

 اول فروردین تا وسط اردیبهشت دما کمی ئایین تر از حد آسایش است و در ساعات گرم روز بیشترین آسایش برقرار است

 اواسط اردیبهشت تا میانه خرداد شرایط آسایش داریم 

 تابستان

تا اواسط شهریور وجود و تنها در ساعات سرد شبانه روز آسایش داریم.این روند  دمای هوا در این فصل باالتر از حد آسایش است

که  دارد و از میانه شهریور دوباره شرایط اسایش برقرار میشودکه تا اواسط آبان ادامه دارد .در این فصل ما دو بازه قرینه داریم

 باعث همانندی حرارتی شهریور و تیر شده است.

 پاییز

 دما خشک کمتر از حد آسایش قرار میگیرد آباناین فصل تا میانه آبان دما در محدوده آسایش قرار دارد اما از اواسط در

 زمستان

 داریمدر این فصل کال دمای خشک زیر محدوده آسایش است و نیاز به گرمایش 

 میانگین ساالنه دمای خشک
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ول فصاختالف دمای پایین بازه با باالی بازه بسیار زیاد است و قسمت گرم این بازه در محدوده آسایش قرار دارد بنابر این ما در 

سرد بیشتر نیاز به مداخله برای رسیدن به دمای آسایش داریم تا در فصول گرم و بیشتر نیاز به تمرکز در بخش  گرمایش داریم تا 

 .همچنین نقاط بحرانی شامل کمترین دما در میانه دی تا میانه بهمن و بیشترین دما در میانه مرداد تا میانه شهریور است.سرمایش

 حداقل و حداکثر دمای ماهیانه یبیتقر اختالف دمای 

 44-43- 43در بهار به ترتیب

 48-48-48در تابستان به ترتیب 

 43-43-45در پاییز به ترتیب 

   48-48-42و در زمستان به ترتیب 

 48مینه ک و میانگین اختالف دمای بیشینه و در اینجا میبینیم که بهار و پاییز مشابه هم و تابستان و زمستان نیز مشابه یکدیگرند

 درجه میباشد

 

 نتیجه گیری کلی

ماه نیازمند سرمایش و مابقی نیازمند گرمایش هستیم بنابراین مسئله سرما در  8ماه در اوایل بهار و پاییز در شرایط آسایش  2ما 

       یزد مهم تر از گرما است.

 

 

 

 بررسی نمودار دمای خشک وتر و نمودار تابش روی سطوح

با توجه به راهنما نمودار عواملی چون میانگین روزانه دمای حباب خشک و دمای حباب تر و همچنین دمای حباب خشک دار این نمو بخشی ازدر

اسایش به ن رطوبت نسبی هوا و ایجاد شرایط در درک میزا به کمک جدول سایکومتریک کل روز به انضمام بازه دمای آسایش مشخص شده  که

ین رطوبت نسبی به ما کمک میکند تا در دسته بندی اقلیمی جایگاه درست تری بر اساس جدول زیر برای همچنوسیله این عامل کمک میکند.

 شهرستان یزد در نظر بگیریم

 اقلیم حداقل میانگین ماهانه میانگین رطوبت نسبی ماهانه

 گرم و خشک 82باالی  %77زیر

 گرم و مرطوب 82 باالی %77باال

 - 48 باالی %77باال
 معتدل 82تا  48ین ب %77زیر

 سرد 48زیر  هر مقداری

 ترکیبی - -

 

 .  از طرفی در بخشی دیگر در این نمودار شاهد میزان تابش افتاب بر سطوح افقی و عمودی و میزان بازتابش هستیم
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 بر اساس آسایش تطبیقی– 8نمودار 

 

 



 آنالیز اقلیمی یزد
 

12 

 

 بر اساس استاندارد اشرا-2نمودار

 آنالیز

فصل تابستان و از طریق سطوح افقی اواسط بهار تا انتهای مطرح شده و نمودارها داریم :بیشترین جذب گرما از طریق تابش در  با توجه به مسائل

.از طرفی بیشترین میزان انعکاص نور در بهار مخصوصا اردیبهشت میباشد که در این مورد فصل تابستان در رتبه دوم قرار صورت میگیرد

در زمستان به کمترین حد خود و در ر سطوح افقی و عمودی که از دیگر فاکتورهای مهم در احساس آسایش حرارتی است دارد.تفاوت میان تابش ب

تابستان به بیشترین حد خود میرسد که به صورت نمودار سینوسی از کمترین حالت خود در زمستان به بیشترین حالت خود در تابستان میرسد و 

تان باز میگردد.بنابر این شرایط آسایش از این منظر در زمستان و پاییز برقرار است و ما در بهار و پاییز مشکل دوباره به کمترین حالت در زمس

 .تفاوت حرارت تابشی در سطزح عمودی و افقی داریم

 

ای خشک میزان زطوبت اما از طرفی ما در این نمودار با توجه به دمای خشک و تر داریم : در فصول سرد سال با افزایش دمای تر و کاهش دم

 نسبی افزایش و در فصول گرم با افزایش دمای خشک دمای تر کاهش یافتع و رطوبت نسبی نیز کاهش یافته است.

که نشانه مشخص بودن محدوده اما در فصل بهار و پاییز که بازه دمای خشک شبانه روز در منطقه آسایش است این فاصله دارای بازه معینی است.

پس اگر بخواهیم در فصول گرم دمای خشک را کاهش دهیم با افزایش رطوبت نسبی و دمای خیس ای رسیدن به منطقه آسایشاست. رطوبت نسبی بر

این کار عملی است و در فصل زمستان برای افزایش دمای خشک و رسیدن به منطقه آسایش با کاهش رطوبت نسبی و کاهش دمای تر میتوان به 

 .آسایش رسید

ئل گفته شده ما در اکثر اوقات سال باید تابش روی سطوح افقی را کاهش دهیم ودر تابستان با رطوبت دهی ودر زمستان با رطوبت با توجه به مسا

از طرفی از روی این نمودار و تعداد ماه های خشک و معتدل و سرد حدس میزنیم یزد دز منطقه خشک قرار گیری به شرایط آسایش نزدیک شویم.

 دارد.

 

 

 sky coverدار بررسی نمو

 آسمان در کل سال میشویمبا بررسی اجمالی این نمودار متوجه صاف و آفتابی بودن 
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 بررسی نمودار سرعت باد

 با بررسی اجمالی این نمودار به عدم کارایی الزم جریان هوا در بهبود شرایط آسایش پی می بریم .

 

 



 آنالیز اقلیمی یزد
 

14 

 

 

 

 

 بررسی نمودار بازه تابش

ش بر سطوح افقی و عمودی و همچنین کل سطوح به صورت بازه ای ماهیانه پرداخته.با بررسی اجمالی این نمودار متوجه این نمودار به بررسی تاب

از طرفی  و میشومیم که بیشترین تابش بر سطوح افقی از اواخر بهار تا اوایل پاییز میباشد که در میانه خرداد تا میانه تیر بیشترین تابش را داریم

 واخر پاییز تا اواسط زمستان است که در میانه دی تا میانه بهمن کمترین تابش را داریم.کمترین تابش ازا

اخر در مورد تابش بر سطزح عمودی کمترین تابش از اواسط پاییز تامیانه زمستان ادامه دارد و در میانع زمستان افزایش داشته و دوباره از او

 ی افتد.اتفاق م آذرن تا اواسط پاییز افزایش دارد که کمترین حالت در خرداد و بیشترین حالت در زمستان تا اواخر بهار کاهش میابدودر طول تابستا

 پاییز افقی ترین حالت را داراستواخربنابراین آخر بهار خورشید عمودی ترین حالت و ا

 بیشترین اختالف تابشی سطوح در آخر بهار و کمترین در آخر پاییز تا میانه زمستان دیده میشود.
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   ا

 بررسی نموداردمای خشک و رطوبت نسبی

 زمستان با افزایش دما و کاهش رطوبت و در تابستان با کاهش دما و افزایش رطوبت به شرایط با نگاه اجمالی متوجه خواهیم شد که در 

 ر وتابستان تا اواسط پاییز میشویم.اسایش دست خواهیم یافت.و همچنین متوجه بودن دمای خشک و رطوبت نسبی هوا در منطقه آسایش در فصول بها
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 بررسی نمودار دمای زمین

عمق داده شده که با منطبق کردن این نمودار بر نمودار بازه آسایش حرارتی در میابیم که از اوایل تابستان تا اواخر  8نمودار دمای زمین در در این 

تا اوایل زمستان در عمق  تابستان آخرمتر و همچنین از 4بستان تا اوایل زمستان در عمق متر آسایش حرارتی داریم و از اواسط تا 2.8پاییز در عمق 

 متر شرایط آسایش حرارتی را داریم 2

 4و  2.8در تابستان در عمق  2.8به این ترتیب در بهار فقط در خرداد و عمق عمق اسایش داریم. 8ماه از سال در یکی از این  3در حالت کلی ما 

 متر شرایط آسایش محیاست.2ز در هر سه عمق در زمستان در عمق متر در پایی

 

 

 نمودار مقایسه دمای خشک و نقطه شبنم 
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خشک در ماه های دی و بهمن و اسفند و همچنین آبان و آذر دمای خشک و نقطه شبنم فاصله کمی با هم دارند بنابر این رطوبت نسبی زیاد و دمای 

بنابراین ما با کم کردن رطوبت نسبی و در نتیحه افزایش دمای خشک میتوانیم به حد آسایش برسیم پس این ماه ها نیاز پایین تر از حد آسایش میباشد 

 به گرمایش و در پی ان کم کردن رطوبت نسبی داریم.

 آسایش میکند.در ماه های فروردین و اردیبهشت ،شهریور و مهر فاصله بین دمای خشک و نقطه شبنم در رنجی است که ایجاد شرایط 

 یم.یرسدر ماه های خرداد تیر و مرداد دمای خشک باالتر از حد اسایش میباشد بنابر این با کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی ما به شرایط آسایش م
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بررسی نمودار سایه اندازی در زمستان و بهار

 

 

بعد از ظهر در  8تا  8یباشیم هستیم اما در اواخر بهمن از حدود ساعت خل ساختمان در سراسر روز مدر ماه آذر و دی نیازمند ورود آفتاب به دا

تا غروب نیاز به سایبان داریم.در در فروردین  4ظهر شرایط آسایش حاکم است ولی از  4صبح تا  82اسفند از حدود محدوده آسایش هستیم در ماه 

در شرایط آسایش و از آن به بعد نیازمند سایبان هستیم.در ماه اردیبهشت از  82صبح تا  3صبح نیاز به آفتاب داریم اما از  3از طلوع آفتاب تا تا 

 تا غروب نیازمند سایه اندازی هستیم 3ساعت 
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در تمام روز نیازمند ورود آفتاب هستیم.در نیمه اول تیر نیز همینطور استاما در نیمه دوم خورشد درجه میتابد و  22در ماه خرداد خورشید با زاویه 

درجه است  ۸2تا  82در شرایط آسایش هستیم و بعد از آن نیازمند سایبان هستیم در مرداد زاویه تابش 8میتابد و تا حدود ساعت  82اویه نزدیکبا ز

 3درجه میتابد از حدود ساعت  32تا  ۸2صبح نیاز به سایه اندازی را به دنبال دارداین شرایط در ماه بعدی که خورشید با زاویه  5که از ساعت 

 صبح برقرار است. 3درجه از ساعت  32برقرار است و در ادامه با رسیدن خورشید به زاویه تابش 

 نمودار خورشید



 آنالیز اقلیمی یزد
 

21 

 

 

 

 

 

نیمه  ردررمستان خورشید مایل میتابد و کرمای کمی تولید میکند اما در ماه فروردین نیمه صبح خورشید مایل است و حرارت کمی تولید میکند اما د

خورشید در حد آسایش قرار دارد.همچنین در ماه های اردیبهشت در نیمه صبح خورشید مایل است و حرارت کمی تولید میکند بعد از ظهر حرارت 

در اما در نیمه بعد از ظهر خورشید عمودی تابیده و حرارت بیش از حد آسایش تولید میکند نهایتا در ماه خرداد خورشید در نیمه صبح حرارتی 

 با تابش عمودی خورشید دمای هوا باالتر از حد آسایش استرده و در نیمه بعد از ظهر محدوده آسایش تولید ک
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تابستان تمام روز خورشید به صورت مستقیم میتابداین وضعیت از خرداد تا شهریور برقرار است اما از شهریوردر اوایل صبح تا حدود ساعت در 

ظهر میرسد و نهایتا در آذر کل روز خورشید مایل  4تا  8ماه آبان به حوالی ساعت درجه است که کم کم تا  42صادق نیست و حرارت زیر  82

 درجه است 42میتابد و دما زیر 

 

 نمودار صفحه جدول زمانی
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های اسفند و  در این نمودار میبینیم که تقریبا نصف سال هوا سرد است که شامل ماه های دی و بهمن همچنیم آبان وآذر و نیمه روزهای مربوط به ماه

خرداد و تیر و مرداد قرار دارندو بازه صبح ماه درصد از سال متعلق به زمانهای گرم روزانه میباشد که در ماههای  82فروردین و مهر میشوداما 

 های اردیبهشت و شهریور را نیز شامل میشوند مابقی سال در شرایط آسایش قرار دارند

 و کوتاه ترین روزها متعلق به آذر و دی میشود. همچنین بلند ترین روز متعلق به خرداد

 

 

 تحلیل نمودار سایکرومتریک
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 تابستان و پاییز زمستان و بهار کلی 

 85.3 88.3 85.3 آسایش

 8۸.3 88.5 8۸.3 ها پنجره روی اندازی سایه

 5.8 3.2 5.8 باال حرارتی جرم

 88.2 82.8 88.2 شب در استفاده مورد باالی حرارتی جرم

 48.3 83.8 48.3 مستقیم تبخیری سرمایش

 43.8 83.4 4۸.8 ای مرحله دو تبخیری سرمایش

 88.8 84.8 88.8 آسایش تطبیقی تهویه

 8.۸ 4.8 8.۸ سرمایش با پنکه

 44.8 44.۸ 44.8 شده تولید داخلی دمای

 حرارتی جرم با مصالح در شده ذخیره مستقیم خورشیدی تابش

 پایین

3.8 88.4 3.8 

 8.8 4 8.8 االب حرارتی جرم با مصالح در شده ذخیره مستقیم خورشیدی تابش

 2.8 2.4 2.8 بیرونی فضای در باد برابر در حفاظت

 2 2 2 تنهایی به رطوبت

 2 2 2 رطوبت زدایی به تنهایی

 2.8 2 2 توام رطوبت افزایش نیاز صورت در و سرمایش

 82 24 82 توام بترطو افزایش نیاز صورت در و گرمایش
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 قیممست خورشیدی تابش بنا بر این اعداد در زمستان با استفاده از تمهیدات گرمایش و در صورت نیاز افزایش رطوبت +دمای داخلی تولید شده+

 .درصد از آسایش رسید 55.3میتوان به  تطبیقی آسایش تهویه +باال حرارتی جرم +پایین حرارتی جرم با مصالح در شده ذخیره

 +یا مرحله دو تبخیری سرمایش +شده تولید داخلی دمای +توام رطوبت افزایش نیاز صورت در و گرمایشهمچنین در نیمه گرم سال با استفاده از 

 درصدی رسید 822میتوان به آسایش  پنکه با سرمایش + ها پنجره روی اندازی سایه

 آسایش بیشتری نسبت به نیمه سرد سال داریم که بسیار نزدیک به شرایط ساالنه است.همچنین از مقایسه این اعداد میبینیم که در نیمه گرم سال 

 

 بررسی نمودار باد
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رطوبت  سرعت مطلوب باد نامطلوب باد مطلوب باد غالب نیمه سال

 مطلوب

مدت زمان 

 وزش

حرارت 

 مطلوب

از شمال غرب  نیمه تابستانی

 به جنوب شرق

از شرق و 

شمال شرق و 

 جنوب شرق

میوزد که 

بیشتر از سمت 

جنوب شرق 

 میوزد 

بیشتر از شمال 

غرب و شمال 

 میوزد 

از جنوب 

شرقی میوزد با 

 82بیش از 

متر بر ثانیه 

 سرعت

-شمال شرق

جنوب –شرق 

شرق که بیشتر 

اوقات از سمت 

جنوب غرب 

 میوزد

در این نیمه 

بیشتر باد گرم 

و خشک شمال 

غربی میوزد 

که باد گرم و 

خشک جنوب 

در رتبه غربی 

دو و باد سرد 

و مرطوب 

جنوب شرق 

در رتبه سوم 

 است

غالبا بادی که 

از نیمه شرقی 

میوزد بادی با 

تا  42حرارت 

درجه است  42

که از سمت 

جنوب غربی 

وشمال غربی 

هم به همراه 

 باد گرم میوزد

شمال غربی و  نیمه زمستانی

 جنوب شرقی

تقریبا در  شمال

تمامی جهات 

به جز شما باد 

لوب است نامط

ال شمکه بیشتر 

غربی نقطه 

 بحرانی است

کمترین 

سرعت باد 

مربوط به 

شمال و شمال 

 شرقی است

باد های خشک 

از سمت شمال 

غربی و جنوب 

غربی و غرب 

 میوزند

باد های گرم و 

خشک کمتر از 

درصد  82

 ساعات میوزند

و بیشترین باد 

از غرب 

 میوزد

غالبا سرعت 

 82باد بیش از 

متر بر ثانیه 

ست که باد ه

مطلوب 

سرعتی کمتر 

از سرعت 

 میانگین دارد
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 راهکار های کنش پذیر

 

 

 هوا جریان ایجاد جهت مناسب بان سایه از استفاده و مطلوب باد سمت به ها پنجره گیری جهت. 37
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رجه نسبت به د 47برای گرفتن تهویه طبیعی ,جهت باد می تواند به وسیله دیوار بادشکن خارجی و کاشت گیاه تا حدود 

 ساختمان تغییر یابد
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 پالن طبقات ساختمان کشیده و کم پهنا در اقلیم معتدل و گرم و مرطوب میتونه کمک کنه به حداکثر تهویه تقاطعی
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 بزرگتر باال به رو پنجره امکان صورت ودر قراردهید هم مقابل را پنجره و در قرارگیری محل تهویه به کمک برای. 34

 باشد
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 کند و ایوان و پاسیو محافظت شده می تواند خنک سازی آسایش کنش پذیر را توسط جریان هوا در آب و هوای گرم  تامین

 کند میتواند از مشکل حشرات جلوگیری
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 میکند خنک بیشتر حتی یا فارنهایت درجه 7 را هوا دمای داخلی هوای جریان ایجاد با که سقفی های ئنکه از استفاده.41
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 louvered doorدودکشی درهای از) استفاده طبیعی، تهویه و هوا جریان ایجاد جهت داخلی باز پالن از استفاده. 47

 (محرمیت ایجاد به نیاز صورت در)هوا جریان ایجاد جهت هایی حفره و ها داکت از استفاده ویا
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 راه بازگذاشتن) هوا جریان و مکش یجادا جهت هوا خروج و هوا ورود بازشوهای بین عمودی فاصله بیشترین ایجاد. 41

 (سقفی های مانیتور فضا، کردن طبقه دو ها، پله
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یک فن تهویه کننده کلی یا تهویه طبیعی می تواند سرمای شبانه را در سطوح داخلی با جرم زیاد برای کم کردن یا از بین 

 بردن هوا ذخیره کند.
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راین سایه برای جلوگیری کردن از گرم شدن بیش از حد ؛گشایش برای این یکی از راحت ترین آب و هوا می باشد بناب

 وزیدن نسیم در تابستان و استفاده از منفعت انرژی خورشیدی کنش پذیر
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خانه های کنش پذیر سنتی در اقلیم معتدل از ساختار سبک استفاده میکردند با یک سطح بر روی تراز زمین و دیوار های 

 دارای بازشو و سایه دار
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 سایه اندازی روی منطقه بیرونی میانه )سرسرا؛پاسیو؛ایوان یا رواق(جهت داده شده به سمت وزش باد غالب 
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خانه های کنش پذیر اقلیم گرم و مرطوب از سقف های بلند وپنجره ای باز شوهای بلند که با تاق نما های عمیق محافظت 

 میشود.
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 .باشد داشته وجود هوا جریان ایجاد امکان چنین هم و روز روشنایی تامین برای شمال جهت در شیشه از استفاده. 74
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 سقف شیروانی با شیب کم با تاق نمای ئهن وعریض در اقلیم معتدل خیلی خوب کار میکند.
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پیچک دیوار پوش(به خصوص در غرب رای به حداقل رساندن افزایش -درختان-.استفاده از گیاهان و نباتات )بوته ها۱7

 رما در صورت پشتیبانی باران تابستان از گیاهان بومیگ



 آنالیز اقلیمی یزد
 

46 

 

 

در اقلیم مرطوب اتاق زیرشیروانی خوب تهویه شده با سقف شیروانی در بارش باران خوب عمل میکند و میتواند برای 

 حفاظت ورودی ؛ایوان ؛ بالکن ادامه پیدا کند.
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برای کمترین جذب رطوبت و حداکثر تهویه طبیعی زیر اگر خاک مرطوب بود ؛ساختمان را از روی زمین باال می آوریم 

 ساختمان
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 .میکند پیدا کاهش گرما پاییز و تابستان ظهرهای از بعد  غربي نمای های پنجره حذف یا و کردن کم با. 31
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 وجود تابستان در آنها کردن باز امکان)ها چادر یا و جغرافیایی عرض این برای مناسب ها بان سایه از استفاده. 37

 تابستان نور ورود از جلوگیری جهت( دارد

 

 راهکارهای استاندارد اشراع
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 هم ینسب رطوبت و باشیم نداشته آب کمبود که صورتی در)سرمایش تامین جهت تبخیری های کننده خنک از استفاده. 77

 (باشد پایین



 آنالیز اقلیمی یزد
 

51 

 

 

 کاهش خشک و گرم اقلیم در را گرمایی ربا زمینی زیر های لوله و زمین زیر پناه عنوان به زمین از استفاده. 47

 (است ابتٍ   سال طول در زمین دمای که چرا.میدهد
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 هتوج با که کننده خنک مانند،آسفالت،برج اسپری های فواره با ساختمان به ورود از قبل بیرون هوای ساختن مرطوب.11

 میباشد پایین تابستان در و باال زمستان ،در رطوبت نمودار به
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 خنک با شبانه تهویه ایجاد باعث که عمیق سایبانهای با کوچک های بازشو باالو حرارتی جرم با مصالح از دهاستفا.4۱

 میشود مصالح شدن
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 روشن رنگ با تخت بامهای از استفاده.47
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 هتعبی با همراه جنوب سمت در ممکن مقدار بیشترین در شیشه از استفاده خورشید، نور از بیشتر وری بهره جهت. ۱1

 (خورشیدی منفعل سیستم یک بعنوان)تابستان در نور نفوذ از جلوگیری برای هایی بان سایه
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 louvered doorدودکشی درهای از) استفاده طبیعی، تهویه و هوا جریان ایجاد جهت داخلی باز پالن از استفاده. 47

 (محرمیت ایجاد به نیاز صورت در)هوا جریان ایجاد جهت هایی حفره و ها داکت از استفاده ویا
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 وجود تابستان در آنها کردن باز امکان)ها چادر یا و جغرافیایی عرض این برای مناسب ها بان سایه از استفاده. 37

 تابستان نور ورود از جلوگیری جهت( دارد
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 صورت در) دهد می کاهش را گرمایشی نیاز که تجهیزات و انسانها ها، المپ توسط شده تولید گرمای گرفتن نظر در. ۱۱

 .باشیم داشته احتیاج کمتری انرژی تا بیاوریم پایین را آسایش دمای زمستان در( خوب عافق یک وجود
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 هوا جریان ایجاد جهت مناسب بان سایه از استفاده و مطلوب باد سمت به ها پنجره گیری جهت. 37
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 گرمای رساندن حداقل به جهت ساختمان سقف و نما در( باال بازتابش قابلیت با) سرد و روشن های رنگ از استفاده. 43

 نور جذب از ناشی
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 سرما فصل در شب در گرماشیی انرژی مصرف کاهش جهت داخلی آسایش دمای آوردن پایین. 3
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 راه بازگذاشتن) هوا جریان و مکش ایجاد جهت هوا خروج و هوا ورود بازشوهای بین عمودی فاصله بیشترین ایجاد. 41

 (سقفی های مانیتور فضا، کردن طبقه ود ها، پله
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 گرم اقلیم در بام سراسر از امده بدست تابشی گرمای کاهش به میکنند کمک(براق ورقه) متشعشع های نرده.14
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 .میکند پیدا کاهش گرما پاییز و تابستان ظهرهای از بعد  غربي نمای های پنجره حذف یا و کردن کم با. 31
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حیاط -پاسیو های محصور شده–بگیر محافظت شده در برابرباد برای فصل سرما)اتاق های آفتابگیر ایجاد فضا های آفتا .9

 ها و ایوانها(
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 میکند خنک بیشتر حتی یا فارنهایت درجه 7 را هوا دمای داخلی هوای جریان ایجاد با که سقفی های ئنکه از استفاده.41
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 جهت در شده محصور اقلیم خرده ایجاد جهنت آن در کوچک حوض داربا سایه و محصورشده حیاتهای از استفاده.44

 (بادخیز خشک و گرم اقلیم در شده گرفته کار به راهکار)باد
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 وری بهره جهت جنوب سمت در شفاف های ازشیشه استفاده و شمال،شرق،غرب در دوجداره های شیشه از استفاده.17

 خورشید نور از بیشتر
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 .باشد داشته وجود هوا جریان ایجاد امکان چنین هم و روز روشنایی تامین برای شمال تجه در شیشه از استفاده. 74

 


