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 دهیچک
 پیراموو   کمبوود مااععواا اقلیموی    است. یحاطردر  میبه اصول اقلیاسالمی توجه -رانیاصلی معماری ای هایشاخصهاز 

 قابو   اقلیموی   دستیابی بوه راهاارهوای  عزوم  ،هااین ساختما در انرژی اعگوهای مصرف  وآسایش  اهمیت و آموزشی مراکز

 صوورا بوه این مراکوز  ی در منابع موجود برای طراح شده بیا . راهاارهای اقلیمی سازدمیرا آشاار  اجرا در معماری امروز

  اجورا  ارهایی ملموس و قابو در این مقاعه برای دستیابی به راها ند.ابوده سنتی همراه هاییروشاستفاده از کیفی و کلی و با 

بررسوی و   ی کسوب شوده  هوا پاسختوزیع و  نظرا صاحبمیا   بازپاسخ یاپرسشنامهابتدا در )کمی( برای معماری امروزی، 
 SPSSافوزار  رمنو  ، با روش دعفی و بوا  راهاارهاتأثیرگذاری  . سپس برای تعیین میزا استخراج گردید اوعیه راهاارها عیست

 6 گذشوته در سوال   50 وهووایی آب هوای دادهشدند. در ادامه با بررسی  بندیاعویت راهاارها هاییعیست نو تحلی   هاپاسخ
قلویم  آسوایش ایون ا   یمناقوه  موردنیاز برای تعیین هایدادهقلیم، قاب  اتاا برای این ا هایینمونه عنوا  بهشهر کویری ایرا  

شودند.   سوازی مودل  eQUEST افوزار نورم ، در ماتیو  و راهاارهوای طراحوی  اقلیموی    عوامو  بیوکلی  پایوا  . در آمود بدست

پرسشونامه و   ، نتوای  انیو بیاب استاندارد برای اقلیم کویری درس  کالسکامپیوتری فضای ی   سازیشبیهکه با  صورابدین

ی اقلیموی  شرایط بورای طراحو   ترینبهینهتند تا قرار گرف وتحلی تجزیهاعمال و مورد  بردهنام افزارنرمدر  وهواییآب هایداده

در پایوا    .آیود بدست و...  ، جنس مصاعحهاسایبا ، عمق و اندازه هاپنجرهساختما ، ابعاد و جهت  گیریجهت یزاویهنظیر 
 کواهش  %65 توا  را  انورژی  مصورف  توا می درس فضای طراحی در مناسب شرایط کارگیری به باشد که حاص  نتیجه این 

 داد.
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 معماری ایرانی. ،مراکز آموزشی، سازیمدلکویر،  ،طراحی اقلیمی :کلیدی کلمات

 مقدمه -1
 دزندگی انسا  تأثیر دار بیش از هر عام  دیگری در نوع و شا  هوا و مذهب و آب

 معماری رد پسندیده هایارزش از اقدامی هر از پیش همچنین تفار .(114: 1390)محمدی، 

لیم در اکی از آ  است که مفهوم توجه به اقحتأم  بیشتر در این موضوع . است اسالمی -ایرانی

به  ؛تشده اس گرجلوهریشه داشته و در قاعب تاریم منابع طبیعی  یدین اسالم و فرهنگ ایران

 داد  شا در  عام  تریناصلی عنوا به هواییوبآ شرایط با ازگاریس و قسمی که پاسخگویی

 هامروز متأسفانه اما. گرددمی مارح جها  ساح دربه این معماری  بخشهویت ایهشاخص و

 نیازهای یمااععه و عملاردی ریزیبرنامه به هزینه و زما  کمترین های معماری،طرح در

 .یابدمی اصاختصو غیره  اقلیم با سازگاری و فرهنگی و یجغرافیای شرایط رعایت اقلیمی نظیر

نیز  و یرا ا وخش  کویری و بیابانیگرم اقلیم یکنندهمحدود و خاص هایویژگی به نظر

 پژوهش اصلی أکیدت عذا ،دارد دیگر هایپهنه به سایر نسبت را مساحت بیشترین پهنه ایناه این

 برای معماری این مناقه است. و نی  به راهاارهای اقلیمی حوزه این در

 م وجود، عدکز آموزشیامر طراحی چاعش برانگیز در هایمسئلهیای از از دیگر منظر، 

دم . این امر باعث آسیب رساند  به طبیعت و عاست هاآ شرایط آسایش اقلیمی در 

 در جهت پذیرانعاافپایدار و  طرحبه نیازهای عملاردی و عدم دستیابی به ی   گوییپاسخ

 است.شده و خلق آسایش حرارتی طبیعیکاهش مصرف منابع انرژی 

 ویژگی اقلیمی، و محیای شرایط شناخت مستلزم مراکز آموزشی ویژهطراحی هر ساختما  به

مصورف   کاهشکیفیت محیط داخلی و  و افزایش وسازساخت مناسب و فناوریسنتی  معماری

تنظویم شورایط محیاوی     .(Zhang et al, 2007: 23-24) استحرارتی  آسایش تأمین وانرژی 

صحیح  آموزش یاصول و الزمه ترینمهماز  و... ، صدا، تهویه و دمارنونظیر فضاهای آموزشی 
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ماوانی اسوت کوه نسوبت بوه      خلوق  ی  مرکز آموزشی با رویارد اقلیمی،  طراحی اصولاست. 

ر راسوتای ایجواد   محیط بسوتر خوود د   هایقابلیتو از  باشد مندکنشو  گوپاسخشرایط ماانی 

شناختی برخووردار  بدین ترتیب نه تنها از تعادل بوم. کندبهینه  یشرایط محیای مالوب استفاده

 .سازدوارد میصدماا را به محیط زیست  یکمینه ، بلاهخواهد بود

هت ابوع جتوجهی از مصرف انرژی به تهویه موخش ، میزا  قاب از آنجا که در اقلیم گرم

صول ه بررسی ادر این مقاعه سعی گردیده ب ،شودمیسایش افراد اختصاص داده شرایط آ تأمین

و  نرژیمعماری اقلیمی مناطق کویری و بیابانی در مراکز آموزشی به منظور کاهش مصرف ا

 .پرداخته شودحرارتی  آسایش تأمین
 

 تحقیق پیشینه -1-1

 
می در اارهای اقلیراه صورا گرفته است بهدر ارتباط با معماری و اقلیم که  اتیمااعع

 نژاداحمدی ی وکسمای :از اندعبارابرخی از این تحقیقاا  .اندداشتهساخت ابنیه تأکید 

 لیم نواحیساختما  را در ارتباط با اق اصول طراحی «اقلیم و معماری»در کتاب که  (1392)

 یبه تهیهقلیمی، ااز عناصر مهم  با استفاده (1372)کاویانی اند. کردهمختلف ایرا  بررسی 

شرایط  ومناقه آسایش  (1372)انسانی ایرا  پرداخته است. کسمایی و  اقلیمزیست ینقشه

 .ه استنسبی مشخص نمود ا دما و رطوبتدر ارتباط ب مختلف را اقلیمیزیست

ایش بحث آس آموزشی و همچنین اهمیت هایساختما در خصوص  کمبود مااععاا اقلیمی

عزوم انجام  ،آموزشی هایساختما مصرفی در  اعگوهای بهینهاز  گیریبهرهدر کنار عزوم 

 Lanniello E., Ambrosio Alfano) سازدمیرا مستلزم در این زمینه  هگسترد تحقیقاا

FR, 2010: 35-38). 
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 ای ایجادبر مؤثر و قاب  اجرالیمی ، تاکنو  به راهاارهای اقآمدهعم به هایبررسیبا توجه به 

ه بامر  ش شده است اینمقاعه تال ارس پرداخته نشده است. عذا در اینآسایش در مد شرایط

 گیرد. قرار موردبررسیصورتی کارآمد 

 

 و اهداف تحقیق سؤال -2-1
 

در وضعیت کنونی و حی فضاهای آموزشی هدف از انتخاب این موضوع، حساسیت طرا

 طراحی در هک اهدافی ترینمهم از یای زیرا است؛انرژی  یجویی در زمینهصرفه یعهمسأ

 آ  در و معماری سنتی و نقش اقلیم یمسئله ،گیرد قرار رمدنظ تحقیقاتی باید -آموزشی فضای

 حرارتی است. آسایش ایجاد

 

یری و اطق کواقلیمی در من مبانی معماریو در این تحقیق سعی شده با مرور گذرا بر مفاهیم 

د  به رسی معماری امروزی برای بیابانی ایرا  به راهاارهایی ملموس و قاب  اجرا در قاعب

تا  دست یابیم حرارتی آسایش تأمینشرایط از نظر کاهش مصرف انرژی و  ترینآلایده

 .گرمایشی و سرمایشی را به حداق  برسانیم هایسیستمضرورا استفاده از 

 
ر طراحی فضاهای آموزشی د جهتتعیین اصول و ضوابط طراحی به تالش شده در نهایت 

اهد هگشا خودو سؤال اساسی زیر رابرای رسید  به این هدف، پاسخ به  شویم. ائ ن اقلیماین 

 بود:

 امروزی  هایحیطرااعگوی مناسبی جهت  تواندمیدر معماری کهن ایرا   آیا عناصر اقلیمی

 ؟دنباش امروزی برای مراکز آموزشی
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  وجه ممان بهوره   نتریآلایده امروزی به هایطراحیاقلیمی در  هایدادهاز  توا میچگونه

 جست؟

 
 روش تحقیق -3-1

 
دف هو مامو  و متناسوب بوا     حوال نیدرعیند مااععه این تحقیق از چهار بخش مختلف و آفر

 مراح  تحقیق تشای  شده است:

اقلیموی   شناخت اوعیه اصول طراحوی  منظوربهدر بخش اول تحقیق )چارچوب نظری مااععه( 

ای، ابخانوه مااععواا کت اسوتفاده از  ه شده و با در مناطق کویری و بیابانی از روش قیاسی استفاد

 راهاارهای معماری سنتی برای این اقلیم گردآوری شد.نظری مربوط به  اطالعاا

 بازپاسخ یپرسشنامهمعماری اقلیمی از طریق  پارامترهای مهم گردیددر مراح  بعد سعی  

در این . استخراج گرددراهاارها  یاوعیه بررسی و عیست هاپاسختوزیع و  نظرا صاحبمیا  

و با  است شده انجام 1با استفاده از تانی  دعفی که پیمایشی است، روش تحقیق، مرحله

هر ی  از  گذاریو ارزشتحلی  محتوای نتای   و به تجزیه SPSSاستفاده از نرم افزار 

 .انجامیدراهاارها 

، طبس، بیرجند رما ،شهر یزد، ک شش وهواییآب هایدادهآوری جمع در مرحله سوم به 

از سایت  کویری، جامعه آماری اقلیمبرای  قاب  اتاا هاینمونه کاشا  و اصفها  به عنوا 

 مد.آدست هنیاز بتانی  تحلی  محتوا، اطالعاا مورداستخراج گردید و با سازما  هواشناسی 

م گرفته شد تصمی، وهواییآبهای اقلیمی و اصول و دادهبررسی عملارد  منظوربهدر پایا   

پایه در فضای  ینمونهعنوا  به استاندارد برای اقلیم کویری و بیابانیکه ی  کالس با ابعاد 

                                                                                                                                                    
یک  عنوانبه . این تکنیکشان استتخصصیدر حوزه دهندگان پاسخاطالعات از  آوریجمعی گسترده، برا با کاربرد شدهپذیرفتهدلفی یک روش  کنیکت 1

 .دنیای واقعی طراحی شده است خاص در دستیابی به همگرایی نظر و عقیده در یک موضوع یند ارتباط گروهی که با هدفآفر
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و اصول طراحی اقلیمی  وهواییآبکه تأثیر متغیرهای  شود سازیشبیه eQUESTافزار نرم

 تجزیه و تحلی  شود. آلایدهیابی به طراحی برای دست
 

 مراکز آموزشیضرورت کاربست عوامل اقلیمی در  -2
 

 ایهویژ اهمیت از آموزشی معماری مراکز در اقلیمی یا بیوکلیماتیشناخت توا  زیست

 باعث محیایزیست عحاظ از انرژی و مصرف در جوییصرفه برخوردار است و موجب

د موجب ایجا مدر  زندگی از معیارهای تبعیت .شودمیآسایش حرارتی کاربرا  آ  

رایط آسایش نداشته که برای ایجاد ش مناقه ماابقت اقلیم با که شده است هاییساختما 

 از گیریهرهبسوی  به حرکت بنابراین کند؛میمحیای در آ ، مصرف انرژی زیادی را مااعبه 

 رورتیض آسایش و رفاه، آورد  فراهم مناقه جهت اقلیمی هایپتانسی  و طبیعی منابع

 است. اناارناپذیر
 

 ر مناطق بیابانی و کویرطراحی اقلیمی د هایتوصیه -1-2

 
 را ها آ از وسیعی هایعرصهو  دهدمی تشای  خش  مناطق را ایرا  درصد 90 حدود

هم  گاهی و روز هنگام باال شوند. درجه حراراشام  می بیابانی و کویری مختلف نواحی

این  یمیاقل عمده مشاالا از خش  و غبارآعود و بادهای پایینبسیار نسبی رطوبت ،هاشب

 .(12-6: 1391، هماارا و  احمدی) روندمی شمار ناطق بهم

 چنودا  اسوت؛   دو کویری و بیابانی شهرهایمعماری اقلیمی و سنتی در  با این اوصاف ارزش

 تبدی  را خانواده آسایش نظیر انسا  فرهنگی هایارزش و بیابا  محیای هایخواسته هاآ  زیرا

. گیورد موی نیوز در بور    را اجتماعی نیازهای بلاه مادی احتیاجاا تنها که نه اندکرده معماری به

 تعیوین  بیابوانی  هووایی وشرایط آب یوسیله به که اندکرده استفاده روشی از شهرها این معمارا 



165                                          1399 زمستان ،هشتم شماره ،سوم سال ،آماد و فناوری دفاعی علمی فصلنامه

 

 

 و سواختما   حورارا  اتوالف  کواهش  خورشیدی، انرژی گیری ازبهره هر صورا گردد. درمی

 اقلیموی  یپهنوه  ایون  در اقلیموی  طراحوی  هاهداف عمود  از ،خارج گرم هوای از تأثیر جلوگیری

 .شده است تشریحاری اقلیمی این مناطق مراهاار مع تریناصلیاست. در ادامه 
 

 ساختمان گیریجهت -1-1-2

 

 بووده  موردتوجوه  بنا صحیح استقرار برای همواره باد وزش جهت و خورشید تابش چگونگی

 حداق  الس گرم مواقع که در باشد ایگونه به باید ساختما  استقرار جهت ،اقلیم این در. است

 .(17-13: 1390، حافظیا )شوود  کسوب  انورژی  سورد، حوداک ر   هایماه در و خورشیدی انرژی

 نحووه  و شوود  موزاحم  بادهوای  موانع ورود  که ایگونه به ساختما  نمود  عحاظ به ویژه توجه

 اسوت  نظر عمالا و بررسی قاب  نیز پدیده این با برخورد در... و آموزشی هایساختما  استقرار

 .(4-1: 1388، طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی نامهنظام)

 یکشویده  هوای فورم  بوه  نسبت غربی -شرقی یکشیده هایفرم ،با توجه به تمامی این عوام 

 مصرف کاهش عحاظ ازرب غ -کاهش ساوح خارجی مشرف به شرقبه دعی   جنوبی -شماعی

 و اسوتقرار  جهواا  تورین مناسوب  درجوه شورقی   30 و 15 هوای جهوت  .دارند انرژی ارجحیت

 تورین اسبنامن غربی درجه 60 تا 30 هایجهت و نامناسب تا شمال غربی درجه 15 هایجهت

، پرورشوی  وطراحی فضاهای آموزشی  نامهنظام)گردد می محسوب اقلیم این در استقرار جهاا

1388 :1-4). 

 

 فرم ساختمان -2-1-2

قلی  ساوح در معرض تابش است. این امر از جویی در مصرف انرژی تروش دیگر صرفه

این اص  در سازما  کاعبدی شهرهای کویری ایرا  از  .پذیردمیطریق ایجاد فشردگی صورا 
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چه  هر طورکلیبه (.52-43: 1379گلاار، ) است شدهطریق در هم فشرده بود  رعایت 

همچنین  (.4: 1381بی، )قا شودمیمیزا  اتالف انرژی حرارتی کمتر  تر باشدفشردهساختما  

 جهت این اقلیم مدارس در بسته و باز فضاهای با ترکیب در بازنیمه طراحی فضاهای عزومبر 

 شده است. کیدتأجمعی  فضاهای عنوا به خن  و سایه فضاهای ایجاد

 گودال باغچه -3-1-2

 ساح بود  ترپایین کویری و بیابانی مناطق در مراکز آموزشی هایویژگی عمده از یای

 نیروی با مقابله همچو  مختلفی عوام  ینتیجه خود که بود شهری به معابر نسبت هااطحی

بوده  روزهشبان طی در بنا داخ  در حرارا نوسا  درجه و تعدی ی حرارت تبادل کاهش و زعزعه

 همچنین و ساختما  احداث و خشت یتهیه برای موجود خاک از است. همچنین استفاده

در وسط  در این مناطق با ایجاد ی  حیاط مرکزیاست.  بوده آب تأمین اص  ترینمهم

رطوبت در فضای زیستی  و احداث باغچه باعث افزایش  ساختما  و تعبیه حوض آب

 .(175: 1384فالمای، ) است ساختما  شده

 بازشوها -4-1-2

ه ه اندازرند هیچ ی  بکارایی فضاهای آموزشی را باال بب توانندمیاز میا  تمامی عناصری که 

از نور طبیعی  استفاده حداک ر (.228: 1393نیا، )کام ست نی مؤثرنور روز بر کیفیت یادگیری 

 وانشناسیاز منظر ر .ضرورا دارد و سایر فضاهای جمعی هاکالسبه جای نور مصنوعی برای 

 .شودمینور طبیعی باعث ایجاد نشاط و سرزندگی بیشتری نسبت به نور مصنوعی  نیز

وح و تعداد بازشوها در این مناطق باید به حداق  ممان کاهش یافته و در با این وجود سا

شرقی و به خصوص غربی اجتناب  هایپنجرهاز ایجاد  فوقانی دیوار نصب گردند. هایقسمت

 برای .(63: 1395)هاشمی،  بینی گرددعمودی پیش هایسایبا در صورا اجبار و  شود

 شودمهر و آبا  استفاده  هایماهد سایه بر روی پنجره در از سایبا  برای ایجاجنوبی  هایپنجره
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تابش آفتاب دعی  ایناه همچنین به(. 52: 1384، ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی)

با قرار داد  ی   ،تابدمیعمودی است وعی در زمستا  آفتاب با زاویه کمتری  تقریباًدر تابستا  

از ورود تابش آفتاب و گرم شد  ساختما  در  توا می، بیجنو ضلع هایپنجرها  باالی بسای

 استفاده سقفی نورگیرهای ازنباید در این اقلیم  .(127: 1397قبادیا ، )تابستا  جلوگیری کرد 

 .زندمی همبر را آسایش شرایط و شودمی داخلی فضاهای به مستقیم تابش باعث زیرا کرد

 اندازیسایه -5-1-2
 .شود استفاده انباع از ساختما  هایورودی نیز و باز ر فضاهاید سایه ایجاد برای است بهتر

 تابستا ر د زیرا ؛شود ساختما  استفاده مجاورا در پذیرخزا  گیاهی پوشش از اقلیم این در

 نور تابش ا ،زمست در و شودبنا می داخ  به خورشید حرارا نفوذ مانع و کرده اندازیسایه

 .بود خواهد ممان داخ  به خورشید

 تهویه -6-1-2

 ،هویهترای ببه منظور ایجاد کورا  در فضای داخلی مراکز آموزشی و استفاده از انرژی باد 

ی از ش ارتفاع بخشها )افزایدودکش تأثیراستفاده از  ماننددر نظر گرفت  توا میراهاارهایی 

ر جاومهای فضای مرکزی( یا بادگیرها، طراحی عناصر محوطه مدرسه به نحوی که گیاها  و بنا

هی سازماند بلند، طرح و هایسقفباعث هدایت بادهای مالوب به ساختما  شود، استفاده از 

 .(1395هاشمی، )هوا در اطراف ساختما  ایجاد شود پال  به نحوی باشد که اماا  گردش 

خروج هوای گرم بیش از اندازه و ورود هوای تازه به داخ   ،یای دیگر از نیازهای ساختما 

ارها یا درها در در باالی دیو هاییدریچهبا قرار داد   توا میهمین منظور به .شدبامیساختما  

گرمای اضافی را از فضای ساختما ،  هایپلهدر باالی راه هاییدودکش نزدیای سقف و یا

اصلی خارج کرد. اعبته خروج هوای گرم نیز به کنترل و تنظیم نیاز دارد، پس بهتر است با قرار 

قاب  تنظیم در باالی درها، این میزا   هایدریچهیا  هادودکشدر باالی  هاییدرپوشداد  



    مناطق.... اقلیمی راهکارهای از یریگبهره با تحقیقاتی –آموزشی مراکز طراحی اصول تدوین                  168 

 

به جای طراحی ی  پنجره بزرگ از  هاپنجرهخروج هوا را تحت کنترل در آورد. در طراحی 

 .(1389ادوارد، ) رین فاصله ممان از هم طراحی گردددو پنجره با هما  ساوح و در دورت

 مصالح -7-1-2
 آ  به داد  تاوعوی و معماری این در وسازساخت مصاعح اصلیعنوا  به خشت انتخاب

 این ود ب خیزموریانه و چوب کمبود مانند عللی از ناشی آجر حتی و سنگ چوب، جایبه

 حرارا درجه زیاد اختالف اثر در سنگی کم ساوح نسبتاً مقاومت و سنگ کمبود .است ناحیه

 کند.ناپذیر میوجیهتفاده از این نوع مصاعح را تنیز اس روزشبانه

 و خشتی بناهای ویژه آ  خصوصیت از ترمهم و خشت توعید جهت فراوا  خاک وجود

 را قلیما این در آسایش حرارتی تابستا  هم و زمستا  در هم که ،آ  مالوب حرارتی مقاومت

 بوده است.وساز عام  اصلی استفاده از این نوع متریال جهت ساختآورده،  فراهم

ا بقوسی و گنبدی  هایطاقسنگین  ی و آجری که به عحاظ تحم  بارخشتدیوارهای 

ارا در طی ی، نوسا  درجه حر، مانند ی  خاز  حرارتشوندمیزیاد ساخته  نسبتاًضخامت 

 شب در هنگام گرمایش از استفاده برای .(175: 1384فالمای، ) دهندمیروز را کاهش شبانه

 و سنگین موادگیرند. می کاربه حرارتی از  یا تودهخ عنوا  را به چیزی معمارا  ،بیابا 

. کند جذب روز در را خورشید گرمای از توجهیقاب  مقدار تواندمی خاک متراکمی چو 

 گرما هاآ  با شده ساخته ضخیم دیوارهای و هاسقفو  دارند باال بسیار حرارتی توده هاخاک

 توده حرارتی هکصبح کنند. در می حفظ خود در شب تا را آ  و داشته نگهروز  طی در را

 که روز طی در عم  این. شودمی فضای داخ  شد  خن  عام  است، شده خن  هاساختما 

 .شودمی واقع مؤثر رودمی باال بیرو  حرارا درجه
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 کیفیِ راهکارهای اقلیمی هایدادهسازی کمی -3

 
 یاحی اقلیمائه شده برای طر، راهاارهای ارشودمیهماناور که در تمامی منابع مشاهده 

لی خش  کویری و بیابانی، به صورا توصیفاا کیفی و کووهوایی گرممناسب شرایط آب

ایت که رع نتیو به توضیح این موضوع پرداخته نشده است که این راهاارهای س اندشدهبیا  

دی زیا یرأثتضرورا یا اماا  ندارد و یا ممان است در نتیجه نهایی کار  هاآ همه موارد 

ن در بنابرای ؛امروزی گنجانده شود هایطراحینداشته باشد، به چه میزا  و حدودی باید در 

اب  اتاا، راهاارهای اقلیمی استخراج شده را به روشی علمی و ق بایستمیمرحله اول 

ه راهاارهای کیفی، ب بندیاوعویت از کرد. در مرحله بعد و پس گذاریارزشو  بندیاوعویت

د، مشخص شو قاب  اجرا، حدود و میزا  کمی هر ی  از راهاارها ایپیمانهرسید  به  منظور

 .آل پنجره و...خش کشیدگی بنا، ابعاد و جهت ایدهمانند میزا  چر

شده  بیا  هاجدارهراهاارهای سنتی فراوانی برای افزایش عایق یا توده حرارتی برای م ال 

ز یا ماری امروبرای مع اارها،وعی بسیاری از این راهپرداخته شد؛  هاآ باال به  است که در

یگر تا   دبه بیا ت.یا میزا  و حدود رعایت و اجرای آ  مشخص نیس و قابلیت اجرا را ندارد

اص  حقلیمی آل برای شرایط افوق را رعایت کرد تا معماری ایدهچه میزانی باید راهاارهای 

 شود.

بسوتر و محو     وهووایی آب هوای دادهاارهوا، بایود   راه گوذاری ارزشبرای این منظور بعد از 

، بوا     هوا دادهمعماری را به دست آورد و با توجه به شورایط آسوایش حرارتوی متناسوب بوا ایون       

اقلیمووی و  هوای دادهافزارهوای موورتبط و اعموال   ازی ایون راهاارهووای اقلیموی در نورم   سو شوبیه 

سوید  بوه   منظوور ر ی بوه کیفو  بورای توصویفاا   آلایوده در آ ، به خروجی کموی و   وهواییآب

 دستاوردهای ملموس و قاب  اجرا دست یافت.
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وش دلفی و رکارهای اقلیمی با گذاری به راهبه منظور ارزش نامهپرسش: 1مرحله  -1-3
 SPSS افزارنرم

ورا صتوصیفاا کیفی و کلی و عموماً به راهاارهای اقلیمی ذکرشده در باال به صورا

 ا اماا که بیا  شد رعایت همه این موارد ضرورا ی ونهگهما راهاارهای سنتی هستند و 

اول  ر قدمدبنابراین  ؛زیادی نداشته باشد تأثیرندارد و یا ممان است در نتیجه نهایی کار 

 وبندی عویتصورتی علمی و قاب  اتاا، او به راهاارهای اقلیمی استخراج شده بایستمی

یشنهادی برای پعیست همراه با چ  زپاسخبا منظور ابتدا پرسشنامهبدینشوند.  گذاریارزش

هاارها استخراج اوعیه را بررسی و عیست هاپاسختوزیع و  نظرا صاحبمیا  طراحی اقلیمی 

رهای ها برای راهاابا توجه به فراوانی داده راهاارهاتأثیرگذاری گردید. در مرحله بعد، 

ا بقرار گرفت و  هاآ یار ی  در اختو دوباره نتا تحلی  شدند SPSSافزار نرم وسیلهمختلف به

 را بیا  کردند. اقلیمی راهاارهای، عیست نهایی توجه به نتای  حاصله

 جامعه آماری -3-1-1

 اجداد وانتخاب جامعه آماری، ی  جنبه حیاتی در نظرسنجی دعفی دارد و معموالً از افر

 مالک، ،آماری اد در جامعهافر بنابراین برای شرکت داد  ؛دشوشرایط در نظرسنجی استفاده می

نفر،  15اعی  20داشتن زمینه تخصصی در زمینه مورد بحث قرارداده شد که برای این کار 

یزد  های تهرا ،همتداول است. بدین منظور از استادا  معماری با تجربه در این زمینه در دانشگا

 و شیراز استفاده شد.

 اصلهحتدوین پرسشنامه و نتایج  -3-1-2

هوور یو  از راهاارهووای ارائووه شووده و   ر پرسشونامه خواسووته شووده کننووده دد شوورکتاز افورا 

گوذاری کننود.   ، ارزش(5بوه زیواد:    1از اوعویت کوم:  ) 5تا  1، از را راهاارهای پیشنهادی خود

گوذاری شوده بورای هور     میانگین نمره ارزش»و « فراوانی راهاارها»سپس با توجه به دو مقوعه 
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 ،وتحلی  و آناعیز قرار گرفتند. در مرحلوه پایوانی  شده مورد تجزیه وریآهای جمع، داده«راهاار

کنند.  نظرتجدید نیاز در نظراا خود تا در صوراها قرارگرفته شد در اختیار آ  نتای  بار دیگر

اهمیوت آ  را تعیوین و عوامو      با در نظر گرفتن نمراا و نتای  آماری هر عنوا ،نظرا  صاحب

و به توافوق و   تأیید کردهنتای  آماری را  نظرا صاحب آخر در مرحله د.نامربوط را حذف کردن

اقلیمی همراه با شاخصوه و جزئیواا   راهاارهای بدین ترتیب ابتدا عیست اوعیه  اجماع رسیدند.

پرسشنامه پرداخته  سؤاالابه پاسخگویا  سپس به توضیح میانگین درصد  ،گردید مربوطه ارائه

از  هرکودام  تأثیرگذاریابتدا  و قرارگرفته ررسیبموردفرضیاا مارح شده و  شد. در مرحله بعد

 گیوری جهوت از میوا  عوامو  مربوطوه،    قرارگرفوت.  موورد آزموو     SPSSافزار با نرم، سؤاالا

خورشید در ساعاا آفتوابی فصو     از انرژی گیریبهرهساختما  با توجه به زاویه تابش آفتاب، 

 وجه به جهوت وزش بواد در زمسوتا ، دارای بیشوترین توأثیر     با ت ساختما  گیریجهتسرما و 

 .هستند

 (مأخذ: نگارنده) امهحال از پرسشن SPSSافزار کارهای اقلیمی با روش دلفی و نرمگذاری راهارزش .1 شماره جدول       

شماره  پتانسیل اقلیمی شاخص
 سؤال

امتیاز  راهکار اقلیمی
 5از 

 
 
 

 فرم و الگوی
ی دهسازمان
 انساختم

  توجه به  
 تابش آفتاب

  توجه به
جریا  باد 
 مالوب و
 نامالوب

   توجه به مح
 قرارگیری
 سایبا 

 8/4 غربی –کشیدگی در امتداد شرقی 1

 8/4 حیاط مرکزی دهیسازما  استفاده از اعگوی 2

استفاده بهینه از انرژی خورشید در فصول  3
 سرد و کاهش تابش در فصول گرم

2/4 

 سوورد نووامالوب بادهووایاز ورود  جلوووگیری 4
 در تابستا  زمستانی و ورود باد مالوب

4 

برابر  به حداق  رساند  ساوح خارجی در 5
 حجم

7/3 

 هایجبهه توجه به مح  قرارگیری سایبا  در 6
 ساختما  گیریجهت مختلف با توجه به

4/3 
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ارتباط با 
زمینه و 
 بستر طرح

 ارتباط با زمین 

  یابیماا 
 عهمجمو

 1/4 استفاده از گودال باغچه 7
 6/3 گی در بافتتراکم و فشرد 8
 5/3 بنا در زمین فرورفتن 9

 
 
 

عناصر و 
اجزای 
 ساختمان

 حرارتی قیعا 

 تهویه 
  نقاب سایه

 پنجره
  استفاده از

 مصاعح بومی

  رطوبتایجاد 
 در ساختما 

10 
 

 مقاومت و ظرفیت استفاده از مصاعح با

 حرارتی باال
4/4 

 3/4 هاپنجرهطراحی نقاب سایه برای  11
خارجی،  استفاده از عایق حرارتی در ساوح 12

 دیوارهای داخلی، کف و سقف
3/4 

 2/4 از تهویه طبیعی یریگبهره 13
 1/4 حضور آب و فضای سبز 14
 6/3 با رنگ روشناستفاده از مصاعح  15
 1/3 بود  بام و ضخامت آ  چندالیه 16

سقف  اهش تابش آفتاب بر بام با کم ک 17
 گنبدی

3 

 
 اقلیمی هایداده: بررسی 2مرحله  -2-3

 هایمیاگرادمرحله دوم با بررسی عناصر اقلیمی مانند دما، باد، رطوبت و ... و ترسیم در 

 که در اشا کو  شهرهای یزد، کرما ، بیرجند، طبس، اصفها  هایدادهمربوطه برای میانگین 

ری بررسی شده، به علت نوع معماری، وسعت، گستردگی و مشموعیت میا  شهرهای کوی

ای لی  برای شهرهانتخابی و مورد تح هاینمونهشهر، به عنوا  جامعه آماری و  6اقلیمی، این 

ل سا 50هواشناسی  هایدادهشدند. در این مرحله با بررسی  هکویری و خش  ایرا  برگزید

 اسیوهواشنآبو ترسیم نمودارهای  (1395تا  1345های در بین سال)گذشته این شهرها 

شهر،  6این  هایدادهبرای میانگین  و (مانند تابش خورشید، بردار رطوبت، دما و باد و ...)

 بیین شود.تخش  و بیابانی ایرا  وقاب  تعمیم برای اقلیم گرم هاییدادهتالش شد تا 

اصله از این ح هایدادهش بر اساس سپس با ترسیم جداول بیوکلیماتی  و نمودار مناقه آسای

خشو  و بیابوانی،   وبرای معماری متناسب با اقلویم گورم  اقلیمی  هایتوصیهتوجه به  شهر وبا 6
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دسوت  هراهاارها در ارتباط با عوام  اقلیمی بجهت مناسب ساختما ، عمق نقاب سایه و دیگر 

این عام  اقلیموی در   تأثیرو  سازیشبیه eQUESTدر نرم افزار  هادادهآمد. در مرحله بعد این 

دسوت  هخشو  و بیابوانی بو   وایط طراحی اقلیمی برای اقلیم گرمشر ترینبهینهآ  ارزیابی شد تا 

 آید.

 
 مناطق کویری و بیابانی محدوده انتخابی درشهرهای . 1 شماره تصویر

 1397 ها و مراتع کشور  بخش تحقیقات بیابان،های سازمان جنگلخذ: برگرفته از نقشهمأ
 اقلیمی هایدادهضرورت بررسی  -1-2-3

 
ا به   آنهشناسی ساختما  بر قابلیت ساختما  برای تلفیق عوام  محیای و جوی و تبدیبوم

 .(5: 1380جودا، )فضایی و آسایش فرم تأکید دارد  هایکیفیتصورا 

 خش  و بیابانی ایرا ، برایومعماری متناسب با اقلیم گرم هایشاخصعذا پس از تعیین 

را به صورا ضوابای قاب  اجرا در فضاهای آموزشی در آورد، نیاز  هاشاخصهایناه بتوا  این 

آسایشی  محدودهاقلیمی، میزا  و حدود اجرایی این ضوابط را به  هایدادهاست با بررسی 

جویی در منابع انرژی فراهم شود. برای این کار با استفاده اماا  صرفه تاًتر نمود تا نهاینزدی 
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مربوطه؛ تیپ اقلیمی تعیین و سپس به  هایدیاگرامسازما  هواشناسی و ترسیم  هایدادهاز 

معماری برای اقلیم  هایدادهآسایشی در طول سال با تجزیه و تحلی   هایمحدودهتشخیص 

خش  کویری ایرا  انجام پذیرفت و با کم  جداول بیوکلیماتی  و نمودار مناقه وگرم

ختما ، عمق نقاب سایه و دیگر راهاارها به صورا ضوابای قاب  آسایش، جهت مناسب سا

 اجرا در آمدند.

 اقلیمی هایداده -2-2-3

اید ب کندمیطراحی اقلیمی که تأثیر شرایط اقلیمی را در مراح  اتالف حرارا بد  تعیین 

 در بین رد کهدر نظر بگیزما  با هم چهار عام  متغیر اقلیمی تابش، باد، دما و رطوبت را هم

. (35: 1397)کسمایی، دما و رطوبت تأثیر بیشتری در آسایش انسا  دارد  ،هواییوناصر آبع

کرما ، زد، یشهر  6سال گذشته برای  50طی آماری سازما  هواشناسی  هایدادهمنظور بدین

کویری  وخش  وبرای شهرهای گرم هاییشاخصهبیرجند، طبس، اصفها  و کاشا  به عنوا  

رار قرها به ی این شهحاصله برا هایدادهاستفاده قرار گرفته است که میانگین  ایرا  تهیه و مورد

 زیر است:
 ، کرمان، طبس، بیرجند،در شهرهای یزدتابش  های مربوط به میانگینمیانگین شاخص .2 شماره جدول    

 1395تا  1345های کاشان و اصفهان در بین سال   
 1397شناسی کل کشور های سازمان هواداده رگرفته ازبمأخذ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابش ارتفاع میل خورشید زمان

 0.42 اول فروردین

 

59.41 209.4 

 239.32 84.44 23.74 اول تیر

 199.93 57.14 -2.86 اول مهر

 139.55 38.68 -23.32 اول دی
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 تابش -3-2-2-1
 

 
 

 ادب -3-2-2-2
 

 .متر بر ثانیه است 9/3غربی و میانگین سرعت آ   یانهساعیباد غاعب در مقیاس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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40
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 مربوط به میانگین شهرهای جامعه آماری در بین  درصد بادهای غالب و شرایط آرام باد .3 شماره تصویر
 1395تا  1345های سال

 1397های سازمان هواشناسی کل کشور ادهمأخذ: د
 

 

 مربوط به میانگین شهرهای جامعه آماری در بین  درصد بادهای غالب و شرایط آرام باد -3 نمودار
 1395تا  1345های سال

 1397های سازمان هواشناسی کل کشور مأخذ: داده
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 ماد -3-2-2-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رطوبت نسبی -3-2-2-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مربوط به میانگین شهرهای جامعه آماری در بین دما یماهانه مطلق حداکثر و حداقل میانگین، .4شماره  تصویر     
 1395تا  1345های سال 

 1397های سازمان هواشناسی کل کشور خذ: دادهمأ
 

 میانگین شهرهای جامعه آماری در بین مربوط به حداقل، میانگین و حداکثر رطوبت نسبی .5 شماره تصویر
 1395 تا 1345های سال 

 1397های سازمان هواشناسی کل کشور مأخذ: داده
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 تعیین محدوده آسایش -3-2-3
 

 ظر دما ونشرایط مالوب هوا از  یکنندهو مااععاتی که مشخص هارا  آزمایشدر کشور ای

ر باید منظوانجام شده است. بدین 1378ر سال عگی درطوبت باشد براساس روش پیشنهادی او

رجه د 4/3شماعی به نسبت  یدرجه 40ی نسبت به یدرجه کاهش عرض جغرافیا 5برای هر 

باالی  . حدفارنهایت حد پایین مناقه آسایش تابستانی را در جدول بیوکلیماتی  افزایش داد

 .(3: 1397سمایی، ک) باید به همین میزا  افزایش یابد آسایش نیز یمناقه

 
 آمده برای شهرهای نمونهدستنمودار بیوکلیماتیک به .6 شماره تصویر

 مأخذ: نگارنده
  شهر نام برده شده: 6میانگین مشخصات اقلیمی 

 
               مترمیلی 2/774تبخیر ساالنه:               33:عرض جغرافیایی

 1590تفاع از سطح دریا )متر(: ار                       41طول جغرافیایی: 
  درجه سلسیوس  2/16معدل دمای شهر:    مترمیلی 87معدل میزان بارندگی: 

 روز 74تعداد روزهای یخبندان: 
 جهت غالب باد: غرب

 متر بر ثانیه 9/3متوسط سرعت باد: 

 

 کوه هووای   دهنود موی رطوبت هوا در راباه با جدول بیوکلیماتی  نشا   حدود تغییراا دما و

آسوایش قورار    یمناقوه سال خارج از  هایماهخش  کویری و بیابانی ایرا  در اک ر ومناقه گرم
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گورم سوال بوا کواهش      هوای ماهعحاظ گردد تا در  ایگونهدارد و اصول طراحی معماری باید به 

 هوا محیطحرارا فضای داخلی، این  یدرجهسرد سال با افزایش  هایماهحرارا و در  یدرجه

 ایگونوه نمود. با توجه به جدول بیوکلیماتی  طراحی بایود بوه    ترنزدی آسایش  یتانهآسرا به 

از تابش مستقیم آفتاب به درو  فضواهای داخلوی جلووگیری     شود که در فص  گرم سالانجام 

باد برای ایجاد شرایط مالوب استفاده برد و در فص  سرد سال  یکنندهکرده و از پتانسی  خن 

آسایشوی   هوای آستانهاز انرژی تابشی خورشید صورا گرفته و ساختما  را به  حداک ر استفاده

 انسا  نزدی  نمود.

 eQUEST افزارسازی در نرم: مدل3مرحله  -3-3
 لیمآموزشی در اق هایجهت طراحی مناسب فضا اعگویی فراهم کرد  برایدر این تحقیق 

رس در بر فضای کالس تأثیرگذا اقلیمیمتغیرهای  شده است که سعی خش  بیابانی،وگرم

 eQUESTافزار نرمبه کم   مختلفی هایمدل ،قرار گیرد. در این راستا وتحلی  تجزیه مورد

د عملاراد شرایط آسایش و حاعت برای ایج ترینبهینهها، آ که در هر ی  از  شده سازیشبیه

 رهای اقلیمی حاصله، شناسایی شود.و متغی هادادهبا کم  اصول معماری و 

 

 شده سازیمدلفضای   -1-3-3

تجهیز مودارس   سازی وشهر و راه سازما ماابق با ضوابط  شده سازیشبیهدرس  کالس ابعاد

بوا  . 1اسوت  شوده  گرفتوه در نظور  متر  20/3متر و ارتفاع کف تا سقف  8متر در  7کشور به ابعاد 

مایش در کالس حداق  دما جهت گر آموزا دانش توجه به استانداردهای موجود و نوع پوشش

میوزا   . اسوت  شوده  گرفتوه در نظر  درجه 24دما جهت سرمایش  حداک رو  سانتیگراددرجه  21

                                                                                                                                                    
اندازه بهینه آن هفت تا هشت  متر و 5/6مختلف فراهم گردد( برابر  یهافعالیتدر کالس درس قابلیت اجرای  کهبرای اینحداقل عرض مفید کالس )  1

حداقل طول کالس هفت متر و اندازه بهینه باید بیش از یک سمت کالس پنجره وجود داشته باشد.  متر باشد، هشت ازمتر است. اگر عرض کالس بیشتر 
 متر متغیر باشد. 50/3تا  20/3 تواند ازخشک میو. ارتفاع کالس در مناطق گرمآن هشت تا نه متر است
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 عحواظ گردیوده اسوت    سوازی شوبیه عووکس در   300روشنایی موردنیواز در سواعاا درس نیوز    

(CIBSE, 1999: 135). از کوالس از   گیوری بهوره نفر و ساعاا  30آموزا  کالس داد دانشتع

 است. شده گرفتهظهر در نظر بعداز 3صبح تا  8 ساعت

 سازیمدل نتایج حاصل از -3-3-2

جودول  دسوت آموده از   هبو  اطالعواا و  وهووایی آب هوای دادهقسومت  در ایون  در این راستا 

منواطق   خش وصول طراحی اقلیمی برای مناقه گرمنتای  منت  شده از ا به همراهبیوکلیماتی  

 گونواگو   هوای ترکیوب به صوورا   افزارنرم سازی شده در اینفضای آموزشی مدل در یری،کو

 رفتند.ار گقر بررسیو مورد سازیشبیه ،افزارنرمدر  حاص  از مقادیر مختلف متغیرها

 گیری ساختمانجهت -3-3-2-1

ی، ار خورشیداقلیمی مانند جهت باد غاعب که غربی است و همچنین نمود هایدادهبر اساس 

ط مت جنوب بهترین جهت برای ایجاد شرایدرجه شرقی و رو به س 30 و 15 هایجهت

 مد.دست آبه سازیشبیهمختلف  هایمدلآسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی در 

 اتعویض هو -3-3-2-2

سرعت باد و  ترینپایینمتر بر ثانیه و باالترین و  9/3با توجه به میانگین سرعت باد که برابر 

باتوجه به تعداد  ر ساعتبار تعویض هوا د 4 ،هواتأمین  منظوربه ،بیوکلیماتی جدول  هایداده

 میزا  واسته هوا بهمیزا  نفوذ ناخر در این قسمت متغی آمد. دستبهآموزا  و ابعاد کالس دانش

 است. شده گرفتهدر نظر کنترل به عنوا  عام  غیرقاب تعویض هوا در طی ی  ساعت بار  ی 

 هادارهج حرارتی بندیعایق -3-3-2-3

 هایحرارتیبا ضریب حرارتی  الیه عایقسازی شده از در نمونه شبیه تحقیق گام از در این

در این بخش با استفاده گردید.  آلایدهمختلف برای رسید  به شرایط  هایضخامتمختلف و 

کند، میتغییر  میزا  ضریب انتقال حرارتی ،حرارتی دیوارهای خارجی تغییر ضخامت الیه عایق
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 شدهسازی متر شبیهسانتی 7تا  1 هایحاعتدر حرارتی  خامت الیه عایقض به همین منظور

مصرف انرژی موردنیاز کالس درس نیز در  میزا  ،ضریب انتقال حرارتی با تغییر میزا . است

 این بار تأثیر الیه عایق حرارتی در ،به طریق مشابه فوق اصلی تغییر خواهد یافت. چهار جهت

بیوکلیماتی ، میزا  اقلیمی و جدول  هایداده. با توجه به گرفتسقف کالس موردبررسی قرار 

و برای عایق  w/m2k 48/0 حرارتی ضریب با مترسانتی 6 عایق حرارتی دیوار ضخامت

 به دست آمد. w/m2k 51/0 حرارتی ضریب با حرارتی عایق مترسانتی 7حرارتی سقف 

 
 هاپنجره یقرارگیر موقعیت و ابعاد -3-3-2-4
جره ساح پن نیاز ساختما  در فضاهای آموزشی مقدار تقریبیر طبیعی موردنو یاسبهمحبرای 

نظر گرفته شده است ساح جانبی در  8/1تا  3/1در حدود بر اساس ضوابط موجود 
 (.190: 1372، زادهقاضی)

 هایبررسی ،مصرف انرژی ساختما  در کنترل میزا  هاپنجرهزیاد با توجه به اهمیت بسیار

با  هاییبه همین منظور پنجرهگرفته است.  مانجامشخصاا مختلف پنجره  ر اساسمفصلی ب

زایش اف با که این. با علم بر موردبررسی قرارگرفته استشده در محدوده تعیین گوناگو ابعاد 

ه توسط ساعیانانرژی م ،دیگر اما از طرف یابدمینیاز به نور مصنوعی کاهش  ،پنجره مساحت

 .خواهد یافت سرمایش افزایش ایش وموردنیاز جهت گرم

 مساحت ساح کالس بهترین عملارد درصد 12با ابعاد تقریبی  شماعی و جنوبی هایپنجره

شرقی و غربی به دعی  تابش مستقیم های پنجرهمساحت  کهدرحاعی ،د داشتنانرژی را خواه

ساح  %12از  د بیشتربا ابعا هاییپنجرهساح کالس افزایش پیدا ناند.  %10از  آفتاب بهتر است

گیری پنجره در ارتفاع رخواهد شد. همچنین قرا کالس باعث افزایش چشمگیر مصرف انرژی
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ایجاد شرایط  باعث ،بهتر از نور روز در عمق کالس گیریبهرهضمن اماا   دیوار از باالتر

 آسایش بصری دانش آموزا  خواهد شد.

 بانسایه یقرارگیر موقعیت و ابعاد -3-3-2-5

ر دمچنین و ه اوعیه صبح به زاویه کمتر تابش و ایجاد پدیده درخشندگی در ساعاا توجهبا 

 ردد.گیا خارجی استفاده  داخلی اندازهایسایهحتماً از  گرددمیتوصیه  مهر و آبا ، هایماه

برابر  7/0با  وایای مربوط به خورشید، عمق سایهباتوجه به اطالعاا نمودار موقعیت و ز

 ه بدست آمد.ارتفاع پنجر

مصرف انرژی  توا درس می شرایط مناسب در طراحی فضای کارگیری بهاین اساس با  بر

 .(رهازما  متغیعایت موارد و اعمال همنسبت به عدم ر) کاهش داد درصد 65این فضا را تا 
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 های جنوبی )مهر و آبان(بان با توجه به ارتفاع پنجرهرابطه عمق مناسب سایه .7 شماره تصویر
 مأخذ: محاسبات نگارنده
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 یابانیضوابط طراحی اقلیمی در مناطق کویری و ب آلایده هایحالت .3 شماره جدول

 آل برای اقلیم کویری و بیابانیحالت ایده راهکار
 درجه شرقی و رو به سمت جنوب 30 و 15 یهاجهت گیری ساختما جهت

 w/m2k 48/0 حرارتی ضریب بامتر عایق حرارتی سانتی 6 عایق حرارتی دیوار

 w/m2k 51/0 حرارتی ضریبمتر عایق حرارتی با سانتی 7 عایق حرارتی بام

 بار در ساعت 4   تعویض هوامیزا

 
 جهاا گودال باغچه

 اخ د در غربی و شرقی شماعی، ساوح از بخشی داد  به ترتیب اوعویت، قرار
 .شودیمفضا  حرارتی پرا زمین باعث بیشترین کاهش

 درصد مساحت کالس 12 شماعی و جنوبی هایپنجره ابعاد پنجره
 درصد مساحت کالس 10شرقی و غربی  هایپنجره

 تا آبا های مهر ماه برای عمق نقاب سایه
 جنوبی یهاپنجرهبرابر ارتفاع  7/0با  عمق سایه

 مأخذ: نگارنده

 گیرینتیجه -4

 
 دریافت توا می ایرا  معماری در اقلیم نقش خصوص در گرفتهانجام تحقیقاا به نگاهی با

 شدا و میزا  ا،هو دمای خورشید، تابش باد، جهت و نظیر سرعت اقلیمی عناصر شناخت که

 به نظر با دیگر سوی از ایجاد آسایش حرارتی دارند. نقشی کلیدی در ،رطوبت و بارندگی

 هایانرژی از استفاده برای جهانی رویارد همچنین و ساختما  در مصرف انرژی بود  برهزینه

با این اوصاف در . شودمی احساس بیشتر اقلیم با متناسب معماری ضرورا امروزه ،پاک

تحقیقاتی، عمالً با در نظر گرفتن و  -مراکز آموزشی هایساختما رتباط با طراحی اقلیمی ا

مناسب ساختما  در جهت باد  گیریجهت در طراحی همساز با اقلیم از قبی اعمال ضوابط 

بازشوها در جبهه مناسب، استفاده از عوام   گذاریجایمالوب مناقه، استفاده صحیح و 

ت ارتقاء کیفیت تهویه مانند درختا  و انتخاب مصاعح سازگار با محیط، پیرامونی در سایت جه

 عنوا بهآ   هایمزیتاز  توا میطراحی مناسب جداره و نظارا در اجرای صحیح کلیه موارد 

 کویری و بیابانی بهره جست.مناطق ارائه راهاارهایی اقلیمی در 
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 تحقیقواتی بوا   -حی مراکز آموزشوی این مقاعه مشخص گردید که در مسیر تبیین اصول طرادر 

ول اوعویوت و  ری با دو چاعش مهم روبرو هسوتیم؛ ا یکو مناطق اقلیمی راهاارهای از گیریبهره

و دوم تعیوین اعموال    هوا طرحکاربست بهینه آ  در  منظوربهبه راهاارهای اقلیمی  گذاریارزش

 حد و حدود هر ی  از راهاارها.

وجه به زاویه ساختما  با ت گیریجهت ،بردهنامعوام  از میا  در ادامه مشخص گردید که 

از اعگوی  استفاده ربی،غ -کشیدگی شرقی صورابه جهت وزش باد در زمستا و  تابش آفتاب

جره و نقش پن ورا دارند  بیشترین تأثیر هاجدارهحیاط مرکزی و استفاده از عایق حرارتی در 

 آمدهدستبهی  نتااساس  برهمچنین  ار دارد.بعدی قر هایرتبهنقاب سایه و گودال باغچه در 

، میزا  دقیق eQUEST افزارنرمدر  وهواییآب هایدادهعوام  فوق و  سازیشبیهاز 

که  دست آمدمشخص گردید و این نتیجه به آلیدهاراهاارهای اقلیمی برای رسید  به طراحی 

ین امصرف انرژی  توا ی  کالس درس می شرایط مناسب در طراحی فضای کارگیری بهبا 

 .کاهش داد درصد 65فضا را تا 

 پیشنهادها -1-4

هت ابوع جتوجهی از مصرف انرژی به تهویه موخش ، میزا  قاب از آنجا که در اقلیم گرم

ر درفته کار هباصول  کهگردیده پیشنهاد می ،شودمیشرایط آسایش افراد اختصاص داده  تأمین

 ورژی کاهش مصرف ان نظر به کار گرفته شود تا موجبااداین پژوهش را متناسب با شهر م

 فراهم آید.حرارتی  آسایش تأمین
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