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چکیده

یتوان با استفاده از وضعیت غالب طبیعی هر منطقه،
توجه به طراحی معماری همساز با اقلیم ،یکی از مسائل مهمی است که م 

بهترین شرایط را در جهت جذب ،کنترل و حتی صرفه جو یی انرژی ،در داخل و خارج از ساختمانها را در فصل گرم و سرد سال
فراهم نمود .در این پژوهش با استفاده از شاخصهای اقلیم آسایش گیونی ،الگی ،دمای موثر ،شاخص سوزباد و همچنین بررسی
دادههای معماری در جهت استقرار ساختمانها و  ...بهترین حاالت برای قرار گرفتن ساختمانها مشخص گردید .نتایج این مطالعه
یدهد که در شاخصهای آسایش دما یی از قبیل گیونی ،الگی و دمای موثر ،شهر زنجان در ماههای ژو یال و آگوست در
نشان م 
محدوده آسایش قرار داشته و ماههای ژوئن و سپتامبر(منطقه آسایش فصل سرد در شاخص دمای موثر) با کمی فاصله از این محدوه
قرار گرفته اند .همچنین با توجه به فصل سرد طوالنی در شهر زنجان و تعداد زیاد روزهای همراه با یخبندان ،بهترین جهت استقرار
ساختمانها و همچنین پنجرهها و نورگیرها ،جهت شمال شرقی ـ جنوب غربی است ،در این جهت در فصل سرد سال عالوه بر
ساختمانها ،سطح معابر و خیابانها نیز تا پیش از ظهر بیشترین میزان انرژی را دریافت میکنند .در مقابل در نیمروز فصل گرم سال
با قرار دادن سایبانها یی با عمق حداکثر  5.1تا  2متر میتوان ورود تابش آفتاب به داخل ساختمان را کنترل نمود.

صهای زیست اقلیمی ،جهت ساختمان ،عمق سایبان ،شهر زنجان
واژگان کلیدی :آسایش اقلیمی ،شاخ 
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مقدمه
یباشد.
یکی از اهداف اصلی طراحان ساختمان نائل شدن به آسایش با کمترین هزینه در هر دو بخش پول و انرژی م 
در این راستا یکی از مسائل عمده و دشوار تعریف آسایش است .مطالعات در مورد آسایش انسان در دو دسته
شهای فیزیولوژیکی ارزیابی م 
شاخصهای حسی و تن 
یشود( .)Griffiths, 1981: 1428طراحی همساز با اقلیم
عبارت است از نگهداری وضعیت میکروکلیمای مسکن در محدوده آسایش ،صرف نظر از وضعیت خارج از
ساختمان .محدوده آسایش وضعیتی است که در آن حدود  80درصد مردم احساس راحتی میکنند(فرج زاده و
یدر زندگی ما دارد به طوری که نوع پوشش لباس ،خرید لباس ،نوع
همکاران.)261 : 87 31 ،آب و هوا نقش مهم 
کشت محصوالت زراعی و  ...را تعیین میکند .اگرچه هوا و اقلیم بر تمام جنبههای زندگی انسان اثرگذار هستند اما
احتماال بیشترین و سریع ترین اثرات آنها بر آسایش انسان ظاهر میشود( .)Ahrens, 2001: 17شرایط اقلیمی و
محیطی پارامترهای خیلی مهمی در طراخی ساختمانها هستند .ساختمانهای طراحی شده فضای مناسبی برای
یکنند و این آسایش ممکن است با احساس کامال طبیعی یا آرامش روحی-روانی شخص
آسایش انسان ایجاد م 
درون محیط ساختمان تعریف شود(.)Givoni, 1976
مقوله آسایش گرمایی و به طور خاص سرمایش از جمله مقوالتی است که به جهت نقشی که در مطلوب سازی
محیط و بوم دارد ،حائز اهمیت فراوان است .در واقع آسایش گرمایی عامل اصلی شکل دهنده معماری هر منطقه
است .در یک سکونتگاه انسانی توجه به اقلیم با مکانیسمهای سرمایش ،گرمایش ،موجب افزایش احساس آرامش و
یگردد(برزگر و مفیدی شمیرانی.) 13 : 89 31 ،
ارتقای سطح زندگی و نهایتا پایداری م 
برای جلوگیری از اشعه مستقیم خورشید به درون ساختمان ،حتما باید از قبل زاویه تابش خورشید محاسبه
گردد،چرا که طراحی اندازه و ابعاد دقیق پنجره ونورگیرها مستلزم داشتن زاویه یا ارتفاع تابش خورشید است .در
ضمن طراحی پنجره و نورگیرها بدون طراحی سایبانهای آنها کامل نخواهد شد(رازجویان .) 106 : 88 31 ،ایجاد
سایه بر روی پنجرهها یا دیوارهای شیشهای ،مانع تابش مستقیم آفتاب به سطح شیشه میشود در نتیجه حرارت ناشی
ییابد چرا که حرارت دراین حالت به صورت رسانش و
از تابش آفتاب در فضای پشت شیشه به شدت کاهش م 
یشود .سایبانهای خارجی میتواند تا 90
تابش است و به ندرت این انتقال به صورت رسانش از شیشه انجام م 
درصد و سایبانهای داخلی(پرده کرکره) تنها  20تا  25درصد اثر حرارتی تابش آفتاب را در داخل یک اتاق کاهش
دهند(کسمایی.) 50 : 91 31 ،

در طی فصل تابستان که هوا گرم است ،در دمای عامل 25 2درجه سانتی گراد ،عموما در داخل ساختمانهای بدون

یکنند .در دمای عامل بین  25تا
ی از افراد احساس ناراحتی م 
سیستم خنک کننده مقبول خواهد بود و فقط تعداد کم 
ینمایند چنانچه دمای هوا برای مدت طوالنی باالتر
 28درجه سانتی گراد ،تعداد بیشتری از افراد احساس ناراحتی م 
یکنند(پوردیهمی.) 129 : 90 31 ،
از  28درجه سانتی گراد قرارگیرد ،بیشتر افراد احساس ناراحتی م 
. operative temperature
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صهای آسایش اقلیمی181 ...
بررسی شاخ 

شهایی بود که برای طراحی آگاهانه ساختمانهای محیطی ایجاد
نمودار زیست اقلیمی الگی یکی از اولین کوش 
گردید .این نمودار در دهه  1950برای در نظر گرفتن ،اقلیم بیرونی در طراحی ساختمان توسعه پیدا کرد ( Marafia

 .)and Sayigh, 1998:9در درون ساختمانها  60درصد از گرمای بدن به وسیله تابش و  25درصد هم به وسیله
یگیرد .در بیرون از ساختمانها افزون بر آن ،گرمایش بدن به وسیله همرفت ناشی
تبخیر از ریهها و پوست صورت م 
از انتقال باد بیشتر کاهش مییابد .آسایش انسان در درجه اول به دما ،رطوبت نسبی و سرعت باد وابسته
است( .)Barry and Chorley,2003: 396در نواحی سرد ،مهم ترین عامل برای استقرار ساختمانهای مسکونی،
حفظ حرارت داخلی ساختمان است ،برای این منظور شکل ساختمانها ترجیحا باید فشرده و سطح تماس کمی با
هوا یا اتمسفر داشته باشد تا از دست دادن گرما را کاهش دهد).)Coch,1998:75
یدارند-1 :
در طی روزهای فصل سرد پوشش گیاهی به ویژه درختان شرایط دمایی را به دالیل ذیل پایین نگه م 
کاهش تابش رسیده به پنجرهها ،دیوارها و پشت بامها به وسیله ایجاد سایه درختان -2کاهش امواج بلند گرمایی
نهای سفت و سخت و -3کاهش گرمایش ناشی
زمین به سبب دمای سطحی پایین سطوح نفوذناپذیر آسفالت و زمی 
از هدایت و همرفت به دلیل دمای پایین که تبخیر و تعرق پوشش گیاهی ایجاد کرده اند(.) Huang, 1987: 1104
یکردند .در
معماران سنتی یا قدیمی از منابع محدود برای رسیدن به حداکثر آسایش و راحتی انسان استفاده م 
ساختمانهای قدیمی ،اقلیم تعیین کننده ترین عامل در احداث بناها بود .با پیشرفت تکنولوژی در احداث
ساختمانها ،گرمایش و سرمایش در ساختمانهای مدرن و جدید آسان شده است( .)Anir Kumar, 2006: 169با
این وجود جهت استقرار ساختمانها نقش مهمی در کاهش اتالف انرژی و افزایش ذخیره انرژی داخلی ساختمانها
یدهد ،مثال در مطالعات ذیل مشخص گردیده است که :بهترین جهت برای استقرار ساختمانهای دارای
بدست م 
تهای  15و  03درجه شرقی و در ساختمانهای دو طرفه ،زاویه  15درجه شرقی و
نمای یک طرفه شهر سبزوار ،جه 
جهت شمالی ـ جنوبی بهترین جهتهای قرارگیری ساختمان است ،در این جهات در فصل گرم سال کمترین میزان
انرژی و در فصل سرد سال بیشترین انرژی را دریافت میکند(حسین آبادی و همکاران.) 113 : 91 31 ،
با توجه به دو عامل باد و تابش آفتاب ،بهترین جهت برای استقرار ساختمانها در شهر گرگان ،جهت جنوب تا
یشود و هم با ایجاد سایبان
یباشد ،این محدوده هم موجب ورود جریان هوای مطبوع و مالیم م 
جنوب غربی م 
یتوان ورود تابش آفتاب به داخل ساختمان را کنترل نمود(مدیری و دیگران.)551 : 91 31 ،
مناسب بر روی پنجره ،م 
به طور کلی مناسب ترین موقعیت برای جذب تابش خورشید بر روی سقف بامها جهت جنوب است( Marco

.)1998: 191
روش انجام پژوهش

در این پژوهش برای بررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر معماری شهر زنجان ،از دادههای 3دمای هوا ،دمای تر ،رطوبت

نسبی ،سرعت باد و تعداد روزهای یخبندان در یک دوره آماری  56ساله(  1956ـ  ) 2010استفاده شده است .در
 .3از دادههای میانگین ماهانه استفاده شده است
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مقابل در بررسی دادههای معماری عالوه بر استفاده از نمودارهای زیست اقلیمی گیونی ،اولگی ،از نمودار دمای موثر
و شاخص سوزباد و همچنین از روابط زاویه تابش آفتاب ،عمق سایبان ،عمق نفوذ آفتاب به داخل ساختمان و طول
سایه ساختمانها استفاده گردیده است.
جدول  .1مختصات شهر زنجان
شهر

عرض جغرافیایی

زنجان

˝36° 40ˊ 59

طول جغرافیایی

˝48° 28ˊ 59

ارتفاع بر حسب متر
3661

منبع :یافتههای تحقیق

کمترین میزان دمای ماهانه شهر زنجان در ژانویه در حدود  -5.2درجه سانتی گراد و بیشترین دمای ماهانه در
ژوالی در حدود  23درجه سانتی گراد میباشد .در مقابل بیشترین تعداد روزهای همراه با یخبندان در ماه ژانویه در
یپیوندد .همچنین بیشترین میزان رطوبت
حدود  29روز و در ماههای ژوئن تا سپتامبر روزهای یخبندانی به وقوع نم 
نسبی ماهانه شهر زنجان در ماه ژانویه حدود  37درصد و کمترین مقدار آن در ماه ژوالی در حدود  14درصد
یباشد .میزان بارندگی ساالنه شهر زنجان در حدود  311میلی متر است.
م
بحث و نتایج
بر اساس جدول زیست ـ اقلیمی اولگی ،شهر زنجان در ماههای ژوالی و آگوست در محدوده آسایش قرار داشته و
ماههای ژوئن و سپتامبر هم در نزدیکی این محدوده قرار داشته و نیازی به وسایل گرما زا در داخل ساختمان وجود
ندارد .در ماههای آوریل ،می و اکتبر از محدوده آسایش فاصله گرفته و سرانجام در ماههای ژانویه ،فوریه ،مارس،
نوامبر و دسامبر کامال از محدوده آسایش خارج شده به طوری که در داخل ساختمان نیاز به وسایل حرارت زا برای
رسیدن به آسایش گرمایی نیازی ضروری است.

ژوالی

شکل .1نمودار زیست اقلیمی اولگی منبعOlgyay, 1963 :

صهای آسایش اقلیمی381 ...
بررسی شاخ 

شاخص زیست ـ اقلیمی ساختمانی گیونی
این نمودار را گیونی در دهه  60ارائه کرده است .به طور کلی محدودههای این نمودار که شرایط دمایی و رطوبتی
یباشد:
شهر زنجان در داخل آن واقع شده است به شرح ذیل م 
یتوان در صورت استراحت و فعالیت سبک و در صورت نبود جریان محسوس هوا ،به عنوان منطقه
محدوده  Nرا م 
یگیرد این محدوده تقریبا دمای
آسایش در نظر گرفت .ماههای ژوالی و آگوست شهر زنجان در این محدوده قرار م 
بین  20تا  27درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  18تا  80درصد قرار دارد .در محدودههای  Hو ˊ Hکه دارای دمای
بین  10تا  20درجه سانتی گراد هستند ،در این شرایط در داخل ساختمان نیازی به گرم کردن هوا در داخل ساختمان
یگیرند در محدودههای پایین تر از
وجود ندارد .ماههای آوریل ،می ،ژوئن ،سپتامبر و اکتبر در این محدوده قرار م 
یشود ،برای ایجاد آسایش در داخل ساختمان
این دو منحنی که با دمای کمتر از  10درجه سانتی گراد مشخص م 
حتما باید از وسایل گرم کننده استفاده کرد .در این محدوده ماههای ژانویه ،فوریه ،مارس ،نوامبر و دسامبر واقع شده
است.

فشار بخار بر حسب میلی بار جیوه
شکل .2نمودار زیست ـ اقلیمی ساختمانی گیونی

بر اساس نمودار دمای موثر ،در ماههای ژوالی و آگوست(منطقه آسایش فصل تابستان) با سرعت باد  5.0متر بر
ثانیه ،دمای موثر در حدود  19درجه سانتی گراد و اگر سرعت باد  2متر بر ثانیه باشد ،دمای موثر در دو ماه ژوالی و
آگوست در حدود  17.5درجه سانتی گراد خواهد بود .در مقابل منطقه آسایش فصل زمستان در شهر زنجان با دو ماه
یگردد .در ماه ژوئن با سرعت باد  5.0متر بر ثانیه ،دمای موثر حدود  17درجه سانتی
ژوئن و سپتامبر مشخص م 
گراد و در ماه سپتامبر با همین سرعت باد ،دمای موثر  16درجه سانتی گراد خواهد بود و با سرعت باد  2متر بر
ثانیه ،دمای موثر در ماههای ژوئن و سپتامبر به ترتیب  41و  13درجه سانتی گراد است.
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شاخص سوزباد
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شکل  .3نمودار دمای موثر

یگردد .در حقیقت سوزباد همان دمای واقعی است که در محیط بیرون،
سوزباد از ترکیب دو عنصر دما و باد ایجاد م 
بر اثر همزمان دو پارامتر دما و باد احساس میکنیم.
شاخص سوزباد در کشورهایی که در نواحی سرد واقع شده اند ،کاربرد وسیعی دارد به طوری که در یک نظر سنجی
یدهد که در حدود  82درصد از مردم این کشور در فصل زمستان برای
که در کشور کانادا انجام گرفته است ،نشان م 
یکنند(درگاهیان و
یهای روزمره در بیرون از منزل از اطالعات حاصل از شاخص سوزباد استفاده م 
برنامه ریز 
یگیرد اما از
میرزایی .) 23 : 85 31 ،سنجش عناصر مختلف جوی با استفاده از دستگاهها و ابزارهای مختلفی صورت م 
یکند ،استفاده از دستگاههای اندازه گیری برای سنجش این پدیده
آنجا که پدیده سوزباد به صورت ترکیبی عمل م 
یکنند.
غیر ممکن است به همین دلیل برای اندازه گیری این پدیده از روابط ریاضی استفاده م 
هواشناسان به جای استفاده از شاخص سوزباد از شاخص معادل سوزباد که معرف وضعیت گرمایش و سرمایش
یهای رسولی و عزیززاده( ) 46 : 86 31براساس
یکنند(پوردیهمی .) 48 : 90 31،همچنین بررس 
محیط است ،استفاده م 
این شاخص در محدوده شهر اهر نشان میدهد استفاده از شاخص دمای معادل سوزباد ،نتایج دقیق تر و منطبق بر
یدهد .به همین منظور در ذیل به بررسی این شاخص برای
دمای واقعی را نسبت به شاخص سوزباد بدست م 
یگردد.
یشود .برای محاسبه سوزباد از رابطه ذیل استفاده م 
محدوده شهر زنجان پرداخته م 

)Wind chill= 13.12+0.6215T-11.37(V0.16)+ 0.3965T (V0.16
یباشد( Ahrens,2009:
در رابطه باالTدمای هوا به درجه سانتی گراد و Vسرعت باد بر حسب کیلومتر برساعت م 

.)80
4

. Wind chill index
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جدول  .2دمای معادل سوزباد بر حسب درجه سانتی گراد

سرعت باد بر حسب کیلومتر بر ساعت

آرام

10

5

0

-5

- 10

- 15

- 20

- 25

- 40

- 45

- 50

10

6.8

7.2

-3.3

-3.9

- 15.3

-1 21.

- 27.2

- 33.2

- 39.2

-1 5. 4

- 51.1

- 57.1

- 63

- 03

- 35

15

9.7

7.1

-4.4

- 10.6

- 16.7

- 22.9

-1 29.

- 35.2

- 41.4

- 47.6

- 51.6

- 59.9

- 66.1

20

4.7

1.1

-2.5

- 11.6

- 17.9

- 24.2

- 30.5

- 6.8 3

-1 3. 4

- 49.4

- 55.7

- 62

- 68.3

25

9.6

5.0

-9.5

- 12.3

- 18.8

- 25.2

- 31.6

- 83

- 44.5

- 50.9

- 57.3

- 63.7

- 70.2

03

6.6

1.0

-5.6

- 13

- 19.5

- 26

- 32.6

- 39.1

- 45.6

- 52.1

- 58.7

- 65.2

- 71.7

35

3.6

-4.0

-7

- 13.6

- 20.2

- 26.8

- 33.4

- 40

- 46.6

- 53.2

- 59.8

- 66.4

- 73.1

40

6

-7.0

-4.7

- 14.1

- 20.8

- 27.4

- 34.1

- 40.8

- 47.5

- 54.2

- 60.9

-6 7. 6

- 74.2

45

7.5

-1

-8.7

- 14.5

- 21.3

- 28

- 4.8 3

- 41.5

- 48.3

- 55.1

- 61.8

-6 8. 6

-3 75.

50

5.5

-3.1

-1.8

- 15

- 21.8

- 28.6

- 35.4

- 42.2

- 49

- 55.8

- 62.7

- 69.5

-3 76.

55

3.5

-6.1

-5.8

- 15.3

- 22.2

-1 29.

- 36

- 42.8

- 49.7

- 56.6

- 63.4

-3 70.

- 77.2

60

1.5

-8.1

-8.8

- 15.7

- 22.6

- 29.5

- 36.5

- 43.4

- 50.3

- 57.2

- 64.2

- 71.1

- 78

دمای هوا بر حسب درجه سلسیوس

محدوده سایه دار شده نشان دهنده این است که در حدود  03دقیقه یا کمتر از آن ،بافتهای بدن در اثر سرما دچار
یشوند(.)Ahrens,2009: 81
خز د گ ی م 
سرمازدگی یا ی 
جدول  .3مقادیر شاخص دمای معادل سوزباد در فصل سرد سال
ماهها

میانگین دما بر حسب

سرعت باد

دمای

درجه سلسیوس

بر حسب کیلومتر بر ساعت

سوزباد

دسامبر

8. 0

9. 5

ژانویه

- 5. 2

7. 6

- 6. 3

فوریه

- 4. 0

6. 7

- 1. 3

معادل

- 1.06

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،سرعت باد نقش زیادی در کاهش دما و اتالف بیشتر انرژی محیط
دارد .به طوری که در ماه دسامبر میانگین دمای ماهانه  8.0درجه سانتی گراد است اما با وزش باد با سرعت 9.5
کیلومتر در ساعت ،دما تا حدود  - 1.06درجه سلسیوس کاهش یافته است .همچنین در ماه ژانویه و فوریه با افزایش
ییابد؛ در دماهای پایین هرچه سرعت باد افزایش یابد ،دمای معادل سوزباد کاهش
سرعت باد دمای هوا کاهش م 
یافته و هر چه سرعت باد کاهش یابد (کمتر از  4تا  5کیلومتر در ساعت) آنگاه دمای واقعی و دمای معادل سوزباد به
یشوند.
هم نزدیک بوده و تقریبا یکسان م 
محاسبه میزان تابش در فصل گرم سال
برای محاسبه زاویه تابش خورشید از فرمول زیر استفاده شده است(لشکری.) 126 : 90 31 ،

)Sin H= (Sin L × Sin D) + (Cos L × Cos D × Cos T

در فرمول فوق:
 Hـ زاویه تابش خورشید؛ Lـ عرض جغرافیایی محل؛ Dـ زاویه میل زمین ( زاویه میل زمین از فرمول =D

یآید) .در این فرمول  Dفاصله از نزدیکترین اعتدالین به روز است و  Tـ زمان تابش
 23.5×Sin Dبدست م 
یباشد.
خورشید م 
همچنین برای تعیین زاویه تابش آفتاب میتوان از فرمول زیر استفاده کرد(قائمی.) 56 : 75 31 ،
𝛼 = 90 − 𝜃 + δ
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𝛼 ـ زاویه تابش خورشید؛ 𝜃 ـ عرض جغرافیایی شهر مورد نظر؛ δـ زاویه میل تابش عمودی خورشید که در انقالب

تابستانی  + 23.5و در انقالب زمستانی  - 23.5در نظر گرفته میشود

موقعیت خورشید در آسمان با دو زاویه سمت و ارتفاع مشخص میشود .زاویه ارتفاع خورشید ،زاویهای است که
یسازد و زاویه سمت خورشید ،زاویهای است که تصویر
شعاع واصل بین چشم ناظر و خورشید با صفحه افق م 
یآورد(رازجویان،
همان شعاع بر روی صفحه افق در جهت عقربه ساعت با راستای شمال جغرافیایی به وجود م 
.) 106 : 88 31
جدول  .4مقادیر زاویه تابش خورشید در ساعات مختلف (فصل گرم سال)
12

13

14

ساعات

01

11

 21مارس(اول فروردین)

84 . 40

87 . 48

28 . 53

71 . 52

63. 47

 21آوریل (اول اردیبهشت)

93 . 50

60.1

06 . 65

28 . 63

83 . 55

22می(اول خرداد)

88 . 56

3 67.

52 . 73

77.07

57 . 61

 22ژوئن(اول تیر)

55.75

61 . 68

19 . 76

79 . 73

64.4

52 . 56

51 . 67

51. 75

54 . 73

38 . 64

5 2. 5

65.26

18.86

67 . 67

99 . 59

ماهها

 23ژوالی(اول مرداد)
 23آگوست(اول شهریور)

یتوان گفت که از ماه
همانطور که مالحظه میشود ،بیشترین میزان تابش در ساعت  21ظهر به وقوع میپیوندد .م 
یتا ماه آگوست از ساعت  11تا  13زاویه تابش بیشتر از  67درجه است ،این افزایش تابش با توجه به اقلیم سرد و
م
نسبتا خشک شهر زنجان سبب شده است ،شرایط آسایش دمایی در این موقع از سال را فراهم کند و نیازی به وسایل
خنک کننده را ایجاد نمیکند.
برای تعیین عمق سایبان افقی به نسبت ارتفاع پنجره ،بایستی از رابطه نسبت ارتفاع پنجره به تانژانت زاویه تابش
خورشید ،استفاده شود(طاوسی و عبدالهی.) 143 : 89 31 ،

H
tanα

در رابطه فوق:
𝐷 ـ عمق سایبان بر حسب متر

𝐻 ـ ارتفاع پنجره بر حسب متر
αـ زاویه تابش خورشید

جدول  .5عمق سایبان در ساعات مختلف روز اول هر ماه (به متر)
ساعات

11

12

13

14

01

4 .7 1

1.49

.52 1

4 .8 1

.62 1

1.15

3 .9 0

ماهها
 21مارس(اول فروردین)
 21آوریل (اول اردیبهشت)

1 2.3

1

1.35

22می(اول خرداد)

1.30

0.84

0.59

0.70

1.08

 22ژوئن(اول تیر)

1.27

0.78

0.49

0.58

0.70

.32 1

3 .8 0

3 .5 0

0.59

0.96

1.53

1.03

0.77

0.82

1.15

 23ژوالی(اول مرداد)
 23آگوست(اول شهریور)

=𝐷
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در فصل سرد سال به ویژه در دی ماه زاویه تابش خورشید بسیار کوچک است ،اما از آنجا که نسبت گرمای دریافتی
با زاویه تابش نسبت عکس دارد ،نباید با طراحی سایبانهای بزرگ مانع ورود تابش آفتاب در این فصل به داخل
ساختمان شد .عالوه بر این میزان گرما در این فصل برای گرم کردن ساختمانها کافی نبوده ،بنابراین در فصل سرد
سال نباید مانع ورود تابش آفتاب به داخل ساختمان شد .میتوان برای عمق مناسب سایبان از مقدار زاویه تابش در
ماههای مهر و فروردین استفاده کرد .بر این اساس میتوان گفت سایبان با عمق حداکثر دو متر در فصل گرم سال
مانع نفوذ تابش آفتاب به داخل ساختمان میشود و در فصل سرد سال از نفوذ تابش آفتاب به داخل ساختمان
جلوگیری نمیکند.
محاسبه عمق نفوذ آفتاب
= عمق نفوذ آفتاب به داخل ساختمان بر حسب مترL
= ارتفاع سقف پنجره از کف ساختمان بر حسب مترH

H
𝛼 tan

=𝐿

𝛼 = زاویه تابش آفتاب (علیجانی«) 60 : 73 31 ،در این فرمول ،زاویه تابش در روز اول دی ماه ،که کمترین مقدار را

یتواند داشته باشد ،محاسبه گردیده است»
یباشد و بیشترین نفوذ به داخل ساختمان را در فصل سرد م 
دارا م 

2.2

𝐿 = tan 29.81 = 3.8

یدهد عمق نفوذ آفتاب به داخل ساختمان در ساعت  21در روز اول دی ماه  8.3متر
همانطور که محاسبه نشان م 

است .بنابراین سایبانی که در فصل گرم سال حدود  2متر و حتی کمتر از آن پیشامدگی داشته باشد ،عالوه بر اینکه
یشود ،در فصل سرد سال نیز این
به طور کامل در نیمروز فصل گرم سال مانع نفوذ تابش آفتاب به داخل ساختمان م 
یشود و تابش آفتاب به راحتی تا عمق ساختمان نفوذ
سایبان با این پیشامدگی ،مانع نفوذ تابش به داخل ساختمان نم 
یکند.
م
جهت ساختمانها
یباشد که
شهر زنجان در یک دوره آماری  56ساله (  1955ـ  ) 2010به طور متوسط ساالنه دارای  119روز یخبندان م 
یدهد ،تعداد زیاد روزهای همراه با یخبندان و همچنین وجود
حدود  12 1روز آن در ماههای نوامبر تا مارس رخ م 
جریانات هوایی سرد و خشک در این ماهها در این شهر عالوه بر کاهش شدید دمای هوا ،سبب کانالیزه شدن
جریانها به ویژه در معابر و خیابانهای تنگ و باریک شده و سبب تداوم و ماندگاری بیشتر سطوح سرد و یخ زده
در این شهر شده است .با توجه به موارد پیش گفته ،بهتر است نورگیرها و پنجره ساختمانها در جهت شمال شرقی
ـ جنوب غربی قرار گیرند( در فصل سرد سال با توجه به اینکه زاویه تابش خورشید از اول نوامبر تا اواخر فوریه در
یباشد) تا در ساعات پیش از ظهر که
یرسد ،کمتر از  45درجه م 
ساعت  21ظهر که خورشید بیشترین ارتفاع خود م 
دمای هوا پایین است ،بیشترین میزان تابش را کسب کنند .در مقابل در فصل گرم سال در ساعات نیمروز که
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یرسد ،زاویه تابش بزرگ شده (بیش از  67درجه) ،میتوان با قرار دادن سایبانی با
خورشید به بیشترین ارتفاع خود م 
کمتر از طول  5.1متر بر باالی پنجرهها و نورگیرها ،ورود تابش آفتاب به داخل ساختمان را کنترل نمود.
یتوان برای محاسبه طول سایه ساختمانها از فرمول ساده ذیل استفاده کرد (غیور.) 73 31 ،
م
ارتفاع ساختمان
تانژانت H

 = Hزاویه تابش آفتاب

= طول سایه

جدول  .6مقادیر سایه ایجاد شده در پشت یک دیوار  9و  51متری در روز اول دی ماه
زمان
ساعت  01صبح
ساعت  12ظهر
ساعت  2بعدظهر

سایه ایجاد شده در پشت ساختمان  9متری

سایه ایجاد شده در پشت ساختمان  51متری

H

05 . 22

H

I

22

I

05 . 22
73
18. 29

H

18. 29

H

I

15.7

I

26.2

H

99 . 24

H

99 . 24

I

19.3

I

32.2

با توجه به جدول فوق ،یک ساختمان 3 5و  5طبقه با ارتفاع  9و  15متر به ترتیب در ساعات  10صبح 22 ،و  73متر
یکنند .همین ساختمانها در روز اول دی ماه در ساعت  21ظهر که خورشید به بیشترین ارتفاع خود
سایه ایجاد م 
یکنند .بنابراین با توجه به عمق سایه ایجاد شده بهتر است معابر و
یرسد سایهای در حدود  15و  26متر ایجاد م 
م
خیابانها دارای جهاتی شمال شرقی ـ جنوب غربی و یا حتی المقدور جهت شمالی ـ جنوبی داشته باشند ،در این
یهای ظهر بر سطح معابر و خیابانها بتابد و
یشود تابش خورشید از ساعات طلوع آفتاب تا نزدیک 
حالت سبب م 
خزدگی این سطوح را به حداقل برساند.
اثرات ی 
نتیجهگیری
یباشد.
شهر زنجان دارای اقلیم سرد و نسبتا خشکی است ،فصل گرم آن کوتاه و محدود به ماههای ژوئن تا سپتامبر م 
یباشد،
اما محدوده آسایش آن با توجه به شاخصهای زیست اقلیمی گیونی و الگی ماههای ژوالی و آگوست م 
همچنین در شاخص دمای موثر ،این دو ماه محدوده آسایش فصل گرم سال را تشکیل میدهند و ماههای ژوئن و
یدهند .همچنین محاسبه شاخص سوزباد ،اثرات کاهش بیشتر دمای حاصل
سپتامبر ،منطقه آسایش زمستان را نشان م 
از سرعت باد را در ماههای دسامبر ،ژانویه و بویژه فوریه را به خوبی در این شهر مشخص کرده است .از ماه اکتبر تا
آوریل سرمایش هوا بسیار زیاد بوده و برای رسیدن به محدوده آسایش ،استفاده از وسایل حرارت زا در داخل
یباشد.
ساختمانها ضروری م 

 .5به طور متوسط ارتفاع ساختمانهای شهر زنجان که به خیابان(اصلی و فرعی) وصل می شود در حدود  10تا  15متر ( 3تا  5طبقه)می باشد ،در این پژوهش ارتفاع 15
متر برای ارتفاع ساختمانها و مشخص کردن طول سایه آنها به کار برده می شود تا از این طریق بتوان طول سایه کامل ساختمانهای بلند هم تا حد امکان مورد بررسی
قرار گیرد.
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یباشد ،در این جهت
به طور کلی بهترین جهت برای استقرار ساختمانها ،جهت شمال شرقی ـ جنوب غربی م 
ساختمانهای شهر در فصل سرد سال که زاویه تابش مایل بوده(از طلوع آفتاب تا هنگام ظهر) بیشترین میزان انرژی
را دریافت میکنند ،با توجه به اینکه ساختمانهای این شهر در فصل سرد سال بیشترین میزان سایه را بر روی
یکنند ،جهات شمال شرقی ـ جنوب غربی و یا حداکثر جهت شمالی ـ جنوبی
خیابانهای اصلی و فرعی ایجاد م 
خزدگی
یشود تابش آفتاب بیشترین تماس را با این سطوح داشته و سرمای زیاد و ی 
برای معابر و خیابانها سبب م 
یدهد .در مقابل در نیمروز فصل گرم سال(ماههای ژوئن تا اوایل سپتابر) که خورشید به
این سطوح را کاهش م 
یرسد ،با قرار دادن سایبانی به عمق  5.1متر بر باالی پنجرهها و نورگیرها ،میتوان از ورود
بیشترین ارتفاع خود م 
تابش آفتاب به داخل ساختمان جلوگیری کرد.
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Abstract
Attention to architectural design in harmony with the climate is one of the important
issues that can using the dominant situations of natural in every region provided best
conditions in order to attract, control and energy savings inside and outside of
buildings in warm and cold season. In this study, using indexes of comfort climate
Givoni, Olgyay, effective temperature, chill wind indicators and survey architecture
data in orientation of establishment buildings and…, the best condition was
determined for establishment of them. The results show that in the thermal comfort
indices such as Givoni, Olgyay and effective temperature, Zanjan have been in the
comfort zone during the months of July and August and the months of June and
September (Comfort Zone cold season in the effective temperature index) with a little
distance from the range have been. Also due to the long cold season in Zanjan and the
large number of days with frost, best to locate buildings and windows and skylight, is
northeast- southwest, in the direction, in the cold season in addition to buildings,
passages and streets before noon will receive the greatest amount of energy. Against
At noon in the warm season, placing canopies with a maximum depth of 1.5 to 2
meters can be controlled entry of sunlight into the building.
Keywords: climate comfort, bioclimatic indicators, building orientation, canopy
depth, Zanjan
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