
1401  پاییز | مو یک پنجاهشماره  | سیزدهمسال  های اقلیم شناسی نشریه پژوهش                                                       1

 های اقلیم شناسیپژوهشنشریه 

 1401 پاییز |م و یک شماره پنجاه |سال سیزدهم  

 17/01/1400پذیرش:      04/05/1400وصول: 

 183-197ص ص

  

آباد با های سنتی شهر خرمیابی فرم سایبان برای بازشوهای خانه بهینه 

 خانه کشفی( :)نمونه موردی Ecotect Analysisافزار  استفاده از نرم
 

 2ی فارسان ینیزهرا ام، 1*یناصر نیحس

 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  -1

 استادیار و عضو هیئت علمی گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان -2

  

 هچکید
بهینه  توسعه پایدار،   به   نیل  محورهاي  از  یکی  که   جا ازآن .  است  بوده  گذشته   هايدهه  در   جهانی  مهم  هايدغدغه  از   یکی   انرژي،   باالي   مصرف
برخوردار  اهمیت   از  مسکن،  و  ساختمان  بخش  در  ویژه  به  زمینه،  دراین  راهکارهایی  ارائه  باشد، می  انرژي   مصرف  سازي   درحال.  است  فراوانی 
ازسایبان  از  استفاده  حاضر یکی  آسایش  ایجاد  و  ساختمان  انرژي  مصرف  سازيبهینه   براي   متداول  هايروش  ها،    .باشدمی  محیطی  شرایط 

یابی فرم سایبان براي بازشوها، نه فقط براي مواقع خاص،  هاي مسکونی، به بهینهیابی به آسایش حرارتی در محیطپژوهش حاضر، با هدف دست
آباد است که از بین  هاي سنتی دورة قاجار در شهر خرماستفاده در تمام طول سال پرداخته است. جامعه آماري پژوهش حاضر، خانهبلکه براي  

بهره حاضر،  پژوهش  نوآوري  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  نمونه  عنوان  به  کشفی  خانه  بناها،  دانش  این  کنار  در  اقلیمی  اطالعات  از  گیري 
فرم در جهت  دستمعماري  جهت  در  سایبان  بهینه  با  یابی  بازشوها،  براي  سایبان  بهینه  فرم  به  رسیدن  براي  است.  حرارتی  آسایش  به  یابی 

براي  استفاده از تحلیل اطالعات دمایی شهر خرم به سایه و آفتاب این شهر  براي ساعات مختلف، تقویم نیاز  بازه زمانی دوازده سال و  آباد در 
و وارد نمودن اطالعات جغرافیایی و آب    Ecotect Analysisافزار  سازي سه بعدي خانه کشفی در نرم مد. با شبیه تمامی طول سال به دست آ

ها در هر طبقه به دست آمد. که در نهایت با انطباق نقاب سایه بازشوها با  ، نقاب سایه بازشوElementافزار  آباد به وسیله نرمو هوایی شهر خرم
به سایه و   بر روي نمودار مسیر حرکت خورشید، محدودهتقویم نیاز  باید پوشش داده شود مشخص  آفتاب  اي که توسط سایبان مورد طراحی 

بررسی اطالعات دمایی دوازده ساله طراحی کرده که نه تنها براي مواقع مشخصی از   شد. در نهایت سایبانی را براي بازشوهاي این بنا بر اساس
آسایش حرارتی بنا باشد، بلکه درتمامی طول سال بر اساس نیازهاي حرارتی عمل کند و آسایش ساکنان را  سال پوشش دهنده و تأمین کننده  
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 مقدمه

 با ناگسستنی   و ثابت استوار، پیوندی کشور هر معماری و هنر

 که چنانآن  دارد. کشور  آن زمان نیازهای و جغرافیا فرهنگ،

 مشابه تغییراتی به منجر جامعه و زندگیة  شیو در تغییری هر

  به  نیاز تغییرات این و گرددمی  جامعه معماری  و هنر در

 را انسان جدید  نیازهای بتواند که دارد ایزنده و پویا معماری

و   خاص شرایط  دلیل به میان این در باشد. پاسخگو آب 

ایران،  معماری بر متعاقباً و فرهنگ   بر اقلیم تأثیر هوای 

 درجه  .استشده پرداخته آن به  بارها که است ایمسئله

 در اقلیمی عنصر تأثیرگذارترین عنوان  به دیرباز از حرارت

 ریخت  و بوده مسکونی هایساختمان معماری  هایویژگی

 هاآن  عملکرد از تابعی  ایران معماری اجزاء از بسیاری شناسی

برزگر،    آسایش منطقه به یابیدست  در و  )حیدری  است 

1396 .) 

نظر   از  از شرایط آسایش، مجموعه شرایطی است که  منظور 

برای   به عبارت    80حرارتی  یا  باشد،  مناسب  افراد  از  درصد 

دیگر انسان در آن شرایط احساس گرما و سرما نکند. حالت  

انسانی  ارگانیسم  که  است  شرایطی  نیز  حرارتی  بودن  خنثی 

بهترین شکل موجود حفظ کند، می به    تواند حرارت خود را 

انرژی شود. در شکل  یا مازاد  اینکه دچار کمبود  گیری بدون 

دما،  عنصر  چهار  اقلیمی  دیدگاه  از  انسان  آسایش  شرایط 

ای دارند. در این عناصر دما رطوبت، باد و تابش نقش عمده

و رطوبت تأثیر بیشتری بر سالمت و راحتی انسان دارند و به  

مدل  بیشتر  دلیل  شاخصهمین  و  آساها  سنجش  یش های 

است   شده  استوار  عنصر  دو  این  بر  و  انسان  )شبانکاری 

 (. 1395همکاران،  

امروزه تالش زیادی به منظور کاهش مصرف انرژی و بهبود  

گیرد. یکی از عوامل  ها صورت میشرایط آسایش درساختمان

بهره  بهبود  برای  شرایط  مهم  ایجاد  و  ساختمان  انرژی  وری 

آب  شرایط  در  خصوص  به  با   هواییوآسایش،  ایران  متنوع 

های گرم و  داشتن شرایط اقلیمی مختلف و نواحی با تابستان

 grynning et)های سرد، کنترل تابش خورشید است  زمستان

al, 2014).    به  جهانی  مجامع  توجهو    یژنرا  انبحر  انی رجدر 

  های ارهجد   ،هانساختمادر    صبهخصو  ،یژ نرا  بهینهی  ف مصر

  جالب   بخشهای  نتری مهماز    یکی   به  لتبدی   بناها  جیرخا

(. امروزه  139۷شد )هود و همکاران،    حیاطر   نددر رو  توجه

های خارجی بناها، تعیین میزان  یکی از وظایف اصلی جداره

خارجی   و  داخلی  محیط  بین  هوا  جریان  و  حرارت  انتقال 

اینکه پنجره1399است )هود و همکاران،   به  های  (. با توجه 

ی بنا، تنها بخش در ساختمان های خارجقرار گرفته در جداره 

تواند تابش خورشید را وارد فضا  است که به طور مستقیم می 

کند؛ بنابراین استفاده از سایبان، جهت کنترل نفوذ نور طبیعی 

 grynning)  است و گرمای خورشید به داخل فضا ضروری  

et al, 2014)  .ی که بحران کمبود انرژ  ی طی رو در شرانی از ا  

انرژ به    ی جامعه جهان  توجه  مورد  ری دپذی تجد  یهای و توجه 

تأث به  توجه  با  و  است  گرفته  سا  ریقرار  از  در    بانی استفاده 

امروز    یدر معمار   توانیم   ن،یساکنی  و بصر  یحرارت  شی آسا

-ی در جهت کاهش مصرف انرژ  یاز آن بهره گرفت تا قدم

انرژ  وی  لیفس  یها از  راستا  ری دپذی تجد  ی هایاستفاده    ی در 

 (.  1400نیا و وهابی، )مهدوی برداشت  میاقلهمساز با  یمعمار

یابی به آسایش گرمایی در داخل ساختمان اساساً برای دست

های باز و بستة جدار آن را با دقت تمام  باید کارکرد قسمت

هماهنگ کرد و در مواقع نیاز به سایه از افزایش دمای هوای  

از  داخل،   اساسی  هدف  بنابراین  آورد.  عمل  به  جلوگیری 

ها با مواقع نیاز به سایه و  ها متناسب نمودن آن طراحی سایبان

ای که در مواقع نیاز  آفتاب در هر منطقه خواهد بود، به گونه

به سایه مانع نفوذ مستقیم اشعه خورشید به داخل اتاق شد و  

را به داخل اتاق    در مواقع نیاز به آفتاب اجازه ورود این اشعه 

 (. 13۷9)نادری، بدهیم  

به هر تقدیر، با وجود همة این مسائل، امروزه باید در حداقل  

هایی ساخته شود که نیاز آسایش انسان را فضای ممکن خانه 

خانه احداث  شاید  سازد.  برآورده  سال  فصول  تمام  هایی در 

فصول   در  را  انسان  آسایش  فسیلی  انرژی  حداقل  با  که 

هم آورد، کار چندان مشکلی نباشد. بهترین الگوی  مختلف فرا

شود. از ها در معماری سنتی کشور ما یافت میاین گونه خانه

راحتی  آن با  ارتباط  در  سایه،  به  نیاز  رفع  عمل،  در  که  جا 

گرمایی سالیانه مطرح است، طراحی سایبان پنجره و نورگیر 

سایه برای یک لحظة معین کافی نیست و باید مشکل نیاز به  

کرد   حل  سال  مواقع  همة  برای  را  نورگیر  و  پنجره  روی 

 (. 1393)رازجویان، 

به دنبال پاسخ این پرسش است که:  پژوهش حاضر  به  گویی 

توان از طریق اطالعات آب و هوایی هر شهر، به  چگونه می

دست  شهر  آن  بناهای  بازشوهای  برای  سایبان  بهینه  فرم 
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یابی فرم سایبان برای  یافت؟ لذا پژوهش حاضر با هدف بهینه

شهر   آفتاب  و  سایه  نیاز  تقویم  آوردن  دست  به  با  بازشوها، 

های میانگین نوسان دمای هوا  آباد از طریق ترسیم نمودار خرم

برای  سایبان  بهینه  فرم  یافتن  به  سال،  دوازده  زمانی  بازه  در 

های تاریخی این شهر پرداخته که از میان این بناها، خانه خانه

نوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته است. الزم به  کشفی به ع

گیری از اطالعات  ذکر است که نوآوری پژوهش حاضر، بهره

بهره همچنین  معماری،  دانش  کنار  در  نرم اقلیمی  از  -گیری 

یابی بهینه سایبان در افزارهای تخصصی تحلیلی در جهت فرم

 یابی به آسایش حرارتی است. جهت دست

 

 پژوهش پیشینه 
های مختلفی به بررسی آسایش حرارتی  در مقاالت و پژوهش 

های مختلف و چگونگی برقراری شرایط آسایش به  در اقلیم

شده   پرداخته  الحاقی  عناصر  و  بنا  در  موجود  عناصر  وسیله 

ها که در نگارش این  است. در ادامه به برخی از این پژوهش

آن از  امقاله  شده  اشاره  شده،  گرفته  بهره  و  ها  کامیابی  ست: 

( کتاب  1396همکاران  در  شاخص(   شی آسا  یهاکاربرد 

طراح  یحرارت الزم  معمار  یدر  مباحث  و  نکات  ارائه  به  ی، 

های آسایش حرارتی  برای طراحی معماری بر اساس شاخص

)پرداخته رازجویان  پناه  1393اند.  در  آسایش  کتاب  در   )

-یوهمعماری همساز با اقلیم، در فصول مختلف به بررسی ش

عناصر  یا  اطراف  محیط  با  انسان  بدن  حرارت  تبادل  های 

های آسایش، روش ترسیم تقویم نیاز اقلیمی  اقلیمی، شاخص

و  آن  ترسیم  روش  و  سایه  نقاب  آن،  از  استفاده  موارد  و 

کسمایی)  است.  پرداخته  الگو  سایبان  ترسیم  (  1394همچنین 

ثر بر  در کتاب اقلیم و معماری، در ابتدا به معرفی عناصر مؤ

ها را  ها پرداخته و انواع آنشرایط آسایش و تعاریف اولیه آن

توضیح داده است؛ در ادامه تأثیر هرکدام از این عوامل بر بدن  

انسان و ایجاد تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط پیرامون  

منطقه   بر  عوامل  این  از  یک  هر  تأثیر  سپس  ؛  داده  شرح  را 

قرار ارزیابی  مورد  را  بررسی    آسایش  به  ادامه  داده است. در 

انرژی تابشی خورشید و تابش حاصل از آن بر انواع سطوح  

شیب و  ظرفیت  تخت  و  حرارتی  مقاومت  همچنین  و  دار 

های بنا پرداخته است.  حرارتی مصالح مورد استفاده در جداره

روش انواع  اقلیمی  آسایش  شرایط  زمینه  در  های  همچنین 

اقلیم در  آسایش  شرایط  داده  ایجاد  شرح  را  مختلف  های 

)  است. همکاران  و  ارزیابی  1395شبانکاری  مقالة  در   )

مطالعه  شاخص انسان  آسایش  بر  مؤثر  اقلیمی  زیست  های 

در  انسان  آسایش  عدم  یا  آسایش  اروند،  آزاد  منطقه  موردی 

اساس مدل  بر  را  اروند  آزاد  های زیست ها و شاخصمنطقة 

دمای   ترجونگ،  بیکر،  توریستی)اقلیمی  اقلیم  (، TCIمؤثر، 

پیش متوسط  شده)نظر  معادل  PMVبینی  دمای  و   ،)

دادهPETفیزیولوژیک) از  استفاده  با  آماری  (  ساله    60های 

قرار  2010-1951) بررسی  مورد  آبادان  هواشناسی  ایستگاه   )

فعالیت انجام  برای  زمان  بیشترین  و  و  داده  محیط  های 

کردند. تعیین  را  این شهر  در  و رحیمی    گردشگری  صبوری 

با 1396) شهرها  اقلیمی  آسایش  زمانی  تحلیل  مقالة  در   )

رویکرد کاهش مصرف انرژی مطالعة موردی شهرهای تهران،  

از روش   استفاده  با  بندرعباس،  یزد و  اصفهان، شیراز،  تبریز، 

استاندارد  مبنای  بر  شهرها  اقلیمی  آماری  اطالعات  تحلیل 

حرا2004-55اشری   آسایش  معرفی  ضمن  تدابیر  ،  و  رتی 

ویژگی اساس  بر  را  انرژی  تدابیر  بهترین  اقلیمی  انرژی،  های 

شهر  کردهبرای  معرفی  مطالعه  مورد  و  های  طاهباز  اند. 

( در مقالة ارزیابی آسایش حرارتی در کالس  1395همکاران ) 

درس در اقلیم گرم و خشک مطالعات میدانی دبستان دخترانه  

دانش حرارتی  آسایش  کاشان،  شهر  پایه  در  دختر  آموزان 

مدرسه   10-11ابتدایی   دو کالس درس  در  در شهر  سال  ای 

اند. ارزیابی شامل دو بخش کمی و کیفی،  کاشان ارزیابی کرده

های  گیری کمیت نامه و اندازهشامل استفاده همزمان از پرسش

فیزیکی بوده است؛ سپس با مقایسة نتایج حاصل از تحلیل با  

حرارت آسایش  اشری  استانداردهای  جمله  از  ایزو    55ی  و 

دانش   ۷۷30 حرارتی  احساس  که  یافته  دست  نتیجه  این  به 

متداول   استاندارهای  با  بوده و  بزرگساالن  از  آموزان متفاوت 

( همکاران  و  پورجعفر  نیست.  ارزیابی  مقالة  1396قابل  در   )

حرارتی   آسایش  کیفیت  در  طراحی  عناصر  تأثیر  و  نقش 

موردی بررسی  شهری  باز  راه    فضاهای  پیاده  طراحی 

عناصر طمقاچی تأثیرگذاری  میزان  بررسی  به  کاشان،  در  ها 

پر   عنوان  به  آب  سطوح  پوشش  و  سایبان  نما،  الحاقی 

حرارتی   آسایش  کیفیت  بر  مؤثر  طراحی  ابزار  کاربردترین 

اند. حیدری و  عابرین پیاده در نواحی گرم و خشک پرداخته

بررسی نقش عمق و سایه ور مقالة  های ودی خانهبرزگر در 

بافت   موردی  نمونه  بیرونی  حرارتی  آسایش  تأمین  در  سنتی 
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بیشتر   حرارتی  آسایش  تأمین  هدف  با  شیراز،  قدیم 

ورودی  ورودی  در  پارامتر  این  رابطة  بررسی  به  بنا،  های 

تکنیکخانه کمک  با  شیراز  سنتی  سایههای  و های  اندازی 

پرداخته ورودی  )عمق  همکاران  و  هود  در 139۷اند.  مقالة    ( 

  ف هد  با  پوستهدو  نماهای  هایبانسای   بهینه  بیای ارستقرا

ا  تیارحر  شسای آ  به  بیاستی د پیکرهمگر  قلیمدر  های  بندی، 

اقلیم کیش مورد بررسی قرار   مختلف نمای دو پوسته را در 

سازی اند؛ نویسندگان در این پژوهش با  استفاده از شبیهداده

های عددی به  تحلیل  های کمی وافزار فلوئنت و روش در نرم

 بیای ارستقرا  یابر   محل   ناین نتیجه دست یافته که مناسبتری 

 پوستهدو  نمای  پشتو    خلیدا  فضایدر    از،نداهسای   اربزا

( در مقالة طراحی سایبان 1390اللهی ) ست. محمدی و آیت ا

از داده  با استفاده  های کمی ده ساله و نقاب الگو در بوشهر، 

سایبان   الگی،  پنجرهسایه  برای  را  جبههالگویی  های  های 

کرده طراحی  بوشهر  در  ساختمان  یک  نادری    اند.مختلف 

پنجره13۷9) اقلیمی  طراحی  مقالة  در  به (  ساختمان،  های 

مهم کرمان  بررسی  شهر  در  اقلیمی  طراحی  اهداف  ترین 

بتواند   اقلیمی  طراحی  این  که  صورت  بدین  است؛  پرداخته 

پیرامو محیط  با  هماهنگی  بهرهضمن  و  هر چه  ن خود  گیری 

االمکان   حتی  محل،  در  موجود  طبیعی  نیروهای  از  بیشتر 

نماید.   ایجاد  کنندگان  استفاده  برای  مناسبی  طبیعی  محیط 

 ( مقالة  139۷اصغری و همکاران  و   بانی سا  ریثأت  یبررس( در 

سرما  ییگرما  قی عا بار  ادار   یشی بر  اقل  یساختمان  سه    م یدر 

سرد و  معتدل  مرطوب،  و  شبیه  ،گرم  از  استفاده  در با  سازی 

افزار دیزاین بیلدر، تأثیر سایبان بر بار سرمایشی را در سه  نرم

در   که  داده  قرار  بررسی  مورد  اهواز  و  تبریز  تهران،  شهر 

نهایت این نتیجه به دست آمده که برای شهر تهران و اهواز  

استفاده از عایق گرمایی با ضخامت های متفاوت و برای شهر  

ا عمقتبریز  با  سایبان  از  دارد.  ستفاده  ارجحیت  مختلف  های 

های ( در مقالة بررسی تأثیر سایبان1396)  حقانی و همکاران 

صرفهکرکره  در  ساختمانای  انرژی  مصرف  در  های  جویی 

شبیه طریق  از  تهران،  در  اداری  پنجره  روی  بر  کرکره  سازی 

های مختلف کرکره، میزان بار  چهار جهت اصلی و در حالت 

اند؛ در نهایت  ساالنه و مقدار خیرگی فضا را به دست آورده

به این نتیجه رسیده که وجود کرکره تأثیر بسزایی بر بار کل  

فضا و همچنین میزان خیرگی فضا در مقایسه با حالت بدون  

این زمینه چندین مقاله خارجی نیز   کرکره دارد. همچنین در 

می که  شده  اشانگاشته  زیر  مقاالت  به  و  توان  ژو  کرد:  ره 

( مقاله2021همکاران  در  برای  (  سایبان  بهینه  طراحی  به  ای 

پرداخته  ساختمان تبت  فالت  در  چیبا  کوهستانی  منطقه  های 

ها و  که در این پژوهش از نرم افزار اکوتکت برای تحلیل داده 

دیگر  نتیجه پژوهشی  در  است.  شده  استفاده  پژوهش  گیری 

ایبان بر اساس مکانیزم ( به طراحی س2020لین و همکاران ) 

ها های سایبان از طریق طناب متصل به پرهچرخش دستی پره

سایبان پرداخته بهینة  طرح  نهایت  در  پژوهش،  این  در  اند. 

بورگ    برای کنترل دمای فضاهای داخل بنا ارائه شده است.

( هین  هوای  2021و  و  آب  تحلیل  با  دیگر  پژوهشی  در   )

یبانی با قابلیت عدم نفوذ نور  منطقة جغرافیایی مورد نظر، سا

 اند.  خورشید جهت انطباق با شرایط اقلیمی طراحی کرده 

توان به با توجه به موضوعات بررسی شده در این زمینه، می

جمع پژوهشاین  این  اکثر  که  رسید  فاز  بندی  در  صرفاً  ها 

باشند و در نهایت به ارائة راهکار یا نتیجه کلی مطالعاتی می

د و کمتر پژوهشی به طراحی و دستاوردی برای  اندست یافته

یابی به شرایط آسایشی در فصول مختلف گرم و سرد  دست

موضوع طراحی   در  مدارک  کمبود  لذا  است،  سال ختم شده 

سایبان در جهت دستیابی به آسایش اقلیمی در بناهای سنتی 

ای که در مبحث معماری اقلیمی کمتر بررسی  به عنوان نمونه

عن به  و  پژوهش  شده  انجام  دلیل  گذشتگان،  از  یادگاری  وان 

 حاضر است. 

 

 مبانی نظری  

 سایش حرارتیآ
  به   بدن  العملعکس  آن،  اولیه  تعریف  در  حرارتی  آسایش

  تعریف .  خارجی است  و  داخلی  فضاهای  در  محیطی  شرایط

.  است  شدن  خالصه  قابل  گروه  سه  در  شرایط  این  تردقیق

مغز  به  شناختیروان  تعریف  دمای  به  نسبت  رضایت  از  بیان 

  به   که  فیزیولوژیکی  -حرارتی  تعریف.  گرددمی  باز  محیط

بیولوژیکیعکس   تأثیرات   به  عصبی  سیستم  و   بدن  العمل 

تعریف    و   است  مرتبط  پوست  حرارتی  هایگیرنده  بر  خارجی

  از   خارج  و   داخل  به  حرارت  جریان  میان  تعادل  به  که  سوم

 . (Taleb and Taleb, 2014: 254)گردد می باز بدن

  و   ذهنی  نوعی شرایط   عنوان  به  عموماً   حرارتی  آسایش  واژه

رضایت  که  گرددمی  تعیین  فیزیکی   در   انسان   مندیبیانگر 
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است  محیط  با  رابطه اطراف   :Hensen, 1990)حرارتی 

  ای ساده  تعریف  آسایش  تعریف  که   است  این  بر   اعتقاد .(310

 به  در  فراوانی اختصاصی  و  محیطی عوامل  که  چرا  نیست؛

اصطالح  در.  دارند  دخالت  آن   آمدن   وجود   آسایش   تعریف 

  (. 1390  زاده،  دارد )بشارتی  متفاوتی وجود  تعابیر  نیز  حرارتی

می است  حرارتی  آسایش  گویدنیلسن  احساس    از  عبارت 

  تا   فردی  گرمایی از  آسایش.  مشخص   محیطی  از  فرد  رضایت

  فیزیولوژیکی، وجوه    از  غیر  و   بوده  متفاوت  دیگر  فرد

در  را  شناختیروان  هایجنبه  همچنین  . گیردبرمیهم 

همگام  آسایش  های محدودیت  با   سازگاری  درجه   با  گرمایی 

(.  1385  )نیلسن،  کندمی  تغییر   و اقلیم  اجتماعی-روانی  محیط

می ذهنی  شرایطی  را  حرارتی  آسایش  که  اشری  داند 

بیان رضایتمندی شخص را از شرایط حرارتی محیط خویش  

  استاندارد   تعریف   طبق.  (Ashrae55, 2010)کند  می

CIBSE  منطقه    اصطالح  به  یا  انسان  آسایش  شرایط   منظور از

مجموعاً حداقل   نظر   از  که   است  شرایطی   آسایش،    حرارتی 

  انسان   آسایش حرارتی.  باشد   مناسب  افراد  از  درصد  80  برای

عناصر  جمله  از  متعددی   عوامل  به   هوا،   دمای  اقلیمی،  چهار 

و  تابش  هوا،  رطوبت   البته .  دارد  بستگی  هوا،  جریان  آفتاب 

انسان  احساس   عوامل   به  محیطی  شرایط  برابر  در  نهایی 

 به  عادت  و  سازگاری  قدرت  لباس،  نوع  مانند  غیراقلیمی

  چربی زیر   مقدار  ظاهری، شکل   جنسیت،  سن،  شرایط اقلیمی،

غذا   تندرستی،  نظر   از   بدن   وضعیت   پوست،   و   نوع 

نیز  رنگ  و  شده  مصرف  هاینوشیدنی دارد   بستگی  پوست 

(. در بین عناصر آب و هوایی، دما و رطوبت 13۷2)کسمایی، 

بیشتر   دلیل  این  به  و  دارد  انسان  آسایش  در  بیشتری  تأثیر 

دومدل  این  بر  آسایش  سنجش  است   های  استوار  عنصر 

استاندارد (.13۷5)علیجانی،   طبق  کلی  طور  ،  CIBSE  به 

درجه سانتی گراد و   23الی    18آسایش در زمستان بین  دمای  

شود درجه سانتی گراد در نظر گرفته می  2۷در تابستان زیر  

(Adler, 1999) . 

 

 تدابیر فعال و غیر فعال برای آسایش حرارتی
به آسایش حرارتی میبرای دست از تدابیر فعال و  یابی  توان 

کدام   جایگاه  گیونی  کرد.  استفاده  در  غیرفعال  را  تدابیر  از 

(  1نمودار سایکرومتریک بررسی و معرفی کرده است )تصویر

غیر1992)گیونی،   تدابیر  نفوذ (.  امکان  خورشیدی،  فعال 

بهره برای  زمستان  در  را  آفتاب  خورشیدی  انرژی  از  گیری 

می برای  فراهم  خورشید  ورود  مانع  تابستان  در  و  کند 

می نامطلوب  گرمای  ایجاد  از  با  شود.  جلوگیری  فعال  تدابیر 

انرژی از  آسایش حرارتی  استفاده  تأمین  به  های تجدیدناپذیر 

 (. 1396صبوری و رحیمی،  کند )کمک می 

 

 
 ( 1388: طاهباز، مأخذمعیار زیست اقلیمی ساختمانی گیونی ) -1 تصویر

 

سایبان به عنوان راهکاری غیر فعال  استفاده از  

 در تامین آسایش حرارتی
  تفاوت   از  گیریبهره  با  که  هستند  عناصری  گیرها،آفتاب

 ساختمان  شفاف   سطوح  روی   بر  خورشید،  زاویه تابش  فصلی

ایجاد  گرم،   فصول   در   نفوذ   اجازه  حال  عین  در  و  کرده  سایه 

  فصول   در  نیز  را  داخلی ساختمان  فضای  به  خورشیدی   اشعه

برای    اساساً  (. (Wienold et al, 2011کنند  می  فراهم  سرد

باید کارکرد   آسایش گرمایی در داخل ساختمان  به  دسترسی 

های باز و بسته جدارهای آن را با دقت تمام هماهنگ  قسمت
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داخل   هوای  دمای  افزایش  از  به سایه،  نیاز  مواقع  در  و  کرد 

عمل   به  جلوگیری  ممکن  طریق  هر  به  از  اتاق،  یکی  آورد. 

از   بهینه  استفاده  و  کنترل  اقلیمی،  طراحی  در  عمده  اهداف 

می  خورشید  انرژی  و  ورود  تابش  باید  اینکه  جمله  از  باشد. 

مستقیم اشعه خورشید به داخل اتاق جلوگیری کرد. برای این  

منظور یکی از اصول ضروری طراحی پنجره و نورگیر، یعنی  

بدانی باید  را  سایبان  طراحی  اساسی  مسئلة  هدف  بنابراین  م. 

ها، متناسب نمودن آنها با مواقع نیاز به سایه و  طراحی سایبان

ای که در مواقع  آفتاب شهر مورد مطالعه خواهد بود. به گونه

نیاز به سایه، مانع نفوذ مستقیم اشعه خورشید داخل اتاق شود 

به داخل   را  اشعه  این  اجازه ورود  آفتاب  به  نیاز  مواقع  و در 

 (.  13۷9دهد )نادری، اتاق ب

 تابش  ای، مانعشیشه  دیوارهای  یا  هاپنجره  روی  بر  سایه  ایجاد

حرارت   شودمی  شیشه   سطح  به  آفتاب  مستقیم نتیجه،  در    و 

  به   شیشه  پشت   فضای  در   آفتاب  تابش  از  ناشی  شدة  ایجاد

 ایجاد  محل سایة  به  کاهش  مقدار  این  . یابدمی  کاهش   شدت

  درصد   90  تا  توانندمی  خارجی  هایسایبان  .بستگی دارد   شده

  اثر   درصد  25  تا  20  تنها  (کرکره  پرده)داخلی    هایوسایبان

دهند   کاهش  اتاق   یک  داخل  در  را  آفتاب  تابش  حرارتی

(. همچنین دکتر حبیب در طرح 1394)سجادزاده و همکاران، 

از   گیریبهره  و   اندازیسایه  تأثیر   تحقیقاتی خود بیان نموده که 

حرارتی  تأمین  بر   عالوه  آن،  به  مربوط  هایکتکنی  آسایش 

مطلوب   ایجاد  در  بسزایی  تأثیر  داخلی،   و   حرارتی  شرایط 

گذارد  می  بیرونی  هایدرمحیط  افراد  حرارتی  هایدریافت

  حاصل   از  مختلف،  گیرهایآفتاب  کارایی  (. 1391)حبیب،  

خورشیدی  انتقال  کل  میزان  تقسیم   پنجره   یک  از   انرژی 

)سیستم(آفتاب  دارای  و  استاندارد میزان   گیر    انتقال   کل  به 

 بدون آفتابگیر،  ولی  استاندارد  پنجره  یک  از  خورشیدی  انرژی

 ( (Yao & Yan, 2011(2شود )تصویرمی محاسبه

 
.نحوة محاسبة میزان کل انتقال انرژی خورشیدی در  2تصویر

 (1396همکاران، پور و های مختلف )مأخذ: کریمگیرآفتاب

 نوع   گیرها،آفتاب  انواع  میان  از  ضریب،  این  به  توجه  با

تابشی   خارجی،   و   ای شیشه  سطح  بین  را   خورشید   اشعه 

  در   خورشیدی  انرژی  انتقال  لذا میزان   و   کرده  حفظ  گیر،آفتاب

 نسبت  پنجره،  طریق  گرما از  جذب  کاهش  برای  و  کمتر  هاآن

هستند    اندازهای  سایه  به مؤثرتر   ,Wienold et al داخلی 

2011) .) 
 

 انواع سایبان 
 تابش  زوایای  در نتیجه  و  خورشید  حرکت  مسیر  که  جاآن  از

تابش    از   توان می  است،  متفاوت   زمستان  و  تابستان   در  آفتاب

  از   زمستان  در  حالی که  در   کرد  جلوگیری  در تابستان  آفتاب

عبور    بر  مسیر  تغییر  این  تأثیر  2تصویر  .  نمود  استفاده  آن

دهد )شیخ  می  نشان  را  سایبان  دارای  پنجره  از  مستقیم  تشعشع

  اساس   بر  (الف  :هاسایبان  بندیطبقه  (.1385زاده و همکاران،  

و    عمودی  هایسایبان  افقی،  هایسایبان  :چیدمان  موقعیت

 (. 3)تصویر شکل قابی هایسایبان

  ثابت،   هایسایبان  :بودن  متحرک   قابلیت  براساس  (ب

متحرک  سایبان سایبان(تنظیم  قابل )های    و   یکپارچه  های، 

همکاران،    چند  هایسایبان و  )سجادزاده  (.  1394بخشی 

اساس موقعیت قرارگیری سایبان داخل و یا خارج  همچنین بر

طور  ها همانبندی دیگری برای سایباناز ساختمان نیز تقسیم

تصویر در  وجود    4  که  است  شده  داده  وسایل نشان    دارد: 

و وسایل  هایشیشه  داخلی،  گیرآفتاب  و  اندازسایه  انعکاسی 

 (. 1385زاده و همکاران، ارجی )شیخ خ گیرآفتاب و اندازسایه

 

 
 (Xue et al., 2019 مأخذ:انواع سایبان افقی، عمودی و قابی شکل ) -3 تصویر
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 (1385شیخ زاده و همکاران، مأخذ: )بر اساس موقعیت قرارگیری  سایبانانواع  -4 تصویر

 هامواد و روش

 روش تحقیق
  و   کاربردی  نوع  از  پژوهش،  هدف  به  توجه  با  تحقیق  روش

نظر و مدل  و  سازیشبیه  نوع   از  ماهیت،   و  راهبرد  از    سازی 

است منطقی  روش    . استدالل  با  ابتدا  در  پژوهش  این  در 

متغیراندازه اقلیمیگیری  بهینه  -های  راستای  در  یابی  محیط، 

آباد به این طریق عمل  فرم سایبان خانه کشفی در شهر خرم

میانگین تغییرات دمای هر ساعت در طول روز    -1شد که:  

آباد را در جدولی  در بازه زمانی دوازده سال برای شهر خرم 

ر این جدول، مشخصات لحظاتی را که دمای  د  -2ثبت شد  

به   می  20هوا  گراد  سانتی  آن  درجه  محل  و  تعیین  رسد، 

های دما  لحظات را با نقطه در نمودار دیگری که شامل متغیر

عالمت   است  مشخص  ساعت  یک  برای  ماه  روزهای  و 

گردید.   روی    -3گذاری  بر  آمده  دست  به  نقاط  اتصال  از 

سایه و آفتاب و با توجه به ساعات طلوع  نمودار تقویم نیاز  

و غروب خورشید، محدودة نیاز به سایه در طول روز برای 

آمد.  دست  به  سال  دوازده  زمانی  به    -4بازه  نقاط  انتقال  با 

منطقة   خورشید،  حرکت  مسیر  نمودار  روی  بر  آمده  دست 

شد.   مشخص  نمودار  این  روی  بر  آفتاب  و  سایه  به  نیاز 

ن از  با استفاده  ، نقاب سایه  Ecotec analysisافزار  رمسپس 

برای بازشوی مورد نظر را به دست آورده و با انطباق منطقه 

نیاز به سایه و آفتاب بر روی نمودار مسیر خورشید با نقاب  

سایه بازشوی مورد نظر، شکل مناسب سایبان برای بازشو به  

 دست آمد.  
 

 بستر پژوهش 

 آباد  معرفی شهر خرم
  دقیقه   21  و  درجه  48  در   لرستان  استان  مرکز  آبادخرم  شهر

  شده   شمالی واقع  عرض دقیقه  29  و   درجه  33 و  شرقی  طول

همکاران،  است   و  مساحت138۷)وارثی    معادل   شهر  (. 

و  3453/9 عمومی   با  مطابق  آن  جمعیت  هکتار    سرشماری 

  با   نفر   5064۷1  با   معادل  1395  سال  مسکن   و  نفوس

آم  بوده  خانوار  144958 )مرکز  ایران،  است    این   (.1395ار 

.  باشدمی  برخوردار  شهری  ناحیه  11  و  منطقه  سه  از  شهر

  جهت   در  عمده  طور  به  و  خطی  صورت  به  آبادخرم  شهر

  این   وسیع  و  مسطح  هایعرصه  دربستر  و  جنوب  و  شمال

  با   فشرده  و  متراکم   کامالً  صورت   به  و   شده  هدایت   مناطق

  باشد می  باریک  و  خم  و  پیچ  پر  شبکه معابر  و  قدیمی  بافت

  و   هاکوه  گرفتن  قرار  وضع (.  1388همکاران،    و  قنواتی)

اقلیمی  شهر  به  هادره   موجب   و  بخشیده   خاصی  موقعیت 

  و   آب  از  و  است   شده  آن  در  آباد خرم  رودخانه  دائمی   جریان

مرطوب   و  معتدل   هوایی )زیویار و  می  برخوردار  نیمه  باشد 

 (. 1392همکاران،  

 معرفی خانه کشفی 
واقع  متری حکیم  24بنا در خیابان  این   آباد و کوچة کشفی 

آید و در حال حاضر شده و از آثار دورة قاجار به شمار می

متر و    3۷50باشد. خانه کشفی در مساحتی برابر  متروکه می 

شرقی  2250زیربنای   جهت  در  و  طبقه  دو  در  مربع،  -متر 

غربی ساخته شده است. مصالح مورد استفاده در بنا خشت 

کاری نیز برای تزیین بنا گل و در روکار آجر است. از آجر و  

  5در تصویر  (.  1386استفاده شده است )مالزاده و محمدی،  

آباد نشان داده  موقعیت خانة کشفی بر روی نقشه شهر خرم 

 شده است. 

 

 های تحقیق یافته

خرم شهر  آفتاب  و  سایه  به  نیاز  بر  تقویم  آباد 

 روی نمودار مسیر خورشید 
شهر   در  آفتاب  و  سایه  نیاز  تقویم  آوردن  دست  به  برای 

میانگین نوسان دمای هوا در   1آباد، ابتدا مطابق جدول  خرم 

طول دوازده سال در هر ساعت را از طریق سایت اطالعات  

ساعاتی   سپس  است.  آمده  دست  به  هواشناسی  و  آب 

مشخص از دو ماه متوالی را که بازه نوسان دمای هوا در آن  
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می  20به   بالغ  گراد  سانتی  ثبت  درجه  و  مشخص  شود، 

 گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
آباد بر روی نقشه، تصویر سمت راست موقعیت خانه کشفی در بافت  تصویر سمت چپ موقعیت بافت تاریخی شهر خرم -5 تصویر

 ( 1388طاهباز، :  مأخذاالفالک )تاریخی و در مجاورت قلعه فلک
 

 

 گان( سندی)مأخذ: نوآباد  میانگین نوسان دمای هوا در بازه زمانی دوازده سال در هر ساعت برای شهر خرم -1جدول 

 ماه

         ساعت 

 اسفند   بهمن  دی  آذر آبان  مهر  شهریور مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین

00:00  1/9  3/12  2/19  6/18  8/22  2/24  1/22  ۷/13  ۷ 3/4  4/2  2/۷  

00:01  6/9  1/12  ۷/19  2/18  2/24  1/26  5/91  14 6/۷  5/3  3/2  1/6  

00:02  3/14  4/12  ۷/1۷  18 3/23  9/23  4/18  2/13  5 1/3  2/2  1/5  

00:03  2/15  5/8  6/16  3/18  9/20  1/21  2/19  12 2/5  3/1   ۷/  3/3  

00:04   3/14  8 5/14  4/18  21 3/21  3/15  1/12  9/2  8/1  1/3  2/2  

00:05  11 9/۷  3/16  8/14  6/21  6/21  9/16  3/12  8/1  3/1  2/  9/1  

00:06  8/10  2/8  9/15  15 4/21  2/19  5/15  9/11  2 1/2  2/1-  9/  

00:0۷  1/12  5/۷  16 2/15  2/22  3/19  9/16  5/10  9/1  1/  2/1-  8/  

00:08  9/13  2/10  3/21  2/20  1/23  2/21  8/20  2/11  8/3  1 9/1  1/3  

00:09  3/1۷  13 2/24  9/23  3/23  9/24  25 1/15  9/۷  1/4  2/5  8/۷  

00:10  9/1۷  1/18  1/2۷  28 3/30  8/29  2/29  15 2/11  6/5  3/6  9/11  

00:11  2/18  ۷/02  6/31  2/32  ۷/32  32 9/31  8/16  14 9/8  1/10  2/16  

00:12  8/18  9/22  ۷/33  4/32  1/33  3/33  2/32  6/1۷  15 8/9  2/12  8/1۷  

00:13  1/19  ۷/24  2/34  3/36  36 9/36  2/33  4/20  1/14  9/10  14 3/19  

00:14  6/15  4/25  6/34  1/36  9/35  4/3۷  2/34  3/21  8/14  9/10  3/15  19 

00:15  5/16  8/26  2/34  3/3۷  8/34  9/3۷  1/34  4/22  1/15  2/12  9/14  8/19  

00:16  2/51  9/25  1/35  1/38  32 9/38  34 2/22  2/15  9/10  1/15  20 

00:1۷  ۷/15  1/26  9/34  3/38  31 2/39  9/32  8/20  3/10  10 8/12  9/19  

00:18  3/13  9/25  2/34  38 9/29  8/3۷  3/30  1/91  8 9/6  2/9  1/16  

00:19  13 ۷/22  32 9/35  1/32  5/35  2/28  3/1۷  8/۷  4/۷  ۷ 2/13  



1401  پاییز | مو یک پنجاه شماره  | سیزدهمسال  های اقلیم شناسینشریه پژوهش                                                       191

00:20  1/13  3/22  1/32  2/36  3/30  9/34  4/24  1/1۷  9/6  6/4  9/6  9/12  

00:21  13 4/21  9/24  6/30  8/2۷  8/30  4/21  1/15  3/6  1/3  8/3  13 

00:22  9/11  2/18  ۷/22  8/26  2/26  9/25  1/21  14 9/3  2/2  8/4  8/10  

00:23  2/11  3/14  9/20  2/2۷  26 3/26  8/18  9/13  2/4  0 9/3  2/۷  

محل آن لحظات، در نمودار نوسان دمای هوا به وسیلة نقاطی عالمت گذاری شده است.  2در ادامه در نمودارهای جدول    

گان(سندی)مأخذ: نومیانگین تغییرات دمای هوا برای هر ساعت در بازه زمانی دوازده سال    نمودارهای -2جدول   
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انتقال داده شود، جای آن نقاط را به یک جدول خالی  درجه سانتی گراد بالغ می  20پس از تعیین مختصات زمانی کلیه مواقعی که دمای هوا به  

 آباد به دست آمده است. ، تقویم نیاز سایه و آفتاب خرم6و از اتصال نقاط مشخص شده به یکدیگر مطابق تصویر 

 
 نویسندگان(  :مأخذآباد )تقویم نیاز سایه و آفتاب خرم -6 تصویر

 

نقاط به دست آمده را   ۷آفتاب، مطابق تصویر  در ادامه با مشخص شدن محدودة نیاز به سایه و تابش بر روی  تقویم نیاز سایه و 

 بر روی نمودار مسیر خورشید انتقال داده تا محدودة نیاز به سایه و تابش بر روی این نمودار مشخص گردد. 
 

 
 (سندگانی)مأخذ: نوآباد روی نمودار مسیر خورشید منطقة نیاز به سایه و آفتاب خرم -7 تصویر

 

از نرم ها در خانه کشفی  تحلیل نقاب سایه بازشو سازی خانه کشفی در  افزار اکوتکت و مدلبا استفاده 

نرم شهر  این  جغرافیایی  مختصات  دادن  اختصاص  و  افزار 
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نرمخرم این  محیط  به  قرارآباد  همچنین  و  مدل    افزار  دادن 

که نسبت به شمال جغرافیایی قرار بعدی این بنا در جهتی سه

یک  در طول  بنا  ایجاد سایه  و  مسیر خورشید  نمودار  دارد، 

و    8افزار به دست آمد که در تصویر  روز معین در محیط نرم

 نشان داده شده است.  9

نشان داده شده است، در    3طور که در جدول  در ادامه همان

از بازشوها در هر طبقهمحیط نرم انتخاب و    افزار دو نمونه 

آن سایه  به  نقاب  مسیر حرکت خورشید  نمودار  روی  بر  ها 

 آمد.  تدس

با به دست آوردن نقاب سایه دو نمونه از بازشوها و تطبیق  

آباد بر  نقاب سایه بازشوها با منطقه نیاز به سایه و آفتاب خرم

روی نمودار مسیر خورشید، منطقه نیاز به سایه که با طراحی  

اعمال   باید  طراحی  سایبان  با  لذا  گردید.  مشخص  شود 

می اکوتکت  افزار  نرم  در  مناسب  نتیجه سایبان  به  توان 

نمایش    4مناسب دست یافت. این فرآیند در جدول شماره  

 داده شده است.  

         

       
. وضعیت سایه بنا در طول یک روز معین در  9تصویر (سندگانی)مأخذ: نوافزار اکوتکت نمودار مسیر حرکت خورشید در نرم -8تصویر

 ( سندگانی)مأخذ: نوافزار اکوتکت نرم
 

 

 ( سندگانی)مأخذ: نوافزار اکوتکت موقعیت و نقاب سایه دو نمونه از بازشوها در طبقه اول و دوم در نرم -3جدول 

 نقاب سایه بازشو  موقعیت بازشو در نما  پالن خانه کشفی  تصویر بازشوهای خانه کشفی 

 

  
 

  

 
 

 (گانسندی)مأخذ: نوافزار اکوتکت های نقاب سایه بازشوها قبل و بعد از طراحی سایبان در نرمنمودار -4 جدول

بازشو و منطقه نیاز به تطبیق نقاب سایه  نقاب سایه بازشو قبل از طراحی سایبان

 آباد سایه و آفتاب در شهر خرم

 نقاب سایه بازشو با سایبان طراحی شده
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افزار اکوتکت نشان داده شده است. های طراحی شده در محیط نرممدل سه بعدی سایبان 10در تصویر شماره   

 

 
 (سندگانی)مأخذ: نوافزار اکوتکت شده در نرمهای طراحی بعدی خانه کشفی و سایبانمدل سه  -10 تصویر

 

 نتیجه گیری

بر اساس اطالعات به دست آمده از تحلیل دمای شهر خرم  

نیاز  بازه زمانی دوازده سال و به دست آمدن تقویم  آباد در 

مسیر   نمودار  روی  بر  آن  انتقال  و  شهر  این  آفتاب  و  سایه 

برای حرکت   آفتاب  و  سایه  به  نیاز  مواقع  خورشید، 

سازی بنای  بازشوهای بناها در این شهر به دست آمد. با مدل

افزار اکوتکت و به دست آوردن  تاریخی کشفی در محیط نرم 

تقویم نیاز به سایه و آفتاب برای بازشوهای مورد بررسی و  

ایه انطباق آن با نمودار نیاز سایه و آفتاب، محدودة نیاز به س

مشخص   شود  داده  پوشش  باید  سایبان  توسط  که  آفتاب  و 

نمودار   آمده در  به دست  با مشخص شدن محدودة  گردید؛ 

آفتاب شهر خرم ها و مشخصات  آباد، ویژگینیاز به سایه و 

را پوشش می نظر  مورد  به دست  سایبانی که محدودة  دهد، 

به   های جانبی حیاط بنا خودآمد. لذا با توجه به اینکه دیوار

های طبقه اول  های عمودی جانبی برای بازشوعنوان سایبان

کنند، سایبان بازشوی طبقه اول نیاز به سایبان جانبی  عمل می
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عمودی ندارد. ولی سایبان طبقه دوم به دلیل عدم وجود این  

می نیز  جانبی  عمودی  سایبان  دارای  نهایت  امکان  در  باشد. 

تحلیل از  بررسی پس  و  گرفها  صورت  پژوهش  های  در  ته 

به   کشفی  خانه  بازشوهای  برای  سایبان  بهینه  فرم  حاضر، 

این فرم بهینه در فصول مختلف مناسب آمد که  ترین  دست 

   عملکرد را در برابر تغییرات دمایی و تابش خورشید دارد.
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