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 به نام یگانه معمار هستی

 تنظیم شرایط محیطی و دوم درس جلسه اول

 ارسالی مطالعه شود.به سواالت و ابهامات دانشجویان در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد الزم هست که جزوه ** 

 z.architect.engineer@gmail.com – 09378872605: شماره ارتباطی با استاد مربوطه

 الزم به ذکر است دانشجویان فقط با شماره فوق از طریق پیام ارتباط برقرار نمایند و از تماس تلفنی خودداری نمایند.

 

 مقدمه 

عنوان یک که به ،ساز بوده استودر عرصه ساخت ،تنوع آب و هوایی و اقلیم ، ساز در انواع ساخت و سازها در مناطق مختلفؤثر و کارمهای یکی از ارکان       

های ساز و کار این عنصر آب و هوایی و نیز عناصر فرعی آن هر کدام به نحوی در فعالیت ،وساز و یا معماری مصرفی شده استهای ساختنیاز در فعالیتپیش

نشان داده است. اوالً این شرایط در طراحی یند آفر این ساز به هر طریق اثرات خود را درومحیطی در جریان ساختوساز موثر بوده است. لذا تنظیم شرایطساخت

اصر و جزئیات ساختمان و نوع مصالح ساختمانی محیطی در طراحی و ساخت عناین شرایط معماری از نظر فرم،ابعاد و در نهایت کالبد ظاهری بنا اثرگذار بوده و ثانیاً

های خورشیدی،که در طراحی و ساخت ابزار و وسایلی مانند آب گرمکن ویژه در نمای بیرونی بنا از نقطه نظر کاربردی، طول عمر و .... و آسیب پذیری موثربوده و ثالثاًهب

 ودگی آب و هوا و اقلیم و حفظ اکوسیستم نقش مفیدی را داشته باشد.بتواند ضمن برآورده کردن نیازهای گرمایشی و سرمایشی بنا از آل

 

 نظری مبانی 

 تعریف اقلیم

 نامند، که در یک منطقه حاکم است.ای از شرایط غالب آب و هوایی را اقلیم میمجموعه      

 اقلیم خرد

 نامند.بخشی از یک شرایط آب و هوایی یکسان را اقلیم خرد می      

 

 تقسیم بندی عوامل اقلیمی 

 عوامل فرعی ، ب(عوامل اصلیالف(       

 عوامل اصلی 

 باد -5بارندگی،  -4رطوبت،  -3دمای هوا،  -2، تابش خورشید -1     

 عوامل فرعی 

 عوارض جغرافیایی مانند کوه ، دشت ، دریا، رودخانه -3فاصله از دریا،  -2، دریا سطح از ارتفاع -1    
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 خورشید تابش 

درصد به فضا  30 ،از این انرژی گرمایی باشد کهمی کیلو وات 8/3 × 2310شده از خورشید ، میزان انرژی دریافتترین منبع تولید انرژی استخورشید اصلی      

 .رسددرصد به کره زمین می 48درصد صرف عمل تبخیر و باران شده و  22 ،گرددبازتاب می

 

                       تبخیر %22                                                  بازتاب به فضا         30%                                

 

 

 

 به زمین می رسد 48%                                                                                           

 

 

 

 های نورانی خورشید از نظر طول موجانواع شعاع

  بنفش ماوراء

 نور خورشید است. درصد 7میکرون که  38/0تا  0/ 28این پرتوها دارای طول موج کمتر از 

 نور مرئی  

  .درصد نور خورشید است 46میکرون که  76/0تا  38/0این پرتوها با طول موج        

 مادون قرمز 

 .درصد نورخورشید است 47میکرون که  3میکرون تا  76/0با طول موج این پرتوها        

                              

 نکات با اهمیت در خصوص اثرات پرتوهای الکترومغناطیسی خورشید بر محیط، انسان، اجسام 

  که  گرددجهت تبدیل به نورهای آبی و بنفش می شود و به همیندرصد جذب الیه ازون می 38/0اکثر پرتوهای ماورائ بنفش با طول موج کمتر از

 علت آسمان آبی رنگ همین است. 

 شود. اگر در جو ذرات گرد وغبار وجود داشته باشد موجب پراکندگی پرتوهای زرد و قرمز شده و موجب سفید رنگی آسمان می 

 )علتش پراکندگی ذرات گرد و غبار در نورهای با طول موج بلند  ،رسدو شفق )غروب خورشید( آسمان قرمز به نظر می در هنگام فجر )طلوع خورشید

 است.

  شودکند که این باعث رنگ پریدگی اجسام )مانند قالی( میدرصد از شیشه معمولی عبور می 50از کل امواج ماورائ بنفش خورشید. 

 چه حدود نیم ساعت این امواج به بدن انسان بتابد، تولید ویتامین چنانD کند.می 

 .گذارد پرتوهای مادون قرمز استثیر میأترین و باالترین طول موج خورشید که بر رشد و نمو گیاهان و طبیعت تاصلینکته: **

 خورشید
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 بازتاب، انتقال و جذب سطوح بنا در مواجهه باپرتوهای خورشید 

 چه بر سطوح صاف و صیقلی بنا بتابد.: پرتوهای خورشید چنانبازتاب 

 گیرد.بر سطوح ناصاف و زبر بنا بتابد جذب نور بیشتری صورت می چه نور خورشید: چنانجذب 

 دهند .: سطوح شفاف کل نور خورشید را با هم رنگ خود عبور میانتقال 

 

 خورشید تابش زاویه

 شودای است که بین امتداد خورشید و سطح افق تشکیل میزاویه      

 

 زاویه انحراف کره زمین

 کند.کند و خطی که خورشید و مرکز زمین را به هم وصل میای که از خط استوا عبور میاز زاویه بین صفحهباشد و عبارت استدرجه می 5/23مقدار این زاویه       

 

 عرض جغرافیایی

 بین عمود بر مدار گذرنده در هر نقطه و صفحه استوا یزاویه      

 

 تابش آفتاب و موقعیت سطوح بنا در فصول مختلف سال 

 آفتاب بر دیوارهای جنوبی بنا زش تابشو 

ترین میزان پرتوهای خورشید ماه کمترین پرتوهای خورشید و در خردادشماه بیدیوارهای جنوبی ساختمان، این دیوارها در آذرتابش خورشید بر  یبا توجه به زاویه

 کند .را دریافت می

 جنوب غربی و شرقی دیوارهای بر آفتاب تابش 

صبح در زمستان   10تا  9ترین دریافت نور را بین ساعت شرقی بیشدیوارهای جنوب کنند، ضمنأتر از تابستان نور خورشید را دریافت میبیش این دیوارها در زمستان

 کنند.صبح در تابستان دریافت می 9تا  8و بین 

 ساختمان غربی و شرقی دیوارهای بر آفتاب تابش  

 کنند.ترین میزان نور خورشید را دریافت مینور خورشید را دریافت و در زمستان کمترین پرتوی ها در تابستان بیشین دیوارا

 شمالی دیوارهای بر خورشید تابش  

پراکنده کنند و در سایر ایام به صورت انعکاسی و آفتاب دریافت می این دیوارها تنها در شش ماه اول سال هنگام طلوع و غروب خورشید )ابتدا و انتهای روز( مستقیماً

 .کنندنور دریافت می

 دار شیب سطوح بر آفتاب تابش  

تر از تابستان نور کند ولی اگر شیب به سمت جنوب باشد برعکس در زمستان بیشتر از زمستان نور دریافت میاگر شیب شرقی و غربی باشد در تابستان بیش

 .کنددریافت می
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 فقیا سطوح بر آفتاب تابش  

 کنند.تر از زمستان آفتاب دریافت میبیشاین سطوح در تابستان 

 بنا بافت کیفیت بر آفتاب تابش  

 کند.تری از نور آفتاب را دریافت میتر باشد مقدار بیشهر چه بافت صیقلی

 بنا نمای رنگ بر آفتاب تابش  

 کنند. درصد نور آفتاب را منعکس می 15های تیره فقط که رنگ، در صورتیکننددرصد انرژی خورشید را منعکس می 90های روشن تا رنگ

 تاب بر فرم بنا  و بام بناآف تابش 

ترین جذب انرژی خورشیدی مناطق سرد است، بیش یانداز که ویژههای تخت و فاقد دستبام ،ثیرپذیرترین جزء ساختمان در برابر عوامل اقلیمی استأبام و سقف ت

 کنند.حداقل جذب انرژی را دریافت می ،اقلیم گرم یهای گنبدی ویژهکنند و بامرا دریافت می

 هاهای و سطوح شفاف نسبت به افق و جنس آنگیری زوایایی پنجرهرر تابش خورشید بر قرااث 

عبور  از شیشهگردد، بخشیبخشی از این انرژی منعکس، بخشی جذب می ،شودتابد به سه بخش تفکیک میوقتی پرتوهای انرژی خورشیدیی بر جسم شفاف می

 کند.می

 های پنجرهی ابعاد و اندازهرو بر خورشید انرژی پرتوهای تابش اثر 

های افقی و کشیده تابش آفتاب تداوم دارد ولی نفوذ آفتاب در ها کم است، اما پنجرهدهند، اما زمان تابش آناق نفوذ میتهای عمودی و باریک نور را تا عمق اهپنجر

 یابد.اق کاهش میتعمق ا

 هاپنجره قراگیری بر آفتاب نور تابش اثر 

گردد. حد گرمای داخل نسبت به بیرون می ازهای سمت شرق و غرب بنا موجب افزایش بیشثر است، پنجرهؤاق متطبیعی ا  یدر تهویه ها طبیعتاًاثر قرارگیری پنجره

 کند.داخل را کمی گرم می، در مقایسه با خارجهای سمت جنوب پنجره

 

 راه جلوگیری از تاثیر انرژی گرمایی خورشید 

 ها استشدن دمای فضای درونی ساختمانترترین عنصر در جذب انرژی خورشید و گرمها مهمچون پنجره

 ایوان 

شود که در زمستان ها باعث میترین اقدامات در خصوص کاهش گرمای درونی بناها است. لذا در ضلع جنوبی بناها استفاده از ایوانیکی از ضروری ایواناستفاده از 

 یابد.ها این انرژی کاهش میانرژی گرمایی بیشتری به داخل فضای بناها نفوذ کرده و بالعکس در تابستان

 درختان از استفاده  

که در زمستان شرایط نفوذ گرما در حالی ،شودریزان در ضلع جنوبی بنا مانع از تابش آفتاب تابستان به داخل ساختمان میسیر کاشت درختان برگر مناطق سردد

 شود.به داخل ساختمان میسر می
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 گرما یا دما 

 تواند هم بر معماری بنا و هم مصالح تأثیرگذار باشد.کند و میگرما کمیتی است نسبی که میزان انرژی حرارتی جسم یا هوا را تعیین می           

 شود.حرارتی باال موجب انتقال گرمای کمتری به داخل بنا میاستفاده از مصالح با ظرفیت  **نکته:

 

 مقاومت حرارتی

 دهند. از مقاومتی که در برابر عبور حرارت مصالح از خود نشان میعبارت است       

 .دهدتری از خود نشان میشتر باشد مقاومت حرارتی بیتری دارد و هرچه متخلخلتر باشد، مقاومت حرارتی کمهرچه مصالح توپرتر و چگال **نکته:

 

 ظرفیت حرارتی

 تواند در خود ذخیره کند. از میزان گرمایی که یک جسم میعبارت است         

 تواند از آن عبور کند و انتقال یابد.تری میتر باشد گرمای خارجی با سرعت کمهرچه ظرفیت حرارتی یک جسم بیش **نکته:

 مصالح به وزن مخصوص مصالح و گرمای ویژه آن بستگی دارد.اندازه ظرفیت حرارتی  **نکته: 

 کنند و در شب شود، در روز این مصالح گرما را در خود ذخیره میهر چقدر ظرفیت حرارتی مصالح بیشتر باشد انتقال گرما کمتر و ذخیره گرما بیشتر می

 دهند.گرما را پس می

 از داخل ساختمان بیشتر است لذا ظرفیت حرارتی مصالح فقط نوسان گرمای داخلی ساختمان را طور کلی هوای بیرون از ساختمان هدر مناطق سرد، ب

 دهد.کاهش می

 .ظرفیت حرارتی مصالح که در آب و هوای ساحلی چندان قابل توجیه نیست 

 ها و گرمای ویژه مصالح ضخامت دیواره ،وزن مخصوص های بنا در رابطه باکارگیری آن در دیوارهطور کلی دارای ظرفیت حرارتی باال است لذا بههآب ب

 بستگی دارد.

 های بنا اثر گرما بر سطوح دیواره

ولی در صورت دارا بودن رنگ سفید در  یابدها حداکثر گرما در داخل بنا کاهش میبا افزایش ضخامت دیواره ،های بنا دارای رنگ تیره باشنداگر سطح دیواره       

کند لذا وضعیت گرمای داخل بنا به انتقال گرما از دیوارها به داخل و شرایط شده و مقدار کمی گرما به داخل نفوذ میرتوهای خورشید منعکسسطوح بنا تمام پ

 تهویه هوا بستگی دارد.

 اثر گرما بر تعداد و مساحت درها و پنجره ها

باشد انتقال گرما بین محیط و خارج بنا بیشتر است ولی در مناطق سرد به نوع مصالح بام ها بیشتر با فرض یکسان بودن کلی سطوح هر چقدر تعداد پنجره       

 ترین عامل کنترل حرارت است.بستگی دارد، چون بام اصلی

 اثر گرما بر فرم و ساختار بام

دهد. پس در زمستان  این کرده و در شب سریع پس میترین حرارت را جذب لذا در روز بیش ،ترین عنصر کنترل کننده گرما استطوری که گفتیم اصلیبام همان

های با رنگ روشن گرما به درجه بیشتر از حداکثر دمای محیط است ولی بام 32دمای سطحی  ،چه سطح بام تیره باشدانتقال بستگی به نوع مصالح بام دارد. چنان

 الیه عایق حرارتی در این موضوع مهم است.رسد. یک درجه سیلویوس می
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 ثر گرما بر روی ارتفاع باما

 گردد.کردن فضای داخلی بنا میهای باال موجب کاهش حجم هوای داخل و در نتیجه افزایش گرمجویی در هزینهنظر از صرفهکاهش ارتفاع بام صرف

 عوامل موثر بر گرمای یک اقلیم

 با افزایش ارتفاع از سطح دریا دما کاهش می یابد.: دریا سطح از ارتفاع 

 ترند.تر مناطق دارای آب و هوای گرمهای جغرافیایی پایین به دلیل تابش آفتاب بیشدر عرض :جغرافیایی عرض 

 گذارد.اقلیمی با توجه به عوامل جغرافیایی اثر میچرخش زمین بر شرایط های با دو هوا،دلیل ایجاد انحراف در جریانبه :زمین چرخش 

 گذارد.پوشش گیاهی بر شرایط آب و هوا اثر میآب، درخت، گیاه و خالصه  :پوشش گیاهی 

 


