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منش پزشك هيال : كننده تهيه كسمايي، مرتضي معماري و اقليم كتاب خالصه
آفتاب تابش

ميكرون و طول موج  7/0تا  4/0ميكرون ، پرتوي قابل رويت  4/0تا  28/0. طول موج پرتوي فرابنفش  پرتويي الكترومغناطيسي است "آفتاب"
ميكرون است. با اينكه حداكثر شدت تابش آفتاب در قسمت پرتو قابل رويت آن است، ولي بيش از نيمي از  76/0پرتوي فرو قرمز ، بلندتر از 

  انرژي حرارتي خورشيد مربوط به پرتوي فرو قرمز مي شود.
  خود دماي هوا به طور مستقيم افزايش نمي يابد.ولي اليه هاي هوا، گرماي

را از طريق تماس با سطح زمين كه در اثر پرتو هاي خورشيد گرم شده است به دست مي آورند و اليه هاي گرم شده هوا ، گرماي خود را از  
طريق همرفت به اليه هاي ديگر منتقل مي كنند.جريان هوا و باد نيز العث تماس بيشتر توده هاي عظيم هوا با سطح زمين و در نتيجه گرم 

  هوا مي شود. بنابر اين ميزان تغييرات روزانه وساالنه درجه حرارت هوا، به تغيير درجه حرارت سطح مورد تماس آن بستگي دارد.شدن 
سطح دريا ها بسيار كندتر از سطح زمين در اثر تابش آفتاب گرم مي شود و به همين دليل، اختالف زيادي بين درجه حرارت سطح خشكي و 

در نتيجه ، در يك عرض جغرافيايي ثابت ، هميشه سطح زمين در تابستان گرم تر و در زمستان سرد تر از سطح سطح دريا وجود دارد. 
درياست ارتفاع از سطح دريا نيز، درجه حرارت  هوا را تعيين ميكند و در يك عرض جغرافيايي مشخص ، مناطقي كه در ارتفاع بيشتري قرار 

  .دارند ،سردتر از مناطق پايين تر هستند
هوا رطوبت

منظور از رطوبت هوا ، مقدار آبي است كه به صورت بخار در هوا وجود دارد.بخار آب از طريق تبخير آب سطح اقيانوس ها و دريا ها ، 
همچنين سطوح مرطوبي چون گياهان وارد هوا مي شود. اين بخار آب به وسيله جريان هوا و باد به بقيه قسمت هاي سطوح زمين منتقل مي 

هرچه هوا گرم تر باشد، بخار آب بيشتري را در خود نگه مي دارد.حداكثر ميزان رطوبت هوا در نواحي خط استواست كه با حركت به  شود.
  طرف قطبين كاهش مي يابد.

  رطوبت مطلق
  رطوبت مطلق عبارت است از وزن بخار آب موجود در هر متر مكعب از هوا و واحد آن گرم در متر مكعب است.

  وصرطوبت مخص
  رطوبت مخصوص عبارت است از وزن بخار آب موجود در هر كيلواز هوا كه به صورت گرم در كيلوگرم نشان داده ميشود.

  فشار بخار 
فشار بخار عبارت است فشاري كه در اثر بخار آب در هوا به وجود مي آيد و برحسب ميلي متر جيوه اندازه گيري مي شود.فشار بخار در 

ميليمتر جيوه تغيير مي كند.فشار بخار اغلب در  30ا به ميزان چند ميليمتر جيوه و درمناطق گرم و مرطوب تا حدود مناطق سرد و بيابانه
ر تابستانها بيش زمستانها متغير است ولي تغييرات روزانه آن اندك است.در ارتفاعهاي زياد فشار بخار سريعتر از فشار هوا كاهش مي يابد.د

ح زمين فشار بخار نزديك ظهر به حداكثر مقدار خود مي رسد.بيشترين تغييرات ساالنه فشار بخار در صورت عدم جريان هوا در سط
  قسمتهايي است كه تحت تاثير بادهاي موسمي قرار دارند.

  رطوبت نسبي 
ز هوا در همان عبارت است از نسبت وزن بخار آب موجود در حجم مشخصي از هوا در يك درجه حرارت به حداكثر بخار آبي كه آن حجم ا

درجه حرارت مي تواند در خود نگه دارد.زماني كه هوا حداكثر رطوبتي را كه مي تواند در خود نگه دارد جذب كند ، آن را هواي اشباع شده 
  % است.حتي در صورت ثابت بودن فشار بخار رطوبت نسبي هوا با تغييد درجه حرارت تغيير مي كند.100مي نامند كه رطوبت نسبي 

: باد
مناطق قطبي از مناطق ثابت و پرفشار است ولي فشار اين مناطق از فشار مناطق نيمه استوايي كمتر است. مناطق كم فشار در قسمت هايي 

  با عرض جغرافيايي باال وجود دارند.
ايجاد اختالف دما در نقاط علت اصلي وجود نقاط و كمربندهاي فشار هوا تقسيم نامتعادل پرتوهاي خورشيد بر روي زمين است كه باعث 

  مختلف سطح زمين مي شود.
  مناطق پرفشار عبارتند از :

مناطق قطبي در تمام طول سال)1
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مناطق سرد آسيا، شمال آفريقا، استراليا و آمريكاي شمالي در زمستان)2
، هميشه از مناطق پر فشار به سمت كمربندهاي پر فشار در مناطق نيمه استوايي، بويژه در سطح اقيانوس در تابستان. توده هاي عظيم هوا)3

مناطق كم فشار حركت مي كنند. البته اين حركت ، در يك جهت مستقيم منطقهي پر فشار به سمت منطقهي كم فشار نيست و تحت تاثير 
كه در اثراين  نيروي ((كوريوليس)) كه در اثر حركت دوراني زمين به وجود مي آيد قرارمي گيرد و از مسير خود منحرف مي شود. انحرافي

نيرو در جهت حركت توده هاي هوا به وجود مي آيد، در نيمكره ي شمالي در جهت حركت عقربه هاي ساعت و در نيم كره جنوبي در جهت 
عكس حركت عقربه هاي ساعت است. نيروي كوريوليس ، در منطقه استوا صفر و در جهت حركت به طرف قطبين افزايش مي يابد.

  بادهاي تجاري 
ز اين بادها در مناطق استوايي دو نيم كره اي است كه داراي هواي پر فشار هستند. جهت حركت اين دو جريان هوا در نيم كره شمالي مرك

به سمت جنوب غربي و در نيم كره جنوبي به سمت شمال غربي است. جهت حركت اين دو باد معموال ثابت است و دما و رطوبت آنها به 
  بور مي كنند بستگي دارد.مناطقي كه از روي آن ع

  بادهاي غربي
مركز اين بادها در مناطق نيمه استوايي، ولي حركت آنها در جهت مناطق كم فشار اقيانوس منجمد شمالي است. در طول منطقه قطبي، اين 

لويي اين دو سيستم هميشه بادها و بادهاي قطبي به هم نزديك مي شوند و به دليل اختالف زياد درجه حرارت اين دو توده هواة جبه هاي ج
طوفاني است. در زمستان، در نيم كره شمالي تغيرات زيادي در جهت و سرعت اين سيستم باد به وجود مي آيد ولي در تابستان، جهت 

  حركت و سرعت آن تقريبا ثابت است.
  بادهاي قطبي 

اقيانوس منجمد شمالي به وجود مي آيند. جهت اصلي اين  اين بادها در اثر پراكنده شدن توده هاي هوايي سرد از مناطق پر فشار قطبي و
  ه جنوبي به سمت شمال غربي است.  بادها  در نيم كره شمالي ، به سمت جنوب غربي و در نيم كر

  بادهاي موسمي
اني بر روي دريا اختالف ميانگين درجه حرارت ساالنه هواي سطح زمين و دريا باعث ايجاد بادهاي زمستاني بر روي خشكي و بادهاي تابست

مي شود كه به باد موسمي معروف هستند.اثر اين بادها در منطقه اي از اقيانوس هند كه به استراليا ، آسياي جنوبي و شمال آفريقا محدود 
ه در مي شود بيشتر است.جهت وزش اين باد در آسياي جنوبي ، جنوب غربي است كه در منطقه خط استوا به تدريج تغيير مي يابد تا اينك

  شمال غربي استراليا به جهت جنوب شرقي تبديل مي شود.
  نسيم هاي دريا و خشكي 

در مناطق ساحلي هنگام روز هواي روي خشكي گرم تر از هواي روي درياست. اين اختالف دما باعث مي شود هواي روي خشكي كه گرم تر 
بگيرد.اين عمل باعث ايجاد نسيم در سواحل مي شود.جريان هوا هنگام است باال رود و هواي روي دريا به سمت خشكي آمده ، جاي آن را 

  شب كه هواي روي دريا گرم تر از هواي روي خشكي است برعكس انجام مي شود و هوا از سطح خشكي به سمت دريا جريان مي يابد.
  بادهاي محلي

روز هواي مجاور سطح كوهها گرم تر از هواي آزاد در در مناطق كوهستاني اختالف درجه حرارت موجب وزش بادهاي محلي مي شود.هنگام 
  جو مي شود و به سمت باال حركت مي كند ولي هنگام شب عكس اين عمل اتفاق مي افتد.

بارندگي
صورت اگر هوا سرد شود و دماي آن به پايين نقطه شبنم برسد نمي تواند تمام رطوبت موجود در خود را نگه دارد از اين رو مقدار بخار آب به 

  قطرات آب بر روي سطوحي كه دماي آنها از نقطه شبنم كمتر است تشكيل مي شود.اين پديده عتت اصلي ايجاد بارندگي است.
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:2فصل
پيرامون محيط و انسان بدن بين حرارتي تعادل

يش انسان است.دماي پوست بايد ثابت ايجاد تعادل حرارتي بين بدن و محيط اطراف ، از جمله نياز هاي اوليه براي تامين سالمتي و آسا
  بماند.

انسان بر هوا دماي تاثير
درجه سانتي گراد است. اگر بدن در محيط گرم تر  از پوست قرار گيرد ،  32درجه و دماي پوست  37در حالت طبيعي ، دماي دروني بدن 

  يج از دست مي دهد.شروع به جذب حرارت مي كند، اگر در محيطي سرد تر از پوست حرارت خود را به تدر
انسان بر هوا رطوبت تاثير

رطوبت هوا به طور مستقيم بر دماي بدن انسان تاثير نمي گذارد، ولي ظرفيت تبخير و در نتيجه ، ميزان خنك شدن بدن از طريق تعريق و 
  ميزان تبخير آن را تعيين مي كند.

مواره بايد درجه حرارت  هوا را نسبت به آن مورد توجه قرار داد. زيرا اگر رطوبت نسبي ، به تنهايي نمي تواند ظرفيت تبخير هوا را كند و ه
درصد و هوا اشباع شده باشد، امكان عمل تبخير در  آن وجود دارد (به طور مثال اگر دماي هوا كمتر از پوست بوده و در  100رطوبت نسبي 

درصد( به طور مثال در صورتي  50ايش مي يابد.)، با رطوبت نسبي مجاورت بدن دماي آن افزايش يافته به طبع آن رطوبت نسبي امكان افز
  كه دماي هوا بيش از بدن باشد) اين عمل غير ممكن است.

درصد ، عمالً احساس نمي  85تا  30درجه سانتي گراد ، ميزان رطوبت هوا تقريباً تاثيري بر انسان ندارد و رطوبت نسبي  25تا  20دردماي 
درجه سانتي گراد ، تاثير رطوبت هوا بر انسان به مرور افزايش مي يابد. هواي گرم و مرطوب به دليل اينكه از تعريق  25شود.در دماي بيش از 

و تبخير بر روي پوست جلوگيري مي كند، باعث ناراحتي مي شود. هواي گرم وخشك نيز باعث خشكي لب ها و مخاط تنفسي شده ، ايجاد 
  ناراحتي مي كند.

ميزان تاثير رطوبت هوا  بر بدن اثر مي گذارد ، جريان هوا يا باد است. در يك درجه حرارت ثابت ، افزايش سرعت باد  عامل ديگري كه در
  باعث افزايش ميزان مجاز و قابل قبول رطوبت نسبي هوا مي شود.

: آسايش منطقه
  فيايي مختلف، متفاوت است.واكنش بدن در برابر شرايط اقليمي پديده اي تجربي است ودر فرهنگ ها و مناطق جغرا

اگر حدود تغييرات اين ارقام را در جدولي كه رطوبت نسبي بر محور افقي و درجه حرارت بر محور عمودي آن مشخص شده ترسيم كنيم ، 
  مي گويند. "منطقه آسايش "محدوده اي به دست مي آيد كه به آن 

درصد اقراد مطلوب است . در حالي كه در فصل  98رصد براي د50درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  24در فصل تابستان دماي 
درجه ي سانتي گراد  21درصد بايد دما را به  50درصد افراد احساس آسايش كنند ، با حفظ رطوبت نسبي حدود 97براي آنكه  زمستان،

  كاهش داد.
درجه عرض  40تا  25قه آسايش را براي ايران كه بين درجه فارنهايت بيشتر شود. بنا بر اين، حدود منط 85حداكثر منطقه آسايش نبايد از 

درجه سانتي گراد  7/25تا  20درجه در فصل زمستان بين  29تا  5/21جغرافيايي قرار دارد ، مي توان از نظر دماي هوا در فصل تابستان بين
  .درصد در نظر گرفته مي شود 65تا  30فرض كرد.محدوده ي رطوبت نسبي هوا در اين دو فصل نيز 

در منطقه آسايش ، تغييرات رطوبت هوا بيشتر از تغييرات دماي آن براي انسان قابل تحمل است .به همين دليل دماي هواي فضا هاي 
داخلي ساختمان بايد با دقت بيشتري كنترل شود. البته ميزان رطوبت نسبي هوا نيز بايد در نظر گرفته شود،زيرا رطوبت بيش از حد در فصل 

ايجاد تعريق بر روي سطوح سرد داخلي مانند سطح شيشه ي پنجره ها و رطوبت كم باعث ايجاد الكتريسيته ي ساكن مي زمستان باعث 
  شود.

آسايش منطقه بر اقليمي عوامل تاثير
  دو عامل تابش آفتاب و باد نيز بايد در تعيين منطقه آسايش دخالت داده شوند.

  تاثير تابش آفتاب بر منطقه آسايش :
  درجه سانتيگراد است تابش آفتاب ممكن است باعث گسترش منطقه آسايش شود. 21يطي كه دماي هوا كمتر از در شرا 

  تاثير رطوبت بر منطقه آسايش :
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رطوبت باعث كاهش دماي هواي خشك مي شود ، اين كاهش دماي هوا كه در اثر تبخير رطوبت اضافه شده به آن صورت مي گيرد، باعث 
االي منطقه آسايش نيز قابل تحمل شود.خنك سازي هوا از طريق افزايش رطوبت آن ممكن است با وسايل مكانيكي مي شود محدوده هاي ب

  يا به طور طبيعي با گياه كاري يا ساخت آبنما و فواره ها صورت گيرد.
  تاثير باد بر منطقه آسايش :

ازيك سو مقدار تبادل حرارتي از طريق همرفت ( جا به  ن هوا ،سرعت جريان هوا به دو طريق بدن انسان را تحت تاثير قرار مي دهد. جريا
مشخص مي كند و از سوي ديگر ، ظرفيت تبخير در هوا و در نتيجه ، ميزان خنك شدن بدن از طريق تعريق را  جايي هوا در اثر اختالف دما )

، به رطوبت آن بستگي دارد ، زيرا افزايش سرعت هوا ، تعيين مي نمايدتاثير سرعت جريان هوا بر بدن از طريق تعيين ظرفيت تبخير در هوا 
  ظرفيت تبخير پذيري آن را افزايش و در نتيجه ، تاثير رطوبت بيش از حد هوا را كاهش مي دهد.

ز افزايش سرعت هوا ا اگر هوا سردتر از پوست بدن باشدافزايش سرعت هوا باعث خنك شدن بدن مي شود . وقتي هوا گرم تر از پوست باشد ،
يك سو باعث افزايش اثر همرفت و در نتيجه گرم تر شدن بدن و از سوي ديگر باعث افزايش ظرفيت تبخير در هوا و سردتر شدن پوست مي 

  شود.
زماني كه پوست بدن مرطوب است، افزايش سرعت هوا بيشتر در ميزان تعريق و تبخير تاثير مي گذارد تا در تبادل حرارت از طريق همرفت و 

ه بدن خشك مي شود.پس از خشك شدن پوست افزايش سرعت هوا تاثيري در خنك شدن بدن از طريق تاثير بر ميزان تعريق و در نتيج
  تبخير نداشته باشد ، ولي اثر گرمايي آن از طريق همرفت ادامه مي يابد.

مورد نظر از منطقه آسايش خارج مي شود . درصد يا بيشتر باشد ،شرايط حرارتي هواي  75اين موضوع اشاره شد كه وقتي رطويت نسبي هوا 
  ولي اگر در چنين وضعيتي هوا جريان داشته باشد ،اين شرايط مي تواند در منطقه آسايش قرار بگيرد.
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3فصل
رقم  "در دقيقه است كه كالري در سانتي متر مربع  94/1مقدار حرارتي كه خورشيد در سطحي عمود بر پرتوي آن توليد مي كند ، براي 

ناميده مي شود. البته زمين مقدار حرارت كمتري جذب مي كند، مقداري از پرتو هاي خورشيدي در اثر برخورد با سطح ابر  "ثابت خورشيد
اي كه  ها دوباره به سمت باال منعكس مي شود.بنابر اين، شدت تابش آفتاب و حرارت حاصل از آن در يك نقطه از سطح زمين ، به فاصله

پرتوي خورشيد بايد طي كند ، ضخامت ابر و وضعيت آلودگي هوا بستگي دارد.به همين دليل شدت تابش آفتاب در يك محل با ارتفاع آن 
  محل از سطح دريا متناسب است.

  موقعيت خورشيد
مشخص كرد .  "جهت تابش  "ديگري  و "زاويه تابش "موقعيت خورشيد را در هر منطقه و در هر زمان مي توان به وسيله ي دو زاويه يكي 

زاويه اي است كه بين تصوير  "جهت تابش  "زاويه اي است كه بين امتداد پرتوي خورشيد و سطح افق تشكيل مي شود و  "زاويه تابش  "
  افيايي محل بستگي دارد.امتداد پرتو خورشيد بر صفحه افق و شمال  واقعي پديد مي آيد . تغييرات روزانه  و ساالنه اين دوزاويه به عرض جغر

زاويه چرخش زمين است.اين زاويه زاويه ي است بين صحفه اي كه از خط استوا  اولين عامل موثر در محاسبه ي زواياي موقعيت خورشيد ،
جهت تابش ، ايجاد مي شود . ديگر عوامل موثر در تعيين زاويه تابش و  مي گذرد و خطي كه مركز زمين و خورشيد را به هم متصل مي كند ،

  عرض جغرافيايي و زمان مورد نظر است.
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تابش آفتاب
  به طور كلي تابش آفتاب با ساطح شدن پنج نوع پرتو يك ساختمان را تحت تاثير قرار مي دهد. به ترتيب اهميت عبارتند از:

پرتوي مستقيم با طول موج كوتاه •
پرتو پراكنده از آسمان با طول موج كوتاه•
پرتوي باز تابيده از سطوح اطراف با طول موج كوتاه •
پرتوي ساطع شده از زمين و اجسام گرم شده با طول موج بلند ( بازتاب حرارتي)•
پرتوي ساطع شده از ساختمان به آسمان با طول موج بلند ( بازتاب حرارتي)•
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پراكنده :پرتوي مستقيم و 
نتايج بررسي مقدار حرارتي حاصل از تابش آفتاب در دو وضعيت هواي ابري و هواي كامالً صاف نشان داده است كه در روز هاي آفتابي فصل 

درصد و در  7درصد كل انرژي حرارتي خورشيد را دريافت مي كند ؛ ولي اين مقدار در روز هاي ابري  75زمستان ، يك ديوار جنوبي حدود 
  درصد گزارش شده است. 18زهاي نيمه ابري رو

  پرتوي باز تابيده از سطوح
اين بررسي نشان مي دهد كه بيشترين قسمت انرژي حرارتي  خورشيد در روزهايي كه هوا صاف است به زمين مي رسد.در روز هاي گرم 

رشيدي تابيده به سطوح عمودي است. اين مقدار، به تابستان ، مقدار انرژي خورشيدي تابيده شده به سطوح افقي تقريباً دوبرابر انرژي خو
قابليت انعكاس سطوح مورد نظر بستگي دارد. براي كاهش ميزان اين نوع تابش بر ساختمان بايد سطوح اطراف ساختمان را با سطوحي كه 

  درصد انعكاس كمي دارند بپوشانيم.
  پرتوي ساطع شده از زمين و اجسام گرم شده

به ساختمان كه در معرض تابش آفتاب قرار دارند، ممكن استحرارت بسيار زيادي جذب كنند. بديهي است ساختماني زمين و اجسام نزديك 
  كه در مجاورت چنين سطوحي قرار گرفته ، مقدار زيادي از حرارت اين سطوح را دريافت مي كند.

  پرتوي ساطع شده از ساختمان به آسمان
كه ميانگين ساالنه ي كل پرتوهاي خارج شده از زمين و اتمسفر ، برابر كل پرتو هاي خورشيدي ايجاد تعادل حرارت جهاني نشان مي دهد 

درصد از ميزان آن كاهش مي  20تا  10 تابيده به زمين است.مقدار اين پرتو ها به عرض جغرافيايي بستگي دارد و در اطراف قطبين ،
بويژه در مناطق  –ي از روش هاي دفع حرارت ذخيره شده در بناي ساختمان ها يك يابد.بنابراين ساطع شدن اين نوع پرتو به سمت آسمان ،

  گرم و خشك است.
  تابش آفتاب و انرژي حاصل از آن در جهت هاي مختلف جغرافيايي

  مقدار انرژي خورشيدي تابيده به يك سطح به زاويه برخورد پرتوي خورشيد به سطح مورد نظر بستگي دارد.
  سطوح ديوار قائم 

  ر هاي جنوبيديوا-
ريور تا ديوار هاي جنوبي ، بيشترين مقدار پرتوي آفتاب را در آذر ماه و كمترين مقدار آن را در خرداد ماه دريافت مي كند. اين ديوار ها از شه

ظهر مورد تابش بعد از  3صبح تا  9اسفند،پرتوي آفتاب را از طلوع تا غروب دريافت مي كنند.ديوار هاي جنوبي در اواسط تابستان از ساعت 
  آفتاب قرار مي گيرند. هنگام ظهر، حداكثر پرتوي آفتاب بر روي اين ديوار ها مي تابد.

درصد انعكاس پرتو خورشيد در سطوح مختلف
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  ديوار هاي جنوب شرقي و جنوب غربي-
اين ديوار ها در زمستان بيشتر از تابستان در معرض تابش آفتاب قرار مي گيرند . در تابستان حداكثر پرتوي آفتاب به ديوار هاي جنوب 

تا  9بعد از ظهر مي تابد .  در زمستان ، اين ساعت ها به ترتيب  4تا 3صبح و به ديوار هاي جنوب غربي بين ساعت  9و  8ن ساعت شرقي بي
  بعد از ظهر است. 3تا  2صبح و  10

  ديوار هاي شرقي ، غربي و شمالي-
فقط بين فروردين تا شهريور ماه ، صبح زود و آخرين  در زمستان ، پرتوي آفتاب كمتر از تابستان به ايت ديوار ها مي تابد . ديوار شمالي

  ساعت هاي بعد از ظهر در معرض تابش آفتاب قرار مي گيرند.
  سطوح افقي

سطوح افقي و بام هاي مسطح ، در تابستان بيشترين و در زمستان كمترين مقدار پرتوي مستقيم آفتاب را دريافت مي كنند. اين مقدار، در 
  قدار تابشي است كه ديوار هاي جنوب شرقي و جنوب غربي در اين فصل دريافت مي كنند.زمستان حتي كمتر از م

  سطوح شيب دار 
غربي است، در تابستان مقدار پرتو بيشتري دريافت مي كند تا در زمستان سطوحي كه شيب آنها به -سطوح شيب داري كه جهت آنها شرقي

فتاب را نسبت به سطوح ديگر دريافت مي كنند.در بهار و پاييز،سطوح شيب دار طرف جنوب است ، در زمستان  بيشترين مقدار پرتوي آ
درصد بيشتر از سطوح شيب دار شرقي و غربي در معرض تابش آفتاب قرار مي گيرند. به طور كلي سطوح شيب داري كه شيب  20جنوبي 

  يافت مي كنند.آنها به طرف شمال است ،در تمام فصل هاي سال كمترين مقدار پرتوي آفتاب را در
  روش نموداري

نقاله محاسبه انرژي خورشيدي ، به اندازه نمودار موقعيت خورشيد است وبا منطبق كردن آن بر نمودار موقعيت خورشيد مي توان انرژي 
تعيين خورشيدي تابيده به سطوح مختلف افقي و عمودي را در تمام عرض هاي جغرافيايي به دست آورد.نمودار مي تواند در بررسي و 

  مناسب ترين جهت استقرار ساختمان مورد استفاده قرار گيرد.
  كيفيت سطوح مورد تابش

مقدار حرارتي كه در اثر تابش آفتاب بر سطح يك جسم ايجاد مي شود . هم به جهت و هم به رنگ و بافت (درصد صيقلي بودن )آن سطح 
بستگي دارد.ميزان حرارت ايجاد شده در اثر تابش آفتاب در سطحي  همچنين سرعت جريان هوايي كه در اطراف آن سطح در جريان است ،

مفروض ، با ميزان روشني رنگ وسرعت جريان هوا در آن سطح نسبت عكس دارد.در ضمن هرچه سطح مفروض زبرتر و ناصاف تر باشد 
يك سطح ، ارتباط چنداني با جهت آن سطح  مقدار انرژي حرارتي بيشتري را مي تواند جذب كند. تاثير سرعت باد بر حرارت ايجاد شده در ،

  ندارد و نسبت سرعت باد تغيير مي كند.
  تاثير رنگ در مقدار انرژي خورشيدي جذب شده در يك سطح با توجه به ثابت بودن بافت و سرعت جريان هوا

درجه  23ار دارند ،اختالفي تا حدود به طور مثال اگر رنگ ديوار خاكستري باشد ، بين دماي سطح ديوار هايي كه در جهت هاي مختلف قر
درجه سانتي گراد خواهد بود.نتيجه اين دو  3سانتي گراد و جود دارد. ولي اگر سطح ديوار ها به رنگ سفيد باشد ،اين اختالف كمتر از 

رنگ هاي روشن  آزمايش نشان مي دهد كه بحث درباره جهت قرار گيري ساختمان بدون در نظر گرفتن رنگ سطوح خارجي بي مفهوم است
  درصد يا كمتر است. 15درصد انرژي خورشيدي را منعكس كنند. در خالي كه ويژگي انعكاس رنگ هاي تيره فقط  90ممكن است تا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقدار انرژي تابيده به سطوح افقي
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  تاثير تابش آفتاب در حرارت داخلي
  

صورت رسانش ( هدايت ) به طور كلي ، انتقال حرارت ممكن است به چهار 
  تابش و تبخير صورت گيرد. ، همرفت ( جابجايي) ،

  رسانش
عبور كند. اين   حرارت با گذشتن از يك مولكول به مولكول همجوار مي تواند از داخل اجسام يا از جسمي به جسم ديگر كه با آن تماس دارد،

عايق حرارتي معموالً هرچه مصالح يك اتاق متراكم تر باشد ، حرارت سريع ناميده مي شود. در يك اتاق بدون  "رسانش  "نوع انتقال حرارت 
  تر به صورت رسانش از آن عبور مي كند . 

  همرفت 
ناميده مي شود.هوا در اثر گرم  "همرفت  "جريان هوا مي تواند حرارت را از سطوح گرم به سطوح سرد منتقل كند . اين نوع انتقال حرارت 

ود و به همين دليل باال مي رود . اين هواي گرم، پس از مدتي حرارت خود را به اجسام و سطوح اطراف خود شدن منبسط و سبك مي ش
حرارت باعث به جريان  منقبض و سنگين شده ، به طرف پايين حركت مي كند.در يك فضاي بسته مانند اتاق ، انتقال مي دهد و دوباره سرد ،

اي سرد از باال به پايين مي شود. هوا فقط زماني مي تواند باعث انتقال حرارت شود كه فضاي كافي افتادن هواي گرم از پايين به باال و هو
براي عمل همرفت داشته باشد و در صورتي كه در حفره هاي كوچك يا اليه هاي بسيار نازك محدود شود ( مانند هواي داخل يونوليت) ، 

  ناسبي به شمار مي رود.قادر به انتقال حرارت نيست و عايق حرارتي بسيار م
  

  تابش 
به شكل امواج الكترومغناطيسي منتقل مي شود از طريق حرارت از يك جسم گرم به جسم سرد منتقل مي شود ؛ بدون  حرارت نيز مانند نور ،

  آنكه تاثيري بر دماي بين دو سطح بگذارد.
  تبخير 

  تغيير مايع به بخار . اين تغيير شكل باعث دفع حرارت مي شود.عبارت است از تغيير دما و انتقال حرارت در اثر  "تبخير  "
در تبادل حرارتي ، انتقال حرارت ممكن است به اشكال گوناگون صورت گيرد. براي مثال انتقال حرارت از خارج به داخل ساختمان به اين 

تابد و در آنها جذب مي شود . جذب حرارت در صورت انجام مي شود ابتدا پرتو هاي حرارت زاي خورشيد به سطح ديوار هاي خارجي مي 
سطوح خارجي باعث گرم شدن اين سطوح شده ، حرارت اضافي به صورت رسانش به سطوح داخلي ديوار ها منتقل مي شود.در ديوار هاي دو 

يوار انتقال مي يابد جداره حرارت به صورت همرفت و تابش از يك طرف ديوار به طرف ديگر آن ، سپس به صورت رسانش به سطح داخلي د
و باعث گرم شدن آن مي شود. سطوح داخلي نيز پس از گرم شدن ، حرارت خود را به شكل همرفت و تابش به هواي داخلي و سطوح ديگر 

  منتقل مي كنند. 
  تابش آفتاب بر انواع ديوار

رار دارند.ولي پس از طلوع آفتاب ، هوا شروع به قبل از طلوع آفتاب ، هواي آزاد و سطوح خارجي ساختمان ها در سرد ترين موقعيت خود ق
دماي آن به حد اكثر ميزان ممكن مي رسد . ميزان اين افزايش دما تا  – 4تا  2يعني حدود ساعت –گرم شدن مي كند و هنگام بعد از ظهر 

باد در هنگام روز از دريا به سمت  بويژه در نقاطي كه –حد زيادي به فاصله ي مكان مورد نظر با دريا بستگي دارد . در مناطق ساحلي 
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درجه سانتي گراد مي رسد . ولي در نواحي غير  7تا  4ميزان افزايش دماي هوا كم است و نوسان آن در روز به حدود  –خشكي مي وزد 
  درجه سانتي گراد يا بيشتر نيز برسد. 20تا  15ساحلي، نوسان دماي هوا در روز ممكن است به  

رج باعث گرم شدن سطح خارجي ديوار هاي جانبي ساختمان مي شود . اين تاثير در تمام جوانب ساختمان يكسان افزايش دماي هواي خا
 است و جهت ديوار ها ، تاثيري در مقدار حرارت دريافت شده در اين حالت ندارد . همزمان با اين افزايش دماي ديوار ، آفتاب نيز به صورت

وح اطراف به ساختمان مي تابد . قسمتي از پرتوي تابيده به ديوار در اثر برخورد به سطح آن منعكس مستقيم، پراكنده و منعكس شده از سط
جهت ديوار ها در مقدار تابش دريافت شده و در  باعث گرم تر شدن آن مي شود. در اين حالت ، مي شود و بقيه در ديوار هاي جذب شده ،

دماي متفاوتي  موثر است . همين دليل ، در ديوار ها و بام ساختمان، تحت تاثير تابش آفتاب ، نتيجه ، مقدار حرارت ايجاد شده در آنها كامالً
  ايجاد مي شود.

نوسان دما در سطوح داخلي هميشه كمتر از سطوح خارجي است و سطوح داخلي نيز ، مدتي پس از سطوح خارجي به حداكثر و حداقل 
  دماي خود مي رسند.

رتي يك ديوار بيشتر باشد ، نوسان دماي سطح داخلي كاهش مي يابد و زمان به حداقل و حداكثر رسيدن هرچه ظرفيت و مقاومت حرا 
دماي سطوح داخلي نسبت به هواي خارجي بيشتر به تاخير مي افتد . كاهش نوسان درجه حرارت طوح داخلي يك ساختمان نسبت به 

اسب است.ولي تاخير در به حداكثر و حداقل رسيدن دماي سطوح داخلي سطوح خارجي آن ،با مقاومت حرارتي مصالح ديوار هاي آن متن
  به ظرفيت حرارتي مصالح ديوار بستگي دارد. نسبت به سطوح خارجي ،

  ظرفيت حرارتي
ظرفيت حرارتي مصالح ، به وزن مخصوص و گرماي ويژي آنها بستگي دارد  

ر . هرچه وزن مخصوص يك جسم بيشتر باشد ، ظرفيت حرارتي آن بيشت
است. براي مثال ، مدت زماني كه حرارت ناشي از تابش آفتاب و گرمي هوا 
از سطح خارجي به سطح داخلي انتقال مي يابد ، براي يك ورق آهني 

  حدود چند دقيقه و براي يك ديوار سنگي ضخيم چندين ساعتاست.
هرچه ظرفيت حرارتي ديوار بيشتر باشد ، حرارت با سرعت كمتري از خارج 

داخل انتقال مي يابد .اين زمان تاخير باعث مي شود در ساعاتي به طرف 
كه هوا در حداكثر درجه حرارت است ، حرارت نفوذ كرده در ديوار هاي 

  خارجي در همان جا ذخيره شود و در هنگام عصر كه هوا نسبتاً خنك است ، از آن خارج گردد.
ي هواي خارج كمتر از ئژدماي هواي گرم شده ي داخلي است ، ظرفيت حرارتي در فصل زمستان و بويژه در مناطق سرد كه به طور كلي دما

مصالح يك ساختمان فقط دامنه نوسان دماي هواي داخلي آن را كاهش مي دهد و تاثيري در جهت حركت حرارت و ميانگين دماي هوا 
و هنگام شب سردتر از هواي داخلي است ، ظرفيت  ندارد . ولي در تابستان و در مناطق گرم كه سطوح خارجي ساختمان هنگام روز گرم تر

حرارتي عالوه بر آنكه در كاهش تبادل حرارت هواي داخلي و خارجي موثر است ، در جهت حركت حرارت نيز تاثير مي گذارد ظرفيت 
  ساحلي) مناسب نيست.مانند مناطق مرطوب  حرارتي زياد در مناطقي كه مشكل گرماي هواي داخلي معموالً در شب ها نيز وجود دارد (

  رابطه ضخامت ديوار ، ظرفيت حرارتي و وضعيت حرارتي هواي داخلي
ضخامت و گرماي ويژه ي مصالح آن است. ولي هرگونه افزايش ظرفيت حرارتي از طريق  ظرفيت حرارتي يك ديوار نتيجه وزن مخصوص ،

با افزايش ضريب رسانش حرارتي همراه است و در نتيجه باعث كاهش مقاومت  –يعني با متراكم كردن مصالح  –افزايش وزن مخصوص 
حرارتي مي شود.از سوي ديگر، جايگزيني مصالح سنگين با مصالح سبك و مقاومت حرارتي زياد ،بدون تغيير ضخامت ديوار باعث كاهش 

مقاومت حرارتي كلي ديوار   مت آن افزوده مي شود،ظرفيت حرارتي مي شود. ولي هنگامي كه به منظور افزايش ظرفيت حرارتي ديوار ضخا
  نيز به نسبت افزايش مي يابد.

تاثير ضخامت ديوار ها در كنترل دماي سطوح و درجه حرارت دماي هواي داخلي يك ساختمان به شرايط تهويه ي طبيعي در آن ساختمان 
  و رنگ سطح خارجي ديوار ها بستگي دارد.

حداكثر درجه حرارت هواي داخلي ساختمان كاهش مي يابد .ولي در   با افزايش ضخامت ديوار ها ، يره باشد ،اگر رنگ سطح خارجي ديوار ها ت
با   صورت سفيد بودن سطح خارجي ، ضخامت ديوار تاثير چنداني در كنترل حداكثر درجه حرارت هواي داخلي ندارد .ولي در هر دو حالت ،
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هواي داخلي ساختمان افزايش مي يابد و رنگ سطح خارجي ديوار ها تاثيري در اين افزايش  افزايش ضخامت ديوار ها حداقل درجه حرارت
  دما ندارد.

همچنين وضعيت گرمايي داخلي ساختماني كه هواي خارج در آن جريان دارد، به دو عامل انتقال حرارت از ديوار ها و شرايط تهويه طبيعي 
روشن باشد ، ضخامت ديوار تحت تاثير تهويه طبيعي قرار مي گيرد. ولي اگر سطح خارجي  بستگي دارد. اگر رنگ سطح خارجي اين ديوار ها

ضخامت ديوار در   آنها تيره رنگ باشد ، امكان انتقال حرارت از ديوار ها به هواي داخلي ساختمان  تا حد زيادي افزايش مي يابد و در نتيجه ،
  اهد يافت.كنترل شرايط حرارتي هواي داخلي اهميت فرائاني خو

  تعيين ظرفيت حرارتي ديوارهاي مختلف
درجه سانتي گراد يا بيشتر باشد ،  29اگر نوسان درجه حرارت هوا زياد باشد ، ظرفيت حرارتي مصالح اهميت دارد.اگر ميانگين دماي هوا 

مي توان منطقه -هردو-ي مصالحاستفاده از مصالح سنگين به تنهايي كافي نيست. با استفاده از اين خصوصيات مقاومت وظرفيت حرارت
آسايش را در داخل ساختمان ايجاد كرد.در مناطقي كه تغييرات فصلي و روزانه دما ي هوا بسيار زياد است ، استفاده از ظرفيت و مقاومت 

ري دارد و مقاومت حرارتي مصالح اهميت بيشت الزم است.در مناطقي كه تغييرات فصلي دماي هوا بسيار شديد است، -هر دو –حرارتي 
استفاده از سيستم هاي تاسيساتي  براي ايجاد منطقه آسايش در داخل ساختمان الزم است . در اين حالت، تغييرات روزانه دماي هوا ناديده 

است و  گرفته مي شود . ولي اگر دامنه اين تغييرات زياد باشد ، استفاده از مصالح داراي ظرفيت حرارتي زياد در سطوح داخلي ديوار ها موثر
  باعث حفظ دماي هواي داخلي در طول روز در حد تعادل مي شود.

ساختمان ساخته شده از مصالح سبك هنگام عصر خنك مي شود و از اين نظر ، نسبت به ساختمان ساخته شده از مصالح سنگين شرايط 
، با ايجاد تهويه موثر در ساختمان ساخته داخلي بهتري فراهم مي سازد. ولي بايد توجه داشت كه هنگام عصر كه هواي خارج خنك است

 شده از مصالح سنگين مي توان هواي داخلي اين ساختمان را خنك كرد.ديوار هاي اتاق نشيمن آنكه روزه ها مورد استفاده قرار مي كيرد ، از
  سبك ساخته شده باشد. از مصالح مصالح سنگين و ديوار هاي اتاق خواب و ساير قسمت هايي كه شب ها از آن استفاده مي شود ،

  مقاومت حرارتي :
  مقاومت حرارتي ديوار عبارت است از مقاومتي كه آن ديوار در برابر انتقال حرارت از يك طرف به طرف ديگرش ايجاد مي كند.

وهواي ساكن مقاومت حرارتي آن ديوار بيشتر است   مصالح يك ديوار كمتر باشد ، هرچه ضريب رسانش حرارتي ( برعكس مقاومت حرارتي)
مصالح ساختماني سبك كه شامل حفره ها و اليه هاي بسيار نازك هوا هستند، مقاومت حرارتي  بهترين عايق حرارتي است و به طور كلي ،

  زيادي دارند.
  تاثير مقاومت حرارتي ديوارها در ساختمان هاي مجهز به تاسيسات مكانيكي :

ي كه به طور دائم گرم مي شوند، به حد ثابتي مي رسد. در اين حالت ، مقاومت حرارتي انتقال حرارت از داخل به خارج در ساختمان هاي
مصالح ( اگرچه تنها عامل نيست) از عوامل اصلي تعيين كننده ي شرايط هواي داخلي ساختمان است. ولي اگر ساختمان به طور متناوب 

ن هايي كه هواي داخل آنها در فصل تابستان به وسيله ي دستگاه ظرفيت حرارتي مصالح اهميت بيشتري مي يابد. در ساختما  گرم شود،
تهويه كنترل مي شود. نسبت اهميت مقاومت حرارتي مصالح در تعيين شرايط هواي داخلي كمتر استو ظرفيت حرارتي مصالح اهميت 

سطوح داخلي نيز توجه داشت . وقتي دماي  بيشتري مي يابد.در مورد مقاومت حرارتي مصالح ديوار ها بايد به مساله ي ايجاد تعريق بر روي
هواي داخل به پايين تر از نقطه ي شبنم هواي آن مي رسدبر روي اين سطوح تعريق صورت مي گيرد . بنا براين با افزايش مقاومت حرارتي  

ل زمستان زياد است،  جلوگيري مصالح ديوار ها ، احتمال ايجاد تعريق بر روي سطح آنها كاهش مي يابد . در مناطقي كه رطوبت هوا در فص
  از تعريق بر روي سطوح داخلي ممكن است مهم ترين عامل در تعيين مقاومت حرارتي مصالح ديوار ها باشد.

  تاثير مقاومت حرارتي ديوارها در ساختمان هاي فاقد تاسيسات مكانيكي
مقاومت حرارتي مصالح ديوارهاي خارجي و سقف باعث در فصل تابستان، در ساختمان هاي فاقد تاسيسات مكانيكي خنك كننده، افزايش 

كاهش عبور حرارت از سطوح خارجي به داخل در روز و از سطوح داخلي به خارج در شب مي شود. البته تاثير افزايش مقاومت حرارتي 
اي عايق حرارتي در ديوار بستگي مصالح ديوارها از طريق افزودن اليه اي عايق، در وضعيت حرارتي هواي داخلي، به محل قرار گرفتن اليه 

  دارد.
در مواردي كه براي جلوگيري از عبور حرارت از داخل يك ديوار اليه هاي عايق حرارتي مورد استفاده قرار مي گيرد، اگر اين اليه ها در 

  سطوح خارجي ديوار به كار روند، تاثيرشان بيشتر از مواردي است كه در سطوح داخلي ديوار نصب شوند.
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سطح خارجي ديوارهاي يك ساختمان، در مقدار حرارت جذب شده در ديوار و در نتيجه، وضعيت حرارتي هواي داخلي آن تاثير دارد.  رنگ 
اگر رنگ سطح خارجي ديواري تيره باشد، در اين حالت، افزايش مقاومت حرارتي ديوار باعث كاهش عبور حرارت به داخل مي شود بطور 

به ويژه در  -لي ساختمان را پايين نگه مي دارد. ولي اگر سطح خارجي ديوارهاي يك ساختمان سفيد باشدكلي، درجه حرارت هواي داخ
مقاومت حرارتي ديوارها تاثير كامال متفاوتي نسبت به قبل دارد. در اين شرايط،  -مناطقي كه دامنه ي نوسان درجه حرارت هوا كم است

خارجي ساختمان عبور مي كند. در نتيجه، مقاومت حرارتي ديوارها و سقف ساختمان تاثير  حرارت به ميزان بسيار كمي از ميان جداره هاي
چنداني در وضعيت حرارتي هواي داخلي آن ندارد. در اين حالت، مقاومت حرارتي، بيشتر باعث باال بردن حداقل دماي روزنه ي هواي داخلي 

  مي شود تا پايين آوردن حداكثر دماي آن.
  نواع بامتابش آفتاب بر ا

  بام، تاثيرپذيرترين جزء ساختمان در برابر عوامل اقليمي است.
در فصل زمستان، هنگام شب بام با ساطع كردن پرتوهايي با طول موج بلند از خود، سريعتر و بيشتر از ديوارها حرارت خود را از دست مي 

  دهند.
  مي گيرد. در هواي گرم نيز، هواي داخلي ساختمان تحت تاثير گرماي بام قرار

  بطوركلي، بام ها را مي توان به دو دسته زير تقسيم كرد: 
بام هاي يكپارچه يا تركيبي سنگين.)1
بام هاي يك اليه يا دو اليه ي سبك (بام و سقف) كه به وسيله هوا از هم جدا شده اند.)2

  بام هاي يكپارچه يا تركيبي سنگين
بصورت شيب دار نيز مي توان ساخت. مصالح اين بام ها، بشتر از بتون يا آجر است كه ظرفيت بيشتر اين نوع بام ها مسطح است، ولي آنها را 

حرارتي نسبتاً زيادي دارند. در اين بام ها انتقال حرارت جذب شده در سطح خارجي بام به سقف، فقط بصورت رسانش انجام مي شود؛ مگر 
عمده ترين عامل تعيين كننده ي خصوصيت حرارتي بام هاي يكپارچه ي توپر، آنكه در ساختمان سقف كاذب وجود داشته باشد. بنابراين، 

  رنگ سطح خارجي، مقاومت حرارتي و ظرفيت حرارتي مصالح آنهاست.
  تاثير رنگ سطح خارجي

  بايد توجه داشت كه تاثير رنگ سطح خارجي بام در دماي سقف، به مقاومت و ظرفيت حرارتي مصالح بام نيز بستگي دارد.
داخلي بام خاكستري، از هواي روي بام گرمتر مي شود در اين وضعيت، حرارت از بام به هواي داخل ساختمان انتقال مي يابد. دماي سطح 

سقف ساختماني كه رنگ سطح خارجي بام آن سفيد براق است، در بيشتر ساعات روز پايين تر از دماي هواي خارج است و در چنين حالتي، 
تاق به بام انتقال مي يابد؛ يعني در اين حالت، بام عامل خنك كننده ي هواي داخل ساختمان است. اين مسئله ناشي حرارت از هواي داخل ا

  از پايين تر بودن دماي سطح خارجي يك بام سفيد رنگ به هواي خارج است.
  ضخامت بام و ارتباط آن با مقاومت حرارتي

دماي سقف، براي انواع مختلف اين نوع عايق ها تقريبا يكسان است و باعث كاهش تاثير افزدون عايق هاي حرارتي گوناگون در حداكثر )1
درجه سانتي گراد مي شود. 5حداكثر دماي سقف به ميزان حدود 

در مورد حداقل دما، رنگ سفيد براي موثرتر است و باعث مي شود سقف در حد بام هاي عايق نشده خنك شود. در حاليكه افزدون عايق )2
ام باعث كاهش ميزان خنك شدن بام هنگام شب و در نتيجه، افزايش حداقل دماي سقف مي شود.حرارتي به ب

  هرچه مقاومت حرارتي مصالح بام افزايش يابد، رنگ سفيد تاثير كمتري در كاهش حداكثر دماي سقف خواهد داشت.
  البته تاثير اليه هاي عايق با افزايش ضخامت آنها رابطه ي مستقيم ندارد.

طقي كه درجه حرارت نوسان كمتري دارد با وجود اينكه حداكثر داي سقف يك بام سفيد رنگ با افزايش ضخامت و مقاومت حرارتي در منا
آن تقريبا تغيير نمي كند، ولي افزودن عايق حرارتي باعث افزايش حداقل دماي سقف مي شود و بطور نسبي، ميانگين دماي آن را افزايش 

درجه ي سانتي گراد باشد، استفاده از ضخامت زياد و مقاومت حرارتي  32مناطق گرم دماي روزانه ي هوا كمتر از  مي دهد. بنابراين اگر در
در فصل تابستان موثر نيست. ولي در فصل زمستان براي باال نگه داشتن حداقل دماي هواي داخلي و تامين آسايش ساكنين، مقدار كمي 

  مقاومت حرارتي الزم است.
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خارجي بام تيره باشد، تاثير ضخامت و عايق حرارتي مصالح بام در شرايط هواي داخلي ساختمان بسيار متفاوت است. از آنجا اگر رنگ سطح 
كه سطوح خارجي تيره تر در روز بسيار بيشتر از هواي خارجي و داخل ساختمان گرم مي شوند، در اين حالت، مقاومت حرارتي مصالح بام 

  انه سقف و مقدار انتقال حرارت از بام به داخل ساختمان است.عامل تعيين كننده دماي روز
درجه سانتي گراد بيشتر است، حتي زمانيكه رنگ سطح خارجي بام  33در مناطقي كه نوسان روزانه ي درجه حرارت هوا زياد و دماي آن از 

تالف دماي هواي داخل و خارج ساختمان ايجاد مي سفيد باشد، براي جلوگيري از انتقال بيش از حد حرارت  از خارج به داخل كهدر اثر اخ
شود، بهتر است مقاومت حرارتي مصالح بام افزايش يابد. بنابراين، مقدار عايق حرارتي مورد نياز براي بام به رنگ سطح خارجي آن بستگي 

  دارد.
  محل عايق حرارتي بام

سطح خارجي و خصوصيت جنس اين عايق تا حد زيادي از نفوذ  هنگاميكه عايق حرارتي روي بتون قرار داده شود، به دليل روشن بودن
حرارت در طول روز به داخل بتون جلوگيري شده، مقداري از حرارت عبور كرده از اليه ي عايق در بتون جذب مي شود و دماي آن را كمي 

زيادي را جذب مي كند، حرارت به اندازه ي  افزايش مي دهد. ولي اگر عايق حرارتي زير بتون بام قرار داده شودف اليه هاي بتوني حرارت
ز كافي از آن عبور مي كند تا دماي سطح داخلي را افزايش دهد. بنابر اين حالت، دماي سقف و مقدار حرارت انتقال يافته به داخل ساختمان ا

حتي وقتي بام بطور  -در منطقه گرم سطح خارجي بام طريق بام، بيشتر از زماني است كه اليه ي عايق در سطح خارجي بام قرار داده شود.
حتما بايد به رنگ روشن باشد. در مناطق سر بهتر است تمام اتاق هايي كه با وسايل مكانيكي گرم مي شوذ، داراي  -كامل عايق شده باشد

خار ايجاد شده بيت عايق عايق حرارتي باشند. اين عايق بايد روي بتون بام و زير عايق رطوبتي قرار داده شود. البته براي خارج كردن ب
  رطوبتي و حرارتي بايد تدابير الزم انديشيده شود.

  بام هاي سبك
  بام هاي سبك ممكن است تنها از يك اليه يا دو اليه ي تركيبي بام و سقف كه به وسيله يك اليه هوا جدا شده اند ساخته شود.

  دو اليه بام هاي سبك
و اليه عبارتند از: مصالح و رنگ سطح خارجي اليه ي بيروني، وضعيت تهويه ي هواي بين دو عوامل موثر در ويژگي هاي حرارتي بام هاي د

  اليه و مقاومت حرارتي مصالح هر دو اليه.
  تاثير رنگ سطح خارجي

رنگ چون اليه ي بيروني اين نوع بام ها بسيار نازك است، دماي سطح زيرين آن به دماي خارجي بسيار نزديك است البته ميزان آن به 
سطح خارجي بام بستكي دارد. ولي اينجا، هواي بين بام و سقف مانند عايق حرارتي عمل نموده، باعث كاهش تاثير رنگ سطح خارجي در 

  تعيين دماي هواي داخلي ساختمان مي شود. مقدار اين كاهش به شرايط تهويه ي هواي بين دو اليه بستگي دارد.
  تهويه فضاي بين بام و سقف

ر تعويض هواي بين سقف بام در وضعيت حرارتي هواي داخل يك ساختمان، به نوع مصالح و رنگ سطح خارجي بام نيز بستگي ميزان تاثي
دارد. هرچه رنگ سطح خارجي بام تيره تر، ضخامت آن بيشتر و ضريب رسانش حرارتي مصال آن باالتر باشد و ورقه هاي آن به گونه اي 

درزهاي آن وجود نداشته باشد، نقش تهويه ي بين بام و سقف در جلوگيري از افزايش دماي سقف مهم  نصب شود كه امكان نفوذ هوا از بين
  تر خواهد بود. در غير اين صورت، تهويه تاثير چنداني در خنك سازي سقف ندارد.

  تاثير عايق حرارتي
  در پايين آوردن حداكثر دما بسيار بيشتر است. اگرچه اضافه كردن عايق باعث افزايش حداقل دماي هواي داخلي مي شود، ولي تاثير آن

  بام هاي سبك يك اليه
، به دليل عدم وجود اليه زيرين در اين بام ها، هواي زير بام بطور مستقيم تحت تاثير نوسان دماي سطح زيرين بام قرار دارد به همين دليل

  اثرات حرارت اين بام هنگام روز، كامال به رنگ سطح خارجي آن دارد.
اگر رنگ سطح خارجي بام يك اليه اي سفيد باشد، در اين صورت هواي داخلي هنگام روز به ندرت گرمتر از هواي خارجي مي شود و حتي 
ممكن است خنك تر از آن نيز بشود؛ درحاليكه هنگام شب حداقل دماي هواي داخل به حداقل دماي هواي خارج نزديك مي شود و ممكن 

  آن نيز برسد. در مناطق گرم بهتر است سطح خارجي آن بام به رنگ سفيد باقي بماند. است به سطحي پايين تر از
  تاثير ارتفاع سقف در دماي داخلي ساختمان
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تهويه ي طبيعي: شكل و سرعت جريان هواي داخل يك اتاق، به وضعيت و ابعاد پنجره هاي آن بستگي دارد و هيچ ارتباطي با ارتفاع سقف 
  اه كردن ارتفاع سقف تاثيري در شرايط تهويه ي طبيعي داخل ساختمان نخواهد داشت.ندارد. بنابراين، كوت

متر در نظر گرفته شده  50/2تا  40/2در كنگره اي در ايالت متحده امريكا نيز، مناسب ترين ارتفاع براي سقف ساختمان هاي مسكوني، 
  است.

متر)  30/3متر) تفاوت چنداي با اتاقهايي با سقف بلند (تا  5/2وتاه (حدود در مناطق گرم، شرايط حرارتي هواي داخلي اتاق هايي با سقف ك
  نداشته است.

  تابش آفتاب بر پنجره
تابش آفتاب بر پنجره هاي ساختمان، تاثير زيادي در تغيير دماي هواي داخل آن دارد؛ بويژه زماني كه آفتاب به طور مستقيم به داخل آن 

  يشتر از ديوارهاست.بتابد، تاثير حرارتي پنجره ها ب
  از نظر انتقال نور و حرارت، اختالف بين انواع مختلف شيشه ناشي از نسبت بين پرتو تابيده به شيشه و پرتو عبور يافته از آن است.

درجه  45مقدار پرتويي كه بطور مستقيم از شيشه عبور مي كند، به زاويه ي برخورد پرتو به سطح شيشه بستگي دارد. هر چه اين زاويه از 
درجه بيشتر شود، مقدار پرتو عبور يافته از شيشه به  60بيشتر ش.د، مقدار پرتو كمتري از شيشه عبور مي كند. وقتي زاويه ي برخورد از 

شدت كاهش يافته و مقدار پرتوهاي منعكس شده از سطح شيشه افزايش مي يابد. مقدار انرژي جذب شده در جسم شيشه، با زاويه ي 
  به سطح شيشه ارتباطي ندارد.برخورد پرتو 

  تاثير جهت پنجره
ه تاثير سايه بان پنجره ها و تهويه ي طبيعي در تعيين دماي هواي داخلي يك ساختمان بسيار بيشتر از تاثير پنجره هاست. در اتاقي كه پنجر

ي در دماي هواي داخلي آن ندارد. در حاليكه هاي آن داراي سايه بان موثر است و هوا نيز در آن جريان دارد، جهت قرارگيري پنجره ها تاثير
ات اگر پنجره ها بدون سايه بان باشد يا سايه بان آنها بطور موثري بر روي شيشه سايه نيندازد، ولي هوا در اتاق جريان داشته باشد، تغيير

بان باشد و هوا نيز در دال آن جريلن  دماي هواي داخلي تا حد كمي به جهت پنجره ها بستگي دارد. حال اگر پنجره هاي اتاقي بدون سايه
نداشته باشد، تغييرات دماي هواي داخلي تا حد بسيار زيادي به جهت پنجره ها بستگي دارد. در اين حالت، ميزان حرارت ايجاد شده در اثر 

  تابش آفتاب و دامنه ي نوسان دماي هواي داخلي بسيار زياد است.
به ويژگي مصالح ساختماني، بويژه اليه هاي داخلي بستگي دارد. در ديوارهاي ساخته شده از مصالح  مقدار تاثير تابش آفتاب در فضاي داخلي

سبك، افزايش دماي هواي داخلي بيشتر از زماني است كه ظرفيت حرارتي مصالح ديوارها زياد باشد. به همين دليل، مصالح ساختماني سبك 
  مصالح سنگين.حساسيت بيشتري در برابر جهت پنجره ها دارند تا 

  تاثير سايه بان
درصد اثر حرارتي تابش آفتاب را در  25تا  20درصد و سايه بان هاي داخلي(پردا و كركره) تنها تا  90سايه بان هاي خارجي مي توانند تا 

  داخل يك اتاق كاهش دهند.
  انواع سايه بان

ور و گرماي خورشيد را بطور دلخواه كنترل كنند. ولي سايه بان هاي سايه بان هاي متحرك و قابل كنترل، بنا به ضرورت مي توانند انتقال ن
  ثابت عملكرد مشخصي دارند كه به جهت و شكل هندسي ساختمان و تغيير موقعيت خورشيد در فصل هاي مختلف بستگي دارد.

  سايه بان هاي متحرك
سايه بان هاي خارجي بسيار كاراتر از سايه بان هاي داخلي هستند.)1
اين سايه بان ها تيره تر باشد، اختالف بين كارايي انواع داخلي و خارجي اين سايه بان ها بيشتر مي شود.هرچه رنگ )2
هرچه رنگ سايه بان هاي خارجي تيره تر باشد، كارايي آنها بيشتر مي شود.)3
هرچه رنگ سايه بان هاي داخلي روشن تر باشد، كارايي آنها بيشتر مي شود.)4
درصد از انرژي حرارتي  90هاي كارامدي چون پنجره هاي كركره اي چوبي خارجي مي توان از نفوذ بيش از  با استفاده از سايه بان)5

خورشيدي ناشي از تابش آفتاب بر پنجره ها به داخل جلوگيري كرد.
به داخل منتقل مي درصد انرژي خورشيدي تابيده به پنجره را  80تا  70سا يه بان هاي متحرك داخلي تيره رنگ (پرده هاي كركره اي) )6

كنند.
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ها تا حد  با تيره كردن رنگ سايه بان ها و بستن پنجره ها مي توان كارايي آنها را افزايش داد. ولي اگر پنجره ها باز باشد، تاثير رنگ سايه بان
بوزد و پنجره ها باز باشد،  زيادي به موقعيت آنها نسبت به جهت وزش باد بستگي دارد. به طور مثال، وقتي در بعد از ظهر با از جهت غرب

ند. سايه بان ها تيره رنگ پنجره هاي غربي باعث مي شود هوايي كه در اثر تماس با آنها گرم شده به داخا اتاق راه يابد و فضاي آن را گرم ك
آفتاب نيز باقي مي ماند. در اين مورد خاص، اگر ظرفيت حرارتي مصالح سايه بان ها زياد باشد، اثر حرارتي آنها تا مدت ها پس از غروب 

هنگام باز بودن پنجره ها، اگر سايه بان هاي تيره رنگ سطح خارجي پشت به باد باشند، تاثير كمتري در گرم شدن هواي داخلي دارند. زيرا 
  هواي تماس يافته با آنها از ساختمان دور مي شود.

  سايه بان هاي ثابت
ن هاي قابي شكل مي توان سايه ي مناسبي بر روي پنجره ها ايجاد كرد؛ بويژه اگر قسمت در دو جهت شرق و غرب، با استفاده از سايه با

درجه به طرف جنوب قرار گيرد، در ايجاد سايه ي مفيد بسيار مناسب اند. براي اين دو جهت، سايه  45هاي عمودي اين قاب ها با زاويه ي 
نه تنها در تابستان  -حتي با ارتفاع بسيار زياد -حقيقت، سايه بان هاي عموديبان هاي افقي مناسب تر از سايه بان هاي عمودي هستند. در 

سايه ي بسيار كمي بر روي پنجره ايجاد مي كنند، بلكه در زمستان نيز مانع تابش مستقيم آفتاب به داخل مي شوند. نتيجه ي اين بررسي 
نجره هاي عمودي هستند. موثرترين نوع سايه بان براي ايجاد سايه بان نشان داده است كه در اين دو جهت، پنجره هاي افقي كارامدترند از پ

  براي ايجاد سايه ي مناسب بر روي پنجره هاي سمت جنوب، جنوب شرقي و جنوب غربي، سايه بان قابي شكل است.
  سايه بان هاي طبيعي

زيادي از شدت نور آزاردهنده ي آفتاب بكاهند. درختان مي توانند عامل موثري در ايجاد فضاهاي خصوصي باشند و در عين حال، تا حد 
سطح چسبنده و زير برك درختان، گرد و غبار هوا را جذب مي كند و آن را تميز نگه مي دارد. اگر درختان به طور انبوه و فشرده كاشته 

ن ويژگي درختان در معماري، تاثير شوند، تاثير زيادي در كنترل و كاهش صدا نيز خواهند داشت. از اينها گذشته، مهم ترين و سودمندتري
آنها در وضعيت حرارتي ساختمان اشت. درختان هميشه سبزي چون سرو و كاج، ميزان فشار باد بر ساختمان را كاهش مي دهند و بدين 

خورشيد را  وسيله از اتالف حرارت ساختمان در فصل زمستان جلوگيري مي كنند. در فصل تابستان، سطح گياهان و بر گ درختان پرتوهاي
جذب مي كند و تبخيري كه در اين سطوح صورت مي گيرد، باعث خنك شدن هوا مي شود. ولي مهم تر از همه اينكه درختان سايه اي 

در نزديكي  40بويژه هنگامي كه درختان -متناسب با فصل و اقليم محلشان ايجاد مي كنند. اين ويژگي از نظر ايجاد سايه بر روي ساختمان
ارزش بسياري دارد. زيرا در اين صورت، با ريزش برگ درختان در فصل زمستان مشكلي از نظر تابش مستقيم  -ساختمان كاشته مي شود

آفتاب به داخل وجود ندارد و با ريش مجدد برگ ها، در فصل تابستان نيز درخت چون سايه باني موثر از تابش مستقيم آفتاب به داخل 
كند و اين، عمده ترين اصل در طراحي سايه بان هاست. درخت مو و پيچك براي پوشش ديوارهاي رو به آفتاب در مناطق گرم  جلوگيري مي

  بسيار مفيد و با ارزش هستند.
  محل دقيق نشاندن درخت بايد با توجه به نوع و شكا سايه اي كه درخت در تابستان ايجاد مي كند تعيين مي كند.

ويه ي تابش آفتاب هنگام صبح و عصر، درختان بهتري نوع سايه بان براي پنجره ها و ديوارهاي شرقي، غربي، جنوب به دليل كم بودن زا
شرقي و جنوب غربي ساختمان هاي كوتاه هشتند. در اين ساعت ها، پرتوهاي افقي نور خورشيد سايه هاي كشيده و بلندي از درختان ايجاد 

اين ديوارها بسيار دشوار است. هنگام نيمروز، اويه يتابش آفتاب زياد است و درختان نمي توانندسايه ي مي كند كه مي توانند به طور موثري 
 قابل استفاده اي بر روي ساختمان بيندازد؛ تابش آفتاب زياد است و درختان نمي توانند سايهي قابل استفاده اي بر روي ساختمان بيندازد؛

  ارهاي جنوبي سايه انداخت.زيرا فقط مي توان بر روي پنجره ي ديو
  تاثير رطوبت بر ساختمان

، عامل بالقوه اي در ساختمان است كه مي تواند سالمتي و آسايش آن را به مخاطره اندازد و به زيبايي و مصالح ساختمان 41رطوبت
  لطمه وارد كند.

  راه هاي نفوذ رطوبت به ساختمان
امل چون نفوذ باران در ديوارها و سقف، همچنين نفوذ باران در سطوح داخلي از درز رطوبت ايجاد شده در ساختمان ممكن است نتيجه ي عو

  پنجره ها، ايجاد تعريق ناشي از وسايل رطوبت زاي داخلي بر روي سطوح داخلي و نفوذ آب هاي زير زميني از كف و ديوارها باشد.
  نفوذ آب باران

  ، و فشار باد است.42ساختمان نفوذ كند كه مهم ترين انها، نفوذ در اثر فشار اسمزيآب باران مي تواند از راه هاي مختلفي به سطوح داخلي 
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  نفوذ رطوبت از ديوارهاي بدون ترك در اثر فشار اسموزي
هنگامي كه آب باران به سطح خارجي ديواري منفذداري برخورد مي كند، در اثر نيروي حاصل از فشار اسموزي به داخل ديوار جذب مي 

دار آب باران تماس يافته با سطح خارجي ديوار كمتر از قابليت جذب كنندگي ديوار باشد، ميزان واقعي نفوذ آب باران فقط به شود. اگر مق
شدت باران بستگي دارد و تمام آب باران جذب ديوار مي شود. ولي اگر ميزان نفوذ آب در ديوار كمتر از ميزان باران تماس يافته با سطح 

نازكي از آب در سطح ديوار ايجاد شده، باران اضافي بدون انكه در ديوار نفوذ كند، به طرف پايين حركت مي كند.  ديوار باشد، اليه ي
بنابراين، باران هاي خفيف و به اصطالح نم نم و طوالني نسبت به باران هاي تند و كوتاه مدت ممكن است باعث نفوذ آب بيشتري در ديوار 

  تمان برسد.خري به سطوح داخلي ديوارهاي ساشوند و در نتيجه، رطوبت زيادت
قطع موقت بارندگي، تاثيري در ميزان جذب باران در ديوار ندارد. هنگامي كه بارندگي تا مدتي طوالني ادامه مي يابد، آب باران در داخل 

شي از وزش باد ممكن است باعث خيس ديوار جمع مي شود. در اين حالت پس از اشباع شدن مصالح ديوار از آب، ادامه ي بارندگي يا فشار نا
  و مرطوب شدن سطوح داخلي شود.

  تاثير فشار ناشي از وزش باد در نفوذ باران از ترك هاي ديوار
  فشار موثر باد كه باعث نفوذ آب باران از ميان ترك هاي ديوار مي شود. به عرض اين ترك ها بستگي دارد.

اخل ديوار، بويژه از طريق ترك هاي موجود در آن هنگامي موثر است كه يك اليه آب باران بر فشار ناشي از وزش باد در نفوذ آب باران به د
رويديوار ايجاد شود و از روي ترك ها و درزهاي آن حركت كند. در اين حالت، فشار هوا در سطح خارجي اليه ي آب بر روي ديوار بيشتر از 

باد باعث رانده شدن و نفوذ آب به داخل درزها مي شود. پس از آن، دوباره اليه اي  فشار هواي داخل ترك هاي ديوار است و به همين دليل،
ابد و از آب در سطح درزها به جريان مي افتد و نفوذ آن به داخل درزها آغاز مي شود. با ادامه ي بارندگي و وزش باد، اين عمل نيز ادامه مي ي

  نفوذ مي كند.بدين طريق مقدار زيادي از آب باران به داخل ديوار 
ه تركيبي از نيروي جاذبه و فشار ناشي از وزش باد به ديوار باعث مي شود كه آب باران در طول درزها و ترك ها مايل موجود در سطح ديوار ب

  داخل نفوذ كند. در ترك هاي افقي نيز ممكن است آب تا ارتفاع چندين سانتي متر، به همين صورت به ديوار نفوذ كند.
  عوامل مختلف نسبت اهميت

اراي در ديوارهاي آجري يا بلوك سيماني و بدون اندود، نفوذ آب باران به داخل ديوار، به تركيب منافذ مصالح بستگي دارد. اگر مصالح ديواز د
وارهاي منافذ و تارهاي متعددي باشد (مانند آجرهاي ماسه آهكي يا خشتي)، نيروهاي مكش از تارهاي مويي عمده خواهد بود. ولي در دي

  بلوك بتني كه درزهاي بزرگتري دارند، بيشتر از طريق فشار ناشي از وزش باد به ديوار آب به داخل آن نفوذ مي كند.
در هر حال، درزهاي بين بلوك ها قابل نفوذ است. گرچه اين درزها ممكن است به عرض هاي مختلفي باشند، ولي معموال بيشتر از حدي 

آب از تارهاي مويي به داخل آنها نفوذ مي كند. در نتيجه، عامل عمده ي نفوذ آب باران به داخل آنها، فشار  است كه از طريق نيروي مكش،
ناشي از وزش باد به ديوار است. در ديوارهاي ساخته شده از صفحات پيش ساخته ي بتني، آب باران فقط از طريق درز بين صفحات به داخل 

  نفوذ مي كند.
اندون يا رنگ شده باشد، جذب آب در ديوار تا حد زيادي به نفوذ پذيري اين اليه ي خارجي بستگي دارد. در  اگر سطح خارجي ديوارها

بسياري از موارد، اب از طريق ترك هاي موجود در اين اليه ي خارجي نفوذ مي كند. ولي پيشروي آن به سطح داخلي ديوار به مصالح خود 
ت نفوذ آب باران به ديوار به صورت تركيبي از عوامل مختلف روي دهد. بدين طريق كه ابتدا آب ديوار بستگي دارد. در اين حالت ممكن اس

باران به وسيله ي فشار ناشي از وزش باد از ميان ترك هاي اليه ي خارجي به داخل نفوذ كرده، سپس به وسيله ي نيروي مكش از تارهاي 
  مويي داخل ديوار عبور مي كند.

با هم توام شود، بيشترين مقدار آب باران به داخل مصالح ساختمان ها نفوذ مي كند. در اين حالت، شدت نفوذ آب باران  زماني كه باد و باران
  به داخل ديوارهاي رو به باد بسيار بيشتر از بقيه ديوارهاست.

  تعريق
ا متناسب است؛ يعني هرچه هوا گرم تر شود، هوا در هر دمايي فقط ظرفيت جذب مقدار محدودي از بخار آب را دارد. اين ظرفيت با دماي هو

بخار آب بيشتري را مي تواند در خود نگه دارد. هواي اشباع شده هوايي است كه ظرفيت بخار اب كامل باشد. رطوبت نسبي چنين هوايي 
ه حدي مي رسد كه در آن درصد است. هنگامي كه توده اي از هوا خنك شود، رطوبت نسبي آن به تدريج افزايش مي يابد و سرانجام ب 100

دما، بخار آب موجود در هوا به حد اشباع مي رسد. به دمايي كه هوا در آن اشباع مي شود، نقطه ي شبنم مي گويند. اگر دماي توده ي هواي 
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قطرات آب بر مزبور كمتر تز نقطه ي شبنم شود، چون ديگر قادر به نگهداري تمام بخار آب موجود در خود نيست، بخار آب اضافي به شكل 
  سطوحي كه دماي آنها كمتر از نفطه شبنم است تشكيل مي شود.

  تعريق در سطح ديوارها
هنگامي كه هواي اشباع نشده اي به سطحي خنك تر از نقطه ي شبنم خود برخورد كند، اليه ي هواي نزديك به سطح به سرعت اشباع 

تعريق فقط در اتاقهايي كه بخار آب در آن توليد مي شود صورت نمي گيرد عمل شده، رطوبت اضافي آن باعث تعريق در اين سطح مي شود. 
  بلكه اغلب در فضاهايي ايجاد مي شود كه سطوح سردتري دارند.

  تعريق در داخل ديوارها
وجود دارد در زمستان كه معموال پنجره ها بسته و هواي بيرون سردتر است كاهش مداومي در دماي ديوار از سطح داخلي به سطح خارجي 

كه باعث مي شود در عمق مشخصي در داخل ديوار فشار بخار از مقدازي كه براي اشباع هوا در آن نقطه و در آن دما الزم است بيشتر 
شود.در اين شرايط در داخل ديوار تعريق صورت مي گيرد و باعث مرطوب شدن ديوار از داخل مي شود.در دماهاي باالتر از نقطه شبنم بخار 

  ز مي تواند در اثر پديده اي به نام تعريق در تارهاي مويي به داخل ديوار نفوذ كندآب ني
  عوامل موثر در تعريق

 عمده ترين عوامل موثر در ايجاد تعريق و تداوم آن در ساختمان عبارتند از فشار بخار هواي داخلي، دما، نفوذپذيري سطوح داخلي و قابليت
  انتقال بخارها در ديوارها.

  ندي ديوار هاطبقه ب
ديوارها از نظر عملكردشان در برابر رطوبت مي توان به چند دسته تقسيم كرد. ديوارهاي سنگين نفوذپذير، ديوارهاي توخالي و ديوارهاي 

  نفوذناپذير، 
  ديوارهاي سنگين نفوذپذير

در برابر آب و بخار نفوذپذير هستند و هنگامي مصالح اين نوع ديوارها شامل آجر، بتن معمولي يا بتن سبك و بلوك سيماني است. اين مصالح 
كه در معرض باران قرار مي گيرند مقدار زيادي آب جذب مي كنند. تبخير آب نفوذ يافته در ديوارها معموال در سطح خارجي صورت مي 

پذيرتر باشد. ولي اين به منظور تبخير آب موجود در ديوار در سطح خارجي آن الزم است مصالح ديوارها در سطح خارجي نفوذ گيرد.
نفوذپذيري سطوح خارجي، از نظر جلوگيري از نفوذ رطوبت به داخل ديوار مناسب نيست. به همبن دليل در مناطق سردي كه باران هاي 

اي . يكي از راه حل هستناشي از جذب رطوبت در اين نوع ديوارها بسيار دشوار ا تشديدي مي بارد، ايجاد شرايط مناسب در برابر مشكال
سطح خارجي ديوارها با اندودهاي دافع آب يا ورق هايي همچون آزبست و سيمان يا پالستيك است كه مانع نفوذ آب به  ناين مساله پوشاند

  داخل ديوار مي باشد؛
  ديوارهاي تو خالي با مصالح بنايي

ده است. اگر هيچ اتصالي بين اين دو اليه وجود اين ديوارها شامل يك اليه خارجي و يك اليه داخلي است كه فضايي را بين خود احاطه كر
نداشته باشد، هواي داخلي ديوار جريان عبور رطوبت را قطع مي كند و بدين طريق، مانع نفوذ اب باران از سطح خارجي ديوار به سطح 

ل كند، اين اتصال پلي براي عبور آب داخلي آن مي شود. ولي چنانچه رديف هايي از مصالح بنايي، دو جداره ي اين نوع ديوارها را به هم متص
محسوب مي شود و بدين صورت باعث نفوذ رطوبت از جداره ي خارجي به جداره ي داخلي شده، مقاومت فضاي داخلي ديوار رادر برابر نفوذ 

  رطوبت كاهش مي دهد.
اي شامل يك جداره ي ضخيم، سنگين و  بهترين و كارامدترين ديواري كه بتواند مانع نفوذ رطوبت در ساختمان شود، ديوار دو جداره

نفوذپذير داخلي است كه مقاومت حرارتي مناسبي دارد و پوشش مقاوم و نفوذناپذير خارجي نيز باشد. در فضاي خالي بين اين دو جداره بايد 
سطح داخلي اليه ي  داشته باشد. در اين صورت تعريق فقط در دامكان تهويه ي كامل هوا، همچنين تخليه ي آب حاصل از تعريق وجو

  سيبي به ديواره اصلي يعني اليه ي داخلي نمي رساند.آخارجي ايجاد مي شود و هيچ 
  ديواره هاي نفوذ ناپذير

ايجاد  اين ديواره ها شامل يك اليه نفوذ ناپذير در برابر آب يا بخار هستند. اگر اين اليه در قسمت خارجي ديوار قرار داشته باشد،جلوگيري از
اگر در سطح خارجي اين ديوار ترك يا سوراخي ايجاد شود، آب باران در اين منافذ به داخل و تعريق در سطح داخلي ديوار ممكن نيست 
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نفوذ مي كند ولي امكان خشك شدن اين رطوبت در سطح خارجي وجود ندارد. در نتيجه به طور دائم در داخل ديوار آب جمع مي  ديوار
  شود. در مواقع خاصي كه به دليل تجمع افراد، فشار بخار هواي داخلي اتاق بسيار زياد باشد، ممكن است تمام ديوار اشباع شود.

ت داخلي ديوار قرار داشته باشد، تعريق بر روي سطح داخلي صورت مي گيرد. ولي اگر اين اليه با اندود اگر اليه ي نفوذ ناپذير در قسم
بدون آنكه ديده شود و اثري از خود  -و مقداري از عرق ايجاد شده نفوذپذيري پوشانده شود. هنگامي كه ميزان توليد بخار در داخل زياد است

  ذ مي كند.به داخل اين اليه نفو -بر جاي بگذارد
  پوشش هاي نفوذ ناپذير

باشد سطح خارجي ديوار را مي توان با مواد ضد رطوبتي پوشاند. به طور كلي مي زياد اگر ميزان نفوذ ناپذيري اندود خارجي يا مصالح ديوار 
  توان گفت پوشش هاي سيليكاني موثرتر از پارافين يا رنگ هاي سيماني هستند. 

خار از سطح خارجي مي شوند اگر ديوار قبل از پوشش تر باشد يا در اثر تعريق مرطوب شود، پوشش فوق پوشش هاي مانع عبور و خروج ب
مانع خشك شدن ديوار مي شود از اين رو پوشش هاي االستيكي تنها بايد براي پوشاندن ديوارهاي ترك داري كه در معرض فشارهاي ناشي 

  ستفاده از روش هاي ديگر وجود ندارد مورد استفاده قرار گيرد.از انقباض و انبساط هستند و در صورتي كه امكان ا
  تهويه طبيعي ساختمان تاثير باد بر 

  عملكرد تهويه و نياز به آن در ساختمان
وضعيت تهويه ي طبيعي يا ميزان تعويض هواي داخل ساختمان از جمله عوامل اوليه ي تعيين كننده ي سالمت و آسايش انسان است. 

به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بر انسان تاثير مي گذارد. از يك سو پاكي و سرعت جريان هوا در داخل ساختمان به  تهويه ي طبيعي
طور مستقيم بر انسان مي گذارد و از سوي ديگر وضعيت تهويه از طريق تاثير بر دما و رطوبت هوا و سطوح داخلي ساختمان به طور غير 

  .ر مي دهدمستقيم انسان را تحت تاثير قرا
  به طور كلي تهويه ي طبيعي در داخل ساختمان داراي سه عملكرد مختلف است كه به ترتيب عبارتند از:

تامين هواي قابل تنفس در داخل ساختمان از طريق جانشين ساختن هواي تازه ي خارجي با هواي آلوده و مصرف شده ي داخلي -1
ل داخل ساختمان را تامين كند و از انباشته شدن دي اكسيد كربن همچنين ايجاد بو اكسيژن مورد نياز براي تنفس ساكنين و سوخت وساي

در داخل جلوگيري نمايد. وقتي وسايل گرم كننده يا وسايل پخت و پز داخل ساختمان فاقد دودكش باشد، ميزان تعويض هوا بايد در حدي 
اين وسايل به ميزاني نرسد كه سالمت ساكنين آن را به مخاطره نگه داشته شود كه مقدار اكسيد كربن و ساير گازهاي حاصل از سوخت 

بيندازد.
ايجاد اسايش فيزيكي از طريق باال بردن ميزان كاهش دماي اضافي بدن با تبخير عرق ايجاد شده بر روي پوست-2

گرم تر باشد اين سرعت بايد بيشتر ن هوا بستگي دارد. هرچه هوا آسايش در داخل ساختمان به دماي آسرعت مطلوب جريان هوا براي ايجاد 
درجه ي سانتي گراد گرم تر باشد افزايش سرعت هوا باعث افزايش حرارت جذب شده ي بدن از طريق جا به جايي مي  35باشد. وقتي هوا از 

شود. ولي اثر نهايي سرعت باد بر بدن به رطوبت هواي در حال جريان نوع پوشش و قدرت متابوليكي بدن بستگي دارد.
ز هواي خارج است.اايجاد اسايش فيزيكي در داخل ساختمان از طريق خنك سازي توده ي مصالح ساختمان هنگامي كه هواي داخل گرم تر -3

ظرفيت حرارتي هوا بسيار كم است. از اين رو اگر اتاقي تهويه نشود هواي داخل آن به اندازه سطوح داخلي اطرافش گرم مي شود و دماي 
در حدي نزديك به ميانگين دماي سطوح خارجي ديوارهاي اتاق نوسان مي يابد. به طوركلي نسبت بين ميانگين دماي هواي داخلي اتاق 

تاق به رنگ سطوح خارجي ديوارهاي اتاق بستگي دارد. هرچه رنگ سطح خارجي ديوارها تيره تر باشد هواي اتاق گرم اهواي داخل و خارج 
داخلي به ظرفيت و مقاومت حرارتي مصالح ئ ميزان نوسان دماي سطوح خارجي ديوارها بستگي تر مي شود.ولي ميزان نوسان دماي هاي 

  دراد.
هواي داخل به  وقتي ساختماني تهويه شود بين هواي وارد شده به اتاق و هواي داخل اتاق تبادل حرارتي صورت مي گيرد. در نتيجه دماي

  اندازه ي اختالف بين دو دما تغيير مي يابد.
گ سطح خارجي خاكستري باشد، تهويه باعث كاهش ميزان حداقل و حداكثر دماي هوا و سطح داخلي ديوارهاي غربي مي شود. ولي اگر رن

مي يابد. در هر صورت  شهنگاميكه سطح خارجي ديوار سفيد باشد حداكثر دماي هوا و سطح داخلي بسته به نوع مصالح ديوار افزايش يا كاه
اي داخلي مي شود. البته اگر رنگ سطح خارجي تيره باشد اين كاهش بسيار بيشتر از زماني است كه رنگ آن تهويه باعث كاهش حداقل دم

روشن است. اگر سطح خارجي سفيد باشد، تهويه ي شبانه بيشتري در خنك سازي هواي داخلي دارد تا تهويه ي روزانه. حتي وقتي نمونه 
  داخلي آنها افزايش مي يابد. هاي سفيد رنگ هنگام روز تهويه شوند دماي هواي
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بويژه اگر رنگ سطوح خارجي آن خاكستري باشد. براي  نيز در شرايط كمي تهويه تاثيرگذار استنوع مصالح و ضخامت ديوارهاي آن 
نسبت  ديوارهايي با مصالح يكسان مقدار كاهشي كه از طريق تهويه ي دائم در حداكثر دماي هواي داخلي ايجاد مي شود با ضخامت ديوار

مصالح آنها نسبت عكس دارد معكوس دارد و براي ديوارهايي با ضخامت يكسان، تاثير خنك سازي تهويه با ظرفيت و مقاومت حرارتي 
  بنابراين مي توان گفت ديوارهاي بتني خاكستري بيشتر تحت تاثير تهويه قرار مي گيرند تا ديوارهايي از جنس بتن سبك و با همان ضخامت.

ي كه رنگ سطح خارجي آنها سفيد داراي مصالح ساختماني با ظرفيت و مقاومت حرارتي متوسط پنجره هاي نسبتا كوچك و ساختمان هاي
مجهز به سايه بان هاي موثر مي باشند دماي هواي داخلي آنها هنگام روز پايين تر از دماي هواي خارج است. ولي ساختمان هايي كه رنگ 

يا داراي پنجره هاي بزرگ بدون سايه بان موثر هستند هنگام روز هواي داخلي آنها نسبت به هواي  سطح خارجي ديوارهايشان تيره است
اندازه پنجره ها و ،هويه در تغيير دماي هواي داخلي ساختمان به رنگ سطح خارجي ديوارهاتخارج گرم تر مي شود. ميزان اهميت تاثير 

  كيفيت سايه بان آنها بستگي دارد.
  ر ساختمان با توجه به نوع اقليم اقليمنياز به تهويه د

بت آن بسيار كم است ورود هواي خارج به داخل ساختمان را بايد به حداقل ودر مناطق سردسير يا در ماه هايي كه هوا بسيار سرد و رط
لوگيري كند در اين شدن آن ج هميزان ممكن رساند. وظيفه ي تهويه در اين شرايط كنترل تعويض هواي داخلي در حدي است كه از آلود

مناطق افزودن رطوبت به هواي داخلي ساختمان ها در ماه هاي سرد ضروري است. در مناطق گرم يا در ماه هايي كه هوا گرم است وظيفه ي 
اصلي تهويه اين است كه با به جريان انداختن هوا در اطراف بدن، عرق جمع شده بر روي پوست به سرعت تبخير مي شود و بدين طريق 
بويژه در مناطق گرم و مرطوب از طريق تبخير عرق باعث كاهش دماي موثر شده شرايط آسايش را فراهم سازد. در اين شرايط مقدار هوا در 
منطقه هواي تعويض شده اهميتي ندارد. ولي سرعت جريان هوا در منطقه اي كه افراد فعاليت مي كنند حائز اهميت است. در مناطق گرم و 

متر در ثانيه برسد. در مناطق گرم و خشك بايد ميزان تهويه در  2ايد به صورتي انجام شود كه سرعت هواي داخل به حدود مرطوب تهويه ب
روز را به حداقل ممكن رساند تا حدي كه بتوان از آلودگي هواي داخلي جلوگيري كرد. از انجاييكه در اين مناطق هنگام عصر و شب مي توان 

را كاهش داد ميزان تهويه مورد نياز در روز حتي ممكن است از ميزان كرد و بدين طريق ميزان آلودگي هواي داخل پنجره ها را كامال باز 
ساختمان است با ايجاد تهويه در مناطق سردنيز كمتر باشد.در اين مناطق هنگام عصر و شب كه هواي خارج معموال خنك تر از هواي داخل 

تاثير گرماي سطوح داخلي ديوارها در هواي داخلي و در نتيجه گرم شدن هواي داخل ساختمان مي توان از كوران در داخل ساختمان 
  جلوگيري كرد. 

  معيار ارزيابي شرايط تهويه در داخل ساختمان
ثال در سرعت مطلوب جريان هوا در اتاق به نوع فعاليت ، خصوصيت اقليمي ، دما ، رطوبت هوا و فعاليت فيزيكي افراد بستگي دارد.به طور م

اتاق نشيمن يك ساختمان مسكوني كه معموال افراد هميشه در حالت نشسته هستند بهترين شرايط در صورت جريان اصلي هوا در ارتفاع سر 
)مي باشد.در اتاق خواب بويژه در مناطق گرم و مرطوب جريان اصلي هوا بايد كمي باالتر از سطح تخت 120تا  70و شانه افراد ( ارتفاع حدود 

)مي باشد.در اتاقهاي اداري و كالسها حتي در مناطق گرم و مرطوب سرعت زياد جريان هوا در ارتفاع ميزها باعث اختالل  80تا  50اب ( خو
  باشد.   150تا  120در كار مي شود در طورتا كه جريان اصلي هوا بايد در ارتفاع 
  عواملي از طرح ساختمان كه در تهويه ي آن تاثير دارد.

الگوي حركت هوا در داخل يك اتاق تحت تاثير دو عامل چگونگي فشار هوا در اطراف ساختمان و اينرسي هواي در حال حركت شكل و 
درداخل ساختمان قرار دارد. وقتي در ديوار رو به باد اتاق پنجره تعبيه شده باشد فشار هواي داخل در اين قسمت تا حدي افزايش مي يابد 

جي پنجره برسد. اگر در ديوار پشت به باد نيز پنجره اي تعبيه شده باشد فشار هواي داخلي در اين قسمت نيز تا كه به فشار هواي سطح خار
حدي كه برابر فشار هواي سطح خارجي پنجره شود كاهش مي يابد. در هر دو حالت ميانگين فشار هواي داخل و خارج متعادل مي شود. اگر 

ي فشار به منطقه ي مكش جريان مي يابد. وقتي جهت وزش باد و خطي كه مركز اين دو پنجره را به  اين پنجره ها باز شوند هوا از منطقه
هم متصل مي كند بر هم منطبق شود هواي وارد شده به اتاق بدون آنكه تغيير جهت دهد از پنجره پشت به باد خارج مي شود. ولي وقتي 

ز ورورد به اتاق در جهت اصلي خود حركت مي كند تا به يك ديوار برخورد كند يا جهت وزش باد و خط مزبور بر هم منطبق نباشد هوا پس ا
  سرعت آن كاهش يابد سپس به سمت پنجره ي پشت به باد حركت مي كند.

  موقعيت پنجره و تاثير آن در وضعيت تهويه ي طبيعي
ه باد به طور عمودي به پنجره ي رو به باد بوزد هوا از اگر اتاقي داراي پنجره هايي در قسمت هاي رو به باد و پشت به باد باشد هنگامي ك

پنجره ي پشت به باد خارج مي گردد. در نتيجه در اين حالت نقاطي از اتاق كه در مسير جريان هوا قرار ندارند به طور موثر تحت تاثير 
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جهت وزش باد نسبت به پنجره ي رو به مايل باشد  جريان هوا قرار ندارند به طور موثر تحت تاثير جريان هوا قرار نمي گيرد. ولي هنگاميكه
ي تقريبا تمام نقاط اتاق تحت تاثير جريان هوا قرار مي گيرد وباد با يك حركت دايره اي شكل در طول ديوارها و گوشه هاي اتاق به جريان م

ماني مطلوب است كه جهت وزش باد عمود بر تعبيه شده باشند وضعيت تهويه ي طبيعي ز اافتد اگر پنجره هاي اتاقي در ديوارهاي مجاور هو
  باد باشد. سطح پنجره ي رو به

ب نتيجه ي وزش عمودي باد بر سطح پنجره است براي استفاده از نيروي باد در ايجاد  تهويه ي طبيعي بايد وفرض آنكه تهويه مطلبا 
ساختمان هايي با پالن مستقيم و كشيده مشكالت فراواني  اين جهت قرار گيري به ويژه در موردكه  ساختمان را رو به شرق يا غرب بنا كرد

طق بهترين جهت قرارگيري ساختمان انجره هاي اين دو سمت ايجاد مي كند به همين دليل در اين منپاز نظر ايجاد سايه ي موثر بر روي 
ناطقي كه بادهاي مطلوب از سمت غرب يا شرق در م رتباط با وزش باد و تابش آفتاب با هم مغايرت دارند و نتايج فوق نشان مي دهد كهادر 

اتاق ها ايجاد  وان تهويه ي طبيعي مناسبي در داخلخاندن نماي اصلي ساختمان به طرف جنوب شرقي يا غربي مي تردرجه چ 45مي وزد با 
هاي جنوب غربي يا شرقي ز تابش مستقيم افتاب به پنجره اكرد. در اين جهت قرار گيري با استفاده از سايبان هاي كم عمق مي توان 

مطلوب از شمال غربي جنوب غربي شمال شرقي يا جنوب شرقي بوزند با انتخاب جهت شمالي جنوبي  اگر بادهايساختمان جلوگيري كرد. 
  است.براي ساختمان مي توان تهويه ي مطلوب را در آن ايجاد كرد. اين جهت از نظر كنترل تابش آفتاب بر پنجره هاي جنوبي بسيار مناسب 

  ايجاد كوران در اتاق هايي با يك پنجره در ديوار خارجي
  در شرايط معمولي اگر پنجره هاي اتاق تنها در يك ديوار خارجي آن تعبيه شود. ميزان تهويه ي طبيعي در اين اتاق بسيار كم است.

يك تيغه ي عمودي كشيده شود بطور مصنوعي مي توان منطقه ي  سطح خارجي هر يك ار دو پنجره  اگر يك طرفكه با تعبيه دو پنجره 
  فشار و مكش ايجاد كرد و بدين وسيله سرعت جريان هوا در داخا اتاق را تا حد مطلوبي افزايش داد 

ارج شود وجود چنين تيغه هايي در يك طرف هر يك از اين دو پنجره باعث مي شود هوا از يك پنجره ي اتاق وارد و از پنجره ي ديگر خ
ود براي مثال در مورد درها و پنجره ها مي توان ايوانك هايي طراحي كرد كه با استفاده از تيغه مي شبدين طريق در داخل اتاق كوران ايجاد 

  هاي عمودي شرايط مناسبي برا ايجاد كوران به وجود ايد. 
  تاثير اندازه ي پنجره

اخل ان تا حد زيادي به وجود يا عدو وجود كوران بستگي دارد. در اتاق هايي كه پنجره هاي تاثير اندازه ي پنجره هاي اتاق در شرايط تهويه د
اد ن فقط در يك طرف ديوار قرار دارند اندازه ي پنجره ها تا حد بسيار كمي در سرعت جريان هوا در اناتاق تاثير دارد. فقط در مواردي كه بآ

  ي پنجره باعث افزايش سرعت هواي داخل اتاق مي شود. بصورت مايل به سمت پنجره مي وزد افزايش اندازه
در اتاق هايي كه در آن كوران ايجاد شده افزايش اندازه ي تنها يك پنجره تاثير بسيار كمي در سرعت هواي داخل اتاق دارد حتي وقتتي 

ي پنجره ها نيست اگر پنجره هاي اين اتاق به اندازه پنجره ي ورود و خروج هوا هر دو بيشتر شود افزايش سرعت هوا به نسبت افزايش اندازه 
گونه هاي تغيير يابد كه پنجره پشت به باد بزرگ تر از پنجره ها ي رو به باد باشد حداكثر و ميانگين سرعت جريان هواي داخلي تا حد 

ه پنجره ورودي بستگي دارد و زيادي افزايش مي يابد. حال انكه حداكثر سرعت جريان هواي داخلي به نسبت اندازه ي پنجره ي خروجي ب
افزايش اين نسبت باعث افزايش حداكثر سرعت هواي داخلي مي شود. در اين مورد بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه تركيب يك پنجره 

و در بقيه ي  ي رو به باد كوچك و يك پنجره ي رو به باد بزرگ باعث مي شود حداكثر سرعت هوا در منطقه ي كوچكي ار اتاق متمركز شود
  نقاط اتاق سرعت جريان هوا كاهش مي يابد. 

  تاثير محل عمودي پنجره در شرايط تهويه ي طبيعي
تغيير جهت بادها در سطوح عمودي نسبتا كمتر است. با دقت در طرح و تعيين ارتفاع كف پنجره هاي يك اتاق مي توان سرعت هوا در 

  نترل كرد.سطوح عمودي داخل آن اتاق را به بهترين نحو ك
ارتفاع كف پنجره و نوع بازشوي پنجره ي رو به باد اهميت بيشتري در تعيين جهت و سرعت حركت باد در داخل اتاق دارد تا مشخصات 

  محل خروج باد تغيير ارتفاع كف پنجره ممكن است تا حد زيادي سرعت جريان هواي داخلي اتاق تاثير چنداني ندارد. 
  نجرهتاثير جهت  و نوع بازشوي پ

نوع نحوه ي باز شدن ارتفاع محل نصب همچنين نوع و محل سايه بان پنجره ها تاثير فراواني در شكل و سرعت هوا در داخل اتاق دارد اگر 
ت دايپنجره ي رو به باد در وسط ديوار و پنجره ي پشت به باد در قسمت فوقاني ديوار قرار داشته باشد هوا پس از ورود به اتاق به طرف باال ه

شده از پنجره ي پشت به باد خارج مي شود. در نتيجه، جريان هوا در منطقه اي كه ساكنين اتاق حضور دارند تاثيري نخواهد داشت. ولي اگر 
در اين حالت در قسمت فوقاني ديوار يك سايه بان افقي تعبيه شود به دليل ايجاد منطقه ي پر فشارتري در باالي پنجره جريان هوا به طرف 
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ن رانده مي شود. حال اگر در قسمت فوقاني پنجره يك نقاب افقي متمايل به پايين نصب شود دوباره جريان هوا به طرف سقف منحرف پايي
ه مي شود با حفظ اين شرايط اگر محل پنجره خروجي باد را از باال به پايين تغيير دهيم هوا پس از برخورد به سقف از قسمت انتهايي اتاق ب

سايه بان و نقاب  ره از پنجره ي خروجي خارج مي شود يعني تغييري در شكل حركت هوا در اتاق ايجاد نمي شود. حال اگپايي هدايت شد
جريان هوا به طرف كف اتاق و سپس به طرف پنجره خروجي هدايت  ،پنجره را برداريم و پنجره ي رو به باد را به طرف پايين انتقال دهيم

  مي شود. 
ا نيز در چگونگي حركت هوا در داخل اتاق تاثير مي گذارد وقتي بازشوي پنجره اي لواليي را ريلي باشد در سطح افقي بازوشوي پنجره ه نوع

باز شود اين بازشو هيچ تغييري در شكل اصلي حركت هوا كه در اثر اختالف فشار در سطح ديوار رو به باال به وجود مب ايد نخواهد داشت. 
حور افقي باز مي شوند هوا را به طرف باال هدايت مي كنند مگر انكه بازشوي انها كامل بصورت افقي قرار داده ولي پنجره هايي كه حول يك م

  است.شود. بنابراين مناسب ترين محل نصب اين پنجره ها قسمت هايي پايين تر از مكاني است كه ايجاد هوا در آن مورد نياز 
  تاثير محوطه ساختمان در كنترل جهت و سرعت باد

حركت توده هاي بزرگ هوا را كه در اثر اختالف فشار هوا به وجود مي ايد نمي توان تغيير داد ولي سرعت و جهت حركت بادهايي كه 
نزديكي سطح زمين جريان دارند تا حدودي قابل كنترل است در اين موارد اصطكاك مقاومت و ممانعتي كه درختان و ديوارها در مقابل 

  ورند به طور كامال موثري مي توان مورد استفاده قرار گيرد.وزش باد به وجود مي ا
  باد شكن ها

باد شكن جريان هوا را به طرف باال منحرف مي كند و در فاصله اي كه اين جريان هنوز به طرف زمين برنگشته است، محوطه ي نسبتا آرام و 
هوا و مساحت منطقه اي حفاظت شده تاثير دارد. چرخش و حفاظت شده اي را به وجود مي آورد. نوع باد شكن، در جهت و شكل جريان 

پيچيدگي جريان هوا در قسمت فوقاني باد شكن هاي جامد و يكپارچه يا ديوارها كارايي اين بادشكن ها را كاهش مي دهد و به طور كلي 
درصد از  75استفاده از درختان نمي توان كمربند ضخيم و متراكمي از درختان تاثير بيشتري از نظر حفاظت در برابر باد دارد. اگرچه با 

سرعت باد را كاهش داد، ولي هنگاميكه درخت به عنوان بادشكن مورد استفاده قرار مي گيرد وسعت محدوده ي حفاظت شده در برابر باد 
  بيشتر است. پس از درخت صفحات عمودي بهترين نوع باد شكن محسوب مي شوند.

رو به باد تمامي باد شكن ها تقريبا يكسان و به طور كلي ناچيز است. كاهش سرعت باد هنگام  ميزان كاهش سرعت باد در محدوده ي
ي برخورد با بادشكن در زوايه ي مايل است. اگر ساختماني عمود بر جهت باد قرار گيرد باد با حداكثر سرعت خود به ديوارهاي آن مي وزد. ول

  درصد سرعت باد اصلي كاهش مي يابد. 66تا  50ت آن در محل برخورد تا حدود درجه با ساختمان بوزد سرع 45اگر باد با زاويه 
  تاثير انواع بادشكن ها در الگوي حركت باد در نزديكي ساختمان 

امكان استفده از تاثير محيط اطراف ساختمان بر نحوه ي حركت و سرعت باد پيرامون ساختمان هاي يك طبقه باعث مي شود در انتخاب 
  قرارگيري ساختمان، آزادي عمل بيشتري داشته باشيم.جهت 

ها  هنگام انتخاب و جايگزيني اين عناصر مانند بوته ها، ديوارها . نرده ها بايد توجه داشت كه در فصل تابستان مانع به جريان افتادن نسيم
  وجريان هاي خنك كننده به طرف ساختمان نشوند.

4فصل
  روش كوپن

درجه سانتي گراد است. 18: در اين اقليم، فصل سرد وجود ندارد و معدل دماي هوا در سردترين ماه سال بيش از اقليم باراني استوايي -1
به دليل آنكه ميزان بارندگي ساالنه بخار آب مورد نياز جهت رطوبت هوا را تامين نمي كند، هوا به طور  اقليم گرم وخشك: در اين مناطق ،-2

كلي خشك است.
درجه سانتي گراد و معدل دماي هوا در گرم ترين ماه  -3و  18: معدل دماي هواي سردترين ماه سال در اين مناطق بين معتدل -اقليم گرم-3

زمستان كوتاه است. ولي ممكن است حدود يك ماه يا بيشتر ، زمين يخ بسته يا  درجه ي سانتي گراد است. در اين مناطق ، 10سال بيش از 
پوشيده از برف باشد.

درجه سانتي  -3درجه و در سرد ترين ماه سال كمتر از  10معدل دماي هوا در گرم ترين ماه سال بيش از   در اين اقليم ، د و برفي:اقليم سر-4
زمين پوشيده از يخ و برف مي شود. گراد است. بارندگي در اين مناطق معموالً به صورت برف است و در طول چند ماه از سال ،

برخالف اقليم باراني استوايي  –درجه سانتي گراد استو در اينجا  10، معدل دماي هوا در گرمترين ماه سال كمتر از اقليم قطبي: در اين اقليم-5
فصل گرم وجود ندارد. –



 مركز معماري ايران 
Iranian Architectural center

:پنجمآزموندرسنامه :معماريرشته آزمون 03/10/89تاريخ

www.IACENTER.ir21 و با خود بگو من با نيروي شعور خود قدرت انجام هر كاري را دارم ترس را از خود بران  

  تقسيمات اقليمي در ايران
اقليم معتدل ومرطوب (سواحل جنوبي درياي خزر)-1
اقليم سرد ( كوهستان هاي غربي )-2
اقليم گرم وخشك ( فالت مركزي)-3
اقليم گرم ومرطوب ( سواحل جنوبي)-4

  اقليم معتدل ومرطوب
سواحل درياي خزر با آب وهواي معتدل و بارندگي فراوان رطوبت زياد هوا و اعتدال درجه حرارت آن است . دماي هوا در روزهاي تابستان 

ان معموالً باالي صفر است.در تابستان به درجه سانتي گراد و در زمست 23تا  20درجه سانتي گراد و شب ها بين  30تا  25معموالً بين 
  بابلسر و گرگان در اين منطقه قرار دارند. صورت رگبار است شهر هاي زشت، بندر انزلي،

اقليم سرد
با توجه به اينكه ميانگين دماي هوا در گرمترين  -كه دامنه هاي غربي رشته كوه هاي مركزي ايران را شامل مي شوند-كوهستان هاي غربي

درجه سانتي گراد است. گرماي شديد دره ها در فصل  -3و ميانگين حداقل دماي هوا در سردترين ماه كمتر از  10ال در آنها بيش از ماه س
تابستان زياد ئ در فصل زمستان بسيار كم است. زمستان هاي طوالني ، سرد وسخت بوده ، چندين ماه از سال زمين پوشيده از يخ است . 

ابستان كم و در زمستان زياد است . فصل بهار كوتاه است و زمستان وتابستان را از هم جدا مي كند . شهرهاي ميزان بارندگي در ت
  اروميه ، سنندج و همدان در اين اقليم قرار دارند. تبريز،

  اقليم گرم وخشك
است. تابش مستقيم آفتاب در اين مناطق به دليل وزش باد هوا بسيار خشك  در اين اقليم كه بيشتر مناطق نيمه استوايي را شامل مي شود،

شديد است . آسمان اين مناطق ، در بيشتر مواقع سال بدون ابر است. ولي معموالً بعد از ظهر ها در اثر گرم شدن و حركت اليه هاي هواي 
  نزديك به زمين ، مه و طوفان گرد وغبار پديد مي آيد.
ه تغييرات دماي هوا در اين مناطق بسيار زياد شود. در تابستان ، تابش آفتاب در طول رطوبت كم و نبودن ابر در آسمان باعث مي شود دامن

درجه سانتي گراد يا پايين تر مي رسد.زمستان هاي  15درجه سانتي گراد گرم مي كند . درحالي كه درهنگام شب ،به  70روز سطح زمين تا 
  بياباني را در آن تشخيص داد.سخت وسرد وتابستان هاي گرم وخشك است. يعني نيمه بياباني و

  منطقه نيمه بياباني :-
 دامنه ها و كوهپايه هاي ارتفاعات شمالي ، غربي و جنوبي از رطوبت باد هاي مرطوبي كه از فراز آنها مي گذرد تا حدودي استفاده ميكنند.

  مي يابد.البته هرچه از غرب به شرق نزديك مي شويم، اثر باد هاي مرطوب كاهش و خشكي هوا افزايش 
  منطقه بياباني :-

چاله هاي پست مركزي،  شرقي وجنوب شرقي ايران داراي آب و هواي خشك بياباني است. اختالف زياد درجه حرارت هواي تابستان و 
ن همچنين اختالف زياد درجه حرارت هواي شب و روز در تابستان است . منطقه دشت لوت، كمترين ميزان رطوبت نسبي در ايرا  زمستان ،

  را دارد كه به احتمال قريب به يقين ، گرمترين منطقه آن نيز محسوب مي شود.
  اصفهان وشيراز از جمله مناطق نيمه بياباني و شهر هايي چون زاهدان ويزد از جمله مناطق بياباني محسوب مي شوند. تهران ،مشهد ،

  اقليم گرم و مرطوب :
اگرس از فالت مركزي جدا شده اند، تابستان هاي بسيار گرم و مرطوب و زمستان هاي سواحل جنوبي ايران كه بوسيله ي رشته كوه هاي ز

درصد مي رسد.در اين  70درجه سانتي گراد و حداكثر رطوبت نسبي آن به  40تا  35معتدل است. مناطق ، حداكثر دماي هوا در تابستان به 
، اختالف درجه حرارت هوا در شب و روز و در فصل هاي مختلف كم  اقليم رطوبت هوا در تما فصل هاي  سال زياد است و به همين دليل

  است.
تفاوت دماي هواي سطح خشكي و طح دريا باعث بوجود آمدن نسيم هاي دريا و خشكي مي شود.شدت تابش آفتاب زياد   اين مناطق ،

طور كلي ، ميزان بارندگي در سواحل خليج فارس  جاسك ، آبادان و اهواز ، از جمله شهر هاي اين اقليم است. به است.شهر هاي بندر عباس،
بيشتر منظم تر است. در حالي كه سواحل درياي عمان كه تحت تاثير باد هاي موسمي اقيانوس هند قرار دارد ، داراي باران هاي نا منظم و 

  خشك سالي هاي فراوان است.
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  ويژگي هاي معماري بومي مناطق معتدل و مرطوب
در دامنه كوه ها كه رطوبت كمتر  ولي. اند شده ساخته چوبي هاي پايه روي بر ها خانه ، زمين حد از بيش رطوبت از ساختمان حفاظت براي-1

است معموالً خانه ها بر روي پايه هاي از سنگ وگل 
براي حفاظت اتاق ها از باران ، ايوانك هاي عريض و سر پوشيده اي در اطراف اتاق ها ساخته اند .-2
ضخامت آنها در حداقل  ها با مصالحي با حداقل ظرفيت حرارتي بنا شدند ودر صورت استفاده از مصالح ساختماني سنگين ،بيشتر ساختمان -3

مصالح  ذخيره حرارت هيچ اهميتي ندارد و عالوه بر اين ،  ميزان ممكن حفظ شده است . زماني كه نوسان دماي روزانه هوا كم است ،
ير تهويه و كوران را كه يكي از ضروريات در اين منطقه است كاهش مي دهندساختماني سنگين تاحدود زيادي تاث

پالن ها گسترده و باز و فرم كالبدي  بدون استثنا از كوران وتهويه طبيعي استفاده مي شود . به طور كلي ، در تمام ساختمان هاي اين منطقه ،-4
كثر استفاده از وزش باد در ايجاد تهويه طبيعي در داخل اتاق ها ، جهت آنها بيشتر شكل هاي هندسي ، طويل و باريك است . به منظور حدا

قرار گيري ساختمانها با توجه به جهت وزش نسيم هاي دريا تعيين شده است.در نقاطي كه باد هاي شديد و طوالني مي وزد ، قسمت هاي 
رو به باد ساختمان ها كامالً بسته است

اكنده  در مجموعه سازماندهي شده است ساختمان ها به صورت غير متمركز و پر-5
به دليل بارندگي در اين مناطق ، بام ها شيب دار است و شيب بيشتر آنها تند است.- 6

ويژگي هاي معماري بومي مناطق گرم و خشك
ساختمانها بامصالحي از جمله خشت و گل كه ظرفيت حرارتي زيادي دارند بنا شده اند -1
پالن ساختمانها تا حد امكان متراكمو فشرده استو تالش شده سطح خارجي ساختمان نسبت به حجم آن كم باشد . اين تراكم ميزان تبادل -2

تا حد زيادي ازنفوذ   حرارت از طريق جداره هاي خارجي ساختمان را چه در تابستان و چه در زمستان به حداقل مي رساند و در نتيجه ،
ن و اتالف آن در زمستان جلوگيري ميكند حرارت در تابستا

تالش شده است بيشترين سايه ممكن بر سطوح خارجي ايجاد شود.-3
نتيجه كمبود چوب، سقف ساختمانها به شكل خرپشته، تاق يا گنبد و بدون هيچ اسكلتي از خشت خام و گل ساخته شده است.البته در -4

بيشتر بام ها از چوب و به شكل مسطح ساخته شده اشت. ب نسبتاًكافي،مناطق نيمه بياباني به اعتدال نسبي هوا و وجود چو
معموالً سطوح خارجي سفيد كاري شده است. -5
در اين مناطق ، تعدادو مساحت پنجره ساختمانها به حداقل ميزان ممكن كاهش يافته و براي جلوگيري از نفوذ پرتو هاي منعكس شده از - 6

هاي فوقاني ديوار ها تعبيه شده است.سطح زمين اطراف ، پنجره ها در قسمت 
از ايجاد كوران و ورود هواي خارج به داخل ساختمان جلوگيري شود . تدابير ديگري از جمله ايجاد بادگير براي خنك سازي هواي داخلي به -7

صورت طبيعي انديشه شده كه بسيار موثر است.
يكي از موثر ترين عوامل ايجاد رطوبت محسوب مي  كاري شده است ،استفاده از حياط هاي داخلي كه شامل درخت ، حوض و سطح گياه -8

شود. 
جهت قرار گيري ساختمانها در اين مناطق، جنوب تا جنوب شرقي است.-9

ويژگي هاي معماري بومي مناطق سرد
مناطق سرد منابع ايجاد  به طور عمده شبيه به اصولي است كه در معماري مناطق گرم و خشك مورد توجه بوده است . با اين تفاوت كه در

  حرارت در داخل ساختمان است 
استفاده از پالن هاي متراكم فشرده -1
به حداقل رساندن سطح خارجي در برابر حجم مورد پوشش -2
استفاده از مصالحي با ظرفيت و عايق حرارتي -3
اد سوز در داخل و خروج حرارت داخلي به خارج به حداقل رساندن ميزان تعويض هواي داخلي و تهويه طبيعي و در نتيجه ، جلوگيري از ايج-4

از ساختمان 
انتخاب بام هاي مسطح و نگه داري برف روي بام ها به عنوان عايق حرارتي .-5
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تنها تفاوت بين معماري  اين مناطق و مناطق گرم وخشك ، تمايل و ضرورت استفاده از حرارت ناشي از تابش آفتاب در داخل ساختمان در 
يست ولي در هر صورت براي استفاده از انرژي حرارتي حاصل از تابش آفتاب پوشش سطوح خارجي به رنگ تيره انتخاب فصل زمستان ا

  شدهو ابعاد پنجره ها نيز نسبت به مناطق گرم وخشك افزايش يافته است.
  ويژگي هاي معماري بومي مناطق گرم و مرطوب

  مانند اصول مطرح شده براي مناطق معتدل و مرطوب است
استفاده از مصالح ساختماني با ظرفيت حرارتي كم-1
قرار دادن ساختمان در سايه كامل.در اينجا نيز ، ايوان هاي عريض و سر پوشيده اي كه هم از نفوذ باران به داخل جلوگيري ميكنند و هم -2

سايه كاملي بر روي ديوار اتاق ها مي اندازند،مورد استفاده قرار گرفته است.
براي استفاده از نسيم هاي خنك دريا از بادگير هاي بزرگ استفاده شده است. به دريا، در مناطق نزديك-3
در اين مناطق به دليل گرما و رطوبت زياد هوا ، ميزان تهويه طبيعي اهميت چنداني ندارد.-4

  روش اولگي
كنيم،ميتوان شرايط حرارتي هواي آن  اقليمي منتقل-اگر دما و رطوبت ماهانه هواي منطقه اي را در طول يك سال بر روي جدول زيست

  منطقه را مشخص نموده شرايط بحراني هوا يا دوام سرما و گرماي ساالنه هوا در منطقه مورد نظر را به دست آوريم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوديت هاي روش اولگي
در طراحي ساختمان محدود است.زيرا  اگرچه جدول فوق براي مشخص كردن مناطق مختلف اقليمي كامالً قابل استفاده است،ولي كاربرد آن

  بر اساس شرايط هواي خارج تنظيم شده و در آن ، ويژگي طرح و مصالح ساختماني در نظرگرفته نشده است.
  روش گيوني

ر د  در اين روش، ويژگي هايي كه يك ساختمان بايد دارا باشد تا هواي داخلي آن تحت تاثير شرايط اقليمي در منطقه آسايش قرار گيرد،
  ارتباط با شرايط و تغييرات هواي پيرامون ساختمان مشخص شده است.

  
  

  5فصل 
  انرژي خورشيدي جذب شده در ديوارها

درصد از انرژي  15مقدار انرژي خورشيدي جذب شده به رنگ سطح خارجي ديوار هاي آن بستگي دارد. سطوح سفيد و براق ، فقط حدود 
درصد ، رنگ هاي تيره مانند  50تا  40معمولي روشن مانند كرم يا خاكستري روشن حدود خورشيدي را جذب مي كنند . رنگ هاي 

  درصد انرژي خورشيدي دريافت شده را جذب مي كنند. 90تا  80درصد و رنگ سياه  70تا  60خاكستري تيره ، سبز و قرمز حدود 
  انرژي خورشيدي نفوذ يافته از طريق پنجرهها

شيشه پنجره ها يا سطوح شيشه خور به داخل ساختمان نفوذ مي كند، به نوع سايبان ها و تا حد كمي به مقدار انرژي خورشيدي كه از 
ت مي درصد از پرتو هاي خورشيدي تابيده به پنجره را به داخل هداي 10جنس شيشه بستگي دارد . سايبان هاي خارجي تيره رنگ، فقط 
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درصد از پرتو هاي خورشيد را به داخل هدايت مي كنند. در صورت عدم استفاده از  70تا  40) كنند. ولي سايبان هاي داخلي(پردههايكركره 
  در صد پرتو هاي خورشيد به داخل نفوذ مي كند.  90سايبان حدود 
  دماي داخلي

ح مورد استفاده ، رابطه بين دماي هوا و سطوح داخلي ساختمان و دماي هوا و سطوح خارجي آن ، به رنگ ديوار هاي خارجي ، نوع مصال
با  ابعاد پنجره ها و كيفيت سايبان ها بستگي دارد مي توان دامنه نوسان هواي داخلي را كاهش داد. در صورت استفاده از ديوار ها ي تيغه اي

دماي هواي مقاومت و ظرفيت حرارتي كم و رنگ سطح خارجي تيره يا استفاده از پنجره بزرگ بدون سايبان ، دماي هواي داخلي بيشتر از 
  خارج است.

  سرعت جريان هواي داخلي
درصد افزايش داد ولي اگر در اتاق كوران ايجاد  60با ايجاد كوراني موثر در داخل اتاق مي توان ميانگين سرعت جريان هواي داخلي را به 
  هش يابددرصد كا 15نشود ، حتي وقتي پنجره ها كامالً باز باشد ، ميانگين سرعت هواي داخلي ممكن است به 

  فشار بخار هواي داخلي
اگر ساختمان به صورت طبيعي تهويه شود، فشار بخار هواي داخل آن برابر فشار بخار هواي خارج خواهد بود. در ساختمان هاي پرجمعيت و 

فشار بخار هواي در فصل زمستان ، هنگامي كه پنجره هاي ساختمان در تمام روز بسته باشد ، فشار بخار هواي داخل ممكن است نسبت به 
  خارج افزايش يابد. 

  انتخاب مصالح متناسب با اقليم
در مناطقي كه در طول سال فقط يك فصل بحراني وجود دارد و شرايط حرارتي هواي ساير فصل ها در محدوده ي منطقه آسايش است ، 

ي وجود دارد ( مثالً زمستان هاي بسيار سرد و ويژگي مصالح بايد براساس فصل بحراني تعيين شود. ولي وقتي در منطقه اي دو فصل بحران
  ) ، مقاومت وظرفيت حرارتي مصالح بايد به گونه اي باشد كه نياز هاي هر دو فصل را تامين كند . تابستان هاي  بسيار گرم
  روش اولگي

كمي داشته باشد. در مناطق مرطوب استوايي بهتر است مصالح ساختماني مورد استفاده از نوع سبك بوده ، مقاومت حرارتي-1
از در جزاير استوايي ، مقدار كمي عايق حرارتي براي ساختمان كافي است . ولي به دليل نوسان زياد دماي روزانه هوا ، اگر توده اي سنگيني -2

مصالح ساختماني در قسمت هاي داخلي بنا در نظر گرفته شود ، وضعيت حرارتي هواي داخلي ثابت مي ماند.
وب كه نوسان دماي روزانه ي هوا كم است ، مصالحي با مقاومت حراتي زياد و بدون ظرفيت حرارتي ، مناسب ترين نوع در مناطق گرم ومرط-3

مصالح ساختماني است
به دليل اختالف زياد دماي هواي شب و روز ، مصالح ساختماني بايد با دقت بيشتري انتخاب شود.در اين مناطق ،  در مناطق گرم وخشك ،-4

زماني حاصل مي شود كه قسمت هايي از ساختمان كه هنگام روز مورد استفاده قرار مي گيرد ، با مصالح ساختماني سنگين و  بهترين نتيجه
قسمت هاي مورد استفاده هنگام عصر و شب ، با مصالح سبك و با ظرفيت حرارتي كم ساخته شوند .

ظرفيت حرارتي زياد ساخته شود تا از انتقال حرارت ناشي از تابش  در مناطق معتدل ، قسمتهاي غربي ساختمان بايد از مصالح سنگين با-5
آفتاب بعد از ظهر به داخل ساختمان جلوگيري كنند.در حالي كه ديوار ساير قسمت ها بايد از مصالحي  با مقاومت حرارتي كافي ساخته شود

قاوم حرارتي مصالح را افزايش داد و ديوار هاي غربي و در مناطق سرد، براي ثابت نگه داشتن شرايط مطلوب فضاي داخلي ساختمان بايد م- 6
قسمت هاي داخلي ساختمان را با مصالح سنگين بنا كرد 

در مناطق بسيار سرد ، استفاده از ديوار هاي سنگين براي برقراري تعادل حرارتي هواي داخلي ضروري است استفاده از عايق حرارتي در -7
براي جلوگيري از انتقال حرارت از داخل ساختمان به خارج آن الزم است.سطوح خارجي ديوار هاي جانتبي نيز ، 

از آنجا كه در عرض هاي جغرافيايي بسيار زياد، نوسان دماي هوا در مقايسه با برودت و انحراف آن از منطقه آسايش بسيار ناچيز است، -8
استفاده از مقاومت حرارتي مصالح تنها راه كنترل هواي داخلي است.

  گيونيروش 
  انتخاب مصالح 
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مصالح ساختماني مناسب براي مناطق سردو گرم به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن عواملي كه در هر يك از اين مناطق  در اين روش ،
اهميت دارد ، انتخاب مي شود. بدين صورت كه نخست ، حاد ترين شرايط هواي خارج و پس از آن دماي مطلوب هواي داخلي ساختمان 

  مشخص شده ، سپس با استفاده از اين دو عامل مناسبترين نوع مصالح محاسبه و انتخاب مي شود.
  شرايط بحراني هواي خارج

منظور از شرايط بحراني هواي خارج ، درجه حرارتي است كه به عنوان حداقل دماي هوا در محاسبات مطرح مي شود. پس از مشخص كردن 
  يطي كه آسايش فيزيكي انسان را تامين ميكند ، مشخص شود.شرايط بحراني هواي خارج بايد شرا

بنابراين، براي ايجاد و حفظ شرايط حرارتي مطلوب در داخل ساختمان بايد عالوه بر دما و رطوبت هواي داخلي به دماي سطوح داخلي نيز 
درجه سانتي گراد( حداكثر قابل  5طلوب) و درجه سانتي گراد ( حد م 3توجه داشت.حداكثر اختالف بين دماي سطوح و هواي داخلي در حد 

  قبول) حفظ شود.
  انتخاب مصالح در مناطق سرد

در مناطق سرد هدف اصلي حفظ حرارت در داخل ساختمان است و عمده ترين عامل در اين مورد ، مقاومت حرارتي ديوار هاي جانبي 
اي ساختماني به شكل بلوك هاي بزرگ و طويلي پيشنهاد شده است ساختمان است.البته اين روابط براي محاسبه ي مقاومت حرارتي ديوار ه

كه سطح خارجي آپارتمانها يا واحد هاي داخلي آنها كم است. براي به دست آوردن مقاومت حرارتي ديوار ساختمان هاي كوچك يا آپارتمان 
همچنين براي محاسبه مقاومت حرارتي بام ها بايد درصد افزايش داد  10هايي با سطح خارجي زياد بايد مقدار به دست آمده را به ميزان 

  درصد افزايش دهيم. 20مقدار به دست آمده را به ميزان 
  انتخاب مصالح در مناطق گرم

مهمترين عوامل تعيين كننده ي ويژگي مصالح ساختماني مناسب براي مناطق گرم ، حداكثر دماي روزانه هوا و دامنه نوسان آن است. مقدار 
د جذب شده در ديوار نيز ، از عوامل مهم ديگري است كه به جهت قرار گيري و رنگ سطح خارجي ديوار بستگي دارد. پرتوي خورشي

  ) آن بستگي دارد.Q) و ظرفيت حرارتي (Rمهمترين ويژگي مصالح ساختماني ، به مقاومت حرارتي (
ي آن موثر است . البته ميزان انتقال حرارت ، به حداكثر دماي در تعديل انتقال حرارت از سطح خارجي به سطح داخل مقاومت حرارتي ديوار ،

  كه خود تابع دماي هوا و مقدار پرتوي خورشيدجذب شده بر ديوار است بستگي دارد.–سطح خارجي ديوار 
وام تابش آفتاب ساعت است، ولي د 24يكسان نيست . چون دوره نوسان دماي هوا  –دماي سطح و دماي هوا  –ولي تاثير افزايش اين دو دما 

بر ديوار ها بسيار كمتر است. درنتيجه ، تاثير افزايش دماي سطوح ناشي از تابش آفتاب ، در شرايط حرارتي هواي داخلي ساختمان كمتر از 
  تاثيري است كه همان مقدار افزايش دماي هواي خارج در شرايط حرارتي هواي داخلي دارد.

كه با افزايش دماي سطوح خارجي در اثر تابش آفتاب  –، در تعديل نوسان هواي داخلي آن  ظرفيت حرارتي مصالح ديوار هاي ساختمان
بسيار موثر است.در نتيجه،مقدار ظرفيت حرارتي مصالح ديوار ها ، بيشتر با افزايش دماي سطوح ناشي از تابش آفتاب و دامنه -مربوط مي شود

دامنه نوسان دماي هوا ي خارج افزايش يابد ، ظرفيت حرارتي مصالح ديوار ها تاثير  نوسان هوا ارتباط دارد تا با حداكثر دماي هوا .هرچه
  بيشتري در تعديل دماي هواي داخلي ساختمان خواهد داشت.

البته در تعيين مصالح ساختماني مناسب در اين مناطق بايد به اين نكته توجه كرد كه انتخاب مصالح مناسب براي ساختمان ، به اندازه ي 
  ره ها و كيفيت سايبان آنها بستگي دارد.پنج

اگر پنجره ها كوچك وسايبان آنها موثر باشد ، حرارت كسب شده ساختمان معموالً نتيجه انتقال از ديوار هاي آن است و در نتيجه، مقاومت 
مي يابد.در اين شرايط ،  اهميت بيشتري  حرارتي مصالح نسبت به ظريت حرارتي آن در به حداقل رساندن حرارت اضافي هواي داخلي ،

  مصالحي از قبيل بتن سبك با ضخامتي مناسب براساس شرايط اقليمي محل ، ساده ترين و با صرفه ترين مصالح ساختماني است . 
الت ، ولي اگر مساحت پنجره ها نسبتًا زياد باشد يا سايبان ها به طور مناسب پنجره ها را در برابر تابش آفتاب محافظت نكند ، در اين ح

 40تا  20ظرفيت حرارتي نسبت به مقاومت حرارتي اهميت بيشتري دارد . در چنين شرايطي ، آجر، بتن متراكم يا خشت با ضخامتي حدود 
سانتي متر مفيد است . بنابر اين نتيجه ميگيريم كه بهترين نوع ديوار در مناطق گرم ، ديوار هاي تركيبي شامل يك اليه عايق نزديك به 

  جي و يك اليه مصالح سنگين در قسمت داخلي است.سطح خار
به طور خالصه ، مصالح مفيد براي خنك نگه داشتن ساختمان به صورت طبيعي عبارتند از : ديوار هاي بتني با ظرفيت حرارتي زياد كه  

سطح خارجي آنها به وسيله يك اليه عايق حرارتي مانند پشم سنگ يا پالستيك منبسط شده كه خود بوسيله مصالح ضد رطوبت پوشانده 
  ت.شدند ، پوشيده شده اس

سرد
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  فرم ساختمان و اقليم
سردي هوا باعث فشردگي فرم ساختمان و شدت زياد تابش آفتاب 

  غربي مي شود . –باعث كشيدگي آن در جهت محور شرقي 
پالن مربع بهترين فرم ساختمان محسوب مي شود . زيرا با وجود 
بيشترين حجم، كمترين سطح خارجي را دارد البته اين مسئله در 

اختمان هاي قديمي كه معموالً پنجره هاي كوچكي دارد و به مورد س
همين دليل مي توان نفوذ بسيار كم آفتاب به داخل انها را ناديده 
انگاشت، صدق مي كنند. ولي در مورد ساختمان هاي امروزي كه داراي 

  قسمت هاي شيشه خور بزرگي است، اين مسئله صادق نيست.
حرارت انتقال يافته از اضالع يك ساختمان با اندازه يعني اگر مقدار 

اضالع آن رابطه معكوس داشته باشد، فرم ساختمان مطلوب خواهد بود 
به عبارت ساده تر، در يك فرم مطلوب، اضالعي كه بيشتر در معرض 

  تاثير تابش آفتاب و دماي هوا قرار دارند، كوچكتراند.
ر كامل و با دقت عايق كاري شده اند يا ساختمان هايي كه به طو

ساختمان هايي كه نماي جنوبي آنها سايبان دارد، با توجه به اقيلمشان 
نياز بيشتري به تغيير شكل داشته است. برعكس، ساختمانهاي كه 
پنجره هاي تقريبا كوچكي دارند يا كامال در سايه هستند، نياز كمتري 

  ارند.غربي د-به كشيدگي در طول محور شرقي
  اقليم سرد

ساختمان فشرده و پالن آن مربع باشد. ساختمان هاي دو طبقه اي كه 
فرم انا شبيه به مكعب است، بهترين نوع ساختمان از نظر كنترل 

  گرماي هواي داخلي در زمستان است.
  اقليم معتدل

  فرم هاي آزاد و حتي صليبي شكل استفاده كرد.غربي الزم به نظر مي شرد. در اين مناطق مي توان از -گسترش پالن در طول محور شرقي
  اقليم گرم  و خشك

غربي گسترش يابد. ولي با توجه به شرايط تابستاني، ساختمان ها بايد فشرده و مكغبي شكل باشد. در هر -مي تواند در طول محور شرقي
، درخت، پيچك و چفته مو) و هواي خنك شده به صورت، با بريدن قسمتي از اين مكعب و پر كردن حفره ايجاد شده با ساير (سايه ديوار

  وسيله تبخير اب سطح چمن، برگ درختان، حوض و فواره مي توان فضاي نسبتا مناسبي در ساختمان ايجاد كند.
  اقليم گرم  و مرطوب

اختمان در سايه كامل غربي درآيد. اگر در اين مناطق س-فرم ساختمان بايد كشيده باشد و به شكل مكعب مستطيل در امتداد محور شرقي
  قرار گيرد، پالن آن مي تواند آزاد و باز باشد.

  تعيين فرم ساختمانهاي بزرگ
بررسي تاثير افزايش حجم يك فرم در كاهش تاثير عوامل اقليمي در آن در مناطق چهارگانه اقليمي نشان مي دهد كه اگرچه اين تاثير در 

ارد، در مناطق گرم و مرطوب چنين نيست. بطور كلي در ساختمان هاي بزرگ، فرم و مناطق سرد و مناطق گرم و خشك اهميت فراواني د
  جهت قرارگيري در مرحله دوم اهميت قرار دارد.

) در مناطق سرد، فرم هاي بسته و فشرده و ساختمان هاي مكعبي شكل يا ساختمان هاي بهم چسبيده پشت به پشت در جهت محور 1
  اين مناطق بهتر از ساختمانها مرتفع باشد.شمالي جنوبي ارجحيت دارند. در 

غربي -) در مناطق معتدل، آزادي بيشتري در انتخاب وجود دارد ولي در هرصورت، فرم هاي قرار گرفته در جهت محور شرقي2
  مناسب تراند. 

گرم و مرطوب

گرم وخشك

معتدل
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 -يي كه با ضلع هاي شمالي) در مناطق گرم و خشك بهتر است از شكل هاي توپر و فشرده استفاده شود فرم هاي مكعبي شكل يا فرم ها3
غربي انهاس، مناسب تر است. ساختمانهاي مرتفع نيز نسبت به ساختمان هاي كوتاه ترجيح داده مي -جنوبي انها بزرگتر از ضلع هاي شرقي

  شوند.
ولي ساختمان غربي كشيده شده باشند، مناسب تراند. -) در مناطق گرم و مرطوب، ساختمان هايي كه بطور آزاد در جهت محور شرقي4

  جنوبي، چون در معرض تابش شديد آفتاب قرار دارند مناسب نيستند.-هايي در جهت محور شمالي
  انتخاب جهت قرارگيري ساختمان

  ) براي ايجاد بهترين شرايط حرارتي در داخل ساختمان بايد نماي اصلي ساختمان رو به جنوب باشد.1
را بطور يكنواخت تر دريافت مي كنند، ولي در تابستان گرم تر و در زمستان سردتر از  ) اگرچه نماهاي جنوب شرقي و جنوب غربي آفتاب2

  نماي جنوبي مي شوند.
  ) ديوارهاي شرقي و غربي در تابستان گرم تر و در زمستان سردتر از ديوارهاي جنوبي، جنوب شرقي و جنوب غربي مي شوند.3

زياد كه هوا معموال سرد است، ساختمان باسد در جهتي قرار گيرد كه حداكثر  بطوركلي، در مناطق سردسير و در عرض هاي جغرافيايي
  انرِژي خورشيدي را در طول سال دريافت نمايد.

  نكته مهم 
ساختماني كه داراي اتاق هايي در جهت هاي 
مختلف، ديوارهايي با مقاومت حرارتي متوسط تا زياد، 
سطوح خارجي سفيد و پنجره هايي مجهز به سايبان 
هاي موثر است و در مجموعه اي قرار دارد كه سطح 
خارجي تمام ساختمان هاي آن نيز سفيد است. حتي 
ديوارهايي كه در سايه قرار دارند، مقدار زيادي پرتو 
خورشيد را كه از سطوح اطراف منعكس مي شود، 
دريافت مي كند. ولي از انجا كه رنگ سفيد انرِي 

كند و  خورشيدي خورشيدي كمتري را كسب مي
جهت ديوارها تاثير كمي در تعيين دماي انها دارد. 
اين تاثير اندك را مي توان با عايق كاري ديوارها از 
بين برد. ولي اگر اين پنجره ها باز باشند، باعث ورود 
هواي خارج به داخل و در نتيجه تعويض هواي داخل 
مي شوند. البته اين تعويض هوا ارتباطي به جهت 

د و جهت قرارگيري ساختمان هيچ ساختمان ندار
  تاثيري در آن ندارد.

ولي اگر رنگ سطح خارجي ديوارهاي اين ساختمان 
تيره باشد، دماي اين سطوح به ميزان تابشي كه دريافت مي كند بستگي دارد. در اين حالت، جهت قرارگيري ساختمان تاثير زيادي دارد. 

د، تغييرات دماي سطح داخلي آنها به تغييرات دماي سطح خارجي مزديك تر و در نتيجه، هرچه ظرفيت و مقاومت حرارتي ديوارها كمتر باش
زياد  -به ويژه مقاومت حرارتي -تاثير جهت ساختمان در تعيين شرايط حرارتي هواي داخلي بيشتر مي شود. ولي اگر كميت اين دو عامل

  ارجي كمتر مي شود.باشد، تاثير جهت ساختمان در تعيين دماي سطوح داخلي ديوارهاي خ
  با توجه به مطالب فوق در مي يابيم كه جهت قرارگيري ساختمان را نمي توان بدون در نظر گرفتن رنگ سطوح خارجي تعيين كرد.

سفيد كردن ديوارها، هم ميزان جذب انرژي خورشيدي در آنها و هم تاثير كمي تابش آفتاب در گرم كردن ساختمان را به حداقل مي رساند 
و حداكثر و حداقل دماي فضاي داخلي را كاهش مي دهند ولي افزايش مقاومت و ظرفيت حرارتي ديوارهاي خارجي، انتقال حرارت از سطوح 

  سطوح داخلي را كاهش مي دهد. در نتيجه، حداكثر دماي هواي داخلي كاهش و حداقل دماي آن افزايش مي يابد.  گرم شده خارجي به
بنابراين، استفاده از رنگ هاي روشن براي سطح خارجي ديوارها در مناطق گرم و عايق كاري حرارتي ديوارهاي خارجي در مناطقي كه هوا 

  در زمستان سرد است، مفيد خواهد بود.
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  هويه مورد نياز و اقليمت
كه  -طرح ساختمان در اين مناطق بايدد بگونه اي باشد كه در آن ساختمان بتوان تهويه ي طبيعي ايجاد كرد. ولي در ماه هاي سرد زمستان

زان ممكن به دليل سرماي شديد و رطوبت كم هوا بايد ورود هواي خارج به داخل ساختمان را به حداقل مي -فصل بحراني مناطق سرد است
رساند. يكي از مشكالت عمده در فصل زمستان، جلوگيري از ايجاد تعريق بر روي سطوح داخلي است؛ زيرا با استفاده از تهويه طبيعي نمي 
توان از ايجاد تعريق جلوگيري كرد. براي جلوگيري از ايجاد تعريق بايد رطوبت ايجاد شده در داخل را بدون كاهش دماي هوا از ساختمان 

رج كرد. بهترين راه حل، نصب هواكش هاي برقي در قسمت هايي است كه بخار اب توليد مي شود. البته جلوگيري از ايجاد تعريق در خا
سطح شيشه ي پنجره ها تفريبا غير ممكن است. از اين رو براي جلوگيري از خيس شدن ديوار زير پنجره ها، در قسمت كف پنجره بايد 

از اين تعريق انديشيد. بنابراين تنها وظيفه تهويه ي طبيعي اين مناطق در فصل زمستان، تعويض هواي داخلي  تدابيري جهت دفع آب حاصل
  ساختمان به ميزاني است كه از ايجاد بوي بد جلوگيري كند.

ساختمان هاي اين  مشكل عمده در اين مناطق، رطوبت زياد هوا در تمام فصل هاي سال است. از اين رو، مهمترين عامل ايجاد آسايش ردر
  مناطق، برقراري و تداوم كوران در فضاي داخلي است.

ويه ) ارتفاع ساختمان از سطح زمين، يكي از عوامل تعيين كننده ميزان فشار باد بر ساختمان و در نتيجه، ميزان استفاده از باد در ايجاد ته1
اي اطراف خود هستند، نسبت به ساير ساختمان ها شرايط بهتري طبيعي در آن است. ساختمان هايي كه بلندتر از درختان و ساختمان ه

د براي تهويه طبيعي دارد. ولي اين ساختمان ها، در زمستان در معرض شديد باد و بارندگي قرار دارند و به همين دليل بايد تدابيري انديشي
  كه از نفوذ آب باران به داخل ديوارها جلوگيري شود.

وب به دليل اهميت ايجاد كوران، جهت ساختمان بايد با توجه جهت وزش بادهاي مطلوب بعمل آيد. البته اگر ) بطور كلي در مناطق مرط2
رنگ سطوح خارجي تيره يا پنجره ها بزرگ و بدون سايبان موثر باشد، توجه به تابش آفتاب و انرژي حاصل از آن در جهت هاي مختلف 

  شد، انتخاب جهت ساختمان با توجه به تابش آفتاب اهميت بيشتري مي يابد.اهميت فراواني دارد. هرچه پنجره ها بزرگتر با
  ) در مناطق مرطوب، طرح ساختمان بايد امكان ايجاد كوران در تمام اتاق ها را فراهم سازد.3

اهميتچنداني ندارد. ) افرايش اندازه پنجره ها بيش از حداقل اندازه مشخص، تا حدي كه بطور موثر در برابر تابش آفتاب محافظت شود، 4
حتي با استفاده از پنجره هاي كوچكي با توجه به وزش باد در محل مناسبي قرار گيرد،  مي توان در داخل ساختمان كوران ايجاد كرد . ولي 

. البته اگر امكان ايجاد كوران وجود نداشته باشد، پنجره هاي بزرگ در خنك سازي هواي داخلي هنگام عصر تاثير بسزايي خواهند داشت
  ايجاد سايبان هاي موثر براي اين پنجره ها اهميت زيادي دارد.

  دشوار است. -به ويژه در ديوارهاي شرقي يا غربي -ولي چنانچه اشاره شد، ايجاد سايه بر روي پنجره هاي بزرگ
ورود هواي گرم خارج به داخل، دماي هوا در مناطق گرم و خشك بايد ميزان تهويه طبيعي هنگام روز را به حداقل ممكن رساند. زيرا در اثر 

و سطوح داخلي نيز افزايش مي يابد. دماي سطوح و نفوذ هواي خارج به داخل از طريق درز پنجره ها در هواي اتاق به وجود مي آيد. و بدين 
ماي هواي سطوح داخلي، تهويه ترتيب، نيازي به باز بودن پنجره ها نيست. هنگام عصر و شب، به دليل پايين بودن هواي خارج نسبت به د

طبيعي امكان سريع خنك شده هواي داخلي را به وجود مي آورد.نياز به كوران هنگام عصر وشب ، وجود پنجره هاي باز شو را ضروري مي 
در عين حال ،  سازد . پنجره ها مي توان اندازه ي آنها را به قدري كوچك انتخاب كرد كه حرارت جذب شده از طريق آنها به حداقل برسد و

  امكان تهويه ي موثر فراهم شود. همچنين بايد به مسئله ي ورود گرد و غبار به داخل ساختمان نيز توجه كرد.
بطوركلي، مهمترين عامل ناراحتي انسان در مناطق مرطوب،  خيس ماندن پوست بدن است رعايت اصولي كه اقليم معتدل و مرطوب مطرح 

عمده اين دو منطقه، گرماي شديد هوا در مناطق گرم و مرطوب و اعتدال آن در مناطق معتدل و رطوب است.  شد، الزامي است. البته تفاوت
 براي كنترل هواي داخلي بايد از دستگاه تهويه مطبوع استفاده شود. بديهي است در اين سرايط بايد از ورود هواي گرم خارج به فضاي داخلي

حرارتي هوا بگونه اي باشد كه بتوان از تهويه طبيعي در كنترل و كاهش دماي داخلي استفاده كرد، جلوگيري كرد. در هر صورت، اگر شرايط 
  بهتر است نكات زير رعايت شود:

  ) ضرورت ايجاد كوران موثر در منطقه اي كه افراد حضور دارند.1
تمان ها نقش عمده اي دارد. همچنين، در اين ) پالن هاي باز و فضاهاي عريض و آزاد بين ساختمان ها، در ايجاد كوران موثر در ساخ2

  مناطق بهتر است ساختمان ها بر روي پيلوتي قرار گيرد.
 در اناق هايي كه معموالً قسمت باريكي از فضاي آن مورد استفاده قرار مي گيرد (مانند اتاق هاي خواب)، با انتخاب پنجره ي كوچكتر براي

منطقه مورد نظر متمركز ساخت. در اين مناطق، استفاده از درها و پنجره هاي بزرگ بسيار  قسمت رو به باد مي توان جريان هوا را در
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 5/1تا  5/0سودمند است؛ البته در صورتيكه در برابر تابش آفتاب، نفوذ باران و ورود حشرات محافظت شود. مناسب ترين ارتفاع كف پنجره، 
ارتفاع باالتري قرار گيرد، بهتر است از پنجره هاي افقي كه بازشوي آنها لواليي و به طرف متر از كف اتاق است و اگر به داليلي پنجره بايد در 

باالست، استفاده شود تا باد را به طرف پايين و منطقه موزد استفاده هدايت كند. در مناطق گرم و مرطوب، نصب توري جلوي پنجره براي 
است. ولي اين توري ها، ميزان تهويه طبيعي و سرعت جريان داخل اتاق را كاهش  جلوگيري از ورود حشرات به داخل اتاق ها تقريبا ضروري

مي دهند. به منظور كاهش اين تاثير بهتر است توري ها با كمي فاصله نسبت به سطح پنجره و در سطحي بيش از مساحت پنجره نصب 
ز امكان حفاظت پنجره ها و ديوارها در برابر تابش آفتاب و شود. در بيشتر موارد، با گسترش بام در سطحي بيش از سطح زير بنا مي توان ا

  برخوردار شد. -هر دو -ريزش باران

  
  


