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تنوع سايبان در معماري سنتي ايران

مهديه احمدي

چكيده

 در 20 تا 15بر اساس مطالعات انجام شده بين.  در شكل گيري محيط هاي طبيعي، واقعيتي شناخته شده است     تأثير مستقيم عوامل اقليمي
.  مصرفي هر كشور به مصرف فضاهاي مسكوني مي رسد، كه اين مقدار بيانگر هزينه اي بسيار و از بين بردن منابع طبيعي است انرژيصد كل
 به 20ي قرن معمار.  مي تواند منجر به صرفه جويي عظيمي در منابع محدود طبيعي باشدانرژيرداشتن گامي در جهت كاهش مصرف ببنابراين 

 باريك بيني ها و دقت نظرهايي است كه به عامل اقليم  ازواسطه ي اهميت بيش از حدي كه به تكنولوژي داده است عامل از بين بردن بسياري
در اين مقاله تالشي در جهت شناسائي . معماري توجه كمي مي شودليمي هر محل در ژگي هاي اقامروزه به وي.  است مربوطي سنتيمعماردر 

 فسيلي و بهره بردن از شرايط اقليمي در جهت تأمين آسايش در داخل فضاي زندگي بوده تا جلوه اي از انرژيروش هائي براي استفاده كمتر از 
. مورد توجه قرار گيرد1)تاوشوند( يا پنام ياسايه بانمعماري همساز با اقليم در ابنيه سنتي ايران همچون 

 در دو اقليمسايه بانبا استفاده از نقاله ي خورشيدي، طول .  در معماري سنتي ايران مورد بررسي قرار گرفتسايه بان اين نوشتار تنوع در
با توجه به رون هاي ايراني در ( در معماري ايران سايه بانندازه گيري شد و بهترين محل قرارگيرياگرم و خشك و همچنين گرم و مرطوب 

.ستمعماري ايران را پيرنيا به شش شيوه منحصر دانسته اهمانطور كه مي دانيم .مورد بررسي قرار گرفت) گذشته و حال

 اصفهاني-آذري - رازي -خراساني :بعد از اسالم - پارتي–پارسي :قبل از اسالم -

انواع رون ها در معماري سنتي ايران براي چگونگي قرارگيري ساختمان ها در اقليم هاي مختلف براي استفاده از نور خورشيد شامل سه نوع 
رون كرماني) 3رون اصفهاني      ) 2رون راسته)1:است

گيري از نور مزاحمروش هاي جلو

از پنام هائي عمودي نظر گرفته شده و حركت خورشيد و مزاحمت هائي كه گزش و گرماي آن ايجاد مي كرده،درخانه نسبت به رون هاي در
.  خرك پوش و چيزهاي ديگر نمونه هائي از آن مي باشندتابش بند،استفاده از ارسي،.و افقي استفاده مي شده است

 هاه بانسايانواع 

.      سايه بان ها ممكن است اثرات گوناگوني از قبيل كنترل تابش مستقيم آفتاب به داخل، كنترل نور، منظره و تهويه طبيعي داشته باشند
 بان  سايهاما. و قابل كنترل مي توانند بنا به ضرورت، انتقال نور و گرماي خورشيد را به نحو دلخواه كنترل نمايندسايه بان هاي متحرك 

عملكرد مشخصي دارند كه اين عملكرد به جهت و شكل هندسي ساختمان و همچنين تغيير موقعيت خورشيد در فصول مختلف هاي ثابت 
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مقدمه)1

عالوه بر آن نور . وجود حيات بر روي زمين محسوب مي گرددنور طبيعي كه حامل انرژي حيات بخش دروني است به عنوان يكي از منابع
و هواهاي متفاوت و يا در آبهاي متفاوت خود باعث تغيير چهره يك مكان شود زيرا نور در هر يك از فصول سالمي تواند با رنگ ها و جلوه

.در هر زماني از طول روز داراي چهره اي مخصوص به خود مي باشد

 با استفاده از نقاله ي سايه بان به دست آوردن عمق  ها وسايه بان، استفاده از آن، انواع  سايه بان     در اين نوشتار تاريخچه ي استفاده از 
 در دو اقليم گرم و خشك و گرم و مرطوب در ايران را مورد سايه بانگرديد بهترين محل قرارگيري خورشيدي بررسي خواهد شد و سعي خواهد 

.بحث و بررسي قرار دهيم

جمع بندي از معماري گذشته ايرانمعماري غير فعال خورشيدي،: واژه هاي كليدي)2

در غارها و پناه درختان و بين سنگ ها از خود محافظت انسان اوليه براي محفوظ ماندن از نيروهاي طبيعت از خود طبيعت كمك گرفت و 
او به تدريج آموخت كه سر پناه خود را دائمي تر سازد و بدين ترتيب تمدن هاي مختلف جهان،سبك ها و روش هاي معماري . مي كرد

ستفاده كرده به وسيله ي ااز شرايط محيطي آن ها به نفع خود . همان منطقه به كار مي برندآب و هوايي مخصوص به خود را با توجه به شرايط 
.آب خانه اي راحت تر ساختندآفتاب، باد و 

طبيعي براي راحت تر ساختن مكان زندگي بهره مي گيرد، معماري شرايطانتخاب جهت گيري، رنگ، نوع مصالح، فرم ساختمان سازي كه از
.غير فعال خورشيدي نام دارد

 آسايش در شرايط نظر مي رسد ما اين شكل معماري را كنار گذاشته ايم و از روش هاي مصنوعي براي تأمين  اما از زمان انقالب صنعتي به
است كه دوباره توجه معماران و اين . بلكه باعث تخريب محيط زيست نيز مي گردداست اين روش نه تنها گران . ساختمان استفاده مي كنيم

 گيري هرچه بيشتر و بهتر از عوامل طبيعي براي گرمايش و سرمايش ساختمان معطوف گرديده دست اندر كاران صنعت ساختمان به سمت بهره
. و چگونگي استفاده از نور خورشيد به صورت خالصه پرداخته مي شودسايه باندر اين مقاله به بحث . است

 معماري غير فعال خورشيدي)1-2

بهينه كردن كاركرد حرارتي ساختمان) 1-1-2

در بسياري از مناطق دور از انتظار نيست . استگام در طراحي براي گرمايش و سرمايش  طبيعي بهينه كردن كاركرد حرارتي ساختمان اولين 
:براي اين كار گامهاي زير بايد در نظر گرفته شود. كه تنها با يك افزايش دو برابر شدن راندمان حرارتي ساختمان را داشته باشيم

عايق كاري) 2جهت گيري) 1

محوطه سازي) 4 )سايه باناستفاده از ( تأمين سايه) 3

جهت گيري)  2-1-2

 براي يك ساختمان اين است بهترين جهت گيري.      جهت گيري مناسب براي يك سازه ي كار آمد از نظر حرارتي امري بسيار ضروري است
بيشتر پنجره ها رو به سمت .  جنوبي داراي حياط اصلي در قسمت جنوب باشد-  غربي طويل تر از امتداد در جهت شمالي- كه در جهت شرقي

ست و باعث اين گونه جهت گيري در مناطق نيمكره شمالي مد نظر ا. جنوب و تعداد كمي از آن ها در شمال و شرق و غرب قرار گرفته باشند
اين كار با حداكثر استفاده از تفاوت مسير فصلي خورشيد . حداكثر شدن گرمايش خورشيدي در زمستان و حداقل شدن آن در تابستان مي شود

.انجام مي شود
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عايق كاري) 3-1-2

عايق كاري نه تنها براي .  دومين گام در ارتقاي سطح راندمان حرارتي يك ساختمان كاهش فرار ناخواسته گرمايش به روش انتقالي است
بسياري از خانه ها از لحاظ عايق كاري بسيار وضعيت نا . است الزم ديوارها و سقف بايد انجام شود بلكه براي كف ها، پنجره ها و درها نيز

شيشه هاي دو جداره حداقلي است كه بايد در عايق كاري پنجره ها . مطلوبي دارند كه همين نكته باعث هدر رفتن مقادير زيادي انرژي مي گردد
.رعايت شود

 )سايه باناستفاده از ( تأمين سايه) 4-1-2

بسيار اهميت ايجاد سايه . وكنترل آفتاب يك امر مهم براي جلوگيري از فزون گرمايش در فصل تابستان است )سايه باناستفاده از (  سايه  ايجاد
 خارجي هزينه سايه بانمهم است، زيرا بسياري از هزينه ها را مي توان با جهت دادن مناسب به ساختمان كامال حذف كرد و يا با استفاده از يك 

. كاهش داد3/1ها را به كمتر از 

)1تصوير (

سازيمحوطه) 5-1-2

محوطه سازي مي تواند باعث تأمين سايه در .  انجام دادانرژيبا محوطه سازي مناسب اطراف ساختمان مي توان صرفه جوييهاي زيادي در 
باشد، همچنين مي توان نسيم هاي خنك را در تابستان دريافت و به سمت ساختمان تابستان و به عنوان محافظي در برابر باد در زمستان 

)1تصوير .(مناطق مهم ساختمان، براي كنترل توسط محوطه سازي ديوار ها و پنجره هاي شرقي و غربي هستند. هدايت كند

جمع بندي از معماري گذشته ايران) 2-2

 معماري نيست كه در آن پستي و كوچكي راه داشته باشد در معماري ايران چه قبل از دوره اسالم چه بعد از آن هميشه خالقين معماري معماري ايران،"
براي معماران ايراني نوع مصالح از . سعي در بزرگ نمودن و عظمت دادن به معماري بوده كه با نگاهي كوتاه مي توان اين سير را در معماري ايران ديد

اهميت كمتري بر خوردار بوده ولي در اصولي ساختن و ايجاد فن در ساختمان كوشا بوده اند معماري ايراني را مي توان از طريق بزرگي حجم ولي با مردم 
2".ري آن شناختبودن آن، از سادگي خارج بنا و پيچيدگي فضاي داخل آن ، ساخت فضا در بي زماني وپر محتوا و داراي عرفان در فضا با توجه به كارب

.معاصر مي باشد كه دو مورد از قبل از ورود اسالم و چهار مورد از بعد از ورود اسالم تا ستمعماري ايران را پيرنيا به شش شيوه منحصر دانسته ا

 پارتي–پارسي :قبل از اسالم -

 اصفهاني–آذري - رازي -خراساني :بعد از اسالم -

 استفاده از نور خورشيد شامل سه نوع ر معماري سنتي ايران براي چگونگي قرارگيري ساختمان ها در اقليم هاي مختلف برايانواع رون ها د
رون كرماني)   3رون اصفهاني)  2رون راسته)1:است

. ، يزد و تبريز داشته ايم، تهرانكاشانمانند آنچه در شهرهاي . جنوب غربي مي داده است–، به بنا جهتي شمال شرقيرون راسته"
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. اصفهانمانند شهر. جهتي از شمال غربي به جنوب شرقي داردرون اصفهاني

3". از اين رون استفاده شده است،و شهر همداندر كرمان . غربي دارد– جهتي شرقيرون كرماني

روش هاي جلوگيري از نور مزاحم)3

از پنام هائي ظر گرفته شده و حركت خورشيد و مزاحمت هائي كه گزش و گرماي آن ايجاد مي كرده،در خانه نسبت به رون هاي در ن
نورگيري از سقف،.   خرك پوش و چيزهاي ديگر نمونه هائي از آن مي باشندتابش بند،استفاده از ارسي،.عمودي و افقي استفاده مي شده است

اين نوع نورگيري همراه با رنگ ماليم ديوار و  بر اين،عالوه.قيم آفتاب به بعضي از فضاها استيكي ديگر از كارها براي جلوگيري از تابش مست
دليل كور كردن جبهه غربي،آفتاب شديد (از طرفي ديگر بدليل كور كردن جبهه غربي خانه.سقف اتاق ها آرامش خوبي را بوجود مي آورده است

.گيرندفضاهاي پشت اين قسمت از سقف نور مي بعد از ظهرها، و جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب )آن مي باشد

4".كال عايق يا مانعي براي رسيدن چيزي مزاحم از يك جسم به جسم ديگر استعايق،: پنام ":پنام) 1-3

ه مي كنيم بخشهايي از آنها رو به شرق همانگونه كه در خانه هاي يزدي مشاهد. در بر ميگيردعايق صدا است و هر سه را، حرارتي، پنام يعني عايق رطوبتي"
اما متمايل به جنوب در اين بخش ها اتاقهايي ساخته شده در نما تابش بند دارند در اتاقهاي سه دري وپنج دري با زحمت و مخارج زياد تابش بندها را را كه 

اتاق غرق آفتاب ميشود ولي در ساعتهاي اوليه صبح تابستان خورشيد از با وجود اين تيغه ها در زمستان ها .  هستند ساخته اندتيغه هاي باريك عمودي و افقي
5".كندوحداقل درساعات اوليه صبح ازاتاق ها مي توان استفاده كردبه داخل اتاقها جلوگيري مييدواين تيغه ها ازتابش آفتاب گوشه جنوب شرقي بيرون مي آ

)2تصوير (

تابش آفتاب) 4

.  ميكرون مي باشد3 تا 28/0اين اشعه داراي طول موجهاي مختلفي بين . عه الكترومغناطيسي است كه از خورشيد ساطع مي شود    آفتاب اش
)2تصوير (.طيف نور خورشيد به طور وسيعي به سه قسمت ماوراء بنفش، قابل رويت و مادون قرمز تقسيم شده است

تأثير تابش آفتاب بر منطقه آسايش) 1-4
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)3تصوير (

)4تصوير                (

كه اثر بيولوژيكي آن نتيجه تابش اشعه ماوراء بنفش و اثر حرارتي آن نتيجه تابش اشعه مرئي . ثير آفتاب دو اثر بيولوژيكي و حرارتي بر انسان مي گذاردأت"
در شرايطي كه دماي هوا كمتر از . ثير حرارتي تابش آفتاب بر منطقه آسايش مي باشدأه در اين قسمت مورد نظر است تآنچ. و مادون قرمز بدن انسان است

بدين ترتيب كه در دماهاي . ، تابش آفتاب مي تواند باعث گسترش منطقه آسايش گردد)محدوده پايين خط سايه در تصوير مذكور( درجه سانتي گراد است21
ي خود را از دست مي دهد، اگر گرماي تلف شده با اثر حرارتي تابش  آفتاب جبران شود، راحتي انسان تأمين گرديده و شرايط فوق نيز در پائين كه بدن گرما

)4تصوير (و)3تصوير  (6".محدوده منطقه آسايش قرار خواهد گرفت

تابش آفتاب و تأثير آن بر ساختمان و محيط اطراف) 2-4
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)5تصوير (

تابش آفتاب

اما از آن جا كه اين نور سرانجام به حرارت تبديل مي شود، بايد . نور خورشيد هميشه براي ايجاد روشنائي طبيعي در يك ساختمان مورد نياز است"
)5تصوير   (7".تابش مورد نياز براي هر ساختمان با توجه به نوع آن ساختمان و شرايط اقليمي محل آن تعيين گرددميزان 

آفتاب بر پنجرهتابش) 5

     پنجره هاي يك ساختمان در تغيير دماي هواي داخل آن تأثير فراواني دارند، مخصوصا وقتي آفتاب بطور مستقيم به داخل بتابد اثر حرارتي
.پنجره خيلي بيشتر از ديوار ها بوده و فضاي داخلي بالفاصله پس از دريافت تابش آفتاب گرم مي شود

:اين پنج نوع اشعه به ترتيب اهميت عبارتند از.  به طور كلي تابش آفتاب با ساطع شدن پنج نوع اشعه يك ساختمان را تحت تأثير قرار ميدهد"

اشعه مستقيم با طول موج كوتاه) 1

 اشعه پراكنده شده از آسمان با طول موج كوتاه)2

اشعه منعكس شده از سطوح اطراف با طول موج كوتاه ) 3
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)بازتاب حرارتي(اشعه ساطع شده از سطح زمين و اجسام گرم شده با طول موج بلند) 4

8")بازتاب حرارتي(اشعه ساطع شده از ساختمان با طول موج بلند)5

ان در يك ساختمسطوح قائم)  6

اين ديوار ها از شهريور .  بيشترين مقدار تابش آفتاب را در آذر ماه و كمترين مقدار آن را در خرداد دريافت مي كنند ديوار هاي جنوبي)1-6
ابش  بعدازظهر مورد ت3 صبح تا 9ديوارهاي جنوبي در اواسط تابستان از ساعت . تا اسفند تابش آفتاب را از طلوع تا غروب دريافت مي نمايند

. حداكثر تابش آفتاب بر روي اين ديوارها در ظهر صورت مي گيرد. آفتاب قرار مي گيرند

در تابستان .  اين ديوارها در زمستان بيشتر از تابستان مورد تابش آفتاب قرار مي گيرندديوار هاي جنوب شرقي و جنوب غربي) 2-6
.  بعدازظهرصورت مي گيرد4تا 3 جنوب غربي بين ساعت  صبح و بر ديوارهاي9 تا8 بين ساعت  جنوب شرقيحداكثر تابش آفتاب بر ديوارهاي
. بعدازظهر هستند3تا 2 صبح و10تا9در زمستان اين ساعات به ترتيب

ديوار شمالي فقط بين ماههاي . اين ديوارها در زمستان كمتر از تابستان مورد تابش آفتاب قرار مي گيرندديوار هاي شرقي، غربي) 3-6
.دين تا شهريور و در صبح زود و آخرين ساعات بعدازظهر مورد تابش آفتاب قرار مي گيرندفرور

. ميزان تابش آفتاب در سطوح مختلف و در عرض هاي جغرافيائي متفاوت است پس نتيجه مي گيريمـ

) 6تصوير                                 (

ش هاي محاسباتي، دياگرام هائي را به صورت نقاله بدست آورده و ارائه نموده است كه به وسيله آنها مي توان مقدار با استفاده از رو» ويكتور الگي  «"
انرژي خورشيدي مستقيم، پراكنده شده و منعكس شده اي كه بر سطوح خارجي يك ساختمان با موقعيت هاي گوناگون و در عرض هاي جغرافيائي متفاوت 

)  6تصوير (9".مي تابد بدست آورد

ثير سايه بانأت) 7

ايجاد سايه بر روي پنجره ها يا يك ديوار شيشه اي از تابش مستقيم آفتاب به سطح شيشه جلوگيري نموده و در نتيجه حرارت ايجاد شده، ناشي از "
10".مقدار اين تقليل حرارت به محل سايه ايجاد شده بستگي دارد. تابش آفتاب، در فضاي پشت شيشهبه مقدار قابل مالحظه اي كاهش مي يابد
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)7تصوير (

ارت به ندرت از وقتي سايه بر سطح خارجي شيشه ايجاد شود، چون انتقال حرارت در چنين حالتي به شكل هدايت و تابش خواهد بود و انتقال حر
شيشه انجام مي شود و نيز اجسام شفاف اشعه با طول موج بلند را از خود عبور نمي دهند، مقدار بسيار كمي از انرژي حرارتي خورشيد به فضاي 

مي شود اما هنگامي كه براي جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب به داخل از پرده كركره اي كه در داخل نصب . پشت شيشه انتقال مي يابد
پرده پس از گرم شدن . استفاده شود، اشعه مستقيم خورشيد از شيشه عبور كرده و پرده كركره اي را تحت تأثير اثر حرارت خود قرار مي دهد

 داخليحرارت خود را به وسيله امواج با طول موج بلند با اطراف انتقال مي دهد، و اين حرارت چون نمي تواند از شيشه عبور نمايد فقط به فضاي
)7تصوير . (انتقال يافته و باعث گرم شدن اين فضا مي شود

 هاسايه بانانواع) 8

از آنگاه كه .ه و سد نور شديد آفتاب مورد استفاده قرار مى گرفتنداولين نمونه هاى آن با اهداف صرفاً كاربردى و تنها به جهت پوشاندن پنجر
ين چيزي كه ناگزير از فراهم كردن آن بودند سر پوش هايي بود كه بتواند مانند غار اولمردم غارها در دامنه كوهها و ميان دشتها پراكنده شدند 

.باشد

)8تصوير (
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سايه بان هاي . ندسايه بان ها ممكن است اثرات گوناگوني از قبيل كنترل تابش مستقيم آفتاب به داخل، كنترل نور، منظره و تهويه طبيعي داشته باش"
عملكرد مشخصي سايه بان هاي ثابت اما . و قابل كنترل مي توانند بنا به ضرورت، انتقال نور و گرماي خورشيد را به نحو دلخواه كنترل نمايندمتحرك 

)8تصوير  (11".دارند كه اين عملكرد به جهت و شكل هندسي ساختمان و همچنين تغيير موقعيت خورشيد در فصول مختلف بستگي دارد

 هاسايه بانمحاسبه عمق)9

:براي محاسبه به روش زير توجه مي كنيم. مي باشد محاسباتي ، روشمناسب ترين روش

)10تصوير( )9تصوير(

)12تصوير()11تصوير(
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ابتـدا عـرض جغرافيـايي آن منطقـه ي     . م ترين عوامل تعيين كننده ي موقعيت خورشيد و زواياي تابش آفتاب است عرض جغرافيايي يكي از مه    
28´براي مثال زاهدان كه داراي عرض جغرافياي.  با همان عرض جغرافيايي را مي يابيم)9تصوير (نقاله ي خورشيدي. مورد نظر را پيدا مي كنيم   

 فروردين، تير، شهريور و غيره را روي نمودار انتخاب كرده، نمودار زمان در سال را با سـاعت انتخـاب شـده                       سپس زمان در سال را مثال     . است29ْ
را به دست مي آوريم، زاويه ي خطي كه از مركز روي نقطه ي تالقي با شمال جغرافيايي سـاخته  » وتتآلتي«تالقي مي دهيم و زاويه ي تابش يا  

)12-11-10-9تصويرهاي  (.اشدمي ب» آزيموت«مي شود جهت تابش ما يا

.راه دوم استفاده از فرمول است

L 29  28ْ´ =عرض جغرافيايي زاهدان H زاويه ي تابش Z زاويه ي افقي T ساعت مورد نظر كه به درجه تبديل مي گردد

SIN H= SIN L*SIN D + COS L*COS D*COST

SIN Z = SIN T*COS D/ COS H

ساعت مورد نظر1817161514131211109876

تبديل به درجه90  75ْ  60ْ    45ْ  30ْ 15ْ   0ْ   15ْ  30ْ     45ْ  60ْ 75ْ 90ْْ

:ورشيدي را در ماه هاي مختلف انجام مي دهيم حال محاسبه ي زواياي خ

d = 11  37ْ´26´´ : بهارمحاسبه ي زواياي خورشيدي براي روز اول 

L 29  28ْ´ =عرض جغرافيايي زاهدان Hزاويه ي تابش Z زاويه ي افقي T ساعت مورد نظر كه به درجه تبديل مي گردد

      ساعت مورد نظر1816�15�14�13�12�11�10�9�8�7�6-17-   تبديل به درجه90  75ْ    60ْ    45ْ    30ْ  15ْ  ْ 0   ْ-15   ْ-30  ْ-45   ْ -60  ْ-75   ْ-90                                              ْ

��6�����������00�00́ 00´´    Z=90�00́ 00´´ ��9 ���37�59´54´´    Z=116�11́ 36´´ ��12������������60�22́ 00´´    Z=180�00́ 00´´

��7�����������12�01́ 22´´    Z=97�30́ 22´´ ��10 �����48�56́ 16´´    Z=130�25́ 55´´

��8����������25�48́ 20´´    Z=105�51´18´´ ��11 �������57�14́ 36´´    Z=151�25́ 22´´

d = 23  30ْ´00´´ : تابستان اولمحاسبه ي زواياي خورشيدي براي روز

��6����������11�18́ 43´´    Z=69�15́ 54´´ ��9�������������49�31́ 42´´    Z=87�30́ 42´´ ��12������������84�02́ 00´´    Z=180�00́ 00´´

��7�����������23�45́ 12´´    Z=75�25́ 11´´ ��10�����������62�34́ 29´´    Z=95�25́ 15´´

��8 ���36�32́ 20´´    Z=81�17́ 40´´ ��11�����������75�19́ 29´´    Z=110�27´55´´

d = 11  37ْ´26´´:محاسبه ي زواياي خورشيدي براي روز پاييز 

��6�����������00�00́ 00´´    Z=90�00́ 00´´ ��9�������������37�59́ 54´´    Z=116�11́ 36´´ ��12������������60�22́ 00´´    Z=180�00´00´´

��7�����������13�01́ 22´´    Z=97�30́ 32´´ ��10�����������48�56́ 16´´    Z=130�25́ 55´´

��8����������25�48́ 20´´    Z=105�51´18´´ ��11 ����57�14́ 36´´    Z=151�25́ 22´´
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d = -11  37ْ´26´´:محاسبه ي زواياي خورشيدي براي روز زمستان 

��6����������11�18́ 43´´    Z=110�44´54´´ ��9�������������21�37́ 06´´    Z=135�46́ 16´´ ��12������������37�02´00´´    Z=180�00́ 00´´

��7�����������00�36́ 05´´    Z=117�38́ 33´´ ��10�����������29�41́ 25´´    Z=148�08́ 29´´

��8����������11�42́ 58´´    Z=125�47´49´´ ��11�����������36�06́ 17´´    Z=163�08́ 04´´

اي مختلف يك ساختمان  ي  روي ديوار هژ     محاسبه ي مقدار انر

)اين مقدار براي ديوار شرق و غرب به يك ميزان است(

ارديبهشت و مرداد
درجه شرقي10ديوار يژانر

18 6 0
17 7 20
16 8 50
15 9 80
14 10 95
13 11 100
12 12 90
11 13 75
10 14 50
9 15 15

8/5 15,5 0
ارديبهشت و مرداد ارديبهشت و مرداد

درجه شرقي20ديوار يژانر درجه شرقي30ديوار يژانر
18 6 0 18/5 5/5 0
17 7 10 18 6 15
16 8 85 17 7 75
15 9 110 16 8 115
14 10 115 15 9 135
13 11 105 14 10 130
12 12 95 13 11 115
11 13 60 12 12 80
10 14 20 11 13 40
9/5 14/5 0 10/25 13/75 0

ارديبهشت و مرداد ارديبهشت و مرداد
درجه شرقي40ديوار يژانر درجه شرقي50ديوار يژانر

18/5 5/5 0 18/5 5/5 0
18 6 25 18 6 35
17 7 100 17 7 125
16 8 140 16 8 165
15 9 155 15 9 175
14 10 145 14 10 150
13 11 120 13 11 115
12 12 75 12 12 65
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11 13 15 11 13 0
10/75 13/25 0

ارديبهشت و مرداد ارديبهشت و مرداد
درجه شرقي60ديوار يژانر درجه شرقي70ديوار يژانر

18/5 5/5 0 18/.5 5/5 0
18 6 40 18 6 45
17 7 135 17 7 150
16 8 185 16 8 195
15 9 180 15 9 190
14 10 155 14 10 155
13 11 110 13 11 105
12 12 50 12 12 30

11/25 12/75 0 11/5 12/5 0
ارديبهشت و مرداد ارديبهشت و مرداد

درجه شرقي80ديوار يژانر )غربي(درجه شرقي90ديوار يژانر
18/5 5/5 0 18/5 5/5 0

18 6 50 18 6 50
17 7 150 17 7 165
16 8 210 16 8 220
15 9 190 15 9 185
14 10 150 14 10 135
13 11 95 13 11 80
12 12 15 12 12 0

11/75 12/25 0

ارديبهشت و مرداد بان و بهمنآ
ي ژمقدارانر ساعات مربوط به ديوار جنوبي يژانر شرقي درجه10ديوار

0 7/5 17/5 6/5 0
15 8 17 7 35
45 9 16 8 105
70 10 15 9 150
80 11 14 10 175
85 12 13 11 180
80 13 12 12 175
70 14 11 13 160
45 15 10 14 125
15 16 9 15 90
0 16/ 5 8 16 45

7 17 12
آبان و بهمن 6/5 17/5 0

يژانر درجه شرقي20ديوار يژانر درجه شرقي30ديوار
17/5 6/5 0 17/5 6/5 0

17 7 125 17 7 50
15 9 165 15 8 150
14 10 185 14 9 180
13 11 180 13 10 195
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12 12 170 12 11 185
11 13 140 11 12 155
10 14 100 10 13 115
9 15 55 9 14 95
8 16 15 8 15 20

7/5 16/5 0 7/5 15/5 0
آبان و بهمن آبان و بهمن

يژانر درجه شرقي40ديوار يژانر درجه شرقي50ديوار
17/5 6/5 0 17/5 6/5 0

17 7 60 17 7 65
16 8 155 16 8 170
15 9 195 15 9 210
14 10 200 14 10 195
13 11 175 13 11 165
12 12 135 12 12 115
11 13 85 11 13 55
10 14 30 10 14 0

9/25 14/75 0
آبان و بهمن آبان و بهمن

يژانر درجه شرقي60ديوار يژانر درجه شرقي70ديوار
17/5 6/5 0 17/5 6/5 0

17 7 70 17 7 70
16 8 175 16 8 175
15 9 205 15 9 205
14 10 185 14 10 185
13 11 150 13 11 150
12 12 90 12 12 90
11 13 25 11/25 12/75 0

10/5 13/5 0
آبان و بهمن آبان و بهمن

يژانر درجه شرقي80ديوار )غربي( درجه شرقي90ديوار يژانر
17/5 6/5 0 17/5 6/5 0

17 7 75 17 7 75
16 8 175 16 8 160
15 9 180 15 9 165
14 10 155 14 10 125
13 11 100 13 11 70
12 12 30 12 12 0

11/5 12/5 0
آبان و بهمن آبان و بهمن

جنوبي ديوار يژانر ي ژمقدارانر ساعات مربوط به ديوار جنوبي
17/5 6/5 0 0 7/5

17 7 25 20 8
16 8 80 45 9
15 9 120 70 10
14 10 155 77 11
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13 11 175 80 12
12 12 180 77 13
11 13 175 70 14
10 14 155 45 15
9 15 120 20 16
8 16 80 0 16/5
7 17 25 7/5

6/5 17/5 0 8

.ر حسب متر مي باشدكه اين عدد عمق سايه بان را به ما مي دهد، كه ب به دست مي آوريم عدديبعد از به دست آوردن اين اعداد، در فرمول زير قرار داده و 

)13تصوير                                (

D= تابش=Z عمق سايه بان   / D=h*cos (Z+N)                 جهت TAN ß     

h= ارتفاع پايه  ß = =N زاويه تابش  )13تصوير ( زاويه بين خط عمود بر پنجره و جنوب حقيقي 

نتيجه گيري)10

اگر چه مصرف سوخت .  فسيلي به صورت تصاعدي رو به افزايش بوده استانرژيه ژ و به ويانرژياز زمان انقالب صنعتي اتكاء بشر به 
 فسيلي انرژيات صنعتي و فراهم ساختن شرايط آسايش محيطي براي انسان بسيار حياتي و ضروري بوده، ولي در عين حال، مصرف جهت توليد

باعث آلودگي و تخريب محيط زيست شده است كه نتيجه آن، به مخاطره افتادن زيست بوم وادامه ي حيات دركره ي زمين است در نتيجه 
آب و هوايي هر منطقه و طراحي و ساخت فضاهاي مسكوني با نظر به اين نكته مي تواند باعث آسايش، رفاه و قليم و شرايط اتوجه به مسئله 

.   شودانرژيصرفه جويي هاي عظيمي در هزينه و 

 را بانهاي مناسب جهت كنترل نفوذ آفتاب به داخل ساختمان در ماههاي گرم ساله  پيش بيني ساي كهردراحي يك ساختمان بايد دقت كدر ط
، ادراكي و تجربي، پس از تحقيقات صورت گرفته و بررسي هاي انجام شده به طرق استنباطيسايه بان بهترين محل قرارگيري .ادانجام د

شرق و غرب ، جنوب در ضلع هاي به ترتيبور،كدر دو اقليم مذ از افراد اهل فن، بخانه اي و پركردن پرسشنامه هاي متنوعهمچنين مطالعات كتا
 با فرمول هاي ارائه گرديده و همچنين زاويه ي . را داريمچه جهتي بيشترين تابش نور در مدت زمان طوالني تربايد دقت داشت در  ومي باشد

 آن مكان، محل قرارگيري سايه بان و عمق آن را به عرض جغرافيايي و )يا همان رون ها(به جهت تابش خورشيدقرارگيري آن محل نسبت 
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زمستان از گرماي خورشيد بتوان مي بايد طوري باشد كه در تابستان از ورود نور مزاحم جلوگيري كرده و در مختلف هاي و در زمانآوردهدست 
.نمود استفاده به راحتي

ي ميزان انتخاب گرديد و در اين دو اقليم به طور انتخاب)گرم و مرطوب–گرم و خشك (در اين تحقيق با توجه به اينكه دو اقليم گرم ايران
با بررسي تعدادي از خانه هاي اين شهر به اين نتيجه رسيده . ي خورشيد بر سطح شرق، غرب و جنوب خانه هاي زاهدان را محاسبه كرديمژانر

 به دليل زياد بودن زمان تابش و (. دارد بيشترين ميزان را به ترتيب غربي جنوبجنوب شرقي و، شد كه عمق سايه بان در جهت جنوب
.ي متر نيستنتهمچنين در اين ضلع ها باال آمدن سطح كف پنجره بيش از سي سا.)بر اين ضلع ها زاويه ي تابش ن نفوذ پذيري بيشترهمچنين

 وارد نشدن شن با بادهاي اين دو منطقه كه اصطالحا به آن شن باد مي گويند،و تجمع آن ها مي توان از جمله دالئل اين نحوه ي قرارگيري را
.ه تا اين ارتفاع و ديگري وارد نشدن آب و شب باران هاي باريده شده در اواخر پاييز و اوايل در اين مناطقدر زير پنجر
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؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانتاريخ هنر معماري ايران در دوره اسالمي؛ 1371؛محمد يوسف؛ كيانيـ 

 انتشارات علمي فرهنگيمنوچهر مزيني؛: معماري؛ مترجم فضا، زمان،؛1374چهارم ؛ چاپ  زيگفريد؛ گيدينـ

قليمي ابنيه سنتي ايران؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانا؛ بررسي 1384سومچاپ قباديان؛ وحيد؛ ـ 
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