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  چکیده

از هر نظر برای ایجاد آسایش  هر منطقه جغرافیایی همساز با اقلیمیا  معماری سازگار

بحی  مصیرا انیرای از  همچنیی  در و های مسکونیساختمانن اای ساکنبر اقلیمی

در ایی  پیهوهش بیا اسیت اد  از  ،در همیی  راسیتا. اسیتاهمیت بسزایی برخیوردار 

راینیو و مشیاور  هایافزارکارگیری نرمهشهر مشهد و با ب، EPWهای استاندارد  داد 

یک منطقه دلخیوا  بعدی سهزی سابا است اد  از مدل ، به تحلیل ساعات آفتابیاقلیمی

جهت باد، درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی، همچنی   .پرداخته شد از شهر مشهد

و در انتهیا اراهیه بهتیری   شیدبررسیی ( UTCI)میزان آسایش اقلیم حرارتی جهیانی

بیا اسیت اد  از اسیتاندارد  طراحی معماری سازگار با اقلیم شهر مشیهدراهبردها برای 

(ASHRAE 55)،  و سرعت باد غالیب از حی  سمت . شدراهبرد خلاصه  بیستدر

درمعیر  وز   عمومیاًی هستند که قجهات جنوب و جنوب شردر شهر مشهد نیز 

ساعت خواهد  020فصل زمستان با رقمی بالغ بر آن در بیشتری   کهباد ملایم هستند 
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 0.254بیا  یهیای دترتیب بیه ما درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی به بیشینه بود.

طیورکلی و در مقییا  بیه .متعلق استروز درجه  16.59تیر ما  با رقم درجه روز و 

درجیه  64457درجیه روز در مقابیل  139753با رقم مایشی ردرجه روزهای گ ،سالانه

نیییز  (UTCIشییاخ) ) هییای حرارتیییتنشدر بررسییی ارد. روز سرمایشییی قییرار د

 میا  طیور خیاا اردیبهشیتو بیه سیتانفصول بهیار و تاب ،توان گ تمی طورکلیبه

هیای سیرمایی تنشبیشتری  بهم   ما  و هستندتنش حرارتی بدون محدود   بیشتری 

 درصد از ایام سال تنش حرارتی وجود نخواهد داشت. 07540 در ،طورکلیبه .داردرا 

هش به کیاهمساز با اقلیم در شهر مشهد با توجه طراحی معماری  برثر ؤم یراهبردها

ها و منیاب  فعیالی پا افزایش رطوبت از طریق مههای گرم سال، ت هوا در ما رطوب

هیای سیرد سیال می  گرمیا در ما أدر راسیتای تی. هسیتندها نمانظیر کولر آبی و آب

هیای ها در ضیل  جنیوبی و اسیت اد  از پنجر تمانخسیا توان با جانمایی مناسیبمی

ا و نیور خورشیید در راسیتای کیاهش به بهتری  نحو  از گرمی ،گسترد  در ای  ضل 

  .شدمند مصرا انرای و سازگاری اقلیم و معماری بهر 

مصرا ، تنش حرارتی، نیاز حرارتیطراحی معماری، سازگاری با اقلیم، : هاکلیدواژه

 .انرای

 مقدمه. 5

ها، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش مصرا انرای در سیاختمانکرد که توان اظهار می

هیای گرمایشیی و معماری همساز با اقلیم است. به حداقل رسیاندن مصیرا انیرای توجه به

تیوان بیه دو سرمایشی از ضروریات طراحی اقلیمی است. ازجمله اهداا طراحی اقلیمیی میی

و  حرارت درونی سیاختمان و ن یوآ آن بیه خیار  از آن نشدن هدا عمد  اشار  کرد: اتلاا

در  .های سمت جنوبیواسطه پنجر مت خورشید بهچه بیشتر حرارت از س جذب هر همچنی 

اتلیاا انیرای و حیرارت از داخیل  ،فصول گرم سال نیز با توجه به ضرورت سرمایش محیط

، 1339، 1)واتسیون شودمحیط ساختمان به محیط پیرامونی آن امری لازم و ضروری دانسته می

                                                      

1. Watson 
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رات بازگشت انسان به طبیعیت طراحی معماری سازگار با اقلیم از ثم ،به بیان بهتر ؛(149 ا.

های نه ته در ای  بخش از طراحی شهری و معماری تر به ظرفیتو همچنی  نگاهی خردمندانه

ثیر اقلیم بر آسایش انسیان و سیاخت سیکونتگا  منطبیق بیا أموضوع ت ،آکر است شایاناست. 

صل اساسی در گردد و امیموضوعی دیرینه و به لحاظ تاریخی به قرن چهارم پیش از میلاد باز

چیه  رچنی  بحثی برمبنای به حداقل رساندن نیاز به گرمایش و سرمایش مکانیکی و است اد  ه

)فیضیی  اسب با هر اقلیم اسیتنهای طبیعی و همچنی  تکیه بر معماری بومی مبیشتر از انرای

 (.121 ، ا.1939و همکاران، 

که نگاشته شد  است ات بسیاری کتب و مقال ،در ارتباط بی  اقلیم و معماری سازگار با آن 

برای اولی  بار نمودار زیسیت ( 1364) 1ترجونگ ؛کرد آکر ای  موارد راتوان ها میازجمله آن

پایه شاخ) آسایش اقلیمی که حاصیل خروجیی پیارامتر دمیا و رطوبیت نسیبی  اقلیمی را بر

رگیری شیرایط کیاهنحو  بیبه بررسی  (1337) 9نگوو چ 2هیو ،در پهوهشی .کرداراهه  ،شدمی

سیازی انیرای هیهای معماری و انرای از طریق شیبکنگ در توسعه طراحیاقلیمی محلی هنگ

در پهوهشی به مطالعه اثر تغییرات پوششی سیط  زمیی   (.244) 0. امانوهلندساختمان پرداخت

کیه تغیییرات نیوع  کیرددر برآورد آسایش حرارتی در شهر کلمبو سریلانکا پرداخت و اظهیار 

ها روندی افزایشی را در برآورد آسیایش ها وجاد ساختمان ویه بهط  زمی  روند و پوشش س

را بیر  یمعمیار یاثرات طراح( در پهوهشی 2413) و همکاران .کُچ است. حرارتی ایجاد کرد 

در راستای اراهه راهبیردی  یدیو دودکش خورش زیمانند جهت، عمق اتاق، دهل رفعالیغ هیتهو

در  یبراسیا  مطالعیات میورد آنیان .کردنید یابییارز ختمان میدار مناسب برای طراحیسیا

درمیورد  یسیازهیو شیب یجیدانشگا  م یبرتیمونت ورت، بر  لیدر دانشگا  د نزیساختمان کوه

 طیزمان در شراهم تیفعال یبرارا سه ساختمان   یا ، یدر چ یطیمحستیساختمان خوابگا  ز

 کیه کردندپس از مطالعات خود اظهار  هاآن .ردندکانتخاب  یحرارت شیو آسا یمیمختلف اقل

                                                      

1. Terjung 

2. Hui 

3. Cheung 

4. Emmanuel 

5. Cuce 
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هیوا در  تیی یو بهبیود ک شیبیر سیرمابسزایی  ریتأث دنتوانیمتقاط  م هیطرفه و تهوکی هیتهو

هیا اتاق عمقکه ارت اع و  یبه شرط ؛دنمختلف داشته باش یمدار  با عملکردها یهاساختمان

 چهیار پیارامترکیه  کردند( عنوان 2421) نو همکارا 1لی ،ایدر مطالعه شود. یطراح یدرستبه

انتقیال  بیضیر ،یخیارج واریید قیازجملیه ضیخامت عیا های سبزثر در طراحی ساختمانؤم

 ،وارییو نسبت پنجیر  بیه د یپنجر  خارج یدیحرارت خورش شیافزا بیحرارت سقف، ضر

 ار پارامتراز چه نهیبه بی. ترکهستند ثرؤم یحرارت شیو آسا یبازد  انرا در چشمگیریطور به

ثر ؤمی یطیمح شیو بهبود سط  آسا یانرا ییجورفهدرصد در ص چهار تواند حدودمذکور می

سیازی فضیای بافیت های غیرفعال خنکسیستم دربار ( در پهوهشی 2422) 2بنودجع ر. باشد

که فشرد  شدن بافت مسیکونی و جیایگزینی  کردسنتی مناطق خشک و بیابانی الجزایر، اظهار 

های مهیم در کیاهش مصیرا انیرای ل هؤتوانند از مها میوها نظیر درب و پنجر مناسب بازش

 می  آسایش اقلیمی در ای  مناطق باشند. أیند تابرای فر

بینیی تعیدادی از عناصیر اقلیمیی مشیهد ای بیه پییشدر مقالیه (1943) ی و همکاراندداو

ای  درحالی اسیت کیه  ؛شدند پرداختند. آنان برای متغیر دما روندی افزایشی و معنادار متصور

بیا بررسیی  هیا، آنکلیرطیوبیه. ها دارای رونیدی کاهشیی هسیتندیخبنیدان و رطوبت نسیبی

هرچند در رو  کیوپ   ؛اندخشک تعیی  کرد های آمبرا  و دمارت ، اقلیم مشهد را نیمهرو 

تیپ اقلیمی دلیل شناسایی ای  پهوهش به .ای تشخی) داد  شد  استاقلیم ای  منطقه مدیترانه

گرجیی  .قرار گرفته است مدنظرمشهد از منظر معماری همساز با اقلیم در سایر مقالات مرتبط 

معماری شهر کاشان بیا در نظیر گیرفت  شیرایط اقلیمیی شیهر به  (1934) و همکاران مهلبانی

بنییه بر معماری سازگار با اقلییم در ا هاآن .ندکاشان و با است اد  از رو  تحلیل گیونی پرداخت

که بیه فراخیور شیرایط جیوی در میا  جولیای و  کردندو اظهار  کرد کید أتاریخی ای  شهر ت

زمان با کاهش رطوبت هوا بهتر اسیت از طرییق راهبردهیای مکیانیکی بیه محییط داخلیی هم

و  ت یاخری می  آسایش اقلیمی گستر  بیشتری یابید.أتا دامنه ت شودساختمان رطوبت تزریق 

                                                      

1. Li 

2. Benoudjafer 
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هه راهکارهیای معمیاری متناسیب بیا اقلییم خیاا مشیهد اراوهشی به در په (.193) طاهری

درمجموع ییک میا  از  ،که با توجه به اقلیم ای  منطقه ندو به ای  موضوع اشار  کرد ندپرداخت

و ای  امر را دلیلی بر حیاکم بیودن اقلیمیی  استسال دمای مشهد در محدود  آسایش اقلیمی 

های معماری همسیاز با هدا اراهه راهبرد دیگر و وهشیدر په .دانستندگوناگون در ای  منطقه 

 2راهبیردنیوع  بیسیت، 1..با اقلیم و در محدود  مطالعاتی شهر یزد، با توجه به استاندارد اشر 

 (.1933)انتظیاری و همکیاران، شید برای افزایش ساعات آسایش در محیط ساختمان مطیر  

اثرات طراحیی  به مطالعهفازی و منطقی  ( با است اد  از رو  تحلیل1044) حسنی و همکاران

که فضاهای باز و سیبز  کردندعنوان ها ند. آنپرداختشهری بر تغییر اقلیم در سط  شهر مشهد 

کننید  در نقیش متعیادل خواهند بیود و یثیرپذیری از تغییرات اقلیمأت دستخو عمومی کمتر 

توانید ت شهری در شهر مشهد میتراکم باف برابر ای  تغییرات را فراهم خواهند آورد. همچنی 

سیلامت روحیی و ای دیگر با هدا بررسی سیط  در مطالعه اثرات تغییر اقلیم را کاهش دهد.

عنیوان شید کیه مجتمی   ،افراد ساک  در مجتم  مسکونی ششصد دستگا  شهر مشهد جسمی

بی بسییار مطلیومسکونی مذکور از نظر اقلیم و دریافت انرای خورشیدی توانسته است تا حد 

مباح  معماری سازگار با اقلیم ازجمله توجیه در راستای کند. ن را برآورد  ارضایتمندی ساکن

ن آن دریافیت اامتیاز مطلوبی را از منظیر سیاکن توانسته است ،به جهت تابش خورشیدی و باد

بییا هییدا اراهییه پهوهشییی،  (1041) زاد و روشیی فییر  (.1041)مجتبییوی و همکییاران، کنیید 

ب و راهبردی کلی برای معماران و طراحان سیاختمانی در پهنیه جغرافییایی ی مناسهارویکرد

که ح ظ حرارت داخلی ساختمان و کاهش اتلاا انرای  کردنداظهار ها انجام دادند. آنکشور 

های چندجدار  و مسیدود سازی پوشش خارجی بنا و همچنی  است اد  از پنجر با رو  عایق

مله راهبردهیای مهیم در تمیامی نقیاط کشیور در راسیتای ازج ،کردن منافذ محتمل ساختمان

. اسیتساخت  معمیاری بیا اقلییم کاهش مصرا انرای در ساختمان و همساز  کردنبرآورد  

مندی از جرم حرارتی برای تمامی نقاط کشیور مناسیب همچنی  است اد  از تهویه شبانه با بهر 

                                                      

1. ASHRAE 55 

2. Strategy  
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ای معماری سازگار با اقلیم با تمرکیز ای  پهوهش نیز با هدا اراهه راهکاره .  استقلمداد شد

، در راسیتای توضیی  و تبییی  وضیعیت ..بر شهر مشهد و با است اد  از مدل استاندارد اشیر 

تدابیر ضروری برای است اد  بهینه از انرای در سیاختمان و درنهاییت بیومی  ،اقلیمی ای  شهر

 انجام شد  است. در شهر مشهد  همساز با اقلیم سازی معماری

 تحقیق شناسیروش. 2

 موردمطالعه ۀمنطق .5. 2

نامی خود در شمال شرقی عنوان مرکز استان خراسان رضوی در دشتی به همشهر مشهد به

از در موقعیت شهرستانی خود کشور و حد فاصل مناطق کوهستانی واق  شد  است. ای  شهر 

عیات بینیالود منتهیی در جنیوب بیه ارت او هیای هزارمسیجد داغ و کو کو  کپهشمال به رشته

های سییرخس و نیشییابور ترتیییب شییهرشییود. همسییایگان شییرقی و غربییی اییی  شییهر بییهمی

 توان گ ت که ای  شهر در محدود  آب و هوایی نیمیه خشیک قیرار گرفتیه اسیتمی .هستند

که موقعیت ای  شیهر در  داردمنطقه شهرداری  12شهر مشهد  (.1934)اسماعیلی و همکاران، 

 .(1)شکل  ی، استانی و شهرستانی به تصویر کشید  شد  استکشور هایمقیا 
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 نقشه موقعیت جغرافیایی شهر مشهد در استان خراسان رضوی. 5 شکل

 1041، های پهوهشیافته أخذ:م
 

  روش کار .2. 2

 2که دپارتمیان انیرای ایالیات متحید  EPW1های استاندارد ای  پهوهش از داد  هایداد 

افیزار مربیوط بیه آسییا در محییط نیرم KML0 9واسطه نصیب افزونیهاست و به کرد معرفی 

Google Earth Pro بیرای شیهر مشیهد  2414تیا  2440سیاله از پیانزد زمیانی  ، در دور

سیاعات  یسطر برا 4764صورت ساعتی برای هر سال و در های مذکور به. داد شداستخرا  

                                                      

1. Energy Plus Weather(EPW) 

2. US Department of Energy 

3. Extension 

4. Keyhole Markup Language 
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 واقعیی ماهانیه هیایداد  برای و شنا اقلیم صانمتخص اند و توسطتهیه و تنظیم شد  هر سال

و بیا اسیتاندارد بیود   TMY1در ایی  پیهوهش از نیوع  شید های اسیت اد داد  .اندشد  ثبت

1.32740:244.(ISO 2005) اقلیمی ایلات  هایداد  ملی که حاصل همکاری مرکزاند منطبق

 هیا(. در ای  نوع داد 2 :2413، .سو لاوری 0)کراورلی هستند 9ملی ساندیا آزمایشگا  و 2متحد 

هیای هیدا از تولیید داد  طورکلیبه اما شوند، انتخاب مختلف هایسال از هاما  است ممک 

EPW  هایداد  در نظرمد ایستگا  درازمدت دمایی هایمیانگی  که است ای EPW  منیدر 

 هیایداد  در دگیخیورنهمهبدلیل به دمایی هایکمینه و هابیشینه میانگی  امکان حد تا و شوند

، EPWهیایدلیل اسیت اد  از داد . (2447و همکاران،  6)میلنی  شوند گرفته نظر در نیز ماهانه

و  4افیزاری راینیومحییط نیرم در 7های لییدی بیا از امکانات افزونه در بهتری  حالتاست اد  

ل در جدوبود  است.  3های اقلیمی در نرم افزار مشاور اقلیمیهمچنی  ورودی مخصوا داد 

جیز صورت میانگی  ساعتی بیهکه بهکرد شد  آب و هوایی های ثبتتوان مروری بر داد می 1

در  ،صیورت مییانگی  روزانیه در  میی شیوندپارامترهای عمق برا و عمق بار  مای  که به

آکر است که در کنار پارامترهای آب و هوایی آکرشد   شایاناند. گردآوری شد مرتبط  جدول

های جیوی در روزی از سیال نییز توسیط در صورتی که پدیید  ،آن 12و ردیف  1 در جدول

های جوی که ای  پدید  شودمیهای جدول مذکور اضافه به مجموعه داد  ،بان ثبت شونددید 

 .شوندمیها ثبت با است اد  از کدهای مربوط به هریک از آن

 

 
 

                                                      

1. Typical Meteorological Year 

2. National Climatic Data Center (NCDC( 

3. Sandia National Laboratory (SNL) 

4. Crawley 

5. Lawrie 

6. Milne 

7. Ladybug 

8. Rhino 

9. Climate Consultant 
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 (EPWشده در فایل )های آب و هوایی ثبتداده. 5 جدول

 .67، ا. 1374، 9و  آل 2؛ کلرک 1349، 1والتون: مآخذ

 گیریواحد اندازه پارامتر اقلیمی ردیف

 °Degrees C دمای خشک سط  1
 °Degrees  C دمای تر 2
 Percent رطوبت نسبی 9

 Pa فشار اتمس ر ایستگا  0

 2Wh/m شدت تابش افقی اشعه فروسر  .
 2Wh/m تابش افقی جهانی 6
 2Wh/m رمال مستقیمتابش ن 7
 2Wh/m تابش افقی پراکند  4
 Degrees جهت باد 3

 m/s سرعت باد 14
 14/14 پوشش کل آسمان 11

  3تا  4کد  های جوی)توفان، رعد و برق و..(وقوع پدید  12

 Cm عمق برا 19

 mm عمق بار  مای  10

 

 11استاندارد اشر  .5. 2. 2

های و پیس از آن نییز در سیال شیدمنتشر  1366در سال  ، برای اولی  بار..استانداد اشر 

روزرسیانی سیال هبا تجدیدنظر منتشر شد. استاندارد مذکور در ب دوبار  1332و  1341، 1370

اسیت.  شید آن با هشت ضیمیمه اسیت اد   2417نسخه تاکنون و  شدنامه تبدیل به آیی  2440

 :عبارت است ازچهارچوب کلی ای  استاندارد 

                                                      

1. Walton  

2. Clark 

3. Allen 
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 اند از: دمیا، حیرارت عبارت شوند،میحیطی که در ای  استاندارد است اد  عوامل م

شیامل نیوع فعالییت و پوشیش  عوامل انسانی نیز ا.تابشی، رطوبت و سرعت هو

 ؛است

  آوردن  هیای مختلیف در جهیت فیراهمکیارگیری تمیامی ملاکهباز هدا اصلی

 ؛استمختلف آن  عواملها و آسایش در فضای داخلی با وجود پیچیدگی

 قبول بیرای سیلامت بزرگسیالان در محییط داخلیی در اراهه آسایش حرارتی قابل

 .1متری هستند و مدت اسیکان افیراد در آن کمتیر از  9444اماکنی که تا ارت اع 

 ؛دقیقه نباشد

  غیرحرارتی محیطی نظییر کی ییت هیوا، اکوسیتیک صیدا، عوامل ای  استاندارد به

های محیط بیولوایک کیه بیر یمیایی یا آلایند روشنایی، یا سایر عوامل فیزیکی، ش

 ؛پردازدنمی مؤثرند،سلامت و آسایش 

 های نیازهیای حییاتی اسیت اد  یندااز ای  استاندارد نباید برای ایمنی، سلامت و فر

 . شود

 5درجه روزهای گرمایشی و درجه روزهای سرمایشی همحاسب .2. 2. 2

و گرمایشی در شهر مشهد و لزوم در نظر گرفت  در ادامه برای برآورد دقیق نیاز سرمایشی 

و بیا اسیت اد  از  EPWهیای اتکیا بیه داد  بامصرا بهینه انرای در معماری سازگار با اقلیم 

شد. نحو  محاسبه درجه اقدام ل ه ؤبه محاسبه ای  دو م ،با  در نرم افزار راینوهای لیدیافزونه

   است.توضی  داد  شد (1) روزهای گرمایشی در رابطه

                                                        :(1) رابطه

کییه  از طریییق فرمییول سییت معییادل میییانگی  دمییای روزانییه هوا، meaniT (،1)در رابطییه 

)/2mini+Tmaxi=(TmeaniT شود که در فرمیول آکرشید محاسبه می، maxT   معیرا بیشیینه

نیز معرا دمای پایه نیاز گرمایشیی  bhT. استل کمینه دمای روزانه معاد minTدمای روزانه و 

                                                      

1. Heating Degree Days (HDD) and Cooling Degree Days (CDD) 
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( نحو  محاسیبه 2) . در ادامه و در رابطهاستگراد درجه سانتی 9/29ه در ای  پهوهش است ک

 د  است.ش درجه روزهای سرمایشی آکر

                                                         :(2) رابطه

در ایی   اسیت کیه گراد(درجه سانتی9/14) معادل دمای پایه سرمایشی bcT (،2)در رابطه 

 (.2443و همکاران،  1جیانگ )دنظر است پهوهش م

 شهر مشهد 2اقلیم حرارتی جهانی میزان آسایش .3. 2. 2

توسیط سیازمان  .244در سیال  ،(UTCI)اختصیار شاخ) آسایش اقلیم جهیانی ییا بیه

د. ایی  شیبراسا  مدل ترموفیزویولوایک معرفیی  9فناوری و علوم اروپاهای توسعه همکاری

هیای آیید کیه در آن از پارامترهای هواشناسی زیستی به حسیاب میشاخ) ازجمله شاخ)

آمد  دسته. ای  شاخ) براسا  معیارهای بشد  استمختلف فیزیولوایک و اقلیمی است اد  

ای   2 شود که در شکلبندی مینش حرارتی دستهدسته ت 14از بیشتر از  حاصلهای از واکنش

شید  های تینش حرارتیی آن نییز آکیر بندیصورت شماتیک توضی  داد  شد  و دستهمدل به

و همکیاران  0بلیزی چک  ت صیل در مقالهگیری ای  شاخ) بههای مختلف انداز رو  .است

هیای تنش ،ای  پیهوهشد  است. در شآورد  شد  است که برای کوتاهی سخ  آکر ن( 2419)

. در ادامه نیز برای ی شد  استبندی و بررس، دسته2 دسته و براسا  جدول ه تحرارتی در 

انجام گرفت  9 جدول با بندی مطابقدسته ،های مختلف در قیا  سالانهبرآورد بهتر میزان تنش

 ای در قسمت نتایج گنجاند  شد.و خروجی آن به شکل نمودار سهمی دایر 

                                                      

1. Jiang 

2. Universal Thermal Climate Index (UTCI) 

3. Cooperation in Science and Technical Development (COST) 

4. Blazejczyk 
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  های حرارتی این شاخصبندی تنشو دسته UTCIای از شاخص وارهطرح .2 شکل

 2411و همکاران،  1خذ: بوردأم

 

 در این پژوهش شدهبندی انواع تنش حرارتی بررسیدسته. 2 جدول

 1041های پهوهش، مأخذ: یافته

 ردیف بندیطبقه   گرادبرحسب درجه سانتی UTCIشاخص  رنگ

 1 قویتنش حرارتی  92بیش از  

 2 تنش حرارتی ملایم +92+ تا 24 

 9 تنش حرارتی خ یف + 24+ تا 26 

 0 بدون تنش حرارتی +26+ تا 3 

 . تنش سرمایی خ یف 4+ تا 3  

 6 تنش سرمایی ملایم -19تا  4 

 7 تنش سرمایی قوی -19  کمتر از 

 

 در این پژوهش شدههصورت سالانه استفادههای تنش حرارتی ببندی درصددسته. 3 جدول

 1041های پهوهش، مأخذ: یافته

 UTCIمیزان تنش حاصل از شاخص  نام دسته ردیف

 محدود  بدون تنش های آسایشندرصد زما 1

 محدود  تنش خ یف درصد آسایش کوتا  مدت 2

 محدود  تنش سرمایی ملایم و قوی های سرماییدرصد تنش 9

                                                      

1. Bröde 
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 UTCIمیزان تنش حاصل از شاخص  نام دسته ردیف

 گرمایی ملایم و قوی محدود  تنش های گرماییدرصد تنش 0
 

 های تحقیقیافته.  3

 که بیا کردتوان عنوان (، می9 شکل)ها گلباد بررسی میانگی  توزی  فصلی باد در ادر ابتدا ب

از سیمت شیرق و  الف(، سرعت باد در شهر مشهد و در فصل بهار، عمدتاً، 9) توجه به شکل

سیاعت  996 بیا کیه معیادلدرصد از ساعات ای  فصل  1.509و مجموع  استجنوب شرقی 

ل یه ؤ( که نمایانگر توزی  م، ب9) شکلدر محدود  وز  باد آرام قرار گرفته است. در  ،است

که در ای  فصل بیشتری  سیرعت بیاد و جهیت  کردتوان اظهار می ،استباد در فصل تابستان 

وز  باد به سمت جهت شیمال شیرقی و بعید از آن شیرق و جنیوب ایی  شیهر اسیت کیه 

 . ساعت است 174که برابر با بود  درصد جریان بادی در محدود  آرام  4546 درمجموع

توان گ ت که در فصل پاییز سمت و سیرعت بیاد بیه نسیبت ( می،  9) شکلبا توجه به 

و مانند فصل بهار جهت غالب وز  بیاد بیه سیمت جهیات  است فصل تابستان کاهش یافته

تر باد به سمت جهات شیرقی و شیمال یدالبته وز  شد ؛شرقی، جنوب شرقی و جنوب است

دهد و درمجمیوع در متر بر ثانیه را نشان می 14و  1159ترتیب ارقام بیش از غربی است که به

سیاعت وز  ایی  بیاد  020کیه نماینید  هستیم درصد وز  باد آرام  13524ای  فصل شاهد 

 است. 

وی وز  بیاد در فصیل توان گ ت که سمت و سی( می، د9) شکلدر ادامه و با نگاهی به 

حالی اسیت کیه سیرعت بیاد در  ای  در ؛زمستان بیشتر به جهات شرقی و جنوب شرقی است

سیاعت  010 ،درصد یا به عبیارت بهتیر 13517 ،طورکلیهجهت جنوب کاهش یافته است و ب

  وز  باد آرام را در فصل زمستان انتظار خواهیم داشت.

ر مییانگی  سیالانه سیمت و سیرعت بیاد در ( کیه بییانگ، هیی9) شکلبا توجه به همچنی  

وز  بیاد سیمت و سیوی شیرقی،  که عمدتاً کردتوان اظهار می ،مجموعه ساعات سال است

البته وز  بیادی بیا سیرعت  ؛دهدجنوب شرقی و جنوبی در محدود  شهر مشهد را نشان می

ت در سیال ساع 06متر بر ثانیه را در جهت شمال غربی آن هم درمجموع  1250تا  11بیش از 
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سیاعت،  997عبیارتی درصد از ساعات سیال ییا بیه 1.509 ،. در ادامهکردتوان مشاهد  را می

 وز  آرام در ای  شهر را انتظار خواهیم داشت.

 

   
 ) ( )ب( )الف(

  
 )هی( )د(

(: پاییز، ج) (: تابستان، شکلب) )الف(: بهار، شکل نمودار گلباد و نیمرخ باد درشهر مشهد، شکل . 3 شکل

  (: میانگین سالانههـ) شکل ،(: زمستاند) شکل

 1041های پهوهش، مأخذ: یافته

 

 شیکلی و سرمایشی در مقیا  ماهانه شهر مشهد که در شدر بررسی درجه روزهای گرمای

که کمتری  میزان درجه روزهیای گرمایشیی در  کردتوان اظهار می ،، الف( آورد  شد  است0)

ترتیب دارای ارقام که بهمتعلق است مرداد ما   ، تیر وخردادیعنی گرم سال های ای  شهر به ما 

بیشتری  درجه روزهای گرمایشیی در سیایر  ،دنبال آنو به استدرجه روز  3529و  1529، 059

هیای دی، های سرد سال مشهود است که بیشتری  میزان نیاز گرمایشیی بیه ما ویه  ما ها بهما 

اختصاا یافته اسیت. در بحی  درجیه  01252و  01950، 0.254ارقام با  ترتیببهم  و آآر به

انتظیار اسیت. ی  نیاز سرمایشی از اردیبهشت تا شهریور ما  قابیلرروزهای سرمایشی نیز بیشت
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هیای سیرد سیال نظییر دی تیا کمتری  نیاز سرمایشی و درجه روزهای سرمایشیی نییز بیه ما 

آکر است کیه درجیه روزهیای سرمایشیی در  شایان .تاسمتعلق فروردی  و از مهر تا آآر ما  

 16.509رسد و در بیشتری  حالت نیز در تیر ما  به دی و بهم  به ص ر درجه می های آآر،ما 

ل ه درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی ؤدر بررسی ت اضل بی  دو م رسید. روز خواهد درجه

درجه روز  4519ردیبهشت ما  به میزان توان گ ت که کمتری  اختلاا در ادر مقیا  ماهانه می

 . استدرجه روز  0.254حدود دربیشتری  اختلاا نیز در دی ما  با رقمی . رسدمی

، ب( که حاکی از نحو  توزی  فصلی درجه روزهیای گرمایشیی و سرمایشیی 0) شکلدر 

رمایی تعیادلی بیی  نییاز گرمایشیی و سی توان بیان کرد که درکل در فصل بهار تقریباًمی ،است

. اسیتدرجیه روز  0ل ه در ای  فصل درکل ؤخواهد بود که اختلاا بی  ای  دو م شدنیفر 

درجه روز است که کمتری  مییزان  2502.در فصل تابستان درجه روزهای گرمایشی درحدود 

. در بررسی درجه روز سرمایشی نیز فصل میذکور استدرجه روز گرمایشی در مقیا  فصلی 

درجیه روز  9.152خود اختصاا داد  است که میزان آن عددی درحدود  بیشتری  مقدار را به

توان گ ت که در در بررسی نیاز گرمایشی فصول پاییز و زمستان می ،. درنهایتاستسرمایشی 

و  733ترتیب ارقیام ای  فصول رقم درجه روزهای گرمایشی بیشتر از سایر فصول است که به

ای  در حالی است که درجه روزهای سرمایشی  ؛اند درجه روز را به خود اختصاا داد 1129

طورکلی در فصل زمستان به عددی درحدود رسد و بهدر ای  فصول به کمتری  حد ممک  می

 . یابدتقلیل میدرجه روز  4507

سیالانه نییاز گرمایشیی و درجیه  ،که درمجموع کردتوان اظهار می  ( 0) شکلتوجه به  با

تر از درجیه درجیه روز مشیهود 139753ر بیا رقمیی درحیدود روزهای گرمایشی در ای  شیه

 است. درجه روز را برای خود تعریف کرد  64457که حدود است روزهای سرمایشی 
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 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

سرمایشی در مقیاس ماهانه شهر مشهد، )الف(: نمودار توزیع درجه درجه روزهای گرمایی و  .4 شکل

روزهای گرمایشی و سرمایشی در مقیاس ماهانه، )ب(: نمودار توزیع درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی 

  در مقیاس فصلی، )ج(: نمودار توزیع درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی در مقیاس سالانه

 1041، های پهوهشیافته: مأخذ
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( که در سه . شکلشهر مشهد و با توجه به  UTCIبا بررسی میزان اقلیم حرارتی جهانی 

صورت ساعتی و در مقیا  ماهانیه نوع نمودار توزی  خروجی میزان شاخ) اقلیم حرارتی به

هیای ، الف( کیه براسیا  وجیود تنش.) شکلتوان گ ت که در می ،د  استشتهیه و تنظیم 

وضو  مشیخ) اسیت کیه به ،بندی شد  استو دسته مختلف تقسیمها در دآننبود دمایی و 

در هیای دمیایی بیشیتری را های بهار و تابستان میزان آسایش و کاهش تنششهر مشهد در ما 

 6ظهیر تیا  12البتیه درحیدود سیاعات  ؛های فصول دیگر شاهد خواهد بودسایر ما  مقایسه با

 )جولیای(، میرداد )اوهی (، تییر هیای خیردادهای فصل بهار و تابستان که شیامل ما عصر ما 

کمتیری  مییزان را از  )میی( میا  اردیبهشیت ،مجموعدراست.  )سپتامبر( )آگوست( و شهریور

)اانوییه(،  هیای دیهای دمایی دارا خواهد بود و بیشتری  تنش دمیایی نییز بیه ما لحاظ تنش

 ه ت، ب( که در .) شکلررسی خواهد بود. در ادامه با بمتعلق )دسامبر(  )فوریه( و آآر بهم 

کیه او   کیردتیوان بییان می ،گرو  مختلف به بررسی شاخ) میذکور پرداختیه شید  اسیت

بیشیتر در فصیل  ،گراد اسیتدرجه سیانتی 92های حرارتی قوی که معادل دماهای بالای تنش

)جولیای(  در تییر میا  ویه بههای خرداد تا شهریور )اوه  تا سپتامبر( و تابستان و در باز  ما 

گراد نیز درجه سانتی 26تا  3های دمایی است که باز  بدون تنش شدنیآکراست. مشاهد  قابل

ظهیر روز بعید  12عصر تا پیش از حدود سیاعت  6در همی  باز  زمانی و مخت) به ساعات 

کمتیری  ، توان گ تهای سرمایی میتوجه به همان شکل و با درنظرگرفت  دامنه تنش است. با

مصادا شد  اسیت؛ های سرمایی   بدون تنش حرارتی با بیشتری  پیشروی قلمرو تنشمحدود

)آوریل(، ایی  طبقیه بیدون  )اکتبر( تا فروردی  ما  های سرد سال از مهر ما که در ما نحویبه

 هیای آآرما  درمیرور های سرمایی نیز بهتنش دمایی کاهش چشمگیری خواهد داشت و تنش

یعنی ملایم های سرمایی )مار ( در دسته تنش )فوریه( و اس ند ه(، بهم )اانوی )دسامبر(، دی

که او  آن در بهم  میا  و طوریبه ؛گراد قرار خواهد گرفتدرجه سانتی ص ردر باز  کمتر از 

توجه به نمودار سیهمی  بادرنهایت، . استصب  روز بعد  6عصر تا قبل از  6درحدود ساعات 

 با شد  است.تهیه و تنظیم  ،9 گرو  آکرشد  در جدول چهاردر های دمایی ،  ( تنش.) شکل

 07540طیور متوسیط سیالانه هتوان درمجموع باز  بیدون تینش را بیهای قبل میتوجه به گ ته

درصید و  .1650هیای سیرمایی را درصید، تنش 27564های دمایی خ یف را درصد، باز  تنش
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ایی   توجیه بیهسالانه بیرآورد کیرد. بیا  درصد و  درمقیا  مجموع 4542های گرمایی را تنش

های خ یف بیشتری  های حرارتی و تنشکه محدود  بدون تنش کردتوان اظهار می توضیحات

  .استدرصد  7.5.2که درمجموع  دارد UTCIسهم را باتوجه به خروجی شاخ) 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

های بندی(، شهر مشهد در دستهUTCI) نیهای نحوه توزیع شاخص اقلیم حرارتی جهانمودار .1 لشک

، در دو دسته بدون تنش و دارای تنش در مقیاس ماهانه UTCI)الف(: نمودارتوزیع شاخص . شدهتعریف

دسته تنش حرارتی در مقیاس ماهانه و  هفت، در UTCIبازه ساعتی، )ب(: نمودار توزیع شاخص  و در

های دسته از تنش چهاردر  UTCIه از خروجی شاخص نمودار سهمی مجموع سالان :در بازه ساعتی، )ج(

  حرارتی به صورت درصدی

 1041، های پهوهشیافته أخذ:م
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 راهبردهای معماری سازگار با اقلیم شهر مشهد باتوجه به ظرفیت باد و نور  .5. 3

با اسیت اد  از  ،هدا تعیی  بهتری  راهبرهای طراحی معماری سازگار با اقلیم شهر مشهد با

 ،دشیافزار اراهیه رهنمود توسط ای  نرم 24عنوان بهافزار مشاور اقلیمی بهتری  راهبردها که نرم

و بیا درنظیر  ..توجیه بیه اسیتاندارد اشیر  ها با. ای  راهبرد  ا دشتهیه و تنظیم  7 شکلدر 

بیشتر به عوامل طبیعی نظییر توزیی  نیور، گرفت  کمتری  مصرا انرای اضافی و اتکای هرچه

هیا و سیایر و پنجر  گیری مناسب اجزای ساختمان نظییر درب، وز  باد غالب، جهتهاسایه

توانند آسایش حرارتیی افیراد را در واحیدهای صورت غیرفعال میکه بهاراهه شد راهبردهایی 

ها به ت کیک درصد تعداد ساعاتی   راهبردیبندی بهتردسته ،0 . در جدولکنندمی  أمسکونی ت

 شکلدر  .کنندایجاد  ..توانند آسایش اقلیمی را براسا  استاندارد اشر میکه اراهه شد  است 

کیه بیا اسیت اد  از  1نمیایش داد  شید  قلیمیازیست نیز محدود  آسایش اقلیمی در نمودار  6

استدلال کرد که بهتیری  محیدود  توان می 6 شکلتوجه به  با است. د شافزار راینو ترسیم نرم

توانید در بیاز  دمیایی نظر گرفت  شیرایط اقلیمیی می شهد تنها با درآسایش اقلیمی در شهر م

می  شیود. أدرصیدی تی 94تیا  14گراد و در رطوبت نسیبی درجه سانتی .925تا  .225حدود 

ای از آسایش اقلیمیی معیادل به چنی  درجه دستیابیهمچنی  میزان مصرا انرای در راستای 

بیر  لیواولیک آکیر اسیت کیه شیایان اسیت.گرم کیلواول بر کیلو .3تا  61مقادیری درحدود 

 ه ،ییو یانیرا ،2(SI) کاهیای یالمللی یدستگا  بشد  از واحد مشتق یمضرب اعشار لوگرمیک

اسیت. اول  لیوگرمیاحتراق در واحد جرم اول در ک یگرما ای یانرا یمحتوا ش،یمقدار گرما

احتراق کامیل آن  یت در طجرم سوخ لوگرمیک کیآزادشد  از  دیم  یبرابر با انرا لوگرمیبر ک

 است.

 

                                                      

1. Psychometric  

2. Système international d’unités 
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 11در شهر مشهد براساس استاندارد اشر  مین آسایش اقلیمیأهای کلی برای تبهترین راهبرد .4جدول 

 6افزار مشاور اقلیمی نسخه مأخذ: نرم

 درصد ایجاد آسایش اقلیمی نوع راهبرد طراحی ردیف
تعداد ساعات ایجاد 

 آسایش اقلیمی

 1094 1650 هاانداز پنجر سایه 1

 2113 2052 ایسرمایش تبخیری دومرحله 2

 .190 1.50 افزایش حرارت داخلی 9

 1194 1253 افزایش دریافت مستقیم انرای غیرفعال خورشیدی 0

 421 350 مرطوب کردن محیط .

 17 452 هاگیریسرمایش از طریق رطوبت 6

 2340 9952 زاییگرمایش از طریق رطوبت 7

 

 
 ر سایکرومتریک، محدوده آسایش اقلیمی شهر مشهدنمودا .6 شکل

 1041، های پهوهشیافته: أخذم
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های دوجداره (: استفاده از پنجره22 )رهنمود 2 دراهبر

 ضریب تابش حرارتی پایین با استاندارد لعاب

(LOW-Eدر ضلع ) های غربی، شمالی و شرقی و

های شفاف در ضلع جنوبی برای دریافت بهتر پنجره

های ساختمان در باید به نوع پنجر رژی خورشیدی. ان

های مختلف ساختمان توجه ویه  شود و در نظر ضل 

از نظر عایق  جنوبی حتماً ضل های گرفته شود که پنجر 

باشد تا بتوان  ها را داشتهنور بودن حداقل استاندارد

امیدوار بود که در فصل زمستان و مایل شدن بیشتر زاویه 

دی بیشتری ی، انرای گرمایی خورشتابشی خورشید

 .شوددریافت 

 گیری از گرمایش غیرفعال(: برای بهره59 )رهنمود 5 دراهبر

)بدون مصرف انرژی( خورشیدی نیاز است که محدوده پنجره 

 شطور حداکثری درمعرض تابهجنوبی قرار گیرد تا ب ضلعدر 

 خورشیدی در فصل زمستان قرار گیرد و در تابستان نیز کاملاً

های معماری سازگار با اقلیم باید به در طراحیسایه داشته باشد. 

جنوبی که وظی ه دریافت  ضل های ای  نکته توجه داشت که پنجر

عهد   انرای خورشیدی در فصل زمستان و نور ساختمان را بر

به روی خود باشند تا  باید بدون مانعی فیزیکی رو حتماً ،دارند

مندی از خورشید را در هنگام طلوع هر ببیشتری  بتوان بدی  طریق 

 کرد. و غروب میسر 

  

(: تنظیم نحوه گرمایش سیستم 3)رهنمود  4 دراهبر

های زمانی تهویه مطبوع براساس نوع فعالیت و بازه

توجه به نوع مختلف نوع کاربری از محیط ساختمان. 

فعالیت و نحو  اشتغال ساختمان بسیار در مقوله مصرا 

توجه به نیاز معقول برای  تا با شودمیتلقی  انرای مهم

 دستیابی به آسایش حرارتی بتوان گام برداشت.

گرم و  یدر آب و هوا یسنت یهاخانه(: 65)رهنمود  3راهبرد 

دار کوچک هیسا یهابالا با دهانه تراکموساز با از ساخت خشک

شب در  ساختمان خنک کردن یکنند که برایاستفاده م

توجه به نحو  دریافت تابش خورشیدی لازم  با ه است.استفادقابل

تر شد  و راهبردهای غیرفعال است تا حد امکان بافت شهری فشرد 

 های تهویه مطبوع لحاظ شود.اقلیمی و است اد  کمتر از سیستم
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تواند کننده تبخیری می(: خنک12)رهنمود  6 دراهبر

د؛ البته ن کنمیأظرفیت سرمایشی را تا اندازه مناسبی ت

نیز و رطوبت هوا  اشدهدسترسی به آب ممکن ب اگر

توان شاهد کاهش یا می صورتبه همین . کم باشد

های است اد  از سیستمحذف سیستم تهویه مطبوع بود. 

توجه به  های آبی باسرمایش تبخیری یا همان کولر

تواند در راستای تحقق رطوبت کم هوا در شهر مشهد می

 .شودمهم تلقی  آسایش اقلیمی

 ای مسکونی یهانیرزمیز ،ینیسرپناه زم(: 62)رهنمود  1د راهبر

را در آب و  ییگرما یبارها نیعمق زم شده درنصب یهالوله

 نیدما در عمق زم رایز ؛دندهیکاهش م اریخشک بس یهوا

توجه به تعادل باقی خواهد ماند. متوسط سالانه  یبه دما کینزد

ی و امکان فراهم شدن آسایش حرارتی در های زیرسطحدمایی لایه

 ،هافصول مختلف سال با توجه به تغییرات کمتر دمایی در ای  لایه

دارد ها نشان از اهمیت راهبرد طراحی بناهای زیرسطحی و زیرزمی 

به معماری سازگار با توان که با کمتری  میزان مصرا انرای می

 یافت. اقلیم دست

 

 

خشک را قبل از  و گرم یهوا(: 29)رهنمود  8 دراهبر

با  یرونیبسته ب یورود به ساختمان از فضاها

مرطوب  رویپیادهپاش، همانند مَ افشانه آب یهاچشمه

است اد   .دیکننده مرطوب کنخنک یهابرجو  نظیر چمن

هوای گرم و  ماهیتتغییر دادن  برایهای آب از افشانه

های گرم  ویه  در ماخشک بیرون از واحد مسکونی به

 است،های گرمایی قوی سال در مشهد که شاهد تنش

های هوایی تا پیش از ورود چنی  تود  داردبسیار اهمیت 

 .کنیمها را تعدیل یا آن دهیمها را تغییر ماهیت آن

طور خاص زمانی که به ،های صاف(: سقف41)رهنمود  7 دراهبر

های گرم و متوانند در اقلیمی شوند،آمیزی به رنگ روشن رنگ

توجه به نوع و رنگ مصال  خشک بسیار کاربردی باشند. 

علت دریافت بیشتر انرای ساختمانی در مناطق گرم و خشک به

خورشیدی در فصل تابستان مهم قلمداد خواهد شد تا سازگاری 

 ساختمان با اقلیم و بح  انرای در حد معقول تعادل یابد.
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تواند طبیعی مناسب می (: تهویه31)رهنمود  52 دراهبر

به حذف یا کاهش استفاده از سیستم تهویه هوا، در 

در راستای تحقق معماری سازگار . شودهوای گرم منجر 

ها به سمت باد گیری پنجر بهتر است جهت ،با اقلیم

جنوبی ساختمان و  ضل در غالب که در شهر مشهد 

 قرار گیرد تا تهویه طبیعی تا ،تاحدی جنوب شرقی است

 لی میسر شود.وقبحد قابل

(: نمای بالای پنجره در عرض جغرافیایی 37)رهنمود  9 دراهبر

توانند به کاهش یا حذف اندازهای تاشو میشهر مشهد یا سایه

های متحرک اندازایجاد سایهشوند. منجر های تهویه مطبوع سیستم

توجه به فصول و دریافت مقادیر  تواند بادر اقلیم شهر مشهد می

ای بهینه تنظیم مختلف انرای خورشیدی متناسب با آن و در زاویه

 .شود

  
(: تنظیم پلان کف ساختمان 35)رهنمود  52 دراهبر

نحوی باشد که نور خورشید در فصل زمستان بتواند به

 یتوابع خاصبا  شدهدر طول روز به فضاهای استفاده

منطبق  یدیخورش یریگکه با جهت نفوذ داده شود

 ضل توجه به دریافت بیشتر نور خورشید در  با. است

ویه  در شهر جنوبی مناطق شهری در نیمکر  شمالی و به

ها بلند های ضل  جنوبی ساختمانمشهد، لازم است پنجر 

 در نظر گرفته شود.

ها، شده از طریق لامپ(: حرارت کسب55)رهنمود  55 دراهبر

ای حرارتی ساختمان را هخوبی نیازتواند بهافراد و تجهیزات می

سازی آن سازی ساختمان و عایقبنابراین مقاوم ؛کاهش دهد

بندی نحو  عایقتواند نقطه تعادل دمایی را کاهش دهد. می

شد  در های اشغالآیتم همهساختمان و گرمایش نهان و محسو  

ثر در کاهش مصرا انرای درون ؤتواند گامی مفضای ساختمان می

 در شهر مشهد باشد.ویه  ساختمان به
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های سنتی واقع در (: خانه66)رهنمود  54 دراهبر

ای را فواره وزید،میمناطق خشک که باد گرم در آنجا 

ها و ایجاد خرد مین حفاظت در مقابل این بادأبرای ت

است اد  از فوار  در مسیر داد. اقلیم در ساختمان قرار می

فصل تابستان و  ویه  درجریان بادهای گرم و خشک به

تواند تا حدی علت دمای بالای هوا میتیر ما  به

 .دهای غیرفعال اقلیمی را توسعه دهدراهبر

ها برای گزینی گاراژها یا انبار(: مکان54)رهنمود  53 دراهبر

نحوی باشد که این سازی ساختمان باید بهکمک به عایق

در برابر  قرار گیرند تا مانعی ساختمان هایها در پهلوقسمت

توجه به وز  باد ملایم و خنک از  باوزش سردترین باد باشند. 

هایی از منزل که کمتر بهتر است بخش ،سمت جنوب به شهر مشهد

در ای  قسمت از  ،رفت و آمد استمحل و  شودمی است اد 

تا با است اد  از همی  راهبرد بتوان مصرا  شودنها تعبیه ساختمان

 مناسبحد  تارا  هاگرمایشی ساختمانهای سرمایشی و انرای

 کاهش داد. 

  

(: سیستم حرارت مرکزی با 51)رهنمود  56 دراهبر

و بسته به نوع کاربری و مساحت واحد  زیادراندمان 

 . شودمسکونی باید تهیه و نصب 

 ؛(: تا حد ممکن ساختمان کوچک باشد58)رهنمود  51 دراهبر

واند به هدررفت انرژی تچون مساحت بیش از اندازه بنا می

تری  یکی از مهمشود. منجر سرمایشی و گرمایشی ساختمان 

توجه به ارتباط  ،های معماری سازگار با اقلیمهای طراحیراهبرد

تمامی  دتوانمی دلیلبه همی   ست؛انبی  بعد خانوار و حجم ب

های ساختمان توان کاربری مناسب داشته باشد و در است اد  بخش

 های گرمایشی و سرمایشی تعادل برقرار کند.یستمو تعداد س
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 حکارگیری مصاله(: ب43)رهنمود  58 دراهبر

)توان  های خنکشده به رنگ روشن و بامآمیزیرنگ

به حداقل رساندن  موجب تواندمندی زیاد( می گسیل

توجه به نوع . شودحرارت اکتسابی در ساختمان 

ها آن زیادمندی سیلها و گمصال  و سط  عایق بودن آن

شد  از خورشید برای دف  انرای مازاد تابشی دریافت

و همچنی  از هدررفت  انرای داخل ساختمان  ثر استؤم

 تا حد ممک  جلوگیری شود.

 های سقفی یا(: در روزهای گرم پنکه42)رهنمود  57 دراهبر

 2.8د احساس خنکی را نتوانحرکت هوای داخل ساختمان می

به همین دلیل نیاز به تهویه  کنند؛مین أگراد یا بیشتر تدرجه سانتی

توان با می ،دلیل شرایط اقلیمی شهر مشهدبهشود. می مطبوع کمتر

شد  در های تعبیهها و با است اد  از ف داشت  پنجر  بسته نگه

توجه کاهش داد و به ای  ها گرمایش محسو  را تاحدی قابلسقف

 افراد را در محیط ساختمان افزایش داد.ایش حرارتی سترتیب باز  آ

  
 العاده(فوق قی)عا یاضاف قیعا(: 4)رهنمود  22 دراهبر

نگه  کنواختیممکن است مقرون به صرفه باشد و با 

 شیرا افزا نانیسرنش یداخل خانه، راحت یداشتن دما

های ساختمان و بندی دیوار توجه به نوع عایق. دهد

ی فضاهای داخلی ساختمان امکان گرد  هوا در تمام

بندی فضاهای بیرونی و دیوارهایی که و عایق شودمیسر 

با محیط بیرون از ساختمان در تما  هستند در بهتری  

حالت باشند و دیوارهای داخلی سبک و با عایقی کمتر 

تعبیه شوند تا تبادل دمایی در داخل ساختمان با سهولت 

 بیشتری انجام شود.

(: حفاظت از ساختمان در برابر فضاهایی 8 )رهنمود 59 دراهبر

های گرم تابستانی هستند و توسعه فضای که درمعرض باد

توجه به ضرورت  باهای با هوای خنک. مسکونی به محیط

دسترسی به فضاهای باز باید ای  مورد موضوع در نظر گرفته شود 

ه ساختمان در فصل تابستان کمتر درمعر  وز  جریان هوای ک

ر گیرد و سعی شود که دسترسی به فضاهای خنک مقدور گرم قرا

 شود.

 های معماری سازگار با اقلیم شهر مشهدهای بهینه برای دستیابی به طراحیمجموعه راهبرد. 7 شکل

 6افزار مشاور اقلیمی، نسخه های نرمخذ: رهنمودأم
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 گیرینتیجه.  4

 ثری در طراحییؤنقیش می دتوانیمی تری  عوامل محیطی است کیهمهم جملهاز آب و هوا

هیای کاست  از هزینه هاییچنی  طراحیکه هدا  داشته باشد ها و شهرسازیساختمان اقلیمی

محدود  برای ایجاد غیرفعال اقلیمی های و است اد  از انرای هاساختمان یو سرمایش یگرمایش

   بیادد کیه وزشمشخ)  هاهاست. براسا  بررسیدر ساختمان حرارتی آسایشبیشتری از 

بیاد آرام در فصیل  ،طیورکلیسمت جنوب و جنوب شرقی است و بهغالب در شهر مشهد از 

 ،تیوان گ یتسیاعات آفتیابی می. همچنیی  براسیا  خواهد وزیدزمستان و در همی  جهات 

نتایج حاصیل از  دریافت خواهد شد. هاجنوبی ساختمان ضل بیشتری  تابش نور خورشید در 

 در دی میا  نییاز گرمایشیی بیشیتری  شی و سرمایشی نیز بییانگردرجه روزهای گرمایبررسی 

بیرآورد که ای  امر بیانگر نیاز بیه  است (جولای) )اانویه( و بیشتری  نیاز سرمایشی در تیر ما 

هیای حرارتیی تحلییل تنش .اسیتهما میزان مصرا انیرای سرمایشیی و گرمایشیی در ایی  

آسایش در کیل  نبودشرایط  دیدر ما   کلیطور( نیز حاکی از آن است که بهUTCIشاخ) )

خواهد متعلق می( ) و بیشتری  باز  بدون تنش به ما  اردیبهشت روز حاکم استساعات شبانه

 . بود

 درمجمیوع هیا،و نتایج حاصل از تجزیه و تحلییل مشهدبا توجه به اقلیم شهر  ،طورکلیبه

نتیایج ایی   .ودبه کیار گرفتیه شیاند تومی سازگار با اقلیم برای طراحی معماری راهبردبیست 

که بیه اراهیه راهکارهیای غیرفعیال در طراحیی  (1041) و روش  زاد پهوهش با پهوهش فر 

های غیرفعال اقلیمی در راستای نیل به آسایش اقلیمیی در بح  راهبردمدر  ،معماری پرداختند

 ماعیلی و منتظیرینتایج پیهوهش اسینتایج ای  پهوهش با . همچنی  ردمطابقت دا ،شهر مشهد

ای ملاحظیه حید درخیور تیا، های بیوکلیماتیک شهر مشیهد( در مبح  تعیی  محدود 1932)

  همسوست.

 کتابنامه

 خراسان یمیاقل یبندپهنه(. 1934)ا.  ،قتیصابر حق .، وم ،یهادنلیاسماع ،م. ،یمنتظر.، ر ،یلیاسماع .1

 .6.-09 (،2)7، یشناسمیاقل یهاپهوهش هینشر .ر یچند متغ یآمار یهابا است اد  از رو  یرضو



 221                                   ... همساز یمعمار یطراح یراهبردها  یبهتر یبررستم                                    سال بیس

 

 یدادها یشهر مشهد بر مبنا کیماتیوکلیب یمحدود  ها  یی(. تع1932م. ) ،یمنتظر .، ور ،یلیاسماع .2

 ،(1)20 ،دانشیگا  اصی هان( ینعلیوم انسیا ی)مجله پهوهش یطیمح یزیو برنامه ر ایجغراف. یساعت

21.-223. 

همساز با  یدر معمار یطراح یهایاستراته (.1933). ا ،نهادیخزاع .، وا ،وانهیم . ر.،ع یانتظار .9

 204-229 ،(24)6.، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایینشریه  (.زدی: شهر یمطالعه مورد) میاقل

کنگر    یچهارمطراحی معماری همساز با اقلیم شهر مشهد.  (..193. )طاهری،  و  .،  ،ت اخری .0
 ، تهران.عمران یالملل  یب

بر  یشهر یاصول طراح ی(. اثرسنج1041). ، پیروشنو  . م.،،  یرانیشم یدیم  .،.، رع ی،حسن ..

 ،دارییپا یو شهرسیاز یمعمیارنشیریه : شهر مشهد(. ی)موردپهوه یعرض یهادر بر  میاقل رییتغ

14(1)، 129-193. 

 تجزیه و تحلیل و پیش بینی برخی عناور اقلیمیی(. 1943)، ن. بایو  ،  .،مراد محمدی.، داودی م .6

 .06-.9 ،(90)71 ،مجله علمی و فنی نیوار .مشهد

از بیا سیهای آسایش دمیایی و معمیاری همارزیابی شاخ)(. 1943)آ.  ،عبدالهی .، وت ،طاووسی .7

 .1.4-.12 ،(.1)92، ریزی دانشگا  تبریزنشییریه جغرافیییا و برنامه ر.اقلیم روانس

بیه  یابییجهیت دسیت رانییدر ا یمییقلا ستیاطلس ز شنهادی(. پ1041) .روش ، غ .، وزاد، مفر  .4

 .63-.0 ،(90)10، یو شهرساز ینامه معمار نشریه .میهمساز با اقل یمعمار یراهبردها

در  ازییموردن ی(. اراهیه راهکارهیا1939 . ) ،یاشیجع یثیابتو  .،ا ،سیرا  زاد یمهید .،م ،فیضی .3

، هشنامه خراسان بزر پهو .تیحرار شیبه آسا لیدر شهر مشهد در جهت ن میهمساز با اقل یمعمار

1.(. ،)121-191. 

ارزییابی معمیاری (. 1934)م.  ،اسیکندری .، و  ،هادنیپیروردی .،ع ،یییاران.، ی ،ینگرجیی مهلبا .14

 .01-91 ،(0)7 ،آرمانشهر .های کاشانهمساز با اقلیم در خانه

رتقاء سلامت مؤثر بر ا یهامؤل ه ی(. واکاو1041) ا.، یسرمد .، وزاد ، نعبداله  . م.،، یمجتبو .11

ششصد دسیتگا   ی: مجتم  مسکونیمورد یدر دوران کرونا و پساکرونا )نمونه یمسکون یدر فضا

  .21-19 ،(6)2، بایز یمطالعات هنرهانشریه مشهد(. 

 
12. Benoudjafer, I. (2022). When social practices produce space and create passive 

cooling systems in hot arid region. Technium Social Sciences Journal, 27, 932-

944. 



 ای                                         شمارۀ سی و نهممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       222

 
13. Blazejczyk, K., Jendritzky, G., Bröde, P., Fiala, D., Havenith, G., Epstein, Y., & 

Kampmann, B. (2013). An introduction to the Universal Thermal Climate Index 

(UTCI). Geographia Polinica, 86(1), 5-10.   

14. Bröde, P., Fiala, D., Błażejczyk, K., Holmér, I., Jendritzky, G., Kampmann, B., 

& Havenith, G. (2012). Deriving the operational procedure for the Universal 

Thermal Climate Index (UTCI). International Journal of Biometeorology, 

56(3), 481-494. 

15. Clark, G., & Allen, C. (1978). The estimation of atmospheric radiation for clear 

and cloudy skies. Paper presented at the Proceedings of the 2nd National Passive 

Solar Conference (AS/ISES), University of Pennsylvania. 

16. Crawley, D., Lawrie, L. (2019). Should we be using just ‘Typical’weather data 

in building performance simulation? Paper presented at the Proceedings of the 

Building Simulation International Conference, Rome, Italy.  

17. Cuce, E., Farooq Sher, Hamad Sadiq, Pinar Mert Cuce, Tamer Guclu, Ahmet B. 

Besir. (2019). Sustainable ventilation strategies in buildings: CFD, research, 

Sustainable Energy Technologies and Assessments, 36, 100540. 

18. Emmanuel, R. (2005). Thermal comfort implications of urbanization in a warm-

humid city: the Colombo Metropolitan Region (CMR), Sri Lanka. Building and 

Environment, 40(12), 1591-1601.  

19. Hui, S. C., & Cheung, K. (1997). Climatic data for building energy design in 

Hong Kong and Mainland China. Paper presented at the CIBSE National 

Conference, London, UK.   

20. Jiang, F., Li, X., Wei, B., Hu, R., & Li, Z. (2009). Observed trends of heating 

and cooling degree-days in Xinjiang Province, China. Theoretical and Applied 

Climatology, 97(3), 349-360. 

21. Li, Q., Zhang, L., Zhang, L., & Wu, X. (2021). Optimizing energy efficiency 

and thermal comfort in building green retrofit. Energy, 237, 121509. 

22. Milne, M., Liggett, R., & Al-Shaali, R. (2007, July). Climate consultant 3.0: A 

tool for visualizing building energy implications of climates. Paper presented at 

the Proceedings of the Solar Conference (Vol. 1). American Solar Energy 

Society, American Institute of Architects. 

23. Terjung, W. (1968). World patterns of the distribution of the monthly comfort 

index. International Journal of Biometeorology, 12(2), 119-151. 

24. Walton, G. N. (1983). Thermal analysis research program reference 

manual. Washington, DC: National Bureau of Standards. 

25. Watson, D., & Labs, K. (1983). Climatic design: Energy-efficient building 

principles and practices. New York: McGraw-Hill.  

 

 


