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  :چکیده

هــدف انطبــاق  ي ساختمان بــاي آن است که طراحی ساختمان نیاز به در نظر گرفتن عملکرد فعلی و آیندهدهندهزمان نشان

مــین در ایــن هبراي باشد. میمصرف انرژي  جویی دربراي صرفه و اقلیم و انعطاف پذیري آن نسبت به تغییرات محیط زیست

طــرح در بــه جهــت بررســی تعیــین معیارهــاي اقلیمــی مهــم و م .مورد تحقیق قرار داده شــدپژوهش طراحی مطابق با اقلیم 

ثر، رطوبــت آوري اطالعات هواشناسی در طراحی اقلیمی از قبیــل دمــاي حــداقل و حــداکطراحی اقلیمی شهر تبریز، به جمع

ي شــرایط پرداختــه شــد. تعیــین و محاســبه 2012تا  1951ي آماري که در طول دوره حداکثر، بارش و بادنسبی حداقل و 

ســمت مهــم قاقلیمی شهر تبریز از طریق جداول بیوکلیماتیک گیونی، جدول ماهانی، شاخص دماي مؤثر و شاخص بیکر جزو 

 ANP مــدل از امعیارهــ دهــیمنظور وزنبه  ی اقلیمیدر طراح مؤثر ادامه بعد از تعیین معیارهايدر . این پژوهش بوده است

 نظــر ایــن از هاآن بندياوزان معیارها و الویت استخراج به منجر نهایت در که گردید تعیین نهایی وزن سپس .گردید استفاده

بنــدي طحرا ســ تبریــز هــاي شــهرطراحی اقلیمــی ســاختمانمعیارهاي مطرح در  قبولی قابل شکل به. در واقع این مدل، شد

- نجــرههــاي افــزایش پانتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی باال، معیار، هاي مجاور و گیاهانمعیارهاي استفاده از ساختماننمود. 

ده در خــارج شمناطق نیمه محافظت طراحی گیري از آفتاب زمستان، هاي رو به جنوب و قرارگیري ساختمان به منظور بهره

ي کثري از انــرژي حــداگیر در ساختمان بــراي اســتفادهي نواحی آفتابو تعبیهل سال بنا جهت اعتدال آب و هوا در تمام طو

هــاي روي ، معیــار اســتفاده از نــاهمواريمان به منظــور کــاهش آفتــاب تابســتانخورشید، معیار شکل و جهت دادن به ساخت

ي ســاختمان جهــت دادن بــه بدنــهتر از نسیم تابستان و شــکل و گیري بیشهاي مجاور و گیاهان جهت بهرهزمین، ساختمان

  اند.هدادد اختصاص معیار استفاده از خورشید باالترین ارزش را به خوو براي به حداکثر رساندن استفاده از نسیم تابستان 

  )، طراحی اقلیمی، شهر تبریزANP( کلیدواژه: انرژي، ارزیابی، تحلیل چند معیاره
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  فصل اول:

 کلیات پژوهش
 



 

  

  مقدمھ - 1- 1

-آب و ھوا عبارت از ھوای غالب یک مکان در دراز مدت می

) و تأثیرگذاری آن بر روی 5: 1386باشد (علیجانی و کاویانی: 

ریز و معماری ت او، بر ھیچ برنامھزندگی انسان و محل سکون

تغییرات آب و ھوایی محلی از طریق جزایر  پوشیده نیست.

شود. این حرارتی موجب افزایش فشار بر اکوسیستم شھری می

ی حرارت افزایش یافتھ، پیامدھای بسیاری دارد کھ درجھ

ی استفاده از فضای باز، کیفیت ھوا و تأمین انرژی برای تھویھ

 خت کرده است و بر تندرستی انسان اثر منفی داردمطبوع را س

بنابراین، ارزیابی تؤامان فضای  .)17: 1،2014و ھمکاران (مید

باز و سرپوشیده در یک زمان در سطح محیط زیست نیاز است (یون 

ی آن است کھ طراحی دھندهزمان نشان). 692: 2014، 2یی و پنگ

ی و آینده ساختمان نیاز بھ در نظر گرفتن عملکرد فعلی

ساختمان با ھدف انطباق و انعطاف پذیری آن نسبت بھ تغییرات 

ی زمین و . گرم شدن کره)2:  2009، 3(گوآن باشدمحیط زیست می

تغییرات آب و ھوایی مستمر در جھان، محیط زیست شھری را تحت 

تأثیر خود قرار داده است و ممکن است این شرایط محیطی بر 

رد انرژی برای حفظ آسایش حرارتی داخل روی محیط داخلی و عملک

ھمگی این عوامل یک  .)3: 2012، 4(وایلد ساختمان تأثیر بگذارد

ای مطابق با اقلیم منطقھ کند تا یک خانھمعمار را حساس می

امروزه یکی از فاکتورھای مطرح در درک معماری اصولی  بسازد.

با  ھر عصر و منطقھ ای، دانستن چگونگی مطابقت آن ساختمان

اقلیم، یعنی میانگین شرایط نسبتا� اقلیم خاص آن منطقھ است. 

ی محیط زندگی دراز مدت جوی کھ یکی از عناصر مھم تشکیل دھنده

ریز و طراح بایستی ھدف ھر برنامھ). 116: 1385پور، ماست (نجف

ایجاد شرایط مساعد جھت رفاه و آسایش انسان چھ در داخل و چھ 

ھایی شد. در این میان ارزیابی محدودیتدر خارج محیط مصنوع با

ھا ایجاد نماید نیز باید از ریزیتواند در برنامھکھ اقلیم می

این موضوع، مورد بحث قرار  آوری اطالعات در خصوصطریق جمع

). در نھایت بھ منظور 53: 1389(شکیبامنش و قربانیان، گیرد 

ت آب و طراحی ساختمان ھوشمند و بیوکلیماتیک، نیاز بھ شناخ
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زند ھوای منطقھ برای رسیدن بھ آسایش حرارتی، حرف اول را می

  ).6: 2013، 5(پوروحیدی و اوزدنیز

توان بھ با اقلیم در ھر شھر را می الگوی مسکن سازگار

(الگوی مبنا و واحد محک زنی) در نظر گرفت  عنوان بنچ مارکی

کھ شایستھ است بھ عنوان الگوی مناسب و نقطھ آماج، مورد 

اقتباس سازندگان مسکن قرار گرفتھ و در چھارچوب برنامھ ریزی 

طرحھای توسعھ شھری بھ عنوان دستورالعملی در برنامھ  شھری و

(غفاری و ھمکاران،  ریزی و توسعھ مسکن موردتوجھ قرار گیرد

انسان از دیرباز بھ تأثیر عناصر و فرآیندھای اقلیمی  ).1392

ف بوده و بھ ھمین سبب درصدد ھای خود واقگاهبر زندگی و زیست

ھای خود را ھماھنگ با شرایط اقلیمی ایجاد گاهبوده سکونت

برداری از این فرآیندھا، نماید، در اینصورت ضمن حداکثر بھره

بررسی و تأثیر  .ھای ممکن را نیز دریافت نمایندکمترین آسیب

ھای او بصورت تک بھ تک گاهزیست عناصر اقلیمی بر انسان و

باشد زیرا مرز مشخصی بین این فاکتورھا وجود بس مشکل می کاری

 طبیعي محیط با کھ ساختماني). 3: 1387ندارد (اصغری مقدم، 

 در باشد، داشتھ اقلیمي طرحي و یا در واقع  ھماھنگ خود

 مصرف بھ پایین  نیاز ضمن تواند مي کشور ازمناطق بسیاري

 مکانیکي، نندۀک کنترل وسایل از کمتر استفاده و فسیلي سوخت

 خود ساکنان بھ سال طول تمام در را مناسبي حرارتي شرایط

 عناصر بھ توجھ وجود این با). 1373 علیجانی،( نماید عرضھ

 تعیین عنصری عنوان بھ باید را ساختمان طراحی در اقلیمی

 بر کھ کرد تلقی انرژی مصرف بھ ساختمان نیاز میزان در کننده

 تأمین در طبیعی ھایانرژی از داریبر بھره سھم افزایش یپایھ

 و اوغلو مانی(کند می پیدا عینیت ساختمان آلایده دمای

  .)1301:  2008 ، 6ییلماز

صحت و دقت ظرفیت طراحي، بازده طراحي و محاسبات مربوط بھ 

ھا و اطالعات اقلیمي بستگي انرژي ساختمان، بھ كیفیت داده

ھواشناسي براي بدست  دارد. بدین لحاظ بكارگیري دقیق اطالعات

آوردن بازده انرژي بیشتر در ساختمان و جلوگیري از ھدر رفتن 

 رسدآن، در كشورھاي در حال توسعھ نظیر ایران بنظر مي

با افزایش روزافزون جمعیت، مصرف سوخت  .)1382(بختیاری، 

یابد. در ھمچون برق نیز افزایش می ھافسیلی و سایر انرژی

رصد از کل انرژی مصرفی کشور، یعنی د 16ھای ایران، خانھ

ی ھوا ی مصرف کل صنایع کشور، برای تھویھتقریبا� بھ اندازه

شود. مصارف گردد یا بھ عبارت دیگر، دور ریختھ میمصرف می
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درصد مصرف انرژی را بھ خود  40خانگی انرژی در کشور، بیش از 

اشد. برویھ میاختصاص داده است کھ یک زنگ ھشدار برای مصرف بی

باشد، تبریز نیز کھ یکی از شھرھای بزرگ و پر جمعیت کشور می

از این مقولھ مستثنی نیست. برای کاھش مصرف، با اجرای 

راھکارھایی جلوی اتالف در ساختمان بایستی گرفتھ شود. این 

امر با تلفیق تجربیات گذشتگان و طراحان و معماران مدرن در 

: 1389باشد (شمس و خداکرم، پذیر میراستای اقلیم منطقھ امکان

94.(  

 

  بیان مسألھ - 2- 1 

ی جو احاطھ شده است و  بیشتر ی زمین، بھ وسیلھکره

گیرد. بھ ھمین ھای بشر در داخل این محیط انجام میفعالیت

ھای خود را با شرایط جوی وآب دلیل است کھ انسان باید فعالیت

داث ساختمان و اگر در احھوایی محل زندگی خود ھمسو سازد. و 

بنا، وضعیت اقلیم منطقھ لحاظ شود آسایش و راحتی بیشتری 

کھ از تکنولوژی و درون خانھ احساس خواھد شد، البتھ در صورتی

ھا وسایل علمی مدرن برای تأمین این آسایش و کاھش ھزینھ

امروزه یکی از ). 10: 1391، 7استفاده نشده باشد (اسکورو

ای، اری اصولی ھر عصر و منطقھفاکتورھای مطرح در درک معم

دانستن چگونگی مطابقت آن ساختمان با اقلیم خاص آن منطقھ 

اقلیم، یعنی میانگین شرایط نسبتا� دراز مدت جوی کھ یکی است. 

: 1385پور، ی محیط زندگی ماست (نجفاز عناصر مھم تشکیل دھنده

116 .(  

و فراوانی داشتھ و دارد  اقلیم در معماری تأثیر بسیار

ھای معماری بدون توجھ بھ مسائل اقلیمی، ناقص، اغلب طرح

بر خواھد بود. تأثیر عناصر اقلیمی مانند نامطلوب، و ھزینھ

تابش، رطوبت نسبی، باد، اختالف فشار در نواحی مختلف با 

ی جغرافیایی در محل ( طول، عرض جغرافیایی، شرایط ویژه

عوامل و عناصر  ارتفاع از سطح دریا و توپوگرافی) و بسیاری

ھای در سال). 180: 1386زاده، مقیمی، دیگر متفاوت است (حجازی

اخیر  بھ ویژه بعد از انقالب صنعتی، با افزایش جمعیت، توسعھ 

بھ وابستگی شدیدی  ،جوامعشھرنشینی و توسعھ سطح تولیدات ، 

مصرف  فسیلی پیدا کردند.اخیرا� ھای سوختخصوص منابع انرژی، بھ

 تشکیل ھای متمادیاین منابع کھ در قرنه، ھا سبب شدرویھ آنبی

ھای مختلف خانگی، بھ شد�ت کاھش یابند. این مصارف بخششده، 

سازی و ... را تجاری، تولیدی، کشاورزی، حمل و نقل، ساختمان

                                                
2.  Escourror 



 

ھا، مشکالت و شوند کھ عالوه بر بحث تمام شدن این انرژیشامل می

ھای فسیلی بیش ال دارد. سوختمحیطی را بھ دنبھای زیستآلودگی

کند. سوزاندن این درصد انرژی مصرفی دنیا را تامین می 81از 

ھیدروکربورھا باعث تولید مقدار قابل توجھی بخارآب، گاز 

شود کھ ھمھ و اکسید ازت میco ، so2کربنیک و گازھای سمی نظیر

ای و زیست در سطح ملی، منطقھھا غیر از بخارآب بر روی محیطآن

). در کشور 138: 1373 نژاد،جھانی اثر تخریبی دارند (بھادری

ھای سازی مصرف انرژی و کاربرد انرژیجویی و بھینھایران، صرفھ

نگ ساختمانی ندارد گونھ نقشی در فرھپایدار در حال حاضر، ھیچ

). بر طبق آمار مربوطھ، در ایران، 93: 1389، (شمس و خداکرم

در مصرف انرژی دارند. این انرژی  ھا بیشترین سھم راساختمان

صرف سرمایش، گرمایش، روشنایی، تولید آب گرم مصرفی و ... 

 9درصد از جمعیت جھان حدود  1شود. با وجود داشتن حدود می

ھای کند. در سالھای نفتی دنیا را مصرف میدرصد از فراورده

درصد و در  2تا  1اخیر، رشد مصرف انرژی در جھان ساالنھ 

توان گفت رشد مصرف باشد. در واقع میدرصد می 8تا  5 ایران

برابر متوسط رشد مصرف در جھان  5انرژی در ایران بیش از 

ی انرژی میلیارد دالر یارانھ 3تا  1بوده و ساالنھ معادل 

، بھ 1397دھد ایران تا سال شود. این آمار نشان میپرداخت می

رضایی، (گردد بدیل میھای نفتی تی فراوردهیک کشور وارد کننده

  ). 93: 1389، بھ نقل از شمش و خداکرم، 20: 1384

کھ یکی  ANPدر چھارچوب روش در این پژوھش سعی خواھد شد 

شود تأثیر توام معیاری محسوب می از فنون برجستھ تحلیل چند

ھای طبیعی و کالبدی دخیل در تأمین انرژی ساختمان مورد ؤلفھم

برآیند استفاده عملیاتی از روش توجھ قرار گرفتھ  و در 

مذکور ، مدل مناسبی در ارزیابی  و اقتباس الگوھای ساختمانی 

بر مبنای مقتضیات طراحی سازگار با اقلیم و شرایط محیطی در 

 –شھر تبریز بدست آید . تحلیل نقش سینرجیک مولفھ ھای محیطی 

کالبدی تأثیر گذار در تأمین انرژی ساختمان  در شھر تبریز 

ھا در یک گیری از این مؤلفھھ عنوان پیش درآمدی بر بھرهب

ھا گردد. طراحی و اجرای ساختمانچھارچوب سیستماتیک تلقی می

ای کھ بتواند از عناصر و عوامل اقلیمی خاص موجود در بھ گونھ

ي بسیاری از مسئولین ي حداکثری نماید، دغدغھمنطقھ استفاده

  باشد:طرح میدر این راستا سؤاالت زیر ماست. 

   سؤاالت اصلی پژوھش: - 3- 1

ھای محیطی  و کالبدی تأثیرگذار در تأمین انرژی مؤلفھ  - 

  ساختمان در شھر تبریز کدامند ؟



 

، الگوی ANPي عملیاتی از روش توان با استفادهچگونھ می - 

ھای محیطی و کالبدی در تحلیل نقش توأم مؤلفھ مناسبی را

ارائھ   اختمان در شھر تبریزتأثیرگذار در تأمین انرژی س

  داد؟ 

  

  :ھدف (اھداف) پژوھش  - 4- 1

ھای فسیلی و اثرات مخرب با توجھ بھ بحث تمام شدن سوخت

ھا بر محیط زیست و زندگی موجودات زنده، ھدف اصلي این آن

پژوھش، بررسي عوامل محیطي و كالبدي مؤثر در طراحي اقلیمي 

عماري اقلیمي با ي الگوھاي مناسب مشھر تبریز و ارائھ

در این راستا، اھداف باشد. ھاي منطقھ ميژگياستفاده از وی

  باشد: فرعي زیر مطرح مي

ھاي ھاي اقلیمي منطقھ و استفاده از شاخصژگيتعیین وی -1

گیوني، ماھاني، اوانز، اولگي، بیكر و دماي مؤثر جھت 

استخراج معیارھاي مناسب براي طراحي اقلیمي در شھر 

  تبریز 

براي ارزیابي معیارھاي  ANPي عملیاتی از روش تفادهاس -2

 بدست آمده

تعیین مھمترین فاكتور و عوامل دخیل در طراحي اقلیمي  -3

 شھر تبریز

 ي مورد نظري الگوي مناسب جھت طراحي اقلیمي منطقھارائھ -4

  : ضرورت و اھم�یت پژوھش - 5- 1

شرایط اقلیمی بھ موازات سایر عوامل محیطی، از مھمترین 

ھای شھری است. ھرگونھ دخل و گیری بافتمل مؤثر در شکلعوا

تصرف محیط توسط انسان، در حد زیادی تابعی از شرایط اقلیمی 

ھای شھری با توجھ بھ شرایط آب و ھوایی از دو ی طرحاست. تھیھ

ھای اقلیمی جھت حائز اھمیت است: نخست اینکھ با شناخت ویژگی

محیط را ارزیابی نمود و توان قابلیت سازگاری انسان در می

ھای توان اشکال مطلوب ساختماندیگر آنکھ متناسب با آن می

فضایی را با ابزار متناسب با آن محیط بھ وجود آورد 

بشر اخیرا�، بھ این سطح ). 51: 1389(شکیبامنش و قربانیان، 

آگاھی دست یافتھ است کھ منابع سوختی کھ در سایھ آن دارای 

پذیر است و تا چند دھھ شده است، پایانزندگی مرفھ و راحت 

دیگر بھ طور کامل این منابع را از دست خواھد داد و بعد از 

اتمام این انرژی زندگی برایش سخت و غیر قابل تحمل خواھد 

ھای انسان منوط بھ استفاده از انرژی است تمامی فعالیتشد. 

خواه تجدیدپذیر و خواه تجدیدناپذیر. با توجھ بھ کاھش و 



 

ھای زیست محیطی ھای تجدیدناپذیر و آلودگیپایان یافتن انرژی

ھای تجدیدپذیر کھ ھمیشگی و طبیعی ھا، انرژینشأت گرفتھ ازآن

اند. امروزه کسب ای یافتھو کم ھزینھ ھستند جایگاه ویژه

ھا از طریق خورشید، بھ انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان

باشد، ی پایدار نیز میسعھدلیل اینکھ گامی مھم در جھت تو

). 1388مورد توجھ ھمگان قرار گرفتھ است (اسدی و ھمکاران، 

اي در مصرف با توجھ بھ این كھ صنعت ساختمان سازي نقش عمده

% از مصرف انرژي در  60ایران داشتھ و در حدود  انرژي در

ي مدیریت مصرف انرژي در كشور بھ این بخش اختصاص دارد، نحوه

(یاوری و ھمکاران ،  ان داراي اھمیت فراواني استبخش ساختم

1389 .(  

شھر تبریز بھ عنوان یك كالن شھر، از یك سو با رشد سریع 

جمعیت و نیاز فزاینده بھ مسكن روبروست كھ این امر منجر بھ 

رشد آپارتمان سازي و ایجاد شھرك ھاي جدید شده است و از سوي 

انرژي، بر لزوم رعایت  دیگر، مشكالتي چون آلودگي ھوا و كمبود

اصول پایداري در این بخش تأكید مي كنند. در این راستا 

بررسي عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژي در ساختمان ضروري بھ 

د (ھمان منبع). این منطقھ جزو مناطق سردسیر بوده نظر مي رس

ی تأمین و بھ دلیل مصرف یا تقاضای زیاد برای انرژی، ھزینھ

ی داردکھ یکی از مشکالت اساسی این مناطق است آن را نیز در پ

). در فصل گرما، مصرف برق در 1391(جھانبخش و عدالت دوست، 

درصدی یافتھ  11نسبت بھ سال گذشتھ افزایش  92تبریز در سال 

 15تا  11ی زمانی ساعت است کھ بیشترین مقدار مصرف در بازه

اوج تابش ی زمانی کھ زمان با توجھ بھ این بازهده است. بو

باشد استفاده از آن برای سرمایش ساختمان در خورشید نیز می

ھا با توجھ بھ کاھش مصرف سوخت ھا و گرمایش در زمستانتابستان

رسد. ھا ضروری بھ نظر میو افزایش بی رویھ جمعیت و ساختمان

از این رو، بررسی و شناخت دقیق انرژی خورشیدی و دیگر عناصر 

یمی بھ عنوان بھترین منابع انرژی جھان و عوامل کالبدی اقل

ریزی و مدیریت صحیح انرژی در منطقھ مورد مطالعھ برای برنامھ

  ای مطمئن امری ضروری است.و دستیابی بھ آینده

  ی پژوھش:پیشینھ - 6- 1

در رابطھ با اقلیم و طراحی اقلیمی  مطالعات زیادي 

اخلي و رت منابع دصورت گرفتھ شده است كھ بھ دو صو ساختمان

زیر را بھ عنوان نمونھ  توان مواردشود كھ ميخارجي تقسیم مي

  :مطرح كرد



 

  :ی خارجیپیشینھ - 1- 6- 1

 را غیر فعال یعملکرد یک سیستم خنک کننده) 2005( 8سیلوا

سالن مورد بررسی قرار یک  یبھ عنوان بخشی از طراحی پروژه

از تن گرفبا کمک  طبیعی یتھویھدر این سیستم، . است داده

و ھوای تازه از طریق دودکش  انرژی خورشیدی افزایش یافتھ

کار گردد. برای اینپذیر میھای تبخیری منفعل امکانخنک کننده

نیز براي بررسي ھوای سالن استفاده  downdraughtر افزااز نرم

است. بھ این ترتیب کھ ھوای سالن را از جھت رطوبت نسبی  شده

کند. این مدل ھمچنین بھ منظور یبینی مو درجھ حرارت پیش

بررسی تأثیر استفاده از پارامترھای اصلی مشخص دودکش 

پردازد. ھا در سالن اجتماعات میخورشیدی و برج خنک کننده

) بھ بررسی انرژی کارآمد و طراحی 2007( 9کومار آپادای

پایدار بر اساس آشنایی با آب و ھوا پرداختھ است. وی برای 

انگین دما، رطوبت، بارش، شرایط آسمان و این مطالعھ، می

ی ھواشناسی استرالیا ھای باد را از وب سایت ادارهداده

برای  ھای اطالعاتی آب و ھوا،بازیابی نمود. وی بر اساس شیت

جداول  تدوین و فرمولھ کردن استراتژی و طراحی ساختمان،

اقلیمی  –ماھانی، نمودار بیوکلیماتیک، نمودار زیست 

و جھات باد را بھ کار گرفت. در این مقالھ شناسایی  ساختمان

آب و ھوایی بھ عنوان بخش جدایی ناپذیر از مطرح ھای گزینھ

ریزی و طراحی ساخت و ساز در استرالیا صورت گرفت. برنامھ

) بر 2007( 10عبدالوھاب احمد رزق و عبدالموجود عبدالغفار

در مورد  ای راای مصر، مقالھاساس آب و ھوای گرم و حاره

ھای باد بر مبنای خصایص و ی طبیعی حاصل از گیرندهتھویھ

اند. در این پژوھش ھای این نوع آب و ھوا انجام دادهویژگی

ی طبیعی داخل اثر شکل ھندسی و مشخصات بادگیر در تھویھ

ی این دو، پیدا باشد. ھدف از مطالعھھا مورد نظر میساختمان

ت باد در سراسر فضای بادگیر کردن یک راه برای افزایش سرع

ھای فیزیکی کوچک استفاده شده بوده کھ برای ھمین از مدل

ھا ھای بادگیرھا و ھمچنین اثرات آناست. در واقع ابعاد مدل

ھا، نسبت سطح ورودی و ی آنگیری مختلف دھانھاز قبیل جھت

ی سقف بادگیر، محل خروجی ھوا و ... مورد خروجی، زاویھ

ل قرار گرفتھ است. آنان دریافتند کھ وقتی تجزیھ و تحلی

ی محور طولی ورودی ھوا عمود بر جھت باد قرارگیرد، منطقھ

ی سقف بادگیر ی خروجی باشد، زاویھتر از منطقھباز وروی کوچک
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تر شود؛ در این درجھ باشد و تونل ھوا کوچک 55تا  30بین 

دگیر ی ورودی و خروجی باحاالت، سرعت ھوا در ھر دو دھانھ

   افزایش خواھد یافت.

اي در رابطھ با تعیین ) مقالھ2007و ھمكاران ( 1توي

آسایش زیست اقلیمي در سھ زمین متفاوت در شھرستان ارزروم 

 زیست شرایط تعیین منظور بھ مطالعھ اند. اینارائھ نموده

 در شھری و جنگلي شھری روستایی، مناطق در انسانی اقلیمی

غالب  شدید ايقاره ھوای و آب نوع یک کھ ارزروم، شھرستان

 دست بھ ماھھ 10 يدوره یک طی در ھاداده. شد انجام است،

زمین  نوع سھ این در انسانی اقلیمی زیست شرایط و آمده

 مورد انسانی، بیوکلیماتیک ھایشاخص از استفاده با مختلف

 thermohygrometric مطالعھ، شاخص این در. گرفت قرار بررسی

)THI(، نسبی  رطوبت و ھوا حرارت درجھ ارزیابی در آن کھ

 از استفاده با کھ، ”beer garden days“ شاخص و گیردصورت مي

 مورد ،است C 20 ° از بیش 21:00 ساعت در دما کھ روزھایی

 محدوده حوزه سھ این در کھ حالی در. گرفت قرار استفاده

 در زرو 20 فقط دوره، در این کھ مشخص شد"  آسایش"  و" گرم"

 مناطق در روز 18 و شھری جنگل در روز 15 ، روستایی مناطق

 نتیجھ، در. است بوده C 20°از بیش 21:00 ساعت در شھری دما

شرایط  در انسان آسایش برای مناسب يمنطقھ کھ است شده مشخص

و  شھری و بھ دنبال آن جنگل شھری يمنطقھ ارزروم، شھرستان

) 2007و ھمکاران ( 2وماسباشد. جی لمي روستایی مناطق سپس

ی ھا را در قالب یک طراحی تھویھی طبیعی در ساختمانتھویھ

برای معماری با مصرف انرژی کم در  بیان نموده کھ ترکیبی

ی ی طبیعی را با تکیھ بر اندازه. تھویھشده استامریکا مطرح 

ی محدودی از شرایط آب و ھوایی، سایت و ی آن، در دامنھدھانھ

در این مقالھ ھا، کاربردی بیان نموده است. ختمانانواع سا

طراحی یک ساختمان جدید کتابخانھ برای یک کالج، واقع در 

 ھیبرید جدید یھنزدیکی شیکاگو، با استفاده از مفھوم تھوی

. این ای پیشنھاد شده استبا وجود آب و ھوای سخت قاره

 و سازی حرارتی پویا و سیالعملیات با استفاده از مدل

تجزیھ و  کیدینامیو با محاسبات محاسباتی نشان داده شده 

استانداردھای ملی و  ،. ساختمان جدیدشده است تحلیل

ھای ریشھ دوانده در پیش پنداشتآن را کھ از  ھایدستورالعمل

برای  یسد ده ووب سختمورد طراحی ساختمان برای آب و ھوای 
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) 2007( 1کورواس کشد.چالش میبھ  ھای کم انرژی استساختمان

کتابی تحت عنوان اقلیم و شھر را تألیف نموده است. وی این 

کتاب را در چھار بخش تدوین نموده کھ بخش اول آن را 

سازگاری و انطباق معماری با اقلیم تشکیل داده است. وی در 

ای ھای مدیترانھاین بخش سازگاری و انطباق معماری در اقلیم

ای مرطوب و محیط سردسیر را ھای معتدل، حارهو خشک، محیط

مورد بررسی و مطالعھ قرار داده است. برای ھرکدام از این 

در تمام  است. ی موردی را آوردهمناطق آب و ھوایی یک نمونھ

ھا را در گذشتھ ھای موردی سازش و انطباق معماری خانھنمونھ

توان چنین نتیجھ گرفت و حال مورد ارزیابی قرار داده کھ می

در گذشتھ با اقلیم سازگاری بسیاری ھا حی ساختمانطراکھ 

  اند. ی زیادی گرفتھداشتھ و اکنون از آن انطباق فاصلھ

تحلیلی بھ ارتباط بین  - ) با یک روش توصیفی2008( 2ھاوکس

ی معماری و آب و ھوا پرداختھ است. وی یکی از وظایف اولیھ

است. وی معماری را نقش آن در اصالح آب و ھوا ابراز نموده 

ی بین اقلیم و معماری در این مقالھ چشم انداز تاریخی رابطھ

ی این مقالھ بررسی آب و را بررسی نموده است. تمرکز مطالعھ

ی مطالعھبھ ھوای بریتانیا و معماری است کھ در این رابطھ، 

و زمان حال پرداختھ شده است. برای رسیدن  16ای از قرن دوره

ی تاریخی و روش شناختی این در حوزه بھ این مقصود، مطالعھ

مقالھ نویسنده را بھ مقایسھ دو ساختمان کھ بھ آخر و 

گردد مجبور نموده است. وی یک ساختمان ابتدای این دوره برمی

ساختھ شده را با ساختمان  1597- 1590ھاردویک ھال کھ در سال 

بنا شده است  1962 - 1959آلیسون و پیتر اسمیتسون کھ در سال 

ھای این دو ساختمان را از العھ کرده است. وی تمام ویژگیمط

ی نظر نوع مصالح، جھت قرارگیری نسبت بھ تابش و باد، تھویھ

ساختمان و ... و اثرات شھرنشینی و بھ دنبال آن آلودگی و 

ھای مختلف ھا را بر معماری دورهتغییر اقلیم و تأثیر آن

ھ ذکر شده است کھ مورد بررسی قرار داده است. در این مطالع

بعنوان معماری  1986ساختمان ھاردویک ھال در گفتگویی در سال 

ابتدا، بصورت ) 2009و ھمکاران ( 3ایلزه پلیس زیستی مطرح شد.

ی انرژی خورشیدی در جھان برداری گستردهبھره ھبعتوصیفی راج

پرداختھ است. سپس در مورد استفاده از کلکتورھای خورشیدی 

از  باید معمول اند و معتقدند کھ بطورھبھ بحث پرداخت

  لتونی، و ساخت و برای  ھای انرژی خورشیدی کارآمدگیرنده
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