


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 
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 صفحهشماره  فهرست

 زهی)با انگ رانیا یمعمار شناسیدر سبک دیجد کردیرو یبا معرف یمعمار شناسیمفهوم سبک نییتب

 (یحفاظت معمار
1 

  یمرا   بیی ،درضا ابوئ ،دمیند یها 

 11 اصفهان            یصفو یمذهب یهاآرامگاه ییفضا -یکالبد یسشناگونه

  دجمال یدحی ،یداسکو دبالل تایآی

  یمیبلند مدت عوامل اقل یریگبر اساس اندازه زدی یسنت یرهایباد در بادگ یرفتار یبه الگو یابیدست

 خانه مرتاض(                        ری: بادگی)نمونه مورد
31 

  دالله تیآ نیمحمدحس دیس ،یرضو انیلما   بیی دهیس ت،یژاله هدا

 11 در شهر قم                یاسکان موقت پس از زلزله احتمال یالگو یطراح

  درقاسمیم دمسعو یّس ان،یدیخورش دیلبدالمج یرگر،میابراهاکبر حاج ،دمتک رییه

 53 یخیتار یهابر نقشه یمبتن ه،یقاجار ۀآن در دور قیمصاد فیو ط «دانیم»مفهوم  ۀدامن نییتب

  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
231 

  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
265 

  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ

 



 نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
 8931ستان زمو  پاییز، دهمسال هفتم، شماره 

 

با تاکید بر آسایش حرارتی و  شیراز یقاجارهای خانهبررسی کیفیت محیطی داخلی 

 )نمونه موردی: خانه نعمتی( نور روز

 
 3آزاده شاهچراغی ،*2شاهین حیدری، 1آیدا زارع مهذبیه

 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری، و هنر دانشکده دکتری، دانشجوی -1

 ایران  تهران، تهران، دانشگاه زیبا، هنرهای پردیس معماری، دانشکده استاد -2

 تهران، ایران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری، و هنر دانشکده دانشیار -3

 

 (22/60/1331 ، تاریخ پذیرش نهائی:60/63/1331 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 
 چکیده

های )سندرم بیماریفضاهای داخلی، اثر مستقیم آن بر سالمت جسمی و روحی ساکنین  1لزوم توجه به مبحث کیفیت محیطی

رژی انتواند با صرف جویی انرژی در ساختمان است. توجه به عوامل محیطی در طراحی معماری میو همچنین صرفهساختمانی( 

ه های مناسبی از این گونه معماری را بهای سنتی ایران، همواره نمونه، کیفیت زندگی و سالمت کاربران را افزایش دهد. خانهکمتر

یراز های قاجاری بافت قدیم شخانه .دهند قرار معماران اختیار در امروز طراحی برای مناسبی الگوهای توانندمی و اندنمایش گذاشته

اصر اند. بررسی دقیق عنگر هستند و کمتر مورد مطالعه قرار گرفتههای جالب توجهی از این گونه معماری ماندگار را جلوهنمونه

تواند ها میگذار بر عملکرد آنوامل معماری تاثیرها و عکیفیت محیطی داخلی، خصوصا نور روز و آسایش حرارتی در این خانه

 روش هبمذکور  عواملدر تحقیق حاضر خانه نعمتی به عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده است. گشای طراحان امروزی باشد. راه

 از حاصل هاییافته تحلیل. اندمحاسبه شده بیلدر دیزاین افزار نرم در ایرایانه سازی شبیه و میدانی های برداشت طریق از و کمی

اندارهای رایج با است فضاها روز نور و حرارتی آسایش میزان ابتدا. استگرفته صورت مرحله دو در سازیشبیه و میدانی هایبرداشت

دهد ل نشان مینتایج حاص .اندگردیده توصیف کیفی صورت به فضاها معماری مشخصات حاصل با مقایسه گردیدند، سپس نتایج

ماه سال در محدوه آسایش  11های این بنا منجر به نتایج متفاوتی گردیده به عنوان نمونه زیرزمین در های معماری در اتاقویژگی

فیت نور ها از کیماه از سال در محدوده آسایش قرار دارد و تقریبا در تمامی ماه 8نشین است اما روشنایی مناسبی ندارد و اتاق شاه

 مطلوبی برخوردار است.

 

  زشیرا یهای قاجارآسایش حرارتی، نور روز، خانههای ساختمانی، سندروم بیماریکیفیت محیطی داخلی،  :هاواژه کلید
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  پژوهش هایپرسش

وضعیت آسایش حرارتی و نور روز در فضاهای 

 شیراز به چه صورت است؟  یهای قاجارداخلی خانه

رابطه بین طراحی معماری و کیفیت محیطی داخلی 

 این فضاها چگونه است؟ 

 

 مقدمه  -1

بیش از نیمی از زمان زندگی در فضاهای داخلی که 

، سپری شوندمیعمدتا توسط معماران طراحی 

نیازهای کاربر، ابعاد متفاوت . توجه به شودمی

منجر به خلق فضاهایی دلنشین و پاسخگو  تواندمی

آسایش حرارتی، بصری و گردد. عدم توجه به 

طراحی و ساخت و بیشتر روحی مخاطب در 

اصر منجر به بروز مشکالتی جدی در سازهای مع

 هایبیماریاست. سندرم سالمت ساکنین گردیده

ای از که مجموعه )س.ب.س( 2ساختمانی

ی هامانساختی است که با قرار گرفتن در هایبیماری

مد اکارآ، گواه نشودمینامناسب به کاربر منتقل 

 دلیل تریناصلی ست وای امروزی هاطرحبودن 

 هب را انسان زندگی وضعیت بهبود یعنی معماری

یق دق پرداختن رو این از. است برده سوال زیر شدت

ر د و همه جانبه به مفهوم کیفیت محیطی داخلی

دنبال  یتهای اخیر از سوی طراحان با جدهده

 در انرژی باالی مصرف طرفی . ازشودمی

 کشورهای مشکالت از یکی مسکونی هایساختمان

 ،تطبق مطالعا. است توسعه حال در و یافته توسعه

 در ما کشور انرژی منابع کل درصد 01 از بیش

طبق آمار وزارت . شودمی مصرف ساختمان بخش

 مسکونی هایساختمان در انرژی مصرفنیرو، 

 بوده درصد 01 حدود هفتاد، دهۀ اواخر در شیراز

 کنترل و کارایی عدم از این آمار نشان. است

 یهاساختمان در و روشنایی گرمایش و سرمایش

 . دارد امروزی

ایران همواره به عنوان الگوهایی  هایخانهمعماری 

مناسب از بناهایی پاسخگو و پایدار مورد مطالعه قرار 

بافت قدیمی شیراز که عمدتا در  هایخانه. اندگرفته

و بخش اعظم این بافت  اندشدهدوران قاجار ساخته 

برای  توجهمورد یی هانمونه، دهندمیرا تشکیل 

های قابل توجهی از این بافت بخشهستند.  پژوهش

در معرض تخریب و تغییرات  اخیرهای در سال

اساسی است، بنابراین بررسی و تفحص در معماری 

یابی به معیارهای مناسب در این بناها به منظور دست

فضاهای با کیفیت ضروری به نظر  معماری تحقق

نشین این بافت که اعیان هایخانهدر مورد رسد. می

های مساحت زیادی دارند و نحوه عملکرد سامانه

سرمایش حوضخانه و بادگیر در آنها، مطالعاتی 

ر کوچکت هایخانه در مورد صورت گرفته است. اما

 های سرمایشی نیستند وکه معموال مجهز به سیستم

بافت قدیم شیراز را  هایخانهتعداد بیشتری از 

است. کمتر تحقیقی صورت گرفته دهند،تشکیل می

این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که در 

صورت کوچک بودن خانه و عدم استفاده از 

های سرمایشی چون بادگیر و حوضخانه سامانه

آسایش حرارتی فضاهای داخل در چه حد وجود 

ارتباط طراحی  ؟استشدهدارد و از چه طریق تامین 

معماری و وضعیت محیطی فضاهای داخلی این خانه 

 چگونه است؟ 
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 و است کاربردی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

 مسکونی هایخانه طراحی ارهایکراه به دارد سعی

. دبپرداز هاآن در محیطی کیفیت ارتقاء جهت به

 یطیمح کیفیت مفهوم شناخت پایه، مطالعات روش

 یاکتابخانه روش به آن، عوامل و پیشینه داخلی،

 مرحله این در اصلی ابزار و استگرفته صورت

 مدارک اسناد و هانامهپایان مقاالت، ها،کتاب

 .است گردشگری و فرهنگی میراث در موجود

 هب وضعیت نور روز، دما و رطوبت فضاهای داخلی

 و میدانی هایبرداشت طریق از و کمی روش

هدف بررسی چگونگی این به  ایرایانه سازیشبیه

ایج نت. ستاپذیرفته صورتهای خانه عوامل در اتاق

حاصل در دو مرحله مورد تحلیل و توصیف قرار 

 اند. گرفته

 

 تحقیق پیشینه  -2
 طراحی یک نتیجه در داخلی محیطی کیفیت

 اما. است داشته وجود همیشه مناسبمعماری 

 لدلی به اخیر هایسال در مسئله این به پرداختن

 و معماران بر عالوه داخل، فضای کیفیت فقدان

 هایرشته متخصصین و محققان سوی از طراحان،

 مجموعه. شودمی دنبال نیز سالمت و بهداشت

 نند وکسالمت کاربران را تهدید می ی کهمشکالت

 یا اداری یهاساختمان داخل محیط از ناشی

 ساختمانی هایبیماری سندرمهستند،  مسکونی

 ,De Dear and Bragr) شودمی نامیده)س.ب.س( 

 مصالح از استفاده ها،بازشو بودن بسته. (2002

 مبلمان، انواع نشده، آزمایش جدید ساختمانی

 خصیش کامپیوترهایو  رینترمانند پ اداری تجهیزات

 و حرارت. شوند منجر س.ب.س به ندتوانمی گیهم

 و شیمیایی هایآلودگی نامساعد، رطوبت

ناشی از  یروان شرایط و فیزیکی شرایط بیولوژیکی،

 .سس.ب اصلی عوامل عنوان به نور ناکافی در فضا

 Assimakopoulos and) اندشده شناسایی

Helmis, 2004.) شامل افراد در س.ب.س عالئم :

 ه،عطس سرفه، سردرد، گلو، بینی، ها، چشم سوزش

 معده تیناراح باال، سیتاحس افسردگی، تنگی، نفس

 Burge) هستند سرماخوردگی مشابه عالئم دیگر و

et al., 1992.) س.ب.س عالئم مطالعات اساسبر 

 ستا بیشتر مکانیکی تهویه دارای یهاساختمان در

.(USEPA, 2007) افزایش که گفت توانمی 

 اهشک موجب قطع طور به داخلی محیطی کیفیت

 و( Takigawa et al., 2009) گرددمی س.ب.س

 دارد رت سرزنده و شادتر ساکنینی سالم هایساختمان

(Celment, Croom, 2013, Mendell et al., 

2002.) 
کیفیت محیطی  مبحث که دهدمی نشان مطالعات

 هوای کیفیت مانند آن با مرتبط موارد و داخلی

 آسایش ساختمان، هایبیماری سندرم داخل،

 راواخ از بصری آسایش و صوتی آسایش حرارتی،

 2111 هایسال در و گردیدند آغاز میالدی 01 دهه

بحث م این در مورد مطالب تعداد بیشترین کنونتا

مطالعات بر روی اثرات مستقیم و . استشده منتشر

غیرمستقیم کیفیت محیطی داخلی بر روی کاربران 

، هنگامی که ماسلو، ورنون و بدفورد 1221به دهه 

مورد  ( نخستین اثر خود را در1291، 1221)

به چاپ  نیازهای کاربرانشانهای کاری و محیط

و  (1211هرزبرگ ) گردد.رساندند، بازمی

( نخستین تحقیقات مربوط به 1202هزچونگ )

اثرات محیط داخلی بر کارایی کارمندان و همچنین 
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تاثیرات استرس و ارتباط با محیط را مورد بررسی 

 قرار دادند. 

برخی از مطالعات بر مبنای ارتباط بین کیفیت 

محیطی داخلی یک ساختمان و ساکنین آن صورت 

و افرادی  2118، پلریو  استلفیگرفته است. مانند 

، در راستای تعیین یک 2112، ناکوب و ریفاتمانند 

مدل کمی ریاضی و شاخصی پیوسته برای تمامی 

ند. اعوامل کیفیت محیطی داخلی به تحقیق پرداخته

فرونتزاک و همکاران به بررسی  2112در سال 

عوامل آسایش و راهکارهای تامین راحتی کاربر در 

فضاهای مسکونی دانمارک پرداختند. نتایج 

از این مطلب است که پذیرش  حاکی تحقیقات

عوامل محیطی توسط کاربر، مستلزم میانگین 

امی عوامل کیفیت محیطی داخلی مطلوب بودن تم

مجموع این کاربران تحت تاثیر  آسایش و است

کارایی محیطی یک بنا نه تنها به عوامل  .است عوامل

فیزیکی ساختمان بلکه به تعامل محیط و ساکنین آن 

حصول اطمینان از این مطلب که  نیز بستگی دارد.

ساختمان همزمان استاندارهای محیط داخلی و 

 آورد، ضروری استرضایت ساکنین را فراهم می
(Nimlyata &  Kandaraa) . 
 محیطی کیفیت مفهوم برای متعددی تعاریف 

 مرتبط مقاالت و هاسایت درو عوامل آن  داخلی

 در شودمی اشاره هاآن از برخی به که ذکر شده

 یتکیف": است آمده گونه این ساخت لغت فرهنگ

 یا بودن سبز برای است مهمی مالک داخلی محیطی

 کلی آسایش به که ساختمان طرح بودن پایدار

 رطوبت،: شامل و گرددبرمی ساختمان ساکنین

   ".ودشمی روشنایی و آکوستیک هوا، جریان تهویه،

 عنوان را دیگری تعریف اکوپدیا المعارف دایره

 فضای کلی راحتی به مفهوم این ": است نموده

 ساکنین سالمت و آسایش و ساختمان داخل

 میزان در زیادی عوامل. گرددمی باز ساختمان

 این زا برخی. هستند دخیل داخلی محیطی کیفیت

 استفاده: از عبارتند عوامل

 طبیعی، تهویه فعال، غیر هایطراحی روز، نور از

 یا فرّار آلی ترکیبات حضور و 9داخلی هوای کیفیت

 ساختمانی مصالح برخی توسط که هاییآالینده

    ".شوندمی منتشر

 تعریف در ،0هابیماری از گیریپیش و کنترل مرکز

 به داخلی محیطی کیفیت ": نویسدمی مفهوم این

 با هرابط در ساختمان یک زیستی محیط کیفیت

 یزیاد عوامل با و گرددمی باز آن ساکنین سالمت

   ". ودشمی تعریف رطوبت و هوا کیفیت نور،: شامل

 ارائه داخلی هوای و آب مهندسی که تعریفی

 باز هاانسان فیزیکی مشترک سنسورهای بر دهد،می

 زیادی فرهنگی و شخصی عوامل اگرچه. گرددمی

 ماا گذارند، اثر داخلی محیطی کیفیت مفهوم بر

 وثرم فیریولوژیکی عوامل مشترک هسته زیر، عوامل

 1 مجموع از IEQ گفت توانمی و هاستانسان بر

 : استشده تشکیل زیر عامل
IEQ= IAQ +ITQ +ILQ +ISQ +IOQ +IVQ   

 کیفیت، معنی به Qداخلی،  معنی به I عبارت این در 

A =،هواT =حرارتی،  آسایشL = ،نورS = ،صداO =

 است.  لرزش= Vبو، 

 برای عامل هشت ،2111 سال در همکاران و هورال

 اداری یهاساختمان داخلی محیطی کیفیت

  برشمردند؛
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 حرارتی، آسایش تهویه، و داخل هوای کیفیت

 ،منظره و 0بیوفیلیا آکوستیک، روز، نور و روشنایی

 تموقعیو در نهایت  کار دفتر نقشه احساس، و دید

 . امکانات و

 هک شودمی مشخص شده مطرح تعاریف به توجه با

 نپرداخت. است وابسته زیادی عوامل به مفهوم این

 به مربوط مطالعات عوامل این تمامی به همزمان

 در. کندمی پیچیده بسیار را داخلی محیطی کیفیت

 ردیدهگ مشخص مشابه تحقیقاتی هاینمونه بررسی

 دیدگاه و ناب کاربری به توجه بادر بیشتر مطالعات  که

 موردی نمونه یک در عامل سه یا دو تنها متفاوت

 در (.Prakash,2005) . گیرندمی قرار بررسی مورد

ه با توجه ب که روز نور و حرارتی آسایش مقاله این

 ,Al horr, et alو )( 18، 1921)حیدری ،مطالعات 

 وساختمان انرژی  مصرف در ایتاثیر ویژه( 2016

( Boubekri, 2008) همچنین سالمت ساکنین

 بررسی تفضیل در یک نمونه موردی به دارند،

  .شد خواهند

 یفیک ارزیابیگیری و مسئله مورد توجه در شکل

 کیفیزی مشخصات به توجه ساختمان، داخل فضای

 سه در ساختمان معماری هایویژگی. است بنا

 حیطیم کیفیت نتیجه بر میانه و جزء کل، مقیاس

 بر .است کننده تعیین و گذار اثر داخلی فضاهای

 هر ،بومی هایخانه در شده انجام مطالعات اساس

 حیطم با ارتباط شرایط در توانندمی فضاها از یک

 و باز یمهن بسته، توانندمی فضاها این. شوند سنجیده

 فضاها این تمامی(. 110 ،1921 نیکقدم،) باشند باز یا

 ثرا یکدیگر روی بر طراحی متفاوت هایمقیاس و

 و مکان ،گیریجهت کالن مقیاس در. گذارند

 ترکیب ایجاد اصلی عوامل جزء عملکردها تشکل

 از سیدستر مراتب میانه مقیاس در. هستند خانه کلی

 خرد مقیاس در. است توجه مورد هااتاق تا حیاط

 ترینمهم عنوان به فضا، هر شکل و منافذ تناسبات،

 ،1920 نیکقدم،) است نظر مورد فضا هر هایویژگی

-رتاثی همچنین و دهنده تشکیل عوامل 1 نمودار (.92

 نشان را داخلی محیطی کیفیت مفهوم بر گذار

  .دهدمی

 

 
 اند. منبع: نگارنده بررسی کیفیت محیطی داخلی، عوامل تشکیل دهنده و تاثیر گذار بر این مفهوم در این نمودار تعیین شده -1تصویر
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 روش تحقیق  -3

همانطور که عنوان شد، توجه به دو عامل آسایش 

سنجش کیفیت محیطی حرارتی و نور روز در 

جویی در مصرف به لحاظ صرفهفضاهای داخلی 

از اهمیت باالیی برخوردار انرژی و سالمت ساکنین 

 یرتاث تحت ساختمان در عامل دو این بررسی است.

 مورد در. است فردی عوامل و محیطی عوامل

 دمای: از عبارتند محیطی عوامل حرارتی آسایش

 دمای و V هوا جریان ،Rh نسبی رطوبت ،Ta هوا

 حرارتی آسایش در موثر فردی عوامل. Tr تابشی

. است clo لباس ضریب و M افراد متابولیسم: شامل

 برای است، روز نور بررسی مورد عامل دومین

 DFنور ضریب از داخل فضای در روز نور محاسبه

این دو عامل به عنوان متغیرهای است. شده استفاده

وابسته و عوامل محیطی و فیزیک ساختمان 

د. شونمتغیرهای مستقل این تحقیق محسوب می

کننده آسایش حرارتی شامل: عوامل محیطی تعیین

دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد، توسط 

 سال ازدستگاه در یک روز گرم و یک روز سرد از 

بعد از ظهر به فاصله زمانی نیم  0صبح تا  2ساعت 

 انتخاب در. استشدهگیری بار اندازهساعت یک

 قتحقی هایمحدودیت به توجه با شده سعی ها،زمان

 و ابستانت روزهای ترینگرم به مناسبی نسبتا پوشش

همچنین  .شود داده زمستان روزهای ترینسرد

ی مورد هااتاقمشخصات فیزیکی ساختمان و 

نظور اند. به مبررسی، به طور دقیق برداشت گردیده

، شدت روشنایی هااتاقبررسی نور روز در داخل 

فضاهای داخلی توسط لوکس متر در همان دو روز، 

بعدازظهر به فاصله زمانی نیم ساعت  0تا صبح  2از 

پس از آن حجم . استبار اندازه گیری شدهیک

اطراف )فضاهای  هایخانهکلی خانه به انضمام 

( و سپس جزئیات فضاهای انتخابی هااتاقهمجوار 

 با 4.2.0.054 نسخۀتوسط نرم افزار دیزاین بیلدر 

سازی شبیهو موتور ردینس  8 پالس انرژی موتور

گردید و متغیرهای محیطی دو روز یاد شده توسط 

ی ی میدانهادادهل با نرم افزار محاسبه و نتایج حاص

سپس با استفاده از همین نرم افزار رفتار مقایسه شد. 

حرارتی هر یک از فضاها در طول سال به روش 

PMV 00 0محاسبه شد و با استاندارد اشری 1فنگر 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین ضریب 

ا محاسبه و با هاتاقبرای هریک از  DF 8نور روز

استانداردهای روشنایی مقایسه گردید. در نهایت 

و وضعیت نتایج حاصل از عملکرد حرارتی 

ساالنه فضاهای انتخابی با ویژگی های روشنایی 

 هها مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتمعماری آن

 است. 

 

 نمونه موردی -1-3

دقیقه  20درجه و  91شهر شیراز در عرض جغرافیایی 

دقیقه در جلگه ای  22درجه و  90و طول جغرافیایی 

کیلومتر قرار دارد. ارتفاع آن  91و عرض  01به طول 

متر در نقاط مختلف  1111تا  1081از سطح دریا بین 

شهر متغیر است. این ناحیه در زمستان آب و هوای 

ی گرم دگی و در تابستان هواینسبتا معتدل توام با بارن

و خشک دارد. در دسته بندی کوپن این شهر در 

 (.  9)تصویر گیردقرار می BShگروه 
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 منبع: نگارنده تحقیق، انجام مراحل دیاگرام -2تصویر 

 

   
دیم در شهر موقعیت بافت ق موقعیت شهر شیراز در استان فارس و موقعیت استان فارس در کشور ایران، منبع: ویکی پدیا -9صویرت

 شیراز، منبع: نگارنده

 

قجری موجود در  هایخانهنمونه موردی از بین 

قدیم  بافت. ستابافت قدیم شیراز انتخاب گردیده

هکتار در قلب  911شهر شیراز به مساحت تقریبی 

درصد مساحت  8/2شهر جای دارد. این محدوده که 

ی گیر، هسته اولیه شکلشودمیکل شهر را شامل 

های  شهر شیراز در آن جای دارد و طی دوران

سر مختلف توسعه و تحوالت زیادی را پشت

موجود در بافت  هایخانهتعداد . استگذاشته

. استواحد  11100تاریخی فرهنگی شیراز 

گذر زمان دست  در های بافت کهن شیرازمرزبندی

 استشدهخوش دگرگونی های کالبدی فراوانی 

انتخاب نمونه موردی در این  .شناسی()بنیاد فارس

پژوهش به روش خوشه ای غیر اتفاقی صورت 

های کالبدخانه قاجاری با  2111است. بالغ بر گرفته

داد که تع متنوعی در بافت باارزش شیراز موجودند

پس . اندنه در میراث فرهنگی به ثبت رسیدهخا 100

 111از انجام مطالعات انجام شده و دسته بندی تعداد 

قاجاری شیراز، انتخاب نمونه با  هایخانهخانه از 

توجه به عوامل مذکور به شرح زیر صورت پذیرفت: 

از آن که توجه به دیواره های همجوار در نتایج شبیه 

ه هایی که سسازی با اهمیت است، بهتر است از خانه

 اند استفاده نمودیا چهار جهت حیاط را احاطه کرده
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-احت میبه لحاظ مسو از آنجا که نمونه انتخابی 

نی ی مسکوهانمونهبایست قابل قیاس و تعمیم با 

با توجه به اینکه عناصر شاخص اقلیمی و  امروز باشند

ندرت در جامعه  همانند بادگیر و حوضخانه به

 شوند، بهتر است نمونهیافت می آماری مورد بررسی

انتخابی فاقد این عناصر باشند و در نهایت، امکان 

دسترسی و میزان سالم بودن بنا به نحوی که انجام 

مطالعات و برداشت های میدانی به راحتی امکان 

 د. گردیخانه نعمتی پذیر باشد، منجر به انتخاب 

 

 یخانه نعمت -1-1-3
متر مربع در محله درشاهزاده بافت  911به مساحت  

بنا از جنوب  یورود. استشدهواقع  رازیش میقد

 اطیپله با ح کی قیاز طر ی. داالن وروداست یشرق

 ی اتاق پنج. در ضلع شمالابدییارتباط م یمرکز

راه  کی نشین بنا واقع شده همچنیندری یا شاه

وجود دارد.  نیرزمیبه ز یجهت دسترس یارتباط

 یدر طبقه دوم اتاق وبه صورت دو طبقه  یضلع شرق

دری ضلع غربی دارای یک اتاق پنج. استشده هیتعب

ای که به آن افزوده شده، به دو است که توسط تیغه

است. همچنین یک زیرزمین با اتاق تبدیل گردیده

ع در ضلدسترسی مجزا در این سمت بنا وجود دارد. 

روبروی اتاق شاه جود دارد. طاق نما و 0 یجنوب

ها نشین حوض آبی واقع شده بوده که در بازسازی

ای با . در امتدا ضلع غربی باغچهاستشدهبرداشته 

یک درخت نارنج بلند قرار دارد. این خانه متعلق به 

آقای عبد الکریم نعمتی است و به ثبت میراث 

فرهنگی رسیده است. 

   

  
 طبقه دوم، سمت چپ: نمای شاه نشین خانه، منبع: نگارنده دریسهسمت راست: نمای اتاق  ،ینعمت خانه -0تصویر

 

 هااتاقانتخاب  -2-1-3

 هااتاقانتخاب فضاهای داخلی بر اساس کاربری  

صورت پذیرفته است. فضاهایی معادل با کاربری: 

 نشین(، اتاق خواباتاق نشیمن و پذیرایی)اتاق شاه

( و انبار )زیرزمین( انتخاب برای دریسه)اتاق 

 ی مورد بررسی درهااتاقبررسی انتخاب گردیدند. 

 قابل مشاهده است. پالن خانه
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 اتاق زیرزمین دری، طبقه همکفاتاق سه نشین، طبقه همکفشاهاتاق 

: منبع. اندهگرفت قرار بررسی مورد زمین زیر و دریسه اتاق نشین، شاه فضای نعمتی، خانه زمین زیر و همکف طبقه پالن -0تصویر

 نگارنده

 

 های میدانیشرح برداشت -2-3
 V هوا جریان ،RH نسبی رطوبت، Ta هوا دمای

در روزهای یازدهم شهریور ماه   Eشدت روشنایی

توسط دستگاه های  1929 و بیست و ششم دی ماه

دقت  به منظور افزایش الگر صورت گرفته است.دیتا

 ، دستگاه های مذکور بر روی میزهادادهدر برداشت 

متر سانتی 81به ارتفاع  پالستیکی سفید رنگبا سطح 

 زمان برداشتدر  و تعبیه گردیدند هااتاقدر مرکز 

وده ها بسیار کم بآن خطایاند و درصد کالیبره بوده

از آنجا که برداشت ها در فضای داخل و به است. 

ند، نیاز به ادور از تابش مستقیم آفتاب صورت گرفته

 بودهها ناستفاده از محافظ و سایبان برای دستگاه

در فصل تابستان پنجره های اتاق شاه نشین در است. 

ر و د اندبودههنگام انجام برداشت های میدانی باز 

گونه ها بسته بوده و هیچفصل زمستان تمام پنجره

ای هوسیله گرمایشی یا سرمایشی در هنگام برداشت

همچنین  .استشدهناستفاده  هااتاقمیدانی در 

ح و سطومشخصات فیزیکی بازشوها، نورگیرها 

ات نوع و مشخص اند.شیشه خور نیز برداشت گردیده

 1تصویر و  1جدول دستگاه های استفاده شده در 

 . استشدهنشان داده 

 مشخصات دستگاه های برداشت اطالعات -1جدول 

   

 الگر دما سنج و رطوبتدیتادستگاه 

 سنج

TES 1365 Datalogging 
درجه +  11تا  - 21دامنه دما: 

 سانتیگراد

 درجه سانتیگراد ± %8دقت دما: 

 %22تا  %1دامنه رطوبت نسبی: 

 ±%9دقت رطوبت نسبی: 

 الگر باد سنجدیتا

TES 1341 Hot-Wire 

Anemometer 
 متر بر ثانیه 91تا  1دامنه: 

 ±%9 تا ± %1دقت: 

 نور سنج

TES-1339R Data Logger Light 

Meter Pro 
 222211، 22221، 2222، 222/2، 22/22دامنه: 

 لوکس

 ±%9دقت: 
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 ی انتخابی، منبع: نگارندههااتاقبرداشت متغیرهای آب و هوایی توسط دستگاه در داخل  -1تصویر

 

 هادادهسازی و تطابق شبیه -3-3

که عنوان شد حجم کلی خانه و جزئیات  گونههمان

دید. سازی گربیلدر شبیهدر نرم افزار دیزاین هااتاق

 در دهش استفاده سنتی مصالح اینکه به توجه با

 در( گل کاه اندود و خشت: مانند) ایران معماری

 کردن وارد با ندارد، نرم افزار وجود فرض پیش

 رموث گرمای چگالی، ضخامت،) مصالح مشخصات

. تاسشده تعریفبرای نرم افزار  (هدایت ضریب و

در محاسبات آسایش  لباس ضریب ارزیابی مالک

 صلف برای ایران، امروزی پوشش مبنای حرارتی، بر

 در clo 1 زمستان فصل در و clo/ 1 متوسط تابستان

 .(02 ،1929 شاهین، حیدری،) استشده گرفته نظر

 عادلم نشین، شاه اتاق فعالیت سازی، نوعدر شبیه

 و خواب اتاق معادل دریسه اتاق امروزی، نشیمن

 گرفته نظر در انبار کاربری معادل زیرزمین

 سازی، به منظور اطمینانپس از انجام شبیه .استشده

گیری ی محیطی اندازههاداده، هادادهاز صحت 

شده، در همان دو روز مذکور در نرم افزار محاسبه 

برای  و برداشت مقایسه گردیدو با نتایج حاصل از 

حاصل از ی هاداده، هادادهسهولت در تحلیل 

برداشت های میدانی و خروجی نرم افزار در کنار 

ضریب خطا در یک نمودار توسط نرم افزار اکسل 

. جریان هوای برداشتی در زمستان نداگردیدهترسیم 

ا به دلیل بسته بودن بازشوها صفر و در تابستان صفر ی

اده های دارزیابی به صفر بوده است.  نتایج  نزدیک

قابل مشاهده  1نمودار دما و شدت روشنایی در 

 است. 

 

  
شبیه سازی خانه نعمتی در نرم افزار دیزاین بیلدر، کل حجم خانه نعمتی به همراه جزئیات اتاق های مورد مطالعه، در نرم  -0تصویر

 افزار دیزاین بیلدر شبیه سازی گردید.
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ی اندازه گیری شده توسط دستگاه با اعداد خروجی نرم افزار هادادهی نرم افزار با برداشت میدانی، هادادهمقایسه ی  -1نمودار 

و قدر مطلق درصد خطا را نشان  ی دما و شدت روشناییهاداده، محور افقی زمان برداشت و محورهای عمودی اندشدهمقایسه 

 .دهندمی

 

اعداد حاصل از  شودمیگونه که مالحظه همان

خروجی نرم افزار و اعداد برداشتی در روزهای 

تعیین شده بسیار به هم نزدیک هستند تنها در مورد 

فضای زیر زمین اعداد حاصل از نرم افزار )به علت 

پیش فرض های نرم افزار( تقریبا در تمامی ساعات 

 که درروز بدون تغییر و نوسان هستند. در حالی

درجه تغییر دما در  0حدود برداشت میدانی در 

 در مورد .استشدهساعات مختلف روز گزارش 

ی شدت روشنایی نیز در یک مورد تناقض هاداده

خانه نعمتی در برداشت  دریسهاتاق  .شودمیدیده 

ترین اتاق های میدانی در هر دو فصل تاریک

ه زمین خانسازی، زیر. اما در شبیهاستشدهگزارش 

رخت دیک . وجود استنعمتی تاریکتر از این اتاق 

در روبروی این اتاق دلیل اصلی متراکم نارنج 

. های میدانی استین فضا در برداشتتاریک بودن ا

سازی سعی شده با ساخت حجمی هم در شبیه

تناسب و مجوف در روبری این فضا، اثر درخت 

ی هادادهاز آنجایی که گردد.  لحاظهمیشه سبز 

برداشتی در این دو روز تا حد باالیی منطبق بر 

و درصد خطا  سازی هستندی خروجی شبیههاداده

درصد و تنها  11ها در اکثر مواقع پایین تر از بین آن

از  توانمیدرصد است،  11تا  11در چند مورد بین 

ی ساالنه نرم افزار، برای تحلیل نهایی استفاده هاداده

  نمود.

برای هر اتاق خانه نعمتی در تمامی   PMVمیزان 

ی سال توسط نرم افزار دیزاین بیلدر محاسبه هاماه

ی خانه هااتاقساالنه  PMV 2 ست. نموداراگردیده

 00بنابر استاندارد اشری . دهدمینعمتی را نشان 

هستند،  -1+ و 1فنگر، بین  PMVهنگامی که اعداد 

در محدوده دمای قابل قبول قرار دارند و این اعداد 

ر دتعیین کننده حدود آسایش حرارتی هستند. 

اعداد مربوط به  0نمودارهای موجود در جدول

PMV ای ترسیم هر ماه به صورت نمودار میله

یی از هاماهنشان دهنده  خاکستری. رنگ اندشده
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سال است که با توجه به مقیاس هفتگانه اشری، اتاق 

در محدوده آسایش قرار دارد. رنگ قرمز نشانگر 

یی است که گرمتر از حد آسایش هستند یعنی هاماه

ی سردتر از حد هاماه+ و رنگ آبی 1اعداد بیشتر از 

 . دهدمیرا نشان  -1آسایش یعنی اعداد کمتر از 

 

ماه سال توسط نرم افزار  12فنگر ساالنه سه اتاق خانه نعمتی، آسایش حرارتی فضای زیرزمین خانه نعمتی برای    PMV -2نمودار

ست. نمودار اول دمای هوا، نمودار اگردیدهدر هر ماه در نمودار فوق لحاظ   PMVست. میانگین اگردیدهدیزاین بیلدر محاسبه 

 .دهدمیفنگر را نشان  PMV  دوم رطوبت نسبی و نمودار آخر 

 

ول در ط هااتاقبه منظور بررسیی وضیعیت روشنایی   

 تمامسیال، ضیریب نور روز و شدت روشنایی برای   

پانزدهم هر ماه توسیییط نرم ظهر  12سیییاعت  هااتاق

 نمونه 8افزار دیزاین بیلدر محاسییبه گردید. تصییویر 

دهد. سازی را نشان میگراف های حاصیل از شیبیه  

، هااقاتضریب نور روز در  تربه منظور بررسی دقیق

برای هر اتاق به صیییورت جداگانه  نمودار مربوط به

و بر اسییییاس  اسییییتشیییده ترسییییم  0در جییدول 

میزان  ،9و  2ول اذکر شیییده در جد اسیییتانداردهای

های تیره و ی سال با رنگهاماهدر  هااتاقروشینایی  

 نشان خاکستری. رنگ استشدهروشین نشیان داده   

 نارنجی روشییینفضیییاهیای تیاریک، رنگ    دهنیده 

فضییاهای با روشیینایی مالیم و مناسییب برای فضییای 

فضیییاهای متوسیییط را نشیییان   زردرنگ و  زندگی

 .  دهندمی

 
  نشینشاه

 
 دریسه

 
 زمینزیر
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ADF Jun ADF May ADF Apr ADF Mar ADF Feb ADF Jan 

، شدت روشنایی )لوکس( و شش ماه سال، پانزدهم 12گراف وضعیت روشنایی اتاق شاه نشین نعمتی در ساعت   -8تصویر 

 ست.اگردیدهها توسط دیزاین بیلدر محاسبه فاکتور نور روز برای تمام اتاق

 

 1922منبع: قیابکلو،  ،(ابری کامال آسمان شرایط در)مختلف های فعالیت برای مناسب روز نور ضرایب -2جدول

DF توصیف 

 تاریک، مناسب فضاهای انباری 1کمتر از %

 تاریک، مناسب فضاهای عبورینسبتا  %2الی  1%

 مالیم، مناسب فضای زندگی %0الی  2%

 متوسط، مناسب امور اداری و آموزشی %0الی  0%

 روشن، مناسب کارهای خیلی دقیق %12الی  0%

 خیلی روشن، مناسب فعالیت های خاص %12بیش از 

 
 1921ضرایب نور روز برای منازل مسکونی، منبع: حیدری،  -9جدول

 DFحداقل  مسکونی فضاهای

 %9 آشپزخانه

 %2 نشیمن

 %1.0 اتاق خواب

 

 هادادهتحلیل  -4

 خصوصیات بین رابطه تحلیل در سهولت برای

 کیفیت محیطی داخلی و انتخابی فضاهای معماری

 مقیاسسه در  هااتاقفیزیکی  ، مشخصاتهااتاق

کمی آسایش  نتایج کنار کل، میانه و خرد در

 گردآوری سال طول در حرارتی و نور روز

 به ماه هر DF و PMV به مربوط اعداد. استشده

و در کنار  اندشده ترسیم ای میله نمودار صورت

 . بررسی ارتباطاندگرفتهمشخصات معماری قرار 

و عملکرد حرارتی و  هااتاقبین مشخصات معماری 

به روش توصیفی و کیفی صورت  هااتاقنور روز 

حلیل ها و ت. در نهایت پس از انجام قیاسگرفته است

ی تحقیق، پیشنهادات طراحی برای معماری هاداده

 ست.اگردیدهمسکونی معاصر مشخص 
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 نعمتی و کیفیت محیطی داخلی آنها های خانههای معماری اتاقویژگی -0جدول 
 

 

 

 

 

 مقیاس کل 

ارتفاع از سطح دریا  دقیقه 22درجه و  90دقیقه  طول جغرافیایی  20درجه و  91عرض جغرافیایی مکان: شیراز  

 متر 1111تا  1081بین 

 درونگرا تشکل:

در سه طرف  استقرار فضاها

 پیرامون حیاط مرکزی

  مکعب فرم:

نزدیک به 

 مکعب

فضاهای طبقات: 

بسته در سه تراز 

 زیر زمین، همکف

 و اول 

و  فضاهاتنوع فضایی: 

راهروهای نیمه باز بین فضاهای 

 بسته دور تا دور فضای باز

 متر مربع 911مساحت: 

 %18درصد فضای بسته         

 
اتاق  1تراز همکف، اتاق در  9

 زمین اتاق زیر 2و  طبقه اول

 %20 درصد فضای باز         

 
 سمت غرب بنا  باغچه حیاط مرکزی

 %0درصد فضای نیمه باز        

 
در  راهروهاداالن هشتی به حیاط 

 هاقاتادسترسی به جهات مختلف، 

 از حیاط 

 

 مقیاس میانه 

 ین  زممراتب دسترسی به اتاق زیر    دریسهمراتب دسترسی به اتاق  مراتب دسترسی به اتاق شاه نشین 

از حیاط به راهروی نیمه باز، از 

 راهرو نیمه باز به اتاق شاه نشین 

 ه دسترسی: فضای باز، نیمه باز، بست

 

از حیاط به راهروی نیمه باز، از راهرو 

 نیمه باز به اتاق 

 دسترسی: فضای باز، نیمه باز، بسته

 

 زمین از حیاط به زیر

 دسترسی: فضای باز، بسته 

 

 

 

 

 مقیاس خرد 

 )شاه نشین(  

 جهت استقرار 

 شرقیشمال 

 

 تناسبات 

 مستطیل کشیده در امتداد حیاط 

 متر مربع  11مساحت: 

 متر مربع  9.0ارتفاع اتاق: 
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   اندود کاه گل، آجر، خشت، گچ  مصالح جداره

 منافذ 

 پنجره های کشیده، در امتداد حیاط مرکزی 

 متر مربع  0.0مساحت سطح شیشه خور: 

 سانتی متر 11)شیرسرها(:  بان افقیسایهعرض 

 شکل داخلی 

 مکعب مستطیل با سقف مسطح

 
 

 

 

 

 

 

 

 مقیاس خرد

)اتاق 

 (  دریسه

 جهت استقرار 

 غربیشمال 

 

 تناسبات 

 متر مربع  12.0مساحت: مستطیل کشیده 

 متر مربع  9ارتفاع اتاق: 

 
  اندود کاه گل، آجر، خشت، گچ  مصالح جداره

 منافذ 

 سه پنجره کشیده، رو به حیاط مرکزی 

 متر مربع  2.0مساحت سطح شیشه خور: 

سانتی  11عرض سایه بان افقی)شیرسرها(:  

 متر

 شکل داخلی 

 مکعب مستطیل با سقف مسطح

 

 
 

 

 

 استقرار  جهت

 شرقیشمال 

 تناسبات 

 مستطیل کشیده در امتداد عرض حیاط 

 متر مربع  2مساحت: 

 متر مربع  2.0ارتفاع اتاق: 
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 مقیاس خرد

 زمین(  )زیر

 
 

 با خاک اتاقمجاورت سه وجه                 سنگ، ساروج اندود کاه گل، آجر،   مصالح جداره

 منافذ 

منفذهای سنگی مشبک، بدون شیشه در 

 امتداد حیاط مرکزی 

 شکل داخلی  

 مکعب مستطیل با سقف مسطح

 
 

 

 

کیفیت 

محیطی 

 فضای

 داخلی

 شاه نشین

 

 

 

 

 آسایش حرارتی در طول سال

 
 

 نور روز در طول سال

 

های دو ماه از گرمترین ماه. ماه از سال در محدوده آسایش حرارتی قرار دارد 8این اتاق  :آسایش حرارتی

 تر از محدوده آسایش دارد. دمایی پاییناز سال، سال، باالتر از دمای آسایش و دو ماه 

ماه از سال  2افزار، طبق محاسبات نرم DFمیانگین  کند.ی سال نور کافی دریافت میهاماهدر تمامی  :نور روز

، این میزان روشنایی مالیم و مناسب 9و 2های تعریف شده در جداول است. با توجه به بازه %9.29تا  %2.19بین 

 فضاهای زندگی مانند نشیمن است. 
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کیفیت 

محیطی 

 فضای

 داخلی

اتاق 

 دریسه

 

 آسایش حرارتی در طول سال

 

 نور روز در طول سال

 

تر از محدوده ماه از سال در محدوده آسایش حرارتی قرار دارد. سه ماه سال گرم 0این اتاق آسایش حرارتی: 

 تر از محدوده آسایش است. آسایش حرارتی و چهار ماه از سال سرد

 2است که با توجه به جداول  %01تا  %00در این اتاق بین  DFهای سال تاریک است. در تمامی ماهنور روز: 

 ، این میزان روشنایی مناسب اتاق خواب و نشمین نیست.9و

 

 

کیفیت 

محیطی 

 فضای

 داخلی

 زمینزیر

 

 

 آسایش حرارتی در طول سال

 

 نور روز در طول سال

 
و تنها دو ماه از سال گرمتر . قرار داردماه از سال در محدوده آسایش حرارتی  11این اتاق  :آسایش حرارتی

 از محدوده آسایش است.

، این 9و  2است که با توجه به جداول  %92تا  %11در این فضا بین  DF در طول سال تاریک است. :نور روز

 های سال تاریک است. فضا در تمامی ماه

 

جهتو معماری توجه به خصوصیات کلی حجم 

گیری این خانه، دسترسی و سازماندهی فضاهای 

د های مورداخلی، همچنین مشخصات فیزیکی اتاق

بررسی در ابعاد خرد و نتایج حاصل از میزان آسایش 

حرارتی و کیفیت روشنایی آنها، منجر به جمع بندی 

 است. این موارد به شرح زیر گردیده

 

 شاه نشین  -1-4

اسطه وهدیکته شده به زمین )ب گیریجهترغم علی

یری گگیری بافت شهری( بهترین موقعیت نورشکل

 .استشدهممکن برای این اتاق در نظر گرفته 

 ها و سایبانههمچنین طراحی مناسب بازشوها، پنجر

تاثیر به سزایی در آسایش حرارتی و نور روز 

 گذاشته است. 

یت استفاده از مصالح با ظرفدسترسی غیر مستقیم، 

حرارتی باال، مساحت کوچک، پنجره های وسیع اما 

مناسب اتاق و همجواری  گیریجهتکنترل شده، 

ماری مشخصات معفضای بسته در مقابل فضای باز، 

تاثیر قابل توجهی در کیفیت این اتاق هستند و 

 اند.محیطی داخلی گذاشته
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ماه از سال گرم  0این اتاق به لحاظ آسایش حرارتی 

ماه از  2قرار دارد. ماه سال در محدوده آسایش  8و 

د و نمایمیی دریافت مناسب سال، روشنایی مالیم و 

دارد که  2تا  %1.12بین  DFتنها سه ماه از سال 

بنابراین کیفیت  شود.اندکی تاریک محسوب می

من و رای کاربری نشیمحیطی این اتاق قابل قبول و ب

 پذیرایی مناسب است. 

 

  دریسهاتاق  -2-4

درخت بلند و  گیریقرارو نامناسب  گیریجهت

ره ز پنجاهمیشه سبز بدون رعایت فاصله مناسب 

عالوه بر کمبود روشنایی، موجب سرد شدن این 

های مشخصه مغرو علی شدهاتاق در زمستان 

مصالح مناسب و  اعم از مشترک با دو اتاق دیگر،

ماه کمی  9ماه از سال گرم،  9مساحت کوچک، 

ست. در مجموع کیفیت اگردیدهماه سرد  1سرد و 

 داخلی این اتاق مناسب کاربری اتاق خواب نیست. 

 

 زیر زمین  -3-4

این اتاق از لحاظ آسایش حرارتی بهترین فضای 

ماه سال در  11ماه از سال کمی گرم و  2خانه است. 

مناسب،  گیریجهتمحدوده آسایش قرار دارد. 

مساحت و مصالح ویژگی های مشترک این فضا با 

نشین هستند، اما قرار گرفتن ساختمان در اتاق شاه

عامل جواری سه وجه اتاق با خاک، زمین و هم

اصلی تمایز در طرح و نتیجه آسایش حرارتی 

های کوچک اگرچه مطلوب است. استفاده از روزن

ند اما کنامکان تهویه طبیعی را برای اتاق فراهم می

. این دبرای اتاق نیستننور و دید مناسب قادر به تامین 

 اتاق مناسب فضای انبار است. 

  گیرینتیجه -5

نشان از عملکرد  هادادهنتایج حاصل از تحلیل 

حرارتی و روشنایی مناسب فضاهای داخلی خصوصا 

تا جایی که این فضا پس از  نشنین خانه دارد.شاه

گذشت حدود صد سال از کیفیت مطلوبی 

ا ب پاسخگوی کاربری نشیمنو  برخوردار است

استفاده از نور روز و . است مشخصات امروزی

ماه آسایش  8تامین ، همچنین روشنایی مطلوب

طول  دربدون استفاده از وسایل مکانیکی حرارتی 

به کاهش  قابل توجهیتواند به میزان سال می

 ردد.گمنجر مصرف انرژی و بهبود سالمت ساکنین 

، تعادل توجه به نور روز شد،طور که عنوانهمان

مهمترین عوامل  حرارت و رطوبت در فضا از

. و دساختمانی هستن هایپیشگیری از سندرم بیماری

بایست به طور همزمان مورد تاثیر این عوامل می

هر یک از عوامل تامین . اگرچه بررسی قرار گیرد

به  دتوانمی مطلوب در فضاآسایش حرارتی یا نور 

کاهش مصرف انرژی در ساختمان منجر شود، اما 

سالمت روحی و جسمی کاربران و کیفیت محیطی 

به  زمان این عوامل است.تاثیر همدر گرو ها اتاق

ماه از سال در  11عنوان مثال فضای زیرزمین 

دارد اما نور نامناسب کیفیت  محدوده آسایش قرار

است. محیطی نامطلوبی برای این فضا رقم زده

معماری این بنا در ابعاد کالن و میانه، و دقیق بررسی 

نحوه مقایسه ویژگی های اتاق ها در ابعاد خرد، 

ها را روشن اتاق آسایش حرارتی نور وتامین 

 هایخانهتوجه به عوامل زیر در طراحی سازد. می

ت کیفیارتقا منجر به  تواندمیمعاصر مسکونی 

 محیطی فضاهای داخلی گردد. 
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 حوهن که گرفت نتیجه توانمی کل مقیاس در 

 و ازب نیمه و باز فضاهای ارتباط و گیری شکل

کیفیت محیطی  در مهمی بسیار عامل بسته

ر د مرکزی حیاط الگوی. استفضاهای داخلی 

 شتربی تعاملتعدیل دما،  امکان نمونه موردیاین 

 رایب را طبیعی منظر و طبیعت، دریافت نور با

 یفیتک باالبردن برای. فراهم نموده است ساکنین

 و ازب فضاهای به توجه بسته، فضاهای محیطی

 .اند تاهمی با بسیار طراحی گام اولین در باز نیمه

 که نحوی به باز فضاهای طراحی به توجه

 باشند، هداشت بسته فضای با را تعامل بیشترین

 شهری طراحی هایمحدودیت رغمعلی

 . ودش دنبال جدیت به معماران سوی از بایستمی

 به یممستق غیر دسترسی نحوه میانه، مقیاس در 

 اب ورود. است مشترک هااتاق تمامی در فضا

 مصرف کاهش موجب فضا داخل به واسطه

 خارج و داخل هوای جابجایی کنترل و انرژی

 ده،ش بررسی فضاهای در مسئله این. گرددمی

در اطراف  هااتاق گیریقرار نحوه واسطه به

 است.آمده وجود به حیاط

 بررسی مورد نکته نخستین خرد مقیاس در 

 در هااتاق قرارگیری. است بنا گیریجهت

 تهنک جنوب نور از گیری بهره و شمالی جبهه

. تاس کیفیت محیطی داخلی در مهمی بسیار

 یننش شاه گرفته، صورت مطالعات اساس بر

 یرازش قدیم بافتمعمولی  هایخانه از بسیاری

 موجب آنچه. نیستند برخوردار جهت این از

 خانه نای نشینشاه در کیفیت محیطی افزایش

 و هاپنجره هندسی، تناسبات ست،اگردیده

 گیریجهت امکان عدم و ستا آن هایسایبان

 کیفیت محیطی داخلی کاهش موجب مطلوب

 با توجه به. ستاگردیدهن نشینشاه اتاق در

-اهمیت نور روز در سالمت ساکنین و صرفه

 با امروز معماری درجویی در مصرف انرژی، 

 باید گیریجهت های محدودیت به توجه

 و نورگیرها مناسب طراحی با کوشید

 نموده دوار فضا به را کافی نور ها،کنندهکنترل

از ورود گرمای اضافه از خارج  در عین حال و

 همچنین هدر ،بنا به داخل در فصل تابستان

رفت گرمای تولید شده از فضای داخل به 

 . نمود خارج در فصل زمستان جلوگیری

 خرد، مقیاس در شده بررسی عامل دومین 

 مورد یهااتاق ابعاد به توجه. بناست تناسبات

 ارتفاع و مساحت که دهدمی نشان بررسی

 درهینه بسیار ب شانهایبا توجه به کاربری هااتاق

به  ضاف چه هرطبق مطالعات  اندشده گرفته نظر

عالیت ف منطبق بربهینه و با تناسباتی  صورت

 و گرمایش آن طراحی شده باشد، داخل

. پذیردمی صورت ترراحت آن در سرمایش

 وردم بسیار پایدار طراحی در این مسئله امروزه

 عنوان با ایرانی معماری اصول در و است توجه

)زارع  شودمی دنبال بناها در واریمردم

 همچنین. (1920 شاهچراغی، حیدری،مهذبیه، 

و در عین حال  انرژی جوییصرفه فرایند در

اهای در فض مطلوب کیفیت محیطی به رسیدن

 .است گذارتاثیر معاصر مسکونی

 مهمترین گفت توانمی و سومین مصالح 

 مصالح وجود. است IEQ در موثر عامل

 نمونه در آجر و خشت همچون خاکی

 تیحرار ظرفیت داشتن علت به مطالعه مورد
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 آسایش تامین در زیادی بسیار اثر باال،

 هایاستفاده به توجه با. دارند حرارتی

 ایرانی، معماری در خاکی مصالح همیشگی

 راهکارهای کاراترین از یکی آن انتخاب

 رمعاص معماری در کیفیت محیطی ارتقاء

 . است

 و نورگیرها و هاپنجره طراحی به توجه 

 قاءارت بر مستقیم تاثیر روز نور کنترل

 دخورشی نور دریافت روشنایی، کیفیت

. ددار آنان سالمت ارتقاء و ساکنین توسط

 اتاق طراحی در وضوح به مسئله این

 هایتاقا دیگر با فضا این مقایسه و نشینشاه

در معماری معاصر  .بود نمایان بررسی مورد

توان با روش های متعدد طراحی، جداره می

ها را در جهت تامین های شفاف و پنجره

تبادالت نور و دید مناسب و جلوگیری از 

خارج به داخل فضای حرارتی ناخواسته از 

 ز نمود. تجهی ابستان و زمستانو بالعکس در ت

 

 

 پیشنهادات و مطالعات آتی  -6
شد، کیفیت محیطی داخلی مفهوم که ذکرهمانطور 

ای است و از عوامل مختلفی تشکیل پیچیده

حاضر آسایش حرارتی و نور  مقاله . دراستشده

روز که از مهمترین عوامل این مفهوم هستند بررسی 

ید ددیگر عوامل ذکر شده مانند: . اما توجه به اندشده

و همچنین محاسبه منظر، کیفیت هوای داخل و 

تی سن هایخانهدر برایند اثر تمامی عوامل ذکر شده 

توجهی را به همراه آوردهای جالبد دستتوانمی

 داشته باشد. 

مشخصات معماری در در باب روشمند مطالعات 

تناسبات دقیق فضاهای ابعاد خرد مانند بررسی 

 وکیفیت محیطی داخلی، ها با و ارتباط آنداخلی 

های رایج در معماری گلین روشمطالعه همچنین 

ظور به من ،مصالح خاکی معاصر هایتکنیکایران و 

ح در از این مصال استفاده ترین شیوهیافتن مناسب

د تاثیر بسیار مطلوبی بر توانمیمعماری معاصر 

محیطی داخلی، صرفه جویی در افزایش کیفیت 

ضاهای زیبایی فپیوستگی و افزایش  ،مصرف انرژی

 . گذاردشهری معماری و 

 ها نوشتپی
1.  IEQ: Indoor Environmental Quality 
2. SBS: Sick Building Syndrome  
3. IAQ: Indoor Air Quality 
4. CDC: Centers for Disease Control and prevention 
5. Biophilia: 

 است.  موجودات زندهها نسبت به ناحساس مثبت انسا بایوفیلیا به معنی 

6. PMV: Predicted Mean Vote   

 ,Fanger ) فنگر توسط 1201 در که است( PMV) نظرات متوسط شاخصه آسایش محدوده تخمین هایروش دقیقترین از یکی

 مورد هم اب فعالیت و پوشاک نوع اقلیمی، متغیرهای قبیل از آسایش معیارهای از بسیاری روش این در. است شده پیشنهاد ( 1970

از رابطه  PMV مقدار .است استوار پیرامونش محیط و انسان بدن بین حرارت تبادل میزان محاسبه اساس بر و گیرندمی قرار استفاده

 آید: زیر به دست می

  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87


 013...                                                                      های قاجاری شیراز با تاکید بربررسی کیفیت محیطی داخلی خانه

 
 

   .نموداستفاده بیلدر دیزاین مانند ساز شبیه افزارهای نرم از توانمی PMV محاسبه برای
 

7. ASHRAE: The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers  
8. DF: Daylight Factor  

نور روز نیز نامیده  مولفههای محاسبات روشنایی روز، استفاده از روش ضریب نور روز ) فاکتور، عامل و ترین روشیکی از رایج

 شود.( می

مورد نظر بر شدت روشنایی در محیط بیرون روی سطح افقی در محلی بدون این مقدار برابر است با نسبت شدت روشنایی در نقطه 

   نمود.استفاده بیلدر دیزاین مانند سازشبیه افزارهای نرم از توانبرای محاسبه ضریب نور روز می. مانع به صورت هم زمان

 است. متعلق به مردم عامی بوده  طور عمده بهمتر مربع است که  011هایی با متراژ کمتر از معمولی خانه های. منظور از خانه8
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Abstracts 

Indoor space quality is directly related to the occupants’ physical and mental health (sick 

building syndrome) and energy saving in the building. Incorporating climatic factors in 

architectural design can increase occupants’ well being while consuming less energy. Iranian 

traditional houses have always been good examples of such architecture and provide useful 

inspirations for contemporary architects. traditional Qajar houses in the historical part of 

Shiraz city are prominent examples of this high quality architecture, but few studies have been 

conducted about them.  evaluating IEQ factors in these houses specially daylighting and 

thermal comfort and their influencing factors can be beneficial to contemporary designers. 

Nemati Qajar house in Shiraz is selected as the case study. with the aforementioned factors 

have been evaluated using quantitative methods including field surveys and simulation in 

Designbuilder software. The results of the findings are analyzed in 2 steps: First, the amounts 

of thermal comfort and daylighting in spaces were compared with current standards. Second, 

the results were expressed in a qualitative way using architectural specifications of spaces. The 

findings of this study indicate that the rooms of this old house have different energy behaviors. 

For example thermal comfort in the basement is in acceptable range for 10 months of the year, 

but it lacks proper daylighting, and the shaahneshin room is in thermal comfort range for 8 

amonths of the year and has proper daylighting for almost all months of the year  
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