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۱۰۱ 

يزد شهر ارستعيين مطلوبيت شرايط آسايش مد  
اقليمي - هاي زيستشاخص بر اساس  

 
  ۳عبدالنبي زارعشاهي، ۲يحيي عليزاده شوركي،  ۳كمال اميدوار

  .، يزد، ايراندانشگاه يزد ،دانشيار اقليم شناسي۱
  .، دانشگاه يزد، يزد، ايرانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۲

  .، يزد، ايراندانشگاه يزد ،كارشناس ارشد اقليم شناسي ۳
  )۱۹/۱۱/۹۰تاريخ پذيرش نهائي، ۱۲/۶/۹۰:تاريخ دريافت مقاله(

  
 چكيده

مـدارس از   ،در معماري مراكز آموزشي و به طـور خـاص   ،اقليمي يا بيوكليماتيك -شناخت توان آسايش زيست
اهمبرخوردار است اي ت ويژهي .ه به خصوصيگيـري ايـن گونـه سـاختمانها      ات اقليمي و اثراتي كه اقليم در شكلتوج
جويي در مصرف انرژي شده  با شرايط اقليمي موجب صرفه ،حرارتي و هماهنگي ساختمانگذارد، از نظر آسايش  مي

  .  و از لحاظ زيست محيطي، سالم تر و بهتر است
اقليمي  -هاي زيست شاخص تعيين مطلوبيت شرايط آسايش مدارس يزد، بر اساسبه منظور بررسي  ،اين پژوهش

ـ     هاي محيطي در جهـت صـرفه  لاستفاده حداكثر از پتانسيآن، انجام شده و هدف  ت جـويي انـرژي و بـاال بـردن كيفي
تحليلـي و از حيـث نـوع     -روش پـژوهش توصـيفي  . اسـت آسايشي در محيط آموزشي و سالم سازي محـيط زيسـت   

در . اسـت  گيـري شـده  شود كه جداگانه مطرح و نتيجـه تحقيق كاربردي است و شامل دو بخش اقليمي و معماري مي
دمـا، بـارش،    :چـون  ،اقليمي به بررسي عناصر مهم آب و هـوايي ) ۱۳۸۵-۱۳۶۵( ساله ۲۰ده از آمار با استفا ،اين راستا

و بـا اسـتفاده از    ، گيـوني، ترجونـگ  اقليمـي ماهـاني   -هاي زيسـت و به كمك شاخص پرداخته، رطوبت، باد و تابش
دهدكه حـدود   مطالعه نشان مي نتيجه اين. الگوي سايكرومتريك به روش اوانز، آسايش اقليمي در شهر يزد تعيين شد

  . درصد طول سال، هواي شهر يزد از لحاظ دمايي و رطوبتي، خارج از محدوده آسايش قرار دارد ۵۵
موجود در اداره كل نوسـازي و تجهيـز   ) ۱۳۸۵-۱۳۷۵(مدارس نوساز شهر يزد  ةسال ۱۰با توجه به آمار  ،همچنين

سايلي مانند جهت استقرار ساختمان مدرسه در ارتباط با زاويه تـابش  به م) شناسنامه و پالن مدارس(مدارس استان يزد 
ها و بازشوها و نقش آنها در تهويه كالس، تعيـين عمـق و انـدازه سـايبان، فـرم سـاختمان مـدارس و         و باد، ابعاد پنجره

حـوة  كـه جهـت اسـتقرار و ن    داد فضاي سبز موجود در مدارس نوساز شـهر يـزد بررسـي شـده و نتـايج تحقيـق نشـان       
ها در نماي جنوبي  وجود پنجره. با استانداردهاي اقليمي شهر يزد هماهنگي دارد) غربي -كشيدگي شرقي( قرارگيري

در زمينه سايبان و عمق استاندارد ايـن  . و شمالي مدارس اين شهر باعث تهويه طبيعي بهتري در اين مدارس شده است
ميزان و محل قرارگيري پوشش گياهي در مدارس نوساز شهر يـزد،  سايبانها با شرايط اقليمي اين شهر و همچنين نوع، 

  . تناسبي با شرايط اقليمي اين شهر ندارند
  
  
  
  
  
  
  

  :ها كليد واژه
  .اقليمي، شهر يزد -نوساز، شاخص زيستاقليم و معماري، مدارس

                                                 
         Email: Komidvar @ yazduni. ac. ir             * نويسندة مسئول                                           
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۱۰۲ 

  مقدمه
ــدهاي    ــدرن و پيام ــدگي م ــاي زن ــت از معياره تبعي

مـردم را از سـاخت    ،هاي فسيلي روية انرژي مصرف بي
هـايي كـه بـا اقلـيم منطقـه مطابقـت        و زندگي در خانـه 

داشــته بيــرون كشــانده و ســاختمانهايي بــراي آنهــا بــه  
. ارمغان آورده كه نياز بـه مصـرف بـاالي انـرژي دارد    

گيري از منـابع طبيعـي و    حركت به سوي بهره ،بنابراين
هاي موجود  در هر منطقه جهت فـراهم آوردن   پتانسيل

  .استضرورت انكارناپذيري  ،پايدار رفاه
دانـش  را  درصد جمعيـت كشـور   ۳۰بيش از  طرفي،از 

آگـاه سـازي فرزنـدان ايـن     . دهنـد  تشكيل مي ،آموزان
مرز وبوم و بيان راههـاي جلـوگيري از اتـالف انـرژي     

توانـد فرهنـگ صـرفه جـويي را در آنهـا       براي آنها مي
ر ارائه روشهاي صـحيح مبتنـي بـ    همچنين. كندتقويت 

شرايط اقليمي هر منطقه در خصوص طراحي ساختمان 
تواند عالوه بر كـاهش مصـرف انـرژي در     مدارس مي

مراكز آموزشي در بعد ملـي نيـز باعـث صـرفه جـويي      
ــوجهي شــد  ــل ت ــ ه وارزي قاب ــد  مــيي حتّ ــد توان در بع

رواني دانش آموزان ، تأمين سالمت  -آسايش روحي 
لـودگي هـوا   آنها، حفاظت محيط زيست و مقابلـه بـا آ  

  .    به ويژه در نواحي متراكم شهر مفيد واقع شود
در زمينـه اقلـيم معمـاري      انجام گرفتـه  هاي علمياليتّفع

متعدد است، از جمله كارهاي انجام شده در اين زمينـه  
شـرايط  ( )Olgay(در سطح جهاني كار ويكتور اولگـي 

 ،)رطوبتي و حرارتي را در رابطـه بـا احتياجـات انسـان    
ــگ ــاني   ( ترجون ــي انس ــت اقليم ــدي زيس ــيم بن ، )تقس

طراحي سـاختمان را در دو تيـپ آب و   ( )Hyde(هايد 
ــرل ( )Galvez et all(گــالوز و همكــاران ،)هــوا كنت

در مـورد اقلـيم و    .اسـت  )زيست اقليم داخل ساختمان
توان به كـار   مينيز  ساخت فضاهاي آموزشي در ايران

 تــاثير شــرايط آب و هــوا در شــكل گيــري(كســمايي 
سـنجش شـرايط   (رازجويـان   ،)هاي آموزشي ساختمان

مرتضـوي  ، )آسايش و راحتي فضاي داخـل سـاختمان  

حـالي و   رابطه بين اقليم و عواملي ماننـد تحـرك، بـي   (
ــازده درســي ميــزان تطــابق (طاووســي و همكــاران  ،)ب

هـاي   معماري مدارس نوساز شهر اصـفهان بـا شـاخص   
  . نام برد )اقليمي

تعيــين هــدف ايــن تحقيــق تــوان بــه طــور خالصــه مــي
بـا   مطلوبيت شرايط آسايش مدارس نوسـاز شـهر يـزد   

بـا تأكيـد بـر     اقليمـي  –هاي زيسـت  استفاده از شاخص
بطوري كه بتوان با استفاده از انرژيهاي  .بيان نمود اوانز

تجديد پذير ماننـد تـابش خورشـيد و بـاد در مـدارس      
شرايط محيطي مناسب بـراي آمـوزش و يـادگيري در    

   .فراهم نمودمدارس 

  مواد و روشها  
شـامل دو   ،هاي مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق     داده

  : بخش است
براي شناسايي تيپ اقليمـي شـهر يـزد     :عناصر اقليمي -

 سـاله  ۲۰از آمار ايستگاه سينوپتيك اين شـهر در دوره  
استفاده و مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     ) ۱۳۸۵تا  ۱۳۶۵(

جهـت  ( شـامل، بـاد   عناصر اقليمي مورد استفاده. است
ــاد   ــامطلوب، ســرعت وزش ب ــاد ن ــاد غالــب و ب وزش ب

متوســط دمــا، (دمــا ) وفــانيطغالــب، تعــداد روزهــاي 
ــه  ــاي ماهان و تعــداد روزهــاي ) حــداكثر و حــداقل دم

يخبندان، رطوبت نسبي، بارش، تابش آفتاب و ساعات 
در ابتدا شرايط آسايش زيست اقليمي در  .استآفتابي 

هـاي گيـوني، مـاهوني،    روش فضاي داخلي مدارس بـا 
هـا و كليمـوگرام   ترجونگ با اسـتفاده از جـداول داده  

همچنــين، از روش كــاربردي اوانــز بــه . تعيــين گرديــد
خاطر همبستگي بيشتر، جهت شناخت آسايش زيسـت  
اقليمـــي مـــدارس بـــا اســـتفاده از پارامترهـــاي فـــوق، 

هاي مجاز آسايش و راحتي بافـت در سـايه و   محدوده
روز با استفاده از جداول معيار مربوط و  آفتاب؛ شب و

نمودارهــاي ســايكرومتريك الگــوي اوانــز بــه تفضــيل  
   .محاسبه و تعيين گرديده است
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۱۰۳ 

هـاي معمـاري كـه در ايـن      داده :هاي معمـاري  داده -
تحقيــق مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، عبارتنــد از 
زاويه و جهت قرار گيري ساختمان مـدارس، فـرم بنـا،    

هـاي كـالس،    هت و ارتفاع بازشوها و پنجـره تعداد، ج
ها، ميـزان و محـل قرارگيـري     كشيدگي و عمق سايبان

فضاي سبز در محوطه مـدارس نوسـاز  ابـزاري كـه در     
اين بخش مورد استفاده قرار گرفته است، شامل چـك  
ليست و تهيه شناسنامه سـاختمان مـدارس نوسـاز شـهر     

. تاسـ ها شـامل دو قسـمت    اين چك ليست. يزد است
ل چك ليست، مشخصـات عمـومي مـدارس    قسمت او

مورد مطالعه كه شامل، مسـاحت كـل و مسـاحت زيـر     
بنا، نوع اسكلت، تعـداد دانـش آمـوز مدرسـه و تعـداد      

قسمت دوم چك ليسـت  . استدانش آموز هر كالس 
در مــورد معمــاري مــدارس كــه بــا اســتفاده از پــالن و 

يـز  شناسنامه مـدارس موجـود در اداره نوسـازي و تجه   
مدارس استان اخـذ گرديـد كـه شـامل، جهـت و فـرم       

هـا و بـاز شـوها،     قرارگيري بنا، جهـت و انـدازه پنجـره   
هـا، مسـاحت و مكـان قرارگيـري فضـاي       عمق سـايبان 

  . استسبز به كار رفته در محوطه مدرسه 
رابطـه بـين    هـاي فـوق،  ، به كمك دادهدر اين پژوهش

ــر اقليمـــي و داده ــاري بـــه كمـــك  عناصـ هـــاي معمـ

شـامل شـاخص گيـوني    (هـاي زيسـت اقليمـي     شاخص
مورد بررسي قرار گرفته كـه   )ترجونگ، ماهوني، اوانز

مقالـه روش آسـايش    ،حجـم  كـاهش جهـت   ،در اينجا
  .شده است تشريحاقليم اوانز 

وسعت اين شهر . شهر يزد است ،محدودة مورد مطالعه
كيلومتر مربـع و در مركـز اسـتان يـزد در      ۵/۹۹حدود 

اين شـهر از  . كرمان واقع شده است -مسير راه اصفهان
شمال به صدوق، از جنوب به مهريز، از جنـوب غـرب   

)  ۱شـكل  ( .گـردد  به تفت و از شرق به بافق منتهي  مي
ــا      ــطح دري ــط از س ــور متوس ــه ط ــهر ب ــن ش ــاع  اي ارتف

شيركوه كـه در جهـت شـمال غـرب و     . متراست۱۲۱۵
كيلـومتري شـهر يـزد     ۲۵جنوب شرق كشيده شده در 

قرار دارد كه دركـاهش دمـاي هـوا و جـذب رطوبـت      
  .اي دارد براي اين شهر نقش ويژه

اي اسـت   مدرسه ۲۰شامل  ،جامعه آماري اين پژوهش 
در محـدوده شـهريزد   ) ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵( سال ۱۰كه در 

ــ  ــده و ب ــاخته ش ــواحي  س ــرورش ن ــوزش و پ  ۲و۱ه آم
  .تحويل داده شده است

   
  
  

كشور موقعيت شهرستان يزد در استان و: ۱شكل 
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۱۰۴ 

  بحث  

آب وهـواي هـر    :مطالعه عناصر اقليمي شهر يزد - 
. منطقه تحت تأثير موقعيت جغرافيايي آن منطقـه اسـت  

بدين صورت كه بـا توجـه بـه گـردش عمـومي جـو و       
هـاي مختلفـي وارد منطقـه شـده و     فصول سال، سيستم

ــرار مــي  ــاني و (دهنــد اقلــيم آن را تحــت تــأثير ق كاوي
جغرافيـايي   ةشهر يـزد در محـدود  ، )۵:۱۳۸۴ عليجاني،

در فصـول مختلـف ســال    وايـران مركـزي واقـع شــده    
 .گيـرد هاي مختلف اقليمي قـرار مـي  تحت تأثير سيستم

  )۷۲:۱۳۷۵ عليجاني،(
خالصه بررسي عناصر مختلف اقليمي ايستگاه يـزد بـه   

  :صورت زير آورده شده است

ي در تجزيه و تحليل دما در شهر يزد پارامترها :دما -  
متوسـط حـداكثر دمـا، متوسـط حـداقل دمـا، ميـانگين        

ــاالنه ــه و س ــت   ،ماهان ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــورد بررس . م
باالترين ميانگين دما مربوط به تيرماه و باالترين بيشـينة  

تـرين كمينـه    پـايين  و دما نيز مربوط به همين ماه اسـت 
  .دما در دي ماه اتفاق افتاده است

وشـهاي بررسـي   يكـي از ر : تابش و سـاعات آفتـابي   -
آفتــابي  وضـعيت تــابش خورشــيد اســتفاده از ســاعات  

به طوري كـه تخمـين و بـرآورد    . ماهانه و ساالنه است
مقدار تـابش در يـك منطقـه نيـز بـه ارزيـابي سـاعات        

 ساعات آفتـابي تجزيه و تحليل  در. آفتابي بستگي دارد
ميـانگين سـاعات   شـود كـه   مشـخص مـي   در شهر يـزد 

ايـن ميـزان در   . ساعت اسـت  ۳۰۴۰آفتابي ايران حدود
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۱۰۵ 
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  .يزد غربي و شمال غربي است

  )۱۳۶۵-۱۳۸۵(گلباد ساالنه ايستگاه يزد : ۳شكل
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تـر از آسـايش حرارتـي اسـت، در چنـين       تعبيري دقيق

كنـد و نـه احسـاس     محيطي انسان نه احساس سرما مـي 
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  ۱۳۹۰زمستان .  ۱ شماره.  شهر و معماري بومينشريه 

  

 

 

۱۰۶ 

  
  روش گيوني -اقليمي ساختماني شهر يزد -نمودار زيست: ۴شكل 

اقليمي ساختماني شهر يـزد نشـان    –نمودار زيست       
دهـد در دوره سـرد و درهنگـام روز بـا اسـتفاده از       مـي 

تــوان  مــي هــاي فعــال و غيــر فعــال خورشــيدي سيســتم

ـ . آسايش حرارتي فراهم نمود ا در دوره گـرم بـراي   ام
ــد از وســايل مكــانيكي سرمايشــي    ايجــاد آســايش باي

كــه بــه خــاطر همزمــاني آن بــا تعطيلــي .اســتفاده كــرد
  .تابستاني مدارس مورد تأكيد نيست

نخسـتين بـار در سـال     ،كـارل ماهـاني   :معيار ماهوني -
ي وضـعيت  به وسيله جداول مخصوص به ارزيـاب  ۱۹۷۱

ل معمـاري آن  يگرمايي يـك منطقـه و تشـخيص مسـا    
روز هـر   ماهوني منطقه آسـايش شـب و  . پرداخته است

ماه را با توجه به متوسط ساالنه دما و متوسـط رطوبـت   
  .تعيين نموده است ،نسبي محل مورد مطالعه

  

  ارزشيابي آسايش حرارتي در ايستگاه يزد بر اساس معيار ماهوني: ۱جدول
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  ۱/۲۰  ۸/۱۴  ۹/۱۲  ۱/۱۶  ۵/۲۶  ۶/۳۰  ۸/۳۶  ۹/۳۸  ۱/۴۰  ۵/۳۶  ۶/۳۱  ۳/۲۶  متوسط حداكثر دما 

حد باالي آسايش در 
  روز

۳۱  ۳۴  ۳۴  ۳۴  ۳۴  ۳۴  ۳۴  ۳۱  ۳۰  ۲۶  ۲۷  ۳۰  

حد پايين آسايش در 
  روز

۲۵  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۵  ۲۲  ۱۹  ۲۰  ۲۲  

  ۴/۱۲  متوسط حداقل دما
  

۱/۱۷  ۷/۲۱  ۹/۲۵  ۹/۲۳  ۸/۲۰  ۲/۱۵  ۹/۱۰  ۲/۳  ۵/  ۷/۱  ۱/۶  

حد باالي آسايش در 
  شب

۲۰  ۲۳  ۲۵  ۲۵  ۲۵  
  

۲۵  ۲۳  ۲۰  ۲۰  ۱۹  ۲۰  ۲۰  

حداقل پايين آسايش 
  در شب

۱۲  ۱۴  ۱۷  ۱۷  ۱۷  ۱۷  ۱۴  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۲  

وضعيت حرارتـي در  
  روز

  مناسب  سرد  سرد  سرد  مناسب  مناسب  گرم  گرم  گرم  گرم  مناسب  مناسب

وضعيت حرارتـي در  
  شب

  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  مناسب  مناسب  مناسب  گرم  مناسب  مناسب  سرد

         

ــر    ،در اينجــا ــر عوامــل اقليمــي ب ــا در نظــر گــرفتن اث ب
  به ، ساختمان و تأمين نيازهاي حرارتي آن در شهر يزد

وضعيت آسايش در اين شهر به روش ماهاني پرداختـه  
  برمبناي  .ثبت شده است ۱شده و نتايج آن در جدول 

  
ــدول،   داده ــاي جـ ــي در روز، در   هـ ــايش حرارتـ آسـ

ماههاي فروردين، ارديبهشت، مهر و آبان فراهم اسـت  
در ماههاي خرداد تا آخر شهريور گرم و سه مـاه سـال   
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حداقل پايين آسايش 
  در شب

۱۲  ۱۴  ۱۷  ۱۷  ۱۷  ۱۷  ۱۴  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۲  

وضعيت حرارتـي در  
  روز

  مناسب  سرد  سرد  سرد  مناسب  مناسب  گرم  گرم  گرم  گرم  مناسب  مناسب

وضعيت حرارتـي در  
  شب

  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  مناسب  مناسب  مناسب  گرم  مناسب  مناسب  سرد

         

ــر    ،در اينجــا ــر عوامــل اقليمــي ب ــا در نظــر گــرفتن اث ب
  به ، ساختمان و تأمين نيازهاي حرارتي آن در شهر يزد

وضعيت آسايش در اين شهر به روش ماهاني پرداختـه  
  برمبناي  .ثبت شده است ۱شده و نتايج آن در جدول 

  
ــدول،   داده ــاي جـ ــي در روز، در   هـ ــايش حرارتـ آسـ

ماههاي فروردين، ارديبهشت، مهر و آبان فراهم اسـت  
در ماههاي خرداد تا آخر شهريور گرم و سه مـاه سـال   
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۱۰۷ 

ماه مناسـب   ۵سرد، ماه  ۶در روز سرد است و در شب 
  .و يك ماه گرم است

اوانـز در كتـاب     :آسايش با روش اوانز تعيين منطقه -
خانه سازي، اقليم و آسايش براي تعيين منطقه آسايش 

  :ي دماي خشك هوا را بارابطه

- ۵۰/۰،  ۰-۳۰/۰در چهـار گـروه    -رطوبت نسبي -۱
  ؛۷۰/۰ – ۱۰۰/۰  ۵۰/۰ – ۷۰/۰،  ۳۰/۰

، تـا  )متر بر ثانيه۱/۰(ير محسوس، از غ -جريان هوا -۲
  ؛)متر بر ثانيه ۱(محسوس

  
  به روش اوانز شب و روز تعيين منطقه آسايش. ۲جدول

  

  دماي شب  دماي روزانه  رطوبت نسبي  شـرايــــط گـرمــايـي  مقياس

  الف
ي راحت به ازاي محدوده منطقه

متــر در  ۱جريــان هــوايي معــادل 
  ثانيه

۳۰-۰  
۵۰-۳۰  
۷۰-۵۰  

۱۰۰-۷۰  

۵/۲۹-۵/۳۲  
۵/۲۸-۵/۳۰  
۵/۲۷-۵/۲۹  

۲۶-۲۹  

۵/۲۷-۵/۲۹  
۵/۲۶-۲۹  

۲۶-۵/۲۸  
۵/۲۵-۲۸  

  ب

ازاي ه ي راحت بمحدوده منطقه
لباس سبك تابسـتاني و يـا يـك    

جريـان  ( روانداز سبك در شب 
ــر در  ۱/۰(هــواي نامحســوس  مت

  ) ثانيه

۳۰-۰  
۵۰-۳۰  
۷۰-۵۰  

۱۰۰-۷۰  

۵/۲۲-۳۰  
۵/۲۲-۲۸  
۵/۲۲-۵/۲۷  
۵/۲۲-۲۷  

۲۰-۵/۲۷  
۲۰-۵/۲۶  
۲۰-۲۶  
۲۰-۵/۲۵  

  ج
  

ازاي ه ي راحت بمحدوده منطقه
لبــاس ســبك معمــولي و گــرم و 

  روانداز ضخيم در شب

۳۰-۰  
۵۰-۳۰  
۷۰-۵۰  

۱۰۰-۷۰  

۱۸-۵/۲۲  
۱۸-۵/۲۲  
۱۸-۵/۲۲  
۱۸-۵/۲۲  

۲۰-۱۶  
۲۰-۱۶  
۲۰-۱۶  
۲۰-۱۶  

  
۳- فعاستراحت يا كارهاي سبك خانه؛ -تالي  
لباس سـبك تابسـتاني و لبـاس زمسـتاني      -پوشاك -۴

 ۲نتيجـه  در جـدول    .كنددرون ساختمان؛ مشخص مي
  .شدارايه 

با توجه به حداكثر رطوبت نسبي و حداقل رطوبت 
نسبي هر ماه، منطقه آسايش شب و روز يزد در مقياس 

بـــه ازاء حـــداقل . الـــف، ب، ج تعيـــين شـــده اســـت
) شـب (آسـايش روز   ةمنطقـ  رطوبت نسبي،) حداكثر(

  ) ۳جدول. (شودانتخاب مي
را بـا محـدوده   دمـاي هـر مـاه    ) حداقل(معدل حداكثر 

شـود و وضـعيت    سنجيده مي) شب(منطقه آسايش روز

ــاه در   ــر م ــايي ه ــي  ۳گرم ــخص م ــاس مش ــودمقي . ش
  :آيدبر مي ۳گونه كه از جدول  همان
هواي روزهاي دي، بهمن، اسفند بـا وجـود لبـاس           

پـس  . ، سـرد اسـت  )ج(گرم فضاي آموزشي، مقيـاس  
هـد  به طريـق اولـي سـرد خوا   ) الف،ب(هوا در مقياس 

  .بود
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  با معيار اوانز الف، ب، ج مقياس ۳ي يزد براي آسايش روزانه و شبانهشرايط : ۳جدول
  
  

زمان
س  

سه مقيا
  

دي
بهمن  

اسفند  
فروردين  

ت  
ارديبهش

  

خرداد
  

تير
مرداد  

شهريور  
  

مهر
آبان  
آذر  
  

روز
  

 سرد  راحت  گرم گرم گرم گرم گرم گرم  گرم  راحت سرد سرد  ج

 سرد سرد  راحت گرم گرم گرم گرم گرم  راحت سرد سرد سرد  ب

 سرد سرد  سرد گرم گرم گرم گرم گرم  سرد سرد سرد  سرد  الف

ب
ش

  

 سرد سرد سرد  راحت گرم گرم گرم  راحت سرد سرد سرد سرد  ج

 سرد سرد سرد سرد  راحت  راحت  راحت سرد سرد سرد سرد سرد  ب

 سرد سرد سرد سرد  سرد  سرد  سرد سرد سرد سرد سرد سرد  الف

  محاسبات نگارندگان
، و )ج(هواي روزهاي اسفند و آذر مطابق مقياس        

خـوب و  ) ب(هاي فروردين، مهر مطابق مقياس در ماه
روزهـاي سـال، بـا     هواي سـاير  .رسدراحت به نظر مي

يــك متــر در ثانيــه در -وجــود جريــان محســوس هــوا 

سرد به نظر خواهـد  ) شرايط مقياس الف( -وزش باشد
  .آمد

مطالب باال با توجه به توان انسان و قابليت تطبيق او 
با محيط از راه كم كردن و زياد كـردن لبـاس شـرايط    

  .اقليم آسايش را فراهم كرد
  

  )۱۳۶۵-۱۳۸۵(ايستگاه يزد هاي زيست اقليمي  نتايج شاخص:  ۴جدول
  

محاسبات نگارندگان
  

، بـا مقايسـه چهـار شـاخص زيسـت      ۴جدول بر اساس 
شود كه ماههاي آذر، دي و بهمن،  اقليمي مشخص مي

تـوان در   شـرايط عـدم آسـايش وجـود دارد؛ البتـه مـي      
هنگام روز به كمك نور خورشيد تا حـدودي گرمـاي   

ــأمين نمــود و در شــب ــه طــور معمــول از  آن را ت هــا ب
  در ماههاي خرداد، تير، . شودمدارس استفاده نمي

  
ــه كمــك    ــرداد و شــهريور در هنگــام روز بايســتي ب م
وســايل سرمايشــي بــه شــرايط آســايش نزديــك كــرد 
اگرچه در ماههـاي تابسـتان فعاليـت مـدارس بـه طـور       
كامل ادامـه نـدارد، ولـي برگـزاري امتحانـات  نوبـت       
مرداد و شهريور و كالسهاي تابستاني در مدارس لزوم 

  . رسديريزي آسايش حرارتي الزم به نظر مبرنامه

اي
هه

ما
  

ال
س

ين  
رد

رو
ف

ت  
هش

ديب
ار

  

داد
خر

  

داد  تير
مر

ور  
هري

ش
  

هر
م

ان  
آب

ذر  
آ

من  دي  
به

فند  
اس

  

 شاخص

 ترجونگ 

  روز
 

  بسيار  خنك  مطبع  گرم  كمي داغ  داغ  داغ  كمي داغ  گرم  مطبوع
  خنك

  بسيار
  خنك

  مطبوع

  بسيار  شب
  خنك

  بسيار
  خنك

بســــــــيار   خنك  گرمكمي   كمي گرم  مطبوع
  خنك

بســـــــيار 
  خنك

  سرد  سرد  سرد   سرد

ــاخص  شــــ
  ماهاني

  مناسب  سرد  سرد  سرد  مناسب  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  مناسب  مناسب  روز

  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  مناسب  مناسب  گرم  گرم  مناسب  مناسب  سرد  شب

ــاخص  شــــ
  اوانز

  سرد  سرد  سرد  سرد  راحت  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  راحت  راحت  روز

  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  راحت  راحت  گرم  گرم  راحت  راحت  سرد  شب

ــاخص  شــــ
  گيوني

  آسايش  سرد  سرد  سرد  آسايش  آسايش  گرم  گرم  گرم  گرم  آسايش  آسايش  روز

  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  آسايش  آسايش  گرم  گرم  آسايش  آسايش  سرد  شب
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۱۰۹ 

هاي  گيـوني، ماهـاني و فشـار     عليرغم استفاده از روش
عصبي  به منظور اطمينـان از وجـود تفـاوت معنـي دار     

دما و رطوبـت نسـبي   (متغيير ۴۸بين چهار روش ، تمام 
بـه صـورت تـك     )ماه در دو موقع شـب و روز  ۱۲در 

 روش ،ايــن اســاس  بــر. تــك پــرازش شــده اســت   
 حـذف و روش  فشارعصبي كمترين پيوسـتگي داشـته،  

اوانز به عنـوان روش مناسـب بـراي تعيـين آسـايش در      
درصـد تشـخيص داده    ۹۵شهر يزد بـا سـطح اطمينـان    

  .  شودشده كه به تفصيل در زير بيان مي

در  نوسـاز  رساطراحي اقليمي ساختمان مـد 
  يزد

هــاي  مهمتــرين اهــداف طراحــي اقليمــي ســاختمان
  :آموزشي عبارتند از

ـ    -الف شـرايط آسـايش كـه باعـث     ت بـاال بـردن كيفي
  .شود ارتقاء سطح آموزشي مي

هاي فسـيلي كـه پيامـد آن     كاهش مصرف سوخت-ب
هـاي زيسـت محيطـي     جلوگيري از گسترش آلـودگي 

  .است
ــاي    -ج ــان راهه ــويي و بي ــرفه ج ــگ ص ــت فرهن تقوي

  .جلوگيري از اتالف انرژي  در ميان دانش آموزان
بدين منظـور در ايـن قسـمت،  اصـول اقليمـي سـاخت       

  . دارس در شهر يزد ارائه خواهد شدم

روش الگــي از جملـه روشــهاي   : جهـت سـاختمان   - 
اسـت، البتـه در ايـن     انتخاب جهت اسـتقرار سـاختمان  

ــق روش  ــاختمان  تحقي ــتقرار س ــت اس ــاب جه ــه  انتخ ب
تابش، بادهاي مناسب و نامناسب منطقه،  :عواملي چون

ظرفيــت و مقاومــت مصــالح، بازشــوها،  خــرد اقلــيم و 
از اين ميان تـابش خورشـيد و   . دارد بستگي فضاي سبز

ــ  ــاد، ب ــوده و   ه وزش ب ــر نب ــار بش ــه در اختي ــت اينك عل
ــي ــعيت  آن  نم ــت و وض ــوانيم جه ــيم،   ت ــر ده را  تغيي

ر گيـري سـاختمان را بـ    بايست جهـت  مهمتراست و مي
ا از آنجا كه بـاد در اقليمهـاي   ام. مبناي آنها تعيين كرد

خشك نسبت به اقليمهـاي مرطـوب تـأثير كمتـري بـر      
هـا و تمهيـدات معمـاري،     ساختمان دارد و نيز بـا ايـده  

 توان آن راحت تر ميو  بادگير   بادخور، بادخان،: نظير
تـابش خورشـيد را بـه عنـوان      ،بنابراين .را كنترل نمود

امل تأثيرگذار بـر جهـت گيـري سـاختمان،     مهمترين ع
ترين جهـت بـراي    مناسب.  دهيم مي مورد بررسي قرار

استقرار جبهة اصلي بنا، جهتي است كه كمترين گرمـا  
را در مواقع گـرم و بيشـترين گرمـا را در مواقـع سـرد،      

ميزان تابش خورشـيد بـر    ،بر اين اساس. دريافت نمايد
اس روابـط زيـر   هاي مختلف در شهر يزد بر اسـ  جداره

  .محاسبه  شدهاست

cisZInIجنوب   هتج براي S
cosh**    ،

45cos)sincosh(cos* ZZInI SE
   

 براي جهت جنوب شرقي
45cos)sincosh(cos* ZZInI SW

  ،
                                                          براي جهت جنوب غربي

cOsZInI N
cosh**                          ،  

  شمال جهت رايب
45cos)coscosh(sin* ZZInI NE

  ،
 براي جهت شمال شرقي

45cos)sincosh(cos* ZZInI NW
، 

                                                           براي جهت شمال غربي
ZInI E

sincosh** ،شرقي   هتج براي
ZInIW

sincosh** براي جهت غربي  
اشعه تابيده شده در سـطح عمـود     In  ها در اين فرمول

. باشـند  مـي  جهـت تـابش   z  زاويـه تـابش،   hبر اشـعه،  
بــا توجــه بــه روابــط ذكــر ) ۲۸ ، ص۱۳۸۵  كسـمايي، (

سـرد سـال در    شده،كسب انرژي الزم در مواقع گرم و
  .است آمده ۵ در جدول شهر يزد برآورد شده و
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انرژي تابيده شده : ۵جدول

 

Btu/ft 2/day)(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يزد ايستگاه سينوپتيك  -انرژي تابيده شده بر سطوح قائم : ۵شكل
  

ه از آنجا كه دمـاي هـواي محـيط در سـاعات     البتّ        
باشـد و در   ساعات بعد از ظهر مـي قبل از ظهر كمتر از 

نتيجه نيـاز بـه گرمـاي آفتـاب در زمسـتان در سـاعات       
ــت   ــتر اس ــبح بيش ــابراين ؛ص ــي ،بن ــد    م ــا تمهي ــوان ب ت

درجــه  ۲۵حــداكثر (بازشــوهايي رو بــه جنــوب شــرق 
ـ . ، از گرماي خورشيد استفاده بهتري برد)چرخش ه البتّ

بايد به اين نكته توجه داشت كه نور مسـتقيم خورشـيد   
در فضاهاي آموزشـي موجـب خيرگـي چشـم شـده و      

بـراي  . آورد وجـود مـي  ه مشكالتي را براي آمـوزش بـ  
ــر  ــن ام ــرل اي ــد از، كنت ــد باي ــوار : راهكارهــايي مانن دي

هـايي چـون پـرده     ترومب، پانل ترموسـيفون يـا شـبكه   
تــا ضــمن برخــوردار شــدن از   كركــره اســتفاده نمــود

ــرده و    ــرف ك ــيد را منح ــور خورش ــاب، ن ــاي آفت گرم
ضــاي آموزشــي را بــه صــورت غيــر مســتقيم روشــن  ف

ــوري و قاســم زاده،( .نمايــد ــة ) ۴، ص۱۳۸۵ن ــا مطالع ب
رسـيم كـه    به ايـن نتيجـه مـي    ۵و مقايسة شكل ۵جدول

بهترين جهت براي استقرار جبهـة اصـلي سـاختمان در    
  .يزد، جهت جنوب است

ــوها  - ــي در    : بازش ــنايي طبيع ــأمين روش ــر ت ــالوه ب ع
در فضاهاي آموزشي، قرار فضاهاي داخل به خصوص 

ها در جبهة مناسـب و بـا مسـاحت مناسـب      دادن پنجره
ت شـرايط داخلـي   تواند تأثير بسزايي در بهبود كيفي مي

  .باشد فضاهاي آموزشي داشته

تـا   ۱۵ حدود ،اندازه بازشوها بر طبق نظر قاضي زاده
. درصـــد مســـاحت كـــالس درس بايـــد باشـــد     ۳۰

مطالعـات صـورت   بر اسـاس  ) ۱۹۲: ۱۳۷۲زاده، قاضي(
گرفته در مدارس نوساز شهر يزد، جهت و ارتفـاع بـاز   

. هاي اقليمي اين شهر هماهنگ اسـت  شوها با استاندارد
هـاي مـدارس بزرگتـر از     اندازه بازشوها و ابعاد پنجـره 

گرما ( كه اين باعث اتالف انرژي. حد استاندارد است
ــيلي   ــع گــرم ســال تحص ) در زمســتان و ســرما در مواق

  )۶جدول(. شود مي
هم از نظر ديد به بيـرون   ،ارتفاع بازشوها از كف نيز    

ـ   ،تهويه مناسب كـالس  نظرو هم  ت اسـت حـائز اهمي .
 ۹۰ارتفـاع پنجـره از كـف بايـد      ،برطبق نظر كسـمايي 

سانتيمتر باشد تا هم ديـد مناسـب بـه بيـرون از كـالس      
ــد و ــته باشـ ــز    داشـ ــطح ميـ ــوا در سـ ــان هـ ــم جريـ   هـ

بـر ايـن   . ل در كـار نشـود  دانش آموزان موجـب اخـال  
در مدارس نوساز شـهر يـزد بـا ايـن اسـتاندارد       ،اساس

  .  ساخته شده است

براي محاسبه   :رابطة عمق سايبان با ارتفاع پنجره   - 
پيشـنهاد   ترسيمي و محاسباتيروش دو ها،  عمق سايبان

روش ترسـيمي ماننـد روش نقـاب سـايه كـه      : شـود مي
طراحـي سـايبان    بدون عمليات ترسـيمي بـه بررسـي و   

ا چون اين در اين روش سايه روي ام. پردازد پنجره مي
رود كـه در  شود، لذا احتمال آن مـي  پنجره ترسيم نمي

  زمستان  تابستان  جهت
  ۱۴۰  ۴۵۲  شمال

  ۴۴۱  ۲۶۴۷  شمال شرقي
  ۲۳۱۱  ۴۲۹۶  مشرق

  ۴۲۲۵  ۳۷۸۸  جنوب شرقي
  ۵۳۴۳  ۲۱۴۰  جنوب

  ۴۲۲۵  ۳۷۸۸  جنوب غربي
  ۲۳۱۱  ۴۲۹۶  مغرب

  ۴۴۱  ۲۶۴۷  شمال غربي
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۱۱۱ 

. ابتــداي امــر منطــق ايــن روش بــه خــوبي درك نشــود
 روشـها مناسـب تـرين    اما )۱۳۸، ص۱۳۶۷رازجويان، (

كــه در ايــن . از نظــر كــاربرد، روش محاســباتي اســت
هـاي   هـاي پنجـره   ين انـدازه سـايبان  پـژوهش بـراي تعيـ   

عمـق  . جنوبي كالس از اين روش استفاده شـده اسـت  
سايبان افقي و سپس اندازه سايه ايجاد شده تحت تأثير 
سايبان افقي انتخاب شده و در انتها عمق نفـوذ آفتـاب   

را بــه ترتيــب زيــر ) فصــل ســرد(  در روز اول دي مــاه
ن افقـي از  براي محاسـبه عمـق سـايبا   .  كنيم محاسبه مي

  ) ۱۶۲: ۱۳۸۶زمرديان،.(كنيم رابطه زير استفاده مي

CP=
tg

BH
 

CP =پيش آمدگي سايبان  
BH =ارتفاع ساختمان  

α =زاويه تابش خورشيد در روز اول تير  
اي كـامالً رو بـه    به عنوان مثـال اگـر سـاختمان مدرسـه    

مقــدار پــيش ،  متــر باشــد ۳جنــوب و ارتفــاع كــالس 
جهت تـأمين سـايه بـر روي پنجـره      ،مورد نيازآمدگي 

  :عبارت است از

 CP= 80

3

tg

 

=0/53  
        

 ،سـانتي متـر   ۵۳با ايجاد سـايباني بـه عمـق     ،بنابراين
س جلـوگيري  توان از نفـوذ آفتـاب بـه داخـل كـال      مي

اگر ساختمان به طرف شـرق يـا غـرب چرخيـده     . كرد
درجه انحـراف يـك سـاعت     ۱۵بايد به ازاي هر  ،باشد

درجـه انحـراف بـه     ۱۵لـذا بـا   . تغيير زمان محاسبه كرد
درنظــر گرفتــه  ۱۱ســمت شــرق زاويــه تــابش ســاعت  

 )       ۲۸۱، ص۱۳۷۳غيور،( .شود مي

 

85                           /=
74

3

tg
 =  CP  

ضمناً بـراي اطمينـان از اينكـه سـايبان مزبـور از نفـوذ         
مسـتقيم ورود آفتـاب بـه داخـل سـاختمان در زمســتان      

اي كـه در نتيجـه    كند، بايد ارتفاع سـايه  جلوگيري نمي

به دست آوريم و همچنين  ،شود اين سايه بان ايجاد مي
ا محاسـبه و  عمق نفوذ آفتاب در سـردترين روز سـال ر  

براي به دست آوردن ارتفاع سايه ايجاد .  بررسي كنيم
  :شود شده از فرمول زير استفاده مي

     344/
1

344/

0180cos

65/53/

)cos(

tan











NZ

D 

=h  
  
H  =   ارتفـاع ســايه ايجـاد شــده در دي مـاه  ِD = پــيش

زاويه تـابش در اول دي در  =β  آمدگي سايه بان افقي
در ) آزيموت( زاويه سمت=Z  )هنگام ظهر(۱۲ساعت

زاويه بين خط عمود بر پنجره وجنوب = N    اول دي 
درجـه بـه سـمت شـرق      ۱۵با توجـه بـه اينكـه    ( حقيقي

  ).ايم گذاشته ۱۵عدد Nچرخش داريم به جاي 
  از رابطه زيراستفاده شده   α tanبراي محاسبه 

  

0/649=
53/

344/=
D

h= α tan 

  

h =ارتفاع سايه ايجادشده به متر در دي ماه  
D =پيش آمدگي سايه بان    

توان عمـق نفـوذ آفتـاب بـه داخـل كـالس را        حال مي
  .بدست آورد

عمق سايبان مورد نياز در زمانهاي گرم سال :  ۶ جدول
    .                                                   سانتيمتر -

 =ℓ 09./4
649/

3

tan




h
 

    

در اول دي مـاه   كـالس ميزان نفـوذ آفتـاب بـه داخـل     
براساس ايـن  متر  ۰۹/۴-/۵۳= ۵۶/۳براي جهت جنوب
گيريم كه اين سـايبان، در زمسـتان    محاسبات نتيجه مي

با توجه بـه  .  شود نمي كالسمانع نفوذ آفتاب به داخل 
پـس   ،است ۱۴تا ساعت  ۱۱اينكه اوج تابش از ساعت 

بايد حد  پـايين آن بـر ايـن اسـاس      بااليي پنجره و حـد
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۱۱۲ 

حـال بـا توجـه بـه ايـن مطلـب، ارتفـاع        . مشخص كرد
  .كنيم بازشوها از كف و زير سقف محاسبه مي

                      
tan

E=CP  
E= پايين آفتاب حد  
α  = صبح۱۱زاويه تابش در ساعت  

  .متر شد ۸۵/۱به دست آمده Eپس از محاسبه مقدار 
       Eمقدار –ارتفاع كالس = ارتفاع باز شوها از كف

  .متر است ۱۵/۱ارتفاع پنجره تا كف 
ديمـاه   *كشيدگي سـايبان  =ارتفاع پنجره از زير سقف

α  tan                    

 

DH=/85*/51=/45 
  . سانتي متر باشد ۴۵ارتفاع پنجره تا زير سقف بايد 

 

- عمق سايبان مورد نياز در زمانهاي گرم سال:  ۶ جدول
سانتيمتر

  
  

  مورد مطالعه ها در مدارس معماري بازشوها و پنجره: ۷جدول

  نام آموزشگاه
جهت 

  قرارگيري
  نوع سايبان

عمق سايبان 
  به سانتيمتر

ارتفاع 
ها از  بازشو

  كف به

تعداد پنجره 
  هر كالس

مساحت 
كالس به 
 متر   مربع

مساحت پنجره 
  به   متر مربع

اندازه 
مورد نياز 
  بازشوها

  جنوبي  دبيرستان حسيني
پرده  - ۲خارجي ثابت-۱

  معمولي
۳۰  ۹۵  ۲  ۳۵  ۴۸/۴  ۲۵/۵  

  جنوبي  هاشمي دبيرستان
 -۲ثابت در طبقه سوم  -۱

  پرده كركره
۲۵  ۹۸  ۳  ۳۵  ۷۳/۴  ۲۵/۵  

هنرستان شهداي 
  جنوب

  جنوبي
در طبقه -۲پرده كركره 

  دوم ثابت
۲۰  ۱۰۰  ۲  ۳۵ ۴۸/۴ ۲۵/۵ 

 ۲۵/۵ ۴۸/۴ ۳۵  ۲  ۹۸  ۲۰  پرده - ثابت خارجي   جنوبي  دبيرستان مشكي

  راهنمايي كوشش
جنوب 
  غربي

  ثابت خارجي
  پرده معمولي-۲

۲۰  ۹۸  ۲  ۳۰ ۶/۳ ۵/۴ 

  ناظم پور
جنوب 
  غربي

  ثابت خارجي
 ۹۰بالكن

  سانتيمتر
۹۸  ۳  ۳۰  ۸/۴  ۵/۴  

  دبيرستان ريحانه
جنوب 
  شرقي

 ۵/۴ ۶/۳ ۳۰  ۲  ۱۰۰  ۲۵  پرده - ۲ثابت خارجي 

  جنوبي  فاطميه
ثابت  -۲پرده كركر

  خارجي
۲۴  ۹۵  ۳  ۳۵ ۷۳/۴ ۲۵/۵ 

  ۵/۴  ۶/۳  ۳۰  ۲  ۹۵  ۴۵  كركره -۲ثابت  -۱  جنوبي  راهنمايي جوادي

  محمد طاهري
جنوبي 
  شرقي

ثابت  -۲پرده كركره 
  خارجي

۲۵  ۹۵  ۲  ۳۰ ۶/۳ ۵/۴ 

  آموزشگاه طرازي
  آزادشهر

جنوب 
  شرقي

پرده  - ۲ثابت خارجي  -۱
  كركره

۳۰  ۹۸  ۲  ۳۵  ۳۲/۴  ۲۵/۵  

  ام البنين
جنوب 
  شرقي

  ۵/۴  ۳۲/۴  ۳۰  ۳  ۹۵  ۴۵  ثابت خارجي-۲پرده 

  امام حسن عسكري
جنوب 
  شرقي

 ۵/۴ ۵/۴ ۳۰  ۲  ۹۸  ۱۵  ثابت خارجي- ۲پرده

  ماه
جهت 

  جغرافيايي

عمق 
سايبان در 

  ۱۰ساعت 

عمق 
سايبان در 

  ۱۱ساعت 

عمق 
سايبان در 

  ۱۲ساعت 

  ارديبهشت
  /۳۴  /۳۵  /۳۷  جنوب

درجه به ۱۵
  طرف شرق

۴۹/  ۴۳/  ۳۳/  

  خرداد
  /۲۳  /۲  /۱۶  جنوب

درجه به ۱۵
  طرف شرق

۳/  ۲۶/  ۲۲/  

  مهر
  /۶۵  /۶۴  /۶۶  جنوب

درجه به ۱۵
  طرف شرق

۸/  ۷/  ۶۳/  
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۱۱۳ 

  : ۷ادامه جدول 
 

  مراديان
جنوب 
  غربي

  ۵/۴  ۰۴/۴  ۳۰  ۳  ۹۸  ------   پرده معمولي

  ۲۵/۵  ۲/۴  ۳۵  ۲  ۹۵  ۳۰  ثابت خارجي-۲پرده ۱  جنوبي  مهديزاده

  فاطمه اولياء
جنوب 
  شرقي

پرده  - ۲ثابت خارجي  -۱
  معمولي

۴۵  ۹۵  ۲  ۳۵  ۸/۴  ۲۵/۵  

  ۵/۴  ۵/۴  ۳۰  ۲  ۹۵  ۲۰  ثابت خارجي-پرده ۱  جنوب  علي نقدي
  ۳۵/۵  ۸/۴  ۳۵  ۲  ۹۸  ۲۰  پرده-ثابت خارجي  جنوب  اكبرزاده

  جواهريان
جنوب 
  غربي

  ۵/۴  ۵/۴  ۳۰  ۲  ۹۵  ----   پرده كركره -۱

         
تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـا       مـي  ۶با استناد به جدول

ــق   ــه عم ــايباني ب ــداث س ــي ۶۵اح ــانتيمتر م ــوان از س   ت
تابش آفتاب در زمانهاي گرم سال تحصيلي به داخـل   

  .كالس جلوگيري كرد

مزايـاي پوشـش گيـاهي در     :طراحي فضاي سبز -
. گيـرد  به ندرت مورد توجه قـرار مـي   ،محوطه مدارس

در حالي كه وجود چمن يـا هـر نـوع پوشـش گيـاهي      
ديگــري در خنــك كــردن هــواي اطــراف خــود تــأثير 

يك زمين  ،طبق تحقيقات صورت گرفته. بسزايي دارد
ــه وســعت   ــع روزي  ۱۰۱۲چمــن معمــولي ب ــر مرب  ۲مت

در خنك سازي هواي اطراف خود تأثير   Btu ميليون
برابر است با ميزان هواي خنكـي كـه    ،داراين مق. دارد

سـاعت كـار در روز    ۲۰يك دستگاه تهويه مطبـوع بـا   
ــأمين مــي  ۱۰ ــاق معمــولي ت ــد ات ــيض (. كن ــان و ف قبادي

همجـواري چمـن يـا ديگـر     ) ۱۱۴ ، ص۱۳۸۴مهدوي، 
هاي گياهي سطح خاك در مقايسه با سـطوحي   پوشش

باعــث اخــتالف  ،گيــرد كــه از آنهــا تبخيــر انجــام نمــي
  . شود حرارت هواي اين دو منطقه مي

ق گيـاهي حاصـل   يـ هواي خنكي كه از تبخير و تعر     
يابـد و باعـث تهويـه     ها جريان مي شده به سوي كالس

 ،عـالوه بـر ايـن   . شـود  طبيعي وخنك سـازي آنهـا مـي   
  يكي  .كنند گياهان به ايجاد هواي تازه كمك مي

  

  
ــ   ــتفاده از درخت ــوارد اس ــر از م ــيطديگ ــاي  ان در مح ه

  . كنترل انعكاس نور  به داخل كالس است ،آموزشي
بـه خصـوص   ( هاي ساختمان سطح صاف و براق ديوار

يـا سـطح حيـاط مدرسـه كـه      ) اگر نماي سـنگ باشـد  
موجـب انعكـاس نـور     ،سنگ فرش يا بتن شـده اسـت  

گياهـان،  . كنـد  چشم را ناراحت مـي  طبيعي روز شده و
تواننـد   هاي سـبز مـي   هبه ويژه درختان به صورت ديوار

. باعث تقليل نور خيـره كننـده و انعكـاس نـور گردنـد     
: عواملي كـه در انعكـاس نـور تـأثير دارنـد عبارتنـد از      

شـود،   صاف بودن سطحي كه نـور از آن مـنعكس مـي   
زاويه تابش، درجه حـرارت، شـرايط فصـلي و شـرايط     

بـا كاشـت گياهـان و درختـان خــزان      ،بنـابراين . جـوي 
مانع برخورد نور انعكاسي به چشم نـاظر  توان  پذير، مي

رسـد و   مـي نور كـافي بـه زمـين    نيز، شده و در زمستان 
  ) ۱۸ :۱۳۸۶رستم خاني،(. كند ميگرم  محيط را

اثرات  ،ي احداث فضاي سبز در مدارسبه طور كلّ      
ايجـاد سـايه   : مثبت زيادي داردكه اهم آنها عبارتنـد از 

لـزوم، حفاظـت    جهت استفاده دانش آموزان در مواقع
ساختمان مدرسه در مقابل بادهاي شـديد و نـامطلوب،   
جذب انرژي گرمايي خورشيد و خنك نمودن محـيط  
اطراف توسط عمل تبخير، تصفيه هوا وجـذب گـرد و   
غبار موجود در هوا، كمك به ثبات خـاك و افـزايش   

صـداهاي   نفوذ پذيري خاك، حفاظت در مقابل سـر و 
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۱۱۴ 

مزاحم و اثرات روحي و زياد، كنترل انعكاس نورهاي 
رواني بر دانش آمـوزان هنگـام مشـاهده منـاظر زيبـاي      

هر چه محـيط   ،گياهي و فضاي سبز در محوطه مدرسه
ــاتر و دلپــذيرتر باشــد در   پيرامــون دانــش آمــوزان زيب
ــاظ     ــزايي دارد و از لح ــأثير بس ــا ت ــر آنه ــادگيري بهت ي

دهـد و   رنگ سبز به آنها آرامـش خاصـي مـي    ،روحي
طالــب درســي را بهتــر درك  و تجزيــه و تواننــد م مــي

  .تحليل نمايند

سطح سرانه استاندارد فضاي سبز براي  ،در حال حاضر
متر مربع براي هر دانش آموز در نظـر  / ۵تا / ۳مدارس 

ايــن ميــزان بــا توجــه بــه هــر دوره . گرفتــه شــده اســت
در جـدول  . كنـد  تحصيلي و تعداد دانش آموز فرق مي

ـ    ۸ آمـوز و   ه بـه تعـداد دانـش   ميزان فضاي سـبز بـا توج
  .هاي مختلف مشخص شده است دوره

  

  متر مربع -سهم سرانه فضاي سبز در هر دوره تحصيلي به تعداد دانش آموز : ۸جدول
  

  دوره تحصيلي ابتدايي
  ۷۲۰  ۶۰۰  ۵۴۰  ۳۶۰  ۱۸۰  ۹۶  ۷۲  ۴۸  تعداددانش آموز

  ۲۵۲  ۲۱۶  ۱۶۲  ۱۰۸  ۶۰  ۴۸  ۳۶  ۲۴  فضاي سبز
  دوره تحصيلي راهنمايي

  ۸۴۰  ۷۲۰  ۶۰۰  ۴۸۰  ۳۶۰  ۲۴۰  ۱۸۰  ۹۰  تعداددانش آموز
  ۲۵۲  ۲۱۶  ۱۸۰  ۱۴۴  ۱۰۸  ۷۲  ۵۴  ۴۵  فضاي سبز

  دوره تحصيلي متوسطه و پيش دانشگاهي
  ۶۸۴  ۵۴۰  ۴۳۲  ۳۶۰  ۳۲۴  ۲۷۰  ۲۱۶  ۱۸۰  تعداددانش آموز

     ۳۲۴  ۲۷۰  ۲۱۶  ۱۸۰  ۱۶۲  ۱۳۵  ۱۰۸  ۹۰  فضاي سبز
  )۶-۱۶: ۱۳۸۶سازمان مديريت و برنامه ريزي، (

هــاي ميــداني و شناســنامه  بنـابراين بــا توجــه بــه بازديــد 
  شود كه بيش از  مشخص مي ،مدارس نوساز شهر يزد

  

درصد پوشش گياهي در مدارس نوساز شهر يـزد،   ۹۰
درصـد   ۷۰در مكان مناسبي قـرا نداشـته و در بـيش از    

 .هســتند مواجــهايــن مــدارس بــا كمبــود فضــاي ســبز  
   )۹جدول (

  

  )متر مربع( سهم سرانه فضاي سبز در مدارس مورد مطالعه:  ۹جدول 
  

ــش   آموزشگاهنام  ــداد دان تع
  آموز

ــل   ــاحت كـ مسـ
  مترمربع

  استاندارد  ميزان فضاي سبز
  مترمربع

  كمبود
  مترمربع

  درصد كمبود

  %۲۵  ۴۵  ۱۸۰  ۱۳۵   ۵۷۲۴  ۳۵۲  دبيرستان حسيني
  %۹/۳۹  ۴۳  ۱۰۸   ۶۵    ۵۴۰۰   ۲۳۲  دبيرستان هاشمي

  %۶۷  ۱۲۰  ۱۸۰  ۶۰   ۵۴۲۰   ۳۵۶   هنرستان شهداي جنوب
  كمبودي ندارد  ۱۳۵  ۱۷۲    ۴۷۰۰   ۲۷۰  دبيرستان دخترانه مشكي

  كمبودي ندارد  ۲۴  ۱۳۵  ۳۰۴۵  ۱۷  آموزشگاه كوشش
  كمبودي ندارد   ۱۰۳  ۲۲۰   ۵۱۰۴  ۲۰۵  ناظم پور

  كمبودي ندارد  ۴۵  ۵۴  ۲۲۹۸  ۵۶  راهنمايي ريحانه
  %۸۵  ۱۳۰  ۱۵۲  ۲۱   ۵۲۳۸   ۳۰۵  فاطميه

  %۳۸   ۴۴  ۱۱۶  ۷۲   ۳۳۲۳   ۳۸۴  راهنمايي جوادي
  كمبودي ندارد  ۱۳۵  ۱۵۰  ۵۴۶۰  ۲۲۶  محمد طاهري

  % ۵۰  ۲۰  ۴۱   ۲۱  ۵۶۲۰   ۱۳۵  راهنمايي طرازي
  كمبودي ندارد  ۲۴  ۱۲۰  ۲۹۰۰  ۲۹  امام حسن عسكري

  %۲۷  ۳۷  ۱۳۵  ۹۸   ۳۳۶۰   ۲۳۰  ام البنين 
  %۵/۳  ۳  ۹۳  ۹۰   ۵۶۲۰  ۳۰۹  جواهريان

  %۳۵  ۲۷  ۷۷  ۵۰  ۱۶۳۵   ۲۵۸  مراديان
  %۷   ۳   ۴۷   ۴۴   ۴۷۴۳   ۱۵۴  مهدي زاده

  كمبودي ندارد  ۵۴  ۱۱۰  ۴۷۶۰  ۱۸۲  نقدي
  %۱۰۰  ۴۲  ۴۲  ----  ۳۲۹۷  ۸۴  اكبرزاده

  %۸۲  ۴۶  ۵۶   ۱۰   ۲۸۰۰   ۱۸۶  فاطمه اولياء
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۱۱۵ 

ارزيابي كلّـي در مـورد مباحـث ارائـه شـده نشـان             
دهد كه اين موضوع در استان يزدكار نشده،  اما در  مي

تـوان بـه نتـايج    مبحث زيست اقليمـي اسـتان يـزد، مـي    
بـه  «: اخالق و همكاران وي اشاره كـرد پژوهش خوش

طـور كلّـي در ســاعات روزانـه چهارمــاه خـرداد، تيــر،     
ه گرم، و آذر، دي و بهمن مرداد و شهريور در محدود

در محدوده سرد وعدم آسايش قرار دارد؛ و بقيه ماهها 
همچنــين، بــا مقايســه . گويــاي شــرايط آســايش اســت

رود شــرايط  ســاله، انتظــار مــي ۵۰پارامترهــاي دمــايي 
ماههاي سرد بهبـود يابـد و ماههـاي گـرم دچـار تـنش       

، ۱۳۸۹خــوش اخــالق و همكــاران، . (»بيشــتري  شــود
ين، در مورد اقلـيم و معمـاري مـدارس    همچن) ۱۸۰ص

نوساز،  آقاي دكتر طاوسـي در شـهر اصـفهان بـه ايـن      
نتيجه رسيده كه غالب مدارس مورد بررسـي در زمينـه   
وجود سايبان با عمق و زاوية مناسب، فاقـد تناسـب  بـا    

ميـزان و نحـوه بـه    . اندشرايط اقليمي شهر اصفهان بوده
در تنظـيم  كارگيري  پوشـش گيـاهي مناسـب و مـؤثر     

ي سـاختمان  شرايط آسايش فضاهاي داخلي و محوطه
مــدارس نوســاز نيــز، تناســبي بــا شــرايط اقليمــي شــهر  

  )    ۹۷: ۱۳۸۷طاوسي وهمكاران، . (اصفهان نداشته است

  

  گيري نتيجه
با توجه به موضوعات مطرح شده در ايـن   تحقيـق   

   :نتايج زير حاصل مي شود
حدود تغييرات دما و رطوبت هـواي شـهر يـزد در    

و  ترجونگگيوني، ماهوني، (رابطه با روش چهارگانه 
در اكثـر   ،دهنـد كـه هـواي شـهر يـزد      نشـان مـي  ) اوانز

ماههاي سال خارج از محدوده آسايش قرار دارد و بـا  
تـوان   اصول طراحي معماري متناسب با اقليم منطقه مي

ــي   ــه راحت ــال ب ــات س ــر اوق ــايش   ،در اكث ــرايط آس ش
فـــراهم نمـــود و از مشـــكالت و معايـــب را حرارتـــي 

هـاي صـوتي و هزينـه     تخريب محيط زيست، آلـودگي 
  .باالي مصرف انرژي جلوگيري كرد

بررسي جهت گيري ساختمان مدارس نوسـاز ايـن   
 مـدارس مـورد    ن ايـن نكتـه اسـت كـه بيشـتر     شهر مبـي

غربـي   -با جهت شرقي ۶/۱:۱بررسي داراي كشيدگي 
اقلـيم  ( ق استاندارد اقليم منطقه گـرم وخشـك  كه مطاب

ولي با توجه به مطالب ذكر شده كشيدگي  ؛است) يزد
مدارس با توجه به زمان استفاده از مدرسه بهتـر اسـت،   

باشد، مطالعه انجام شـده بـر روي    ۳/۱:۱كشيدگي آن 
دهد كـه فقـط كمتـر     نشان مي ،مدارس نوساز شهر يزد

  . ن فرم مطابقت داشتنددرصد مدارس نوساز با اي ۱۰از 
ــل اطالعــات گــرد آوري شــده در          ــه وتحلي تجزي

 ،ســاختمان مــدارس يزمينــة زاويــه و ارتفــاع بازشــوها
هـا در نمـاي    دهد كه قرار گيـري اكثـر پنجـره    نشان مي

جنوبي يا نماي شمالي كه از نظر نـور و تهويـه طبيعـي    
و بازشـوهاي شـرقي و   . قرار دارند ،بسيار مناسب است

غربي تنها مربوط به سـالن امتحانـات يـا  سـالن بـين      يا 
  .هاست كالس

 ،بررســي عمــق ســايبان در مــدارس مــورد مطالعــه 
بيانگر اين نكته است كه تمـام مـدارس، عمـق سـايبان     
جنوبي در هيچ كدام از طبقات ساختمان مناسـب و در  

درصــد  ۳۰در بــيش از . نيســتندحــد اســتاندارد منطقــه 
، در مـدارس دو  رديبان ندايك طبقه اصالً سا ،مدارس

فقط طبقه بااليي داراي سايبان هسـتند كـه    ،يا سه طبقه
 ۸۰در بـيش از   .آن هم از حـد اسـتاندارد كمتـر اسـت    

محل قـرار گيـري پوشـش گيـاهي در      ،درصد مدارس
درصد مـدارس   ۶۵د و بيش از ندارنمكان مناسب قرار 

  .هستندبا كمبود فضاي سبز روبرو 
ــ      ــي؛ در  ةنتيج ــوعكلّ ــرفه مجم ــراي ص ــويي در  ب ج

ــواقص    ــا و ن ــه كمبوده ــه ب ــا توج ــرژي، و ب مصــرف ان
 ،موجـــود در ســـاختمان مـــدارس نوســـاز شـــهر يـــزد
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جهت استفاده بهينه از انرژيهاي پـاك   راهكارهاي زير
  :شود ارائه مي

براي اينكه گرماي كمتري از طريـق بـام بـه داخـل      -۱
بهتر است بام مدارس در شهر يـزد   ،ها نفوذ كند كالس

  .  و يا داراي عايق مناسبي باشد به صورت گنبدي شكل
براي تمام طبقات ساختمان مدرسـه در يـزد پـيش      -۲

ميزان پيش آمدگي در . آمدگي و سايبان طراحي شود
  .هاي جنوبي است سانتيمتر براي پنجره ۵۰شهر يزد 

بــه  قـرار دادن جبهـه اصـلي سـاختمان مدرسـه رو      --۳
جنوب و در صورت امكان تعبية جداري نور گـذر رو  
به جنوب شـرقي بـراي اسـتفاده بهتـر از نـور مطبـوع و       

ــر اســاس ( گــرم صــبحگاهي در ماههــاي ســرد ســال  ب
مطالعات انجـام شـده مطلـوبترين جهـت سـاختمان در      

  ).درجه جنوب شرقي است ۲۵تا  ۱۵شهر يزد 

بايـد   ،قبل از طراحي ساختمان مدرسه در شهر يـزد  -۶
بـاد جنـوب   (جهتي كه بادهاي سرد نامطلوب زمستاني 

وزد مـورد توجـه    مـي كـه  از آن جهـت  ) شرقي در يزد
قرار گيرد تا با طراحي و قرارگيري صحيح سـاختمان،   
بتوان سطوح در معرض باد سـرد زمسـتاني بـه حـداقل     

  .                     رساند
سـت  ساختمان مدرسه به جاي گسترش افقي بهتر ا -۷ 

 ،بـه عبـارت ديگـر    ،به صورت عمودي گسـترده شـود  
بهتر است سـاختمان مدرسـه در ايـن شـهر دو يـا چنـد       
ــابش     ــرض ت ــري در مع ــاحت كمت ــا مس ــد ت ــه باش طبق

بـراي جلـوگيري از گـرم شـدن     ( خورشيد قـرار گيـرد  
  ).             ساختمان در مواقع گرم سال

  

   

  

  مآخذ منابع و
  .۵۵ -۵۴هاي داخلي ساختمان و طراحي اقليمي در شهر قم،  نيوار، شماره  ، آسايش حرارتي درفضا)۱۳۸۳( ،اميري، آزيتا - ۱  
  . ، ساخت شهر و معماري در اقليم گرم وخشك ايران، دانشگاه تهران)۱۳۶۰( ،توسلي، محمود -۲  
  . ۱۱شماره فهان، مجله جغرافيا و توسعه،، اقليم ومعماري مدارس نوساز شهر اص)۱۳۸۷(طاوسي، تقي،  -۳  
  . ۴۸، ارزيابي زيست اقليم انساني تبريز و نياز حرارتي ساختمان، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره)۱۳۷۷( ،جهان بخش، سعيد -۴ 

  .، اصول و كاربرد انرژي خورشيدي، دانشگاه علم و صنعت ايران)۱۳۸۰( ،حاج سقطي، اصغر -  ۵  
  .سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شماره سوم ۲۳۲، نشريه شماره )۱۳۸۶( ،سيد جمال الدين و همكارانحسيني،  -۶  
بررسي نقش و تأثير اقليم بر آسايش شهر يزد با استفاده از مدل اوانـز، مجلـه جغرافيـا و    ) ۱۳۸۹(خوش اخالق، فرامرز و همكاران،  -۷  

  .۲۰شماره توسعه،
  . ، آسايش بوسيله معماري همساز با اقليم، دانشگاه شهيد بهشتي)۱۳۶۷( ،رازجويان، محمود  -۸
  .، آسايش در پناه باد، چاپ دوم، دانشگاه شهيد بهشتي)۱۳۸۶( ،رازجويان، محمود -۹

  .هاي مسكوني، چاپ دوم، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، اصول طراحي فضاهاي سبز در محيط)۱۳۸۶( ،رستم خاني، پروانه -۱۰
  .۴،  مدل سازي مسكن همساز با اقليم براي شهر چابهار، مجله جغرافيا و توسعه، شماره)۱۳۸۳(، ليقه ، محمدس  -۱۱
نقش آب و هـوا در طراحـي   (،  نگرشي نو در كاربرد آب و هواشناسي در مديريت منابع و توسعه كشور )۱۳۷۳( ،عليجاني، بهلول -۱۲
  .۳۵فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره) مسكن

  .، مباني آب و هواشناسي، نشر سمت)۱۳۷۱( عليجاني، بهلول، كاوياني، محمدرضا، -۱۳
  .، هوا و اقليم شناسي، چاپ دهم، دانشگاه فردوسي مشهد)۱۳۸۶( ،عليزاده، امين و همكاران -۱۴
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره جغرافيدانان ) رطوبت  –دما  –تشعشع (، تأثير اقليم درمعماري فوالد شهر)۱۳۷۳( ،حسنعلي، غيور -۱۵

  .ايران، دانشگاه اصفهان
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۱۱۷ 

  .۳۷شماره  ،تشعشع در ارتباط با معماري، مجله رشد آموزش جغرافيا ، اقليم كاربردي دما و)۱۳۷۴( غيور، حسنعلي، - ۱۶
هاي اقليم گرم و خشك، پنجمـين   ي از پتانسيلگير بهره -سازي انرژي در مدارس ، بهينه)۱۳۸۵( ،قاسم زاده، مرضيه و محمد نوري -۱۷

  .همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
پايـان نامـه كارشناسـي      هـاي اقليمـي در يـزد،    گيري از پتانسـيل  طراحي دبستان با بهره ،)۱۳۸۳(قاسم زاده، مرضيه و محمد نوري،  -۱۸ 

  .ارشد، دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد
  . هاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي، سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور ، اصول ومعيار)۱۳۷۲( بهرام، قاضي زاده، -۱۹  

  . ۲۸، بررسي و تهيه نقشه زيست اقليم انساني ايران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره )۱۳۷۲( كاوياني، محمدرضا، -۲۰
  .گذاري خانه سازي ايران انتشارات شركت سرمايه، اقليم و معماري، )۱۳۸۵( كسمائي، مرتضي، -۲۱
، راهنماي طراحي اقليمـي، ترجمـه مرتضـي كسـمائي،     )۱۳۶۸( ،كوئينگز برگر، اوتو، اينگرسول، تي، مي هيو، آلن وزوكولي، اس -۲۲

  .  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
، )مطالعـه مـوردي شـهر قـم    ( زيابي آسايش انسـان  هاي زيست اقليمي موثر بر ار ، شاخص)۱۳۸۷( ،محمدي، حسين و علي سعيدي -۲۳

  .۴۷شناسي، شماره  محيط ةمجل
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