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اندازي شناشیرها و اصالح آن به روش نقاب سایه بررسی عملکرد سایه
در بوشهر

امین محمدي

ایران،بوشهر،دانشگاه خلیج فارس،ت علمی دانشکده معماري و شهرسازيأمربی و عضو هی
)29/6/91: نهائیتاریخ پذیرش، 15/5/90: تاریخ دریافت مقاله(

چکیده
انـدازي بـر روي بازشـوهاي غربـی     هاي چوبی یا شناشیرها از جملـه تـدابیري اسـت کـه بـراي سـایه      ایجاد تراس

اندازي، از جملـه  بانها عالوه بر نقش سایهاین سایه. اندساختمانها در بافت قدیمی شهر بوشهر مورد استفاده قرار گرفته
اندازي آنها در بعدازظهرها، از اردیبهشت تا آبان آیند اما عملکرد سایههاي معماري سنتی بوشهر نیز بحساب میآرایه

و بهبـود  این مقالـه بـا هـدف اصـالح    . توانند سایه مناسب را براي بازشوهاي غربی فراهم نمایندماه، ناقص بوده و نمی
هاي یک ساعته اي و دادهسازي رایانهاندازي شناشیرهاي ضلع غربی و با تکیه بر تحقیقات میدانی و شبیهعملکرد سایه

دهـد کـه عملکـرد شناشـیرهاي     نتایج بدست آمده نشان می. مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است
گیري بهبود یافته و استفاده از آنها را در معماري و سیماي شهري اصالح شده به روش نقاب سایه الگی، به طرز چشم

. سازدپذیر میمعاصر بوشهر امکان

.اندازي شناشیرها، بازشوهاي غربی، روش نقاب سایه، معماري بومی بوشهرسایه: هاکلید واژه
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مهمقد
ــراي اســتفاده از  در بافــت  ــدیمی شــهر بوشــهر، ب ق

کوران طبیعی هوا و استفاده از مناظر زیباي رو به دریا، 
در طبقه فوقانی ضلع غربی ساختمانهاي حیاط مرکزي 

بـر طبـق   . حاشیه ساحل، بازشوهایی احداث شده است
، باد غالب در بوشهر از 1آمار سالنامه هواشناسی کشور
گیـري ایـن   جهتوزد وجبهه شمال و شمال غربی می

درجه چرخش بـه سـمت   22بطور متوسط (ساختمانها 
اي است کـه بتواننـد از ایـن بـاد     گونهه ب) جنوب شرقی

ـ  . براي تهویه طبیعی اسـتفاده نماینـد   ه بـه تـابش   بـا توج
ــت      ــراي محافظ ــی، ب ــلع غرب ــاب در ض ــب آفت نامناس

هـاي  بازشوها از تابش نـامطلوب ایـن جبهـه، از تـراس    
تفاده گردیده کـه ضـمن محافظـت    چوبی یا شناشیر اس

ه به ارتفـاع سـاختمان،   بازشوها از تابش مستقیم، با توج
فضایی مناسب براي تماشاي مناظر زیبـاي رو بـه دریـا    

. آوردفراهم می

google: مآخذ(قسمتی از بافت قدیمی شهر بوشهر.1شکل earth          (ساختمان                                                                                                                      شناشیرهاي چوبی در نماي غربی یک.2شکل
)نگارنده:  مآخذ(در بوشهر

هـاي  شـد کـه ایـن تـراس    تاکنون چنین تصـور مـی  
هاي غربی طبقه فوقانی را بطـور  توانند پنجرهچوبی می

تحقیقـات  اماکامل از تابش نامطلوب محافظت نمایند 
سـازي شـبیه میدانی بر روي اجزاء تشکیل دهنده آن و 

انـدازي و  رایانه اي عملکرد این تراسها به لحـاظ سـایه  
ه به مسیر حرکت خورشـید  توجدریافت میزان تابش با

ــی   دهــد کــه در جبهــه غــرب در طــول ســال، نشــان م
توانند محافظت کاملی از بازشوها به عمـل آورنـد   نمی

هـاي گـرم سـال، ایـن     ظهر ماهزبه گونه اي که در بعدا
. بازشوها در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دارند

هـاي غربـی یـک   ضرورت محافظت کامل پنجـره 
ــی ســاختمان در ب ــا عملکــرد  وشــهر ایجــاب م ــد ت نمای

، انـدازي سـایه شناشیرها به عنوان یکی از اجزاء اصـلی  

ــه گــردد ــا هــدف اصــالح عملکــرد  . بهین ــه ب ــن مقال ای
هـاي  شناشـیرها در ضـلع غربـی سـاختمان    انـدازي سایه

بافت قدیمی بوشهر، با اسـتفاده از روش نقـاب سـایه و    
هـا را بـا   انـدازي آن اي، عملکـرد سـایه  سازي رایانهشبیه

کمترین میزان دخل و تصرف و با حفظ فـرم ظـاهري،   
هـا در ایـن   اصالح نموده و میزان تابش دریافتی بازشـو 
.جبهه را به حداقل ممکن کاهش داده است

تابش دریـافتی بازشـوهاي غربـی بـا وجـود      
شناشیرهااندازيسایه

بطــور متوســط نشـان دهنــده ســاعاتی از  1جـدول  
هاي غربـی بـا   بعدالظهرها در طول سال است که پنجره

وجود شناشیرها در معرض تابش مسـتقیم آفتـاب قـرار    
.گیرندمی
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)Ecotectنرم افزار : تخراج اس(هاي غربی در طول سالبازه زمانی تابش مستقیم آفتاب بر روي پنجره. 1جدول 
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بازشوهاي طبقه فوقانی ضـلع غربـی سـاختمانها در    
بافــت قــدیمی بوشــهر عمــدتا بشــکل درهــاي دولنگــه 

و 3هـاي  شـکل . باشدمی20/2چوبی به ارتفاع متوسط
بــراي . هــا اســت، بیــانگر وضــع موجــود ایــن پنجــره4

میـزان تـابش دریـافتی بـراي     سادگی عملیات محاسـبه  
قسمت شفاف ایـن درهـا در طـول سـال، فقـط بخـش       

سـانتی  62سانتی متر و عـرض  98فوقانی آنها به ارتفاع 
گردیـده  سـازي شـبیه Ecotectمتر بوسـیله نـرم افـزار   

ــزان تــابش دریــافتی قســمت شــفاف ایــن    ــا می اســت ت
بازشوها در طول سال محاسبه گردد و از بخش چـوبی  

اسبات مربوط به تـابش دریـافتی صـرف    تحتانی در مح
روش ترسـیم نقـاب سـایه حقیقـی     . نظر گردیده اسـت 

آن بطـور کلـی بـه ایـن     بـان سـایه بازشوي مورد نظر و 
صورت است که در ابتدا باید در پشت بازشوي مـورد  

بـا در نظـر گـرفتن    . نظر در فضاي داخلی قـرار گرفـت  

ي سـه  جلوي بازشو دارابانسایهاین نکته که شناشیر یا 
لبه روبـرو بـه مـوازات پنجـره و لبـه      ( باشد لبه افقی می

بـراي بدسـت آوردن   ) چپ و راست بر پنجره عمودند
پنجره باید صفحه افـق  بانسایهنقاب سایه لبه روبرویی 

دید ناظر تا لبه پایینی بازشو پایین بیاید و در این حالت 
ه زاوی. نگاه کردبانسایهاز پشت پنجره به لبه روبرویی 

میان صفحه افق دید ناظر با خط واصـل چشـم نـاظر و    
ــانســایهلبــه روبرویــی  ــه نمــودار مســیر حرکــت  ب را ب

اي از کنیم تا نقاب سـایه لبـه  خورشید بوشهر منتقل می
بـراي  . که به موازات پنجره است بدسـت آیـد  بانسایه

یـا  بـان سـایه بدست آوردن نقـاب سـایه دو لبـه دیگـر     
، 5در شکل . نماییمب عمل میشناشیر نیز به همین ترتی

ها به همراه شناشیر جلوي آن نقاب سایه یکی از پنجره
بر روي نمودار مسیر حرکت Ecotectتوسط نرم افزار 

.    خورشید در بوشهر محاسبه و ترسیم گردیده است

حاشیههمراه شناشیرها دره نماي غربی یک ساختمان ب. 3شکل
نمایی از یک بازشوي چوبی در ظلع  غربی یک . 4شکل)           نگارنده: مآخذ(وضعیت موجود -ساحل

)نگارنده:مآخذ(ساختمان
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دهـد کـه   نشان می2سالنامه هواشناسی استان بوشهر
احساس غالب در خـارج سـاختمان در بوشـهر، از آذر    

وردین ماه، مطبوع بوده و از اردیبهشت مـاه تـا   ماه تا فر
آبان مـاه بصـورت داغ و بسـیار داغ گـزارش گردیـده      

، تعـداد سـاعاتی   1با توجه به این آمار و جـدول  . است
در بعــدالظهر 3کــه یــک پنجــره غربــی مطــابق شــکل 

در معـرض  ) از اردیبهشـت تـا آبـان   (ماههاي گرم سال
15سـاعت و  23گیـرد برابـر بـا    تابش مستقیم قـرار مـی  

وات سـاعت  38601دقیقه خواهد بود و تابشی معـادل  

شناشـیرها دریافـت   انـدازي سـایه بر متر مربع با وجـود  
باید توجه داشت که اگر چه سهم روزانه . خواهد کرد

هـاي گـرم   دریافت تابش براي هر پنجره در طـول مـاه  
، ولــی )دقیقــه10تقریبــا (باشــد ســال بســیار نــاچیز مــی

گردیـد، ضـرورت محافظـت کامـل     همانطور که ذکر
هــاي غربــی یــک ســاختمان در بوشــهر ایجــاب پنجــره

کند تا همین میزان تابش دریافتی نیز به صفر تقلیـل  می
. یابد

)Ecotectنرم افزار : استخراج و ترسیم (نقاب سایه یک پنجره غربی و مسیر حرکت خورشید در طول سال در بوشهر. 5شکل

براي یک پنجره افقی Iتابش دریافتی از خورشید 
شمالی، شرقی و هاي جنوبی،یا عمودي در جهت

هـاي سـاعتی و   توان بـا اسـتفاده از داده  غربی را می
ــه  ــود  ) 1(معادلــ ــبه نمــ Marion and(محاســ

Wilcox,1995, p.254( :
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(1)

Solar Radiation Data: منبع (تابش دریافتی از خورشید شامل اشعه مستقیم، اشعه پراکنده از آسمان و اشعه بازتابیده شده از زمین. 6شکل 
Manual For Buildings(

، w/m2پرتو تابشی مستقیم بـر حسـب   Ibکه در آن 
θ  ،زاویه بین خط عمود بر سطح و پرتو تـابشIs  اشـعه

اشـعه بازتابیــده شـده از زمــین   Irپراکنـده از آســمان و  
اسـتفاده از  .باشـد مـی w/m2مقابـل سـطح بـر حسـب    

براي محاسبه میزان تابش دریـافتی مسـتقیم   ) 1(فرمول 
ال ـول سـ ـت در طـک ساعـو در هریـتوسط یک بازش

باشـد و ذکـر آن تنهـا در    گیر مـی بسیار طوالنی و زمان
باشد و محاسـبت  راستاي آشنایی با نحوه محاسبات می

صورت گرفته و Ecotect3انجام شده بوسیله نرم افزار 
در محاسـبات  . ارائه شـده اسـت  2نتایج آن در جدول 

انجام شده توسط نرم افـزار بـراي سـهولت محاسـبات،     
. تو تابشی مستقیم لحاظ گردیده استثیر پرأتنها ت

نرم : استخراج و ترسیم(میزان تابش دریافتی یک پنجره غربی با وجود شناشیر در طول سال در بوشهر. 2جدول
)Ecotectافزار 

شناشیرها اندازيسایهاصالح عملکرد 
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. تو تابشی مستقیم لحاظ گردیده استثیر پرأتنها ت

نرم : استخراج و ترسیم(میزان تابش دریافتی یک پنجره غربی با وجود شناشیر در طول سال در بوشهر. 2جدول
)Ecotectافزار 

شناشیرها اندازيسایهاصالح عملکرد 
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شناشــیرها از انــدازيســایهبــراي اصــالح عملکــرد 
کنیم به این ترتیـب  استفاده می4روش نقاب سایه الگی

که با استفاده از تقـویم نیـاز سـایه و آفتـاب منطبـق بـر       
نمودار مسیر حرکت خورشید در بوشـهر، نقـاب سـایه    

بـان سـایه مناسب براي ظلع غربـی را طراحـی نمـوده و    
بــا ســپس 5.الگــو متناســب بــا آنــرا اســتخراج مینمــاییم

واقعـی را ابتـدا   بـان سـایه الگـو،  بانسایهاستفاده از این 
هـا  براي یـک پنجـره و سـپس بـراي ردیفـی از پنجـره      

.نماییماستحصال می
رازجویــان بـــراي بدســـت آوردن ابعـــاد واقعـــی  

ها متناسب با ابعاد واقعی پنجـره، روابـط زیـر را    بانسایه
پیشنهاد نموده است که در آنها عمق و عرض 

افقــی و ارتفــاع و عــرض واقعــی بــانســایهواقعــی 
: گرددقائم محاسبه میبانسایه
بان افقی واقعیسایه) الف«

= ارتفـاع پنجـره واقعـی    × بان افقی الگو عمق سایه
عمق واقعی

× بان افقی الگو عرض سایه+ (عرض پنجره واقعی 
عرض واقعی) = ارتفاع پنجره واقعی

بان قائم واقعیسایه) ب
= ارتفاع پنجـره واقعـی   × بان قائم الگو ارتفاع سایه

ارتفاع واقعی
× بان قائم الگـو  عرض سایه+ (عرض پنجره واقعی 

»عرض واقعی) = ارتفاع پنجره واقعی
)223،1367محمود،رازجویان،(

)نگارنده:استخراج و ترسیم( بان الگو براي ضلع غربی ساختمان در بوشهرنقاب سایه و سایه. 7شکل

الگـو بـراي یـک پنجـره     بـان سـایه با توجه به ابعاد 
بـانســایهک ـعاد یـ، اب7هر در شکل ــوشــغربی در ب

متــر و ســانتی98اي بــه ارتفــاع واقعــی بــراي پنجــره
:خواهد بود3سانتی متر به شرح جدول 62عرض 

سانتی متر در بوشهر98و ارتفاع 62راي پنجره اي با طول ي واقعی بهابانسایهابعاد . 3جدول
بان عموديسایهبان افقیسایهجهت

)متر(ارتفاع)متر(عرض)متر(عرض)متر(عمق
1/111/690/98و 1/561/69غربی
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اصالح آن به روش نقاب سایه در بوشهر

باید توجه داشت کـه شـکل ظـاهري شناشـیرها بـه      
هاي معماري بومی بوشهر شـناخته  عنوان یکی از آرایه

بایـد  انـدازي سایهشده و اصالح عملکرد آنها به لحاظ 
با رعایت اصل حفـظ هویـت بـومی و کمتـرین میـزان      

با توجـه بـه   . دخل و تصرف در فرم آنها صورت گیرد
بـان افقـی واقعـی،    هاندازه بدست آمده براي عمق سـای 

سـانتی  80عمق شناشیرها نیز تغییـر خواهـد نمـود و از    
بـا توجـه بـه اصـل عـدم      امـا خواهد رسید 1/56متر به 

ــاختار      ــظ س ــاهري و حف ــرم ظ ــرف در ف ــل و تص دخ

هـاي قـائم   بانسایهشناشیرها و با توجه به کارایی بیشتر 
توان عمـق  هاي افقی در ظلع غربی، میبانسایهنسبت به 

ــري موجــود شناشــیرها را حفــظ نمــود و  ســانتی80 مت
دار شناشـیرها بـا   تغییري در شکل و ابعاد بخـش شـیب  

بان افقی ایجاد نکرد و بخـش اعظـم سـایه    کارایی سایه
بانهاي قائم ایجـاد  مورد نیاز و مؤثر را با استفاده از سایه

بـان قـائم   به این ترتیب، وضعیت پیشنهادي سـایه . نمود
هاي بانها با توجه به همپوشانی سایهبراي ردیف پنجره

:خواهد بود8قائم مجاور یکدیگر مطابق شکل 

)نگارنده: استخراج و ترسیم(وضعیت پیشنهادي -پالن و نماي ساختمان بهمراه شناشیرهاي اصالح شده در ضلع غربی. 8شکل 

)Ecotectنرم افزار : استخراج و ترسیم(نماي غربی ساختمان به همراه نمودار مسیر حرکت خورشید در طول سال. 9شکل

و 10هاي چـوبی طراحـی شـده در اشـکال     کرکره
هـا ظـاهر   عمودي مقابل پنجرهبانسایهکه در نقش 11
شناشـیرها را بطـور   انـدازي سـایه گردند و عملکـرد  می

بخشند از دو بخـش تشـکیل   قابل مالحظه اي بهبود می
شده اند، بخش پایینی که از قبل موجود بـوده و ثابـت   

باشد و بخش باالیی که الحاقی بوده و براي اصالح می
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گردیده و عملکرد شناشیرها به روش نقاب سایه اضافه 
این بخـش را  . قابلیت جابجایی و حرکت عمودي دارد

، به راحتـی بـاال   1میتوان در مواقع فوق الذکر از جدول
ــر روي   کشــید و مــانع تــابش مســتقیم آفتــاب غــرب ب

در بقیه مواقع روز، با پـایین کشـیدن ایـن    . ها شدپنجره
توان همزمان از دید به سـاحل دریـا   بخش متحرك می

.ستفاده مطلوب نمودو تهویه طبیعی ا

هاي عمودي چوبی در حالت باال کرکره. 11شکل)   نگارنده: ساخت ماکت(هاي عمودي چوبی در حالت پایین رفتهکرکره. 10شکل
)نگارنده: ساخت ماکت(آمده

میزان تابـش دریافتی بازشـوهاي غربـی با 
اصالح شناشیرها

هـاي چـوبی طراحـی شـده بـه روش نقـاب       کرکره
توانند میـزان تـابش   عمودي، میبانسایهسایه به عنوان 

زشــوهاي مــورد نظــر را بــه حــداقل ممکــن دریــافتی یا
اي کـه در سـاعات مـذکور در    کاهش دهنـد بـه گونـه   

از اردیبهشـت  (در بعدالظهر ماههاي گرم سال1جدول 
، میزان تابش دریافتی به صـفر کـاهش خواهـد    )تا آبان

6.توانند در سایه کامل به سر برندیافت و بازشوها می
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اصالح آن به روش نقاب سایه در بوشهر

)Ecotectنرم افزار : استخراج و ترسیم(نقاب سایه و میزان تابش دریافتی یک پنجره غربی با وجود شناشیرهاي اصالح شده در بوشهر. 12شکل
گیرينتیجه

تـوان بـا حفـظ    این مقاله نشان داد کـه چگونـه مـی   
ت بومی و استفاده از دستاوردهاي علمـی معاصـر،   هوی

مشــکالت موجــود در معمــاري بــومی یــک منطقــه را  
برطرف نمود و استفاده از آنـرا در معمـاري و سـیماي    

این تحقیق در . شهرهاي معاصر امکان پذیر کرد

بخشی از منطقه گرم و مرطوب ایران انجام شد که 
محــیط معمــاري بافــت قــدیمی آن، کــامال بــا اقلــیم و

طبیعــی پیرامــون ســازگار بــوده و از شناشــیرها بعنــوان  
شود بومی و سیماي شهري یاد میهاي معماريآرایه

ــا،     ــلی آنه ــه اص ــردي، وظیف ــاظ عملک ــه لح ــه ب ک
در ایـن تحقیـق،   . اندازي بـر روي بازشـوها اسـت   سایه

انـدازي بـر روي بازشـوها    عملکرد ناقص آنها در سـایه 
ان داده شد و این نقیصـه بـا   در ساعاتی از شبانه روز نش

. اســتفاده از روش نقــاب ســایه الگــی اصــالح گردیــد 
ــی ــون م ــن   اکن ــوان پیشــنهاد نمــود کــه اســتفاده از ای ت

شناشیرهاي اصالح شده در معماري و سـیماي شـهري   
معاصر بوشهر هم به لحاظ عملکردي و هـم بـه لحـاظ    

.  باشدفرمی و ساختاري، امکان پذیر می

هایادداشت
1 .www.irimo.ir
2 .http://www.bushehrmet.ir/?page_id=129
Performanceو طیــف عملکــرد آن از طریــق مطالعــه منــایعی از قبیــل      Ecotectنحــوه کــار و آشــنایی بــا نــرم افــزار      . 3

Analysis and Conceptual Design وBIOCLIMATIC INTEGRATION INTO THE
ARCHITECTURA DESIGNایـــن دو منبـــع کــه در قســـمت منـــابع و مآخـــذ بـــه آنهـــا اشـــاره  . اســـتخراج گردیـــده اســـت

طـراح ایـن   . نحـوه طراحـی، روش کـار و طیـف عملکـردي ایـن نـرم افـزار اشـاره دارنـد          باشـند و بـه  گردیده در واقـع رسـاله دکتـري مـی    
مــارش، تحصــیالت خــود را در دانشــگاه وســترن اســترالیا بــه اتمــام رســانده و رســاله دکتــري خــود را  . جــی. نــرم افــزار، پروفســور انــدرو

ایـن  . سـازي محـیط مصـنوع دارد   بـه درك دانـش شـبیه   نحـوه کـار بـا ایـن نـرم افـزار نیـاز        . به طراحی این نـرم افـزار اختصـاص داده اسـت    
ــازمتن   ــزار بصــورت ب ــرم اف ــداري نمــود    ) Open Source(ن ــورد نظــر را خری ــد نســخه م ــا آن بای ــراي کــار ب ــه نشــده و ب ــا . تهی ــدا ب ابت
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ــرم افــزار  ــا اجــزاء محــیط مصــنوع را شــبیه  ، مــی)Tools(اســتفاده از ابزارهــاي موجــود در ایــن ن و تمــامی ســازي نمــود تــوان محــیط و ی
هـاي اقلیمـی یـک سـاعته کـه در یـک فایـل ویـژه مخـتص          سـپس بـا اسـتفاده از داده   . مصـالح و جزئیـات آنهـا را در نـرم افـزار وارد نمـود      

ــه   ــرم افــزار موجــود اســت و گزین ــالیز عملکــرد، مــی  هــر عــرض جغرافیــاي درون ن ــه آن ــایج هــاي موجــود و مــورد نظــر مربــوط ب ــوان نت ت
تــوان بــه بــراي مشــاهده بروشــور و اطــالع از قیمــت ایــن نــرم افــزار تجــاري مــی. تعــددي مشــاهده نمــودهــاي مبدســت آمــده را بــا فرمــت

analysis-http://usa.autodesk.com/ecotect: وب سایت اینترنتی زیر مراجعه نمود 
از بخش عمده منابع انگلیسی زبان مرجع مورد اشاره در بخش منابع و مآخذ بصورت مستقیم در متن مقاله نقل قولی صورت نگرفتـه  . 4

Solarبطـور مثـال کتـاب    . هاي علمی مـورد نیـاز تحقیـق بهـره گرفتـه شـده اسـت       است ولیکن از این منابع مهم در جهت استخراج روش
Control And Shading  Devicesبانهـا را  اندازي و طراحـی سـایه  که توسط برادران الگی نگاشته شده است، بطور کلی مساله سایه

بدیهیسـت کـه نحـوه    . نمایـد ها اشاره میبان پنجرهمورد بررسی قرار داده و به مفاهیم مهمی از قبیل نقاب سایه و کاربرد آن در طراحی سایه
قعیت و بکاربردن آنها جهت حل مسائل واقعی در محیط پیرامون در این کتاب به عهـده خواننـده   کار عملی با این مفاهیم و تبدیل آنها به وا

همچنین دانستن مفاهیم اصولی نحوه انتقال و انعکاس اشعه خورشـید و حـرارت آن در داخـل سـاختمان و اثـرات آن و      . گذارده شده است
کتـب مرجعـی از   . نمایداندازي در یک محیط واقعی کمک میمساله سایهروابط ریاضی موجود در این زمینه به درك و تجزیه تحلیل بهتر

Energy Simulation in Building Design ،Advanced Building Simulation ،An Introduction to Solarقبیل 
Radiation ،Solar Engineering and Thermal Processesبخـش منـابع و   باشـند کـه در  منابع مورد استفاده از این دست می

.مآخذ به آنها اشاره گردیده است
:براي آشنایی کامل با این روش، رجوع شود به. 5

پژوهشـی صـفه، انتشـارات دانشـگاه     –بان الگو در بوشهر، فصلنامه علمـی  محمدي، امین و آیت اللهی، سید محمد حسین، طراحی سایه
.54تا 43، صفحه )1391(54شهید بهشتی، شماره 

طالعات اقلیمی یک ساعته برخی از شهرهاي ایران در وب سایت دپارتمان انرژي ایاالت متحده آمریکا به نشانی زیـر موجـود   فایل ا. 6
که توسـط وزارت انـرژي آمریکـا    Energy Plusاین فایل، مخصوص نرم افزار . بوده و براي بقیه شهرهاي ایران نیز در حال تکمیل است

بـه  . هاي موجود در نرم افزار استفاده نمـود باید از ابزارEcotectدیل آن به فرمت قابل استفاده در نرم افزار باشد و براي تبتهیه گردیده، می
ود، این دلیل که فایل اطالعات یک ساعته اقلیمی شهر بوشهر توسط دپارتمان نامبرده در حال تهیه بوده و در زمان کار با نرم افزار موجود نب

تقریبا (باشنداطالعات اقلیمی دهلی نو در هند استفاده گردید که دقیقا با شهر بوشهر در یک عرض جغرافیاي میبجاي آن از فایل مربوط به
در حـال حاضـر، دقیـق تـرین و     . باشـد و استفاده از اطالعات تابش مربوط به این شـهر بـراي بوشـهر نیـز معتبـر مـی      ) درجه عرض شمالی29

Designسـایر نـرم افزارهـاي جدیـد ماننـد      . باشـد مـی Energy Plusربوط بـه نـرم افـزار    معتبرترین اطالعات یک ساعته آب هوایی م
Builder که موتور محاسبات آنها بر اساسEnergy Plus        است نیز از فایـل مربـوط بـه اطالعـات اقلیمـی نـرم افـزارEnergy Plus
.نماینداستفاده می

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm
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