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ABSTRACT 
 

Objective: Considering the main goals of passive design in different climatic zones and 

predicting the items that would facilitate acquiring these goals may provide effective solutions 

for design-related challenges, such as the new housing programs, and the revitalization and 

reconstruction of deteriorated houses; furthermore, it may also encourage the use of 

renewable resources and energy-saving features for an optimum environmental adaptation, 

and eventually create a distinct architectural identity for each climate zone and provide for the 

welfare and human comfort in buildings. 

Methods: To achieve the research objective, which is the bioclimatic welfare assessment in 

the new houses of Abadeh, an analytical-descriptive method was used. As such, the monthly 

data (1984–2013) of Abadeh synoptic station was analyzed. Subsequently, to determine the 

range of new housing thermal comfort following the experimental Mahoney bioclimatic 

construction indexes method, 170 building units and their adaptation to the bioclimatic 

conditions were selected by the Cochran sampling technique. 

Results: The results of this study indicate that since the temperature range of the months   

between Mehr and Ordibehesht (approximately, Oct-May) is in the drought index group (A3), 

and therefore, this environment has cold climate conditions, the optimum architectural 

orientation is the southeast—southwest direction. Moreover, the permanent thermal 

oscillation between day and night in all months of the year, being more than 10◦c with a 

relative humidity of group (A1) drought index, suggests an average area of 10–20 percent of 

the wall’s surface for the preferable opening size. However, during the month of Tir (July), 

due to the hot days and moderate nights and the thermal oscillation above 10◦c, it is advised to 

consider an open sleeping space in the exterior. 
Conclusion: The analysis of new residential architecture in Abadeh revealed a dominant 

northern-southern orientation, low value of wall thickness, inconsistent window size with the 

wall’s surface area, and diminished presence of architectural elements (such as the courtyard, 

porch, balcony, pond, and garden) in these buildings. These factors may lead to a maladaptive 

architecture to the regional climates, thus the loss of human comfort in most times of the year 

for the building inhabitants. 
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  چکیده
بینی مواردی در جهت تحقق طراحی اقلیمی در هر منطقۀ آب و هوایی و پیش توجه به اهداف عمدۀتبیین موضوع: 

، بازسازی مساکن جدیدمساکن ساخت  و حیاطر به طمربو معضالت از ریبسیا یهگشاراند اتومیبخشیدن به این اهداف 
هویت یافتن معماری در  وجبزیست و در نهایت مهای تجدیدپذیر، انطباق بهتر با محیطبرداری بیشتر از انرژیفرسوده، بهره

 ساز آسایش افراد باشد.زمینههر اقلیم و 

های اقلیمی مساکن جدید شهر آباده است، از دادهیابی به هدف پژوهش حاضر که بررسی آسایش زیستبرای دست روش:

توصیفی بهره گرفته شد. سپس برای  –( ایستگاه سینوپتیک شهر آباده به روش تحلیلی 1392تا  1363) ماهانۀ دورۀ آماری

بنا با  170 ، تعدادنیوماه ساختمانی بیوکلیماتیک شاخص تجربی تعیین محدودۀ آسایش حرارتی مساکن جدید بر اساس روش

 .استفاده از روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید

های مهر تا اردیبهشت در گروه شاخص دمای ماهبه دلیل قرار گرفتن دهد که نتایج حاصل از پژوهش نشان می ها:یافته

-جنوب غربی باشد. هم –( و وجود شرایط اقلیمی سرد در محیط، بهتر است کشیدگی بنا در جهت جنوب شرقی 3Aخشکی )

گراد بین دمای روز و شب وجود دارد و رطوبت درجۀ سانتی 10های سال نوسان بیش از که در تمام ماهچنین با توجه به این

درصد مساحت دیوار داشته  20تا  10ها ابعادی در حدود گیرد، بهتر است بازشوقرارمی (1A)نسبی در گروه شاخص خشکی 

ست گراد دمای هوا، بهتر اسانتی درجۀ 10ی معتدل و نوسان بیش از هاهای گرم و شبباشند. در ماه تیر به دلیل داشتن روز

 بینی شود.فضایی برای خوابیدن در فضای آزاد )خارج از بنا(، پیش

جنوبی بنا، ضخامت -گیری غالب شمالیجهتهای حاصل از بررسی معماری مساکن جدید شهر آباده بیانگر یافتهدست نتایج:

)حیاط، ایوان، بالکن، حوض  کم رنگ شدن حضور عناصر معماریها، عدم تناسب بین اندازۀ پنجره و مساحت دیوار و کم دیوار

ساز عدم تطابق معماری با اقلیم منطقه و در نهایت عدم آسایش اقلیمی ساکنین ها است که این امر زمینهو باغچه( در این بنا

 بنا در اغلب اوقات سال است.
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 01/07/1400انتشار آنالین:            15/01/1400پذیرش:             04/10/1399 بازنگری:           17/12/1398دریافت: 

 پذیری الگوهاای معمااری مسااکن ددیاد از ا.لای  ارزیابی تأثیر  (.1400) مهدی؛ شفیعی، سانازمحمد، زادهتقی؛ امیرحسین، حلبیاناستناد: 

 .1-23(، 2) 8دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 
DOI: 10.22103/JUSG.2021.2044 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(امیرحسین حلبیان) am_halabian@pnu.ac.ir رایانامه:  19395-4697 پستی:کد  تهران، ایران، ،دانشگاه پیام نور نویسندۀ مسئول: 1

 مقاله پژوهشی

 

 



 1-23(، 2)8، حلبیان و همکاران 3

 

 مقدمه

است؛  برخوردار اولویت اصلی از آن کیفیت و مسکن تأمین مسألۀ میان این شوند؛ درمی محسوب بشری هاینیاز ترینمهم مسکن و غذا، پوشاك
 الینفک اصول از جوی و محیطی نامطلوب گزند شرایط از بنا ساکنین امنیت تأمین و زندگی مطلوب و راحت محیطی شرایط خلق که ایگونه به

در تکاپوی  که امروز به برده تا پناه غارها به محیط نامساعد شرایط از ماندن امان جهت در اولیه، انسان زمانی که از اصول رود؛ اینمی شمار به معماری
 .(1: 1386 مرادی،)است  بوده بشر بقای و حیاتزیربنای  است، همواره خویش محیطی نیازهای بر دیگر، منطبق کرات در زندگی شرایط فراهم کردن

 در مصالح نوع کند،می زندگی آن در بشر که اقلیمیشامل )اساسی  عامل سهکه  است این چنین نهایی استنباط فوق موارد به استناد با سانینبد
 هاییابی زیستگاهدر مکان را اصول ترین، مهم(کند تهدید را او است ممکن که از خطراتی جلوگیری برای هاییشیوه تعبیۀ و بینیپیش نهایتاً و دسترس

 طور به که هاییخصوص ساختمان ها، بهساختمان کلیۀ ساخت و طراحی در اقلیمی شرایط بر تأکید ضرورت و اهمیت. امروزه یردگمی بر در انسان
-شکل در هاویژگی این که تأثیری و اقلیمی به خصوصیات. توجه است شده اثبات گیرند امریمی قرار زنده موجودات و انسان استفادۀ مورد مستقیم

 آسایش نظر از اقلیمی، طراحی با هاییساختمان اقلیم، یا با هماهنگ هایسو ساختمانیک است: از اهمیت حائز جهت دو گذارند ازمی ساختمان گیری
 در هوا و جریان نور، حرارت فصلی و روزانه تغییر و است، تنوع بهتر تر وسالم هاساختمان گونهاین دارند؛ شرایط محیطی بهتری کیفیت انسان حرارتی

 مصرف سوخت در جوییصرفه موجب اقلیمی شرایط با ساختمان هماهنگی دیگر سوی کند؛ ازایجاد می دلپذیری و متنوع ها، فضاهایساختمان این
در پژوهش حاضر مسکن به عنوان یکی از وجوه بارز  (.4: 1369کسمایی، شود )می هاساختمان گونهاین محیطی شرایط کنترل جهت نیاز، مورد
ساخت و  معماری بناها؛ و روش ماهونی نیز به عنوان یکی از ترین عامل در الگویگذارهای جغرافیایی منطقه، و اقلیم نیز، به منزلۀ تأثیراندازچشم

گیری های معماری، مانند شکل قرارهر منطقه مانند بارش، دما، رطوبت نسبی و باد راهکاراقلیمی، که بر پایۀ شرایط آب و هوایی های زیستشاخص
گیرد. از این رو پژوهش اخیر، به دنبال پاسخ به این کند مورد بررسی قرار میارائه می های ویژهها و ... را از طریق جدولها و بامبنا، خصوصیات دیوار

آن نیز ارزیابی  انداردهای شاخص ماهونی، معماری مساکن جدید شهر آباده منطبق بر مرزهای آسایشی است؟ و هدفسؤال است که آیا با توجه به است
-تکنیک و هاروش شناساییانسان با استفاده از شاخص ماهونی است تا به  حرارتی آسایش هایمرز تعیین با رابطه قابلیت مساکن جدید شهر آباده در

 زیـاساردستاندا و قلیمیا یطاشر تحلیل با ترتیب د؛ و بدینشو دهستفا، اجدید بناهای حیاطر و زیسازبا تـجه آن، در از و پرداخته قلیما با متناسب یها
 برداشته شود. بومی یطاشر با متناسب قلیمیا حیاطر هایتکنیک حصالا جهت مؤثرگامی آباده، هر ـشمساکن  جدید یهاحیاطر

 پیشینۀ نظری 

 مبلمان شهری، تغییر به نیاز و اجتماعی باورهای در تغییر بشری، دانش گسترش و تکنولوژی زمان، پیشرفت امروزه از یک سو با گذشتدر حالی که 
 صورت به مسکن، سازیانبوه مسألۀ جمعیت، رشد دلیل به (؛ از سوی دیگر42: 1379  قبادیان،)داده  تغییر را مساکن ساختالگوی آن، پیامد و زندگی شیوۀ

 بدون ،شده تبدیل سرپناه و خوابگاه نوعی به فضایی مناسب برخوردار نیست و فقط کیفیت از انسان آمده است به نحوی که فضای مسکونی در حاد مشکلی
جویی همیت صرفه(. عالوه بر عوامل مذکور در دنیای معاصر ا1: 1386چمنی، )باشد  داشته انسان آسایش و آرامش به نیاز تأمین در نقشی گونهآن که هیچ

نظران این موضوع را به ای که بسیاری از صاحبها، بیش از پیش بر متخصصان، مدیران جوامع و مردم آشکار شده، به گونهدر مصرف انرژی ساختمان
این زمینه، یک اصل مهم  (؛ لذا در51: 1389زاده و همکاران، کنند )قاسمعنوان یک عامل کلیدی در آیندۀ توسعۀ پایدار در صنعت ساختمان مطرح می

-رود )صداقتبه شمار میقلیمی ا حیاطر نخست ضروریات از است و این امرقلیمی ا نامساعد یطاشر از دور هـب نساختما در بمطلو محیطی آوردن همافر

 انتظام با قرارگیری، جهت تناسبات و احجام، لتشک مانند بیرونی بنا ساختمان، عالوه بر ماهیت (؛ این قوانین و راهکارها برای 59: 1393زادگان و همکاران، 
 مختلف نیز مرتبط است؛ فصول در و روز طول در خورشید به حرکت توجه با هاآن پذیریعملکردی،  انعطاف فضاهای و مکانی فیزیکی هایپالن، ویژگی

-به نظر میاین در حالی است که (.  77: 1394کند )نیکقدم، می کمک ساختمان در آسایش سطح بردن باال به و گذاردتأثیر می انرژی مصرف چنین برهم

ای در فرم بنا ایجاد شده است؛ در حقیقت به رسد در طی مراحل گذار تاریخی به دلیل گسترش دانش بشر و تبعیت از معیارهای زندگی مدرن، تغییرات عمده
ای از نظر آسایش انسان ساخت مساکن و معماری ابنیۀ مدرن مشکالت عمدهیها، در الگورنگ شدن نقش عناصر اقلیمی و گاه عدم توجه به آندلیل کم

یابی به آمایش سرزمین ضرورتی های موجود در هر منطقه جهت ایجاد توسعۀ پایدار و دستگیری از منابع طبیعی و پتانسیلبه وجود آمده است. بنابراین بهره
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بهینه  ۀاستفاد ۀبعد نحو ۀدر مرحل؛ استها اول شناخت دقیق آن ۀمطلوب از امکانات طبیعی در وهل ۀاستفاد ترین روشاصولیانکارناپذیر است. لذا در این راستا 
های یکی از پدیده، هاترین نیاز انسانمهم ۀزایید ،ترین عنصر هر سکونتگاهکوچک مسکناز این رو با در نظر داشتن این نکته که  .شوداز این منابع مطرح می

املی مانند آب و هوا، و عو( Knapp, 1982: 35) ای فراتر از یک سرپناه فیزیکی استو دارای مقوله( 2: 1388و همکاران،  )بشیری منطقهجغرافیایی هر 
 :Steiner & Bulter, 2006 ) های مختلف نیز تأثیرگذار هستنددر توسعه و طراحی آن در مکان. . .  جغرافیا، آداب و سنن محلی، عوامل اقتصادی و

موضوع اقلیم و به دلیل این که  (18: 1382 ر،)داوودپو شودتک این معانی در جای خود، سبب ارتقای کیفیت مسکن در جامعه میتأمل در تک  و (185
 ،)طاوسی و عبدالهی مطالعات مربوط به تأثیر و نقش عوامل آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی انسانی استیکی از موضوعات جالب در معماری 

ساز پیشرفت در این تواند زمینهها، در معماری امروز نمیساز با اقلیم و معتقد نبودن به موفقیت در استفاده از آنعدم شناخت اصول معماری همو ( 125 :1389
 .(150: 1393ز، )طاهبا عرصه باشد

 پیشینۀ عملی 

شرایط اقلیمی و تأثیر آن بر آسایش انسان توجه محققان زیادی را در نقاط  دهد که اهمیتپیگیری سابقۀ مطالعات در رابطه با موضوع پژوهش نشان می
  ای به شرح ذیل صورت گرفته است:مختلف به خود معطوف داشته به نحوی که هم در جهان و هم در ایران مطالعات عمده

اقلیمی آن با روش سنندج با شرایط زیستهای شهر به بررسی انطباق معماری ساختمان(، 1387) زاده اصل و همکارانفرج ،ایراندر 
. در تر از حال بوده استکه در گذشته توجه به عوامل اقلیمی در طراحی و معماری ساختمان بیش ندو به این نتیجه رسید ندنی پرداختوماه

ر شهر گرگان را مورد بررسی ها بر اساس تابش آفتاب و جهت باد د(، جهت مناسب استقرار ساختمان1391پژوهشی دیگر مدیری و همکاران )
سازی مصرف انرژی در قرار دادند و نتایج حاصل از این پژوهش را چنین عنوان نمودند که بهترین جهت استقرار ساختمان به منظور بهینه

های خانه (، نیز به بررسی تحلیلی معماری اقلیمی1392تبریزی )دهی و شکوهیگرگان، محدودۀ جنوب تا جنوب غربی است. صبوری نوجه
-های کشور را تشکیل میترین درصد ساختمانتاریخی کمپانی و علوی تبریز پرداختند و در نهایت با توجه به این که منازل مسکونی بیش

ن تریهای واحد ساختمان مسکونی است و مهمدهند به این نتیجه رسیدند که توسعۀ پایدار معماری و شهرسازی نیازمند بازنگری در فرم و اجرا
گیری قرار گیرد و به بایست میزان عوامل آب و هوایی نامطلوب و مطلوب مورد اندازهرکن این بازنگری در عوامل اقلیمی هر منطقه بوده، و می

زی ها در استفادۀ بهینه از عوامل اقلیمی در معماری امروهای تاریخی، بررسی شده و به نکات مثبت آنموازات آن عناصر اقلیمی معماری خانه
سمنان سعی بر آن داشته  استان هایآورد روستاانرژی در مسکن بوم جویی(، با بررسی صرفه1395طاهباز و جلیلیان )جنبۀ کاربردی داده شود. 

-جویی در مصرف انرژی که حاصل همصرفه ۀهای معمارانهای به کار رفته در مسکن روستایی بومی، شگرددقت و موشکافی در راهکار تا با

(، با بررسی نقش اقلیم، فرهنگ و طبیعت در معماری 1399مهرداد )کنند. شناسایی و معرفی  ؛ رابنا با محیط و اقلیم پیرامون آن است سازی
های خانه را تحت الشعاع گیری از جریانات باد در تابستان امری مهم شمرده می شود و تمامی قسمتسنتی استان گیالن عقیده دارد که بهره

های (، با بررسی ویژگی1399کند. دربارن و صالحی )ها را از طریق بازشوهایی که به آن متصل است را میسر مید و تهویۀ اتاقدهقرار می
طراحی چند خانه در شهر کاشان دریافتند که استفاده از شرایط محیطی برای ایجاد آسایش در داخل بنا از اهداف مهم طراحی بوده و هر یک 

های معماری (، به ارزیابی شاخص1399به نوعی همساز با شرایط اقلیمی است. در پژوهشی دیگر رضایی و همکاران )از اجزای ساختمان 
گیری از شرایط های بومی شهر گرگان در راستای نیل به آسایش حرارتی پرداختند و  به این نتیجه رسیدند که بهرههمساز با اقلیم در خانه

 رتی در داخل بنا از اهداف مهم طراحی بوده است.محیطی برای رسیدن به آسایش حرا
های مهمی برای استفاده از عناصر اقلیمی در طراحی و انرژی ساختمان کنگ بررسیدر هنگ(، 1997)  و همکارانچنگ در خارج نیز 

زین احمد و . ندساختمان توصیه کردسازی انرژی های اقلیمی و شبیهو استفاده از شرایط اقلیم محلی را برای بهبود طراحی ندانجام داد
 در حتیرا هـب نسیدر ایرـب نـاکنرکا تیارحر سایشآ سیربر به ،یمالز کالنگ درۀ نی در منطقۀماهو دارنمو از دهستفاا با (،1998) همکاران
 ند کهداخلی ساختمان معتقدهای مصنوعی در محیط برای کاهش مصرف انرژی (،2003) و یلماز اورال. اندپرداخته بمرطو مناطق نساختما

ارزروم  ۀخود شکلی از ساختمان در منطق پژوهشهای متأثر بر آب و هوای محیط داخلی مشخص شود و در باید در طراحی ساختمان پارامتر
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 ۀناسب برای استفاداطالعات کلی و م ۀبه منظور تهیدر پژوهشی  (،2004) کیفا .دهندآب و هوایی سرد ارائه می ۀمنطق ۀترکیه به عنوان نمایند
عناصر اقلیمی را  ۀسال 25 ۀنی دوروهای شهری و طراحی ساختمان، با استفاده از جدول ماهریزیبهینه از انرژی غیرفعال خورشیدی در برنامه

به نیز  (،2009) وو کاپلیت پرز. است های پیش طراحی را محاسبه و ارائه کردهو استراتژی هبرای شهر نیکوزیا در قبرس مورد تحلیل قرار داد
های در آب و هوای گرم و مرطوب برای کاهش مصرف انرژی با استفاده از تکنیک ،بررسی مالحظات اقلیمی در طراحی ساختمان مدرسه

در های سنتی ساختمان محیطیدر پژوهشی ساختار معماری و عملکرد زیست (،2011) ایکونومی و بوگیاتیوتی. اندای پرداختهسازی رایانهشبیه
شناسی ساختمان، فرم، مواد و های نگرانی معماری شامل تجزیه و تحلیل گونهها معتقدند که جنبهفلورینای یونان را مورد بررسی قرار دادند. آن

ی ساختمان و شرایط آسایش های بیوکلیماتیک شامل رفتار حرارتی پوستههای ساخت و ساز است در حالی که تجزیه و تحلیل جنبهتکنیک
را مورد بررسی  هند بومی مناطق ساحلی در تامیل نادو فعال در ساختمانغیرهای خورشیدی تکنیک (،2012) پریا و همکاران .ری استبص

گیرد، ساحلی مورد استفاده قرار می های مسکونی بومی در منطقۀهای منفعل خورشیدی که در ساختمانتکنیکها معتقدند که قرار دادند. آن
کنگ و پنانگ، به در هنگ (،2015) تائو کند.و هوایی در فضای باز فراهم میمحیط راحتی حرارتی داخلی را بدون در نظر گرفتن شرایط آب 

این حاصل از  است. نتایجدهد؛ پرداخته مقایسۀ طراحی معماری دیوار بیرونی و این که چگونه آلودگی نور، زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می
کنگ سبب ایجاد یک مشکل جدی در محل اقامت و زندگی افراد ای در هنگدهد که آلودگی نوری توسط دیوار شیشهپژوهش نشان می

شود. بنابراین، بسیاری از می ،کنندروند و یا رانندگی میکه درخیابان راه می حالت شدن چشم مردمینور و بیبی شده و به طور جدی سبب
 ده و تمیز کردن آن مشکل است؛ اماها معلول این مشکل هستند. در مقابل دیوار بتنی اغلب در اثر قارچ، آلوده بوو تصادفحوادث رانندگی 

ند که اگر دیوار بیرونی ترکیبی از هر دو کنبرای انسان محققان پیشنهاد می تر است؛ در نتیجه از نظر وضعیت قابل تحملبرای انسان طبیعی
 .پایداری محیط طبیعی نیز نقش داردتوان آن را تمیز کرد؛ بلکه در کند و به راحتی میاشد؛ نه تنها آلودگی نوری ایجاد نمیجدارۀ شیشه و بتن ب

ای در مناطق با اقلیم شیشه -های الوارساختمان بر کارایی انرژی ساختمانثیر شکل (، در پژوهشی به بررسی تأ2018) پرمروو و همکاران

نقش مهمی با توجه به  ایشیشه –ای( در ساختمان الوار ها معتقدند که اندازه و جهت گیری مناسب سطوح پنجره )شیشهآنگرم پرداخته اند. 
هایی که در مناطق سرد برداری از تابش خورشیدی به عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر برای گرمایش دارد و در بیشتر موارد فقط در ساختمانبهره

در چهار ساختمان اداری در  (AC)مطبوع  در پژوهشی استفاده از انرژی تهویۀ (،2018) ژو و همکاران. قابل اجرا هستند ،یا معتدل قرار دارند
ثیر عوامل اصلی از جمله آب و هوا، سازی ساختمان برای تعیین کمیت تأمورد بررسی قرار دادند و از شبیهپکن، تایوان، هنگ کنگ و برکلی را 

 ACکننده تواند منجر به اختالف مصرف خنککه آب و هوا تقریبا دو برابر می رفتار ساکنین استفاده کردند. نتایج نشان دادپوشش ساختمان و 
  .ثر استمؤ  ACکنندۀشود؛ در حالی که رفتار سرنشین تا سه برابر در مصرف خنک

 شناسی ها و روشداده

و  1:250000های توپوگرافی مقیاس شود؛ اطالعات مورد نیاز از نقشهمیمحسوب  در پژوهش حاضر که از نظر نوع پژوهش، کاربردی
افزاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته های نرمآوری گردیده، و با انتقال به محیطهای محلی و ... جمع، منابع آماری، مقاالت، پیمایش1:50000

رژیم بارندگی، های اقلیمی شامل ای که برای بررسی پارامتری است به گونهاست. جامعۀ آماری در این پژوهش، شامل دو بخش اقلیم و معمار
متوسط دما، متوسط حداکثر دما، متوسط حداقل دما، متوسط رطوبت، حداکثر رطوبت نسبی، حداقل رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و سرعت و 

سپس نوع اقلیم شهر آباده با ، بررسی قرار گرفته ( مورد1392تا  1363نی )های آماری ماهانۀ ایستگاه سینوپتیک شهر آباده در بازۀ زما، دادهجهت باد
 با توجه به عنوان پژوهش،ساخت مساکن در قلمرو مطالعاتی و  به الگوی توجه استفاده از روش آمبرژه تعیین گردیده است. در بخش معماری نیز با

خانۀ جدید جهت ارزیابی و  170(، تعداد 1ی کوکران )رابطۀ تعیین حجم نمونه با استفاده از رابطه های جدید پرداخته شد. برایساختمانبه بررسی 
های بازدید شده در هر محله با در نظر گرفتن تعداد خانه ،محله دارای بافت جدید در شهر آباده 10تجزیه و تحلیل تعیین شد که با توجه به وجود 

کنترل، خصوصیات معماری  فهرستبا آغاز عملیات میدانی و استفاده از  افت مدرن مشخص و سپسمساحت آن محله نسبت به مساحت کل ب
اد مساکن )جهت قرارگیری بنا، مصالح به کار رفته در بنا، نوع سقف، پوشش سقف، ابعا پنجره، اندازۀ پنجره، مصالح پنجره، ضخامت دیوار، تعد
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، محل استراحت، جابجایی فصلی، زیرزمین، وسایل گرمایشی و سرمایشی( بررسی شده است. طبقات، ارتفاع از کف، رنگ مصالح، عناصر معماری
اقلیمی ماهونی مورد بررسی قرار گیری از شاخص زیستهای معماری با بهرهرابطۀ بین عناصر اقلیمی و داده ،های فوقدر نهایت، به کمک داده

 گرفت.
  (1رابطۀ )

t =سطح اطمینان 

p=  صفت در جامعهدرصد توزیع 
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت هستند 

d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه 

 تعیین محدودۀ آسایش در .لمرو مطالعاتی

یابد که انسان از نظر ذهنی، فکری و جسمی در شرایط آسایش قرار داشته باشد. بسیاری از محققان آسایش حرارتی بشر زمانی تحقق می
کند و نه تر از آسایش حرارتی است، چرا که در چنین حالتی انسان نه احساس سرما میکه خنثی بودن حرارتی تعبیری دقیقاند بر این عقیده

احساس گرما و نه احساس ناراحتی موضعی ناشی از کوران هوا، اتاق سرد و لباس ناهمگون )دانلد و لبز به نقل از قبادیان و فیض مهدوی، 
 حرارتی آسایش مرزهای تعیین با رابطه در مساکن جدید ضعف معماری و قوت نقاط و تحلیل کارکرد بررسی ی(. از این رو برا29: 1384

 در شهر آباده از روش ماهونی استفاده شده است . قلیما با متناسب یهاتکنیک و هاروش شناسایی انسان و
 

 شاخص آسایش، مدل ماهونی

 از باید هاورتضر ینا نسبی همیتاتعیین  ایبر. باشند یکدیگر مغایر مختلف لفصو در وریضر اردمو ستا ممکن چندگانههای اقلیم در
(. بر این 8: 1389)امیدوار و همکاران، باشد  هشد رمنظو قلیمیا مختلف ملاعو تشد و دوام باید روش ینا د. درنمو دهستفاا سنجش روش

اقلیم انسانی و ارائۀ محدودۀ آسایش طبیعی، پیشنهاد شاخصی را جهت تعیین وضعیت زیست 1971نخستین بار در سال  1کارل ماهونیاساس 
ها، پیشنهاداتی جهت مسائل معماری متناسب با اقلیم هر محل ارائه کرد. ماهونی بر اساس وضعیت حرارتی و شرایط رطوبتی و تعیین شاخص

 دهد.می

 .لمرو پژوهش
النهار گرینویچ و از مبداء نصفدقیقه  40درجه و  52ی شرقی طول جغرافیایدر مختصات ترین نقطۀ استان فارس است و مالیشهر آباده ش
است. موقعیت عرضی متر  2030های آزاد آبسطح آن از  ارتفاعر گرفته و قرانسبت به خط استوا  دقیقه 11و  درجه 31 شمالی عرض جغرافیایی

-از نظر توپوگرافیک نیز این منطقه یکی از دشتای سیارۀ زمین قرار داده است. استوا آن را در کمربند خشک جنب حارهاین شهر نسبت به خط 

خورده قرار گرفته و این سیستم تا حدود زیادی اقلیم این منطقه را گردد؛ که دربخش میانی این سیستم چینکوهی زاگرس محسوب میهای میان
 (. 1کند )شکل می ای کنترلدر مقیاس ناحیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mahoney 
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 : نگارندگان(می)ترس موقعیت منطقۀ مورد مطالعه -1شکل 

 هایافته
 بررسی عناصر ا.لیمی .لمرو مطالعاتی

اقلیم شهر آباده تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی این منطقه است. نتایج حاصل از بررسی عناصر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک شهر آباده در طول 
 ساله به شرح ذیل است: 30ی آماری دوره

 

 گراد است. سانتی درجۀ 12/14میانگین متوسط دمای هوای منطقۀ مورد مطالعه برابر با  دما:
 سیر نزولی بارندگی از اواسط ماه فروردین تا اواسط ماه آبان و آغاز سیر صعودی آن نیز از اواخر ماه آبان و اوایل ماه آذر است. :بارش
آسایش و ارتباط تنگاتنگ نوسانات  مندی انسان از محیط، تأثیر آن در ایجاد منطقۀهوا به دلیل ایجاد رضایتاهمیت رطوبت نسبی  :رطوبت

بیشترین میزان متوسط (. بررسی این عنصر در شهر آباده نشان داد که  23: 1387رطوبت نسبی با تغییرات دما و میزان بارش است )رهنمایی، 
  های مرداد و تیر است.ترین میزان آن مربوط به ماهمربوط به ماه دی و کمهای سال رطوبت ماهانه در بین ماه

های بررسی وضعیت تابش خورشید، محاسبۀ ساعات آفتابی ماهانه و ساالنه است؛ زیرا برآورد مقدار : یکی از روشتابش و ساعات آفتابی
مؤثر  ...و  تیارحر تتأسیساری، معما عنو، بنیها ایجرا و حطرنحوۀ تعیین  در مترراپا ینا تابش در یک منطقه به ارزیابی ساعات آفتابی بستگی دارد.

 از انتومی کها چر ،ستا مفید ربسیا نمستاز در ن،ساختما یگیررنو نیز و نباسایه از دهستفاا جهت ،فتابیآ تساعا متوسط دنبو ستد در است.
 تمکاناا ینا از دهستفاا ،باشد بیشتر نمستاز در فتابیآ تساعا انمیز هرچهد. بر هبهر نمستاز درفتابی آ ۀپنجر و یشیدرخو یهارکلکتو نچو سایلیو

ترین های سال متعلق به خرداد ماه و کم(. در شهر آباده  بیشترین ساعات آفتابی در بین ماه115: 1387 د )شقاقی و مفیدی،بو هداخو میسر بیشتر
 .آن مربوط به ماه آذر است

گیری بافت شهر برای مقابله با باد مزاحم و برخورداری از باد توان به مواردی مانند جهتتشخیص جهت وزش باد، میهای از کاربرد :باد

(. در محدودۀ مورد مطالعه 23: 1387های مصنوعی یا کاشت و ... اشاره کرد )رهنمایی، کاری نمای بیرونی ساختمان، احداث بادشکنمناسب، عایق
های غالب و نائب غالب هستند. در فصل وزند، بادهایی که از سمت جنوب غربی و غرب مین به عنوان شاخص( باددر فصل زمستان )ماه بهم

های غالب و باد شمالی باد نائب غالب هستند. در فصل تابستان )ماه مرداد های جنوب غربی و غربی بادبادبهار )ماه اردیبهشت به عنوان شاخص( 
-آیند. درفصل پاییز )ماه مهر به عنوان شاخص( بادهای غالب و باد شمال غربی، باد نائب غالب به شمار میشمالی، بادهای به عنوان شاخص( باد

 (.2شوند )شکل های نائب  غالب محسوب میهای شمالی و غربی، بادهای جنوب غربی، باد غالب و باد
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 گلبادهای منطقۀ مورد مطالعه )ترسیم: نگارندگان( -2شکل 

 یین ا.لی  منطقه  بر اساس روش آمبرژهتع
میانگین بارندگی محاسبه گردیده است. در طول دورۀ آماری مورد بررسی (، 2با استفاده از رابطۀ )نوع آب و هوای منطقۀ مورد مطالعه 

متوسط حداقل دما در سـردترین گراد و درجۀ سانتی 15/34ترین ماه سال و متوسط حداکثر دما در گرممتر میلی68/131سالیانه شهر آباده 
باشـد، در گراد مـیدرجۀ سانتی -7/3برابر با  𝑚2و  06/12گراد بوده است بدین ترتیب ضریب اقلیمی آمبرژه درجۀ سانتی -7/3ماه سال 

 (.3)شکل  گیردخشک سرد قرار میمنطقۀ نمای آمبرژه شهر آباده در نتیجه طبق اقلیم
  (2رابطۀ )
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 موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در اقلیم نمای آمبرژه )ترسیم: نگارندگان( -3شکل 

 

  تعیین محدودۀ آسایش شهر آباده به روش ماهونی

یا در سطح از عـاتفار و فیاییاجغر ضعر و لطو شاملمنطقۀ مورد مطالعه فیایی اجغر تمشخصا ثبت از پس نىوماه در روش
ت ـطوبچنین شرایط ر( هم2حداقل(، و نوسانات ماهانه )جدول-دما )حداکثر ۀماهان میانگین رتصو به اوـه یماد عیتـضو (1)جدول
 تعیین و هنمارا ،قلیمیا تطالعاا ترینمهم ثبت ای( بر2) ولجدگردید.  ثبت شهر آباده ایبر نیوماه اولجد هایطبق استاندارد( 3)جدول

 دجوو به قلیمیا شاخص یسر یک و زدسامی همافر را قلیما عنو تشخیص نمکاا (3) ولجد. دمیگیر ارقر دهستفاا ردمو تطالعاا ودحد
 نمایند.می تبدیل حطر یک جهت هاییدپیشنها یا دیعملکر تمشخصا به را تطالعاا ین( ا4) ولجد. آوردمی

 موقعیت جغرافیایی شهر آباده )بر اساس جداول گروه یک ماهونی( -1جدول

 ارتفاع از سطح دریا عرض دغرافیایی طول دغرافیایی نام محل
 متر 2030  31 ˚ 11 ΄ 52˚ 40΄ آباده شهر

 1398، های تحقیقمنبع: یافته
 

 س(ماهون کیشهر آباده )بر اساس جداول گروه  یبرا یجدول ماهون یهوا طبق استانداردها یدما تیوضع-2جدول
 ماه

 عناصر
 ژانویه

 )دی(

 فوریه

 )بهمن(

 مارس

 )اسفند(

 آوریل

 )فروردین(

 می

 )اردیبهشت(

 ژوئن

 )خرداد(

 دوالی

 )تیر(

 اوت

 )مرداد(

 سپتامبر

 )شهریور(

 اکتبر

 )مهر(

 نوامبر

 )آبان(

 دسامبر

 )آذر(

حداکثر دمای  متوسط
 ماهانه

46/9 03/10 31/14 73/18 78/24 68/30 15/34 28/33 87/30 28/25 61/18 19/12 

متوسط حداقل دمای 
 ماهانه

71/3- 74/2- 64/0 70/4 31/9 25/13 15/17 18/16 9/12 58/7 83/2 41/1- 

متوسط نوسان دمای 
 ماهانه

17/13 77/12 67/13 03/14 47/15 43/17 17 10/17 97/17 70/17 78/15 60/13 

 1398های تحقیق، یافتهمنبع: 
 

 گروه رطوبتی )بر اساس جداول گروه یک ماهونی( -3جدول
 گروه رطوبتی

 % 30از در صورتی که رطوبت نسبی کمتر  1

2 30 – 50% 

3 50-70% 

 %70بیش از  4

 1392منبع: کسمایی، 
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 ی(ماهون کیشهر آباده )بر اساس جداول گروه  یبرا یجدول ماهون یرطوبت هوا طبق استانداردها تیوضع-4جدول
 ماه

 رطوبت نسبی
 ژانویه

 )دی(

 فوریه

 )بهمن(

 مارس

 )اسفند(

 آوریل

 )فروردین(

 می

 )اردیبهشت(

 ژوئن

 )خرداد(

 دوالی

 )تیر(

 اوت

 )مرداد(

 سپتامبر

 )شهریور(

 اکتبر

 )مهر(

 نوامبر

 )آبان(

 دسامبر

 )آذر(

حداکثر  متوسط
 رطوبت نسبی ماهانه

63/73 13/71 90/63 56/62 63/53 76/36 36/32 03/32 80/33 83/41 03/61 16/70 

حداقل  متوسط
 رطوبت نسبی ماهانه

73/28 90/24 26/19 06/18 56/14 10 60/10 73/10 60/10 90/12 40/20 20/26 

 18/48 71/40 36/27 2/22 38/21 48/21 38/23 09/34 31/40 58/41 01/48 18/51 متوسط

 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 گروه رطوبتی

 1398های تحقیق، یافتهمنبع: 

و درجه دوم شهر آباده هر کدام در جدولی جداگانه وارد چنین بادهای غالب پس از انجام مراحل مذکور میزان بارندگی ماهانه و ساالنه و هم
مشخص  هر ماـهو روز ب ـشدر سایش آپایین و حد باال  ( تعیین و بر اساس آن7 ارزیابی وضعیت گرمایی حدود آسایش )جدول ،مهدر ادا شد.

 یین شد.ها تعهای حرارتی برای هر یک از ماههای مربوط به ماهیت فشار(. سپس نشانه8 گردید )جدول

 های جدول ماهونی برای شهر آباده )بر اساس جداول گروه یک ماهونی(وضعیت بارش طبق استاندارد -5جدول 
 ماه

 بارندگی
 ژانویه

 )دی(
 فوریه

 )بهمن(
 مارس

 )اسفند(
 آوریل

 )فروردین(
 می

 )اردیبهشت(
 ژوئن

 )خرداد(
 دوالی

 )تیر(
 اوت

 )مرداد(
 سپتامبر

 )شهریور(
 اکتبر

 )مهر(
 نوامبر

 )آبان(
 دسامبر

 )آذر(
متوسط بارندگی 
 ماهانه )میلیمتر(

42/19 74/16 63/18 98/22 15/8 85/2 47/0 67/0 10/0 16/2 81/8 67/30 

متوسط بارندگی 
 ساالنه)میلیمتر(

681/131 

 1398های تحقیق، یافتهمنبع: 

 یک ماهونی( بادهای غالب و بادهای درجه دوم برای شهر آباده )بر اساس جداول گروه -6جدول
 ماه
 باد

 ژانویه

 )دی(
 فوریه

 )بهمن(
 مارس

 )اسفند(
 آوریل

 )فروردین(
 می

 )اردیبهشت(
 ژوئن

 )خرداد(
 دوالی

 )تیر(
 اوت

 )مرداد(
 سپتامبر

 )شهریور(
 اکتبر

 )مهر(
 نوامبر

 )آبان(
 دسامبر

 )آذر(

جنوب  بادهای غالب
 غربی

جنوب 
 غربی

جنوب 
 غربی

جنوب 
 غربی

 جنوب غربی
 و

 غربی

جنوب  شمالی شمالی شمالی شمالی شمالی
 غربی

جنوب 
 غربی

بادهای درجه 
 دوم

شمال  شمالی غربی غربی غربی غربی
 غربی
 و

 غربی

جنوب 
 غربی

شمال  
 غربی

شمال 
 غربی

 شمالی غربی
 و

 غربی

 شمالی
 و

 غربی

 1398های تحقیق، یافتهمنبع: 
 

  )بر اساس جداول گروه یک ماهونی(تعیین حدود آسایش -7جدول

 c15کمتر از  c20 c20-15متوسط ساالنه دما بیش از  

 شب روز شب روز شب روز گروه رطوبت
1 34-26 25-17 32-23 23-14 30-21 21-12 

2 31-25 24-17 30-22 22-14 27-20 20-12 

3 29-23 23-17 28-21 21-14 26-19 19-12 

4 27-22 21-17 25-20 20-14 24-18 18-12 

 1392منبع: کسمایی، 
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 ارزیابی وضعیت گرمایی

 برای ارزیابی وضعیت گرمایی اگر معدل دمای بیشینه )کمینه( :
 ( H)های( ماه مورد مطالعه گرم های )شبتر از حد فوقانی منطقۀ آسایش روز )شب(، باشد، روزبزرگ -الف
  (O) بهای( آن ماه معتدل یا مناسهای )شبدر میان دو محدودۀ منطقۀ آسایش قرار بگیرد، روز -ب
(، در نظر گرفته خواهد شد )نگهبان و همکاران، Cهای( آن ماه سرد )های )شبتر از حد تحتانی منطقۀ آسایش باشد، روزکوچک -ج
1392 :209. ) 

 ارزیابی محدودۀ آسایش حرارتی ماهانۀ .لمرو مطالعاتی با روش ماهونی

، مربوط به شرایط خشک 1A ،2A ،3Aمربوط به وضعیت مرطوب و  ،1H ،2H ،3Hها، که ای از شاخصبا درج مجموعه
-صداقتگردد )هستند، استانداردهایی در رابطه با اجزای کالبدی ساختمان و محافظت بنا در برابر عناصر نامطلوب آب و هوایی ارائه می

(. بعد از تعیین وضعیت حرارتی و گروه رطوبتی برای هرماه، در نهایت شرایط آسایش و یا عدم آسایش برای 66: 1393و همکاران،  زادگان
  های سال تعیین شد و بر طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید:هر یک از ماه

انتخاب شد که نشانگر شرایط  ،3A ، شاخص خشکیهای، دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان و آذربرای ماه -الف
های داخلی مساکن با توجه به ماه و فصل بهتر است از برای مقابله با این شرایط و به منظور گرم کردن فضا اقلیمی سرد در محیط بوده و
 های فسیلی استفاده کرد. انرژی خورشیدی و یا انرژی

 های گرم یا معتدل همراه با، انتخاب شد، که بیانگر وجود شب2A خشکی شهریور شاخصهای خرداد، تیر، مرداد و برای ماه -ب

 رطوبت نسبی کم در محیط است.
ها باید به این نکته توجه از این رو در طراحی ساختمان های سال انتخاب شده است.برای تمام ماهنیز  ،1Aشاخص خشکی  -ج

  باال استفاده کرد.داشت و از مصالح با ظرفیت گرمایی متوسط به 
 

 حدود آسایش شب و روز برای شهر آباده )بر اساس جداول گروه دو ماهونی( -8جدول 

 ماه
 °Cدما 

 ژانویه

 )دی(

 فوریه

 )بهمن(

 مارس

 )اسفند(

 آوریل

 )فروردین(

 می 

 )اردیبهشت(

 ژوئن

 )خرداد(

 دوالی

 )تیر(

 اوت

 )مرداد(

 سپتامبر

 )شهریور(

 اکتبر

 )مهر(

 نوامبر

 )آبان(

 دسامبر

 )آذر(

متوسط حداکثر 
 دمای ماهانه

46/9 03/10 31/14 73/18 78/24 68/30 15/34 28/33 87/30 28/25 61/18 19/12 
 

حد باالی 
 آسایش روز

26 27 27 30 31 34 34 34 34 34 30 27 

حد پایین 
 آسایش روز

19 20 20 22 25 26 26 26 26 26 22 20 

متوسط حداقل 
 دمای ماهانه

71/3- 74/2- 64/0 70/4 31/9 25/13 15/17 18/16 9/12 58/7 83/2 41/1- 

حد باالی 
 آسایش شب

19 20 20 20 20 21 23 23 21 21 20 20 

حد پایین 
 آسایش شب

12 12 12 12 12 12 14 14 12 12 12 12 

وضعیت حرارتی 
 روز

 سرد
(C) 

 سرد
(C) 

 سرد
(C) 

 سرد
(C) 

 سرد
(C) 

 معتدل
(O) 

 گرم
(H) 

 معتدل

 (O) 
 معتدل

(O) 
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 
وضعیت حرارتی 

 شب
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 
 معتدل

(O) 
 معتدل

(O) 
 معتدل

(O) 
 معتدل

(O) 
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 
 سرد

(C) 

 1398های تحقیق، یافتهمنبع: 
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 ها در الگوی ماهونی )بر اساس جداول گروه دو ماهونی(مفهوم شاخص -9جدول 

 نوسان گروه رطوبت باران وضعیت حرارتی مفهوم شاخص
1H شب روز جریان هوا ضروری است  

  4   گرم
 10کمتر از  2، 3   گرم

2H 4   مناسب جریان هوا مطلوب است  
3H 4 میلیمتر 200بیش از    محافظت از باران  

1A 10بیش از  1، 2، 3    )نیاز به انباشت حرارتی است( ظرفیت حرارتی ضروری است 

2A 1، 2  گرم  فضای آزاد برای خواب ضروری است  

 10بیش از  1، 2  مناسب گرم

3A سرد محافظت در برابر سرما     

 1392منبع: کسمایی، 

 های الگوی ماهونی برای شهر آباده )بر اساس جداول گروه دو ماهونی(شاخص -10جدول 
 ژانویه شاخص

 )دی(

 فوریه

 )بهمن(

 مارس

 )اسفند(

 آوریل

 )فروردین(

 می

 )اردیبهشت(

 ژوئن

 )خرداد(

 دوالی

 )تیر(

 اوت

 )مرداد(

 سپتامبر

 )شهریور(

 اکتبر

 )مهر(

 نوامبر

 )آبان(

 دسامبر

 )آذر(

 کل

 

 0             خشکی رطوبت

1H              0 

2H              0 

3H               

 1A * * * * * * * * * * * * 12 

 2A             1 

 3A * * * * *     * * * 8 

 1398های تحقیق، یافتهمنبع: 

اند به جدول پیشنهادات ماهونی منتقل شد. در هایی که بر اساس مفاهیم شاخص، خشک و مرطوب شناخته شدهدر مرحلۀ بعد تعداد ماه
گیرد، یک عالمت در مقابل همان ردیف مشخصات قرار می (11)ها بین ارقام داده شده در جدول مراحل انتقال، در جایی که جمع شاخص

تواند وجود داشته باشد و این نخستین ردیفی است که در گذاشته شد. برای هر یک از موارد تنها یک ردیف از مشخصات پیشنهاد شده، می
-کند. در چنین حالتی به طرف راست ادامه داده میین تطبیق دو ردیف را تعیین میشود. در بعضی مواقع، اولحرکت از چپ به راست تعیین می

 شود که شاخص بعدی انتخاب نهایی را مشخص خواهد نمود .

 پیشنهادات معماری ماهونی برای شهر آباده )بر اساس جداول گروه سه ماهونی( -11جدول

 های وضعیت گرماییشاخص مکان مورد مطالعه
 3A 2A 1A 3H 2H 1H مقدماتی معماری ماهانیپیشنهادهای 

8 1 12 0 0 0 

 شیوۀ استقرار ساختمان

 -طول ساختمان در امتداد شرقی -1
االمکان در معرض نور )حتی غربی

 خورشید نباشد(

1  
 
√ 

  10-  0    

    11و  12  5  - 12 معماری فشرده با حیاط -2

2  4  –  0  

 هافضای بین ساختمان
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 1392منبع: کسمایی، 

 نیوماه بمطلو یطاشر با شهر آباده در مساکن ددید معماری ا.لی  قنطباا انمیز

 ساختمانی بیوکلیماتیک شاخص اردستاندا و بمطلو یطاشر باری مساکن مدرن معمااقلیم  قنطباا انمیز سیربر نتایج حاصل از
 به شرح زیر است: هونی،ما

شرق و غرب قرار گیرند و تر باید رو به نماهای طوالنی ،نیوماه شاخص بیط مطلواشر هـب توجه ی و باگیرارقر جهت نظراز 
که شکل قرارگیری بنا در اکثر در ساخت و سازهای جدید شهر آباده به جهت اینهای ساختمانی بهتر است متراکم و فشرده باشد. مجموعه

نخواهد های مختلف سال تأمین ها در یک طرف ساختمان قرار دارند؛ لذا آسایش ساکنین بنا در فصلجنوبی است و اتاق –موارد شمالی 
 شود. شد. از این رو رعایت این اصل در معماری مساکن جدید شهر آباده دیده نمی

مجموعه گسترده و باز برای استفاده  -3
 از حیاط

 11و   12       3

به شرط جلوگیری از  –مانند باال  -4
 باد سرد و گرم

4       10  -  2 

 0و    10       5 مجموعه فشرده -5

 جریان هوا در داخل ساختمان

های منفـرد بـرای اسـتفاده از اطاق -6
 کوران

6       12- 3 

5  -  0   2 - 1    

-های به هم چسـبیده و پـیشاطاق-7

 بینی جریان هوا در مواقع الزم
7 √   12 -  6 

  12 - 2  

   0,  1      8 جریان محسوس هوا الزم نیست -8

 هاپنجره

    0و  1  0  9 %80تا  %40های بزرگ پنجره -9

تـا  %10های بسیار کوچک پنجره -10
20% 

1
0 

    11و  12  0و  1 √

1 %40تا  %20های متوسط پنجره -11
1 

 کلیۀ شرایط دیگر 

 دیوارها

زمـان تـأخیر  -هـای سـبکدیوار -12
 کوتاه

1
2 

   2 – 0    

اعم از داخلی  –های سنگین دیوار -13
 یا خارجی

1
3 

√   12- 3    

 هاسقف

1 های سبک با عایق حرارتیسقف -14
4 

   5 - 0    

زمـان تـأخیر –های سنگین سقف -15
 ساعت 8بیش از 

1
5 

√   12- 6    

 خواب شبانه در هوای آزاد

فضا برای خـواب شـبانه ضـروری  -16
 است

1
6 

  12 - 2     

 محافظت از باران

حفاظت در مقابل بـاران ضـروری  -17
 است

1
7 

    12 - 3   
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 نمایی از جهت قرارگیری مساکن جدید منطقۀ مورد مطالعه )محله جزمودق( -4شکل 

 

هم چسبیده باشند. بهتر است به هابه دلیل عدم نیاز به کوران جهت دستیابی به آسایش در فضای داخلی اتاق در مساکن شهر آباده، اتاق
 شود.  رعایت این اصل در معماری مساکن جدید شهر آباده دیده نمی

 
 
 
 
 
 
 

 

 نمای فضای اتاق در مساکن جدید منطقۀ مورد مطالعه )خیابان آیت( -5شکل 

در مساکن جدید شهر آباده، درصد مساحت دیوار را اشغال کند.  20تا  10ها بهتر است کوچک و حدود با توجه به شاخص ماهونی بازشو
اند یا ها یا بدون پنجره و با نور بسیار کم، به نحوی که در طول روز نیاز به استفاده از چراغ برای ایجاد روشنایی الزامی است طراحی شدهاتاق

پذیر است و یا بدون و به دلیل ارتفاع کم از سقف ورود نور به فضای داخلی اتاق در مدت کوتاهی امکان های نزدیک به سقف بودهدارای پنجره
سو در هدر رفتن ها بزرگ است. وجود چنین شرایطی از یکها در کل بنا زیاد و اندازۀ آندر نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه، تعداد پنجره

ها به فضای مسکونی، شود و از سوی دیگر به دلیل مشرف بودن پنجرههای فسیلی مییاد سوختانرژی بسیار دخیل بوده و باعث مصرف ز
کنند که در نهایت ها استفاده میروز از انواع پوشش )پرده(، برای پنجرهتر اوقات شبانهتجاری، تفریحی و یا مذهبی مجاور، ساکنین بنا در بیش

 شود.. لذا رعایت این اصل در مساکن جدید شهر آباده نیز دیده نمیند آسایش ساکنان بنا را فراهم آوردتوااین شرایط با توجه به اقلیم منطقه نمی
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  ی بازشوها در مساکن جدید منطقۀنمایی از اندازه -6شکل 
 )خیابان فرصت شیرازی( مورد مطالعه

 نمایی از تعداد زیاد بازشوها در مساکن جدید منطقۀ -7شکل 
 مورد مطالعه )خیابان جام جم(  

 

های داخلی و خارجی باید سنگین و با زمان تأخیر بیش از به دلیل نیاز به انبارش حرارت برای مدتی بیش از دو ماه، مصالح ساختمانی دیوار
رود که این شرایط منجر کار میدر مساکن جدید شهر آباده، آجر و سیمان و یا بتن و سیمان با ضخامت کم برای ساخت بنا به ساعت باشد.  8

رعایت این اصل نیز در مساکن جدید شهر آباده دیده شود. به همین دلیل به نفوذ سریع گرمای ناشی از تابش آفتاب به داخل ساختمان می
شود و تفاوت ستفاده میو یا هر دو برای ایجاد اشکال خاص بدون توجه به اقلیم منطقه، ا ای بیرونی مساکن نیز از آجر، سنگدر نم شود.نمی

 ساز بودن معماری مساکن با اقلیم منطقه کاسته است.تنها در نوع، رنگ و اندازۀ این مصالح است. این شرایط از هم

  

عدم تطابق نحوۀ کاربرد مصالح در نمای بیرونی بنا با اقلیم در مساکن  -8شکل 
 مورد مطالعه )خیابان فدائیان اسالم(منطقۀ جدید 

نمایی از ضخامت دیوار مساکن جدید منطقۀ مورد مطالعه  -9شکل 
 های یاس و نیلوفر()خیابان

 

های خرداد، تیر، مرداد و شهریور و بر اساس معیار ماهونی، وجود محلی برای به دلیل وجود دمای معتدل و رطوبت کم شب در ماه
نقش عناصر معماری مانند حیاط، ایوان، باغچه،  ،در بناهای جدید شهر آباده استراحت در فضای آزاد در مساکن شهر آباده ضروری است.

حوض، درختان و پوشش گیاهی بسیار کمرنگ شده است. این امر به نوبۀ خود در تأمین رطوبت، تأثیر باد بر ساختمان و پیامد آن میزان 
-از این رو رعایت این اصل نیز در ساخت و ساز گذار است.ار تأثیراستفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی و در نهایت آسایش ساکنین بنا بسی

 . شودهای جدید شهر آباده دیده نمی
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 نمایی از محل استراحت در مساکن جدید منطقۀ مورد مطالعه )خیابان پرفسور شهریاری( -10شکل 

 آبادها.لیمی مساکن ددید شهر  ا.لیمی مؤثر در طراحیهای زیستشاخص
 

 طراحی ا.لیمی 

اقلیمی زیست»یا طراحی اقلیمی (. 147: 1383، )سلیقه ل اقلیمی در طراحی معماری یکی از وجوه مهم در پایداری بنا استئتوجه به مسا
جویی در منجر به ایجاد فضاهای بهینه از نظر آسایش انسان و صرفهرعایت آن یک سری اصول علمی و کاربردی است که « ساختمان

 به عوامل دیگری نیز مانند درصد رطوبت هوا، آسایش حرارتی انسان در ساختمان، عالوه بر نما،(. 4: 1389، قبادیان ) شودمیمصرف انرژی 
؛ (2 :1388، نژاد)حیدری سطح روشنایی مورد نیاز و حتی میزان فعالیت فرد بستگی زیادی دارد دفعات تعویض هوای داخل، سرعت حرکت هوا،

. به منظور تأمین آسایش، دارای مقادیر مشخصی است های اقلیمی مربوط،هر یک از این پارامترها برای فضای مسکونی با توجه به ویژگی
گیری از انرژی خورشیدی بهره، تأثیر باد در اتالف حرارت ساختمانتواند انسان را در رسیدن به اهدافی مانند کاهش توجه به طراحی اقلیمی می

 شرایط مناسب هوای خارجو  دمای هوا ۀگیری از نوسان روزانبهرهچنین و هم محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب، مایش ساختماندر گر
 ( یاری رساند.95:  1389، )شمس و خداکرمی

 

 چیدمان

پرهیز  د،شومی انیخبند و دبا تونل دیجاا باعث که هایینچیدما از د وگیر ارقر یکدیگر رکنا در دهفشر رتصو به هابنا ستا بهتردر اقلیم سرد 
 ازۀندرا ایجاد کند. ا ترکیبی یۀسا ترینکم وشته دا را شیدرخو رنو بجذ انمیز بیشترین که باشد ایگونه بناها به بینلۀ فاصچنین الزم است کرد. هم

(. لذا با توجه به 111: 1387)شقاقی و مفیدی، ست ا دبا افزایش سرعتاز  یجلوگیر و شیدرخو رنو بجذ به زنیا با طتباار ط(، نیز در)حیاز با یهافضا
اقلیم سرد و خشک شهر آباده بهتر است حجم ساختمان به منظور کاهش هدر رفت حرارتی نزدیک به مکعب باشد و طراحی فضاهای گرمازا در 

 بینی شود.مرکز بنا پیش
 

 بازنگری در دهت .رار گیری بنا

این . باشد داشته کشیدگی غربی -شرقی محور در ساختمان اصلی بخش است سرد، الزم مواقع خورشید در انرژی از استفاده جهت
 اجزای ساختمان توسط حرارت استفاده کند و جذب ظهر از بعد نور از بیش خورشید ظهر از قبل نور از ساختمان که شودمی باعث گیریجهت
 طرف از و کند حفظ بیشتری مدت تا را صبح سرد هوای که خانه شودمی باعث غربی جنوب سوی به ساختمان شود. چرخش آغاز زودتر
با توجه به عرض جغرافیایی و اقلیم (. لذا 6: 1392 دارد )شعاعی و عرب اسماعیلی، نگه خود در آفتاب غروب تا را ظهر بعد از گرمای دیگر

یابد؛ زیرا در شرایط سرد دریافت حداکثر انرژی خورشید به نحوی اهمیت میگیری بنا خاص منطقۀ مورد مطالعه، عامل تابش آفتاب در جهت
بسیار مهم است، از این رو جهت  ،که تأثیر پرتو خورشید در گرم کردن هوای داخل اتاق تا حد ممکن در رسیدن به شرایط آسایش کمک کند
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ترین مقدار آن را در تابستان به فضای داخلی بنا منتقل زمستان و کمترین میزان انرژی خورشیدی در گیری بنا باید به نحوی باشد که بیشقرار
غربی در زمستان  های جنوب شرقی و جنوبکند. در این راستا الزم است مقدار انرژی دریافتی سطوح قائم، نیز مد نظر قرار گیرد؛ زیرا دیوار

های شرقی، غربی و شمالی در فصل زمستان انرژی ه دیوارکنند؛ در صورتی کرا نسبت به تابستان دریافت می تابش خورشیدی بیشتری
درجۀ جنوب شرقی است که  13ترین جهت استقرار ساختمان در شهر آباده لذا مناسب (.12و  11شکل کنند )تری را دریافت میخورشیدی کم

 گیرد.درجۀ جنوب غربی را در بر می 20درجۀ جنوب شرقی تا  45تر طیفی از به بیان ساده
 

 
 (1392 کسمایی، )منبع: ؛های مختلف سالجنوبی بنا( در فصل -موقعیت خورشید نسبت به زمین )جهت شمالی -11شکل 

 

 
 (1392)منبع: کسمایی،  های مختلف سال؛در فصلغربی بنا( -موقعیت خورشید نسبت به زمین )جهت شرقی -12شکل 

 توده به تأثیر باد بر طراحی و معماری بنا

اختالط  درجۀبه نوبۀ خود  یابد و این امر،به دلیل افزایش اثر اصطکاك کاهش می تر شدن به سطح زمین،سرعت باد با نزدیک معموالً
: 1380، و علیجانی انجامد )کاویانیدر فواصل محدود می رطوبت و فشار، دما، مانند و به تشدید اختالفات بین عناصر جوی کندهوا را کم می

شرط عدم اختالل مانع در وضعیت طبیعی باد، شرطی عمده، ولی در عین حال رعایت آن دشوار است؛ زیرا با اندك ساخت  دیگر،(. از سوی 19
لذا باید توجه داشت که  (.65 :1379، )رازجویان شوددچار دگرگونی می ،و ساز در روی زمین، وضعیت طبیعی باد از لحاظ سرعت، جهت و فشار

 شکل به مجموعه است بهتر باشد، داشته وجود باد دریافت به نیاز اگر. پذیردمی تأثیر باد دریافت به نیاز عدم یا نیاز از مجموعه، جهت و شکل
 به باد برخورد از تواندمی نواری آرایش در هاآن دادن قرار بمانند، محفوظ باد جریان از هاساختمان باشد الزم اگر و شود ساخته شطرنجی
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 بر باد اثر افزایش شود و به منظور محدود یا مسدود بنا باد به رو جبهۀ ساختمان، باید بر باد اثر کاهش برای کند. جلوگیری پشتی هایردیف
بناهای  چنینهم و ارتفاع کم هایساختمان در باد به رو نمای. باشد متعدد هایپنجره با باز هایفضا به رو هاییجبهه دارای بنا باید ساختمان،

شود.  هدایت ساختمان طرفین به راحتی به باد جریان تا باشد محدب شکل دارای و مرتفع ِتیز هایگوشه فاقد امکان حد تا باید بادخیز مناطق
 ساختمان باریک نمای بلند، هایساختمان بر باد فشار کنترل کند. برایمی کمک ساختمان روی از باد پرش به نیز ساختمان پلکانی طراحی

در طراحی (. 4: 1390شود )طاهباز و جلیلیان،  ساخته عرض کم باید بنا باد به رو جبهۀ دیگر عبارت گیرد؛ به قرار باد به رو امکان حد تا باید
الگوی ساخت مساکن جدید در شهر آباده عالوه بر موارد مذکور باید فضایی برای کاشت درختان در فاصلۀ مناسب با ساختمان )در فضای 

نظر گرفته شود تا در ایام سرد سال به خصوص فصل زمستان با توجه به وزش بادهای غالب و نائب غالب، از درختان به جلوی ساختمان( در 
د عنوان بادشکن، و در تابستان به عنوان یک منبع ایجاد رطوبت و سایه استفاده شود. البته به دلیل کمبود میزان رطوبت در هوای منطقۀ مور

همیشه سبز با در نظر گرفتن فاصلۀ مناسب به نحوی که در فصل سرد مانع از رسیدن انرژی خورشیدی به داخل بنا  توان از درختانمطالعه می
 نشوند نیز بهره برد. 

 

  بنا ایدزا

 یک به هکنند ذنفو یگرما انکند. میز مناسب کمکقلیم ایزر دیجاا به تا دشو حیاطر قتد با باید دسر حیانو در نساختما ایجزا متما
 و دشومی هخیرذ آن در و دهکر ذنفو بنا به عناصر ینا از م روز گرماگر تقااو دارد؛ زیرا در بستگی نیز و... هااریو، دسقفکف،  جنس بهن، ساختما

(. در شهر آباده با 112: 1387شود )شقاقی و مفیدی، می خلیدا یفضان شد ترداده و باعث گرمپس  را گرماعناصر  ینا شب خنک تساعا در
توان از تفاوت میان دمای روز و شب خارج و داخل ساختمان، به منظور استفاده از مصالح سنگین ) بتن و آجر( با زمان تأخیر مناسب، می

های چند طبقه با هدف کاهش سطح چنین بهتر است ساخت بناها و در نهایت آسایش ساکنین بنا استفاده نمود. همی انرژی در دیوارذخیره
های بسیار منظور جلوگیری از اتالف حرارت در زمستان و جلوگیری از کسب حرارت در تابستان مد نظر قرار گیرد؛ اما ساختمان پشت بام به

شود مناسب نیست؛ زیرا سبب افزایش سرعت باد و ایجاد مزاحمت برای ساکنین بنا ها رعایت نمیبلند که تناسب بین طول و عرض بنا در آن
 خلدا وسیع یفضاهاچنین با توجه به اقلیم منطقه بهتر است ارتفاع سقف تا کف اتاق کم باشد و از طراحی خواهد شد. همو حتی عابرین پیاده 

است. از دیگر مواردی که  مشکل هافضا ینا دنکر مگربا شرایط بحرانی هوای خارج بنا،  هاس آنتما سطح یشافزا با خودداری شود؛ زیرابنا 
مؤثر است؛ مد نظر قرار دادن بنا  رجخا و خلدا بین تیارحر دلتبا از یگیرز مساکن جدید شهر آباده به منظور جلوتوجه به آن در ساخت و سا

د، طراحی سر یهادبا وزشجهت  در هاشوزبا ارستقرها است. در این زمینه اجتناب از اگیری آنها با توجه به جهت قرارها و بازشواندازۀ پنجره
های دو جداره الزم و گیری بیشتر از انرژی و نور خورشید( و استفاده از پنجرهده در ضلع جنوبی بنا )به دلیل بهرههای بزرگ و کشیپنجره

 ضروری است.

 های نوبرداری از انرژیبهره
 های خورشیدی فعال سیست 

دارد  را دمجد گشتزبا قابلیت ناپذیرتجدید یهاژینرا فخال بر کهشود ژی گفته مینرا از عیانوا به، پذیر(برگشت یا پذیرنو )تجدید ژینرا
 به ژینرا هیچ که ینحو ست بها خاصی هجایگا انرژی خورشیدی دارای ،تجدیدپذیر و نو یهاژینرا بین از(. 2: 1394)مهدیزاده و همکاران، 

سیستم خورشیدی فعال شامل آبگرمکن  .دگیر ارقر نهمگا رختیاا در نیگارا رتصو به ندابتو که اردند یگیرافر و گیدگستر اندازۀ آن
های (. اصول مهم در استفاده از آبگرمکن18: 1388نیا و همکاران، )فغانیکنندۀ خورشیدی و سیستم فتوولتائیک است خورشیدی، سیستم سرد

ورشیدی باید طوری قرار های خدرجه است. گردآورنده 15ها با زاویۀ عرض جغرافیایی محل به اضافۀ خورشیدی، نصب کلکتور روی پشت بام
های از مزایای سیستم (.179: 1393ترین حد باشد )آروین، ها و . . . در کمهای اطراف، دود کشگیرند که میزان سایۀ اجسام مانند ساختمان

 فصول در هامسیست این از، گرمایش و مصرفی گرم آب بر عالوه توانمیها، آنبه  جذبی تبرید سیستم افزودن باخورشیدی این است که 
 (. 18: 1388نیا و همکاران، )فغانیکرد  استفاده نیز ساختمان سرمایش برای گرما
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 های خورشیدی غیرفعالسیست 

-های غیرمستقیم است. در این روش معموالً از دیوار جذب و انباشت حرارت، بامیافتگیری از دراز گرمای خورشید بهره استفادۀ غیرفعال

 در. گیردمی قرار( آفتاب) جنوب به رو ایشیشه جدار یک انباشت، و جذب هایدیوار شود. درهای سبز استفاده میبامای و یا های حوضچه
 خازن کند. جسممی ذخیره خود در را گرما و است حرارت خازن که دارد وجود جسمی شیشه این پشت. تابدمی آن به خورشید نور زمستان

شود.  تشکیل دارد باالیی گرمایی ظرفیت و گرما جذب قابلیت که جزء دیگری هر یا آب از پوشیده سطوح یا بنایی مصالح از تواندحرارت می
-بام در .دهدمی پس خود محیط به را آن مدتی از پس و کندمی انباشت خود در متر از شیشه فاصله دارد، گرما راسانتی 10معموالً  جسم این

 است ممکن که کنندۀ حرارتجذب شود. در این روش یک جرممی داده قرار ساختمان بام روی کنندۀ حرارتجذب جرم ای،حوضچه های
 هایاستخر شود، استفاده کنندۀ حرارتجذب جرم عنوان به آب از اگر. شودمی داده قرار بام سطح روی باشد آب از پوشیده سطح یا سنگقلوه

 برای هم و تابستان در سرمایش برای هم هاآن از که گیرندمی قرار بام روی نازکی هایالیه صورت پالستیکی به هایکیسه یا کوچک
 سطوح از استفاده با بام سطح شب طول در. تابدمی آن به آفتاب و است باز بام سطح سرد هایروز در. شودمی استفاده زمستان در گرمایش

 به را خود حرارت کننده، جذب جرم ترتیب این به. شود جلوگیری شب سرد آسمان به حرارت انتقال از تا شودمی پوشانده متحرك عایق
 از پوشش مانع این که شودمی پوشانده عایق سطوح از استفاده با بام سطح تابستان هایروز در. کندمی گرم را آن و منتقل خود زیر فضای
کنندۀ جذب جسم در موجود گرمای و شودمی زده کنار عایق سطح هاشب. شودمی کنندۀ حرارتجذب جسم توسط خورشید گرمای جذب

شوند. بام سبز می خنک چنین فضای زیر آنهم و جسم و کندمی تابش شب سرد آسمان به( است شده دریافت آن زیر فضای از که) حرارت
 شود، تبدیل حرارت به که آن جای به شده جذب گرمای گیاهان، وجود دلیل به سبز بام در که تفاوت این با کندمی عمل مشابه روشی به نیز

 و شهرها در گرمایی جزیرۀ اثر کاهش برای آب از پوشیده سطوح و سبز سطوح دلیل از همین شود. به می گیاه در فتوسنتز عمل صرف

 31 ̊ 11 ΄(. شهر آباده به دلیل قرار گرفتن در عرض جغرافیایی شمالی22: 1390شود )طاهباز و جلیلیان، می استفاده محیطی دمای کاهش
های توان استفاده از سیستممندی از امکانات طبیعی، میمتوسط ساعات آفتابی ساالنه است. لذا به منظور بهره 82/3388دارای بیش از 

چنین استفاده همو ست ا یشیدرخو ژینرا از مندیی بهرههاروش تریندیقتصاا از مساکن کهمصرفی  مگر آب تولیدخورشیدی فعال برای 
کشور جهان  100های تولید برق از انرژی خورشیدی است و در حال حاضر در بیش از ترین شیوههای فتوولتائیک که یکی از متداولاز سیستم

های خورشیدی غیرفعال گیرد را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر با توجه به اقلیم سرد و خشک منطقه بهتر است از سیستممورد استفاده قرار می
گرمایی نیز بهره برد. رعایت  تر از همه جلوگیری از ایجاد جزیرۀافزایش رطوبت و هم به جهت زیباسازی فضای مساکن و مهمهم به منظور 

ریزان موارد مطرح شده با هدف تأمین آسایش ساکنین بنا و دستیابی به امر توسعۀ پایدار در ساخت و سازهای جدید الزم است مد نظر برنامه
 حان مسکن قرار گیرد.شهری، معماران و طرا

 گیرینتیجه

های مربوط به عناصر آب و توپوگرافیک منطقۀ مورد مطالعه، تجزیه و تحلیلهای ویژگی با توجه به عرض جغرافیایی، شرایط اقلیمی،
 12/14منطقه برابر با میانگین متوسط دمای هوای بندی اقلیمی، شهر آباده در اقلیم خشک قرار گرفته است. هوایی، و نتایج حاصل از طبقه

در  87/2های سال وجود دارد به طوری که این تغییرات از حداقل ترین ماهباشد و اختالف فاحشی بین سردترین و گرمگراد میدرجۀ سانتی
از اواخر ماه درصد است و  30/51میزان متوسط رطوبت ماهانه در بهترین حالت در ماه دی  در تیرماه، قابل مشاهده است. 65/25دی ماه تا 

ترین حداکثر رطوبت ماهانه نیز رسد. بیشترین میزان خود میهای مرداد و تیر به کمشود به نحوی که در ماهدی سیر نزولی آن شروع می
د تغییرات های خرداد، تیر و مرداد است. بررسی حدوترین میزان حداقل رطوبت ماهانه مربوط به ماههای دی، بهمن و اسفند و کممربوط به ماه

های دی، بهمن، اسفند، ماه از سال یعنی ماه 8که دمای به دلیل ایندهد که دما و رطوبت هوای شهر آباده در رابطه با مدل ماهونی نشان می
بوده و گر شرایط اقلیمی سرد در محیط گیرد؛ و این شرایط نشان(، قرار می3Aاردیبهشت، مهر، آبان و آذر در گروه شاخص خشکی ) فروردین،

چنین جنوب غربی استقرار یابند. هم –ها در جهت جنوب شرقی های سال، بهتر است ساختمانبه جهت نیاز به انباشت حرارتی برای تمام ماه
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گراد بین دمای روز و شب و رطوبت نسبی در سه درجۀ سانتی 10ماه از سال شرایط آب و هوایی دارای نوسان بیش از  12که با توجه این
تا  10( است، بهتر است بازشوها ابعادی در حدود1Aدرصد )شاخص خشکی  70تا  50درصد و یا بین  50تا  30درصد، بین  30حالت کمتر از 

اه از سال )ماه تیر( دارای روزهای م 1درصد مساحت دیوار )دیوارهای شمالی و جنوبی( داشته باشند. الزم به ذکراست که به دلیل این که  20
گراد دمای هوا بوده، بهتر است فضایی برای خوابیدن در فضای آزاد )خارج از درجۀ سانتی 10های معتدل و نوسان بیش از گرم و شب

بایست رد نیازاست، میهای سال مومورد مطالعه برای تمام ماهمنطقۀ که انباشت حرارتی در چنین به دلیل اینبینی شود. همساختمان( پیش
ساعت باشند.  8ها مصالح سنگین و با ظرفیت حرارتی باال و زمان تأخیر بیش از چنین  مصالح کف و بامهای درونی و بیرونی، هممصالح دیوار

-این ابنیه جهتهای صورت گرفته، در بخش بناهای جدید مبین این نکته است که در بررسیساخت مساکن در شهر آباده در رابطه با الگوی

ها، عدم تناسب بین اندازۀ پنجره و مساحت دیوار بیانگر عدم تطابق معماری با اقلیم منطقه جنوبی، ضخامت کم دیوار –گیری غالب شمالی 
مه و تک اجزای ساختمان، یعنی هم اجزا و مصالح بیرونی و هم مصالح و هوای فضای داخلی بنا هجا که هم کالبد و هم تکاز آن است. لذا

های سال خارج از محدودۀ آسایش قرار دارد با رعایت اصول هوای شهر آباده، در اکثر ماه همه تحت تأثیر شرایط اقلیمی محل قرار دارند و نیز
های ناشی از توان در اکثر اوقات سال، شرایط آسایش حرارتی را برای ساکنین بنا ایجاد کرد و از پیامدساز با اقلیم منطقه میطراحی معماری هم

 زیست جلوگیری کرده و زمینۀ ایجاد توسعۀ پایدار و آمایش سرزمین را در شهر آباده فراهم نمود.تخریب محیط
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دانشگاه ریزی . نشریۀ جغرافیا و برنامههای دمایی و معماری همساز با ا.لی  روانسرارزیابی شاخص(.  1389) ، آرامعبدالهی طاوسی، تقی؛

 .125-150 صص ،32، شمارۀ 15دورۀ  تبریز،

 صص ،123شهر، شمارۀ . نشریۀ رهنقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان  (.1390)طاهباز، منصوره؛ جلیلیان، شهربانو 

26-4. 

مجلۀ مسکن و محیط روستا، سمنان   روستاهای استاندویی انرژی در مسکن بوم آورد صرفه  (1395) ، شهربانوجلیلیان ؛طاهباز، منصوره

 . 3 -22 صص ،153، شمارۀ 35دورۀ 

  ص. 942 ،مشهد ،، دانشگاه امام رضا)ع(اصول هیدرولوژی کاربردی(.  1394) علیزاده، امین
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