
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1397 زمستان، سي و چهارم، شماره نهمدوره 

 05/10/1397تأييد نهايي:   27/06/1397دريافت مقاله: 

 1-13صص 

 و جهت بادتابش خورشید  بر اساسساختمان  گیریسازی فرم، نسبت ابعادی و جهتبهینه

 ی: شهرهای تبریز، یزد و بندرعباس(ی موردمطالعه)

 دانشگاه محقق اردبیلی-استادیار معماری ،اکبریحسن 

 دانشگاه محقق اردبیلی-، استادیار معماریاله رشيد کلويرحجت

 چکيده

تواند از طریق طراحی فضاهای معماری و شهری سازگار مانند انرژی خورشیدی( می) یدپذیرتجد هایانرژی

گیری های معماری ساختمان از قبیل فرم، ابعاد و جهتمنطقه و با در نظر گرفتن ویژگی بومیستزبا اقلیم و 

 بر اساساستقرار ساختمان  مناسب هدف از این پژوهش، تعیین فرم، نسبت ابعادی و جهت شود. تأمینآن 

 شش فرم است. در این پژوهش، در شهرهای تبریز، یزد و بندرعباس غالب و جهت بادانرژی تابشی خورشید 

، ضلعیهشت، یضلعشش، جنوبی( -غربی و شمالی -شرقیبا راستای ) هندسی متداول، شامل مربع، مستطیل

قرار گرفته و از میان  موردبررسیضلعی )دایره( با مساحت و ارتفاع برابر و رو به جنوب  ودوسیشانزده ضلعی و 

، 150، 135، 120در جهات  و 1:2و  8/1:1، 6/1:1، 4/1:1، 2/1:1های ابعادی ، فرم مستطیل با نسبتهاآن

و غربی مطالعه گردیده است. میزان انرژی تابشی دریافتی بر روی سطوح قائم  جنوب شرقیدرجه  180و  165

جهت  32در  و مختلف هایماه ، برای"قانون کسینوس"صورت نظری و واقعی با استفاده از روش محاسباتی به

دهد نتایج پژوهش نشان میسرد و گرم سال محاسبه و پردازش شده است.  ایهدورهجغرافیایی و به تفکیک 

فرم مربع  بعدازآنغربی و  -، مستطیل با راستای شرقیموردمطالعهکه بهترین فرم ساختمان در تمام شهرهای 

 هایدر شهر و 2/1:1غربی، در شهر تبریز برابر  -برای فرم مستطیل با راستای شرقیبهینه نسبت ابعادی  است.

جهت مناسب استقرار ساختمان بر اساس تابش و جهت باد غالب، در شهر است.  6/1:1برابر  و بندرعباس یزد

 درجه جنوب است. 180یزد و بندرعباس، جهت  هایدر شهر و جنوب شرقیدرجه  165تبریز، جهت 

 کسینوس. قانونجهت باد، ، انرژی خورشیدی، بهینه گیریجهت ،فرم، نسبت ابعادی :واژگان کليدی

 
 

 

 

 

 

  

                                                            
 Email: h.akbari@uma.ac.ir                                                                                     :نویسندهی مسئول 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 13

mailto:h.akbari@uma.ac.ir
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1401-fa.html


 2                 ...                  و جهت باد ديساختمان بر اساس تابش خورش یريگو جهت یفرم، نسبت ابعاد یسازنهيبه

 

 مقدمه -1

تغییرات آب و هوایی  یپدیده ،های اخیردههدر  های فسیلیاز سوخت روزافزون یافزایش مصرف انرژی و استفاده

انرژی مصرفی و  تأمینایجاد بسترهای مناسب برای  ،روازاینداشته است. ای را به دنبال و تولید انواع گازهای گلخانه

عنوان یک راهکار مؤثر تواند به، میهاآنهای تولیدی و کاهش مصرف چنین تمرکز بر روی چگونگی مصرف انرژیهم

ی هزینهو  ، بازدهی کمهای فسیلیبه اتمام بودن منابع سوخت روقرار گیرد.  موردتوجهها جهت غلبه بر این چالش

را امری  های تجدیدپذیرانرژی از استفاده ونرژی سازی مصرف اضرورت بهینه ،هاآنباالی مشکالت محیط زیستی 

 .ناپذیر نموده استضروری و اجتناب

 تأمین جهتالزم انرژی  توانمی و فضاهای شهری هاساختمانگیری مناسب فرم و جهتطراحی از طریق امروزه 

تواند نقش می ایران سنتی شهرسازی و معماریاستفاده از اصول  داد. کاهش را روشنایی و سرمایش گرمایش،

ها با شرایط اقلیمی و ساختمان تربیش موجب سازگاری و هماهنگی بر طراحی پایدار بناهای آینده داشته و تأثیرگذاری

شهرهای تبریز، یزد و اقلیمی  خاص با توجه به شرایطشود. جویی در مصرف انرژی و هویت یافتن معماری صرفه

 سطوح خارجی آنباشد که  ایبه گونهالزم است بناها و فضاهای شهری در این مناطق استقرار  فرم و جهت، بندرعباس

از  بنا همچنین امکان محافظت .دریافت نماید گرم سال یدورهدر را حداقل انرژی سرد و  یدورهدر را انرژی حداکثر 

تحقیق  این لذا .گرددگرم فراهم های از بادهای مطلوب در ماه مناسب مندیهای سرد و بهرهبادهای نامطلوب در ماه

، نسبت ابعادی و فرم، غالب ت باداو جه هادریافتی سطوح قائم ساختمان مستقیممیزان انرژی  بر اساسدرصدد است تا 

 تعیین نماید.یزد و بندرعباس ، تبریز شهرهای دررا مطابق با اقلیم منطقه  هاساختمان مناسب گیریجهت

 تحقيق یپيشينه -2

گیری مناسب برای انتخاب شکل و جهتها دارد. بر کاربرد انرژی در ساختمان توجهیقابل تأثیرفرم ساختمان 

 یساختمان، یک مرحله یبهینه ی. انتخاب یک هندسهاست طراحی یکپارچه هایمؤلفه ترینمهمساختمان، دوتا از 

 بخش جهانی، سطح در (.McKeen & Fung, 2014: 336های پایدار است)ابتدایی مهم در طراحی ساختمان

 & Ahsan)شودمی مصرف موردنیاز روشنایی و حرارتی آسایش به یابیدست برای ساختمان انرژی از توجهیقابل

Svane, 2010: 184; Mirrahimi et al., 1016: 1510) .عوامل سایر و ساختمان فرم ساختمانی، مصالح بر عالوه 

 تأثیر طبیعی و مطبوع یتهویهبا  هایساختمان روشنایی انرژی و داخلی حرارتی آسایش بر شدتبه آن با مرتبط

 نسبت و گیریجهت ساختمان، شکل داخلی، محیط روشنایی و حرارتی آسایش بر مؤثر پارامترهای ترینمهم. گذاردمی

 و بهینه حرارتی آسایش به یابیدست برای و بوده یوستهپهمبه پارامترها این ،است ساختمان( WWR) دیوار به پنجره

 ,Cheung et al., 2005: 44; Yıldız & Arsan)است الزم مناسب )از این پارامترها( ترکیب انرژی، یک کارایی

81: 2012Ihm & Krarti, ; 4295: 2011 .)گیری ای متفاوت را برای اندازه( سنجه2009) 1و همکارانانزی آل

 تأثیرشاخصی در هنگام ارزیابی  عنوانبه هاآن( در مطالعات RC) فشردگی نسبی .فشردگی یک فرم پیشنهاد کردند

بر بارهای  فشردگی فرم تأثیردر بررسی ( 2200) 2هرددی و گراتیا شکل بر عملکرد انرژی ساختمان استفاده شده است.

میزان نیاز بار حرارتی، دارای  ترینکمکه فرم با فشردگی باال با  ندحرارتی ساختمان در کشور بلژیک نشان داد

 اداری ساختمان شکل تأثیر بینیپیش برای شده راساده تحلیل روش یک (2007) 3همکاران و اورگی .همبستگی است

. دادند انجام قابس و قاهره تونس، رم، شهر در چهار انرژی کل مصرف و آن یساالنه سرمایش بر مطبوع یتهویه با

 یاندازه ساختمان، شکل همچونی یمترهااپار و ساختمان ساالنه انرژی مصرف بین شدید وابستگی از حاکی نتایج

                                                            
1- AlAnzi, Seo and Krarti 

2- Gratia and De Herde 

3- Ourghi et al. 
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  3                                                 1397 زمستان، چهارمسي و ، شماره نهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

در اقلیم ها و مصرف انرژی در طراحی شکل ساختمان (2001) 4همکاران و دپکر .است سطوح[بودن ]براق  نوع و پنجره

( 2014) 5و فانگ ینکمکپژوهش . استمتناسب  شکل ضریب با مستقیم طوربه گرمایشی بار که کردند پیشنهادسرد 

های مسکونی چند برای ساختمان تربیشتا مقادیر  1دهد که انرژی گرمایی با افزایش نسبت ابعادی از نشان می

گیری، نسبت جهت جملهازساختمان اداری مختلف فرم پارامترهای  تأثیریابد. در بررسی واحدی، در کانادا افزایش می

دهد نشان می ، نتایجبر مصرف انرژی در هاربین چینهای کلی دیوار، تعداد طبقات و مقیاس، نسبت پنجره به یابعاد

مقیاس  کهیدرحال گذارد؛می تأثیرکه تعداد طبقات تنها متغیر غالب است که بر شدت مصرف انرژی گرمایش ساالنه 

 Wei et)دارد تأثیرسطح کف عاملی است که هم در سرمایش و هم در مصرف برق در واحد  ترینمهمکلی ساختمان 

al., 2016: 188). ( 1390رفیعیان و همکاران) بر مسکونی هایبلوک تراکم و فرم تأثیر سنجیامکان و در بررسی 

 هایساختمان ارتفاع و گیریجهت تراکم، فرم، در تغییر اعمال با که مصرف انرژی در شهر جدید هشتگرد، نشان دادند

( در بررسی 1392کاست. شفیعی و همکاران ) ساختمان انرژی مصرف میزان از درصد 45 حدود توان تامی مسکونی،

 نظر از بلند ساختمان مناسب تهران، نشان دادند که فرم در تابشی انرژی برای دریافت بلند ساختمان مناسب فرم

 تابستان در فصل را ینترکم و فصل زمستان در دریافتی تابش میزان ترینبیش که است فرمی خورشیدی تابش دریافت

 یتدرنها است. اولویت در زمستان در فصل دریافت میزان غیرفعال، هایسامانه راهکارهای به توجه با البته و باشد داشته

ساختمان،  فرم جنوبی یپوسته سطح افزایش همچونهایی گزاره خورشیدی، مناسب فرم به یابیدست جهت

 یا هرم هایفرم از مقعر و استفاده و محدب هایفرم از پرهیز تابستان، فصل در خود روی بر ساختمان خود اندازیسایه

های تابش دریافتی خورشید در بدنه تأثیربه بررسی  (2012و  1392) و حیدری برزگر پیشنهاد شده است. ناقص هرم

. نتایج اندهپرداختدر شهر شیراز  های مختلف ساختمانیگیربر اساس جهتخانگی  بخشیانرژساختمان بر مصرف 

از نظر میزان  شمال غربیو  جنوب شرقیگیری اقلیمی مناسب مانند جهت های با جهتخانهدهد این تحقیق نشان می

 میزان بر شهر فرم تأثیر در بررسی( 1393ور و همکاران )پحاجی .باشنددریافت انرژی و مصرف در شرایط مناسب می

 انرژی مصرف میزان و الگوی سکونت بین که دادندشیراز نشان  شهرمسکونی  بخش عملکردی در انرژی مصرف

 و سازه نوع ساختمان، عمر ساختمان، کیفیت بنای بین چنینهم دارد. وجود قوی همبستگی یرابطه عملکردی،

( 1394ضرغامی و همکاران ) است. برقرار متوسط شدت همبستگی با رابطه عملکردی انرژی مصرف میزان با مساحت

در اقلیم گرم و خشک شهر سمنان نشان  هاآنمیزان مصرف انرژی  با مسکونی هایساختمان فرم یرابطه بررسیدر 

 ازآنپسدر بین اشکال بدون سایه )مربع، مستطیل و ذوزنقه(، مربع کارایی بهتری نسبت به مستطیل دارد و  دادند که

و  3به  2با نسبت عمق  Lشکل  (،Tو  L ،U ،H) اندازمناسب است. در میان اشکال سایه 3/1مستطیل با نسبت ابعاد 

. استدرجه، بهترین گزینه از لحاظ کارایی انرژی  70ن آهای بین بال یگیری بال به سمت غرب و شمال و زاویهجهت

 مربع و مستطیل نسبت به Lانداز و بدون سایه، شکل بین اشکال سایه یدهد در مقایسههمچنین نتایج نشان می

 مسکونی هایبافت یشناسانه گونهریخت بررسیبه ( 1396مرتضایی و همکاران ) .کارایی بهتری در مصرف انرژی دارد

 مصرف بین که نتایج بیانگر این است اند.پرداخته در سپاهان شهر اولیه انرژی مصرف سازیراستای بهینه در جدید

 فضاهای و معابر ساختمان، سطح ارتفاع ساختمان، فرم توده، یریرگقرا مکان چیدمان، طرح هایشاخص و اولیه انرژی

. دارد وجود همبستگی متوسط یرابطه بلوک، تناسبات شاخص و اولیه انرژی مصرف بین و قوی همبستگی یرابطه باز

 کارآمدترین به ترتیب شکل، مربع الگوهای و ردیفی متداول الگوهای واریانس، تحلیل از حاصل نتایج بر اساسهمچنین 

 لحاظ شکل از Lو  H ،T ،I هایگونه مانند الگوها سایر. آیندمی شماربه جدید مسکونی بافت الگوی ناکارآمدترین و

 ساختمان متراکم برای گزینه بهترین شکل H الگوهای میان، این در و گیرندمی قرار میانی سطح در اولیه انرژی مصرف

 تأکیدهای مسکونی شهر سبزوار با در طراحی اقلیمی ساختمان( 1391آبادی و همکاران )سینباشند. حمی طبقه چهار

                                                            
4- Depecker et al 

5- McKeen & Fung 
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 4                 ...                  و جهت باد ديساختمان بر اساس تابش خورش یريگو جهت یفرم، نسبت ابعاد یسازنهيبه

 

و  +165طرفه و جهت های یکدر ساختمان درجه شرقی 30و  15جهت نشان دادند که گیری و عمق سایبان بر جهت

تابش آفتاب برای سبزوار  بههای قرارگیری با توجه بهترین جهت ،های دوطرفهجنوبی در ساختمان -شمالیدرجه  -15

 شرایط اساس بر کاشان شهر در ساختمان استقرار گیریجهت سازیدر بهینه (1391) زادهحجازی و درئیکربالئی. است

 .استجنوب  یا درجه 180جهت  طرفهیک هایساختمان اصلی نمای برای جهت ترینآلایده نشان دادند که اقلیمی

+ و 150جهت  چهار طرفه هایساختمان برای جنوب و -شمال جهتنیز  دوطرفه هایساختمان برای مناسب جهت

 آفتاب با تابش با رابطه در قیر های شهرساختمان جهت سازیبهینه در (1391) زاده و عباسیفرج .است درجه -30

 165و جهت  طرفهیک هایساختمان برای جنوب شرقی رادرجه  165تا  150 کسینوس، جهت روابط روش از استفاده

 جهت را درجه 180 جهت و ترینآلایده دوطرفه هایساختمان برای را شمال غربیدرجه  15و  جنوب شرقیدرجه 

 تابش برابر در هاساختمان گیریجهت سازی( در بهینه1396فرد )کرد علیوند و نارنگیکرمی .تعیین نمود قبولقابل

درجه جنوب شرقی و غربی  165جنوب و  جهات ساختمان استقراربرای  بهینه هایشیراز نشان دادند که جهت شهر

 انرژی حداکثر دلیل جذب به جنوب جهت بناها، دوطرفه و طرفهیک نمای گرفتن نظر در با ها وجهت این میان . ازاست

 تشخیص داده شد. جهت مطلوب عنوانبه سال گرم مواقع در انرژی ترکم جذب و سال سرد مواقع در

 موردمطالعه یمحدوده -3

های گرم و های سرد و تابستانبر اساس تقسیمات اقلیمی کوپن، شهر تبریز دارای اقلیم سرد و خشک با زمستان

های گرم و خشک و شهر های سخت و سرد و تابستانشهر یزد دارای اقلیمی گرم و خشک بیابانی با زمستان خشک،

-39: 1333)گنجی، استبندرعباس دارای اقلیمی گرم و مرطوب با تابستان بسیار گرم و مرطوب و زمستان معتدل 

در جداول  موردمطالعهت آفتابی شهرهای اقلیمی، جهات و سرعت باد غالب و درصد ساعا -های جغرافیاییویژگی (.37

 ارائه شده است. 3و  2، 1
 موردمطالعهاقلیمی شهرهای  -های جغرافیایی: ویژگی1 جدول

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی 
ارتفاع از سطح دریا 

 (متر)

متوسط رطوبت  دمای سالیانه )درجه(

 میانگین کمینه بیشینه نسبی )درصد(

 54 45/12 9/6 18 1361 °46 , 17 ' 38°, 5 ' تبریز

 31 1/19 7/11 5/26 1237 °54 , 17 ' 31°, 54 ' یزد

 65 27 8/21 1/32 8/9 °56 , 22 ' 27°, 13 ' بندرعباس

 (www.irimo.irمنبع )

 

 موردمطالعه: جهات و سرعت باد غالب در شهرهای 2 جدول
 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه 

 تبریز
 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 جهت باد غالب )درجه(

9/5 سرعت باد غالب )نات(  6 2/7  1/8  1/8  7/9  3/11  11 7/9  3/7  2/6  9/5  

 یزد
 135 135 270 315 315 315 315 315 270 270 270 135 جهت باد غالب

7/6 سرعت باد غالب )نات(  2/8  9 4/9  9/9  1/9  4/9  6/8  8 2/7  8/5  5/6  

 بندرعباس
 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 جهت باد غالب

3/7 سرعت باد غالب )نات(  2/8  1/9  6/9  4/9  2/9  8/9  9/9  3/9  8/8  9/7  9/6  

 (www.irimo.ir) منبع
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 موردمطالعه: درصد ساعات آفتابی شهرهای 3جدول 
 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه 

 تبریز

8/9 متوسط طول روز*  9/10  1/12  3/13  3/14  7/14  3/14  3/13  6/11  8/10  7/9  3/9  

2/4 متوسط ساعات آفتابی  5 8/5  5/6  7/8  8/10  4/11  9/10  7/9  7/7  6 6/4  

43/0 درصد ساعات آفتابی  46/0  48/0  49/0  61/0  73/0  8/0  0,82 84/0  72/0  62/0  49/0  

 یزد

3/10 متوسط طول روز*  2/11  1/12  13 8/13  1/14  7/13  13 6/11  1/11  3/10  9/9  

3/6 متوسط ساعات آفتابی  3/7  1/7  8/7  7/9  1/11  2/11  1/11  2/10  5/9  5/7  6/6  

61/0 درصد ساعات آفتابی  65/0  59/0  6/0  71/0  79/0  81/0  86/0  88/0  86/0  73/0  67/0  

 بندرعباس

6/10 متوسط طول روز*  3/11  1/12  9/12  5/13  7/13  4/13  8/12  6/11  2/11  5/10  3/10  

4/7 متوسط ساعات آفتابی  3/7  3/7  2/8  1/10  9/9  8/8  7/8  5/8  4/9  4/8  5/7  

7/0 درصد ساعات آفتابی  64/0  6/0  64/0  75/0  72/0  65/0  68/0  74/0  84/0  8/0  73/0  

 .است* طول روز بر اساس محاسبات نویسندگان    (و محاسبات نویسندهwww.irimo.i ) منبع

 شناسي تحقيقروش -4

در و طول روز ارتفاع خورشید  ی، زاویهآزیموت یزاویهمدار میل،  یزاویه ،Q-BASICافزار با استفاده از نرم

با استفاده از روش محاسباتی قانون کسینوس، میزان انرژی سپس  گردید. محاسبه موردنظرهای جغرافیایی عرض

سرد و  هایدورهو به تفکیک  جغرافیایی مختلف جهت 32 دردر هر ساعت از روز و تابشی بر روی سطوح قائم مستقیم 

 ،موردمطالعهها در شهرهای بهینه ساختمان گیریفرم، نسبت ابعادی و جهت جهت تعیین گرم سال محاسبه گردید.

، شانزده ضلعیهشت، ضلعیشش، جنوبی( -غربی و شمالی -شرقیبا راستای ) مربع، مستطیل ازجمله هندسی فرم شش

ها با مساحت کف و ارتفاع برابر و در راستای جنوب قرار گرفت. تمامی فرم موردبررسیضلعی )دایره(  ودوسیضلعی و 

، 2/1:1 های ابعادیبا نسبت فرم مستطیلتعیین نسبت ابعادی بهینه،  منظوربهو  هاآناز میان قرار گرفت.  سیموردبرر

قرار  موردبررسیو غربی  جنوب شرقیدرجه  180و  165، 150، 135، 120 در جهاتو  1:2و  8/1:1، 6/1:1، 4/1:1

 گرفت.

 روش محاسبه انرژی تابشي -1-4

ساختمان از روش محاسباتی قانون کسینوس استفاده  قائمبر روی سطوح  شدهیدهتاب مستقیمانرژی  یبرای محاسبه

زیر محاسبه  یمیزان تابش مستقیم خورشیدی تابیده به یک سطح در روی سطح زمین بر اساس رابطه .شده است

 .(Watson & Labs, 1983)گرددمی
IS                                                                                                                        1ی رابطه = IN cos θ 

برابر شدت تابش خورشید بر روی سطح عمود بر  NI(، 2BTU/H/FTبرابر شدت تابش بر روی سطح ) SI ،1 یدر رابطه

باال مقدار  ی. در رابطهاستیان شعاع خورشید و خط عمود بر سطح برابر زاویه م θ(، BTU/H/FT2پرتوی خورشید )

NI (. 28: 1382)کسمایی، گردداز طریق فرمول زیر محاسبه می 
IDN                                                                                                     2ی رابطه = I°exp(−α sinh⁄ ) 

برابر ضریب  αبرابر ثابت خورشیدی،  I˚عمودی آفتاب، برابر حرارت حاصل از تابش مستقیم و DNI ،2 یدر رابطه

زاویه تالقی میان خورشید و خط عمود بر یک سطح عمودی  θ. همچنین استبرابر زاویه تابش خورشید  h ،خاموشی

  .(Watson & Labs, 1983)گرددکسینوس کروی معین می یمعادله ییلهوسبهکه  است)دیوار( 
cosθ                                                                                                3ی رابطه = cos h cos(Z − N) 

های برابر زاویه جهت دیوار که در مسیر عقربه Nجهت تابش،  یبرابر زاویه Zتابش،  یبرابر زاویه h ،3 یدر رابطه

 شود.گیری میشمال و بر حسب درجه اندازهساعت از طرف 
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 های تحقيقيافته -5

در هر ساعت از  ساختمانح قائم ودریافتی سطمستقیم انرژی  میزان ،روش محاسباتی قانون کسینوس استفاده از با

شده، محاسبه  نظریصورت هب سطوح قائم دریافتیانرژی  ابتدا جغرافیایی محاسبه گردید.مختلف جهت  32در روز و 

میزان  ،نظریدریافتی انرژی  نامیز در (3 )مندرج در جدول های مختلفماهفتابی آدرصد ساعات ضرب از حاصل سپس

مواقع نیاز به  ،بر اساس حداقل دمای آسایش ،یتدرنها صورت واقعی محاسبه گردید.دریافتی سطوح قائم بهانرژی 

ر د محاسبه گردید. گرمو  سرد هایدوره تفکیک سطوح به میزان انرژی دریافتیگرمایش و سرمایش تعیین و 

 شده است. ارائهسرد و گرم  هایدورهانرژی دریافتی در  و (سالیانهدریافتی واقعی ) میزان انرژی 6تا  4 هایجدول

 
 )2BTU/H/FT( تبریز شهرسطوح قائم در  دریافتیمستقیم میزان انرژی : 4جدول 

 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره کل انرژی دیوار یزاویه
 یزاویه

 دیوار
 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره کل انرژی

 3/3549 8/2058 1/5608 9/7666 جنوب 7/63 5/143 1/207 6/350 شمال

25/11 2/508 2/324 184 2/140 25/11- 2/508 7/230 5/277 8/46- 

5/22  928 1/596 8/331 3/264 5/22- 928 5/318 5/609 9/290- 

75/33 2/1508 6/1015 6/492 9/522 75/33- 2/1508 2/399 1109 9/709- 

45 7/2198 1491 8/707 2/783 45- 7/2198 1/678 7/1520 6/842- 

25/56  6/2986 8/1984 8/1001 1/983 25/56- 6/2986 8/1078 8/1907 829- 

5/67 9/3816 3/2551 6/1265 8/1285 5/67- 9/3816 1/1545 8/2271 8/726- 

75/78  3/4635 3197 3/1438 8/1758 75/78- 3/4635 7/2057 5/2577 8/519- 

 -6/190 9/2762 3/2572 2/5335 غرب 4/1933 9/1700 3/3634 2/5335 شرق 

25/101 4/6062 4253 4/1809 6/2443 25/101- 4/6062 7/3128 7/2933 195 

5/112 3/6616 9/4767 4/1848 5/2919 5/112- 3/6616 6/3624 7/2991 9/632 

75/123 8/7050 7/5159 1/1891 6/3268 75/123- 8/7050 4078 8/2963 1/1123 

135 7/7371 9/5457 8/1913 3544 135- 7/7371 5/4525 2/2846 3/1679 

25/146 2/7591 1/5757 2/1834 9/3922 25/146- 2/7591 5/4908 8/2682 7/2225 

5/157 2/7687 5847 2/1840 8/4006 5/157- 2/7687 4/5227 8/2459 7/2767 

75/168 8/7683 8/5833 1850 8/3983 75/168- 8/7683 1/5486 7/2197 4/3288 

 

 (BTU/H/FT2)یزد شهر سطوح قائم در  دریافتیمستقیم : میزان انرژی 5جدول 

 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره کل انرژی دیوار یزاویه
 یزاویه

 دیوار
 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره انرژی کل

 5/2377 9/2942 4/5320 3/8263 جنوب -420 8/450 8/30 5/481 شمال

25/11 5/677 7/95 8/581 1/486- 25/11- 5/677 2/35 3/642 1/607- 

5/22  8/1206 2/244 5/962 3/718- 5/22- 8/1206 3/40 4/1166 1/1126- 

75/33 4/1903 450 4/1453 4/1003- 75/33- 4/1903 5/120 9/1782 4/1662- 

45 4/2755 2/811 2/1944 1/1133- 45- 4/2755 7/312 7/2442 1/2130- 

25/56  1/3696 3/1224 8/2471 5/1247- 25/56- 1/3696 1/617 3079 2462- 

5/67 4659 9/1773 1/2885 2/1111- 5/67- 4659 8/1010 2/3648 4/2637- 

75/78  9/5580 7/2320 2/3260 5/939- 75/78- 9/5580 4/1458 5/4122 2/2664- 

 -9/2545 3/4443 5/1897 8/6340 غرب -4/868 6/3604 2/2736 8/6340 شرق 

25/101 8/7098 2/3340 6/3758 4/418- 25/101- 8/7098 1/2398 6/4700 5/2302- 
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 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره کل انرژی دیوار یزاویه
 یزاویه

 دیوار
 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره انرژی کل

5/112 5/7636 2/3795 3/3841 1/46- 5/112- 5/7636 3/2854 3/4782 1928- 

75/123 8/8018 9/4254 8/3763 1/491 75/123- 8/8018 3/3293 5/4725 1/1432- 

135 2/8257 9/4610 3/3646 6/964 135- 2/8257 8/3718 4/4538 6/819- 

25/146 8373 1/4945 9/3427 2/1517 25/146- 8373 9/4254 1/4118 8/136 

5/157 6/8395 5/5225 1/3170 3/2055 5/157- 6/8395 9/4741 7/3653 1/1088 

75/168 3/8309 3/5360 2949 3/2411 75/168- 3/8309 1/5123 2/3186 9/1936 

 

 (BTU/H/FT2)بندرعباس  شهردریافتی سطوح قائم در مستقیم : میزان انرژی 6جدول 

 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره کل انرژی دیوار یزاویه
 یزاویه

 دیوار
 تفاوت گرم یدوره سرد یدوره کل انرژی

 -6/5190 7/6420 1230 7/7650 جنوب -2/529 2/529 0 2/529 شمال

25/11 9/722 9/7 9/714 707- 25/11- 9/722 0 9/722 9/722- 

5/22  1/1236 2/35 9/1200 7/1165- 5/22- 1/1236 0 1/1236 1/1236- 

75/33 6/1940 9/97 7/1842 8/1744- 75/33- 6/1940 6/4 1936 3/1931- 

45 2/2779 3/241 8/2537 5/2296- 45- 2/2779 1/30 1/2749 2719- 

25/56  9/3702 1/436 7/3266 6/2830- 25/56- 9/3702 3/53 6/3649 4/3596- 

5/67 8/4628 1/606 7/4022 7/3416- 5/67- 8/4628 6/100 3/4528 7/4427- 

75/78  2/5507 6/759 6/4747 3988- 75/78- 2/5507 1/124 1/5383 5259- 

 -9/5943 5/6078 6/134 1/6213 غرب -6/4592 8/5402 3/810 1/6213 شرق 

25/101 4/6896 5/1008 9/5887 4/4879- 25/101- 4/6896 2/175 2/6721 6546- 

5/112 9/7353 5/1069 3/6284 8/5214- 5/112- 9/7353 6/186 2/7167 6/6980- 

75/123 7659 9/1116 1/6542 2/5425- 75/123- 7659 1/207 7452 9/7244- 

135 5/7814 1/1114 5/6700 4/5586- 135- 5/7814 8/421 8/7392 6971- 

25/146 6/7857 2/1114 4/6743 1/5629- 25/146- 6/7857 6/625 7232 4/6606- 

5/157 5/7815 9/1221 6/6593 7/5371- 5/157- 5/7815 6/1044 9/6770 3/5726- 

75/168 4/7707 9/1254 5/6452 5/5197- 75/168- 4/7707 1159 4/6548 4/5389- 

 

به  متعلق و یزد تبریز هایمقدار انرژی دریافتی ساالنه در شهر ینتربیش ،6تا  4جداول نتایج حاصل از با توجه به 

و غربی  جنوب شرقیدرجه  25/146به سطوح  متعلق بندرعباس در شهر و و غربی جنوب شرقیدرجه  5/157سطوح 

درصد دریافت انرژی در  ینتربیش. استمیزان انرژی دریافتی ساالنه نیز متعلق به سطوح رو به شمال  ترینکم. است

درصد دریافت انرژی  ترینکم و جنوب شرقیدرجه  5/157مربوط به جهت  درصد 1/76با تبریز  در شهر سرد یدوره

درجه  75/168به جهت مربوط  درصد 7/83شهر بندرعباس با در و  درصد 5/35با  یزد هایگرم در شهر یدورهدر 

تبریز  سرد و گرم سال در شهر هایدورهین میزان اختالف انرژی دریافتی بین تربیش. همچنین است جنوب شرقی

و در شهر  جنوب شرقیدرجه  75/168به جهت مربوط یزد  در شهر ،جنوب شرقیدرجه  5/157به جهت مربوط 

انرژی دریافتی سطوح  میزان، 6تا  4های حاصل از جداول بر اساس داده. است اس مربوط به جهت رو به شمالبندرعب

بر اساس حداکثر ارائه شده است.  9تا  7سرد و گرم محاسبه و در جداول  هایدورهبه تفکیک  موردمطالعههای قائم فرم

های بهینه و سازگار با سرد و گرم، فرم یدورهبین اختالف انرژی دریافتی ین تربیشو  سرد یدورهانرژی دریافتی در 

 گردد.اقلیم منطقه تعیین می
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 (BTU/H/FT2)تبریز  شهر در موردمطالعههای انرژی دریافتی سطوح قائم فرم یزان: م7جدول 

 سرد یدورهدرصد  سرد یدوره کل انرژی فرم
 یدوره

 گرم

 یدورهدرصد 

 گرم

سرد و  یدورهتفاوت 

 گرم

 1339 7/35 5/1666 3/64 5/3005 4672 مربع

 مستطیل 

 غ( -)ش

2/1:1 7/4611 6/2996 65 1/1615 35 5/1381 

4/1:1 4/4561 2/2989 5/65 3/1572 5/34 9/1416 

6/1:1 9/4518 9/2982 66 1536 34 8/1446 

8/1:1 5/4482 5/2977 4/66 1505 6/33 5/1472 

1:2 9/4450 8/2972 8/66 1478 2/33 8/1494 

 مستطیل 

 ج( -)ش

2/1:1 3/4732 4/3014 7/63 9/1717 3/36 4/1296 

4/1:1 5/4782 8/3021 2/63 7/1760 8/36 1261 

6/1:1 4825 3028 8/62 1797 2/37 1/1231 

8/1:1 4/4861 4/3033 4/62 1828 6/37 4/1205 

1:2 4893 1/3038 1/62 1855 9/37 1/1183 

 5/1329 9/35 7/1698 1/64 2/3028 9/4726 ضلعیشش

 1315 1/36 8/1706 9/63 8/3021 6/4728 ضلعیهشت

 2/1336 9/35 6/1704 1/64 8/3040 4/4745 شانزده ضلعی

 8/1347 8/35 8/1700 2/64 6/3048 3/4749 ضلعی ودوسی

 

 (BTU/H/FT2)یزد شهر در  موردمطالعههای سطوح قائم فرم انرژی دریافتی میزان: 8جدول 

 سرد یدورهدرصد  سرد یدوره کل انرژی فرم
 یدوره

 گرم

 یدورهدرصد 

 گرم

سرد و  یدورهتفاوت 

 گرم

 -2/364 4/53 4/2860 6/46 2/2496 6/5356 مربع

 مستطیل 

 غ( -)ش

2/1:1 1/5267 5/2512 7/47 6/2754 3/52 1/242- 

4/1:1 6/5192 1/2526 6/48 5/2666 4/51 4/140- 

6/1:1 5/5129 6/2537 5/49 9/2591 5/50 3/54- 

8/1:1 4/5075 4/2547 2/50 2528 8/49 5/19 

1:2 5/5028 2556 8/50 5/2472 2/49 4/83 

 مستطیل 

 ج( -)ش

2/1:1 1/5446 9/2479 5/45 2/2966 5/54 3/486- 

4/1:1 6/5520 3/2466 7/44 3/3054 3/55 588- 

6/1:1 7/5583 8/2454 44 9/3128 56 1/674- 

8/1:1 8/5637 9/2444 4/43 9/3192 6/56 9/747- 

1:2 7/5684 4/2436 9/42 3/3248 1/57 9/811- 

 -3/516 7/54 2976 3/45 7/2459 6/5435 ضلعیشش

 -9/571 3/55 7/3001 7/44 8/2429 5/5431 ضلعیهشت

 -4/562 2/55 7/3007 8/44 3/2445 5453 شانزده ضلعی

 -1/554 1/55 6/3004 9/44 5/2450 1/5455 ضلعی ودوسی
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 (BTU/H/FT2)بندرعباس شهر در  موردمطالعههای انرژی دریافتی سطوح قائم فرم میزان: 9جدول 

 سرد یدورهدرصد  سرد یدوره کل انرژی فرم
 یدوره

 گرم

 یدورهدرصد 

 گرم

سرد و  یدورهتفاوت 

 گرم

 -1/4064 4/89 8/4607 6/10 7/543 5/5151 مربع

 مستطیل 

 غ( -)ش

2/1:1 5055 2/550 9/10 8/4504 1/89 6/3954- 

4/1:1 6/4974 6/555 2/11 4419 8/88 4/3863- 

6/1:1 5/4906 2/560 4/11 4/4346 6/88 2/3786- 

8/1:1 2/4848 1/564 6/11 1/4284 4/88 3720- 

1:2 7/4797 5/567 8/11 2/4230 2/88 7/3662- 

 مستطیل 

 ج( -)ش

2/1:1 5248 2/537 2/10 8/4710 8/89 6/4173- 

4/1:1 5/5328 8/531 10 6/4796 90 8/4264- 

6/1:1 5/5396 3/527 8/9 2/4869 2/90 4342- 

8/1:1 8/5454 3/523 6/9 5/4931 4/90 1/4408- 

1:2 4/5505 520 4/9 4/4985 6/90 5/4465- 

 -9/4193 1/90 4712 9/9 2/518 2/5230 ضلعیشش

 -7/4228 5/90 4/4726 5/9 8/497 2/5224 ضلعیهشت

 -5/4210 2/90 4726 8/9 4/515 4/5241 شانزده ضلعی

 -8/4220 2/90 1/4733 8/9 2/512 3/5245 ضلعی ودوسی

 

انرژی دریافتی سطوح قائم مربوط به فرم مستطیل با  میزانین تربیش، 9تا  7با توجه به نتایج حاصل از جداول 

 -. در مستطیل شمالیاستغربی  -نیز مربوط به فرم مستطیل با راستای شرقی ترینکمجنوبی و  –راستای شمالی

دریافت  تربیش زمانمدت( به دلیل بزرگی سطوح شرقی و غربی و 1:2تا  4/1:1های ابعادی ویژه در نسبتجنوبی )به

ها فرم این . لیکناست تربیشها گرم سال نسبت به سایر فرم یدورهتابش توسط این سطوح، میزان انرژی دریافتی در 

بر اساس دارند.  متفاوتی عملکرد گرم و سرد مواقع در انرژی خورشیدی کسب با رابطه در به دلیل تغییر زاویه سطوح

درصد از مواقع  10و  45، 68هرهای تبریز، یزد و بندرعباس به ترتیب در تغییرات دمای ساعتی، دمای روزانه هوای ش

در شهر بر همین اساس . استتر از حداقل دمای پایه آسایش درصد از مواقع سال گرم 90و  55، 32سال سردتر و در 

با توجه به . ستاهای گرم و در شهرهای یزد و بندرعباس برعکس ماه یدورهاز  تربیشهای سرد ماه یدورهتبریز 

ین میزان اختالف انرژی دریافتی بین تربیش، بهترین فرم ساختمان بر اساس موردمطالعههای مختلف شهرهای اقلیم

گرم  یدورهسرد و حداقل انرژی در  یدورهسرد و گرم سال و یا دریافت حداکثر میزان انرژی خورشید در  هایدوره

سرد، مربوط به فرم مستطیل با  یدورهین درصد دریافت انرژی در تربیش موردمطالعهگردد. در شهرهای تعیین می

گرم مربوط به فرم مستطیل با راستای  یدورهدر  درصد دریافت انرژی ینتربیشغربی بوده و برعکس  -راستای شرقی

فرم ساختمان در  ، بهترینشدهیینتع یضابطه به توجه با . لذااست( 1:2تا  4/1:1های ابعادی جنوبی )نسبت -شمالی

ترین فرم نیز با دریافت . نامناسباستفرم مربع  بعدازآنغربی و  -، مستطیل با راستای شرقیموردمطالعهشهرهای 

  .استجنوبی  -های سرد، فرم مستطیل با راستای شمالی یدورهحداقل انرژی در 

خارج و ضریب کلی انتقال حرارت اتالف و جذب حرارتی به عواملی از قبیل مساحت سطح، اختالف دمای داخل و 

، برای دو جسم با شرایط دمایی و ضریب هدایتی برابر، میزان انرژی اتالفی هفوری قانونها بستگی دارد. بر اساس رهجدا

رابطه مستقیمی با مساحت پوسته خارجی دارد. لذا در شرایط ثابت دمایی و ضریب هدایتی سطوح، با  شدهکسبو 

از  شدهکسبافزایش نسبت ابعادی فرم، میزان سطوح خارجی افزایش یافته و به همان نسبت میزان انرژی اتالفی و 
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 10                 ...                  و جهت باد ديساختمان بر اساس تابش خورش یريگو جهت یفرم، نسبت ابعاد یسازنهيبه

 

انرژی اتالفی در فصل سرد و میزان انرژی  نسبتی است که میزان ،یابد. نسبت ابعادی بهینه فرمها افزایش میجداره

بایست حداقل میزان ، میشدهتلفدر فصل گرم حداقل باشد. با توجه به اصل تعادل بین انرژی دریافتی و  شدهجذب

مربع فرم نسبت به  1:2تا  2/1:1های ابعادی نسبتغربی با  -فرم مستطیل شرقیسرد برای  یدورهدر  شدهجذبانرژی 

گرم نیز به  یدورهدر  شدهجذبدرصد و حداکثر میزان انرژی  06/1و  043/1، 027/1، 014/1، 004/1به ترتیب 

های سرد برای نسبت یدورهدرصد باشد. میزان انرژی دریافتی در  94/0و  957/0، 973/0، 986/0، 996/0ترتیب 

به ترتیب  یزد، در شهر 989/0و  991/0، 992/0، 995/0، 997/0مربع در شهر تبریز به ترتیب فرم مذکور نسبت به 

. لذا با است 044/1، 038/1، 03/1، 022/1، 012/1 بندرعباسو در شهر  024/1، 021/1، 017/1، 012/1، 007/1

، موردمطالعهدر شهرهای  سرد یدورهسرد، نسبت ابعادی بهینه در  یدورهدر  شدهکسبتوجه به میزان انرژی اتالفی و 

مربع در شهر فرم های مذکور نسبت به گرم برای نسبت یدوره. همچنین میزان انرژی دریافتی در است 2/1:1 نسبت

و  884/0، 906/0، 932/0، 963/0به ترتیب  یزد، در شهر 887/0و  903/0، 922/0، 943/0، 969/0به ترتیب  تبریز

. با توجه به کسب حداقل انرژی است 918/0و  93/0، 943/0، 959/0، 978/0به ترتیب  بندرعباسو در شهر  864/0

و در  1:2، در شهر یزد نسبت 8/1:1نسبت در شهر تبریز  گرم یدورهگرم، نسبت ابعادی بهینه در  یدورهگرمایی در 

درصد  × موردنیازانرژی دریافتی و حداکثر انرژی  بین )تفاوت" ی. با استفاده از رابطهاست 6/1:1نسبت  بندرعباس شهر

، بهترین نسبت ابعادی برای "سرد( یدورهدرصد  × موردنیازانرژی دریافتی و حداقل انرژی بین + )تفاوت گرم(  یدوره

. است 6/1:1 نسبتو بندرعباس یزد  هایدر شهر و 2/1:1یز نسبت تبرغربی، در شهر  -مستطیل با راستای شرقی

در  منتخبابعادی  نسبت غربی را بر اساس -دریافتی سطوح قائم فرم مستطیل شرقی انرژیمیزان  10جدول 

 دهد.نشان میهای مختلف جغرافیایی جهت
 (BTU/H/FT2)نسبت ابعادی بهینه  بر اساس غربی -مستطیل شرقی انرژی دریافتیمیزان : 10جدول 

 
 جنوب شرقی

180 
 جنوب غربی

120 135 150 165 165 150 135 120 

یز
بر

ت
- 

ت
سب

ن
 2/

1:
1

 

 8/4805 2/4785 8/4749 3/4684 7/4611 3/4684 8/4749 2/4785 8/4805 انرژی کل

 یدوره

 سرد

 7/3058 4/3035 6/3034 1/3024 6/2996 7/3084 5/3061 8/3040 9/3050 مقدار

 6/63 4/63 9/63 6/64 65 9/65 5/64 5/63 5/63 درصد

 یدوره

 گرم

 2/1747 8/1749 3/1715 2/1660 1/1615 6/1599 3/1688 4/1744 9/1754 مقدار

 4/36 6/36 1/36 4/35 35 1/34 5/35 5/36 5/36 درصد

 5/1311 6/1285 3/1319 8/1363 5/1381 1/1485 3/1373 4/1296 1296 تفاوت 
زد

ی
- 

ت
سب

ن
 6/

1:
1

 

 2/5603 3/5506 8/5384 6/5230 5/5129 6/5230 8/5384 3/5506 2/5603 انرژی کل

 یدوره

 سرد

 6/2396 7/2340 8/2392 5/2509 6/2537 2543 7/2465 1/2386 8/2403 مقدار

 8/42 5/42 4/44 48 5/49 6/48 8/45 3/43 9/42 درصد

 یدوره

 گرم

 7/3206 6/3165 2992 1/2721 9/2591 6/2687 1/2919 2/3120 5/3199 مقدار

 2/57 5/57 6/55 52 5/50 4/51 2/54 7/56 1/57 درصد

 -1/810 -9/824 -3/599 -6/211 -3/54 -6/144 -4/453 -1/734 -7/795 تفاوت

س
عبا

در
بن

- 
ت

سب
ن

 6/
1:

1
 

 4/5409 9/5296 8/5174 1/5015 5/4906 1/5015 8/5174 9/5296 4/5409 انرژی کل

 یدوره

 سرد

 3/418 1/424 7/499 3/580 2/560 1/551 8/463 6/479 1/536 مقدار

 7/7 8 7/9 6/11 4/11 11 9 1/9 9/9 درصد

 یدوره

 گرم

 1/4991 8/4872 2/4675 8/4434 4/4346 4464 1/4711 3/4817 3/4873 مقدار

 3/92 92 3/90 4/88 6/88 89 91 9/90 1/90 درصد

 -7/4572 -7/4448 -5/4175 -5/3854 -2/3786 -9/3912 -3/4247 -7/4337 -2/4337 تفاوت

 

ین میزان انرژی دریافتی سطوح قائم تربیش، بهینههای ابعادی ، در نسبت10با توجه به نتایج حاصل از جدول 

. با چرخش هر چه استنیز مربوط به جهت رو به جنوب  ترینکمو  غربی و جنوب شرقیدرجه  120ت امربوط به جه

 یابد. باسرد کاهش می یدورهگرم افزایش و در  یدورهفرم به سمت شرق و غرب، میزان انرژی دریافتی در  تربیش
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ین میزان اختالف تربیش، بهترین جهت استقرار ساختمان بر اساس موردمطالعهشهرهای های مختلف توجه به اقلیم

سرد  یدورهگرم و حداکثر در  یدورهدریافت حداقل انرژی در و یا سرد و گرم سال  هایدورهانرژی دریافتی بین 

 165جهت  ،تبریز ابعادی بهینه در شهر ، بهترین جهت برای نسبتشدهیینتع یضابطه به توجه با گردد. لذاتعیین می

 ردر شهابعادی بهینه  بهترین جهت برای نسبتاست. همچنین  درجه جنوب 180جهت  بعدازآنو  جنوب شرقیدرجه 

درجه جنوب  180جهت  ،و در شهر بندرعباس جنوب شرقیدرجه  165جهت  بعدازآنو  جنوب درجه 180، جهت یزد

 یدورهاز  تربیشهای سرد در شهر تبریز ماه یدوره با توجه به اینکه .است یجنوب غربدرجه  165جهت  بعدازآنو 

سرد های از بادهای غالب ماه بنا لذا در شهر تبریز محافظت ؛استیزد و بندرعباس برعکس  هایهای گرم و در شهرماه

در فضای داخلی و تهویه های گرم جهت ایجاد کوران های غالب ماهمندی از بادو در شهرهای یزد و بندرعباس بهره

 در تابش حداکثر افتیدر منظوربه. است یشرق درجه 90 سرد، یهاماه غالب باد جهت زیتبر شهر در .استضروری 

 بر. ردیگ قرار یغرب و یشرق یراستا در بنا یدگیکش است الزم سرد، یهاماه در غالب باد از بنا محافظت و سرد یدوره

 و( درصد 9/65) سال سرد یدوره در تابش حداکثر افتیدر لیدل به یشرق جنوب درجه 165 جهت اساس نیهم

 زیتبر شهر در ساختمان استقرار جهت نیبهتر ،یزمستان غالب باد از بنا یطول و یاصل یجبهه محافظت امکان نیچنهم

 جهت و بوده غرب درجه 270 و جنوب شرقی درجه 135 سمت از سرد یهاماه غالب یبادها جهت زدی شهر در. است

 گرم یهاماه در بادها نیا وزش. است نوسان در شمال غرب 315 و غرب درجه 270 نیب گرم یهاماه غالب یبادها

 زدی -عقدا و زدی -اردکان یهادشت سمت از گردوخاک دیشد یهاتوفان و گردوغبار با همراه( مرداد تا اسفند از) سال

 هاساختمان یداخل یفضاها وارد شده لتریف و کنترل کامالً و میرمستقیغ صورتبه است الزم و( 1389 دوار،یام) بوده

 حداقل از ترگرم سال مواقع از درصد 55 در و سردتر سال مواقع از درصد 45 در زدی شهر یهوا روزانه یدما. شود

 است الزم زدی شهر در بنا یریگجهت سال، گرم و سرد هایدوره نیب ینسب تعادل به توجه با. است شیآسا هیپا یدما

 گرم یهاماه در تابش حداقل افتیدر و یتابستان یبادها از یمندبهره و یزمستان سرد یبادها از محافظت اساس بر

 م،یده قرار شمال غربی درجه 315 یراستا در را ساختمان ،یتابستان غالب باد از استفاده منظوربه اگر لذا .ردیگ صورت

 در سال سرد مواقع از درصد 45 در بنا سال، گرم مواقع از درصد 55 در یتابستان غالب باد از مناسب یمندبهره رغمیعل

 گرم یدوره در یافتیدر یانرژ زانیم یطرف از. گرفت خواهد قرار( جنوب شرقی درجه 135) یزمستان غالب باد یراستا

 جنوب درجه 180 جهت از تربیش درصد 20 حدود ،شمال غرب درجه 315 و جنوب شرقی درجه 135 تاجه یبرا

 درجه 180 جهت از ترکم درصد 6 حدود ،جهات مذکور یبرا زین سرد یدوره در یافتیدر یانرژ زانیم نیهمچن. است

( درصد 5/50) سال گرم یدوره در تابش حداقل افتیدر لیدل به جنوب درجه 180 جهت اساس نیهم بر. است جنوب

 هایباد یشدهکنترل و میرمستقیغ تیهدا و یزمستان غالب باد از بنا یطول و یاصل یجبهه محافظت امکان نیچنهم و

 جهت بندرعباس شهر در .است زدی شهر در ساختمان استقرار جهت نیبهتر بنا، داخل به شمال غرب و غرب یتابستان

 و گرم یدوره در تابش حداقل افتیدر منظوربه لذا. است ایدر سمت از و جنوب درجه 180 گرم، یهاماه غالب باد

 الزم یداخل یفضاها در مناسب کوران و هیتهو امکان و( ایدر به ساحل و ساحل به ایدر) مطلوب یبادها از یمندبهره

 نیهم بر. باشد غالب باد یراستا بر عمود بنا یطول و یاصل یجبهه و بوده یغرب -یشرق یراستا در بنا یدگیکش است

 بر عمود نیچنهم و( درصد 9/65) سال گرم یدوره در تابش حداقل افتیدر لیدل به جنوب درجه 180 جهت اساس

 .است بندرعباس شهر در ساختمان استقرار جهت نیبهتر ،(ایدر به ساحل و ساحل به ایدر) مطلوب یبادها یراستا

 موردمطالعهدر شهرهای ها را بر اساس دریافت تابش و جهت باد غالب بندی استقرار ساختماننمودار اولویت 1شکل 

 دهد.نشان می
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 12                 ...                  و جهت باد ديساختمان بر اساس تابش خورش یريگو جهت یفرم، نسبت ابعاد یسازنهيبه

 

      
 موردمطالعهدر شهرهای بر اساس تابش و جهت باد غالب ها بندی استقرار ساختمان: اولویت1کل ش

 قرمز: اولویت سوم( )خط سبز: اولویت اول، خط آبی: اولویت دوم، خط

 و پيشنهادها گيرینتيجه -6

بر اساس انرژی تابشی و باد غالب در شهرهای  ساختماناستقرار بهینه  و جهت نسبت ابعادی ،جهت تعیین فرم

 ودوسی، شانزده ضلعی و ضلعیهشت، ضلعیشش ،مربع، مستطیل ازجمله هندسیفرم  شش، تبریز، یزد و بندرعباس

دریافتی سطوح قائم با استفاده از روش مستقیم قرار گرفت. میزان انرژی  موردبررسیبا مساحت و ارتفاع برابر  ،ضلعی

سرد و گرم سال  هایدورهجهت جغرافیایی و به تفکیک  32در  و های مختلفبرای ماه ،محاسباتی قانون کسینوس

نرژی دریافتی سطوح قائم مربوط به فرم مستطیل با ا میزانین تربیشکه دهد تحقیق نشان می نتایجمحاسبه گردید. 

 یدریافت بهینه منظوربه. استغربی  -نیز مربوط به فرم مستطیل با راستای شرقی ترینکمجنوبی و  –راستای شمالی

. استغربی  -فرم مستطیل با راستای شرقی یموردمطالعهترین فرم ساختمان در شهرهای مناسب ،انرژی خورشید

و  یزد هایدر شهر و 2/1:1نسبت  ،در شهر تبریز غربی -مستطیل با راستای شرقیفرم برای بهینه نسبت ابعادی 

جهت  ،در شهر تبریز مناسب استقرار ساختمان بر اساس تابش و جهت باد غالب جهت .است 6/1:1نسبت  بندرعباس،

 .استنوب جدرجه  180جهت و بندرعباس یزد  هایدر شهر و جنوب شرقیدرجه  165

 منابع -7

مدرس علوم  یفصلنامه) ریزی و آمایش فضا، برنامهیزد یتوفان و شدید بادهای رژیم از تحلیلی .(1389امیدوار، کمال ) -1

 .84-105، صص 1 یشماره، 14 یدوره، انسانی سابق(

 بخشیانرژساختمان بر مصرف  یهادر بدنه دیخورش یافتیتابش در تأثیر یبررس .(1392) نیشاه ،یدریبرزگر، زهرا و ح -2

 .45-56 ، صص1 یشماره، 18 یدوره ،یو شهرساز یمعمار -بایز یهنرها ینشریه ،یخانگ

مسکونی  بخش عملکردی در انرژی مصرف میزان بر شهر فرم تأثیر بررسی .(1393پور، خلیل و فروزان، نرجس )حاجی -3

 .17-26 ، صص4 یشماره، 19 یدورهمعماری و شهرسازی،  -هنرهای زیبا ینشریهشیراز(،  شهر موردی: )نمونه

شهر سبزوار با  یمسکون یهاساختمان یمیاقل یطراح .(1391مقدم، محمد ) یحسن و سلمان ،یلشکر د،یسع ،آبادیینحس -4

 .103-116 ، صص27 یشمارهسال دهم، ، توسعهو  ایجغراف بان،یساختمان و عمق سا یریگبر جهت تأکید

 یهابلوک تراکم و فرم تأثیر یسنجامکان و یبررس .(1390پور، هاشم )شارفیعیان، مجتبی، فتح جاللی، آرمان و داد -5

 .107-116 ، صص6 یشماره ،4 یدوره ،شهرآرماند، هشتگر دیجد شهر یمورد نمونه شهر، یانرژ مصرف بر یمسکون

، تهران در تابشی انرژی دریافت برای بلند ساختمان مناسب فرم .(1392شفیعی، مریم، فیاض، ریما و حیدری، شاهین ) -6

  .47-60 ، صص4 یشماره، 16 یدورهانرژی ایران،  ینشریه

های مسکونی با میزان بررسی رابطه فرم ساختمان .(1394بخش، حیدر و طحانیان، امیرحسین )ضرغامی، اسماعیل، جهان -7

 .63-76 ، صص4 یشماره، 18 یدورهانرژی ایران،  ینشریهدر اقلیم گرم و خشک شهر سمنان،  هاآنمصرف انرژی 

 آفتاب با تابش با رابطه در های شهر قیرساختمان جهت سازیبهینه .(1391حسین )زاده، منوچهر و عباسی، محمدفرج -8

 .43-60 ، صص35 یمارهشجغرافیایی سرزمین، سال نهم،  یفصلنامهکسینوس،  روش روابط از استفاده
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 .85-103 ، صص27 یشمارههفتم،  یدورهمناطق خشک،  ییای، مطالعات جغرافمییشرایط اقل

: یی موردمطالعهها در برابر تابش )ساختمان یریگجهت یسازنهیبه .(1396) یفرد، مهدینارنگ روزه،یف وند،یکرد علیکرم -10
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 ،6 یدوره ،یشهر مطالعات ،(شهر سپاهان :یی موردمطالعه) هیاول یانرژ مصرف یسازنهیبه یراستا در دیجد یمسکون

 .41-54 ، صص24 یشماره

14- Ahsan, T., Svane, O. (2010). Energy efficient design features for residential buildings in 

tropical climates: the Context of Dhaka, Bangladesh. Sustainable Architecture and Urban 

Development. 4, 183–202. 

15- AlAnzi, A., Seo, D., Krarti, M., (2009). Impact of building shape on thermal performance of 

ofiice, buildings in Kuwait. Energy Conversion and Management. 50, 822-828. 

16- Barzegar, Z., Heydari, Sh. (2012). Evaluuation of the effect of biulding orientation on 

achieved solar radiation-a NE-SW orientated case of urban residence in semi-arid climate. 

International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning. 22(2), 108-113. 

17- Cheung, C., Fuller, R., Luther, M. (2005). Energy-efficient envelope design for high-rise 

apartments. Energy and Buildings. 37(1), 37–48. 

18- Depecker, P., Menezo, C., Virgone, J., Lepers, S. (2001). Design of buildings shape and 

energetic consumption. Building and Environment. 36, 627–635.  

19- Gratia, E., De Herde, A. (2002). Design of low energy office buildings. Energy and 

Buildings. 35, 473-491. 

20- Ihm, P., Krarti, M. (2012). Design optimization of energy efficient residential buildings in 

Tunisia. Building and Environment. 58, 81–90. 

21- IRIMO, Islamic Republic of Iran Meteorological Office, Data Center, Tehran. 

http://www.irimo.ir/far/wd/2703.  

22- McKeen, P., Fung, A.S. (2014). The effect of building aspect ratio on energy efficiency: A 

case study for multi-unit residential buildings in Canada. Buildings. 4, 336-354. 

23- Mirrahimi, S., Mohamed, M.F., Haw, L.C., Ibrahim, N.L.N., Yusoff, W.F.M., Aflaki, A. 

(2016). The effect of building envelope on the thermal comfort and energy saving for high-

rise buildings in hot-humid climate. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 53, 1508–

1519. 

24- Ourghi, R., Al-Anzi, A., Krarti, M. (2007). A simplified analysis method to predict the 

impact of shape on annual energy use for office buildings. Energy Conversion and 

Management. 48(1), 300–305. 

25- Watson, D., Labs, K., (1983). Climate design: Energy efficient building principles and 

practices. McGraw-Hill, New York, 37. 

26- Wei, L. Tian, W., Zuo, J., Yang, Zh., Lui, Y., Yang, S. (2016). Effects of building form on 

energy use for buildings in cold climate regions, Procedia Engineering, 146: 182-189. 

27- Yıldız, Y., Arsan, Z.D. (2011). Identification of the building parameters that influence 

heating and cooling energy loads for apartment buildings in hot-humid climates. Energy 

36(7), 4287–4296. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1401-fa.html
http://www.tcpdf.org

