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 چکیده

-با توجه به رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و بهبود روز افزون سطح و تغییر سبک زندگی، مصرف انرژی در ساختمان 

ی شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شدت دستخوش افزایش است. در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی در ها

ها کمک آلودگیتواند بدون کاهش کیفیت زیستی به کاهش مصرف انرژی و پیامد آن کاهش طراحی ساختمان می

سازی مصرف سوخت در شهر اری موثر جهت بهینهیابی بهینه بنا به عنوان راهکفراوانی نماید. هدف از این پژوهش جهت

های هواشناسی میانگین کمینه و بیشینه دما و کمینه و بیشینه باشد. در همین رابطه نخست با  بکارگیری دادهشیراز می

و های همدمای د(، با استفاده از شاخص دمای مؤثر و رسم منحنی1069-6353ساله ) 55رطوبت نسبی روزانه در بازه زمانی 

ساعته به نیاز سنجی زیست اقلیمی ساختمانی در شهر شیراز پرداخته شد. سپس با استفاده از روش محاسباتی قانون کسینوس 

های پژوهش بررسی وضعیت زیست اقلیمی های سال برآورد شد. بر اساس یافتهمیزان انرژی دریافتی از سطوح قائم طی ماه

درصد موارد نیاز به سرمایش در ساختمان  3به گرمایش احساس و تنها در درصد موارد در سرزمین پژوهش نیاز  97در 

های بهینه برای باشد جهتاحساس شده است. با در نظر گرفتن این نکته که نیاز اصلی در شهر شیراز نیاز به گرمایش می

یز جهت جنوب به دلیل ها ناستقرار ساختمان جهات جنوب، جنوب خاوری و جنوب باختری برآورد شد. از میان این جهت

تر انرژی در مواقع گرم سال به عنوان جهت بهینه مشخص شد. جذب حداکثر انرژی در مواقع سرد سال و جذب کم

دهد در شرایط موجود رعایت چنین اندازی محاسبه شد که نشان میها به جهت پرهیز از سایههمچنین فاصله بهینه ساختمان

 تواند سودمند باشد.اما در مورد بناهای نوساز رعایت آن مینماید ای امکان پذیر نمیفاصله
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 مقدمه

باشد. چرا موضوع آب و هوا در بحث توسعه پایدار، از مباحث اساسی و تعیین کننده می

های فسیلی و صوصاً انرژیکه موضوع توسعه پایدار، صرفه جویی در مصرف انرژی، خ

تجدید ناپذیر بوده و بنابراین، طراحی اقلیمی بناها و کالبد شهرها، نقش به سزا و تعیین 

های آینده خواهد ای در کاهش مصرف سوخت و در نتیجه حفظ آن برای نسلکننده

(. انرژی شالوده حرکت و توسعه هر جامعه است. 601: 6937داشت )شقاقی و مفیدی، 

معنا که هر گاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد، توسعة اقتصادی  به این

-ترین نهاده(. انرژی یکی از مهم699: 6933نیز میسر خواهد شد )سجادیان و سجادیان، 

های توسعه و از عوامل اصلی تولید است. تأمین امنیت عرضه انرژی در دنیا از مسائل 

باشد. در کنار محور مدیریت سمت عرضه ها میراهبردی پیش روی تمامی دولت

آید، مدیریت سمت تقاضای انرژی است تر از آن نامی به میان میانرژی، بخشی که کم

 (.171: 6933)مبینی و همکاران، 

یکی از ضروری ترین نیازهای انسان، سرپناه مناسب و مسکن است تا از وی در شرایط 

از یکجانشینی بشر همواره تالش نموده تا سخت آب و هوایی حفاظت نماید. از آغ

ترین سازگاری بنا با آب و هوا را فراهم سازد و از عوامل و عناصر آب و هوا در بیش

(. اگر بناهای انسان 611: 6936جهت تامین آسایش استفاده کند )مدیری و همکاران، 

ند، هم کنساخت با این عوامل مهم هماهنگ باشند، هم آسایش انسان را فراهم می

(. 113: 6939نژاد، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت )سعیدی و طوالبی

های انسانی بتواند بیالن حرارتی خود را شود که اندامهمسازی مسکن با اقلیم موجب می

مطلوب حفظ کرده و دچار مازاد یا کمبود انرژی نشود )حیدری و همکاران، در حد

اند ضرورت بر اساس اصول طراحی اقلیمی ساخته شدههایی که (. ساختمان31: 6936

دهند و در عوض از انرژی طبیعی گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می

های (. حتی در اقلیم6: 6935کنند )عیوضی، موجود در اطراف ساختمان استفاده می
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زدیک توان از طریق سازه و شکل ساختمان و محیط خارجی نبسیار نامساعد می

(. از 601: 6933پور و طاهری، ساختمان، مصرف انرژی را پایین نگه داشت )صفایی

-جمله الگوهای طراحی اقلیمی که نقشی بسزا در کاهش مصرف انرژی دارد، جهت

تواند مقدار جذب گیری ساختمان میجهت گیری بهینه بنا در برابر تابش خورشید است.

 (. 611: 6936همکاران،  تابش خورشید را تعیین کند )مدیری و

ها شهری پایدار، سازگاری و هماهنگ بودن آن هایهای اساسی محیطیکی از ویژگی

(. مطالعات نشان داده 19: 6933بیگلو و محمدی، های اقلیم محلی است )شیخبا ویژگی

که عدم توجه به اقلیم و عدم بازتاب آن در ابنیه، استفاده از سیستم مکانیکی برای تامین 

ها را بالمانع ساخته که این امر نه تنها سبب افزایش هزینه شرایط آسایش در ساختمان

خانوار بوده، تخریب محیط زیست را نیز به همراه داشته است. با توجه به اینکه در حدود 

رسد، درصد کل انرژی مصرفی هر کشور به مصرف فضاهای مسکونی می 10تا  65

انرژی در این قسمت منوط به بهسازی بازده  برداشتن گامی در جهت کاهش مصرف

ها است که منجر به صرفه جویی در منابع محدود طبیعی و حفظ حرارتی ساختمان

(. بنابراین، شناخت، درك و 71: 6931محیط زیست خواهد شد )افشاری و تقوایی، 

ریزی و طراحی کنترل تاثیرات اقلیمی مناطق شهری، پیش نیازی اساسی برای برنامه

ها، مورد توجه رود که الزم است قبل از عملیاتی کردن طرحضاهای شهری به شمار میف

(. با در نظر 19: 6933بیگلو و محمدی، ریزان و طراحان قرار گیرد )شیخویژه برنامه

گرفتن این مسئله که نخستین گام در طراحی شهری، کاربست مالحظات آب و هوایی 

نماید. قلیم نیز به عنوان یک عامل مضاعف عمل میاست و در دهه اخیر مسئله تغییر ا

صرف نظر از علل تغییرات آب و هوایی، نیاز به سازگاری ساختمان به طوری که بتواند 

 Barbhuiya et)با دماهای باالتر و تغییرات در میزان بارش انطباق پیدا کند وجود دارد 

al, 1069: 631). 
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حث مربوط به شرایط آسایش درون بنا و های بسیاری تاکنون در زمینه مباپژوهش

گیری بنا در برابر تابش به طراحی بنای همساز با آب و هوا به ویژه با تأکید بر جهت

انجام رسیده است. 

(، روشی را ارائه داد که در آن با استفاده از نقاله محاسب انرژی خورشیدی 6331الگی )

خورشید در هر ساعت از روز بر  ای کهو دیاگرام موقعیت خورشید، تغییرات انرژی

توان برآورد کرد این روش به روش کند را میدیوارهای مختلف ساختمان تابش می

ای با عنوان ( در مقاله6331)  6(. مالیک6919نموداری الگی نیز مشهور است )کسمایی، 

آسایش حرارتی و طراحی ساختمان در آب و هوای گرمسیری در زمینه مسکن 

های چند داد که طراحی ساختمان در مناطق شهری با افزایش ساختمان بنگالدش نشان

ها ضخامت دیوار و قرار گرفتن در معرض طبقه همراه بوده است که در طراحی آن

( در 1003همکاران )و  1تابش سهم قابل توجهی را در آسایش محیط دارند. کالرك

ای را انجام ای مطالعهخانهرابطه با اقلیم معماری با محوریت کاهش تولید گازهای گل

گیری از انرژی خورشیدی ( جهت بهره1060) 9اند. همچنین گوپتا و کالکانکارداده

برای رسیدن درجه حرارت ساختمان به درجه حرارت آسایش در هند طرحی را ارائه 

اند که این بهره گیری از شکل، جهت گیری و انتخاب مواد ساخت دادند و تأکید کرده

 پذیرد.ثیر میو ساز تأ

پذیری منابع تجدیدناپذیر انرژی در ایران نیز های موجود در زمینه کاهش و پایاننگرانی

گیری از شرایط آب و هوایی در های بسیاری در راستای بهرهساز انجام پژوهشزمینه

-ها توجه خود را به جهتسازی مصرف انرژی بوده است. بخشی از این پژوهشبهینه

 اند. ها معطوف داشتهاختمانگیری بهینه س

گیری ساختمان و بررسی جهت مناسب بنا در برابر ( در ارتباط با جهت6916طاهباز )

گیری از گرمای تابشی پژوهشی را به انجام رسانده است. در این پژوهش تابش و بهره

                                                 
1 - Mallik 
2 - Clarke 
3 - Gupta and Kaleqankar 
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جهت بهینه ساختمان برای تعدادی از شهرهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. 

( در پژوهشی تحت عنوان طراحی اقلیمی به بررسی عناصر و عوامل آب 6971یان )قباد

های او در این زمینه ترین بررسیو هوایی مؤثر در آسایش بنا پرداخته است و از شاخص

( نیز در 6933باشد. رازجویان )گیری بهینه بنا در برابر تابش میپرداختن به جهت

معماری همساز با آب و هوا افزون بر بررسی پژوهشی تحت عنوان آسایش در پناه 

گیری ساختمان در برابر تابش مواردی چون دماهای مؤثر در آسایش درون بنا به جهت

توان به کارهای )لشکری و پورخادم نمین، آفتاب و باد پرداخته است. در همین راستا می

و همکاران،  ؛ لشکری6936آبادی و همکاران، ؛ حسین6930؛ موزرمی و لشکری، 6931

گیری بهینه بناهای ساختمانی شهرهای اردبیل، اهواز، (، به ترتیب در پیوند با جهت6936

سبزوار و سقز در برابر تابش اشاره کرد. در هر  سه مورد پس از نیازسنجی حرارتی 

های دمایی آسایش در فضاهای درون بنا، الگوی مناسب برای ساختمان و تعیین آستانه

( در پژوهشی به ارزیابی 6930پروانه و همکارن )تمان ارائه شده است. گیری ساخجهت

های وضعیت آسایش آب و هوایی در درون ساختمان شهر الیگودرز پرداختند، یافته

معماری همساز با اقلیم، نیاز گرمایشی قابل تامین با رعایت اصول  پژوهش نشان داد

( جهت 6936یری و همکاران )مد است، اما نیاز به وسایل گرمایشی ضروری است.

اند. در این پژوهش از شیوه ها در شهر گرگان را بررسی کردهاستقرار مناسب ساختمان

نموداری الگی جهت برآورد ساعتی تابش بر سطوح قائم شهر گرگان استفاده شده 

های منطقه پنج ( به بررسی معماری ساختمان6939. حبیبی خامنه و محمدی )است

که  های پژوهش نشان دادبر اساس عناصر آب و هوایی پرداختند، یافته شهرداری تهران

 -راستای خاوری جنوبی با کشیدگی در -جهت استقرار مناسب ساختمان جهت شمالی

( شرایط حرارتی در مناطق گرم و خشک و 6939باشد. کامیابی و همکاران )باختری می

رسی قرار دادند. لشکری و محمدی همچنین تاثیر آن بر معماری شهر گرمسار را مورد بر

( در پژوهشی به تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت گیری دیوار 6931)

 در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهر گرمسیری الر پرداختند.
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با توجه به مطالب بیان شده هدف این پژوهش محاسبه بهترین جهت استقرار بنای 

سیدن به باالترین میزان آسایش حرارتی )سرمایشی و گرمایشی( در ساختمان برای ر

 باشد.طول سال در شهر شیراز می
 

 روش تحقیق

دقیقه خاوری و عرض  99درجه  51شهر شیراز مرکز استان فارس با طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی قرار گرفته است. این شهر با میانگین ارتفاع  91درجه و  13جغرافیایی 

با میانگین  1060الی  6356ر از سطح دریا، بر اساس طول دوره آماری سال مت 6500

گراد، بر اساس درجه سانتی 63متر و میانگین ساالنه دمایی میلی 997ساالنه بارش 

در جنوب باختری ایران  6513159( با جمعیتی بالغ بر 6930آخرین سرشماری سال )

( 6عیت منطقه مورد مطالعه در )شکل (. موق53: 6936واقع است )احمدی و همکاران، 

 نشان داده شده است.

 

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 
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های منطقه مورد مطالعه، نخست آمار مربوط برای بررسی شرایط زیست اقلیمی ساختمان

میانگین کمینه و های آب و هوایی میانگین کمینه و بیشینه دما و همچنین به فراسنج

( از ایستگاه همدید شهر شیراز از 1069-6353ساله ) 55بیشینه رطوبت نسبی طی دوره 

سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. سپس میزان انرژی دریافتی توسط سطوح 

های و ساعات مختلف، بر اساس طول و قائم، زاویه و جهت تابش آفتاب در جهت

 ردید. عرض جغرافیایی محل محاسبه گ

های زیست اقلیمی روش تحقیق در این بررسی، با استفاده از روابط ریاضی و شاخص

 شود.است که در زیر به آن اشاره می

شناسایی وضعیت اقلیمی یک محل و تحلیل نیازهای اقلیمی از نظر آسایش انسان و 

: 6933است )طاهباز، کاربرد مصالح ساختمانی یکی از مقدمات طراحی همساز با اقلیم 

های وضعیت گرمایی دمای ترین شاخصترین و در عین حال رایج(. یکی از قدیمی16

باشد که نخست در دهه دوم قرن بیستم توسط انجمن مهندسان تأسیسات می 6مؤثر

به وضعیت زیست  یابیجهت دست( به همین منظور 6917ارائه شد )رازجویان،  1امریکا

های ر استفاده شد. در این راستا با انتقال دادهاقلیمی ساختمانی از شاخص دمای مؤث

 -نمودار زمانمربوط به میانگین کمینه و بیشینه دمای روزانه طی دوره مورد مطالعه بر 

  های سال محاسبه شد.دما، دماهای دوساعته برای ماه

( دماهای مؤثر بیشینه و 6پس از محاسبه مقادیر دماهای دو ساعته با استفاده از رابطه )

کمینه برای هر ماه محاسبه شد و به مانند روش پیشین دماهای مؤثر دو ساعته استخراج 

 گردید.

 

                                            (      6رابطه)

                                        

                                                 
1 - Effective Temperature 
2  -American Society of Plumbing Engineers (ASPE) 



 یوند، نارنگی فردکرمی کرد عل/ .... هاگیری ساختمانسازی جهتبهینه  103

 

شینه و کمینه( بر ، میانگین دما )بیTگراد، ، دمای مؤثر بر حسب درجه سانتیET که

)رازجویان، باشد ، رطوبت نسبی بر حسب درصد میRHگراد، حسب درجه سانتی

6917). 

های همدمای دوساعته ترسیم منحنی Surferافزار سپس توسط این ارقام و در محیط نرم

گردید. با توجه به این منحنی به نیاز سنجی زیست اقلیمی ساختمانی در منطقه مورد 

 ته شد و همچنین دماهای آستانه حرارتی مشخص گردید.مطالعه پرداخ

 محاسبه میزان انرژی دریافتی توسط سطوح قائم:

میزان تابش مورد نیاز هر ساختمان با توجه به نوع آن ساختمان و شرایط اقلیمی محل 

ترین استقرار بنا در برابر تابش آفتاب از مهم(. جهت 6973بایستی تعیین شود )کسمایی، 

جا که شدت تابش خورشید دستیابی به آسایش در فضاهای داخلی است. از آن هایراه

قرار گیرد که حداکثر تابش دریافتی در سطوح مختلف بنا متفاوت است، بنا باید طوری 

 (. 100: 6933داشته باشد )نمازیان،  را در زمستان و حداقل آن را در تابستان

های ل در سطوح مختلف روشبه منظور محاسبه انرژی حرارتی خورشیدی حاص

ها، روش محاسباتی است که به قانون گوناگونی تدوین شده است. از جمله این روش

ها نیز مشهور است. این قانون برای میزان انرژی دریافتی توسط سطوح قائم کسینوس

 ( قابل محاسبه است.1پیشنهاد شده است و از رابطه )

 

                                                                                                                           (                  1رابطه)

، شدت تابش روی سطح عمود بر تابش In، شدت تابش روی سطح، Isدر این رابطه، 

در رابطه  Inاسبه زاویه میان شعاع  خورشید و خط عمود بر سطح برای مح، θخورشید، 

(، آورده 9(، از روش پیشنهادی استیفنسون استفاده شده است. این روش در رابطه )1)

 شده است.

                                                                                 (                                        9رابطه)
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، حرارت حاصل از تابش مستقیم و عمودی آفتاب بر حسب In، در رابطه باال
1BTU/h/ft ،I ،رقم ثابت خورشیدی ،α ،ضریب خاموشی ،h ،زاویه تابش خورشید ،

(، حاصل 1، که زاویه میان شعاع خورشید و خط عمود بر سطح است از رابطه )θمقدار 

 شود،می

 Cos θ = cos(β) cos(Ψ) - cos(Ф)                    (                 1رابطه )

 

، زاویه β، زاویه میان تالقی پرتوهای خورشید با خط عمود بر سطح، θدر این رابطه، 

های ساعت از سمت شمال و ، زاویه جهت دیوار که در جهت عقربهΨتابش خورشید، 

 (.6930ان و فیض، جهت تابش )قبادی، زاویه Фشود، گیری میبر حسب درجه اندازه

 ها:تعیین حداقل فاصله بین ساختمان

ها برای جلوگیری از تشکیل سایه که به ویژه به منظور تعیین حداقل فاصله بین ساختمان

 شود.( استفاده می5کند از رابطه )در مواقع سرد سال اثرات نامطلوبی ایجاد می

                                                                                                                                                                    (5رابطه)

 

فاصله بین باالترین نقطه بام یک خانه تا نمای دیگر برای اجتناب از  Xدر این رابطه، 

در ، ارتفاع تا باالترین نقطه بام  h،خورشیدارتفاع  θسایه اندازی با زاویه تابش معین، 

 برای ظهر روز اول ماه ژانویه در نظر گرفته شده است.  θاین رابطه مقدار 

 
 ها تحقیقیافته

 بررسی وضعیت زیست اقلیمی

چنانچه اشاره شد وضعیت زیست اقلیمی منطقه از راه دستیابی به دماهای دو ساعته، 

های همدمای دوساعته مورد سپس ترسیم منحنیمحاسبه دماهای مؤثر دو ساعته و 

 ( بر اساس مقادیر دمای دو ساعته تنظیم شده است.6ارزیابی قرار گرفت. جدول )

 دهد.دمای دو ساعته برای منطقه مورد مطالعه را نشان میهم ( منحنی1شکل )همچنین 
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 شیراز گراد شهر: مقادیر دمای دوساعته برای هر ماه بر حسب درجه سانتی6جدول 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه ساعت

2 2 5.3 7 8..1 8..7 87.8 81 81.5 83.. 8..2 7.8 5 

. 8.7 2.1 6 8. 85.1 86.5 81 87.1 8..5 8. 6.3 2 

6 ..7 2.3 3.3 1.5 85.2 83.1 87.6 87.5 85.1 1.7 3.2 8.7 

1 2 5.. 6.7 8..5 8..5 86.1 81.3 81.5 83 8..1 6.1 2.3 

8. 1 1.1 82.2 83.. 81.3 22.2 25.1 25.. 2..1 86.1 82.1 1 

82 88 82.5 8..2 81.. 22.5 23.2 26.6 26.5 2. 2. 83.1 82 

8. 88.7 85.6 86.. 81.1 25.7 26.1 21.2 27.6 23.5 28.1 87.5 85.. 

86 88.. 82.1 83.1 81 25 26 27.5 27 2..7 2..1 86.3 82.7 

81 1.1 8..2 85.5 86.3 2..3 25.5 2..1 2..3 22 81 8. 8. 

2. 6 7 8..2 83 81 2..7 22.2 28.1 81.8 83 88 6.5 

22 ..2 3.1 1 82.6 86.3 81.8 28 2..3 87.6 85.5 1.5 ..7 

2. 5 ..5 7.7 88.3 83.3 81 81.1 81.3 86.. 82.2 1.8 5.1 

 
 

 
 

گراد طی دوره : منحنی همدمای مؤثر دو ساعته شهر شیراز بر اساس درجه سانتی1شکل 

 1069-6353آماری 

درصد مواقع در منطقه مورد مطالعه نیاز به  7/3( بیانگر آن است که در 1شکل )

درصد استفاده از انرژی فعال 5/61شود، گرمایش مکانیکی احساس می

گرمایش غیر فعال خورشیدی مورد نیاز درصد نیز نیاز به  9/65خورشیدی و 
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درصد مواقع شرایط مناسب در فضاهای بسته وجود داشته است.  3/10باشد. می

مندی از شرایط آسایش به صورت طبیعی غالب بوده درصد از اوقات بهره 5/61

درصد نیز نیاز به سایه و ایجاد کوران و سرمایش ساختمان احساس  3و همچنین 

 شده است. 
 

 ستقرار ساختمان در رابطه با تابشجهت ا
ترین میزان تر گفته شد بهترین جهت استقرار بنا، جهتی است که بیشکه پیشهمچنان

ترین میزان انرژی در انرژی دریافتی در سطوح قائم را برای فصل سرد و پیآمد آن کم

رار گیری فصل گرم با توجه به زاویه تابش را دریافت کند. به عبارتی دیگر جهت بهینه ق

آن را فراهم  زیست اقلیمی ساکنانبنا جهتی است که بتواند به صورت طبیعی نیازهای 

نماید. به همین منظور انرژی دریافتی از سطوح قائم برای همه روزهای سال، مواقع گرم 

( 1( الی )1گیری شد. نتایج بدست آمده در جداول )جهت اندازه 11و سرد سال و در 

 ارائه شده است. 

روزهای سال بر اساس انرژی دریافتی توسط سطوح قائم شهر شیراز در همه . 1دولج

  (1BTU/H/FTساعات نظری )

 جهت دیوار ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

     
63.91 10.01 

     
 شمال

    
16.33 613.1 70.09 51.77 

    
65 

   
96.1 101.1 903.1 133.1 106.1 75.73 

   
90 

   
671.9 997.1 111.6 169.9 991.7 111.1 16.55 

  
15 

91.61 71.19 11.01 906.7 111.3 561.3 133.3 116.63 195.1 613.3 11.51 17.6 10 

673.6 160.3 670.1 160.5 511.6 513.1 550.5 563.5 571.5 901.1 635.3 633.51 75 

 خاوری 963.03 961.0 111.1 173.1 511.5 511.5 539.1 519.3 136.9 907.1 995 903.6

167.0 191.1 119.1 593.7 517.6 553.9 510.6 517 791 503.5 101.3 111.37 605 

137.5 503 560.3 513.9 596.7 135.1 173.3 599.6 793.1 516.3 179.3 505.53 610 

511.6 515.0 519.6 511.5 110.6 933.7 935.0 370.3 131.3 575.3 503.7 513.39 695 

559.1 511.3 577.6 110.6 957.6 171.3 111.3 910.3 101.1 550.1 503.3 551.16 650 

515.1 507.1 556.7 911.9 113.3 691.1 611.7 191.1 113.1 137.3 171.9 515.15 615 

116.9 195.3 133.3 117.1 31.36 
  

 جنوب 153.13 107.1 936.3 901.6 36.35

515.1 507.1 556.7 911.9 113.3 691.1 611.7 191.1 113.1 137.3 171.9 515.15 -615 

559.1 511.3 577.6 110.6 957.6 171.3 111.3 910.3 101.1 550.1 503.3 551.16 -650 

511.6 515 519.6 511.5 110.6 933.7 935 370.3 131.3 575.3 503.7 513.39 -695 
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137.5 503 560.3 513.9 596.7 135.1 173.3 599.6 793.1 516.3 179.3 505.53 -610 

167 191.1 119.1 593.7 517.6 553.9 510.6 517.6 791.0 503.5 101.3 111.37 -605 

 باختری 963.03 961 111.1 173.1 511.5 511.5 539.1 519.3 136.9 907.1 995.0 903.6

673.6 160.3 670.1 160.5 511.6 513.1 550.5 563.5 571.5 901.1 635.3 633.51 -75 

91.61 71.1 11 906.7 111.3 561.3 133.3 116.6 195.1 613.3 11.51 17.6 -10 

   
671.9 997.1 111.6 169.9 991.7 111.1 16.55 

  
-15 

   
96.1 101.1 903.1 133.1 106.1 75.73 

   
-90 

    
16.33 613.1 70.09 51.77 

    
-65 

 

میزان انرژی دریافتی توسط سطوح قائم در مواقع گرم سال بر اساس ساعات   :9جدول 

 (1BTU/H/FT نظری )بر حسب
دسام

 بر

نوام

 بر
 اکتبر

سپتام

 بر
 جهت دیوار ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست

  
      17 20     

   
 شمال

  
    22 190 90 19   

   
65 

  
9 31 209 303 300 202 27 

   
90 

  
102 192 339 622 613 333 122 

   
15 

  
173 302 661 111 677 661 266 

   
10 

  
292 611 122 123 111 120 310 

   
75 

  
331 671 126 133 121 123 316 

   
 خاور

  
392 137 129 113 160 129 391 

   
605 

  
333 167 132 671 697 133 327 

   
610 

  
323 123 620 377 331 391 337 

   
695 

  
323 620 319 291 221 321 231 

   
650 

  
222 322 230 132 129 236 212 

   
615 

  
131 263 39     72 121 

   
 جنوب

  
222 322 230 132 129 236 212 

   
-615 

  
323 620 319 291 221 321 231 

   
-650 

  
323 123 620 377 331 391 337 

   
-695 

  
333 167 132 671 697 133 327 

   
-610 

  
392 137 129 113 160 129 391 

   
-605 

  
331 671 126 133 121 123 316 

   
 باختر

  
292 611 122 123 111 120 310 

   
-75 

  
173 302 661 111 677 661 266 

   
-10 

  
102 192 339 622 613 333 122 

   
-15 

  
9 31 209 303 300 202 27 

   
-90 

  
    22 190 90 19   

   
-65 
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ساعات  سرد سال در شهر شیراز بر اساسانرژی دریافتی از سطوح قائم مواقع  :1جدول 

 (1BTU/H/FTنظری )

راکتب نوامبر دسامبر برسپتام   
آگوس

 ت

جوال

 ی

ژوئ

 ن
 می

آوری

 ل
 ژانویه فوریه مارس

جهت 

 دیوار

            
 شمال

            
65 

            
90 

32 3 69 
     

92 96 72 31 15 

213 133 111 
     

192 112 192 219 10 

630 672 212 
     

292 327 329 627 75 

219 213 333 
     

 خاور 219 199 123 326

336 363 371 
     

327 972 939 336 605 

1072 1012 622 
     

337 
101

3 
733 

107
1 

610 

1293 1232 626 
     

332 
117

7 

111

1 

136

3 
695 

1613 1390 373 
     

310 
136

3 

123

0 

161

3 
650 

1101 1619 366 
     

273 
163

3 

132

1 

110

1 
615 

1131 1639 229 
     

219 
162

3 

133

3 

113

1 
 جنوب

1101 1619 366 
     

273 
163

3 

132

1 

110

1 
-615 

1619 1390 373 
     

310 
136

3 

123

0 

161

3 
-650 

1293 1232 626 
     

332 
117

7 

111

1 

136

3 
-695 

1072 1012 622 
     

337 
101

3 
733 

107

1 
-610 

336 363 371 
     

327 972 939 336 -605 

219 213 333 
     

 باختر 219 199 123 326

630 672 212 
     

292 327 329 627 -75 

213 133 111 
     

192 112 192 219 -10 

32 3 69 
     

92 96 72 31 -15 

            
-90 

            
-65 

 

های درج شده در جداول مذکور بیانگر مقادیر نظری دریافت گفتنی است که اندازه

های انرژی در سطوح قائم است. مقادیر واقعی انرژی دریافتی تنها از راه نصب دستگاه

نزدیک به واقعیت، تعداد ساعات گیری قابل محاسبه است. برای تعیین مقدار اندازه

آفتابی به طول روز هر ماه تقسیم شده و درصد ساعات آفتابی برای هر ماه محاسبه شده 
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(. با ضرب این مقدار در مقادیر نظری انرژی دریافتی )لشکری و 5است )جدول 

دیک به واقع دریافت انرژی سطوح قائم در عرض (؛ مقادیر نز73: 6936همکاران، 

( برای 1دست آمده در چارچوب جدول ) جغرافیایی شیراز بدست آمده است. نتایج به

 ( مواقع سرد سال ارائه شده است.3( مواقع گرم سال و جدول )7همه سال، جدول )

 درصد ساعات آفتابی در شهر شیراز :5جدول 

هژانوی  هفوری  ئنژو می آوریل مارس  برسپتام آگوست جوالی  راکتب   نوامبر 
دسام

 بر

ساعات 

 آفتابی
22222 21522 25222 252 023 022 023 252 22022 22223 22122 22225 

 013 023222 052220 022233 230 222 215 211 020 052 222 013 طول روز

درصد 

ساعات 

 آفتابی

3223 3222 3221 3232 3222 3222 3222 3232 3222 3222 3.32 3220 

: انرژی دریافتی از سطوح قائم بر اساس ساعات آفتابی برای همه سال 1جدول 

(BTU/H/FT1) 
دسام

 بر
 اکتبر نوامبر

سپتام

 بر
 جهت دیوار ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست

 شمال      19 12     

    67 107 13 66     65 

   26 123 179 210 119 12    90 

   131 221 293 361 220 133 11   15 

22 10 13 239 310 327 619 366 300 120 63 33 10 

127 161 163 322 611 326 620 601 373 219 163 133 75 

 خاور 226 229 277 623 637 691 393 666 332 213 231 226

303 301 311 623 662 319 611 662 102 320 279 300 605 

321 311 623 631 613 319 600 612 110 379 362 311 610 

371 392 691 610 322 211 322 297 697 609 391 339 695 

602 392 633 321 231 192 221 231 612 337 391 371 650 

331 310 622 233 131 31 102 133 326 361 362 327 615 

 جنوب 322 279 299 210 92 0 0 23 176 607 301 331

331 310 622 233 131 31 102 133 326 361 362 327 -615 

602 392 633 321 231 192 221 231 612 337 391 371 -650 

371 392 691 610 322 211 322 297 697 609 391 339 -695 

321 311 623 631 613 319 600 612 110 379 362 311 -610 

303 301 311 623 662 319 611 662 102 320 279 300 -605 

 باختر 226 229 277 623 637 691 393 666 332 213 231 226
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127 161 163 322 611 326 620 601 373 219 163 133 -75 

22 10 13 239 310 327 619 366 300 120 63 33 -10 

   131 221 293 361 220 133 11   -15 

   26 123 179 210 119 12    -90 

    67 107 13 66     -65 

 

: انرژی دریافتی از سطوح قائم بر اساس ساعات آفتابی برای دوره سرد سال 7جدول 

(BTU/H/FT1) 

 جهت دیوار ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

            
 شمال

            
65 

  
2 

     
1 

   
90 

  
19 

     
92 11 

  
15 

22 10 103 
     

136 120 63 33 10 

127 161 163 
     

139 219 163 133 75 

226 231 193 
     

 خاور 226 229 277 229

303 301 171 
     

212 320 279 300 605 

321 311 172 
     

217 379 362 311 610 

371 392 139 
     

267 609 391 339 695 

602 392 122 
     

222 337 391 371 650 

331 310 136 
     

130 361 362 327 615 

331 301 72 
     

 جنوب 322 279 299 122

331 310 136 
     

130 361 362 327 -615 

602 392 122 
     

222 337 391 371 -650 

371 392 139 
     

267 609 391 339 -695 

321 311 172 
     

217 379 362 311 -610 

303 301 171 
     

212 320 279 300 -605 

226 231 193 
     

 باختر 226 229 277 229

127 161 163 
     

139 219 163 133 -75 

22 10 103 
     

136 120 63 33 -10 

  
19 

     
92 11 

  
-15 

  
2 

     
1 

   
-90 

            
-65 
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 وح قائم بر اساس ساعات آفتابی برای دوره گرم سالانرژی دریافتی از سط. 3جدول

(1BTU/H/FT) 

 ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
جهت 

 دیوار

 شمال           19 12          

        67 107 13 66         65 

    2 26 123 179 210 119 63       90 

    33 131 221 293 361 220 
11

6 
      15 

    126 239 310 327 619 366 
19

1 
      10 

    227 322 611 326 620 601 
21
9 

      75 

    293 332 666 393 691 637 
26

3 
 خاور      

    307 623 662 319 611 662 
22
2 

      605 

    313 631 613 319 600 612 
21

3 
      610 

    302 610 322 211 322 297 
23
9 

      695 

    292 321 231 192 221 231 
20

0 
      650 

    221 233 131 31 102 133 
16
7 

      615 

 جنوب       39 92     23 176 116    

    221 233 131 31 102 133 
16

7 
      -615 

    292 321 231 192 221 231 
20
0 

      -650 

    302 610 322 211 322 297 
23

9 
      -695 

    313 631 613 319 600 612 
21
3 

      -610 

    307 623 662 319 611 662 
22

2 
      -605 

    293 332 666 393 691 637 
26
3 

رباخت        

    227 322 611 326 620 601 
21

9 
      -75 



661 

 
 6969، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال 

 

    126 239 310 327 619 366 
19
1 

      -10 

    33 131 221 293 361 220 
11

6 
      -15 

    2 26 123 179 210 119 63       -90 

        67 107 13 66         -65 

 

دهند، بیانگر این نکته جداولی که مقادیر نظری انرژی دریافتی از سطوح قائم را نشان می

ترین دریافت انرژی را به شهای جنوب خاوری و جنوب باختری، بیاست که جهت

تر بودن اند. مواقع گرم به ویژه ماه جوالی به دلیل عمودیویژه در مواقع سرد سال داشته

زاویه تابش انرژی بسیار کمی در سطوح عمودی به ویژه در جهت جنوب دریافت شده 

های ژوئن و جوالی مقدار تابش بر سطوح عمود در جهت جنوبی است، چنانچه در ماه

صفر رسیده است، ولی مقدار دریافت در سطوح خاوری تا جنوب خاوری و باختری  به

تر بوده است. بیشینه دریافت انرژی توسط سطوح قائم در تا جنوب باختری به نسبت بیش

های جنوب خاوری و جنوب باختری مشاهده شده است. به همه مواقع سال در جهت

درجه است. مقادیر  -695درجه تا  695ا از هویژه در دیوارهایی که زاویه استقرار آن

محاسبه شده بر اساس ساعات آفتابی برای همه سال، دوره گرم و دوره سرد سال نیز 

های دریافتی توسط سطوح قائم در شهر شیراز بیانگر تکرار همین روند در میزان انرژی

 است.
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یایی بر اساس ساعات جهت جغراف 3انرژی دریافتی از سطوح قائم شهر شیراز در : 9شکل

 (1BTU/H/FTآفتابی )

آید چه در همه مواقع سال و چه در مواقع گرم و سرد، همچنان که از نمودار باال بر می

-های جنوب خاوری و جنوب باختری بوده است. جهتبیشینه دریافت انرژی در جهت

ترین تابش دریافتی در سطوح بیشهای شمال خاوری و شمال باختری پس از آن دارای 

توان از محاسبه میزان اند. برای شناخت بهترین جهت استقرار همچنین میقائم بوده

کرد؛ برآیند این تفریق هر چه عدد بزرگتری تفاوت انرژی مواقع گرم و سرد استفاده 

: 6936آبادی و همکاران، تر ساختمان است )حسینباشد نشان دهنده جهت مناسب

 . ( ارائه شده است60. نتایج در جدول )(660

  

 

 (BTU/H/FT1) : تفاوت انرژی دریافتی از سطوح عمودی در مواقع گرم و سرد60جدول 

 

 تفاوت
مواقع 

 سرد

مواقع 

 گرم
 تفاوت زاویه

مواقع 

 سرد

مواقع 

 گرم
 زاویه

 شمال 13.66  -13.66 جنوب 575.16 6750.05 795.17

331.73 1605.73 6166 615-  110.61-  110.61 65+  

515.03 1963.05 6731.31 650-  395.13- 66.66 311.93 90+  

633.13- 1971.99 1576.06 695-  6991.61- 619.79 6173.37 15+  

131.07- 1111.31 1553.33 610-  6137.53- 561.33 1061.13 10+  

137.13- 1009.63 1130.31 605-  6960.13- 6037.13 1107.37 75+  

رباخت 1193.91 6101.39 -6091.19  خاور 1193.91 6101.39 -6091.19 

6960.13- 6037.13 1107.37 75-  137.13- 1009.63 1130.31 605+  

6137.53- 561.33 1061.13 10-  131.07- 1111.31 1553.33 610+  

6991.61- 619.79 6173.37 15-  633.13- 1971.99 1576.06 695+  

395.13- 66.66 311.93 90-  515.03 1963.05 6731.31 650+  

110.61-  110.61 65-  331.73 1605.73 6166 615+  
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مندی از های بهینه استقرار برای بهرهدهد که جهتاستفاده از این روش نیز نشان می

 درجه -615، -650+ و 615+، 650های انرژی خورشیدی در مواقع سرد سال جهت

 ترین دریافت انرژی در فصول گرم را دارد.جنوب در این میان کماند. جهت بوده

 
 طرفههای یکیابی بهینه برای ساختمانجهت

هایی است که یک نمای اصلی دارند. میزان طرفه، ساختمانهای یکمنظور از ساختمان

 ( آورده شده است.66های یک طرفه در جدول )دریافت انرژی از ساختمان

 

  
 

طرفه شهر شیراز های یکان انرژی دریافتی از  سطوح عمودی ساختمان. میز66جدول 

(1BTU/H/FT) 

ممواقع گر مواقع سرد  
همه مواقع 

 سال

زاویه 

استقرار 

 ساختمان

جهت 

دریافت 

 انرژی

ممواقع گر مواقع سرد  
همه مواقع 

 سال

زاویه 

استقرار 

 ساختمان

جهت 

دریافت 

 انرژی

1193.91 6101.39 1019.33 E 1135.71 575.16 6750.05 خاور S جنوب 

1605.73 6166 9163.59 65W 615-  1605.73 6166 9163.59 65E 615+  

6731.31 1963.05 1613.11 90W 650-  6731.31 1963.05 1613.11 90E 650+  

1971.99 1576.06 1361.31 15W 
جنوب 

 باختری
1971.99 1576.06 1361.31 15E 

جنوب 

یخاور  

1553.33 1111.31 1790.93 10W 610-  1553.33 1111.31 1790.93 10E 610+  

1130.31 1009.63 1516.3 75W 605-  1130.31 1009.63 1516.3 75E 605+  

 

-ها بیانگر آن است که درکل سال جهتجهت محاسبه شده و بررسی آن 61 نتایج برای

اند. پس از آن رژی را داشتهترین دریافت انهای جنوب خاوری و جنوب باختری بیش

اند، اما این تری دریافت داشتههای شمال خاوری و شمال باختری انرژی بیشجهت

ها در فصول گرم سال نیز دارای بیشینه دریافت انرژی بوده و با توجه به آن که جهت

جهت بهینه استقرار ساختمان جهتی است که بتواند آسایش را در فصول سرد و گرم 
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شوند. بنابراین جهت های مطلوبی شمرده نمیفراهم آورد برای استقرار بنا جهتتوامان 

تری را دریافت داشته است، اما در فصول گرم جنوب گرچه در فصول سرد انرژی کم

توان گفت در نیز مانع از جذب تابش دوچندان بر سطوح قائم بوده است. بنابراین می

ترین گزینه، جهت جنوب به عنوان مطلوبمورد جهت استقرار بنای یک طرفه پس از 

 ها دارند.بهتری نسبت به دیگر جهت درجه شرایط -615و  615های جهت

 
 طرفههای دویابی بهینه برای ساختمانجهت

هایی که دارای دو نمای اصلی هستند مقدار انرژی دریافتی از سطوح در ساختمان

-( برای ساختمان61ین اساس جدول )عمودی هر دو نما باید در نظر گرفته شود. بر هم

 های دو طرفه تنظیم شده است. 
  

های دو طرفه شهر شیراز انرژی دریافتی در سطوح عمودی ساختمان: 61جدول 

(1BTU/H/FT) 

مواقع 

 سرد

مواقع 

 گرم

همه مواقع 

 سال

جهت استقرار 

 ساختمان

جهت دریافت 

 انرژی

مواقع 

 سرد

مواقع 

 گرم

مه مواقع ه

 سال

زاویه 

استقرار 

 ساختمان

جهت 

دریافت 

 انرژی

9103 5173 3037 E 
خاور و 

 باختر
6750 101 1561 S 

شمال و 

 جنوب

9600 5033 7361 75E 75-  65 9173 6176 1605 +605وW 65 615+ و- 

1773 1576 7001 10E 10-  90 1339 1193 1913 +610وW 90 650+ و- 

1711 5611 3313 15E 

ب جنو

خاوری و 

شمال 

 باختری

1711 5611 3313 15W 

شمال 

خاوری و 

جنوب 

 باختری

1913 1193 1339 90E 90-  10 7001 1576 1773 +650وW 10 610+ و- 

1605 6176 9173 65E 65-  75 7361 5033 9600 +615وW 75 605+ و- 

 

بوط به ترین دریافت انرژی در مواقع سرد سال مرشود، بیشهمچنان که مالحظه می

های دریافت انرژی درجه خاوری و باختری و با جهت 15های با جهت استقرار ساختمان
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شمال خاوری و جنوب باختری و جنوب خاوری و شمال باختری است. اما همچنین 

میزان انرژی دریافتی از این بنا در مواقع گرم سال نیز به بیشینه حود رسیده است. بنا با 

 -615+ و 65خاوری و باختری و با دریافت انرژی در دو جهت  درجه 65زاویه استقرار 

+ درجه در فصول سرد سال دارای میزان انرژی دریافتی 615و  -65درجه و همچنین 

دهد، با بیش از مواقع گرم سال است که این جهت را برای استقرار بنا مناسب نشان می

شمال و جنوب اگرچه در  این وجود ساختمان با استقرار جهت جنوب و دریافت انرژی

ها داشته است ولی تری را نسبت به این جهت و دیگر جهتمواقع سرد سال انرژی کم

ترین دریافت انرژی را داشته است که با توجه به آن که نیاز به در مواقع گرم سال کم

باشد، این تعدیل دریافت انرژی در مواقع گرم سال از نیازهای زیست اقلیمی منطقه می

 از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. جهت

 

 هاتعیین حداقل فاصله بین ساختمان

از مسائل مهم در ارتباط با دریافت انرژی توسط سطوح ساختمان، قرارگیری بناها در 

ترین سایه را در در ای باشد که کمها باید به گونهمیان بافت است. شیوه قرارگیری آن

 سایه داشته باشند. مواقع سرد سال بر جدار واحدهای هم

ظهر روز اول ماه ژانویه، و همچنین لحاظ کردن با در نظر گرفتن ارتفاع خورشید در 

اند، ترین فراوانی را در میان بناهای منطقه داشتههای دو طبقه که بیشارتفاع ساختمان

 ای به دلیل استقرارشد. باید یادآور شد که رعایت چنین فاصلهمتر محاسبه  37/7فاصله 

های متراکم ها و همچنین ضوابط و مقرارت شهرسازی به ویژه در بافتپیشین ساختمان

 نماید.پذیر نمیچندان امکان

 
 گیرینتیجه

های اخیر با رشد روز شهر بزرگ ایران در طی سالشهر شیراز به عنوان پنجمین کالن

اجه بوده است؛ افزون جمعیت به همراه مهاجرت فزاینده، با توسعه شتابان شهرسازی مو
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-های نوساز و مناطقی که در معرض ساخت و ساز میبدین جهت به ویژه در شهرك

راستایی که مالحظات آب و هوایی در آن دیده شود باشند، توجه به طراحی بنا در 

باشد. از سویی با توجه به اینکه تغییرات آب و هوایی در حال حاضر بسیار پر اهمیت می

هایی تر در طراحی ساختمان با ویژگینماید سازگاری هر چه بیشو در آینده محتمل می

رسد. بررسی وضعیت زیست تر و به عنوان یک الزام قطعی به نظر میو هوایی مهمآب 

اقلیمی ساختمانی منطقه مورد مطالعه توسط شاخص دمای مؤثر نشان داد که در مجموع 

چه به صورت مکانیکی و چه به درصد از مواقع در طول سال نیاز به گرمایش  5/97در 

گیری بهینه در برابر عامل تابش وجود دارد. با توجه به موقعیت مکانی صورت جهت

توان این میزان از نیاز به های مناسب در استقرار بنا میگیریشهر شیراز با اعمال جهت

سازی هر چه بیشتر در مصرف انرژی گرمایش را کاهش داد که خود موجب بهینه

بود. این مهم همچنین با توجه به نیاز به ایجاد کوران و سرمایش در مواقع گرم  خواهد

درصد مواقع در این  10که در حدود سال نیز قابل مالحظه است. بنابراین با توجه به آن

منطقه در فضاهای بسته با رعایت الزامات در جلوگیری از هدر رفت انرژی شرایط 

درصد  5/61ی است. همچنین نظر به اینکه منطقه تا آسایش زیست اقلیمی درخور دستیاب

گیری صحیح بناها از مواقع به صورت طبیعی دارای شرایط آسایشی است، رعایت جهت

ای در مصرف انرژی چه جویی قابل مالحظهتواند منجر به صرفهدر برابر عامل تابش می

های رسی جهتدر جهت گرمایش و چه در جهت سرمایش بنا شود. به همین جهت با بر

درجه و همچنین جهت جنوب از این نظر  -615و + 615های بهینه استقرار بنا، جهت

مناسب برای استقرار بنا تشخیص داده شد. از این میان و با در نظر گرفتن نمای یک 

تر انرژی در مواقع گرم سال )تا جهت جنوب به دلیل دریافت کمطرفه و دو طرفه بناها، 

های ژوئن و جوالی سراسر بدون دریافت تابش بوده است( و در ماه این جهتجا که آن

همچنین مقدار مناسب دریافت انرژی در فصل سرد سال جهت مطلوب تشخیص داده 

های دیگر پژوهشگران در ایران هم بهترین جهت استقرار ساختمان به شد. در پژوهش

محاسبه شده است؛ از سازی مصرف انرژی، محدودة جنوب تا جنوب غربی منظور بهینه
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( در پژوهشی، بهترین جهت استقرار ساختمان به منظور 6936جمله مدیری و همکاران )

سازی مصرف انرژی در شهر گرگان، محدودة جنوب تا جنوب غربی محاسبه بهینه

( نشان داد که بهترین 6935گودرزی ) اند. همچنین نتایج پژوهش هدایتیان وکرده

-سازی مصرف انرژی، جهتان در شهر بروجرد به منظور بهینههای استقرار ساختمجهت

درجه غربی است و بهترین جهت استقرار  65های جنوبی شمالی و پس از آن جهت 

ها، راستای جنوب معابر نیز به منظور جلوگیری از ماندگاری یخ و برف در سطح خیابان

 درجه غربی است. 10غربی شمال شرقی و پس از آن جهت 
 

 

 

 

 ت مراجعفهرس

مکانی الگوهای  -(، تغییرات زمانی6936فرد، مهدی )احمدی، محمود، عاشورلو، داوود، نارنگی .6

، سنجش از دور و ETM+ & TMهای سنجنده حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از داده

GIS  13-55، صص  1ایران، سال چهارم، شماره 

حی مجموعه مسکونی همساز با اقلیم خرمشهر، (، طرا6931افشاری، هدی، تقوایی، علی اکبر ) .1

.601-76، صص 5فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 

(، تعیین وضعیت آسایش اقلیمی 6930پروانه، بهروز، شاهرخوندی، منصور و نجم الدین نظری ) .9

در مقیاس دهه ای بر اساس شاخص های زیست اقلیمی )مطالعه موردی، شهر الیگودرز(، آمایش 

.611-667، صص 61سال چهارم، شماره  محیط،

های شهر تهران بر اساس (، مطالعه معماری ساختمان6939حبیبی خامنه، مارال و حسم محمدی ) .1

، 16شهرداری(، جغرافیایی سرزمین، سالی یازدهم، شماره  5)مطالعه موردی: منطقه  عناصر اقلیمی

 .11-56صص 

های (، طراحی اقلیمی ساختمان6930مقدم ) آبادی، سعید، لشکری، حسن و محمد سلمانیحسین .5
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Optimize the orientation of buildings against radiation (Case Study: 

Shiraz) 
Abstract 

The energy consumption is sharply rising at urban building especially in 

developing countries due to the public growth, increasing of urbanization 

and improved lifestyle. Considering the climate condition in architecture 

of buildings can contribute to reduce energy consumption and the 

consequence could be to reduce the pollution without reducing the 

quality of life. The aim of this investigation is of optimal orientation of 

building as an effective way to optimize the fuel consumption in the 

Shiraz city. In this regard, first by using meteorological data for daily 

average of minimum and maximum temperature and minimum and 

maximum relative humidity in the period of 55 years (6353-1069), and by 

using an Effective Temperature Index and drawing two hours isothermal 

curve the needs bioclimatic building assessment of was conducted in 
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Shiraz. Then by using the way of cosine computing, the energy intake 

level from vertical during the months of the year was estimated. Based on 

the results of our research checking the bioclimatic conditions, 973 of the 

area need for heating and 33 felt need for cooling considering the fact that 

the main need in Shiraz is to be heated, the optimal directions for 

building south, southeast and southwest to was estimated. Among these 

directions, the south direction was found optimal due to its maximum 

absorption of energy in cold times and lower absorption energy in warm 

times of the year. Also the optimal distance of buildings was calculated 

in order to prevent the shadow which shows that under current satiation, 

it impossible to have distance but it could useful for new buildings.  

Key word: climatic design, building, building orientation, radiation, 

Shiraz city    
 

 

 

 

 


