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 تابش از منظر جدید و قدیم بازار حرارتی آسایش مقایسه

  با پرسشنامه و شبیه سازي اکوتکت خورشیدي
 )نمونه موردي: شهرشیراز (

 
 2، سعیده منصوري2، نازنین بندگاله2، مریم رسائی پور 1زهرا برزگر

 
 تاریخ پذیرش مقاله:  تاریخ دریافت مقاله:

8/10/94  9/3/95 
 
 

 چکیده: 
عنوان یکی از پرترددترین مکان هاي شهري ه در این تحقیق ساختارگرا دو نمونه بازار قدیمی وکیل و جدید مالصدرا، ب

نفر مشتري و مغـازه دار   120از  در شهر شیراز از لحاظ آسایش حرارتی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسش نامه
و بـا اسـتفاده از    مطـرح عنوان جامعه آماري، سواالتی در رابطه با ساعات تابش آفتاب و وجود سایه ه هر دو نمونه موردي، ب

نرم افزار اکوتکت سطوح سایه و تابش آفتاب در نمونه موردي جدید به منظور اطمینان بیشتر ترسیم گردید. نتایج حـاکی از  
درصدي مغـازه   93,3درصدي مشتریان خیابان مالصدرا از سطوح سایه بویژه در بعد از ظهرها و استفاده  73,3ضایت عدم ر

داران از وسایل گرمایشی و سرمایشی است که تضاد شدیدي را با نتایج بدست آمده از بازار وکیل کـه در آن مشـتریان بـه    
عـدم سـازگاري اقلیمـی و     این امـر  دلیل .ه خرید مشغولند، نشان داددلیل مسقف بودن آن دراکثر ساعات براحتی در بازار ب

در جهـت رفـع   هایی پیشـنهاد  ،جهت گیري مناسب و عدم کیفیت مناسب سایه بان در نمونه معماري جدید اسـت. در انتهـا  
 .عیوب خیابان مالصدرا و افزایش آسایش حرارتی در این خیابان ارائه گردید.
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 مقدمه

حدي است که بسیاري از محققان و دانشمندان علوم مختلف از جمله معماري،  آسایش حرارتی تااهمیت مقوله 
هنسن نام  ،شهرسازي، جغرافیا، مکانیک، انرژي و غیره بدان پرداخته اند. از جمله معروفترین این فعاالن در بخش معماري

] آسایش حرارتی شرایطی است که در آن 23ظر هنسن [دارد که نظرات بسیار ارزشمندي در این رابطه ارائه نموده است. از ن
) 1986] و گاگ (24]، مکینتایر [20آسایش محیط حرارتی براي انسان برآورده می شود. البته دانشمندانی همانند فنگر [

ت تاثیر تح در مرحله اول ] نیز آسایش حرارتی را در ارتباط با توازن حرارتی بدن انسان درنظر گرفته اند. این توازن23[
دوم در مرحله پارامتر هاي محیطی همانند درجه حرارت هوا، درجه حرارت تابشی، سرعت نسبی هوا و رطوبت نسبی و 

زون و یا  ،پارامتر هاي انسانی همانند سطح فعالیت و یا میزان سوخت و ساز بدن و مقاوت حرارتی لباس قرار دارد. بنابراین
ترکیب مطلوبی از دماي هوا، مقدار رطوبت نسبی،  ،اي تعریف می گردد که در آنمنطقه آسایش حرارتی به عنوان ناحیه 

]. 25حرکت هوا و دماي متوسط تشعشعی، محدوده مشخصی را جدا می سازد که اکثریت افراد احساس آسایش می کنند [
 عنوان عوامل آسایش حرارتی بر ه ] ب18[ 1آمریکا، اشري مطبوع، سرمایش و گرمایش تهویه مهندسان آنچه انجمن

چنین است: درجه حرارت هوا، رطوبت، سرعت و شدت باد، درجه حرارت تابشی و شرایط محیطی دیگر مانند  ،شمردمی
 آسایش با و می گذارد تاثیر انسان بر عوامل تمامی ترکیب و فعالیت هاي فیزیکی. مسلما فرد، پوشش، جنسیت، سن

تامین آسایش انسان در محیط هایی که با آن سروکار دارد و به  ،از دیگر سو .می شود مرتبط او روحی حتی و فیزیکی
استراحت می پردازد نیز از جمله نیازهاي اساسی است که در حیطه کار طراحان و متولیان امر ساخت و ساز قرار دارد. به 

اساس صرفه جویی در مصرف انرژي است توان گفت آسایش حرارتی از مهمترین معیارها در طراحی ساختمان بر جرات می
و تداوم تخریب  شودوارد میافزایش مصرف ضرري جبران ناپذیر به اقتصاد در نتیجه  ،که در صورت عدم توجه به آن

]. برآوردن نیاز آسایشی انسان با استفاده از حداقل انرژي، صیانت از محیط زیست، و 4محیط زیست زمینه سازي می گردد [
 اي است که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. الهل آمدن به معماري و شهرسازي پایدار مسنائ ،درنهایت

آنچه این تحقیق به دنبال آن است بررسی تفاوت آسایش حرارتی در دو نمونه معماري جدید و قدیم بازارهاي ایرانـی   
ارهاي معماري سنتی و خیابان تجاري مالصدرا بازار وکیل یکی از شاهک ،در دو فصل تابستان و زمستان است. بدین منظور

نفـره مغـازه داران و مشـتریان، و البتـه اسـتفاده از نـرم افـزار         120در شیراز درنظر گرفته شده و با استفاده از جامعه آماري 
ي ، به منظور ارائه سطوح سایه، وضعیت دو نمونه موردي سنجیده می گردد تـا ارتبـاط بـین طراحـی و انـرژ     2011اکوتکت 

 مشخص گردد. ،بررسی و نقاطی که براي سایه افکنی به منظور تامین آسایش انسان ضروري است

نه تحقیق (آسایش حرارتی)  پیشی

تواند به طراح کمک نماید با استفاده از حداقل انرژي شـرایط  اهمیت مطالعه آسایش حرارتی از آن جهت است که می 
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ین امر در معماري و حتی در مقوله وسیع تـر آن یعنـی شهرسـازي از نکـاتی     گرمایش و سرمایش را تامین نماید. توجه به ا
آسایش حرارتی شرایطی از ادراك است کـه در آن محـیط    ،قرار گیرد. همانگونه که بیان شدجدي است که باید مورد توجه 

وجه بسیاري از محققـان  این موضوع مورد ت ،]. همانگونه که پیشتر بیان شد4پیرامون از لحاظ حرارتی رضایت بخش باشد [
] نام 20قرار گرفته است که براي مثال می توان به تحقیقات ارزشمند یکی از پیشگامان در این زمینه اشاره نمود که فنگر [

] 23هنسـن [  .]10[ کرد ارائه محیط و انسان بدن حرارت تبادل میزان محاسبه اساس بر را حرارتی آسایش محدوده . اودارد
از دیگر محققان در این زمینه، آسایش حرارتی را از مقوله پارامتر هاي محیطی بررسی می نماید و بر این عقیده اسـت کـه   
بدن انسان تحت تاثیر متابولیسم، گرما تولید می کند، این حرارت و گرما را با محیط تبادل می کند، و با تبخیـر مایعـات در   

ین بین تحقیقات انجام شده بر سیستم تنظیم حرارت و ایجـاد شـرایط قابـل قبـول و     و همچنابدن آن را از دست می دهد. 
] نیز به آسـایش حرارتـی   25]. هنسن خود عالقه مند به نوع دوم است. نیکل و هیمفریز [23راحت حرارتی تمایز قائل شد [

ی پرداخته اند و بـه ایـن نتیجـه    تطبیقی و استاندارد هاي قابل تحمل براي ساختمان ها و مقایسه آن با شاخص هاي منطق
رسیدند که استفاده از شاخص هاي منطقی در شرایط واقعی مشکل است، آنها همچنین روش هاي اندازه گیري آسـایش را  

 بررسی نموده اند.

] اشاره نمود که به بررسی روش هـاي تخمـین محـدوده    8توان به قیابکلو [از تحقیقات انجام گرفته در ایران نیز می 
آسایش حرارتی و عوامل مهم تاثیرگذار بر آسایش فیزیکی انسان در رابطه با محیط اطراف پرداخته است و بیان می دارد که 

یی رغم باور عمومی، عواملی چون سن، جنس، رنگ فضا و شرایط اقلیمی تاثیر چندان زیادي در احساس آسـایش گرمـا   به
 ]10روش [ ]، صـادقی 23]، هنسن [20فنگر [ چون دیگري ] دیدگاه مشترکی دارد. افراد22[ ندارند که از این حیث با هیجز

 بـا  تنهـا  نـه  و دارند حرارتی آسایش مقوله بر بسزایی تاثیر اقلیمی شرایط و انسانی، عوامل که اند عقیده این ] بر2برزگر [ و
 .می باشد ارتباط در نیز انسان روح با بلکه جسم

تـوان منکـر آن شـد. ایـران نیـز از جملـه       اهمیت موضوع آسایش حرارتی در اقلیم هاي متنوع امري است کـه نمـی   
دستیابی بـه مـوثرترین روش بـه منظـور انـدازه گیـري        ،بنابراین با تنوع آب و هوایی همراه می باشد.کشورهایی است که 

عنوان نمونه هایی از این تالش ها ه آسایش در مناطق مختلف جغرافیایی و تعیین نوع تیپ معماري بسیار اهمیت دارد که ب
زاده  ]، منشـی 17]، هاشـمی [ 11]، حیـدري [ 10روش [ ]، صـادقی 4]، حیدري [8توان به این موارد اشاره نمود: قیابکلو [می

 ].3]، برزگر [1]، افشاري [14[

در مقاله خود به مطالعاتی اشاره می کند که در راستاي تعیین محـدوده هـاي دمـایی و حرارتـی صـورت       ]4[حیدري  
درجـه سـانتی    23) نشـان داد کـه   1971مطالعات صورت گرفته در شهرداري لندن در انگلستان ( ،پذیرفته است. براي مثال

سال بعـد   20داد. درجه را نشان می 3گراد دماي خنثی است که نسبت به مطالعات انجام شده در آمریکا و دانمارك انحراف 
به دست امد. در مطالعه اي دیگر در دو شـهر   درجه بعنوان دماي خنثی 28,3درجه و در مالزي دماي  28در سنگاپور دماي 
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مدنـد. ایـن   آعنـوان دمـاي راحتـی بـه دسـت      ه به ترتیب براي شهرهاي پیشاور و کراچی ب 29,9و  26,7پاکستان دماهاي 
اي می دهند کـه وراي تغییـرات   مسالهاختالف در دماي خنثی و بعد از بررسی شرایط آب و هوایی مناطق مختلف نشان از 

زیولوژیکی است. حیدري در ادامه اشاره می کند که به نظر هنسل اثر رطوبت روي آسایش حرارتی، اثري جزیی جسمی و فی
نوسـان رطوبـت نسـبی در     ،است. در دو مطالعه مشخص شد زمانی که دما در داخل یا نزدیک محدوده آسایشی افراد اسـت 

اما در مطالعه اي دیگر استدالل شد که رطوبت اثر قطعـی   ،درصد هیچ تاثیري بر آسایش حرارتی افراد ندارد 60تا  20دامنه 
درصـدي حـاکی از آن بـود کـه      80تـا   20بر آسایش حرارتی دارد. این مطالعه بر روي تغییر وضعیت رطوبـت در محـدوده   

 استانداردها، اثر گرمایی مربوط به رطوبت زودگذر را بر انسان نادیده گرفته اند.

دسته اول شامل مواردي هستند که  :وله مورد نظر را می توان به دو دسته تقسیم نمودتحقیقات صورت پذیرفته در مق 
از روش محاسباتی استفاده نموده اند همانند استفاده از دماي موثر، تعیین دماي آسایش بر اساس متوسـط دمـاي محیطـی،    

؛ اسـتفاده  ]8[ تخمین متوسط آرايتعیین محدوده آسایش بر روي جدول سایکرومتریک، و تعیین محدوده آسایش بر اساس 
 مـدل  از ]؛ اسـتفاده 4که به نظر حیدري با استاندارد هاي ایران خوانایی بیشـتري دارد [  884 پروژه در اشري جدیداز دیدگاه 

]؛ و استفاده از همان روش اولگی در جهت ترسیم نمودار نیاز سایه و 10مدل [ این حرارتی آسایش مرز هاي اصالح و اولگی
 بـا  سـاختمانی  خصوصـیات  ]؛ تعیین2کوپن [ اقلیمی بندي پهنه لحاظ سرمایشی با فنون از ]؛ استفاده19شهر شیراز [ آفتاب

 باالتري دقت داراي فیزیولوژیکی که بنابر نظر حیدري و منعام معادل استفاده از دماي ]؛1گیونی [ و ماهانی روش از استفاده
 .]6[ دارد باز فضاي در افراد حرارتی احساس با نیز باالتري همبستگی که باشد می حرارتی آسایش میانگین بینی پیش براي

کامفورت  اشري افزار نرم از دسته دوم نیز مواردي می باشند که از روش نرم افزاري استفاده نموده اند همانند استفاده 
 و پوشـش  و فعالیـت  میـزان  نسـبی،  رطوبت هوا، دماي مانند حرارتی آسایش بر موثر متغیر هاي شامل برنامه این است که

 را رطوبـت  و سـرمایش  گرمایش، به نیاز میزان و حرارتی وضعیت متغیرها این به توجه با می تواند و بوده باد وزش سرعت
 خـرد  منظر بحرانی از محدوده هاي شناسایی منظور به واساري و اکوتکت افزار نرم از ] و همچنین استفاده5کند [ مشخص

 و هـا  گلخانـه  از ] با الگوگیري17هاشمی [، ] است. همچنین با ترکیب روش محاسباتی و شبیه سازي نرم افزاري14اقلیم [
 هواي حرارتی وضعیت به بررسی اولگی بیوکلیماتیک و جدول )انرژي محاسبات افزار نرم( پالس انرژي افزار نرم از استفاده

 باز پرداخته است. فضا هاي حرارتی شرایط در اقلیمی عناصر از یک هر تاثیر اهمیت تعیین و انسان آسایش براي آزاد

 اکثر مطالعات انجام گرفته در زمینه آسایش حرارتی اهمیت پـرداختن بـه تـامین آسـایش در فضـاهاي بـاز را نشـان         
بیشـتر،   زیرا در فضاهاي بسته با استفاده از تجهیزات مکانیکی می توان شرایط آسایش را، گرچه باصـرف انـرژي   ،دهندمی

براحتی فراهم نمود. تامین آسایش درفضاهاي باز وابسته به شناخت شرایط اقلیمی و محیطی و طراحـی متناسـب بـا اقلـیم     
است. به جرات می توان گفت که ایجاد سایه در فضا هاي باز تا حد بسیار زیادي می تواند در آسایش حرارتی افراد اسـتفاده  

 باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود. کننده از آن فضا در فصول گرم موثر



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

   1395تابستان  2شماره   19نشریه انرژي ایران / دوره 

 

195 

 سابقه تحقیق سایه ساختمان 

]. آنچـه در  11سایه، منطقه تاریک پشت جسم حاجبی است که مانع تابش نور و انرژي گرمایی از منشا تابنده گـردد [  
صنوع اطـراف یـک   بررسی مسیر حرکت سایه ساختمان ها، درخت ها و سایر عوامل مصنوع و غیرم ،طراحی ها اهمیت دارد

] و تـاثیر  9بنا و روش ترسیم آن است که شکل آن بسته به نوع توپوگرافی، درصد شیب و جهت شیب زمین متغیـر اسـت [  
 آسایش انسان می گذارد. بربسزایی 

ز شامل این موارد است: استفاده ا ،از جمله روش هایی که به بررسی سایه، نحوه ایجاد و تاثیر آن در ایران می پردازند 
] استفاده از سایه تک بنا با استفاده از توپوگرافی زمین را مورد بررسی و سنجش قرار داده 9]؛ قیابکلو [26نقاب سایه اولگی [

 ] بـا اسـتفاده از مـدل سـازي و شـبیه سـازي عـددي بـه بررسـی سـایه و آسـایش            15است؛ مهدوي نـژاد و جـوانمردي [  
استفاده از روش محاسباتی دافی جهت ترسیم سایه هاي ناشـی از ایـوان در راسـتاي    ] نیز با 21اند؛ حبیب و برزگر [پرداخته

] نیز در تحقیق خـود بـه طراحـی سـایه در     11محاسبه تاثیر ایوان بر میزان تابش دریافتی بدنه ها همت گماشتند. طاهباز [
 از روش نقـاب سـایه الگـی     فضاي باز مخصوصا اقلیم گرمسیري و سپس ارزیابی عملکرد آن درطـول یکسـال بـا اسـتفاده    

 پردازد.می

 معرفی نمونه هاي موردي

دقیقه عرض جغرافیایی و بر روي  32درجه و  29دقیقه طول جغرافیایی و  35درجه و  52شیراز مرکز استان فارس در  
از نظر تقسیم بندي اقلیمی کوپن، در اقلیم نیمه گرم  و ]12متر از سطح دریا هاي آزاد قرار گرفته [ 1491 با ارتفاع ايجلگه

] 7سـازمان هواشناسـی [   2010تـا   1951باتوجـه بـه آمـار سـال هـاي       )1(]. جدول شـماره  19و خشک قرار گرفته است [
  بـین ( هواشناسـی  سـازمان  توسـط  شـده  ارائـه  جـداول  بـه  توجه مشخصات اقلیمی این شهر را نشان می دهد. همچنین با

 را آن حـداقل  و تیـر  مـاه  به درجه سانیگراد مربوط 53/38 را شیراز دماي حداکثر میانگین توانمی) 1388-1378 هايسال
  .)1دانست (جدول  ماه دي به درجه سانتی گراد مربوط 43/0

 از و گردیـده  واقـع  وکیـل  مسـجد  جنـب  و شهرداري شـیراز  میدان شرق در که است وکیل بازار ،موردي نمونه اولین 
 31840 بـا  برابر مساحتی بنا این است. شده آغاز ق.ه 1187 در سال آن ساختمان ظاهرا که است زند خان کریم هايساخته

 با ضربی طاق دهانه 74 داراي بازار این. ]16داراست [) کاروانسراها احتساب با( مترمربع 23960 با برابر زیربنایی و مترمربع
  .)1] (شکل 16است [ یافته تقلیل متر ده به ها طاق ارتفاع بازار، کف خاکریزي علت به که است متر 11 از بیش ارتفاع

 از بـاالتر  پلـه  2 تقریبـی  ارتفـاع  به( مغازه حریم ،)مشتریان گذر براي فضایی( مرور و عبور فضاي سه داراي بازار این 
 صـلیبی  چـون  کـه  است غربی-شرقی و جنوبی-شمالی رشته دو داراي و باشدمی) فروش محل( مغازه فضاي ،)زمین سطح

هور  یا جامخانه نام به نیز دریچه هایی. است می گرفته انجام ساده بادگیر هایی توسط بازار، تهویه. اند کرده قطع را یکدیگر
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  ،بـازار  بـاالي  در آنهـا  جـاي  بـه  و انـد  شـده  بسـته  هـا  روزنـه  این مرمت از پس که بودند شده تعبیه بازار سقف زیر در نور
 ).1] (شکل16[ دارد وجود روشنایی و هوا تهویه جهت هاییمشبک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابان مالصدرا، راست: بازار وکیلچپ: موقعیت نمونه هاي موردي در شهر شیراز، وسط: نمونه هاي موردي خی )1شکل 

 

 

 

 
 

 

ه و ساخت آن آغاز شد 1358از سال  کهاست  نمازي میدان جنوبی ضلع در مالصدرا خیابان دیگر انتخابی بازار راسته 
 - شـمالی  نیـز  خیابـان  این. است طول متر 760 و عرض متر 30 داراي شهرداري سازمان رسانیبراساس آمار پایگاه اطالع

متـر از   60در این تحقیـق، حـدود    .است شده داده نشان نمونه هردو جهت و موقعیت )1( شماره تصویر در که است جنوبی
  ).1رارتی انتخاب شد (شکل بازار وکیل و به میزان طول برابر از خیابان مالصدرا به منظور سنجش آسایش ح

 روش تحقیق

 دومـین  و آزمایشـگاهی  مطالعـات  ،روش اولـین . است بوده رایج حرارتی آسایش مطالعات در عمده روش دو دیرباز از 
 قـرار  پرسـش  مورد و گرفته قرار شده کنترل و خاص شرایط در افراد آزمایشگاهی مطالعات در. است میدانی مطالعات روش

در ایـن   .]4هسـتند [  سـوال  مـورد  محیطـی  شـرایط  تغییر بدون و واقعی دنیاي در افراد میدانی مطالعات در ولی می گیرند،
اکوتکـت  با شرایط شبیه سازي از نـرم افـزار   کار گرفته شده است که در بخش نخستین ه ترکیبی از هر دو روش ب ،تحقیق

 ].7میزان بارندگی و یخبندان شیراز [ )1جدول 

 میزان مولفه (واحد) ردیف

 mm 7/334معدل میزان بارندگی  1

 mm 128حداکثر بارندگی روزانه  2

 41 میانگین رطوبت نسبی 3

 8/3358 مجموع ماهیانه ساعات آفتابی 4
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بـا پرسـش    ،ردي بهره برده شد و اما در بخـش دوم جهت برآورد سطوح سایه و تابش آفتاب بر جداره نمونه هاي مو 2011
سوال در رابطه با ساعت هاي تابش آفتاب بر پیاده رو و ویترین مغازه ها در مالصدرا (از آنجا که بـازار   28نامه هایی حاوي 

ي در وکیل مسقف است این سوال در این نمونه حذف شد)، ساعت هاي مناسب خرید از نظر مشتریان در هر دو نمونه مورد
صورت جداگانه، استفاده از انواع روش هاي ایجاد سایه و ساعت هاي استفاده تجهیزات مکانیکی خنک کننـده  ه هر فصل ب

مـورد سـنجش قـرار     SPSSداده ها توسط نـرم افـزار    ،پس از جمع آوري اطالعات .و گرم کننده در هر دو نمونه تهیه شد
مشتریان مشخص گردد تا ساعات استفاده از انرژي به منظور سرمایش و  خرید ساعت بهترین با تابش گرفتند تا رابطه زمان

 .ارائه گردیده است )2(گرمایش در دو خیابان با هم مقایسه شود. مراحل تحقیق حاضر در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمودار روند اجرایی تحقیق )2شکل 

بر گزارش ها و آمار هاي ده سال  شایان ذکر است به منظور انجام این تحقیق گرمترین روز سال در تابستان شیراز بنا 
دي سردترین روز سال نیز در فصل زمسـتان مـد نظـر     15تیر) و بر اساس آن روز  15اخیر سازمان هواشناسی انتخاب شد (

سطوح سایه و تابش آفتاب بر خیابان، پیاده رو و جداره هـا ترسـیم    2011اکوتکت قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار 
 ). 4و  3 هايگردید (شکل

 شناسایی منابع داده ها

 اکوتکت براي سطوح سایه استفاده از  جمع آوري داده ها
 

 رضایتمندي مشتریان و مغازه دارانپرسش نامه سنجش 

 تحلیل نتایج اکوتکت روزانه

 بکارگیري روش هاي آماري و تحلیل پرسش نامه

 بررسی میزان آسایش حرارتی در نمونه هاي موردي

 تجزیه و تحلیل نتایج 

 ارزیابی

 ارائه راهکار هایی جهت بهبود آسایش حرارتی در نمونه موردي جدید
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 نتایج

نرم افزار اکوتکت   شبیه سازي وضعیت سایه و تابش خورشیدي با کمک 

این مقاله به بررسی آسایش حرارتی افراد در دو نمونه موردي در زمستان و تابستان می پردازد که در ادامه بـدان هـا    
  اشاره می شود.

 دریافت تابش و وضعیت سایه در زمستان

دلیل وجود سقف در بـازار وکیـل،   ه بازار وکیل است که در بافت قدیمی شیراز واقع گردیده است. ب ،نمونه موردي اول 
سایه بر فضا حاکم است، اما نکته اقلیمی سایه در زمستان، فرو رفتن بازار در داخل زمین اسـت کـه سـبب     ،در کلیه فصول

 ذخیـره حرارتـی و تـاخیر حرارتـی      روشاسـتفاده از   گردیده در زمستان از گرماي زمین بهره گرفته شود و در عین حـال بـا  
 ها و سقف، گرماي خورشید در بدنه ها ذخیره گردد. بدنه

مستقیما تحت تاثیر آفتاب اسـت. بـا اسـتفاده از     واما نمونه موردي دوم، خیابان تجاري مالصدرا در بافت جدید شیراز  
دي سـنجیده شـد. ایـن نـرم افـزار       15در روز  19تا  6از ساعت  میزان تابش آفتاب بر این خیابان 2011اکوتکت نرم افزار 

قابلیت شبیه سازي انرژي را دارد و با استفاده از این نرم افزار در معماري می توان عملکرد ساختمان هاي موجود و طراحـی  
 ساختمان هاي جدید را بهبود بخشید.

سایه هاي بدنه شرقی در هر ساعت از طلوع تـا غـروب   در گزارش فصل زمستان نرم افزار خیابان مالصدرا، با ترسیم  
تا  11صبح زمستان، بدنه مغازه ها و کف پیاده رو کامال در سایه بوده است. اما از ساعت  11تا  6معلوم گردید که از ساعت 

 رعی بـه بعـد   حدود ظهر شرعی تنها بدنه مغازه ها در سایه می باشند و کف پیاده رو در آفتاب بوده است. البتـه از ظهـر شـ   
ها کامال در آفتاب بوده اند. شایان ذکر است در ارائه تصاویر مربوط به نـرم افـزار مطـرح در مقالـه تنهـا از تصـاویري       مغازه

 ).3زمستان است (شکل  14الی  6استفاده شد که نشاندهنده سایه بر سطح خیابان و پیاده رو است که تنها در بازه زمانی 

 یه در تابستاندریافت تابش و وضعیت سا

به دلیل وجود سقف و بادگیر در بازار وکیل تابش آفتاب مستقیما بر بازار تـاثیر نمـی گـذارد. بـا      ،همانگونه که بیان شد
هـواي خنـک وارد    ،وزش باد، هوا وارد ستون بادگیر شده، گرماي هوا به سطوح داخلی دیـواره بـادگیر منتقـل و در نهایـت    

 ].13ساختمان می شود. مهمترین مزیت آنها خنک سازي هوا بدون بکارگیري انرژي الکتریکی است [

میزان تابش بر خیابـان مالصـدرا در گـرم     2011اکوتکت اما در رابطه با نمونه موردي دوم نیز با استفاده از نرم افزار  
صـبح   10تا  8). نتایج حاکی است از ساعت 4یز مشخص گردید (شکل تیر) از طلوع تا غروب خورشید ن 15ترین روز سال (

 ادامه دارد. 19سایه بر پیاده رو قرار دارد، اما بعد از آن آفتاب تمام پیاده رو را فرا می گیرد و این امر تا ساعت 
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 دي) درضلع شرقی خیابان مالصدرا با کمک نرم افزار اکوتکت 15سطوح سایه در زمستان ( )3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 تیر) درضلع شرقی خیابان مالصدرا با کمک نرم افزار اکوتکت 15سطوح سایه در تابستان ( )4شکل 

 بررسی میزان رضایتمندي جامعه آماري 

نفـر مغـازه دار خیابـان     30نفر جامعه آماري در این تحقیق سنجیده شد کـه شـامل    120با استفاده از پرسشنامه نظر  
 مـی باشـند. تعـداد    نفـر از مشـتریان آنهـا     30نفر مغـازه دار بـازار وکیـل و     30نفر از مشتریان آنها،  30تجاري مالصدرا و 
عنوان جامعه آماري انتخاب شـدند. از میـان تعـداد    ه درصد ب 30 ،از این میاننفر انتخاب گردید که  100مغازه داران از بین 



     

/ نشریه انرژي ایران 1395 تابستان 2شماره  19 دوره     

 
200 

 ،عنوان جامعه آماري انتخاب گردید. کمتر از این تعداده درصد در هر بازار ب 20مشتریانی که از دو بازار استفاده می کنند نیز 
 ).3 و 2ول ابود زمان مقدور نبود (جدپایاي و روایی تحقیق حاصل نمی گشت و تحقیق از تعدادبیشتر نیز به دلیل کم

  رضایتمندي در زمستان

 90نتایج پرسشنامه مربوط به خیابان تجاري مالصدرا نشان داد که بهترین ساعت کار بازار در صبح زمسـتان از نظـر    
) بـا  درصـد  6/95مـی باشـد (   19الی  17و در عصر زمستان بین ساعت هاي  13تا  11درصد مغازه داران بین ساعت هاي 

توجه به اینکه در این ساعت ها سایه زیادي بر پیاده رو وجود ندارد و با توجه به نتیجه نرم افزار می توان اظهار داشـت کـه   
 این ساعت هاي را بیشتر براي خرید انتخاب می کنند.  ،مشتریان به دلیل وجود آفتاب بر پیاده رو

آفتاب بر روي ویترین مغازه هـا نمـی افتـد و     ،ند که در صبح زمستانداران این بازار نیز اذعان داشتدرصد مغازه هفتاد 
آفتاب بر روي ویترین ها وجود دارد. پرسشنامه مربوط به تابش آفتاب  15الی  13تمامی آنها بیان نمودند که در ساعت هاي 

آفتاب بر روي سطح پیاده  15ا ت 13و  13تا  11بر سطح پیاده رو نیز نشان داد که همه مغازه داران معتقد بودند بین ساعت 
تـا   11هـاي  درصد در بین ساعت 3/63و تنها صبح  11تا  9رو وجود دارد. تمام مغازه داران این منطقه در بین ساعت هاي 

درصد و در بین ساعت هـاي   6/42حدود  17تا  15از وسایل گرمایشی استفاده می نمایند. در عصر نیز بین ساعت هاي  13
درصد از مغازه داران مجبور به استفاده از این وسایل می باشند. در دیگر ساعت هاي صبح و یا بعـد   6/76حدود  19الی  17

 ها تعطیل هستند.در این زمانداران مغازهاز ظهر نیز جواب صفر درصد است، زیرا 

افراد زمـان مناسـب   درصد  6/86پرسشنامه مربوط به مشتریان بازار مالصدرا نیز نشان داد که در صبح زمستان حدود  
براي تمایل به  19تا  17می دانند و به همین میزان نیز در عصر زمستان بین ساعت هاي  13تا  11خرید را در ساعت هاي 

خرید دارند که با توجه به اختالف بسیار کم در درصد اظهارنظر مغازه داران و مشـتریان مـی تـوان صـحت ایـن مطلـب را       
 درصد مغازه داران بیان داشتند که ساعت هاي مناسـب خریـد در صـبح زمسـتان بـین       6/81یز اما در بازار وکیل ن پذیرفت.

ـ 19الی  17درصد از آنها  70است و  13تا  11هاي ساعت دلیـل مسـقف بـودن    ه را ساعت هاي کاري شلوغ خود دانستند. ب
این سواالت از بخش بازار وکیل حذف  . لذا، ردآفتاب بر پیاده رو و یا ویترین مغازه هاي موجود در بازار وجود ندا ،بازار وکیل

درصـد مغـازه داران    6/66 ،شد. در بازار به علت استفاده از معماري و مصالح قدیمی و وجود سقف و فرورفتن بازار در زمـین 
 درصـد) در   3/33اظهار داشتند که از هیچگونه وسایل و تجهیزات گرمایشـی اسـتفاده نمـی کننـد و تنهـا عـده معـدودي (       

در رابطـه بـا    .)2از بخـاري اسـتفاده مـی کننـد (جـدول       19الی  17درصد) در ساعت هاي  30صبح و (11تا  9هاي اعتس
درصد  70را مناسب دانستند و در عصر  13الی  11درصد ساعت هاي  3/73هاي مناسب خرید صبح از نظر مشتریان ساعت
 ).1را ترجیح داده اند (جدول  17الی  15هاي ساعت

 رضایتمندي در تابستان

را  11الـی   9درصد مغازاداران بـازه زمـانی    6/81نتایج پرسشنامه مربوط به تابستان در خیابان مالصدرا نشان داد که  
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 را بهتـرین   19تـا   17بهترین ساعت هاي فروش صبح می داننـد و در عصـر نیـز تمـامی مغـازه داران سـاعت هـاي بـین         
با توجه به بررسی هاي انجام شده و نتایج نرم افزار اکوتکت می توان استنتاج کرد که به علت  .هاي کار بازار دانستندساعت

درصـد مغـازه    60 ،ها مناسب ترین بازه زمانی کار بازار می باشند. به منظور ایجاد سـایه در تابسـتان  وجود سایه، این ساعت
درصـد نفـر از مغـازه داران وجـود سـایه       3/33 ،در این راستا و  داران در این منطقه از سایه بان متحرك استفاده می نمایند

درصد نیز روش هـاي سـنتی دیگـر را     دههاي سایه اندازي معرفی کردند. روشدرصد نیز سایه درختان را از  6/66بالکن و 
 براي ایجاد سایه به کار می برند.

تـا   11ه دار اذعان داشتند که در بین ساعت هاي نفر مغاز 30در رابطه با سایه بر ویترین مغازه هاي این خیابان، همه  
پرتـو   19تـا   13آفتاب بر روي ویترین ها وجود دارد و در عصر نیز در تمامی بازه هاي زمانی در نظر گرفته شـده یعنـی    13

 ).4آفتاب بر روي ویترین ها می افتد (شکل 

آفتاب بر پیاده رو می  13الی  11که در بازه زمانی در صبح تابستان نیز همه مغازه داران خیابان مالصدرا بیان نمودند  
درصـد از مشـتریان    3/73آفتاب بر پیاده رو وجـود دارد.   19تا  17افتد و در عصر نیز همگی اظهار داشتند که در بازه زمانی 

آنـان زمـان    آفتاب بیش از حد، و همـه  نبودبه علت  11تا  9این خیابان نیز زمان مناسب خرید در صبح را بین ساعت هاي 
درصد از مغازه داران در بازه زمـانی   6/94عنوان نمودند. در صبح تابستان در این خیابان  19تا  17مناسب خرید در عصر را 

عصر از تجهیزات خنک کننده استفاده می نمایند که البته به  19تا  17درصد در بین ساعت هاي  6/96و حدود  13الی  11
مغازه ها در این ناحیه در تابستان بسـته اسـت و سـاعت هـاي      ،مشتري در ساعت هاي قبل از آن نبودعلت وجود آفتاب و 

 11الـی   9درصد از مغازه داران اعالم کردند که در سـاعت هـاي    3/85اما در بازار وکیل  به بعد می باشد. 17کاري آنها از 
را ساعت هاي مناسـب دانسـتند.    19تا  17زه زمانی درصد نفر با 6/96بهترین ساعت هاي کار آنها می باشد و در عصر نیز 

نفـر عصـرها در    6/86و  13تا  11بازه زمانی  درصد مشتریان بازار وکیل بیان داشتند که ترجیح می دهند صبح ها در 6/76
ر تابستان براي خرید به بازار مراجعه نمایند. البته به علت مسقف بودن این مکان و وجود هواي خنک د 19تا  17بازه زمانی 

نفره این تحقیق بازه هاي زمانی  30این بازار در تمامی ساعت هاي داراي مشتري است اما جامعه آماري  ،و گرم در زمستان
 ).2مذکور را بهترین ساعت ها براي خرید خود اعالم کردند (جدول 

 11اعالم کردند که در ساعت هاي  درصد از مغازه داران این بازار 6/56در مورد استفاده از وسایل خنک کننده، حدود  
را ساعت هاي گرم در ایـن   17الی  15درصد نیز ساعت هاي  3/63در صبح احتیاج به تجهیزات خنک کننده دارند و  13تا 

بازار دانستند که بایستی از این تجهیزات استفاده کنند که البته این آمار، در مقایسه با بازار مالصدرا، به علت وجود معمـاري  
درصد مغازه داران نیز اعالم کردند که احتیاجی به وسـایل   3/23مصالح قدیمی و حالت خاص بازار وکیل زیاد باال نیست. و 

 سرمایشی ندارند.
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 نتایج پرسشنامه بازار وکیل و خیابان مالصدرا در ساعت هاي مختلف روز در فصل زمستان  )1جدول 

 (واحد درصد) 
نمونه 
 موردي

 سوال   جامعه آماري
9-7 11-9 13-11 15-13 17-15 19-17 

 مالصدرا
 مغازه داران

 6/95 3/43 0 90 60 0 بهترین ساعت هاي کار بازار
 0 20 100 100 0 0 زمان تابش آفتاب بر پیاده راه

زمان تابش آفتاب بر ویترین مغازه 
 ها

0 0 30 100 6/26 0 

 6/76 6/42 0 3/61 100 0 زمان استفاده از تجهیزات گرمایشی
 6/86 40 0 6/86 40 0 زمان مناسب خرید مشتري

 بازار وکیل
 مغازه داران

 6/66 70 10 6/81 60 10 بهترین ساعت هاي کار بازار
 30 6/16 0 26 3/34 0 زمان استفاده از تجهیزات گرمایشی

 3/53 70 3/13 6/66 3/73 0 زمان مناسب خرید مشتري
 

 

 نتیجه گیري

 جوانـب  بردن بکار در گیري الهام اصل، بلکه نمود، توجه فرمال مفاهیم به توانمی تنها نه بومی معماري به نگاه در 

 را مکانی توان نمی هرگز گرمایی آرامش بدون است. حرارتی آسایش آسایش، اصلی هاي جنبه از آسایش است. یکی مثبت
 ].13[ کرد سکونت قابل

 در فصل تابستان  نتایج پرسشنامه بازار وکیل و خیابان مالصدرا در ساعت هاي مختلف روز  )2جدول 
نمونه 
 موردي

 سوال   جامعه آماري
9-7 11-9 13-11 15-13 17-15 19-17 

 مالصدرا
 دارانمغازه

 100 22 0 6/73 6/81 0 بهترین ساعت هاي کار بازار
 1003/97 100 6/45 100 3/13 0 زمان تابش آفتاب بر پیاده راه

 100 100 100 100 0 0 زمان تابش آفتاب بر ویترین مغازه ها

 6/96 3/41 0 6/94 3/76  0 زمان استفاده از تجهیزات سرمایشی
 100 20 0 3/53 3/73 0 زمان مناسب خرید مشتري

بازار 
 وکیل

 دارانمغازه
 6/96 30 33/3 60 3/85 0 بهترین ساعت هاي کار بازار

 3/53 3/63 30 6/56 3/33 0 زمان استفاده از تجهیزات سرمایشی
 6/86 3/43 10 6/76 6/66 0 زمان مناسب خرید مشتري
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این تحقیق تالشی در جهت مقایسه معماري قدیم و جدید با استفاده از بررسی دو نمونه موردي بازار وکیـل شـیراز و    
که درصد باالیی از افراد از سطوح سایه در خیابان مالصدرا رضـایت  بازار تجاري مالصدرا داشت. نتایج بررسی ها نشان داد 

پیاده رو این خیابان در آفتاب قـرار دارد و درختـان موجـود در آن     ،کافی ندارند بویژه آنکه در ساعت هاي پرتردد در تابستان
، به علت مسقف بودن و استفاده در نمونه موردي دوم، بازار وکیل ،نمی توانند جوابگوي سایه اندازي مناسب باشند. برعکس

در زمستان ها نیز گرمـاي مطلـوبی از    و از مصالح قدیمی در ساخت آن در تابستان ها هواي درون این بازار خنک می باشد
 طریق فرورفتگی در زمین ایجاد می شود.

دلیل عدم دریافت تابش مناسب گرم کننده فضایی بر بدنه هاي مغـازه هـا، تمـامی مغـازه داران     ه در صبح زمستان ب 
) به بدنه مغازه ها میـزان  11آفتاب (در ساعت  تابیدنت که با اس حالی بکارگیري وسایل گرمایشی هستند و این درناچار از 

 نیـز بـه علـت تعطیـل بـودن       15تـا   13هـاي  درصد کاهش یافته است. در ساعت  7/38بکارگیري از تجهیزات گرمایشی 
درصـد اسـتفاده از ایـن     ،استفاده از تجهیزات گرمایشی به صفر رسیده است و بعد از آن و با آغاز به کار مغـازه هـا   ،هامغازه

ار وسایل باال می رود که با افزایش مصرف انرژي همراه است. اما در بازار وکیل به دلیل معماري خاص آن و فرو رفـتن بـاز  
نیاز چندانی به استفاده از اینگونه تجهیزات وجود ندارد و همانگونه که از نتایج بر مـی آیـد، درصـد     ،در زمین و وجود سقف

استفاده از انرژي در این بازار در کل و در مقایسه با نمونه موردي مالصدرا بسیار کمتر است. با مقایسه ارقام بدست آمـده از  
افـراد در   ،ونه موردي نیز می توان به این نتیجه رسید که در بازار وکیل به دالیل گفتـه شـده  رضایت مشتریان در هر دو نم

دلیل بسته بودن مغازه ها) به این بازار مراجعه می نمایند، زیرا در معرض سـرماي  ه (ب 9- 7تمامی ساعت ها جز بازه زمانی 
 رید خود می پردازند.بیرون، باد، باران و یا برف قرار نداشته و با آسایش خاطر به خ

و نتایج بدست آمده در نرم افزار اکوتکت می توان فهمیـد کـه در سـاعت هـاي      )2(در تابستان نیز با توجه به جدول  
افراد تمایل چندانی به خریـد در   ،پرتردد بازار، آفتاب بر پیاده رو و ویترین مغازه هاي خیابان مالصدرا وجود دارد و در نتیجه

درصد باالیی از افراد ترجیح می دهند بعد از بازه زمـانی آخـر بـراي     ،رند (همانگونه که از جدول بر می آیدها ندااین ساعت
خرید مراجعه نمایند که از شدت گرماي هوا کاسته شده و آفتاب کمتري بر پیاده رو وجود دارد). درصـد اسـتفاده از وسـایل    

سـایه مطلـوب بسـیار     نبـود خیابان به علت وجـود آفتـاب شـدید و     سرمایشی نیز، چه در صبح و چه در بعد از ظهر، در این
اتالف انرژي بسیاري در ساعت هاي خرید بازار صورت می گیرد. امـا در بـازار وکیـل موضـوع کـامال       ،باالست و در نتیجه

(به دلیل گفته شده) افراد براي خرید مراجعه مـی نماینـد.    9تا  7متفاوت است و در تمامی بازه هاي زمانی جز ساعت هاي 
 در مقایسه با مالصدرا پایین تر می باشد. میزان استفاده از ادوات سرمایشی و در اصل استفاده از انرژي نیز

با نگاهی به نتایج بدست آمده در این تحقیق بخوبی می توان درك نمود که به علت وضیعت و معماري خـاص بـازار    
وکیل مصرف انرژي در این بازار در مقایسه با نمونه موردي دیگر که با توجه به معماري جدید شـکل گرفتـه اسـت، بسـیار     

 این خود نشاندهنده نقش ویژه معماري قدیم در حفظ و نگهداري انرژي دارد. کمتر است و
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کامال مشخص است که میزان استفاده از انرژي در خیابان مالصدرا چند برابر بازار وکیل  ،توجه به داده هاي تحقیق با 
هر دو خیابـان آشـکار مـی شـود.     دقیقا با مقایسه ساعات استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در  مسالهاست که این 

در نمونه موردي جدید راهکارهایی به منظور کاهش مصرف انرژي بایستی مدنظر قرار گیـرد. از آنجـا کـه امکـان      ،بنابراین
ه هاي ساده تري که مخارج باالیی نیز به دنبال نداشته باشـند  اتوان با استفاده از رمی ،ساخت دوباره این خیابان وجود ندارد

استفاده از درختانی که شاخ و برگ گسترده اي دارند همانند نارنج کـه در   از جمله ،مصرف در این خیابان را تقلیل دادمیزان 
تابستان با شاخ و برگ هاي بسیار سایه اندازي مطلوبی را ایجاد می کنند و باعث خنکی هوا شوند و در زمستان اشعه آفتاب 

و آن را گرم نماید. عالوه بر درخت، اسـتفاده از آب نمـا نیـز در جلـو      تابیده پیاده رو می تواند از آنها عبور نموده و بر سطح 
ساختمان تجاري دناسا می تواند اثر سرمایشی مطلوبی در برابر باد در تابستان فراهم نماید. مورد دیگري که باید بدان توجه 

 ،ت که بتواند سایه خـوبی فـراهم نمایـد، بنـابراین    این است که پیش آمدگی ساختمان ها در این خیابان به حدي نیس ،نمود
مغـازه از ایـن روش    16مغازه تنهـا   28شود. زیرا از بین استفاده از سایه بان هاي متحرك براي تمامی مغازه ها پیشنهاد می

 کنند.استفاده می

 پی نوشت:

1- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 

 

 نابعم

 

)، طراحی مجموعه مسکونی همساز با اقلیم خرمشهر، فصـلنامه ي فضـاي جغرافیـایی.    1392افشاري، هدي؛ تقوایی، علی اکبر. ( ]1[
42 .71-102.  

)، چگونگی بهره گیري از توده زمین در معماري بومی جهان؛ به مثابـه یکـی از   1389برزگر، زهرا؛ مفیدي شمیرانی، سید مجید. ( ]2[
 .26-13. 15تکنیک هاي سرمایش ایستا در بنا، باغ نظر. 

صـرف انـرژي بخـش    )، بررسی تاثیر تابش دریافتی خورشید در بدنه هاي سـاختمان بـر م  1392برزگر، زهرا؛ حیدري، شاهین. (  ]3[
-45. 1خانگی نمونه موردي جهت گیري جنوب غربی و جنوب شرقی در شهر شیراز، نشریه هنرهاي زیبا معماري و شهرسازي. 

56. 

 ..14-5. 38)، دماي آسایش حرارتی مردم شهر تهران، نشریه هنرهاي زیبا معماري و شهرسازي. 1388حیدري، شاهین. ( ]4[

)، تعیین محدوده زمانی آسایش حرارتـی بـراي شـهر تبریـز، مهندسـی مکانیـک       1389حیدري، شاهین؛ غفاري جباري، شهال. ( ]5[
 .44-37، 4مدرس. 
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)، ارزیابی شاخصه هاي آسایش حرارتی در فضاي باز، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیـه اي،  1392حیدري، شاهین؛ منعام، علیرضا. ( ]6[
20 ،197-216. 

 25گرفتـه شـده در تـاریخ     .http://www.chaharmahalmet.ir/iranarchive.aspسـی ایـران بـه آدرس    سایت هواشنا ]7[
 .1393اردیبهشت 

 .74-68. 10)، روش هاي تخمین محدوده آسایش حرارتی، نشریه هنرهاي زیبا. 1380قیابکلو، زهرا. ( ]8[

 ..68-58. 15)، الگوي حرکت سایه و طراحی سایت، نشریه هنرهاي زیبا. 1382، زهرا. (قیابکلو ]9[

)، تعیین محـدوده آسـایش حرارتـی در شـرایط آب و هـواي خشـک       1388صادقی روش، محمد حسن؛ طباطبائی، سید مهدي. ( ]10[
 ..46-39. 4(مطالعه ي موردي شهر یزد)، نشریه هویت شهر، 

 .38-27. 31ی سایه در فضاي باز، نشریه هنرهاي زیبا. )، طراح1386طاهباز، منصوره. ( ]11[

 ). اقلیم و معماري. انتشارات خاك، اصفهان، ایران.1382کسمائی، مرتضی. ( ]12[
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