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لیال فالحی
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چکیده

 -منظر ،پوشش گياهي و آب نماها به عنوان منبع افزایش

شرایط آب و هوایي به موازات سایر عوامل محيطي از مهمترین

سرمایش طبيعي

عوامل موثر در شكلگيری و تكوین شهرها و تداوم حيات شهری

به طور کلي مجموعه این عوامل در ارتباط با مسائل اقليمي

به شمار ميآید .در واقع شهرها ،عناصر شهری و عملكرد آنها

ميتوانند مزایا یا مشكالت مختلفي را برای استفادهکنندگان از فضا

همواره از عناصر و عوامل آب و هوایي متاثر بوده و هستند البته از

ایجاد نماید(.کارمونا)981،7882،

زمان صنعتي شدن شهرها به بعد ،شهرها نيز در اوضاع اقليمي فضای

باتوجه به مطالب بيان شده در نظر داریم تاثير جهت وزش باد غالب

پيرامون خود تاثير گذاشته و تغييرات اقليمي ميكرو را پدید آوردهاند.

بر طراحي شبكه معابر شهر سقز را مورد بررسي قرار دهيم.

باید توجه داشت که تصميمات طراحانه نقش موثری در بهتر

در این تحقيق تالش شده است که دادههای مورد نياز را از طریق

نمودن تاثير خرده اقليم دارند تا محيط شهری را به محيطي راحتتر

مطالعات کتابخانهای و رجوع به سازمان هواشناسي شهر سقز

تبدیل نماید .عوامل دخيل در این زمينه عبارتند از:

گردآوری کرده ،سپس وضع موجود معابر شهر سقز را با استفاده از

 -شكل توسعههای پيشنهاد شده و تاثير آنها و رابطهشان با

نرم افزار  Arc Gisترسيم کرده و در نهایت با استفاده از استدالل

ساختمانها و سایر تاثيرات در محدوده طرح

استنتاجي مناسبترین جهت را انتخاب کردهایم .که در این پژوهش

 -موقعيت راههای دسترسي و پيادهروها ،درختان و سایر

با توجه به نوع اقليم شهر سقز و جهت وزش باد غالب جهت شمالي

پوششهای گياهي

 -جنوبي با بيشترین امتياز کسب شده نسبت به سایر جهات

 -جهت گيری فضاهای داخلي و خارجي و نماها با توجه به

مناسبترین جهت برای معابر شهر سقز ميباشد .این جهت برای

جهت تابش آفتاب و سایه

شبكه معابر شهر سقز هم از لحاظ برخورداری از تابش آفتاب و هم

 -توده گذاری ،دسته بندی و فضای بين ساختمانها

از لحاظ جلوگيری از برودت بادهای سرد بهترین جهت ميباشد.

 -باد

کلمات کلیدی :باد غالب ،طراحي شهری ،معابر شهری ،سقز.

 موقعيت ورودیهای اصلي و سایر بازشوها به عنوان رابط بينفضای داخل و خارج

نویسنده مسئول :امير گندمكار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد agandomkar2007@yahoo.com ،
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مقدمه

کاهش تنش گرمایي برای ساکنين آن مفيد به نظر ميرسد.

توجه به نيروهای طبيعي و استفاده از آنها در انجام برخي

در زمينه صرفهجویي مصرف انرژی در ساختمان «ماکي»

کارها و بهبود بخشيدن به فضاهای زیستي ،از دیرباز معمول

( )9118در گزارش سازمان جهاني هواشناسي روشهای

بوده است .از مطالعات علمي که در این زمينه انجام شده

ریاضي مناسب برای به حداقل رساندن ميزان سوختهای

است ،ميتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

فسيلي را با استفاده از طراحي اقليمي ساختمان ارائه کرده

کوانيگزبرگر و همكاران در کتاب tropical housing

است .همچنين سازمان جهاني هواشناسي در گزارش دیگری

 ،)9127( Manual of and buildingضوابطي برای طراحي

که توسط «دگری و همكاران» ( )9112تنظيم شده ،رابطه بين

مسكن و ساختمان در مناطق گرمسيری ارائه نمودهاند .طبقه

شرایط جوی و مصرف گاز را در ساختمانها مورد بررسي

بندیهای مختلف اقليمي ،شناخت اقليم محلي و شيوه تشخيص

قرار داده و کاهش مصرف سوخت گاز را در ساختمانها

آن با اقليم ناحيهای ،شرایط آسایش حرارتي انسان ،ضوابط

مورد بررسي قرار داده و کاهش مصرف سوخت گاز را با

طراحي معماری و غيره ،مباحث این کتاب را تشكيل ميدهند.

کاربرد بهينه پتانسيلهای اقليمي توضيح داده است.

هاوارد .گریشفيلد ( )9121به انتخاب محل ساختمان اشاره

در کشور ما نيز با توجه به کاهش ذخائر پایان پذیر نفت،

ميکند و استفاده بهينه از حداکثر شرایط خرد اقليم محلي را

آلودگي شهرها و صدمات جبران ناپذیر سوختهای فسيلي

در آسایش مفيد ميداند .وی عوامل تابش ،باد و جهت

به محيط زیست توجه به اقليم و طراحي اقليمي از نيمه دوم

استقرار ساختمان را در کنترل حرارت فضای داخلي توضيح

دهه  9318ه.ش مجددا مورد توجه واقع گردید .از اولين

داده و راه حلهایي جهت استفاده از تابش خورشيدی برای

کارهای انجام شده ،در این زمينه ميتوان به کار تحقيقاتي

گرم کردن ساختمان ارائه نموده است .بعد از این تحقيقات

«عدل» ( )9331اشاره نمود .وی با ایجاد تغييراتي در آستانههای

در سال « 9121اولگي و همكاران» به صورت علمي شرایط

حرارتي موجود در روش کوپن ،شرایط اقليمي شهرهای

رطوبتي و حرارتي را در رابطه با احتياجات انسان و طراحي

ایران را ارزیابي نمود و برای اولين بار نقشه بيوکليماتيك

اقليمي مطرح نمودند و اقدام به ترسيم جدول بيوکليماتيك

ایران را ارائه نمود« .ریاضي» ( )9313با استفاده از اطالعات

نمودند .در دنباله کار اولگي« ،گيوني» ( )9123کار وی را

اقليمي  33ایستگاه سينوپتيك کشور نقشه تقسيمات اقليمي را

تكميل کرد و در آن حدود موثر بودن شيوههای ساختمان

در رابطه با کارهای ساختماني بر اساس شاخص الگي تهيه

سازی در تامين نيازهای رفاهي (بيوکليماتيك) انسان را

نمود .متاسفانه چون نقش عناصر ساختماني در کنترل شرایط

مشخص نمود و جدولي تحت عنوان جدول زیست – اقليمي

حرارتي فضاهای داخلي در پيشنهاد الگي مشخص نيست،

ساختمان فراهم نمود« .ماهاني» نيز ( )9129برای ارزیابي

کار جمشيد ریاضي نتوانسته است مورد توجه کامل قرار

جزئيتر شرایط بيوکليمای ساختماني محيط یك سری جداول

گيرد« .کسمایي» ( )9338با استفاده از جداول بيوکليمای

تهيه کرد« .کارمونا» ( )9183احداث ساختمان در مناطق گرم

ساختماني و با استفاده از آمار  33ایستگاه سينوپتيك،

و خشك را مورد بررسي قرار داد.

اقليمهای مختلف ایران را به منظور استفاده در مسكن و

«نئول» ( ،)9181تنش گرمایي را در سنگاپور مورد بررسي

معماری تهيه نموده است .وی همچنين در سال ( )9323با

قرار داده و با توجه به باد غالب شهر پيشنهاداتي در مورد

استفاده از اطالعات اقليمي  119ایستكاه هواشناسي اولين

ارتفاع ساختمانها ارائه کرده است ،وی معتقد است احداث

پهنه بندی اقليمي ایران را در رابطه با محيطهای مسكوني با

ساختمانهای بلند با توجه به افزایش سرعت باد با ارتفاع ،در
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استفاده از روش ماهاني ارائه کرده است که براساس آن

 -بنتلي .ای ین و همكاران در کتاب «محيطهای پاسخده»

کشور به  73گروه اقليمي تقسيم شده است« .رازجویان»

( )9387در قسمتي از فصل چهارم با عنوان خرداقليم،

( )9323در دوجلد کتاب با عنوان «آسایش به وسيلة معماری

شيوهای برای تحليل تاثير متقابل شهر و اقليم ،ارائه دادهاند.

همساز با اقليم» به بحث و بررسي معيارهای سنجش راحتي،

در این راستا ،بر دو عنصر اقليمي تابش و باد تأکيد شده

تأثير آفتاب و جریان هوا بر احساس آسایش وشيوه کنترل

است .در زمينهی تحليل تاثير باد ،به منظور دست یافتن به

آن با اجزای ساختماني و گياهي محيط ،آسایش رفتاری و

باالترین حد ممكن ارتقای محيطي ،استفاده از تجربهی تونل

حرکتي ،مبحث ایرودیناميك معماری و مجتمعهای

باد پيشنهاد شده است .برای انجام چنين تجربهای ،به یك

ساختماني پرداخته و تأثير رفتار باد را بر چند گونهی متداول

مدل آزمایشگاهي از عرصهی عملياتي طرح در مقياس

از مجتمعهای ساختماني ،تحليل کرده است .در این مطالعه،

حدودی  9:788که شعاع آن حداقل  988متر باشد ،نياز است.

نتایج بررسيهای مربوط به تونل باد نشان ميدهد که نحوهی

 -اَکان در اثر خود با عنوان «هيدرولوژی رگبار در

استقرار ساختمانها نسبت به یكدیگر و راستای وزش باد،

حوضههای شهری» ( )9389بارندگي و رواناب ناشي از آن

عامل مهمي است که ميتواند مبنای گونهبندی قرار گيرد.

را در حوضههای شهری تحليل نموده است .در تشریح مسائل

«کاویاني» ( )9327با استفاده از دادههای هواشناسي 38

شهری در رابطه با بارش ،ذکر شده است که مناطق شهری

ایستگاه سينوپتيكي به بررسي و تهيه نقشه زیست اقليم انساني

عموما شامل :محلهایي غيرقابل نفوذ یا با نفوذپذیری کم ،مثل

ایران بر اساس شاخص ترجونگ پرداخته و بيوکليمای ایران

پشتبام ،جاده و پارکينگ هستند که توانایي نگهداری و

را در ماه ژانویه به  97تيپ بيوکليمایي و در ماه ژوئيه به 91

نفوذ آب کمتری نسبت به مناطق روستایي دارند؛ به عالوه،

نوع بيوکليما تقسيم نموده است« .عساکره و همكاران»

سيالب در حوضههای شهری در سطوح صاف و غيرقابل نفوذ

( )9323بر اساس آمار  78ساله ایستگاههای هواشناسي

که با سيستم زهكشي مصنوعي توسط بشر ساخته شده است،

شهرهای مختلف خوزستان دمای مؤثر جهت طراحي اقليمي

با سرعت باال اتفاق ميافتد .با توجه به این عوامل ،حالت

در مناطق شمالي و جنوبي خوزستان محاسبه کردهاند .در

شهری یافتن مناطق طبيعي باعث ازدیاد حجم و شدت رواناب

ارتباط با بهرهگيری از خاصيت گرمایي مصالح در رابطه با

و احتماال وقوع سيل در مناطق پایين دست ميشود .از این

شرایط آسایش «موحدی و همكاران» ( )9321طول روزهای

رو ،پدیدهی باران -رواناب تجزیه و تحليل شده است.

موجود در محدوده آسایش خارج از محدوده آسایش استان

 -کاویاني در کتاب ميكرو-کليماتولوژی ( )9388جرح و

چهار محال و بختياری را محاسبه و چگونگي افزایش

تعدیلهای ناشي از ساختمان سازی در اقليم را بررسي و

محدوده آسایش با استفاده از مصالح مناسب را توضيح داده

تغييرات حاصل از استقرار ساختمان را در وضعيت تابش،

است« .محمد تقي رضائي حریری و مهندس ریما فياض» با

حرارت ،رطوبت و خصوصيات ایرودیناميكي محيط اطراف،

استفاده از دادههای اقليمي محدوده آسایش حرارتي را برای

تحليل نموده است.
 Haasو همكاران ( )7888تأثيرات شرایط اقليمي بر

شهر تهران با هدف تامين شرایط مناسب داخلي ضمن کاهش

-

مصرف سوختهای فسيلي در اوقات سرد و نيروی برق در

طراحي شهری را در کشور بنگالدش مطالعه نمودند .در این

اوقات گرم سال مورد بررسي و ارزیابي قرار دادهاند.

پژوهش ،روند تغييرات آب و هوایي مورد توجه ویژه قرار
گرفته است.
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 de la Espriella -در مقالهای با عنوان «ارتقای آسایش

موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهر سقز

با استفاده از طراحي اقليمي» ( )7887عوامل اقليمي را در

شهر سقز در  33درجه و  91دقيقهی طول جغرافيایي و 33

ارتباط با محيطهای شهری ،ساختمانها و شرایط زیست

درجه و  93دقيقهی عرض جغرافيایي از خط استوا واقع شده

انسان ،تحليل نموده است.

است .ارتفاع آن از سطح دریا  9313متر است.

 )7888( Schuetze – -هدایت رواناب محيطهای شهری

شهرستان سقز در شمال استان کردستان واقع شده و دومين

در کشور هلند را با تأکيد بر مدیریت منابع آب مورد بحث

شهر این استان ميباشد .با وسعتي حدود  3328کيلومتر مربع

و بررسي قرار داده است .در این راستا ،احيای مجراهای عبور

از جانب شمال غرب ،شمال و شمال شرق به ترتيب با

آب که در شهرهای سنتي وجود داشته ،پيشنهاد شده است.

شهرهای بوکان ،شاهين دژ و تكاب هم مرز ميباشد ،در شرق

 Prucnalو همكاران در پژوهشي با عنوان «شناسایي

با دیواندره و در جنوب با مریوان مرز مشترک دارد ،همچنين

مناطق اقليمي نيجریه برای طراحي معماری» ( )7887عوامل

در حاشيه ی جنوب غربي به کردستان عراق چسبيده است و

اقليمي مؤثر در طراحي را در نواحي اقليمي مختلف بررسي

در غرب با شهر بانه همسایه است.

-

نمودهاند.
 -در تحقيقات مشابهي که توسط Fitch )1968) Essien

) 1972( Lacy )1971و  )1977و  )1975( Hooperانجام
شده است ،بر ضرورت انجام مطالعات اقليمي برای طراحي
محيطهای شهری مطلوب ،تأکيد شده است.
 تأثير متقابل اقليم و طراحي شهری با تأکيد بر فرم شهر وتبادل انرژی در نواحي شهری توسط  Banisterو همكاران
( Jenks )1997و همكاران ( )1996و)1992( Owens

شكل ( :)9موقعيت استان در کشور و موقعيت شهرستان در استان

مطالعه و تحليل شده است.

تعیین نوع اقلیم شهر سقز

روش پژوهش

روش دمارتن

پژوهش حاضر از نوع تحليلي است ،که بخش عمدهی

با توجه به این که متوسط بارندگي ساالنه سقز  179/8 mmو

اطالعات آن از طریق مطالعات کتابخانهای گردآوری شده و

متوسط دمای ساالنه سقز  99/7سانتيگراد است ،ضریب

اطالعات اقليمي مورد نياز تحقيق نيز از دادههای مربوط به

خشكي دمارتن برای شهر سقز  73/39بدست ميآید .بنابراین

سالهای  9139تا  7881ایستگاه سينوپتيك سقز استخراج

شهر سقز طبق طبقهبندی روش دمارتن جزو اقليم نيمه مرطوب

گردیده است .براساس دادههای ایستگاه مذکور ،نوع اقليم

محسوب ميشود( .شكل شماره )7

شهر سقز با استفاده از روشهای دمارتن و آمبرژه تعيين و
منحني آمبروترميك آن ترسيم شد و سپس وضعيت وزش
باد غالب و جهت گيری شبكه معابر شهر سقز مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفت.
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شكل ( :)3نمودار آمبروترميك شهر سقز (ماخذ :نگارندگان)
شكل ( :)7اقليم شهر سقز با استفاده از روش دمارتن (ماخذ :نگارندگان)

موقعیت اقلیمی شهر سقز در پهنهبندی اقلیمی

روش اقلیم نمای آمبرژه

کشور

با توجه به این که متوسط بارندگي ساالنه سقز  179/8 mmو

نقشه پهنهبندی اقليمي ایران در سال  9328به مقياس

ميانگين حداکثر درجه حرارت در گرمترین ماه سال 717/91

 9:3888888به سفارش مرکز تحقيقات ساختمان و مسكن

درجهی کلوین ( )91 cو ميانگين حداقل درجه حرارت در

وزرات مسكن و شهرسازی تهيه گردیده که بر مبنای

سردترین ماه سال  723/11درجهی کلوین ( )3/3cاست.

مطالعات مذکور شهر سقز در گروه اقليمي ( 7اقليم سرد و

ضریب آمبرژه  992/33بدست ميآید که نشانگر این است که

کوهستاني) قرار گرفته است.

شهر سقز طبق این روش در اقليم مرطوب معتدل قرار گرفته
است( .شكل شماره )3

شكل ( :)1موقعيت اقليمي شهر سقز (ماخذ :طرح تفصيلي)9381،

وزش باد
جریان باد به جریان وسيعي از هوا گفته مي شود که ممكن
است در مجاورت سطح زمين و یا در سطوح فوقاني جو به
وجود آید.

شكل ( :)3اقليم شهر سقز با استفاده از روش آمبرژه (ماخذ :نگارندگان)

در طراحي اقليمي ،توجه به جهت و سرعت وزش بادهای

روش نمودار آمبروترمیک

موجود در محل از جنبههای مختلف حائز اهميت است .وزش

با توجه به نمودار آمبروترميك شهر سقز (نمودار  )3ميتوان

باد در شرایط خيلي سرد یا خيلي گرم موجب وخيمتر شدن

گفت که بين ماههای ژوئن تا اکتبر دما بر بارندگي فزوني

شرایط هوا ميشود ،اما در شرایطي که هوا خيلي سرد یا خيلي

دارد ،لذا این دوره را ميتوان دوره خشك سال به حساب

گرم نباشد ،وزش باد موجب بهتر شدن شرایط حرارتي هوا

آورد .و بين ماههای اکتبر تا ژوئن بارندگي بر دما فزوني دارد

ميشود و ميتوان از وزش بادهای موجود در محل بهره

و این دوره از سال را ميتوان دورهی مرطوب به حساب آورد.
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گرفت .از طرف دیگر وزش باد ميتواند باعث پاالیش هوا و

شدیدترین بادهای وزیده شده که در سقز به ثبت رسيده و

تأمين اکسيژن مورد نياز شهرها شود یا اینكه موجب آلودگي

گزارش گردیده است :در دی ماه  9333باد شدیدی با سرعت

هوای شهر ،در نتيجه آلودگي حاصل از کارخانهها ،تصفيه

 79/1متر با جهت وزش جنوب غربي در سقز به وقوع پيوسته

خانههای فاضالب ،زبالهسوزها و ...گردد .لذا در مراحل

و برای بهمن ماه شدیدترین باد اختصاص به سال  9339دارد

طراحي و جانمایي عناصر مختلف شهری باید به جهت وزش

که این باد شدید سرعتي برابر با  78متر بر ثانيه داشته و جهت

بادهای موجود در محل توجه داشت( .کسمایي)9383،33،

وزش آن از غرب بوده است.

جریان وزش بادهای غالب در سقز

شدیدترین باد وزیده شده در فروردین دارای جهت جنوبي و

آمار و اطالعات در دسترس از جریان وزش باد در سقز نشان

سرعت  91/1متر بر ثانيه بوده که در سال  9331در سقز وزیده

ميدهد که جهت باد غالب در کل ماههای سال جنوب غربي

است و همچنين بادی با سرعت  31متر بر ثانيه در فروردین 87

ميباشد و سرعت آن به طور ميانگين بين  3/8تا  1/1متر بر

بوقوع پيوسته که جهت آن جنوبغربي بوده است .شدیدترین

ثانيه محاسبه گردیده و سرعت باد غالب ساالنه  1/7متر بر ثانيه

بادهای اردیبهشت و خرداد با جهت جنوبغربي و سرعتهای

است .درصد باد غالب در ماههای اسفند ،فروردین و

 71و  78متر بر ثانيه در سالهای  9333و  9331در سقز جریان

اردیبهشت بيشتر از سایر ماههای سال است و در سقز به طور

داشته است .شدیدترین بادهای وزیده شده در تير و مرداد و

کلي جریان هوا در ماههای آبان ،آذر و دی ماه آرامتر از سایر

شهریور سقز با جهتهای جنوبي ،جنوبغربي و غربي با

ماههای سال است و آرامترین ماه به دی ماه اختصاص دارد و

سرعتهای  78 ،92/1و  78متر بر ثانيه در سالهای  9318و

در ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت جریان هوا کمتر

 9333وزیده و در ماههای مهر و آبان و آذر بادهای شدید با

آرام بوده و تقریبا بين  13/9تا  12/1درصد از ایام این سه ماه

جهات جنوب غربي و جنوبي با سرعتهای  73/1 ،78و 77/1

وزش باد وجود دارد.

متر بر ثانيه در سالهای  9329 ،9333و  9333در این شهر

بررسي آمار بلند مدت سقز نشان ميدهد که در این شهر در

وزیده است.

فروردین ماه جریان هوا در سقز آرامش کمتری دارد و در این

شدیدترین بادهای وزیده شده در سقز بيشتر از جهت جنوب

ماه وزش باد زیاد بوده و ميزان بارندگي هم به دليل ناپایداری

غرب و جنوبي و غرب بوده که سرعتهای آنها بين  92/1تا

جو بيشتر از سایر ماههای سال ميباشد.

 72/1متر بر ثانيه ثبت گردیده است.

وزش بادهای شدید در سقز

متوسط سرعت باد ساالنه در سقز  9/2متر بر ثانيه محاسبه

وزش بادهای شدید معموال همراه با یك ناپایداری شدید

گردیده است .متوسط سرعت باد وزیده شده در سقز در دی

جوی اتفاق ميافتد که ممكن است بر اثر آن خسارات قابل

ماه با رقم  9متر بر ثانيه به عنوان کمترین و در فروردین ماه با

توجهي در زمينه فعاليتهای مختلف یك منطقه به وجود آید.

رقم  7/3متر بر ثانيه به عنوان بيشترین ارقام ميانگين ماهانه

بر اساس آمار و اطالعات موجود از اندازهگيری وزش بادهای

سرعت باد در سقز ميباشند.

شدید در سقز ،شدیدترین باد وزیده شده در طي  18سال اخير
به اواخر اسفند اختصاص دارد که سرعتي برابر با  72/1متر بر
ثانيه و در سال 9338در این شهر وزیده است.
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(مأخذ:

تاثير جهت وزش باد غالب بر طراحي شبكه معابر شهری (نمونه موردی :شهر سقز) ،ص33-72 .

استقرار ساختمان قرار گيرد ،جهتهای جنوبي 91 ،درجه
غربي و  38درجه غربي مناسبترین جهات استقرار ساختمان در
شهر سقز خواهد بود.
بررسی وضع موجود شبکه معابر شهر سقز
همان طور که در شكل ( )2قابل مشاهده است:
 -جهت استقرار شریاني درجه  7اصلي به دو صورت 38

شكل ( :)3گلباد شهر سقز (مأخذ :ایستگاه هواشناسي سقز)

درجه شرقي و  38درجه غربي است.
جهت معابر و خیابانها با توجه به جهت وزش باد

 -جهت استقرار شریاني درجه  7فرعي بيشتر به صورت 91

غالب

درجه شرقي و  31درجه غربي است.

با توجه به نوع اقليم شهر سقز ،عمدهترین اهداف طراحي

 -جهت استقرار اکثریت خيابانهای محلي به صورت 38

اقليمي در شهر سقز به شرح زیر است:

درجه و  31درجه شرقي و  91درجه و  31درجه غربي ميباشد.

 جلوگيری از تاثير بادهای سرد زمستاني در فضاهای آزاد هدایت تابش آفتاب به فضاهای آزاد در مواقع سرد ایجاد سایه در فضاهای آزاد در مواقع گرمبنابراین از نظر اقليمي مناسبترین جهت برای معابر و خيابانها
در شهر سقز جهتي است که از کاناليزه شدن بادهای سرد در
خيابان جلوگيری نماید و سایه ایجاد شده در سطح خيابان در
فصل زمستان را به حداقل ممكن و در تابستان به حداکثر
ممكن برساند.

شكل ( :)2سلسله مراتب شبكه ارتباطي شهر سقز (ماخذ :طرح تفصيلي شهر سقز،

و اما در رابطه با کاهش اتالف حرارت ساختمان از جدارههای

)9381

خارجي و همچنين به حداقل رساندن نفوذ هوای سرد به

نتیجه گیری

فضاهای داخلي ،نمای اصلي ساختمان باید تا آن جا که ممكن

همان طور که ميدانيم فرم کالبدی یا شكل ظاهری ساختمان،

است زاویه کوچكتری با جهت وزش بادهای سرد داشته باشد.

نقش قابل توجهي در ميزان تاثير شرایط اقليمي در وضعيت

هر چه سرعت چنين بادهایي بيشتر باشد ،تاثير خنك کنندگي

حرارتي فضاهای داخلي آن دارد .براساس نتایج به دست آمده

آن بيشتر خواهد بود .لذا از نظر کاهش تاثير خنك کنندگي

در شرایط اقليمي شهر سقز ،ساختمانهای مسكوني باید فرمي

بادها ،جهتي مناسبتر است که زاویه کوچكتری بين نمای

فشرده و در عين حال گسترش یافته در جهت محور شرقي-

اصلي ساختمان و جهت وزش بادهای سرد زمستاني ایجاد نماید.

غربي داشته باشند ،تا عالوه بر ممانعت از تبادل حرارت

در سقز در فصل زمستان جهت وزش بادها از جنوب غربي به

ناخواسته بين فضاهای داخلي و محيط خارج امكان نفوذ

شمال شرقي است .حال چنان چه ميزان تاثير وزش باد در

آفتاب زمستاني به فضاهای داخلي را فراهم سازد.

اتالف حرارت ساختمان و ميزان دریافت انرژی خورشيدی در
مواقع مختلف سال ،معيار ارزیابي تعيين درصد برتری جهت
33
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با توجه به جهت وزش بادهای سرد و نامطوب زمستاني که

 .3پوردیهيمي ،شهرام ،)9329(،بررسي تعيين اقليم اصفهان و تعيين

از جنوب غربي به شمال شرقي ميوزند ،به این نتيجه ميرسيم

اصول و ضوابط طراحي مسكن ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

که جهت شمالي  -جنوبي با بيشترین امتياز کسب شده

تهران
 .2توسلي ،محمود ،)9338( ،ساخت شهر و معماری در اقليم گرم و

نسبت به سایر جهات مناسبترین جهت برای معابر شهر سقز

خشك ایران ،انتشارات دانشگاه تهران

ميباشد .این جهت برای شبكه معابر شهر سقز هم از لحاظ

 .8جعفرپور ،ابراهيم ،)9323( ،اقليم شناسي ،انتشارات دانشگاه

برخورداری از تابش آفتاب و هم از لحاظ جلوگيری از

تهران

برودت بادهای سرد بهترین جهت ميباشد.

 .1حجازی زاده ،زهرا ،شوکت مقيمي ،)9383( ،کاربرد اقليم در
برنامه ریزی شهری و منطقهای ،انتشارات دانشگاه پيام نور

پیشنهادات

 .98دیویس ،لولين و همكاران ،)9383( ،راهنمای طراحي شهری،

 -در جانمایي کاربریها در شهر سقز با توجه به اینكه جهت

ترجمه رضا رضایي ،شرکت عمران شهرهای جدید

باد غالب از سمت جنوب غربي به شمال شرقي است بهتر

 .99رازجویان ،محمود ،)9332( ،آسایش به وسيله معماری همساز

است که فضای سبز در قسمتهای جنوب غربي قرار داده

با اقليم ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران

شود و عناصر آلودهکننده با توجه به ميزان وزش باد غالب

 .97رازجویان ،محمود ،)9321( ،آسایش در پناه باد ،انتشارات

بهتر است در قسمتهای جنوبي و جنوبغربي قرار داده نشود.

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 -به منظور کاهش تاثير بادهای سرد زمستاني ،الزم است در

 .93رهنمایي ،محمد تقي ،)9329( ،توانایي محيطي ایران ،زمينههای

جبهه های رو به چنين بادهایي (جنوب غربي) درختان هميشه

جغرافيایي طرح جامع سرزمين ،مرکز مطالعات و تحقيقات

سبز کاشته شود.

شهرسازی و معماری ایران

 -در مدخل غربي معابر جنوب غربي -شمال شرقي و

 .93رهنمایي ،محمد تقي ،)9387( ،مجموعه مباحث و روشهای

مدخل جنوبي معابر شمالي – جنوبي ،بایستي باد شكن وجود

شهرسازی(جغرافيا) ،مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و
معماری ایران

داشته باشد ،و طول معبر نباید از طول باد شكن کمتر باشد.
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