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    ::اصلي تحقيقاصلي تحقيق  ییهاهاسؤالسؤالو بيان و بيان   مسئلهمسئلهتعريف تعريف     11--55

 مسايل جهان از است. يکی معماري در اقليمی مالحظات زايی فرم يشهياند بر يدييتأ، ايران ويژه به ون جها پهنه در بومی معماري تجربيات

 فضايی به را زندگی محيط تنها طبيعی نه نيروهاي از استفاده و تجديد نيستند، قابل هايی است کهژيدر مصرف انر جويیصرفه مسئله امروز،

دست چنان امروز . معماري (1832 سی و همکاران،داشت )طاو خواهد فراوانی تأثير نيز انرژي کرد بلکه در کاهش مصرف خواهد آسوده تبديل

گذشته بر اثر تجربه اثرات  يهازمانمعماران در .  (1822)غيور،  است گرفته فاصله سنتی اريمعم وهيش از هافرسخ که وارداتی شده عوامل خوش

معاصر  ي. در معمارانددادهن عوامل ارائه يکاهش اثرات نامطلوب ا يز براين یجالب يهاروشو  انددانستهیمباد و آفتاب و باران را بر مساکن و بناها 

ت يساختمان بر قابل ی. در واقع بوم شناسابديیم يشتريت بي، هر روز اهمديآیمد يپد يداريو پا یميست اقليز يارهايکه با توجه به مع یراتييتغ

با توجه به  (.1830د دارد )جودت، يش فرم تاکيو آسا يیفضا يهاتيفيکبه صورت  هاآنل يو تبد يو جو یطيق عوامل محيتلف يساختمان برا

هاي فسيلی، توجه به طراحی اقليمی و اقب ملموس امروزه آن و از طرفی گرانی و محدود بودن سوختاهميت روزافزون بحران گرمايش و عو

در اين  (.1422باشد )گيونی، يط بسيار مورد توجه میمح ها و استفاده هر چه بيشتر از منابع طبيعیتعديل ميزان انرژي مصرفی در ساختمان

يابی به شرايط آسايشی بيشتر است که استفاده از وسايل مکانيکی گرمايشی و جهت دستراستا معماري همساز با اقليم راهکاري مناسب 

 (.1831دنبال خواهد داشت )اميري، ها را به سرمايشی و مصرف انرژي و در نهايت کاهش آلودگی

ط يدر کشور ما که تنوع شرا ژهيوبه . کندیمجاب ينه اين زميرا در ا یجامع يهاپژوهش، انجام مطالعات و يم بر معمارياقل ريت تأثياهم

توجه به عامل اقليمی تابش، . (1823، يیر است )کسماياجتناب ناپذ ينه امرين زميقات گسترده در ايمشهود است. انجام تحق کامالًدر آن  یمياقل

به جنبه يهمه جانبه گرر جهت يرا گامی مهم دد. زهاي تاريخی بسيار اهميت داري شهرهاي فرسودهدر طراحی شهرهاي جديد و نوسازي محله

رود. ساماندهی نظام فضايی سکونتگاهی به شمار می"هاي گوناگون طبيعی، اقتصادي، اجتماعی و کالبدي در حل مسائل جوامع انسانی، به عنوان 

ی تابش در طول سال ها نيز مستلزم توجه به تغييرات ويژگجويی در مصرف انرژي گرمايشی و سرمايشی فضاي درون ساختمانهمچنين صرفه

تواند بر قسمت ناپيداي روابط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی )بعد ناپيداي فضاي هاي مبتنی بر تابش خورشيدي میريزيباشد. بعالوه، برنامهمی

در جهت  يموارد ینيش بيو پ يیدر هر منطقه آب و هوا یمياقل یتوجه به اهداف عمده طراح (.1840، ی)طاوس گذاردمثبت ب ريتأثجغرافيايی( 

افتن يت يو هو يدر مصرف انرژ يیو موجب صرفه جو یميط اقليبا شرا هاساختمان یو هماهنگ ين اهداف موجب سازگاريدن به ايتحقق بخش

 یخيتار و از لحاظ باشدینم يديجد يش انسان نو آوريو آسا يم بر خانه سازياقل ريتأثمطالعه  (.1832، یطاوسد )م خواهد شيدر هر اقل يمعمار

 (.Octay, 2002گردد ) یقبل از آن برم یليخ احتماالًالد و يبه سده چهارم قبل از م

 اساسي تحقيق:  یهاسؤالبيان   

 من چگونه است؟يه مدل ريرجند بر پايشهر ب يم معمارياقل يهایژگيو -1

  ق:ق:ييسابقه و ضرورت انجام تحقسابقه و ضرورت انجام تحق  22--55

 (1440) ماکی. گرددیماشاره  هاآناز  ینجا تنها به بخشيدر جهان صورت گرفته است، در ا يامطالعات گسترده  يم و معمارين اقليدر ارتباط ب

رساندن ميزان  به حداقلهاي رياضی مناسب براي ژي در ساختمان در گزارش سازمان جهانی هواشناسی روشجويی مصرف انري صرفهدر زمينه

کند و به انتخاب محل ساختمان اشاره می (1424) گريشفيلد هاواردمان ارائه کرده است. ی اقليمی ساختهاي فسيلی را با استفاده از طراحسوخت

عوامل تابش، باد، و جهت استقرار ساختمان را در کنترل داند. وي شرايط خرد اقليم محلی را در آسايش مفيد می نيشتريباستفاده بهينه از 

( 1434) نئول. فاده از تابش خورشيد براي گرم کردن ساختمان ارائه نموده استدهد و راهکارهايی جهت استفضاي داخلی توضيح می يگرما

يرقدار، )ب .است کرده ارائه هاساختمان ارتفاع مورد در پيشنهاداتی شهر غالب باد به توجه با و داده قرار بررسی مورد سنگاپور در را گرمايی تنش
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 بر اين وي تحليل .داد انجام گرمايی احساس راحتی روي بر هوايی و آب عناصر ريتأثمورد  در را کاملی و جامع تحقيق( 1422فانگر )(. 1822

حدود  (1426) گيونی( .1834)ساري صراف،  .باشدیم وي محيط و انسان بدن تراز حرارتی معادله از مشتق انسان آسايش که گرفته، قرار مبنا

اقليمی -و جدولی تحت عنوان جدول زيستک( انسان را مشخص بيوکليماتي) ینيازهاي رفاه نيتأمسازي در هاي ساختمانموثر بودن شيوه

ش انسان به يدر آسا يجو يده هايشنهاد داد که در آن نقش پديپ ي( نمودار1423) یاولگ (.1830)فيض و قباديان، ساختمان فراهم نموده است 

ش انسان، در جدول يآسا يبر رو هاآنم يه جهت اثر مستقبودند که ب يیفاکتورها نيترمهم یک روشن شده بود. دما و رطوبت نسبيتفک

ک يمکز یم انسانيست اقلي( اطلس ز2001د مورلون گالوز و همکاران )يويد (.13: 1862، انيراز جود شده است )يتاک هاآنبر  یک اولگيماتيوکليب

ست يکنترل ز يبرا یونياگرام گيو د یاولگ یميست اقلير زسمز( به همراه نمودايآل يشنهاديمعادله پش )ين منطقه آساييف و تعيرا بر اساس تعر

شاخصه، يجريگرمايی در ن يحفاظت از فشارها ينان برايقابل اطم يهاشاخصن ييبوگا و اوال به منظور تع ه کردند.يم داخل ساختمان تهياقل

ه يفا به منظور تهي(. کOlu Ola, 2003سه کردند ) يام و دماي موثر را با هم مقيست اقلي، اوانز، نمودار زیمختلف از جمله شاخص ماهان يها

 یساختمان، با استفاده از جدول ماهان یو طراح يشهر يهايزيرد در برنامه يرفعال خورشيغ ينه از انرژياستفاده به يو مناسب برا یاطالعات کل

را محاسبه و ارائه کرده است  یش طراحيپ يهايتراتژاسل قرار داد و يا در قبرس مورد تحليکوزيشهر ن يرا برا یميساله عناصر اقل 23دوره 

(Kefa, 2004.) ( روش1466ترجونگ )م يتقس يهاروشن ياز معتبرتر یکياالت متحده ارائه داد که يا یميست اقليز يم بنديتقس يرا برا ی

(. سام و چنگ در هنگ 32: 1822، یانياواست )ک یمين روش استفاده از عناصر مهم اقلياز اي، امتشودیممحسوب  یانسان یميست اقليز يبند

را  یم محليط اقليو استفاده از شرا انددادهساختمان انجام  يو انرژ يمعمار یدر طراح یمياستفاده از عناصر اقل يبرا یمهم يهایبررسکنگ 

 (.Hui, 1997ه کردند )يساختمان توص يانرژ يازسهيو شب یمياقل يهایطراحبهبود  يبرا

لهيبه وس( در کتب آسايش 1826رازجويان ). ميکنیمتحقيقاتی در داخل کشور انجام گرفته که به اختصار چند مورد را مطرح نه ين زميدر ا

 یانيکاو( . 1826رازجويان،ت )هاي اقليمی ارايه نموده اسي بهينه از پتانسيلهاي مناسبی براي استفادهدستورالعمل ،معماري همساز با اقليم ي

ران اقدام نموده يا یم انسانيست اقليز ينقشه يهيتهبه  یهمچون تابش، دما، رطوبت، باد و ساعات آفتاب یميفاده از عناصر مهم اقل( با است1822)

ک چهار ياس يسراسر کشور را در مق یمسکون يهاطيمحران در ارتباط با مسکن و يم اياقل ينقشه پهنه بند يیسماک(. 1822، یانياست )کاو

روشه تابش آفتاب يقرار داده و با توجه به زاو ینقش آب و هوا را در مسکن مورد بررس یجانيعل ( .1822، يی)کسماه کرده است م آماديونيليم

نموده و با  یز بررسيرا در تبر یحرارت يازهايجهانبخش ن (.1828، یجانيح نموده است )عليم را تشريمسکن همساز با اقل یگوناگون بررس يها

مسکن  يزدي ی(. پاپل1822کرده است )جهانبخش،  یبررس یط زندگيم را بر شرايش اثر اقليش و درجه سرمايز درجه گرمامحاسبه مقدار رو

ل يآزاد شهر اردب يفضاها يريجهت گ ينه سازيبه مطالعه به ي(. لشکر1824، يزدي یقرار داد )پاپل یف ترکمن را مورد بررسيدر طوا یسنت

م يمسکن همساز با اقل يقه مدل سازي(. سل1832، يشکرد )لرا ارائه کر يیشنهادهايو معابر پ هاساختماننه يدر مورد استقرار به يپرداخت. و

 یشيو آسا یحرارت يهاشاخصو  یط حرارتيآفتاب و باد در بهبود شرا يهايانرژنه از ياستفاده به ي(. و1831قه، يکرد )سل یچابهار را بررس يبرا

زان انطباق مدارس نوساز يل ميم شهر اصفهان به تحليمتناسب با اقل يمعمار يهاشاخصن ييو همکاران با تع یوسرا مد نظر قرار داده است. طاو

  (.1832، ین شهر پرداختند )طاوسيا

      ::هاهاهدفهدف    33--55
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 رجنديم در بيهمساز با اقل يمعمار يها یژگين وييتع -5

 

      چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟    44--55



 

 4 

 يبهتر معمار یهمچنين در طراح کند.محققان کمک میزي فضاهاي شهري و سکونتگاهی به ين پژوهش در برنامه ريج حاصل از اينتا     

  .دهدیممنطقه  يم معمارينه اقليدر زم یو به محققان اطالعات کاف باشدیمد يم حاکم در منطقه مفيبا توجه به اقل هاساختمان

  ::استفاده كنندگان از نتايج پايان نامهاستفاده كنندگان از نتايج پايان نامه    55--55

 ٬انيدانشجو مانکاران،يپ و معماران ٬( يشهرساز و مسکن سازمان) مربوطه يهاسازمان ٬زانير برنامه يبرا تواندیم پژوهش نيا از حاصل جينتا -1

 .رديگ قرار استفاده و بحث مورد موضوع به عالقمندان و پژوهشگران

  نوآوری طرح در چيست؟نوآوری طرح در چيست؟    66--55

 . باشدیمم منطقه ياز با اقلهمس هاساختمان يمعمار یزانيکه تا چه م باشدیمن موضوع يا ین پژوهش بررسيهدف ما از انجام ا

ت . عناصر اصلی برنامه شامل: هدف، راهکار، فناوري، اجرا و ارزشيابی اسشودیمبرنامه فرايندي است که طی آن به هدف يا اهدافی رسيده 

ي با توجه به اقليم و معايب و مزاياي ساختمان ساز باشدیمپژوهش حاضر يک ارزشيابی از کار گذشته معماران و طراحان . (1840، ی)طاوس

جويی هاي محيطی در صرفههمچنين در اين پژوهش تأکيد بر اين است که از حداکثر پتانسيلگيرد. حاکم بر بيرجند مورد ارزشيابی قرار می

 استفاده شود. انرژي
 

 )؟( :روش انجام تحقيق  5-7

براي انجام  .باشدیم یليتحل -یفيو از لحاظ روش انجام توص يکاربرداز لحاظ هدف نوع  ٬ن پژوهشيا يه هاياهداف و فرض ٬با توجه به موضوع

با مدل  از سازمان هواشناسی تهيه و (1431-2010آماري )هاي مورد نياز اقليمی مانند تابش و باد در مقياس ماهانه ودورهاين پژوهش داده

 . رديگیمرياضی و مثلثاتی صورت  يهافرمولفاده از ي اطالعات مربوط به تابش با استمحاسبهگيرد. قرار می بررسیمورد ن ريم

  )؟(روش و ابزار گردآوری اطالعات: روش و ابزار گردآوری اطالعات:   99--55

  ٬٬)کتب)کتب  ييکتابخانه اکتابخانه ا  ييمطالعهمطالعهق ق يين منظور ابتدا از طرن منظور ابتدا از طريي. بد. بدباشدباشدییممو محاسباتی و محاسباتی   يين تحقيق به صورت کتابخانه ان تحقيق به صورت کتابخانه ايياطالعات در ااطالعات در ا  ييروش گردآورروش گردآور        

آماري هاي مربوط به جهت و سرعت باد در مقياس ماهانه ودورهداده شده است.شده است.  هاهاييتئورتئورات و ات و يينظرنظر  ييآورآور  و ...( اقدام به جمعو ...( اقدام به جمع  هاهانامهنامهان ان ييپاپا  ٬٬اسناداسناد

با ي بعد در مرحله. گرددشود سپس با استفاده از نرم افزار گلباد سرعت و جهت باد غالب تعيين میاز سازمان هواشناسی تهيه می (2010-1431)

اطالعات  .شودیمپرداخته  هاساختمان ياثر آن رو یمختلف به بررس يهاماهه و جهت تابش و مدت تابش در يومربوط به زا ياز رابطه ها استفاده

مربوط به  با اطالعات يآمار ياطالعات بدست آمده از داده هاب ب ييق و ترکق و ترکييتًا با تلفتًا با تلفيينهانها و آيدمی به دست یمثلثات يبا رابطه ها يمربوط به معمار

ن پژوهش يمورد استفاده در ا یمثلثات يهافرمولاز  يپاره اق پرداخته شده است. ق پرداخته شده است. ييتحقتحق  ييل و ارائه راهبردهال و ارائه راهبردهاييه و تحله و تحلييبه تجزبه تجز هاساختمان يمعمار

 عبارتند از:

δ = 11/28  × sin [(860/863) × (863 + N)] یمهر روز بدست  يد از رابطه روبرو برايل خورشيه ميزاو :                           ديآ  

N  باشدیمشماره روز. 

 ن مدت تابش:ييتع

ωh = cos-1[-(tanФ. tan δ)] , n= (2×ωh) / 13 

ωh ديد هنگام طلوع و غروب خورشيخورش یه ساعتيزاو، Ф محل و  يیايعرض جغرافn  باشدیمطول روز به ساعت. 

 ن سال:يمروز در هر افق و هر روز معيلحظه ن يه تابش آفتاب برايزاو

αh = 40− Ф + δ 

 د در ساعات مختلف روز در سطح تراز:يتابش خورشه يمحاسبه زاو
αh = sin-1[ (sinФ. sin δ) + (cosФ. cos δ. cos ω)] 
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  )؟()؟(::روش تجزيه و تحليل اطالعاتروش تجزيه و تحليل اطالعات  1212--55

 قرار ليتحل مورد هابانيسا و هاپنجره جهت و تيموقع به توجه با را تابش مدت و جهت و هيزاو و باد جهت و سرعت جمله از باد ماهانه دادهاي

 ساختمان يمعمار در موثر یمياقل عناصر ليتحل به يآمار يهاروش و افزارها نرم از استفاده با که است نيا بر یسع پژوهش نيا در .ميدهیم

 و بازشوها ارتفاع و هيزاو ساختمان، جهت و هيزاو با باد و تابش زانيم نيب روابط آوردن بدست يبرا پژوهش از یمختلف يهابخش در. پرداخت

 (ريمن؟ مدل. )شودیم استفاده یمثلثات روابط از هابانيسا عمق و هيزاو جهت، ،یدگيکش ،هاپنجره

 یط ساله،...... يامار دوره يبرا ماهانه صورت( آب بخار يیجز فشار ،یابرناک زانيم باد، سرعت ،ینسب رطوبت دما،) يمارآ يها داده PET شاخص محاسبه يبرا

 دهيپوش سر يفضا طيشرا يبرا انسان يانرژ النيب درآن که است يیدما از عبارت PET. شد افتيدر کشور یهواشناس ازسازمان(  ................................) يسالها

 مورد سال ودرتمام ها مياقل درتمام توان یم را کيولوژيزيف يدما شاخص.است یبررس مورد آزاد يفضاها یواقع طيشرا تحت قيتعر ونرخ پوست يدما معادل

 نيدرا مناسب یشکل به هرکدام وبلند کوتاه امواج باد، سرعت ،ینسب ورطوبت دما شامل انسان بدن يانرژ النيب بر موثر يجو يها شاخص. داد قرار استفاده

 جهيدرنت. است وسيسلس جهدر براساس که است آن يبند درجه اسيمق که دارد مهم تيمز کيPET کيولوژيزيف يدما شاخص. است منعکس شاخص

 معلومات بر هيتک با شود یم یسع مطالعه نيا در(. 120: 1834،يذوالفقار.)است تر جامع اريبس يشهر زانير برنامه يبرا خصوص به يزير وبرنامه سهيمقا

 شيآسا مياقل مطالعه يبرا را اخصش نيبهتر RAY MAN افزار نرم در رفته بکار شيآسا يها شاخص سهيمقا نيوهمچن انينيشيپ مطالعات از شده کسب

 .ميينما انتخاب

 از کيلوژ ويزيف معادل يدما شاخص براساس سال مختلف يها ماه در یمياقل يها يتوانمند یمکان مطالعه منظور به PET روش در

 درصد، حسب بر ینسب رطوبت متوسط وس،يسلس حسب رب خشک يدما متوسط يپارامترها از و کينوپتيس ستگاهيا يالديم)............................(  ساله14آمار

 محاسبه يبرا مطالعه نيدرا. است شده استفاده اکتا حسب بر یابرناک زانيوم پاسکال هکتو حسب بر فشار متوسط ه،يبرثان متر برحسب باد سرعت متوسط

PET همان اي يانرژ النيب مدل ازMEMI محاسبه يبرا که  است ذکر انيشا. ديآ یم دست به12 تا1 یاضير روابط قيطر از که شود یم استفاده افراد يبرا 

 مثل پارامترها یبرخ آوردن دست وبه محاسبه یول است ريپذ امکان یسادگ به باد وسرعت رطوبت و دما مثل یهواشناس يها داده هيته PET یحرارت شاخص

 يبرا رو نيا از دارد فوق شاخص درمحاسبه را ريتاث نيشتريمزبورب پارامتر که اآنج واز ستين ريپذ امکان یسادگ به Tmrt همان اي طيمح یتابش يدما متوسط

 .ابدي شيافزا محاسبات دقت بيضر تا شد گرفته کمک RayMan افزار نرم از پارامتر نيا محاسبه

 

 جدول زمان بندی و مراحل انجام تحقيق )از زمان تصويب تا دفاع نهايي( 5-11

  يطالعات کتابخانه اا يجمع آور (1840آبان) –مهر 

  آذر ماه

  ماه يد

 و اطالعات  هادادهل يپردازش و تحل بهمن ماه

  اسفند ماه

  (1841) بهشتيو اردن يفرورد

 شنهاداتيو پ هاحلات و ارائه راه يآزمون فرض خرداد

 ان نامهيپ پاين و تايتدو و مردادر يت

 دفاع ور ماهيشهر
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 هزينه هاي مواد و وسايلی که از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شود() هزينه های پايان نامه -6

مقدار يا  نام مواد و وسايل رديف

مورد تعداد 

 ازين

غير  مصرفی

 مصرفی

ساخت 

داخل 

يا 

 خارج

قيمت واحد  شرکت سازنده

 )ريال(

قيمت کل 

 )ريال(

         کتاب  1

  

             

        تايپ 2

  

             

        تکثير 8

  

             

        سفر 1

  

             

3         

  

             

6         

  

             

        جمع کل )ريال(
  

  فهرست منابع و مآخذ فهرست منابع و مآخذ --77

 کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، ناشر، سال نشر

 ره، صفحه، سال مقاله: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، دوره، شما

 یکيک تحول تکني يل کارکرديف ترکمن تحلي، مسکن طوا1824، یکيد لباف خانيو مج یفاطمه، وثوق ،ني، محمدحسيزدي یپاپل -1

 .34و  33، شماره يیايقات جغرافي، فصلنامه تحقیو اجتماع

 .3شماره ران، يا يدار، فصلنامه معماريپا ي، معمار1830جودت، محمدرضا، -2

، شماره يیايقات جغرافيساختمان، فصلنامه تحق یحرارت يازهايز و نيتبر یم انسانيست اقليز یابي، ارز1822د، يش اصل، سعجهانبخ -8

13. 

 .یقاتيش، طرح تحقيآسا ي، معمار1831، محمد، ینيحس -1

 .ید بهشتيم، انتشارات دانشگاه شهيهمساز با اقل يله معماريش به وسي، آسا1862ان، محمود، يرازجو -3

دانشگاه ، ا و توسعهيمدارس نوساز شهر اصفهان، مجله جغراف يم و معماري، اقل1832، یتا کاظميو آز يی، هوشمند عطای، تقیطاوس -6

 ، بهار و تابستان. 11شماره ستان و بلوچستان، يس

 ن و بلوچستان، چاپ اول.، انتشارات دانشگاه سيستایطيمح يزيدر برنامه ر يديتابش خورش یمي، کاربرد اقل1840،ی، تقیطاوس -2

، يیايقات جغرافيت منابع و توسعه کشور، فصلنامه تحقيريدر مد ینو در کاربرد آب و هواشناس ی، نگرش1828، بهلول، یجانيعل -3
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 .83شماره 

 قات ساختمان و مسکن، چاپ اول. ي، مرکز تحقيريمناطق گرمس يهاساختماندر  یش حرارتي، آسا1866ن، فروز، يروشن ب -4

د و يان، وحيقباد، د در ساختمان(يخورش يکاربرد انرژ يیو اجرا يصول نظر)ا یمياقل یواتسون، دانلد و کنت لب، طراح -10

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.1826)مترجم(،  يض مهدويمحمدف

 .23 ، شمارهيیايجغراف یقاتيامه تحقران، فصلنيا یم انسانيست اقليز ينقشهه يو ته ی، بررس1822، محمدرضا، یانيکاو -11

 قات ساختمان و مسکن، چاپ اول.ي، مرکز تحقیط مسکونيران مسکن و محيا یمياقل ي، پهنه بند1822، ی، مرتضيیکسما -12

 ، انتشارات بازتاب، چاپ اول.يم معماري، اقل1823، ی، مرتضيیکسما-18

، یميط اقليشرا بر اساسل يآزاد در شهر اردب يفضاها يريجهت گ ينه سازي، به1831 ، حسن و زهرا پورخادم نمين،يلشکر -11

 .24، شماره يیايقات جغرافيفصلنامه تحق

ي اقليم ترين شاخص ريمن براي مطالعه، تعيين مناسب1834حسن محمدي و عاطفه حسينی صدر، ، غالمساري صراف، بهروز -13

 وفيزيک ايران.س ژئرانکنف نيچهاردهم، آسايش در شمال استان آذربايجان غربی

-آباد(، فصلنامه علمیمطالعه موردي:شهر فيضم )، معماري همساز با اقلي1834نژاد، اسماعيلی، رضا، حامد ادب و حسين حاتمی -16

 زمستان. ،82شماره پژوهشی فضاي جغرافيايی، 

 

12- Eliasson Ingegard, 2000; the use of climate knowledge in urban planning; Landscape and Urban 

Planning, Vol. 48.  
13- Hui S.C.M, Chung, K.p., 1997; Climate data for building energy design in Hong Kong and 

mainland China, In proc; of the CIBSE National Conference 1997, London. 
14- Kefa R. ,2004; Development of energy-efficient passive solar building design in Nicosia 

Cyprus; Department of physics; Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, North Cyprus, Via 

Mersinlo, Turkey. 

20- Octay D., 2002, Design With the climatic in housing environments: An analysis in northern 

Cyprus; Building and Environment, Vol.37. 

21- Olu Ola O. Bogda M., Prucnal-O, 2003; Choice of thermal index for architectural design with 

climate in Nigeria; Habitat international, 44. 
 

 

  

 تاريخ: امضاء: ام و نام خانوادگی دانشجو: حميده آراستهن

 تاريخ: امضاء: یطاوس ینام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر تق

 تاريخ: امضاء: نام و نام خانوادگی استاد مشاور: 
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 يعيطب یايجغراف شورای تخصصي گروه صورت جلسه

  

 

 

 تحت عنوان:  یطيمح يزيدر برنامه ر یم شناسياقلدانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته  حميده آراستهموضوع تحقيق پايان نامه 

 معماري شهر بيرجندريزي اقليم ه منظور برنامهبباد و تابش تحليل پارامترهاي آب و هوايی 

  

 تصويب اعضاء حاضر به شرح زير قرار گرفت.د ............................. شوراي تخصصی گروه مطرح شد و باتفاق آراء مور در جلسه مورخ

 

 امضاء توضيحات نوع رأی رتبه علمي نام و نام خانوادگي رديف

1      

2      

8      

1      

3      

6      

 

 تاريخ: :امضاء نام و نام خانوادگی مدير گروه:

 


