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و  

  چکیده

. و عمـوم قـرار گرفتـه انـد    مورد توجه طراحان  در سالهاي اخیر ساختمان هاي داراي نورگیر داخلی 
صرفنظر از قابلیت این فضاها براي تسهیل حرکت و تامین محیط درونـی مناسـب بـراي گـردش و               

 جـذب نـور   ،این فضاها بـراي تـامین روشـنائی روز ، تهویـه ي طبیعـی           همایش، بر توانائی ایستاي   
ري از اقلـیم محلـی و    با این حال، تاثیر پذی    . و ایجاد یک ریز اقلیم معتدل تاکید شده است         خورشید

شرایط کالبدي، نتایج متفاوتی را در مسیر شناخت عملکرد ایستاي این گونه فضاها بـه دسـت داده             
این رساله در جستجوي چگونگی عملکرد حرارتی ایـستاي نورگیرهـاي داخلـی در              از این رو،    . است

روش تحقیـق  . اقلیم گرم و نیمه خشک و در محیطی بـا سـلطه ي بـاري، سـاختمان اداري، اسـت                  
تجربی و شبیه سازي بـراي تعیـین پارامترهـاي مـوثر و محـدوده هـاي تغییـرات بـراي دو نمونـه                       

از آنجا که اغلب نورگیرهاي داخلـی در  . شکل، به کار گرفته شد O-Uو O مطالعاتی موجود، با فرم 
 ساختمان اداري بدون این شناخت طراحی و ساخته شـده، ابتـدا فـرض عـدم کارآمـدي اقلیمـی و               

سپس راهکارهاي بهبود عملکرد ایستاي آنها بر اسـاس ایجـاد   . انرژي این فضاها اثبات گردیده است     
مدل هاي توصیفی رایانه اي و مقایسه ي میزان جذب و اتالف انرژي و درصد حضور در محدوده ي               

این راهکارها در مراحل قبـل و در جریـان طراحـی سـاختمان هـاي اداري       . آسایش ارائه شده است   
نتایج انـدازه  . راي نورگیر داخلی، براي اخذ تصمیم خرمندانه ي طراحان قابل استفاده خواهند بود         دا

گیري هاي میدانی نشان داد که نورگیر هاي داخلـی از توانـائی خـوبی بـراي نگهـداري حـرارت در        
ن همچنـی . ماههاي سرد برخوردارند، اما طبقات فوقانی در ماههاي گرم جذب حرارتی بـاالئی دارنـد   

رابطه ي معناداري بین الیه بندي حرارتی با تغییر دمـاي محـیط و ویژگـی هـاي کالبـدي نـورگیر        
به نحوي که با سرد شدن طبقات فوقانی نورگیر، در اثراتالف حرارتی سازه، شـکل الیـه                 . وجود دارد 

بندي هوا ناپایدار شده و وارونگی هواي سرد منجر به افزایش شـدید دمـاي طبقـه ي ماقبـل آخـر                  
نورگیر شده و نیروي مکانیکی منتجه، خرد شدن شیشه ي نورگیر را در ماههاي سرد در پی داشـته   

 تاثیري بر رفتار اقلیمی     ،عالوه بر این، این تحقیق نشان داد که وجود سامانه ي تهویه مطبوع            . است
نـی  همچنین افـزایش تعـداد طبقـات نـورگیر و حجـم درو        . نورگیر در طبقات فوقانی و میانی ندارد      

. نورگیر به طور مشخصی با افزایش متوسـط دمـاي آن و بـار سـرمایش سـاختمان در رابطـه اسـت        
شکل از تراز حرارتی پـائین   Oمقایسه ي مقادیر متوسط دماي ساالنه مدل ها نیز نشان داد که فرم

از این رو می توان پیشنهاد نمود که نورگیرهـاي داخلـی در            . تري در ساختمان اداري برخوردارست    
 طبقه، با پنجره ي سقفی همراه بـا سـایه بـان        5و کمتر از     قلیم گرم و نیمه خشک، با فرم مرکزي       ا

متحرك ، امکان تهویه شبانه، سامانه ي افشانه ي آب طراحی نمود و شایسته اسـت کـه در آن بـه                     
  .نقش جرم حرارتی و عایق بندي حرارتی درکنترل نوسان دما دقت نمود
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