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چکیده طرح :

ي د بر ر كا ي  هش ها و پژ م  و د تبــه  ر
 عنوان طرح :   از مهر تا مهراز : برآورد شدت تابش آفتاب و میزان مهر
                            و قهر آن بر روي سطوح ساختمان در شهرهاي ايران 

                           و معماري از نگاه آفتاب

پژوهشگر :                    
مجتبي صمیمي   
استاد راهنما :

 دکتر منصوره طاهباز 
  مؤسسه همكار :

 دانشگاه شهید بهشتي  

       با توجه به افزايش روز افزون آلودگي ها و محدوديت منابع کره خاکي، نقش 
انرژي پاک و پايان ناپذير خورشــید روز به روز افزايش می يابد که نقش طراحي 
ســكونت گاه هاي بشــر براي بهره مندي از آن بسیار مهم اســت. نظر به اهمیت 
مطالعات راهگشا در مورد رابطه مناسب معماري با خورشید در هر مكان، اين طرح 
به مســأله برآورد شدت تابش آفتاب و میزان مهر و قهر آن در طول روز و سال بر 
روي ســمت هاي مختلف سطوح ساختمان در شهرهاي ايران مي پردازد. از سوي 
ديگر با توجه به درهم تنیدگي مسأله الگو، تناسبات حجم، جهت و میزان سطوح 
دريافت کننــده و بازدارنده در هر جهت، هم چنین پیرامون ســاختمان در طرح 
معماري، با گشودن منظري نو )معماري از نگاه آفتاب( به طراح و داوران طرح اين 
امكان را مي دهد که زواياي مختلف طرح را از نگاه دوســتانه يا خصمانه خورشید 
نظاره گر شــوند و به کارايي و عدم کارايي تصمیمــات صورت گرفته در رابطه با 
خورشید واقف گردند. اين طرح شامل مطالعاتی در خصوص هندسه خورشیدي و 
تنظیم برترين الگوريتم محاسبه موقعیت خورشید در آسمان،  برآورد دماي هوا و 
شدت تابش آفتاب در هر لحظه، تعريف پارامتري با عنوان »مهر و قهر خورشید« 
و ترسیم و شبیه سازي دو چهره دوستانه و خصمانه خورشید براي هر يک از نقاط 
مختلف ســرزمین ايران، تعريف روش رياضي براي ارزيابي امتیازات مثبت و منفي 

کسب شده، شیوه دستي و برنامه رايانه اي معماري از نگاه آفتاب می باشد. 


