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 چکیده: 
که به دلیل وسعت زیاد و عمق پالن بنا، امکان فراهم ساختن نور کافی از طریق جداره در فضاهاي تجاري بزرگ 

کاهش  جهت هایی است که در معماري پایدارهاي خارجی ممکن نیست، استفاده از فضاي آتریوم از جمله راهکار
 از نمادي عنوان به هایومآتر و ايشیشه فضاهاي از استفاده اخیر، هايسال بار انرژي ساختمان پیشنهاد می شود. در

برند. این پژوهش می بهره آنها هايویژگی از تجاري هايساختمان از بسیاري میشود و شناخته پیشرفته تکنولوژي
باشد که در آن می سبز تجاري هايساختمان معماري تحوالت در آتریوم فضاي جایگاه تبیین و شناسایی هدف با

 و ارتباطات اجتماعی و خرید براي طوالنی اقامت منظور به باران و باد از شدهاي حفاظت فضاي عنوان به آتریوم
 توجه با مصرف انرژي کاهش جهت در عاملی عنوان به مهمتر همه از و شهر و ساختمان اتصال براي مشترک مرز

میدانی و شبیه ي کتابخانه اي، ي حاضر، بر سه شیوهرساله گردد.می معرفی آن بودن حرارتی میانجی نقش به
اي، گردد. در مطالعات کتابخانهسازي استوار است که به طراحی یک مرکز تجاري شامل دو آتریوم منتهی می

ي تاریخی، یابی به پیشینههاي اینترنتی ابتدا براي دستمنابع مکتوب موجود در مقاالت معتبر، کتاب ها و سایت
ي حضور آتریوم در مراکز تجاري، مورد و ایران و تاریخچه ي کاربرد و تحوالت فضاي تجاري در غربتاریخچه

اي از بازارهاي سنتی ایرانی مطالعه قرار گرفت. در بخش میدانی، قسمتی از بازار قیصریه اصفهان به عنوان نمونه
ع جهت تعیین میزان همسازي بازارهاي سنتی با اقلیم در اوج گرماي تابستان و سرماي زمستان تعیین گردید. تنو

سرا و  ،گیري و وجود فضاهایی با عملکرد آتریوم مثل تیمچهکاربري و معماري فضاهاي تعیین شده جهت اندازه
بهاربند )حیاط مرکزي( داراي اهمیت بود. با برداشت اطالعات آب و هوایی دما، رطوبت نسبی و سرعت باد در 

ی کاربر در تابستان و زمستان تعیین می گردد.  نمونه بازار، مشکالت و نیاز هاي اقلیمی و شرایط آسایشی حرارت
 که Data loggerثابت دستگاه و  Hotwireو  WBGT سیار هاي هواشناسیدستگاه توسط میدانی هايداده
 Thermal Comfort ها به ابزاربا انتقال داده گردآوري و سپس است، باد رطوبت و دما، آمار برداشت به قادر

for ASHRAE 55 Tool CBE، میزان انطباق شرایط اقلیمی در هر فضا با استاندارد ASHRAE55 
استاندارد، بر روي نمودار سایکرومتریک  سنجیده و نتایج این انطباق و میزان شرایط آسایش فضاها بر اساس این

این پروژه قصد دارد با بررسی عوامل موثر در اقلیم گرم و خشک جهت کنترل و هدایت نور و روشنایی ارائه شد. 
ي راه مناسب و کافی و حذف نور و گرماي ناخواسته در معماري بناهاي این اقلیم به ویژه بناهاي تجاري به ارائه

ي بهبود عملکرد حرارتی و عملکرد نور روز در آتریوم مراکز تجاري بپردازد. شهر اصفهان به ههایی در زمینحل
ي نتایج بدست آمده از مطالعات، با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز هاي ي موردي مد نظر است و کلیهعنوان نمونه

هر بیان خواهد شد. بنابر این، بعد شهر اصفهان، در جهت رسیدن به اصول قابل استفاده در طراحی معماري این ش
ي انواع اي تجربیات موجود در زمینهاز روش میدانی بررسی همسازي اقلیمی بازاراصفهان ، مطالعات کتابخانه
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ها و اصول طراحی ها، فرمولقابلیت تعاریف،، آتریوم و نقش آن در تامین روشنایی و گرمایش فضاهاي داخلی
سایت تعریف شده در شهر اصفهان ، آلترناتیوهاي طراحی آتریوم متناسب با آتریوم صورت گرفت و بر اساس 

مساحت و ارتفاع طرح ساختمان و احکام طراحی بدست آمده از مطالعات آتریوم پیشنهاد گردید. شبیه سازي نور و 
ناسب با اقلیم حرارت توسط نرم افزار دیزاین بیلدر، گام بعدي جهت تعیین آتریوم بهینه براي طرح مورد نظر و مت

باشد. به این صورت که با اعمال فاکتورهاي کالبدي مختلف از قبیل تعداد طبقات، ارتفاع، فرم شهر اصفهان می
ها در آتریوم هاي طرح تعیین ها ، میزان امکان اعمال آنسقف و همچنین متریال کف، دیوار و سقف و تست آن

 0022سایت طراحی با مساحت مرکز تجاري تکمیل میگردد.  ي شبیه سازي، طراحی معماريگردید. پس از مرحله
مترمربع، در جبهه ي شمال غرب چهار راه نظر در شهر اصفهان واقع شده است. طرح داراي کاربري تجاري و 

کاالها و خدماتی که در مراکز  "اصوال اي کهباشد، به گونهاي از نظر خدمت رسانی میمشابه با مراکز تجاري ناحیه
در حالت و  نسبت به مراکز تجاري محله اي با تنوع و مقیاس باالتري عرضه می گردند ،یافت می شوند مذکور
رستوران غذاهاي خاص و غیره می  ،هاي جدیدارائه سرگرمی، محل معرفی و انتقال مد  این مرکز خریدخاص 

 باشد .آتریوم می 0این مرکز تجاري داراي  باشد.
 

 

 


