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 :ده يكچ

انگر ي درصد كل انرژي مصرفي هر كشور به مصرف فضاهاي مسكوني ميرسد كه اين مقدار ب٢٠ تا ١٥بر اساس مطالعات انجام شده بين 
بنابراين برداشتن گامي در جهت كاهش مصرف .  بين بردن منابع طبيعي و تخريب محيط زيست در بعد وسيعي استهزينه اي بسيار و از

انرژي در اين قسمت كه منوط به بهينه سازي راندمان حرارتي ساختمانها است ميتواند منجر به صرفه جويي عظيمي در منابع محدود 
بيش از حدي كه به تكنولوژي داده است عامل از بين بردن بسياري باريك بينيها و معماري قرن بيستم به واسطه اهميت .طبيعي باشد

 .تاري سنتي شده اسدقت نظرهايي است كه به عامل اقليم در معم
 و مصالح بومي هر محل در معماري توجه كمي ميشودو به همين دليل ما شاهد يك سبك اقليميامروزه به ويژگيهاي آب و هوايي و 

در اين مقاله سعي شده است روشهايي بسيار ارزان و اجرايي براي بهره بردن از شرايط اقليمي در جهت .ر سراسر جهان هستيمبين المللي د
 .تامين آسايش در داخل فضاي زندگي معرفي و جلوه هايي از معماري همساز با اقليم در ابنيه سنتي ايران مورد توجه قرار گيرد

  ايران اقليمييسنت ي،معمار باد گير،ي خورشيد طراحي غير فعال:يدي کليهاژه وا
 
 :مقدمه-۱

انسان اوليه براي محفوظ ماندن از نيروهاي طبيعت از خود طبيعت كمك گرفت و در غارها وپناه درختان و بين سنگها از 
ف جهان سبكها و او به تدريج آموخت كه سر پناه خود را دا ئمي تر سازد و بدين ترتيب  تمدنهاي مختل. خود محافظت ميكرد 

آنها به نفع خود از .روشهاي معماري مخصوص به خود را با توجه به شرايط خاص آب و هوايي همان منطقه بكار مي بردند
 .شرايط محيطي استفاده كرده بوسيله آفتاب ،باد و آب خانه اي راحتتر و مرفه تر ساختند

 ها و موقعيت سايبانهاي خارجي و داخلي براي كسب حداكثر انتخاب جهت گيري ،رنگ ، نوع مصالح ، فرم ساختمان ، پنجره
اين سبك ساختمان سازي كه از شرايط طبيعي براي راحتتر ساختن مكان زندگي بهره ميگيرد .آسايش بدقت انجام مي شد

 .معماري غير فعال خورشيدي نام دارد
اشته ايم و از روشهاي مصنوعي براي تامين شرايط اما از زمان انقالب صنعتي به نظر ميرسد ما اين شكل معماري را كنار گذ

اين است كه .گردد اين روش نه تنها گران است بلكه باعث تخريب محيط زيست نيز مي.كنيم آسايش در ساختمان استفاده مي
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 دوباره توجه معماران و دست اندركاران صنعت ساختمان به سمت بهره گيري هر چه بيشتر و بهتر از عوامل طبيعي براي
 .گرمايش و سرمايش ساختمان معطوف گرديده است

در اين زمينه مطالعات زيادي چه در معماري سنتي و چه در علوم جديد انجام شده است كه نمونه هايي از اين مطالعات در 
 .اين مقاله به صورت خالصه مطرح مي شود

 :طراحي غير فعال خورشيدي-۲
  حرارتي ساختمان بهينه كردن كاركرد)۱-۲
در بسياري از مناطق دور . ين گام در طراحي براي گرمايش و سرمايش طبيعي بهينه كردن كاركرد حرارتي ساختمان استاول

براي .1از انتظار نيست كه تنها با يك افزايش هزينه كم انتظار حداقل دو برابر شدن راندمان حرارتي ساختمان را داشته باشيم
 :شود اين كار گامهاي زير بايد در نظر گرفته 

 هت گيريج •
 ايق كاري  ع •
 هوا بندي   •
 تامين سايه   •
 محوطه سازي   •
 :جهت گيري ) ۱-۱-۲

اثرات جهت گيري بد تا حدودي قابل .جهت گيري مناسب براي يك سازه كار آمد از نظر حرارتي امري بسيار ضروري است
 .جبران است ولي بسيار گران تمام مي شود
 جنوبي و – غربي طويلتر از امتداد در جهت شمالي -ين است كه در جهت شرقي بهترين جهت گيري براي يك ساختمان ا

بيشتر پنجره ها رو به سمت جنوب و تعداد كمي از آنها در شمال و شرق و غرب .داراي يك حياط اصلي در قسمت جنوب باشد
ثر شدن گرمايش خورشيدي در اين گونه جهت گيري در مناطق نيمكره شمالي مد نظر است و باعث حد اك.قرار گرفته باشند

 .اين كار با حداكثر استفاده از تفاوت مسير فصلي خورشيد انجام مي شود.زمستان و حداقل شدن آن در تابستان مي شود
 :عايق كاري ) ۲-۱-۲

عايق كاري .دومين گام در ارتقاي سطح راندمان حرارتي يك ساختمان كاهش فرار ناخواسته گرمايش به روش انتقالي است
بسياري از خانه ها از لحاظ عايق .ه تنها براي ديوارها و سقف بايد انجام شود بلكه براي كفها ، پنجره ها و درها نيز الزم استن

شيشه هاي دو جداره .كاري بسيار وضعيت نامطلوبي دارند كه همين نكته باعث هدر رفتن مقادير زيادي انرژي مي گردد
 .جره ها رعايت شودحداقلي است كه بايد در عايق كاري پن

 :هوابندي ) ۳-۱-۲
زيانهاي حرارتي ناشي از ورود و خروج هوا به اندازه زيانهاي ناشي از انتقال تماسي است و هوا بندي بادقت بسيار مهم و 

اين بحث هم شامل مسئله درها و پنجره هايي كه هوا را به آساني عبور مي دهند ميشود و هم مسئله كلي تر .ضروري مي باشد
جريان . ناخواسته اتفاق بيفتد را در بر مي گيرد  اتصاالت ، منافذ دسترسي و ديگر مناطقي كه باعث مي شوند جريان هواي

جريان هوا در يك ساختمان .ناخواسته هوا مي تواند عامل نيمي از اتالف انرژي در يك ساختمان خوب عايق بندي شده باشد
با توجه دقيق به جزئيات اجرائي . انهاي وزش باد اين مقدار بيشتر مي شوداست كه در زم hour/1.5 air changesحدود 

هدف داشتن يك تهويه كنترل شده است كه هوا زمان و . محدود كردchanges /hour  0.2airميتوان اين جريان را به 
خوب عايق بندي شده در يك ساختمان . مكاني كه ما مي خواهيم و الزم است ، وارد شود و باعث شادابي و سالمت گردد

وضعيت بگونه اي است كه ميتوان برخي پنجره ها را تقريبا در تمام زمستان كمي باز گذاشت بدون اينكه در آسايش گرمايي 
 .افراد خللي وارد شود
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ايجاد سايه) ۴-۱-۲
ت ايجاد سايه را با يك اهمي.ايجاد سايه و كنترل آفتاب يك امر مهم براي جلوگيري از فزون گرمايش در فصل تابستان است 

 55000 فوت مربعي رو به غرب به اندازه ٥٥كاليفرنيا ، تنها يك شيشه در Central Valleyدر .مثال توضيح مي دهيم 
BTUيك وسيله تهويه مطبوع هوا براي خنثي كردن اين . انرژي را به يك ساختمان در يك بعد از ظهر تابستان تزريق ميكند

 انرژي الكتريكي است كه با توجه به KW 2براي كار كردن اين دستگاه نياز به حداقل .كار رودگرماي جذب شده بايد به 
 دالر ٢٠٠٠بيشينه بودن مصرف انرژي الكتريكي در اين ساعت از روز به طور متوسط هزينه اين مقدار انرژي الكتريكي بالغ بر 

گاه در طول عمر ساختمان مي بايست مبلغي را نيز براي خود خواهد بود كه صاحب خانه عالوه بر هزينه تامين انرژي براي دست
ولي اين همه . دالر نيز بيشتر مي شود٣٠٠٠دستگاه و هزينه تعميرات آن نيز پرداخت كند كه مجموع اين هزينه ها حتي از 

ن خارجي كه مبلغ خرج و هزينه را مي توان با جهت دادن مناسب به ساختمان كامال حذف كرد و يا با استفاده از يك سايبا
 . كاهش داد٣/١ دالر ندارد ميتوان اين هزينه را به كمتر از ١٠٠بيش از 

 :محوطه سازي ) ۵-۱-۲
محوطه سازي ميتواند با عث . انجام دادصرفه جوييهاي زيادي در انرژي  ميتوان  اطراف ساختمان مناسببا محوطه سازي

 باد در زمستان باشد همچنين ميتواند نسيمهاي خنك را در تابستان تامين سايه در تابستان و به عنوان محافظي در برابر
 براي كنترل توسط محوطه سازي ديوارها و پنجره هاي شرقي  ،مناطق مهم ساختمان.به سمت ساختمان هدايت كندافت و يدر

 ١.))۱(شکل (و غربي هستند

 
 )۱(شکل 

 : تامين شرايط مطبوع و آسايش به صورت غير فعال )۲-۲
 بهينه سازي كاركرد حرارتي ساختمان ما ميتوانيم اصول طراحي خورشيدي را براي آن بكار بريم تا آن را به يك خانه پس از

اين سيستمهاي ساده خورشيدي براي گرمايش محيط بسيار كارآمد هستند كه از .طبيعي گرم و سرد شونده تبديل كنيم 
اين .بين آنها مشترك است تهاي زيادي دارند ولي خصوصيات چندي نيز لحاظ تركيب ، شكل ، كاركرد و هزينه با يكديگر تفاو

 :خصوصيات مشترك عبارتند از 
 آفتاب  پنجره يا بازشوهايي براي دريافت و جذب انرژي •
 كنترل انتقال حرارت براي كاهش فرار ناخواسته انرژي •
 جرمهاي دريافت كننده انرژي براي دريافت و ذخيره انرژي خورشيدي •
 ٢:ده براي گرمايش كم هزينه و طبيعيشش قاع)۳
 .كامال مطمئن شويد كه ساختمان بسيار خوب عايق بندي و هوابندي شده است )  ۱
ه شكل يك مستطيل با طول بيشتر در ب(اطمينان حاصل كنيد كه ساختمان به طور مناسبي جهت دهي شده است )  ۲

كنيد كه ساختمان داراي پنجره هاي زيادي در قسمت ضمنا توجه .) جنوبي– غربي نسبت به جهت شمالي –جهت شرقي 
 .جنوبي باشد
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 درصد سطح طبقه براي ٨ تا ٥معموال تنها (ستفاده از حداقل پنجره هاي الزم براي گرمايش كافي در جهت جنوب ا)   ۳
ابراين عايق خوبي بسياري از خانه هاي خورشيدي اوليه داراي پنجره هاي بسياري بودند و بن). گرمايش خورشيدي كافي است 

 .براي حرارت نبودند
بانها و پرده هاي عايق مؤثر ، ساده و قابل اعتمادي ه  ساي، استفاده کردهن پنجره هايي كه ميتوانيد تهيه كنيد يبهتراز )  ۴

 .نيز براي آنها بسازيد
ين روش معموال استفاده از ا.ساده ترين ، كوچكترين و اقتصادي ترين روش تهيه جرم حرارتي الزم را استفاده كنيد)  ۵

صفحات ديواره اي مضاعف در اتاقهاي جنوبي ، گچكاري ضخيم ، كفهاي بتني و يا كاشيكاري شده و استفاده از تانكهاي آب 
 .است
جنبه نيازهاي سرمايشي ساختمان را نيز در نظر گرفته يك طرح جامع و كامل براي گرمايش و سرمايش كم هزينه )  ۶

 .طبيعي تهيه كنيد
  :١شش قاعده براي سرمايش طبيعي)۴
كامال مطمئن شويد كه ساختمان جهت گيري مناسبي دارد و اكثر پنجره ها به سمت جنوب هستند و تعداد كمي هم در  )١

 .قسمتهاي شرقي و غربي ساختمان قرار دارند
 .هبود سرمايش كمك بگيريدميتوانيد از محوطه سازي نيز براي ب.در تابستان براي تمام پنجره ها سايه بان تهيه كنيد )٢
 .از رنگهاي روشن براي سقفها و ديوارها استفاده كنيد )٣
از بازشوهاي زيادي استفاده كنيد و يا . پنجره ها و تهويه ها را در مكانهاي مناسب براي تامين جريان هوا قرار دهيد )٤

نك باشد ميتوانيد از تهويه شبانه نيز كمك اگر هوا در شب خ.از پنكه براي گردش هوا استفاده كنيد. پالنهاي باز طراحي كنيد
 .بگيريد

براي ذخيره خنكاي ) مانند تانكهاي آب ، صفحات ديواره اي مضاعف ، گچ ، كاشي و يا بتن (از جرمهاي حرارتي  )٥
 .شبانه و استفاده از آن در طول روز بهره بگيريد

 .به كم هزينه ترين روش طبيعي تهيه كنيدبا در نظر گرفتن مسائل گرمايشي ساختمان يك طرح جامع براي دستيابي  )٦
 .با بكار بردن اين اصول ميتوانيم بطور محسوسي آسايش در ساختمان را افزايش دهيم

اينگونه خانه ها همچنين باعث .يك خانه طبيعي گرم و سرد شونده ميتواند حتي در زمان قطع بودن برق نيز بخوبي كار كند
در بسياري از موارد تقاضاي انرژي .  در صد و يا حتي بيشتر مي شوند٥٠رمايش تا مرز كاهش تقاضاي انرژي براي گرمايش و س

 . درصد نيز كاهش يابد٩٠ميتواند تا 
 
 
 ٢شعال خورشيدي براي گرمايش و سرمايمورد از بهترين سيستمهاي ساده غير فپنج )۵
  خانه خورشيدي غير فعال- 
  گلخانه خورشيدي-
  ديوار آبي-
  ديوار ترومب-
  استخر سقفي-
 :خانه ساده خورشيدي غير فعال ) ۱-۵

 ميتواند يك خانه خورشيدي غير فعال ، اگر خوب طراحي شده و در مقابل آفتاب قرار داده شده باشدهر خانه استانداردي
ه جنوب براي كاركرد مناسب ميبايست طوري جهت دهي شده باشد كه يكي از ديوارهاي اصلي و بسياري از پنجره ها رو ب.باشد
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استفاده از مصالح با ذخيره گرمايي باال . الزامي است ) شيشه هاي دو جداره(عايق كاري و استفاده از پنجره هاي مناسب . باشند
پنجره هاي جنوبي نيز مي توانند با .  داشته باشند مناسبيدر مناطق گرم پنجره هاي شرقي و غربي بايد سايه.مناسب است

 .و سايه اندازهاي عايق داخلي نيز ميتوانند مفيد باشندپرده ها . سايبانهايي محافظت شوند
 :ديوار آبي ) ۲-۵

اضافه نمودن جرم حرارتي بيشتر به يك خانه خورشيدي ساده ميتواند به مقدار زيادي كاركرد آنرا در گرمايش و سرمايش 
 حرارتي ميتواند باشد زيرا آب بسيار يك تانك آب فوالدي معمولي راه حلي مناسب براي تامين اين جرم.فضا بهبود بخشد

 .)۲شکل(مؤثرتر از بتن و گچ در ذخيره و پس دادن گرما عمل ميكند
  

 
 )۲(شکل

مخزن آب در زمستان انرژي آفتاب را در طول روز براي گرم كردن خانه در طول شب ذخيره ميكند و خنكاي شب هنگام را 
ته بسيار مهم اين است كه مخزن آب بايد كامال در معرض نور خورشيد باشد نك. براي روزهاي گرم تابستان در خود نگه ميدارد

 .است فوت ١ن براي اكثر شرايط آب و هوايي كمتر از ن مخزيا ضخامت بهينه ضمنا.
 :ديوار ترومب ) ۳-۵

 ٣/١اندازه تنها بتن ، سنگ و مصالح بنايي نيز ميتوانند براي ذخيره انرژي خورشيدي بكار روند ولي چون اين نوع مصالح به 
 فوت و يا كمتر در نظر گرفته ١ضخامت ديوارها معموال حدود .آب در ذخيره انرژي مؤثرند جرم بيشتري از آنها مورد نياز است

 .)۳شکل (ميشود
يك نوع اجراي اين گونه ديوارها استفاده از جرم حرارتي بتن در تمام ديوارهاي جنوبي ساختمان و استفاده از شيشه در 

اين گونه اجرا را ميتوان در مناطق بسيار سرد استفاده كرد كه بسيار هم موفق بوده .ساختمان و براي كل ديوار استخارج 
 .تهويه و تامين سايه كافي دو مقوله بسيار مهم براي جلوگيري از جذب انرژي ناخواسته در فصل تابستان هستند.١است

 
 )۳شکل (

 :گلخانه خورشيدي ) ۴-۵
انرژي خورشيدي .گلخانه هاي خورشيدي براي مناطق سرد و جاهائي كه گرمايش مهمتر از سرمايش است مناسب ميباشند

 در بسياري از موارد يك .توسط گلخانه جذب و به درون خانه تزريق ميشود و بدين صورت چرخش تهويه اي هوا انجام ميگيرد
فضاي گلخانه نيز بايد خوب تهويه و سايه .  تا نوسان حرارتي كاهش يابدگلخانه بايد داراي يك جرم حرارتي داخلي نيز باشد

 .٢)۴شکل (اندازي شود تا در تابستان از جذب گرماي بيش از حد جلوگيري گردد
                                                           

1 California energy commission,2003 
2  Andere & Leslie,2000 
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  )۴شکل(

 :استخر سقفي ) ۵-۵
ن داخلي انعطاف اين طرح اجازه ميدهد يك پال.ذخيره گرمايي ميتواند توسط يك استخر سقفي باالي خانه نيز انجام شود 

آب بايد درون يك محفظه هادي گرما .پذيرتر داشته باشيم و بهترين گزينه براي مناطقي است كه سرمايش نياز اصلي ما باشد
 .و در معرض آفتاب در طول روزهاي زمستان و آسمان خنك شب در تابستان قرار داشته باشد) معموال بدنه فلزي (

وسط يك عايق حرارتي محفوظ شود تا گرماي جذب شده در طول روز را سريع از در شبهاي زمستان محفظه آب بايد ت
روي حوضچه ها ميتواند در روزهاي تابستان . دست ندهد و در روزهاي تابستان ميبايست كامال سايه بر روي آن انداخته شود 

 .)۵شکل (باز باشد تا از سرمايش ناشي از تبخير نيز بتوان بهره گرفت
 

 
 )۵شکل (

 : ١عوامل اقليمي توسط ايرانيان در معماري سنتينمونه هايي از بكارگيري -۶
روستاهاي ايران در نواحي كويري و حاشيه كوير تا حد زيادي بر حسب موقعيت باد طراحي و بنا  تعداد زيادي از شهرها و

 گرم وپر گرد غبار بادك و پشت به بازشوها و بادگيرها به سمت باد مطلوب و خنبدين ترتيب كه كل شهر ساختمانها . شده اند
 .طراحي شده است

است كه بدين صورت عملكرد بادگيرها .بارز ترين نمونه تهويه طبيعي ساختمان در معماري سنتي ايران باد گير ها هستند 
 .)۶ شکل(ميكندهاي اصلي آب انبار و يا سرداب هدايت مي كند باد مطلوب را گرفته آن را به داخل ساختمان يا   اتاق

 
 

 )۶شکل (

                                                           
 ان،بررسی اقلبمی ابنبه سنتی ابرانيقبا د 1



  

٧ 

بادگيرها يا از طريق همرفت داخل بنا را خنك ميكنند .سيستم كاري باد گير در خنك كنندكي به دو صورت مي تواند باشد
خنك كنندگي تبخيري به اين صورت است كه .ويا هم از طريق جابجايي هوا و هم از طريق تبخير اين عمل را انجام ميدهند

و يا كانال آب رد شده باعث تبخير و خنك شدن آن ميشود و سپس هواي خنك و مرطوب به جريان هوا از روي يك حوضچه 
 .داخل فضا هدايت مي گردد

حصير سفال و يا بوته هاي خار قرار ميدهند و روي آنها آب مي پاشند و بدين ترتيب در برخي موارد نيز روي دهانه بادگير 
 .رطوبت و برودت هواي ورودي را افزايش مي دهند

 عمل تبخير به آساني انجام نميشودو ثانيا اضافه كردن در مناطق گرم ومرطوب اوال به علت اشباع بودن هوا از بخار آب 
بنابراين باد گيرهاي اين مناطق تنها به صورت جابجايي هوا وعمل همرفت باعث خنك شدن .رطوبت در هوا مطلوب نميباشد 

 .هوا مي گردند 
صل كه داراي حياط مركزي هستند معموال باد گير را در قسمت تابستان نشين ساختمان در خانه هاي مسكوني جهار ف

 .ا زيرزمين ساختمان مر بوط مي شود ياتاق اصلي  سرداب و  واين باد گير بهاحداث مي كنند
گرم داخل بنا در مواقعي كه باد جريان نداشته باشد هواي .   از خصوصيات ديگر باد گير مي توان از اثر دود كش نام برد

 داخل ساختمان بر قرار بدين صورت كماكان يك جريان هوا صعود مي كندواز طريق بادگير به خارج هدايت مي شود و 
 .ميگردد
 : ١ شرايط اقليمي و معماري سنتي متناسب با آن اقليم در نواحي مختلف ايران-۷
 :سواحل درياي خزر) ۱-۷

 :شرايط اقليمي
 ل سال فصو در تمام بارندگي زياد -
 رطوبت نسبتا زياد در تمام فصول سال -
 اختالف كم درجه حرارت شب و روز -
 پوشش وسيع نباتي -

در صد رطوبت نسبي در اين منطقه بسيار زياد و باالتر از حد آسايش انسان است ولي ميزان رطوبت در كنار دريا بيشتر و در 
د هوا ، نوسان درجه حرارت در طي شبانه روز بسيار اندك به دليل رطوبت بسيار زيا. ارتفاعات و قسمتهاي شرقي كمتر است

است خصوصا در مواقعي كه آسمان ابري است نوسان درجه حرارت باز هم كاهش مي يابد زيرا ابر مانند يك عايق حرارتي عمل 
ش تابش كرده مقداري از نور و حرارت آفتاب را به فضاي خارج جو منعكس مي كند و همچنين در طي شب نيز باعث كاه

 .حرارت از زمين گرم به آسمان مي شود
جهت آسايش افراد و بدليل وجود رطوبت زياد، در فصول گرم ، ميبايست از 

در طي اين فصول . جريان هوا و كوران دوطرفه هوا در فضاها بسيار استفاده كرد
در .،جريان هوا و ايجاد سايه بهترين شرايط را براي آسايش انسان فراهم مي آورد

در ضمن .صول سرد نيز مي بايست جلوي باد سرد و يا همراه با باران را سد كردف
ساختمان را بايد در مقابل بارش بارانهاي شديد و رطوبت حاصل از آن محافظت 

 .نمود
از لحاظ بافت شهري نيز به دليل وجود رطوبت زياد و نياز به وجود جريان هوا 

ه مي شوند و داراي حياطها و ساختمانها در اين مناطق مجزا از هم ساخت
 )۷شکل (        .فضاهاي باز و وسيع مي باشند و محوطه هاي باز نيز با ديوارهاي كوتاه از هم جدا مي شوند

  :)۷شکل (فرم كلي بنا در اين منطقه داراي خصوصيات زير است
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 بام ساختمان به صورت شيبدار -
 ايوان در اطراف ساختمان -
 عدم وجود زيرزمين -
 بودن كف طبقه همكف از سطح زمينباالتر  -
 طرفه هواو استفاده از تهويه د -
  :ساحل خليج فارس و درياي عمان) ۲-۷
 : شرايط اقليمي -

و تا ، تابستانها نسبتا طوالني و زمستانها كوتاه . از لحاظ اقليمي اين سواحل جزو نواحي گرم و مرطوب محسوب مي شوند
 .دريا رطوبت هوا بسيار زياد استبه علت نزديكي به .حدي هوا سرد مي شود

 :در كل خصوصيات آب و هوايي اين منطقه شامل موارد زير است 
 ميزان بارندگي كم -
 ميزان رطوبت باال -
 هواي بسيار گرم و مرطوب در تابستان و معتدل در زمستان -
 اختالف كم درجه حرارت بين شب و روز -
 پوشش گياهي بسيار كم -

به همين دليل . يط آب و هوايي سخت اين منطقه ، ايجاد سايه و استفاده از جريان باد استبهترين روش براي مقابله با شرا
فضاهاي شهري نيمه محصوراند و فضاها در امتداد ساحل گسترش پيدا كرده . بافت شهري به صورت نيمه متراكم  ويا باز است

 .و جهت آنها رو به دريا است
  :)۸شکل (خصوصيات كلي فرم بنا در اين منطقه

 ساختمانها به صورت حياط مركزي     -
 حداكثر استفاده از سايه و كوران هوا -
 ارتفاع سقف اتاقها زياد و پنجره ها بلند و كشيده -
 ايوانهاي وسيع و مرتفع -
 عدم وجود زيرزمين -
 طاقها غالبا مسطح -
 

                     
 )۸شکل (

 :نواحي كوهستاني ) ۳-۷
  :شرايط اقليمي اين منطقه

                                                                    معتدل رماي شديد در زمستان و تابستانس -
 بارش برف سنگين -
 رطوبت كم هوا -
 اختالف بسيار زياد درجه حرارت بين شب و روز -

تاب ، بهره گيري از نوسان روزانه با توجه به برودت هوا در بخش عمده اي از سال در اين نواحي ، حداكثر استفاده از تابش آف
به دليل سرماي بسيار زياد در اين نواحي بافت شهري . دما و حفظ حرارت و جلوگيري از باد زمستاني امري ضروري است

فضاهاي شهري . متراكم و ابنيه متصل به هم هستند تا بدين نحو سطح تماس فضاهاي مسكوني با محيط سرد خارج كمتر شود
داالن يك راه عبوري  فضاهاي شهري داالنها هستند يكي از نمونه هاي بسيار جالب. ان كوچك و محصور هستندنيز تا حد امك
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اين داالنها . كم عرض براي چند خانه است و در اكثر محالت قديمي خانه ها از اين طريق به معابر اصلي شهر متصل مي شوند
و در مقابل باد ) ري امروز اين مناطق اين عنصر شهري حذف شده است در معما( اكثر آنها نيز بن بست بوده است ،سرپوشيده 

 .و بوران و سرماي زمستان محفوظ بوده اند
  :)۹شکل (خصوصيات كلي فرم بنا در اين مناطق

 ساختمان داراي حياط مركزي و درونگرا -
 كه از تماس با هواي( نسبت سطح پوسته خارجي بنا به حجم بنا كم  -

 )ود سرد بيرون كاسته ش
 ارتفاع سقف اتاقها كم -
 بامها غالبا مسطح هستند -
 بازشوهاي كوچك -
 ايوانها و حياطهاي كوچك -
    خانه هاي اين مناطق قسمت زمستان در .وارها نسبتا قطور هستنديد -

شمال حياط قرار دارد و از ساير قسمتها بزرگتر و وسيعتر  نشين در سمت
 )۹شکل (                            است

           اتاقهاي جنوبي و شرقي و غربي نيز اكثرا جهت انبار و فضاهاي خدماتي مانند. برخوردارند ن اين فضاها از تابش بيشتري چو
به دليل سردي هوا و حضور افراد در داخل اتاقها در اكثر مواقع ابعاد .تاق خدمه و سرويسهاي بهداشتي استفاده ميشده استا

 . عمق ايوانها نيز به مراتب كمتر استبوده،چكتر از مناطق مركزي فالت ايران حياط در اين نواحي قدري كو
 :دشتهاي فالت مركزي ) ۴-۷

  :شرايط اقليمي
 :خصوصيات كلي شرايط اقليمي در اين مناطق 

 آب و هواي گرم و خشك در تابستان و سرد و خشك در زمستان -
 بارندگي بسيار كم -
 رطوبت پايين -
 ياهي بسيار كمگپوشش  -
 تالف زياد درجه حرارت بين شب و روزاخ -
 وجود بادهاي توام با گرد و غبار در نواحي كويري و حاشيه كوير -

براي مقابله با شرايط آب و هوايي سخت چه در زمستان و چه در تابستان به طور كلي تمامي فضاي شهري كامال محصور و 
ساختمانها متصل به هم اند و . و بعضا با طاق پوشيده شده اندكوچه ها باريك و نامنظم . بافت شهري و روستايي متراكم دارند

كوچه ها باريك و با ديوارهاي نسبتا بلند هستند و معموال . استقرار مجموعه هاي شهري نيز بر اساس جهت آفتاب و باد است
همچنين .عد اقليمي استدليل باريك بودن كوچه ها حفاظت از آنها در برابر شرايط نامسا. نيز پيچ در پيچ ساخته شده اند

 حفاظت زي ن مستقيم نبودن كوچه هاعلتديوارهاي بلند براي محافظت در برابر بادهاي كويري و ايجاد سايه تعبيه شده اند و
  . استدهيگرد كه متاسفانه اين نكات ظريف معماري همگي در معماري مدرن فراموش )۱۰شکل ( آنها در برابر بادها بوده است

.  
 )۱۰شکل (
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  :)۱۱شکل (  كلي فرم بنا در اين مناطقتخصوصيا

  .كليه بناها به صورت درونگرا و محصور هستند -
كليه بناها داراي حياط مركزي و اغلب داراي زيرزمين و ايوان و  -

  اندبادگير
  استكف ابنبه پايينتر از سطح معابر -
 ارتفاع اتاقها نسبتا زياد -
                طاقها غالبا قوسي و گنبدي -
  ديوارها نسبتا قطوراند -

 )۱۱شکل (
هاي پر  و باد تابش آفتاب شديد و سوزان مي باشدوار زياد و ميزان رطوبت هوا كم چون نوسان درجه حرارت در منطقه بسي

گرد و غبار نيز وجود دارند ايجاد يك حياط مركزي در وسط ساختمان و تعبيه حوض آب و احداث باغچه، باعث افزايش 
وارهاي خشتي و آجري مانند يك خازن حرارتي نوسان درجه حرارت را كاهش ياي زيستي ساختمان شده و درطوبت در فض

رو به فضاي نسبتا مرطوب و معتدل حياط و مسدود نمودن جداره خارجي  مي دهند و باالخره با قرار دادن كليه بازشوها 
ين منطقه اك اقليم كوچك و مناسب براي آسايش انسان در ساختمان ، ارتباط با خارج تا حد امكان از بين برده مي شود و ي

 .)۱۲شکل ( تامين مي شود
 

 
 )۱۲شکل (

 
 :يريجه گينت-۸

اند باعث تويه من نکتي با نظر به اي مسکوني و ساخت فضاهاي هر منطقه و طراحييط آب و هوايم و شرايتوجه به مسئله اقل
 . شوديرژنه و اني در هزيمي عظيهاييش ،رفاه و صرفه جويآسا
 
 :منابع و مراجع-۹
 ۱۳۶۹،چاپ اول ،يبهشتد يم،مرکز جاپ و انتشارات دانشگاه شهي همساز با اقليله معماريش بوسيان،محمود،آسايرازجو-
 در امور يزي و برنامه ريق و بررسي ، بخش تحقين ،گروه معماراري اي ، شرکت خانه سازيم و معماري،اقليرتض،مييکسما-
 ۱۳۶۳ور ياول ،شهر،چاپ ي درمانيبناها
 د،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،يوحران ،ي ايه سنتي ابنيمي اقليبررسان،يقبا د-
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