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 چکيده
 تمام در آن تاثیر که آنچنان. است منطقه آن اقلیم آن، بناهای معماری و شهرها طراحی در موثر عوامل از یکی

 ینا با ساز انسان بناهای اگر. شود می دیده آن معماری فضاهای و بناها تک تک حتی و شهری بافت پود و تار

 خواهند پی در را انرژی مصرف کاهش هم و کنند می فراهم را انسان آسایش هم باشند، هماهنگ مهم عامل

 حرارتی آسایش ایجاد بر عالوه منطقه، هر اقلیم با همساز معماری اصول اساس بر ها ساختمان طراحی. داشت

. شد خواهد زیست محیط سازی سالم آن از تر مهم و سوخت مصرف کاهش سبب ساختمان، داخلی فضای در

 طشرای دارای و بوده کشور اقلیمی مناطق حادترین و سردترین از یکی که خلخال همچون مناطقی در امر این

 حاضر پژوهش نگارش برای الزم بستری مسأله این که. یابد می چندان دو اهمیت است، بحرانی هوایی و آب

 یژگیو مطالعه وسلیله به یافتن دست هدف با و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر پژوهش اینرو از. آورد فراهم

 ی،طراح و معماری در جزییات به کلیات از رسیدن با و گیرد قرار بررسی مورد خلخال، شهر اقلیمی عناصر و ها

 اقلیم و معماری تطبیق چگونگی بررسی بدنبال و شده بیان شهر این در اقلیمی طراحی به مربوط عوامل تمامی

 گرفته شکل باشد می آن معماری طراحی ایجاد در هوایی و آب شرایط به توجه چگونگی و خلخال شهر در

 می شپژوه این نتایج به استناد با. است بوده استوار( ای کتابخانه) اسنادی نوع از آن مطالعات غالب که است

 رد اقلیمی مسائل به توجه عدم صورت در که دهد می نشان تحقیقات نتایج که، نمود برآورد گونه این توان

 سال مواقع اکثر در داخلی فضاهای کننده کنترل تأسیسات از استفاده منطقه، این های ساختمان طراحی

 ساختمان داخلی شرایط که است ای گونه به منطقه این هوایی و آب شرایط موارد برخی در. یابد می ضرورت

 در انتو نمی معقول، ای هزینه صرف با و مکانیکی های سیستم از استفاده با حتی را اقلیم با ناهماهنگ های

 در بود خواهند قادر خلخال اقلیم با هماهنگ های ساختمان اما. نمود تنظیم بخشی رضایت و قبول قابل حد

. ندنمای تعدیل انسان آسایش حد در طبیعی طور به  را خود داخلی فضاهای حرارتی شرایط سال مواقع از 28 %

 فضاهای کردن خنک جهت مکانیکی های سیستم از استفاده سال مواقع از 82 % در تنها ها ساختمان این در

 در و است سرد فصل در ساختمان داخلی فضاهای کردن گرم عمده مشکل اقلیم این در. است ضروری داخلی

 دح در را فضاها این توان می ساده، بسیار حرارتی وسایل گاه یا و خورشیدی انرژی از استفاده با تابستان

 .داشت نگه گرم آسایش

 .خلخال اقلیم، با همساز معماری آسایش، اقلیمی، طراحی اقلیم،  :يديکل واژگان
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  2  پور هوشمند یوسف،  1 ابرهيمی رضا

 .ایران خلخال، اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، کارشناسی دانشجوی 8
 اسالمی، آزاد تهران مرکزی، مدرس گروه هنر و معماری، دانشگاه معماری، مهندسی دکتری، دانش آموخته 8

 .ایران خلخال،
 

 نام نویسنده مسئول:
 رضا ابراهيمی

 معماري با رویکرد طراحی پارامترهاي مؤثر در نقش بر تحليلی

 (خلخال شهرستان موردي؛ مطالعه) اقليم با همساز معماري
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 مقدمه
 خود وتوسعه تکاملی سیر و میگردند سازگار خود ما مصنوعات ،گردد می کامل بشریت یها ساخته و ابداعات یگانگی و وحدت که هنگامی

 (.8992،کلی کوین) ماست نیافتنی دست و دور یرویا هم هنوز که است قدرتی این پیمایند می را

 وقت تهیاف توسعه کشورهای بویژه جهان مناطق از بسیاری در مبنا رشد الگوهای که اجتماعی و اقتصادی محیطی، زیست تبعات دنبال به

 قرار ها پروژه اقتصادی و فضایی مدیریت و ها برنامه هدایت ها، گیری تصمیم مبنای بعد به 06 و 06 دهه از پایدار توسعه رویکرد داشت پی در

 مختلف کشورهای توسط داری دامنه اقدامات یونیسف و یونسکو هبیتات، همچون المللی بین نهادهای مصوب دستورکارهای از تبعیت به و گرفت

 معماری، کمک به که است آموخته تجربه به انسان. شد آغاز جهانی دستورکارهای مصوب اصول با خود های برنامه سازی همخوان زمینه در

 موجب خود گاه او سرپناه و است نبوده موفق همیشه زمینه این در چند هر دارد؛ نگه ثابت مناسب گرمایی شرایط در را خود اطراف فضای

 و دش معمول فسیلی انرژی از دریغ بی استفاده بعد، به صنعتی انقالب از خانه، درون گرمایی راحتی تثبیت برای[. 1]شود می گرمایی ناراحتی

 الیزال غیرفسیلی انرژی دامن به دست باید انرژی نوع این کمبود وحشت از امروزه که جایی تا انجامید، منابع اتالف به موارد بعضی در تدریج به

 نسانا آسایش نیاز که شود ساخته هایی خانه ممکن فضای حداقل در باید امروزه مسائل، این همه وجود با تقدیر هر به. شویم باد و آفتاب نوع از

 اکنینس آسایش موجبات که ساختمانی طراحی برای. است پیرامون طبیعت با هارمونی ایجاد پی در اقلیمی سازدطراحی برآورده را فصول تمام در

 می شمار به ضروریات جمله  از برآن تاثیرگذار عوامل و اقلیم شناخت باشد، کارآمد انرژی مصرف در جویی صرفه نظر از و نموده فراهم را آن

 دمای مانند اقلیمی عوامل لباس، و بدنی فعالیت میزان شود، می تعریف اطراف دمای از خشنودی و رضایت احساس با حرارتی . آسایش[2]رود

 اقلیمی در که باشد نظر در اگر. هستند بشر برای حرارت بودن مطلوب در تاثیرگذار اساسی پارامترهای هوا، رطوبت  و هوا حرکت سرعت هوا،

 رتدابی و شده تفکیک ناراحت از راحت مواقع تا بود باخبر اقلیم  آن هوای و آب تغییرات روال از باید چیز هر از پیش شود، بنا ای خانه معین

 کرد جبران را ضعف این توان می مناسب های تکنیک از استفاده با امروزه خوشبختانه،. شود دیده تدارک ناراحتی مواقع با مقابله برای معمارانه

 وردم منطقه هوایی و آب وضعیت بررسی  به توان می قبول، قابل اعتباری با هواشناسی، اداره مدت بلند اطالعات یاری به موارد از بسیاری در و

 .[2]پرداخت مطالعه

 

 مسأله بيان

 اقلیم خاطر همین به. است هوایی و آب افراط از کردن محافظت جهت در انسان برای اساسی ضرورت یک گاه، سکونت کلی بیان یک در

 چگونه انسان این که برای تالش. شوند می طراحی  خود خاص منطقه اساس بر ها ساختمان یعنی. گذارد می ها ساختمان شکل بر زیادی تاثیر

 یک مرکز در. است شده گرفته قرار محققان از بسیاری تحقیق مورد کند، برقرار ارتباط اقلیمی، آسایش نظر از خود اطراف محیط با تواند می

 گرفتن نظر در با انسان، زیستی محیط و منزل از خارج بین درست رابطه ایجادیم که است حجابی خانه. کند می زندگی انسان مسکونی، خانه

 و محیطی نامساعد شرایط گزند از بنا ساکنان امنیت تامین و زندگی مطلوب و راحت محیطی شرایط . خلق[3]کند می ایجاد اقلیمی، ظرایط

 علوم ویژه به زمین، علوم میان در واالیی جایگاه شناسی هوا و آب دانش رود. امروزه می شمار به ساختمان و معماری الینفک اصول از جوی

 دارد، به بارزی و محسوس نقش موجودات ی کلیه و انسان زندگی و کار در که است انسان زندگی عوامل از نیز و است کرده پیدا جغرافیایی

 استفاده با آن اقلیمی ویژگی و پرداخته اردبیل شهر معرفی به ابتدا پژوهش این در .است جغرافیایی تحقیقات از بخش نامحدودترین که طوری

 رضایت بر مستقیم تاثیر ما اطراف محیط است. مشهود کامال درهوایی هوا و آب تاثیر اهمیت. است آمده بدست اقلیمی آمارهای تحلیل تجزیه از

 هوایی و آب راحتی سطح یک در بدنمان سکونت، محل در باید برسیم، جسمی رضایت یک به بتوانیم ما اینکه برای. دارد انسان رفاه و آسایش و

 جهان، مختلف های بخش هوایی و آب های تفاوت به توجه با رو، این از[. 2]نامند می انسان آسایش منطقه را شرایط این اصالحا که گیرد قرار

 تکنولوژی، توسعه با اخیر، های سال در حال این باشد. با می انسان راحتی جهت در خود، ساز و ساخت های تکنیک و طراحی نیازمند منطقه هر

 با یخوب به ایران، در بومی مسکن که است حالی در این.  است شده طراحی انسان آسایش گرفتن نظر در بدون جدید های ساختمان از بسیاری

 در جویی صرفه ضرورت و انرژی بحران. است شده ساخته انسان رضایت جهت در مختلف، های استراتژی از گیری بهره با و مختلف هوای و آب

 صنعتی انقالب بروز با .است نموده تبدیل کشور طراحی و ریزی برنامه اصلی ارکان از یکی به را ساز و ساخت نحوه در نظر تجدید لزوم آن، مصرف

 فرهنگ و اقلیم به توجه بدون طراحی ها شده سبب جهان مختلف شهرهای در سازی تیپ و سازی یکسان سازی، مونتاژ جهانی، جنگ از پس و

 سایشآ شرایط تأمین برای مکانیکی روش های از استفاده همچنین. داده اند دست از را خود ماهیت و هویت کم کم شهرها بنابراین. بگیرد صورت

 تا 81 حدود که این به توجه با[. 4]است داشته همراه به نیز را زیست محیط تخریب بلکه بوده، خانوار افزایش هزینه سبب تنها نه ساختمان در

 سمتق این در مصرف انرژی کاهش جهت در گامی برداشتن بنابراین می رسد، مسکونی فضاهای مصرف به کشور هر مصرفی انرژی کل درصد 86

 یگرد بار امروزه .باشد طبیعی محدود منابع در عظیمی جویی صرفه به منجر می تواند است ساختمان ها حرارتی بازده سازی بهینه به منوط که

 مانساخت سرمایش و گرمایش برای طبیعی عوامل از بهتر و بیشتر چه هر بهرهگیری سمت به ساختمان صنعت اندرکاران دست و معماران توجه
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 برداری بهره جهت نوین علمی عنوان به اقلیم( با همساز معماری ابنیه )طراحی در آن بازتاب و اقلیمی خصوصیات به و توجه گردیده معطوف

 ایویژگی ه بررسی شد، ذکر آنچه به توجه با .باشد می مطرح حرارتی آسایش ایجاد و انرژی در جوئی صرفه منظور به طبیعی مواهب از بهینه

 جا آن از[. 5]می رسد نظر به ضروری اهداف تحقق جهت به اقلیمی آمارهای اساس بر منطقه هر معماری تیپ تعیین و مختلف مناطق اقلیمی

 طبیعی و فیزیکی آسایش تأمین ساختمان، طراحی و معماری در مهم بسیار اهداف از یکی و است انسان واقع در معماری در اصلی عامل که

 اقلیمی عوامل تأثیر چون دیگر عبارت به. بود خواهد ناپذیر اجتناب مسکن و اقلیمی عوامل و انسان تأثر و تأثیر بررسی لذا آنهاست، ساکنین

 و جغرافیایی عرض و طول لحاظ )به متفاوت جغرافیایی وضعیت های با مختلف نواحی در...  و بخار فشار ، باد نسبی، رطوبت تابش، همچون

انسان  متقابل روابط و مکان هر اقلیمی وضعیت درک و و بررسی تحقیق لذا داشت، خواهد بر در متفاوت نتایجی (... و توپوگرافی و دریا از ارتفاع

 ساختمان های داخلی شرایط اقلیم ها از برخی در .بود خواهد ضروری امری آسایش انسان، و مسکن روی بر اثراتشان نتیجه در و ساکن های

. می ماند باقی انسان آسایش حد در برودتی یا حرارتی مکانیکی سیستم های نیاز به بدون و طبیعی طور به سال طول تمام در اقلیم، با هماهنگ

 راحتی به را اقلیم با ناهماهنگ ساختمان های داخلی شرایط نمی توان خلخال منطقه باالخص و تهران استان هم چون سخت اقلیم های در اما

 از خارج سال ماه های اکثر در که برف و بوران و سرد )بادهای خلخال بحرانی اقلیمی شرایط به توجه با [.6]نمود تنظیم آسایش انسان حد در

 واقعم اکثر در ساختمان داخلی فضاهای کننده کنترل تأسیسات از استفاده اقلیمی، مسائل به توجه عدم صورت در دارد(، قرار آسایش منطقه

 معماری رویکرد با معماری طراحی در مؤثر پارامترهای نقش بر لذا با توجه به هدف بیان شده، در بررسی و کنکاش تحلیلی .می یابد ضرورت سال

 ، سواالتی در ذهن و اندیشه مطرح می شود که این سواالت عبارتند از؛(خلخال شهرستان موردی؛ مطالعه) اقلیم با همساز

                                                     آیا در ساخت و ساز های شهر خلخال عوامل اقلیمی در نظر گرفته شده است؟ 

 قش عمده ایی را ایفا می کند؟                                      در ساخت و سازهای شهر خلخال کدام یک از عناصر اقلیمی ن 

 رعایت چه عواملی در طراحی اقلیمی ساختمان ها، به ویژه بناهای بومی خلخال دارای اهمیت است؟ 

 

 تحقيق ضرورت و اهميت
 ط هایمحی و مسکن -ایران اقلیمی بندی پهنه»نیز و «معماری و اقلیم» چون کتاب هایی در معماری بر اقلیم تأثیر بررسی این، از پیش

 رورتض و اهمیت شد، اشاره قبالً که همان طور. است گرفته صورت ساختمان و مسکن تحقیقات مرکز نیز و کسمایی مهندس توسط «مسکونی

 تموجودا و انسان استفاده مورد مستقیم طور به که خصوص ساختمان هایی به ساختمان ها، کلیه ساخت و طراحی در اقلیمی شرایط به توجه

 یم خلخال اقلیم با همساز طراحی معیارهای و اصول به دستیابی جهت حاضر تحقیق انجام ضرورت اما است؛ بدیهی امری می گیرند، قرار زنده

 .باشد

 

 پژوهش اهداف

 در می توان منطقه، اقلیم با همساز اجرای و صحیح معماری طراحی طریق از انرژی مصرف در ها ساختمان توجه قابل نقش به توجه با 

 .برداشت موثری گام محیط زیست حفظ راستای در و نموده جویی صرفه انرژی مصرف

 صرفه جویی و رفاه آسایش، باعث می تواند منطقه، هر هوایی و آب شرایط و اقلیم مسئله به توجه با معماری فضاهای ساخت و طراحی 

 .شود انرژی و هزینه در هنگفتی

 

 تحقيق روش

 تمامی در آن تداوم و مناسب تحقیق روش انتخاب. دارد خود موضوع با متناسب تحقیق روش یک نیازمند علمی پژوهش هر است بدیهی

 الودهش ایجاد برای رو همین از و بوده کاربردی نوع از هدف لحاظ به تحقیق این. است علمی تحقیق یک راهبردی اصول از پژوهش مسیر و فرایند

 مطالعات طریق از نیاز، مورد اطالعات و ها داده آوری جمع آن، در که گردید انتخاب تحلیلی -توصیفی روش حاضر پژوهش به بخش انسجام ایی

 اطالعات هک است  ذکر شایان.باشد می روستایی معماری راستای در معماری خصوص در اسنادی و الکترونیکی ایی، کتابخانه منابع مانند اسنادی

 سازمان ،ادارات آرشیو نیز و موجود های نامه پایان و مقاالت کتب، مانند نوشتاری منابع از برداری فیش و نویسی خالصه با نیز پژوهش توصیفی

 . است گردیده آوری جمع مراجع و ها
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 تحقيق ادبيات بر مروري

 هر ضروریات از متنوع های معیار با و مختلف سطوح در آنها ارزیابی و پژوهشی عنوان هر خصوص در گرفته انجام های پژوهش شناخت

 ها آن از یک هر که است گرفته صورت در جهان و ایران مطالعاتی پژوهش حاضر موضوع با رابطه خصوص در بنابراین باشند، می علمی پژوهش

 دارزشمن آثار این از برخی به ادامه در که اند داشته تاکید همساز با اقلیم معماری رویکرد با معماری الگوی طراحی به توجه و نگرش نحوه به

 گردد؛ می اشاره

 الف( در جهان:

 که کرد مشاهده و  داد قرار مطالعه مورد را «اسپرینگز آلیس»شهر اقلیمی آسایش مؤثر، دمای شاخص از استفاده با (،1691)هونام،

 معیار مخصوص جداول از استفاده با (،1611، )ماهانی .است نامساعد اقلیمی آسایش لحاظ از شهر این در سال گرم فصل از وجهی قابلت قسمت

 به انسان آسایش در جوی پدیده های نقش آن در که داد پیشنهاد نموداری (،1611 )اولگی،. داد قرار توجه مورد را اقلیمی معماری و آسایش

 وکلیماتیکبی جدول در انسان، آسایش روی بر شان مستقیم اثر جهت به که بودند فاکتورهایی مهمترین نسبی رطوبت و دما .بود روشن تفکیک

 و مشخص نمود رطوبت و دما عنصر دو با ارتباط در را اقلیمی زیست شرایط و آسایش منطقه (،1619)گيونی، . است شده تاکید آنها بر اولگی

 (،1691جونگ، )ترگرفت.  قرار استفاده مورد نسبی رطوبت کمینه و دما بیشینه متوسط ساختمانی، نیازهای و اقلیمی زیست شرایط تعیین برای

 بردن پی برای (،1661)برادس، . کرد تعیین را نواحی اقلیمی باد سرعت و درجه حرارت اساس بر انسان راحتی در هوا و آب نقش تعیین هدف با

بررسی  به و انتخاب مکزیکوسیتی شهر در را پارک پنج آنها، حرارتی آسایش مقایسه برای محیط اطرافش و پارک ها داخلی فضای بین اختالف به

 به باشد، می روز شبانه ساعات دیگر از بیشتر ظهر از بعد اوایل در حرارت درجه اختالف کرد، مشاهده او پرداخت آن رطوبتی و حرارتی های

 .است بوده بار میلی 8/3 و/. 0 گرادسانتی  درجه 1.0 ترتیب به آب، بخار فشار وکمبود آب بخار فشار حرارت، درجه ی تفاوت حداکثر که طوری

 هب السیمز( پیشنهادی )معادله آسایش منطقه تعیین و تعریف براساس را مکزیک اقلیمی زیست اطلس (،2002 همکاران، و گالوز )مورلون

 اقلیمی منطقه (،2002گراب،  و )بودنکردند.  تهیه ساختمان داخل زیست اقلیم کنترل برای گیونی دیاگرام و اولگی اقلیمی زیست چارت همراه

 .است بوده حرارتی آسایش های شاخص با شده اعالم حرارتی آسایش شرایط بین معنادار ارتباط وجود دهنده نشان آنها مطالعه نتایج . پرداختند

 آسایش افزایش روند که گرفت نتیجه و پرداخت سریالنکا کلمبو شهر حرارتی آسایش در زمین پوشش تغییرات تأثیر بررسی به (،2002 )امانوئل،

 آسایش شرایط تعیین و مطالعه به (،2001، همکاران و )توي .می باشد وجاده ها ساختمان ها بویژه زمین پوشش تغییرات از ناشی حرارتی

 لیجنگ شهری مناطق که گرفتند نتیجه و پرداختند ترکیه جنگلی شهری منطقه و شهری روستایی، منطقه سه در آرزوم شهر در بیوکلیماتیک

 در اقلیمی عناصر از استفاده برای مهمی بررسی های (،1661چنگ، و )سام. دارد استفاده مورد حرارتی شاخص های با بیشتری سازگاری

 ساختمان انرژی شبیه سازی و اقلیمی طراحی های بهبود برای را محلی اقلیم شرایط از استفاده و دادند انجام ساختمان انرژی و معماری طراحی

 شاخص های حرارتی فشارهای از وحفاظت ساختمان قابل اطمینان شاخصهای تعیین برای نیجریه در (،2001 اوال، و )بوگا. کردند توصیه

 برای کلی اطالعات تهیه منظور به (،2002)کيفا، . کردند مقایسه هم با را موثر حرارت و اقلیم زیست نمودار ماهانی، اوانز، جمله از مختلفی

 شهر برای را اقلیمی عناصر ساله 81 دوره ماهانی جدول از استفاده با ساختمان طراحی و شهری برنامه ریزی های در انرژی از بهینه استفاده

 با مقاله ای در (،2011همکاران، و )پينگالين .کرد ارائه و محاسبه را طراحی پیش استراتژی های و داد قرار تحلیل مورد قبرس در نیکوزیا

 )دمای PETشاخص از استفاده با «چین شرق و تایوان:موردی مطالعه بشر حرارتی ادراک اساس بر هوایی و آب اطالعات گردشگری»عنوان

 ینچ شرق و تایوان که داد نشان مطالعه این نتایج .اند نموده اقدام منطقه بررسی به حرارتی( آسایش بندی )طبقه TPCSو  فیزیولوژیک( معادل

 در جنوب منطقه دارند، سکونت حاره جنب مناطق در که مردمی برای و پاییز و بهار فصول در دارند سکونت معتدل مناطق در که مردمی برای

 باشد می مطلوب شرایط دارای تابستان در شمال و بهار

 ب( در ایران:

 مطالعاتی مورد وخشک سرد منطقه بناهای اقلیمی طراحی و پایدار توسعه رابطه» عنوان تحت پژوهشی در (،1162همکاران،  و )شقاقی

 که ادندد ارائه را اقلیم این با متناسب شهرهای و بناها کالبد طراحی راهکارهای آن تبع به و بررسی، را تبریز شهر اقلیمی شرایط ابتدا »تبریز

 ی،)کسمای. است داشته همراه به جهانی و ای منطقه گرمایش و آلودگی کاهش نتیجه در و فسیلی انرژی های مصرف کاهش در مطلوبی نتایج

 است بهتر. 8: رسید نتایج این به «شرقی آذربایجان استان اقلیمی طراحی و راهنمای بندی پهنه» عنوان تحت پژوهشی در (،1112 مرتضی،

 پالن غرب سمت یا شمال سرد، قسمت های در حرارتی عایق عنوان به انبار مثل کماهمیت فضاهای و ساختمان پالن مرکز در گرمازا فضاهای

 پژوهشی در (،1112 )قبادیان،. شود واقع پالن جنوب سمت در اصلی فضاهای که داشت توجه باید ساختمان پالن طراحی در. 8. شود داده قرار

: است شرح این به کوهستانی و سرد اقلیم در بنا فرم کلی خصوصیات: کرد بیان را زیر نتایج «ایران سنتی ابنیه اقلیمی بررسی»عنوان تحت
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 ح،مسط صورت به غالبا ، بام ها کم اتاق ها ارتفاع کم، بنا حجم به بنا خارجی پوسته سطح نسبت گرا، درون و مرکزی حیاط دارای ساختمان ها

 در معماری»عنوان  تحت پژوهشی در (،1116همکاران،  و ملکی )نورزیان. قطور نسبتا دیوارها کوچک حیاط ها و ایوان ها کوچک شوها باز

 و آب وقوع کمترین معرض در که باشد مناطقی در باید ساختمان ها مکان اقلیم تغییر عصر در که دارد اشاره نکته این به «اقلیم تغییر عصر

 )طاوسی. یابد افزایش باید عایق بندی سطوح مصنوعی سرمایش و گرمایش هزینه های کاهش برای. باشد دریا آب سطح افزایش و شدید هوای

 با را روانسر شهر دمایی شرایط« روانسر اقلیم همساز با معماری و دمایی آسایش شاخص های ارزیابی »تحت پژوهشی در (،1111 همکاران، و

 بیرونی فضای هوای دمای که رسیدند نتیجه این به و کردند ارزیابی را «گیونی»و  «ماهانی»، «  اوانز» دمایی آسایش شاخص های از استفاده

 کشیدگی با شرق جنوب سمت به ساختمان گیری جهت بنابراین است گرمتر نیز کوتاهی دوره در و است ساختمان درونی فضای از سردتر اغلب

 عنصر چهار، براساس آسایش و اقلیمی سازی خانه نام به خود کتاب در (،1112 )کسمایی،می شود  توصیه غرب جنوب -شرق شمال جهت در

 پژوهشی در (،1162سبزي،  و )طاوسی .نمود ارائه اقلیمی آسایش تعیین برای را راهکارهایی پوشاک و انسان فعالیت و هوا جریان نسبی، رطوبت

 فصل دو در روزانه آسایش که داد نشان نتایج و پرداخته اوانز، شاخص از استفاده با ایالم استان اقلیمی زیست آسایش منطقه گستره تعیین به

 فروردین برج که است شده پراکنده گونه ای به ماه چهار مدت به دهلران و مهران برای و ماه پنج مدت به شهر دره و ایوان ایالم، برای پاییز، و بهار

  است.  حاکم روزانه آسایش استان سرتاسر در پاییز در آبان برج و بهار در

 

 تحقيق نظري چارچوب

 پایه مفاهيم و تعاریف

 1اقليم

 عواق در. است رفته کار به هوا و آب کلی نام با فارسی در و ، شده گرفته کلیما یونانی کلمه از که عربی است ای واژه( climate) اقلیم

 اب تماس در جوی های پدیده شناسی، اقلیم که آنجا از. دانست کالن یا خرد محیط یک در هوا وضعیت را آن توان می و است مفهوم یک اقلیم

 طرفی هرگونه از .می باشد مرتبط آن در موجود های پدیده و محیط شناخت یعنی جغرافیا، علم با دهد، می قرار بررسی را، مورد زمین سطح

 در انسان تصرف و دخل از حاصل های پدیده .است جغرافیایی بستر و طبیعی محیط انسان، میان ارتباط نوعی بیانگر زمین در ساز و ساخت

 قالبان از بعد .کنند می آشکار را اقلیمی و جغرافیایی مطالعات اهمیت محیط، طبیعی عوامل از ها پدیده این پذیری تاثیر چگونگی و محیط

 نسانا که ای گونه به .کردند ابداع محیط دگرگونی برای ای گسترده ابزار دوران، آن مدرن تکنولوژی از گیری بهره با انسانی جوامع صنعتی

 به توجه معد .کند دگرگون شدت به دسترسش در مکانیکی ابزار و فکر نیروی از استفاده با را محیط طبیعی ترکیب و شکل تواند می امروزی

 فراهم رمنظو به اقلیم با مقابله در را مدرن دخالت تکنولوژی زمینه فسیلی، های سوخت بودن ارزان و علم پیشرفت معماری، در اقلیم با همسازی

 حیات تداوم و زندگی و شده ناپذیری جبران دچارصدمات زیست محیط که شد سبب امر همین. کرد ایجاد معماری فضاهای در آسایش کردن

 [.7]افتد خطر به خاکی کره این روی بر

 طراحی بر اقليم تأثير
 املعو این. عمیقی دارد و مستقیم رابطه طرح نوع با و است بوده اثرگذار معماری و طراحی کیفیات بر دیرباز از اقلیمی شرایط مجموعه

 دتوان می طبیعی محیط با و هماهنگ جانبه همه طرح یک در که یابد می اهمیت قدر آن بنا، ارتفاع خود هم و قرارگیری و گسترش نحوه در هم

 آن با طرح کردن هماهنگ نحوه و طراحی مورد محیط دقیق اقلیم شناخت که کرد فراموش نباید. دهد قرار خود تأثیر تحت را طراحی کلی به

 هر بنابراین،. دهد می تغییر را خود اطراف هوایی و آب وضعیت بنا، هر .سازد آماده را آل ایده طرح گیری شکل جهت مناسب زمینه تواند می

 باالی و اطراف در. .. و کارخانجات ها، گاه فرود اتومبیل، پارکینگ مخصوص فضاهای ، ها خیابان ها، ساختمان نظیر؛ شهری، ساخت انسان عنصر

 ریمعما در خاصی جزییات که شود می مالحظه گاهی. گیرد می قرار متقابل ارتباط در آن با همواره که آورد می خاصی پدید مصنوعی اقلیم خود

 نور یا و آفتاب باران، مقابل در محافظت: نظیر گذارد، می پیاده عابران بر خصوصا اطراف، محیطی شرایط بر ای کننده تعیین اثر ، خارجی بناها

 [. 8]بان سایه و مسقف راهروهای معبر، بر مسلط و بنا فوقانی سطوح در آمدگی پیش ی تعبیه طریق از شدید

 2پایداري
)به معنای نگه داشتن، حفظ کردن(  Tinere)به معنای از پایین به باال( و  Susو از دو جزء  Sustinereاز ریشه التین  Sustainفعل 

آمیخته  «حمایت، پشتیبانی و تداوم»میالدی در زبان انگلیسی به کار رفته است. این فعل با مفاهیمی از قبیل 8896تشکیل شده است و از سال 

به واسطه کمک یا تامین  به کار می رود که مورد پشتیبانی قرار گرفته یا« شرایط، حالت یا چیزی»در توصیف  Sustainableاست و صفت 

                                                           
1. Climate  

2.  Sustainbility 
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انتخاب شده است فاقد معانی امروزی آن است و بر  Sustainbilityمعاش، همچنان تداوم یافته است. بنابراین واژه پایداری که به عنوان معادل 

 محیط یپایدار) کلمات از ادبی «. برداشتآنچه که می تواند در آینده تداوم یابد»حفظ. ثبات تکیه دارد. امروزه معانی واژه پایداری عبارتست از:

 اصطالح. پذیرد می صورتطور مستمر به مواد از استفاده یا تغذیه که ستا فعالیت و کار ،زندگی ادامه ،انسان اسکان یبرا محیط یک خلق( زیست

 شده خلق محیط هیچ که میکند بیان را حقیقت این بلکه؛  نمیکند بیان را زندگی شدن النیترطو جهت ،الزم منابع هزینه رساندن حداقل به یپایدار

 مبین یپایدار مفهوم از گسترده استفاده. دهد حیات ادامه و بماند زنده تواند نمی یکژاکولو سیستم یا طبیعی محیطی مشارکت بدون ،انسان توسط

بدین ترتیب می توان خالصه ایی از واژه شناسی پایداری را در جدول ذیل  .است انسان زندگی یبرا آن و معانی مقاصد بودن مفید و استحکام

 مشاهده نمود.

 (: واژه شناسی پایداري1جدول)

 «پایداري»معنا و مفهوم واژه 

لغت نامه ها و فرهنگ 

 هاي فارسی معاصر

 با دوام، ماندنی لغت نامه دهخدا

 پایدار بودن، مقاومت، جاویدان فرهنگ معین

 از خود استقامت نشان دادن سخنفرهنگ 

 ایستادگی، مقاومت، پافشاری فرهنگ عمید

فرهنگ واژه های مصوب 

 فرهنگستان

وضعیت هر سامانه دینامیکی که در صورت دور شدن از پیکر بندی تعادلی اش، 

 گرایش به بازگشت به حالت پیشین داشته باشد.

 لغت نامه هاي التين
 امه دادن مستمرحمایت، اد لغت نامه آکسفورد

 پایداری، فرایند پایداری زندگی فرهنگ آریانپور

 

 معماري بومی
 تصادفی معنای خودجوش، از منظور اینجا در. بود «پاگونه» ابداع به و «خودجوش معماری» شد نهاده معماری، پدیده این بر که نامی اولین

 و نطقهم یک ساکنان نیازهای اساس بر که می شود اطاق م هایی فر به سنتی طور به معماری این است. آن بودن طبیعی بلکه نیست؛ آن بودن

 ارتباطی خطوط است. دارای همساز محیط، با و همزاد مردم با بومی معماری که گفت توان می. باشد گرفته شکل اقلیم، و محل محدودیت های

 می و است معروف نیز «معمار بدون معماری»  به معموالً که[. 9]آنهاست ی روزمره زندگی و ها توده فرهنگ با محکمی و واسطه بی مستقیم،

 رژیان انواع از اکولوژیک برداری بهره انرژی و از بهینه استفاده. شود اطاق ،«باشد داشته تعلق خاص مکان یک به که معماری نوع هر به» تواند

 است  نمایان بومی معماری در طبیعت، با هماهنگی و محیطی امکانات از استفاده»  رود می شمار به معماری نوع این خصوصیت از پایدار های

 را نانساک نیازهای عملکردی از بخشی راحتی به و داشته ساده نسبتاً فرایندی اغلب آورد، بوم مصالح از استفاده و محلی فنون به کارگیری

 تمثب جوانب بردن کار به در گیری، الهام اصل بلکه توجه نمود؛ مفاهیم فرمیک به توان می تنها نه بومی، معماری است. در کرده می برآورده

 معمارى آن به برخى که بومى معمارى[. 8]می شود دیده بومی معماری از نوعی اقلیم این معماری بررسی است، با آسایش به رسیدن برای

. بود تابک با میالدى نوزدهم قرن اواخر از گویند «ادی سیدنی» معماری پدیده این برای که نامی اولین. کرد پیدا تازه اى رونق می نیز ناشناخته

 اریخت طول در نیز شد نهاده «خودجوش معماری» ابداع با و «پاگونه» طبیعی بلکه نیست، آن بودن تصادفی معنای خودجوش از منظور اینجا در

 در واقع .است گذاشته معماری ساختار نام به دیگری مولفه بوم، و طبیعت بر عالوه سبک، این در. است آن بودن «فرهنگ» بر بسیاری تأثیرات

 سلسله اب فرهنگی، های ارزش سلسله با یا فرهنگی محیط با پیوند بدارد، محترم را اساسی پیوند دوگونه که است بومی معماری نفس در این

 به ناب سرزمین که هایی داده مجموعه با یا طبیعی، محیط با پیوند دیگر سوی از و سو یک از است، جاری آن در که قوانینی و فرهنگی رفتارهای

 و اجزاء مصالح، هم و گیرد می بر در را تناسبات و اندازه و رنگ هم کاربردی، ابزار وهم اند فکری ابزار هم که هایی داده می دارد، عرضه انسان

  این. آنهاست روزمره زندگی با و ها توده فرهنگ با محکمی و بالواسطه مستقیم، ارتباطی خطوط دارای بومی . معماری[86]ساختمانی عناصر

 رفتهگ شکل اقلیم و محل های محدودیت و منطقه یک ساکنین نیازهای اساس بر که شود می اطالق هایی فرم به سنتی طور به معماری شیوه

 به هوا جریان خورشید، تابش حرارت از کامل گیریبهره  بر عالوه زمستان در که است نحوی به ساختمانی جرم توزیع معماری، این در. باشد

 ایبر تشعشع از استفاده امکان حرارتی، هدایت رساندن حداقل به ضمن تابستان در همچنین. یابد می کاهش ممکن حداقل به ساختمان خارج

 را حرارت هدایت عوض در و برده را بهره حداکثر آفتاب تابشی حرارت از زمستان در ساختمان پالن[. 11]می گردد مهیا کامالً بنا کردن خنک

 عماریم این توسعه. شود می گرفته بهره مناسب تهویه از حرارتی هدایت در تأخیر ایجاد ضمن تابستان در همچنین. رساند می ممکن حداقل به

 از یبخش» پاسخگو معماری مدل به راحتی به و داشته ساده نسبتاً فرآیند اغلب آورد، بوم مصالح از استفاده و محلی فنون بکارگیری اثر در
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 ویژگی های از .نمایند می تعبیر پایدار و مثابه به را آن طراحان، از برخی دلیل همین به[. 86]است داده می پاسخ ساکنین عملکردی نیازهای

 یگرد خصوصیت نیست( کافی اثر ارزش درک برای سازنده نام دانستن تنها )هرچند است آن سازندگان بودن ناشناس نخست، معماری این خاص

 های ارزش موجود، مصالح اقلیم، تأثیر بر عالوه. می شود گمراهی و توهم موجب غالباً آن دانستن که است اثر تولد تاریخ دانستن به نیازی بی

 کشورهای معدود از ایران، بزرگ سرزمین. داشت کننده تعیین نقشی معماری نوع این رشد در هم سازندگان با همسایه، فرهنگ های و دینی

 [. 9]کند ایجاد متنوعی معماری خود وجغرافیایی فرهنگی ویژگی های با است توانسته تاریخ طول در که است جهان

 

 قلمرو مکانی پژوهش
 است وآبادهر یا خلخال شهر آن مرکز و است شده واقع اردبیل استان جنوب در که زیباست بسیار و بکر طبیعتی با کوهستانی منطقه یک

 اناست به جنوب از گیالن، استان به شرق از کوثر، شهرستان به شمال طرف از اردبیل استان جنگل های از صد در 21 بودن دارا با شهرستان این. 

 عرض دقیقه 10 و درجه 30 تا دقیقه 0 و درجه 30 در خلخال شهرستان. می شود حدود شرقی آذربایجان میانه شهرستان به غرب از و زنجان

 می متر 8266 حدود دریا سطح از شهرستان مرکز ارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 18 و درجه 82 دقیقه تا 8 و درجه 82 همچنین و شمالی

 کیلومتر 96 تا 82 از آن عرض و کیلومتر 886 حدود جنوب به شمال از آن طول است، مربع متر کیلو 3926 حدود شهرستان مساحت این. باشد

 پونل - خلخال جاده کیلومتر(، 01 ) شرق از خلخال به اسالم توریستی و معروف جاده طریق از خلخال به دسترسی حاضر حال در. است متغیر

 – سرچم جاده از شده )منشعب خلخال-سرچم جاده و کیلومتر( 881)  شمال از خلخال به اردبیل جاده کیلومتر( 01 )حدود شرق جنوب از

 . گیرد می صورت غرب در کلومتر 886 حدود طول با اردبیل(

 

 (: محدوده مورد مطالعه و موقعيت مکانی نمونه مطالعاتی1تصویر )

 خلخال جغرافياي و اقليم

 نطقه،م بودن کوهستانی علت به. است معتدل مدیترانه ای و گرم مدیترانه ای گرم، و خشک مدیترانه ای اقلیم سه دارای خلخال شهرستان

 و یشرق ارتفاعات. است مفرح بسیار و معتدل تابستان های و سرد زمستان های دارای. است متفاوت دیگر سال به سالی از آن بارندگی میزان

 نسنگی برف و است ماه پنج از بیش شهرستان این سرمای مدت طول. است مرطوب و گرم قزالوزن رود کنار و پربرف و سرد طالش کوهستانی

 گهن باز برای الماس راهدارخانه ماموران روزی شبانه تالش )البته ، می شود الماس گردنه در خلخال به اسالم جاده شدن بسته سبب زمستانی

 کاهش وبجن به شمال از و غرب به شرق از آن ارتفاع که است کوهستانی منطقه یک شهرستان این وتقدیره(. تمجید قابل مسیر واقعا این داشتن

 آذربایجان و گیالن استان و خزر بین دریای ما سدی مانند که شده است کشیده جنوب به شمال از آن درشرق تالش کوه های رشته یابد می

 پوشش هوا خشکی و باران کاهش جهت به خلخال در منطقه آن غربی دامنه های در شرق دامنه های خالف بر طوری که به گرفته است قرار

 شنگآباد و آرپاچای هروچای، شاهرود، مانند آن شاخه های و قزالوزن رود مهم این شهرستان در. شودنمی  مالحظه توجهی قابل و انبوه گیاهی

ه ایستگا در شده ثبت ساالنه بارندگی مقدار. می ریزد خزر دریای به سر آخر ، منجیل سد در شدن جمع از پس و جریان داشته جنوب طرف به

 است. میلی متر 366 حدود میانگین ها بطور
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 یافته هاي تحقيق

 اقليمی طراحی
 و سرمایش بود. روشهای خواهد کارایی حداکثر دارای باشد بومی معماری هوایی و آب معیارهای از برگرفته که اقلیمی طراحی تکنیکهای

 ختالفا باد، جریان از استفاده با پیش قرنها از مهندسان ایرانی و معماران. است بوده رایج بومی معماری در باز دیر از ساختمانها طبیعی گرمایش

 مانهاساخت در انرژی مصرف کمترین با منطقه بر حاکم جوی شرایط در که خلق کنند شاهکارهایی توانستند سال طول در روز و شب در هوا دمای

 کاهش برای است روشی اقلیمی طراحی. بناست خارج اقلیمی عوامل مقابل در دفاعی خط اولین ساختمان، طراحی آورند. وجود به خود برای

 گرمایش شده اند، ضرورت ساخته اقلیمی طراحی اصول طبق بر که ساختمان هایی هواها، و آب تمام در ساختمان، یک انرژی هزینه همه جانبه

 .[12]می کنند استفاده اطراف ساختمانها در موجود طبیعی انرژی از عوض در و میدهند کاهش حداقل به را مکانیکی سرمایش و

 اقليمی طراحی اهدف
 رد. دارد گوناگونی اهداف اقلیمی است. طراحی منطقه هر محیط و اقلیم معضالت و امکانات به توجه اقلیمی معماری در اساسی مسئله

 خورشیدی، حرارت بیشتر چه هر جذب و بیرون ساختمان به حرارت خروج و اتالف مقابل در از: مقاومت عبارت اند اقلیمی طراحی اهداف زمستان،

 ورشیدخ تابشی حرارت برابر در مقاومت یعنی می شوند، معکوس هدف ها این تابستان، می تابد. در جنوبی پنجره های از که آفتابی پرتوی مانند

 است. ساختمان انرژی جانبه همه کاهش برای روشی اقلیمی طراحی. است نظر مورد ساختمان داخل حرارت چه بیشتر هر اتالف و سایه ایجاد با

 اصول اساس بر ساختمان هایی که هوایی و آب شرایط همه ی در. بناست خارج اقلیمی عوامل مقابل در دفاعی خط اولین ساختمان طراحی

 اطراف در موجود طبیعی انرژی از در عوض و می رساند حداقل به را مکانیکی سرمایش و گرمایش ضرورت شده اند، ساخته اقلیمی طراحی

 [.13]می کنند استفاده ساختمان

 اقليمی طراحی ضوابط

 آن الیزال ژیانر منابع و طبیعت به اتکای با بتواند بشر شاید است، نابودی یا و اتمام به رو زمین فسیلی انرژی منابع تر بیش که آنجا از

 های گونه اقلیم، هر در ایرانی سنتی معماری در ایران، در متفاوت هوای و آب و اقلیم به توجه با. کنند ترسیم خود برای تر روشن ای آینده

 ای نهگو به خود، ساخت نوع و مصالح انتخاب و طراحی نحوه در اقلیمی سخت شرایط با تطابق برای ما گذشتگان. دارد وجود مختلف ساختمانی

 و غرب معماری از کورکورانه تقلید با گاه حال حاضر، در[. 14]آورد فراهم انسان آرامش و برایآسایش را شرایط بهترین بنا که کردند می عمل

معماری  عناصر صوری کارگیری به با نیز، گاهی و ایم سپرده فراموشی به را خود گذشتگان تجربیات شود، می نامیده المللی بین معماری آنچه

 امناسبن محلی در یا و ندارد را آن کارایی ولی است، گذشته معماری شبیه ظاهری نظر از که داریم را ساختمانی فقط شده، ساخته بنای در سنتی

 در. شود می انتخاب اقلیم نوع حسب بر مصالح نوع خاص، اقلیم با مناطق در واقع ساختمان های در .است شده بنا منطقه فرهنگ از دور به و

 و گرم و معتدل های اقلیم در اما کنند؛ ذخیره خود در را گرما یعنی باشند، داشته زیادی حرارتی جرم باید مصالح خشک، و های سرد اقلیم

 خابانت سکونت برای را سرزمین این ما نیاکان .ندارند نگه را ساختمان داخل حرارت تا باشند داشته زیادی حرارتی جرم نباید مصالح مرطوب

 وششک نتیجه اند؛ کرده تالش آن با مطابق مصالح و ها فرم با زندگی مناسب ایجاد فضای برای و هوایی آب مختلف شرایط و منطقه هر در و کرده

 مختلف، مصالح حرارتی مقاومت شناخت با آنان[. 15]است نمایان وجهی بهترین به مختلف هواهای و آب ساختمانی، در گوناگون انواع در ها آن

 و گرا بیرون و گرا درون مختلف انواع طراحی موجود، مصالح با آن ارتباط و جوی گوناگون شرایط در مناسب ساختمانی های سازه با آشنایی

 .کنند یم عمل صورت بهترین به خود درموقعیت نوع هر که اند شده کشور سطح در متنوع بسیار بناهای ایجاد سبب ساختمان، کاربری به توجه

 در که است محلی در فضا مسکونی هر واحد های گونه طراحی، در ها، آن های قابلیت و مختلف های کاربری به توجه با معماری نوع این در

 غیر های مسیست با آشنایی با همچنین و کند می تأمین ساکنانش برای را آسایش ترین بیش خود کاربری به بسته روز شبانه مختلف ساعات

 می فسیلی های انرژی از حداقل استفاده سبب هم و دهد می افزایشی طبیعت پیرامونش با تعامل در را خانه آسایش هم خورشیدی، فعال

 طریق زا فضا کردن خنک و طبیعی تهویه ایجاد بنا، مناسب گیری جهت آفتاب، برابر در خارجی سطوح کردن زیاد یا کم با مثال برای[. 16]شود

 ی،انرژ مصرف در جویی صرفه برای راهکارها بهترین از امروزه .ساختند می فراهم را آسایش شرایط انبارها آب و ها زیرزمین از بادگیرها، استفاده

 بنامتناس بازشو سطح میزان نامناسب، محل در ها پنجره دادن قرار مانند ساختمان، طراحی نامناسب علت به گاهی. است ابنیه اقلیمی طراحی

طراحی . شود می مناسب نا ساختمان داخل هوای است خوب و دلپذیر خارج هوای که هایی زمان در ها، جداره در نادرست مصالح یا اقلیم با

 راحیط در. گیرد صورت تابستان فصل در سرمایش و زمستان فصل در گرمایش اساس بر طراحی و مختلف های اقلیم به توجه با باید ابنیه

 سیستم از استفاده معماری، نوع این هدف. د[17]شو فراهم می صورتی بهترین به انسان آسایش و انرژی مصرف در جویی صرفه به توجه اقلیمی،

 در مقاومت: از عبارتند اقلیمی طراحی های هدف زمستان، در .بود رایج سنتی ایران معماری در که گونه همان است خورشیدی غیرفعال های

 می جنوبی های پنجره از که آفتابی پرتوی مانند خورشیدی، حرارت تر بیش چه هر جذب ساختمان و بیرون به حرارت خروج و اتالف مقابل

 ارتحر تر بیش چه هر اتالف و سایه ایجاد با خورشید تابشی حرارت برابر در مقاومت یعنی می شوند، معکوس ها این هدف تابستان، در. تابد
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 اساسی مسئله .کرد استفاده زیر جدول از اقلیمی طراحی عملی اصول از توان می اهداف، این به نیل برای[. 18]است نظر مورد ساختمان داخل

 و شود می هماهنگ خاص شرایط آن با چگونه بنا نوع اینکه و است منطقه هر محیط و اقلیم معضالت و امکانات به توجه اقلیمی معماری در

 لدرمقاب دفاعی خط اولین ساختمان طراحی. است ساختمان انرژی جانبه کاهش همه برای روشی اقلیمی طراحی. کند می برقرار صحیحی تعامل

 سرمایش و گرمایش ضرورت اند، شده ساخته اقلیمی طراحی اصول براساس که هایی ساختمان هواها، و آب تمام در. بناست خارج اقلیمی عوامل

 ت،مد دراز در جویی شده صرفه مبالغ. کنند می استفاده ساختمان اطراف در موجود طبیعی انرژی از عوض در و رساند می حداقل به مکانیکی را

 فقط و ندارند ای هزینه ها آن تر بیش. می شود منجر مالکان برای گذاری سرمایه نوع بهترین به عنوان اقلیمی طراحی های روش اجرای به

 طراحی. دارد نیز دیگری منافع انرژی طبیعی جریان به توجه با ها ساختمان طراحی[. 15]است اقلیمی طراحی مورد در آگاهی و علم مستلزم

 تحمیل زیادی فشار سرمایشی و گرمایشی های سیستم به اینکه به جای. شود می منجر ها ساختمان در بهتر آسایشی شرایط ایجاد به اقلیمی

 سایشآ شرایط مرکزی، مولد های دستگاه فعالیت کردن حداکثر بدون و ها دیگردستگاه یا پنکه بدون و صدا و سر بدون ها ساختمان خود شود،

 یزندگ محیط بلکه دارند، خوبی عملکرد جوی نامساعد عوامل مقابل در تنها نه اقلیم، اساس بر شده ساخته های ساختمان. کنند می فراهم را

 .مرکزی حیاط و پوشیده سر ایوان طبیعی،گلخانه، نور پنجره، از عبارتند اقلیمی طراحی اجرای ابزار[. 19]می کنند فراهم نیز زیبا و سالم انسانی

 .شوند می او پیرامون و انسانبین  توازن ایجاد موجب که آورند می فراهم را محیطی مجموع در ها این

 .[20]سال سرد و گرم فصول از حرارتی کنترل ش های (: رو8) جدول

 
 

 اقليم با همساز معماري طراحی چرخه
 و باد مانند های تجدیدپذیر انرژی از استفاده در آن اهمیت و اقلیمی طراحی اصول و اقلیمی معماری به توجه ضرورت به قبل قسمت در

 هوشمند های فناوری و جدید های فناوری از استفاده و شناخت بر مقاله از بخش این در. شد اشاره پایدار توسعه بر اقلیمی شرایط و خورشید

 ولاص رعایت با همراه بشری، دانش افزون روز گسترش و زمان گذر می دانیم با که همانطور. است شده تأکید پایدار توسعه اهداف تحقق برای

 فادهاست بر منطبق کامالً هایی طرح بتوان دو هر موازات به تا است ضروری جدید و هوشمند فناوری های پایدار، توسعه به توجه اقلیمی، طراحی

 ساکنان رفاه و آسایش ایجاد جهت در هایی ساختمان بشر، امروزی نیازهای تأمین با همچنین و داشته آن منابع از و حفاظت انرژی از بهینه

 تجدیدپذیر های انرژی از استفاده و نانویی هوشمند های فناوری به صنعت، در نانو فناوری تحول به توجه با خصوص این در. کنیم طراحی

 [.21]شد خواهد پرداخته
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 [21]اقليم با همساز معماري طراحی چرخه -1 نمودار

 های صتفر ایجاد نوین با فناوری این. کند می هدایت جدید صنعتی انقالب نوعی سوی به را دنیا مهندسی جامعه نانو فناوری تردید بدون

 افزودن و آن های ضعف کردن تر کم با استفاده مورد مصالح و مواد گسترش به صنعت، و دانش مختلف های عرصه متخصصان برای شمار بی

 چند و هوشمند های فناوری و مصالح محیطی، زیست پایداری بر های مبتنی انگاره اغلب تر، مهم همه از. است کرده کمک ها آن مزایای

 پیدایش آغاز. دارند حیاتی اهمیت جهان در انرژی مصرف توازن در ها ساختمان[. 22]شوند میسر می نوین فناوری این رهگذر از عملکردی

 توجهی قابل بخش تا برآمد درصدد انسان که گردد می باز 8906 دهه به شود؛ می شناخته نیز فتوولتایی نام با خورشیدی، که الکتریکی انرژی

 لیلد به. کند تأمین های هست شکاف یا( طبیعی گاز و سنگ زغال نفت،) فسیلی های سوخت سوزاندن از غیر راهی از را خود نیاز مورد انرژی از

. است شده انجام خورشیدی های سلول دوام و پذیری انعطاف افزایش و کارایی بهبود زمینه در زیادی مطالعات خورشیدی، های سلول اهمیت

 هاشار ها آن به زیر در که است داشته هایی پیشرفت نانو فناوری پذیر، های تجدید انرژی از استفاده و خورشیدی های سلول درباره همچنین

 نمونه ن،آ محصوالتنرسیدن  انبوه تولید به و ساختمان مهندسی و معماری زمینه در نانوفناوری بودن جدید به توجه با است گفتنی .شد خواهد

 رد آن محصوالت تولید و گسترش زودی صنعتی، به های بخش کلیه در فناوری این انقالب با است امید. ندارد وجود ایران در اجرایی موردی

 [.23]گیرد صورت ایران در نیز ساختمان صنعت

 

 ایران کوهستانی و سرد اقليم بررسی
 ختلفم ساعات در دمای هوا شامل شرایط این ترین اصلی. می باشد اقلیمی شرایط انرژی، مصرف میزان بر تأثیرگذار اصلی عوامل از یکی

 میزان همچنین و محل جغرافیایی عرض و طول به توجه با خورشیدی گرمای دریافت. می باشد روز شبانه طی در آن نوسانات میزان و روز

 در هچ انرژی مصرف میزان در ولی شود، نمی گرفته نظر در در زمستان، گرمایش بار به مربوطه محاسبات در اگرچه می شود، تعیین هوا تمیزی

 و اقلیمی شرایط با انطباق ضمن معماری[. 24]است مشهودتر بسیار تابستان در آن تأثیر که البته باشد می تأثیرگذار زمستان در چه و تابستان

 ارائه تیزیس فضای عنوان به را جالبی الگوهای خود نهایی تکامل در معماری و طبیعت انسان، بین معقول رابطه ایجاد با انرژی، از بهینه استفاده

 -کوهستان. جدا می کنند غرب در النهرین بین جلگه و شمال در خزر دریای از را ایران مرکزی نواحی زاگرس، و البرز جبال سلسله .می دهد

 مارش به کشور سردسیر مناطق از می گیرد در بر را زاگرس کوه های سراسر و ایران مرکزی فالت های کوه رشته غربی های دامنه که غربی های

سانتی  درجه 86 از بیش اقلیم این در سال ماه گرم ترین در هوا دمای میانگین [.25]می باشند افرا و نارون بلوط، جنگل های دارای و. آیند می

 هوای نفوذ مانع سدی هم چون غربی، های کوه سلسه. می باشد سانتیگراد درجه -3 از کمتر سال ماه سردترین در هوا دمای متوسط و گراد

 شدید گرمای اقلیم، این های ویژگی دیگر از. می دارند نگه خود های دامنه در را هوا رطوبت و شوند می ایران فالت داخل به مدیترانه مرطوب

 ستانزم فصل در و زیاد تابستان فصل در منطقه این آفتاب تابش شدت و مقدار. است زمستان فصل در آنها اعتدال و تابستان فصل در ها دره

 ذرماهآ اوایل از است، سرما یخ از پوشیده سال از ماه چندین و بوده سخت و سرد شدت به طوالنی، های زمستان دارای منطقه این .است کم بسیار

 می رفب صورت به بیشتر و است زیاد درزمستان و کم تابستان در بارندگی میزان. یابد می ادامه بیش و کم ماه فروردین آخر تا و می شود شروع

 [.26]می کند جدا هم از را وتابستان زمستان و است کوتاه بهار فصل منطقه این در کلی طور به. بارد
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 کوهستانی)خلخال( و اقليم سرد بومی معماري اصول رعایت شده در 

 عملکرد جوی نامساعد عوامل برابر در اقلیمی معیارهای و اصول رعایت علت به شده می ساخته گذشته در که هایی ساختمان و مساکن

 دهاستفا و مختلف های اقلیم با مناسب طراحی در. اند نموده می حفظ گرم و سرد هوایی و آب شرایط از را انسان طبیعی طور به داشته، خوبی

 ترکیب و شهرها گیری شکل در ای مالحضه قابل طور به ایران مختلف های اقلیم متفاوت خصوصیات بنا؛ طراحی در ها اقلیم ویژگی های از

 ساختمان حرارت اتالف از جلوگیری برای که اصولی. است متفاوت سرد مناطق در آن دوام و سرما میزان [.27]دارند تأثیر مناطق این معماری

 ینا با است بوده توجه مورد وخشک گرم مناطق معماری در که است اصولی به شبیه حدودی تا به و یکسان شده، رعایت مختلف قسمتهای در

 اب یا طبیعی شکل به شده تالش ممکن حد تا مناطق، این در همچنین. است ساختمان داخل در حرارت ایجاد منبع سرد، مناطق در که تفاوت

 قمناط این معماری بین عمده تفاوت. شود گرم ساختمان حیوانات، حتی یا وپز پخت افراد، حضور از ناشی گرمای بزرگ، های بخاری از استفاده

 عموالًم نیاز این البته. است زمستان فصل در ساختمان داخل در آفتاب تابش از ناشی حرارت از استفاده ضرورت و تمایل خشک، و گرم مناطق و

 هنگه داشت ممکن حداقل در خارجی سطح شده سعی مجموع، در و می گیرد قرار ساختمان بر باد وزش از ناشی سرمای و باد تأثیر الشعاع تحت

 نیز هاپنجر ابعاد و شده انتخاب تیره رنگ به خارجی سطوح پوشش آفتاب، تابش از ناشی حرارتی انرژی از استفاده برای صورت هر در ولی. شود

 جهت در فناوری با آن تلفیق و کشور از منطقه این بومی معماری به دهنده شکل عناصر .[28] است یافته افزایش خشک و گرم مناطق به نسبت

 .می باشد زیر بیان به انرژی مصرف کاهش

 بافت استقرار نحوه  

 املع دو نیز و صدا کاهش و کنترل خصوصی، فضاهای به نیاز میزان زمین، طبیعی وضع چون عواملی به ساختمان استقرار جهت انتخاب

 آن روانی و ماییگر شرایط با رابطه در نورخورشید از استفاده بیشترین تا گیرد قرار نحوی به بایستی ساختمان. دارد بستگی آفتاب تابش و باد

 داخل در دما تغییرات زیرا است، زمین داخل در آنها دادن قرار ها، جداره طریق از حرارتی تبادل کاهش راهکارهای از یکی[. 29]گردد حاصل

 متصل را ابن باید برودتی، هدایت یا زمین برودت خاصیت از استفاده برای دیگر طرف از. می گیرد صورت زمین سطح از کندتر و بسیارکم زمین

 هوای. باشد داشته منطقه این در آسایش تأمین به زیادی کمک می تواند خاک داخل در ساختمان از هایی بخش ساخت. کرد احداث زمین به

 رمگ و تابستان در زیرزمین فضای بودن تر خنک موجب امر این است، سطح زمین از گرمتر سرد، مواقع در و تر خنک گرم، مواقع در زمین داخل

 و سرد مناطق بومی معماری در درستی به ویژگی این[. 30]می شود زمین روی در شده ساخته فضاهای به نسبت زمستان در آن بودن تر

 هدایت جریان کاهش موجب (، ساختمان و زمین واسط )حد رو گربه یا زیرزمین روی ساختمان اصلی بخش احداث .است شده رعایت کوهستانی

 شکاه موجب بام، سطح کاهش نفع به بنا ارتفاع افزایش. شود کاری عایق پیرامونش آنکه به مشروط شود، می زمین به ساختمان از حرارتی

 [.26]شود می سرد فصل در جنوبی نمای در خورشیدی های دریافت افزایش و بام سطح از حرارتی تلفات
 

 

 سرد اقليم در بنا استقرار (: نحوه2تصویر )

 آن قرارگیری نحوه و بنا فرم 

 نندهک تعیین ساختمان یک بازشوهای که آنجایی از. است آن در انرژی مصرف میزان کننده تعیین فاکتور مهم ترین ساختمان یک فرم

 ساختمان حرارتی توازن در آنها موقعیت و اندازه بنابراین هستند، ساختمان پوسته حرارتی اتالف میزان و خورشیدی حرارت دریافت میزان ی

 حفظ شده تهگرف نظر در سایت طراحی در که را خورشیدی تابش دریافت میزان بتواند که باشد ای گونه به باید ساختمان شکل. است موثر بسیار

 از استفاده حداکثر تا است شده باعث کوهستانی و سرد نواحی در سال، از ای عمده بخش در هوا زیاد بسیار برودت [.29]دهد افزایش یا کند
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. رددگ تبدیل ضروری امری به مسکونی فضاهای در زمستانی سرد باد از جلوگیری و حرارت حفظ دما، روزانه نوسان از گیری بهره آفتاب، تابش

 تا نمایند می استفاده مستطیل مکعب یا مکعب نظیر احجامی از لذا[. 30]است شده اجرا و طراحی شدید سرمای با مقابله جهت در بنا فرم لذا

 درجه 81 و غرب طرف به درجه 86بین ها ساختمان. دارد نگه ممکن حداقل در را آن و یابد کاهش آن داخلی حجم به بنا خارجی سطح نسبت

 بلندتر اآنه جنوبی -شمالی های ضلع که هایی فرم شدید سرمای دلیل به. دارند قرار آفتاب سایه از خارج و یکدیگر باد سایه در و شرق سمت به

 استقرار نحوه و یابی مکان اقلیمی، طراحی در مؤثر عوامل از یکی [.27]است نشده استفاده و نبوده مناسب آنهاست غربی-شرقی های ضلع از

 هتج بهترین یا زون سه سنتی بناهای در. است ضروری اقلیمی عوامل با یابی مکان این بودن همسو دیگر عبارت به. است محل در ساختمان

 :دارد وجود ها ساختمان استقرار

 دارد؛ وجود.... و کاشان تهران، تبریز، مانند شهرهایی در که غربی جنوب به شرقی شمال جهت در راسته زون. 8

 است؛ رفته کار به شیراز و اصفهان مثل شهرهایی در و بوده شرقی جنوب به غربی شمال جهت در اصفهانی زون. 8

 .است شده استفاده مورد بم و کرمان مثل شهرهایی در و بوده غربی–شرقی جهت در که کرمانی زون. 3

 ناب هر خارجی سطوح ها، ساختمان تراکم و فشردگی می دهد، تشکیل را ایران نواحی تر بیش که خشک و گرم مناطق سنتی معماری در

 تمانساخ تا شود می موجب نیز سرد فصل در و می کند محافظت خورشیدی تشعشات نفوذ از را ساختمان گرم فصل در و رساند می حداقل به را

 ودیعم تقریباً ظهر هنگام تابستان فصل در خورشید تابش زاویه .شود انرژی اتالف مانع و کند ذخیره خود در طوالنی مدت برای را الزم انرژی

 سایه دادن قرار با[. 21]کرد استفاده ساختمان جنوبی ضلع در خاصیت این از توان می تابد، تری می کم زاویه با آفتاب که زمستان در ولی است؛

 در که حالی در کرد؛ جلوگیری تابستان در ساختمان شدن گرم و خورشید تابش از توان می ضلع، این های باالی پنجره در شده محاسبه بان

 قرارگیری. کنند می نفوذ اتاق داخل به خورشیدی پرتوهای تابش، زاویه بودن تر کم دلیل به است، نیاز خورشیدی حرارت به که زمستان،

 محل، در بنا تگیری جه در دیگر تاثیرگذار عوامل جمله از. است تر مناسب جانبی های ساختمان یا درختان سایه زیر در غربی و شرقی دیوارهای

 سوزنی رختاند مانند طبیعی های بادشکن کمک به البته باشد، تابستانی به بادهای رو و زمستانی بادهای به پشت بنا جهت باید. است باد وزش

 آن هتج و بنا شکل باید نیز خشک و سرد اقلیم در .کاست غبار و گرد با همراه محلی بادهای و بادهای زمستانی نامطلوب آثار از توان می برگ،

 رارتیح عایق از باید است، ارتباط در سرد باد با که ساختمان از هایی قسمت در. داشته باشد سرد باد با را اصطکاک حداقل که باشد ای گونه به

 بمرطو مناطق در. است ضروری بخش این در بزرگ بازشوهای تعبیه از اجتناب همچنین کرد؛ استفاده حرارت انتقال مقابل در مقاوم مصالح یا

 [.30]جست بهره محیطی رطوبت کاهش منظور به باد از ها، ساختمان ساختن پراکنده با توان می نیز کشور جنوبی و شمالی نواحی همچون

 

 سرد اقليم در بنا شکل و گيري (: جهت1شکل)

 بنا ساخت برای مربع مکعب و کره نیم کره، مانند هایی حجم انتخاب موجب مناطق این های ساختمان در حرارتی تبادل کاهش اهمیت

 ساختمان احداث حوزه این در. داشت خواهد کمتری حرارتی تلفات شده، ارائه حجم به نسبت ها آن خارجی سطح بودن کم دلیل به زیرا. شود می

 روبه های جبهه در فرورفتگی هرگونه احداث از باید همچنین. باشد می ضروری ارتفاع در چه و سطح در چه را هم به چسبیده و متراکم هایی

 [.31]گردد اجتناب تله سرمایی ایجاد دلیل به باد به رو های جبهه یا و آن به نزدیک جهات و شرق غرب،
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 سرد اقليم در بنا شکل و گيري (: جهت2شکل)

 بازشو  

 وز،ر طول در ساختمان داخل روشنایی تأمین وظیفه که هستند گفت توان می ساختمان های پنجره مورد در تعریف و نگاه ترین ساده در

 قرارگیری محل و جنس آنکه حال است، نشده لحاظ مهندسی نگاه گونه هیچ تعریف این در اما. آورند می فراهم را بیرون به دید و هوا تهویه

 تأمین جهت ساختمان داخل به آفتاب پرتوی عبور وظیفه صرفاً پنجره ها. دارند عهده بر ساختمان انرژی وری بهره در مهمی نقش ها پنجره

 افمض. نماید می وارد ساختمان داخل به نیز را خورشیدی حرارتی انرژی عبوری، پرتوی این همراه نداشته، بلکه عهده بر را روز طول در روشنایی

 دیگر بیان به. هستند ساختمان خارج و داخل محیط حرارت تبادل راستای در جزء، مستعدترین پنجره و خروجی های درب کنار در اینکه بر

 در و گشته وارد داخل سرد محیط به بیرون محیط از گرما تابستان در که -طوری به. می گیرد صورت ها پنجره از حرارتی تلفات بیشترین

 سوم یک حدود خانه، هر در. دارد حرارتی آسایش همچنین و انرژی مصرف بر توجهی قابل تأثیر که. اتفاق می افتد حالت این عکس زمستان

 ابستانیت برودتی بار در. می شود انجام ها پنجره لبه از هوا نفوذ بیشتر همچنین. گیرد می صورت پنجره ها طریق از زمستان در کل حرارتی تلفات

 جهت و مشخصات به ساختمان در حرارتی موازنه بر پنجره خالص تأثیر. دارد ای مالحضه قابل نقش پنجره از دریافتی خورشیدی حرارت نیز

 بعد و کرده طلوع شرقی جنوب از خورشید زمستان در شمالی، نیمکره . در[29]دارد  بستگی هوا و خورشید تابش وضعیت به همچنین و پنجره

 علت این هب می باشد ساختمان جنوبی قسمت پنجره، نصب برای نقاط بهترین از یکی بنابراین. می کند غروب غربی جنوب در جنوبی قسمت از

 رایب کوهستانی و سرد منطقه این در. نمود استفاده ساختمان کردن گرم به کمک برای زمستان طول در راحتی به می توان را نورخورشید که

 هر فادهاست برای جنوبی ضلع بازشوها در. می کنند استفاده کم تعداد به و کوچک بازشوهای از بنا خارج و داخل بین حرارتی تبادل از جلوگیری

. [26]اند  نموده اجتناب سرد بادهای جهت در بازشوها استقرار از همچنین. شوند می انتخاب تر کشیده و بزرگتر آفتاب، تابش از بیشتر چه

 ناصرع بین در حرارت، انتقال ضریب بیشترین دارای آن، کم ضخامت و شیشه زیاد حرارتی هدایت ضریب دلیل به جداره، تک نورگذر های جداره

 دارپوشش چندجداره های شیشه از گیری بهره با طرفی از است الزم ها، پنجره حرارت انتقال کاهش برای. هستند خارجی پوسته دهنده تشکیل

 قاب از حرارت انتقال کاهش برای الزم تمهیدات دیگر، طرف از و برسد حداقل به پنجره نورگذر بخش از حرارت انتقال خاص، گازهای با پرشده

 را ندجدارهچ شیشه حرارتی اثربخشی فوالدی( یا )آلومینیومی ساده فلزی قاب با دوجداره شیشه از استفاده زیرا شود، گرفته نظر در نیز پنجره

 دیدتش است شده تعبیه آن در متعددی بازشوهای و وادارها یا و است کوچک پنجره ابعاد که زمانی تأثیر، این. می دهد کاهش محسوسی طور به

 افزایش بر عالوه ها پنجره نوع این وجود شود، اما می افراد برای بیشتری های هزینه موجب دوجداره های پنجره نصب که است درست می شود.

 توجهی قابل میزان به ها خانواده هزینه های کاهش موجب ها خانواده سالمتی و زمستان و تابستان در سرما و گرما برابر در ها ساختمان ایمنی

 [.32]می شود

 خالی و پر فضاهای ی رابطه 

 غربی و شرقی شمالی، های جبهه اما است، ضروری سرد مواقع در خورشیدی انرژی دریافت برای ساختمان جنوب در باز فضای وجود

 [.32]شوند محافظت خدماتی فضاهای ی وسیله به یا و چسبیده مجاور بناهای به است بهتر
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 سرد اقليم خالی در و پر فضاهاي ي (: رابطه2شکل)

 دیوار بناها 

 عماریم معیارهای. می کند جلوگیری ساختمان بیرونی محیط و بنا داخلی فضای بین حرارتی تبادل از خود نوبه به نیز دیوارها زیاد قطر

 رارتیح تبادل از دیوارها زیاد قطر .می باشد دهنده حرارت منابع در آنها عمده تفاوت و است مشابه تقریباً خشک و گرم و وکوهستانی سرد اقلیم

 آن دهدهن حرارت منبع که خشک و گرم اقلیم برخالف اقلیم این در دهنده حرارت منبع می کند، جلوگیری بیرون محیط و بنا داخل فضای بین

 لوگیریج برای فضا داخل سمت از می باشد، داخل فضای به دیوارها، سطوح به شده تابیده گرمای انتقال از جلوگیری برای بنا بیرونی سمت در

 می کرده کمک ساختمان دمای تعدیل به و حفظ شب طول در را روزانه آفتاب تابش حرارت و گرما قطور، دیوارهای[. 25]می باشد گرما اتالف از

 ناب داخل حرارت ذخیره منبع عنوان به بتواند جداره این تا اند نموده زیاد را دیوارها قطر بنایی مصالح کمک به مناطق این بناهای در لذا. اند

 ارهایمعی. می کند جلوگیری ساختمان بیرونی محیط و بنا داخلی فضای بین حرارتی تبادل از خود نوبه به نیز دیوارها زیاد قطر. نماید عمل

 فناوری و مصالح امروزه. می دهد دهنده حرارت منابع در آنها عمده تفاوت و است مشابه تقریباً وخشک گرم و سردوکوهستانی اقلیم معماری

 دیوار اجرای میان این از. شود می بازار وارد گوناگونی و کیفیت با و جدیدتر نیز روز هر که دارد وجود بناها در دیوار ساخت جهت جدید های

 شده تشکیل بخش دو از جداره دو دیوار. باشد اهداف همان با ولی بومی معماری در قطور دیوارهای اجرای جایگزین حدودی تا توانسته دوجداره

 هک باشد می رطوبت و صوت حرارت، انتقال از جلوگیری دیوار این وظیفه. شود می پر عایق مصالح با که دارد وجو خالی فضای آن میان در و

 [.81]می شود استفاده عایق مصالح و خالی فضای از منظور بدین

 بناها در بام 

 مورد هم حیاط عنوان به گاهی زیبا، و پیچیده های حجم وجود بر عالوه و است زندگی فضای از بخشی جرأت به ایران معماری در بام

 ردس اقلیم در ها بام نوع این انتخاب. هستند مسطح بام دارای غالباً زاگرس کوهستانی مناطق در سنتی ابنیه [88]است می گرفته قرار استفاده

 درجه چندین که خارج هوای زیاد سرمای مقابل در حرارتی عایق عنوان به آن از بام روی بر برف نگهداری با که چرا نماید؛ نمی ایجاد مشکلی

 سیارب برف ویژه به و باران رطوبت، برابر در آن قدرت بام، پوشش بودن کاهگلی صورت در ولی می شود، استفاده است؛ برف حرارت درجه از کمتر

 محض به دلیل همین به. می گردد نمدار و مرطوب بنا و می گردد سقف کاهگل وارد برف تدریجی ذوب از ناشی آب که چرا. شد خواهد تضعیف

 متراکم جدداًم آن کاهگلی پوشش تا کشند می غلتک دوباره را بام کوچک، و غلتکی سنگین با و می کنند پارو بامی چنین روی از آنرا برف، بارش

 بهترند مسطح های بام از مراتب به آن پوشش بودن مناسب صورت در شیبدار های بام. گردند مسدود آب نفوذ اثر در شده ایجاد سوراخ های و

 داخل فضای بین مناسبی عایق دارد، انباری کاربرد که خرپا اسکلت زیر فضای همچنین. کنند می دور خود روی از سهولت به را باران آب که چرا

 ایقع کاهگل پوشش با چوبی های سقف. است اهمیت حائز بنا گرمای حفظ برای اقلیم این در بنا سقف بودن جداره دو لذا. بود خواهد بنا خارج و

 شافزای و بنا جرم بردن باال در مهمی عامل زیرین های پایه مناسب اتصال عدم و گل زیاد وزن دلیل به ولی روند می شمار به مناسبی حرارتی

 و منطقه درخت های و گیاهان برگ و شاخ کمک به که دارند وجود این مناطق در نیز سبک های سقف از نوعی. باشند می سازه تخریب میزان

 بستانیتا فضاهای و موقت نشیمن همچون فضاهایی در بیشتر سقف ها نوع این. شوند می ساخته سیمان و سنگ چون مصالحی از استفاده بدون

 پیشنهاد انرژی مصرف در جویی صرفه و حفظ جهت به تخت های بام اجرای برای را گوناگونی روش های جدید فناوری های . در[36]دارند کاربرد

 یقعا که برد نام رطوبتی عایق محافظ عنوان به رطوبتی عایق روی اجرا روش؛ دو به که حرارتی عایق اجرای به توان می میان این از که اند داده

 ایقع دوم روش در و. گرفت بهره باشند می کم( آب جذب ضریب و زیاد حجمی وزن )با یورتان پلی و استایرن پلی سیستم این در متداول های
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بام  پشت شکل [.38]باشد سخت یورتان یا سخت استایرن پلی باربر نوع از حرارتی عایق بایست می که گرفته، قرار رطوبتی عایق زیر در حرارتی

 یبش بام کارگیری به صورت در. است مناسب دار شیب گاهی و صاف صورت به بام پشت چشمگیر جوی های ریزش و یخبندان وقوع دلیل به

 کاهش را حرارتی تبادل و کرد استفاده ساختمان خارج و داخل میان حایل فضای عنوان به آن از توان می بام، زیر فضای کف نمودن عایق با دار

 ایه شیب جهت ترین مناسب طرفه دو شیب با های سقف در. است جنوب به رو شیب جهت ترین مناسب یکطرفه، دار شیب های سقف در. داد

 [.38]است غرب و شرق روبه

 

 سرد اقليم بناها در در (: بام9شکل)

 کوهستانی و سرد منطقه ساختمانی مصالح 

 با سبمنا حرارتی ظرفیت با آورد بوم مصالح از استفاده. است شده گذارى پایه محلى و آورد بوم مصالح از استفاده پایه بر ایرانى معمارى

 بحرانی شرایط عامل دو گرفتن نظر در با بنا ساخت برای[. 89] است ایران مسکونی معماری در رفته کار به اقلیمی ترفندهای از اقلیم به توجه

 هوای مطلوب دمای آن از پس و خارج هوای شرایط حادترین نخست، که صورت بدین. شود می انتخاب مصالح مطلوب، دمای و خارج هوای

 ینواح بومی های ساختمان شود می انتخاب و محاسبه مصالح نوع ترین مناسب عامل دو این از استفاده با سپس شده، ساختمان مشخص داخل

 رآوردنب منظور به آنها از بیشتر هرچه گیری بهره برای تالش و دسترس در مصالح و مواد از اهالی هوشمندانه برداری بهره با معموالً کشور مختلف

 از استفاده و بیجا نقل و حمل از پرهیز و ساختمان به مربوط های هزینه کاهش درصدد همواره و. بودند آمده وجود به شان ساختمانی نیازهای

 در استفاده مورد مصالح[ 88]بودند دیگر طرف از سازی -ساختمان برای بومی مصالح دوام و ها قابلیت افزایش و طرف یک از غیربومی مصالح

 سنگ از. باشد می کاهگل و چوبی تیرهای از بام و سقف پوشش و سنگ از ابنیه دیوارهای لذا است، آورد بوم سردوکوهستانی مناطق سنتی ابنیه

 به رطوبت زا جلوگیری جهت سنگین مصالح با چینی کرسی نقاط، برخی در و کنند می استفاده نیز بنا سازی پی برای سنگین و مقاوم مصالح و

 که نیز ای کوهپایه و کوهستانی مناطق از دیگر برخی در[. 36]شوند می بنا زمین روی بر کلی، طور به مناطق، این ابنیه چند هر رود، می کار

 اصیتخ بتوان شاید حالت این در. است گردیده بنا آجر و خشت و گل از استفاده با دیوارهایی شود، می یافت وفور به آنجا در سنگ چون مصالحی

 از ا،گرم و سرما ممانعت برای مناسبی حرارتی عایق «خشت»زیرا . گرفت نظر در انتخاب مالک را حرارتی رفتار لحاظ از گلی چینه و خشت ویژه

 حرارت زیاد مقدار به و سرعت با سنگ که حالی در. دارد می نگه آسایش در را خانه ساکنین و می نماید عمل خوبی به و است داخل به بیرون

 و سنگ از برف و باران با مقابله برای را بیرونی دیوارهای معموالً سرد مناطق بومی بناهای در. می کند مبادله بیرون سرمای با و جذب را داخل

 رطوبت جذب باعث دیگر طرف از و خانه داخل گرمای و حرارت جذب باعث طرف یک از خشت زیرا سازند، می خشت از را داخلی دیوارهای

 ساکنین به رساندن آسیب باعث و محبوس بنا داخل در رطوبت باشد سنگ از بنا دیوارهای تمامی که درصورتی. می گردد ها خانه داخل هوای

 شتخ از را بیرونی دیوارهای داخلی قسمت حتی بناها از بعضی در سازند می خشت از را داخلی دیوارهای امر این با مقابله برای لذا شود می خانه

 تمام با متناسب بنا، در ساختمان مصالح و مواد از استفاده و تشخیص بیان دیگر به[. 82]می شود ساخته سنگ از آنها بیرونی قسمت تنها و

 کی مصالح ضروری ویژگی بنابراین می باشد، آنها حرارتی مقاومت و ظرفیت ساختمان، مصالح ویژگی ترین توجه مورد طراحی؛ در مؤثر عوامل

 [.38]ستا متفاوت مختلف مناطق در ساختمان مصالح ضروری خصلت نتیجه در و داشته بستگی ساختمان آن محیط اقلیمی شرایط به ساختمان
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 استفاده در معماري همساز با اقليم خلخال قابل اقليمی راهکارهاي بررسی

 مختلف راهکارهای بررسی از پس راستا این در. یابد می ای ویژه اهمیت گرمایشی راهکارهای بررسی خلخال شهر سرد اقلیم به توجه با

 هاراهکار و اصول اهداف، براساس بندیی خلخال، دسته شهرستان با متناسب گرمایشی راهکارهای جداسازی و ماخذ، و منابع در اقلیم با همسازی

 جزییات اب مرتبط راهکارهای و بنا کلیت با مرتبط بنا، راهکارهای زمینه با مرتبط راهکارهای به راهکارها بندی تقسیم با است،که گرفته صورت

 ارائه زیر شکل به 8شماره راهنمای جدول در می توان را شده انجام های بررسی بندی جمع. شوند می تقسیم تری خرد های شاخه زیر به بنا

 .شود می مشاهده گسترده صورت به ادامه در که ، کرد

 استفاده در معماري همساز با اقليم خلخال قابل اقليمی راهکارهاي (: بررسی1جدول)

 

http://www.racj.ir/


 64 -64، ص  0931 پاییز،  01، شماره ایران  مهندسی عمران و معماریدر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 معماري همساز با اقليم خلخالاستفاده در  قابل اقليمی راهکارهاي (: بررسی2جدول)
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 گيري نتيجه
. این تحقیق به منظور  آب و هوا، یکی از عوامل موثر و اثرگذار بر جنبه های مختلف زندگی انسان به ویژه سالمت و آسایش انسان است

 لیماق دارای خلخال اقلیم که انجایی شده است. ازبررسی شرایط اقلیمی و تطبیق معماری همساز با اقلیم در طراحی معماری شهر خلخال انجام 

 را اعدمس ایجاد شرایط امکان که ای گسترده بافت .است گرفته شکل بومی ان زیست و اقلیمی شرایط با همسو هم آن شهری است، بافت خاص

 در افتب این البته که می باشد طبیعی محیط و اقلیم همین راستای در .می شود زیستی شرایط بهبود  باعث و می کند ایجاد شهروندان برای

 صرفه جهت در اقلیمی نگرشی با ساختمان ها ساخت و طراحی .است زوال به رو زمین تراکم و زمین قیمت افزایش به توجه اخیر با سال های

 طراحی با اسایش برای الزم انرژی های کردن ( فراهم...و ،خاک گیاهی، سنگ چوب، الیاف طبیعی )مانند مصالح از انرژی، استفاده در جویی

 مطلوب محیطی ایجاد و ساخت بومی های روش و آوری فن از بناها، استفاده درست گیری ساختمان ها، جهت برون گرایی و گشودگی ها مناسب

 ودخ شکل ترین ساده در بومی معماری کالبد در گرفته صورت ابداعات و راهکارها .باشد می خلخال معماری در الگوهایی از طبیعی انرژی های با

امید است که طراحان و مهندسان با در  .می کند نقش ایفای... و اسایش شرایط بهترین ایجاد کل در و ساکنان نیاز انرژی، برآورده شدن حفظ به

گان از جمله شهر گر نظر گرفتن مباحث و مقررات ملّی ساختمان بتوانند معماری متناسبی را که همساز با اقلیم منطقه باشد را در کلیه شهرها

یری بکارگبه اجرا در آورند. تحقق این امر منوط به این است که اطالعات و اندوخته های تجربی و علمی خود را در اختیار یکدیگر قرار داده تا با 

 به توجه قه آغاز گردد. باو تنظیم صحیح آنها در طراحی ها، معماری شهرها را با نگرشی نو و در راستای انطباق کامل و همساز با اقلیم منط

 :باشد می ذیل شرح به خلخال معماری برای احکام اقلیمی شرایط

 .ندارد ضرورت داخلی فضاهای در هوا دائمی جریان ایجاد -

 .باشد می مناسب کوچک بازشوهای و بافت هاست سایر از تر مناسب متراکم و فشرده بافت -

 .شوند ساخته سنگین مصالح از باید بام ها همچنین و خارجی و داخلی دیوارهای -

 .گردد می پیشنهاد غربی -شرقی محور طول در و جنوبی – شمالی ساختمان ها جهت -

 ساختمان استقرار بهینه جهت (+801 تا+ 831جنوب) تا شرقی جه در 81+ تا 81+ جهت اقلیمی، طراحی عمده اهداف به دستیابی برای -

 .باشد می خلخال ( در... و آفتاب تابش و اقلیمی )باد عوامل کلیه با رابطه در
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