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 بهیی آب و هوا طیباشد چرا که شرا یم یشهر یزیدر طرح ر یمیاقل یهایبررس قیتحق نیدرا یهدف اصل

به  یشهر اتیشهرهاو تداوم ح نیو تکو یریعوامل موثر در شکل گ نیاز مهمتر یطیعوامل مح ریموازات سا

متأثر بوده و  ییو هوا بهمواره از عناصر و عوامل آ وعملکرد آنها ی.در واقع شهرها ،عناصر شهر دیآ یشمار م

بوده و از آن به بعدشهرها  هیکسوی باًیبزرگ تقر یمادر شهرها و شهرها شیدایقبل از پ تا یریپذ ریتأث نیهستند .ا

که  یآورده اند به گونه ا دیرا پد کرو یمی میلاق راتییگذاشته و تغ ریخود تأث رامونیپ یفضا یمیدر اوضاع اقل زین

آب ” و مطالعات مربوطه تحت عنوان  افتهیظهور  ”یشهر یمایکل کرویم” به نام  صخا یمیقلمرو اقل کیامروزه 

 است. دهیمطرح گرد”  یشهر یو هوا شناس

 

 

 یآب و هوا دو جنبه کل ایو هوا  یساختمان یپروژه ها نیمتقابل ب که در روابط میبدان دیرابطه با نیا در

 وجوددارد.

 

 طرح و شکل ساختمان و استقرارآن ی: اثرات آب و هوا بر رو اول

 

 یساختمان یتهایفعال یآب و هوا بر رو می: اثرات مستق دوم

 

 : رندیمد نظر قرارگ دیبا ریمربوط به آن موارد ز یزیموارد و برنامه ر نیبا ا دررابطه

 

 بمناسب و مطلو یابی: مکان  الف

 

 یمیاز عناصر اقل یریپذ ریو در رابطه با تأث گریکدیبناهانسبت به  بی: نظم و ترت ب
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 ییمصالح به کار گرفته شده در برابر عناصر و عوامل آب و هوا : مقاومت ج

 

 ییآب وهوا طیساختمان نسبت به شرا ی: پالن،شکل و طراح د

 

 میاقلهمساز با  یمعمار کیبر  یمبتن شیوآسا یراحت بی: ضرا ه

 

 پروژه یابی( مکان الف

 

و باالخص  یشهر شیبه منظور آما نینقش را بر عهده دارند . بنابرا نیشتریرابطه دو عنصر دماو باد ب نیا در

مطلوب تر به مناطق  یحرارت طیشرا یخوش آب وهوا تر و دارا یبخشها الزم است که دیجد یساخت و سازها

آلوده ساز و امثال  عیانبارها،صنا نندما یا هیو ابن ابندیاختصاص  یاهو تفرجگ ی،خدمات ی،ادار ی،آموزشیمسکون

 یو رطوبت یحرارت طیشرا دیاز کاالها با یبرخ یشوند . هرچند که برا تینامساعدتر هدا یهوا یآن به نقاط دارا

 در نظر گرفت . یمناسب

 

 بنا : یریو جهت گ بی( نظم و ترت ب

 

 زین ییآب وهوا طیاست از شرا یعیطب یپارامترها رینگونه که متأثر از ساساخت وبافت شهر هما ایو  یمورفولوژ

 کرویم کیدر امتداد سواحل خود  گریاز مواردد ریبه غ اچهیدر کی ایرودخانه و  کیاست .مثالً ریپذ ریتأث

 ینوار ایو  یساخت طول لیاز دال یکیتواند  یم نیکه هم آورند یخاص و گاه فرح بخش به وجود م یمایکل

سالم ومطبوع کوه خود را  یوجود هوا لیمشرف بر کوهستانها به دل یشهرها نکهیا ایباشد و  ینواح نیشهرها در ا

 یطبقه بند یگذارد نوع یدرساخت شهر اثر م نکهیضمن ا یگسترش نیکشند و چن یدامنه ها باال م یبه رو

 یرفاه در بخشها هیکه حاش یمعن نیشود . بد یشهر مؤثر واقع م ربافتآورد که خود د یبه وجود م یاجتماع

 یو بزرگ با معابرکمتر ( را به وجود م ییالیمتراکم ) مساکن و ریدرشت و گسترده و غ یبافت یمرتفع ودامنه ا

)  فشردهو متراکم و  زینا مناسب تر بافت شهر ر یآب وهوا یکم ارتفاع تر و دارا یکه در قسمتها یآورد در حال

دو عنصر  یعناصر جو انیرسد در م ی( است .به نظر م اریبس یامعابر و کوچه هامساکن کوچک و چند طبقه ب

 گذارند . یم ریدر ساخت و باالخص بافت شهر تأث هیاز بق شیو باد ب دیخورش تابش

 

در نظر گرفتن  دیو شدت تابش خورش طول زمان جهیتابش آفتاب و در نت هیزاو یو محل یفصل راتییرغم تغ یعل

 یشهر یشبکه گذرها یزیو طرح ر یشهر یزیر ،برنامه یمحاسبه آن در شهرسازپارامتر و  نیا

 

 است . ریواجتناب ناپذ یضرور ی) بافت شهر ( امر
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در فصل  ژهی( به و نییپا یعرض ایو  یواحه ا ی) شهرها یریگرمس یشهر یکه گذر ها میبدان دیرابطه با نیا در

 یها به گونه ا گذر یریتالش نمود تا جهت گ دیشبکه با نیا یطراحدارند لذا در  ازین یشتریب بانیسا تابستان به

جهت معابر و  ییشهرها نیشود که در چن یم هیتوص نی. بنابر ا رندیباشد که کمتر در معرض تابش آفتاب قرار گ

 ریسردس یباشد . بالعکس در شهرها غربی – یاالمکان شرق یحت یشهر یگذرها

 

 اجازه بدهند بهتر است که رهیو غ کیتوپوگراف طیکه شرا ی( در صورت باال یو عرضها ی) خاص مناطق کوهستان

 رندیبهره بگ شتریب دیباشد تا شهروندان بتوانند هم ازنور و تابش خورش جنوبی – یو کوچه ها و معابر شمال ابانهایخ

 شد بهتر گردد . وآمد  جهیمعابرکمتر و در نت خبندانیشدت و مدت  نکهیو هم ا

 

 یدر مناطق دارا ایو کم در آمد و  نینش ری،محالت فق یآنکه بافت فشرده ومتراکم در مراکز شهر گرید نکته

 نگونهیا یدر بافت شهر نرویکاهد . ازا یساخته شده م یفضاها یریاز نورگ یبه مقدار قابل توجه ادیز یابرآلودگ

است  یضرور یامر دیور و تابش خورشاز ن شتریب یریساختمانها به منظوربهره گ نیفاصله مناسب ب تیمناطق رعا

منظوررشد  نیا یسابق و بلوک شرق برا یشورو یگسترده تر نمود . در اکثر شهرها را یبافت شهر دیو لذا با

 اند . داده شیآنها را افزا ییو فضا ینموده و در عوض فاصله افق ادیبناها را ز یعمود

 

 یری. جهت گ ردیبا بافت شهر مورد توجه قرار گ ر رابطهتواند د یاست که م یجو یاز پارامترها یکی زین باد

 مزاحم یباشد که با بادها یبه گونه ا دیمناطق قابل توسعه با ایتوسعه شهر  معابر و بافت شهر باالخص درسمت

 دیباد و باالخص باد غالب با جهت انواع ومنظور شدت  نیا ی. برا ردیمناسب بهره بگ یمقابله کند و از بادها

 دینمود . در رابطه با باد غالب و مزاحم ) باد مسلح به ماسه ( با یشود و سپس بر اساس آن طراح ییو شناسا یبررس

 بتواند از داخل شهر عبور کند . یباد به راحت نیکه ا شوند یطراح یگذرها طور

 

 باًیتقر یابانهایچه ها و خکو دور بماند چرا که زانیاز نظر برنامه ر دینبا یدامنه ا یدر بافت شهرها زین باران اثر

کاهد و بالعکس معابر واقع در جهت  یم یاز بارندگ حاصل لیاز شدت روان آب و س بیار ایو  بیعمود بر ش

 . دیافزا یبر شدت آن م بیش

 

 ( مقاومت مصالح به کار رفته : ج

 

اما  دهدیانسان قرار م اریر اختراد میاقل ایو سازگار  ازیمواد و مصالح مورد ن معموالً عتیو طب طیکه مح میدان یم

 هیناح میشود که کمتر با اقل یاستفاده م یوواردات یبوم ریاز مصالح غ شتریب یلیمتأسفانه در عصر حاضر بنا به دال

 . دیآ یبه بار م یادیز یدارد و لذا دردسرها یهماهنگ
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 یحاصل از آن که در معمار آجر ایاست و خشت  ادیز اریبس رس یابانیو ب یریعنوان مثال در مناطق کو به

از نظم  یحرارت راتییبودن در مقابل تغ قیضمن عا ردیگ یاستفاده قرار م مورد زدیمانند  یریکو یشهرها

جنس مصالح به کار رفته در  رانیا مثل شمال یدر مناطق جنگل ایکند ،و  یآهن رقابت م ریگاه با ت زیواستحکام ن

و  ییایمیش یعمل هوازدگ یعنیحاصل از آن )  یابررطوبت و خوردگباشد که در بر یبه گونه ا دیبناها با

مناسب  مناطق چندان نیدر ا یبکار بردن مصالح فلز بیترت نیداشته باشند و به ا یشتریب ( مقاومت یدگیپوس

 رایساختمان مطلوب نخواهد بود ز یروکار ونما یبرا زین رهیو غ رتنمثل آهک و تراو یساختمان یو سنگها ستین

و  ی،سفال یمصالح چوب یریبکارگ یمناطق نیدر چن نرویدارد . از ا ییبسزا آنها نقش یران در انحالل و خوردگبا

 آن مستحکم تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود . امثال

 

 ییحاصل از عناصر و عوامل آب وهوا یروهایمقابله و مقاومت در برابر ن یبرا دیبا یم ساختمان کی یطور کل به

 یباد و فشار طراح یرویون خیو  برف نیرطوبت ،باران و بار سنگ راتییدرجه حرارت ،تغ یها زیفت و خا رظین

 شود .

 

. به  ردیدر احداث ساختمان مورد توجه قرار گ دیاست که با ییعناصرآب و هوا نیاز مهمتر یکیحرارت  درجه

 ایاز لغزش و  یریجلوگ یبرا دیمسأله با نیشوند و ا یبر اثر درجه حرارت منبسط و منقبض م یفلز مصالح ژهیو

سرد به  یدر هوا یو شکستگ انقباض ایگرم و  دوره یو برا ردیحمال مورد توجه قرار گ یتکان خوردن تبرها

سرد سفت و  یدهند و در هوا یگرم شکم م ی( در هوای)فلز لیاست یشوند . کابلها تیو تقو تیحما یگونه ا

آن  ریگ هیبه طرف سا ساختمان نسبت ریو قائم واقع در سمت آفتابگ یعمود یزفل یرهایشوند . ت یبکار م آماده

 ییکششها و فشارها جادیشده که خود سبب ا روزانه یهایدگیمتحمل خم بیترت نیشوند و به ا یمنبسط م شتریب

ازند به س یرا منعکس م دیخورش ونیاز انسوالس یعیاستفاده از رنگها که بخش وس گردد . البته یدر ساختمان م

به  یبرا یمنیا یمنعکس کننده وطرحها یکنند . امروزه رنگها یگونه مسائل و مشکالت کمک م نیکردن ا کم

 یم دی) مثالً آب ( تول رهیذخ یتانکرها اتیمحتو از انبساط یناش یدگیترک ایشدن  زیرساندن خطر سرر لحداق

 شوند .

 

مصالح  انواع گریرسد . بتن . سنگ و د یم خبندانیو نقطه انجماد  ریحرارت به سرعت به ز که درجه یهنگام

در درزها و  خی. انبساط  رندیگ یقرار م یادی) بخصوص اگر مرطوب باشند ( دستخوش خسارات ز یساختمان

( عموماً  یزهکش ی) مجرا بگذرمسلح و فاقد آ ریغ شدهیسنگ کار یوارهایمرطوب مجاور د نیدر زم ایشکافها و 

 شود . یم ساختمانها بیخرو ت یمنجر به شکستگ

 

. بامها و مصالح به کار رفته در آنها در  وارهایاست د ادیدامنه گرما ز که یابانیگرم و ب ژهیبه و یدر شهرها نیبنابرا

را با توجه به  یساختمان موارد بهتر است که مصالح لیقب نیگردند . در ا یروزمنبسط و به هنگام شب منقبض م
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 یانبساطشان با هم فرق دارد حت بیکه ضر یساختمان صالحو بعالوه از اختالطم میینما انبساطشان انتخاب بیضر

  میاالمکان اجتناب ورز

 

 

. 

 در جدول زیر ضریب انبساط بعضی مصالح آمده است  .

 ضریب انبساط نوع مصالح

 ۹تقریباً شیشه

 ۰۱تا ۹ آجر

 ۰۱تا ۷ ماسه سنگ

 ۰۱تا ۰۱ سیمان وبتن

 ۰۱تا ۰۱ آهن و فوالد

  و...
 

 

 انبساط بیضر

 

به مقدار بر  گرادیدرجه سانت ۰۱حرارت  شیاست که با افزا نیا واحدها نیدر ا ۰۱ بیضر یعنوان نمونه معن به

پا طول  ۰۱۱ تیفارنها درجه ۲۱آهن که درحرارت  ریت کیاساس  نیشود . بر ا یاز مواد اضافه م لهیم کیطول 

در اثر  یچوب یها ریذکر است که ت بهدرازتر خواهدشد . الزم  نچیا مین تیدرجه فارنها ۰۱۱دارد در حرارت 

گردند . اثر حرارت در چوب تحت  یبزرگتر م یکم یاز نظر عرض کنیول شوندیحرارت از لحاظ طول منبسط نم

 باشد . یاز حرارت م ادتریاثر رطوبت در چوب ز رایشود ز یاثر رطوبت در چوب م الشعاع

 

گذارد .  یم یاندود شده بر جا ریق ایو  آسفالته یبامها یبر رو یاثر نامطلوب نییپا یرضهادر ع ادیحرارت ز درجه

 درجه ۰۱۱تا  ۰۲۱گاه به  رندیگ یشده که در معرض آفتاب قرار م یزیر ریق یجاده ها ایحرارت بامها  رایز

 نیرسد . ا یهم م تیافارنه درجه ۰۶۱ بهنقاط که هوا خشکتر است حرارت آنها  یرسد و در بعض یم تیفارنها

 جهیگردد و در نت یدر سطح بام م ریشدن ق یو جار داخل بنا باعث ذوب شدن یفضا یگرما شیمسأله ضمن افزا

آورد که بام  یالزام را به وجود م نیپشت بام و داخل ساختمان ا یعالوه بر مسدود نمودن ناودانهاو زهکشها

و  ادیز یدامنه گرما نصورتیاستفاده شود باز درا مانیت از سآسفال یبه جا گرا نیهرساله آسفالت شود . همچن

شود که خود  یبام م یبند قیو نفوذ آب و کاهش عا بام مانیس یدگیاز آن موجب ترک یانبساط و انقباض ناش

 گردد . یم یبند قینموده و عا زولهیا مکرر یها نهیمستلزم صرف هز
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دهد . درجه  یقرار م ریتحت تأث یساختمان یپروژه ها یجراا یرا در ط کارگران ییکارآ نیحرارت همچن درجه

 ماریاست به ب کند و ممکن ینامأنوس را کند م یدر آب و هوا یدیکار  یباال بطور محسوس یلیخ یحرارتها

لباس و پوشش  زین نییپا یحرارت ها دهند منجر گردد . درجه یانجام م یسخت یکیزیکه کار ف یشدن افراد

 یشوند . حوادث رخ داده در ط یو مشکلتر م دهیچیپ یدست و یدی ید و به موجب آن کارهاطلب یرا م یشتریب

 یعیطب طیشده درشرا جادیفراوانتر از حوادث ا ادیز یگرما اینقطه انجماد و  ریز یحرارتها درجه یدارا یدوره ها

 یده باشد بتن و مالط خسارت مکامالً مستقر ش از قبل خبندانیاگر  زین ختنیو مالط ر یزیاست . به هنگام بتن ر

باد  که میاضافه کن نجایاندازند . )در هم یرا عقب م یساختمان یتهایاز فعال یبرخ بسته هم خیو خاک  نی. زم نندیب

 سازند . ( یمتوقف م ایرا کند و  یساختمان یتهایو بارش برف وباران هم فعال

 

روکش ساختمان و  ایپوشش و  یساختمان واد و مصالحم یبر رو نکهیبه لحاظ ا زیموجود در هوا ن ینسب رطوبت

 یرطوبت نسب طیتحت شرا یجیتدر یعموماً از نظر فساد و خوردگ است . فلزات تیگذارند با اهم یرنگها اثر م

 یو بنا ابدییم شیمرطوب به سرعت افزا یتوسط هوا زیرنگها ن ییایمیو ش یکیزیمتعددهستند . فساد ف اریباال بس

باران نه تنها اثرات مخرب  زشیشوند . ر یم هیتر خرد و تجز عیسر یرطوبت طیتحت شرا زین شده یسنگ کار

 یبناها نیسنگ یهست . بارانها زیسطوح رو باز ن یبر رو میمستق یکیزیآثارف یکندبلکه دارا یم ادتریرطوبت را ز

 نیبرند . ا یم لیبه تحل ونهارایداسکنندکه فون یجادمیا ییالبهایابها و س و روان کنند یرا فرسوده م یوسفال یخاک

 ایرا کند  ینیمتحرک زم یتهایرا فرسوده و اکثر فعال نیزم یزهایشده را حفر ،خاکر ختهینوع بارانها بتن تازه ر

 یناش لیو س نیسنگ یحداکثر مقاومت را در برابر بارانها دیبا زیسازند . سدها ،کانالها ،ستونها و پلها ن یمتوقف م

 باشند .از آن داشته 

 

 یوعرضها یکوهستان ینواح یکند . در بناها یسازه ها را طلب م ادیبرف و انباشته شدن آنمقاومت نسبتاً ز زشیر

برف بر  یراداشته باشد . تراکم و انباشتگ نیسنگ یآنقدر محکم ساخت که تاب نگاهداشتن برفها دیباال بامها را با

 یصورت احداث حفاظها نیآورند که در ا یم جودرا به و یاالعاده  سازه ها وزن فوق یسطوح افق ریسا یرو

برجها،پلها و کابلها  یبر رو خی لیپتانس شی. افزا ابدی یم یآنها ضرور زشیاز ر یریجلوگ یبرا یمکمل و اضاف

 گریو برف هستند در مقابل د خیبه شدت مملو از  که ییخوانند . ساختمانها یدر طرح را فرا م یمنیا یمرزها زین

 . رترهستندیپذ بیآس بادمثل  یامل جوعو

 

 دیکند و لذا با یاعمال م رشیواقع در مس یرا در مورد تمام ساختمانها وسازه ها میمستق یرویفشار و ن کیزین باد

 رابطه نیساختمانها ،برجها و پلها در نظر گرفت . در ا یحداکثر سرعت باد و فشار موردانتظار را در طراح

 کنند . یسازه هاکمک م یمهندس بهمربوط  یشهایآزما زیو ن ییابق آب و هوابر سو یمحاسبات مبتن

 



 
8 

 ( طرح و شکل : د

 

 مورد توجه قرار داد : ها یزیرا در برنامه ر ریموارد ز دیبا یآب و هوا بر شکل وطرح ساختمان م رینظر تأث از

 

 داخل ساختمان یفضا یی: نور و روشنا ۰

 

 ساختمان داخل ی: تعادل حرارت ۱

 

 خبندانی: موقع و محل بنا در برابر باران و برف در  ۲

 

 باد یبیتخر یرویکاهش ن ای: شکل بنا در رابطه با دفع و  ۱

 

باشد که  یگونه ا شود و شکل و پالن آن به یخوب طراح یمیدر برابر عناصر و عوامل اقل یبنا وساختمان اگر

و  یرود بلکه راحت یو مقاومت سازه باال م یمنیا بیرصورت نه تنها ض نیکند در ا نیموارد فوق الذکر را تأم

 گردد . یفراهم م یانسان یمایوکلیب از نظر زیبنا ن نیساکن شیآسا

 

 : ییبنا و نور و روشنا شکل

 

 ساختمان عبارتند از : یریعوامل مؤثر در نورگ نیتر عمده

 

 مؤثر است . زینتابش و جهت تابش  هیکه در زاو دیخورش تیو موقع ییای: عرض جغراف الف

 

شدت تابش  یعنی یدارد و دوم یدر روزبستگ یبه تعدادساعات آفتاب ی: طول زمان تابش و شدت تابش که اول ب

 جو وابسته است . ی)گرد و غبار معلق در هوا ( و آلودگ ها زهیارتفاع ،مقدار ابر ،هوار رینظ یبه عوامل

 

 یریعابر که مسلماً بافت فشرده و متراکم ومعابر تنگ نورگو م ابانهایکوچه ها . خ یریجهت گ و ی: بافت شهر ج

 کند و به عکس . یرا کم م

 

 جهیو قطعات کوچک فاصله و درنت نهایدارد . طبعاً در زم یمساکنکه به مساحت آنها بستگ ی: تراکم و فشردگ د

 شود . یبناها کم م یرینورگ

 

 همجوار یساختمانها تیدر ارتباط باموقع اطی: فرم و جهت صحن ح ه

 



 
9 

 هیو سا دیدر ارتباط با تابش خورش وانهایبالکن ها و ا یدگیکش زانیم نیعدم وجود بالکن و همچن ای: وجود و  و

 یریگ

 

 یریمسائل در نورگ نیاز مهمتر یکیپنجره ها ،تعداد پنجره ها ،شکل و ابعاد پنجرهها که  یری: محل قرار گ ز

باال  یباشد و به عکس در عرضها یارتفاع پنجره کم و شکل آن عرض دیبا نییپا یساختمانهاست . مثالً در عرضها

پنجره در حد متوسط وبه شکل مربع در نظر  دابعا یانیم یباشد و در عرضها یو شکل آن طول ادیپنجره ز ارتفاع

 گرفته شود .

 

و  دیسف یوارهایدمؤثر است .  یرینورگ زانیدر م زیساختمان ن ی: و باالخره جنس و رنگ مصالح رو کارو نما ح

 یمنتقل م همجوار یمنعکس و به ساختمانها یدارند نور را به خوب ییانعکاس باال بیروشن چون ضر رنگیدارا ای

را به درون ساختمان  یحرارت کمتر روشن یحالت را دارند . اگر چه رنگها نیعکس ا رهیت یکنند و رنگها

به چشمها  دینوع رنگها و باالخص رنگ سف نیدهند اما ا یم شیراافزا ییکنند و مقدار نور و روشنا یمنتقل م

نوع  کیو بد منظرهستند و  فیجو دائماً کث یبه علت وجود گرد و غبار و آلودگ گرید یرسانندو از سو یم انیز

 بس دشوار است . یبر و کار نهیآنها هز داشتن نگه زهیو قدر مسلم پاک دارند یچشم انداز را در پ یآلودگ

 

شهر موردنظرشان  یایجغراف تیبا توجه به موقع یستیبا یشهر زانیراحان ، معماران ،شهرسازان و برنامه رط نیبنابرا

. مثالً  ندینما نیتأم یساختمان یها پروژه یمحل را برا طیو نور متناسب با شرا رندیموارد فوق الذکر را در نظر بگ

 یشود الزم است که بافت شهر تیباال هدا یضهادر عر قعوا یدرون بناها به یادینور و حرارت ز نکهیا یبرا

باشدو در عوض از احداث  ادیفشرده ، تعداد پنجره ها و ارتفاع آنها ز ریمتراکم مساکن باز و غ ریگسترده وغ

 . دیو امثال آن ممانعت به عمل آ بانهایبالکنها و سا

 

 : یبنا و تعادل حرارت شکل

 

 یاست که کار یاز موارد مربوط به معمار گرید یکیبنا  یداخل یدر فضا مطبوع هیحرارت مناسب و تهو جادیا

 میو مفاه ردیگ یانسان قرارم شیعدم آسا ایو  شیمسأله در رابطه با آسا نینخواهد بود .چرا که ا چندان سهل

 باشد . یم یو کیولوژیزیف طیانسان و شرا یعیاز احساس طب یناش شتریسرما ب ایگرما 

 نیدر هم یدر حالت تعادل قرار دارد ول گرادیدرجه سانت۱۲یدر حال استراحت با دما انسان با پوشش سبک و کی

 ورزش بپردازد . ایبه کار سبک  دیدما اگر برهنه باشدبا

 



 
11 

و  طیگوناگون به مقابله با مح یها وهیبه ش ییگرما شیو آسا یحرارت تعادل یبرقرار یانسان برا یطور کل به

بدن  یکنترل دما یبرا و مسکن مناسب ییگرما لیالً از غذا و پوشاک و و ساپردازد مث یم ییو هوا آب طیشرا

 کند . یخود استفاده م

 

 یری، بکارگ شیمنطقه آسا جهیو در نت یتعادل حرارت جادیا یمهم برا یارهایازمع یکیاست که  یهیبد

منظور  نیبه ا لین ی. برا باشدیدرون بنا م یکاهش دما ای شیافزا یساختمان برا یو طراح یمعمار یاستانداردها

 یحرارت یازهایبا توجه به ن سو سپ میرا بشناس ساختمان یدرون یعوامل مؤثر در درجه حرارت فضا دیبا یم

 یها نهیو هم هز دیبه دست آ شیو احساس آسا یتا هم تعادل حرارت میانتخاب کن مناسب را یو شکل یطرح

 مؤثر در حرارت بنا عبارتند از : عوامل نیخود برسد . عمده تربه حداقل  یو برودت یحرارت یبه دستگاهها مربوط

 

 بنا یریتمام عوامل مؤثر درنورگ باًی: تقر الف

 

 : شکل بام و جنس مصالح به کار رفته در آن ب

 

 :ارتفاع سقف نسبت به کف ج

 

 قیعا یوارهای، د وارهای: ضخامت د د

 

 ها و پنجره وارهید ایاره سقف ، جد ایبه کار رفته در بام  یها هی:تعداد ال ه

 

 یعرض هی: تهو و

 

 ژهیشود که حرارت خارج را به خود جذب نکند ، به و یطراح یا به گونه دیگرم ساختمان با اریبس میاقال در

استفاده  یگنبدی از بامها میکن یسع یستیبا ینواح نیشود . در ا یم دیآفتاب تول میاشعه مستق که توسط یحرارت

 هیاز آن در سا یجذب نشود و همواره بخش یدیخورشی شود تمام انرژ یانحناء و قوس بام باعث ماوالً  رایز میکن

 گرم رتریداخل د یگردد و لذا فضا یم ادیبامها ارتفاع سقف نسبت به کف بنا ز نوع نیتوسط ا اًی، ثان ردیقرار گ

حفظ کند  طیرااز افراط و تفر یلتواند حرارت داخ یبهتر م زیدو جداره بودن آن ن ایشود . ضخامت بام و  یم

در سطح  دیخورش دیاز تابش شد یحرارت ناش رای) کاهگل ( باشد ز نیبهتر است از مواد گل اگونه بامه نی.جنس ا

از  حرارت قیعا یوارهاید ایو  هیدوال ای میضخ یوارهایکند . استفاده از د یشود وکمتر نفوذ م یآنها متراکم م

 زین هیسا جادیا یبرا دهیرپوشس عیوس یوانهایبانها وا هیبناهاست . احداث سا نگونهیا یموارد کنترل دما گرید

االمکان آنها را  یآفتاب دور نگه داشت و حت میاز تابش مستق دیبنا را با یها ها و پنجره چهیشود .در یم هیتوص

 (. یشمال مکرهینمود) در مناطق گرم ن هیساختمان تعب یدرجبهه شمال
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و حداکثر آفتاب در زمستان  نصب شوند که از حداقل آفتاب در تابستان یبه گونه ا دیپنجره ها با در و عالوه به

 یرهایهمانند بادگ رهایمهم است . بعالوه استفاده از بادگ زین بانها هیسا یدگیاستفاده شود . ارتفاع در و پنجره و کش

 یالزم برا داتیتمه گریکوران ( ازد جادیا یها براو پنجره  انمودن دره نهی) قر یعرض هی،گناباد و تهو زدی یسنت

 کنترل حرارت در مناطق گرم است .

 

به گونه  دیبا مصالح به کار رفته در آن یسرد طرح و شکل ساختمان و حت اریسرد و بس یدر آب وهواها برعکس

گونه مناطق  نیا ممانعت بعمل آورد . در بنا را حفظ نموده و از خروج آن یباشد که بتوان حرارت درون یا

به  یشتریب یو گرما ردیگ یصورت م یدیخورش یحداکثر جذب انرژ به نسبت رایمسطح مناسب هستند ز یبامها

مقاومت دربرابر وزن برف  جادیاز ا ریبه غ منمودن با راندودیشود . آسفالت و ق یوارد م بنای داخل یو فضا طیمح

، استفاده  وارهایبام و د ایدوجداره بودن سقف  مناطق نیدر ا کند . یرا کسب م یشتریب یانرژ رهیبه علت رنگ ت

 دکوتاهیکند . ارتفاع سقف با یو درون بنا را کم م رونیتبادل حرارت ب زیآن ن امثالو قیعا ای میضخ یوارهایاز د

حداکثر  باشد که یآفتاب و به گونه ا االمکان رو به یدرون زودتر گرم شود . درها و پنجره ها حت یباشد تا فضا

بان  هیبالکن و سا احداثاز  یها و خوددار شهیبودن پنجره ها و ش . دو جداره دینما افتیرا در یدیخورش یانرژ

 مناطق است . نیخاص ا یمعمار یها هیتوص گریآن ازد ریو نظا

 

 

 

 بنا و برف و باران : شکل

 

 ریکند . برف غ یم لیبر بامها تحم یافکه نشستن برف باراض نجاستیساختمانها و عمارتها از ا یبرف برا تیاهم

که برف هر قدر متراکم  حالی در است پوند ۶٫۵متراکم سبک است و حد متوسط وزن آن درهر فوت مکعب 

برف باعث  ینی. سنگ سدفوت در هر متر مکعب بر۲۱ممکن است به  یشود و حت یم شود بر وزن آن اضافه

کنند  یم یاگرچه سع موضوع تیضرورت دارد . با توجه به اهم شود و لذا توجه به آن یسقف بناها م ختنیفرور

 ایو  شیافزا جهیتراکم برف و در نت زانیتواند در م یم زین کنند اما شکل بنا و بام ادیمقاومت سقف و بام را ز

بر  رایز میبده بیاز تراکم برف بهتر است که به بامها ش یبا خطر ناش همقابل یًمؤثر باشد . برا کاهش خطر کامال

 بیش دیبا یشمال مکرهی. البته در مناطق سرد ن شودیمتراکم نم جهیو در نت زدیریلغزد و فرو م یبام برف م بیاثر ش

برف شده  فرودموجب لغزش و  زین یروانیگرفته شود . وجود ش یبام به سمت جنوب باشد تا ازآفتاب هم بهره کاف

و ستونها خواهد  وارهاید یبرف عمدتاً بررو ینیسنگ بیترت نی. به ا ابدی یاطراف آن تجمع م یوبرف در آبروها

.  ادیز یمسأله بوده باشد نه بارندگ نیشهر مشهد هم یمیقد یدر بناها یروانیوجود ش لیاز دال یکی دیبود . شا

 ی، سردر ،طاق جلو بانیسا رینظ ییهایآمدگ شیفاقد پ دیبا ادر مناطق سرد طرح و شکل بن عالوه بر موارد فوق
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رسد  یبه بنا م یشتریشود بلکه آفتاب ب یم از وزن برف بر ساختمان کم ینه تنها فشار ناش رایباشد ز رهیجره و غپن

. 

 

خسارت  باشد که رطوبت و آب باران یبه گونه ا دیطرح و شکل بنا با زین ادیز باران یمرطوب و دارا ینواح در

پوش باشد . کف  ی( و گال کطرفهیدار )  بیش ایو  یانرویبه بنا وارد سازد . مثالً شکل بام به صورت ش یکمتر

دفع  عیسر یاب حاصل از بارندگ تا روان شدبا یخال لوتیشکل پ آن به ریبلندتر باشد و ز نیاتاقها از سطح زم

 ها برسد . واریبه کف و د زین یشود و رطوبت کمتر

 

 بنا و باد : شکل

 

طرح و  کنیبه دقت در نظر گرفته شوندول دیبا یلح ساختمانمقابله باآثار مخرب باد اگرچه مقاومت مصا یبرا

ساختمانها و بناها الزم است  یو طراح یزیمهمتر باشد . دربرنامه ر اریتواند بس یآنها م یریشکل بنا و طرز قرارگ

 : گردد یمطالعه و بررس ریموارد ز

 

 باد : یهایژگیو و طی: شرا الف

 

بودن ( ، سرعت باد ) باالخص  یباد ) توفان یاصوالً عبارتست از آشفتگساختمان  یباد در رابطه باطراح یژگیو

 یتواند در مورد بادها یم هایژگیو نیا یو تداوم باد . بررس نی( ، جهت باد ، وزش باد در سطح زم ادیسرعت ز

و  طیرچه شرا. اگ ردبگی انجام( …ها و  کنیباد ) مثل تورنادوها ، هار یحاالت استثنائ ایو  یمحل یغالب، بادها

 یچشمانداز ساختمانها تیبه علت نوع و ماه کنیدارد ول تیعموم ییایجغراف هیناح کی یبادمعموالً برا یهایژگیو

 دیبا یهستند . لذا هر طرح ساختمان متفاوت یخاص بطور قابل توجه یمکانها یبرا طیشرا نیا رهیمجاور و غ

 . ردینظر بگمقر بنا را در  مربوط به یمحل طیراش نیاحتماالت ا

 

 باد : ی: اثرات کل ب

 

 نمود : انیب لیتوان به شرح ذ یرا م رشیو عوارض ثابت و مستقر در مس اءیاش یباد بررو آثار

 

حرکت توده هوا فشار  ربر اث رندیگ یقرار م آن ریباد و عمود بر مس ییارویکه در رو یمثبت : سطوح میمستق فشار

 نکهیمگر ا دیعارضه وارد آ ای ءیبر ش رویشود بخش عمده ن یباعث م یطیشرا نیکنند . چن یرا تحمل م یمیمستق

 باشد . یعیطب اریجهت بس یازلحاظ شکل دارا
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 دایپ انیدر اطراف آن جر عیشود و مانند حالت ما یمتوقف نم ءی: چون باد دربرخورد باش کینامیآئرود کشش

 ود دارد .با جهت باد وج یسطوح مواز یبر رو یاثر کشش کیلذا  کند یم

 

 یرونیفشار ب یحاو اثر مکش وجود دارد که کیمعموالً  ءیسمت پشت به باد ش ای) مکش ( : در ضلع  یمنف فشار

 باشد . یم ءیبر سطح ش

 

 دیآ یبه ارتعاش در م ایجنبد و  یخورد ، م یتند باد معموالً ضربه م ریواقع درمس ءیش کی:  یجنبش اثرات

اثرات مستعدتر و  نیسطوح منعطف در برابرا یحاو ایو  فیسطوح سست و ضع یو عوارض دارا اءیاش نیبنابرا

 حساستر هستند .

 

خود را صاف و هموار  ریواقع در مس اءیدارد که اش لیتما یجار ی: اثر اصطکاکتوده هوا فیو تنظ یدگییرو اثر

 شتریا ،دودکشها و عالئم و نشانه ها ب، جانپناهه بانهایسا یعمل بر رو نیآنها را از سر راه خود بردارد . ا ایو دینما

 کند . یاثر م

 

باد به  ریعوارض واقع درمس یرا برا یمهم و بحران تیوضع کیتواند  یم نهایاز ا یبیترک ایاثرات و نیاز ا کیهر

 عارضه و شکل آن دارد . تیبه وضع یخسارات هم بستگ زانیوجود آورد . م

 

 : آثار مهم باد بر ساختمانها : ج

 

 قرار داد : یتوان در چند طبقه کل یم عمده باد برساختمانها را اثرات

 

 یسطوح صاف مقاومت و دوام بادرا کمتر م یدار و حاو هیزاو یشکل مدور نسبت به بناها یدارا یساختمانها -

 . یبا سقف گنبد ییکنند مانند بناها

 

در  خم شدن کامل ایبر واژگون شدن و کوتاه هستند در برا یابعاد افق یبلند ومرتفع که دارا یساختمانها -

 مستعدترند . شانیفوقان یقسمتها

 

خواهند کرد  شتریباد راب یرویدارند باد را به چنگ درآورند ن لیچون تما ریبادگ اشکال یدارا ایپهلو باز  یبناها -

. 

 

به اثر  داریدوام و ناپا یب یرهاوایبالکنها و د بانهاویبلند ، سا یوارهایپناهها و د بنا ، جان یجلوآمدگ ای یبرآمدگ -

 . ندیافزایکشش همه جانبه بر ساختمان م
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 یدگییدستخوش اثر رو زیبام ساختمانها ن یرو زاتیرتجهیو سا هایعالئم ، نشانه ها ، دودکشها ، آنتنها ، چهارطاق -

 شوند . یم

 

 ساختمان : شیو آسا یراحت بی: ضرا ه

 

شد توجه داشته  انیکه تا کنون ب یساختمان اگر به موارد یطراح و یزی، برنامه ر یاست که در معمار یهیبد

الزم  شیآسا و یاز راحت ستمندانیگردد و ز یفراهم م یبمناس یستیز طیشرا میکن تیو آنهارا به دقت رعا میباش

 برخوردار خواهند بود .

 

انسان در تمام فصول را بر  شیآسا ازیاحداث شود که ن ییممکن بناها یفضا در حداقل دیهر حال امروزه با به

و  یلیفس یاستفاده ازسوختها ینمود در زمستان به جا یسع دیبا زیهدف ن نیبه ا لین یسازد . برا آورده

، باد و  هیهم از حداکثر سا ابستانگرفت و در ت بهره عتیو طب یدیخورش یاز انرژ شتریگرم کننده ب یدستگاهها

سود جست یمیاقل یهایژگیو گرید  . 

 

 شناخت عوامل اقلیمی در مناطق گرم و خشک

 

 
 

 

تابش آفتاب اقلیم تا آنجا که با آسایش انسان رابطه بر قرار می کند نتیجه عواملی همچون  - 

است بارندگی میزان و باد وزش – هوا رطوبت –دمای هوا   . 

 

 

http://i26.tinypic.com/2rc3bdc.jpg
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 الف ( تابش آفتاب

 . ش اشعه خورشید به سطح زمین باعث ایجاد گرمای طبیعی می شودتاب

 

 ب ( دمای هوا

 . میزان گرما و سرمای شطح زمین عامل اصلی تعیین کننده درجه حرارت هوای باالی آن است

هوا عبور دهنده کلیه طیف های نور خورشید بوده و در اثر دریافت اشعه خورشید دمای آن به طور مستقیم افزوده 

گرم می  ;ی گردد اما الیه های هوا به وسیله تماس با سطح زمین که در اثر دریافت اشعه خورشید گرم شده اند نم

شوند و سپس الیه های گرم شده هوا , گرمای خود را به وسیله جابجایی به الیه های دیگر منتقل میکنند . جریان 

 .زمین شده و بدین طریق باعث گرمی هوا می شود هوا و باد نیز باعث تماس بیشتر توده های عظیم هوا با سطح

و عکس این مطلب در زمستان و شب رخ می دهد . بدین ترتیب که هوا در اثر تماس با سطح زمین گرمای خود 

را از دست می دهد و سرد می شود . در نتیجه میزان تغییرات روزانه و ساالنه درجه حرارت هوا به تغییرات درجه 

 . ماس آن بستگی داردحرارت سطح مورد ت

با توجه به این که سطح دریا ها خیلی آهسته تر از سطح زمین تحت تآثیر آفتاب گرم می شوند لذا میانگین درجه 

حرارت هوای باالی خشکی ها در تابستان باال تر و در زمستان پایین تر از میانگین درجه حرارت هوای باالی 

 . دریاهاست

ین کننده درجه حرارت هوا می باشد و در یک عرض جغرافیایی مشخص , مناطقی که ارتفاع از سطح دریا نیز تعی

 . در ارتفاع بیشتری قرار دارند سرد تر از مناطق پایین تر هستند

 ج ( رطوبت هوا

 

منظور از رطوبت هوا مقدار آبی است که به شکل بخار در هوا وجود دارد, که این بخار از طریق تبخیر آب سطح 

و دریا ها و همچنین سطوح مرطوبی چون گیاهان وارد هوا می شود. هر چه هوا گرم تر باشد بخار آب اقیانوس ها

درجه  ۰۱بیشتری را در خود نگه می دارند . به عنوان مثال ظرفیت پذیرش بخار آب در هوایی که دمای آن 

با کم شدن ارتفاع تراکم  درجه سیلسیوس می باشد . همچنین ۱سیلسیوس است سه برابر هوایی است که دمای آن 

 .بخار آب در هوا زیاد می شود

 شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی

سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می 

 … ه کوه تفتان ، شیر کوه وکنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمل

کوهستان های غربی که دامنه های غربی رشته کوههای فالت مرکزی ایران و سراسر کوههای زاگرس را در بر 

 . می گیرد از مناطق سردسیر کشور به شمار می آیند
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 کلیات آب و هوایی این منطقه به شرح زیر می باشد

 نسرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستا

 اختالف بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین دمای شب وروز

 بارش برف سنگین

 رطوبت کم هوا

درجه سانتی گراد و متوسط دمای هوا در  ۰۱میانگین دمای هوا در گرم ترین ماه سال در این اقلیم بیش از 

 . درجه سانتی گراد می باشد -۲سردترین ماه سال کمتر از 

وز نیز در نواحی کوهستانی بیشتر است . در این اقلیم دره ها در فصل تابستان بسیار نوسانات دمایی در طی شبانه ر

گرم و در زمستان معتدل اند . مقدار تابش آفتاب در فصل تابستان در این منطقه زیاد و در زمستان بسیار کم است . 

، و بهار کوتاه مدت است و  زمستان ها طوالنی ، سرد و سخت بوده و تا چند ماه از سال ، زمین پوشیده از یخ

زمستان و تابستان را از هم جدا می کند. سرما از اوایل آذر ماه شروع می شود و کم و بیش تا اواخر فروردین ادامه 

 . می یابد . در سراسر این منطقه از آذربایجان گرفته تا استان فارس ، زمستان ها به شدت سرد می باشد

در تابستان کم و در زمستان زیاد است و بیشتر به صورت ریزش برف می باشد . در این نواحی ، میزان بارندگی 

متر همواره برف وجود دارد و این کوهستان  ۲۱۱۱برف های پیاپی بیشتر قله ها را می پوشاند . در ارتفاعات باالی 

 . ها سرچشمه رودخانه ها و قنات ها در کشور محسوب می شوند

ال غربی منطقه بیش از نواحی جنوب غربی آن است . علی رغم بارندگی فراوان بارش برف در نواحی شمال و شم

، رطوبت در این اقلیم کم می باشد . همچنین سلسله جبال غربی همانند سدی مانع از نفوذ هوای مرطوب مدیترانه 

نواحی شمال  به داخل فالت ایران می شوند و رطوبت هوا را تنها در دامنه های خود نگاه می دارند . برخالف

ایران و سواحل دریای خزر که غلظت هوا به دلیل پستی زمین و بارش زیاد است در اقلیم سرد ، این غلظت کمتر 

 . بوده و همین امر میزان استفاده از تهویه طبیعی هوا را کاهش می دهد

 فرم بنا

اعث شده است تا حداکثر برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال ، در نواحی سرد و کو هستانی ب

استفاده از تابش آفتاب ، بهره گیری از نوسان روزانه دما ، حفظ حرارتی و جلو گیری از باد سرد زمستانی در 

فضاهای مسکونی امری ضروری گردد . لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود . در 

 . در این اقلیم خواهیم پرداختادامه ، به توضیح خصوصیات کلی فرم بنا 
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 :ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی -۱

بناهای سنتی در اقلیم سرد مانند نواحی مرکزی فالت ایران دارای حیاط مرکزی بوده و سایر قسمت ها دورتادور 

واقع در سمت شمال حیاط بزرگتر از سایر قسمت ها و تاالر یا اتاق اصلی این حیاط چیده می شوند . اتاق های 

نشیمن خانه نیز در این سمت حیاط واقع شده است تا از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان 

د . لذا استفاده کنند . جبهه جنوبی ساختمان به دلیل کوتاه و معتدل بودن فصل تابستان کمتر به کار گرفته می شو

 همچون خدماتی فضاهای یا انباری عنوان به –در صورت وجود  – اتاق های جنوبی و اتاق های شرقی و غربی

 . دارند کاربرد بهداشتی های سرویس یا خدمه اتاق

برخالف مناطق معتدل و مرطوب سواحل جنوبی دریای خزر ، خانه های این مناطق ، اغلب دارای زیر زمینی با 

پائین زمستان نشین هستند که به علت خنکی هوای آن ، در تابستان برای سکونت و آسایش  سقف کوتاه در

 . ساکنان خانه به کار می رود

 :استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا-۲

از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره در 

 . جام می پذیرد . لذا ابعاد حیاط ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فالت مرکزی ایران استاتاق ها ان

ساختمان ها در این اقلیم دارای ایوان اند ولی عمق آنها نسبت به ایوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر 

ا جهت حفظ ورودی ها ی بنا از برف و می باشد و همانند ایوان های منطقه خزر ، کاربرد نشیمن ندارند و صرف

 . باران استفاده می شوند

 آب بتوان تا روهااست پیاده سطح از متر ۰٫۵تا  ۰نکته دیگر پائین بودن کف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه 

http://i31.tinypic.com/23lie4h.jpg
http://i31.tinypic.com/23lie4h.jpg
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مین مانند یها را بر باغچه حیاط یا آب انبار واقع در زیر زمین سوار نمود و از سوی دیگر ، زجو و ها نهر در جاری

عایق حرارتی اطراف بنا را احاطه کرده ، مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و باعث حفظ حرارت 

 . درون ساختمان می شود

 :پالن ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن-۳

ید به گونه ای باشد که فرم بنا با . در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی ، بناها دارای پالن و بافت متراکم می باشند

سطح تماس آن را با سرمای خارج کمتر نماید تا حرارت کمتری از درون به بیرون انتقال یابد . لذا از احجامی 

نظیر مکعب یا مکعب مستطیل استفاده می نمایند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را 

 . در حداقل ممکن نگه دارد

درجه به سمت شرق و در سایه باد یکدیگر و خارج از سایه آفتاب  ۱۵درجه به طرف غرب و  ۱۱بین  ساختمان ها

 . شوند می مستقر جنوبی –هم ، در محور شمالی 

 :اتاق های کوچک با ارتفاع کم-۴

سطح در نواحی سرد و برفی ، باید از ایجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا که با افزایش 

 . تماس آنها با فضای سرد بیرونی ، گرم کردن این فضای وسیع مشکل خواهد بود

بنابراین در این مناطق سقف اتاق ها را پائین تر از اتاق های مشابه در سایر حوزه های اقلیمی در نظر می گیرند تا 

در تاالر ها و اتاق های حجم اتاق کاهش یابد و سطح خارجی نسبت به حجم بنا حداقل گردد . ارتفاع کم سقف 

 . مهم و طاق راسته ها و حجره های بازارهای این مناطق نیز مشهور است

 :بازشوهای کوچک-۵

در این مناطق برای جلو گیری از تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا از بازشوهای کوچک و به تعداد کم استفاده 

سایبان الزامی است . بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاده  می کنند . در صورت بزرگ بودن پنجره ها ، استفاده از

هر چه بیشتر از تابش آفتاب ، بزرگتر و کشیده تر انتخاب می شوند . همچنین از استقرار بازشوها در جهت بادهای 

در سرد باید اجتناب نمود . پنجره های دو جداره نیز برای رساندن تبادل حرارتی به حداقل ممکن مناسب ترند . 

ضمن به منظور جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج ساختمان ، میزان تعویض 

 . هوای هوای داخل وتهویه طبیعی را باید به حداقل ممکن رساند

در مقایسه با اقلیم گرم و خشک ابعاد بازشوها در این حوزه اقلیمی برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش 

 . آفتاب افزایش یافته است

 :دیوارهای نسبتا قطور -۶

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

کند . معیارهای معماری اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و خشک تقریبا مشابه است و تنها تفاوت آنها در منابع 

هنده می باشد که در اقلیم گرم و خشک این منبع از سمت بیرونی بنا و در اقلیم سرد از سمت داخل فضا حرارت د

می باشد . لذا باید در این اقلیم به کمک مصالح بنایی قطر دیوارها را زیاد نمود تا این جداره بتواند به عنوان منبع 
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 . ذخیره حرارت داخل بنا عمل نماید

و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعدیل دمای داخل ساختمان  دیوارهای قطور ، گرما

کمک می نماید . در معماری بومی این مناطق تا حد ممکن تالش می شود تا به شکل طبیعی یا یا با استفاده از 

 . بخاری و گرمای ناشی از حضور افراد ، پخت وپز یا حضور حیوانات ، بنا را گرم نمود

 

 

 :ام های مسطحب-۷

ابن یه سنتی در کوهپایه های شمالی سلسله کوههایالبرز دارای بام های شیب دار و در مناطق کوهستانی غالبا 

 .مسطح هستند 

بام های شیب دار در صورت مناسب بودن پوشش آن به مراتب از بام های مسطح بهترند چرا که آب باران را به 

در صورت کاهگلی بودن پوشش بام ، قدرت آن در برابر رطوبت و باران  سهولت از روی بام دور می کنند . ولی

و به ویژه برف بسیار تضعیف خواهد شد . چرا که آب ناشی از ذوب تدریجی برف وارد سقف کاهگل می گردد 

با و بنا مرطوب و نم دار می گردد . به همین دلیل به محض بارش برف ، آن را از روی چنین بامی پارو می کنند و 

غلتکی سنگی و کوچک ، بام را دوباره غلتک می کشند تا پوشش کاهگلی آن مجددا متراکم و سوراخ های 

 . ایجاد شده در اثر نفوذ آب مسدود گردند

انتخاب بام های مسطح در اقلیم سرد مشکلی ایجاد نمی نماید چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنوان 

رمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می عایق حرارتی در مقابل س

شود و همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد ، عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد 

 . بود . لذا دو جداره بودن سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز اهمیت است

 

 
 

 نوع مصالح

مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر حوزه های اقلیمی از مصالح موجود در 

آن اقلیم است. این مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای 

 . داخلی آن حفظ نماید

لذا بدنه این ابنیه از سنگ ) یا چوب ، مالت کاهگل ، خشت و آجر ( و پوشش سقف و بام از تیر های چوبی و 

کاهگل می باشد . از سنگ و مصالح مقاوم و سنگین برای برای پی سازی بنا استفاده می کنند و در برخی نقاط ، 

رود ، هر چند ابنیه این مناطق ، به طور کلی  کرسی چینی با مصالح سنگین جهت جلو گیری از رطوبت به کار می

 . ، بر روی زمین بنا می شوند

 ۹۵در این رابطه می توان از شهر جوانرود و روستاهای اطراف آن واقع در منطقه غربی رشته کوه زاگرس و در 
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هنگ به کل کیلو متری شمال غرب کرمانشاه نام برد . در این منطقه ساختمانهای سنگی ، سیمایی موزون و هما

سنگ که به وفور در این منطقه کوهستانی وجود دارد و به  . بافت شهر و همچنین به بافت روستاها داده است

صورت الشه و یا قواره در دیوارهای قطور ساختمان ها به کار می رود . در این منطقه اقلیمی سرد و نسبتا پر باران 

ی پوشیده شده است . هر چند که بام اغلب ساختمان ها های جدید ، بام ساختمان ها مسطح و با تیر چوبی و کاهگل

 . در جوانرود دارای خرپای چوبی و پوشش شیروانی است

 

 
 

 کالبد شهری و روستایی

در جهت مقابله با سرمای شدید شکل گرفته است . بافت شهری و روستایی حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی 

 : ویژگی های بافت شهری و روستایی در این اقلیم عبارتند از

 بافت متراکم و فشرده .۰

 فضاهای کوچک و محصور .۱

بهره گیری از جهات آفتاب و زمین ) به عنوان عوامل تعیین کننده ی جهت استقرار و گسترش شهر و  .۲

 ( روستا و سیمای آنها

 اریک به موازات خط تراز زمینمعابر ب .۱

http://www.memarblog.com/wp-content/uploads/2008/11/dol6.jpg
http://www.memarblog.com/wp-content/uploads/2008/11/dol6.jpg
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با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سرد و کوهستانی در ایران به منظور جلوگیری از اتالف حرارتی و کوران هوا ، بنا 

ها به صورت متراکم و فشرده و متصل و در کنار هم ساخته می شوند تا سطح تماس فضاهای گرم مسکونی با 

نین بنا ها طوری کنار هم قرار می گیرند که یکدیگر را محصور نمایند و محیط سرد خارج کاهش یابد . همچ

فضاهای شهری تا حد امکان کوچک شوند تا نفوذ جریان باد سرد به داخل فضاهای شهری کم گردد و تابش 

حرارت از سطح خارجی دیوارهای گرم ابنیه به فضاهای کوچک و محصور شهری ، هوای سرد آنها را تعدیل 

 . نماید

نکته قابل مشاهده دیگر در این نوع شهرها ، طراحی معابر کم عرض و باریک برای استفاده بهتر از حرارت و 

جلوگیری از تبادل گرما و سرما است . معموال در این نوع اقلیم ، مجتمع های زیستی در وسط دامنه بلندی ها و رو 

یت حرارتی دیواره های بدنه شمالی و افزایش حجم به جنوب و در داخل زمین یا روی آن به منظور باال بردن ظرف

داخلی نسبت به سطح بیرونی ، استقرار می یابند . در واقع در صورت استقرار روستا در پائین دره اوال خطر سیل 

خیزی و نابودی روستا وجود خواهد داشت . ثانیا نفوذ هوای سرد سنگین به دره ها باعث افزایش شدت سرما به 

اهد شد . ثالثا جبهه شمالی کوه همواره در سایه قرار گرفته و سرد می باشد در حالیکه روستاها و هنگام شب خو

شهر ها باید جهت حداکثر استفاده از تابش خورشید ، رو به دره و در آفتاب بنا گردند . رابعا به علت فزونی 

ود خانه ها که در قسمت پائین ناهمواری های زمین و شدت باد در باالی کوه و دسترسی به منابع آبی و ر

 .ارتفاعات جاری هستند ، استقرار بافت روستایی و شهری بر باالی کوه صحیح نمی باشد

 

 شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی در مناطق کوهستانی و سرد

 

 

http://i44.tinypic.com/oqlk0l.jpg
http://i44.tinypic.com/oqlk0l.jpg


 
22 

 

ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی 

 ... کنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و

کوهستان های غربی که دامنه های غربی رشته کوههای فالت مرکزی ایران و سراسر کوههای زاگرس را در بر 

 . ی گیرد از مناطق سردسیر کشور به شمار می آیندم

 : کلیات آب و هوایی این منطقه به شرح زیر می باشد

 سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان 

 اختالف بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین دمای شب وروز 

 بارش برف سنگین 

 رطوبت کم هوا 
 

درجه سانتی گراد و متوسط دمای هوا در  ۰۱ر این اقلیم بیش از میانگین دمای هوا در گرم ترین ماه سال د

 . درجه سانتی گراد می باشد -۲سردترین ماه سال کمتر از 

نوسانات دمایی در طی شبانه روز نیز در نواحی کوهستانی بیشتر است . در این اقلیم دره ها در فصل تابستان بسیار 

فتاب در فصل تابستان در این منطقه زیاد و در زمستان بسیار کم است . گرم و در زمستان معتدل اند . مقدار تابش آ

زمستان ها طوالنی ، سرد و سخت بوده و تا چند ماه از سال ، زمین پوشیده از یخ ، و بهار کوتاه مدت است و 

فروردین ادامه زمستان و تابستان را از هم جدا می کند. سرما از اوایل آذر ماه شروع می شود و کم و بیش تا اواخر 

 . می یابد . در سراسر این منطقه از آذربایجان گرفته تا استان فارس ، زمستان ها به شدت سرد می باشد

در این نواحی ، میزان بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد است و بیشتر به صورت ریزش برف می باشد . 

متر همواره برف وجود دارد و این کوهستان  ۲۱۱۱فاعات باالی برف های پیاپی بیشتر قله ها را می پوشاند . در ارت

 . ها سرچشمه رودخانه ها و قنات ها در کشور محسوب می شوند

بارش برف در نواحی شمال و شمال غربی منطقه بیش از نواحی جنوب غربی آن است . علی رغم بارندگی فراوان 

ال غربی همانند سدی مانع از نفوذ هوای مرطوب مدیترانه ، رطوبت در این اقلیم کم می باشد . همچنین سلسله جب

به داخل فالت ایران می شوند و رطوبت هوا را تنها در دامنه های خود نگاه می دارند . برخالف نواحی شمال 

ایران و سواحل دریای خزر که غلظت هوا به دلیل پستی زمین و بارش زیاد است در اقلیم سرد ، این غلظت کمتر 

 . همین امر میزان استفاده از تهویه طبیعی هوا را کاهش می دهدبوده و 

 

 فرم بنا

باعث شده است تا حداکثر  یسرد و کو هستان یاز سال ، در نواح یهوا در بخش عمده ا ادیز اریبرودت بس

در  یاز باد سرد زمستان یریو جلو گ یاز نوسان روزانه دما ، حفظ حرارت یریاستفاده از تابش آفتاب ، بهره گ
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شود . در  یو اجرا م یطراح دیشد یماگردد . لذا فرم بنا در جهت مقابله با سر یضرور یامر یمسکون یفضاها

 پرداخت . میخواه میاقل نیفرم بنا در ا یکل اتیخصوص حیادامه ، به توض

 یمرکز اطیدرون گرا با ح ی. ساختمان ها۰

قسمت ها دورتادور  ریبوده و سا یمرکز اطیح یدارا رانیفالت ا یمرکز یسرد مانند نواح میدر اقل یسنت یبناها

 یاتاق اصل ایقسمت ها و تاالر  ریبزرگتر از سا اطیواقع در سمت شمال ح یشوند . اتاق ها یم دهیچ اطیح نیا

و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان  میتقواقع شده است تا از تابش مس اطیسمت ح نیدر ا زیخانه ن منینش

شود . لذا  یکوتاه و معتدل بودن فصل تابستان کمتر به کار گرفته م لیساختمان به دل ی. جبهه جنوباستفاده کنند 

همچون  یخدمات یفضاها ای انباری عنوان به –ت وجود صور در – یو غرب یشرق یو اتاق ها یجنوب یاتاق ها

 کاربرد دارند . یبهداشت یها سیسرو ایاتاق خدمه 

با  ینیزم ریز یمناطق ، اغلب دارا نیا یخزر ، خانه ها یایدر یب سواحل جنوبمناطق معتدل و مرطو برخالف

 شیسکونت و آسا یآن ، در تابستان برا یهوا یهستند که به علت خنک نیزمستان نش نیسقف کوتاه در پائ

 رود . یساکنان خانه به کار م

 

 کوچک در بنا اطیو ح وانی. استفاده از ا۲

روزمره در  یها تیسرد است اکثر فعال اریبس ایسرد و یسال در مناطق کوهستان یهاروز شتریکه در ب ییآنجا از

 است . رانیا یفالت مرکز یکوچکتر از نواح یمناطق قدر نیها در ا اطی. لذا ابعاد ح ردیپذ یاتاق ها انجام م

کشور به مراتب کمتر  یمناطق جنوب یها وانیعمق آنها نسبت به ا یاند ول وانیا یدارا میاقل نیها در ا ساختمان

بنا از برف و  یها  یندارند و صرفا جهت حفظ ورود منیمنطقه خزر ، کاربرد نش یها وانیباشد و همانند ا یم

 شوند . یباران استفاده م

روهااست تا بتوان آب  ادهیمتر از سطح پ ۰,۵تا  ۰سرد به اندازه  میاقل یبناها اطیبودن کف ح نیپائ گرید نکته

مانند  نی، زم گرید یسوار نمود و از سو نیزم ریآب انبار واقع در ز ای اطیرا بر باغچه ح هایها و جودر نهر  یجار

آن و باعث حفظ حرارت  رامونیپ طیبنا و مح نیب یحرارت ادلاطراف بنا را احاطه کرده ، مانع از تب یحرارت قیعا

 شود . یدرون ساختمان م

 آن یری. پالن ، فرم بنا و نحوه قرار گ۳

باشد که  یبه گونه ا دیباشند . فرم بنا با یپالن و بافت متراکم م ی، بناها دارا یسرد و کوهستان یمیحوزه اقل در

 ی. لذا از احجام ابدیانتقال  رونیاز درون به ب یتا حرارت کمتر دیخارج کمتر نما یسطح تماس آن را با سرما

و آن را  ابدیآن کاهش  یبنا به حجم داخل یسطح خارج تا نسبت ندینما یاستفاده م لیمکعب مستط ایمکعب  رینظ

 در حداقل ممکن نگه دارد .

آفتاب  هیو خارج از سا گریکدیباد  هیدرجه به سمت شرق و در سا ۱۵درجه به طرف غرب و  ۱۱ نیها ب ساختمان

 شوند . یمستقر م جنوبی – یهم ، در محور شمال
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 کوچک با ارتفاع کم ی. اتاق ها۴

سطح  شیبزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا که با افزا یاتاق ها و فضاها جادیاز ا دی، با یو برف سرد ینواح در

 مشکل خواهد بود . عیوس یفضا نی، گرم کردن ا یرونیسرد ب یتماس آنها با فضا

تا  رندیگ یدر نظر م یمیاقل یحوزه ها ریمشابه در سا یتر از اتاق ها نیمناطق سقف اتاق ها را پائ نیدر ا نیبنابرا

 ینسبت به حجم بنا حداقل گردد . ارتفاع کم سقف در تاالر ها و اتاق ها یو سطح خارج ابدیحجم اتاق کاهش 

 مشهور است . زیمناطق ن نیا یبازارها یمهم و طاق راسته ها و حجره ها

 

 

 کوچک ی. بازشوها۵

کوچک و به تعداد کم استفاده  یبازشوها داخل و خارج بنا از نیب یاز تبادل حرارت یریجلو گ یمناطق برا نیا در

استفاده  یبرا یاست . بازشوها در ضلع جنوب یالزام بانیکنند . در صورت بزرگ بودن پنجره ها ، استفاده از سا یم

 یاز استقرار بازشوها در جهت بادها نیشوند . همچن یم ابتر انتخ دهیاز تابش آفتاب ، بزرگتر و کش شتریهر چه ب

به حداقل ممکن مناسب ترند . در  یرساندن تبادل حرارت یبرا زیدو جداره ن یناب نمود . پنجره هااجت دیسرد با

 ضیتعو زانیبه خارج ساختمان ، م یسوز در داخل و خروج حرارت داخل جادیاز ا یریضمن به منظور جلوگ

 به حداقل ممکن رساند . دیرا با یعیطب هیوتهو اخلد یهوا یهوا

حاصل از تابش  یحرارت یاستفاده از انرژ یبرا یمیحوزه اقل نیگرم و خشک ابعاد بازشوها در ا میبا اقل سهیمقا در

 است . افتهی شیآفتاب افزا

 نسبتا قطور یوارهای. د۶

 یم یریساختمان جلوگ یرونیب طیبنا و مح یداخل یفضا نیب یبه نوبه خود از تبادل حرارت زین وارهاید ادیز قطر

مشابه است و تنها تفاوت آنها در منابع  بایو گرم و خشک تقر یسرد و کوهستان میاقل یمعمار یارهایکند . مع

سرد از سمت داخل فضا  میبنا و در اقل یرونیب تمنبع از سم نیگرم و خشک ا میباشد که در اقل یحرارت دهنده م

جداره بتواند به عنوان منبع  نیا نمود تا ادیرا ز وارهایقطر د ییبه کمک مصالح بنا میاقل نیدر ا دیباشد . لذا با یم

 . دیحرارت داخل بنا عمل نما رهیذخ

داخل ساختمان  یدما لیقطور ، گرما و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعد یوارهاید

 با استفاده از ای ای یعیشود تا به شکل طب یمناطق تا حد ممکن تالش م نیا یبوم ی. در معمار دینما یکمک م

 ، بنا را گرم نمود . واناتیحضور ح ایاز حضور افراد ، پخت وپز  یناش یو گرما یبخار

 مسطح ی. بام ها۷

غالبا  یدار و در مناطق کوهستان بیش یبام ها یالبرز دارا یسلسله کوهها یشمال یها هیدر کوهپا یسنت هی ابن

 مسطح هستند .
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مسطح بهترند چرا که آب باران را به  یراتب از بام هادار در صورت مناسب بودن پوشش آن به م بیش یها بام

بودن پوشش بام ، قدرت آن در برابر رطوبت و باران  یدر صورت کاهگل یکنند . ول یبام دور م یسهولت از رو

گردد  یبرف وارد سقف کاهگل م یجیاز ذوب تدر یخواهد شد . چرا که آب ناش فیتضع اریبرف بس ژهیو به و

کنند و با  یپارو م یبام نیچن یبه محض بارش برف ، آن را از رو لیدل نیگردد . به هم یدار م و بنا مرطوب و نم

 یآن مجددا متراکم و سوراخ ها یکشند تا پوشش کاهگل یو کوچک ، بام را دوباره غلتک م یسنگ یغلتک

 . ردندشده در اثر نفوذ آب مسدود گ جادیا

بام ازآن به عنوان  یبرف بر رو یچرا که با نگهدار دینما ینم جادیا یسرد مشکل میمسطح در اقل یبام ها انتخاب

 یدرجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده م نیخارج که چند یهوا ادیز یدر مقابل سرما یحرارت قیعا

داخل و خارج بنا خواهد  یفضا نیب یق مناسبیدارد ، عا یاسکلت خرپا که کاربرد انبار ریز یفضا نیشود و همچن

 است . تیبنا حائز اهم یحفظ گرما یبرا میاقل نیبود . لذا دو جداره بودن سقف بنا در ا

 مصالح نوع

از مصالح موجود در  یمیاقل یحوزه ها ریمانند سا یدر مناطق سرد و کوهستان یسنت هیمورد استفاده در ابن مصالح

 یبنا را در فضا یردار باشند تا گرمابرخو یخوب یو مقاومت حرارت تیاز ظرف دیمصالح با نیاست. ا میآن اقل

 . دیآن حفظ نما یداخل

و  یچوب یها ریچوب ، مالت کاهگل ، خشت و آجر ( و پوشش سقف و بام از ت ایاز سنگ )  هیابن نیبدنه ا لذا

نقاط ،  یکنند و در برخ یبنا استفاده م یساز یپ یبرا یبرا نیباشد . از سنگ و مصالح مقاوم و سنگ یکاهگل م

 یمناطق ، به طور کل نیا هی، هر چند ابن درو یاز رطوبت به کار م یریجهت جلو گ نیبا مصالح سنگ ینیچ یکرس

 شوند . یبنا م نیزم ی، بر رو

 ۹۵رشته کوه زاگرس و در  یاطراف آن واقع در منطقه غرب یتوان از شهر جوانرود و روستاها یرابطه م نیا در

موزون و هماهنگ به کل  ییمای، س یسنگ یمنطقه ساختمانها نید . در اشمال غرب کرمانشاه نام بر یمتر لویک

وجود دارد و به  یمنطقه کوهستان نیا ربه بافت روستاها داده است . سنگ که به وفور د نیبافت شهر و همچن

پر باران  سرد و نسبتا یمیمنطقه اقل نیرود . در ا یقطور ساختمان ها به کار م یوارهایقواره در د ایصورت الشه و 

 دیجد یشده است . هر چند که بام اغلب ساختمان ها ها دهیپوش یو کاهگل یچوب ری، بام ساختمان ها مسطح و با ت

 است . یروانیو پوشش ش یچوب یخرپا یرادر جوانرود دا

 ییو روستا یشهر کالبد

شکل گرفته است .  دیشد یدر جهت مقابله با سرما یسرد و کوهستان یمیحوزه اقل ییو روستا یشهر بافت

 عبارتند از : میاقل نیدر ا ییو روستا یبافت شهر یها یژگیو

 . بافت متراکم و فشرده۰

 کوچک و محصور ی. فضاها۱
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جهت استقرار و گسترش شهر و روستا و  یکننده  نیی) به عنوان عوامل تع نیاز جهات آفتاب و زم یری. بهره گ۲

 آنها ( یمایس

 نیط تراز زمبه موازات خ کی. معابر بار۱

و کوران هوا ، بنا  یاز اتالف حرارت یریبه منظور جلوگ رانیدر ا یمنطقه سرد و کوهستان یمیاقل طیتوجه به شرا با

با  یگرم مسکون یشوند تا سطح تماس فضاها یها به صورت متراکم و فشرده و متصل و در کنار هم ساخته م

و  ندیرا محصور نما گریکدیکه  رندیگ یمنار هم قرار ک یبنا ها طور نی. همچن ابدیسرد خارج کاهش  طیمح

کم گردد و تابش  یشهر یباد سرد به داخل فضاها انیتا حد امکان کوچک شوند تا نفوذ جر یشهر یفضاها

 لیسرد آنها را تعد ی، هوا یکوچک و محصور شهر یبه فضاها هیگرم ابن یوارهاید یحرارت از سطح خارج

 . دینما

 

استفاده بهتر از حرارت و  یبرا کیمعابر کم عرض و بار ینوع شهرها ، طراح نیدر ا گرید قابل مشاهده نکته

ها و رو  یدر وسط دامنه بلند یستیز ی، مجتمع ها مینوع اقل نیاز تبادل گرما و سرما است . معموال در ا یریجلوگ

حجم  شیو افزا یبدنه شمال یها وارهید یحرارت تیآن به منظور باال بردن ظرف یرو ای نیبه جنوب و در داخل زم

 لیدره اوال خطر س نی. در واقع در صورت استقرار روستا در پائ ابندی ی، استقرار م یرونینسبت به سطح ب یداخل

شدت سرما به  شیبه دره ها باعث افزا نیسرد سنگ ینفوذ هوا ایروستا وجود خواهد داشت . ثان یو نابود یزیخ

روستاها و  کهیباشد در حال یقرار گرفته و سرد م هیکوه همواره در سا یبهه شمالشد . ثالثا ج اهدهنگام شب خو

 ی، رو به دره و در آفتاب بنا گردند . رابعا به علت فزون دیجهت حداکثر استفاده از تابش خورش دیشهر ها با

 نیقسمت پائ خانه ها که در ودو ر یبه منابع آب یکوه و دسترس یو شدت باد در باال نیزم یها یناهموار

 باشد. ینم حیکوه صح یبر باال یو شهر ییهستند ، استقرار بافت روستا یارتفاعات جار

 


