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  چکیده 
موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در علوم و حرفه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مطرح شده و ریشه آن 

موضوعاتی چون گرمایش عمومی کره زمین، . ی باشددر بحران های زیست محیطی و نیز مصرف بی رویه انرژی های فسیلی در جهان م
رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین که خود عامل گرمایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاک همه و همه به تشدید فعالیت 

بر این اساس، بحث  .های جدی علیه تخریب روزافزون محیط زیست و استفاده بی رویه از انرژی های محدود فسیلی منجر شده است
ن ها و کالبد شهرها براساس اقلیم پیرامون خود موضوع روز بوده و تبدیل به گل سرسبد محافل و همایش های احی صحیح ساختماطر

  . علمی جهانی در زمینه معماری و شهرسازی شده است
، توجه به طراحی بناها و یزمان ایرانشمالی و نیز کشور عز در این راستا با توجه به گستردگی اقلیم سرد و خشک در نیمکره

کالبد شهرهای اقلیم سرد و خشک که از مصرف کنندگان عمده انرژی های فسیلی به شمار می روند، می تواند بخش عمده ای از مصرف و 
و خشک و به ویژه هدف از این مقاله بررسی شرایط اقلیمی منطقه سرد . در نتیجه کاهش آلودگی های ناشی از مصرف آن ها را تقلیل دهد

شهر تبریز به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرهای موجود در این اقلیم ایران، و به تبع آن بررسی راهکارهای طراحی کالبد بناها و شهرها 
تابخانه ای در این مقاله شیوه ک. متناسب با این اقلیم می باشد تا بتواند نقش چشمگیری در مسایل یاد شده و بحث توسعه پایدار ایفا نماید

و میدانی برای بررسی مطالب انتخاب شده و امید است که نتایج مطلوبی در کاهش مصرف انرژی های فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگی و 
  . گرمایش منطقه ای و جهانی به همراه داشته باشد

  
  کمناطق سرد و خش، نساختمامعماری  ،کالبد فشرده، توسعه پایدار ،اقلیم :واژه های کلیدی

                                                 
 آزاد اسالمی واحد شبستردکترای شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه ، فوق لیسانس معماری -1
  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ،دکترای شهرسازی، فوق لیسانس معماری -2
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  مقدمه

موضوع اقلیم در بحث توسعه پایدار، از مباحث اساسی 
 ، صرفهچرا که موضوع توسعه پایدار. باشدو تعیین کننده می 

ی های فسیلی و تجدید جویی در مصرف انرژی، خصوصاً انرژ
به ناپذیر بوده و لذا، طراحی اقلیمی بناها و کالبد شهرها، نقش 

سوخت و در نتیجه  و تعیین کننده ای در کاهش مصرف سزا
  . آینده خواهد داشت نسل هایحفظ آن برای 

بومی در هر اقلیم، به روشنی  های ساختمانبا مطالعه 
بومی، کامالً  های ساختماناین نکته حاصل می شود که تمامی 

انرژی بر اساس اصول اقلیمی و در جهت استفاده حداکثر از 
ده، طراحی و طبیعی و مقابله با سرما و گرمای آزار دهن های

کامل با فرهنگ مردم هر  به طوره شده اند که این امر ساختمان
منطقه همسو بوده و معماری بومی و بوم آورد تعریف شده 

 .)1(است

فسیلی  انرژی هایو امکان استفاده از  فن آوریظهور 
مکانیکی، حدود دو سده، اختالالتی در طراحی  دستگاه هایو 

شهر ها پدید آورده است و از این  یژهبه واقلیمی و بومی بناها و 
از  رهگذر، موضوع استفاده بیش از حد از منابع انرژی فسیلی

و از سوی دیگر آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف  یک سو
  . موضوعی جدی و تهدید کننده در آمده است به صورتآن، 
در بحث توسعه پایدار، توجه مجدد به امر طراحی اقلیمی و      

به معماری و شهرسازی بومی، مطرح شده و دست بازگشت 
امر معماری و شهرسازی را به پرداختن  متخصصان اندرکاران و 

   .جدی به این امر دعوت می نماید
فوق الذکر، به بررسی کالبد  مسایلدر این مقاله، بر اساس      

شهرهای مناطق سرد و خشک و عوامل مؤثر در طراحی بناها 
و راهکارهای طراحی اقلیمی شده خته در این اقلیم، پردا

و تجزیه و تحلیل قرار متناسب با اقلیم سرد مورد بررسی 
اقلیمی طراحی برای د توانهکارها، می این را .خواهد گرفت

راه ، ستشهرهایی همچون تبریز که در این اقلیم قرار گرفته ا
ا را در جهت توسعه پایدار گونه شهره بوده و کالبد اینگشا 

  .دشکل ده
  

  
  روش بررسی

بررسی در مقاله حاضر، بیشتر روش تحلیلی و روش     
اطالعات آن به شیوه کتابخانه ای و استفاده از و توصیفی بوده 

منابع و اطالعات موجود در کتب و مقاالت و نیز اطالعات 
جمله اداره هواشناسی شهر  ازموجود در سازمان های ذیربط، 

ابتدا راهکارهای طراحی  در واقع،. تبریز جمع آوری شده است
بناها در اقلیم سرد مورد تحلیل قرار گرفته که در این راستا، 
یک شهر باستانی و یک روستا در اقلیم سرد و خشک معرفی 

ها با توجه به اقلیم بررسی شده است و  شده و بافت و کالبد آن
سپس توصیفی از شرایط آب و هوایی شهر تبریز، به عنوان 

 به کارت گرفته که جداول و نمودارهای شهری سردسیر صور
سخت آن  زمستان هایرفته مؤید آب و هوای سرد این شهر و 

در این بخش، کاربرد هر یک از جداول و نمودارها به  .می باشد
تفکیک شرح داده شده است و در نهایت این راهکارهای 

 به طورمطروحه، جهت استفاده در شهر تبریز توصیه شده و 
  .ستبحث قرار گرفته ا مبسوط، مورد

  

  کالبد شهرهای سرد و خشک -1
  تأثیر شرایط اقلیمی در طراحی شهری  -1-1

شرایط اقلیمی، تأثیر مستقیمی بر شهر سازی و بافت شهر      
کار . دایجاد شرایط آسایش در شهر می شو گذاشته و باعث

 سامان دهی طراح و شهر ساز استفاده از عناصر اقلیمی از طریق 
مهار کردن اقلیم و استفاده از آن از طریق جهت  ،ر شهریعناص

 ساختمان، انتخاب ارتفاع مناسب جداره شریان هاگیری درست 
و استفاده از گونه های  خیابان ها، تعیین عرض درست ها

  . مناسب گیاهی و غیره است
در این بخش تأثیر اقلیم و عناصر طبیعی بر شهردر نواحی      

و از مجموع این مطالعات نتایجی  گرفتهرار سرد مورد مطالعه ق
  . خواهد آمد به دستدر زمینه طراحی 

  

  تابش و سایه -1-2
در اقلیم سرد استفاده از حد اکثر تابش آفتاب، به دلیل      

سرمای شدید بسیار مهم می باشد و این تنها در صورتی ممکن 
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رد است که بتوان انرژی خورشیدی را مهار و از آن در مواقع س

  . سال استفاده نمود
ایجاد شرایط آسایش نه تنها در داخل بنا بلکه در اطراف و      

در آب و هوای سرد بناها از . ها نیز بسیار مهم است بیرون آن
پیاده رو ها و  هم فاصله می گیرند تا روی هم سایه نیندازند و

جهت گیری . یی با پهنای متوسط ایجاد می کنندخیابان ها
باید به گونه ای باشد که در بیشتر ساعات آفتابی روز  خیابان ها

  . از تابش نور خورشید بهره گرفته و در سایه نباشند
  :به دو دسته تقسیم می شوند خیابان ها

جنوبی و  –هایی هستند که اصوالً شمالی  دسته اول آن -
غربی هستند و شهر را به صورت شطرنجی  –شرقی 

 . تقسیم می کنند

شرایط آب و هوایی و زمین  وارض زمین،عدسته دوم از  -
 –شمالی  محورشناسی تبعیت کرده و ممکن است از 

جنوبی انحراف پیدا کرده و مثالً به صورت مورب از 
ل شرقی به جنوب غربی و یا از شمال غربی به اشم

  .)2(جنوب شرقی کشیده شود
  
  باد -1-3

ی مهم باد هستند ویژگی هااز  دامنهجهت، سرعت و     
. ها است حقیقت تفاوت بادها در جهت و سرعت وزش آنو در 

رشته . بادها تحت تأثیر چند عامل جغرافیایی نیز قرار می گیرند
اد تأثیر ــای بــبر جهت باد و سطوح وسیع آب بر دم کوه ها

   . می گذارند

زمین وسیع سرعت بادها را افزایش و  دشت های    
د باعث از بین که پستی بلندی و شکستگی بسیار دارن هایی

 دامنهامروزه ازداده های مربوط به جهت و . رفتن باد می شوند
و سرعت در موارد زیادی نظیر جهت گیری بافت شهر و انتخاب 

یابی صنایع دودزا و انتخاب محل پنجره  مسیر فرودگاه و مکان
  .)3(و احداث باد شکن ها و غیره استفاده می گردد ساختمان

مطالعه این ، ر طراحی شهریبه دلیل تأثیر باد د    
ضرورت اجتناب ناپذیر در آمده عنصر اقلیمی به صورت یک 

  .)1شکل ( است

 
  

بلندی و شکستگی باعث از بین رفتن   ،پستی -1شکل 

  .شود باد می

  کنترل روش های
یابی شهر باید در نیمه پایینی ارتفاع و در خالف  مکان

مناسب باز ی شهر باید به سوی بادها. جهت باد انتخاب شود
وقتی که  به خصوص. بوده و جلوی بادهای نامطلوب را بگیرد

شبکه . و خوشایند کامالً مشخص استجهت بادهای سرد 
کوچه و خیابان یک شهر کانالی برای جریان هوا بوده و در آب 

ی موازی جریان خیابان هامثالً  .و هوای شهر نقش مهمی دارند
  .هوا را تشدید می کنند

کنترل باد این است که کوچه ها و  ش هایرواز جمله 
مثالً . به گونه ای باشند که باعث ایجاد تونل باد نشود خیابان ها

می توان کوچه ها را با عرض متوسط و به صورت نا منظم 
. همانند سدی در مقابل باد باشند شکستگی هاطراحی نمود تا 

و دمای می کند رطوبت را در خود حفظ  ،ی باریکخیابان ها
فضاهای . محیط پیرامون خود را در طول روز کاهش می دهد

باید به گونه ای طراحی شوند که گردش  میدان هاعمومی مثل 
هوا در تمام طول سال به حداقل خود برسد و دارای حداقل 
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غربی و متوسط ارتفاع لبه در  –شرقی  محورارتفاع لبه برای 
  .)4(های درجه دو باشد محور

که جلوی بادهای  داشگونه ای ب باد شکن ها باید به
د اما جلوی بادهای خنک تابستان را مسدود زمستانی را بگیر

کمترین سرعت باد در فاصله حدود سه یا چهار برابر . نکند
بلندی دیوار مشاهده می شود که البته سرعت باد به میزان 

هرچه مقاومت دیوار بیشتر باشد . نفوذ دیوار نیز بستگی دارد
 کوتاه ترسرعت باد  حداقلفاصله نقطه ) فوذ تر باشدغیر قابل ن(

می توان مشاهده نمود که . و کاهش سرعت آن بیشتر می شود
شیب سقف یکسان  و ی که طول، بلندیهای ساختمانباد بر 

  . دارند، تأثیر مشابهی دارد
چیدمان بناها باید به گونه ای باشد که جریان هوا را 

همچنین . اد گرد باد نشودبه راحتی هدایت کند و باعث ایج
ی بلند باید تجزیه و تحلیل شود و به خاطر های ساختمانتأثیر 

ن کوتاه در سایه بادی یک ساختماسپرده شود که اگر یک 
بلوک بلند قرار گیرد باد در خالف جهت وزش خود به سمت 

به صورت ردیفی و  ها ساختماناگر . کوتاه می وزد ساختمان
باد را  حداکثردر بین ردیف بناها پشت سر هم قرار گیرند 

 .پس بهتر است به صورت متناوب چیده شوند .خواهیم داشت
   )2شکل (

  
  ها در هدایت باد نساختماچیدمان  -2شکل 

  .بسیار مؤثر است
  

سطوح . نیز بسیار مهم است شریان هاجنس مصالح 
بسیار صاف و فرش نشده جریان باد را تشدید می کند بنابراین 

  . تاً زبر مثالً آسفالتی بهتر استسطوح نسب
می باشد، چراکه  سنگ فرشسطح،  مناسب تریناما 

گرم  آسفالت باعث ایجاد جزایر گرمایی شده و در تابستان باعث
  .)5(شدن هوای شهرها می گردد

  

  تهویه -1-4
به علت برودت هوا در اکثر فصول سال در ناحیه سرد 

و تنها در دوره . نمودو خشک از تهویه تا حدامکان باید پرهیز 
 شریان هاعرض متوسط . کوتاهی از تابستان نیاز به تهویه داریم

و بافت نیمه فشرده شهر خود باعث ایجاد تهویه طبیعی می 
به سوی بادهای مطلوب  خیابان هاهمچنین جهت گیری . شود

  . نیز خود عامل مهمی در تهویه شهر به شمار می آید
  

  آب و پوشش گیاهی -1-5
پوشش گیاهی نه تنها برای بهتر کردن شرایط  آب و

فیزیکی بلکه برای کمک به شادی روانی و بصری عنصر مهمی 
از این عنصر هم در طراحی شهرها و هم خانه ها استفاده . است

تعدیل دمای هوا و سالم سازی  بهپوشش گیاهی  .می شود
پوشش . محیط کمک کرده و در کنترل باد نیز سهم مهمی دارد

به صورت های مختلف درخت، درختچه، پوشش زمینی،  گیاهی
بلکه به  ساختمانیک  ریزاقلیمگیاهان خزنده و غیره نه تنها به 

  . یک شهر هم کمک می کند ریزاقلیمبهبود 
در نواحی سرد باید دقت شود که کاشت گیاهان باعث 
ایجاد سایه در فصول سرد نشود و از طرفی جلوی باد نامطلوب 

درختان خزان دار به عنوان پناهگاه تابستانی در  ).6(را بگیرد
این درختان که برگ خود را . مقابل تابش آفتاب مناسب هستند

در پاییز از دست می دهند برای جذب بهتر نور خورشید در 
در کاشت انبوه درختان به نحوه . مناسب هستندزمستان نیز 

  . ها باید بسیار دقت کرد کاشت آن
ها بسیار  از کاشت مستقیم آنکاشت متناوب درختان 

در نتیجه بهتر  .دست چرا که باعث انحصار باد می شوبهتر ا
است که کمربندی از درختان همیشه سبز به عنوان بادشکن از 
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شمال غربی به جنوب شرقی کاشته شود و برای بهره گیری از 
تابش خورشید درختان برگ ریز در سمت شرق و غرب و 

  . ده شوکاشت ساختمانجنوب 
  میراهکارهای طراحی شهری بر اساس عوامل اقلی -2

با توجه به شرایط سخت زیست در مناطق سرد بحث 
و شکل مراکز شهری نواحی  ریخت شناسیو تحقیق در مورد 

این نواحی آب و هوایی با فصول . سرد ضروری و مفید می باشد
مرطوب کوتاه بیشتر در نواحی خاورمیانه، آسیا و اروپای 

فیایی باال و مال امریکای شمالی، عرض های جغراشمالی، ش
موجود در  زیستگاه های .به چشم می خورد باالتر از خط استوا

این نواحی به قدمت دیگر نواحی نیستند چرا که شهر نشینی 
  .ه استبعد از تمام نواحی به نقاط سرد رسید

از جمله تدابیری که مردم برای مقابله با آب و هوای 
استفاده از حداقل  .ه اندنواحی به کار گرفت نسرد و خشن ای

سطوح خارجی برای حداقل افت گرمایی و به حداقل رساندن 
. حجم بناها برای کم کردن نیاز به تجهیزات گرمایی است

می  الااعم زیستگاه هاکه آب و هوای خشن بر  محدودیت هایی
باعث شده که به راهکارهای جدید در طراحی شهری  کند

گرفته شده در  به کارو تدابیر  نتایج حاصل. شوددست یافته 
طراحی، در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه آورده 

  .شده است
  

  موقعیت - 2-1 
شمالی  شیب هایجنوبی در نیمکره شمالی و  شیب های –الف

  .در نیمکره جنوبی
 عوارض زمین درباال در نقشه های راهبرد استفاده از      

. تاریخی به وضوح به چشم می خورد زیستگاه هایز بسیاری ا
جذب نور خورشید و قابلیت  حداکثرجنوبی به خاطر  شیب های

از مشاهده مراکز . استفاده از مزیت زمین گرمایی ارجحیت دارند
شهری ناحیه آب و هوایی سرد و خشک می توان دریافت که 

. ستهر چه شیب انتخابی تندتر باشد هوای آن ناحیه سردتر ا
  :دالیل انتخاب این موقعیت به ترتیب زیر است

  .افزایش سطح جذب نور خورشید  -
  .) سایه ترکیبی و انفرادی(کاهش سایه  -

 .استفاده از مزایای گرمای زمین با استفاده از زمین پناهی  -

قرارگیری در نیمه پایینی ارتفاع و در صورت امکان پشت  – ب
  .به باد
  : زیستگاه به دالیل زیر است انتخاب این موقعیت برای     

  .محافظت در مقابل باد در ارتفاع های پایین  -
  .بخش های پایینی دهکدهاستفاده از جریان هوای گرم در  -

وله ــبه عنوان نمونه با بررسی نقشه های ماس
جنوب  –ده می شود که شهر در یک شیب جنوب ــمشاه

ی شهر باستان. استه شده ساختمانشرقی و با شیب متوسط 
کیلومتری جنوب شرقی پکن در  950در  "آن–چانگ"

  .پایینی شیب واقع شده است قسمت هایدر ) 3شکل (چین

  

  
شهر باستانی چانگ آن با پالن فشرده  - 3شکل 

  و منطقه سردسیر
  تراکم - 2-2

در طراحی در بیشتر نواحی آب و هوایی سرد از تراکم 
) شیببسته به (وابسته کم تا فشرده به شکل مجموعه ای 

تراکم باید تا اندازه ای باشد که واحد های . می شوداستفاده 
تمام . مسکونی مانع از رسیدن نور خورشید به یکدیگر نشوند

مراکز شهری مطالعه شده نواحی سرد تراکم باالیی دارند و 
واکنشی در مقابل  راهبردها نشان می دهد که این  شکل آن

فیزیکی بهتری برای دوره های سرد این نواحی است و شرایط 
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باال موجود  راهبرددالیل زیر برای  .)7(سکونت فراهم می آورد
  : است

   .برای کاهش نسبت سطح به حجم -
ی دسته بندی شده و مجموعه ای های ساختماناستفاده از  -

 .منظور کاهش افت حرارتی  به

 .کاهش سطح تماس شهر با باد زمستانی -

 .کاهش سایه مرکب و تکی  -

  .گرم و راحت داخلی و خارجی ایجاد فضاهای  -
به شکل فشرده و نیمه  زیستگاه هادسته بندی : مثال     

ی مراکز ویژگی هاو بدیهی ترین  مهم ترینفشرده یکی از 
به عنوان مثال در ماسوله تراکم . شهری آب و هوای سرد است

شکل نیمه  "آن-چانگ"و در  )4شکل (نیساختمازیاد 
   .نمودراکم را می توان مشاهده ــمت

  

  ماسوله –4شکل 

  ریجهت گی -2-3
 وجهت جنوب به جنوب شرقی زیستگاه مناسب است      

موجب ایجاد فضاهای جاذب نور خورشید در ساعات اولیه صبح 
این جهت برای نمای . فضاهای جنوبی ایده آل هستند. می شود

عوامل . و ورودی اصلی نیز بسیار مناسب است ساختماناصلی 
  : ین جهت عبارتند ازانتخاب ا

  .برای استفاده از نور خورشید  -
  .برای افزایش جذب گرما  -
  .برای محافظت در مقابل بادهای غالب شمالی   -

از قرار دادن فضاها در جهت شرقی و شمالی بنا باید 
اجتناب شود تا استفاده از فضاهای سایه دار و سرد به حداقل 

احی بسیار سرد و فضاهای غربی برای دوره ها و یا نو. برسد
از نور  حالی کهدر (تهویه در بعد از ظهر  حداکثراستفاده از 

 زیستگاه ها بیشتر . به کار می رود) مستقیم جلوگیری می شود
 آزمایش. ات باال انتخاب شده انددر ناحیه سرد و خشک در جه

انتخابی ناحیه سرد و  زیستگاه هایزیادی که در مورد  های

ن می دهد که این جهت گیری ها کامالً نشا یافتهخشک انجام 
در شهرهایی مثل  به خصوص ویژگی هااین . کار آمد است

ها تابش خورشید نقش  که در آن "ماسوله"و  "آن- گچان"
  . وضوح مشاهده می شوده مهمی در شکل شهر داشته، ب

  
  شریان ها  -2-4

جنوبی و  –ا جهت شمالی بباید متوسط و  شریان هاعرض      
از دیوارهای شمالی کمتر  حالی کهدر  ،غربی باشد –ی یا شرق

استفاده می شود در ناحیه آب و هوایی سرد و خشک سعی و 
ی شریان هاجهت . کوشش زیادی برای کاهش سایه می شود
در بعضی نواحی . اصلی باید مخالف وزش باد زمستانی باشد

  . استفاده از قابلیت زمین گاهی بسیار کارآمد است
ین صورت که سقف یک سری بناها به عنوان مسیر به ا     

باال اهداف زیر دنبال  راهبرددر . عمومی پیاده استفاده می شود
  : می شود
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  .کاهش سایه اندازی روی سازه برای افزایش جذب گرما  -
  .ی روبه آفتابشریان هاایجاد   -
در جهت جنوبی و  به خصوص شریان هاکاهش سایه در  -

  .یخبندان  کاهش 
  .أثیر  بادهای زمستانی کاهش ت  -
 ایجاد فضاهای داخلی گرم در شهر در طول دوره های   -

  .بسیار سرد 
. گرفته شده است به کار "آن-چانگ"باال در  راهبرد: مثال     

ارتباط  عوارض زمینبا رشد شهر و  شریان هادر ماسوله جهت 
سقف بناهای زیرین بوده و  شریان هابیشتر . دو گانه دارد

  .م پیاده روها را از باد زمستانی مصون می داردحجو  شریان ها
  

  فضاهای باز -2-5
اندازه و تناسب فضاها به میزان نیاز به جذب نور خورشید  - الف

  . و جلوگیری از باد بستگی دارد
اندازه و تناسب فضاهای باز در نواحی سرد در میزان      

یار آسایش نقش مهمی ایفا می کند و در تعیین شکل شهر بس
  : هدف استفاده از این عناصر عبارتند از. مهم است

  .افزایش جذب گرما  -
  .کمک به مهار باد غالب   -
گیری مکانی این فضاها باید در سمت شرقی و  جای – ب

این عناصر برای طراحی اقلیمی و راحت . جنوبی توده باشد
فضاهای باز بسیار مهم بوده و شکل شهر را تحت تأثیر قرار می 

  : دالیل استفاده از این عناصر عبارتند از. دهند
   .افزایش جذب نور خورشید از ساعات اولیه صبح -
  .کاهش سایه مرکب و تکی در فضاهای باز  -

این . این فضاها بین مجتمع های مسکونی پراکنده شود -ج
ناحیه سرد و خشک قابل  زیستگاه هایموضوع در تمام 

می کند تا انرژی  پراکندگی این فضاها کمک. مشاهده است
خورشید به خوبی پخش شود و تعادل فضاهای پر و خالی در 

این . مسیرهای پیاده رو باعث راحتی عابرین پیاده می شود
  : به منظور راهبرد

پرهیز از افزایش و ایجاد بادهای سرد در فضاهای داخلی   -
  .، می باشدکاهش توده های سرد وشهر 

وبی قرار گیرد و برای فضاهای باز خصوصی در سمت جن -د
نور خورشید . جذب بهتر نور خورشید تا حد امکان بزرگ باشد

عامل مهمی در تنظیم آب وهوای نواحی شهری است و 
جلوگیری از ورود نور خورشید در بسیاری از بناها باعث ایجاد 

های جنوبی  حیاط. فضاهای سرد داخلی در غروب می شود
اهای شهری در نواحی نقش مهمی در معتدل  نگه داشتن فض

  : عبارتند از راهبرددالیل این . سرد بازی می کند
  .جذب بهتر انرژی خورشید در طول روز -
  .تر در هنگام غروب  ایجاد فضاهای داخلی گرم  -

 "ماسوله"و  "آن–چانگ"در بیشتر نواحی سرد، مثل : مثال     
گیر بوده و در مقابل باد به خوبی  فضاهای باز عموماً آفتاب

این فضاها معموالً با تمرکز کمی در سرتاسر . حافظت شده اندم
 "آن–چانگ"واحد های مسکونی در. پخش شده اندشهر 

اما در ماسوله برای  ،های آفتابی و مجزایی دارند معموالً حیاط
. هستند زیریسقف خانه  ،ها حیاط ،جذب نور خورشید بیشتر

فاده از نور شیب جنوبی به شهر اجازه می دهد که حد اکثر است
  . دخورشید را داشته باش

  
  سرد اصول طراحی اقلیمی بناها در اقلیم 

ها در هماهنگ  در این بخش مواردی که توجه به آن
و محیط مسکونی با شرایط اقلیمی ضروری  ها نساختماسازی 

های صورت گرفته  بررسی. است مورد بررسی قرار خواهد گرفت
با طراحی هماهنگ با نشان می دهد که حتی در اقلیم سرد 

اقلیم می توان در بخش اعظمی از سال شرایط حرارتی فضاهای 
  . طبیعی در حد آسایش تعدیل کرد به طورداخلی را 

  

  چیدمان
بهتر است بناها به صورت فشرده و منفرد در کنار      

هایی که باعث ایجاد تونل باد و  یکدیگر قرار گیرد، از چیدمان
 –بناها جهت شرقی . )8(رهیز نمودیخبندان می شود باید پ

غربی داشته و فاصله بین بناها به گونه ای باشد که بیشترین 
میزان جذب نور خورشید را داشته و کمترین سایه ترکیبی را 
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در ارتباط با نیاز به جذب ) حیاط(اندازه فضاهای باز . ایجاد کند
 نور خورشید و جلوگیری از باد است و بیشتر در جنوب تا شرق

د تا بنا از نور خورشید بیشتر استفاده گیر می یجا ها محج
  . کند و از ایجاد حیاط مرکزی به علت ایجاد سایه پرهیز شود

به تأثیر  اقلیم ریزدر  ،دقت در چیدمان داخلی بنا
چیدمان فشرده همراه با چند فضا در زیر زمین . دارد سزایی

شبکه . برای استفاده از گرمای زمین بسیار مناسب است
فضاهای روباز . بین فضاها باید به حد اقل برسد دسترسی ها

مثل گاراژ را باید در سمت غربی بنا قرار داد تا به عنوان عایقی 
از جهتی که آفتاب کمی می (برای خروج گرما و ورود سرما 

بهتر است لوله های آب و فاضالب در خارج دیوارها . باشد) گیرد
  . دیوارهای شمال غربی و جنوب شرقی قرار گیرد به خصوص

  

  فرم کالبدی بنا
بهره گیری بهینه از انرژی تابشی خورشید  مورددر 

کشیده با نمای جنوبی بزرگتر  شکلی ساختمانالزم است که 
درجه به  5/12درجه به سمت جنوب شرقی تا  5/12با انحراف (

شته دا کوچک ترغربی  –و نمای شرقی ) سمت جنوب غربی
سی سطح جانبی و میزان تراکم پالن ابنیه دیده ردر بر. باشد

می شود که همه بناهای مسکونی کهن دارای پالنی فشرده و 
فته می باشد به گونه ای که اگر با پالن اسطح جانبی تقلیل ی

ردد ــوب مقایسه گـبناهای مسکونی بومی مناطق گرم و مرط
ا پی ــجانبی بنبه اصل تراکم پالن و کاهش سطح  به وضوح
چنین ویژگی در معماری کویری کشور نیز دیده  .)9(می بریم
جهت استقرار بناها در اقلیم سرد، استاد  مورددر . می شود

ریشه سانسکریت به معنی (محمد کریم پیرنیا، از اصطالح رون
راسته سخن گفته است که در جهت شمال شرقی ) مخزن اسرار

ایی مثل تبریز پیشنهاد شده به جنوب غربی بوده و برای شهره
  .)10(است

کثر اتالف حرارت در فصل سرد احد این کهبا توجه به 
اکثر کسب حرارت در فصل گرم سال ازطریق سقف و حد

ن صورت می گیرد لذا پیشنهاد می شود با کاهش ساختما
و ) چندین طبقه های ساختمانتوصیه به احداث (سطح بام 

ها را کاهش  جانبی آنسطح   ساختمانطراحی فشرده پالن 

ن و ساختما تا از این طریق تأثیر عوامل اقلیمی برشود داده 
عالوه بر طراحی پالن فشرده الزم . اتالف حرارت آن تقلیل یابد

 ساختمانار خارجی دحرارتی مناسب در ج عایق هایاست از 
و نیز تدابیری اتخاذ گردد تا تأثیر بادهای  )11(شوداستفاده  ها

که نقش مهمی در اتالف حرارت بنا دارد  ساختمانسرد بر روی 
  . کاهش یابد

  و تناسبات بناجهت گیری 
این منطقه خانه ها یک بخش  بومیدر بناهای 

یی که در تابستان اتاق هاتابستانی و یک بخش زمستانی دارند 
مورد استفاده قرار می گیرد در سمت شمال بنا قرار دارد تا 

شد و خود به عنوان مانعی برای ها همیشه در سایه با سطح آن
در . دخش های داخلی خانه در زمستان باشنفوذ سرما به ب

در سمت جنوب واقع شده اند تا  اتاق هابخش زمستانی خانه 
جهت . حداکثر استفاده از انرژی تابشی خورشید را داشته باشند

 ساختمانجنوبی ایده آل بوده و برای نمای اصلی و ورودی  
رای بهره گیری بهینه از انرژی تابشی خورشید ب . مناسب است

الزم است که ) شدکه قبالً ذکر  همان طور(دراین منطقه 
کشیده با نمای جنوبی بزرگتر و با انحراف  شکلی ساختمان

درجه به سمت  5/12درجه به سمت جنوب شرقی تا  5/12
در جهت  1/1تا  3/1به  1جنوب غربی داشته و دارای تناسبات 

  .) 5شکل (بی باشد غر –شرقی 
ضلع جنوبی به این علت بزرگتر انتخاب می شود تا 
بتواند میزان بیشتری از انرژی تابشی خورشید را در طول 

، )5(اما بیش از میزان یاد شده در شکل . زمستان جذب نماید
باعث برهم خوردن شکل فشرده پالن شده و مناسب این اقلیم 

  .نمی باشد
  

  بنا یاجزا 
در نواحی سرد باید با دقت  ساختمانتمام اجزای 

میزان . مناسب کمک کند ریزاقلیمطراحی شود تا به ایجاد 
به جنس کف، سقف  ساختمانگرمای نفوذ کننده به یک 

در اوقات گرم روز از این  که دیوارها و غیره نیز بستگی دارد
عناصر به بنا نفوذ کرده و در آن ذخیره می شود و در ساعات 
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تر شدن  و باعث گرم اصر گرما را پس دادهخنک شب این عن

  . دمی شوفضای داخلی 

  

نحوه استقرار و تناسبات طول و عرض  - 5شکل 
  ن در اقلیم سرد و خشکساختما

  سقف
سقف به علت جهت گیری و سطح نسبتاً بزرگ آن 

اشعه . ن می باشدساختمامنبع مهمی در گرفتن گرما در یک 
د ول روز ایجاد می کنای زیادی در طشدید خورشید گرم یها

 آزمایش های. دث افزایش دمای زیر سطح سقف می شوکه باع
مختلف نشان می دهد که حتی اگر دمای محیط اطراف فقط 

دما را از  ددرجه باشد رسانای زیر فضاهای سقف می توان 32
شیب دار  سقف هایدر ناحیه سرد از  .درجه نیز باالتر ببرد 65

شیب سقف به . ان استفاده کردسطح می توما یبا شیب زیاد 
 حداقلمیزان برف و دمای هوا در آن ناحیه بستگی دارد اگر 

درجه باشد می توانیم از سقف مسطح بدون  -20دما تا حدود 
باشد از سقف شیبدار درجه  – 1جانپناه استفاده کنیم و اگر تا 

انحراف باد . استفاده می شود که برف سریع تر آب می شود

دار نیز روش مناسبی جهت کاهش اتالف توسط سقف شیب
  ).12(انرژی است

  
  اقلیم تبریز 

  یوضعیت آب و هوای
های سرد و سخت و  زمستان، ی اقلیمی تبریزویژگی هااز      

طوالنی بوده و چندین ماه از سال زمین پوشیده از یخ و برف 
ها کم است که این به علت  مقدار بارندگی در تابستان. است

که چون سدی  می باشدی غربی ایران وه هاکوجود سلسله 
و  می گرددمانع نفوذ هوای مرطوب مدیترانه ای به داخل ایران 

ها  بارندگی در زمستان. رطوبت را در دامنه خود نگاه می دارد
اکثر به صورت برف بوده و به طور کلی در این منطقه بهاری 

رسی با بر .می سازدزمستان و تابستان را از هم جدا  ،کوتاه
اوقات هوا سرد و %  62اطالعات دما در تبریز در می یابیم که 

از اوقات هوا گرم و اصوالً هوا خیلی گرم نمی  %17بسیار سرد و 
  .از مواقع هوا معتدل است % 21شود و 

  

  درجه حرارت
که تأثیر  می دهدی نشان یبررسی وضعیت دما  

. ددر طی روز بسیار مؤثر باش می تواندتشعشعات خورشیدی 
از  % 33سرد و  بسیار از مواقع % 50بدین معنا که در روز 

ها گرم نمی باشد،  معتدل و هوا در شب % 17مواقع سرد و 
علت این امر تابش خورشید است که در طی روز دمای بیشتری 

تغییرات دما در شب و روز در زمستان زیاد  .می شودرا سبب 
ادتر است، زیرا متفاوت نیست، ولی در تابستان این تفاوت زی

شدت تابش خورشید در تابستان دمای بیشتری را در روز ایجاد 
می نماید و به علت خشکی هوا در تابستان اختالف دما بین 

  )1نمودار ( .شب و روز به وجود می آید
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اداره هواشناسی : خذمأ(1957-85بریز در دوره های شاخص ماهانه ایستگاه هواشناسی ت خالصه آمار درجه حرارت -1نمودار 

  )تبریز
  بارندگی منطقه-1-3

این پارامتر، یکی از عوامل مهم و مؤثر در تأسیسات 
و ریزش ها تأسیسات دفع جریانات ناشی از  به خصوصشهری 
  .نی می باشدساختماو استفاده از مصالح  ها ساختمانپوشش 

، آمار بارندگی و وعموضلذا جهت تجزیه و تحلیل این       
آماری  دورهتبریز در  هواشناسیمتوسط درجه حرارت ایستگاه 

، که نتایج این محاسبات و توزیع شده جمع آوری) 85-1957(
مشخص  1ها و فصول مختلف در جدول  در ماه ریزش ها 

  .گردیده است
، نتیجه این خواهد بود که در یادشدهبا توجه به جدول 

الحی استفاده شود که در برابر بارندگی این اقلیم، باید از مص
خصوصاً بارش برف و یخ زدگی مقاوم بوده و در اثر برودت 

  .هوای زیر صفر ترک نخورد
  

  زوایه تابش خورشید
و  ها ساختماناقلیمی مؤثر در طراحی  مواردعالوه بر 

 اهمیت و مهم مربوط به زاویه تابش حایزشهرسازی، مطلب 

می باشد که در این قسمت با و همچنین وزش باد  خورشید
توجه به اهمیت موضوع موقعیت خورشید که تابع عرض 

  .می باشد مورد بررسی قرار می گیرد جغرافیایی
به که اهمیت زوایه تابش در ایجاد سایه  آن جاییاز     

اهمیت می باشد، با توجه به عرض  حایزخصوص در زمستان 

0538) تبریز(محل مورد نظر  جغرافیایی −= oλ ترین کم
ترین زوایه تابش بیشو ) 27-280(زوایه تابش در اول دی ماه 

  .می باشد) 22-750(در اول تیرماه 
از اطالعات مربوط به زاویه تابش خورشید می توان     

بهره  ساختمانجهت طراحی سایه بان، خصوصاً در ضلع جنوبی 
ت تابش چراکه عمق سایه بان بر اساس زاویه تابش و جه. برد

و لذا در  خورشید در تابستان و زمستان محاسبه می گردد
اختیار داشتن این زوایا، کمک شایانی به طراحی علمی سایه 

  .بان می نماید
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دي بهمن اسفند ارديبهشتفروردين خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر

  
  
  
 

حداآثر مطلق
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  1957- 1985متوسط درجه حرارت و بارندگی ماهیانه ایستگاه هواشناسی تبریز -1جدول 

  اداره هواشناسی تبریز: مĤخذ
 ماه

  
  

  پارامتر

من  دی
به

  

اس
ند
ف

ین  
ورد

فر
شت  

یبه
ارد

 

داد
خر

  

داد  تیر
مر

یور  
هر
ش

  

هر
م

ان  
آب

  آذر  

ویه
ژان

ریه  
فو

س  
مار

یل  
آور

  

وئن  می
ژ

ئیه  
ژو

وت  
ا

مبر  
پتا

س
  

تبر
اک

مبر  
نوا

مبر  
سا
د

  

متوسط درجه حرارت 
)°C(  

  2/1  9/6  8/13  4/21  6/25  26  7/21  4/16 2/11  3/5  صفر  - 3/2

متوسط بارندگی 
  )mm(ماهیانه 

29  5/25  1/47  2/53 7/44  5/17  4/4  3/3  8/8  9/26  3/29  7/18  

  باد
سرعت و جهت باد عامل تعیین کننده ای در انتخاب محل 

 آلودگی هایابنیه، کاربرد آن و همچنین کنترل وضعیت 
تقلیل آثار آلودگی در ابنیه مجاور  روش هایاحتمالی و انتخاب 

  .می باشد
که در ایستگاه  مورددر همین راستا آمار این     

بار در روز  8به صورت  1985تا  1965تبریز از سال  یهواشناس
و قرائت و در دسترس می باشد، جمع آوری و مورد تجزیه 

مشخص شده  2 جدولدر  تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل
  .است

بیشترین باد سالیانه در جهت شرق به غرب و شمال     
 ،باد غالب ،شرقی به جنوب غربی بوده یا به اصطالح هواشناسی

حداکثر سرعت باد مشاهده . باد شرقی و شمال شرقی می باشد
متر در ثانیه برابر  8/23آماری به میزان  دورهشده در طول 

اتفاق افتاده  1985کیلومتر در ساعت در ماه ژوئیه سال  7/85
   .است

در این راستا، می توان چنین استنباط نمود که در     
، باید حداقل انساختماین شهر، در ضلع شرقی و شمال شرقی 

بازشو قرار گیرد تا از نفوذ باد سرد در زمستان به داخل بنا 
همچنین در این جبهه بهتر است دیوارها و . جلوگیری گردد

پنجره ها دوجداره بوده و استفاده از بادشکن مثل درختان 
  .سوزنی برگ نیز در این جهت توصیه می شود

  ساعات آفتابی
طرح و اجرای ابنیه و نوع  این پارامتر در تعیین نحوۀ    

معماری و تأسیسات حرارتی و غیره مؤثر بوده و لذا ساعات 
به صورت حداکثر، حداقل و متوسط ) nواقعی (مشاهده شده 

 3در جدول  n/Nو نسبت  (N) نظریمحاسبه و همراه ساعات 
 .گردیده است ارایه

بررسی ارقام موجود در جدول نشان می دهد که 
های تابستان و  ابی ماهانه مربوط به ماهبیشترین ساعات آفت

همچنین . های زمستان می باشد ها مربوط به ماه کمترین آن
 دورهمالحظه می گردد که حداکثر ساعات آفتابی در طول 

و حداقل  1967ساعت در ماه اوت سال  417آماری به میزان 
و متوسط  1965ساعت در ماه ژانویه سال  46آن به مدت 

ساعت بوده و به همین ترتیب  5/233آماری  دورهماهانه طی 
ساعت در سال  3005بیشترین ساعات آفتابی سالیانه به میزان 

ساعات  2698و کمترین آن به میزان ) شمسی 1352( 1973
حادث گشته و به طور کلی ) شمسی 1364( 1985در سال 

ساعت  4/2808متوسط ساعات آفتابی بر اساس همین جدول 
  .برآورد گردیده است

در دست بودن متوسط ساعات آفتابی، جهت استفاده 
در زمستان بسیار مفید  ساختماناز سایه بان و نیز نورگیری 

توان از وسایلی چون کلکتورهای خورشیدی و  چراکه می. است
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هرچه میزان . پنجره آفتابی در زمستان بهره برد
 ساعات آفتابی در زمستان بیشتر باشد، استفاده از این امکانات

  .بیشتر میسر خواهد بود
  

  روزهای یخبندان
و  عمرانهای  هواشناسی در طرح موردمطالعه این   

معماری به خاطر طراحی دیوارها و سقف ها از نظر نوع مصالح 
وع تأسیسات ی و ضخامت دیوارها، اندازه پنجره ها، نساختمان

ی و مخازن و طراحی فضاهای کار از حرارتی، عمق لوله گذار
به همین علت داده های موجود  .استدی برخوردار اهمیت زیا

جمع آوری و  1957-85 دورهتبریز در  هواشناسیاز ایستگاه 

به صورت سه مشخصه  4پس از بررسی های الزم در جدول 
  . گردیده است ارایهحداکثر، متوسط و حداقل روزهای یخبندان 

به طوری که جدول مزبور نشان می دهد روزهای   
شروع و تا اوایل آوریل ) اوایل آبان(اخر اکتبر یخبندان از او

 132متوسط روزهای یخبندان . ادامه می یابد) اواخر فروردین(
روز در سال  72و کمترین آن به مدت  1967روز در سال 

  .مشاهده گردیده است 1970
 به طور، چنین استنباط می شود که یادشدهاز جدول   

تبریز روزهای یخبندان متوسط، حداقل پنج ماه از سال در شهر 
روز در ماه وجود دارد و در نتیجه باید تمهیداتی از  8بیش از 

قبیل انتخاب مصالح مقاوم در برابر یخبندان، انتخاب عرض 
  .مناسب معابر و موارد مشابه دیگر، اتخاذ شود

  
  1957-1985های مختلف ایستگاه هواشناسی تبریز  پارامترهای مشخصه باد در زمان  -2جدول

  اداره هواشناسی تبریز: خذأم 
 جهت وزش باد  زمان

  پارامتر
شمال
  غربی

جنوب غربی
  غربی

جنوب  جنوبی
 شرقی

شمال  شرقی
  شرقی

  آرام شمالی

  %  6/2  1/3  5/3  6/2  2/3  2/4  2/3  1/3 متوسط sec/mسرعت  پاییز
  335  25  63  65  20  10  42  46  27  تعداد دیده بانی

  9/52  9/3  10  30/4  2/3  6/1  6/6  3/7  2/4  جهت وزش% 

زمستان
  %  3  2/3  2/3  3  8/3  6/4  3/3  5/3 متوسط sec/mسرعت  

  268  24  82  70  18  11  50  56  30  تعداد دیده بانی
  44  9/3  5/13  5/11  3  8/1  2/8  2/9  4/9  جهت وزش% 

  %  8/3  4  2/4  2/3  30/4  2/5  4  30/4 متوسط sec/mسرعت  بهار
  209  26  86  74  32  16  81  66  28  تعداد دیده بانی

  8/33  2/4  9/13  12  2/5  6/2  1/13  7/10  5/4  جهت وزش% 

تابستان
  %  5/4  6/4  7/4  2/3  1/3  4/4  8/3  6/3 متوسط sec/mسرعت  

  198  19  148  151  36  9  46  36  16  تعداد دیده بانی
  30  9/2  4/22  9/22  5/5  4/1  7  5/5  4/2  جهت وزش% 

  %  9/3  7/3  9/3  3  6/3  6/4  6/3  6/3 متوسط sec/mسرعت ساالنه
  1010  94  379  360  106  46  219  204  101  تعداد دیده بانی

  1/40  7/3  1/15  3/14  2/4  8/1  7/8  8/1  4  جهت وزش% 
  208  8/23  7/7  3/8  2/9  5/15  9/12  7/6  4/14 متوسط sec/mسرعت  
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  1957-85مقادیر واقعی ساعات آفتابی ایستگاه هواشناسی تبریز در دوره   -3جدول 

  اداره هواشناسی تبریز: خذأم

ساعات   ساعات واقعی  ماه

  نظری

  n/Nنسبت

  nمتوسط  حداقل  حداکثر  شمسی  میالدی

  37/0  8/303  9/111  46  177  دی  ژانویه

  48/0  4/302  7/145  95  185  بهمن  فوریه

  50/0  8/356  0/183  87  242  اسفند  مارس

  51/0  0/393  3/201  172  256  فروردین  آوریل

  64/0  1/437  3/279  215  249 اردیبهشت  می

  80/0  0/441  3/351  324  380  خرداد  ژوئن

  79/0  5/449  9/354  329  376  تیر  ژوئیه

  77/0  6/421  6/322  85  417  مرداد  اوت

  80/0  0/372  6/292  267  325  شهریور  سپتامبر

  70/0  2/347  4/244  153  273  مهر  اکتبر

  60/0  0/303  6/180  65  247  آبان  نوامبر

  46/0  5/294  8/134  71  183  آذر  دسامبر

  63/0  9/4430  4/2802  2/2698  3005  ساالنه
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  اداره هواشناسی تبریز: خذأم 1975- 85دان شاخص ایستگاه هواشناسی تبریزروزهای یخبن  - 4جدول 

  )روز(متوسط  )روز(حداقل  )روز(حداکثر   ماه

  شمسی  میالدی
  28  19  30  دی  ژانویه
  24  17  29  بهمن  فوریه
  14  3  25  اسفند  سمار

  2  صفر  9  فروردین  آوریل
  صفر  صفر  صفر  اردیبهشت  می

  صفر  صفر  صفر  خرداد  ژوئن
  صفر  صفر  صفر  تیر  ژوئیه
  صفر  صفر  صفر  مرداد  اوت

  صفر  صفر  صفر  شهریور  سپتامبر
  1  صفر  6  مهر  اکتبر
  8  صفر  25  آبان  نوامبر

  25  19  30  آذر  دسامبر
  10  72  132  ساالنه

  

  ایجنت
ز مجموعه مباحث یادشده و بررسی وضعیت اقلیمی ا    

تبریز، نتایج زیر، جهت طراحی ابنیه شهری در اقلیم سرد و 
  :خشک تبریز حاصل می شود

کالبد شهرهای سرد و خشک، همچون تبریز، کالبدی  -
 .فشرده و متراکم است

جهت  های ساختماندر اقلیم سرد و خشک تبریز، حجم  -
 .ک به مکعب باشدکاهش پرت حرارتی، باید نزدی

در این مناطق، جهت کاهش تأثیر بادهای سرد بر  -
، می توان از کاشت گیاهان سوزنی برگ و ها ساختمان

همیشه سبز در مقابل این بادها بهره جست و عموماً از 
 .ن باید جلوگیری شودساختماوزش باد بر 

 کاربرد رنگ تیره و سطوح غیر صیقلی در بدنه ها و شریان -
ه ــد توصیــهت جذب بیشتر نور خورشیهای شهری، ج

 .گردد می

شهرها و روستاهای اقلیم سرد و خشک در نیمکره شمالی  -
ه شود تا ساختمانباید بر روی شیب های رو به جنوب 

 .حداکثر تابش آفتاب را در زمستان دریافت نمایند

بر روی  ها ساختماندر این اقلیم بهتر است سعی شود که  -
ها و پیاده روهایی با پهنای  یابانهم سایه نیندازند و خ

 .متوسط و خالف جهت باد ایجاد شود

در این اقلیم، جهت کاهش سطح پشت بام که باعث اتالف  -
باشد،  حرارت در زمستان و کسب حرارت در تابستان می

ی چند طبقه احداث گردد تا سطح های ساختمانبهتر است 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  
 119                                                                                                         ...توسعه پایدار و طراحی اقلیمی رابطه 

 
ار بلند ی بسیهای ساختماناما احداث  .پشت بام کاهش یابد

را برهم می زند توصیه  ساختمانکه تناسبات طول و عرض 
چراکه بر خالف توصیه ها و راهکارهای مربوط . نمی شود

 .باشد به بادهای سرد و روزهای یخبندان می

در این اقلیم باید با استفاده از زاویه و جهت تابش خورشید  -
در زمستان و تابستان، سایه بان های مناسب برای پنجره 

ا، خصوصاً پنجره های جنوبی طراحی گردد تا مانع نفوذ ه
نور خورشید تابستان به داخل شده و در زمستان اجازه 

 .بدهد ساختماننورگیری بهینه را به 

و کاشت  اه ساختماندر این اقلیم بهتر است نحوه استقرار  -
متناوب بوده و از استقرار ردیفی که  به صورتگیاهان 

 .است، اجتناب گردد تشدید کننده جریان باد

از نور  ها ساختماندر شهر تبریز، جهت بهره مندی زیاد  -
درجه  5/12خورشید، بهترین جهت استقرار در این اقلیم، 

 .ی و در جهت رون راسته می باشدبرغبه سمت جنوب 

مصالح به کار رفته در این اقلیم باید به نحوی باشد تا  -
ژی را در خود اند انرظرفیت حرارتی باالیی داشته و بتو

 .ذخیره نماید و نیز در برابر یخبندان مقاوم باشد

، به نحو چشمگیری در کاهش مصرف یاد شدهموارد  -
فسیلی در این شهر مؤثر بوده  و در  انرژی هایسوخت و 

  .جهت اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست می باشد

و روستای  "چانگ آن"از مناطق سردسیر، شهر باستانی  -
مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله در موارد  "هماسول"

     .باال خالصه شده است

  
  تفسیر نتایج

از بررسی طراحی اقلیمی  با مروری بر نتایج حاصل  
ابنیه منطقه سرد و خشک و تعمیم آن برای شهرهایی چون 
تبریز، چنین استنباط می شود که در صورت مطالعه دقیق 

اقلیم، می توان درس های  شهرهای کهن و روستاهای این
ها جهت طراحی مناسب و اقلیمی بناهای شهری  فراوانی از آن

آموخت، چراکه این شهرها و روستاها کامالً بر اساس شرایط آب 
ه شده اند و مسئله استفاده حداکثر از ساختمانو هوایی منطقه 

پاک جهت گرمایش و سرمایش در  انرژی هایشرایط طبیعی و 
  .ده استها، لحاظ ش آن

در صورت استفاده از تجربیات گذشتگان، می توان در   
پاک و  انرژی هایشهرهای کنونی نیز به میزان حداکثر، از 

انرژی خورشید جهت گرم نمودن  به خصوصنامحدود، 
طبیعی بهره برده و در نتیجه مصرف  به طور ها ساختمان

فسیلی را محدود نمود که از یک سو در آینده ای  سوخت های
لودگی محیط نزدیک به اتمام خواهند رسید و از سوی دیگر آ

  .دزیست را به دنبال دار
  

  تشکر و قدردانی
در پایان الزم است تا از همکاری مسئولین محترم     

همچنین از حسن . اداره هواشناسی تبریز کمال تشکر را بنمایم
توجه مسئولین محترم فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 

سردبیر محترم  سرکار خانم دکتر نصیری کمال تشکر خصوصاً 
  .و امتنان را دارم
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