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گيالناستانروستاييهمسازي با اقليم در مسكنهايشاخصه

**  شهربانو جليليان*/ منصوره طاهباز

15/04/1390:تاريخ دريافت مقاله

13/06/1390:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

ريـزي و  اركـان اصـلي برنامـه   را به يكـي از  در نحوه ساخت و سازنظرلزوم تجديدآن،جويي در مصرف صرفهو ضرورتبحران انرژي

انـد،  خصوص در روستاها كه همواره از منابع كمتـري نسـبت بـه شـهرها برخـوردار بـوده      هاين مسئله ب. استتبديل نمودهطراحي كشور

معيشـتي و  مشـكالت بودن سطح زندگي در روستا، نبود تخصص، دور بودن از امكانات شهري، مشـكل دسترسـي،  پايين. استتر حياتي

بر اساس مطالعات انجام شـده در بنيـاد   .كنددر اين مناطق را چند برابر ميانرژي جويياز عواملي هستند كه لزوم توجه به صرفهامثال آن 

ايـن اسـتان   "ي انرژي در مسكن روسـتايي اسـتان گـيالن    يهاي صرفه جوبررسي روش"مسكن انقالب اسالمي استان تهران تحت عنوان 

ها هاي فسيلي، نيازهاي متفاوت اين پهنهدر گذشته و در نبود امكانات مدرن براي استفاده از انرژي. چهار پهنه شاخص اقليمي استداراي 

دهد كه گاه نيازهـاي متفـاوت   اما مقايسه راهكارهاي بومي اتخاذ شده نشان مي. گيري معماري خاص در هر پهنه شده استمنجر به شكل

هاي  طراحي كالبـدي روسـتاها و   بررسي ويژگي. مشترك شده و به همين دليل، استان داراي سه پهنه معماري استمنجر به راه حل هاي 

مين أهاي طبيعي براي تدهد كه در طراحي معماري روستاهاي اين استان، عالوه بر استفاده از انرژيمصالح و روش هاي اجرايي ، نشان مي

ــامطلوب اقلي  ــرايط ن ــا ش ــي، ب ــايش حرارت ــت آس ــده اس ــه ش ــز مقابل ــي ني ــه    . م ــاز ب ــرين ني ــا كمت ــومي، ب ــاري ب ــب معم ــن ترتي ــه اي ب

ها، از آلودگي و تخريب محيط زيست نيز جلوگيري به عمـل آورده و مصـداق بـارزي از    هاي فسيلي، ضمن صرفه جويي در هزينهانرژي

هاي اقليمي شناسايي شده در اين استان و معرفي پهنهمقاله حاضر بر اساس مطالعات ميداني و تحقيق انجام شده، به.معماري پايدار است

سپس براساس اين شـناخت راهكارهـاي   . كار رفته در هر پهنه براي همسازي با شرايط اقليمي و محيطي مي پردازدشگردهاي معماري به

ين استان كـه عبارتنـد از پهنـه    براي هر يك از پهنه هاي معماري ا،طراحي همساز با اقليم براي كاهش مصرف انرژي در مسكن روستايي

.  اي، كوهستاني مرطوب و كوهستاني نيمه خشك ارائه شده استكوهپايه-ايجلگه

.پهنه اقليمي، پهنه معماري، شگردهاي معماري همساز با اقليم، مسكن روستايي:واژگان كليدي

.تخصصي معمارياستاديار دانشكده معماري شهيد بهشتي، دكتراي * 

.كارشناس ارشد معماري**

، بنيـاد مسـكن انقـالب    »بررسي روش هاي صرفه جويي انرژي در مسكن روسـتايي اسـتان گرگـان   «طرح پژوهشي ازمقاله اين -

.تهيه شده است، 1383اسالمي، واحد مركز، 
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مقدمه
هـاي  مقاله حاضر حاصل پژوهش انجام شـده در سـال  

بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي اسـتان      در 1383تا 1382

]1. [تهران است

اين تحقيق با هـدف ارائـه ضـوابط طراحـي و اجرايـي      

ــراي بــه حــداقل رســانيدن مصــرف   مســكن روســتايي ب

:هاي فسيلي ،  با طرح دو فرضيه انجام شدانرژي

كـار رفتـه توسـط   بـه شگردهايشناسايي: فرضيه اول

بـه  هـا بـوده و  آنمبتني بر تجربيـات  كه ن روستاها اساكن

از طريـق وگرديدهو با حداقل امكانات ابداع زمانمرور 

ــي ــت در   بررس ــتايي و دق ــاطق روس ــومي من ــاري ب معم

.امكان پذير استوضعيت اقليمي محل

با شناخت اين شـگردها از يـك طـرف و    : فرضيه دوم

توان به بررسي وضعيت اقليمي منطقه از طرف ديگر ، مي

جويي در طراحي مسكن با ديدگاه صرفههايورالعملستد

.دست يافتمصرف انرژي

در اين راستا طرح تحقيقاتي صـرفه جـويي در مسـكن    

روستايي استان گيالن در بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي     

اي و در اين تحقيق با انجام مطالعات كتابخانه. آغاز گشت

ســكن ميــداني بــه گــردآوري اطالعــات الزم در مــورد م

هـاي  شناسـايي ويژگـي  . روستاهاي استان گيالن اقدام شد

كار رفته در معماري روستايي اقليمي محل و شگردهاي به

اين مناطق براي همسازي با اقلـيم هـدف ايـن مطالعـات     

. بوده است

چهار پهنـه اقليمـي و سـه پهنـه     مطالعاتبر اساس اين 

شـگردهاي  و معماري در استان مشـاهده و تفكيـك شـد   

بــراي كـار رفتــه در همسـازي معمـاري بــومي اسـتان     بـه 

در . مشخص گرديـد شرايط محيطي و اقليميهمسازي با

دستورالعمل هايي براي طراحي مسـكن روسـتايي   خاتمه

.پهنه ها ارائه شده استاينهمساز با اقليم در هر يك از

االت مقاله ؤس

چگونه مي توان به روش غيرفعال و بدون تحميـل  -1

هزينه اضافي، در مصرف انرژي مسكن روسـتايي گـيالن   

صرفه جويي كرد؟ 

از نظر شگردهاي طراحي مسكن روستايي همسـاز  -2

با اقليم، استان گيالن به چند پهنه اقليمي تقسيم مي شود؟

شگردهاي طراحي مسكن روستايي همساز بـا اقلـيم   و 

هــاي ختلــف اقليمــي اســتان چــه تفــاوتهــاي مدر پهنــه

معناداري با هم دارد؟   

روش تحقيق
با توجه به اين كه شرايط اقليمي نقش تعيين كننـده در  

هاي معمـاري بـومي منـاطق روسـتايي     گيري ويژگيشكل

دارد، شناسايي تفاوت هـاي اقليمـي و تعيـين پهنـه هـاي      

تحقيـق  اقليمي استان گيالن يكي از ضروريات انجام ايـن  

شرايط آب و هـوايي يـك محـل متـأثر از شـرايط      . است

.است) شرايط جوي محل(و هوا ) جغرافياي محل(زمين 

طالعـات از دو روش  بـراي كسـب ايـن ا   در اين تحقيـق  

اسـتفاده  ،مكمـل يكـديگر نيـز هسـتند    متفاوت كه ضمناً

روش اول استفاده از آمار ايستگاههاي هواشناسـي  . گرديد

اســت كــه متكــي بــه اعــداد و ارقــام ثبــت شــده توســط 

كـه  اسـت منحصـر بـه نقـاطي    ودستگاههاي هواشناسي 

ــي  ــتگاه هواشناس ــدداراي ايس ــتفاده از . باش روش دوم اس

ن بـومي هـر   اساكنها و تجربياتمشاهدات عيني و دانسته

. آيديداني به دست ميكه به كمك مطالعات ممنطقه است

دست آمده جنبه كيفي داشـته و  به در اين روش اطالعات 

متكي بر شناخت تجربي اهالي از وضعيت عمـومي اقلـيم   

. باشدمحل مي

از اطالعــات ايســتگاههاي هواشناســي  در روش اول

اطالعات مورد نياز بـراي انجـام   .شداستفاده استان گيالن 

، بارندگي، باد و يخبندان ، رطوبتاآمار دمبندي شاملپهنه
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ايسـتگاه سـينوپتيك و كليمـاتولوژي ايـن     23است كه از 

ــداي   ــارگيري از ابت ــالهاي آم ــاني س ــله زم ــتان در فاص اس

. تأسيس ايستگاه تا زمان انجام تحقيـق گـردآوري گرديـد   

، نتـايج بـه   ]5و4[بعد از تهيه معدل چندين ساله اين آمار 

مل معيار زيست دست آمده به كمك معيارهاي اقليمي شا

اقليمي ساختماني الگي از نظر آسايش حرارتـي انسـان و   

معيارهاي مربوط بـه كـاربرد مصـالح در مرحلـه اجـرا و      

اين ارزيابي به . تجزيه و تحليل گرديد] 3و2[نگهداري بنا 

.شناسايي چهار پهنه اقليمي در سطح استان منتهي شد

ميداني در روش دوم كه متكي به مطالعات و مشاهدات 

براي مناطقي كه فاقـد  با استفاده از اطالعات محلياست،

شـت،  ايستگاه بوده و يـا در فواصـل دوري از آن قـرار دا   

شـده و امكـان   تكميـل هاي هواشناسياطالعات ايستگاه

فـراهم  اقلـيم محلـي  ي در سـطح اقليمـ شـرايط  توصيف 

شـامل اطالعـات   گردآوري شـده  اطالعات محلي . گرديد

كه از طريق ، فرهنگي و ساختماني بوداقليمي،جغرافيايي

.هايي كه به اين منظور تهيه شد، فراهم گرديـد پرسشنامه 

اطالعات جغرافيايي شـامل سـؤاالتي در زمينـه وضـعيت     

، توپــوگرافي، جهـت شــيب، نــوع  روسـتا اســتقرارمكـان 

و محصوالت قابل كشت در محـل و نـوع   پوشش گياهي

سـردي و  شدتي نظيراطالعات اقليمي مباحث. كشت بود

،، ميـزان رطوبـت  و طـول دوره سـرما و گرمـا   گرمي هوا

وزش،زمـان از نظـر بادهاي محليو بارندگي و يخبندان

نظير مه، بـرف  جويهاي پديده، همچنين جهتوكيفيت

اطالعات فرهنگـي شـامل نـوع    .گرفتو غيره را در برمي

اي معيشت، كوچ نشيني يا يكجا نشيني، نوع لباس و زمانه

تغييــر فصــلي لبــاس، نــوع غــذاهاي مصــرفي در فصــول 

اطالعـات  . مختلف، نوع دام و نحوه نگهداري از دام بـود 

گيري بافت روستايي، نوع ساختماني شامل تراكم و جهت

ــي   ــم، ويژگ ــايگي ه ــين و در همس ــا در زم ــتقرار بناه اس

فضاهاي باز مثل حياطها و ايوانها، شكل كلي سـاختمان و  

كار رفته در بنا، و پنجره ها، مصالح بهسقف، نوع بازشوها

المانهاي خاص معماري نظير ايوان، صفه، زمستان نشـين  

و تابستان نشين، نحوه گرمايش و سرمايش بنـا، فضـاهاي   

ايـن اطالعـات از آن   .دبو. …و دامي نظير بهاربند، زاغه 

هاي همسازي تواند روشجهت حائز اهميت است كه مي

ليمي سخت در فصـول مختلـف را   روستائيان با شرايط اق

نشان داده و بهترين محك براي تعيين تفاوت هاي اقليمي 

]3. [در حد اقليم محلي و خرد مي باشد

با توجه به اين كه بـراي تعـدادي از روسـتاهاي اسـتان     

هاي جامع و تفصيلي توسط بنياد مسكن تهيـه شـده   طرح

ــوگرافي   ــز داراي مون ــتاها ني ــي از روس ــود و برخ ــاي ب ه

دانشجويي در مركز اسناد و تحقيقات دانشـكده معمـاري   

دانشگاه شهيد بهشتي بودند، از ايـن منـابع بـراي تكميـل     

روسـتاي اسـتان   80اطالعات پرسشنامه هاي مربـوط بـه   

ــد   ــتفاده گردي ــل   ]. 8و7[اس ــراي تكمي ــار، ب ــه ك در ادام

كمبودهاي اطالعاتي مربوط به ايـن روسـتاها و همچنـين    

كه فاقد مطالعات قبلي بودند، تحقيقات پوشش به مناطقي

در انتخاب روستاهاي جديـد، دو مـالك   . ميداني آغاز شد

مد نظر قرار داشت، اول پوشش مناطقي كه اطالعـاتي در  

مورد آن در منابع مكتـوب وجـود نداشـت، دوم پوشـش     

مناطقي كه بين دو پهنه اقليمي واقع شـده و بـراي تعيـين    

در سفرهاي انجـام شـده،   . بودندها مورد نياز مرز بين پهنه

روستاي مذكور، اطالعـات  80عالوه بر تكميل اطالعات 

]. 9[روستاي منتخب استان تهيه گرديد 139جديد از 

گيري از ايـن اطالعـات، از   بندي و نتيجهبه منظور جمع

هاي آماري به كمك نرم افـزار ميكروسـافت اكسـل    روش

ـ  . استفاده شد ه شـباهت يـا   روستاهاي مختلف با توجـه ب

تفاوتهايي كـه در رابطـه بـا اطالعـات جغرافيـايي، آب و      

ــاي    ــتند در گروهه ــاختماني داش ــي و س ــوايي، فرهنگ ه

مقايســه ايــن گروههــا بــا . مختلــف دســته بنــدي شــدند

دست آمده از طريق تحليل اطالعـات  گروههاي اقليمي به
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ايســتگاههاي هواشناســي، بــه دقيــق تــر كــردن توصــيف 

شناسايي زير پهنه هـاي اقليمـي منجـر    هاي اقليمي وپهنه

همچنين روشن شد كـه در برخـي پهنـه هـا و زيـر      . شد

هـاي  هاي اقليمي، شـباهت رغم تفاوتبههاي اقليمي، پهنه

هاي ساختماني وجود دارد چشمگيري در رابطه با ويژگي

هـاي  هـاي جديـدي بـه نـام پهنـه     كه نياز به تعريف پهنه

. كندمعماري را ضروري مي

هاي استان گيالنويژگي
جغرافيا

استان گيالن در جنـوب غربـي دريـاي خـزر و در     

34درجـه و  36هاي شمالي سلسله جبال البرز بـين  دامنه

درجه و 48دقيقه عرض شمالي و 27درجه و38دقيقه تا 

ــا  34 ــه ت ــه و 50دقيق ــرقي از  36درج ــول ش ــه ط دقيق

ــف ــت نص ــده اس ــع ش ــويچ واق ــار گرين ــن ا. النه ــتان اي س

البرز رشته كوه.كيلومتر مربع مساحت است13952داراي

حاشيه جنوبي و كوههاي طالش حاشـيه غربـي اسـتان را    

هاي سـاحلي را  اين ديواره عظيم جلگه. دربر گرفته است

اما سفيدرود اين سد . سازدمياز فالت مركزي ايران جدا

كوهستاني را شكافته و دره منجيل را پديد آورده است كه 

تنها راه ارتباطي ميـان فـالت مركـزي ايـران بـا سـواحل       

جلگـه گـيالن كـه    . باشـد درياي خزر در استان گيالن مي

تر از سطح درياي آزاد واقع شـده اسـت، در شـمال    پايين

غرب و شرق استان به شكل نوار سـاحلي باريـك و كـم    

در جنـوب مـرداب   آنآيد ولي بخش ميانيعرض در مي

. سفيدرود بسـيار عـريض اسـت   انزلي و دلتاي پر وسعت

سان عرض جلگه كه در بخش كرانه شمالي و شرقي بدين

كنـد، در بخـش   استان از دو تا هفت كيلومتر تجاوز نمـي 

هاي مشـرف بـه   قله.رسدمياني به سي تا چهل كيلومتر مي

متــر و 3700تــا 2500گــيالن از رشــته كــوه البــرز بــين 

هاي آزاد يامتر از سطح در2500هاي طالش حدود بلندي

كــه اراضــي مجــاور دريــا داراي ارتفــاع دارنــد، در حــالي

همه نوار جنوبي . ارتفاعي كمتر از درياهاي آزاد مي باشند

و غربي اسـتان بـا عرضـي معـادل نصـف عـرض اسـتان        

اي و بقيــه اراضــي آن پســت و از كوهســتاني و كوهپايــه

شيب اراضـي ايـن   . هاي ساحلي تشكيل شده استجلگه

سمت جنوبي درياي خزر از جنوب به شمال و استان در ق

در قسمت غربي دريا از غرب به شرق مي باشد اما بخش 

كوچكي از استان كه نزديك مرز جنـوبي آن واقـع شـده،    

. هـاي جنـوبي سلسـله جبـال البـرز قـرار دارد      شيبروي

هـاي  آبوجود ديواره مرتفـع البـرز مـانع خـروج بخـار     

هــاي متعــدد و نــهرودخاو دريــاي خــزر از اســتان شــده

ـ    پوشش وجـود  ههاي گيـاهي وسـيعي را در سرتاسـر آن ب

ـ   كـه جنگـل تقريبــاً همـه نــواحي    طــوريهآورده اسـت ب

هـاي  متر استان، غيـر از شـيب  2000كوهستاني تا ارتفاع 

ارتفاعـات  . مشرف به فـالت مركـزي را پوشـانيده اسـت    

]6[. اندباالتر را اراضي مرتعي اشغال نموده

آب و هوا

ســمت شـمال رشــته كــوه البــرز، تجمـع بخــار آب در  

و افــزايش چشــمگير هــاي جــوي زيــاد موجــب ريــزش

بنـابراين اسـتان از   .شده اسـت رطوبت هوا در اين بخش 

:مي شودبه سه قسمت متمايز تقسيم هوا آب و نظر 

منـاطق مرتفـع   شـامل و مرطـوب سـرد ـ نـواحي  الف

شمالي كوهستاني البرز

هاي البـرز  معتدل و مرطوب شامل كوهپايهـ نواحيب

هاي مشرف به درياشمالي و طالش شرقي و جلگه

سرد و نيمه خشـك شـامل منـاطق مرتفـع     ـ نواحيج

كوهستاني البرز جنوبي

ــيبراســاس داده ــينوپتيك 4هــاي هواشناس ايســتگاه س

ــل و    ــت و منجي ــي، رش ــدر انزل ــتارا، بن ــتگاه 19آس ايس

بي بـاالن، پرنـد،   كرمدول،،نيوازبرم، اسبكليماتولوژي 

پيش، غازيـان،  پسيخان، پيسه سون، تاالر سر، رودبار، رود
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فشالم، فومن، قلعه رودخان،كياشهر،گيله بردسير،الهيجان، 

، در اين استان اختالف دما در طول ]4[لوشان و نهالستان

در سردترين ماه سـال، متوسـط حـداقل    . سال زياد نيست

-6/8و 4اي هواشناسـي، بـين  درجه حرارت در ايستگاهه

سون با عـرض  درجه سانتيگراد است كه در اين ماه، پيسه

متـراز  1244دقيقـه و ارتفـاع   42درجـه و  37جغرافيايي 

37سطح دريا سردترين و بندر انزلي با عرض جغرافيايي 

متـر گرمتـرين ايسـتگاه    -26دقيقه و ارتفـاع  28درجه و 

رمترين ماه سال متوسط حداكثر درجه حرارت در گ. است

درجــه اســت كــه لوشــان بــا عــرض 1/37و 8/22بــين 

ــايي  ــه و 36جغرافي ــاع 29درج ــه و ارتف ــر 550دقيق مت

42درجه و 37سون با عرض جغرافيايي گرمترين و پيسه

متر سردترين ايسـتگاه در ايـن مـاه    1244دقيقه و ارتفاع 

حداقل مطلق درجه حرارت متعلق بـه  . محسوب مي شود

حـداكثر مطلـق درجـه    . درجـه اسـت  -15/ 8سـون  پيسه

درجه اتفـاق افتـاده   37/ 3حرارت در كياشهر و به ميزان 

9/33ايســتگاه لوشــان بــا نوســان دمــاي ســاليانه . اســت 

21ووني با نوسان دماي سـاليانه  اسببيشترين و ايستگاه 

در تمـام نقـاط   .كمترين نوسان دماي هوا را داشـته اسـت  

پـاييز و بعـد از آن در   دراستان، قسمت عمـده بارنـدگي  

متوسـط بارنـدگي در كـل    ميـزان .افتـد زمستان اتفاق مي

كـه حـداكثر   اسـت ميليمتـر در سـال   1260استان حدود 

و ايسـتگاه كياشـهر   در7/2123متوسط بارندگي سـاليانه 

ميليمتردر ايسـتگاه  3/196ه حداقل متوسط بارندگي ساليان

يخبنـدان در ايـن   بيشترين ميـزان  .شده استديده منجيل 

چهـار  ( روز 134سون و به مـدت  استان در ايستگاه پيسه

هـاي  در سال و كمترين يخبنـدان در ايسـتگاه  ) ماه و نيم 

روز اتفــاق افتــاده 2بنــدر انزلــي و منجيــل و بــه مــدت 

درگرمترين ماه سال، حداقل رطوبت نسـبي هـوا در   .است

. درصـد اسـت  7/90تـا 5/41بـين  , هـاي اسـتان  ايستگاه

عبارت ديگر در گرمترين ساعت از گرمترين مـاه سـال،   هب

درصــد داراي 5/41ايســتگاه منجيــل بــا رطوبــت نســبي 

7/90ترين هوا و ايستگاه پرند بـا رطوبـت نسـبي    خشك

حـداكثر رطوبـت   . تـرين هواسـت  درصد داراي مرطـوب 

7/94درصــد در منجيــل تــا 5/67نسـبي در ايــن ايــام از  

با سرد شدن هوا، رطوبـت  . ددرصد در پرند متغير مي باش

نسبي افزايش يافته كه حداكثر آن در سردترين ماه سال از 

. درصد در لوشان اسـت 3/58درصد در پسيخان تا 9/93

درصــد 7/50در ايــن اوقــات حــداقل رطوبــت نســبي از 

ايـن در. كنـد درصد در پرند تغييـر مـي  8/88درلوشان تا 

ي وجـود دارد هـاي متفـاوت  منطقه بادهاي متعدد با ويژگي

: استها به شرح زير ترين آنكه مهم]5[

در ايسـتگاه  منجيـل بـه دليـل موقعيـت خـاص       ـالف

.وزدجغرافيايي، هميشه باد از جهت شمال مي

هاي آستارا، بندر انزلي و رشت ، جهت در ايستگاهـب

امتـداد  هاي زمستاني، غالبـاً از شـمال تـا غـرب     وزش باد

. دارد

هاي آستارا، بندرانزلي و رشت، بادهـاي  در ايستگاهـج

.وزدنزديك به آن و شمال ميهازاويهتابستاني از شرق و 

معماري استان گيالن/ بندي اقليميپهنه

با توجه به اطالعات جغرافيـايي و اقليمـي اسـتان و بـا     

استناد به اطالعات محلـي گـردآوري شـده، چهـار پهنـه      

اين پهنه هـا از  . قابل تشخيص استاقليمي در اين استان 

نظر ارتفاع از سطح دريا ، توپـوگرافي، وضـعيت اقليمـي،    

پوشش گياهي و نوع محصوالت زراعي متفـاوت بـوده و   

ــه  ــه جلگ ــد از  پهن ــهعبارتن ــه كوهپاي ــه اي ، پهن اي ، پهن

ــك  ــه خش ــتاني نيم ــه كوهس ــوب و پهن ــتاني مرط . كوهس

يك داراي هاي كوهستاني مرطوب و نيمه خشك، هرپهنه

بـراي  ). 1ت (دو زير پهنه مرتفع و نيمه مرتفع مي باشند 

ها از مطالعـات انجـام   شناسايي معماري روستايي اين پهنه

آنچـه  . روستاي اين استان استفاده شـد 139شده در مورد 

هاي مختلف اين منطقه را از يكديگر متمـايز  معماري پهنه
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ايكوهپايه/اي

اي، از دو بخـش تشـكيل شـده    كوهپايـه / اي

اي شامل اراضي همواري است كـه بـه   بخش جلگه

علت تغيير شـرايط آب و هـوايي، عقـب نشـيني دريـاي      

ويژه سفيد رود، با عقب رودها بهمازندران و تراكم آبرفت

ز متـر ا 100هاي متفاوت از دريا و ارتفاعي كمتر از 

اي داراي بخـش كوهپايـه  . سطح دريا شكل گرفتـه اسـت  

ايـن  . متر از سطح دريا مي باشد500تا 100

پهنه داراي شيب ماليمي از سمت جنوب بـه شـمال و از   

هاي شمالي البـرز و شـرقي   غرب به شرق بوده و در دامنه

روزهـا  در ايـن پهنـه،   . كوههاي طالش واقـع شـده اسـت   

4تـا  2وجـود دارد و در  نياز به سايه الاز س

شـرايط  كوران هـوا بـراي تعـديل    وجودماه از اين اوقات

شـبانه  خـواب ي اين ايام معتدل و هاشب. است

هـاي تابسـتان پهنـه داراي اين .مطلوب است

هاي خرداد تـا شـهريور اسـت    نسبتاً گرم و مرطوب در ماه 

ي چينـي  كند، شكل ظاهري بنا از نظر نوع سقف، كرس

و مصالح، نسبت فضاهاي باز و نيمه باز به فضاهاي بسـته  

ــت  ــه اس ــكوني خان ــايي بخــش مس ــن . و ســازمان فض اي

نـوع معيشـت   فرهنگ و ها ناشي از جغرافيا، اقليم، 

اقلـيم بـر   نـوع جغرافيـا و  ثيرأدر تحقيق حاضر ت

عنـوان مبحـث اصـلي و سـاير عوامـل      

. گر در نظر گرفته شده استمداخله

2نقشه 

ايپهنه جلگه

ايپهنه جلگه

بخش جلگه. است

علت تغيير شـرايط آب و هـوايي، عقـب نشـيني دريـاي      

مازندران و تراكم آبرفت

هاي متفاوت از دريا و ارتفاعي كمتر از نشيني

سطح دريا شكل گرفتـه اسـت  

100ارتفاعي بين 

پهنه داراي شيب ماليمي از سمت جنوب بـه شـمال و از   

غرب به شرق بوده و در دامنه

كوههاي طالش واقـع شـده اسـت   

از سماه6حدود 

ماه از اين اوقات

استضروري 

در هواي آزاد

نسبتاً گرم و مرطوب در ماه 

نقشه توپوگرافي همراه بـا  : اولي-استان گيالن 

هـاي  پهنـه : دومـي هاي سينوپتيك و كليماتولوژي، 

.اقليمي همراه با روستاهاي برداشت شده

ره 
ما
ش

13
5

♦
يز
پاي

90
♦

كند، شكل ظاهري بنا از نظر نوع سقف، كرسمي

و مصالح، نسبت فضاهاي باز و نيمه باز به فضاهاي بسـته  

ــت  ــه اس ــكوني خان ــايي بخــش مس و ســازمان فض

ها ناشي از جغرافيا، اقليم، تفاوت

در تحقيق حاضر تبوده كه

ـ  عنـوان مبحـث اصـلي و سـاير عوامـل      هساخت و ساز ب

مداخلهاملعنوان عوهب

1نقشه 

استان گيالن "1ت"

هاي سينوپتيك و كليماتولوژي، ستگاهيا

اقليمي همراه با روستاهاي برداشت شده
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كـــه بـــا اســـتفاده از كـــوران هـــوا قابـــل كنتـــرل       

در معماري بـومي روسـتاهاي ايـن منطقـه، بـراي      . باشدمي

: مقابله با اين مشكالت، راهكارهاي زير اتخاذ شـده اسـت  

)2ت (

مين سايه، از طريق گسترش بام ساختمان و كاشت أت-

درخت

برقراري كوران هوا در مجموعـه، از طريـق احـداث    -

بافت پراكنده 

برقراري جريان هوا در اطـراف و زيـر سـاختمان، از    -

طريق ايجاد گربه رو در زير و فضاي باز در اطراف بنا

، )در طول روز و شب(استفاده هم زمان از سايه و باد -

به كمك ايوان يا تاالر احداث شده در اطراف بنا

ميلي متـر  2000در اين پهنه، بارش باران زياد بوده و تا 

اي از منـاطق در فصـول   رسد كـه در پـاره  در سال نيز مي

منظـور  به. كندسرد با باد همراه شده و توليد كج باران مي

مقابله با اين پديده راهكارهاي اجرا شـده بـه شـرح زيـر     

)3ت : (است

غالبـاً  (تخليه سريع آب باران، به كمـك بـام شـيبدار    -

)بچهار شي

م با باد، از طريق گسترش سـطح بـام   أكنترل باران تو-

در جبهه رو به باد غالب

هاي بام تـا  وردن لبهآكنترل كج باران، از طريق پايين -

نزديك سطح زمين

6حـدود  ماه از سال روزهـا و 3تا 2در سردترين ايام، 

در ايـن مواقـع   ،ها بايد سـاختمان را گـرم نمـود   ماه شب

ماه 3حدودجريان باد با احساس سرما همراه است و در

وجـود  )باد همراه با سوز سرد(سوز باد شبها امكان وقوع

شـمال تـا شـمال    بادهـاي زمسـتاني از  جهت وزش .دارد

اين منطقـه  توان نتيجه گرفت كه لذا مي. امتداد داردغربي 

دي تـا اسـفند  است كـه از  نسبتاً سردهايداراي زمستان

ضـروري  رال گرماسـاز ياسـتفاده از وسـا  ويابدميادامه

راهكارهاي انتخاب شده در اين پهنـه بـه شـرح    . سازدمي

)4ت : (باشدزيرمي

.ايهاي بومي سازگار با پهنه جلگهاي از خانهنمونه"2ت "
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. اي براي مقابله با بارندگي و رطوبتكوهپايه/ ايجلگههاي بومي پهنهكار رفته در خانهاي از شگردهاي بهنمونه"3ت "

.اي براي مقابله با سرماكوهپايه/ ايهاي بومي پهنه جلگهكار رفته در خانهاي از شگردهاي بهنمونه"4ت "
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تفكيــك فضــاهاي تابســتاني و زمســتاني، از طريــق -

قراردادن زمستان نشين در طبقه همكف با سقف كوتـاه و  

در و پنجره محدود و تابستان نشين در طبقه اول با سقف 

بلندتر و به دو صورت فضاي نيمه باز و فضاي بسته با در 

و پنجره هاي متعدد 

از دوركردن فضاهاي گرمـازا از فضـاهاي تابسـتاني،   -

طريــق قــرار دادن مطــبخ در داخــل يــا مجــاورت بخــش 

)در تابستان در فضاي سرباز يا ايوان(زمستان نشين 

پهنه كوهستاني مرطوب
متر از 500پهنه كوهستاني مرطوب، در ارتفاع باالتر از 

سطح دريا قرارگرفته و داراي شيب نسبتاً زيادي از سمت 

دردر اين پهنه . جنوب به شمال و از غرب به شرق است

ماه از سـال نيـاز   2تا 1، روزها حداكثر در زمانگرمترين 

به سايه وجود دارد و وجود كوران هوا براي خنك كـردن  

و خواب است در اين ايام شب ها خنك . وري نيستضر

توان گفت بنابراين مي. شبانه در هواي آزاد مطلوب نيست

. هـاي خنـك اسـت   كه منطقه مورد بحـث داراي تابسـتان  

راهكارهـاي انتخــاب شــده در ايــن پهنــه بــه شــرح زيــر  

)5ت : (باشدمي

هـا از  جلوگيري از برخورد بادهاي سرد به سـاختمان -

اث بافت به صورت مجتمع نسبتاً متراكم طريق احد

پيش بيني حداقل فاصله بين واحدهاي مسـكوني بـه   -

منظور برقراري جريان هوا و خشك شدن رطوبت 

پيش بيني فضاي واسط ميان داخل و خارج، به كمك -

احداث فضاي نيمه باز رو به جنوب در جلوي بازشوها

ميلـي  1200در اين پهنه، بارش باران حداكثر تا حـدود  

ايـن حجـم از بـاران نيـاز بـه احـداث       . متر در سال است

. دار را در اين منطقه ضروري كرده اسـت هاي شيبسقف

)6ت : (راهكارهاي اجرا شده به شرح زير است

دار بـه  تخليه آب باران، به كمك سـاخت بـام شـيب   -

صورت دو شيبه

م بـا بـاد، بـه وسـيله پـيش آمـدگي       أكنترل باران تـو -

هاي بام از سطح نماي طبقه پايينلبه

هاي بـومي سـازگار بـا    اي از خانهنمونه"5ت "

.پهنه كوهستاني مرطوب
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هـا بايـد   مـاه شـب  12تـا  8ماه از سال روزها و 6تا 4

ســاختمان را گــرم نمــود، در ايــن مواقــع جريــان بــاد بــا 

ماه شب ها 8تا 4احساس سرما همراه است و در حدود 

. وجـود دارد 1بـاد سـوز و يك ماه روزهـا امكـان وقـوع    

لـذا  . وزدبادهاي زمسـتاني از شـمال و شـمال غربـي مـي     

توان نتيجه گرفت كه اين منطقه داراي زمستانهاي سرد مي

يابـد و اسـتفاده از   است كه از آبان تا فروردين ادامـه مـي  

راهكارهاي انتخـاب  . سازدل گرماساز را ضروري مييوسا

)7ت : (شده در اين پهنه به شرح زير مي باشد

محافظت از بخش زمسـتاني در ارتفاعـات بـاالتر از    -

زيــر بخــش مســكونيبخــش دامــي در طريــق اســتقرار 

هاي دو طبقه و در سـمت شـمال و گـاه غـرب     ساختمان

بناهاي يك طبقه ساختمان 

.

پهنه كوهستاني نيمه خشك

تـا  300پهنه كوهستاني نيمه خشك داراي ارتفاعي بين 

متـر از سـطح دريـا بـوده و شـامل      2000كمي بيشـتر از  

در .جنوب ارتفاعات البرز استسمتهاي ها و درهشيب

در روز ايجـاد سـايه  بـا  مـاه  4اين پهنه در ايام گرم سال، 

نسبتاً سـرد هاشبدر اين ايام . ودهوا را خنك نمنتوامي

هـاي ايـن منطقـه    توان گفت تابستاندر مجموع مي. است

كار رفتـه در  اي از شگردهاي بهنمونه"6ت "

هاي بومي پهنه كوهستاني مرطـوب بـراي   خانه

.مقابله با بارندگي و رطوبت

هاي بومي كار رفته در خانهاي از شگردهاي بهنمونه"7ت "

.پهنه كوهستاني مرطوب براي مقابله با سرما
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راهكارهاي انتخـاب شـده در ايـن پهنـه بـه      . خنك است

)8ت : (شرح زير مي باشد

جلوگيري از ورود بادهاي سرد به داخـل مجموعـه،   -

بافت فشرده و متراكماز طريق احداث 

كنترل تبادل حرارتي ميان داخل و خارج سـاختمان،  -

ر مجاورت يكديگر به كمك قرارگيري بناها د

جلوگيري از نفوذ هواي سرد زمستان بـه داخـل بنـا    -

وسيله احداث واسطه اي نظير ايوان، ميان اتاق و حياطبه

ميلي متر در سال 600در اين پهنه، بارش باران كمتر از 

)8ت : (ا شده به شرح زير استراهكارهاي اجر. است

عدم دريافت باران زياد، طراحـي بـام مسـطح بـراي     -

خشك كردن محصوالت كشاورزي

10روزهـا و در ماه از سال6تا 5درايام، در سردترين

در داخل بايد از وسايل گرماسازهاشبماه از سال12تا 

باد با احسـاس  جرياندر اين ايام .استفاده نمودساختمان

مـاه روز هـا   3و مـاه شـب هـا    7در.سرما همـراه اسـت  

بنـابراين  . وقوع فـاكتور سـرمايي بـاد وجـود دارد    احتمال

خيلي هايداراي زمستانتوان نتيجه گرفت اين منطقهمي

دارد و اسـتفاده از  ادامـه  اسـفند تـا  آبـان سرد است كه از

راهكارهـاي اجـرا   . ازدسـ ل گرماساز را ضروري مييوسا

)9ت : (شده به شرح زير است

محافظت از بخش زمسـتاني در ارتفاعـات بـاالتر، از    -

در زيــر بخــش مســكونيبخــش دامــي طريــق اســتقرار 

ساختمان هاي دو طبقه و  در سمت شـمال و گـاه غـرب    

.بناهاي يك طبقهساختمان

.هاي صافپهنه كوهستاني نيمه خشك با سقفهاي بومي سازگار با اي از خانهنمونه"8ت "
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پيشنهادات طراحي
مطالعات انجام شده و شناخت نيازهـا  نتايجتوجه به با

و انسـان از نظـر آسـايش   سـتان و مشكالتي كه در ايـن ا 

بررسي همچنيناستفاده از مصالح ساختماني وجود دارد، 

رفتـه در معمـاري بـومي ايـن منـاطق،      كـار شگردهاي به

رغـم داشـتن چهـار پهنـه     بـه گردد كه استان مشخص مي

اقليمي، از سه پهنه معماري قابل شناسـايي تشـكيل شـده    

.است

اي و پهنـه  كوهپايـه / اي پهنه اول شامل نواحي جلگـه 

دوم شامل نواحي كوهستاني اسـت، ايـن دو پهنـه رو بـه     

بي بـااليي برخـوردار   درياي خزر داشته و از رطوبت نسـ 

اي پهنه سوم شامل نواحي كوهستاني و كوهپايـه . باشندمي

رو به فالت مركزي است كه داراي رطوبت نسـبي بسـيار   

كمتري بوده و به طبع آن سبك معماري كامالً متفاوتي در 

هـاي  نمودن بنابراي سازگار . مقايسه با دو پهنه ديگر دارد

اين سه پهنه ، جديد با شرايط آب و هواييمسكوني

اجرايـي در قالـب مباحـث كلـي     هايضوابط و پيشنهاد

ها،و همسايگيشامل شكل بافت» انتظام فضاي معماري«

پر و خالي و مباحث خصوصيات كلي بنا، رابطه فضاي

هاي فضـاهاي بـاز، نيمـه بـاز، بسـته،      فرعي شامل ويژگي

ها و بازشوها، مصـالح و تكنولـوژي سـاخت ارائـه     جداره

)10ت . (شودمي

انتظام فضاي معماري
اين اقليم كه مشرف به بخش هاي شمالي مشكل اصلي

دريــاي خــزر اســت، رطوبــت زيــاد و بهتــرين راه حــل، 

بنابراين بايـد تـا حـد امكـان از     .برقراري جريان هواست

از طرف ديگر برقـراري سـايه و   . كوران هوا استفاده نمود

بهره گيري از انـرژي خورشـيد   جريان باد در فصول گرم،

راه حـل هـاي   و اجتناب از دريافت باد در فصـول سـرد  

ديگري براي سازگار نمودن مجموعه ساختماني بـا اقلـيم  

.باشدمياين بخش

.هاي بومي پهنه كوهستاني نيمه خشك براي مقابله با سرماكار رفته در خانهاي از شگردهاي بهنمونه"9ت "
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كـه مشـرف بـه    ) بخش نيمـه خشـك  (در بخش جنوبي

مشـكل اصـلي سـرما و بهتـرين راه     فالت مركزي است ،

حــل جلــوگيري از اتــالف حرارتــي ســاختمان از طريــق 

همچنين استفاده از . هاستكاهش تبادل حرارتي از جداره

تابش خورشيد و پرهيز از جريان بـاد در ايـام سـرد و در    

ونياز به برقراري سـايه اوقات محدودي از ايام گرم سال

بـا توجـه بـه نكـات فـوق      . جريان باد احساس مي شـود 

الزم براي طراحي بافت، ساختمان و جزئيات هايپيشنهاد

:اجرايي به شرح زير خواهد بود

شكل بافت

ميـزان رطوبـت و  متناسـب بـا  استان گيالن روستاهاي 

توانند داراي تـراكم و  شدت و طول دوره گرما و سرما مي

عنـوان مثـال در پهنـه    بـه . نحوه اسـتقرار متفـاوتي باشـند   

بايـد زيـاد اسـت،   رطوبت هـوا كه ايكوهپايه/ اي جلگه

بـا فاصـله زيـاد از    هـا  خانـه هـاي سـاختماني و   مجموعه

در پهنه كوهستاني نيمه مرطوب كه . يكديگر ساخته شوند

توانديـايي مـافت روستـاي كمتري دارد بـو دمرطوبت 

داراي فاصـله  هـا  صورت مجتمـع بـوده، يعنـي خانـه    به

در نـواحي مرتفـع پهنـه    . باشـند يكـديگر  نسبتاً كمتري از 

كـامالً فشـرده و   بايـد  روسـتاها  كوهستاني نيمه خشـك، 

متراكم بوده و ساختمانها به يكـديگر چسـبيده باشـند تـا     

ها با فضاي آزاد به حداقل ممكن كـاهش  سطح تماس آن

هاي كم ارتفـاع تـر جنـوبي و دره سـفيد     قسمتدر. يابد

تراكم بافت روستا بستگي به شيب زمين، توپوگرافي رود،

و ساير عوامل محيطي دارد كه مي تواند فشردگي كمتر از 

.داشته باشدارتفاعات

جهت ساختمان

ترين جهت براي استقرار جبهه اصلي سـاختمان  مناسب

در رابطه با تابش خورشيد، جهتي است كه كمترين گرمـا  

ســرد ا را در مواقــعرا در مواقــع گــرم و بيشــترين گرمــ

هاي مرطوب اين استان در دو سـوم  بخش. دريافت نمايد

از ايام سال به كوران هوا نياز دارد و بايد اين امكان بـراي  

از طرف ديگر در مواقع سرد و در ساير . ها فراهم شودآن

ها كه جريان بـاد همـراه بـا بـاران و سـوز سـرد از       بخش

، پهنـه  )راسـت (اي اي و كوهپايـه پهنـه جلگـه  : هاي معماري استان گيالنپهنه"10ت "

.)چپ(، پهنه كوهستاني نيمه خشك )وسط(كوهستاني مرطوب 
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د، محافظـت  باشـ مـي سمت غرب و شمال غربي و شمال

در ايـن  . هاي رو به بادهاي مـذكور ضـروري اسـت   جبهه

هاي مطلوب مواقع گرم همسو بـا جهـت   ها اگر بادبخش

را بــه كمــك تــوان آناســتقرار جبهــه اصــلي نباشــد، مــي

.تمهيدات معماري به داخل ساختمان هدايت كرد
بهترين جبهه براي استقرار فضـاهاي اصـلي سـاختمان،   

درجه انحراف به سمت جنوب شرقي 30تا جبهه جنوبي 

جبهـه  . است كه در تمام طول سال وضعيت مناسـبي دارد 

رو به شمال و جهـات نزديـك بـه آن بهتـرين جبهـه در      

تـوان آن را بـه فضـاهايي كـه     باشد كه مـي مواقع گرم مي

گيـرد يـا نيـاز بـه     بيشتر در اين ايام مورد استفاده قرار مي

.ختصاص دادتابش مستقيم آفتاب ندارد ا

هاي رو به غرب و جبههجبهه رو به شرق و بعد از آن

،شمال غربي، به دليل نامناسب بودن در بيشـتر ايـام سـال   

بهتر است فقط براي فضاهاي خدماتي كه محل سـكونت  

بنـابراين بهتـرين جبهـه    . نيستند مورد استفاده قـرار گيـرد  

براي استقرار فضاهاي اصـلي سـاختمان يعنـي فضـاهاي     

هاي رو به جنوب و جنوب شرقي اسـت و  جبههدگي،زن

اگر به واسطه وضـعيت توپـوگرافي، بـاد سـردي از ايـن      

جهات به ساختمان بوزد بايد با تدابير مناسب به مقابله بـا  

هـا بـه  فضـاهاي    شود، ساير جبههتوصيه مي. آن پرداخت

خدماتي كه محل سـكونت نيسـتند و يـا درجـه حـرارت      

كنـد، اختصـاص داده   ي ايجـاد نمـي  ها مشـكل پايين در آن

.شوند

فرم ساختمان

اي و كوهستاني مرطوب كوهپايه/ اي هاي جلگهدر پهنه

به لحاظ اهميت برقراري كوران، هـر فضـاي بسـته بايـد     

ــه ــار و   داراي دريچ ــه فش ــوا در منطق ــراي ورود ه اي ب

. اي بـراي خـروج آن در منطقـه مكـش بـاد باشـد      دريچه

ترين حالت آن است كـه ايـن دو دريچـه روي دو    مناسب

در درجه بعـد دو  . ديوار رو به روي هم قرار داشته باشند

تـوان از  مـي ،ديوار مجاور و در صورت محدوديت طـرح 

يك ديوار نيز بـا تمهيـداتي بـراي ايجـاد فشـار و مكـش       

بدين ترتيب بهتر است هر فضـاي بسـته از   . استفاده نمود

لــذا در پهنــه .در ارتبــاط باشــددو جبهــه بــا هــواي آزاد 

صـورت احجـامي   بـه فضـاها بايـد  ،ايكوهپايه/ ايجلگه

هاي متعـدد باشـند تـا امكـان     متخلخل و داراي گشودگي

در پهنه كوهستاني ميـزان تخلخـل   . عبور هوا فراهم باشد

خيلي كمتر بوده و به دليل سرماي هوا بايد تبادل حرارت 

. كاهش يابد

نيمـه خشـك اهميـت كـاهش تبـادل      در پهنه كوهستاني 

هاي منـاطق سـرد ، موجـب انتخـاب     حرارتي در ساختمان

بنابراين ساختمانها . احجامي با حداقل تلفات حرارتي است

يـك بـه مربـع بـا     دبهتر است به صورت مكعب مستطيل نز

از طـرف  . ارتفاعي معادل نصف ضلع مربع، سـاخته شـوند  

واي آزاد، هـاي مـرتبط بـا هـ    ديگر كم كردن سطوح جداره

تواند نقش مؤثري در كاهش تبـادل حرارتـي بنـا داشـته     مي

اين امر احداث ساختمانهاي متراكم و چسبيده به هم . باشد

.سازدرا چه در سطح و چه در ارتفاع ضروري مي

به دليل وجود كج باران و سوز باد در كليه منـاطق ايـن   

هـاي  استان، بايد از احداث هر گونه فرورفتگـي در جبهـه  

هاي رو به غرب، شرق و جهات نزديك به آن يعني جبهه

رو به بادهاي زمستاني محلي، به دليل ايجاد تلـه سـرمايي   

عنوان مثـال در پهنـه هـايي كـه بادهـاي      به. اجتناب نمود

وزند، بايد از احـداث  زمستاني از شمال و شمال غربي مي

ــن   ــي در اي ــه فرورفتگ ــا هرگون ــو ي ــوان، بازش ورودي، اي

.خودداري نمودها جبهه

نحوه استقرار ساختمان

باال بودن سطح آبهاي زيـر زمينـي در نـواحي سـاحلي،     

مرطوب بودن خاك منطقـه و اهميـت برقـراري كـوران،    
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سازد، زيرا ضروري ميفاصله گرفتن ساختمان از زمين را

ساختمانهايي كه باالتر از سطح زمين قرار دارند از جريان 

زمـين هـم كمتـر    استفاده نموده و از نمباد، بيشتر و بهتر 

عالوه بـر ايـن احـداث فضـاهاي بـدون      .آسيب مي بينند

توانـد بـه   مـي ديوار نظيـر پيلـوتي در طبقـه همكـف بنـا     

در .برقراري جريان باد در زير كف ساختمان كمك نمايد

مناطق دورتر از ساحل مانند مناطق كوهستاني مرطوب كه 

ــ  ــين ش ــوده و زم ــر ب ــاك كمت ــت خ ــت، رطوب يب دار اس

تواند مستقيماً روي سكو قرار گيرد و يـا بـه   ساختمان مي

.صورت پلكاني طراحي شود

در پهنه كوهستاني نيمه خشـك احـداث بخـش اصـلي     

ساختمان روي زيرزمين، گربه رو يا سكو به عنـوان حـد   

واسط ساختمان و زمين، مشروط به آنكه پيرامونش عـايق  

حرارتـي از  كاري شود، موجب كـاهش جريـان هـدايت   

دار اسـتفاده از  در مناطق شـيب . شودساختمان به زمين مي

بناهاي دو طبقه كه بخش تحتاني آن به فضاهاي خـدماتي  

يابد راه حـل مناسـبي بـراي كـاهش     و انبار اختصاص مي

. تبادل حرارت ساختمان با زمين سرد است

در مواردي كه سـاختمان مسـتقيماً روي زمـين سـاخته     

وسـيله سـكويي عـايق بنـدي شـده كـه       شود بايد بـه مي

ارتفاعش حداقل معادل ارتفاع متعارف برف منطقه است ، 

. از زمين جدا گردد

در مناطق كوهستاني و شيبدار ساخت بناهاي چند طبقه 

هاي يك طبقه و با سطح پالن محدود مناسبتر از ساختمان

هاي سرد وسيع است، در اين حالت بايد نماهاي رو به باد

وسيله بادشكن محافظت نمود، ايـن امـر توسـط بـاد     هرا ب

هاي احداث شده در اطراف روستا و يـا اسـتفاده از   شكن

.موانع طبيعي و درختي، بناها و ديوارها امكان پذير است

هاي رو به جنوب و جنوب شرقي براي استفاده از شيب

احداث ساختمان مناسب است ، مشروط به اينكـه سـطح   

و شمال غربي آن به حداقل ممكن هاي سرد شمالي جبهه

هاي پلكاني در اين استفاده از ساختمان. كاهش داده شود 

.ها كامالً مناسب استشيب

رابطه فضاهاي پر و خالي

دهد كـه در پهنـه هـاي    هاي انجام شده نشان ميبررسي

اي وجـود فضـاي بـاز در اطـراف بنـا      كوهپايه/ اي جلگه

غربـي و شـمال   هـاي جبهـه ضروري است، اما بهتر است

بنابراين .غربي آن از بادهاي سرد زمستان محافظت شوند

وجود فضاي باز .تعبيه حياط در اطراف بنا ضروري است

جبهه غربي ساختمان مفيد است مشروط به آنكه نماي در

مزبور به وسيله درخت و يا هر نـوع بـاد شـكن ديگـري     

و ايوان در پهنه كوهستاني مرطوب بازشو.محافظت شود

بايد محدود بـه جبهـه هـاي آفتـابگير جنـوبي و جهـات       

در پهنه كوهستاني نيمه خشك بـراي  . نزديك به آن باشد

دريافت انرژي خورشيدي در مواقع سرد وجود فضاي باز 

در جنوب ساختمان به صورت صحن آفتـابگير در مقابـل   

هـاي شـمالي، شـرقي و    بازشوها ضروري است، اما جبهه

است به بناهـاي مجـاور چسـبيده و يـا بـه      غربي آن بهتر

ــود  ــت ش ــدماتي محافظ ــاهاي خ ــيله فض ــه . وس در منطق

اگـر در  كوهستاني مرطوب و نيمه مرطوب كه سرد است 

شمال بنا معبري قرار داشته باشد و يا نياز به ايجاد نورگير 

يــا هــواكش بــراي ايجــاد كــوران هــوا، وجــود حيــاط را 

رتفاع ديوارهاي شمالي ضروري سازد ، بايد تا حد امكان ا

ساختمان كوتاه باشد تا از ايجاد يخچـال بـه دليـل سـايه     

احداث فضاي . گيربودن دائمي اين بخش جلوگيري شود

سبز در اين قسمت به سبب خاصيت تنفس خاك و گيـاه  

.شود بسيار مفيد استكه موجب آب شدن برف و يخ مي

ويژگي فضاهاي باز
حياطهافرم ، تناسبات و محل استقرار 

اي و كوهسـتاني مرطـوب   كوهپايـه / اي در پهنه جلگـه 

ساختمان بايد امكان استفاده از بادهاي مطلوب مواقع گرم 
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را داشته باشد، لذا فاصـله آن از ديوارهـا و سـاختمانهاي    

برابـر  4واقع در شمال، شـرق و جنـوبش نبايـد كمتـر از     

بـاد  بيشـترين ميـزان  اين كهبا توجه به. ها باشدارتفاع آن

مواقع گرم در اين منطقه معموالً از شمال تا جنوب شرقي 

بـراي حيـاط در ايـن منطقـه    وزد ، مناسـبترين فـرم  مـي 

مستطيلي است كه ضلع بلندش رو به جنـوب تـا جنـوب    

.درجه انحراف از جنوب قرار داشته باشد30شرقي با 

سـاختمان بايـد امكـان    در پهنه كوهستاني نيمه خشـك 

از آفتاب را داشته باشد، لذا ديوار جنـوبي حيـاط   استفاده 

بايد كوتاه بوده و يا اينكه فاصله بنا از سـاختمانهاي واقـع   

بـراي  . هـا نباشـد  برابر ارتفـاع آن 2كمتر از آندر جنوب

پرهيز از دريافت بادهـاي سـرد ، بهتـر اسـت ديوارهـاي      

برابـر  4شرقي و غربي حياط بلند بـوده و عـرض بنـا از    

ـ   ارتفاع د -هيوارهاي فوق الذكر بيشتر نباشد و يـا اينكـه ب
. وسيله ساختمانهاي مجاور و يا بادشكن محافظـت شـود  

توانند به شكل مربع و يا مستطيلي كه بنابراين حياطها  مي

محور طولي آن در راستاي شـمال و جنـوب قـرار دارد ،    

.ساخته شوند

هاويژگي پشت بام

كوهستاني مرطوب بـه  اي و كوهپايه/ اي در پهنه جلگه

هاي جوي زياد، بايد امكان تخليـه سـريع آب   شدليل بار

باران فراهم شود كه شيب بندي مناسب بام همراه با ايجاد 

هـاي شـيبدار   خصوص احداث سـقف ههاي كافي و بآبرو

هاي ايـن منطقـه غالبـاً در فصـول     بارش. گرددتوصيه مي

گيـرد،  بادهاي غالب غربي صـورت مـي  سرد و همزمان با

بام را رو به غرب، احداث هايبنابراين بايد يكي از شيب

گـردد و  هاي باريده بر آن بهتر تخليه مـي نمود، زيرا باران

تـوان از  در عين حال با طويـل سـاختن ايـن شـيب، مـي     

ـ    ابرخورد كج باران ب عمـل  هنماي غربـي بنـا جلـوگيري ب

.آورد

هاي صـاف در پهنه كوهستاني نيمه خشك كه از سقف

ها را عايق نموده و يـا دو جـداره   شود، بايد آناستفاده مي

و از ايجاد دست انداز پـر در  ) مانند سقف كاذب(ساخت 

براي به حـداقل رسـانيدن تـأثير    . هاي بام اجتناب نمودلبه

بادهاي سرد زمستاني، كاهش سطوح در معرض باد، فـرو  

كردن قسمتهايي از بنا در زمـين، اسـتفاده از نمـاي كـامالً    

كاسـتن از ارتفـاع كـل سـاختمان     وصاف و يك پارچـه 

.گرددتوصيه مي

ويژگي فضاهاي نيمه باز
...ايوانها، رواقها و فرم و محل قرارگيري

اي به دليـل شـرايط مناسـب    كوهپايه/ اي در پهنه جلگه

تواننـد در بيشـتر ايـام سـال     اقليمي، فضاهاي نيمه باز مي

كه اين فضاها، امكـان  آندليل بهمورد استفاده قرار گيرند

برقراري جريان هوا راهم زمان با محافظت از بارش باران 

توان در اين فضاها را مي.و تابش آفتاب فراهم مي نمايند

بخش كوهستاني مرطوب منحصـر بـه يـك سـمت و در     

اي در دو، سه و حتي چهـار  كوهپايه/ اي هاي جلگهبخش

غربي و شمال غربي هايدر جبهه.سمت بنا احداث نمود

.اين ايوانها بايد از باد سرد و باران محافظت شوند

در پهنه كوهستاني نيمه خشك فضاهاي نيمه بـاز جلـو   

ها احداث شده تا در فصول بهـار، تابسـتان و اوايـل    اطاق

كارايي غالـب  . پاييز، اواسط روز مورد استفاده قرار گيرند

ايجاد فاصله ميـان فضـاهاي بـاز و بسـته     ،اينگونه فضاها

.است

در مناطق كوهستاني مرطوب و نيمه خشك كـه سـرد   

شــود اســت و از ايــوان در جلــوي اتاقهــاي اســتفاده مــي

وسيله شيشـه  توان با بستن اين ايوانها در مواقع سرد بهمي

يا حتي سطوح نـايلوني، گرمـاي دريـافتي از خورشـيد را     

آن بـراي ايجـاد فيلتـر بـين هـواي      انبار نموده و ضمناً از 

بيرون و داخل اتـاق اسـتفاده كـرد، كـه بـه آن خاصـيت       
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وسيله عـايق حرارتـي   هرا بگلخانه گفته مي شود و بايد آن

.در طول شب محافظت نمود) ها روي شيشه( 

ويژگي فضاهاي بسته
فضــاهاي بســته روســتايي شــامل ســه گــروه فضــاهاي 

دام و فضاهاي خـدماتي  زندگي انسان، فضاهاي نگهداري 

فضاهاي زندگي انسان شامل اطاقهاي زنـدگي،  . مي باشند

هاي اطاق زندگي فعاليت. شوداطاق كار و اطاق مهمان مي

متعددي نظير خواب، صرف غذا، كار، پخت و پز و انبـار  

هايي چون صـنايع  فعاليت. گيردوسايل و مواد را در بر مي

گـاه در داخـل اتـاق    بـافي و غيـره   دستي قاليبافي، جاجيم

صـورت اطـاقي مجـزا    زندگي يا ايوان و حياط و گـاه بـه  

اطاق مهمان فضـايي  . دهدفضايي را به خود اختصاص مي

است كه كمتر مورد استفاده قرار گرفتـه و فضـايي نسـبتاً    

تميز در خانه است كه بيشتر مورد استفاده فرزندان بزرگتر 

نگهـداري دام  فضـاهاي . گيـرد خانواده يا مهمانان قرار مي

بسته به نوع دام شامل آغل نگهداري گوسفند و بز، طويله 

ايـن فضـاها بسـته بـه     . گاو و گوساله و مرغـداني اسـت  

تواند به صـورت سـرباز   شرايط گرما و سرماي محيط مي

اي از حياط، سرپوشـيده و يـا در داخـل فضـاي     در گوشه

ــرد  ــرار گي ــته ق ــا،  . بس ــامل انباره ــدماتي ش ــاهاي خ فض

ه، تنور، توالت، حمام و فضـاهاي ارتبـاطي نظيـر    آشپزخان

.باشدراهروها و دهليزها مي

نحوه استقرار فضاهاي بسته

در بخش كوهسـتاني مرطـوب بهتـرين جبهـه اسـتقرار      

هـاي رو بـه جنـوب و    جبهـه فضاهاي اصـلي سـاختمان،  

جنوب شرقي براي فضاهاي چهار فصل و جبهـه شـمالي   

اي ايـن  كوهپايـه / اي در پهنـه جلگـه  . براي تابستان است

فضاها بايد از دو طرف داراي بازشوهايي بـه فضـاي بـاز    

قرارگيـري  . باشند تا از كوران طبيعي هوا برخوردار گردند

تر اين فضاها رو به شمال و جنوب بـه ايـن   ضلع طوالني

. كندميامر كمك 

در پهنه كوهستاني خشك بهترين جبهه بـراي اسـتقرار   

15رو به جنوب شرقي با حـدود  جبههفضاهاي زندگي ،

اين فضاها بايـد تـا   . درجه انحراف از جنوب است45تا 

هـاي  حد امكان از ساير جهـات بسـته و محـدود بـه بنـا     

.مجاور باشد

در مواقعي كه از اتاقهاي زمستان نشين و تابستان نشين 

گـردد، بهتـرين جبهـه بـراي     به صورت مجزا استفاده مـي 

. هاي مذكور در باالستزمستان نشين جهتاستقرار اتاق 

تـوان  براي اتاقهاي تابستان نشين از چنـدين راه حـل مـي   

ها رو به شمال يا جهـات  اول قرار دادن اتاق. استفاده كرد

نزديك به آن كه در مواقـع گـرم كمتـرين ميـزان گرمـاي      

دوم قرار دادن اتـاق رو بـه   . كندخورشيدي را دريافت مي

شرقي همراه با استفاده از ايوان يا جهت جنوب يا جنوب 

گيري از دو پنجره واقـع در دو  سايبان در مقابل آن و بهره

سـوم  ،جبهه روبروي هم براي برقراري كوران طبيعي هوا

قرار دادن اتاق رو به باد مطبوع تابسـتان و اسـتفاده از دو   

پنجره در يك ديوار يا دو ديوار براي برقراري بهتر كوران 

.هوا

ابعاد و تناسبات فضاهاي بسته

قرارگيري ضلع طويل فضـاهاي بسـته رو بـه شـمال و     

جنوب از يك طرف موجب دريافـت نـور يكنواخـت در    

بازشوهاي ايجادشده، از طرف ديگر امكان سطح آن فضا

بـه دليـل رطوبـت    .نمايدبيشتر و كوران بهتر را فراهم مي

بايـد داراي  اي، فضـاها  كوهپايـه / اي زياد در منطقه جلگه

سقف بلند باشند تا ضمن فراهم نمودن حجم بيشـتري از  

فضاي بسـته جلـوگيري   از افزايش دما و رطوبت درهوا،

بـه  در مواردي كه امكان استفاده از فضاهايي. به عمل آيد

صــورت زمســتان نشــين و تابســتان نشــين وجــود دارد،  

خصوص در بخـش كوهسـتاني   هفضاهاي زمستان نشين ب
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تـر  ي سقف كوتاه و محفوظ از باد باشد تا آسـان بايد دارا

.گرم شده و گرما را بهتر در خود نگهداري نمايد

در پهنــه كوهســتاني نيمــه خشــك، قرارگيــري ضــلع 

كوتاهتر فضاهاي بسته رو به فضاي بـاز، موجـب كـاهش    

همچنـين سـاخت   . شـود تلفات حرارتي از آن جبهـه مـي  

كوتاه از طرف اطاق با ابعاد كوچك از يك طرف و سقف 

گـردد،  ديگر موجب صرفه جويي در مصرف انـرژي مـي  

تر گرم شـده و هـواي گـرم در    زيرا حجم كمتر هوا سريع

.ماندسطح زندگي باقي مي

رابطه فضاهاي بسته و باز

فضـاهاي بـاز و   ارتبـاط مختلف اين استانهاي در پهنه

از طريق يك فضاي سرپوشـيده مثـل ايـوان برقـرار    بسته

تواند نقش فضايي دو عملكردي را ايفـا  ايوان مي. شودمي

اي كند به اين معني كه در ايام سرد توسط سـطوح شيشـه  

هاي موقت مثل نايلون پوشيده شده و مانع يا انواع پوشش

در ايام گـرم بـاز بـوده و    ووزش باد سرد به داخل گردد

.عنوان فضاي نيمه باز، مورد استفاده قرار گيردبه

هاهاي جدارهگيويژ

هاي بازجداره

اي كوهپايـه / اي هاي باز و شفاف در پهنه جلگـه جداره

در سايه قرار داشـته و از  در فصول گرم بايد از يك طرف

بنـابر ايـن بـاز    .در معرض جريان هوا باشـند طرف ديگر

شوها بايد در عين بزرگي و تعدد، داراي سايبانهاي وسيع 

.و گسترده باشند
هاي باز و شفاف در پهنه كوهسـتاني مرطـوب و   جداره

نيمه خشك بايد از يك طرف در معـرض تـابش آفتـاب    

قرار داشته و از طرف ديگر از وزش بادهاي سرد مصـون  

هـاي  طور كلي فصـول سـرد خصوصـاً در جبهـه    هباشند ب

وزد بهتـر اسـت بازشـوها    غربي و شمالي كه باد سرد مـي 

مواقع سرد از انتقال سـرما و  داراي در محافظ باشند تا در

سوز سرد در امان بمانند و يا اينكه از طريق ايجاد هشـتي  

.يا ديوار بادشكن از ورودي محافظت شود

هـاي رو بـه جنـوب و    پنجـره در بخش مرطـوب بايـد  

هـاي  هـاي جبهـه  داراي سايبان افقي، پنجرهجنوب شرقي

بـه  هـاي رو شمالي داراي سايبان قائم كنار پنجره و پنجره

سايبان افقـي و  شرق، غرب و جهات نزديك به آن داراي

محاسـبات انجـام شـده نشـان     باشـند قائم مقابـل پنجـره  

دهد كه عمق سايبانهاي افقي پنجـره هـاي جنـوبي در    مي

عمـق  .ارتفـاع پنجـره اسـت   اين منطقه حدود يك سـوم 

هاي رو به شرق و غـرب در همـه جـا    سايبان افقي پنجره

پنجـره رو بـه   برابر ارتفاع و عمق سايبان افقي2/1حدود 

.باشدبرابر ارتفاع آن مي7/0جنوب شرقي حدود
هاي رو به جنوب و جنوب در بخش خشك بايد پنجره

محاسـبات انجـام شـده    . شرقي داراي سايبان افقي باشـند 

هـاي جنـوبي   عمق سايبانهاي افقي پنجرهدهد كه نشان مي

. آن نباشـد 4/0ارتفاع پنجره و بيشـتر از  3/0بايد كمتر از 

هاي رو به جنوب شرقي همچنين عمق سايبان افقي پنجره

برابر ارتفاع آن و عمق سـايبان  7/0و جنوب غربي حدود 

برابـر ارتفـاع پنجـره    2/1افقي پنجره رو به شرق و غرب 

گـردد روي زمـين و سـطوح مجـاور     توصيه مي. باشدمي

پنجره از سطوح يا مصالح منعكس كننده نظيـر سـنگ يـا    

بتن به رنگهاي روشـن اسـتفاده شـود تـا انعكـاس اشـعه       

.خورشيدي افزايش يابد

منفذ دار باشند گردد كه همه سايبانهاي افقيميتوصيه

از منافـذ  تا از يك طرف گرماي انباشته شـده در زيـر آن  

متر به داخـل سـاختمان نفـوذ نمايـد و از     خارج شده و ك

. طرف ديگر توزيع هوا در داخل اتاق بهتر صـورت گيـرد  

ها، ديوارهـاي  از پيش آمدگيو بايد تا آنجا كه امكان دارد

.ها براي هدايت باد استفاده شودكركرهالحاقي و 
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ــره  ــت پنج ــدم كفاي ــورت ع ــادر ص ــيه ــوان از م ت

هـاي  در قسـمت هـايي كـه  هاي سقفي يا هواكشهواكش

در ايـن مواقـع   .فوقاني ديـوار قـرار دارنـد بهـره گرفـت     

.. .وهاي عمودي نظيـر بـادگير، دودكـش   استفاده از كانال

بايـد ورودي و  .باشـد ميبراي تهويه هوا بسيار مناسب 

و تا روي زمـين ادامـه يابـد، در    باشد خروجي هوا وسيع 

آن غير اين صورت بايد ورودي هوا بزرگتـر از خروجـي   

بوده و در مجاورت سطح زمـين قـرار داشـته باشـد و يـا      

هـاي افقـي، پـيش آمـدگي     اينكه از تمهيداتي نظير كركره

سقف و دست انداز لبه بـام بـراي بـه حركـت در آوردن     

.جريان هوا استفاده نمود

هاي بستهجداره

در بخش مرطوب به دليل وجود سرما و گرماي نسبي 

توانند ميها رجي، جدارهو بروز پديده شو رطوبت زياد

داراي ظرفيت حرارتي زياد و يا ظرفيت حرارتي كم 

همراه با عايق حرارتي براي سقف باشند، با اين شرط كه 

برقراري جريان هوا در داخل ساختمان در مواقع گرم از 

طريق باز شوها فراهم شده و در مواقع سرد از نفوذ 

د در صورت عمل آيبادهاي مزاحم به داخل جلوگيري به

و ديوارها با=85/0Uها، سقف با سبك بودن جداره

95/0U=  و در صورت سنگين يا خازن بودن، سقف

هاو ساير ديوار=2/1U، ديوار غربي =22/0Uبا 

28/1U =تأمين سايه در مواقع گرم .مناسبتر است

براي ديوارهاي شرقي، غربي و جنوبي ضروري است كه 

ديوارها ايندر اين شرايط استفاده از رنگ تيره براي 

وسيله هها بايد بدو سمت جداره.بالمانع است

هاي مقاوم در برابر رطوبت محافظت شده و يا پوشش

فراهم ها امكان تهويه و كوران مستمر در مجاورت آن

به دليل بارندگي زياد، نماهاي رو به باد بايد از .باشد

مصالح نفوذ ناپذير ساخته شده و يا به طرق ديگر 

.محافظت شوند

به دليل شرايط سـرد و نوسـان زيـاد حـاكم بـر بخـش       

جدار ساختمان وظيفه كاهش تبادل حرارتي را بر خشك،

حرارتـي در  عهده دارد، يعنـي فضـاها بايـد داراي عـايق     

بنابراين ديوارها بايد از مصـالح  . شان باشندسطح خارجي

بـراي  . باشندU <1و با ضخامتي ساخته شوند كه داراي 

استفاده از مصالح با ظرفيت . مناسبتر است U=1ها سقف

هاي مجاور حرارتي زياد در ديوارهاي رو به آفتاب و كف

ـ  , اين ديوارها بايـد خـازن   . گرددآن توصيه مي خير أبـا ت

حرارتي زياد و براي جبهه هاي جنوبي و جنـوب شـرقي   

كليـه سـطوح خـارجي سـاختمان در ايـن      . انتخاب شوند

هـا كـه در   خصـوص آن هرها، بمناطق اعم از سقف يا ديوا

معرض تابش آفتاب قرار دارند بايد با مصـالحي بـا رنـگ    

تيره و بافت صاف و صيقلي پوشيده شـوند، مگـر اينكـه    

تبادل حرارت داخل و خـارج بـا تمهيـداتي نظيـر عـايق      

سطوح خارجي كرسي چينـي  . حرارتي، متوقف شده باشد

ارتفـاع  بايد داراي عايق رطوبتي قائم بـوده و حـداقل تـا    

متعارف بـرف منطقـه بـا مصـالح نفـوذ ناپـذير در مقابـل        

.رطوبت، پوشانيده شود

جمع بندي
در تحقيقي كه با عنـوان روش هـاي صـرفه جـويي در     

مسكن روستايي اسـتان گـيالن در بنيـاد مسـكن انقـالب      

انجـام شـد، بـا اسـتفاده از     83و 82اسالمي در سـالهاي  

تحقيقـات ميـداني   اطالعات موجود در منـابع مكتـوب و   

انجام شده در روستاهاي منتخب اين اسـتان، چهـار پهنـه    

اي، جلگـه -1: اقليمي شناسايي گرديد كه عبارت بودند از

كوهســتاني -4كوهســتاني مرطــوب، -3اي، كوهپايـه -2

هاي برداشت شده از سپس با استناد به رولوه. نيمه خشك

يمي هـر  روستاهاي نمونه استان و با توجه به وضعيت اقل

كار رفته در معماري بومي ايـن منـاطق   پهنه، شگردهاي به

شناسايي شده و با ديدگاه همسازي معمـاري بـا اقلـيم و    

صرفه جويي در مصرف انـرژي، مـورد تجزيـه و تحليـل     
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رغم وجود چهـار  بهاين بررسي نشان داد كه . قرار گرفت

پهنه اقليمي، از نظر شگردهاي طراحـي همسـاز بـا اقلـيم     

بـر  . ان استان را به سـه پهنـه معمـاري تقسـيم كـرد     تومي

اساس ايـن شـناخت، دسـتورالعملهايي بـراي طراحـي و      

ساخت مسكن روستايي براي سه پهنه معماري اين استان 

پهنـه  -2اي، كوهپايـه / اي پهنه جلگـه -1: كه عبارتند از

،پهنـه كوهسـتاني نيمـه خشـك    -3كوهستاني مرطـوب،  

ه معماري ايـن اسـتان، تفـاوت    در سه پهن. پيشنهاد گرديد

بازر اقليمي منجر به اتخاذ راهكارهاي متفاوت شده است 

بـه عبـارت   . ها انطبـاق دارد كه با نيازهاي اقليمي اين پهنه

ــدي روســتا و مصــالح و روش  ــاي ديگــر طراحــي كالب ه

رفته در آن، عالوه بر استفاده از انرژي هاي كاراجرايي به

رتي، بـا شـرايط نـامطلوب    مين آسايش حراأطبيعي براي ت

به اين ترتيـب بـا كمتـرين    . اقليمي نيز مقابله نموده است

نيــاز بــه انــرژي هــاي فســيلي، ضــمن صــرفه جــويي در 

ها، از آلودگي محـيط زيسـت نيـز جلـوگيري شـده      هزينه

اميـد اسـت بـا عنايـت بـه ايـن دسـتورالعملها، در        . است

طراحــي و اجــراي مســكن روســتايي ايــن منــاطق دقــت 

ي صورت گرفته و حداقل با روشن شـدن اهميـت   بيشتر

سازگاري معماري بومي منطقه با نيازهاي اقليمي محل، از 

تقليد الگوهاي شهري كه جز اتالف انرژي و از بين بردن 

الزم . هويت معماري منطقه حاصلي ندارد، اجتناب گردد

به ذكر است عمده تالش ايـن تحقيـق در روشـن كـردن     

معمــاري منطقــه و شناســايي / هــاي اصــلي اقليمــيپهنــه

ــت و     ــوده اس ــيم ب ــا اقل ــاز ب ــاري همس ــگردهاي معم ش

. باشددستورالعملهاي ارائه شده درحد فاز يك طراحي مي

بديهي است تبـديل ايـن طرحهـا بـه فـاز دو و جزئيـات       

اجرايي، نياز به آشنايي طراح با امكانات محلي و مصـالح  

ي از بوم آورد از يك طرف و تجربـه، ذوق و نـوآوري و  

.طرف ديگر دارد

پي نوشت
1. wind chill

منابع 
ــه   - ــوط ب ــي مرب ــازمان هواشناس ــاي س ــاد و گلباده ــار ب آم

. ايستگاههاي سينوپتيك استان گيالن

پرسشــنامه هــاي گــردآوري شــده در تحقيقــات ميــداني، -

هاي صرفه جويي انرژي در مسـكن  بررسي روش«ضميمه پروژه 

، تهـران،  بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي    ، »روستايي، استان گيالن

1383.

هواشناسي، انتشارات سازمان هواشناسـي كشـور، از   سالنامه -

.2000تا 1966سال 

ــوره، - ــاز ، منصـ ــان، طاهبـ ــهربانو جليليـ ــي «شـ بررسـ

، »هاي صرفه جويي انرژي در مسكن روستايي، استان گيالنروش

.1383، تهران، بنياد مسكن انقالب اسالمي

هـاي  مقررات و معيار«طاهباز، منصوره ، شهربانو جليليان، -

اقلـيم و  : جلـد اول » طراحي و اجرايي جزئيات تيـپ سـاختماني  

.1377تهران , هاي ساختمان، سازمان برنامه و بودجهويژگي

روش شناسـايي خـرد اقلـيم براسـاس     «طاهباز ، منصوره، -

ت دانشكده ، مركز اسناد و تحقيقا»مطالعات محلي براي معماران 

.1375معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 

هاي انجام شـده مربـوط بـه روسـتاهاي اسـتان گـيالن،       طرح −  

. كتابخانه بنياد مسكن انقالب اسالمي، واحد مركزي، تهران

، بهرام، حبيب حكمت، بهروز خاماچي، علـي اكبـر   گلشني-

وزارت » ضميمه جغرافياي ايرانگيالن،جغرافياي استان «محمدي 

.1363آموزش و پرورش، تهران 

هـاي انجـام شـده در مـورد روسـتاهاي اسـتان       مونوگرافي −  

گيالن، مركز اسناد و تحقيقات دانشكده معماري دانشـگاه شـهيد   

. بهشتي، تهران
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