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    رانیا یسنت یدر ارتباط با معمار داریساخت و ساز پابررسی 
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  چکیده
سکونت، آن را  یامن برا یسرپناه جادیبه منظور ا دینمایم یسع خیهمواره در طول تارانسان 

کند  جادیا شیخو اتیح ۀادام یبرا یمناسب طیهماهنگ سازد تا بتواند شرا خود  رامونیپ طیبا مح
 یمیدخالت مستق ست،یز یفضا نیا یریگشکل در  زین یمیاقل ،ییایجغراف طیشرا قتیو درحق

گرم و خشک، معتدل و  متفاوت گرم ومرطوب،  میبه علت دارا بودن، چهار اقل رانیا در. دارد
بوجود  میهماهنگ با اقل( یمسکن بوم یدر طراح ژهیبه و) یمتفاوت یهایمرطوب و سرد، معمار

نامطلوب  ریتأث نیکه کمتر یمصالح بوم یریبه کارگ ،یا ساخته شده یفضاها نیآمده که در چن 
موجب  ،یبا استفاده از مصالح محل یمصرف یانرژ زانیکاهش م نیهمچن و  درا دارن طیبرمح

برآن است  یمبحث، سع نیرو در ا نیاز ا. اند دهیگرد دوام بناها  شیو افزا ستیز طیمح یداریپا
در  ییجو و صرفه طیمح یداریپا متفاوت باتوجه به  یها میرا در اقل رانیا یبوم یمعمار میتا بتوان

همچون به   یرا از نظر موارد میدر هر اقل دیجد یمعمار بینموده و معا یرسبر یمصرف انرژ
در مصرف  یینامناسب بنا ، عدم صرفهجو یمنطقه، طراح طیمصالح ناهماهنگ با شرا یریکارگ
و ارائه  یدر انتها به جمع بند. میقرار ده یابیمورد ارز یبه صورت اجمال طیمح بیتخر و  یانرژ

 .میپردازیم دیجد یدر ساختمان باتوجه به فنآور یانرژ  ییجو در صرفه ییراهبردها
 

   یفرم خط د،یقابل تجد یانرژ ،یمصالح بوم ،یسنت یمعمار دار،یساخت و ساز پا :کلیدی های واژه
 
 مقدمه و بیان مساله -1

ه در نقاط مختلف کر یاست که هر انسان یدر آن، واکنش یمعمار و عتیبرخورد با طب یچگونگ   
فائق آمدن او ه مانده از دوران گذشته نشان دهند یبا ارزش باق یداشت و معمار داشته و خواهد  نیزم

که ما  نجاستیااز . باشد یم   ... ، آب و هوا ویمیهمچون مسائل اقل  یناقص بر عوامل ایبه صورت کامل 
که  میباش یمو فرهنگ  میجهان همخوان با اقل مختلف  یدر کشورها یگوناگون یبوم یشاهد معمار
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و  میگوناگون اقل طیشرا به علت دارا بودن  رانیدر ا. دهند یخود را نشان م ۀخاص منطق یها یژگیو
به  لذا . در آن بوجود آمده است میهماهنگ با اقل یمتفاوت یها یدارد و معمار یخاص یژگیفرهنگ، و

که  میا را مدنظر قرار داده ینکات ،یمسکن بوم یطراح ژهیبه و م،یهر اقل یسنت یمعمار یمنظور بررس
 :باشند یم لیذ شامل موارد 

  آن منطقه خواهد گذاشت؟  یبر معمار یریهر منطقه چه تأث یمیاقل اتیـ خصوص الف
هر منطقه باتوجه به  یمعمار در دیقابل تجد یها یو انرژ یمصالح بوم یریبه کارگه ـ نحو ب

  ؟  باشدیصورت م به چه  یمیاقل طیشرا
مورد  یدر مصرف انرژ ییجو و صرفه ستیز طیهر منطقه حفظ مح یدر ساخت و سازها ایـ آ ج

   رد؟یگ یتوجه قرار م
 
 

   اتیبر ادب یمرور -2
 زانیدر ارتباط با م رانیا یسنت یمعمار یبررس ۀنیکه در زم یصاحبنظران دگاهیبه منظور ارائه د

 از یاز نظرات برخ یا دهیاند، گز کرده قیتحق داریو ساخت و ساز پا یمیاقل  طیانطباق آنها با شرا
 موضوعات ،یبخش در مبحث چارچوب نظر نیمطالب، در ا که پس از ارائه  میا را انتخاب نموده شانیا

  . داد میقرار خواه یابیمطرح شده را مورد ارز
»    النیگ یبوم یمعمار یدر مطالعات خود به بررس شانیا: ینیقی اریو شهر بایـ داراب د   

 یپرداخته و در ابتدا به بررس «یطیمح طی، براساس شرارانیا یسنت  یمعمار ۀدرچارچوب مطالع 
چند  یمسکون یبناها رامونیپ طیمح تیباتوجه به موقع اشاره نموده و  النیگ ۀمسکن در خط یطراح

 یسنت یها خانه یداخل یفضاها یبررس سپس با . قرار دادهاند یابیمسکن را مورد ارز یاز الگو پیت
  :نمودهاند میرا به سه دسته تقس یمعمار یفضا الن،یگ

  بسته شامل اتاقها  یالف ـ فضــاها  
 وانهایباز شامل ا مهین یـ فضاها ب

خانه  هیبه اندازه بق یتیاهم»که  باشد یخانه م رامونیپ اطیح هبازکه شامل محدود یج ـ فضاها  
را برشمرده و  النیگ ییروستا یمعمار یکل یژگیخود هشت و ۀاز مطالع گرید  یدر بخش شانیا. «دارد

حتماً از  دیبا دیجد یمعمار»که  ندینما یاشاره م ،یامروز  یمشکالت ساختمانها انیبا ب تیدر نها
  [1]ردیدقت در نظر گ را به  میاقل     یتهایو محدود دیدر محل استفاده نما جیمصالح را

 یاشاره م« و مسکن در استان کرمان میارتباط اقل تیوضع یبررس »در  یو: غضنفرپور نیـ حس   
، مسائل و  رمتناسبینشده و مساکن غ میبه عامل اقل یادیتوجه ز ریاخ  یها در دهه»که  دینما

متنوع استان کرمان آن را به دو بخش  یهوا به آب و سپس با توجه . «را به بار آورده است یمشکالت
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تابش  زانیم راتیدرنظر گرفتن تأث نموده و با  یبند میمرطوب تقس یو خشک و گرم و تاحدود گرم
ساخت بنا از نظر   یرا برا یو اصول ارهایقرار گرفتن در برابر وزش باد، مع هنحو و دما و دیخورش

حداکثر     مذکور مطرح کرده است تا بتوانند از  یمها یفرم پالن، رنگ مصالح ونوع آن در اقل یچگونگ
 . [2]ندیاستفاده نما دیابل تجدق یها یانرژ

 طیارتباط مح» شانیبه عمل آمده توسط ا قاتیدر تحق: یعیو اصغر ساعد سم یمحمد جواد ثقف ـ
قرار گرفته و در مطالعات خود  یمورد بررس« در ساختمان ییجو همجوار و صرفه مصالح  یبا سازگار

 شیزامصالح و استهالک رو به اف یدر جهان، عدم سازگار یانرژ بحران »که با توجه به  دارندیم انیب
با  نرویاز ا. ردیقرار گ یابیمقوله مورد ارز نیا یستیبا  «یطیمح طیاز شرا یدر برخ ژهیساختمانها به و

گذشته که با توجه به  یساخت بناها  یچگونگ یانتخاب پوشش مناسب بدن، به بررس تیذکر اهم
 ـنیدر ا . اند نموده مطرح « ناهمگن مورد استفاده در ساختمان تیآب وهوا و موقع طیشرا تیرعا»

مصالح در رابطه با  یهمجوار ایدر تجمع  یاحتمــال ناســازگار»جـداول با نشــان دادن 
 یانتخاب مصالح متنوع و مناسب برا یبرا یمناسب یبه راهها «یکیزیف ای یائیمیش  یعکسالعملها

 قیکه عا ییوارهاید»روپوشدار به عنوان  یوارههایبحث، د  انیپادر . ندینما یساختمان اشاره م
 یوارهایکه د دارندیم انیگشته و ب یمعرف  «شوندیآنها نصب م یخارج ینما یرو ماًیمستق یحرارت

 طیاثرات مح    حرارت و  درجه  راتییساختمان در مقابل تغ هکل ساز»تا  گردندیروپوشدار موجب م
 .[3]دیبه عمل آ یریحرارت ساختمان جلوگ از تلف شدن حفاظت شده و

 

   یچارچوب نظر -3
صورت گرفته  یمیاقل طیبنا باتوجه به شرا یطراح نهیکه در زم یمتعدد قاتیبا در نظرگرفتن تحق

در ارتباط با  داریاشاره نمود که در مطالعات انجام شده، مبحث ساخت و ساز پا نکته  نیبه ا یستیبا
 یبناها تساخ یخاص مدنظر قرار نگرفته و همواره به چگونگ یموضوع به صورت  رانیا یسنت یبناها

از  یدر برخ. آنها در مناطق مختلف پرداخته شده است  رامونیپ یمیاقل طیگذشته در تطابق با شرا
و عدم  دیقابل تجد یهایانرژ یریکارگ به  یدر بنا و چگونگ یمسئله انرژ تیبه اهم زیمطالعات ن

رو  نیاز ا. شده است  هنکته پرداخت نیبه طور اخص به ا ایاشاره شده و  ریفناپذ یهایاستفاده از انرژ
به  باتوجه  رانیمتفاوت ا میشده و در قالب چهار اقل یآور نظرات و مطالعات جمع یتمام قیتحق نیدرا

 یمورد بررس یداریپا ۀدر ارتباط با مقول رانیا یسنت یمعمار یهایژگیدر شهرها، و یمورد یها نمونه
  . است قرار گرفته 

 
   اتیفرض -4
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که عبارتند  گردندیباتوجه به مطالب موردنظر، ارائه م یاتیموضوعات مطرح شده، فرض یدر راستا
   : از

 . گردند یعامل مهم در کثرت فرم ساخت و سازها محسوب م ،یمیاقل یهایژگیـ تنوع و الف
 . اند در بناها به کار گرفته شده یو کامل حیدر گذشته، به صورت صح یـ مصالح بوم ب
 یدر ساخت و سازها د،یهوا، نور خورش انیهمچون جر دیقابل تجد یهایاز انرژ نهیـ استفاده به ج

 .    شودیم گذشته مشاهده 
  . گذارد یم ستمیو اکوس ستیز طیرا برمح یمنف ریتأث نیکمتر یسنت یمعمار دـ
 داریساخت و ساز پا یدر راستا یسنت ینمود که معمار انیب توانیـ باتوجه به عوامل فوق م هـ

   .بوده است
 نیساکن یرا برا ینکات فوق را مد نظر قرار نداده و مشکالت خاص د،یجد یمعمار یوههایـ ش و

  .بوجود آورده است  میبناها در هر اقل
 

  روش  -5
مناطق گرم و مرطوب، گرم و خشک، معتدل و مرطوب و  یسنت یمعمار ران،یا یکل میدر چهار اقل

بنا  یپولوژیچرا که ت. خواهد شد یبررس یداریپا طیو شرا میو ساز در رابطه با اقل سرد، از نظر ساخت 
 یو حت یمیقلـ ا یطیآن از عوامل مح یریرپذیاز تأث یگوناگون، حاک مسکن در مناطق  یبه عبارت ایو 

از نظر استفاده از مصالح ناهماهنگ با  م،یهر اقل در  دیجد یمعمار بیمعا نیچنهم. باشد یم یفرهنگ
را به  ستیز طیمح بیو تخر یانرژ در مصرف  ییجو نامناسب بنا و عدم صرفه یمنطقه، طراح طیشرا

 یانرژ ییجو صرفه در  ییو ارائه راهبردها یبند و در انتها به جمع مینمائ یمطرح م یصورت اجمال
و  یلیتحل یاز روشها قیتحق نیبه منظور انجام ا. میپرداز یم دیجد یآور ساختمان با توجه به فن

گشته  یآور اطالعات جمع ،یو آمار یاسناد ،یا منابع کتابخانه یمبنا استفاده شده و بر یپژوهش 
 .است
 

   رانیا میدر چهار اقل داریباتوجه به ساخت و ساز پا رانیا یسنت یمعمار یبررس -6
 معتدل و مرطوب ۀمنطق یمعمار -6-1

رو در  نیاز ا. در نظر گرفته شده است النیگ ۀمنطق م،یاقل نیساخت وساز در ا یبه منظور بررس  
 .میپردازیمنطقه م نیا یسنت یمعمار  لیبحث به تحل ۀادام

 اقلیم گیالن
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هوا در تابستان  یو گرما ادیرطوبت ز یاست و دارا رانیا یمنطقه شمال نیمنطقه پر بارانتر نیا  
 نیسرزم نیدر ا یمعمار یریشکل گ یعامل اصل اد،یز یمداوم و رطوبت نسب باران » نرویباشد، از ا

 .[4]است
   النیگ ییـ روستا یبوم یمعمار یهایژگیو

و  یبناها از نظر نوع مصالح ساختمان نیمنطقه، ا نیا یبوم یمعمار یهایژگیو یمنظور بررس به
مورد مطالعه قرار  شانیعوامل و ساختار فضائ نینسبت به ا یبر آنها و چگونگ دیخورش باد و نور  ریتأث

 .خواهند گرفت
 باشدی از مربع م ییمدولها یبرمبنا النیگ یبوم یمعمار یریشکل گ» :بنا ییـ ساختار فضا الف
گونه   « باد انیدر امتداد شرق ـ غرب و عمود بر جر یکه به صورت خط   نیا .[5]است افتهیتوسعه 

 یکیزیو ف یآن، داشتن ارتباط بصر یهایژگیکه از و  باشد یبرونگرا م یاز معمار ینمونها یریشکلگ
 یبوم یکه ما در معمار باشدیم و گسترش در ارتفاع  اطیخانه، نداشتن ح رونیب یبا فضا میمستق

 . رندیگ  یقرار م( یاهیگ)باز سبز  یقابل ذکر است که بناها در فضاها  میباش یشاهد آن م النیگ
از نفوذ باران به داخل ساختمان  یریبه منظور جلوگ: بر بنا دیهوا و نور خورش انیجر ریب ـ تأث  

 یدو طرف بنا که در سمت باد قراردارد ادامه م ای کیدر  نیکف زم یکیتا نزد بداریش توسط باد، سقف 
 نیبه داخل  بنا، سطح آن باالتر از زم نیاز نفوذ رطوبت از سطح زم به منظور ممانعت  نیهمچن». ابدی

هوا شده و سبب  یۀرطوبت و تهو     ریهوا موجب تبخ  انیجر نیکف و زم نیب یقرار گرفته و در فضا
 .[6]شود یخشک و قابل استفاده شدن کف ساختمان م

 بداریش یپوشش سقف ها لدهندهیتشک یبرنج عناصر اصل یساقهها: یج ـ مصالح ساختمان   
استفاده  زیکه از آن در بدنهها ن باشدیساختمان از چوب م ییستایا اسکلت بنا و در واقع . هستند

همچون سنگ، خشت      یگریو از مصالح د شودیم آن با خشت است و گالندود  ییو پوشش نها شودیم
مصالح  یتمام دیگرد انیهمانگونه که ب استفاده شده است  یتماماً چوب یدر کنار ساختمانها زین سفالو 

حمل و نقل مصالح از  در  یکه موجب کاهش انرژ باشدیبه کار رفته در بنا از مصالح موجود در محل م
 .[7]تشده اس گرینقاط د

   النیگ دیجد یمعمار یهایژگیو
با  ییو در عوض ساختمانها میباشیمنطقه نم نیدر ا یو سنت یبوم یما شاهد معمار گرید امروزه

 یرویبه اصطالح هنرمندانه با پ ییبا فرمها بداریش یو سقفها یپوشش آجر  ،یبتن ای یفلزه ساز
 واده،خان یازهایتنها به منظور پاسخ به ن یداخل یفضاها  کیو تفک گانگانیب یکورکورانه از معمار

 یبوم یمعمار تیاز دست دادن هو نکات موجب  نیبناها گشتهاند و هم نیشیپ یهایژگیو نیگزیجا
ساخت و  ۀنیهز باال  بودن  ،یمعمار دیجده ویش یاصل یامهایاز پ یکیشدهاند که  طیمنطبق با مح
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است که علت  شیو سرما شیبه منظور گرما( یلیفس ایو ) دیتجد رقابلیغ یهایاستفاده از انرژ شیافزا
 باشدیم یآن عدم استفاده از مصالح بوم یاصل 

 النیگ یبوم یبا معمار دیجد یمعمار انطباق
 نیساکن یامروز یازهاین نیدر حال حاضر از نظر استحکام ودوام وهمچن یبوم یمعمار جادیا دیشا 

آن، مصالح ه دهند لیو عوامل تشک یاز اصول معمار حیصحه با استفاد توانیاما م پاسخگو نباشد، 
 نیآن در بنا و اتصاالت بهتر، عمر ا قیو اجرا دق[ نمودن ساخته  شیپ]چوب و »همچون  ،یبوم

 ۀنیبه هز گریو د ردیصورت گ عتریسر آن آسانتر و  یاجرا قیطر نیداده تا از ا شیساختمانها را افزا
ستفاده از پوشش بناها، ا در  گر،ید یاز سو. «باشد ازیبنا ن یو نگهدار ریبه منظور ساخت و تعم یکمتر

 نیا یتمام. گــردد هاآن شتریموجب دوام و استحکام ب تواندیسفال م یبه جا «ینبات یهاساقه»
 .[8]فتدا   مؤثر داریساخت و ساز پا جادیا نیو همچن طیمح یداریدر پا تواند یعوامل م 

 
  گرم و خشک  ۀمنطق یمعمار -6-2

فالت  یاز شهرها یاریمسکن بس یبه معمار توان یم مینوع اقل نیا یمعمار ۀو مطالع یبررس در
مبحث  نیدر ا. باشندیم مینوع اقل نیدرونگرا هماهنگ با ا یمعمار ینمود که دارا اشاره  رانیا یمرکز

 .پرداخت میخواه باشد،یدرونگرا م یاز معمار یا نمونه که  زدیمسکن  یمعمار یبه بررس
   زدی میاقل

 یبه همراه طوفانها .[9](  تابستان  دیشد یگرما ,   یکم اب   ,   یخشک) منطقه  نیا یمیاقل یهایژگیو
 یم( در زمستان دیشد یسرما) نیسال و وزش باد در جهات مختف و همچن از مواقع  یدر برخ یشن

  . باشد
   زدی یبوم یمعمار یهایژگیو

نوع  نیا. باشد یآن م ییدرونگرا زد،ی یبوم یمعمار یشاخص اصل: بنا ییـ ساختار فضا الف
 یۀبوده و اتاقها معموالً در چهار سمت آن واقع شده است و به منظور تهو یمرکز  اطیح یدارا یمعمار

 باغچهمعموالً به صورت گودال  اطهایفرم ح. شودیساخته م ریبادگ از بنا  یا در گوشه ،یداخل یفضا
است که در اطراف آن اتاقها  ییباغچه فضا در واقع گودال  .[11]دباشن یم( موارد مسطح یدر برخ)
و موجب  آوردیبوجود م  نیریز یخنک در اتاقها یفضاها ،یبیترک نیچن نیگرفته و ا یجا نیرزمیز
ه ندکن خنک یبــه دستگاهها یازین گریاستفاده شود و د حیصحه ویهوا به ش انیتا از جر شودیم
 .[11]ابدیکاهش  یمصرف انرژ جهینباشد و در نت یمصنوع 

  : دیهوا و نور خورش انیجر ریـ تأث ب
در  ادیز یهمراه با شن و گرما دیشد یطوفانها یکه دارا زدیهمچون  یگرم و خشک میاقل در

 یشتریضرورت ب یطیمح طیو شرا عتیبا طب یزمستان است، هماهنگ در  دیشد یتابستان و سرما
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در مقابل  یفرم پالن فشرده باشد تا سطوح کمتر  یستیبا میاقل نیبه عنوان نمونه در ا کند، یم دایپ
در تابستان و  دینورخورش دیشد داده شد به علت تابش  حیهمانگونه که توض. رندیقرار گ دینور خورش

 نیشتریتا ب  باشد یم یشرق ساختمان در سمت جنوب تا جنوب یریزمستان، جهت قرارگ ادیز یسرما
 مارانمناسب، مع یبه منظور استفاده از بادها نیهمچن .کند افتیرا در فصل زمستان در یانرژ زانیم

مطبوع را به داخل اتاقها انتقال دهند  یهوا انیجر وه،یش نیتا بد کردند یاستفاده م ریاز بادگ گذشته 
 یاست، اجرا دادهیکار مکش را انجام م ریدر واقع بادگ. فرستاده شود  رونیگرم و آلوده به ب یو هوا

و جهت وزش باد  همنطق یتوجه به اوضاع جو مختلف منطقه گرم وخشک با  یادر شهره ریبادگ
چهار طرفه ساخته  یریمختلف، بادگ به علت وزش باد در جهات  زدیمثال در به عنوان  باشدیمتفاوت م

بوده تا از  ارتفاع  یشکل به  زدیمسکن در  یشده، معمار ادیباتوجه به مطالب  یو معموالً دارا شودیم
 نهیمناسب و به به طرز کامالً  دیو نور خورش واه انیهمچون جر دیقابل تجد یانرژ  .[12]باشدیم یادیز
 یداریپا قیطر نیشده و بد یلیفس یهایامر موجب کاهش استفاده از انرژ نیاستفاده شود که ا یا

 . کرده است نیتضم را  طیمح
  : یـ مصالح ساختمان ج

گرم  یکه در آب و هوا یبه طور کند،یعمل م یبه نوع ییآب و هوا طیدر هر شرا یساختمان مصالح
. دارد یادیز ریساکنان در ساختمان تأث یراحت زانیمطالعه نوع مصالح به کار رفته در م و خشک مورد 

داشته و  یاوانانتخاب شوند که در مقابل گرما مقاومت فر دیبا یبه نحو  یمصالح ساختمان میاقل نیدرا
 کنندیکه سازندگان بنا از آن استفاده م یجمله مصالح از . برخوردار باشند ییباال یرتحرا تیاز ظرف

شوند، آن را با خاک و گل مخلوط  چوب در بناها بکار برده  ایگل و مشتقات آن است و چنانچه سنگ 
ورد است که گل م ذکر  انیشا. دتطابق ندار زدیخشک  ینوع مصالح با آب و هوا نیچرا که ا ندینما یم
تا با  شودیامر موجب م نیکه ا دیآ یبه دست م نیزم یودبردارگاز خاک همان محل پس از  از،ین
به منظور  شتریب یبه صرف انرژ یازین گریچرا که د ابدیکاهش  یمصرف انرژ ،یاستفاده از مصالح محل 

 دیساخت و ساز در هنگام تول نیهمچن باشد،یبه مکان مورد نظر نم گریمصالح از نقاط د حمل و نقل 
 گرید تیحائز اهم ۀنکت. نخواهد داشت رامونیپ طیبر مح ییسو ریتأث آن  یزیمصالح، استفاده و دورر

باشد که بتواند  یبه گونها دیبا وارهایضخامت د باشد،یم در امر ساخت بنا، ضخامت مصالح به کار برده 
 یستیمصالح به کار برده شده در بنا با رنگ  نیکند، همچن ومتمقا دینور خورش یدر مقابل تابش طوالن

رنگ  نیروشن خاک بهتر رنگ  د،یرا منعکس نما دیخورش یاز انرژ یادیروشن باشد تا بتواند مقدار ز
  .گرم و خشک است ۀدر منطق یمصالح انتخاب

 زدی دیجد یمعمار یهایژگیو
که کامالً با  میهست یدیجد یشاهد ظهور معمار ،یا آگاهانه یمعمار نیمتأسفانه در کنار چن  
اند، با  که از بتن، آهن و آجر ساخته شده یفیرد یها خانه. باشد یم منطقه متناقض  یمیاقل طیشرا
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و  باشندیمناسب نم یۀسا جادیسو قادر به ا  کیاز  شان،یوارهایکه به علت کوتاه بودن د ییها اطیح
 یبرا ینامساعد طیشرا و  ندیمحافظت نما دیخورش ادیو نور ز دید شداز بنا، در مقابل وزش با توانندینم

مقابل  با ضخامت کم که در  یو سقفها وارهاید یریبه کارگ گرید یاز سو آورند، یبوجود م نیساکن
پشت  یاه رنگ بر رویس ریاستفاده از ق نیندارد و همچن یمقاومت چگونهیمنطقه، ه نیخاص ا تیموقع

 قیدما در فصل تابستان و به جهت انتقال حرارت از طر شیرنگ موجب افزا یرگیعلت ت بامها که به 
 وسائل گرم یریبه کارگ تیو در نها شود یفصل زمستان در داخل خانه م بام موجب کاهش دما در 

 یفضاها امناسبن یکه به علت دما یخنک کنندها  یو دستگاهها یلیفس یکننده با مصرف انرژ
 دیجد ینمود که معمار انیب یستیبا  یبه طورکل رند،یگیدر فصول مختلف مورد استفاده قرار م یداخل
ه با استفاد گرید  یو از سو نیساکن شیسو موجب عدم آسا کیاز  میساخت ناهماهنگ با اقله ویبا ش

ه، مد در گذشته وجود داشت کهرا  یداریپا یمعمار ،یلیفس یمصرف انرژ شینامناسب از مصالح و افزا
 . نظر قرار نداده است 

  گرم و مرطوب  ۀمنطق یمعمار -6-3
 انیب یستیبا شود،یرا شامل م رانیجنوب ا یساحل ۀکه خط میاقل نیا یمعمار لیو تحل هیتجز در

 یگرم و خشک و معمار ۀمنطق یدرونگرا یدو نوع معمار نیاتصال ب ۀحلق  میاقل نیا ینمود که معمار
صورت  هدرونگرا و برونگرا ب یمعمار یهایژگیو یچرا که دارا معتدل و مرطوب است  ۀمنطق یبرونگرا

  .میا دهیبندرعباس را برگز یسنت یمعمار  ،ینوع معمار نیا یبه منظور بررس باشد، یتوأمان م
  بندرعباس  میاقل

گرم و  اریبس یتابستان ینمود که دارا انیب نگونهیا توانیمنطقه را م نیا میاقل یکل مشخصات
حرارت    ۀاختالف اندک درج میاقل نیقابل توجه در ا ۀنکت. باشدیتمام فصول م در  یو دائم ادیز یرطوبت

 .[13]روز و شب است
 بندرعباس یبوم یمعمار یهایژگیو   

 یاز معمار یقیتلف میاقل نیا یبوم یداده شد، معمار حیهمانگونه که توض: بنا ییالف ـ ساختار فضا  
عالوه بر  یداخل یمطبوع هوا در فضاها انیجر جادیبه منظور مقابله با گرما و ا. است درونگرا و برونگرا 

 یداخل یهوا انیجر جادیدر مقابل هم در شمال و جنوب به منظور ا  ییها پنجره ده،یسرپوش یوانهایا
 . شوند یدر اتاقها به کار برده م

 دنیهوا تنها راه بهبود بخش انیاستفاده مطلوب از جر: بر بنا دیهوا و نور خورش انیجر ریـ تأث ب
تا از هر  باشندیدر جهت وزش باد م ایرو بناها به جانب در نیاز ا. باشدیم میاقل  نیسخت ا طیبه شرا

معموالً در ( گذرها بهرو )   یخارج یها و روزنه یداخل یها پنجره رو  نیاز ا. استفاده کنند یمیوزش نس
طرفه  کی یرهایاز بادگ نیهمچن. داشته باشد هوا، همواره وجود  انیتا جر رندیگیقرار ممقابل هم 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 یبه فضاها( یبادشمال) ایجانب در باد از  انیچهار طرفه به منظور انتقال جر ایو ( تنها به سمت جنوب)
  .کنند یاستفاده م یداخل

 وارهایبه کاربرده شده، در د یبندرعباس مصالح بوم یبوم یها در خانه: یـ مصالح ساختمان ج
 انیشا. خرما و کاه گل است ریحص ،یچوب ریاز ت زیو پوشش سقف ن باشدیم آجر  ایسنگ، خشت و 

 یۀال کیبا  یچوب یها در سقف بنا، سطح ورقه یو رطوبت یحرارت  قیعا جادیذکر است که به منظور ا
چوبها  یبررو یو همگن کدستی یتا قشرها  شود یکاه گل پوشانده م هیرس مرطوب و دو ال اکخ

 دیبوجود آ
  بندرعباس  دیجد یمعمار یهایژگیو

 حیمناطق معتدل و مرطوب و گرم و خشک توض دیجد یمعمار یهایژگیو یکه در بررس همانگونه
مدرن را  اتیبه اصطالح مدرن که نه تنها خصوص یمعمار یریبه کارگ زیمنطقه ن  نیداده شد، در ا

را  رهاشهه بناها و در کل چهره است که چهر یانحطاط رفته و رو به زوال به  یبلکه معمار شودیشامل نم
را  یریخسارات جبرانناپذ دیتجد رقابلیغ یهایواستفاده از انرژ  یطیمخدوش ساخته است و از نظر مح

 . بوجود آورده است
 

 سرد ۀمنطق یمعمار -6-4
قابل ذکر  م،ینمائیاشاره م زیمسکن در تبر یبه معمار م،ینوع اقل نیا یمعمار ۀو مطالع یدر بررس  

اما با . گرم وخشک است ۀمنطق یدرونگرا یهمچون معمار زین مینوع اقل نیا  یاست که فرم معمار
  . باشد یم سرد  یآب و هوا ۀکه الزم ییتفاوتها

   زیتبر میاقل 
بر طبق . نمود فیگرم و خشک توص یسرد و تابستان اریبس یبا زمستان توانیرا م زیتبر یو هوا آب

که در زمستان جذب حداکثر گرما با حفظ آن و در تابستان  ردیشکل گ یبه نحو یستیبا بنا  م،یاقل نیا
 .داشته باشد مقدار حرارت را  نیجذب کمتر

 زیتبر یبوم یمعمار یهایژگیو
محافظت  یبرا. باشند یم یو جنوب یها در جهت شمال خانه زیدر تبر: بنا ییالف ـ ساختار فضا 

ه از دو پنجره که پنجر یعنیاند،  تمام پنجرهها به صورت مضاعف ساخته شده زمستان  یاتاقها از سرما
  . شود یسمت خارج باز م به  یگریرو به داخل اتاق و د یداخل
به  زیبناها در تبر یریداده شد شکلگ حیهمانگونه که توض: دیهوا و نور خورش انیجر ریب ـ تأث   
رو در سمت  نیاز ا. زمستان از حداکثر و در تابستان از حداقل گرما بهرهمند گردد است که در  یصورت

گرما در  فظکه به منظور ح رندیگ یقرار م یاصل یهایو بازشو  لیطو یوارهایشمال و جنوب بنا، د
 ین ضرورهوا در مسک انیجر ادیز  یسرما نیبه علت هم. باشندیزمستان پنجرهها دو جداره م



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

بزرگ قرار  یهایارس  ایپنجره و  ،یشمال یها در جبهه دینور خورش تیبه منظور هدا یول باشدینم
 .. وارد بنا شود یشتریدارند تا نور ب

بوده که معموالً از آجر و  میضخ وارهاید اد،یز یبه علت سرما زیدر تبر: یـ مصالح ساختمان ج
 .باشد یاز کاه گل م زیپشتبام ن خشت ساخته شدهاند و 

 زیتبر دیجد یمعمار یهایژگیو
 رامونیپ یطیو مح یمیاقل طیبا شرا یمناطق با عدم سازگار ریهمچون سا زیتبر دیجد یمعمار  

  .بحث و عدم تکرار مطالب در مبحث نیاز ا یریجهگیمنظور نت خود رو به روست که به 
 

 گیری نتیجه -7
معتدل و مرطوب، گرم  میدر چهار اقل رانیا یسنت یمعمار یهایژگیتا و دیگرد یسع قیتحق نیدر ا  

گذشتگان در جهت  یبه ارتباط معمار قیطر نیشود تا بد یمرطوب و سرد بررس و خشک، گرم و 
 یانرژ زا نهیاستفاده به ،یبوم یبناها یدر بررس. اشاره شود طیمح  یداریو پا یاز انرژ نهیاستفاده به

در ساخت و سازها مدنظر تمام سازندگان بوده است  ... و  دیهوا، نور خورش انیهمچون جر ریدپذیتجد
 نیمهمتر. داشته باشد ستیز  طیرا بر مح یمنف ریتأث نیشده است تا ساخت کمتر یسع نیو همچن

 یعلت اصل که  ستا( یلیفس) دیتجد رقابلیغ یهایاز حد از انرژ شیاستفاده ب د،یجد ینکته در معمار
کننده و  وسائل گرم یریاشتباه بنا با بکارگ یمصالح نامناسب و حمل و نقل آنها و طراح یریآن به کارگ

 قیو تلف یاز مصالح بوم حیرو با استفاده صح نیاز ا. باشدیم یمیاقل طیکننده با توجه به شرا خنک 
از  توان یم یکارآمد در امر انرژ نیصمتخص اتیاز تجرب یریگ ساخت و ساز و بهره  دیجد طیآنها با شرا

ساختمان حداکثر  هیو تهو شیگرما شیو باد جهت سرما دیخورش یانرژ همچون  دیقابل تجد یهایانرژ
-یم یامر انرژ نیمعماران و متخصص انیم یهمکار  ۀنیزم جادیامر مستلزم ا نیاستفاده را برد که ا

هر منطقه را  یمیاقل طیهمخوان با شرا مدرن  یاربتوان معم دیجد یهایآور از فن یریگ تا با بهره باشد
  .نمود جادیا

 
 مراجع

 .1385مبانی نظری معماری و شهرسازی اسالمی، انتشارات راهیان، .م تقی زاده ،[ 1]

، «(بندر گنگ)گرم و مرطوب ۀمنطق یو شهرساز یمعمار یهایژگیبر و لیتحل» ان،یریرکبیام ،آتس سا[2] 
 .، بی تاارگ بم، کرمان، جلد چهارم ،یو شهرساز یمعمار خیتاره کنگر 

چاپ اول،  ،یفرهنگ یدفتر پژوهشها: تهران ،«یخیتار یشهرهزارهها نینائ» ،نیحس سلطانزاده،     [3] 
  1374  . 
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 ناریسم نی، دوم«ومسکن در استان کرمان میارتباط اقل تیوضع یبررس» ،نیحس غضنفرپور،     [4] 
  1374: تهران ران،یمسکن در ا ۀتوسع یاستهایس 

ه دور  ،یو شهرساز یمعمارۀمجل ،«النیگ یبوم یمعمار یو بررس لیتحل» ،اریشهر ،ینیقی با،ید ،داراب  [5] 
 .، بی تا 24هشمار،چهارم 

 خیتار ٔە، کنگر«(زدیاستان ) ریدشت کو یجنوب هیدرناح رینقش بادگ» ،اصغر یعل دیس زاده، عتیشر [ 6] 
 .، بی تاارگ بم، کرمان جلد دوم ،یو شهرساز یمعمار 

 یمعمار خیتاره ،کنگر«عتیطب یهایتجربه با ناسازگار ۀدزفول غلب یسنت یمعمار» ،شهربانو ان،یلیجل  [7] 
 .، بی تاارگ بم، کرمان، جلدسوم ،یو شهرساز 

بم،  ارگ  ،یو شهرساز یمعمار خیتاره کنگر ،«رانیا یکهن مرکز یدر شهرها یاکولوژ» ، یعل  ،یغفار [ 8] 
 .، بی تاکرمان، جلد چهارم

علم و  دانشگاه   : ، تهران«درونگرا یگونهشناس یرانیا یمسکون یبا معمار یآشناب» ،نیغالمحس ان،یمعمار  [ 9] 
 . 1373 ،نیچاپ اول، فرورد ران،یصنعت ا

علم و  دانشگاه   :، تهران«برونگرا یگونهشناس یرانیا یمسکون یبا معمار ییآشنا» ،نیغالمحس ان،یمعمار  [ 11] 
   1371 ،رماهیت ران،یصنعت ا

: تهران  ر،یگ گوشه نیعالءالد: ۀترجم ،«النیگ ییروستا ۀدرجامع یمسکن و معمار» ،انیستیکربرومبرژه، [ 11]
 . 1371چاپ اول،  ،یفرهنگ ،یانتشارات علم

کرمان، جلد  ارگ بم،  ،یو شهرساز یمعمار خیتار هکنگر ،«یریکو یمعمار کیاصول »،منصوره طاهباز، [ 12] 
 .، بی تادوم

 یانرژ  ییجو مصالح همجوار و صرفه یبا ناسازگار طیارتباط مح»، اصغر  ،یعیو ساعدسم محمدجواد ،یثقف[ 13] 
 .، بی تا  22هچهارم ، شماره ، دور یو شهرساز یمعمار ۀ، مجل«در ساختمان

 ،یشهرساز و  یمعمار ۀمجل ،«نیسرزم یمعمار: یریبا بکارگ طیمح یحفظ سالمت»،مهرداد  ،یزیمال عز[ 14] 
 تا-، بی 24چهارم، شماره ه دور

 .، بی تا(رانیا یرمرکزیکو هیحاش)و خشک  گرمیۀمسکن در ناح یالگو یبررس،  نیمحمدحس  ،یکالنتر[ 15] 

 


