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 :چکیده
داشته و خواهد داشت.  نیدر هر نقطه از زم یاست که هر انسان یدر آن، واکنش یو معمار عتیبرخورد با طب یچگونگ

و  یمنطقه نسبت به ساخت بناها میدر تعامل با اقل یکرده اند به نوع یگذشتگان همواره سع یانسان ها انیم نیدرا

داشته  میدر مقابله با اقل یسع دیجد یخود همت داشته باشند اما امروزه انسان به کمک مصالح و تکنولوِژ یزندگ طیمح

 یو استفاده از مصالح یو ساخت و ساز مسکون یشهر یطراح یوارد شاهد استفاده از روشهام یاریدر بس نیب نیو در ا

پاسخگو  تفاوتم یها طیمح یمیاقل راتیو تاث راتییتواند در دراز مدت در مقابل تغ یبوده و نم یکه صرفاً اقتباس میهست

بصورت  یمناطق سرد و کوهستان یمیقلا یها یژگیبوده که در آن و یلیتحل یفیمقاله توص نیدر ا قیباشد. روش تحق

با هدف شناخت وضع موجود  یغرب جانیدر جنوب استان آذربا اندوآبیوتاثیر عوامل اقلیمی بر طراحی شهری م یاجمال

 یبحث شده و پس از بررس لیمنطقه به تفص یمیاقل یها یژگیسطح شهر در انطباق با و یو فرم بناها یبافت شهر

در  میکه عدم توجه به اقل میرس یم جهینت نیبا آن به ا یو مسکون یشهر طیو انطباق مح آباندویشهر م یمیاقل یژگیو

و مصالح  اموارد فرم بن یاریرا به بار آورده است و در بس یادیدر آن مشکالت ز یمسکون یومعمار یشهر یها یطراح

 یها یجهت انطباق طراح یراهکارها نایمنطقه بوده است و در پا یمیاقل طیبا شرا ریبافت مغا یاستفاده شده و طراح

 .شده است هیارا یشهر داریاهداف توسعه پا یدر راستا انیبوم ازین ییجهت پاسخگو اندوآبیم یو مسکون یشهر

 

توسعه  ،ی، بافت مسکون یسرد وکوهستان می، بافت شهری ، اقل میاندوآب عوامل اقلیمی ، طراحی شهری كلیدی: واژگان

 داریپا
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  : مقدمه-1

 یژگی، ابتدا باید مشخصات آب وهوایی واطالعات اقلیمی  و و داریجهت رسیدن به یک الگوی اقلیمی در طراحی شهری پا  

پرداخته شود. از آنجا که مسکن در معماری سنتی ایران در ارتباطی منطقی با عوامل اقلیمی پدید آمده  یانسان یولوژیزیف یها

 طیبر شرا دیو فرم بنا و مصالح بکار رفته در آن با تاک یبافت مسکون اندوآبیصیات بافت شهری ماست در همین راستا ، خصو

 ییراهکارها هیمنطقه به ارا یمیاقل طیبررسی و پس از مطالعه وضع موجود و انطباق آن با شرا یسرد و کوهستان ینواح  یمیاقل

موثر در  یشهروندان گام ازیو ن داریتوسعه پا دافد باتوجه به اهاست که بتوان دیدر جهت بهبود وضع موجود پرداخته شده و ام

 باشد. یشهر طیهر چه بهتر مح یمنطقه و پاسخگو میهمگام  با اقل یجهت استفاده از مصالح و اصول طراح

 

 :یبافت شهر یطراح-2
(.  بافت شهری عبارت است 71 : 1731شناسیم : دانه بندی  و تراکم ) حبیب، بافت شهر را بوسیله دو خصیصه مهم آن می   

از درهم تنیدگی فضاها و عناصر شهری که تبع  شرایط طبیعی به ویژه توپوگرافی و اقلیم بطور فشرده و یا گسسته و با نظم  

 (69:  1737اند ) فرید، شهری جایگزین شده التخاص در محدوده شهر یعنی بلوکها و مح

سازد،یکی از عوامل اصلی و حل رشد و توسعه شهر در طی تاریخ را منعکس میاصالً بافت هر شهر نحوه شکل گیری و مرا  

بسیار مهم شکل دهنده بافت شهر عوامل طبیعی بوده است . سه عامل زمین، آب و هوا و منابع آب، عوامل اساسی و مهم 

بافت هر شهر کمیتی پویا و اند و دوم اینکه عمیقی به جا گذاشته راتطبیعت هستند که در بافت شهرهای قدیمی ایران اث

سازد . بافت هر شهر ابتدا دانه درحال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی شکل گیری آن را در طول زمان نمایان می

و حد نزدیکی بین آنها را  ابطهبندی فضایی کالبدی شهر، یعنی فضاهای خالی و پر تراکم آن را نسبت به یکدیگر و چگونگی ر

کند که توسط آنها ها را آشکار میها و کوچهد ، سوم ، شبکه ارتباطات و نحوه دسترسی ها و خصوصیات راهکنمشخص می

تواند گویای چگونگی و نحوه توزیع فضایی فعالیتها توان راههای اصلی و فرعی را تشخیص داد و سرانجام بافت هر شهر میمی

تواند نمایانگر نوع و حجم فعالیت خاصی هایش در سطح و در ارتفاع میهاز فضاهای کالبدی توسط ابعاد و انداز ریکباشد . ه

     (266:  1791توانند گویای خصوصیات خاص شهری باشند ) سلطانزاده ، درخود باشد . فضاهای خالی اغلب می

 

 :داریتوسعه پا -3
در  ییصرفه جو دار،یرا که موضوع توسعه پاباشد. چ یکننده م نییو تع یاز مباحث اساس دار،یدر بحث توسعه پا میموضوع اقل 

 نییبناها و کالبد شهرها، نقش به سزا و تع یمیاقل یبوده و لذا، طراح ریناپذ دیو تجد یلیفس یها یخصوصاً انرژ ،یمصرف انرژ

در  یبوم یخواهد داشت. با مطالعه ساختمان ها ندهیآ ینسل ها یحفظ آن برا جهینت دردر کاهش مصرف سوخت و  یکننده ا

و در جهت استفاده  یمیکامالً بر اساس اصول اقل ،یبوم یساختمان ها یشود که تمام ینکته حاصل م نیا یبه روشن م،یهر اقل

امر به طور کامل با  نیو ساختمانه شده اند که ا یآزار دهنده، طراح یو مقابله با سرما و گرما یعیطب یها یحداکثر از انرژ

 یو امکان استفاده از انرژ یشده. است ظهور فن آور فیو بوم آورد تعر یبوم یده و معمارفرهنگ مردم هر منطقه همسو بو

آورده  دیدشهر ها پ ژهیبناها و به و یو بوم یمیاقل یدر طراح یحدود دو سده، اختالالت ،یکیمکان یو دستگاه ها یلیفس یها

 یناش ستیز طیمح یآلودگ گرید یسو و از سو کیاز  یلیفس یاز حد از منابع انرژ شیرهگذر، موضوع استفاده ب نیاست و از ا

 یتوجه مجدد به امر طراح دار،یکننده در آمده است . در بحث توسعه پا دیو تهد یجد یاز مصرف آن، به صورت موضوع

را به  یو شهرساز یمطرح شده و دست اندرکاران و متخصصان امر معمار ،یبوم یزو شهرسا یو بازگشت به معمار یمیاقل

 یمنطقه سردوخشک.موردمطالعات یبناها یمیاقل یداروطراحی.) رابطه توسعه پادینما یامر دعوت م نیبه ا یداختن جدپر

 )73زییدهم،شماره سه،پا ست،دورهیز طیمح یعلوم و تکنولوژ ز،مجلهیتبر
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 :همساز با مسکن میاقل-4
خارج ازساختمان. امروزه اهمیت  تیاز وضع رش،صرفنظیمسکن در محدوده آسا یمایکروکلیم تیوضع یاست از نگهدار عبارت

 و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت همة ساختمانها بویژه ساختمانهایی که بطور مستقیم مورد استفادة

اهمیت می باشد. از یک سو ساختمانهای هماهنگ با اقلیم و یا  حائزانسان و موجودات زنده قرار می گیرند از دو نظر 

مانهای با طراحی اقلیمی از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری دارند شرایط محیطی اینگونه ساختمانها بهتر است ساخت

ایجاد میکند از سوی دیگر  پذیریو تنوع و تغییر روزانه و فصلی نور حرارت و جریان هوا در این ساختمانها فضاهای متنوع و دل

ب صرفه جوئی در مصرف انرژی مورد نیاز برای کنترل شرایط محیطی اینگونه هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موج

مام طول سال بطور طبیعی ت در را اقلیم با هماهنگ ساختمانهای داخلی شرایط میتوان هاساختمانها می شود. در برخی اقلیم

ابی به شرایط آسایش بکارگیری سیستم های مکانیکی حرارتی در حد آسایش انسان تنظیم کرد. برای دستی هو بدون نیاز ب

است که  یدر آن، واکنش یو معمار عتیبرخورد با طب یراههای تامین آسایش در ساختمانها مهمترین عامل می باشد. چگونگ

ناقص  ایارزش گذشته نشانگر فائق آمدن بشر به صورت کامل  با یداشته و خواهد داشت. معمار نیدر هر نقطه از زم یهر انسان

گوناگون بوده که  یگوناگون در کشورها یبوم یجاست که شاهد معمار نیباشد. از ا یم یمیچون مسائل اقل یبر عوامل

 .و فرهنگ آن محدوده است میهمخوان با اقل

 

 :رانیا یمیاقل یبند میتقس -5
به  رانیر اصورت گرفته و در آن کشو یطیمح طیشرا میدر کتاب تنظ یساسان مراد یآقا یبند میدر پژوهش حاضر از تقس 

و نوع مصالح،  هیفرم ابن ،یبافت شهر ،یبر معمار میاقل ریاست. در رابطه با تاث دهیشده، استقاده گرد میتقس یچهار منطقه اصل

 :عبارتند از یمیچهار منطقه اقل نیشود. ا یم دهیچهار منطقه د نیاز ا کیدر هر  یمشترک اتیخصوص

 -7عمان( یایفارس و در جیخل یگرم و مرطوب )کرانه شمال میاقل -2مازندران( یایدر یمعتدل و مرطوب )کرانه جنوب میاقل-1

 )رانیا یگرم و خشک )فالت مرکز میاقل  -4غرب کشور( یکوهستان ی) نواحیسرد و کوهستان میاقل

 

 :رانیا یدر مناطق كوهستان یمعمار م،یاقل یها یژگیو5-1
بارز  اتیمعتدل از خصوص یسرد وسوزان و تابستانها ید است.زمستانهاسر میاقل یدارا یو غرب یکرانه شمال یرشته کوهها   

شب روز باال باشد  نیسرد باعث شده است که درجه حرارت ب یشود .رطوبت کم در نواح یسرد محسوب م یو نواح ییآب وهوا

در  دیشد یسرما -1منطقه است. ییو روستا یبافت شهر یریدر شکل گ یاصلهوا در فصل زمستان عامل  ادیارزیبس ی.سرما

رطوبت کم  -4نیبارش برف سنگ -7درجه حرارت هوا در شب و روز ادیز اریاختالف بس -2معتدل در تابستان یزمستان و هوا

 .هوا

بنا نسبت به حجم آن به حداقل ممکن کاهش  یمتراکم و فشرده است و سطوح خارج میاقل نیدر ا ییو روستا یشهر بافت

از سوز و ممانعت از  یریخود برسد.جهت جلوگ زانیم نیودرون به کمتر رونیب یفضاها یشود تا تبادل حرارت یداده م

سرد و  یمیدر فصل زمستان به حداقل برسد.  در حوزه اقل میاقل نیدر ا یعیطب هیداخل به خارج الزم است تهو یفرارگرما

خارج  یباشد که سطح تماس آن را با سرما یا به گونه دیباشند. فرم بنا با یپالن و بافت متراکم م یبناها دارا ،یکوهستان

 یاستفاده م لیمکعب مستط ایمانند مکعب  یاز احجام نی. بنابراابدیانتقال  رونیاز درون به ب یکمتر یکمتر نموده تا گرما

درجه  22 نیو آن را در حداقل ممکن نگه دارد. ساختمان ها ب افتهیآن کاهش  یبنا با حجم داخل یشود تا نسبت سطح خارج

شوند.   یمستقر م یجنوب -یآفتاب در محور شمال هیو خارج از سا گریکدی هیدرجه به سمت شرق و در سا 41به طرف غرب و 

  .است میاز مصالح موجود در آن اقل یمیاقل یحوزه ها ریمانند سا یمناطق سرد و کوهستان یسنت هیدر ابن ادهمصالح مورد استف
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برنه  نی. بنابراندیآن حفظ نما یداخل یبنا را در فضا یبرخوردار بوده تا گرما یخوب یومت حرارتو مقا تیاز ظرف دیمصالح با نیا

باشد.  از سنگ و  یو کاهگل م یچوب یرهایاز سنگ، چوب، مالت کاهگل، خشت و آجر و پوشش سقف و بام از ت هیابن نیا

از  یریجلوگ یبرا نیبا مصالح سنگ ینیچ ی، کرسنقاط یاستفاده شده و در برخ ناب یساز یپ یبرا نیمصالح مقاوم و سنگ

 .شوند یبنا م نیزم یبر رو یمناطق به طور کل نیا هیرود. هرچند ابن یرطوبت به کار م

 

 :عبارتند از یسرد و كوهستان یمهم قابل مشاهده در شهرها یها یژگیو5-2
 نیمعموال در ا -2از تبادل گرما و سرما.  یریگاستفاده بهتر از حرارت و جلو یبرا کیمعابر به صورت کم عرض و بار یطراح

 تیآن به منظور باال بردن ظرف یرو ای نیها و رو به جنوب و در داخل زم یدر وسط دامنه بلند یستیز یمجتمع ها م،ینوع اقل

به  نینگس ینفوذ هوا -7. ابندی یاستقرار م ،یرونینسبت به سطح ب یحجم داخل شیو افزا یبدنه شمال یها وارهید یحرارت

قرار گرفته و سرد است. در  هیکوه همواره در سا یجبهه شمال -4شدت سرما به هنگام شب خواهد شد.  شیدرها ها باعث افزا

 جهت دیکه شهرها و روستاها با یحال

شدت باد  ن،یزم یها یناهموار یبه علت فزون -1. رندیرو به دره و در آفتاب قرار گ دیخورش یاز نور و گرما یاستفاده حداکثر 

و روستا بر  یهستند، استقرار بافت شهر یارتفاعات جار نییو رودخانه ها که در قسمت پا یبه منابع آب یکوه، دسترس یدر باال

 .ستیکوه درست ن یباال

 

 :اندوآبیبررسی اقلیمی شهرم-6
واقع پل ارتباطی برای استانهای شهرستان در حد فاصل بین شهرهای بوکان، ملکان، مهاباد و شاهیندژ واقع شده است و در  این

کیلومتر مربع است و در  2964گردد. مساحت شهرستان میاندوآب شرقی و کردستان محسوب میغربی، آذربایجانآذربایجان

ی شمالی از خط استوا در دقیقه 17درجه و  79النهار گرینویچ و در عرض ی شرقی از نصفدقیقه 9درجه و 49طول جغرافیایی 

متر از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای منطقه متغیر بوده، دارای  1714ی ارومیه با ارتفاع های منتهی به دریاچهوسط جلگه

 لیتر ثبت شده استمیلی276تابستانهای نسبتاً گرم و زمستانهای مختصر سرد میباشد. میزان بارش متوسط در منطقه 
. 

 :مشخصات آب و هوایی6-1
باشد. رطوبت در منطقه نسبتا باال است. به  ینسبتا گرم در تابستانها و در زمستان سرد م یو هواآب  یدارا اندوآبیم منطقه

رطوبت در  زانیدارد و برابر مطالعات انجام شده به طور متوسط م یگرم و ناراحت کننده ا یتابستانها اندوآبیم لیدل نیهم

( و ماهی) د 1634 هیدرصد در ژانو 71 یرطوبت نسب نیرباشد و باالت می درصد 42 – 92حدود  یبه وقت محل 72/12ساعت 

 .)مرداد ماه( گزارش شده است 1699درصد در اوت  13 یحداقل رطوبت نسب

 

 ر(در پهنه بندی اقلیمی كشو اندوآبیطراحی اقلیمی )موقعیت اقلیمی شهرم7-1
به سفارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت  222/1:4222به مقیاس 1732نقشه پهنه بندی اقلیمی ایران در سال  

قرار  2-2و زیر گروه اقلیمی  2در گر وه اقلیمی  اندوآبیمسکن و شهرسازی تهیه گردیده که بر مبنای مطالعات مذکور شهرم

آب و هوایی در دو فصل بحرانی زمستان و تابستان با حدود تقریبی درصد  طگرفته است. ویژگیهای عمده این گروه برای شرای

ساالنه نیازهای حرارتی ساختمانی و مسائل مربوط به گرمایش، شرایط آسایش بصورت طبیعی، سرمایش طبیعی و سرمایش 

حرارت ساختمان ، کاهش  فمکانیکی و نیز اهداف عمده طراحی اقلیمی به شرح زیر موردمطالعه قرار گرفته است:   کاهش اتال

 تاثیر باد در اتالف حرارت ساختمان، بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان در زمستان ومحافظت ساختمان در
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برابر تابش آفتاب در تابستان، محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج از تابستان وبهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا،  

 .ا افزایش رطوبت هوامقابله ب

دارای زمستانی خیلی سردو تابستانی معتدل می باشند. برای تامین گرمایش با استفاده از سیستم های مکانیکی  اندوآبیم شهر

درجه سانتی گراد بصورت  22-21درجه سانتی گراد قابل تامین بود، و با استفاده از انرژی خورشیدی 71-41درجه حرارت 

انرژی خورشیدی(گرما تامین می شود. در این پهنه شرایط آسایش بصورت  که از سیستم های مکانیطبیعی )بدون استفاد

  درجه سانتی گراد 12-11طبیعی با

 ،یوغرب یدر جهت  شرق یدگیشکل  وکش لیمی گردد. در این مناطق ضمن طراحی پالن های معماری،فشرده ومسط تامین

 .موارد ذیل می بایست رعایت گردند

 

 :بر اساس اقلیم اندوآبیات بافت شهری مخصوصی-7
    :به قرار ذیل است اندوآبیخصوصیات کلی بافت شهری م  

 جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تعیین کننده در نحوه استقرار،گسترش و سیمای کلی شهر -

 ی،جنوبیشمالها وکوچه  ابانیکوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض کم که جهت خ -

 .بستر طبیعی موجد تمایز و غنای بصری شهر است -

 بافت شهری متراکم و ابنیه متصل به هم -

 ادیفضاهای شهری کوچک و محصوربه دلیل سرمای ز -

 

 

 
 )نگارنده(اندوآبیم ی: مجموعه بافت شهر1شکل 
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 )نگارنده(اندوآبی: عکس هوایی از بافت شهری م2شکل 

 
 اندوآبیشهری م یی: نقشه راهنما7شکل 

 

 

 :اندوآبیاصول طرح اقلیمی مسکن درم-9
  ی زمستان که در اکثر پرهیز از سرما اندوآبیجمع بندی اطالعات اقلیمی مطرح شده ، می توان گفت که در شهر م از

 مواقع سال وجود دارد و مقاومت در برابر یخبندان واختالف زیاد دمای شبانه روز، دارای اهمیت زیادی می باشد. لذا باید تبادل

 یحرارت از طریق جدار ساختمان به حداقل ممکن رسانده شده و از تابش آفتاب حداکثر استفاده را نمود.وقسمت مرکز

دو رودخانه قرار گرفته  است  در این بخش، ویژگی های  انیدر م یریبه علت  قرار گ یمعتدل کوهستان میشهر ازخرده اقل

 شرایط اقلیمی داشته ، مورد بررسی قرار می گیرد. امعماری بومی این منطقه که بهترین سازگاری را ب
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 فرم ساختمان:9-1
سه طبقه ساخته شده اند. فرم بنا نیزمانند  ایو معموال در دو بافتی نسبتا متراکم دارند اندوآبیخانه ها در شهرستان م 

بافت شهری براساس اقلیم منطقه و جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا شده است.  احجام متراکمی نظیر مکعب 

الت سطوح ح نیمستطیل که نسبت سطح بیرونی آنها به حجم داخل بنا کم می باشد، برای مناطق سردسیر مناسب است.در ا

خود برسد  زانیم نیو درون به کمتر رونیب یفضا یتبادل حرارت قیطر نیرسد تا از ا ینسبت به حجم بنا به حداقل م یخارج

در هماهنگ  یادیز ریتواند تأث یم زیساختمان ن جه،شکلیدر امتداد محور شرق و غرب هستند.در نت یدگیکش یو بناها دارا

به  دیخارج به داخل ساختمان داشته باشد.با یهوا یبحران طیانتقال شرا لیدر تعد نیهمچن،یمیاقل طیساختن ساختمان با شرا

(را در زمستان از دست بدهد و در یمقدار حرارت )کالر نیاست که کمتر یفرم ساختمان،فرم نینکته توجه کرد که بهتر نیا

 اندوآب،ید. درالگوی متداول مسکن درشهرستان مکن افتیاطراف در طیمقدار حرارت را از آفتاب و مح نیکمتر،  زیتابستان ن

بوده )حداکثر با چرخشی به سمت جنوب شرق(که جبهه رو به جنوب بنا در زمستان نور بیشتری را  یغرب  -یمحور اصلی شرق

 .دریافت کند

 

 
 فرم  استقرار بنا  1شکل

 

 جهت ساختمان:6-2
رار جبهه اصلی ساختمان در رابطه با دو عامل تابش خورشید و جریان باد سنجیده می شود مناسب ترین جهت برای استق

تابش آفتاب را  نیشتریکه ب ردیقرار گ یدر جهت دیاست و ساختمان با ازیمورد ن یدیخورش یسرد ،حداکثر انرژ ی.در هوا

ط جداره در ماههای مختلف، رو به جنوب با تابشی دریافت شده توس مایکند. بهترین جهت گیری بنا با توجه به گر افتیدر

درجه( به سمت شرق می باشدکه بیشترین گرما را در زمستان دریافت کرده و در عین  41تا  22درجه )محدوده  72چرخش 

این شهر جنوب  وبحال در تابستان گرمای کمتری را می گیرد . باد سرد در زمستان از سمت غرب می وزد و جهت باد مطل

. به طور کلی باتوجه به جهت وزش باد و جهت تابش مطلوب ، مناسب ترین جهت گیری بنا رو به جنوب شرق با استغربی 

 .درجه به سمت شرق تا جنوب می باشد 41زاویه 
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 یمحل یجهت بنا با توجه به بادها 9شکل

 

 نحوه استقرار ساختمان:9-3
سانتیمتر پایین تر از  72تا  42کف کل ساختمان در حدود  اندوآب،یهای مسکونی درشهرستان مدر بسیاری از نمونه 

سطح کوچه میاشد. این امر سبب می شود که زمین مانند عایق حرارتی اطراف خانه را احاطه کرده و تبادل حرارت داخل 

 موجب آفتابگیر شدن معابر می گردد.نسبت به معابر  تمانوخارج را کاهش دهد .از سوی دیگر پایین رفتن حجم ساخ

 

 ویژگی پشت بامها:9-4
 یشمال یها هیدر کوهپا بداریبا سقف ش یهستند اما خانه ها رپوشیعمدتاًمسطح و ت رانیسرد ا میخانه ها در اقل پوشش

صاف بیشترین شود. بامها به دو صورت صاف و شیروانی در این شهر دیده می شوند . سقفهای  یالبرزمشاهده م یرشته کوهها

میزان تابش را دریافت می کنند که در پاییز و بهار نقش مهمی در گرم کردن ساختمان می تواند داشته باشند . بیشتر خانه 

های همدان سقف صاف دارند. در سقفهای شیبدار (سقف دو پوش(، فضای خالی میان سقف رویی و سقف صاف زیرین الیه 

 می باشد. نکترداخل ساختمان در فصول گرم تبادل حرارتی کمتری داشته و خ عایق حرارتی مناسبی بوده و فضاهای

 

 ویژگی های جداره های باز: 9-5
خارج  طیبا مح یداخل یفضاها یبرحوردار است تاتبادل حرارت یسرد از وسعت کمتر میابعاد بازشوها در اقل یبه طور کل 

 یگرم و خشک است و  بازشوها میاز اقل شتریشوند ب یباز م رونیب طیکه به معابر و مح ییبه حداقل برسد.مساحت بازشوها

 اصلی 
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) آفتابگیر( ساختمان قرار دارند تا بتوانند آفتاب را در طی روز به داخل اتاقها هدایت کنند.وسعت بازشوها یجبهه جنوب در

رو  یبازشوها از نما نیوارد ااز م یرسد و در برخ یاست به حداقل ممکن م یسرد زمستان یکه تحت وزش بادها یدرجهت ها

 شوند یبه باد سرد حذف م

 

 

 

 

 

 

 
 جداره وباز شوها یها یژگیو3شکل

 

 

 مصالح و جزئیات اجرایی:9-6
لحی با ظرفیت حرارتی زیاد جهت کنترل حرارت از طریق پوسته ساختمان استفاده شودو در شهرهای سردسیر باید از مصا

بنا کرد و به منظور بهره گیری از انرژی حرارتی تابش  نیساختمان را با مصالح سنگ یداخل یو قسمت ها یغرب یوارهاید

سنگ،آجر و چوب  اندوآبیشهرستان م به کار رفته در خانه های صالحآفتاب، پوشش سقف خارجی تیره رنگ انتخاب گردد .م

می باشد. سنگ که در این نواحی ماده ای در دسترس بوده، در پی سازی فضاها و ازاره ها استفاده می شود تا رطوبت ناشی از 

به ضخامت دیوار سنگی  کردنبرف وارد بنا نشود.  البته سنگ نسبت به خشت و آجر ظرفیت حرارتی خوبی نداشته و با اضافه 

 عیب جبران می شود.   این

 

 :شنهاداتیپ-11
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از  زیپره یاسالم یرانیا لیو اص یبوم یشهرها و در تداوم معمار یدر معمار میو سازگار با اقل یاز مصالح بوم استفاده

 م،یکه از نظر رنگ، اقل تیکامپوز یدر بافت شهرها مثل نماها میو اقل طیناهمگون با بافت و مح یاستفاده مصالح و نماها

  یشهر یمایس

 ازیساختمانها و در جهت رفع ن یو طراح یحداکثر استفاده از فضاها در معمار -هستند.  یشهر ی.... در تضاد با بافتهاو

 یریپذ بیبناها در جهت کاهش آس یو طراح یدر معمار طیو مح میبا اقل یهماهنگ - طیو مح میاز اقل یرویو پ نیساکن

 یمعمار یشهرها با استفاده از الگو یخیتار یبافتها یو زنده ساز  یشهر یبافتها یگارتباط و هماهن جادیا - ستیز طیمح

و  یو آرامش در خانه با طراح شیبه حداکثر رساندن درجه آسا -شهرها. یمیو قد یخیتار یموجود در بافتها یمسکن ها

مساکن در  یدر طراح یرانیا یاسالم یاصول معمار تیرعا -. میو اقل ییایجغراف طیساکنان و مح یازهایمطابق با ن یمعمار

اصول توسعه  یو در راستا ستیز طیهمساز با مح یساخت و مصالح ساختمان یها وهیش یریبکارگ -.یشهر دیجد یبافتها

 یدر نظر داشتن اصول معمار -.میو مناسب با اقل جیرا یدر ساختمانها با استفاده از الگوها یمصرف انرژ یساز نهیبه-.داریپا

 در ساختمان. ارشیو بحث ن یل سازه ایز جمله مسامسکن ا

 

 :یریگ جهینت-11
براساس مشخصات آب و هوایی و نیازهای اقلیمی بافت شهری از یکسو و از سوی دیگر  اندوآبیبررسی اقلیم شهر م با

یمی صورت مطالعه ویژگیهای همساز با اقلیم مسکن در این مجموعه شهری تالشی در جهت دستیابی به اصول طراحی اقل

محیط شهری ایفا کند و یکی از روشهای مناسب برای  رگرفت که می تواند نقش مهمی در رسیدن به آسایش حرارتی د

سنتی است؛که با بررسی نمونه  یخانه ها یدستیابی به اصول راهبردی طراحی اقلیمی،کشف تمهیدات اقلیمی موجود در الگو

این نتیجه می  اندوآبیمسکن در م یباشد . در بررسی بافت شهر و معمار های معماری وشهرسازی بومی قابل شناسایی می

موارد فرم  یاریرا به بار آورده است و در بس یادیدر آن مشکالت ز یو مسکون یشهر یها یدر طراح میرسیم عدم توجه به اقل

 یمنطقه و طراح میصورت توجه به اقلمنطقه بوده است که در  یمیاقل طیبا شرا ریبافت مغا یبنا و مصالح استفاده شده و طراح

شدت مشکالت اقلیمی محیط زیست کاست و در عوض از جنبه های مطلوب آن بهره مند  زتوان ا یم میشهر همساز با اقل

 ریهمگون وهمسازبود در غ میبا اقل شتریکرد که هرچه ب یطراح یبناها  توانیحاضر م نعصرینو یهایبا تکنولوژ نیشودوهمچن

بافت  یدگرگون ندهیشد که در آ  میخواهمواجه   یوفرهنگ  یودر قبال آن با مشکالت  اجتماع یمیمشکالت اقلبا  نصورتیا

 خواهد داشت. یدرپ

 

 منابع:

 (، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .1772،) دی[ قبادیان، وح1] 

 ماری ، انتشارات شرکت خانه سازی ایران ، تهران .(، اقلیم و مع1797،) ی[ کسمایی، مرتض2] 

 (، طراحی فضای شهری ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری، تهران .1797[ توسلی، محمود ،)7] 

 ،تهران . انی،انتشارات آش یطیمح طیشرا می(، تنظ1774،ساسان ،) ی[  مراد4] 

 نقش شهروبنا . ایاور پو(، مهندسین مش1777) اندوآب،ی[ طرح جامع شهر م1] 

(، طراحی شهری همدان براساس طرح اقلیمی مسکن، اولین همایش بین المللی شهر 1771[ بختیاری اصل، یوسف،)9] 

 برتر، طرح برتر سازمان عمران شهرداری همدان.

دوخشک. منطقه سر یبناها یمیاقل یطراح داروی(، رابطه توسعه پا1773) د،یمج ،یدیمف ار،یشهر ،ی[   شقاق3] 

 شماره سه، دوره دهم. ست،یز طیمح یمجله علوم و تکنولوژ ز،یتبر یموردمطالعات

(، نقش فرم شهر در کاهش خطرات ناشی از زلزله، کنفرانس بین المللی بالیای طبیعی در 1731[ حبیب، فرح، )7] 

 اول. مناطق شهری، بخش اول زلزله، انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، چاپ
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 ( ، جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ سوم.1737[  فرید، یدا...،) 6] 

 (، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، نشر آبی. 1791[ سلطان زاده، حسین، )12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


