
1 
 

 با توجه به معماری گذشته و عملکردهای نوین امروزی کاشانمعماری خانه های اقلیمی بررسی 

 نمونه موردی: خانه بروجردی ها
  1                                                         2 

 محمد رضایی بحرآباد – دکتر محسن طبسی                 

 استادیار گروه معماری،دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد  -1

Tabassi_mohsen@yahoo.com 
 ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقاتدانشجوی کارشناسی ارشد معماری - 2                                                

M.r_architect@yahoo.com 

 

 چکیده

خانه پوششی است که رابطه صحيحی بين محيط خارج و پدیده های زیستی برقرار می سازد. از این رو توواز  

مسکن با محيط طبيعی مسأله مهمی است.از عوامل اساسی محيط خوارج کوه در طراحوی بنوای مسوکونی توا ير 

ری همسواز بوا اقليم،اسواس بسزایی دارد اقليم منطقه می باشد. طراحی ساختما  ها بر اساس راهکار هوای معموا

طراحی اقليمی را تشکيل می دهد.پاکيزگی محيط زیست، حداکثر اسوتااده از انرییهوای تجدیود پ،یر،بوه حوداقل 

بهبوود  .رساند  هزینه گرمایش و سرمایش بنا،گامی درجهت معماری پایودار و از اهوداط طراحوی اقليموی اسوت 

جویی انوریی و کاربسوت آ  در ب وش سواختما  و مسوکن نيازمنود شرایط زیست انسا  و ارایه راهکارهای صرفه

ست که اقليمی ابندی جامع زیسته یك گروهم انسانی است. هدط این تحقيق ارائاقليبندی زیستشناخت و طبقه

های استا  اصاها  بصورت یکجا مورد مالحظه یستگاههای سال و در تمام اشرایط سرد و گرم روزانه را در تمام ماه

هوا کننده شرایط اقليمی هستند و در اکثر روشقرار دهد و با مقادیر واقعی دما و رطوبت که از عوامل اصلی کنترل

ر گيرند انطباق داشته باشد. داقليمی مورد استااده قرار میعنوا  پارامترهای پایه برای تعيين شرایط زیسته نيز ب

جدیود متناسوب بوا  این مطالعه سعی گردیده اقليم شهر کاشا  معرفی و همچنين راهکارهای رسيد  به یك بنای

 اقليم گرم و خشك کاشا  مورد بررسی قرار گيرد.

 انریی تجدید پ،یر، اقليم گرم وخشك،کاشا همساز با اقليم،  معماری :کلیدی کلمات
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 مقدمه
بسياری از شهر های دنيا با مشکالت زیست محيطی مواجه 

 کيايت هواست.هستند،که در راس آ  وضعيت نا مطلوب و 

بطووور حووتم ت ریووب محوويط زیسووت و حاوو  آ  یکووی از 

مهمترین نگرانی های جوامع بشری بشومار موی رود.تنوزل 

کيايت زندگی انسا  ها در نتيجه بر هم خوورد  تعوادل و 

 ،زیست موجب گردیوده اسوت توا دولوت هواتناسب محيط 

ها و مجامع بين المللی حاو  محويط زیسوت را در سازما 

دستور کار خود قرار دهند. محيط زیست نبایود بوه عنووا  

انسوا  مجموعه ای از کاالها و خدمات فقط برای اسوتااده 

این عصر تصوور شوود. محويط زیسوت بوه عنووا  سورمایه 

طبيعی می باشدکه اگر بصورت پوادار اسوتااده گوردد رفواه 

د و در صووورتيکه ت ریووب گووردد عقووول را ایجوواد مووی کنوو

خسارت جبرا  ناپو،یری موجوب موی شود.توسوعه پایودار 

پایا  ناپ،یری است که هدط آ  بهتر کرد  کيايوت فرایند 

زندگی مردم با توجه به حا  محيط زیست موی باشود. در 

این رابطه انسا  به عنوا  مهمترین عامول اجورای توسوعه 

هموراه تيييور در پایدار است.دخالت او در محيط زیست به 

شيوه های بهره گيری از طبيعت و عوامل تشوکيل دهنوده 

طبيعت برای دستيابی به کيای نمود  زنودگی اسوت.قواعد 

توسعه پایدار به این معنی نيست که تمام ساخت وسواز هوا 

می باید متوقف شود ،بلکه تاکيد بر استااده صحيح از منابع 

مووی و در نظوور گوورفتن حاوو  محوويط زیسووت در طراحووی 

های انسا  و تالش های او برای استااده هرچه باشد.فعاليت

موجب تيييور در محويط زیسوت شوده کوه بيشتر از زمين 

توقف روند ت ریوب محويط زیسوت ضروریسوت و از طورط 

دیگر قرار گرفتن انسا  در محيط نامطلوب نياز به باز نگری 

گونه کوه  در مباحث محيط مصنوع را ایجاب می کند.هما 

را از منظر یك نگرش اخالقی نمی تووا  ماهوومی  پایداری

قر  بيستمی به حساب آورد، ریشه های معماری پایودار از 

منظر رویکرد همزیستانه با طبيعوت نيوز بوه انودازه تواری  

معماری قدمت دارد.با این وجود ،معماری پایدار بوه عنووا  

تجدید نظر در اصول و رویکردهای معماری مدر  بر مبنای 

الق زیست محيطی ،رویکوردی اسوت کوه در نيموه نظام اخ

دوم قر  بيستم و به منظور پاس گویی بوه مسوایل فوراوا  

پيش آمده از تصميمات غلوط و در زمينوه محويط زیسوت 

طی انسا  ، مطرح شده است.در دستور اخالقی زیست محي

جایگاه انسا  در طبيعت و جایگاه ارزشی طبيعت درتصميم 

زنگری قرار گرفته است. بازتاب این گيریهای انسانی ،مورد با

تعبير در نحوه تاکر مدرنيستی قر  اخير بوه سومت تاکور 

محيط زیست گرایی با تبيين مجدد یك دستور کار اخالقی 

در معماری مدر  همراه بوده است ،که از چارچوب اخالقی 

در واکونش بوه غيور زیست محيطی اقتباس گردیده اسوت.

ر  حرکتوی در ادبيوات و انسانی بود  فضاهای معماری مد

آ ووار معموواری موودر  آغوواز گردیوود ،کووه در آ  ارزشووها و 

کارکردهوای معمواری بوومی و سونتی در معمواری مجوددا 

بعد از انقالب فرهنگی و کشف سووختهای  مطرح می گردد.

فسيلی و مصرط بی حد و حصر آ  در ساختما  ها و ابنيه 

ع های عمومی بدو  توجه بوه مسوهله محودود بوود  منواب

انریی فسيلی که در زما  کشف اوليوه آ  چالشوی در ایون 

زمينه مطرح نبود ،از طرط دیگرعدم توجه به تبعات مصرط 

سوختهای فسيلی منجر به بحرا  کمبود منوابع و آلوودگی 

موجوود محيط زیست به علت افزایش گاز های گل انوه ای 

در جو زمين گردید.بنابراین عواملی چو  کمبوود انوریی و 

درصوودی محوويط  50سوووختهای فسوويلی و سووهم گرانووی 

کالبدی انسا  ساخت در مصرط منابع ماده و انریی از یك 

سو و افزایش روزافزو  جمعيت شهر نشين و بوه دنبوال آ  

توسعه شهرها و توسعه کالبدی از سوی دیگر ،معماری دهه 

سووق داد.  "معماری انریی کوارآ"ميالدی را به سمت  70

استااده بهينه از منابع انریی تجدید ها بناهایی که هدط آ 

های فسويلی در جهوت توامين پ،یر با هدط مصرط سوخت

شرایط زیستی مطلوب بوده است ،پيش موی رود. لو،ا ایون 

طراحی اقليمی در شهر کاشا  بوا توجوه بوه مقاله با عنوا  

واکاوی معماری گ،شته و عملکردهای نوین امروزی ،راهوی 

با رویکرد رابطه ميا   است در جهت درک ت صص معماری

معماری و فن آوری و حصوول منطوق زیبوایی شناسوی در 

جهت معماری با حداقل مصرط سوختهای فسيلی .در انتها 

با ارائه اهداط عمده طراحی اقليمی و راهکارهوای رسويد  

به این اهداط عموده ،ماواهيم نهنوی طراحوی اقليموی بوه 

ر انتهوا راهکارهای عينی در طراحی نزدیك شده است توا د

بتوا  سير ماهوم رسويد  از ایوده بوه طورح را بوه صوورت 



3 
 

صوورتی ه ملموس و برای محققين حوزه معماری و انریی ب

 تر تداعی ارائه نمود.منسجم

 

 
 1بافت قدیمی مناطق گرم خشك -1تصویر شماره

 

 بیان مسئله
طراحی اقليمی روشی است برای کاهش همه جانبه هزینوه 

خووط » طراحووی سواختما  اولوين  انوریی یوك سواختما .

در مقابل عوامل اقليمی خارج بناست . در تمام آب « دفاعی

و هوا ها ، ساختمانهایی که بر طبق اصول طراحوی اقليموی 

ساخته شده ا ند ضرورت گرمایش و سورمایش مکوانيکی را 

به حد اقل کاهش می دهند و در عوو  از انوریی طبيعوی 

می کنند. مباليی که  موجودئ در اطراط ساختما  استااده

در دراز مدت صرفه جویی می گردد موجب موی شوود کوه 

گ،اری اجرای تکنيکهای طراحی اقليمی بهترین نوع سرمایه

هزینوه  "ها اصالها باشد .خيلی از آ برای مالکين ساختما 

ای ندارد و تنها مستلزم علم آگاهی راجع به طراحی اقليمی 

سواختمانهای معموولی  است . سایر شيوه ها بوه راحتوی در

 قابل اجراست .

طراحی ساختمانها با توجه به جریا  طبيعی انوریی دارای  

منافع دیگری نيز ميباشود . طراحوی اقليموی موجوب موی 

گردد که ساختمانها دارای شرایط آسایشی بهتوری باشود . 

به جای اینکه به سيسوتمهای گرموایش و سورمایش فشوار 

ا بودو  سور و صودا و زیادی تحميل شود ،خوود سواختمانه

ها و بدو  اینکه حداکثر فعاليوت بدو  پنکه یا سایر دستگاه

به دستگاهای مولد مرکزی وارد شوود ، شورایط آسوایش را 

کنند. ساختمانهای ساخته شده بر اساس اقليم نه فراهم می

                                                             
منبع:اقليم و معماری قبادیا - 1 

تنها در مقابل عوامل نا مساعد جوی عملکرد خوبی دارنود، 

سوالم و زیبوا نيوز فوراهم بلکه یك محيط زنودگی انسوانی 

ميکنند .ابزار اجرای طراحی اقليمی عبارتند از پنجره ، نوور 

طبيعی ط گل انه ، ایوا  سر پوشيده و یا حيوا  مرکوزی . 

اینها مجموعاْ محيطی را فوراهم ميوورنود کوه باعوث ایجواد 

  تواز  بين ما و دنيای اطراط می شود .
دشووار  به طور کلی درک موضوع طراحی اقليموی چنودا 

نيست . اسوایش فيزیکوی و کالبودی انسوا  در سواختما  

حاصل تواز  انریی حرارتی بين ما و فضای اطوراط اسوت . 

تبادل انریی حرارتی بين انسا  و سطوح و مواد ساختمانی 

به طریق ظاهراْ پيچيده و متقابلی مبادله می گردد . تبوادل 

 حرارتی طبق چهوار اصول فيزیکوی:  هودایت ، جابجوایی ،

تابش و تب ير انجام می گيرد . به عنوا  مقدمه موی تووا  

مشاهده کرد که خورشويد ، بواد ، نوزوالت جووی و دموای 

حاصل از آنها در هوا ط و به صورت نخيره شده در زمين ، 

توی موی دموجب ایجاد منابع انریی طبيعوی حرارتوی و برو

 شوند . 

د در زمستا  )یا مواقع سرد، یعنی زمانی کوه حورارت موور

های طراحی اقليمی عبارتنود از : مقاوموت نياز است( هدط

در مقابل اتالط و خروج حورارت بوه بيورو  از سواختما  و 

ج،ب هر چه بيشتر حرارت خورشيدی مانند پرتوی افتوابی 

که از پنجرههای جنوبی می تابود . در تابسوتا  )یوا فصول 

گرما یعنی زمانی که سرمایش مورد نياز است ( این هودفها 

عکس می شوند ط یعنی مقاومت در برابر حرارت تابشی  بر

خورشيد با ایجاد سایه و اتالط هر چه بيشتر حرارت داخول 

ساختما  مورد نظر می با شود . هودط از طراحوی اقليموی 

 ابت نگه داشتن یا بوه حوداقل رسواند  هزینوه الزم بورای 

. باشداسایش در فضای داخل بنا می حا  شرایط مطلوب و

  بود  و محويط ش حرارتی، از تعادل دموا ميواحا  آسای

 . گردداطراط ناشی می

تبادل حرارتی ميا  بود  انسوا  و محويط اطوراط آ   بوه 

 گيرد: چهار طریق صورت می

جابجوایی  -هودایت -2هدایت )در ا ر تماس مستقيم (  -1

 -4جابجوایی رطوبوت پوسوت  –تب يور  -3)حرکت هوا ( 

 تابش ) خورشيدی و حرارتی(.
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انسا  خوود توليود حورارت موی کنود کوه مقودا ر آ   بد 

بستگی به ميزا  فعاليت انسا  دارد. ميزا  توليود حورارت 

حاصل از سوخت و ساز غ،ا ، بعالوه منابع حرارتی  محويط 

و پوست بد  ، مقدار نخيره حرارتی انسا  را مش ص موی 

کند . عواملی که ميزا  تبادل حرارتی و در نتيجوه شورائط 

 به وجود می آورند که عبارتند از :آسایش را 

الف: مقاومت حرارتی البسه و ميزا  دمای سطوحی کوه در 

 تماس با بد  انسا  هستند.

ب: مقاومت حرارتی البسوه و ميوزا  دموای هووا و سورعت 

 گردش هوا .

 ج: فشار ب ار اب موجود در هوا .

د: دمای سطوح اطراط بد  ) و مقدار سوطحی از بود  کوه 

 عریا  است ( .   

طراحا  به کمك اقليم شناسا  سعی در استااده از حداکثر 

ارتقای سطح کيای زندگی  امکانات اقليمی هر منطقه جهت

و آسایش در فضاهای مسکونی و فوراهم سواختن فضواهای 

 بهينه از نظر مصرط انریی، دارند..  وب مطلو

درجوه  27تا  22از نظر آسایش حرارتی انسا ، دمای مؤ ر 

متور بور  انيوه بوه عنووا   1/5متر تا  0/15و جریا  هوای 

گرمسوير پيشونهاد شوده  حدود منطقه آسایش در منواطق

 .  است

 سواالت:
ها با توجه بوه اقلويم هور منطقوه بازشووهای سواختما  -1

 شوند؟چگونه و به چه مقدار طراحی می

راهکارهای ارائه شده برای طراحی اقليمی تا چوه انودازه -2

 جویی انریی مو ر است؟در صرفه

نقش گل و گياه، آب و سایه در تييير درجه هوای اماکن -3

 مسکونی به ویژه در مناطق گرم و خشك چگونه است؟

 

 ادبیات موضوع

 :اقلیم گرم و خشک )فالت مرکزی(

اسوتوایی را شوامل در این اقليم که بيشتر مناطق نيمه 

می شود،به دليل وزش بادهای مهاجر که از جنوب غربوی و 

،هوا بسيار خشك  شمال غربی به طرط استوا در حرکت اند

است.این بادها هنگام عبور از قاره های بزرگ،بيشتر رطوبت 

خود را از دست می دهنود.عالوه بور ایون،در منواطق نيموه 

ا بوه دليول استوایی که جوز  منواطق پور فشوار هسوتند،هو

های باالیی اتمسار به پایين گرم و خشك حرکت از قسمت

مووی شووود.توجه بووه خشووکی هوووا در ایوون منوواطق کووه بووا 

ویژگيهای دیگرهمراه است،از نظر تامين آسایش انسا  و در 

 نتيجه طراحی ساختما  ،اهميت فراوانی دارد.

 700است و  م آفتاب در این مناطق شدیديتابش مستق

لری در هر ساعت در متور مربوع در سوطوح کيلو کا 800تا

افزایش پرتو منعکس شده از  افقی انریی توليد می کند و با

سطوح بایر زمين،شودت آ  بيشوتر موی شود.آسوما  ایون 

مناطق،در بيشتر مواقع سال بدو  ابر است.ولی معموال بعود 

از ظهر ها در ا ر گورم شود  و حرکوت الیوه هوای هووای 

   گرد و غبار پدید می آید.نزدیك به زمين،مه و طوفا

رطوبت کم و نبود ابر در آسما  باعث می شوود دامنوه 

تيييرات دموای هووا در ایون منواطق بسويار زیواد شوود.در 

 70تابستا  ،تابش آفتاب در طوول روز سوطح زموين را توا 

راد گرم می کنود.در حوالی کوه هنگوام شوب يگدرجه سانت

درجه 15 سرعت کاهش می یابد و به ،دمای سطح زمين به

سانتی گراد یا پایين تر موی رسود.البته نوسوا  دموای هووا 

 20کمتر است. ولوی در هور حوال،ميزا  تيييورات آ  بوه 

درجه سانتی گراد می رسود. دموای هووا در روزهوای گورم 

درجه ی سانتيگراد و در شب هوا بوه  50 تا 40تابستا  به 

 درجه ی سانتيگراد می رسد . 25تا  15

بزرگتورین منطقوه ی ایورا   در فالت مرکزی که 

است و اطراط آ  را ناهمواری های مرتاعی محصوور کورده 

،صرط نظر از حاشيه ی متصل به ارتااعات و برخوی حووزه 

های مستقل داخلی،شرایط آب و هوایی گرم و خشك است 

و از جمله مش صه های آ  ،زمستا  های س ت و سرد  و 

عيت تابستا  های گورم وخشوك اسوت. بوا توجوه بوه وضو

پراکندگی ناهمواری های جيرافيایی در فالت مرکوزی موی 

منطقه آب و هوایی متمایز یعنی نيمه بيابوانی و  به دو توا 

 1.اشاره کرد بيابانی در آ 
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 نطقه نیمه بیابانی:م
 دامنه ها و کوه پایوه هوای ارتااعوات شومالی ،غربوی و

جنوبی که به داخل فالت ختم می شوند و کوه های منارد 

مرکزی و ارتااعات نا منظم شورقی فوالت کوه حووزه هوای 

مسووتقل یووا نيمووه مسووتقلی بووه وجووود آورده اند،بووه دليوول 

رتااعشا  نسبت به چاله های مرکزی یا محلی ،از رطوبوت ا

بادهای مرطو بی که از فوراز آنهوا موی گو،رد توا حودودی 

ند و نسبت به چاله های اصلی ، اقليم نسبتا استااده می کن

معتدلی به وجود می آورند. البته هر چه از غرب بوه شورق 

نزدیك شویم،ا ر بادهوای مرطووب کواهش و خشوکی هووا 

 افزایش می یابد.

 منطقه بيابانی:.

چاله های پست مر کزی ، شرقی و جنوب شرقی ایورا  

نواطق بوه دارای آب و هوای خشك بيابانی است.البته این م

د ایستگاهای هواشناسی،ناشناخته ترین وعلت فقدا  یا کمب

منوواطق ایوورا  هسووتند.از ویژگيهووای آب وهوووایی ایوون 

منوواطق،اختالط زیوواد درجووه حوورارت هوووای تابسووتا  و 

زمستا ،همچنين اختالط زیاد درجه حرارت هووای شوب و 

روز در تابستا  است،منطقه ی دشت لووت،کمترین ميوزا  

ایرا  را دارد کوه بوه احتموال قریوب بوه  رطوبت نسبی در

 یقين،گرم ترین منطقه آ  نيز محسوب می شود.

 ژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک:یو
ساکنين مناطق گرم و خشك برای غلبوه بور مشوکالت 

 :اندیشيده اند را رآب و هوایی این نواحی تدابير زی

ه طور کلی،در این منواطق سواختما  هوا بوا مصوالحی از ب

رفيت حرارتی زیادی دارند بنا شده ظجمله خشت و گل که 

بوا  ، اند در مناطقی که شرایط آب و هوایی بسيار حاد است

ساختن خانه ها در دل تپه یا زیر زمين،زموا  تواخير را بوه 

بی نهایت رسوانده انود و بودین وسويله از شورایط حرارتوی 

 دل عمق زمين استااده کرده اند.متعا

پال  ساختما  ها تا حد امکا  متراکم و فشرده است و 

تا حد ممکن تالش شده سطح خارجی ساختما  نسبت به 

حجووم آ  کووم باشوود.این تووراکم و فشووردگی پووال  خانووه 

هووا،ميزا  تبووادل حوورارت از طریووق جووداره هووای خووارجی 

حداقل می  ا چه در تابستا  و چه در زمستا  بهر ساختما 

رساند و در نتيجه،تا حود زیوادی از ناوونحرارت بوه داخول 

ساختما  در تابستا  و اتالط آ  در زمستا  جلوگيری می 

 کند.

ساختما  ها معموال در بافت های متوراکم و مجموعوه 

های بسيار فشرده بنا شده اند و بدین ترتيوب توالش شوده 

شده است بيشترین سایه ی ممکن بر سطوح خارجی ایجاد 

به دليل توراکم و فشوردگی مجموعوه،توده ی کول مصوالح 

ساختمانی افزایش یافتوه و زموا  تواخير بوه حود مطلووب 

 1رسيده است.
 

 
 2کوچه های باریك اقليم گرم و خشك -2تصویر شماره

 

 افت متراکم و سنتی اصاها ب -3تصویر شماره

گرم و خشک عبارتند کلیات بافت شهری و روستایی 

 از :
 شهری و روستایی بسيار متراکمت باف -

 فضای شهری کامالً محصور -

 چه های باریك و نامنظم و بعضاً پوشيده با طاقکو
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 ساختما  های متصل به هم

استقرار مجموعه های زیستی بر اساس جهت آفتواب و 

 باد

روستا ها و شهر های سنتی مناطق گرم و خشك ایرا  

گياهوا  صوحرایی را می توا  به بوته هوای کواکتوس و یوا 

تشبيه نمود. این گياها ، پوسته ای ض يم و بسويار مقواوم 

به دور خود دارند و در تحت این شرایط است که می توانند 

محيطی مناسب برای انتقال شيره گياهی و رشد و نموو در 

ضوا هوای به طور کلی، تموامی ف درو  گياه به وجود آورند.

، معابر، حيا  ها زیستی این مناطق، اعم از فضا های شهری

و سوواختما  هووا، در مقابوول عواموول جوووی، خصوصوواً بوواد 

نامطلوب، کامالً محافظت شده اند و استااده از باد مطلووب 

و تابش آفتاب با تمهيدات خاصی که در دنبالوه ایون مقالوه 

 توضيح داده خواهد شد، صورت می گيرد.

بافت شهری در ایون نوواحی، بوه هوم فشورده و ابنيوه، 

هم هستند. کوچه ها، باریك و با دیوار های نسبتاً متصل به 

بلند و در مسير یك خط شکسته امتداد دارند. اصوالً هوي  

فضای شهری غير محصور در این مناطق وجود ندارند؛ زیرا 

محافظت از فضای غير محصور در مقابول شورایط نامسواعد 

اقليمی ممکن نيست. یکی از دالیل باریکی کوچوه هوا کوه 

رای عبور دو نار از کنار هوم کوافی اسوت، بورای گاه فقط ب

فراهم نمود  شرایط اقليمی بهتور در فضوای معوابر اسوت. 

وجود دیوار های بلنود در کنوار معوابر، در ایجواد سوایه در 

مقابل تابش آفتاب و همچنين حااظت معابر در مقابول بواد 

های کویری، تا ير بسزایی دارند. باید مت،کر شد که پي  در 

  کوچه ها، از نظر زیست اقليموی، یوك مزیوت در پي  بود

مناطق گرم و خشك و کویری محسوب می شوود، زیورا در 

مسير های مستقيم و عریض، باد های کویری می توانند به 

سرعت جریوا  داشوته باشوند و باعوث اخوتالل در زنودگی 

 1.روزمره شوند

 کلیات فرم بنا
 :ست از ا عبارتدر این مناطق کليات فرم بنا 

                                                             
 1-اقليم و معماری.قبادیا 

بنا ها به صوورت کوامالً درو  گورا و محصوور همه این 

 باشند.می

کليه بنا ها بجز حمام ها دارای حيا  مرکوزی و اغلوب 

 آنها دارای زیرزمين، ایوا  و بادگير

کف ابنيه و خصوصاً حيا ، پایين تر از سوطح معوابر در 

شوود و تعوداد بازشووها کوم در نظور گرفتوه نظر گرفته می

 شوند.می

اطاق ها نسوبتاً زیواد و طواق هوا غالبوا قوسوی و ارتااع 

 است. گنبدی

 دیوار ها نسبتاً قطور

همانگونه کوه فضوا هوای شوهری، محصوور و در  

مقابل شرایط نامساعد طبيعی کوامالً محافظوت شوده انود، 

ساختما  ها و حيا  آنها نيز دارای یك حصار بسته و یوك 

ب در محيط زیست اقليمی کنترل شده می باشند. این مطل

در ایوون منوواطق، اعووم از تجوواری،  مووورد کليووه سوواختمانها

 م،هبی، خدماتی و مسکونی صدق می کند.

ایون ، نوسا  درجوه حورارت در  چنانچه نکر شد 

منطقه، بسويار زیواد و ميوزا  رطوبوت هووا، کمتور از حود 

آسایش انسا  است. همچنين تابش آفتاب و حرارت آ  در 

اد می کند و باد های پر تابستا ، محيطی گرم و سوزا  ایج

گرد و غبار کوویری کوه در بسوياری از روز هوای سوال در 

ل آسایش می باشد. ل،ا، ایجاد یك حيوا  حجریا  است، م

مرکزی در وسط سواختما  و تعبيوه حوو  آب و احودا  

 باغچه، باعث افزایش رطوبت در فضای زیستی شده است.

دیوارهای خشتی و آجری ای که به لحاظ تحمل   

بار سنگين طاق های قوسی و گنبودی، بوا ضو امت نسوبتاً 

زیاد ساخته می شوند، مانند یوك خواز  حرارتوی، نوسوا  

دهنوود. و درجووه حوورارت در طووی شووبانه روز را کوواهش می

باالخره، با قورار داد  کليوه بازشووها رو بوه فضوای نسوبتاً 

ل حيا  و مسدود نموود  جوداره خوارجی مرطوب و معتد

ورودی، ارتبا  فضای زیسوت داخول بوا ساختما ، بجز در 

فضای خارج تا حد امکا  قطع شده و یك اقلويم کوچوك و 
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مناسب برای آسایش انسا  در اقليم گرم و خشوك منطقوه 

پایين تر بود  سوطح حيوا  نسوبت بوه  احدا  شده است.

 کوچه دارای چهار مزیت است: 

آب قنات و یا نهر که در جویهای هم سطح کوچه  -الف

است به طور طبيعی داخول بواو و باغچوه داخول ها جاری 

انبار حيا  و اگر آب انبار در زیرزمين باشد، سوار م ز  آب

 شود.می

خاک گودبرداری شده جهوت سواختن خشوت و  از -ب

 شده است.احدا  ساختما  استااده می

ا قرار گرفتن ب شی از ساختما  در داخل زموين، ب -پ

شود و نوسا  کمتر میتبادل حرارت بين داخل و خارج بنا 

 شود.درجه حرارت کمتر می

پایه هوای سواختما  بور روی خواک مقواومتری از  -ت

 1گيرد.خاک رویی قرار می

 گودال باغچه به عنوا  عارضه ای شاخص- 

با توجه به قرار گرفتن شهر کاشوا  در حاشويه کوویر و 

خصوصيت اقليمی آب و هوای کویری سبب شده اسوت در 

گرمای بی سوابقه و طاقوت فرسوایی حواکم بعضی از ماهها 

شود به خصوص اینکه این شهر از نظر آب و مواهب طبيعی 

ل،ا معمارا  مبتکر و خوشاکر  این نيز در مضيقه قرار دارد. 

شهر احدا  خانه های گودال باغچه و سواختن یوك یوا دو 

مانها را بوه صوورتی تساخ طبقه ساختما  در اعماق زمين ،

عالوه بر استااده از خوواص نارسوانایی  طراحی کرده اند که

بنوا نيوز در ی نوع طرح و نقشوه  مصالح سنتی ساختمانی ،

مقاومت در مقابل گرما و  عدم انتقال و جابجایی حرارت و یا

سرما و سر و صدا ، محويط و شورایط راحتوی بورای سوکنه 

فراهم آید و بعالوه از نظر اختالط سطح و شيب به صوورتی 

 2.قناتها هم به آنها مشرط باشدباشد که آب جاری 
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 کاشا  سرزمينکاشا ، محمد حميدی نژاد نبه های گردشگری درجا-

 2جاوید، امير مقامی

 
 3مدرسه آقا بزرگ کاشا  -4تصویر شماره

 :اقلیم گرم و خشک )ساختمان در این اقلیم(
در رابطه با شرایط زمستانی این مناطق، فرم سواختما  

غربوی گسوترش یابود. اموا  -تواند در طول محور شورقیمی

شرایط تابسوتانی حکوم بور فشوردگی سواختما  نمووده و 

در هور  کورده اسوت. فرمی مکعب شکل را ضوروریداشتن 

صورت با برید  قسمتی از این مکعب و پور نموود  حاوره 

ایجاد شده با سایه )سایه دیوار، درخت، پيچك، چاته مو( و 

هوای خنك شوده بوسويله تب يور آب سوطح چمون بورگ 

تووا  اقلويم نسوبتاً مطلووبی در درختا ، حو  و فواره می

ساختما  ایجاد نمود در اطراط ایون باغچوه داخلوی پوال  

توانوود آزاد باشوود بوودین ترتيووب پووال  کلووی   میسوواختما

گوردد. ساختما  در این مناطق بطرط داخول معطووط می

آنچه بدین ترتيب بورای منواطق گورم و خشوك پيشونهاد 

های سونتی ایورا  گردد هما  فرم زیبا و مشوهور خانوهمی

قبل تاری  تاکنو  نه تنهوا در منواطق  است که از دورا  ما

واحی خشوك خاورميانوه نيوز تکورار داخلی ایرا  بلکه در ن

 4شده است.

ساختمانهای حيا  دار قدیمی بهتورین فورم و ترکيوب 

ممکن اجوزا  یوك سواختما  بورای تعودیل اقلويم بشومار 

روند. اطاقهای اینگونه منازل که فقط به داخل حيا  باز می

شوند در برابر سرمای زمسوتا  بواد و طوفوا  شون کوه می

شوند. ر جریا  است حااظت میمعموالً در مناطق کویری د

در زمستا  اطاقهای رو به جنوب و در تابستا  اطاقهوای رو 

به شمال این مجموعه مورد اسوتااده قورار گرفتوه و بودین 
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 .گوورددترتيووب محوول زنوودگی نيووز بووا اقلوويم هماهنوو  می

حياطهای داخلی که شامل درخت، حوو  و سوطوح سوبز 

اد رطوبوت در گياها  هستند یکی از مؤ رترین عوامل ایجو

رونود. در شوب هوای خشك اینگونه منواطق بوه شومار می

هوای سرد مجاور پشت بام بطرط پائين حرکت کورده و در 

ماند و به این ترتيب باعوث داخل حيا  و جسم دیوارها می

شوود در افت حداکثر دمای هوای داخول حيوا  در روز می

نتيجه در روز هنگاميکه دمای هوای خارجی و شدت تابش 

رسند هووای داخول سواختما  نسوبتاً آفتاب به حداکثر می

 معتدل خواهد ماند.

نياز اقليم گرم و خشوك در منواطق گورم و  تهویه مورد

را به حداقل ممکن  خشك باید ميزا  تهویه طبيعی در روز

رساند، چو  در ا ر ورود هوای گرم خارج بداخل، دمای هوا 

وص در طوول یابد. بوه خصوداخلی نيز افزایش می و سطوح

تهویه طبيعی نيز  روز که سرعت باد زیاد و در نتيجه ميزا 

زیاد است، تيييرات دمای هوای داخلی در سطحی نزدیوك 

نماید. از طرط دیگر ، چوو  خارج تييير می به دمای هوای

جریوا   رطوبت هوای اینگونه منواطق کوم اسوت. حتوی بوا

يور هوایی با سرعت کم امکا  سرد شد  بد  از طریق تب 

نتيجه احتياج به سورعت زیواد  عرق بد  وجود داشته و در

باشود. سورعت هوا برای خنك سازی از راه تب ير الزم نمی

در  انيوه  15cm توانودبرای ایجاد چنين وضوعيتی می هوا

اخوتالط دموای  باشد و ایون سورعتی اسوت کوه در نتيجوه

سطوح و همچنين در نتيجه ناوون هووای خوارج بوداخل از 

آیود و بودین ها ،در هوای اطاق بوجود مینجرهطریق درز پ

ها ن واهود بوود. درعصور و ترتيب نيازی به باز بود  پنجره

شب ، بدليل پایين بود  دمای هوای خارج نسبت به دمای 

هوا و سطوح داخلی تهویهطبيعی امکا  سریع خنك شود  

 1.آوردهوای داخلی را بوجود می

کاشا  )اقليم گرم فنو  اقليمی بکار رفته در خانه های 

 و خشك(

تطيق شيوه زندگی با شرایط اقليمی فصوول م تلوف را 

می توا  در خانه هی درو  گورای منواطق گورم و خشوك 

ایرا  ب وبی مشاهده کرد.اتاق های اطراط حيا  های ایون 

خانه هابا توجه به فصول مورد استااده قرار می گيرند.بدین 
                                                             

 1-اقليم و معماری.مرتضی کسمایی.

که گرمتر )پناه ( ترتيب که ضلع شمالی و آفتاب گير حيا 

بوده در زمستا  مورد استااده قرار می گرفته وبه زمسوتا  

نشين معروط بوده است.درست عکس ایون عمول در ضولع 

جنوب حيا  و پشت به آفتاب )نسار (اتااق می افتاده و بوه 

تابستا  نشين معروط بوده است.در تابستا  نشين فضاهای 

است دارای ارتااع زیر بادگير و اتاق شاه نشين وجود داشته 

بيشتر و حجم سبکتری نسبت به زمستا  نشين بوده است 

و دليل این امر چيزی جز اسوتااده از باد،تهویوه و گوردش 

بهتر هوا در آ  و خنك سازی این فضوا در تابسوتا  نبووده 

 است.

زمستا  نشين شامل سه دری ،پنج دری و شکم دریده 

و فضووای ،کوه روی محوور اصولی قوورار موی گرفتوه انود و د

ارتباطی که می توانند راهرو یا ت تگواه باشوند و گوشوواره 

که از سه دری ،اتاق ارسی یا تهرانوی و اتواق دو دری هایی 

تشکيل شده اند و گوشه های ایون ب وش را تشوکيل موی 

دهند. فضای اصلی زمستا  نشين روی محوور اصولی قورار 

  گرفته و برای ورود بيشتر نور خورشيد اغلب پنجره های آ

را از ارسووی هووای بووزرگ مووی سوواخته انوود.داخل فضوواهای 

مرکزی با توجه به بسوته بوود  فضوا،تزیهنات پيچيوده ای 

چو  قطار های مقرنس آینه کاری های بسيار پيچيده دیده 

می شود.تصویر زیر نمونه خوبی از تاکيك فضاهای نامبرده 

 است.

 

 5تصویر شماره

 گرایی درون

نپرداختن به ظاهر و عو  کوار بوروی درو  و حواالت 

درونی، از طرط بعضی از کار آشنایا  به معماری، به داخول 

این عرصه نيز کشيده شده است تا جایی که معماری ایرانی 

را از این نظر که در نمای بيرو  آ  و در گ،رهای پر پي  و 



9 
 

شوود ولوی در داخول خم چيزی جز خشت و گل دیده نمی

 اند. گرا ناميدهاز پرکاری زیبایی دارد درو  دنيایی

 گراهای درونهای خانهویژگی
نداشتن ارتبا  بصری مستقيم فضواهای داخول بوا  -1

 فضاهای شهری بيرو  خود. 

فضاهای م تلف آ  را عنصری مانند حيا  مرکزی  -2

ای سر پوشيده سازماندهی کرده است به نحووی و یا صاحه

به طرط این عناصر باز شووند. بحوث  ها و بازشوهاکه روز 

توا  نداشتن ارتبا  بصری مستقيم با فضاهای شهری را می

 از دو دیدگاه اقليمی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد. 

 گرایی برون
ای از معمواری مسوکن بوا گرا با گونهگونه شناسی برو 

هووایی از قبيوول داشووتن ارتبووا  بصووری و فيزیکووی ویژگی

بيرو  خانه، نداشتن حيوا ، گسوترش در  مستقيم با فضای

هی فضایی نسوبت بوه فضوای دیگور مثول ارتااع و سازماند

 باشد. داال  روبرو می

 گیریجهت
های سوونتی، کوواربرد اسووتااده از منووابع و در مجموعووه

های طبيعی یکی از اصول ساخت و سوازما  فضوایی انریی

 هاست. آ 

ویری از نظر های کهای قدیمی در بافتبرای مثال خانه

وضعيت استقرار جهت قبلوه قورار دارنود. )مگور در صوورت 

 وجود باد مزاحم(

گيری از لحاظ اقليمی شورایطی را بوه وجوود این جهت

ی به طور های زمستانآورده است تا فضاهای تابستانی و اتاق

نتی جایگاه خویش را بيابنود. منطقی در طراحی فضاهای س

سوواکنا  در برابوور  بوور حااضووتگيری مناسووب عالوهجهووت

گرمووای مسووتقيم آفتوواب، از ورود بادهووای نامناسووب نيووز 

کند. در بناهای سنتی ایورا  سوه رو  راسوته جلوگيری می

اصواهانی )شومال  جنووب غربوی(  -)شمال شورقی

غربوی(  -و کرموانی )شورقیجنوب شرقی(  -غربی

بهترین جهوت اسوتقرار سواختما  را در هور اقلويم 

دادند. رو  راسته شوامل شوهرهای مرکوزی چون نشا  می

  تهرا ، یوزد، جهورم و تبریوز در شومال غربوی ایورا ، رو

، شويراز و ... در اصاها  شوامل شوهرهای اصواها ، اسوت ر

نهایووت رو  کرمووانی شووامل شووهرهای کرمووا ، هموودا ، 

 اند. شدهو ... میشهرهای آنربایجا  غربی، خوی 

 تن در دل خاك ففرو ر

فرو رفتن در دل خاک و ساختن فضاهایی در زیورزمين 

جهت استااده از ظرفيت حرارتی خاک در فصوول م تلوف 

سال نيز از دیگر فنو  اقيمی است. ساختن این گونه فضاها 

تنها در مناطقی که رطوبت خاک زیاد است ماننود منواطق 

 ه است. حاشيه دریای خزر، منع شد

 فضای سبز
ها، درختا  کم آب خواه، ضمن تامين ها با تریشهباغچه

سایه و ایاای نقش در توليد و ایجواد زیبوایی فقور رطوبوت 

کند. این سطوح سبز با ج،ب پرتوهای محيط را جبرا  می

تابشوی خورشويد مووانع انعکواس دوبوواره پرتوهوا و افووزایش 

توا  نقوش شووند. گواهی نيوز ایون درخناخواسته گرما می

کنند. انت اب نوع درختا  هميشوه سوبز بادشکن را ایاا می

 یا خزا  پ،یر بسته به نوع هر اقليم نی زمتااوت است. 

 استفاده از مصالح مناسب
استااده از مصالح بوم آورد با ظرفيت حرارتی مناسب با 

توجه به اقليم از ترفندهای اقليمی به کار رفته در معمواری 

. با این کار نه تنها از مصالح مناسب هر مسکونی ایرا  است

های جانبی چو  حمول و اقليم استااده شده بلکه در هزینه

جویی شوده اسوت. نمونوه بوارز ایون امور در نقل نيز صرفه

مناطق شمالی کشور با استااده از چوب ودر مناطق مرکزی 

و کویری با استااده از خواک و سواخت خشوت و آجور بوه 

 خوبی نمایا  است. 

 کاری در معماری سنتیایقع
اند و با استااده کاری آشنا بودهایرانيا  از دیرباز با عایق

از مصالح ساختمانی در دسترس و کم و زیادکرد  ض امت 

سواختند کوه کمتورین های خود را طوری میدیوارها، خانه

نياز را به گرموایش و سورمایش داشوته باشود و ایون خوود 

در ای از تمد  دیرینه ایورا  و ایرانيوا  اسوت. عوایق جلوه

شود گرمای کمتری وارد ساختما  شود و تابستا  باعث می
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در زمستا  نيز جلوی خروج گرما از ساختما  و سرد شد  

 گيرد. آ  رامی

ای پنام )عایق( در معماری سنتی ایرا  از اهميت ویوژه

برخوردار است به طوری که در این معماری هوي  پوشوش 

وش سقای چه ت ت و چوه مينوی وجوود نودارد کوه دو پو

بر سبك کرد  پوشوش، از انتقوال نباشد. با این روش عالوه

 شده است. گرمای خارج به داخل نيز جلوگيری می

 نقش آب در معماری سنتی 
ها و اسوتااده از حو  آب در وسط حيوا ، در سورداب

آب در فضاهایی مثل حوض انه جهت تلطيوف هووا؛ ایجواد 

دید بصری مناسب و گاهی ایجاد صدای آب بوا اسوتااده از 

های ها و آبشره و القای حوس آراموش همگوی نمونوهفواره

 های مسکونی هستند. کوچکی از بکارگيری آب، در خانه

 
 ای کاشا  هحو  آب حيا  خانه بروجردی -6ارهتصویر شم

 42مأخ،: حاجی قاسمی، کامبيز، گنجنامه، ص 

 

هوای گورم و خشوك، تب يور آب برای نمونوه در اقليم

تواند موجب کاهش دمای هوا شود. ميزا  تب ير در یك می

فضای محصور، مانند حيا  داخلی، به مساحت سوطح آب، 

دارد، کوه ميزا  رطوبوت نسوبی هووا و دموای آب بسوتگی 

 اند. گ،شتگا  به این امر کامالً واقف بوده

 های ایران عناصر و فضاهای اقلیمی خانه

 حیاط
حيا  در فرهن  ده ودا بوه معنوی محوطوه و هورای 

های دیگوری مثول دیواربست و سرای خانه آمده است. وایه

سرای نيز بوه هموين معنوی سرا، صحنساحت، صحن، ميا 

 هستند. 

های م تلووف های ایرانووی بووه شووکلخانووهاز حيووا  در 

 استااده شده است که عبارتند از:

وجد دهنوده چنود  -2به عنوا  نشانه حریم تملك  -1

بورای  -4ارتبا  دهنده چند فضوا در خانوه  -3عنصر خانه 

به عنوا  یك هوواکش  -5ایجاد محيطی سرسبز و بانشا  

عناصری در  -6مصنوعی برای گ،ر جریا  بادهای مناسب. 

جهت سازماندهی و تقسيم فضاهای م تلوف داخول خانوه. 

 به عنوا  حریمی امن و آرام برای آسایش خانواده -7

و شاید محلوی بورای انجوام اموور عموومی و اجتمواعی 

 ساکنين به ویژه د رجنوب کشور. 

حيا ، افزو  بر ایجاد وجدت بين عناصر نوعی ارتبوا  

ا  یوا از ورودی کند، این ارتبوها ایجاد میپيمایشی بين آ 

ساختما  به مقصد دیگر فضاهای پراکنده مثل انبار، آغل و 

گيرد و یا با استقرار محووطی اصولی ... در حيا  صورت می

های م تلف، ارتبوا  دهنوده تابستانی و زمستانی در جبهه

باشود. بعضوی منوازل دارای چنود های اصلی خانه میب ش

ای سرسبز حيا  عمومی و خصوصی هستند. ایجاد یك فض

های م تلوف آ  و اسوتااده از و خرم با حو  آب در شکل

هوا یوا حيا  به عنوا  منظری زیبا برای ساکنا  داخل اتاق

نشويمنگاهی بورای عصورها و  فضاهایی چو  تاالر و صاه و

مناطق گرم و کویری از دیگر موارد استااده  غروب تاتدیده

 حيا  است. 

 
 1قدیمی در اصاها دگير یك خانه با -7تصویر شماره

 

                                                             
www.MiniArchitect66.blogfa.com-1 

http://www.miniarchitect66.blogfa.com/
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 گودال باغچه 
گودال باغچه یا باغچال در وسط حيا  مرکزی سواخته 

رفتوه اسوت. شده و یك طبقه در داخول زموين فورو میمی

هوای بسويار خشوك کوویری از های این فضا در اقليمنمونه

شود. گوودال باغچوه جمله در کاشا ، نایين و یزد دیده می

های استااده شوده در شتبر تامين خاک مورد نياز خعالوه

کورده بنا، امکا  دسترسی بوه آب قنوات را هوم فوراهم می

است. این مسهله، در شهرهایی مثل نایين کوه یوك شوبکه 

اند بسيار مهوم بووده اسوت. پيچيده قنات داخل شهر داشته

شده که بنابراین معموالً در گودال باغچه آب روانی دیده می

های دیگور یز ا  به خانهکرده و سر رحو  ميانی را پر می

رفته است. در حاشيه این حيا  اغلب رواق و گواه چنود می

شده و کاشت درخت انار، اتاق به شکلی نيمه باز ساخته می

ها مرسوم بوده اسوت. بوا پسته و انجير در این گودال باغچه

ها و اسوتااده از تر بود  این حيا توجه به کوچکتر و پایين

تور از واقع فضایی به مراتب اقليمی رطوبت و خنکی آب، در

گرفته است. گودال باغچوه خانوه پيرنيوا در حيا  شکل می

های خوبی نایين و مسجد مدرسه آقا بزرگ در کاشا  نمونه

 از این فضاها هستند. 

 بام 
بووام در معموواری ایوورا  بووه جوورات ب شووی از فضووای 

هووای پيچيووده و بوور وجووود حجمزنوودگی اسووت و عالوه

بوه عنووا  حيوا  هوم در موورد اسوتااده قورار  زیبا، گاهی

گرفتووه اسووت. در شووهرهای چووو  نووایين در برخووی از می

انداز(، بناهوا بوا دیوارهووای صوندوقچه چينووی شوده )دسووت

اطووراط بووام را تووا حوودود یووك متوور و نوويم بوواال آورده و 

آوردنووود کوووه در تووووعی حيوووا  در بوووام ره وجوووود می

شوده اسوت. های تابسوتا  بورای خوواب اسوتااده مویشب

اندازی بوور ب شووی از بووام همچنوين ایوون دیوارهووا بووا سووایه

ای نيووز در سوواعات م تلووف روز نقووش اقليمووی  انویووه

اند. چنوووين فضووواهایی در مسووواجد نيوووز موووورد داشوووته

استااده بووده اسوت. در مسوجد شوهيد مطهوری در بواالی 

ای است که چهول شوير نوام دارد، ایون فضوا بام وضو خانه

دارد. نمونوه دیگور خانوه عباسويا  به همين شوکل وجوود 

کاشووا  بووا چنووين حيوواطی در بووام اسووت کووه در آ  

های ظریووف از مشووبك آجووری، بنوودیمعمووارا  بووا قاب

بور ایون، نووع و انود. عالوهامکا  تهویه را نيوز فوراهم آورده

شووکل بووام در ایوورا  بووا توجووه بووه اقلوويم موجووود انت وواب 

ت شووده اسووت. بوورای مثووال در شوومال کشووور بووه علوومی

بارنوودگی فووراوا  از سووقف شوويبدار اسووتااده شووده یووا در 

های گنبوودی جهووت منوواطق کووویری اسووتااده از سووقف

جلووووگيری از توووابش مسوووتقيم آفتووواب و قرارگيوووری 

 توا  اشاره کرد. قسمتی از سقف در سایه می

 حوضخانه 
حوضوووو انه در زیوووورزمين قوووورار داشووووته و در آ  

اشووته حوضوی بوورای سووکونت و خنکوای تابسووتا  وجووود د

اسووت. در حقيقووت خانووه تابسووتانی کووه در آ  حووو  

باشوود و بيشووتر همووراه بووا فووواره بوووده اسووت. در کاشووا  

فضوواهای بسوويار متنوووعی بووا عنوووا  حوضوو انه در طبقووه 

خووورد. در کاشووا  ها بووه چشووم میهمکووف در گوشووه

بنوودی و بووا فضوواهای حوضوو انه معموووالً تزئينووات یزدی

بوول در تبریووز مصووالح گوو  یووا سوويمگل دارنوود. در مقا

جرهووای رنگووی و اسووتااده تزئينووات آجووری م صوصوواً بووا آ

های پيچيووده در مرکووز فضووا بسوويار رایووج از کاربنوودی

 است.

ها، توورین الگوووی مووورد اسووتااده در حوضوو انهمهم

شکم دریده است. معمووالً امتوداد بادگيرهوا بوه ایون فضوا 

رسوود و عبووور بوواد از روی آب حووو ، هوووایی لطيووف می

آورد. در شووهرهایی چووو  بووه وجووود مووی در ایوون فضووا

در  تبریووز کووه فاقوود تابسووتا  نشووين هسووتند، حوضوو انه

نشووين بووا در و پنجووره سوواخته زیوور فضووای اصوولی زمستا 

 شود.می

در خانووه ایرانووی از طریووق اسووتقرار یووك حووو  در 

هوایی هوم چوو  خنکوی، رطوبوت و زیر گنبدخانوه، ویژگی

، بووه ایوون کنوودانعکوواس تصوواویری متنوووع را ایجوواد می

 گویند.میمجموعه فضا، حوض انه 
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 ها، کاشانحوضخانه اصفهانی -23تصویر شماره 

 22مأخذ: حاجی قاسمی، کامبیز، گنجنامه ص 

 بادگیر
بووادگير بووه عنوووا  یووك سيسووتم سرمایشووی، تهویووه 

مطبوووع را بووا اسووتااده از انووریی تجدیدپوو،یر بوواد فووراهم 

ومی کنووود. ایووون عنصووور معمارانوووه در معمووواری بووومی

هووای گوورم ایوورا  و بسووياری از کشووورهای دارای اقليم

اقلويم گوورم ماننوود کشووورهی حاشوويه خلوويج فووارس دیووده 

 شود. بادگيرها شامل اجزا  زیر است:می

قاسووه: قسوومت راس بووادگير اسووت کووه شووامل  -1

 باشد.مجاری عبور دهنده هوا می

سوواقه: ا  ب ووش از بدنووه بووادگير کووه حدفاصوول  -2

 گيرد.میقاسه و بام قرار 

ها عناصوری متشوکل از خشوت و آجور تييه: تييوه -3

تر باشند کوه کانوال بوادگير را بوه چنود کانوال کوچوكمی

 کنند.تقسيم می

الووف( تييووه اصوولی: دیوارهظهووایی کووه تووا مرکووز بوورج 

ر ‹یابنوود و کانووال بووادگير را بووه کانووال کوچووكادامووه می

 کنند.تقسيم می

مرکوز بورج اداموه هوایی کوه توا ب( تييه فرعی: دیواره

هووای خووارجی پوويش یابوود و فقووط تووا عوور  دیوارهنمی

رونوود. تييووه فرعووی در نمووای بادگيرهووا هووم چووو  می

 های کانال کولر نمایا  هستند.پره

منافوو، بوواز و بسووته: در نمووای بادگيرهووا بووه هوور  -4

فضووایی کووه مووابين دو تييووه )چووه تييووه اصوولی و چووه 

چنوا  چوه بواز شوود و فرعی( قرار گيورد، مناو، گاتوه می

باشد و هوا بتوانود از ميوا  آ  عبوور کنود مناو، بوار و در 

 شود.غير این صورت منا، بسته ناميده می

بادگيرهووا اشووکال م تلاووی دارنوود و ایوون اشووکال بوور 

 اساس ارتااع و جهت باد مطلوب طراحی ميظشود.

طرز کار بادگير اصوالً بور ایون پایوه نهواده شوده اسوت 

اند  هوووای خوووش بووه درو  کووه از وزش بوواد بوورای کشوو

سوواختما  و از عکووس العموول نيووروی آ  یعنووی مکووش 

شوود. شواید برای راند  هووای گورم و آلووده اسوتااده می

این توضيح الزم نباشد کوه چوو  بواد بوه موانع یوا دیوواره 

کنود ناچوار بوه فورود های درونوی بوادگير برخوورد مویپره

شووود ولووی عوور  ایوون نکتووه الزم اسووت کووه آموود  می

های دیگور بووادگير کوه پشوت بووه جهوت وزش بوواد شوکاط

سوپارند و دارند، هووای آلووده و گورم را بوه دسوت بواد می

 دهند.کار هواکش و دستگاه مکنده را انجام می

 
 های یزدمقطع از بادگیر یکی از خانه -24تصویره شماره 

 www.picestoon.comمآخذ: 

 

 بادگيربا ارتااع زیاد)یزد( -8تصویر شماره
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کلی برای طراحی اقلیميی در منياطق گيرم و  اصول

 خشک :
جلوو گيوری از توا ير هووای گورم در فضواهای داخلوی 

به منظور ایجاد آسایش بيشتر محيطی و مطلووب مجموعه 

ساختن هوای فضاهای داخلوی راهکارهوایی پيشونهاد موی 

 گردد که به شرح نیل می باشد:

 الف. طراحی مناطق نيمه محافظت شده در خارج بنا

 استااده از پوشش گياهی برای خنك کرد  محوطه ب.

ج. اسووتااده از گياهووا  در کنووار دیوارهووای خووارجی 

 ساختما 

د. استااده از بوام و دیووار دو جوداره جهوت تهویوه در 

 داخل پوسته ساختما 

های دو جوداره جهوت جابجوایی . استااده از پوسوتهوه

 حرارت

مواقع گورم محافظت ساختما  در برابر تابش آفتاب در 

 سال

حااظت از ساختما  در برابر تابش آفتاب به منظور کاهش 

ج،ب گرما و حا  هوای داخلی ساختما  ،مستلزم فوراهم 

ساختن یکسری شرایط می باشد که به اختصوار بيوا  موی 

 شود:

 الف. طراحی محوطه

 
 1پوشش گياهی اطراط بنا -9تصویر شماره

 

                                                             
 1منبع : اقليم و معماری.قبادیا - 

آفتيياب هييای رو بييه ب. ایجيياد سييایه بييرای  نجره

 2تابستان

 
 3ایجاد سایه در برابر تابش -10تصویر شماره

ج. شکل و جهت داد  بوه بدنوس سواختما  بوه منظوور 

 کاهش ا ر آفتاب تابستا 

هوای د. کاهش انعکاس زمين و سطوح بيورو  از پنجره

 رو به آفتاب تابستا 

. تأمين سایه برای دیوارهایی که رو به آفتواب تابسوتانی وه

 هستند.

 

کاربرد پوشش گياهی در کنترل اشعه  -11تصویر شماره

 4خورشيد در فصول گرم و سرد

 

 روش تحقیق -

بدیهی است هر پژوهش علمی نياز به یك روش تحقيق 

متناسب با موضوع خود دارد. انت اب روش تحقيق مناسوب 

از اصووول و توداوم آ  در تمووامی فراینوود و مسووير پووژوهش 

راهبردی یك تحقيق علمی است.روش مواجه بوا مسوهله و 

پژوهش در ارتبا  تنگاتن  و دوسویه با سواختار و ماهيوت 

تحقيق است.از همين رو بورای ایجواد شوالوده ای انسوجام 

ب ش به این تحقيق ،روش کيای انت اب و در طول پروسه 

 پژوهش مورد استااده قرار گرفته است. 

                                                             
www.memarblog.com-2 

 3-منبع : اقليم و معماری.قبادیا 

 4- منبع : اقليم و معماری.قبادیا 

http://www.memarblog.com/
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نتایج مطلوب در این مقالوه و ارائوه برای بدست آورد  

پاس  مناسب به سوال های فوق از تحقيق کتاب انه ای اعم 

از کتاب ،رساله ،مقاالت و سایت ها استااده شده اسوت ودر 

نهایت سعی شده است با بازدید از امکانات موجوود ميودانی 

مطالب بدست آمده را تحليل و تکميل نمووده و بوه جموع 

طراحوی را با ارائه راهکارهای مناسوب بندی نهایی رسيد و 

 انجام داد.

ی و راهکارهای عملوی آ  در اهداط عمده طراحی اقليم -5

 معماری

چرخش ساختما  در جهت شرقی غربی با  پوانزده  -1

 درجه فاصله از محور شمال به سمت شرق

 

 12تصویر شماره

استااد از بادگير بوا توجوه بوه بواد مطلووب شورقی   -2

 غالب از سمت غرب.غربی و باد 

 

 13تصویر شماره

کنترل نور شرقی و جنوبی بوا اسوتااده از درختوا   -3

بوورگ ریووزا  در تابسووتا  و اسووتااده از نووور خورشوويد  در 

 زمستا .

 

 14تصویر شماره

اسووتااده از حوورارت آشووپزخانه در زمسووتا  و دفووع  -4

 حرارت آ  در تابستا   در مر کز بنا. 

 

 15تصویر شماره

ایجوواد تهویووه طبيعووی بووا اسووتااده از بازشوووها و  -5

بهرگيری از حو  ها و باغچه ها جهت مطبوع نمود  بواد 

 موجود.

 

 16تصویر شماره

های دیناميکی  بر روی بوام هوا و در با ایجاد سایه -6

جلووی بازشوو هوادر ضولع جنووبی و اسوتااده از تراسووهای 

 وسيع)بالکن(.
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 17تصویر شماره

زشوها در مقابل هم جهت ایجاد تهویوه قرارگيری با -7

 مناسب.

 

 

 18تصویر شماره

قرار گيری هال و پ،یرایی جهت بهوره بوری از نوور  -8

 مناسب در ضلع جنوب.

 

 19تصویر شماره

سوتااده از نوور ها در ضلع شومال ، اقرار گيری اتاق -9

 ها در مجاورت با آنها.سرویس ضلع شمال و همچنين

 

 20تصویر شماره

استااه از دیوار ترومپ در ضلع غربی جهت مقابله  -10

 با گرمای شدید ناشی از تابش آفتاب.

 

 21تصویر شماره

استااد از فضا هوای پيشوورودی در ورو دی هوای  -11

 بنا.

 

 22تصویر شماره



16 
 

 طراحی اقلیمی
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 :نتیجه گیری

با توجه به مطالب عنوا  شده در طراحی معماری توجه 

مسائل اقتصادی و سطحی نگری در ساخت و ساز صرط به 

همچنين دور شد  از فرهن  ، تاری  و سونت هوای بوومی 

مشکالت زیادی را بر جامعه بشری متحمل ساخته اسوت از 

جمله این مشکالت می توا  به معضوالت زیسوت محيطوی 

 اشاره کرد.

درصد از گازهای گل انه ای توسط منازل مسکونی  70

تواند با ایجواد یوك نگورش جدیود و  ایجاد می شود که می

توجه به مسائل اقليمی در طراحی در طی یوك دوره بلنود 

 مدت از آسيب به زیست کره زمين جلو گيری کرد . 

از دیگر معضل های نگرش های سطحی موی تووا  بوه 

بحرا  هویت و دوری از ارزش هوای انسوانی اشواره نموود. 

اعث کم شد  استااده از مصالح مدر  و بازگشت پ،یر که ب

اتالط انریی در کوتاه مدت و بهبود وضعيت نابسواما  کوره 

زمين در بلند مدت خواهد شد. به کوار گيوری راهکارهوای 

اقليمی که در گ،شته نيز به آ  توجه می شده و امروزه نيز 

پيشرفته تر نيز شده ميتواند منطقه آسوایش مطلووبتری را 

رار دهود. در اختيار انسوانها بوه خصووص سواکنا  کوویر قو

تکنيکهای جدیدی چو  دیوار ترومپ بافرزو  پنجره نافس 

وغيره همچنوين راهکارهوای ماننود جهوت قرارگيوری بنوا 

سایبا  ها  پوشش های گياهی و غيره ميتوانند طراحوا  را 

 در نيل به اهداط اقليمی یاری کنند.
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