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 چکیده:

امروزه بحث انرژی و عوامل موثردر کاهش آن بسیار حایز اهمیت است.با مطالعه در تاریخ خواهیم دید که انرژی قابل 

استفاده برای انسان اولیه ،راه حلی بوده که احتیاجاتش را برطرف می ساخت.فن آوری ساده حفظ محیط زیست وذخیره 

ستند که لزوم استفاده بهینه از انرژی است.تنوع اقلیمی در های فسیلی برای آیندگان از عمده دالیلی هشدن سوخت 

که بررسی روش های بهینه ی مصرف  ایران و وجود شرایط متفاوت آب و هوایی در نقاط مختلف کشور موجب شده است

 انرژی در ساختمان ها ،بدون در نظر گرفتن شرایط خاص اقلیمی امکان پذیر نباشد.بنابراین می توان با شناخت روش

های بومی مورد استفاده در گذشته که از تجربیات سالیان متمادی بدست آمده است در خصوص استفاده از انرژی مطابق 

با شرایط اقلیمی هر منطقه بهره برد بررسی های صورت گرفته حاکی از این بوده  که توسعه ی استفاده از بهینه سازی 

نیت سیستم انرژی کشور ایفا نماید.مقاله حاضر باتوجه به پهنه بندی انرژی می تواند نقش بسزایی در افزایش درجه ی ام

اقلیمی ایران به بررسی انواع راه های ایجاد آسایش حرارتی در منطقه ی جنوب کشور شهر بندرعباس می 

لیمی را پردازیم.راهکارها و راهبردهای ارائه شده در این تحقیق امکان دسترسی به روش های مناسب استفاده از عوامل اق

 میسر می نماید.امید است که راهکارهای ارائه شده در ساختمان های جدید نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
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 مقدمه:

خلق شرایط محیطی مطلوب زندگی و تامین امنیت ساکنین از گزند شرایط نامساعد محیطی و جوی از اصول الینکف 

شمار می رود.این اصول از زمانی که انسان اولیه جهت در امان ماندن از شرایط نامساعد محیط به  همعماری و ساختمان ب

،تمدن های کهن را آفرید وجود داشته است.امروزه در پی  بزرگ غارها پناه برد و یا باساختن سرپناه در کنار رود های

طبیعی که همواره زیربنای حیات و بقای بشر  خلق معماری هوشمند جهت تامین آسایش ساکنین و بهره وری از انرژی

(.باتوجه به اینکه فعالیت روزمره انسانی در دو نوع فضای آزاد و محصور صورت می 1،ص1386بوده برآمده ایم)مرادی،

گیرد،تاثیر شرایط اقلیمی بر فیزیولوژی انسانی نیز در این دو محیط متفاوت می باشد.بدیهی است که ایجاد محیطی سالم 

در هردو نوع فضا ضروری است.به طوری که در فضای باز عناصر مختلف فعالیت وتامین نیاز آسایش ناسب برای و م

اقلیمی از قبیل دمای هوا،جریان هوا،رطوبت،تابش آفتاب و بارندگی به طور مستقیم تاثیر گذارند و تنها عامل جداکننده 

باشد.همچنین شرایط اقلیمی محیط های باز تاثیر زیادی در انسان از شرایط محیطی نوع لباس و میزان فعالیت وی می 

 شرایط آسایش داخل ساختمان می گذارد.

در معماری سنتی ایران ساختمان بر اساس موقعیت جغرافیایی اش از طریق کاهش سطوح خارجی در برابر تابش مستقیم 

فتاب،انتخاب مصالح مناسب و غیره چنان با خورشید،ایجاد سایه های مناسب در هر منطقه،بادگیرها،پنجره های رو به آ

محیط خارج مقابله می کنند که آسایش فضای داخلی را به بهترین روش بدون استفاده از دستگاه های پیچیده انرژی زا 

امکان پذیر می سازد.به عبارت دیگر پیشینیان ما نحوه مناسب استفاده از قوانین و سیستم های غیر فعال خورشیدی 

ته و پیوسته ازآن بهره برده اند.ولی تاکنون هیچ یک از عناصر به طور کامل به شیوه علمی بررسی و ارتباط آن آگاهی داش

 (.11،ص1382ها با یکدیگر به صورت دانشی مدون ارائه نشده است)کسمایی،

 روش تحقیق

 باتوجه به مقدمه در این پژوهش دو پرسش ارائه می شود:

 برای ایجاد آسایش حرارتی موجود است؟چه روش هایی در معماری بومی -1

 آیا می توان از روش های بومی معرفی شده جهت بهینه سازی در مصرف انرژی استفاده کرد؟-2

پاسخ به پرسش های فوق از دو شیوه ی مطالعات اسنادی و میدانی و هم چنین تجزیه و تحلیل مباحث ارائه شده در این 

 مقاله می باشد.

 بیان مسئله

نترل فضاهای ساختمان ،اولین گام در استفاده از انرژی های طبیعی هماهنگ سازی ساختمان و به طور کلی از نظر ک

(.در این چارچوب استفاده از امکانات محیطی و 1378محیط مسکونی با شرایط حاکم بر آن است)فرج زاده اصل,

 (.53,ص1388,هماهنگی با طبیعت به صورت بارز در معماری بومی نمایان است)سرتیپی پور

(به انتخاب محل ساختمان اشاره می کند و استفاده بهینه از حداکثر شرایط خرد اقلیم محلی را در 1979گریشفیلد)

آسایش مفید می داند.به طور کلی توجه به ویژگی های اقلیمی و تاثیری که این ویژگی در شکل گیری ساختمان 

ر مفید ساختمان  و باال بردن سطح کیفی آسایش و بهداشت در مورد استفاده انسان می گذارند،از نظر افزایش عم

فضای داخلی و هم چنین از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی مورد نیازجهت کنترل شرایط محیطی این فضاها حائز 

 ,ص الف(.1362اهمیت است.)مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن,



اشاره نمود.وی با  1339می توان به کار مهندس عدل در سال در ایران از جمله فعالیت های انجام شده در این زمینه 

ایجاد تغییراتی در آستانه های حرارتی موجود در روش کوپن شرایط اقلیمی شهر های ایرانی را ارز یابی نمود و برای 

 اولین بار نقشه بیو کلیماتیک ایران را ارائه نمود.

 موقعیت جغرافیایی بندر عباس

سواحل جنوبی کشور از شرایط ویژه ی آب و هوایی نظیر رطوبت شدید,دمای زیاد هوا,وزش بادهای شهر بندرعباس در 

 (.1,ص1383نسیم دریا به خشکی و بادهای محلی برخوردار می باشد)سلیقه,

عواملی که در شکل گیری اقلیم بندر عباس از اهمیت خاصی برخورداراست می توان عرض جغرافیایی,نزدیکی به 

رتفاع,نقش دریا در افزایش رطوبت,برخورداری از بادهای مدیترانه ای و موسمی ,وجود دو نوع رژیم بارش و دریا,کمی ا

 (.174غیره نام برد که هریک به نوعی بر چهره ی معماری و شکل گیری محیط مسکونی تاثیر می گذارد)دالمن,ص

دقیقه طول جغرافیایی  در  11درجه و  56دقیقه  عرض جغرافیایی  و  10درجه و 27شهرستان بندرعباس در موقعیت 

از مشرق به استان های کرمان و کنار خلیج فارس و دهانه تنگه ی هرمز واقع شده است. از شمال به استان کرمان،

سیستنان و بلوچستان،از مغرب به استان فارس و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود است.ارتفاع این شهر از 

متر است.قرارگیری شهرستان بندرعباس در حد میانی منطقه استوایی  و معتدل 40تا3ور متوسط بین سطح دریا به ط

زمین،سبب گردید تا این شهر از هوایی بسیار گرم برخوردار باشد.باتوجه به اینکه در کنار آب های آزاد استقرار دارد،فاقد 

مال موثر واقع می گردد.نواحی مجاور دریاها معموال دارای ارتفاع بوده و در نتیجه این عامل هم در تشدید گرمای شهر کا

آب و هوای بحری یا دریایی می باشند.مهمترین ویژگی این نوع اقلیم،اختالف کم درجه ی حرارت در شب و روز و در 

 ماه(و زمستان های کوتاه و معتدل می9زمستان و تابستان است .این شهر دارای تابستان های گرم و طوالنی)حدود 

 باشد.دوفصل بهار و پاییز در این شهر بسیار زودگذر و نامحسوس است.

 
 (1)تصویر

 شرایط اقلیم بندرعباس

عوامل جوی موثر در تهیه مصالح ،بارگذاری,معماری،تاسیساتی و اجرا عبارتند از:درجه حرارت،تابش،سمت و سرعت 

،معماری و...متفاوت اقلیمی در رابطه با موارد بارگذاری باد،باران،رطوبت،تبخیر و آلودگی هوا.اثر و اهمیت هریک از عوامل

می باشد.به طور کلی یک معمار باید قبل از هرگونه اقدامی از تاثیر عوامل جوی ،تجزیه و تحلیل و روابط متقابل بین این 

 متغیر ها آگاهی داشته باشد.

آماری  مربوط  به آن در یک دوره مشخص:از عوامل مهم اقلیمی هر منطقه که به بررسی شاخص های درجه حرارت

الزامی است و هم چنین در شناخت اقلیم منطقه حائز اهمیت بوده،شاخص های مربوط به دمای هوا است.استفاده از 



 توسط زمین  حرارت خورشید تنها منبع مهم انرژی طبیعی جهت گرم کردن ساختمان است.شدت انرژی خورشیدی که

رافیایی و صافی آسمان هر منطقه می باشد.اما امکان استفاده از حرارت خورشیدی در دریافت می شود،تابع عرض جغ

ساختمان بستگی به رابطه مقدار دریافت انرژی خورشیدی و سرمای زمستان دارد و براساس همین رابطه بار حرارتی 

کنده  و یا ساختمان مشخص می شود.تابش خورشید که به سطح یک ساختمان می رسد،ممکن است مستقیم،پرا

انعکاسی باشد.هرساختمان مقدار قابل توجهی انرژی خورشیدی که به سایر سطوح تابیده و منعکس شده)مانند 

زمین،دیواها و اطراف ساختمان(را جذب می کند.هوای بندرعباس روز ها از فروردین تا آبان ماه گرم تر از حد آسایش می 

گرم تر از حد آسایش است و استفاده از سیستم ها و تاسیسات مکانیکی باشد و در شب ها نیز از اردیبهشت تا مهرماه 

جهت سرمایش ضروری می باشد.به طور کلی در بندر عباس حداکثر استفاده از جریان هوا ،ایجاد سایه های عمیق و 

 دن شرایط جوی امری الزم و اجتناب ناپذیر می باشد....برای قابل تحمل کر

مد نظر قرار  نین مصالح و رنگ های مختلف بایستیرارت در اجسام و عناصر و هم چدرجه ح:ظرفیت حرارتی مصالح

گیرد.در هوای گرم ایزوگام  و یا مصالح دیگری به صورت غلط مصرف می شود و مشکالتی از جمله خنک کردن اطاق ها 

 د باعث شکستن و ترک بوجود می آید.به کار بردن مصالح بتنی و فوالدی در نقاط خیلی گرم و خشک  و یا خیلی سر

خوردن می شوند.در مناطق مجاور ساختمان های بلند تابش های خورشید از نوع مستقیم نمی باشند و اکثرا منعکس و 

منکسر خواهند بود.در حالی که در مناطق باز با ساختمان های کم ارتفاع بیشتر تشعشعات خورشیدی به صورت مستقیم 

د شده در منطقه آفتاب و سایه ایجاد تنشهای حرارتی باال را می نماید که بایستی در می باشند،اختالف درجه حرارت ایجا

 زمان طراحی و اجرا مد نظر قرار گیرد.

سیل :این شهر از نقاط کم باران کشور محسوب می گردد.اما باید در نظر داشت که امکان وقوع باران های نزوالت جوی

 اشد در این شهر همواره وجود دارد.آسا که از ویژگی های اقلیم های گرم می ب

که از مشخصه های اصلی آن رطوبت نسبی باالی هوا می  :شهر بندرعباس از اقلیمی جوی برخوردار استرطوبت نسبی

 بت نسبی زیاد و گرمای فوق العاده،زندگی را برای انسان دشوار می شازد.وباشد.توام شدن رط

 سه دسته مشخص تقسیم کرد: :بادهای منطقه خلیج فارس را می توان بهباد

الف(بادهای منظم و فصلی:در اثر تغییرات فشار هوادر فصول مختلف سال به وجود می آیدو معموال شدید نیست مگر 

اینکه عامل جدی دیگری موجب شدت آنها شود.این بادها در زمستان که هوای مجاور آب های گرم خلیج فارس از هوای 

ان گرمتر است،از شمال و جنوب به طرف داخل خلیج می وزندو در داخل خلیج فارس از مجاور فالت های ایران و عربست

 شمال غربی به جنوب شرقی به موازات ساحل به حرکت خود ادامه می دهند.

ب(بادهای محلی:بادهای متناوبی که بر حسب قوانین اقلیمی در روز از دریا به طرف خشکی و در شب از خشکی به طرف 

 و معروف ترین آنهاعبارتست از:تقریبا در تمام سواحل خلیج فارس وجود دارد تعداد این بادها زیاددریا می وزند،

خلیج فارس می وزد و اغلب طوفان های ناگهانی و  ماه از سال به موازات ساحل شمالی 9بادشمال:یا در واقع باد شمال غربی که در -1

 رس گرد و خاک فراوانی از سوریه و عراق به همراه می آورد.خطرناکی به وجود می آورد و در نواحی شمال خلیج فا

باد نعشی:در زمستان در سواحل ایران و مخصوصا در ناحیه هرمز می وزد.این باد باسرمای فالت ایران توام است و اغلب ابر و باران -2

 محلی ایجاد می کند.



شمالی خلیج فارس به شمار می رود،زیرا در این فصل پس از  بادشرجی)جنوب شرقی(:در تابستان از بادهای بسیار نامطلوب سواحل-3

عبور از دریا رطوبت زیادی به خود می گیردو نم نسبی هوا را به شدت باال می برد و همین که ایجاد ابر می کند زندگی را بسیار دشوار 

 می سازد.

یا شمال غربی باشد.شدت وزش باد دراین  پ(طوفان ها و بادهای شدید:جهت حرکت این بادهای شدید ممکن است جنوب شرقی و

ادهای معروف آمریکا قابل مقایسه است و طبیعی است که خسارت فراوانی ممکن است به بار بموارد گاهی به گونه ایست که با گرد 

 آورد.

رافی تبعیت از توپوگ:شهر بندرعباس به طور کلی مسطح و از تغییر شیب اندک برخوردار است اما در معدود نقاطی به زمین شناسی

 زمین،نقاطی با شیب نسبتا زیاد در آن قابل رویت می باشد.

ودن و فقرموادآلی کشت :در اغلب نقاط از الی و ماسه و بعضا در عمق ،شن و یا ماسه و الی به همراه رس می باشد،بعلت قلیایی بخاک

کلی بسیار متراکم می باشد که در نواحی ساحلی کم  در سال های اولیه خوب نیست.خاک بندرعباس به طورن حداقل گیاهان در آ

تراکم تر ودر جنوب ارتفاعات پوالدی از تراکم بیشتری برخوردار است.نفوذپذیری خاک در بخش های جنوبی شهر بیشتر از بقیه نقاط 

باشد که معضالت می باشد که به سوی شمال از نفوذپذیری آن کاسته می شود.در مجموع مقاومت خاک بندر عباس در حدی می 

 عملیات ساختمانی و راه سازی در آن نسبت به نواحی ساحلی دیگر کمتر می باشد.

 ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و مرطوب  

اقلیم گرم و مرطوب ایران عموما به منطقه حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان گفته می شود که به دلیل قرارگرفته در طول و عرض 

مناطق حاره,هوایی بسیار گرم دارد و به دلیل نزدیکی به دریا از رطوبت قابل توجهی برخوردار است.شکل بناها در این جغرافیایی 

بنا در جنوب ایران با توجه به وزش باد مناطق به شدت از شرایط اقلیمی تبعیت می کند بطوریکه جهت گیری کلی بافت 

 مناسب,)جنوب،شمال غرب,جنوب غرب(می باشد.

 رکلی می توان سه نوع بافت متراکم,نیمه متراکم,باز را در هریک از شهر های این منطقه به گونه ای مشاهده کرد.به طو

 نحوه ی استقرار و سازماندهی بناهای مسکونی موجود در این مناطق به چند گونه است:

 .استفاده از مصالح ساختمانی با ظرفیت حرارتی کم1

سرپوشیده برای کوران و سایه در این اقلیم،برای استفاده از نسیم های خنک دریا از بادگیرهای بزرگ  .استفاده از ایوان های عریض و2

استفاده شده است.ولی مناطق دور از دریا که کمتر تحت تاثیر نسیم دریا قرار دارند،بادگیرها بسیار کوچک و کوتاه است و در بسیاری از 

 مناطق نیز از ساختمان حذف شده است.

 اد کوران هوا در فضای داخل جهت کاهش رطوبت هوا.ایج3

.کشیدگی ساختمان در جهت شرقی ،غربی و پالن به شکل مکعب مستطیل باشد.اجاد کوران در داخل ساختمانو کاهش 4

 رطوبت داخلی نیز بسیار مناسب است.

 جنوبی برای استفاده از نور مناسب–بازشوها در ضلع شمالی .قرار دادن 5

 جبهه حیاط سازماندهی شده اند. .فضاها در یک6

 .فضاها در دو جبهه حیاط و روبه روی هم قرار گرفته اند.7

 (سازماندهی شده اند.L.فضاها در دو طرف حیاط و به صورت عمود برهم)8

 (سازماندهی شده اند.U.فضاها در سه طرف حیاط و به صورت )9

 .فضاها در چهار جبهه حیاط ساخته شده اند.10

ایط اقلیمی گرم و مرطوب در این منطقه ،معموال کف حیاط از واحد هاپایین تر است تا فضاها ازرطوبت و .بدلیل شر11

 باران در امان باشند.



.پنجره های بلند و مرتفع و ایوان های وسیع و سرپوشیده رو به فضای بیرون در طبقات دوم که موجب ایجاد کوران 12

 هوا می شود.

متربرخوردارند که دلیل ان صعود گرمای هوا در 5تا4طق معموال از  ارتفاع زیادی حدود .فضاهای بسته در این منا13

 فضای داخل و در نتیجه کاهش دمای هوا در ارتفاع پایین تر آن می باشد.

.به دلیل باال بودن سطح آب های زیر زمینی و نیز مرجانی بودن سنگ های زمین و سختی آن ,در این مناطق 14

نمی شوندو اگرهم ساخته شودبدلیل عدم تهویه ی هوا محیطی بسیار خفه و غیر قابل استففاده خواهد زیرزمین ساخته 

 بود.

 آسایش حرارتی:

بسیار در انجام صحیح و دقیق فعالیت ها ،وجود شرایط محیطی مناسب است.در جنین شرایطی انسان با یکی از عوامل 

می شود.تعیین محدوده سایش حرارتی در هریک از فضاهای  کارایی و دقت بیشتری فعالیت می کند و دیرتر خسته

عملکردی نقش عمده ای در صرفه جویی مصرف انرژی خواهد داشت.باتوجه به اینکه عوامل اصلی تعیین کننده ی 

 محدوده ی آسایش حرارتی دما و رطوبت هوا هستند.

شش ,نوع فعالیت,سن,جنس,نوع غذا,و...نام محدوده ی آسایش حرارتی می توان نوع پو از دیگر عوامل تعیین کننده ی

برد.ایجاد حیاط های مرکزی و نیز ایجاد رواق های عمیق در ضلع جنوبی ,باعث ایجاد کوران و سایه در داخل ساختمان 

میشود.باتوجه به شدت و جهت تابش آفتاب در این منطقه در ساعات اولیه روز که از شرق و جنوب است,سایه مطلوبی در 

ی این منطقه,فضای حیاط های شرقی و جنوبی حسمت شمال و غرب به وجود می آید که الزم است در طرا حیاط های

کوچکتر و حیاط های شمالی  و غربی بزرگتر طراحی شود.توصیه می شود که از پنجره های مرتفع و باز شو دارای سایبان 

نجره ها و نمای مربوط پیش بینی شود .بایستی استفاده شود.شکاف و فاصله مناسبی در محل اتصال سایه بان باالی پ

ساختمان دارای ایوان های سرپوشیده ,مرتفع و وسیع باشندکه موجب کاتالیزه کردن باد دریا در مناطق ساحلی به داخل 

 بنا گردد.

ا امکان تارتفاع کرسی چینی از سطح زمین,زیاد انتخاب شده و همچنین ارتفاع سقف ها بایستی بلند در نظر گرفته شود 

تهویه از قسمت باال بوجود آید.دیوار ها و پنجره های زیر سقفی باید امکان تهویه را بوجود آورند و در جهات بادهای غالب 

بهاری و تابستانی قرار گیرند.در اوقات معتدل سال می توان از وزش بادهای محلی بهره گیری نمود.در اوقات گرم سال 

ستفاده از تهویه طبیعی توصیه می شود.در صورت باالتربودن دمای هوا از دمای آسایش حتی تنها در ابتدا و انتهای روز ا

 در ابتدا و انتهای روز از تهویه طبیعی استفاده نمود.

بهتر است رنگ سطوح خارجی ,روشن انتخاب شود.برای استفاده از وزش بادهای مناسب در ایجاد تهویه طبیعی  و کوران 

درجه  45در فضاهای داخلی ،جهتی مناسب است که در آن جهت زاویه بین نمای اصلی و جهت وزش باد بیش از 

اثر نوب غربی از جنوب است.بنابراین برای کاهش درجه ج 30درجه جنوب شرقی تا  30باشد.لذا جهت مناسب استقرار ,

 (.1373(.)کسمایی ,مرتضی2درجه جنوب شرقی توصیه می شود)تصویر 30نامطلوب تابش آفتاب در اوقات گرم,جهت 

 

 



 

 

  

 (2)تصویر

ویژگی های معماری بومی  بندرعباس

را و برون گرا است. به منظور مقابله باگرما و الف( ساختار فضایی بنا : معماری بومی این اقلیم تلفیقی از معماری درون گ

ایجاد جریان مطلوب هوا در فضاهای داخلی غالوه بر ایوان های سرپوشیده ، پنجره هایی در مقابل هم در شمال و جنوب 

 به منظور ایجاد جریان هوای داخلی دراتاق ها بکار برده می شود.

ه مطلوب از جریان هوا تنها راه بهبود بخشیدن به شرایط سخت این اقلیم ب( تاثیر جریان هوا و نور خورشید بربنا : استفاد

می باشد. ازاین رو بناها به جانب دریا در جهت وزش باد می باشند تااز هر نسیمی استفاده کنند.ازاین رو پنجره های 

اره وجود داشته باشد . داخلی و روزنه های خارجی )روبه گذرها( معموال درمقابل هم قرا می گیرند تاجریان هوا همو

همچنین از بادگیرهای یک طرفه )تنها به سمت جنوب ( و یاچهار طرفه به منظور انتقال جریان باد از جانب دریا )باد 

 شمالی( به فضاهای داخلی استفاده می کنند.

خشت و یا آجر می  ج( مصالح ساختمان : در خانه های بومی بندرعباس مصالح بومی بکار رفته شده ، در دیوارها سنگ ،

باشد و پوشش سقف نیز از تیر چوبی بایک الیه خاک رس مرطوب و دو الیه کاهگل پوشانده می شود تا قشرهای یک 

 دست و همگنی برروی چوب ها به وجود آید.

 بررسی شرایط و ارائه راهکارها

اد شرایط آسایش در خانه ها و بابرسی معماری بومی درمی یابیم که مردم درگذشته از روش هایی کارآمد برای ایج

شهرهای خود بهره می بردند. دراین نوع معماری ساختمان براساس موقعیت جغرافیایی اش ، کم نمودن سطوح خارجی 

بنا درمقابل تابش مستقیم آفتاب ، احداث سایبان های مناسب ، بادگیرها ، رواق ، حیلط های مرکزی ، سایبان های سایه 

ض ، انتخاب مصالح مناسب و ... چنان با محیط خارج مقابله می نماید که بهترین آسایش فضای گستر ، پنجره های عری

 داخلی را بدون استفاده از دستگاه های انرژی ب امکان پذیر می سازد.

 شرایط گرمایی قابل تحمل:

تهویه طبیعی و کوران .شرایطی از هوای خارج که در آن امکان ایجاد آسایش در ساختمان های معمولی بااستفاده از 1

 وجود دارد.

. شرایطی از هوای خارج که در آن امکان ایجاد آسایش در ساختمان های باطراحی خاص بااستفاده از تهویه طبیعی و 2

 کوران وجود دارد.

و  .محدوده های خارج از موارد فوق شرایطی از هوای خارج هستند که استفاده از روش های باال برای آنها موثر نبوده3

 باید از سیستم های حرارتی ویا برودتی برای ایجاد آسایش در داخل ساختمان استفاده شود.

 .شرایطی از هوای خارج است که می باید از دستگاه های تهویه مطبوع برای ایجاد آسایش استفاده نمود. 4



وسیله تهویه طبیعی بااستفاده از  به دلیل دما و طوبت زیاد هوا دراین مناطق ایجاد منطقه آسایش در شرایط بحرانی به

 ویژگی مصالح امکان پذیر نبوده و می بایست از دستگاه تهویه مطبوع برای کنترل هوای داخلی استفاده گردد.

 

 

 

 بافت شهری

 ،شرایط اقلیمی بر بافت شهری ، فرم بنا و نوع مصالح تاثیر دارد. باید اذعان نمود که تنها با بهره گیری از عوامل اقلیمی 

تامین آسایش در فصول گرم دراین منطقه بسیار مشکل است و دراغلب موارد آسایش فقط درپناه هوای خنک و فرح 

بخش کولر گازی مقدور می باشد. ولی به هر تقدیر بااستفاده از سایه ، کوران هوا ، مصالح مناسب و جهت مناسب بنا ، 

نمود بنابراین ایجاد سایه و استفاده از کوران هوا ، دو عامل  می توان شرایط زیستی را به شرایط آسایش انسان نزدیک

 بسیار مهم و تعیین کننده در بافت شهری و فرم بنا است.

 بافت شهری به صورت نمیمه متراکم  –الف 

 بافت روستایی نسبتا باز –ب 

 (3گسترش شهرها و روستاهای ساحلی در امتداد کنار ساحل و جهت آن رو به دریا.)تصویر –ج 

 
 (3)تصویر

 طراحی فرم بنا

بندرعباس دراقلیم گرم و مرطوب ایران واقع است. اصوال طراحی دراین اقلیم : طراحی باز و غیر فشرده و ایجاد  رشه

فاصله بین ساختمان ها ، باال بردن کف بنا از سطح زمین به منظور پرهیز از نفوذ رطوبت . بهره جستن از کوران هوا ، 

و پنجره های وسیع درجهت ایجاد کوران مناسب ، جهت گیری بنا در سمت نسیم غرب و ... )دکتر استفاده از درها 

(.فرم مطلوب ساختمان دراقلیم گرم و مرطوب به دلیل شدت زیاد تابش آفتاب ، درسمت شرق و 67،ص1389قیابکلو،

 (4غربی درآید.)تصویر-غرب، فرم ساختمان باید کشیده باشد و به شکل مکعب مستطیلی درامتداد محور شرقی

این فرم از نظر ایجاد کوران درداخل ساختمان و کاهش رطوبت هوای داخلی نیز بسیار مناسب است. اگر دران مناطق 

(فرم مناسب این اقلیم فرمی 124ساختمان درسایه کامل قرار گیرد پالن آن میتواند آزاد و باز باشد)مرتضی کسمایی،ص

سیع در اطراف و همچنین کشیده در جهت شرقی غربی می باشد.یعنی کانسپت پیشنهاد برون گرا با داشتن پنجره های و



شده از تحلیل عامل اقلیم در شهر بندرعباس فرمی است برون گرا، کشیده ، دارای فاصله از سطح زمین و تاحدودی باز و 

 غیر فشرده است.

 
 (4)تصویر

 

 

 :خصوصیات کلی فرم بنا دراین منطقه به قرار ذیل است 

 غربی. –فرم ساختمان ها به صورت کشیده و در جهت شرقی  –الف 

 حداکثر استفاده از سایع و کوران هوا –ب 

 ارتفاع اتاق ها زیاد و پنجره ها بلند و کشیده  –ج 

 ایوان های وسیع و مرتفع گسترش شهرها و روستاهای ساحلی درامتداد کنار ساحل و جهت آن رو به دریا –د 

 عدم وجود زیرزمین –ه 

 طاق ها غالبا مسطح –و 

 

 

 :ایوان )طارمه( 

اصلی ترین کارکرد طارمه ، نشیمن فصلی و موقتی است که به شکل های گوناگون ساخته می شود و گاهی می شود به 

 سایه وصورت عمودی برروی هم و گاهی باهم ترکیب شوند که منجر به جلوگیری از ورود مستقیم نور خورشید ، ایجاد 

کوران هوا و درنهایت کاهش حرارت نامطلوب فضای مسکونی می شود. طریقه طراحی این نوع ایوان ها به صورت کشیده 

 (5و درجهت جنوب است.)تصویر

ایوان دراین منطقه از سایر مناطق ایران بزرگتر است و فضای بسیار مهمی درساختمان محسوب می شود. درصول گرم که 

ز سال است ، اغلب فعالیت های روزمره درداخل انجام می شود ، زیرا در ایوان هم تهویه به خوبی مدتآن حدود نیمی ا

 صورت می گیرد و هم درزیر سایه قرار دارد. غالبا دریک یا دو سمت خارج بنا ایوان های وسیع و مرتفع وجود دارد.

 



 
 (5)تصویر

 بازشوها :

بت می باشد و به همین دلیل دراین اقلیم سعی برآن است که رطوبت از عامل غالب دراقلیم گرم و مرطوب ، گرما و رطو

ساختمان دور شود. برای این منظور درها و پنجره ها باید در جهتی نصب شوند تا باد به راحتی وارد ساختمان گردد.نسیم 

این محل قرارگیری موجب حرکت هوا درداخل خانه می گردد. بنابر«مکش-فشار»هوای خارج از ساختمان در اثر نیروی 

 ورودی ها و خروجی های هوا با تغییر جهت باد عوض می گردد.

 :  خصوصیات بازشوها در اقلیم گرم و مرطوب

 .سرعت بخشیدن به کوران هوا در فضای داخلی ساختمان که باعث تبخیر رطوبت می شود.1

 مناسب قرارگیرد..بازشوها باید در دیوارهای شمالی و جنوبی درجهت وزش باد و درارتفاعی 2

 درصد ، سطح دیوار شمالی یا جنوبی. 40تا25.اندازه مناسب بازشوها بین3

 .بازوها باید طوری طراحی شوند که بتوان از حداکثر جریان باد استفاده نمود.4

ت ثر رطوب.بازشوها باید از چوب درختانی که در مناطق گرمو مرطوب رشد نموده اند یا از آلومینیوم تیره باشند که در ا5

 زیاد دچار پوسیدگی نشوند.

.بازشها حتی االمکان به طور همزمان در دوجبهه شمالی و جنوبی قرار گیرند چون بتد مطلوب ، بادهایی بامحور شمالی 6

 جنوبی می باشند. –

 متر است.  1,5تا0,5.مناسب ترین ارتفاع برای کف پنجره دراین اقلیم به طور کلی 7

 )سقف و دیوار( ظرفیت حرارتی مصالح 

دراین منطقه استفاده از مصالحی که دارای جرم حرارتی کم هستند و حرارت را در خود ذخیره نمی کنند بهتر است. زیرا 

از لحاظ اقلیمی ، مشکل اساسی گرمای بیش از حد است و ذخیره نمودن حرارت روز برای شب صحیح نمی باشد. به 

منطقه است زیرا چوب حرارت را به کندی انتقال می دهد و حرارت کسب  همین دلیل چوب بهترین نوع مصالح دراین

شده درطی روز ، برروی سطح چوب باقی می ماند و با وزش نسیم نسبتا خنک در شب ، چوب حرارت خود را از دست 

 می دهد.

 دیوار

جسم بیشتر باشد ،  ظرفیت حرارتی مصالح ، به وزن مخصوص و گرمای ویژه آنها بستگی دارد. هرچه وزن مخصوص یک

ظرفیت حرارتی آن بیشتر است . این ویژگی در دیواها نیز به ضخامت و فشردگی مصالح آنها بستگی دارد.برای مثال مدت 

زمانی که حرارت ناشی از تابش آفتاب و گرمی هوا از سطح خارجی به سطح داخلی انتقال می یابد ، برای یک ورق آهنی 

 وار سنگی ضخیم چندین ساعت است.حدود چند دقیقه و برای یک دی



 

 

 

 

 (6جزییات سقف )تصویر

 سقف

جهت اجرا ابتدا تیرهای چوبی بلند را به فواصل حدود سی سانتیمتر ازیکدیگر برروی دو دیوار مقابل قرار می دهند. سپس 

اغلب موارد از چوب  روی این تیرها حصیر )سون( می اندازند و درآخر بایک الیه کاهگل سطح بام را پوشش می دهند. در

هندی که به نام چندل خوانده می شود ، به عنوان تیر سقف استفاده می کنند . این چوب صاف و بلند است و در مقابل 

 (6رطوبت و موریانه ازخود مقاومت خوبی نشان می دهد)تصویر

 نتیجه گیری :

ون جریان هوا ، نور خورشید و... درساخت و بررسی معماری بومی نشان دهنده استفاده بهینه از انرژی تجدیدپذیر همچ

سازها بوده است و همچنین سعی شده است تا ساخت ، کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد. مهم ترین 

نکته در معماری جدید ، استفاده بیش از حد از انرژی های غیرقابل تجدید )فسیلی( است که علت اصلی آن بکارگیری 

ب و حمل و نقل آنها وطراحی اشتباه بنا با بکارگیری وسایل گرم کننده و خنک کننده باتوجه به شرایط مصالح نامناس

اقلیمی می باشد . از این رو الزم است هرگونه ساخت و سازی که درحال حاضر دراین منطقه صورت می گیرد باعنایت 

ماری بومی این منطقه رعایت موارد زیر الزامی معماری بومی ، درجهت آسایش حرارتی انجام شود. باتجه به بررسی مع

 است:

 بافت شهری درایجاد آسایش حرارتی نقش بسزایی دارد.-1

 غربی بافرمی کشیده.-جهت گیری ساختمان به صورت شرقی-2

 ایجاد کوران هوا و سایه طبق روش های بومی به دست آمده امکان پذیر است.-3

 ناسب در جهت تبادل حرارتی و ایجاد آسایشاستفاده از مصالحی با ظرفیت حرارتی م-4

ازاین رو بااستفاده صحیح مصالح بومی و تلفیق آنها با شرایط جدید ساخت و ساز و بهره گیری از تجربیات متخصصین 

کارآمد در امر انرژی می توان از انرژی های قابل تجدید همچون انرژی های خورشید و باد جهت سرمایش و گرمایش و 

مان حداکثر استفاده را برد که این امر مستلزم ایجاد زمینه همکاری متخصصین امر می باشد تابا بهره گیری تهویه ساخت

 از فن آوری های جدید بتوان معماری مدرن همخوان باشرایط اقلیمی هرمنطقه را ایجاد نمود.
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