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  چكیده
تحقیق حاضر با هدف واکاوی و برجسته سازی رابطه ی بین معماری بومی و اقلیم سرد و خشک اردبیل و ترویج بهره 

گیری از راهكارهای بدست آمده در راستای طراحی بناهای امروزی و کاهش بی رویه سوخت های فسیلی و آثار زیست 

یطی ناشی از آن جهت تنظیم شرایط مصنوع و دستیابی به حالت آسایش در بناها با کمترین وابستگی به تاسیسات مح

 که است ازمعماری پرمصرف تدوین گردیده است. در راستای طراحی اقلیمی بناها، معماری بومی می باشد که آنگونه

 و با یابد می تكامل و سازد می سازگار و فناوری اقلیمی ،اجتماعی شرایط با را خود زمان و طی میكند رشد جوامع ازدرون

 با ساکنان صریح رویارویی در باشند و  می سازگار هستند آنها مولد که فرهنگ هایی زندگی های شیوه و اقتصاد ، ارزشها

، شناخت عوامل تالذا در این مقاله ابتدا به شناخت و بررسی پیشینه مفاهیم در این راسآید.  می وجود به اقلیمی وضعیت

 شرایط از توصیفی و سپس گرفته قرار تحلیل مورد سرد اقلیم در بناها شهری و طراحی راهكارهای موثر بر شرایط اقلیمی،

 سخت های زمستان و شهر این سرد هوای و آب مؤید که گرفته صورت سردسیر عنوان شهری به اردبیل، شهر هوایی و آب

و بررسی  تعاریف، مفاهیم و دیدگاهها در راستای شناخت معماری بومی معماری بومی، تاریخچه یو در ادامه باشد آن می

 مقاله در بررسی روشتطبیقی روابط میان اقلیم و معماری بومی در جهت رسیدن به راهكارهایی پرداخته شده است. 

 در موجود اطالعات و از منابع استفاده و ای کتابخانه شیوه به آن اطالعات و بوده و توصیفی تحلیلی روش بیشتر حاضر،

نتایج  .است شده آوری شهر جمع هواشناسی اداره جمله از ذیربط، های سازمان در اطالعات موجود نیز و مقاالت و کتب

هر منطقه از ایران با توجه به ویژگی های اقلیمی آن  در بومی معماری و اقلیم این بررسی ها نشانگر این است که بین

مشخص وجود دارد و یكی از مشخصه های بارز معماری بومی بوجود امدن بناها با توجه مستقیم بر منطقه رابطه ای 

 .شرایط اقلیمی میباشد
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Abstract 
This study aimed to highlight the relationship between vernacular architecture and cold and dry 

climate in Ardebil and promote the use of the resulting solutions in line with modern building design 

and the indiscriminate reduction of fossil fuels and environmental effects arising from it to adjust the 

built environment and access to the comfort of buildings with minimal dependence on expensive 

facility has been developed. 
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In the climate of buildings, vernacular architecture, which, as any architect that grows from within 

societies during his time with social, climatic and compatible technology and evolves and the values, 

culture, economy and way of life to them that are consistent with the climate and in the face of explicit 

residents there. In this paper, the knowledge and background check design concepts and solutions in 

this cold climate buildings analyzed and a description of the weather in Ardabil, as the city was cold. It 

confirms that the cold weather and harsh winters it is and the continued recognition of indigenous 

architecture, and a comparative study of the relationship between climate and vernacular architecture 

in order to achieve solutions to be explored. The results of this study indicate that the climate and the 

local architecture in any region of the country due to the climatic characteristics of the region there is a 

clear relationship and one of the hallmarks of local architectural monuments engender the climate is 

direct. 

 

Keywords: climate cold and dry "vernacular architecture" Ardabil.  

 

 مقدمه -1
 کامالً بر بومی، های ساختمان تمامی که شود می حاصل نكته روشنی این به اقلیم، هر در بومی های ساختمان مطالعه با    

 و ساختمانه طراحی دهنده، آزار گرمای و سرما با مقابله و طبیعی انرژی های از حداکثر استفاده جهت در و اقلیمی اصول اساس

 ، مناطق است شده  تعریف آورد بوم و بومی معماری و بوده همسو هر منطقه مردم فرهنگ با کامل طور به امر این که اند شده

 اقلیمی و شرایط بین سویه دو تعاملی و ارتباط که است آن از حاکی آنها، در موجود شهرسازی معماری شكل با ایران ختلفم

گذار  تاثیر اصلی عوامل از یكی اقلیمی شرایط و داشته وجود تاریخ طول در مختلف، مناطق در شده ساخته مساکن معماری نوع

و  فعالیت معیشت، نوع در بسزایی تأثیر باز دیر از منطقه هر اقلیمی شرایط .است هبود مساکن مختلف های گونه گیری شكل در

می  بشر توسط شده ساخته مساکن نوع و شكل در تأثیر تاثیرات، این از یكی .است داشته منطقه آن در ساکن مردمان سكونت

قبل  دهه چندین از متأسفانه .است بوده لفمخت مناطق اقلیمی شرایط تفاوت دلیل به مساکن، متنوع های گونه پیدایش و باشد

ساختن  امروزه که جائی تا کرده، طی نزولی سیر سنتی و اقلیمی شرایط با منطبق سنتی بافت با هایی خانه ایجاد به مردم عالقه

سی کالبد و در این مقاله بر اساس مسائل فوق الذکر، به برر (.1831کرمی، خدا )شمس، است شده متوقف عمالً ها خانه نوع این

ویژگی های شهر های سرد و خشک و عوامل موثر در طراحی بناها در این اقلیم و رابطه ی آن با ویژگی های معماری بومی 

پرداخته شده و راهكار های طراحی اقلیمی متناسب با اقلیم سرد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، این 

ی شهر هایی همچون اردبیل که در این اقلیم قرار گرفته است، راهگشا بوده و کالبد اینگونه راهكارها برای طراحی بومی و اقلیم

در واقع هدف از این پژوهش رسیدن به این سوال میباشد که  .ایش بیشتر معماری بومی شكل میدهدشهر ها را در جهت افز

اینكه چگونه میتوان از این رابطه در جهت طراحی  آیا رابطه ای بین ویژگی های معماری بومی و طراحی اقلیمی وجود دارد؟ و

بناها استفاده نمود.فرضیات بر این استوار است که بین معماری بومی و اقلیم رابطه ای مستقیم وجود دارد و با استفاده از این 

 اقلیمی کمک کرد.ویژگی ها میتوان به طراحی 
 

 اقلیم-2
 تحقیق پیشینه-2-1

 مورد وخشک سرد منطقه بناهای اقلیمی طراحی و پایدار توسعه رابطه«عنوان  تحت پژوهشی در همكاران و شهریار شقاقی،

 با متناسب شهرهای و بناها کالبد طراحی راهكارهای آن تبع به و بررسی، را تبریز شهرابتدا شرایط اقلیمی  » تبریز مطالعاتی

 و منطقه ای گرمایش و آلودگی کاهش نتیجه در ی فسیلی وانرژیها مصرف کاهش در مطلوبی نتایج که دادند ارائه را اقلیم این

 استان اقلیمی طراحی و راهنمای عنوان پهنه بندی تحت پژوهشی در«( 1831مرتضی) کسمایی، .است داشته همراه به جهانی

  به انبار مثل کم اهمیت فضاهای و ساختمان پالن مرکز در گرمازا فضاهای است بهتر -1رسید: نتایج این به »شرقی آذربایجان

 داشت توجه باید ساختمان پالن طراحی در -2شود، داده قرار پالن غرب سمت یا شمال سرد، قسمتهای در حرارتی عایق عنوان
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 ایران سنتی ابنیه اقلیمی بررسی «عنوان  تحت پژوهشی در (1831قبادیان) .شود واقع پالن سمت جنوب در اصلی فضاهای که

 و مرکزی حیاط دارای ساختمانها :است شرح این به کوهستانی و سرد اقلیم در بنا فرم کلی خصوصیات :کرد بیان را زیر نتایج »

 ایوانها کوچک شوها باز مسطح، صورت به غالبا بامها، کم اتاقها ارتفاع کم، بنا حجم به بنا خارجی پوسته سطح نسبت گرا، درون

 تغییر عصر در معماری «عنوان تحت پژوهشی در (1831) مكارانه و ملكی نورزیان قطور.  نسبتا دیوارها کوچک حیاطها و

 و آب وقوع کمترین معرض در که باشد مناطقی در باید ساختمانها مكان اقلیم تغییر عصر در که دارد اشاره نكته این به  »اقلیم

 باید عایق بندی سطوح مصنوعی سرمایش و گرمایش هزینه های کاهش برای .باشد دریا آب سطح افزایش و هوای شدید

 اقلیم با همساز معماری و دمایی آسایش شاخصهای ارزیابی «تحت  پژوهشی ( در1833) همكاران و طاوسی .یابد افزایش

 ارزیابی را» اوانز «، » ماهانی « و » گیونی «دمایی  آسایش شاخصهای از استفاده با را روانسر شهر دمایی شرایط  »روانسر

 نیز کوتاهی دوره و است ساختمان درونی فضای از سردتر اغلب بیرونی فضای هوای دمای که دندرسی نتیجه این به و کردند

 .میشود توصیه غرب جنوب -شرق شمال جهت در کشیدگی با شرق جنوب سمت به ساختمان جهت گیری بنابراین است گرمتر
 

 اقلیمتعریف -2-2

 فرهنگ لغت در (.1811،21،معماریان) است آمده در اقلیم به صورت آن معرب که بوده «klima» یونانی لفظ از اقلیم واژة ریشة

همچنین  و باشد ممتاز دیگر قطعات از طبیعی اوضاع و هوا آب و حیث از که زمین کرة از ای ناحیه واژه، این معادل معین

تغییر  از است رتعبا اقلیم هواشناسی المللی بین فرهنگ در(. 1811،821، معین) است شده ذکر والیت و مملكت کشور،

 شباهت در (.1813،1، فرجی) شود مشخص معینی منطقة وضع هوای تكامل و کیفیت وسیله به که جوی شرایط مجموعه

اقلیمی  شناسی گونه آنها، ترین رایج از یكی و آورد می وجود به اقلیمی را شناسی گونه مختلف، مكان چند هوایی و آب عناصر

 توجه قرار مورد بارندگی و دما سالیانة و ماهیانه میانگین رویش گیاهی، توزیع و اقلیم بین طرواب آن در که است کوپن روش به

 (.138، 1813، فرجی و 1832،31، کسمایی) شده است تقسیم اقلیمی دستة پنج به جهان آن در و است گرفته
 

 اقلیمی شرایط بر مؤثر عوامل-2-3

 :هستند نطقهم هر اقلیم تعیین در عوامل ترین مهم زیر موارد

 حرارت تدریجی تغییر سبب و داشته خورشید اشعة با تمایل مستقیمی نسبت جغرافیایی عرض :خورشید تابش زاویه-2-3-1

از  اند گرفته قرار زمین کرة روی بر جغرافیایی عرض یک که در مناطقی (.1، 1811،کسمایی) شود می زمین مختلف در نقاط

 (.21، 1831، قبادیان)دارند یكسانی شرایط مختلف فصول در آفتاب تابش جهت نظر

در  .دارد ای کننده تعیین نقش ساختمان و محوطه در طراحی باد از استفاده :فصلی بادهای جهت و جریان شدت-2-3-2

 زیست جریان فضای در تهویه برای مطلوب باد و شود کم داخل ساختمان و محوطه در سرد فصول مزاحم باد اثر باید طراحی

 (.11،همان) یابد

محیط  دمای نتیجه در و کمتر هوا غلظت باشد داشته ارتفاع بیشتری دریا سطح از زمین چه هر : دریا سطح از رتفاعا-2-3-3

 (.21،همان) مادهاست توسط خورشید حرارت کسب علت به امر این .است کمتر

 دماهای افزایش باعث که زیرا است، توجه قابلدما  نوسانات ساختن پایدار در آب زیاد مقادیر تأثیر : آب به نزدیكی-2-3-4

 (31، 1832، مور) شود می تابستان در بیشینه دماهای کاهش زمستان و در کمینه

 اثرات از (.31، 1832، مور) سازند متعادل را و کمینه بیشینه دماهای که دارند تمایل طبیعی گیاهان : زمین پوشش-2-3-5

 .باشند مؤثر باد هدایت یا و سد کردن در یتوانندم برگ سوزنی درختان .است باد شدت از کاستن هدایت و گیاهان دیگر

 کردن گرم اجازه آفتاب به تابش زمستان در و یشوندم تابستان در سایه ایجاد موجب بنا سمت جنوبی در نیز پهن برگ درختان

 (.21-1831،21 قبادیان،) یدهندم را بنا

 می همچنین و است مؤثر ساختمان سمت به هدایت باد یا جلوگیری در زمین عوارض : زمین سطح یهای ناهموار-2-3-6

 (.21، همان) باشد گذار تأثیر ساختمان به تابش آفتاب بر تواند
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 پدیده این سنجش معیارهای از یكی .شود می در محیط ساکن افراد آسایش سلب موجب هوا زیاد رطوبت : رطوبت-2-3-7

 به تا کند تقبل تواند می شرایط همان جو در که آبی مقدار به جو در موجود آب مقدار زا است عبارت که نسبی است رطوبت

 (.1811،11 رازجویان،) شود می بیان صورت درصد به و برسد اشباع
 

 اقلیمی طراحی-2-4

 تمام تقریبا ، انسان منافع جهت آن از برداری بهره و اتمسفر طبیعی رفتار تعین و کشف است از عبارت شناسی اقلیم از هدف

 تمام در.باشد اقلیم می و هوا تأثیر تحت مستقیم غیر یا مستقیم کامل طور به زندگی چرخه تداوم برای های بشری فعالیت

 به معماران حتی اند، بوده هوایی و آب به شرایط گویی پاسخ صدد در همواره طراحان ، سازی ساختمان و معماری تاریخ طول

 شهرهای در واقع های ساختمان در خواه .است بوده ای و استادانه دقیق بیان دارای لیمیاق طراحی " سنتی " اصطالح

 جهت که سنتی مرکزی حیاط های خانه پالن در خواه و باشند می جنوب به رو و محافظت شده باد مقابل در که کوهستانی

 عنوان به و هوا آب و اقلیم ، محلی های سبک و بومی بناهای این در .اند شده طراحی خشک و گرم اقلیم در سرمایشب حفظ

 اقلیمی طراحی .است شده منتج آن ها از ساختمان وزیبایی فرم نهایتا که شده گرفته نظر در انسان های فعالیت و حیات مبنای

 این گرفتن نظر در که باشد می کاربردی و علمی اصول سری شامل یک شود می نامیده نیز "ساختمان اقلیمی زیست" نام به که

 جویی صرفه و انسان آسایش نظر از بهینه فضاهای طراحی به منجر تواند می معماران و توسط طراحان ابنیه طراحی در اصول

 خط اولین طراحی ساختمان ساختمان، یک انرژی جانبه همه کاهش برای است روشی اقلیمی طراحی .شود انرژی در مصرف

 طبق بر که هایی ساختمان هواها، و آب تمام (. در1812،13)قبادیان،مهدوی، است بنا خارجی اقلیمی عوامل مقابل در دفاعی

 انرژی از درعوض و دهند می کاهش حداقل به را مكانیكی سرمایش و ضرورت گرمایش اند شده ساخته اقلیمی طراحی اصول

 شرایط آسایش دارای ها ساختمان که گردد می موجب اقلیمی طراحی .کنند می استفاده ساختمان در اطراف موجود طبیعی

 و صدا و سر بدون ساختمان شود، خود تحمیل زیادی فشار سرمایش و گرمایش های سیستم به که این جای به و باشند بهتری

 فراهم را آسایش شرایط شود، وارد مرکزی مولد های به دستگاه فشار حداکثر اینكه بدون و ها دستگاه سایر یا کولر و پنكه بدون

 محیط یک بلكه دارند، خوبی عملكرد جوی نامساعد عوامل مقابل در تنها نه اقلیم بر اساس شده ساخته های مانساخت .کند می

 . باشد می مؤثر شهر بناهای معماری سبک و نوع در...و باد رطوبت، حرارت، چون کنندعواملی می فراهم نیز زیبا سالم و انسانی

 تهویه فضاهای می شود، باز باد سوی به آنها های پنجره شوند، می ساخته دبا مناسب وزش جهت در بناها گرمسیری در مناطق

 منطقه غالب باد جهت خالف در خارجی بناها سطوح باید می نیز سردسیری مناطق در .شود می گرفته نظر در شهری

 نحوه در نیز رطوبت .دبرس حداقل به حرارتی تبادل تا اجرا شوند مناسب ضخامت با دیوارهای و دوبل های پنجره قرارگیرد،

 کوچه خیابانها، ها، گذاری جهت بناها، فرم چگونگی در دقیقا محیطی عوامل بنابراین تأثیر دارند، مصالح نتخاب ا و ساز و ساخت

 (.1812،21 قبادیان،مهدوی، گذارد) می اثر مصالح وانتخاب های شهری
 

 اقلیمی  طراحی عمده اهداف-2-5

 در خورشیدی انرژی از گیری بهره-8، ساختمان حرارت اتالف در باد تأثیر کاهش-2، تمانساخ در انرژی اتالف کاهش -1

 گیری بهره-1، آفتاب تابش برابر در ساختمان محافظت-1خارج،  گرم هوای برابر در ساختمان محافظت-1، ساختمان گرمایش

 از گیری بهره-1، داخلی فضای در کوران دایجا-3، خارج هوای مناسب شرایط از گیری بهره-1، هوا دمای روزانه نوسان از

 جلوگیری-12، ساختمان بر غبارآلود بادهای تأثیر کاهش-11، بارندگی برابر در ساختمان از محافظت-11، هوا مطلوب رطوبت

 (.1831صوتی)شمس، خداکرمی، آلودگی از
 

 )اقلیم سرد و خشک( اقلیمی عوامل اساس بر شهری طراحی راهكارهای-2-6  

 ضروری نواحی سرد شهری مراکز شكل و شناسی ریخت مورد در تحقیق بحث و سرد مناطق در زیست سخت شرایط به توجه با

 شمال اروپای شمالی، و آسیا خاورمیانه، نواحی در بیشتر کوتاه فصول مرطوب با هوایی و آب نواحی این .باشد می مفید و
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 به نواحی در این موجود های زیستگاه .خورد می چشم به استوا طخ از و باالتر باال جغرافیایی های عرض شمالی، امریكای

 برای مردم که تدابیری جمله از .است رسیده سرد نقاط به نواحی تمام از نشینی بعد شهر که چرا نیستند نواحی دیگر قدمت

 به و گرمایی افت حداقل ایبر خارجی حداقل سطوح از استفاده .اند گرفته کار به نواحی این خشن و هوای سرد و آب با مقابله

 ها زیستگاه بر خشن هوای و آب که هایی محدودیت .است گرمایی تجهیزات به نیاز کردن کم برای بناها رساندن حجم حداقل

 شده گرفته کار به تدابیر و حاصل نتایج .شود یافته شهری دست طراحی در جدید راهكارهای به که شده باعث می کند اعماال

 .است آورده شده ادامه در و گرفته قرار مطالعه مورد بخش این در در طراحی،

 در باال راهبرد از استفاده .جنوبی نیمكره شمالی در های شیب و شمالی نیمكره در جنوبی های شیب –الف :موقعیت-2-6-1

 حداکثر خاطر هب جنوبی های شیب .خورد می چشم به وضوح به تاریخی های زیستگاه از در بسیاری زمین عوارض های نقشه

 و سرد هوایی و آب ناحیه مراکز شهری مشاهده از .دارند ارجحیت گرمایی زمین مزیت از قابلیت استفاده و خورشید نور جذب

 موقعیت برای این انتخاب دالیل .است سردتر ناحیه آن باشد هوای تندتر انتخابی شیب چه که هر دریافت توان می خشک

 میباشد.  پناهی زمین از استفاده با زمین گرمای مزایای از سایه واستفاده کاهشخورشید،  نور جذب سطح افزایش

 در محافظت برای  زیستگاه برای موقعیت این انتخاب .باد پشت به امكان صورت در و ارتفاع پایینی نیمه در قرارگیری – ب

 (.1831دهكده میباشد)شقاقی، مفیدی، نیپایی های بخش در گرم هوای جریان از واستفاده پایین های ارتفاع در باد مقابل

 به )بسته وابسته ای مجموعه شكل به فشرده تا تراکم کم از سرد هوایی و آب نواحی بیشتر در طراحی در :تراكم-2-6-2

م تما .نشوند یكدیگر به خورشید نور رسیدن از مانع های مسكونی واحد که باشد ای اندازه تا باید تراکم .شود می شیب( استفاده

 مقابل دوره در واکنشی راهبرد این که دهد می نشان ها آن و شكل دارند باالیی تراکم سرد نواحی شده مطالعه شهری مراکز

 کاهش برای برای زیر دالیل (.1831آورد)محمدی،  می فراهم برای سكونت بهتری فیزیكی شرایط و است نواحی این سرد های

 سطح ، کاهش حرارتی افت کاهش منظور به ای مجموعه و شده بندی دسته اییه ساختمان از حجم، استفاده به سطح نسبت

 (.1831)شقاقی، مفیدی، تكی و مرکب سایه زمستانی و کاهش باد با شهر تماس

 در خورشید نور جاذب فضاهای ایجاد و موجب است مناسب زیستگاه شرقی جنوب به جنوب جهت :گیری جهت-2-6-3

 بسیار نیز اصلی ورودی و ساختمان نمای اصلی برای جهت این .هستند آل ایده جنوبی هایفضا .شود صبح می اولیه ساعات

 غالب بادهای مقابل در محافظت ، گرما جذب خورشید، افزایش نور از استفاده:از عبارتند جهت این عوامل انتخاب .است مناسب

 .(1831خارجی)شقاقی، مفیدی، و داخلی راحت و گرم فضاهای و ایجاد  شمالی

 از که حالی در باشد، غربی – شرقی و یا جنوبی – شمالی جهت با و متوسط باید ها شریان عرض :ها شریان-2-6-4

 .شود می سایه کاهش برای زیادی و کوشش سعی خشک و سرد هوایی و آب ناحیه در شود می کمتر استفاده شمالی دیوارهای

 .است کارآمد بسیار گاهی زمین قابلیت از نواحی استفاده بعضی در .دباش زمستانی باد وزش مخالف باید های اصلی شریان جهت

 :شود دنبال می زیر اهداف باال راهبرد شود .در می استفاده پیاده مسیر عمومی عنوان به بناها سری یک سقف که صورت این به

 در خصوص به ها درشریان سایه شکاه آفتاب، روبه های شریان ایجاد ، گرما جذب افزایش برای سازه روی اندازی سایه کاهش

 .های بسیارسرد دوره درشهردرطول گرم داخلی فضاهای ایجاد زمستانی بادهای تأثیر کاهش یخبندان، و کاهش جنوبی جهت

 (.1831)شقاقی، مفیدی،

 و اندازه .اردد بستگی باد از جلوگیری خورشید و نور جذب به نیاز میزان به فضاها تناسب و اندازه - الف :باز فضاهای-2-6-5

 هدف .است بسیار مهم شهر شكل تعیین در و کند می ایفا مهمی نقش میزان آسایش در سرد نواحی در باز فضاهای تناسب

 سمت در باید فضاها این مكانی گیری جای – ب . غالب باد مهار به گرما و کمک جذب افزایش:از عبارتند عناصر این از استفاده

 قرار تأثیر تحت را شهر شكل و بوده مهم بسیار باز راحت فضاهای و اقلیمی طراحی برای عناصر این .باشد توده و جنوبی شرقی

 تكی و مرکب سایه صبح و کاهش اولیه ساعات از خورشید نور جذب افزایش:از عبارتند عناصر این از استفاده دالیل می دهند.

 خشک و سرد ناحیه های زیستگاه تمام در این موضوع .شود پراکنده مسكونی های مجتمع بین فضاها این -ج .باز فضاهای در

در  خالی و پر فضاهای تعادل و شود پخش خوبی به انرژی خورشید تا کند می کمک فضاها این پراکندگی .است قابل مشاهده
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 فضاهای در سرد ایباده ایجاد و افزایش از منظور پرهیز به این راهبرد .شود می پیاده عابرین راحتی باعث رو پیاده مسیرهای

 نور بهتر برای جذب و گیرد قرار جنوبی سمت در خصوصی باز فضاهای -د.باشد می سرد، های توده کاهش و داخلی شهر

 نور ورود از و جلوگیری است شهری نواحی وهوای آب تنظیم در مهمی خورشید عامل نور .باشد بزرگ امكان حد تا خورشید

 نگه معتدل در مهمی جنوبی نقش های حیاط .شود می غروب در داخلی سرد ایجاد فضاهای باعث بناها از بسیاری در خورشید

 روزو ایجاد طول در خورشید انرژی بهتر جذب:از راهبردعبارتند این کند دالیل می بازی درنواحی سرد شهری فضاهای داشتن

  (.1831غروب)شقاقی، مفیدی، هنگام تردر گرم داخلی فضاهای
 

 بومگرایی  -3
 وایران اسالمی كشورهای غرب، در بومی معماری به گرایش علل و تاریخچه-3-1

 و آفریقا کشورهای استعمار با زمان، این در . یافت میالدی 13 قرن در میتوان را بومی معماری به توجه تاریخی های ریشه

(.  Yasemin and Necdet، 1990، P307)پیوست وقوع به غرب دنیای ادبیات و هنر در تغییراتی اروپائیان بوسیلة اقیانوسیه

 صورت شده استعمار جوامع معماری و هنر و فرهنگ زندگی، نحوة مورد در تری خاص و علمی مطالعات 13 قرن دوم نیمه

 تا امر این و نكرد ظاهر معماران آموزش و معماری حرفه روی بر را خود اثر بالفاصله ها بررسی و تحقیقات این لیكن . گرفت

  Bernard Rudofsky)) ردوفسكی برنارد ، 1111 سال در .نداد بروز خود از آشكاری خیلی و بارز اثر 1111هایسال اوایل

 نقطه همچون واقعه این برخی، عقیده به .کرد فراهم نام همین با کتابی همراه به»معمار بدون معماری «عنوان با را نمایشگاهی

  وودهاوس . شد زمینه این دردر بسیاری تحقیقات سرآغاز و گردید قعوا بومی معماری به غرب جدی توجه شروع در عطفی

(Wodehouse)معماری موضوع پیرامون در گرفته صورت مطالعات و جستجوها از دقیقی نسبتاً توصیف خود کتاب مقدمه 

 شدن یزهمدرن و صنعتی جوامع سریع رشد از پس،  Wodehouse,1980))است کرده ذکر1111سال  از بعد و قبل را بومی

 امر این . واداشت فكر به را اندرکاران دست و شد آشكار دیگری از پس یكی تغییرات این از حاصل کمبودهای و مشكالت آنها،

 بر حاکم شرایط بهبود و اصالح برای که راهكارهایی جمله از .پیوست وقوع به معماری در جمله از و جامعه های زمینه تمامی در

 دوباره وبكارگیری آن مثبت های جنبه از یادگیری و مدرن دوران از قبل معماری به دوباره توجه دید،گر تدبیر جامعه معماری

 و نواقص برخی رفع راهكارهای کردن پیدا برای مبنعی عنوان به بومی معماری 1111 سال از پس لذا .بود آن اصول و ارزشها

 نه زمان این در مطالعات جهت، همین به . شد می نگاه ان،جه مختلف نقاط در مدرن، معماری از حاصل مشكالت و کمبودها

 آن مثبت ویژگیهای وتداوم استمرار برای راهكارهایی جستجوی منظور به بلكه بومی، معماری شناخت صرف جهت به تنها

 یافتن برای تالشی آن، های ویژگی شناخت و بررسی و بومی معماری مطالعات انجام از هدف و انگیزه بنابراین .میشد پیگیری

 ازصورت کاری کپی و کورکورانه تقلید راه از نه امر این .بود آن بر حاکم مفید و منطقی اصول دوبارة ویاخلق انتقال راههای

  .میگرفت صورت معماری آن بر حاکم باطنی اصول وعمیق آگاهانه شناخت طریق از بلكه معماری، این ظاهری
 

 ایران در بومی معماری به گرایش-3-2

 مدرن سیستم همان یا معاصر سیستم به سنتی سیستمدر  را عمیقی تغییرات اسالمی، کشورهای از دیگر بسیاری همچون یرانا

 پیوست، وقوع به ایران اسالمی انقالب که 1111 سال تا و آغاز بیستم قرن ابتدای از تغییرات این روند . است بوده شاهد غربی و

 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ابعاد تمامی در که غربگرایی و شدن مدرنیزه روند 1111 سال اسالمی انقالب از پس . داشت ادامه

 در رویكرد این .گردید آغاز اسالمی و ایرانی ساختارهای به معكوس روندی و گردید متوقف بود، شده انجام غیره و سیاسی

 ایرانی جامعه چرخش .(Vaziritabar, 1990) . کرد پیدا نمودی نیز معماری قلمرو در جمله آن از و جامعه های زمینه تمامی

 (Banani)بنانی   بوسیله  »ایران شدن مدرنیزه«کتابرد تفصیل به غربی و مدرن ارزشهای سوی به اسالمی و ایرانی ارزشهای از

 و ادگسترید پرورش، و آموزش اقتصاد، همچون کشور از گوناگونی های جنبه چگونه که میدهد توضیح وا . است شده تشریح 

 با. Banani, 1961)) است یافته غربی تغییر الگوهای سوی به خود سنتی روشهای از اداری ساختار و ارتش قضاوت، سیستم

 سوال زیر به (International Style) معماری جهانی سبک از روی دنباله و پیگیری روند معماری، به نسبت تازه دیدگاه ظهور
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 شرایط در داشت، هماهنگی انقالب از قبل زمان در کشور شده مدرنیزه و غربگرایی روند با الًکام که طراحی شیوه این . رفت

 دوباره نگاهی کار چاره نظران صاحب از برخی دیدگاه از لذا .رسید نمی نظر به مناسب و منطقی چندان دیگر آن از پس جامعة

 اصیل معماری در دقت با که بودند معتقد عده این . بود دهدا رخ بومی و خودی معماری از انقطاع که جا همان بود، گذشته به

 حاکم زمان معماری با پیوند در را ان ارتقاء و بهبود راههای و جدید های ایده توان می ایران، غربی و مدرن جامعه از قبل ایرانی

 بحث مورد موضوع این و گرفت فزونا ایران بومی و سنتی معماری به دوباره توجه جامعه، جدید گرایش این نتیجة در .کرد پیدا

 معماری بر عنوان با خود مقاله در صانعی .شد واقع معماری مدارس و منتقدین و معماران از برخی ای حرفه تمرین و مطالعه و

 بررسی در دیبا و (1813،تهرانی )ایران، معماری پیرامون خود کوتاه گفتگوی در تهرانی(. 1811؟)صانعی،گذشت چه ایران سنتی

 اشاره ایرانی معماری در غربی معماری نفوذ به که هستند کسانی جمله از (1811 دیبا،) تاریخ و فرهنگ روند در ایران معماری

 از تن سه .دادهاند قرار مطالعه و بحث مورد را مدرن و معاصر معماری به ایرانی معماری اصیل و سنتی الگوهای تغییر و داشته

 دانشكده این احوال و اوضاع و نموده بیان را ایران در معماری آموزش سرگذشت نیز تهران یمعمار مهم های دانشكده روسای

 جمله از را ایران اسالمی و سنتی معماری به خاص توجه همگی آنها .اند کرده توصیف سالمی ا انقالب از بعد و قبل را ها

 برنامة در درسی واحد چندین راستا این در که اند گفته و اند نموده ذکر انقالب از بعد آموزشهای در داده رخ اساسی تغییرات

 .است شده بینی پیش جدید آموزشی
 

 نظری مبانی و دیدگاهها مفاهیم،-3-3

 شدن، جهانی موضوع با مواجه مختلف های آن شیوه در که داد رخ شرایطی چندجهانی، دنیای عصر ورود به و سوم هزاره آغاز با

 این در که.  )23 ،1831هانتیگتون، و برگر(شدند، شناخته رسمیت به بومی، -جهانی رویكردهای و گرایی منطقه نگرش در قالب

 تعامالت اصلی محور است، شده نهادینه در اجتماع که انسانی زیست فرایندهای از منسجم عنوان سازمانی به فرهنگ شرایط،

 که گرفت پا اکولوژی به بحث راجع با گرایی بوم رویكرد و بوم به توجه) .1831،11 مالینوفسكی، (میگردد قلمداد انسانها میان،

 یک در حقیقت بلكه نمیشود، مربوط واحد اکوسیستم یک به است که زیست محیط از جدیدی نوع شهر رویكرد اکولوژیكی در

 طبیعت، از متشكل اکوسیستم مصنوع یک طبیعی زیستی جوامع برخالف واقع شهرها در .است مشخص سرزمین سیمای

 می پایدار کننده، حمایت طبیعی توسط سیستمهای و اند شده ساخته انسان های فعالیت که توسط هستند اجتماع و قتصادا

 به توجه با )1831 پریور، از نقل به 1838 اویانگ، و وانگ . (دهند می ادامه خود حیات به اکولوژیک با فرایندهای و مانند

 قرار مطالعه مورد را » زیست  فضای از اجتماعی استفادة و شهر ساکنان میان رابطةموجود « شهری بومشناسی فوق، مطالب

 اهمیت شود.  ایجاد طبیعی محیط و اعضای جامعه میان تعامل مبنای بر باید فضایی سازمان کلّ  که است معتقد و میدهد

 میان علی دوسویه رابطة توانسته اینكه و است گرفته قرار این مكتب توجه مورد که است خاصی موارد در این مكتب مطالعه

 (نماید جلب شهری مطالعات محیطی –ابعاد انسانی به را آنان توجه و کند ایجاد محیط طبیعی و فرهنگی اجتماعی، پدیدههای

 و سازماندهی خاص نظام که شهری میباشد فرهنگ بهتر عبارت به یا خاص با فرهنگی شهری جامعة اینرو، از (1833،1 توالیی،

 نظام خاص دیگر بیان به یا است، طبیعت محصول که فرهنگ است این بر فرض دیدگاه این در .داراست خود را شكل تغییر

پدید  شهر( از بخشهایی معین )یعنی شناختی بوم یک بافت در ( شهری یا )فرهنگ اجتماعی روابط

 برای که اجتماع جغرافیایی محدوده های : از عبارتند شناختی بوم مناطق کوئن اعتقاد به (.Castellan،120،1977میآید)

 مكا لحاظ به زمینه، و این منطقه که است معتقد بوکانان که)1811،211کروئن، (گیرند می قرار استفاده مورد اهداف گوناگون

الگوی  شامل و گیرد می بر در نیز را ناحیه پیرامونش حتی شاید و شهر تمام بلكه نیست، محدوده بالفصل شامل فقط نی

 های شاخصه اجتماعی، - فرهنگی روابط سمبولیک، و تاریخی اهمیت خرد اقلیم، طبیعی، سیمای زمین، ارزش زمین، ربریکا

 در بنابراین Buchanan).،1988، (120شود می دسترسی نیز و جابجایی بزرگتر شبكه در آن و موقعیت مكان هر ویژه و خاص

 نیز مصنوع و طبیعی محیط به کنار توجه در کنند، می استفاده و تصرف ق،خل را محیط مصنوع که افرادی به توجه رویكرد این

 قابل فهم را شهری فضاهای فرهنگی، تفاوتهای و اجتماعی، محلی و اقتصادی طبیعی، های زمینه و شناخت مییابد ضرورت

 قابل Carmona2003)ار سازند.)آشك و نمایان را بوده آنها موجد که که فرهنگی دهد می آنها به را امكان این و کرده وخوانا
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 توسعة کند می توجه کمتر شهر سازماندهی در ریزی آگاهانه برنامه و طرح اهمیت به معموال شناختی دیدگاه بوم که است ذکر

 .)2، 1833 )توالیی، گیرد نظر می در طبیعی فرایند یک عنوان به را شهری
 

 :بومی معماری-3-4

 :نگارنده(بومی )ماخذ تعاریف معماری :1جدول 

 سازگار و فناوری اجتماعی اقلیمی شرایط با را خود زمان و طی میكند رشد جوامع ازدرون که است ازمعماری آنگونه پاواللیور

 باشند می سازگار هستند آنها مولد که فرهنگ هایی زندگی های شیوه و اقتصاد ارزشها، و با یابد می تكامل و سازد می

 یكی تعریف است دراین مردم برای و نه مردم توسط و معماری مردم معماری ، ومیب معماری طور خالصه به یا و

 توجه وهمچنین است مالحظه قابل ازمعماری، اینگونه درساخت مردم مشارکت که بومی معماری های اصلی ازشاخصه

 .است طبع طبیعت با آن همسازی و ارزشها به

 ازخود جامنظور این بوددر پاگونه ابداع به جوش خود معماری شد نهاده عماریم پدیده این بر نامی که باری اولین آلپاگونوولو

 بوم، و طبیعت بر عالوه بومی، معماری در .است آن بودن طبیعی بلكه نیست، آن بودن تصادفی معنای جوش بودن

 نفس در این واقع در .است گذاشته معماری ساختار بر بسیاری تأثیرات تاریخ طول در نیز فرهنگ بهنام دیگری مؤلفه

 -فرهنگی ارزشهای سلسله با یا فرهنگی محیط با پیوند : بدارد محترم را اساسی پیوند گونه دو که است بومی معماری

 مجموعه با یا طبیعی، محیط با پیوند دیگر سوی از یكسوو جاریاست از آن در که قوانینی و فرهنگی رفتارهای سلسله با

 و رنگ هم کاربردی؛ ابزار هم و فكری اند ابزار هم که داده هایی"میدارد  عرضه نسانا به بنا سرزمین که داده هایی

 ."ساختمانی عناصر و اجزاء مصالح، هم و میگیرد بر در را تناسب و اندازه

 است زندگی شیوه و بینی و جهان خانه تصویر نیز و تغییر حال در ارزشهای آن تجلی ) بومی ( مسكن نوع این  راپاپورت

 آن با تعادل درایجاد سعی بر طبیعت تسلط جای به ، بومی معماری دید از یا و موقعیت هاست از ای مجموعه اصلوح

محیط  میان روابط بررسی به که آنچه درزمینه سبک صاحب های معماری بر آن برتری عامل را عامل این و دارد را

 ،میداند. میگردد طبیعت و انسان شده ساخته

 پیتروبلوچی

 رایتالیاییمعما

 ادامه در بلكه است نشده ساخته شده تدوین برنامه با و افراد متخصص از کمی مقدار توسط که است هنری بومی، هنر

است   گرفته شكل عادی افراد تجربه توسط از محدودی دامنه در و یكسان پیشینه تجربه دارای مردمان تمامی فعالیت

 .آموخت معماری از توان می که است فراوانی های نكته و درسها که کند می ذکر

 از توان می که است فراوانی های نكته و درسها که کند می ذکر »معمار بدون معماری « عنوان کتاب خودتحت در رودوفسكی

 این خالقان و معماران وی .گردانیم متخصص افراد ویژه و ای حرفه هنر به تبدیل را آن آنكه  از پیش آموخت معماری

 قابل استعداد ویژه مكان و زمان در که کند می معرفی سواد بی سازندگان نمایش این ناشناس رمندانهن را آثار

 و کردن جهت تسخیر در تالش جای به اندو داده نشان خود از پیرامون طبیعت در ساختمان انطباق در را تحسینی

 و داشتند، پاس را هوایی و آب تنوع دهند، می انجام معماران اغلب امروزه که کاری طبیعت، آوردن در سلطه تحت

 .طلبیدند یاری به را زمین و عوارض توپوگرافی

 و خطوط است نهاده بنیان را خود خاص معماری که ملتی هر "که دارد می بیان ”مردم با سازی ساختمان“ درکتاب فتحی حسن

 وی .است کرده ارد نمایاند خاص ویژگی اش محلی رسوم و عادات زبان، سان به که را خویش دلخواه فرمهای

 اشاره شود می جاری درآن فرم که بستری های ویژگی به فرهنگ به فرم و وابستگی انطباق بر تاکید ضمن همچنین

 در بومی معماری ویژه عناصر و ها فرم افتاد، اتفاق نوزدهم قرن در که فرهنگی مرزهای فروپاشی از تا پیش " کند می

 های خواسته با مردم تصور میمون وحدت انگیز شگفت میوه هرناحیه، های مانساخت شود می دیده جهان تمامی

 و عدیده ابداعات به محیط ناهنجاری های رفع در آدمی تالش آید می بر تعاریف این از که طور همان  بود. محیط

 های پایه بر انفعاالت و فعل این تبلور به متكی توان می نیز معماری را انجامید، زیست محیط در تصرف و دخل

 برای طبیعت بومی را هموارکردن معماری توان می پس دانست مختلف های سرزمین فرهنگ و علوم و بومی معماری

 .است آمده پدید سرزمین هر مقررات از استفاده و انتخاب با که دانست مكانی نیازهای به پاسخگویی

بیانگر عقاید،  و دهد می انعكاس را خود زمان اجتماعی شرایط و فرهنگ که است خاص تفكری نماینگر بومی معماریمنصور 
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 دیگر شهرهایی و اقوام معماری تاثیر تحت تواند می که میباشد خود زمان فنی ابداعات و کاربردی های شیوه و نظرات فالمكی

 « ، و آمیزی رنگ زمینه در کاربری، زمینه در در که شهری واحدهای مجموعه یعنی بومی معماریباشد. گرفته قرار نیز

یا  گذاری حجم زمینه ، شكل زمینه در که هایی هماهنگی با و اند آمده هم گرد معین سرزمینی » لومتریک و پالن

 .دارند بر در را هایی هماهنگی ...و خالی و پر سطوح آهنگ

ناهیدصادقی 

 پی

 سنتی معماری ، معنی با عماریم خودی، معماری هویت، با اصیل، معماری معماری ، قدیمی معماری تاریخی، معماری

. 

 می بر در را قوم هر های دانسته و ارزشها باورها، که است ملی سرمایه و ثروت از بخشی بومی، دانش جامع، نگاهی در پور سرتیپی

 .اند نموده می تأمین و جستجو را خود نیازهای قرون طی در و دانش این کمک به اجتماع گیرد

 و محل های محدودیت و منطقه ساکنان یک نیازهای اساس بر که میشود اطاق مهایی فر به سنتی ورط به معماری این اوکتاری

 .باشد گرفته شكل اقلیم،

  .است همساز محیط، با و همزاد مردم با بومی معماری ناظر

 . آنهاست ی روزمره زندگی و ها توده فرهنگ با محكمی و واسطه بی ارتباطی مستقیم، خطوط دارای گودرزی

 .شود اطاق باشد داشته تعلق خاص مكان یک به معماری که نوع هر به میتواند مسعود بانی
 

 :بومی معماری های ویژگی-3-5

 بومی )ماخذ:نگارنده( : ویژگی های معماری2جدول 

 .نیست( کافی اثر ارزش درک برای سازنده نام دانستن تنها هرچند(آن،  سازندگان ناشناس بودن 1

 ..میشود توهم و گمراهی موجب غالباً آن دانستن که است اثر تولد تاریخ دانستن به زیبی نیا 2

 .آن غایت حد تا فرد شخصیت تبلور 8

 .شود می ساخته انسانها برای که است ساختمانهایی و فضاها و ها خانه تمامی شامل 1

 .دردسترس پذیر و منابع تجدید و پایدار ایه انرژی انواع از اکولوژیک برداری بهره و انرژی از بهینه استفاده 1

 آنها که فرهنگ هایی زندگی های روش و اقتصاد معین، زیستی های کیفیت مشخص، نیازهای و رفع آسایش و رفاه تأمین برای 1

 .اند شده ساخته کرده، ایجاد را

 .آیند می وجود به اقلیمی وضعیت با ساکنان صریح رویارویی در 1

 .انسان طبیعی ومحیط زیست محیط میان  رابطه مستقیم 3

 .آورد جمع می درخود را باطنی و ظاهری های زیبایی کلیه که کمال از ای دارای درجه 1

 .ها حجم و ها سطح بندی تقسیم در تناسب های شیوه دارای دلپذیرترین 11

 .بوده زیستی مجتمع یک مردم تفكرات ارزشها و و رسوم آداب و فرهنگ بیانگر 11

 .کنندگان مصرف و سازندگان بین ما تفكیک و مرزبندی عدم 12

 نیروی تقارن بدون اغلب و آزاد بندی ترکیب بر آید، می هندسی پدید اشكال ترین ابتدایی از که فضایی، مطلق ارزش توجه به 18

 .پیرامون  های منظره و انداز چشم رعایت ضخیم، دیوار متجلی
 

  بومی معماری شكل گیری بر مؤثر عوامل-3-6

 (13،0،35بومی )رفیعی، معماری شكل گیری بر مؤثر : عوامل3جدول 

 .مذهب و دین آیین ها، باورها، اعتقادات، : فرهنگ 1

 .جغرافیا و اقلیم : طبیعت 2

 .آن انواع و معیشت تأمین : اقتصاد 8

 .اجتماع بودن ناهمگن و همگن و طایفه ای قبیله ای، ساختار : اجتماع 1
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 اقلیم سرد و كوهستانی-4
 ایران در اقلیمی تقسیمات-4-1

(. 1831،81)مرادی، شود می مشخص دریا سطح از ارتفاع و جغرافیایی عرض ی وسیله به اقلیم جهان، مناطق از بسیاری در

 نیز، ارتفاع رنظ از ( و 81 )همان، دارد قرار گرم منطقه در شمالی، جغرافیایی عرض درجه 11 و 21 بین گرفتن قرار ایران با

 سطح از کمی بسیار درصد است، متر 111 از کمتر دریا سطح از شان ارتفاع که آن از سطوحی مجموع که مرتفعی است فالت

 دلیل به است،  )فارس خلیج و خزر دریای (آب بزرگ ی حوزه دو دارای ایران اینكه وجود با .دهند می را تشكیل کشور کل

 این .آنهاست به نزدیک بسیار نواحی به محدود حوزه دو این اثرات آنها، قرارگیری ی نحوه و رسزاگ و کوههای البرز رشته وجود

 بندی دسته (. در11-1811،11 کاوان، )اختر دارند داخلی قسمتهای هوای حرارت درجه تعدیل اثری در ندرت به ها، حوزه

 است. کرده تقسیم دسته 1 به ار ایران طاهباز اما است، شده تقسیم دسته 1 به ایران کسمایی اقلیمی
 

 ایران كوهستانی و سرد اقلیم بررسی-4-2

کنند.  می جدا غرب در النهرین بین جلگه و شمال در خزر دریای از را ایران مرکزی نواحی زاگرس و البرز جبال سلسله

 از گیرد می بر در را زاگرس کوههای سراسر و ایران مرکزی فالت کوههای رشته غربی های دامنه که غربی کوهستانهای

 (. میانگین1811،13)قبادیان،  باشد می افرا و نارون بلوط، تنک جنگلهای دارای و .آیند می شمار به کشور سردسیر   مناطق

 ناحیه این در دما ی شده هنجار به انحراف میانگین و سانتیگراد درجه 11 از بیش اقلیم این در سال ماه درگرمترین هوا دمای

 حداقل به سرما ماه مرداد در .میدهد رخ دیماه در ناحیه این سرمای فراگیرترین و شدیدترین . است ه سانتیگراد( درج-1/8)

 یا و اروپایی پرفشار سیبری، پرفشار سامانه شامل شوند می سرما به منجر که هایی سامانه نیز ناحیه این در .میرسد خود شدت

 فاصله نخست .باشند داشته تأثیر ناحیه این در سرما برودت و شدت در عامل دو که میرسد نظر به .است ادغامی سامانهای

 )مسعودیان، دارد تأثیر ناحیه این در سرما شدت بر جغرافیایی عرض دیگری و خزر جوی دریای رطوبت تأثیر از گرفتن

 سرد طوالنی، زمستانها و معتدل اهو تابستانها .است زیاد تابستان در و کم زمستان در اقلیم این آفتاب تابش شدت (. 13،1831

 آذرماه اوایل از سرما است؛ سرد شدت به زمستانها منطقه، این سراسر در .است از یخ پوشیده سال از ماه چندین بوده، سخت و

 ربیشت و است زیاد زمستان در و کم تابستان در بارندگی میزان .یابد می بیش ادامه و کم ماه فروردین آخر تا و شود می شروع

 کند)کسمایی، می جدا هم از را تابستان و زمستان و است کوتاه بهار منطقه فصل این در کلی طور به .بارد می برف صورت به

1832،38.) 
 

 : كوهستانی در مناطق شهری و بناها بافت كلی خصوصیات-4-3
 تعیین عامل زمین عوارض و آفتاب تجه-8، هم به متصل ابنیه و متراکم شهری بافت-2محصور،  و کوچک شهری فضاهای-1 چیدمان

 به کم عرض با و زمین تراز خط موازات به اصلی معابر و ها کوچه-1، شهر کلی سیمای و گسترش ، استقرار نحوه در کننده

بدین  تا هستند هم به متصل ابنیه و متراکم شهری بافت نواحی این در سال از ای عمده بخش در بسیار زیاد سرمای دلیل

 کوچک و محصور حد امكان تا نیز شهری فضاهای .شود تر کم خارج سرد محیط با مسكونی و گرم فضاهای ماست سطح نحو

 گرم دیوارهای خارجی سطوح از تابش حرارت عالوه به کند، نفوذ تر کم فضاها این داخل به سرد باد جریان تا هستند

 مزیت دارای نیز نظر این از فضاها این بودن کوچک و شود می فضاهای شهری سرد هوای اعتدال باعث حدی تا ها ساختمان

 جنوب به رو های شیب روی بر شمالی باید نیمكره در خشک و سرد اقلیم روستاهای و ( شهرها11 ، 1811 است)قبادیان،

 .نمایند دریافت زمستان در را آفتاب تابش تا حداکثر شود ساختمانه

 و بنا فرم

 نحوه

 قرارگیری

 آن

 

 تابش از استفاده حداکثر تا است شده باعث کوهستانی و سرد نواحی در سال، از عمدهای بخش در هوا ادزی بسیار برودت

 ضروری امری به مسكونی فضاهای در زمستانی سرد باد از جلوگیری و حرارت حفظ دما، روزانه نوسان از گیری آفتاب،بهره

 به نواحی این در بنا فرم کلی خصوصیات .است شده اجرا و طراحی شدید سرمای با مقابله جهت در بنا فرم لذا .گردد تبدیل

 :صورت

 درونگرا و مرکزی حیاط دارای ساختمانها -الف
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 کم بنا حجم به بنا خارجی پوسته سطح نسبت -ب

 کم اتاقها ارتفاع -ج

 مسطح صورت به غالباً ها بام -د

 کوچک بازشوها -ه

 کوچک ها حیاط و ایوانها-و

 (1811،112 گردد)قبادیان، می اجرا قطور نسبتاً دیوارها-ز

 و یابد کاهش آن داخلی حجم به بنا خارجی سطح نسبت تا نمایند می استفاده مستطیل مكعب یا مكعب نظیر احجامی از لذا

 و یكدیگر باد سایه در و شرق سمت به درجه 11 و غرب طرف به درجه 21 بین ساختمانها .دارد نگه ممكن حداقل را در آن

 -شرقی ضلع های از بلندتر آنها جنوبی - شمالی ضلعهای که فرمهای شدید سرمای بدلیل .دارند قرار آفتاب یهاز سا خارج

 .(1832،112 کسمایی،) است نشده استفاده و نبوده مناسب آنهاست غربی

 ها بام

 به غالبا

 صورت

 مسطح

 شدید اشعه های .باشد می ساختمان یک در گرما گرفتن در مهمی آن منبع بزرگ نسبتاً سطح و گیری جهت علت به سقف

 های مختلف آزمایش .شود می سقف سطح زیر دمای افزایش باعث کند که می ایجاد روز طول در زیادی گرمای خورشید

 نیز درجه 11از را دما تواند می سقف فضاهای زیر رسانای باشد درجه 82فقط اطراف محیط دمای اگر حتی که دهد می نشان

 و برف به میزان سقف شیب .کرد استفاده توان می مسطح یا زیاد شیب دار با شیب های سقف از سرد ناحیه در .ببرد باالتر

 استفاده بدون جانپناه مسطح سقف از توانیم می باشد درجه -21حدود تا حداقل دما اگر دارد بستگی ناحیه آن در هوا دمای

 شیبدار سقف بادتوسط انحراف .شود می آب تر سریع برف که ودش می شیبدار استفاده سقف از باشد درجه -1تا اگر و کنیم

 (.1838 است)شقاقی، انرژی اتالف کاهش جهت مناسبی روش نیز

 است باشد، بهتر می تابستان در حرارت کسب و زمستان در اتالف حرارت باعث که بام پشت سطح کاهش جهت اقلیم، این در

 تناسبات بلند که بسیار هایی ساختمان احداث اما .یابد کاهش بام شتسطح پ تا گردد احداث طبقه چند هایی ساختمان

 و سرد بادهای مربوط به راهكارهای و ها توصیه خالف بر چراکه .شود توصیه نمی زند می برهم را ساختمان عرض و طول

 .باشد می یخبندان روزهای

 بازشوها

 و کم

 کوچک

 . کنند می استفاده کم تعداد به و کوچک بازشوهای از بنا خارج و داخل نبی حرارتی تبادل از گیری جلو برای مناطق این در

 از بیشتر چه هر استفاده برای جنوبی ضلع در بازشوها . است الزامی سایبان از استفاده ، ها پنجره بودن بزرگ در صورت

 . نمود اجتناب باید سرد بادهای جهت در بازشوها استقرار از همچنین . شوند می انتخاب تر کشیده و ، بزرگتر آفتاب تابش

 ایجاد از جلوگیری منظور به ضمن در ترند. مناسب ممكن حداقل به حرارتی تبادل رساندن برای جداره نیز دو های پنجره

 حداقل به باید را طبیعی وتهویه داخل هوای هوای تعویض ،میزان ساختمان خارج به حرارت داخلی وخروج داخل در سوز

 ازتابش حاصل حرارتی ازانرژی استفاده برای اقلیمی حوزه بازشوهادراین ابعاد وخشک گرم اقلیم با قایسهرساند درم ممكن

 . (1811است)زرگر  یافته افزایش آفتاب

 و ایوان

 ها حیاط

 کوچک

 ها قاتا در روزمره های فعالیت اکثر است سرد بسیار یا و سرد کوهستانی مناطق در سال روزهای بیشتر در که آنجایی از

 این در نیز خانه نشیمن اصلی اتاق یا تاالر و ها قسمت سایر از بزرگتر حیاط شمال سمت در واقع های اتاق .می پذیرد انجام

 ساختمان جنوبی جبهه .کنند استفاده زمستان سرد فصل در آفتاب حرارت و مستقیم تابش از تا است شده حیاط واقع سمت

 در غربی و شرقی های اتاق و جنوبی های اتاق لذا .شود می گرفته کار به کمتر ستانتاب فصل بودن ومعتدل کوتاه دلیل به

 معماری در .دارند کاربرد بهداشتی های سرویس یا خدمه اتاق همچون خدماتی فضاهای یا عنوان انباری به وجود، صورت

 پخت و افراد حضور از ناشی گرمای ی،بخار از استفاده با یا طبیعی شكل به تا شود می ممكن تالش حد تا مناطق این بومی

 می ایران مرکزی فالت نواحی از تر کوچک قدری مناطق دراین ها حیاط ابعاد (.1811،118)قبادیان، نمایند گرم را بنا ، وپز

 شدمیبا کمتر مراتب به کشور جنوبی مناطق ایوانهای به نسبت آنها عمق هستندولی ایوان دارای اقلیم دراین ساختمانها .باشد

 .میشوند استفاده باران و برف از بنا های ورودی حفظ جهت صرفا ندارندو نشیمن خزر، کاربرد منطقه های ایوان همانند و

 دیوارها

 نسبتا

 قطور

 .میكند جلوگیری ساختمان بیرونی محیط و بنا داخلی فضای بین حرارتی تبادل از خود نوبه به نیز دیوارها زیاد قطر

 دهنده حرارت منابع در آنها عمده تفاوت و است مشابه تقریباً وخشک گرم و وکوهستانی سرد یماقل معیارهای معماری

 (1811،112 قبادیان،).میباشد
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 مصالح

ساختمان

 ی

 بام و سقف پوشش و سنگ از ابنیه دیوارهای لذا است، آورد بوم وکوهستانی سرد مناطق سنتی ابنیه در استفاده مورد مصالح

 برخی در و میكنند استفاده نیز بنا سازی پی برای سنگین و مصالح مقاوم و سنگ از .باشد می اهگلک و چوبی تیرهای از

 بر کلی، طور به مناطق، این ابنیه چند هر رود، می کار به رطوبت از جلوگیری جهت سنگین مصالح با چینی کرسی نقاط،

 سنگ چون مصالحی که نیز کوهپایهای و کوهستانی ازمناطق دیگر برخی (. در1811،111)قبادیان، شوند می بنا زمین روی

 بتوان شاید حالت این در .است گردیده بنا و آجر خشت و گل از استفاده با دیوارهایی شود، می یافت وفور به آنجا در

 برای مناسبی عایق خشت زیرا .نظر گرفت در انتخاب مالک را حرارتی رفتار لحاظ از گلی چینه و خشت ویژه خاصیت

 حالی در .دارد می نگه در آسایش را خانه ساکنین و نماید می عمل خوبی به و است داخل به بیرون از گرما، و سرما عتممان

 روستاهای در (.1831،32)زرگر، کند می مبادله بیرون سرمای با و جذب را داخل حرارت زیاد مقدار به و سرعت با سنگ که

 زیرا سازند، می خشت  زا را داخلی دیوارهای و سنگ از برف و باران با مقابله برای را بیرونی دیوارهای معموالً سرد مناطق

 .میگردد ها داخل خانه هوای رطوبت جذب باعث دیگر طرف از و خانه داخل گرمای و حرارت جذب باعث طرف یک از خشت

 می ساکنین خانه به ندنرسا آسیب باعث و محبوس بنا داخل در رطوبت باشد سنگ از بنا دیوارهای تمامی که درصورتی

 دیوارهای بیرونی داخلی قسمت حتی بناها از بعضی در سازند می خشت از را داخلی دیوارهای امر این با مقابله برای لذا شود

شریان  و ها بدنه در صیقلی غیر سطوح و تیره رنگ کاربردو شود می ساخته سنگ از آنها بیرونی قسمت تنها و خشت از را

 .گردد توصیه می خورشید نور بیشتر جذب جهت شهری، های

 جهت

 و گیری

 تناسبات

 بنا

 استفاده تابستان مورد در که هایی اتاق دارند زمستانی بخش یک و بخش تابستانی یک ها خانه منطقه این بومی بناهای در

 به سرما برای نفوذ انعیم عنوان به خود و باشد سایه در همیشه ها آن تا سطح دارد قرار بنا شمال سمت در یردگ می قرار

 از استفاده تا حداکثر اند شده واقع جنوب سمت در ها اتاق خانه زمستانی در بخش .باشد زمستان در خانه داخلی های بخش

 برای .است ساختمان مناسب ورودی و اصلی نمای برای و بوده آل ایده جهت جنوبی .باشند داشته را خورشید تابشی انرژی

 با و بزرگتر جنوبی نمای با کشیده شكلی که ساختمان است الزم منطقه خورشید دراین تابشی انرژی زا بهینه گیری بهره

 1/1تا  8/1به  1 تناسبات دارای و داشته غربی جنوب جهت در درجه 1/12 تا شرقی جنوب سمت به درجه 1/12انحراف

 (.1831باشد )شقاقی، مفیدی  غربی – شرقی

فضاهای 

 داخلی

 در حرارتی عایق عنوان  به انبار مثل کم اهمیت فضاهای ساختمان و پالن مرکز در آشپزخانه مثل گرمازا ایفضاه پیش بینی

 لوله های عبور با کفی گرمایش از ( .استفاده1831مرتضی، )کسمایی، شود داده قرار پالن غرب سمت یا شمال سرد، قسمتهای

 بنا. کف از گرم آب

 بنا اجزای

 

 نفوذ میزان گرمای .کند کمک مناسب ریزاقلیم ایجاد به تا شود دقت طراحی با باید سرد نواحی رد ساختمان اجزای تمام

 نفوذ بنا به این عناصر از روز گرم اوقات در که دارد بستگی نیز غیره و سقف دیوارها کف، جنس به ساختمان یک به کننده

 می داخلی شدن فضای تر گرم باعث و داده پس را گرما عناصر این شب ساعات خنک در و شود می ذخیره آن در و کرده

 .(1831)شقاقی، مفیدی .شود

کاشت 

 گیاهان

 که تشدید ردیفی استقرار از و بوده متناوب صورت به کاشت گیاهان و ها ساختمان استقرار نحوه است بهتر اقلیم این در

 .(1831، قبادیان) .گردد اجتناب است، باد جریان کننده
 

 بومی معماری بر اقلیمی عوامل تأثیر-5

 عامل طبیعی عوامل بین در که طوری به گیرند می شكل غیره و شناسی زمین توپوگرافی، اقلیمی، شرایط به بسته ها سكونتگاه

 خصوصی فضای مسكن که آنجایی از (.38، 1831 )زیاری، است داشته ایران مختلف نواحی در را نقش ترین پیچیده اقلیم

 موارد به دستیابی راههای بودن اقتصادی همچنین و فضاها این در آرامش و آسایش شرایط به توجه الذ زندگی انسانهاست؛

 دارای عمدتاً که منطقه بومی معماری در آسایش( بودن اقتصادی و )آسایش فوق عامل دو .باشد می اهمیت بسیار حائز ذکرشده

 شرایط با سازگار مسكونی های خانه .است گرفته قرار نظر دم بومی های حل راه ارائه با باشد؛ می سرد و هوایی آب شرایط

 زمانی تسلسل همین .اند شده تكرار سنتی معماران توسط زمان طول در معماری مناسب الگوی به عنوان آسایش و اقلیمی

 شرایط و قلیما با سازگار منطقی مصالح و حجم بافت، شكل، دارای بومی معماری که است گردیده شده موجب پذیرفته الگوهای

 (.1831،28)موالنایی، باشد جوی
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 سرد مناطق بومی معماری ویژگیهای-5-1

 جوی نامساعد عوامل برابر در اقلیمی معیارهای و اصول رعایت علت به شد می ساخته گذشته در که هایی ساختمان و مساکن

 (.1838، 31)اسپنانی، است میكرده حفظ رمگ و سرد هوایی و آب شرایط از را انسان طبیعی طور به و داشته، خوبی عملكرد

 در ساختمان حرارت اتالف از جلوگیری برای که اصولی کلی، طور به .است متفاوت سرد مناطق در آن دوام و میزان سرما

 بوده توجه مورد وخشک گرم مناطق معماری در که است اصولی به شبیه عمده طور به و یكسان شده، رعایت قسمتهای مختلف

 ممكن حد تا مناطق، این در همچنین .است ساختمان داخل در حرارت ایجاد منبع سرد، مناطق در که این تفاوت اب .است

 حیوانات، حتی یا وپز پخت افراد، حضور از ناشی گرمای بزرگ، های بخاری از استفاده با یا شكل طبیعی به شده تالش

 از ناشی حرارت از استفاده ضرورت و تمایل خشک، و گرم ناطقم و مناطق این معماری عمده بین تفاوت .شود گرم ساختمان

 باد وزش از اشین سرمای و باد تاٌثیر الشعاع تحت معموالً نیاز این البته .است زمستان در فصل ساختمان داخل در آفتاب تابش

 برای صورت هر در ولی .شود داشته نگه ممكن حداقل در خارجی سطح شده مجموع، سعی در و گیرد می قرار ساختمان بر

 به چوب از پنجرهها جنس و شده انتخاب تیره رنگ به خارجی سطوح آفتاب، پوشش تابش از ناشی حرارتی انرژی از استفاده

 (.1832،12 )کسمایی، است یافته کاهش خشک و گرم مناطق به نسبت ابعاد پنجرها پایین، حرارتی هدایت ضریب داشتن دلیل
 

 شناخت محدوده پژوهش-6
 شهر .است کشور غربی شمال در اردبیل استان مرکز و ایران شهرهای کالن از یكی دبیلار

 های کوه میان در و دریا سطح از متری 1812 در ارتفاع نام همین با دشتی میان در اردبیل

 زمستان دارای گرفته و جای ایران فالت غرب شمال در البرز کوه رشته در واقع سبالن و تالش

 گرم، ای مدیترانه اقلیم چهار دارای اردبیل شهرستان .است معتدل های ستانتاب و سرد های

 مناطق از عنوان یكی به شهرستان این .است معتدل و سرد کوهستانی معتدل، ای مدیترانه

 وجود فصول تمام در نیز بارندگی .است سرد سال از ماه هشت تا پنج بین و ایران سردسیر

 اردبیل، هواشناسی ایستگاه گزارش براساس .است بیشتر زپایی و بهار آن شدت ولی دارد،

 شهرستان این .است شده گزارش متر میلی 821/1 برابر 1812 سال در شهر این بارندگی

حدود  در آن حرارت درجه متوسط .است معتدل های تابستان و سرد بسیار های زمستان دارای

 و شمالی سرد بادهای و خزر دریای بخارهای تأثیر بزغوش، و طالش سبالن، های کوهستان وجود .است گراد سانتی درجه هفت

 (.1831،111 شاطریان،)است مؤثر بسیار اردبیل شهرستان دمای نوسان و بارندگی میزان در آن شرق و شمال های جنگل وجود
 

 اردبیل شهر در سنتی معماری-6-1

 و فرم بررسی .باشد می سرد مناطق اقلیمی موقعیت به وابسته نآ معماری و دارد قرار سرد منطقه در اقلیمی نظر از اردبیل شهر

 جهت در تابش زوایای و موقعیت از استفاده با آن ساکنین که دهد می نشان شهر این عملكردی و عناصر ها ساختمان جهت

 فرم دهی شكل از و دشدن می مند بهره آن از و کرده عمل نظر دقت با ساختمان دیوارها وبام در خورشید انرژی از گیری بهره

 از باشدکه می قاجار دوره به متعلق اکثرا اردبیل قدیمی های معماری خانه اند. کرده استفاده انرژی جویی صرفه جهت در بناها

 عنوان به .است بوده دوره آن درمعماری طرح رایج صفویه دوره در که است اصفهانی بکس مقایسه قابل سبک و طرح لحاظ

 اجزای از قدیمی خانه های ورودی .برد نام...و رضازاده خانه ابراهیمی، سید مبشری، ، ارشادی،صادقی انهخ از توان می مثال

تابش  از جلوگیری خاطر به که شود می محسوب گرا برون نمای تنها ها خانه سردر که شود می تشكیل داالن و هشتی سردر،

 همچنین و خانواده حریم حفظ علت به اردبیل درشهر خصوصا و انایر سنتی معماری در بارندگی، اثر در رطوبت نفوذ و آفتاب

 آن مصرف در جویی صرفه و انرژی از بهینه استفاده درجهت .نشود نصب پنجره خانه بیرونی نمای در که باعث شده اشرار تهدید

 در اتاقها و بوده رکزیم حیاط قدیمی دارای های خانه شهراردبیل در که طوری به باشند، می مناسب الگوی سنتی های خانه
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 از استفاده وعلت آن داشته قرار سمت همین در نشیمن اتاق .باشد می تر وسیع و بزرگتر ها قسمت سایر از حیاط شمال سمت

 اتاق اگر شود، می استفاده تر کم تابستان فصل در جنوبی های اتاق از و باشد می زمستان در آفتاب حرارت و مستقیم تابش

 قرار استفاده مورد بهداشتی سرویس یا مطبخ مثل خدماتی فضاهای و انبار جهت آنها از باشد داشته وجود غربی و های شرقی

 هوای آنكه خاطر به تابستان در که هستند نشین زمستان قسمت زیر در کوتاه سقف با زیرزمین ها دارای خانه این اغلب .گیرد

 های فعالیت تمامی است سرد سال مواقع اغلب در هوا که جائی آن از .باشد خانه می اهل سكونت جهت است، خنک نسبتا آن

 مرکزی فالت مناطق از تر کوچک قدری نواحی این در ابعاد حیاط دلیل همین به گیرد، می صورت ها اتاق داخل در روزمره

 حیاط کف سردسیر طقمنا شهرهای در اکثر .باشد می تر کم مراتب به کشور جنوبی مناطق از نیز ها ایوان عمق و است ایران

 زیر .شود می نیز درونساختمان حرارت حفظ باعث حالت این که است رو پیاده از تر پایین متر نیم و یک الی یک ها ساختمان

 این مناطق در .شود می اطراف محیط و ساختمان بین حرارت تبادل مانع و کرده احاطه را خانه اطراف حرارتی عایق مثل زمین

 این برای و باشد می کم بنا داخل حجم به ها آن بیرونی سطح نسبت که است مستطیل مكعب و مكعبی رتصو به ها ساختمان

 به دیوارها قطرزیاد .کند می کمک ساختمان خارج و داخل بین حرارت تبادل از نیز کوچک بازشوهای . متناسب است مناطق

 کرده حفظ شب در را خود گرمای شود می گرم و تابد می آن به آفتاب که روز طی کند، در می عمل حرارت ذخیره منبع عنوان

 جلوگیری برای .ساختند می محدود ارتفاع با را ها خانه سرد علت اقلیم به .کند می کمک ساختمان داخل دمای تعدیل به و

 ها خانه .شد می گرفته نظر در چوب از جنس تر بیش ها پنجره و وبازشوها باشد می ضخیم جانبی دیوارهای حرارت ازخروج

 دوم طبقه در خانه ها و است شده می استفاده تابستان در پایین طبقه از و زمستان فصل در باال طبقه از است طبقه دو اکثرا

 .باشد می دارا را شبانه خواب و زیبایی و سایه ایجاد باران، از محافظت نقش که بوده ایوان دارای
 

 گیری نتیجه-7

هر منطقه ازایران با توجه به ویژگی های اقلیمی آن  در بومی معماری و اقلیم این است که بینمطالبی که بیان گردید نشانگر 

منطقه رابطه ای مشخص وجود دارد.یكی از مشخصه های بارز معماری بومی بوجود امدن بناها با توجه مستقیم بر شرایط 

 و شیوه دلیل به گفته این درستی به توان می مختلف بناهای روی بر گرفته صورت های بررسی به با توجه اقلیمی میباشد، پس 

 مهترین .رسید. بازشوها جهت و بازشوها ابعاد و دیوارها ضخامت مصالح، وجنس نوع خورشید، به بناها نسبت قرارگیری نحوه

 :کرد بیان موارد زیر در توان می را مناطق این ساختمانهای گیری شكل در موثر عوامل

 .مردم فرهنگی و اجتماعی وضعیت-8زمین،  وگرافیتوپ-2اقلیمی،  عوامل-1

 مواردی که باید در طراحی اقلیمی این مناطق رعایت شوند عبارتند از:

 .محصور است و کوچک، متراکم، کالبدی فشرده خشک، و سرد شهرهای کالبد -1

 تابش تا حداکثر شود ساخته جنوب به رو های شیب روی بر شمالی باید نیمكره در خشک و سرد اقلیم روستاهای و شهرها-2

 .نمایند دریافت زمستان در را آفتاب

 جهت خالف و پهنای متوسط با روهایی پیاده و ها خیابان و نیندازند سایه روی هم بر ها ساختمان که شود سعی است بهتر -8

 .شود ایجاد باد

 باد جریان کننده که تشدید ردیفی استقرار از و بوده متناوب صورت به کاشت گیاهان و ها ساختمان استقرار نحوه است بهتر -1

 .گردد اجتناب است،

 به اقلیم، این در استقرار جهت بهترین درجه و 1/12خورشید  نور از ها ساختمان زیاد مندی بهره جهت شهراردبیل، در-1

 باشد  می راسته رون جهت در و غربی جنوب سمت

 در حرارت کسب و زمستان در اتالف حرارت باعث که بام پشت سطح کاهش جهت و مسطح  است صورت به غالبا ها بام-1

 هایی ساختمان احداث اما .یابد کاهش بام سطح پشت تا گردد احداث طبقه چند هایی ساختمان است باشد، بهتر می تابستان

  .شود توصیه نمی زند می برهم را ساختمان عرض و طول تناسبات بلند که بسیار
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 باشد. کم بنا حجم به بنا خارجی پوسته سطح ونسبتمكعب  به نزدیک باید حرارتی، پرت ت کاهشجه های ساختمان حجم-1

 گرا. درون و مرکزی حیاط دارای ساختمانها-3

  کم باشد. اتاقها ارتفاع-1

 باشد. کوچک حیاط ها و ایوانها-11

 بیرونی محیط و بنا داخلی فضای بین حرارتی لتباد از خود نوبه به نیز دیوارها زیاد قطور باشند زیرا قطر نسبتا دیوارها-11

 میكند. جلوگیری ساختمان

 .گردد توصیه می خورشید نور بیشتر جذب جهت شهری، شریان های و ها بدنه در صیقلی غیر سطوح و تیره رنگ کاربرد-12

 بتواند و داشته باالیی حرارتی تتا ظرفی باشد نحوی به باید اقلیم این در رفته کار به مصالح آورد، بوم مصالح از استفاده-18

 باشد مقاوم یخبندان برابر در نیز و نماید خود ذخیره در را انرژی

خورشید  تابش جهت و زاویه از استفاده با باید اقلیم این بزرگ در پنجره های پیشبینی از کوچک و اجتناب و کم بازشوها -11

 خورشید نفوذ نور مانع تا گردد طراحی جنوبی های پنجره خصوصاً ها، پنجره برای مناسب های بان سایه تابستان، و زمستان در

  بدهد ساختمان به را بهینه اجازه نورگیری زمستان در و شده داخل به تابستان

  .شود واقع پالن سمت جنوب در اصلی فضاهای که داشت توجه باید ساختمان پالن طراحی در -11

 حرارتی عایق عنوان  به انبار مثل کم اهمیت فضاهای و ساختمان پالن مرکز در هآشپزخان مثل گرمازا فضاهای پیش بینی-11

 شود داده قرار پالن غرب سمت یا شمال سرد، قسمتهای در

 بنا. کف از گرم آب لوله های عبور با کفی گرمایش از استفاده-11
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