
  

  

بررسي تطبيقي شهرهاي با  ( مناسب اقليمي در بافت هاي مسكونيالگوهاي ن مقاله : اعنو

  ) همدان ، تبريز، ايالم اقليم سرد و كوهستاني:

        ، ، ، ، 1111طيبه مراديطيبه مراديطيبه مراديطيبه مرادي

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معماري دانشگاه ازاد ايالم. 1

                                                                                                استاد راهنما : دكتر پاكزاد ازاد خاني استاد راهنما : دكتر پاكزاد ازاد خاني استاد راهنما : دكتر پاكزاد ازاد خاني استاد راهنما : دكتر پاكزاد ازاد خاني 

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در معماري و شهرسازي پايدار يكي از راهبردهاي مهم توجه به اقليم منطقه و راهكارهاي مطابق با شرايط اقليمي است. اين 

مقاله بيان مي دارد كه بين راهكارهاي معماري در طراحي اقليمي بافت مسكوني مناسباتي وجود دارد و رعايت آنها دستيابي 

اقليم مورد نظر مطالعه (سرد و كوهستاني)است كه مهمترين عوامل تاثير گذار  گوهاي مناسب اقليمي را ميسر مي سازد.به ال

بر  )همدان ، تبريز، ايالم(شهرهاي مورد مطالعه  . آن بر  معماري، رطوبت هوا و خاك و همچنين ميزان زياد بارندگي است

 . چون زاويه تابش، دما، رطوبت هوا، وزرش باد و ميزان بارندگي انتخاب شدنداساس شباهت در مهمترين معيارهاي اقليمي هم

اين مطالعه بيشتر به روش توصيفي و تحليلي انجام مي هدف اين پژوهش طراحي هاي درست در شرايط اقليمي منطقه است . 

الگوهاي بهينه اقليمي براي بافت  از طريق تجزيه و تحليل اقليمي و بررسي تطبيقي و قياسي نمونه ها، اصول حاكم بر گيرد

بر اساس نتايج ، سامان يابي فشرده و متراكم ابنيه در بافت را مي توان شرط الزم در  .مسكوني كم ارتفاع استنباط مي شود

دستيابي به الگوي مناسب اقليمي برشمرد و ساير راهكارها تا حد زيادي تابع اين امر هستند همچنين فضاي سبز مي تواند 

  ي راهكار هاي اقليمي را تسهيل كرده و در راستاي شرايط بهينه اقليمي موثر باشد.برخ

  ، بافت مسكوني ، شهرهاي با اقليم سرد و كوهستاني ، الگوهاي مناسب اقليمي اقليم:   كليديكليديكليديكليدي    ه هايه هايه هايه هايواژواژواژواژ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مقدمه

 يانرژ از استفاده .است يشهرساز و يمعمار يساز داريپا وجوه مهم در از يكي يمعمار يطراح در يمياقل ليمسا به توجه

 يساز سالم و يمسكون طيمح بهداشت ش،يآسا تيفيك طيو مح سوخت مصرف در ييجو صرفه به ساختمان در يعيطب هاي

 مهم از يكي به مبدل ،يمياقل و يعيطب طيشرا با يستيز هم امروزه ) .1392شود (ياران ، مهران فر ،  يم يمنته ستيمحيط ز

 يطراح كند. در يم نهيزم در اين يخاص قواعد و اصول تيرعا به ملزم را طراحان و وشهرسازي شده يمعمار در ريتداب نيتر

 هدف .دارد نهيهز حداقل با طيمح ساكنان يط آسايش برايشرا جاديا در يمهم ريتأث يمياقل مالحظات تيبافت مسكوني، رعا

 نمونه ليتحل و هيتجز قيطر از ،يمسكون بافت يطراح آنها از بر حاكم اصول و يمياقل مناسب يالگوها به يابين نوشتار دستيا

در بررسي بافت شهرهاي مناطق سردسير به اين نتيجه مي رسيم كه  .استيدن در يمياقل مشابه مناطق يمسكون از بافت ييها

هدف كلي مقاله  ) .  1383(رضايي ، وثيق ، است شرايط آب و هوايي در شكل دهي بافت شهري نقش عمده اي را دارا بوده

؛  مسكوني دارند طرح اين سئوال مهم است كه در مناطق سرد كوهستاني، عوامل اقليمي چه تاثيري درشرايط زيستي فضاهاي

 ؟ آيا تعديل سرماي خشك زمستان و يا گرماي نسبتا زياد تابستان مي توان به آسايش انسان درفضاهاي داخلي كمك نموده

  .پاسخ به اين سئواالت و موارد مشابه انگيزه تدوين اين مقاله را تشكيل مي دهد

  مباني نظري 

  عوامل موثر بر شرايط اقليمي- 1
 موارد زير مهمترين عوامل در تعيين اقليم منطقه هستند:

ريجي حرارت در نقاط زاويه تابش خورشيد : عرض جغرافيايي نسبت مستقيمي با تمايل اشعة خورشيد داشته و سبب تغيير تد

)مناطقي كه در يك عرض جغرافيايي بر روي كره زمين قرار گرفته اند از نظر جهت 1368: 1مختلف زمين مي شود.(كسمايي ، 

 ).1385: 25(قباديان ، تابش افتاب در فصول مختلف شرايط يكساني دارند.

تمان نقش تعيين كننده اي دارد.در طراحي بايد اثر شدت جريان و جهت بادهاي فصلي:استفاده از باد در طراحي محوطه و ساخ

(ياران ،  باد مزاحم فصول سرد در محوطه و داخل ساختمان كم شود و باد مطلوب براي تهويه در فضاي زيست جريان يابد.

 ) .1392مهران فر ، 

ارتفاع از سطح دريا : هر چه زمين از سطح دريا ارتفاع محيط بيشتري داشته باشد غلظت هوا كمتر و در نتيجه دماي كمتر 

  ) .1392(ياران ، مهران فر ، است. اين امر به علت كسب حرارت خورشيد توسط ماده است 

ابل توجه است، زيرا كه باعث افزايش دماهاي كمينه نزديكي به آب : تأثير مقادير زياد آب در پايدار ساختن نوسانات زمستان ق

 ) .1392(ياران ، مهران فر ، در زمستان و كاهش دماهاي بيشينه در تابستان مي شود 

پوشش زمين : گياهان طبيعي تمايل دارند كه دماهاي بيشينه كمينه را متعادل سازند از اثرات ديگر گياهان هدايت و كاستن 

ن سوزني برگ مي توانند در سد كردن و يا هدايت باد مؤثر باشند. درختان برگ پهن نيز در سمت از شدت باد است. درختا

  ).25- 24:  1385جنوبي بنا موجب ايجاد سايه در تابستان مي يتابش آفتاب اجازه گرم كردن بنا را مي دهند.( قباديان ، 

ود. يكي از معيارهاي سنجش اين پديده رطوب جو رطوبت : رطوبت زياد هوا موجب سلب آسايش افراد ساكن در محيط مي ش

است كه عبارت است از مقدار آب موجود در جو به مقدار آبي كه صورت در همان شرايط مي تواند تقبل كند تا به اشباع برسد 

  ) .11:  1367و به صورت درصد بيان مي شود.( رازجويان ، 

  



  

  

  

  

 در آنها كردن گرم مسئله , اقليم با همساز معماري و مسكوني هاي محيط و ساختمان مبحث در مهم مسائل از مصالح : يكي

 تمهيدات ارائه با لذا , است انسان گرمايي آسايش حدود به رسيدن براي سال گرم دورهاي در آنها كردن سرد و سرد فصول

 براي را جوئي صرفه حداكثر توان مي اقليمي شرايط و ساختماني مصالح جنس , ها پنجره ابعاد , شكل به مربوط خاص

  ) .1380(بهيار ، خوزاني ، باقري ،  آورد بعمل مسكوني محيطهاي سرمايش و گرمايش

  اقليم سرد و كوهستاني  و راهكارهاي طراحي- 2
(ياران ، مهران فر ،  از اصول الزم  براي پايدار محسوب شدن يك بنا هستند. "هماهنگي با سايت "و  "هماهنگي با اقليم "

اين رو شناخت اقليم اولين گام در جهت ارايه راهكارهاي طراحي اقليمي است. اقليم سرد بستر اصلي پژوهش از  ) .1392

درجه و در سردترين ماه سال  10حاضر است.طبق تعريف كوپن در اقليم سرد معدل دماي هواي گرمترين  ماه سال بيش از 

ين مناطق معموال به صورت برف است و در طول چند ماه از سال زمين درجه سانتي گراد است. بارندگي در ا -3كمتر از 

  ) .83 :1382( كسمايي ، .استپوشيده از يخ و برف 

جنوبي آنها بلندتر از ضلع شرقي –در معماري مسكوني اين مناطق در فصل زمستان ، فرم هاي باز يا فرم هايي كه ضلع شمالي 

فرم ساختمان به صورت فشرده و پالن ان مربع باشد .ساختمان هاي دو طبقه اي غربي آنهاست مناسب نيست و بهتر است  -

 1392(كسمايي ، كه فرم انها شبيه به مكعب است ،بهترين نوع ساختمان از نظر كنترل گرماي هواي داخلي در زمستان است.

  ) .125:  1392) . در اين مناطق بهتر است ساختمان ها مرتفع باشند .( كسمايي ، 120:

در معماري مسكوني اين مناطق براي ساختمان بر روي زمين بنا مي شود و ساختمان ها به صورت فشرده و متراكم سامان 

دهي مي شوند.سقف اكثر ساختمان ها به صورت مسطح است براي نگه داري برف بر روي بام ها به عنوان عايق حرارتي است 

جنوب شرقي كشيده شده تا نور جنوب را به خوبي دريافت كند. البته  نسب فرم و اضالع ساختمان به صورت جنوب غربي تا

  ) . 96:  1392استفاده از گياهان و فضاي سبز مي تواند راهكاري موثر در اقليم سرد و كوهستاني باشد. (كسمايي ، 

  روش تحقيقمواد و -

در اين پژوهش ابتدا چگونگي بررسي الگوهاي مناسب بر اساس اقليم مورد بحث است كه  نوشتار نيا در قيتحق روش

توجه به طراحي هاي آنها را مورد   طراحي در اقليم سرد و كوهستاني و سپس مقايسه سه شهر از نقاط مختلف با

اي شناسايي و در نهايت به طور كلي روش تحقيق مبتني بر مطالعات كتابخانه اي است كه بر بررسي قرار داده است .

با انتخاب اقليم سرد و كوهستاني بر  چگونگي  استفاده از ويژگي هاي طراحي در اقليم سرد و كوهستاني مي باشد .

، شدت جريان و جهت بادهاي فصلي اساس تعريف كوپن و در نظر گرفتن معيارهايي همچون زاويه تابش خورشيد ،

  و برخي موارد ديگر در سه شهر ايران برگزيده شد. پوشش زمين، نزديكي به آب،  ارتفاع از سطح دريا

 روش انتخاب -
قليمي سرد و كوهستاني طبق نقشه به روز شده ي طبقه بندي اقليمي ا پهنة در يريقرارگ نخست اريمع شهرها، انتخاب در

معيار دوم عرض جغرافيايي معيار سوم ارتفاع از سطح دريا و معيار چهارم ميزان بارندگي  .  (Ibid, 2007: 1633-1644)كوپن 

  . در فصل زمستان بود

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ماخذ : (كسمايي ،  .عوامل اقليمي مؤثر بر معماري در بافت مسكوني و راهكارهاي طراحي در اقليم سرد و كوهستاني1جدول 

1392 . (  
        در طراحي بافت براي هر عامل اقليمي در طراحي بافت براي هر عامل اقليمي در طراحي بافت براي هر عامل اقليمي در طراحي بافت براي هر عامل اقليمي     راهكارهاراهكارهاراهكارهاراهكارها        سرد و كوهستانيسرد و كوهستانيسرد و كوهستانيسرد و كوهستانيعوامل اقليمي آب و هواي عوامل اقليمي آب و هواي عوامل اقليمي آب و هواي عوامل اقليمي آب و هواي 

 فراوانفراوانفراوانفراوان    بارندگيبارندگيبارندگيبارندگي

        

روي بام به  استفاده از بام مسطح ونگهداري برف بر-

  عنوان عايق حرارتي

 افتاب و بهره گيري از نور جنوب افتاب و بهره گيري از نور جنوب افتاب و بهره گيري از نور جنوب افتاب و بهره گيري از نور جنوب     تابشتابشتابشتابش

        

 كشيدگي در جهت جنوب شرقي تا جنوب غربي-

  بهره گيري از نور جنوب-

 تاثير فضاي سبزتاثير فضاي سبزتاثير فضاي سبزتاثير فضاي سبز

        

  استفاده بهينه از فضاي سبز-

 استفاده از پالن متراكم و فشرده-        سرماي شديد هواسرماي شديد هواسرماي شديد هواسرماي شديد هوا

به حداقل رساندن ميزان تعويض هواي داخلي و تهويه -

طبيعي،جلوگيري از ايجاد سوز در داخل و خروج حرارت 

  داخلي به خارج از ساختمان

 ارتباط با زمينارتباط با زمينارتباط با زمينارتباط با زمين

        

  روي زمين-

  با ظرفيت و مقاوت حرارتي زياد مصالح-        ذخيره گرماييذخيره گرماييذخيره گرماييذخيره گرمايي

  

        ييييمعمارمعمارمعمارمعمار ييييطراحطراحطراحطراح دردردردر مممميييياقلاقلاقلاقل نقشنقشنقشنقش

   اقليم و گونه شناسي اقليمي-

در فرهنگ ). 1390:26(معماريان ،)بوده كه معرب آن به صورت اقليم درامده است.climaريشه واژه ي اقليم از لفظ يوناني(

هوا و اوضاع طبيعي از قطعات ديگر ممتاز باشد و همچنين لغت معين معادل اين واژه،ناحيه اي از كره زمين كه از حيث آب و 

در فرهنگ بين المللي هوا شناسي اقليم عبارت است از تغيير ). 1364:326(معين،كشور،مملكت و واليت ذكر شده است.

 ) .1392(ياران ، مهران فر ،  مجموعه شرايط جوي كه به وسيله كيفيت و تكامل وضع هواي منطقه معيني مشخص شود

عناصر اب و هوايي چند مكان مختلف،گونه شناسي اقليمي را به وجود مي اورد و يكي از رايج ترين انها گونه شباهت در 

شناسي اقليمي به روش كوپن است كه در آن روابط بين اقليم و توزيع رويش گياهي ،ميانگين ماهيانه و ساليانه دما و بارندگي 

  ). 81: 1392،  (كسماييدسته اقليمي تقسيم شده است.پنج مورد توجه قرار گرفته است ودر ان به 

  بررسي اقليمي نمونه ها-

  همدان-
  كيلومتر مربع از خط الراس رشته كوه الوند تا مرزهاي شرقي استان كشيده شده است4118همدان با وسعتي حدود شهرستان 

گرمايشي امري ضروري و اجتناب ناپذير است. شرايط ماه است . استفاده از وسايل  7دوره سرما در اين ماه زياد و حدود . 

اقليمي همدان داراي سرماي طاقت فرسا در زمستان و هواي معتدل و مرطوب در تابستان، تابش شديد آفتاب، اختالف بسيار 

  ) .  1383( ملك حسيني ،  زياد درجه حرارت شب و روز، وزش بادهاي سرد در زمستان و بارش برف سنگين است

  لي احكام حاصل از بررسي اقليمي عبارتند از:بطور ك

  



  

  

  

  پرهيز از سرماي زمستان كه در اكثر مواقع وجود دارد.-1

  مقاومت در برابر يخبندان هاي طوالني.-2

  ) . 1383( ملك حسيني ،  ضرورت حفظ بنا در برابر بادهاي سرد جنوب غربي-3

به اين صورت سطح تماس است و ابنيه متصل به هم هستند و فرم ساختمان معموال دو طبقه بافت شهري در همدان متراكم 

فضاهاي گرم مسكوني با محيط سرد خارج كمتر شود تا بدين طريق از تبادل گرمايي محيط داخل با محيط خارج تا حد امكان 

د به داخل فضا نفوذ كمتري داشته باشد. كاسته شود. فضاهاي شهري تا حد امكان كوچك و محصور هستند تا جريان باد سر

به عالوه تابش حرارت سطوح خارجي ديوارهاي گرم ساختمانها، تا حدي باعث اعتدال هواي سرد فضاهاي شهري مي شود و 

جهت گيري ساختمان در همدان، محور اصلي شمالي جنوبي بوده كوچك بودن اين فضا از اين نظر نيز داراي مزيت است.

( ملك  خشي به سمت جنوب شرق )كه جبهه رو به جنوب بنا در زمستان نور بيشتري را دريافت مي كند(حداكثر با چر

  ) . 1383حسيني ، 

فرم ساختمان ها در همدان داراي حياط مركزي هستند و فضاي تابستان نشين و زمستان نشين همچون ساير بخش هاي 

ار جبهه ي ساختمان در رابطه با دو عامل تابش خورشيد و جريان باد مناسبترين جهت استقرايران در اطراف حياط قرار دارند. 

بهترين جهت گيري با توجه به دريافت گرماي تابشي توسط جداره در ماههاي ) .  1383( ملك حسيني ،  سنجيده مي شود

ه كه كف درجه به سمت شرق مي باشد. نحوه استقرار ساختمان ها به طوري است ك 30مختلف:رو به جنوب با چرخش 

پشت بامها به صورت ) .  1383( ملك حسيني ،  سانتي متر پايين تر از سطح كوچه مي باشد 50تا  40ساختمان ها در حدود 

شيبدار و مسطح نيز ديده مي شود. سقف هاي صاف بيشترين جذب گرماي خورشيد را دارند كه به گرم كردن خانه نيز كمك 

فضاهاي  فضاهاي زيستي،سه بخش است : يده مي شود كه فضاي بسته شامل در همدان فضاي باز و بسته د مي كنند.

فضاهاي باز شامل حياط و تراس و غيره است كه بطور كلي در همدان حياط هايي  خدماتي و فضاهاي خدماتي. -زيستي

  :در همدان فضاهاي باز به دو صورت ديده مي شود ) .  1383( ملك حسيني ،  كوچك در خانه ها وجود دارد

)ايوان كه به صورت فضاي نيمه باز مسقف ، از طول در كنار فضاي باز قرار دارد و حد واسط فضاي بسته و حياط است 1 

)داالن كه به صورت فضاي مسقف است كه از عرض آن با فضاي باز در ارتباط است و به صورت فضاي ورودي حد واسط 2.

از ايجاد يخبندان در سطح معبر جلوگيري مي كند ( ملك حسيني ،  كوچه و حياط مي باشد . پوشيده بودن معبر ورودي ،

1383 . (  

در شهرهاي سردسير بايد از مصالحي با ظرفيت حرارتي زياد جهت كنترل حرارت از طريق پوسته ساختمان استفاده شود و به 

لح بكار رفته در استان همدان منظور بهره گيري از تابش حرارتي آفتاب ، پوشش سقف خارجي تيره رنگ استفاده شود . مصا

سنگ ، آجر و چوب مي باشد . سنگ كه در اين نواحي ماده اي در دسترس بوده ، در پي سازي فضاها استفاده مي شود تا 

رطوبت ناشي از برف وارد بنا نشود . البته سنگ نسبت به خشت و آجر ظرفيت حرارتي خوبي نداشته و با اضافه كردن به 

اين عيب نيز برطرف مي شود . ديوار ها اغلب از سنگ و براي پوشش سقف طبقات و بام از چوب ديوار سنگي ضخامت 

  ) . 1382، زمر شيديدرختان و كاهگل استفاده مي شود ( 

با بررسي اقليمي همدان بر اساس مشخصات آب و هوايي و نياز هاي اقليمي منطقه ، براي دستيابي به شرايط آسايش انسان 

حكم كلي : پرهيز از سرماي زمستان كه در اكثر مواقع سال وجود دارد ، مقاومت در برابر يخبندان هاي اين شهر به سه 

طوالني و ضرورت حفاظت بنا در برابر باد سرد جنوب غرب پي برديم . بر اين اساس راهكارهاي طراحي مسكن همساز با اقليم 

فرم بهينه ساختمان ، ويژگي مصالح ساختماني دو جداره ، سقف و در همدان از جمله جهت گيري مناسب ، نحوه استقرار بنا ، 

كف ، مشخصات باز شوها ، و....ارائه شد كه مي تواند راهگشاي طراحي اقليمي خاص باشد و نقش مهمي در جهت استفاده از 

  ) . 1385اسب فراهم ميكند. ( بختياري اصل  ، انرژيهاي طبيعي را براي شزايط آسايشي من

  



  

  

  

  
  

  ماخذ : گوگل ارث

  تبريز-

 نصف از شمالي عرض دقيقه دو و درجه 33 و شرقي طول دقيقه 22 و درجه 46 در .است شرقي آذربايجان استان مركز تبريز

  ) . 1387(شقاقي ، مفيدي شميراني ،  باشد مي متر 1341 دريا سطح از آن ارتفاع ، است شده واقع گرينويچ النهار

 .است برف و خي از دهيپوش نيزم سال از ماه نيچند و بوده يطوالن و سخت و سرد يها زمستان ز،يتبر يمياقل يها يژگيو از

 يسد چون كه باشد يم رانيا يغرب يها كوه سلسله وجود علت به نيا كه است كم ها تابستان در يبارندگ مقدار

 ها زمستان در يبارندگ .دارد يم نگاه خود دامنه در را رطوبت و گردد يم رانيا داخل به يا ترانهيمد مرطوب يهوا نفوذ مانع

 يبررس با .سازد يم جدا هم از را تابستان و زمستان كوتاه، يبهار منطقه نيا در يكل طور به و بوده برف صورت به اكثر

 گرم يليخ هوا اصوالً و گرم هوا اوقات از % 17 و سرد اريبس و سرد هوا اوقات % 62 كه ميابي يم در زيتبر در دما اطالعات

به طوري كه در اين منطقه بهاري كوتاه، زمستان و تابستان را از هم جدا مي  .است معتدل هوا مواقع از % 21 و شود ينم

ترين سازد. در اين اقليم بنا بايد به نحوي شكل گيرد كه كه در زمستان جذب حداكثر گرما با حفظ آن و در تابستان جذب كم

  ) . 1385مقدار حرارت را داشته باشد ( شقاقي ، مفيدي ، 

  كليات آب و هوايي اين منطقه به شرح زير مي باشد :كليات آب و هوايي اين منطقه به شرح زير مي باشد :كليات آب و هوايي اين منطقه به شرح زير مي باشد :كليات آب و هوايي اين منطقه به شرح زير مي باشد :

  سرماي شديد در زمستان و هواي معتدل در تابستان  

  اختالف بسيار زياد درجه حرارت هواي بين دماي شب و روز 

  بارش برف سنگين 

  ) .1384قباديان ،(  رطوبت كم هوا

  

  

  



  

  

درجه سانتي گراد و متوسط دماي هوا در سردترين ماه سال كمتر  10ميانگين هوا در گرم ترين ماه سال در اين اقليم بيش از 

امروزه در شهر تبريز بيشتر بيشتر بناهاي مسكوني بلند مرتبه و به  ) 83: 1392( كسمايي ، درجه سانتي گراد مي باشد -3از 

همگي دو تا سه  1360ي از طرف ديگر خانه هاي سنتي شهر تبريز و بناهاي مسكوني دهه صورت آپارتماني ساخته شده اند

  ) .1391طبقه هستند ( سينگري ، عبدلي ناصر ، 

نماي ساختمان ها در تبريز بيشتر سنگ تراورتن است و از اجر با رنگ هاي سفيد و .است متراكم و فشرده يكالبد داراي زيتبر

سقف اكثر ساختمان ها  اين مصالح مقادير زيادي از انرژي خورشيدي جذب شده را منعكس مي كند.زرد استفاده كرده اند كه 

استفاده از فضاي سبز به نحو خوبي قرار گيري بنا بر روي سطح زمين و يا حتي در ارتفاعات قرار دارند. مسطح است .حالت 

  ) .1387(سينگري ،  است

در بافت قديم عمدتا كوچه ها با عرض كم وجود دارد كه اين بهم پيوستگي و انسجام بافت مي تواند مانع پرت حرارتي گردد و 

باعث سايه اندازي در معابر همچنين در بافت جديد آپارتمان هاي بلند مرتبه كه در كوچه هاي كم عرض احداث مي شوند ، 

ه ميزان بارش برف زياد است ، سايه اندازي اين ابنيه باعث مي گردد اين برف ها ماه ها گرديده و در اقليم سردي مانند تبريز ك

  ) .1387بر روي زمين باقي بمانند (سينگري ،

درجه به سمت شرق ، در محور شمالي ، جنوبي مستقر  45درجه به طرف غرب و  20در شهر تبريز ساختمان ها معموال بين 

  ) .1390مي شوند ( قباديان ، 

از اطالعات مربوط به زاويه تابش خورشيد مي توان جهت طراحي سايه بان ، خصوصا در ضلع جنوبي ساختمان بهره برد . چرا 

كه عمق سايه بان بر اساس زاويه تابش و جهت تابش خورشيد در زمستان و تابستان محاسبه مي گردد ( شقاقي ، مفيدي ، 

1385. (  

س بوده و در پي سازي استفاده مي شود تا رطوبت ناشي از برف وارد بنا نشود. ( سنگ در اين ناحيه ماده اي در دستر

  ) . 1392رستگاران ، حيدري ، كياني ، 

  

  

  ماخذ: گوگل ارث 

 

  



  

  

  ايالم-
 سلسله جبال درغرب استان نيا .دهديم ليتشك را كشور كل مساحت درصد4/1 حدود لومترمربعيك 19086 با الميا استان

قه يدق 10 و درجه 48 تا قهيدق 24 و درجه 45 و يشمال عرض قهيدق 15 و درجه 34 تا قهيدق 58 و درجه 31 نيب زاگرس

 از سمت و كرمانشاه با شمال از لرستان، با ازشرق خوزستان، با جنوب از .است قرارگرفته كشور يغرب درگوشه يشرق طول

 بر استان ، 1375 در سال كشوري ماتيتقس نيآخر اساس بر .است همجوار عراق كشور با مشترك مرز لومتريك 425 با غرب

 :از عبارتند است،كه شهرستانها شده مبندييتقس سكنه داراي آبادي 753 و دهستان 36 شهر، 16 بخش، 21 شهرستان، 7

 يعيطب هاييبائيز بعلت كه باشد-يم الميا شهر استان مركز و دهلران درهشهر، وچرداول، روانيش وان،يا مهران، الم،يا آبدانان،

  ) .1383( رضايي ، وثيق ،  است گرفته نام زاگرس عروس دارد كه يفراوان

اي قرار دارد كه شرايط حرارتي نسبتاً پايداري را بر آن حكم فرما ها تحت تاثير پر فشار جنب حارهاقليم استان در تابستان

. به دليل  آورند ري و شديدي را براي آن به همراه ميهاي رگباهاي غربي و كم فشار سوداني بارش سازد و در زمستان توده مي

هاي ورودي از سمت غرب و  ، در صورت جذب رطوبت توده هاي بيروني زاگرس است اي استان كه جزو كوهپايه ماهيت دامنه

  زياد باها در تابستان تحت تاثير صافي هوا و ساعات آفتابي  . از طرف ديگر همين دامنه ، نقش مهمي دارند جنوب غرب

بندي . در نقشه پهنه آورد ، شرايط گرم و خشكي را پديد مي دريافت عمودي پرتوهاي خورشيدي و صاف بودن هوا در تابستان

معتدل واقع شده كه از  - اقليمي و در زير گروه نسبتاً سرد 2، ايالم در گروه  هاي مسكوني مسكن و محيط -اقليمي ايران

. بنا به تعريف در شرايط نسبتاً سرد  آن در تابستان است  بودن هوا در زمستان و معتدل بودنهاي اقليمي نسبتاً سرد ويژگي

، اما  هاي فصل زمستان براي گرم نگه داشتن فضاهاي داخلي استفاده از وسايل گرم كننده ضروري است عليرغم آنكه در شب

. شرايط معتدل  مايش خورشيدي وجود دارددر روزهاي فصل زمستان و حتي در روزهاي سردترين ماه سال، امكان گر

سازد كه با استفاده از عملكرد حرارتي مصالح ساختماني سنگين، فضاهاي داخلي را در  تابستاني اين اقليم، امكان آنرا فراهم مي

        ) .1394(محموديان ،  اين فصل به طور طبيعي در حد آسايش خنك نگه داشت

. هرچه  ، به عرض جغرافيايي آن محل بستگي دارد از تابش آفتاب در هر محلموقعيت خورشيد در آسمان و انرژي حاصل 

. در  عرض جغرافيايي كمتر باشد ارتفاع موقعيت خورشيد با زايه تابش آفتاب بيشتر و در نتيجه شدت تابش آفتاب بيشتر است

گرام موقعيت خورشيد در عرض درجه دقيقه بر اساس اطالعات ثبت شده در ديا 38درجه و  33ايالم با عرض جغرافيايي 

درجه شمالي كه اختالفي كمتر از يك درجه با ايالم دارد زوايه تابش آفتاب در ظهر اول دي ماه كه خورشيد در  33جغرافيايي 

 80درجه و در ظهر روز اول تيرماه كه خورشيد باالترين ساالنه خود را دارد ،  32ترين موقعيت ساالنه خود قرار دارد ،  پايين

و  6/1هايي با عمق ، در زمانهاي ياد شده به ترتيب سايه شوند كه يك ساختمان رو به جنوب رجه است . اين زوايا، باعث ميد

، به وضعيت آن سطوح نسبت به اشعه  . ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح مختلف برابر خود ايجاد نمايند 18/0

. بررسي ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم واقع در جهات  ردخورشيدي و به زمان تابش آفتاب بستگي دا

. در سردترين ماه  دهد كه اين سطوح از نظر الگوي دريافت انرژي خورشيدي در طول سال كامالً متفاوتند مختلف نشان مي

 - تير 10رمترين ماه سال (ژوئيه) رو به جنوب در گ بهمن، بيشترين انرژي خورشيدي بر سطوح قائم 10-  دي 10سال (ژانويه) 

  ) .1394(محموديان ،  تابد مرداد بيشترين انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم رو به شرق يا غرب مي 10

هايي كه بطور مستقل در محوطه هاي مجزا (ساختمانهستند. در مورد ساختمان تر بطوركلي هرچه ساختمانها مناسب

هيچ ساختمان ديگري نيستند) مناسبترين فرم در رابطه با جلوگيري از اتالف حرارت ساختمان فرمي پيوسته به  قرارگرفته و

هايي با پالن مربع مناسبتر  هاي يك طبقه نيز فرمدر مورد ساختمان  است نزديك به مكعب با پالني مربع و در دو طبقه،

  ) .1394(محموديان ،  هستند

  

  



  

  

تر هستند كه در اضالع بزرگتر مشترك بوده و از طريق اضالع كوچكتر،  هايي مناسب ده فرمهاي بهم چسبيدر مورد ساختمان

  ) .1394(محموديان ،  اند، به فضاي خارج ارتباط داشته باشند رو به شمال وجنوب قرار داده شده  كه ترجيحاً

(همراه با شن) تعيين  بادهاي سمومجهت وزش  بايست با توجه به تابش آفتاب و ايالم، مي شهر جهت استقرار ساختمان در

ترين جهت ساختمان جهتي است كه حداكثر انرژي خورشيد را در مواقع سرد وحداقل  شود. در رابطه با تابش آفتاب مناسب

آنرا در مواقع گرم كسب نمايد. در رابطه با بادهاي سموم همانطور كه درشكل زير نشان داده شده است، جهت باد نسبت به 

ساختمان را بايد دراين  بديهي است، جهت اثر قرارگيرد. هاي موثر، نيمه موثر، يا بي يكي ازمحدوده مكن است درساختمان م

اثر قرارگيرند. اصوال هرچه زاويه بين امتداد جهت باد ونماي  رابطه به نحوي پيشنهاد نمود كه بادهاي زمستاني در محدوده بي

  ) .1394(محموديان ،  ن كمتر خواهد بودمورد نظر كمتر باشد. تاثير باد مفروض برآ

هاي زير ميزان اتالف حرارت داخلي ساختمان بايد به حداقل ممكن كاهش يابد كاهش اتالف حرارت ساختمان به روش

  : امكانپذير است

  . بيني بافت مجموعه متراكم وبه هم پيوسته از طريق اتصال عناصر مختلف به يكديگر پيش-

  فشرده متراكمبيني پالنهاي  پيش

  بيني ساختمانهاي دو طبقه پيش-

بام (استفاده از عايق حرارتي در گروه اقليمي  هاي خارجي ساختمان، بخصوص در هاي عايق حرارتي در جداره بيني اليه پيش-

پائين بردن كف تمام شده ساختمان نسبت به كف زمين به منظور كاهش نفوذ هواي خارج به  -حائزاهميت بيشتري است)

  . اخلد

  . ها ودرهاي خروجي درزبندي كليه پنجره-

 ) .1383رضايي ، وثيق ، (  اختمان، در مقابل بادهاي سرد محلاجتناب از استقراراصلي س-

اكثر ماههاي سال تحصيلي طيف وسيعي از جهات از نظر كسب انرژي خورشيدي مناسبند.  به دليل سرد بودن هوا در-

درجه  30هاي  جهت درجه انحراف از جنوب به سمت شرق) مناسبترين جهات و 30(درجه شرقي،  30هاي جنوب تا  جهت

-شوند. ازنظر كاهش تاثير خنك شمال، مناسبترين جهات محسوب مي درجه انحراف ازجنوب به سمت غرب) تا 30غربي (

داد جهت وزش باد، امت كننده بادهاي سرد زمستاني جهتي مناسبتر است كه درآن جهت زاويه بين نماي اصلي ساختمان و

  ) . 1388( درجه باشد 22درجه يا ترجيحا كوچكتر از 45 كوچكتر از

نامناسبترين جهات  درجه غربي، 60تا  5درجه شرقي مناسبترين و 30ازنظر كسب انرژي خورشيدي جهات جنوب تا-

 ) .1388( شوند محسوب مي

استفاده از فضاي سبز در اين منطقه كم است. مصالح با با اين خصوصيات استان ايالم داراي خانه هايي فشرده است. -

كه گرماي جذب شده از خورشيد را  ظرفيت حرارتي بااليي استفاده شده البته در نما سازي از سنگ نيز استفاده شده

منعكس ميكند. سقف اكثر ساختمان ها مسطح است در بعضي موارد سقف شيرواني ديده مي شود كه اين سقف بيشتر 

  ) .1388و همچنين بر روي زمين قرار دارند (فزايش طبقات را داشته است.خانه ها بر روي پيلوت ها جنبه ا

 نيا با و رديگيم كمك ديخورش گرماي و نور از انرژي مصرف نهسازييبه به توجه با الميا شهر در ساختمان يطراح

 كي يمياقل يطراح در اصل نيمهمتر .دارديم نگه روشن و گرم زمستان در و خنك تابستان در را يمسكون منزل اتيخصوص

 قرار ساختمان جنوب طرف در شوديم استفاده شتريب آنها از كه ييفضاها و منينش اتاقهاي كه است نيا الميا شهر در خانه

 و شوديم برده ديخورش گرماي از بهره نيشتريب زين زمستان در و شده استفاده ديخورش يعيطب نور از بيترت نيبد رد،يگ

 است ممكن كه آنجا تا رديگ قرار شمال طرف در رهيغ و انباري حمام، ،يسبهداشتيسرو آشپزخانه، مانند يخدمات فضاهاي

  ) . 1383(رضايي ، وثيق ،  شود يطراح كوتاهتر سقف و كوچكتر منينش قسمت فضاي

  

  



  

  

  
  ماخذ : گوگل ارث

 
  1392،  ماخذ : كسمايي .اصول رعايت شده در معماري بومي منطقه سرد و خشك2جدول

  
  ماخذ : نگارنده  مقايسه اطالعات آماري اقليمي مناطق.3جدول

        ايالمايالمايالمايالم        تبريزتبريزتبريزتبريز        همدانهمدانهمدانهمدان        اطالعات آماري اقليمياطالعات آماري اقليمياطالعات آماري اقليمياطالعات آماري اقليمي

  33- 63  38-08  35-12        عرض جغرافياييعرض جغرافياييعرض جغرافياييعرض جغرافيايي

  46-42  46-15  48-43        طول جغرافياييطول جغرافياييطول جغرافياييطول جغرافيايي

  324  5/321  1/344        معدل ميزان بارندگي معدل ميزان بارندگي معدل ميزان بارندگي معدل ميزان بارندگي 

  534  (مارس)102  (آوريل)43        حداكثر بارندگي روزانهحداكثر بارندگي روزانهحداكثر بارندگي روزانهحداكثر بارندگي روزانه

  27  2/108  6/129        معدل تعداد روزهاي يخبندانمعدل تعداد روزهاي يخبندانمعدل تعداد روزهاي يخبندانمعدل تعداد روزهاي يخبندان

  1800  1349  1644        ارتفاع از سطح درياارتفاع از سطح درياارتفاع از سطح درياارتفاع از سطح دريا

  

   نتيجه گيري
وجود دارد كه مطابق نتايج حاصل  سردبر اساس فرضيه، مناسباتي در راهكارهاي اقليمي در طراحي بافت مسكوني در اقليم 

رعايت آنها مي تواند الگوهاي مناسب اقليمي را شكل دهد. اصول استنباط شده از بررسي تطبيقي نمونه ها، براي دستيابي به 

 الگوهاي مناسب اقليمي در مقياس بافت مسكوني مطابق زير است:

  

  

  

نوع نوع نوع نوع         نوع اقليمنوع اقليمنوع اقليمنوع اقليم

        مصالحمصالحمصالحمصالح
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        قرارگيريقرارگيريقرارگيريقرارگيري
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سطح و سطح و سطح و سطح و 

تعداد تعداد تعداد تعداد 

        پنجرهپنجرهپنجرهپنجره

ميزان ميزان ميزان ميزان 
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        خارجيخارجيخارجيخارجي
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مقاومت و 

ظرفيت 
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  زياد

جنوب   مسطح  فشرده

شرقي تا 

جنوب 

  غربي

  تيره  متراكم  كم  كم  زمينروي 



  

ه ساختمان ها است كه رعايت ان ساير راهكارهاي اقليمي همچون تاثيرگذارترين عامل اقليمي،سامان يابي متراكم و فشرد-

جنوب غربي به بهره گيري از نور جنوب را ميسر مي سازد . در -ايجاد فرم با اضالع مناسب ، كشيدگي در جهت جنوب شرقي

ن يابي متمركز و صورتي كه بي توجهي به امر پراكندگي و فشردگي ساختمان ها،امكان رعايت نكات را دشوار مي سازد ساما

فشرده ابنيه در بافت را مي توان شرط الزم در دستيابي به الگوي مناسب اقليمي برشمرد و ساير راهكارها تا حد زيادي تابع 

  اين امر هستند.

امكان جذب نور خورشيد براي هر ساختمان در تراكم كم ساده است و در تراكم باال در صورت رعايت ساماندهي خطي در -

  وب شرقي به جنوب غربي بلوك ها، امكان پذير مي شود.محور جن

  اقليمي مي تواند به عنوان عنصري هويت بخش و بوم گرايانه در محيط نقش افريني كند. راييبام مسطح عالوه بر كا-

در شرايطي كه رعايت نكات اقليمي به علت فشردگي ساختمان دشوار است استفاده از فضاي سبز مي تواند براي سايه -

  اندازي در فصل گرم و ايجاد تنوع و زيبايي بصري و نيز شكل دهي به حريم ها مي باشد.

ر بررسي بافت شهرهاي مناطق سردسير به اين نتيجه مي رسيم كه شرايط آب و هوايي در شكل دهي بافت شهري نقش د -

ر عوامل آب و هوايي را در ساماندهي عمده اي را دارا بودهاست.تركيب متفاوت مسكن در نواحي اقليمي مختلف ،اهميت تاثي

فضايي مسكن به خوبي نشان مي دهد. فشردگي خانه ها باكمترين سطح نمايان در نواحي سردسير همدان براي جلوگيري از 

اقليمي محيط زيست  مشكالت شدت از بتواند كه نموده مساكني ايجاد در سعي انسان قرنها كه دهد مي نشان …نفوذ سرما و 

  خود بكاهد و در عوض از جنبه هاي مطلوب آن بهره مند شود.

 :  منابع
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ري ، مريم ، راهكار هاي طراحي بناهاي تبريز بر مبناي معماري پايدار ، اولين كنفرانس بين المللي انرژي هاي ) سينگ13

  1387تجديد ناپذير ، 

  

  

  



  

   1394) محموديان ، حبيب اهللا ، ويژگي هاي اقليمي استان ايالم ، باستان شناسي ، 14

  1382) معين ، محمد ، فرهنگ فارسي معين ، چاپ اول ، 15

  1392دي ماه ) رستگاريان ، زينب ، حيدري ، فاطمه ، كياني ، اكبر ، ارزيابي اقليم و معماري پايدار مناطق سرد ، 16


