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 چکیده 
بود شدن هد ناامروزه با توجه به ازدیاد روزافزون جمعیت و در پی آن مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، شا

مان، ود زو ساز، کمب تدریجی محیط زیست هستیم. علل اصلی ایجاد این پدیده، باال بودن متقاضی جهت ساخت

 اقلیم گرم)یران اارزان بودن و دستیابی آسان به سوخت های تجدید ناپذیر است. با کمی مطالعه بر معماری سنتی 

وه بر م، عالو خشک( در می یابیم که با عدم وجود امکانات و تجهیزات امروزی، خانه های ساخته شده در قدی

ه وری از ر بهرساکنین، حداقل استفاده از سوخت های فسیلی و حداکث پاسخگویی به تمام نیازهای فردی و عمومی

 ه حساب میبیدار پتانسیل های موجود در محیط طبیعی را برده اند. معماری سنتی ایران نیز به نوعی، معماری پا

ی نگه چگوبآید؛ زیرا دارای شاخصه های پایداری بوده و اهداف ساختاری هر دو مشترک است. در این مقاله 

 سایش محیطایط آپایداری بنا بر اساس انرژی های تجدید پذیر محیط پرداخته می شود.در این راستا به توضیح شر

ارهای راهک و چگونگی پاسخگویی عناصر معماری خانه های تاریخی شهر کاشان)اقلیم گرم و خشک(  و عملکرد و

فاده تساباشد که با  .تفصیل توضیح داده خواهد شد  ارائه شده از سوی معماران سنتی در مواجه با موارد یاد شده به

ن محیط داشت از این سیستم طراحی، شاهد احداث ساختمان ها و در ابعاد وسیع تر شهرهای پایدار، در راستای

 .زیستی سالم باشیم

 

 معماری سنتی ایران، انرژی های تجدیدپذیر، معماری پایدار، اقلیم کاشان های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

 

 می ایفا را اساسی نقش ها انسان کلی حاالت و رفتار چگونگی در که است محیطی زیست عوامل ترین مهم از یکی اقلیم"

 به حرارتی آسایش ایطشر ایجاد و شرایط این با مطابق مساکن ساز و ساخت ها، انسان زندگی در اقلیم مهم اثرات از یکی .نماید

 طراحی .باشد می یمعمار اقلیم اهداف از یکی مساکن، در گرمایی آسایش ایجاد بنابراین .باشد می اقلیمی پارامترهای وسیله

 عوامل رابرب در دفاعی خطوط اولین ساختمان طراحی .است ساختمان یک انرژی هزینه جانبه همه کاهش برای روشی اقلیمی،

 و گرمایش رورتض اند، شده ساخته اقلیمی طراحی اصول براساس که هایی ساختمان ها، اقلیم تمام در .باشد می خارج اقلیمی

 این .می کنند استفاده ها ساختمان اطراف در موجود طبیعی انرژی از درعوض دهند، می کاهش حداقل به را مکانیکی سرمایش

 داخل در ندگیز برای آسایش ایجاد در محیطی شرایط از بهینه استفاده در و شود می انرژی مصرف در جویی صرفه موجب امر

 برابر در مقاومت زمستان فصل در :از عبارتند که است عمده هدف دو دارای معماری اقلیم .بود خواهد رسان یاری ها ساختمان

 پنجره های زا که خورشیدی پرتوی مانند خورشیدی حرارت بیشتر چه هر جذب و ساختمان از بیرون به حرارت خروج و اتالف

 برابر در ومتمقا یعنی می گردند، عکس اهداف این است، نیاز مورد سرمایش که )گرم فصل( تابستان فصل در .می تابد جنوبی

 [1]."میباشد نظر مورد ساختمان داخل حرارت بیشتر چه هر اتالف و سایه ایجاد با خورشیدی ,تابش حرارت

یز نامطلوب ن شرایط محیط برده شده و ازمعماران گذشته بنا را طوری طراحی کرده اند که حداکثر استفاده از شرایط مطلوب 

اب می به حس جلوگیری به عمل آورده شود. خانه ها نمونه های بسیار خوبی از معماری سنتی و اقلیمی منطقه گرم و خشک

نهایت  و هانی داشتهشهرت ج ، تعدادی از این خانه ها بوده اندخانه های تاریخی کاشان از بهترین نمونه های این نوع معماری ؛آیند

تفاده شده حیط اسدر این خانه از سامانه های ایستا جهت تامین شرایط اسایش م ظرافت و مهندسی در آن ها رعایت شده است.

 است.

 سامانه از ستفادها .ایستاست های سامانه کاربرد ساختمان، حرارتی آسایش تامین جهت استفاده مورد روشهای انواع از یکی"

 گسترش اخیر سالهای در .است بوده استفاده مورد ساختمانها طراحی در همواره ها سامانه این و داشته بسیار قدمتی ایستا های

م گرم و خشک در اقلی [2] "است. کرده چندان دو را ها سامانه این اهمیت محیطی زیست های آلودگی و سوخت تامین مشکالت

 سرمایش محیط از اهمیت بیشتری برخوردار است.

راهکارهای  یزن شهری مقیاس در هرچند است، بوده مدنظر ساختمان مقیاس در تنها ایستا سرمایشی عناصر مقاله این در"

 کوچه توان می اآنه مهمترین جمله از که گرفته قرار استفاده مورد حرارتی آسایش ایجاد جهت متنوع اجزای و طراحی مختلف

قاله به بررسی عناصر مدر این [3]."برد نام را فشرده ساختمانی بافت و طاق با سرپوشیده فضاهای و ساباط نامنظم، و باریک های

 یر است:زشرح  رح شده بهطمعماری این خانه ها و چگونگی عملکرد آن ها پرداخته می شود.در این بین سواالتی که در ابتدای بحث م

  آیا عناصر معماری در خانه های تاریخی کاشان در راستای تامین آسایش محیط کاربرد داشته اند؟ 

 تامین انرژی مورد نیاز بنا کرد؟ آیا می توان با قرارگیریری عناصر معماری در جای مناسب کمک به 

  ساکنین خانه های قدیمی بوده است ؟نیازهای تامین آیا معماری سنتی پاسخگوی 

 اری سنتی و اقلیمی منطقه گرم و خشک دارای شاخصه های پایداری می باشند؟آیا معم 

 هداف توسعهنتی به اسبه کارگیری از تکنولوژی های روز بهره وری از انرژی های تجدید پذیر  در کنار معماری  می توان با آیا 

 پایداری دست پیدا کرد ؟  
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 روش تحقیق

و نه ای تابخانتیجه ی مطلوب وهمچنین بررسی عناصر یاد شده به جمع آوری اطالعات از طریق روش ک برای دست یابی به

  رویکرد توصیفی پرداخته شده است.

 

  مفهوم پایداری

 بشر، نیازهای امروز ینتأم درعین که نحوی به است؛ فناوری و انسان طبیعت، شامل منابع از بهینه و مؤثر استفاده پایداری، "

 بتوانند طبیعت و انسان آن در که رود می کار به جهانی توصیف برای پایدار واژه .باشد نیز آیندگان نیازهای شدن برآورده متضمن

 حیات ادامه آن، رب مخرب آثار ایجاد بدون محیط زیست، از حفاظت با و آینده های نسل حقوق و حال نیازهای گرفتن نظر در با

 در پایداری مفهوم .است اقتصادی و اجتماعی  کالبدی فانی الگوهای مقابل در راهکارهایی ارائه معنی به پایدار توسعه .دهند

 مصرف کاهش به و دارد های ویژ اهمیت معماری تعریف در ساختمان مکانی موقعیت و طبیعی و اقلیمی شرایط به توجه معماری،

 اشاره تجدیدپذیر یهای انرژ و بازیافت قابل از مصالح استفاده و یکدیگر با بنا و محیط همسازی کارگیری به با انرژی و طبیعی منابع

  [4] ".یکند م

 

 پایدار معماری تعریف

 در طبیعی، ابعمن آن طی که فضاست خلق فرآیند طبیعی، و اجتماعی اقتصادی، محیط با سازگار معماری پایدار، معماری "

 صرفه : میشود مطرح درمعماری پایداری برای اساسی اصل سه . بیند می آسیب حد کمترین به برداری بهره و ساخت زمان طول

 دارد، سروکار مانساخت در شده گرفته کار به طبیعی منابع بازیافت و مجدد استفاده مصرف، کاهش با منابع،که مصرف در جویی

 آخر دست و کندمی مطرح زیست محیط بر آن تأثیرات و بنا ساختن فرآیند تحلیل برای را روشی که چرخةحیات، براساس طراحی

  [5] ".تمرکز دارد طبیعی جهان و انسان بین تعامل بر که انسانی، طراحی
 

 پایدار معماری اصول

 از قتریعمی شناخت الزمة معماری، های طراحی در رویکردی چنین گیری شکل اسباب و پایدار معماری به پرداختن "

 پایدار بناهای ی مرهز در را ها آن که هستند خصوصیاتی و ها ویژگی دارای بناها برخی . باشد می پایداری های توصیه و اهداف

 : یراستز شرح به شود بندی طبقه پایدار بناهای زمره در ساختمان یک تا شود رعایت باید که اصولی دهد، می قرار

 انرژی حفظ : اول اصل •

 اقلیم با هماهنگی : دوم اصل •

 جدید منابع از استفاده کاهش : سوم اصل •

 ساکنان نیازهای برآوردن : چهارم اصل •

 سایت با هماهنگی : پنجم اصل •

 [6] " گرایی کل : ششم اصل •

 

 اهداف توسعه پایداری
 و ها اکوسیستم بهتر اداره و حفظ همه، زندگی سطح و ارتقای بهبود اساسی، نیازهای تأمین پایدار، توسعه اصلی هدف«"

 کاهش محیط، به انرژی پخش و اتالف کاهش به توان می پایدار توسعه اهداف دیگر از» است  شده ذکر سعادتمندتر و امنتر آینده
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  باد انرژی مانند تجدیدپذیر انرژی منابع از گیری بهره و طبیعت چرخه به بازگشت قابل مصالح و مواد از استفاده ها، آالینده تولید

 و محیطی زیست مخاطرات حداقل با ارزان و فراوان انرژی بودن دسترس در [7] ".کرد اشاره گرمایی -زمین انرژی و خورشید

 توسعه اهداف پیشبرد و مردم زندگی کیفیت سازی بهینه در عوامل مهمترین از آن،یکی از استفاده و تولید با مرتبط اکولوژیکی

 مدت دراز در را انسانی توسعه که شود مصرف و تولید نحوی به انرژی اگر.باشد می توسعه حال در کشورهای در بخصوص پایدار

  [8]."یابد می تحقق پایدار انرژی نماید،مفهوم تامین محیطی زیست و اجتماعی،اقتصادی ابعاد تمامی در

 

 شرایط آسایش محیط
 منظور .کند فراهم ینساکن برای را روانی و کالبدی آسایش بتواند که شود متعادل ای گونه به باید بنا درون محیطی شرایط "

 مستلزم که است )روشنایی و نور تامین( بصری آسایش و  )سرمایش و گرمایش( حرارتی آسایش شرایط تامین کالبدی آسایش از

 (1 شماره جدول )بقمطا کلی روش چهار از بنا در آسایش شرایط تامین جهت مصرفی انرژی نوع به توجه با .باشد می انرژی مصرف

  [9] ".برد بهره توان می

 استفاده اقلیم تغییر برای طراحی، راهکارهای عنوان ساختمان، به معماری عناصر از ایستا، های سامانه روشها این میان در "

 از بنا در البدیک آسایش ایجاد برای نیاز مورد روشنایی و سرمایش گرمایش، خورشیدی، ایستای های سامانه در[10]."کنند می

 مکانیکی وسایل از کم ربسیا میزان به شده آوری گرد انرژی انتقال برای تنها و شده تامین انرژی پذیر -تجدید و طبیعی منابع

 همخوانی در معمار تصمیمات با ارتباط در مستقیم طور به سیستمها این طراحی ساختمان، اولیه طراحی از پس .شود می استفاده

 را خورشید نرژیا بنا اصلی عناصر آن در که است سیستمی ایستا حرارتی سامانه .گرفت خواهد شکل معماری طرح عوامل سایر با

 پایه بر ایستا رمایشس و خورشید حرارتی انرژی از استفاده پایه بر ایستا گرمایش .کنند می توزیع دوباره و ذخیره آوری، جمع

نرژی داده االزم به ذکر است که توضیح مختصری درباره ی  [11]."هستند استوار مختلف گرمایی های کاهنده از استفاده

  زمین بقاتط در گرفتن قرار فشار تحت از متمادی سالیان طول در که وگاز نفت سنگ، ذغال مانند فسیلی های سوخت"شود؛

 پذیر،آن جدیدت انرژی [12] "شود. می اطالق ناپذیر تجدید های انرژی آنها به لذا دارند اتمامی به رو و محدود منابع اند شده تولید

 دریا،جزر ،آب،امواجخورشید از حاصل انرژی مانند بود دارند،خواهند وجود خورشید و زمین کره تا که هستند ها انرژی از دسته

 [13] "آن. نظایر و زمین درون ها،گرمای اقیانوس آب ومد،گرمای

  
 حرارتی آسایش ایجاد روشهای - 1جدول 

 1392رزا ؛ مهدیزاده سراج ، فاطمه ؛ ، ماخذ : وکیلی نژاد

 معمار نقش نمونه استفاده مورد انرژی منابع آسایش ایجاد روش

 انرژی انتقال انرژی تامین

 پویا فوق

EXTRA 

ACTIVE 

 

 ناپذیر تجدید انرژی
 عبور مسیر و تجهیزات جانمایی آبی کولر و کویل فن شوفاژ،

 سامانه اجزای

 

 پویا

ACTIVE 

 انرژی عمده قسمت

 پذیر تجدید

 انرژی کمی مقدار

 ناپذیر تجدید

 گرم ب آ کلکتورهای

 سیستمهای خورشیدی،

 فتوولتاییک

 جانمایی در معمار نقش

 به آن الحاق و سامانه هماهنگ

 ساختمان کالبد
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 تاریخی کاشانمعرفی نمونه ی موردی : خانه های 
 از و گرسزا ههای کو به پشت سو یک از است، اصفهان استان های شهرستان قدیمی ترین از یکی که کاشان شهرستان "

 بدو از شده ارائه رآما اساس بر است. شده واقع شمالی عرض دقیقه 59 و درجه 33 در شهر این .دارد کویر دشت به رو دیگر سوی

 سرد های زمستان و خشک و گرم تابستان های دارای شهر این  )میالدی 2005  -1966 آمار( کاشان هواشناسی ایستگاه تأسیس

 بارندگی با نکاشا .رسد می درجه نیز  10 به گاه زمستان در سرما شدت و درجه 47 به گاه تابستان در گرما شدت که است

 (2دول شماره ج)  [14] "می شود. محسوب ایران شهرهای خشک ترین از یکی و ترین باران کم جزو میلیمتر، 150 حدود ساالنه

 
        (1352-1380ساله ) 30رجه حرارت ماهانه کاشان طی دوره د - 2جدول 

          C 26متوسط حداکثر دما:               18متوسط ساالنه دما : 

 C 43حداکثر مطلق دما:         -C 7حداقل مطلق دما:       C 8/11متوسط حداقل دما: 

       ماخذ : طرح جامع کاشان
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 5/18 3/13 1/10 2/12 19 3/27 3/35 7/39 7/40 1/38 7/31 6/26 حداکثر

 9/5 2/1 -6/0 3/1 9/5 1/12 1/18 9/22 6/24 6/21 7/16 1/12 حداقل

 2/12 2/7 7/4 7/6 4/12 7/19 7/26 3/31 6/32 8/29 2/24 3/19 متوسط

 

 طراحی نتیجه در و انسان آسایش نظرتأمین از هوا خشکی به توجه  "؛ بادر نظر گرفتن این مشخصه های جغرافیایی و اقلیمی

 این در آن انرژی مصرف و سنتی های ساختمان معماری عملکرد بر ای عمده اثر هوا و آب لذا .دارد سزایی به اهمیت ساختمان

  کرده انرژی مصرف حداقل استراتژی اساس بر بناها ساخت به مجبور را مردم منطقه این در انرژی منابع و آب کمبود .دارد شهر

 همواره سازندگان بنابراین، .دهد می اختصاص خود به را ها ساختمان در انرژی از بزرگی بخش معموال و گرمایش سرمایش .است

 جهت : از عبارتند ها استراتژی این .اند بوده سخت شرایط با مقابله برای هوایی و آب طبیعی های استراتژی از استفاده دنبال به

 [15]."غیره و مرکزی، حیاط بادگیر، ایوان، مانند اقلیمی عناصر ضخیم، دیوارهای و بومی مصالح از استفاده ساختمان، فرم و گیری

 از استفاده به توجه با  ( Extra Passive ) ایستا فوق و (  Passive) روشهای ایستا حرارتی، آسایش ایجاد روشهای سایر میان از

 [16]."هستند روشها مناسبترین اقتصادی، جویی صرفه نیز و زیست محیط برای آلودگی ایجاد عدم و تجدیدپذیر انرژی منابع
خانه ها از جمله بناهایی بوده اند که بهترین طراحی اقلیمی به روی آن ها اجرا شده است.خانه محل سکونت انسان بوده و باید 

 

 ایستا

PASSIVE 

 

 انرژی عمده قسمت

 پذیر تجدید

 

 انرژی کمی مقدار

 ناپذیر تجدید

 

 فضای آبی، بام ترومب، دیوار

 ای گلخانه

 

 طراحی در معمار مهم نقش

 عناصر و سامانه هماهنگ

 ساختمان معماری

 ایستا فوق

EXTR PASSIVE 

 

 پذیر تجدید انرژی
 فرم ، تناسبات گیری، جهت

 سایبانها ها، ،اندازهپنجره

 در معمار تصمیمات ویژه نقش

 معماری راهکارهای و ویژگیها
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بیشترین تالش جهت رفاه حال ساکنین آن انجام می شده است. در ادامه به بررسی عناصر معماری به کار رفته در خانه های 

 ی ایستا به بهبود شرایط آسایش محیط کمک کرده اند می پردازیم.تاریخی کاشان ، که توسط سامانه ها

 

 ساختمان فرم و پالن 

ه کاشان بود اریخیتراکم ، فشرده بودن ، کم بودن مقدار سطح به حجم ساختمان از جمله ویژگی های معماری در خانه های ت

  [17] "بود. هدخوا آن کمتر اتالف نتیجه در و محیط و ساختمان بین حرارت تبادل سطح شدن حداقل باعث مسئله این "؛است 
 

 مرکزی  حیاطو  درون گرایی
 سرمایش جادای قدیمی راهکارهای از یکی خنک هوای حبس منظور به بلند، دیوارهای با مرکزی حیاط های خانه ایجاد "

 سایه مقابل ارهایدیو و حیاط کف بر بنا از بخشی همواره و هستند سایه در کامالً بعدازظهر و صبح هنگام حیاطها این .است

 شبانه، تابشی ایشسرم بر عالوه .شوند می دما کاهش سبب شبانه تابشی سرمایش از استفاده با مرکزی حیاطهای .میکند اندازی

 کارکرد در عوامل مهمترین حیاط در موجود آب سطوح و گیاهان زمین، سطح از تبخیر و روز طول در حفاظتی اندازی سایه

 دلیل به حیاط روز طول در .کنند می حفظ خود در را سرما و کرده عمل سرمایی تله عنوان به حیاطها .هستند حیاط حرارتی

 های رآیندف بر عالوه.است خارجی باز کامالً فضاهای از تر معتدل شب، خنک هوای حفظ و تبخیری سرمایش اندازی، سایه

  [18] ". گرفت نادیده خرداقلیم ایجاد در را آن اثر نباید مرکزی حیاط در تبخیری و جابجایی تابشی، سرمایش

 

 جهت گیری بنا 

 و خورشید حرکت شگرد با خود به خود که زندگی آسایش بر تأثیر و سازی ساختمان استقرار در مهم بسیار یکی از راه های"

 از بعضی ردمخرب  های باد وجود دیگر طرف از .است سازی جهت رعایت ، دارد تنگاتنگی ارتباط مختلف فصول بر آن تابش

اقلیم های  سازی ساختمان در مسئله این رعایت رو این از .کند می چندان دو ساختمان در را سازی جهت رعایت اهمیت مناطق،

 [19]."دارد اهمیت بسیار خشک و گرم خصوصاً متنوع

ها را که با نام رون  این جهت گیری  [20]"ایران آشنایی با معماری اسالمی  "در کتاب خود با نام  <<محمد کریم پیرنیا  >> 

  .رون کرمانی  -3ون اصفهانی ر -2رون راسته   -1نیز خوانده می شوند ، به سه دسته تقسیم کرده است. این سه دسته شامل :  

 _ل شرقی شما و جهت گیری خانه های سنتی کاشان از نوع رون راسته بوده که جهت آن به طور تقریبی رو به سوی قبله دارد

 جنوب غربی است.

 ر بین اتاقده و داصلی تابستان نشین در جهت جنوب شرق واقع می شود که دارای ایوان وسیع و نیمه باز و مرتفع بو بخش"

هت پنج دری ج وای سه ها واقع می شود. این امر ) ایوان های بلند ( سبب تهویه وگردش باد در سرداب های زیر ایوان و اتاق ه

وده و ایه زیاد بارای سظهرهای گرم تابستان می شود . این قسمت در اثر استقرار بنا نسبت به تابش خورشید در تابستان د زندگی

شین بنا نمستان به همین جهت باعث خنک شدن فضا ها در تابستان های گرم خواهد شد. در ضلع مقابل تابستان نشین ، بخش ز

)  [21] "د.ل زمستان باعث گرم نگه داشتن فضاهای کوچک زمستان نشین می گردمی شود که تابش مایل نور خورشید در فص

 آفتاب به یابش گزنده جبهه ی غربی برای ساعاتی از روزهای سرد زمستان در نظر گرفته شده و برای پرهیز از ت "( 1شکل شماره 

 [22] "جبهه ی شرقی ، در بیشتر موارد در این قسمت طاق نما ساخته اند.
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 مختلف های اقلیم در ساختمان گیری جهت -1شکل 

 1388 محمد مهدیمحمودی، :ماخذ

 

 نوع مصالح و مالت ها
 از و یشیدهنمی اند گل جز دیگری چیز به معمار .است آن مشتقات و گل از شده ساخته چه هر آن اطراف و کاشان در "

 در چوب یا گر سنگا حتی بگیرد را آن جای تواند نمی دیگری ماده هیچ که داند می او زیرا است، جسته نمی یاری دیگری مصالح

 اشعه زیر دیگری حمصال نوع هیچ مناطق این در [23] "است. شده عجین گل و خاک با زندگی منطقه این در .شود یافت او نزدیکی

 اندک با نیز آن شکخسرمای  فصل در .نیست مفاوم گرما برابر در گل و خشت خوبی به ماه و مرداد تیر گرمای در و آفتاب سوزان

 محیط رمایگ شود می باعث که باالست حرارتی ظرفیت دارای خاک و گل و خشت اصوالً [24]."شوند می گرم ها اتاق حرارتی

 9:الی 7 تاخیری زمان مدت خشت .یابد راه داخلی فضای به و کرده عبور دیوار ی بدنه از بیشتری تأخیری زمان مدت با بنا بیرون

 [25]."دارد ساعت

 گرفتن رنگ ر نظربافت زبر و رنگ محیطی خشت، جذب تابش آن را محدود و پراکندگی بازتاب آن را افزایش می دهد. با د "

اخلی دی حرارت هوای جهروشنِ مصالح خارجی جداره ها، ضخامت زیاد آنها به دلیل استفاده از سازه ی دیوار در افزایش حداقل در

ند و مصالح کدر تا کدرصد نور خورشید )گرما( را دریافت نمی  5مصالح روشن کمتر از  [26] "واهد بود.خانه در زمستان موثر خ

تمان لی ساخدرصد از نور خورشید را جذب می کند و همین دریافت ها است که موجب تاثیر مثبت و منفی به دمای داخ 95

ن روشن مستقیم در جذب نور خورشید دارد و چون سطح آ ن همچون کاهگل تاثیرشود. از طرف دیگر کاربرد مالت های روشمی

با افزایش  گیرد و عوامل موثری در دفع آن است. وقتی رنگ سطوح خارجی دیوارها تیره باشداست گرمای کمتری را به خود می

تند به نگ هسیابد. اما هنگامی که سطوح خارجی سفید رضخامت دیوارها حداکثر درجه حرارت هوای داخلی ساختمان کاهش می

ی همچون کاهگل و یا از طرف دیگر به کارگیری مالت های [27] "یابد.دلیل انعکاس نور خورشید انرژی حرارتی آن کاهش می

ری ی در جلوگیل موثرسیمگل که نمونه ی اولیه کامپوزیت هاست در آن دو عنصر کاه و گل به کار رفته است. با ضخامت زیاد عام

سطح  ی نزدیک بهیه هاشب هنگامی که هوا خنک است این هوا تا حدودی در دیوار نفوذ می کند اما به ال از گرما و سرما است. در

ح دیوار شوند و گرما به الیه های سطمیداخل دیوار نمی رسد.  در روز هنگامی که آفتاب بر دیوارها می تابد، دیوارها کم کم گرم 

وار گرمای رما، دیاما به هنگام افول نور خورشید و به دنبال آن کم شدن گرسیده موجب گرم شدن سطح داخلی دیوار می شود. 

ثیر ر تعدیل تاده نیز دریافتی را به هنگام شب پس می دهد و باعث تعادل نسبی هوا در فضا می شود. نوع مالت های به کار گرفت

زان فضا از می شید بهکه با انعکاس نور خور فراوان دارد. کاهگل و سیمگل دو مالت عمده به کار رفته در خانه های قدیمی است

  [28] "نفوذ گرما بر دیوارها و فضا می کاهد.

 

 پوشش گنبدی
 می نیز ترموفیزیکال دالئل دارای،  ای سازه دلیل بر عالوه بنا سقف پوشش برای گنبدی فرم انتخاب "

 در خورشید تشعشعات که است یکنواخت غیر و محدب سطحی دارای طاق یک ای کره نیم پوشش .باشد
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 دمای نتیجه در و .سازد می تعدیل اش منحنی سطح توسط را روز از متفاوت ساعات در و مختلف جهات

 به ای نقطه از شکل طاقی و گنبدی سقفهای به خورشید های اشعه برخورد زاویه .دهد می کاهش را سقف

 دلیل همین به .ماند می باقی سایه در عصر و صبح در آن سطح از بخشی و است متفاوت دیگر ای نقطه

 سرمایش به و است مناسب شب هنگام در خورشید تشعشعات و امواج خروج و کردن آزاد برای منحنی فرم

 طریق از انرژی بیشترین و دارد آفتاب تابش معرض در را سطح بیشترین ساختمان سقف .کند می کمک شبانه

 به است، شده استفاده آن در سنگین مصالح که بنایی سیستم با ساختمانهای در .گردد می آزاد سطح این

 "شود. می داشته نگه متعادل روزانه گرمایی وضعیت و شود می انجام گرما انتقال هدایت و تأخیر با و کندی

[29]  
ن جریان آو  س هواباد و جریان هوا از دیگر موارد تاثیر گذار بر بام گنبدی است. یک سطح گنبدی برجسته بسیار در تیرر

 باعث باال ام تختباست. لیکن سطح تخت به دلیل صاف بودن آن کمتر جریان هوا را دریافت می کند و عدم برخورد هوا با سطح 

سیم قرار شود. به طور کلی بام های گنبدی به علت برجستگی که دارند همواره در معرض وزش نرفتن درجه حرارت روی آن می

رون منتقل ضای بیفمای ذخیره شده در بدنه سقف و فضای زیر آن را شب هنگام به نحومطلوبی به می گیرند. شکل مدور سقف، گر

رفته د در روز گته گنبمی کند. روزنه بر باالی گنبد عمل هواکشی و روشنایی رسانی انجام می دهد و از طریق آن گرمایی که پوس

 [30]"دهد و به سرعت خارج می شود. در شب به داخل پس می

 

 گودال باغچه

ده راهم می کرفقنات را  بهای استفاده شده در بنا، امکان دسترسی به آگودال باغچه عالوه بر تامین خاک مورد نیاز خشت "

ر می نه های دیگبه خا است. بنابراین در گودال باغچه ها معموال آب روانی دیده می شود که حوض میانی را پر کرده و سرریز آن

لیم لبته در اقااست.  رفته است. به دلیل عمق زیاد گودال باغچه دریافت انرژی ایستایی خوشیدی نسبت به سطوح باالتر محدودتر

ا به عنوان شود.در نتیجه می توان گودال باغچه رو خشک، به عنوان راهی جهت گریز از آفتاب سوزان تابستان محسوب می گرم

 [31]" باشد. عنصری پاسخ گوی اقلیم گرم و خشک برشمرد که در طراحی نوین پایدار نیز می تواند قابلیت اجرایی داشته
 

 فضای سبز و استفاده از گیاهان
 .باشد می خورشیدی انرژی کنترل برای مهم عوامل از حرارت درجه تغییرات اعتدال در گیاهان توانایی

 هشکا را گرما گیاهان از ناشی رطوبت .کرد خواهد جذب بسیار را گرما است گرفته قرار سایه در که زمینی

 دتم به روز طول در سرما دارد، وجود سبزینگی که بنا از هایی و بخش سطوح در این بر بنا و داد خواهد

ته می شده همانطور که مشاهده می شود در حیاط خانه های قدیمی درختان زیادی کاش [32] "ماند. خواهد باقی بیشتری

باشند )مثل درختان های پهن میاست. اغلب این درختان به گونه ای انتخاب می شدند که بسیار سریع رشد کرده و دارای برگ

ند. نکته د محافظت کنایه ای وسیع ایجاد کرده و ساختمان را از تابش امواج خورشیهای پهن دارند( تا سانگور که برگ -میوه: انجیر

یم ش مستقی جالب توجه آن است که همین درختان به علت آنکه در زمستان برگ های خود را از دست می دهند موجب تاب

 [33] "خورشید به ساختمان و گرم شدن آن می شوند .
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 آبنما و حوض ها 

 افزایش باعث هوا دمای کاهش بر عالوه "و [34]."شود هوا دمای کاهش موجب تواند می آب تبخیر خشک و گرم اقلیم در "

 بستگی هوا سبین رطوبت و باد سرعت آن، دمای و ب آ بدنه مساحت به شده، ایجاد برودت میزان .شود می هوا ولطافت رطوبت

 تبخیری سرمایش از هاستفاد راستای در نشین تابستان اصلی قسمت مقابل در حوض، و آبنما از استفاده مرکزی حیاطهای در .دارد

 از استفاده و مینز سطح آبپاشی فواره، با آب افشاندن راستا همین در .است گرفته صورت ساختمان به ورودی هوای کردن خنک و

 [35]."است بوده آب ریز قطرات توسط شده ایجاد تبخیری سرمایش از استفاده و آب بدنه مساحت افزایش برای نیز گیاهی پوشش

اند بخیر می توکمک ت خنک سازی به "اگر هنگام تبخیر آب ،نسیم یا بادی نیز بوزد ،فضای اطراف همانند کولر آبی خنک می شود.

اختمان کم رارتی سمحیط از بار حبه آسایش حرارتی در خارج از ساختمان کمک کند و همچنین با پایین آوردن درجه حرارت در 

تر می تر و مؤثر مطلوب کند. این امر میزان هوای خنکی که به داخل ساختمان فرستاده می شود را افزایش داده و تهویه طبیعی را

 [36] "کند.

 سرداب 
ا خواهیم ه پیدراسرداب همان طبقه زیرزمین است که از سطح حیاط پایین تر بوده و توسط پله هایی از سمت حیاط به آن 

ا با رد. این فضرار داقکرد. سرداب از جمله مهمترین فضاهای مورد استفاده در فصول گرم سال بوده و غالباً در سمت جنوب حیاط 

سیار گرم بوزهای راختالف دمای قابل مالحظه ای که با فضای حیاط و بیرون خانه دارد ، محیط خنک و مطبوعی برای گذراندن 

وی که در شد به نحفصول گرم دمای سرداب به علت اینکه در زیرزمین است ، از دمای سایر قسمت ها کمتر می بادر "سال است. 

رجه و در د 32درجه ، در حیاط  36صبح روز سوم مهرماه درجه حرارت هوا در کوچه  11/ 30خانه بروجردی ها در ساعت 

ا یکدیگر ارتباط ف زیرزمین یا به وسیله پله و از راه حیاط بقسمت های مختل [37]."درجه سانتی گراد بوده است  24سرداب 

بادگیر  ستقیماً بهمست که اداشته و یا مستقیماً راهروهایی آنها را به هم متصل می کرده است. در زیرزمین داالن هایی تعبیه شده 

ال شبکه یق این کاناز طر ودار پوشیده شده روی بنا ارتباط دارند. روی این داالن ها یا کانال ها با مشبک های آجری و گاهی لعاب

اب فضایی با عنوان در گوشه ای از فضای سرد [38] ".)سیرکوالسیون ( انجام می پذیرفتدار است که کار تهویه و جابجایی هوا 

ت و این ن تر اسائینیز پ پس سرداب قرار دارد. سرداب فضایی گودتر و در ارتفاع پائین تر از حیاط بوده و پس سرداب از کف سرداب

ر پس دردند. فضا خنک ترین بخش خانه است و از آن به عنوان یخچال جهت نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی استفاده می ک

 سرداب خانه عامری های کاشان  طاقچه ، رف و تزیینات معماری به کار رفته است .

 

 بادگیر
 جهت تغییر با نطبقم و بادگیرها از استفاده با بام روی از عبوری خنک هوای دریافت ایران، کویری مناطق از بسیاری در "

زئی از کالبد جبادگیر عنصری معمارانه با کارکرد اقلیمی است که  " (2)شکل شماره  [39]."است شده می انجام محلی بادهای

های جدا  ا تیغهبساختمان های مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب ایران به شمار می آید. تقسیم بندی فضای داخلی بادگیر، 

هوای  ادر به مکشرا ق یصه، بادگیرکننده، باعث ورود و خروج همزمان هوا از طریق مجاری مجزا به فضا می شود. در نتیجه این خص

 [40] "گرم داخل بنا به بیرون در اثر خاصیت دودکش می سازد.

از این روش در شرایطی استفاده می شود که امکان ورود باد به ساختمان به دلیل تراکم زیاد ساختمان ها وجود نداشته "

ه تله می افتد و وارد ساختمان می شود. این کانال در صورتی که باشد. در این روش باد موجود در باالی بام در کانال ورودی هوا ب

( و در صورتی که پشت باد واقع Wind scope )مقطع داخل آن تقسیم بندی نشده باشد و به صورت فشاری عمل کند  بادخور

نامیده می شود. در صورتی که قسمت داخلی کانال با تیغه های تقسیم بندی  (Wind tower)  شده و مکشی عمل کند بادخان
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شده باشد بادگیر نامیده می شود. در این نوع معماری، تیغه وسط بادگیر موجب ایجاد دو منطقه پرفشار و کم فشار می شود و باد 

اتاق از جبهه پشت به بادگیر )که کم فشار  از جبهه رو به باد که پر فشار است داخل بادگیر می شود و جریان هوای گرم داخل

است( به صورت مکشی خارج می شود. در مناطق خشک و پرتراکم که باد نمی تواند مستقیماً وارد ساختمان شود جریان هوا با 

را می توان با بادگیرها انواع مختلفی دارند؛ لیکن آنها  [41] "استفاده از بادخور یا بادگیرهای مرتفع وارد فضای داخلی می شود.

توجه به شکل و اندازه و از دیدگاه معماری به سه دسته بادگیرهای اردکانی، بادگیرهای کرمانی و بادگیرهای یزدی تقسیم بندی 

متر ارتفاع یا بادگیر حفره ای سقف تاالرخانه بروجردی  38کرد. عالوه بر آن بادگیرهای دیگری همچون بادگیر باغ دولت آباد یزد با 

 [42] "گویند.شان وجود دارد که به آنها بادگیرهای منحصر به فرد میهای کا

 
 

 

 

 

 

 ورودی عضو بادگیرها ساختار در -2 شکل شده تعبیه مجموعه یک در هم با خروجی و

 .است

 1388 محمد مهدیمحمودی، :ماخذ

 

 نورگیر

 باال سمت به شدن رمگ از پس داخل هوای .است بوده متداول زیاد ارتفاع با فضاها برخی در سقفی زیر های پنجره از استفاده

ر بنای کوچکی ساخته در بسیاری از خانه ها بر روی نورگی [43] . "شود می خارج سقف مجاورت در باالیی منافذ از و کرده حرکت

دید روز به گویند. کاله فرنگی بنای بسیار کوچک و زیبایی است که جهت جلوگیری از نور شمی« کاله فرنگی»شده است که بدان 

 [44] ."داخل فضا و همچنین عدم نفوذ باران به داخل بنا و کوران بهتر هوا به داخل ساختمان ساخته می شد

 

 پنجره ها 
نقش مهمی  ه می تواندجزا کپنجره ها عالوه بر این که نور، گرما و زیبایی را به خانه می آورند، به عنوان یکی از مهمترین ا "

و عنصر  ره یک نمادره پنجرا در اتالف انرژی یا بهره گیری از آن داشته باشد شناخته شدند. از آنجا که در معماری ایرانی، هموا

ی شود و شده است، توجه به این موضوع که پنجره در چه ابعادی و با چه نوع مصالحی ساخته مبرای ساختمان محسوب میخاص 

ع و ت. این تنواده اسدچگونه در سیستم کلی ساختمان سازگار می گردد، گوناگونی بسیار زیبایی به پنجره ها در معماری ایرانی 

هم در تعداد و نوع ماز نکات بسیار  [45] ."ش زیاد آفتاب به صورت بارز دیده می شودکیفیت، در مناطق گرم و خشک به علت تاب

ارد و مان قرار دز ساختپنجره ها، جهت گیری بنا می باشد. یعنی دیواری که پنجره قرار است به روی آن نصب شود در کدام جبهه ا

دار عمق و چه مق شد و همینطور فضای مورد نظر دارایدر طول روز چه مقدار و چه زاویه ای از نور خورشید را پذیرا می با

 مساحتی است. 

به دلیل مفید بودن نور مستقیم خورشید جهت جنوب معموالً بهترین جهت برای روشنایی طبیعی است. ظلع جنوبی  "

ساختمان نور مستقیم را در بیشترین ساعات روز و سال دریافت می کند. گرمای این نور در زمستان خوشایند ولی در تابستان  

نگام استفاده از نور جنوب باید از ابزارهای کنترل نور خورشید برای کنترل خیرگی ناخوشایند است. به همین دلیل، در اکثر موارد ه
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و گرمای ناخواسته استفاده کرد. دومین جهت مطلوب برای روشنایی طبیعی جهت شمال است. نور شمال ثبات بیشتری نسبت به 

از نور شمال استفاده می کنند مشکل گرما و  نور جنوب دارد و نوری یکنواخت و سرد در اختیار قرار می دهد. لذا فضاهایی که

گیری شمالی بر جهت گیری جنوبی برتری دارد. بدترین جهت گیری از نظر نور روز، خیرگی ندارند. در اقلیم های بسیار گرم، جهت

در فضایی با  جهت شرق وغرب است.  نفوذ نور طبیعی در یک فضا متناسب با ارتفاع قرارگیری پنجره افزایش می یابد. عمق مفید

برابر ارتفاع راس پنجم با افزایش ارتفاع سقف و قرار دادن پنجره در ارتفاع باالتر، میزان  5/1روشنایی طبیعی تقریباً محدود است به 

در بخش های انتهایی اتاق باال می رود. پنجره  ( Daylight factor)  درصد ضریب نور روز نور در داخل اتاق افزایش می یابد و

 [46] "گیرند امکان توضیح یکنواخت تر نور را در فضا فراهم می کند .افقی که روی سقف قرار میهای 
 

 عناصر الحاقی پنجره ها 

ضا فش به داخل ان تابدر کنار پنجره ها عناصر الحاقی دیگری نیز وجود دارند که در راستای جلوگیری از نفوذ و کنترل میز 

 د:های فراوانی جهت کنترل میزان تابش وجود دارد که برخی از آنها ماننمورد استفاده قرار می گیرد. راه 

از آنجا که  یکی از روش هایی که حرارت خورشیدی را کنترل می کند، پیش آمدگی باالی ساختمان است. "پیش آمدگی : 

رد. ن جلوگیری کفتاب در تابستاتوان از تابش آمسیر حرکت خورشید و در نتیجه زوایای تابش آفتاب در تابستان متفاوت است، می

  (3)شکل شماره  [74]."در حالی که در زمستان از آن استفاده نمود 

ورشیدی خی تابش قرارگیری ساختمان در معرض آفتاب شرق و غرب به طور ویژه ای مشکل زا می باشد و زوایا " : تابش بند

بهترین راه  . بنابراینر باشدبرای صبح و بعد از ظهر تابستان آنقدر پایین می باشد که استفاده از پیش آمدگی به ندرت می تواند موث

 [48]"ت حل استفاده از سایه اندازهای ترکیبی اس

رده های پاده از گروهی دیگر از آفتابگیرها، وسایلی هستند که بر روی سطح خارجی چارچوب نصب می شوند. استف "پرده : 

یز ه ی قاجار نی صفویه معمول بوده و همچنین در دورضخیم برای جلوگیری و تنظیم نور خورشید برای ورود به ساختمان از دوره

به طور  می شدند و ستفادهده ها معموالً از جنس کرباس و یا ابریشم بوده، به صورت یک ال و دو ال ااستفاده می شده است. این پر

 که به طور ی بودهمعمول در جلو پنجره ها و ارسی ها استفاده می شده است. باال کشیدن این پرده ها توسط قرقره و بندهای

ین پرده ها این یکی از نکات بسیار مهم در بازدهی خوب ا[49]."هماهنگ تمام قسمت های آنها را یکنواخت جمع می کرده است

ز ا" آورند . شوند و از برخورد اشعه های خورشید قبل از برخوردبه پنجره جلوگیری به عمل میاست که خارج از پنجره نصب می

درصد  90تا  80دود حب انعکاس مزایای دیگر این پرده ها، ضریب انعکاس باالی آنها به علت رنگ روشنی است که دارند. این ضری

 [50]."درصد جذب دارد 20است و 

 

 

 

 

 

 

 بان سایه از استفاده -3شکل 

 1388 محمد مهدی ، محمودی  :ماخذ
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 مقایسه دما بین خانه ی تاریخی و خانه ی جدید در کاشان

ط و ش محیدر مباحث باال به تفسیر در مورد عناصر معماری خانه های تاریخی و عملکردآن ها در جهت تامین سرمای

 ی تاریخی و خانه هوا در یک نمونه ،خانه ی امروزیجلوگیری از اتالف انرژی  توضیح داده شد.در انتها با مقایسه ی دمای 

 دماها در "( 4- 3، این اختالف درجه ی گرمای هوا به طور ملموس تری قابل روئت می باشد. ) جداول شماره  طباطبایی ها

هت کاهش جنه در موقعی گرفته شده است که هیچ دستگاه گرمایشی و سرمایشی در فضای خانه ها نبوده است تا تاثیر ساخت خا

ها اقرارگیری فض ،ازشوها ببررسی قرار بگیرد. در این تحقیق توجه به حجم ، زمان استفاده از دستگاه های گرمایشی و برودتی مورد 

 [51] "ه هم اهمیت بیشتری را دارا بود.نسبت ب

 

 شرح وضعیت هوا در سه روز آزمایش   -3جدول 

   1394ماخذ : مرنجیان آرانی ، ریحانه ؛ کرمی ، زهرا ؛ 

 

 مقایسه دماهای فضاهای منتخب در دو خانه   -4جدول 

  1394مرنجیان آرانی ، ریحانه ؛ کرمی ، زهرا ؛  : ماخذ

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 جمع بندی

 رم و خشک ،گقلیم ابر اساس مطالب ذکر شده در این مقاله ،می توان اینگونه نتیجه گرفت که با توجه به سختی آب و هوای 

انه های ماری خسرمایش بنا از حیث تامین شرایط اسایش محیط برای ساکنین از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در مع

ها ،  این سیستم روزه بهراهکارهایی جهت تامین این نوع نیاز ها استفاده شده است. امتاریخی کاشان از عناصر معماری به عنوان 

 ای فسیلی وهسوخت  سامانه های ایستا گفته می شود. به این شرح که در این نوع سیستم تالش معمار بر استفاده ی حداقلی از

ز ادیگر است. نار یککدقیق و ظریف عناصر معماری در  حداکثر بهره وری از انرژی های تجدید پذیر محیط ،توسط ساماندهی بسیار

ست. اکنین بوده های سااین نوع معماری در این منطقه با عنوان معماری سنتی کاشان یاد می شود؛ که به خوبی نیز پاسخگوی نیاز

ری ااین نوع معم ،ن ها آبع با توجه به استفاده ی بی رویه از سوخت های فسیلی در چند دهه اخیر و همچنین رو به اتمام رفتن منا

 در نتیجه پس ود.ش نام برده می بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از آن با عناوین گوناگون مانند معماری پایدار ، معماری سبز و ...

ت ید جهای جدهناوری از بررسی و اثبات کارایی بهینه عناصر معماری در راستای تامین شرایط آسایش و همچنین مطلع بودن از ف

ین توان در ا که می ذخیره انرژی های تجدید پذیر، و پتانسیل باالی انرژی خورشیدی در این منطقه ؛ این موضوع مطرح می شود

باد ، به  رشید واقلیم با ترکیب معماری سنتی و تکنیک های قرارگیری عناصر معماری با فناوری های نوین ذخیره انرژی خو

هنمایی ه عنوان رابان را ا دست پیدا کرد. در این راستا می توان معماری سنتی خانه های تاریخی کاشساختمان هایی پایدار و ایست

 (5جدول شماره ) طالیی جهت ساخت بنا در اقلیم گرم و خشک مورد استفاده قرار داد .

 
 طیر محید پذیزم عملکرد عناصر معماری نسبت به انرژی های تجدیمکان  -5جدول 

 گرداورندگانماخذ : 
ویژگی های 

 معماری

 توضیحات باد تابش خورشید

ی جلوگیری از تابش مستقیم خورشید به همه ی سطوح ساختمان، نورگیری همه ی جبهه ها + + درونگرایی

 .م گرم و خشکیویژگی بارز و منحصر به فرد معماری اقل*. خانه ، ایجاد فضایی امن

ر دان . د در تابستیخورشید در زمستان و در امان ماندن از تابش خورشجذب بیشتر تابش های  + + هت گیریج

رون  شان ازرکن اصلی ساخت بنا . در شهر کا*امان بودن از بادهای نامطلوب ، طوفان های شن. 

 راسته استفاده می شده است.

 گودال باغچه

 
 تابستان.استفاده از جرم زمین به منظور گرمایش در زمستان و سرمایش در  + +

 زاحم و متمرکز کردن بادهای مطلوبجلوگیری از باد های م

. خانه . گردش هوا در تمامی قسمت هایایجاد فضایی مناسب جهت نورگیری تمام فضاهای خانه + + اط مرکزییح
 حیاط عنصر اصلی کمک کننده به بازدهی جهت گیری در بنا است.*

 _ بادگیر
 

+ 

 
 عنصر اصلی در بهره گیری از انرژی باد * . سرمایش و تهویه فضاهای داخلی

مصالح و مالت 

 ها
+ _ 

 
این * کمک به جذب گرمای کمتر، ذخیره حرارت ، انتقال حرارت، بازتاب اشعه های خورشید.

 مصالح به خوبی پاسخگوی مسائل اقلیمی بوده اند. 

پوشش های 

 گنبدی
 

+ 

 

+ 

ای و  پوشش های گنبدی به علت سطح نیم دایره *. جذب کمتر تابش خورشید در سقف اتاق ها

طح سعلت  بهقرارگیری قسمتی از آنها در ساعاتی از روز در سایه جذب گرمای کمتری می کنند. 

 .ی شودمنحنی و برآمده ی خود تماس بیشتری با باد داشته و سبب کاهش جذب گرما در بام م

 _ + ارتفاع سقف
 

 جهت گرمای محیط و سقف بلندتر در قسمت تابستانسقف کوتاهتر در سمت زمستان نشین 

 شدن فضا نشین جهت خنک
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باغچه ها و 

 فضای سبز
ای باده کاهش تابش مستقیم اشعه های خورشید ، سایه اندازی ، افزایش رطوبت ، جلوگیری از + +

  نامطلوب، کاهش گردو غبار ، تمرکز و افزایش سرعت باد در جهت مطلوب

 کند. با استفاده از وزش باد ایجاد فضایی مطبوع و خنک می* .تولید رطوبت و تعدیل دما + + حوض ها و آب

  در و پنجره ها

+ 

 

+ 

ر اتاق دهوا  . ایجاد تهویه و گردش تامین روشنایی ، تهویه و همچنین جذب گرما برای فصول سرد

ف ی مختلجبهه هاتعداد در و پنجره ها بر اساس اهمیت اتاق ها و قرار گیری در * های خانه.

 مشخص می شود.

نورگیر ها و 

 هواکش ها
 تهویه هوای محیط  تامین روشنایی برای قسمت هایی که پنجره رو به بیرون ندارند. + +

ه می ستفادامعموال از نورگیر ها و هواکش ها در زیرزمین ها ، آشپزخانه و قسمت های خدماتی 

  شده است.
 

  منابع

 های خانه در اقلیم با همساز معماری  ارزیابی " 1390 ؛ منیژه اسکندری، ؛ سمیرا ، نژاد پروردی ؛ علی ، یاران ؛ یوسف ، مهلبانی گرجی[ 1]

 کاشان

 در ایستا سرمایش های سامانه اصول "  1392 ؛ شمیرانی مفیدی سیدمجید دکتر سراج، مهدیزاده دکترفاطمه ، نژاد وکیلی رزا دکتر [2]

 " ایران سنتی معماری عناصر

[3] Brown ،G.Z & Dekay M،2001, Sun ،Wind and Light architectural design strateges، America 

 " پایدار توسعه رویکرد با اقلیمی فناوری توسعه روند" 1390سحر؛  نیوی، ؛ محمدمهدی ، محمودی [4]

 خشک و گرم قلیما معماری در پایداری های شاخصتجلی  "1393؛ عطار زینب ، انوشه فرمانی روشنک ، نیری شکاری جواد دکتر[ 6]و  [5]

 ) کاشان مس ی خانه : موردی ی نمونه( ایران

 همان سحر؛ نیوی، ؛ محمدمهدی ، محمودی [7]

 بهینه المللی بین یشهما سومین مقاالت ،مجموعه " انرژی جویی صرفه در پایدار معماری طراحی موثر های شیوه بررسی " ف، ، اصالنی [8]

 1382 سوخت،تهران، مصرف سازی

 سراج ، همان مهدیزاده دکترفاطمه ، نژاد لییوک رزا دکتر [9]

 سبز شرقی نگاه شرکت ،"انرژی حداقل با معماری "،1381 ؛ پ صانعی، و . ا صابری، [10]

 ، همان سراج مهدیزاده دکترفاطمه ، نژاد لییوک رزا دکتر[ 11]

 ملی مایشه دومین مقاالت مجموعه ،"مراکز آموزشی درطراحی پایدار رویکردی سبز، مدرسه" ، محمودی ملک رضا صفری، زهرا [12]

 1390 ، ایران ، همدان سما فرهنگی و آموزشی مرکز پایدار معماری

 1390 ، یرکب امیر صنعتی واحد دانشگاهی ،تهران،جهاد "محیطی شرایط تنظیم 2 ساختمان فیزیک مبانی" ، زهرا ، قیابکلو [13]

 بافت در میدانی حقیقت " کاشان، گذرهای معماری اقلیمی از هایی آموزه" 1391 ؛ موسوی فاطمه ، جلیلیان شهربانو ، طاهباز منصوره [14]

 "شهر تاریخی

 1392 " کاشان اقابزرگ مدرسه معماری پایداردر الگوهای بررسی "  زندی ؛ فرانک مهری، منا [15]

 سراج ، همان مهدیزاده دکترفاطمه ، نژاد وکیلی رزا دکتر [ 18و] [16]

 همان سحر؛ نیوی، ؛ محمدمهدی ، محمودی [17]

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 ایران سازان خانه شرکت چاپ ،"تهران ، معماری و ،اقلیم" 1363  ؛ مرتضی کسمایی، [19]

 صنعت و علم دانشگاه شاراتانت تهران، ، معماریان غالمحسین تدوین ، "ایران اسالمی معماری با آشنایی "، 1386 ؛ کریم محمد ، پیرنیا [20]

 157ص ، یازدهم چاپ ،

 57ص ، زمرد انتشارات ، تهران ، اول چاپ ، "سنتی مصالح با ها ساختمان اجرای " ، 1374 ؛ حسین ، زمرشیدی [21]

 "خشک و گرم اقلیم در قدیمی های خانه معماری های ویژگی صدپالن -صدخانه "، 1390 ؛ حسین ، یار فرّخ [22]

[23] Kasaei, R. 1984. The Architecture of Iran’s Adobe Buildings, Tehran: Mojarrad press 

 دانش سروش ، تهران ، درونگرا شناسی گونه ؛ " ایرانی مسکونی معماری با ؛ آشنایی"1385 ،  غالمحسین معماریان، [24] 

 ، )"قم سنتی ایه خانه موردی نمونه ( خشک و گرم اقلیم سنتی معماری در پایداری های مؤلفه ؛ هماوایی " 1392 ، سحر ، احدی [25]

 انرژی مصرف سازی بهینه و اقلیم، ساختمان ملی همایش دومین مقاالت مجموعه

-192 شماره نما، نشدا ی ماهنامه ،" اصفهان بومی های خانه در حرارتی آسایش کننده تامین عناصر معرفی " ، 1390 زهرا؛ خاشعی، [26]

 181،ص 191

 بندرعباس واحد سالمی،ا آزاد دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،"مرطوب و گرم اقلیم مبنای بر پایدار طراحی " ، 1385 شهریار؛ مشیری، [27]

 تحقیقات و لعاتمطا مرکز انتشارات تهران، ، "ایران مسکونی فضاهای و شهری طراحی های روش و اصول " ، 1369 محمود؛ توسلی، [28]

 152 ص مسکن، وزارت شهرسازی

 همان  زندی ؛ فرانک مهری، منا [32و ] [29]

 ؛همان حسین ، یار فرّخ [33و ] [30]

-192 شماره شماره ا،نم دانش ماهنامه ، "پایداری سمت به دیگر رویکردی اصفهان در پناه خاک بناهای " ، 1390 مقدی؛ خدابخشیان، [31]

 158-159،ص 191

 تهران، "، ) معماری در طراحی استراتژیهای ( اقلیمی طراحی نور و باد خورشید، " 1386 سعید؛  آقائی، ؛زد . جی براون، ؛مارک دکی، [34]

 هنر گنج انتشارات

 سراج ، همان مهدیزاده دکترفاطمه ، نژاد وکیلی رزا دکتر [43و ] [35]

 فیض محمد قبادیان، دوحی ترجمه ، "ساختمان در انرژی کاربرد اجرایی و نظری اصول اقلیمی، طراحی "دونالد ؛ لبز، کنت؛  سون،توا [36]

 116  ص ، 1391 تهران، دانشکده انتشارات مهدوی،

 124 ص ، هرانت دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه ، تهران ، "ایران سنتی ابنیه اقلیمی بررسی "، 1384 ؛ وحید ، قبادیان . [37]

 ؛همان حسین ، یار فرّخ [44و ] [38]

 [39] Mehdizadeh Seradj, F. 2008, ''Using Natural Resources for Ventilation: Teh Applicaticn of Bodgirs 

inpreservation'', APT Bulletin, Vol. 4, NO. 4, : 39-46 

 همانزهرا؛ خاشعی، [40]

 104 ص ، انتشارات و چاپ مرکز بهشتی، شهید دانشگاه: ،تهران "اقلیمی طراحی اقلیمی دانش " 1392 ؛ منصوره طاهباز، [41]

 229 ص اول، چاپ دانشگاهی، نشر تهران، ،"ایران مهندسی شاهکار بادگیر " ، 1378 مهدی؛ نژاد، بهادری [42]

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 حسن حاج خانه موردی ی مطالعه ،"اصفهان تاریخی های خانه در انرژی مصرف کاهش بر پنجره اثر " ، 1390 مرجان؛ شهیدی، ابن [45]

 164  ص 191-192 شماره نما، دانش ماهنامه ها، قزوینی -غفوری

 ؛همان منصوره طاهباز،[ 46]

 همایش پنجمین ،"ختمانسا برودتی بادهای بر آنها تاثیر تعیین و ساختمانی های سایبان بررسی" ، 1385 قنبرعلی؛ زاده، شیخ [48و ] [47]

 5 و2 ص ساختمان، در سوخت مصرف سازی بهینه

 25 ص سمت، انتشارات ،"نور روبه های پنجره ارسی، "، 1384 زهرا؛ رهنورد، مهدی؛ امرایی، [49]

 واحد اسالمی، هنر دانشگاه تبریز، نژاد، کی محمدعلی آذری، رحمان ی ترجمه ،"زیست محیط کنترل های سیستم" ، 1382 فولد؛ مور، [50]

 335 ص تبریز،

 ع کاشانطرح جام( 2)جدول  [51]

[52] www.irimo.ir سایت ایران هواشناسی سازمان 

 . تهران دانشگاه انتشارات مؤسسه ، "پایدار توسعه با ازهمس مسکن توسعه "1388 ؛  محمدمهدی ،محمودی  ( 3-2-1شکل  )[53]

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.irimo.ir/
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

