
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

 
 
 
 

1 

 

 

 

 بررسی اصول پایداری در بناهای سنتی اقلیم گرم و مرطوب ایران

 سنتی با محوریت بازارهای 

 1 شهرزاد اعتمادی

 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، عضو هیات علمی
etemadi@daneshpajoohan.ac.ir 

 فائزه نصوحی

 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، دانشجوی کارشناسی
faezehnosoohi@yahoo.com 

 فرد محمد آرمان

 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، دانشجوی کارشناسی
@gmail.com7697m.arman 

 چكیده 

وون دیگلر عوامل  وونلا واما متأسفانه عدم توجه به این اصول  ،بناهای سنتی ایران از دیرباز پاسخگوی اصول معماری پایدار بوده است

ند متناسب عماری ارزشممپیکرۀ فرسوده و ناپایدار از بناها به جا وذاشته است. کشور ایران دارای مناطق آب و هوایی مختلفی است که 

اص ا به خود اختصلرخلیج فارس و دریای عمان  حاشیه شمالی ازداراست. معماری اقلیم ورم و مرطوب که بخش وسیعی با هر اقلیم را 

هلای شلاخ  ن رو استخراجاز ای .های سنتی این مناطق از بین رفته استتوجهی قرار ورفته و اکثر بافتهای اخیر مورد بیداده، در سال

 یابد.اقلیم ضرورت می کلی به عنوان اصول پایداری در این

ولرم و مرطلوب پرداختله  پایداری در اقللیمای به بررسی اصول توصیفی و با مرور منابع کتابخانه -رو، به روش تحلیلیدر پژوهش پیش

پاسخگوی هترین بناهای شهری که از دیرباز بازارهای سنتی به عنوان یکی از م تر این اصول درتر و دقیقشده و در ادامه با بررسی عمیق

ملورد بررسلی قلرار  ،باشلدهلا ملیی انسانتبادالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است و عملکرد آنها پاسخگوی نیازهای روزمره

 ورفته است.

                                                           
 نويسنده مسئول - 1
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تلابش  ز:جللوویری ازهلای سلنتی بله ویلژه بازارهلا عبارتنلد انتایج حاصله حاکی از آن است که اصول کلی معماری پایدار حاکم بر بنا

ایجلاد ، ازاربلایجلاد هلوای موبلور در طلول روز در ، ایجاد کوران هوا جهت کاهش رطوبت بناهلا در طلول روز، یم نور خورشیدمستق

یجلاد ا، مصلر  حلداق  انلر ی ی از ورود هلوای ولرم و ولرد و ربلار، جللوویر، محیوی مناسب برای حرکت علابرین  در طلول روز

 .انریزش باراز  به منظورجلوویریها شامدوی جلوی حجرهیپ، و تهویهجهت تأمین نور  هابازشوهای وسیع در زیر طاق

  

  .ی سنتیهامعماری پایدار، بازار، ورم و مرطوب، بنا:  های كلیدیواژه

 

 مقدمه:

ر دتوجه به اصول پایداری براساس شرایط محیوی از دیرباز 

ین اجایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و نظر معماران از 

ران ای مهم از ماندواری جندین و جند ساله ی بناهای سنتی  در

 به ویژه در معماری بازار ها قاب  مشاهده است.

ر ددر عصر صنعت و تکنولو ی با توجه به پیشرفت های سریع 

ظر نمعماری نوین نیز توجه به این اصول پایداری ضروری به 

سی این رو در پژوهش پیش رو سعی شدر تا با برر می رسد.از

ار شرایط اقلیمی و عوام  مهم پایداری بنا های سنتی راهک

ید هایی جهت بهینه سازی بنا در حوزه  معاصر و به روش جد

 در معماری نوین ارایه شود.

البته بازوشت به شیوه های ساختمانی وذشته به نظر امکان 

 ی زندوی وذشتگان جوابگویشد و مسلما نحوه پذیر نمی با

بود. اما برداشت، تحقیق  و تفح   نخواهد ما امروز زندوی

در این زمینه می تواندراهنما و راه وشای معماران در مسیر 

معماری نوین باشد؛ همچنان که در کشور های پیشرفته نیز 

موالعات وسیعی در مورد شرایط اقلیمی صورت می ویرد. در 

به پیشینه ی طوالنی و وسترده یمعماری کشور ما نیز با توجه 

زمینه ورا و کاربردی تحقیق  و موالعه در این زمینه الزم و 

 ضروری به نظر نی سرد.

ری سیاهمواره بیان شده که در تجربه، منوق نهفته است و در ب

 ده یااز اصول طراحی و روش های اجرای پیشینیان ما استق

ه کود ته باید عنوان شبهینه از اقلیم قاب  مشاهده است. الب

بادویری و آموزش از معماری سنتی تقلید از شک  های 

 وودشته نیست بلکه باید  منوق شک  های وذشته را آموخت 

 (11،1390،)قبادیانبه کار برد.

در پژوهش های انجام شده تاکنون بیشتر در زمینه تفح  در 

ین بازار های اقلیم ورم و خشک با توجه به پهنای جغرافیای ا

که از این رو در این پزوهش سعی بر  است. هاقلیم پرداخته شد

برسی بازار ها در اقلیم ورم و مرطوب با توجه به رونق 

اقتصادی این منوقه از لحاظ موقعیت بازار های جهانی و 
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مجاورت با آب های خلیج فارس و دریای عمان پرداخته شده 

 است.

 

 روش پژوهش:

ز ااین پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با موالعه ی تعدادی 

ار قر مورد موالعه بازار های سنتیکتب معماری و اقلیم شناسی 

ن و ای مدرآن با بازار ه و تحلی   مقایسهدر ادامه به  و  ورفته

 است. پرداخته شدهامروزی 

 مبانی نظری تحقیق:

 اقلیم:

ه ی و هوا(از کلم عربی اقلیم به معنای )آب ریشه ی کلمه ی

 (9،1390 اخترکاوان)ورفته شده است. (klimaیونانی کلیما )

نا ی معاهای فارسی نیز این کلمه ناحیه یا منوقه در لغت نامه 

شده است که از لحاظ آب و هوا و سایر اوضار و احوال 

 طبیعی از مناطق دیگر متمایز باشد.

یگر د عبارت اقلیم تابع مکان است و به زمان بستکی ندارد؛ به

ه هر بار از اقلیم یک ناحبه سخن وفته شود، منظور مجموع

 جوی در منوقه است که با تغییر شرابط خاص مربوط طشرای

ی  تشک را به هر ناحیه همراه با تغییرات  زمانی،اقلیم آن ناحیه

 (10،1384شکیبایی،قربانیان،.)می دهند

 ویجکی و به طور کلی اقلیم عبارت است از تاثیر عوام  فیزی

یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک مح  را تشکی  می 

 .(1393هاشمی،)دهد

صاحب نظران نسبت به تقسیم بندی اقلیم جهان و منوقه 

 ظریها نواه های مختلفی را بیان کرده اند که از میان آن هددی

ی کوپن دانشمند اتریشی مقول واقع شده است که بر این 

 قیاسمنوار نباتات، پنج وونه در اساس بر پایه ی رشد و نمو 

 جهانی معرفی می شود:

 اقلیم بارانی و استوایی-1

 اقلیم ورم و خشک-2

 اقلیم ورم و معندل-3

 اقلیم سرد و برفی-4

 اقلیم قوبی-5

 

 درجه عرض جغرافیایی شمالی در 40و  25کشور ایران بین 

ت عی اساز نظر ارتفار، فالت مرتفو نیز  نقوه ورم قرار دارد 

متر  475یا رالبا بیشتر از ره ارتفار اکثر سووح آن از سوح دک

 است.

در مورد تقسیمات اقلیمی ایران و با توجه به وجود دو حوزه ی 

بزرگ آب )خلیج فارس و دریای عمان( و همچنین به دلی  

ی قرار ویری آن  رشته کوه های البرز و زاورس و نحوهوجود 
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شکیبا )مورح کرده اند.ها، دانشمندان نظرات مختلفی را 

 (11،1384منش،قربانیان،

در میان دانشمندان دکتر حسن ونجی با تغییر در نظریه ی 

اقلیم  4کوپن بر اساس  عوارض جغرافیایی کشور،ایران  را به 

 تقسیم می کند:

 مرطوب)سواح  جنوبی دریای خزر(معتدل  -1

 سرد و برفی)کوهستان های رربی(-2

ه ورم و خشک)فالت و مرکز شام  دو قسمت بیابانی و نیم-3

 بیابانی(

 ورم و مرطوب)سواح  جنوبی کشور(-4

 

 

 

 

 

 تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری:

با توجه به شک  ویری و ترکیب معماری بومی مناطق مختلف 

یابیم ویژوی های مختلف هر یک از این اقلیم ها ایران در می 

تاثیر فراانی در شک  ویری شهر ها و ترکیب معماری این 

مناطق داشته اند. بنابراین تایین دقیق حوزه های اقلیمی در 

سوح کشور و روستایی به مشخصات اقلیمی مناطق مختلف در 

ارایه ی طرح های مناسب و هماهنگ با هر اقلیم هر منوقه 

 (85،92،)کسمائیمیت فراوانی دارد.اه

رای بوب ، اقلیم ورم و مرطاز میان چهار اقلیم موجود در ایران

 رسیواکاوی در این پژوهش انتخاب وردید که در ادامه به بر

 .ه میشودپرداخت معماری این اقلیمعوام  موثر در 

 

 معماری بومی-1

 معماری ایران از اصول و ارزش هایی که از وذشتگان این

ه سرزمین در معماری بنا های آن زمان به کار می بردند ک

 ند.ریشه در اعتقادات و باور های معنوی داشته پیروی می ک

 : پهنه بندی اقلیمی ایران1 شک 

 (1357)منبع:پاکدامن 
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 ووا هدر مناطق ورم و مرطوب، مقابله با ورما و رطوبت زیاد 

ی برقراری جریان دایم سبر این اسا ز اهمیت است.ئخاک حا

ر دی معماری هوا در بیرون و داخ  ساختمان ها از ضرورت ها

سی این مناطق محسوب می شود.از این رو در این بخش به برر

کلی معماری بومی این منوقه که همسازی خوبی با شرایط 

 اقلیمی دارند پرداخته شده است.

اصولی که در معماری بومی رعایت می شود، فرمی است که 

حرارت را در زمستان از دست بدهد و در کمترین مقدار 

 حیطو م تابش آفتابتابستان نیز کمترین مقدار حرارت را از 

 (116،1392کسمائی،)اطرا  دریافت کند.

ر اد تابش آفتاب ددر مناطق ورم و مرطوب به دلی  شدت زی

تمان باید کشیده و به شک  سمت شرق و ررب، فرم ساخ

 از رربی درآید.این فرم ر شرقیومکعب مستوی  در امتداد مح

 نظر ایجاد کوران در ساختمان و کاهش رطوبت هوای داخلی

 (124،1392کسمائی، .)نیز بسیار مناسب است

 

 

اصول طراحی  اقلیمی در مناطق گرم و -2

 رطوب:م

 

 بافت شهری:-1-2

بهترین روش برای مقابله با شرایط سخت آب و هوایی در این 

از جریان باد د سایه و استفاده امنوقه، ایج

 (70،1390قبادیان،.)است

ری نیمه متراکم، بافت روستایی نسبتا باز و وسترش بافت شه

روستا های ساحلی در امتداد سواح  از ویژوی های بافت 

استفاده از بافت متراکم و نیمه  شهری این ناحیه می باشد.

.... بردن ساختمان ها امکان متراکم جهت دفع رطوب هوا 

در پیرامون آن ها فراهم می کند. همچنین شهر وردش هوا را 

بافت هایی که کمی از ساح  دورتر هستند، بافتی شبیه به 

 حصور تر می شوند.مناطق مرکزی کشور دارند و فضاها م

 

 

 

  مصالح كاربردی و بوم آورد:-2-2

در مناطق ورم و مرطوب که میزان نوسان روزانه ی دما کم 

و بدون ظرفیت  ی زیاداست، مصالحی با مقاومت حرارت

 حرارتی، مناسب ترین نور مصالح ساختمانی است

از این رو بهترین نور مصالح  در این مناطق .(114،1392کسمائی)

جوب می باشد چرا که انتقال چوب کند است و حرارت 

جذب شده در طول روز با وزش نسیمی خنک در شب از بین 

برای بام ها، در ها می رود.اما مصالح چوبی در این منوقه تنها 

و پنجره ها استفاده می شود، زیرا مقدار آن به دلی  پوشش 
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ویاهی اندک منوقه کم می باشد.  از این رو از تیر ها چوبی 

برای اجرای سقف استفاده می نمایند و سپس  آن را با یک 

الیه ی حصیر و در نهایت با پوششی از کاه و  می پوشانند تا 

و  )شکیبا منشجلوویری به عم  آید حرارتی ناق  از تبادل

 .(112،1384قربانیان

 

 جهت گیری ساختمان:-3-2

 انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی

میزان نیاز به فضاهای خصوصی، کاهش صدا و دو  زمین،

 (125،1392،کسمائی)عام  باد و تابش آفتاب بستگی دارد.

تابش آفتاب در فص  فیلیکس مارپوتین با محاسبه ی شدت 

 های مختلف نتایج زیر را بدست آورده است:

ان برای ایجاد بهترین شرایط حرارتی در داخ  ساختم-1-3-2

 باید نمای اصلی ساختمان رو به جنوب باشد.

اور چه نمای های جنوب شرقی و جنوب رربی -2-3-2

آفتاب را به طور یکنواخت تر دربافت می کنند ولی در 

 .وندشر و در زمستان سردتر از نمای جنوبی می تابستان ورم ت

دیوار های شرقی و رربی در تابستان ورم تر و در -3-3-2

زمستان سردتر از دیئار های جنوبی و جنوب رربی می 

 (همانشوند.)

 جهت ویری ساختمان در اقلیم ورم و مرطوب :2شک  

 (1392،127منبع :کسمائی )

 

 بادگیر:-4-2

ز اریا د دریا برای استفاده از نسیم خنک در مناطق نزدیکتر به 

 بادویرهای بزرگ استفاده می شده است.

 

 بندر لنگه،استان هرمزوانبادویرها در : 3شک  

 ( www.tourismiran.blog.ir)منبع:

 :پنجره ها و باز شو ها-5-2

و طبیعی در درون فضا  برای به وجود آوردن تهویه ی دائمی

ها وجود پنجره در جهت رو و پشت به باد الزم است. ترکیب 

ت مفضا ها بصورت باز و وسترده ، ایجاد فضا های باز در دوس
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ا برای ورود و تخلیه ی هوا و وجود فضاهای آزاد بین هاتاق 

ساختمان ها به تهویه ی خوب کمک می 

همچنین در این منوقه استفاده از در ها و (1391پوردیهیمی،)کند.

پنجره های بزرگ بسیار سودمند است.زیرا این باز شو ها نه 

تنها میزان تهویه ی طبیعی را افزایش می دهند بلکه باعث 

ای داخلی هنگام عصر و شب نیز می وش دمای ههکا

 (130،1392،کسمائی)شوند.

 

 حیاط مركزی:-6-2

ط مرکزی و نیمه درون ورا می حیاساختمان های این اقلیم با 

فرق عمده این ساختمان های حیاط  .(130،1392،کسمائی)باشند

مرکزی با ابنیه ی مشابه در مناطق فالت مرکزی ایران در این 

است که با وجود ان که این ساختمان های درون ورا می 

باشد، ولی ارتباط انها با فضای خارج کامال بسته نیست و 

وسیع رو به فضای کوچه و  و مرتفع و ایوان ها پنجره های بلند

یا میدان در طبقات دوم و خصوصا سوم ساختمان 

(73،190)قبادیان،دارند

 

 عمارت خانه ی فکری، بندر لنگه: 4شک  

 ( www.mashreghnews.ir)منبع:
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 اقلیم گرم و مرطوببررسی ساختمان سنتی در : 1جدول 

 (منبع:نگارنده)

 

 

 

 ساختمان بازار در اقلیم های مختلف ایران:5 شکل

 (183،1390قبادیان،منبع: )

 

اصول معماری پایدار در بازار های اقلیم گرم و 

 مرطوب:

 

یملی یط محیولی و اقلاری سنتی بازار ها با توجه به شلرادر معم

مخاطرات طبیعی محار  خاص هرمکان تهمیدات ویژه ای برا ی

ز ااندیشیده می شده است. در اقلیم ورم و مرطلوب ایلران نیلز 

د کله در نظلر همین دست عوام  طبیعلی وجلود داشلته و دارنل

 د.  آرامش انسان در فضای بازار هستنمعماران این عوام  مح

مل  در یک جمع بندی کلی موارد زیر را  میتوان به عنلوان عوا

 کرد: مخ  آسایش در حیط بازار مورح

ایجلاد کلوران و و شلید ورجلوویری از تابش مستقیم نور خ-1

 وای موبور در طول روزه

 ایجاد محیط مناسب برای حرکت عابرین-2

 جلوویری از ورود ورد و ربار-3

  مصر  بهینه انر ی-4

 

آسلایش در  طدر این کرانه ی ورم و مرطوب فراهم نمودن شرای

بازار مستلزم ممانعت از تابش مستقیم آفتاب ورم و سوزان است؛ 

لذا مشاهده می شود که راسته های بلازار در کرانله هلای جنلوبی 

کشور دارای سایه بان های مرتفعی هستند و با تمهیدات مختللف 

 اقیم                   ورم و مرطوب

 مصالح          ظرفیت حرارتی کم نور

 نور پالن                     وسترده

 جهت قرار ویری    جنوب تا جنوب شرقی

 تعداد پنجره                  متوسط

 میزان تهویه طبیعی       کم تا زیاد

 بافت محموعه                پراکنده
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سعی شده که از حلداکثر جریلان هلوا جهلت تهویله و جابجلایی 

 ه شود.هوای مرطوب و سنگین استفاد

ا پارچلله سللایبان بللاالی راسللته هللای بللازار معمللوال حصللیر و یلل 

ر، بندر لنگله بته در بعضی بازار ها مانند بازار قدیم بوشهلااست.

بان هایی ماننلد تیلر چلوبی و مصلالح بنلایی و خرمشهر از سایه 

استفاده وردیده اسلت. سلایبان هلای حصلیری در علین ایجلاد 

ویه و جابجایی هوا در راسته های بازار سایه، مانعی در جهت ته

نیستند. در راسته هایی که با مصالح با دوام تر پوشش شده اند، 

ق ها راسلته هلاو بلام هلا وجلود بین طایک بازشوی سرتاسری 

و جابجایی عمودی هوا بله صلورت طبیعلی صلورت ملی  دارد

ویللرد. بلله عللالوه راسللته هللای بللازار در جنللوب کشللور کللم و 

نملی کنلدو للذا از دو انتهلای  زصلدمتر تجلاو کثر از چنلداحد

بازار نیز تهئیه صورت میگیرد. بدین ترتیلب بلا ایجلاد  راسته ی

سایه و کوران هوا، شرایط زیست اقلیمی در داخ  بازار نسلبت 

بلله خللاره، بلله محللدوده آسللایش انسللان نزدیللک تللر مللی 

 (181،1390.)قبادیان،باشد

 

 د بلودهنیز بسیار سودمندر این بنا استفاده از پنجره های بزرگ 

 ران واست البته به وونه ای که در برابر تابش آفتلاب، نفلوب بلا

 (130،1392،کسمائی)حسرات محافظت شود. 

البته در برخی بازار ها مث  بازار عرب ها در شهرک سفین که 

ه هوا یبا پالنی سلیبی شک  و با بتن ساخته شده اند، جهت تهو

سقف مغازه و تاق راسته بازار فاصله ای ن نور، بین تاق یا یو تام

سانتی متر به صورت منافذی تعبیه وردید که وجود  75حدود 

سایه بان مرتفع سقف و منافذ زیر آن باعث کاهش درجه 

ایش تا حد قاب  قبولی حرارت و فراهم نمودن شرایط آس

 (380،1394،شاطریان)وردیده است.

 

 سفین)عرب ها(کیش زارباامین نور و تهویه در تنحوه : 6شک  

 (www.makanbin.com )منبع:

 

این بنا و ایجاد تهویه و هوای مناسب در فضای بازار؛ ساخت  با

این نکته مشخ  میشود که علی رقم استفاده از مصالح سخت 
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و ریر بومی نیز می توان با استفاد ه ی بهینه از وشلودوی هلا و 

 پنجره ها فضایی متبور ایجاد کرد.

  

 کیش )عرب ها( فینستهویه هوا در بازار  دیاورام  :7شک  

 (منبع:نگارنده)

 

 برای ایجاد هوای موبور و فضلای مناسلب در بلازار هلا میلزان

 انر ی جذب شده توسط دیوار ها نیز قاب  توجه است.

مقدار انر ی خورشیدی جذب شلده در دیلوار هلای خلارجی 

ساختمان، به رنگ سوح خارجی دیوار های آن بسلتگی دارد. 

درصللد از انللر ی  15سللووح سللفید و بللراق فقللط حللدود 

خورشللیدی موجللود را جللذب مللی کننللد، سللووح کللرم یللا 

درصلد و رنلگ هلای تیلره  50تلا  40خاکستری روشن حدود 

درصد انر ی  70تا  60رمز حدود مانند خاکستری تیره،سبز و ق

در بلازار هلای  (110،1382کسمائی)خورشید را دریافت می کنند.

سنتی معموال رنگ دیواره های بیرونی و در تماس با خورشلید 

به رنک آجر یا همان کرم رنگ است و جذب دملایی حلدود 

در جه سانتی وراد را انجلام ملی دهلد. البتله بلا ایجلاد  50تا 40

تهویه موبور در فضای داخلی بلازار، میتلوان اثلر کوران هوا و 

از طرفی ارتفار بلنلد سلقف  ا به حداق  رساند.این جذب دما ر

راسللته ی بللازار و وشللودوی هللای موجللود و تهویلله و جریللان 

مناسللب هللوا، بلله وللرد ربللار و آلللودوی اجللازه ی بللرهم زدن 

 آرامش انسان در بازار را نمی دهد. 

اس آرامش که با خللق محیولی این شرایط محیوی و این احس

متبور برای انسان تعبیه شده است؛ یلک فضلای عبلوری بسلیار 

ا ز آنجامناسب برای عبور و مرور افراد از بازار فراهم می کند. 

د، متص  ملی شل عمومیکه امتداد بسیاری از بازار ها به میدان 

یفلا بازار نقش راه میان بر از یک بخش به بخش دیگلر را نیلز ا

 .(380،1394،)شاطریان است می کرده

یژولی پس ایجاد محیوی مناسب برای عبور و مرور از دیگر و 

ر هلا اما در معماری امروزه ی بلازاهای محیط بازار بوده است. 

از  در این اقلیم؛ با وجود صر  هزینله هلای فلراوان و اسلتفاده

ه سیستم های پیشرفته، ایجاد فضلایی بلا تهویله مناسلب هنلوز بل

 صورت نگرفته است.شک  مناسب 

 برای مثال بازار های جدید التاسیس مرجلان و پلردیس بلا وجلود

ث مح  احلدا هیچ وونه تناسبی با اقلیم، صر  هزینه های فراوان

نداشته و حداق  در شش ماه ورم سلال نملی تواننلد شلرایط  خود

 .مولوبی را برای بازدید کنندوان فراهم کنند
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بل  های خنک کننده تا حلد قا تمسیستهویه با  1 در بازار پردیس

قبولی انجام شده است اما در صورت بروز نقل  در ایلن سیسلتم 

ه کلها، آسایش این بازار به هم خواهد ریخت. الزم به بکر است 

طراحی بازار پلردیس کلیش توسلط معملاران فرانسلوی صلورت 

 ورفته است.

 

 جزیره ی کیش  1: بازار پردیس 10و9)شک  

 (www.seeiran.ir )منبع:

 

 )فضلای خلالی( voidبا ایجاد فضلا هلای  2البته در بازار پردیس 

مانند و ایجاد وشودوی های بزرگ بین سالن ها و بین راسلته هلا 

مرتع ولردد، کله  1سعی شد که مشکالت تهویه در بازار پردیس 

 انجام شد. این کار تا حد قاب  قبولی

 

 کیشجزیره   2: بازار پردیس11و10شک  

 (www.pcparsi.com )منبع:
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چ ان هلیدر بازار مرجان نیز راسته ها کامال سر پوشیده بوده و امکل

وونه تهویه ی هوا وجلود نلدارد. در نتیجله در فصلول ولرم سلال 

 طول راسته ها ورم و مرطوب بوده و جز داخل  مغلازه هلا کله بلا

کولر وازی خنک می شوند، بقیله ی فضلای بلازار بلرای بازدیلد 

کنندوان ریر قاب  تحم  خواهد بود. و در صورت بلروز مشلک  

ز در سیستم های تهویه هوا، حضور در فضای داخلی مغلازه هلا نیل

 طاقت فرسا خواهد بود.

 

 )شک : بازار مرجان جزیره ی کیش(

 (www.makanbin.com:)منبع

 پیشنهادات:راهكار ها و 

 ده از تجربلههمانوور که در مقدمه ی پژوهش اشاره شلد،آموزش معملاری سلنتی بله معنلای تقلیلد از آن نیسلت. بلکله بلا هلد  اسلتفا

در  رطلوبمقلیم ولرم و ااز این رو به منظور کمک و ارتقای معماری بازار های در  وذشتگان با استفاده از مواد و مصالح روز دنیاست.

 ی از این قبی  اشاره خواهیم کرد:انتها به موارد

  ی شوندماستفاده از مصالح مقاوم در برابر جذب حرارت علی الخصوص چوب ها و مصالح چوبی که به صورت صنعتی تولید 

 وسترش وشودوی ها و افزایش اندازه ی آن ها 

 ایجاد سایبان های متحرک به منظور ایجاد کوران هوا در فضاهای کناری بازار 

  های جریان یافتن و انتقال هوا در راسته بازار هاایجاد راه 

 ارتفار دادن به سقف ها 

   ایجاد حیاط مرکزی و حتی استفاده از فضا های باز مانندvoid 

  استفاده از رنگ های روشن و با جنس های خاض برای پایین آوردن جذب حرارت از محیط اطرا 

 ابرین  بازدید کنندوانایجاد مسیر حرکت خوانا و مشخ  برای عبور و مرور ع 

 انتخاب جهت مناسب جغرافیایی برای ساخت بنا 
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 بحث و نتیجه گیری:

،خیس ورم و مرطوب مهمترین عام  ناراحتی انسان در مناطقو بر اساس موالعات انجام ورفته توسط پژوهشگران پیشیشن، به طور کلی 

 این مناطق است. ماندن پوست بدن است که خود ناشی از رطوبت زیاد هوای

به شمار می  مترین مسالهنند وذشته، کماکان مهاز این رو ایجاد تهویه مناسب در هر مکان، به خصوص در معماری بازار ها در عصر نوین، هما

یشی، اسلتفاده امایشی و سرمروز تهویه هوا و سیستم های ورعالوه بر استفاده از سیستم های برود. برای رسیدن به این مهم باید توجه شود که 

 ک  در وسلای ی بهینه و خالقانه از فضا صورت ویرد تا مناسب ترین محیط برای حضور انسان فلراهم شلود. چلرا کله در صلورت بلروز مشل

ه کله بله ایلن نکتل پیشرفته و مدرن، حضور در محیط های کامال سربسته مث  بازار در این اقلیم سخت و طاقت فرسلا خواهلد بلود. پلس توجله

 باشد. عماری و صنعت ساختمان باید متناسب با هر اقلیم و راه کار های مقابله با عوام  تاثیر وذار در آن مح پیشرفت م

 شود. یز رعایت میضاعقه ی انسان، دو عام  پایداری و سازواری بنا با محیط اطرا  ن الوه بر فراهم ساختن محیوی مناسباز این رو ع

 

 

 

 

 منابع:

 1390،چاپ هفتم موسسه انتشارات دانشگاه تهران تهران: اقلیمی ابنیه سنتی ایران،قبادیان،وحید،بررسی (1

 1392،نشر خاک تهران: کسمائی،مرتضی،اقلیم و معماری،(2

 1384طحان، تهران: تنظیم شرایط محیوی جلد دوم، مهشید، قربانیان، شکیبامنش،امیر،(3

 1390کلهر، : ن،تهراناخترکاوان،مهدی،تنظیم شرایط همساز با بوم اقلیم ایرا(4
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 1394سیمای دانش، تهران: اقلیم و معماری ایران،رضا،  ،شاطريان(5

 1394صانعی شهمیرزادی، تهران: ،1هاشمی، سید یوسف، تنظیم شرایط محیوی(6

 منابع اینترنتی:

7)-1b8%d7%a8%d2%b8%d7%a8%d8%a8%http://www.makanbin.com/hormozgan/?place=%d 

4b8%c%d8db%9%%da%a-9%86c%d8db%9%81%d5%b8%d% 

8) http://www.makanbin.com/hormozgan/?place=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-

%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4 

9) http://www.pcparsi.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-

%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-

%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-3288.html 

10)-1B8%D9%88%AA%D8%n.com/%D9j17mvade6mcbuhcsd4----http://xn 

-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%%D-9%88%D-4B8%C%D8DB%9%DA%A%

4B8%C%D8%DB9%%DA%A-2-3B8%C%D8%AF%DB8%D1%B8%BE%D9%D%/ 

11)-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%http://seeiran.ir/%D 

1-3B8%C%D8%AF%DB8%D1%B8%BE%D9%D%/ 

12)-1B8%D7%A8%D2%B8%D7%A8%D8%A8%d.net/%D87hi6mcvj5----http://xn 

4B8%C%D8DB%9%%DA%A-1-3B8%C%D8AF%DB%8%D1%B8%BE%D9%D% 

13) 

C%D8DB%9%88%D7%A8%D5%B8%AA%D8%/%D311636http://www.mashreghnews.ir/fa/news/

-9%87D9%86%D7%D8%DD%D8%%D-DD8%D1%D8%D7%D8%D9%85%D9%D8%%D-1D8%
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http://www.makanbin.com/hormozgan/?place=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://www.makanbin.com/hormozgan/?place=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://www.makanbin.com/hormozgan/?place=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
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http://www.pcparsi.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-3288.html
http://www.pcparsi.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-3288.html
http://www.pcparsi.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-3288.html
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