
 

 

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


 

 

 

 دامغان شهر تاریخی بافت معماری همساز با اقلیم

  ، احمد ارجمند رحیم رهنما محمد

 rahnama@um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 

 arjmand1414@gmail.comدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،  دانشگاه فردوسی مشهد،

 چکیده

 کاربری ،فرم دارای و متفاوت های اقلیم با مختلف اقوام میان در بشر فرهنگی دستاوردهای بزرگترین از یکی عنوان به معماری
 فراهم به نسبت محیط با سازگاری و مختلف عناصر در یکپارچگی و وحدت ایجاد با است نموده تالش که است گوناگون های رنگ و ها

 های نمونه اجرای طریق از اش جغرافیائی موقعیت اساس بر ساختمان ایران سنتی معماری در . نماید اقدام ساکنین آسایش آوردن
  ، ها اجرای زیرزمین  ، منطقه هر با متناسب های بان سایه ایجاد  ، آفتاب مستقیم تابش برابر در خارجی سطوح کاهش ، سقف مختلف
 داخلی فضای در را آسایش شرایط بهترین که کند می مقابله خارج محیط با چنان ساختمان برای مناسب مصالح انتخاب و مرکزی حیاط
تاثیر اقلیم بر معماری بافت تاریخی  نحوه ، است شده تحقیق سعی این در . سازد می پذیر امکان امروزی های تکنولوژی از استفاده بدون

 بکار ها و مصالح تکنیک ، روشها بنابراین،  .معرفی نماید و شناسائی را (محیط شهر از جمله معابر و محیط درونی ساختمان)شهر دامغان
 با همساز معماری طراحی به تشویق را معاصر معماران معرفی نموده تا المقدور حتی را خشک و گرم اقلیم این معماری خلق در شده برده
 پژوهش، این در رفته کار به تحقیق روش. نماید امروزی ساختمانهای و بناها طراحی در منطقه هر طبیعی منابع از بهینه استفاده و اقلیم

 آوری جمع تکنیکهای دیگر از .میباشد اسنادی و کتابخانه ای مطالعات بر مبتنی داده ها جمع آوری روش  .باشد می تحلیلی – توصیفی

 .باشد می مطالعه مورد محدوده راه و شهرسازی و ساکنین با کارشناسان ادارات شهرداری، میراث فرهنگی، مصاحبه و مشاهده داده ها

 دامغانشهرتاریخی  بافت ، بومی مصالح ، ساخت های تکنیک ، اقلیم با همساز معماری ، سنتی معماری : کلیدی کلمات

  

                                                           
 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد-  

 3322190 012شماره تماس -فردوسی مشهد دانشگاه -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری -  
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مقدمه -1

 های شیوه بومآورد، مصالح محل، هوایی و آب شرایط با ارتباط در که هستند ها خانه بومی، معماری های نمونه زیباترین و اصیلترین

 با هماهنگی کنار در گذشته معماری محصول. ( 2007: 1816سوزن،) اند گرفته شکل منطقه هر فرهنگ و سنت زندگی، سبک ساخت،

 امروز ی ها ساختمان طراحی تقلیدی فرآیندهای اما  بوده، جامعه هویت کننده بیان و کاربران آسایش حفظ دنیال به محیطی شرایط

 به را معاصر های خانه در هویت بحران ساکنان، اصیل زندگی شیوه و جمعی و فردی خاطرات فرهنگی، هویتی، ارزشهای به توجه بدون
 ای هوشمندانه طراحی سنتی، های خانه کالبدی ساختار اینکه به توجه با  کلی، بررسی یک در. (2011: 511،احمدآلی)است داشته همراه

 ایجاد طریق از تا اند میکرده تالش مکان و زمان هر در بومی واحدهای این سازندگان و اند داشته زیست محیط و انسان منافع خدمت در
 146،بسیاگو) دهند سوق شدن انسانی جهت در را زندگی فضاهای، معماری فرم و فرهنگ زیست، محیط بین دوستانه ای رابطه

 بطور که (.2011: 610همکاران، و باران)برد نام پایدار محیطی زیست طراحی های سیستم بعنوان بناها این طراحی اصول از میتوان(.1999:

عاملی محدود کننده در در طول تاریخ همواره  (.الف ، 1387 حائری،) است بوده برخوردار ای ویژه جایگاه از ایران تمدن در خانه خاص

طراحی ساختمان وجود داشته که عبارت است از آوردن نور و هوای مناسب به درون یک فضای بسته، به شیوه ای که ساکنن آن فضا 

با توجه به نوع آب و هوا، و حدود دانش فنی خود به این مشکل،  هر جامعه یا فرهنگ. مصون بمانند از اثرات جنبی عوامل خارجی

معمار معاصر نیز با این مسئله مواجه است ولی او می تواند در ادامه تجارب و پیشرفتهای متمادی که در طول تاریخ .ده استپاسخ دا

ر عنص (، مقدمه 83 تنظیم شریط محیطی،. )معماری صورت گرفته است از دانسته های خود به شیوه ای مناسب تر بهره برداری کند

، مرجان ترابی لنگریو  اسماعیل ،نوشین زاده. )ایجاد معماری پایدار داشته است در نقشی موثر ب درحیاط مرکزی درخانه های سنتیآ

محیط گام برداشته و سعی کرده که معماری و شهرسازی همساز با انسان همواره در طول تاریخ، در جهت ایجاد ارتباط با  .( :   83 

ایران، توجه به محیط و اقلیم رفته رفته کاسته شد و به دنبال آن معماری و شهرسازی با با ورود انقالب صنعتی به . اقلیم ایجاد کند

مسأله ای که امروزه شهرهای کهن با آن رو به رو هستند، عدم شناخت . شکلی بیگانه و بدون در نظرگرفتن شرایط محیطی ایجاد شد

مریم السادات علوی  و هاجر،مجاهدی  ) .شهری این مناطق استکافی از ویژگی ها و اهمیت ارزشهای نهفته در معماری و بافت های 

 شکل منطقه آن سیاسی و تاریخی اجتماعی، محیطی، فرهنگی، خاستگاههای ثیرتا تحت منطقه، هر در زیستی فضاهای ( :  83  ،نژاد
 جهان نتیجه در و انسان هر بینی جهان در موثری نقش که آید می بوجود خانه در انسان تجارب و خاطرات اولین تردیدبی   .است گرفته
 معماری به آوردن روی و امروز مسکن طراحی در او تجارب و ها خواسته زندگی، شیوه کار، نحوه انسان، به توجه عدم .دارد جامعه بینی

 داشته همراه به را هویت و تعلق حس تحرك، زندگی، سر حیات، رفتن ازبین مسکونی، زندگی کیفیت آمدن پایین مسکن، بحران وارداتی،
 کهن شهر فضایی ساختارهای از بسیاری برنامه ریزی شهری، وارداتی الگوی با ( 83 ،طبائیان مرضیه سیده و اعظم،هدایت ) .است

 به معماری در طبیعت (.83،  83 موحد ،علی و همکاران،) شده اند دگرگونی دچار بودند؛ یافته استقرار ایران سرزمین در که اسالمی
 بر اقلیم تاثیر اهمیت .است بوده معماری های دوره و معماران از بسیاری آراء منشا تاریخ طول در هنر یک مثابه به هم و علم یک عنوان

 کامال آن در اقلیمی شرایط تنوع که ما کشور در بویژه. کند می ایجاب زمینه این در را جامعی های پژوهش و مطالعات انجام معماری،
 میزان . است معماری در اقلیم تاثیر گواه بر خود نیز، ایران معماری در آن های ونمونه جهان پهنه در بومی معماری تجربیات. است مشهود

 در متفاوتی اقلیمی های حوزه است، مختلف مناطق جغرافیایی موقعیت تفاوت از ناشی خود که اقلیمی عوامل گوناگون ترکیب و تفاوت
 معماری های ویژگی در اقلیمی عنصر تاثیرگذارترین عنوان به دیرباز از حرارت درجه. دارد خاصی های ویژگی هریک که آورده پدید جهان

 اختالف با  گیرد، می بر در را ایران کشور اعظم بخش که خشک و گرم هوایی و قلمروآب میان این در .است بوده مسکونی ساختمانهای

 تا پیش سال چندهزار از مناطق این ساکنان. گیرد می خود به بیشتری اهمیت ها اقلیم دیگر از ، روز و شب و فصلی های حرارت درجه
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 سرمایش و گرمایش قابلیت لحاظ از را مساکن ترین هزینه کم و ترین اقلیمی بود، فراوان و دسترس در که مصالحی از گیری بهره با کنون
 (  : 833 طرح جامع شهر دامغان، جلد اول،). اند نموده اجرا و طراحی

 دلیل به که می رود شمار به ایران پهناور کشور فرد به منحصر و اسالمی ایرانی های شهر از کاملی نمونه دامغان شهر تاریخی بافت
 رو این از و بوده نظر مد همیشه کشور اصلی شاهراه های در قرارگیری دلیل به و داشته مختلف دوران طول در که استراتژیکی اهمیت
 به اهمیت حایز موضوعات از یکی ساکنان روزمره زندگی با آن ارتباط وباستانی  شهر این تاریخی بافت همساز با اقلیم معماری بررسی
 محوریت با مبحث این بررسی . است گرفته قرار توجه مورد کمتر مختلف تاریخی ادوار و طول قرون در که باشد می جغرافیایی لحاظ

 .پرداخته می شود آن به ادامه در که است مهمترین موضوعاتی از دامغان شهر تاریخی بافت معماری در اقلیم تاثیرات

قیقحدیدگاه و نظریه ت -2

 :دارد وجود عمده دیدگاه و گرایش دو شهری،تاریخی  فضاهای و بافتها در مداخله مورد در اندیشه پردازی دنیای در

 برخوردار مناسبی جایگاه از فرهنگی محتوای و بوده اقتصادی مقوالت با اولویت کارکردگرایی دیدگاه در .فرهنگ گرایی و کارکردگرایی

 گذاری ارزش. شوند می تلقی فضادر شکل دهی  غالب عامل فرهنگی های ارزش و شرایط برعکس، گرایی فرهنگ دیدگاه در .نیست

 به پس مصرفی نگریسته، دید از را کهن شهری فضاهای کارکردگرا دیدگاه .است تفکر این بارز مشخصات از گذشته به حد از بیش

 می حفاظت به امر رو این از و می نگرد موزه دید به فضاها این به گرا فرهنگ دیدگاه که حالی در. دارد اعتقاد آن دگرگونی

 ترکیب(نقش)دکارکر- (فرم )کالبد- .باشد می عمده بخش دو از متشکل شهری بافت هر طورکلی به .(Trancik، 1981:7).نماید

 و کالبدی های کیفیت که شهری های بافت از هایی بخش. دهد می را نشان الگوهایی فرسودگی میزان لحاظ به کارکرد و کالبد

 مراکز حیات تجدید براین بنا(833:56 رهنما،).شود می فرسوده نامیده بافت است، گردیده مختل و یافته کاهش ها آن کارکردی

 محمد رهنما،) کند تغذیه "میراثی ریزی برنامه و "پایدار توسعه" ایده از و بوده "فرهنگی نظر از پایدارتر اقتصاد"دارای باید شهری

 (2  :833 رحیم،و همکاران،

 پژوهش هدف -3

 فردای و امروز برای گذشتگان تجارب از استفاده و تاریخی های آموزه شناخت مثبت تاثیر تاریخی پژوهش هر از هدف

 بلکه نیست؛ زمان شرایط گرفتن نادیده و گذشته از تقلید بدنبال بومی بناهای بررسی که است ضروری نکته این ذکرا ام است، جامعه

شکل  انسانی و محیطی شرایط با متناسب باید معاصر بناهای جدید، مصالح و تکنیکها تکنولوژیها، از استفاده اساس بر

 بررسی طریق از تا است دامغان تاریخی بافت در مسکونی فضاهای مطالعه ، وهش پژ این انجام از هدف (.So¨ zen، 18:2007)گیرند

آن بافت ارزیابی کرده تا  گیری شکل در اقلیم را وتاثیر شناخته را سنتی مسکن دهنده سازمان اصول مفاهیم، صحیح دریافت و دقیق

 .طراحان و برنامه ریزان شهری و معماران در بکارگیری آن اصول ترغیب گردند

است؟ بوده چگونه دامغان تاریخیمعماری در بافت  گیری شکل نوع و انسان زندگی در طبیعت تاثیر: سوال تحقیق-4

پژوهش سوابق-5

 و مفاهیم اساس بر و  گرایی نو عنوان تحت مناطق، این بیرویه تخریب ، دنیا امروز شهرهای تاریخی مناطق توسعه روند در
 نظام همشکلی و وحدت جدید، های ساختمان احداث و قدیم محالت تخریب با .افتاد اتفاق مدرن معماری المللی بین کنگره های نظریه
 نمایشگاه برگزاری . ( 83 :3 ،طبائیان مرضیه سیده و اعظم،هدایت  )گسیخت هم از تاریخی، شهرهای ارگانیک بافت در سازی خانه

 و معماری از الگو استخراج :هدف 3 با 10 برلین در1957 سال در زندگی برای مکانی شهر، درونی بخش عنوان با ساختمان المللی بین

 قرار سوال مورد مدرن معماری که 1960 ازدهه .شده ویران شهر بازسازی دیده، آسیب شهر مرمت ، جدید طراحی برای گذشته شهرسازی

 .شد آغاز قدیمی های خانه از مجدد برداری بهره و مرمت حفاظت، به گرایش و تاریخی مناطق به نسبت مثبت نگرش و توجه نوعی گرفت،

 بر عالوه .کرد مطرح را شهرها تاریخی بافت ویژگیهای و عناصر ، رشه معماری کتاب در (روسیوآلد )نام به ایتالیایی معمار دهه همین در
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 ارزشهای بر تاکید با شهرسازی و معماری اخیر جنبشهای برای را راه ، 1970 و352  های دهه در مقاله و کتاب صدها چاپ و نگارش این،

 بکار لزوم بر 1960 ۀده اوایل در  معماری در تضاد و پیچیدگی کتاب در ونتوری رابرت. (65:  833 ،اعتصام)ردهموار ک تاریخی، و سنتی

 طراحی منطقه سنتی های خانه موجود الگوهای از استفاده با را خود مادر خانه و تأکید جدید بناهای طراحی در ها نشانه و نمادها بردن
 به دستیابی مسیر در میتواند گذشته های خانه معماری مطالعه است معتقد طبیعت، فرهنگ، خانه، کتاب در حائری محمدرضا .کرد

را شرایط محیطی و اقلیمی  محمد نقی زاده در کتاب معماری و شهرسازی اسالمی، .شود استفاده ایران امروز های هخان معماری الگوهای

ری معرفی می کند و غفلت از این شرایط را برای جوامع ایکی از منابع اصلی در شناخت و تدوین اصول و مبانی شهرسازی و معم

موضوع شناخت " :سه نکته را عنوان می کند که در نکته دوم آمده است  (الف:  835 نقی زاده،) .انسانی فاجعه آمیز مطرح می کند

این روش مهم اعم است از آن که تفکری . م بر آن و به کارگیری این اصول در فعالیتهای انسانی استطبیعت و اصول و قوانین حاک

هی خلق لانسان را جانشین خداوند در زمین بداند که قاعدتاً باید آثار خویش را با بهره گیری از اصول و صفات حاکم بر مخلوقات ا

این صورت نیز برای فراهم آوردن زمینه بقا و تداوم حیات خویش هماهنگی و همراهی نماید، یا اینکه به این اصل معتقد نباشد که در 

 گونه ایران، مسکونی معماری با آشنایی کتاب در معماریان غالمحسین.(53 ، 836 زاده، محمدنقی ) "با طبیعت را نصب العین قرار دهد

 .است کرده بندی دسته فرهنگ و اقلیم براساس را ایران سنتی های خانه برونگرا، و درونگرا  شناسی
 

6-معرفیمنطقه مورد مطالعه محدوده 

 -5-منطقه مورد مطالعه مکانی موقعیت 
 85دقیقه طول شرقی و  8درجه و  63دقیقه تا   6درجه و   6کیلومترمربع بین   3353استان سمنان با مساحتی معادل 

استان  شهرستان 3 دامغان یکی از. دقیقه عرض شمالی از نصف النهارگرینویچ قرار گرفته است 2 درجه و  83دقیقه تا  8 درجه و 

هکتار  3 3 شهر دامغان با مساحت  .بین شاهرود و سمنان قرار دارد کیلومترمربع 3 52 شهرستان دامغان با مساحت  .سمنان است

دقیقه عرض جغرافیایی در حاشیه شمالی  8 درجه و  85دقیقه طول جغرافیایی و  8 درجه و  65متر از سطح دریا در  32  و ارتفاع 

مهم درون بافت  رتار در مرکز شهر دامغان قرار دارد و عناصهک 3  بافت تاریخی شهر دامغان به مساحت  .دشت کویر قرار گرفته است

 استان سمنان  83  سال برداشت از آمارنامه.)بازار، مسجد جامع، مسجد تاریخانه و خانه های لطفی و صدیق می باشد: تاریخی شامل

 (   6 : 833 و طرح جامع شهر دامغان، 

 

 یلی، جامع  و تفص یا هیتوسعه، ناح  یطرح ها: منبع  -محدوده مورد مطالعه   نقشه شماره 
 دامغانپیدایش تاریخچه -7
 چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته  علل پیدایش،  شناخت تاریخچه، -3- 

در محوطه تاریخی تپه  "اشمیت" شناسایی پیشینه تاریخی شهر در دوره قبل از اسالم که به وسیله گروه باستان شناسی

ارزش معماری گردید که اهمیت محوطه  انجام گرفت منجر به کشف ظروف سفالی و آثار با 388 تا   38 حصار مابین سال های 

پلیس  مومی گوید که اسکندر از هیکات "دیودورس"..تاریخی مذکور را از هزاره چهارم تا هزاره اول پیش از میالد عنوان می نماید

یا گرگان عزیمت نمود که این چشمه ( هیرکانیا)که چشمه ای جوشان در دل صخره ها داشت و از آنجا به  زم محلی گردیدعا( کومس)

 هخامنشی دوره های التجاره مال و راه ها به راجع نخستین تمدن های کتاب در دمورگان .احتماالً همان چشمه علی فعلی می باشد

 به فلزات، معادن و بوده غرب و شرق شاهراه مسیر در و بزرگ شهری هخامنشی پادشاهان زمان در صددروازه شهر که نویسد می

 در است، بوده اسالمی اولیه قرون و ساسانی عهد به متعلق که شهر قسمت ترین قدیمی .است داشته وجود آن اطراف در مس خصوص

 شوند می مسجد به تبدیل ساسانی های آتشکده نخست اسالمی، دوره در .است داشته قرار زرجوی نهر اطراف و تاریخانه مسجد حوالی
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 به و گردد می بنا داشته شهری اجتماعات جهت از مناسب موقعیتی که بازار کنار در جامع مسجد شهر، توسعه و زمان گذشت از پس و

 همگون و خودجوش صورتی به بازار و مسجد اطراف در کاروانسراها و سراها حمامها، تکایا، مانند شهر عمومی تأسیسات سایر تدریج

 و مسکونی نواحی با است، بوده جاری آب نهرهای آنها داخل از که مشجر های کوچه و گذرها طریق از و شوند می پرداخته و ساخته

 شهر این تصرف تاریخی عامل دامغان شهر گسترش و توسعه در مهم عطف نقطه یک. کنند می برقرار ارتباط شهر اطراف باغات سپس

 بوده آن شرقی حوالی و شهر قدیم بافت دل در که  قبلی دارالحکومه کردن خراب با. باشد می دارالحکومه جای تغییر و نادر توسط

 شهر رشد جدید، ثقل مرکز این که شود می ایجاد جدید ثقل مرکز یک شهر، غربی الیه منتهی در جدید دارالحکومه یک است و ایجاد

 دارالحکومه عنوان به بود شده بازسازی که ارگ این قاجار عهد اواخر نادر تا از بعد زمان های در چون و دهد می جهت غرب طرف به را

 غرب طرف به را شهر توسعه که دیگر مهم عامل .کند می حفظ را خود اهمیت ماند، می باقی همچنان دامغان در قاجار خاندان مقر و

در این دوران  .است گذشته می شهر غرب از تهران با بعدها یا ری با ارتباط برای که است خراسان اصلی راه مسیر کند، می تثبیت

 صورت به که استخرهایی است ظاهراً نبوده و مرو حوض های به شباهت بی آبی در شهر دامغان یاد می کند که حوض های از مقدسی

 ایجاد در بعدها نیز شهری آبرسانی سیستم و تقسیمات همین و نموده می تأمین شرب نظر از را شهر محالت آب تقسیم های حوضچه

 یک منبع دارای که دامغان گفت موجود می توان اطالعات بندی توجه به جمع با. اند داشته عهده به را مهمی نقش محالت، توسعه و

 جغرافی ابودلف، ارزنده اطالعات امر این گواه.کرده است برخوردار می جاری آب از را ها خانه بیشتر بوده که توزیعی شبکه و مهم آب

 در آبرسانی تأسیسات و کانال ها ایجاد زمینه در ساسانیان اقدامات و عجیب سد وجود از که حکایت است هجری چهارم قرن نویس

 باغات در آن زمان. است داشته ادامه نشیب هایی و فراز با و بطئی صورت به 886 سال  تا زمان آن از دامغان شهر رشد .دارد دامغان

 به که شهری بافت تنها .می کردند ساخته شده شهر نیز رخنه بافت داخل در اوقات که گاهی بودند گرفته را شهر دور تا دور زیادی

 مدرسه جامع، مسجد. می شود آن اطراف محدوده و بازار شامل است که شهر مرکزی بافت است، گیاهی پوشش بدون و منسجم صورت

در پی رواج الگوی شهرسازی جدید در کشور، میدانی در  866 سال  در .در انتهای بازار قرار گرفته است علمدار پیر و قیصریه علمیه،

در این زمان . گردید بازار راسته قسمت از قیصریه کرده و سبب جدا افتادن تقسیم قسمت دو را به مرکز شهر احداث شد که بازار

بنابرابن، شهر دامغان را با توجه . دان ایجاد شد که نا هماهنگ با بافت قدیمی شهر بودخیابان هایی به صورت شعاعی در اطراف این می

  (82تا 3 ، 833 طرح جامع شهر دامغان، وضع موجود،).میانی و بیرونی می توان تقسیم نمود به مطالب فوق به سه قسمت درونی، 

 
 

 و نگارندگان سازمان مسکن و شهرسازی نقشه پایه:  منبع  -محدوده بافت تاریخی دامغان(  )نقشه شماره 
 ویژگی های اقلیمی -8

 اقلیم استان سمنان -1-8

 با بطوریکه بوده زیادی هوایی و آب تنوع دارای البرز جنوبی دامنه و ایران مرکزی کویر با همجواری علت به سمنان استان

 مرز از ای باریکه جزء به ، استان غالب اقلیم . یابد می کاهش بارش و افزایش دما استان سطح در جنوب به ازشمال ارتفاع کاهش

 ، خشک نیمه اقلیم با مناطقی ، اینکه ضمن است خشک ، تهران و مازنداران گلستان، استانهای مجاورت در و آن شمال در کوهستانی

 که نمود بیان توان می استان عمومی موقعیت به توجه با . است شناسائی قابل استان این در نیز مرطوب حتی و مرطوب نیمه

 جنوب در خشک اقلیم مقابل در و شمال در مرطوب و ای مدیترانه اقلیم یعنی جنوبی – شمالی محور در هوائی و آب تضاد شدیدترین

 با مناطقی به تدریج به که ، گردد می مشاهده نیز سرد خشک اقلیم با مناطقی استان نقطه ترین شمالی در .شود می دیده استان

 . گردد می تبدیل کوهستانی های باریکه در متنوع های اقلیم

 استان در بندی وخوشه (یاصل های مولفه) عاملی تحلیل کمی های روش از استفاده با گرفته صورت مطالعات آخرین طبق

 و گرما عامل اثرات ناحیه این در : گرم خشک نیمه و خشک  - . خشک و گرم - : از عبارتند که است شناسایی قابل اقلیمی ناحیه 6
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 ، ایوانکی ، سمنان مناطق شامل گیرد می بر در را استان مرکزی قسمت که ناحیه این . کرد مشاهده توان می را بارش های نظمی بی

 اقلیمی بندی پهنه.)یخزر اقلیم از متأثر ناحیه -6کوهستانی ناحیه -5.دسر خشک نیمه و خشک  -8 . باشد می دامغان و فرومد

 .پهنه بندی اقلیم استان سمنان (8)شمارهنقشه . (3 ، 835  سوم، سمنان،جلد استان

 

 اداره کل هواشناسی استان سمنان: منبع-پهنه بندی اقلیمی استان سمنان( 8)نقشه شماره 
دامغانشهراقلیمیویژگیهای -2-8

 این کلی خصوصیات از که باشد می خشک و گرم اقلیم با شهرهای جزء کویر حاشیه در گیری قرار دلیل به نیز دامغان شهر
 به هوا کم بسیار رطوبت اندك، بسیار بارندگی زمستان، در و خشک سرد هوای و آب ، تابستان در گرم هوای و آب : از است عبارت اقلیم

 چندان محیط که غبار، و گرد با توام کویری شدید بادهای روز، و شب دمای زیاد ، اختالف گیاهی پوشش کمی ، دریا از دوری دلیل
سازمان مدیریت و برنامه ریزی  836 سال وضع جوی در آمارنامه بر اساس ارقام جدول  .کند نمی ایجاد انسان سکونت برای را مطلوبی

گرمترین ماه های سال تیر و . در ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند شهر دامغان دارای روزهای یخبندان بوده استاستان سمنان 

. درجه سانتیگراد است – 8/8درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال دی ماه با معدل حداقل دمای  5/85مرداد با متوسط حداکثر دمای 

درجه را نشان می دهد که   5/5حداکثر مطلق درجه حرارت درجه و   -3/3ق مشاهده شده مطلدمای در ایستگاه دامغان حداقل 

به همین دلیل . با وجود خشکی شدید حاکم، دامنه تغییرات دمایی بسیار زیاد است. است( درجه 62حدود )حاکی از دامنه نوسان زیاد 

  (3 : 833 طرح جامع و تفصیلی،).نی نیز وجود داردبا وجود گرمای تابستانی نسبتاً شدید در این ناحیه یخبندان زمستا

 عناصر اقلیمی موثر بر معماری -1-2-8

 بارندگی، یخبندان ، تبخیر، فشار ، حرارت و رطوبت شهر دامغان: الف 

های  ایستگاه طبق آمار .ه کویرهای مرکزی ایران واقع شده است که از خشکترین مناطق ایران استزشهر دامغان در حو

که رقم بسیار پائینی است  استبوده  میلیمتر 23 معادل در این شهر  836 بارندگی سال  سینوپتیک شهر دامغان، میزانهواشناسی 

های هواشناسی مستقر  براساس آمار ایستگاه . است بوده میلیمتر 8 /5، 836 سال  ساعت در  5 و حداکثر بارندگی مشاهده شده در 

درصد در    و حداقل  های آذر و دی درصد در ماه 53حداکثر رطوبت نسبی برای شهر دامغان  836 در شهرستان دامغان در سال 

بارندگی، یخبندان، آفتابی، تبخیر، (  و  )ول شمارهاجد. (56 : 835 فصل هواشناسی، آمارنامه استان سمنان،)..خرداد ماه بوده است

منحنی آمبروترمیک ایستگاه  5تا   و نمودارهای شماره  835 تا شهریور  833 را از سال  دامغان حرات و رطوبت شهر-بادفشار و 

 .نشان می دهدرا  زاویه تابش نور خورشید............و سینوپتیک دامغان

 زاویه تابش و فرم ساختمان در رابطه با اقلیم -ب 
و خشک در رابطه با شرایط زمستانی این مناطق، فرم ساختمان می تواند در طول  در شهر دامغان با توجه به اقلیم گرم

اما در شرایط تابستانی حکم بر فشردگی ساختمان نموده و داشتن فرمی مکعب شکل ضروری می . محور شرقی غربی گسترش یابد

و هوای خشک ( سایه دیوار،درخت، پیچک)ایه در هر صورت با برداشتن قسمتی از این مکعب و پر نمودن حفره ایجاد شده با س.نماید

در اطراف . شده به وسیله تبخیر آب سطح چمن، برگ درختان، حوض و فواره می توان اقلیم نسبتاً مطلوبی در ساختمان ایجاد نمود

ل می باشد به این باغچه داخلی، پالن ساختمان می تواند آزاد باشد بدین ترتیب پالن کلی ساختمان در این مناطق معطوف به داخ

فرم های مکعب شکل یا فرم هایی که اضالع شمالی جنوبی آن ها بزرگتر از . عالوه در این شهر شکل های توپر و فشرده موثر است

 پهنه .)اضالع شرقی غربی آن ها هستند مفید تر بوده و همچنین ساختمان های بلند نسبت به ساختمان های کوتاه تر نور بهتری دارند

 (835  سمنان، استان اقلیمی بندی
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 بررسی وضع بادهای شهر دامغان  -ج

باران و کوالك مازندران و هزار جریب در شمال  بعلت تاثیر آب و هوا و شرایط اقلیمی شهر و شهرستان دامغان که متاثر از 

معروفترین بادهای این  .نامناسب قرار دارد، دامغان از تمام جهات تحت تاثیر بادهای تند و می باشدشهر و وجود دشت کویر در جنوب 

ی که از جهات مختلف به شهر می وزد، دارای شدت یاگر چه تمام بادها.چالو، آریانه، شهریاری و باد پائین  تورانه، شهر عبارتند از باد

متر بر ثانیه هم رسیده  3 ا و سرعت آن ت بوده ولی باد تورانه که از شمال غربی به طرف جنوب شرقی می وزد باد غالب شهر می باشد

 (836 ،سازمان برنامه و بودجه، آمارنامه استان سمنان. )است

   

منحنی آمبروترمیک ایستگاه (  )نمودار شماره 

 (833 -832 یکساله )سینوپتیک دامغان 

منحنی آمبروترمیک ایستگاه (  )نمودار شماره 

 (833 -835 )سینوپتیک دامغان 

( 8)نمودار شماره

میانگین،حداقل،حداکثر کمینه و 

-ج: منبع. ساله 5بیشنه دما در دوره

 ( )ش  

   

-833 گلباد  سال ( 6)نمودار شماره جهات باد دامغان( 5)نمودار شماره موقعیت و زاویه تابش( 5)نمودار شماره

 دامغان 832 

نگارندگان  و  جداول شماره مطالعات پهنه بندی اقلیمی استان سمنان واداره کل هواشناسی استان سمنان، : منابع
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 اداره کل هواشناسی استان سمنان و : منبع  835 تا شهریور  833 )بارندگی، رطوبت، درجه حرارت، یخبندان، روزهای آفتابی، تبخیر، فشار و سرعت باد دامغان(  )جدول شماره 

 نگارندگان

 

 زمان

 (درصد)رطوبت نسبی  (سانتیگراد)درجه حرارت 
 میزان

 بارندگی

 میلیمتر

 حداكثر

 بارندگی

دریك 

 روز

 تعداد

 روزهای

 یخبندان

 ساعات

 آفتابی

 میزان

 تبخیر

 میزان

 فشار

 حداكثر سرعت باد

 معدل

 حداقل

 معدل

حداك

 ثر

حداك

 ثر

 مطلق

 حداقل

 مطلق

 متوسط

 

حداك

 ثر

 مطلق

 حداقل

 مطلق

 متوسط

 

 معدل

 6336ساعت

 معدل

 12336ساعت

 معدل

 18336ساعت

 تعداد

 روز

 سرعت

متر 

 برثانیه

 سمت

 درجه

 310 24 1 885.3 262.5 217.5 0 9.2 22.7 43 41 59 48 15 97 15.3 1.4 28.0 20.6 10.0 فروردین

 330 30 1 882.8 311.0 258.2 0 3.8 14.2 43 35 61 46 17 93 21.0 6.6 34.0 27.3 14.6 اردیبهشت

 320 21 0 882.7 458.6 354.7 0 0.0 0.0 28 23 43 31 11 58 27.0 14.6 39.4 34.5 19.5 خرداد

 360 35 1 879.8 415.4 349.1 0 4.3 4.3 34 24 46 32 18 47 31.3 18.8 42.6 38.8 23.8 تیر

 320 21 1 883.3 428.1 356.3 0 0.0 0.0 29 24 42 31 13 63 28.0 18.2 40.0 34.5 21.6 مرداد

 310 30 1 885.0 338.7 304.3 0 7.6 9.3 33 28 56 40 14 80 24.7 11.0 36.4 31.4 17.9 شهریور

 320 23 1 886.3 206.8 279.0 0 1.6 4.0 37 31 54 41 19 80 22.4 10.2 34.4 29.3 15.5 مهر

 310 12 1 890.1 150.4 245.8 0 4.2 8.2 46 38 61 49 20 92 13.2 1.0 26.0 19.5 6.9 آبان

 tr 0.0 13 247.9 44.3 887.8 1 23 310 46 37 58 46 26 79 7.4 3.2- 18.8 14.4 3.2- آذر

 320 14 1 888.5 0 214.3 27 6.4 11.2 53 45 67 52 16 96 2.8 8.0- 12.6 8.8 3.3- دی

 320 26 1 883.5 0.0 256.6 19 7.3 12.7 48 48 72 58 4 97 4.0 5.2- 14.8 9.1 1.1- بهمن

 310 28 1 886.8 81.7 199.0 11 6.6 16.9 45 40 63 51 13 96 8 4- 22.4 13.8 2.3 اسفند

1381 10.4 23.5 42.6 -8 17.1 97 4 43.8 57 35 40 103.5 9.2 70 3282.7 2697.5 885.2 1 35 360 

1316 10.2 22.4 42 -7.4 16.3 100 8 44 57 35 41 138.6 30.1 74 3143.5 2630.6 884.3 1 30 310 

1311 10.7 23.5 41 -7.0 17.1 100 9 45 59 35 40 87.9 17 41 2923.1 2633.8 885.2 1 25 300 

1312 10.1 23.4 41.6 -9.4 16.8 99 8 43 55 30 37 44.5 12.1 60 3233.0 2715.1 882.9    

1313 10.8 23.6 42.6 -7.4 17.2 97 7 42 54 31 37 85.5 16 56 3094.8 2726.5 885.6 1 29 320 

1314 18.6 32.3 42.4 3.8 25.5 98 6 32 45 22 25 58.3 21.7 0 1872.9 2170.0 875.7 1 32 320 
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(  )جدول شماره 

 ساله 8 شهر دامغان 2616تا  2662میانگین،حداقل،حداكثر كمینه و بیشنه دما در دوره

  STATION   DAMGHAN                                                   سازمان هواشناسی جمهوری اسالمی ایران 
      LATITUDE    36  8 N 

      LONGITUDE   54 19 E 2 2 تا   22 ساله  3برحسب درجه سانتیگراد .. میانگین دمای خشک وحداقل، حدکثر و                                                                   
             ELEVATION  1155.4 M                                     
     YEAR   JAN.   FEB.   MAR.   APR.    MAY   JUNE   JULY   AUG.   SEP.   OCT.   NOV.   DEC. 
ANNUAL 

      2002  *****  *****  *****  *****   23.1   28.1   29.9   30.9   27.9   22.4   12.2    

2.6 ****** 

      2003    4.5    6.8   10.1   17.0   21.5   27.6   32.4   29.7   25.3   21.9   10.3    

4.3   17.6 

      2004    5.0    8.9   13.6   16.1   24.2   29.2   28.9   30.7   25.8   19.0   12.3    

3.5   18.1 

      2005    3.3    4.3   12.6   19.2   22.5   28.3   32.1   29.2   27.3   20.2   10.4    

7.3   18.1 

      2006    1.8    8.8   13.7   20.2   25.7   30.6   31.3   31.2   25.4   20.5    9.9    

2.2   18.5 

      2007    1.8    5.9    8.1   17.0   22.7   27.0   28.2   27.7   24.1   16.7   11.1    

2.6   16.1 

      2008   -3.2    2.9   15.6   18.9   23.0   26.9   29.3   29.5   26.4   20.0   10.6    

4.8   17.1 

      2009    3.5    7.9   13.9   14.9   24.8   26.8   32.0   29.8   24.9   19.1   11.2    

5.6   17.9 

      2010    6.2    7.5   14.1   18.9   24.6   31.1   32.7   29.2   25.1   22.0   11.7    

6.6   19.1 
      MEAN    2.9    6.6   12.7   17.8   23.6   28.4   30.7   29.7   25.8   20.2   11.1    

4.4   17.8 

 2 2 تا   22 ساله  3میانگین حداقل دمای روزانه بر حسب درجه سانتیگراد 
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      MEAN   -2.1    1.0    5.9   10.6   15.7   19.8   22.7   21.4   17.6   12.8    5.0   -

0.6   10.8 

 2 2 تا   22 ساله  3میانگین حداکثر دمای روزانه بر حسب درجه سانتیگراد 

       MEAN    7.0   11.2   17.9   23.1   29.0   34.1   36.4   35.1   31.2   25.6   16.0    8.5   
22.9 

 2 2 تا   22 ساله  3اختالف میانگین بین حداقل و حداکثر دما بر حسب درجه سانتیگراد

         MEAN  9.1   10.2   12.0   12.5   13.3   14.3   13.7   13.7   13.6   12.8   11.0    9.1   
12.1  

 2 2 تا   22 ساله  3میانگین ماهیانه متوسط دمای روزانه هوا و استانداردآن بر حسب درجه ساتیگراد   

       MEAN    2.5    6.1   11.9   16.8   22.3   26.9   29.5   28.3   24.4   19.2   10.5    4.0   
16.9  
       SD     2.53   1.75   2.31   1.92   1.42   1.14   1.18   0.66   0.98   1.59   0.83   1.56   
1.49 

سازمان هواشناسی و تنظیم نگارندگان:منبع  
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 بحث اصلی تحقیق -1

1-1-  دامغان شهر، میانه و جدید قدیم هایبافت

هسته اولیه شهر، مرکز شهر و محالت :  ، شامل(بخش درونی )هکتار 3  مساحت به ای محدوده شهردامغان بافت کهن

ارگ شهر به عنوان مرکز  ،بازار، کاروانسرا و باراندازها، تکایا، مدارس علمیه :عبارتند از بافت کهنعناصر اصلی . قدیمی آن می شود

انچه هایی در محل تقاطع گذرهای اصلی ای هستند که به صورت میدان یا میدمحالت فوق دارای مرکز محله .اند بوده حکومتی و اداری

 و آب انبار ،یخچال ،عناصر خدماتی مانند آسیاب، های صنایع دستی بازارچه و کارگاه چون شامل عناصر تجاری شکل گرفته و عموماً

که  داشتهارتباط قوی مابین عناصر مجموعه مرکز شهر وجود  کشور، شهرهای حاشیه کویریدر دامغان همچون سایر  .می باشدحمام 

این ارتباط قوی  ،های عناصر اصلی از یکدیگر های اخیر و جدا شدن بخش های متعدد در مرکز شهر طی سال علیرغم احداث خیابان

هایی در حاشیه بخش  های پراکنده یا لکه به صورت قسمت شهر دامغانبخش میانی .مرکز شهر کمابیش وجود داردمابین عناصر اصلی 

ها  این گسترش. حاشیه میانی شهر استو بخش قدیمی  از های بیرون گسترششهر شامل  بخش بیرونی. استیجاد شده ادرونی شهر 

واحدهای نمای . مستقیم و یکنواخت است ،عریض شبکه معابرو  های اخیر به وجود آمده های گوناگون و بیشتر در دهه در زمان

به کار رفته در و نوع مصالح شکل گرفته رگیرهای نامناسب و رنگارنگ ها و نو ساختمانی با ترکیب متفاوت، مصالح ناهماهنگ، پنجره

که ناهماهنگ با اقلیم گرم  این بخشی واقع در ها فضاهای عمومی و خیابان عرض زیاد. استناسازگار  با اقلیم گرم و خشک ساختمان

نیاز به درختکاری را طلب می  که  و خشک شکل گرفته، سبب کم شدن عرض سایه و غیر قابل تحمل شدن تابش خورشید شده است

 .کند

 شهر دامغان تاریخی تاثیر پذیر از اقلیم در بافت معماری عناصر -2-1
عوامل و عناصری در شکل گیری ,شده است واقع خشک و گرم منطقۀ در که سنتی دامغان بناهای و تاریخی بافت درطراحی

ر جوی مجاودر  درختان تشکا معابری که جوی آب از وسط آن عبور می کند و، بلند دیواره ایوان، هشتی، ها، ساباط : آن، شامل

و سرمای خشک زمستان بکار برده اند  سایه ایجاد و تابستان آفتاب با مقابله جهت راتمهیداتی  دخالت دارند ومعمارانآور مصالح بومآب،

 اقلیم شرایط از گیری بهره و اقلیم به پاسخگویی نوعی دامغانتاریخی  بافت معماریبنابراین،   .که در ذیل به تعدادی پرداخته می شود
 بلند، دیوارهای ،( باغ خانه( ها کوچه از تر پائین مرکزی حیاط ساخت سایه، ایجاد ، آب و گیاه از گیری بهره. است بوده خشک و گرم

 خشک و گرم هوای تعدیل در نیاکان ی صدساله چندین ی تجربه حاصل ساخته می جاری معابر در را آب که هایی جوی و ها حوض
 خورشید تابش برابر در آسایش ایجاد برای اجتماع مراکز همانند است بوده مسقف محله مرکز فضای محالت اکثر در .است کویری محیط
 به بافت در شده طراحی منازل بقیه آن، به متصل سکونتگاههای و بازار سرپوشیده محور جز به زمستانه سرمای و کویری بادهای و تابستانه
 .است نموده می میسر را زمستان و تابستان در هوا تعدیل که بوده باغ خانه شکل

 هاساباطومعابر -1-2-1
یکی از ویژگی های بافت کالبدی شهری در بخش قدیمی »: محمد منصور فالمکی و همکاران در کتاب بناها و شهر دامغان می نویسند

دامغان این است که سازندگان آن، خواهی برحسب سنت ها و رفتارهای محیطی خود و خواهی برای پاسخگویی به نیازهایی که جنبه 

، راه عبور از نقطه ای به (توزیع آب گرفته تا پناه گیری از بادهای ناخوشایند و آزار دهنده و جز اینهااز چگونگی )فنی صرف داشته اند 

تدوین کردن معبرها، مانند آرایش دادن و نظم دادن و شخصیت و هویت بخشیدن به بنای خانه و . نقطه دیگر شهر را تدوین کرده اند

« غیر مکلف»ی است معطوف به فضای زندگی جمعی شهروندان، آنگاه که بخواهند مدرسه، بوسیله کاربرد اندیشه ها و سلیقه های

از آنجا که شهر دامغان . یکدیگر را ببینند و بی قیدهایی که از فضای خصوصی زاده می شوند، حق شهروندی گری خود را ادا کنند

نیست اگر نگاهی دقیق بر ویژگی هایش بیافکنیم،  قدیم یکی از نمونه های نادر آرایش فضای شهری در ایران را می نمایاند، بی جا

جوی آب روان، درخت و سطح یا کف ویژه پیاده ها ـ که به دو پاره نابرابر ولی موزون : کوچه ها دارای سه عنصر اصلی اند. ...........

شود، از نسبت معینی در ارتباط با  در دو قسمت کوچه، بلندی دیوارها نیز ضمن دگرگونی هایی که الزاماً باید پذیرا. تقسیم شده است
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در واقع، بلندی دیوار خانه های مسکونی، دکان ها، مدرسه ها، حمام ها و نیز حیاط ها و باغ ها که به . پهنای کوچه برخوردار است

( ه ای میانگیندر انداز)سادگی و به دفعات در طول قطعات مختلف کوچه ها کم و زیاد می شود و از حدود دو متر به حدود چهار متر 

حاصل، برای کسی که طول چند کوچه یا گذر را یکی پس از دیگری می پیماید، تداوم تناسب هایی متغیر است که . تجاوز نمی کند

( که گفتیم دو عنصر مهم و اصیل منظری شهر در معابر دامغان اند)اگر در تصور، کوچه های قدیمی دامغان جوی آب و درخت را 

واهیم بود که تنها برای ثابت ماندن دگرگونی تناسبات میان سطح افقی گذر و سطوح عمودی جانبی آن، باز هم از حذف کنیم، قادر نخ

درخت هایی که گاه به نظر می رسد به شکلی اتفاقی در طول . ثبات روحیه ویژه ای سخن بگوئیم که خاص دامغانش می شناسیم

بناهای واقع . دای آب روان به یکدیگر می پیوندند و حضوری ممتد پیدا می کنندکوچه ها روییده و مانده اند، از طریق جوی آب و ص

در معبرها ، شهروندان آشنا و نزدیک را گرد هم پذیرا می شوند به ویژه اگر کنج ها و عقب رفتگی ها، سایه ها و اشراف هایی به بناهای 

تکیه ها که هنوز مانده اند البته به جای خود، که همانند گنبد  عمومی از حمام تا دکه سلمانی بهانه این توقف ها شوند؛ صحن برخی

 (853 فالمکی ، محمد منصور ،. )«کهن مسجد جامع، جاذبه ای خاص و همیشگی دارند

  

 ساباط تصویر شماره  جوی آب و درختان+معابر  تصویر شماره

فادهتاسموردمصالح -2-2-1

. اند شده بنا دارند زیادی حراراتی ظرفیت که گل و خشت جمله از مصالحی با ها ساختمان خشک و گرم مناطق در کلی طور به

 ، گل قبیل از هستند هماهنگ محیط اقلیمی الزامات با که باال حرارتی ظرفیت با مصالح دامغانشهر تاریخی بافت در اجمالی صورت به اما
 این باالی حرارتی ظرفیت. است رفته بکار ، باشند می سنتی مصالح مهمترین از که نی و چوب ، لسفا ، ،آجر کاشی ، خاك و لگ ، کاهگل

 . پذیرد صورت کندی به ساختمان داخل به زمستان در سرما و تابستان در گرما ( حراراتل انتقا کار که شود می موجب مصالح

3-2-1-پالنوبناها حجم

 تباد میزان ها خانه پالن فشردگی و تراکم این  .است فشرده و متراکم امکان حد تا خشک و گرم مناطق در ها ساختمان پالن

 نفوذ از زیادی حد تا نتیجه در و ساندر می حداقل به زمستان در چه و تابستان در چه را ساختمان خارجی های جداره طریق از حرارات
 اریمعم اخصعناصرش از ییک عنوان به مرکزی حیاط .کند می جلوگیری زمستان در آن اتالف و تابستان در ساختمان داخل به حرارات

 از ادب و ارغب و گرد برابر در ظتمحاف در را نقش بیشترین و ردخو می چشم به نیز منطقه این سنتی های خانه در کویری مناطق سنتی
 را نتیجه بیشترین تا داد قرار باد جهت بر عمود را حیاط بزرگ محور است بهتر مستطیل شکل به مرکزی حیاط در. کند می ایجاد رافاط
 دیمیق شبخ در روزهام .آورد بوجود دلنشین و صفا با محیطی توان می مرکزی حیاط در سبز فضای ایجاد اب . تگرف مرکزی حیاط از

 مسکن نوع بهترین ها خانه این .دارند وجود طرفه دو و طرفه سه طرفه، چهار شامل مختلف انواع در مرکزی طحیا دارای ایه هخان دامغان

 های سایه و گرفته قرار آفتاب تابش مقابل در کمتر خارجی فضاهای متراکم نسبتا مجموعه زیرا .نداشب می موجود اقلیمی شرایط برای
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 تظمحاف نیز زمستانی سرد بادهای برابر در و یابد می کاهش آفتاب تابش معرض در سطح نتیجه در افتاده، داخلی دیوارهای روی متقابل
  .نمود اشاره لطفی هخان هب انمیتو نمونه عنوان به شوندکه می

  

 غربی لطفی خانه 5شماره تصاویر لطفی  شرقی خانه 8شماره تصویر                 

4-2-1-استقراربنادرمکانگود

 از تر پائین همواره حیاط که نحوی به اند گرفته قرار گودی در مجاور معبر به نسبت دامغانشهر سنتی های خانه عموم تقریبا
 آن از آنجا در بنا ساختن برای مکان هر خاك از استفاده و شرب آب به نسبت بودن محاط که دارد گوناگونی علل پدیده این . است معبر

 دارای ها خانه از بسیاری نیز و باغچه لگودا ( است شده واقع همکف به نسبت تری پائین سطح در خانه حیاط بنابراین . است جمله

 هوای حبس موجب سایه ایجاد و زیرزمین و حیاط گرفتن قرار گودی در . هستند همکف از خنکتر بطمرا به هوائی با زیرزمینی اتاقهای

 .در خانه قدیمی شهر دامغان گودال باغچه 5و  8 تصویر شماره. گردد می روز گرم ساعات در آن تدریجی سازی آزاد و شب طی در خنک

5-2-1-سقفهاودیوارها 

 به داخل از که بیشتری ارتفاع بر عالوه سقفها نوع این . است ای گهواره یا گنبدی صورت به دامغاندر ها سقف از بسیاری پوشش        

 های خانه و دیوار سقف. کنند می ایجاد نیمسایه و سایه خود روی بر نیز خارج در کنند، می هدایت باال به را گرم هوای و میدهند فضا
 های الیه به نسبت هوا فوقانی هوای الیه در فشار اختالف بروز موجب داخلی فضاهای رفیع سقف. است مرتفع اًعموم دامغان قدیمی
 .درشهر دامغان دیوار بلند 6تصویر شماره .و دیوارهای بلند موجب سایه می شود  هواست حرکت موجب که شود می تحتانی

6-2-1-ایوان

 فضا این . است پوشش و دیوار فاقد آن طرف یک کم دست که نشین شاه یا و تاالر اصلی اتاقهای به متصل و مسقف مستقل، نسبتاً فضایی
 به رو منحصرا سنتی ایوان . است ساکن الزم خنکی عین در آن درون هوای . است حیاط با بسته طرف چهار اتاقهای بین فاصل حد

 .در خانه لطفی دامغان ایوان 5 شمارهتصویر .شد می ساخته حیاط داخلی فضای

نداال -7-2-1
 می حیاط به متصل عمدتاً دیگر سر از و خانه ورودی در به متصل الزاماً سر یک از سرپوشیده و باریک نامستقل، تماماً و ارتباطی فضایی
 آسایش ایجاد در مهمی عامل خصوصیت این چه گر است ساکن و خنک آن هوای و بوده کوچه بیرون و خانه درون فاصل حد داالن . باشد

 از هم و اقلیمی لحاظ از هم و آمده شمار به خانه در هوا جریان و فشار اختالف موجب داالن همه این با . شود نمی تلقی لمنز اقلیمی
 3  شماره تصویر . است محدود حیاط با و کور اصلی اتاقهای با داالن ارتباط بصری جنبه لذا . دارد برعهده سزایی به نقش فرهنگی لحاظ
 .در خانه لطفی دامغان داالن
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8-2-1-هشتی

 . دانست بیرون با خانه ارتباطی مفصل مهمترین آنرا میتوان و است بینابین و چندگانه لحاظ هر از و کوچک فضایی هشتی
 عوض در و است دارا آن با را ارتباط کمترین بصری رنظ از چه و کالبدی نظر از چه اما است شخصی ملک شمار در و خانه آستانه هشتی

 میشدند، ساخته کوچه از فروتر عدیده علل به بنا سنتی های خانه که آنجا از . است برقرار کوچه با هشتی کالبدی بصری ارتباط بیشترین
 به ورودی صورت این در که باشد و بوده خانه چند به متعلق مشترك بطور هشتی یک است ممکن و هستند کوچه از گودتر عموماً هشتیها
 . است در واسطه به خانه با و واسطه بال ارتفاع اختالف محدودیت بجز کوچه با هشتی ارتباط الح هر به اما بود خواهد کوچکتر هشتی
 تنها و گیرد نمی نور سقف از شده، باب خصوصی یا و عمومی ابنیه بعضی در سنتی معماری از تقلید به امروز که آنچه خالف بر هشتی
 آفتاب دهنده آزار و مستقیم تابش از دور به و بوده ساکن و خنک هشتی درون هوای . است کوچه به رو سمت همان آن نورگیری جنبه
 . نمود ظورمن خانه کنندگان استفاده برای اقلیمی آسایش ایجاد عوامل نخستین فیرد در را آن میتوان جهت همین به و است کوچه
 .در خانه لطفی دامغان هشتی و داالن- 3 شماره تصویر

   

 داالن و هشتی 3شماره تصویر ایوان  5شماره تصویر دیوار بلند  6شماره تصویر

 نگارنده : مأخذ

16-نتیجهگیری                            

 . گذارند می ظهور منصه به مختلف زمانهای در انسانهارا تفکر و زندگی شیوه ایران، قدیمی شهرهای در تاریخی های خانه

 گرانبها میراث این به اگر .است رسیده ما دست به تاریخی از دوره این در که بوده ما گان گذشته از ارزشمند میراثی ها خانه این کالبد

 در را جمعی و فردی خاطره هیچ توانست نخواهیم دیگر که آنچنان .ایم داده دست از را شهرمان و خودمان هویت واقع در ننهیم ارج

 ایجاد برای انسان تالش از موفق ای نمونه کهن دامغان بافت در سنتی های خانه .گذاریم ارث به گان آینده برای و کرده متراکم فضا

 حدی به ها خانه این به توجهی بی امروزه  .است سخت اقلیمی شرایط میان در معنوی و مادی آسایش حداکثر ایجاد با زندگی فضای

 اصالت بی سازهای و ساخت پس در ها آن معماری و هویتی فرهنگی، ارزشهای تمام زودی به کنیم تعلل دیگر کمی اگر که شده زیاد

 ، مرمت و احیاء حفاظتی، راهکارهای کنار در میتواند ها خانه این الگوهای و ویژگیها ثبت برای تالش . گشت خواهد مدفون معاصر

 برروی فراوانی ثیراتتا طبیعی محیط است مسلم آنچه.شود تخریب اثر در ها آن فراموشی از جلوگیری و الگوها این حفظ برای راهی
 معابر، شبکه معماری، ، مصالح نوع در را آن پای رد توان می که بطوری .است گذاشته بجا آن گیری شکل نحوه و شهر تاریخی تفبا کالبد

 آنکه دونب اقلیم ااب همساز معماری به رسیدن برای بنابراین .دریافت خوبی به سنتی بافت بناهای در کاررفته به تمهیدات و استقرار نحوه
 انرژی حد از بیش مصرف و باال های هزینه و وقت صرف به منجر که شویم مکانیکی خدمات و پیچیده ی دستگاهها از استفاده به مجبور
 روی است گذشتگان ساله هزاران تجربیات حاصل که ، آن با سازگار و اقلیمی الگوهای جستجوی به آسایش تامین برای باید ، گردد می

 اقلیم با جدید عصر معماری بیشتر چه هر سازگاری جهت برداری الگو همچنین و شهری تاریخی های بافت سازی باززنده در آن از و آورده
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معماری در بافت  گیری شکل نوع و انسان زندگی در طبیعت همانطور که در پژوهش فوق و در پاسخ به سئوال تحقیق، تاثیر. بپردازیم

 .و هم در محل سکونت از آرامش و آسایش رضایتبخشی برخوردار بوده اند( معابر)کهن دامغان، شهروندان هم در محیط شهر
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 منابع -11
 835 تا  833 اداره کل هواشناسی استان سمنان،گروه تحقیقات،  - 

،  3 دوره زیبا، هنرهای مجله شهری، قدیم بافت در مسکن طراحی،ایرج، اعتصام، - 

 (6 : 833 استان سمنان و طرح جامع شهر دامغان،   83 برداشت از آمارنامه سال  -8

کاربردی ره –سیستم های کنترل محیط،جلد سوم، سیستم جامع محیطی، مرکز آموزش علمی : تنظیم شریط محیطی،بخش دوم -5

 ، مقدمه 83 تابستان 63شهر، نشریه 

 .تهران شهرسازی، و معماری ....و مطالعاتی مرکز طبیعت، فرهنگ، خانه، ،( محمدرضا، مازندرانی، حائری -6

سمنان، سمیناار معماری و  شهر کهن بافت گیری شکل در اقلیم ، تأثیر 83 دوست محمدی، حامد و محمد جواد مهدی نژاد، -5

 خاوران مشهدشهرسازی و توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی 

 56ص.اول چاپ مشهد، فردوسی دانشگاه انتشارات ،"شهرها مرکزی مناطق برنامه ریزی "، ، محمدرحیم رهنما، -3

 ی مجله ،"مشهد شهر شدن جهانی در سیاسی نهادهای نقش بررسی "،  ، قاسمی برادران مهدیه و محمدرحیم هنما،ر -3

 صص ، ی شماره مشهدپژوهی،

 833 و  836 :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان ، آمارنامه استان سمنان -3

 56 : 835 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، آمارنامه استان سمنان، فصل هواشناسی، -2 

833 وپیشنهادی سال  833 سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان، طرح جامع دامغان ،وضع موجود سال  -  

 835  سوم، جلد سمنان، استان اقلیمی بندی پهنهسازمان مسکن و شهرسازی استان ، -  

 835 تا  836 سازمان هواشناسی جمهوری اسالمی ایران  -8 

، بناها و شهر دامغان، بخش دوم ـ موسسه علمی و فرهنگی فضا، نشر 853 ، اشکوری  جعفرپور، دادخواه، فالمکی ، محمد منصور و -5 

 63 صفضا، تهران 

 835 مسکن و شهرسازی شهرستان دامغان،کارشناسان اداره  -6 

 835  شهرستان دامغان گردشگری و فرهنگی میراث اداره کتابخانه و کارشناسان -5 
 835 کتابخانه و کارشناسان شهرداری دامغان  -3 
اقلیم گرم  بررسی بافت تاریخی شهر نایین و چگونگی همزیستی آن با شرایط ، 83  ،مریم السادات علوی نژاد و هاجر،مجاهدی  -3 

 اولین همایش ملی بیابان، و خشک

 ،فصلنامه(ری شهر :موردی مطالعه)اسالمی شهرهای در کالبدی هویت زنگانه، بازشناسی شماعی و ابوالفضل موحد ،علی و علی -3 

 51 -83، صص1391 بهار ،5 شماره دوم، سال منطقه ای، برنامه ریزی تخصصی -علمی

نقی زاده، محمد، جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  -2 

 الف835 تحقیقات،تهران،

 53 ، 836 نقی زاده، محمد،معماری و شهرسازی اسالمی، مبانی نظری،انتشارات راهیان، اصفهان، -  

نقش عنصر آب در پایداری معماری خانه های اقلیم گرم و خشک پژوهش  ،  83 ، مرجان ترابی لنگریو  اسماعیل ،نوشین زاده -  

 همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری،خانه های بافت قدیم کرمان:موردی

 ،بوشهر تاریخی بافت های خانه در آنها وجودی دالیل و دهنده شکل عناصر بررسی  83 ،طبائیان مرضیه سیده و اعظم،هدایت  -8 

 85،ص زمستان و پاییز 8شماره ،بومی معماری و شهر نشریه
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