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 چکیده 

رویه شهرها باعث پایین آمدن کیفیت زندگی شهری و عوض  افزایش جمعیت، آلودگی هوا، پیشرفت تکنولوژی و گسترش بی

با این حال تنها پس از جنگ جهانی دوم و . به دنبال این تحوالت، اولین تفکرات شهرسازی شکل گرفت. شدشدن مفهوم شهر 

ای در حل  های ناشی از آن بود که طراحی شهری به عنوان یکی از علوم مربوط به شهر جایگاه ویژه به دلیل گستردگی خرابی

ه تحت تاثیر عوامل اقلیمی متفاوت بوده است از این روی بایستی از طرفی فرایند شهر سازی خواه ناخوا. مسائل شهر پیدا کرد

در طراحی و ساخت ساختمانها از دو نظر یت و ضروت توجه به شرایط اقلیمی اهم. شهر ها بر اساس اقلیم منطقه طراحی گردند

د و از سوی دیگر هماهنگی مورد توجه است یک ساختمانها هماهنگ با اقلیم  از نظر آسایشی حرارتی انسان کیفیت بهتری دارن

روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده که در . بین ساختمان و شرایط اقلیمی باعت صرفه جوی در انرژی می گردد

بررسی بصورت اجمالی وتاثیر عوامل اقلیمی بر طراحی شهری  و گرم و خشک آن ویِِِِِِِِِژگی های اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی

ی رسیم که عدم توجه به اقلیم در طراحی های شهری و مسکونی در آن مشکالت زیادی را به بار آورده است به این نتیجه مو 

و در بسیاری موارد فرم بنا و مصالح استفاده شده و طراحی بافت مغایر با شرایط اقلیمی منطقه بوده است و در پایان راهکارهای 

 .هروندان در راستای اهداف توسعه پایدار شهری ارایه شده استجهت انطباق طراحی های شهری جهت پاسخگویی نیاز ش

 اقلیم گرم و خشکعوامل اقلیمی ، طراحی شهری ، بافت شهری ، اقلیم سرد وکوهستانی ، : واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
. محیط تغییر چشمگیری نکرد زمانی که انسان با واژه شهرنشینی آشنا شد چون ابزار الزم برای دخالت در طبیعت را نداشت تعادل زیستی

بگونه ای که در قرن . اما زمانی که امکانات انسان پیشرفته تر شد باعث شد تا تغییرات بسیار شگرفی بر سکونت گاه های خود به جا بگذارد

ت ه ا و کالب د   با انقالب صنعتی شاهد پدیده شهرنشینی نوین بودیم که طی یک قرن پیشرفت تکنولوژی ها تغییرات اساسی در فعالی   11

از جمله تاثیراتی که بشر در این دوران بر محیط زیست خود نهاد می توان به آلودگی هوا و صدا، افزایش مواد زاید و سمی . شهرها گذاشت

نه ا  این تغییرات ن ه ت . در محیط زیست، ایجاد اثرات گلخانه ای، و تغییر در نحوه ساخت و کالبد ساختمان های شهری را می توان نام برد

از این روی بررسی شهری اکولوژیک که تم ام جنب ه   . زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داد بلکه زندگی موجودات زنده دیگر را نیز تهدید کرد

برای داشتن شهری اینگونه بایستی از منابع موجود و عناصر اقلیمی استفاده . های زیستی در آن لحاظ شده باشد بسیار مهم و حیاتی است

در این فصل به بررسی بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اه داف تحقی ق ، فرض یات و تعری ژ واژه ه ا و اص طالحات       . ببریم الزم را

 .پرداخته شده است

  بیان مسئله-2
اقلیم عواملی همچون آفتاب، باد، بارش، دما و رطوبت از عوامل اصلی . اقلیم از مواردی است که با آسایش انسان رابطه مستقیم دارد

عوامل اقلیمی در تمامی مناطق متاوت جلوه می کنند که با توجه به این نکته می توانند محدودیت های را در طراحی . محسوب می شوند

از این جهت شناسایی اقلیم شهری در ایجاد فضاهای شهری مناسب باید مورد توجه متخصصین معماری و شهر سازی . شهری ایجاد نماید

با توجه به این . استفاده از اطالعات اقلیمی هر مکان بتوان ساختمان های شهری متناسب با اقلیم منطقه طراحی نمایند قرار گیرد تا با

نکته که شهر های ایران دارای وضعیت اقلیمی متفاوت می باشد و در هر گوشه این سرزمین نوعی اقلیم متفاوت وجود دارد باعث شده 

از این رو برای آنکه آسایش افراد در تمام فضاهای شهری در اقلیم های . مختلفی را شاهد باشیماست که در هر منطقه، آب و هوای 

در این راستا تحقیق حاضر در نظر دارد به .گوناگون حفظ شود نیاز به طراحی ضوابط دقیق در خصوص اقلیم های گوناگون می باشد

 . شهری بپردازد بررسی عوامل اقلیمی در مناطق گرمسیری و سرد سیری در طراحی

 ضرورت و اهمیت پژوهش-3

توجه به منطقه آسایش انسانها در . از عوامل مهمی که بر فعالیت های بشر کنونی تاثیر گذار است احساس آرامش در محیط زندگی است

بسیار موثر است بگونه ای توجه به عناصر مهم اقلیمی در انعطاف پذیری فضاهای شهری . طراحی شهری در سالمت افراد تاثیر زیادی دارد

که توجه به وضعیت تابش و سرعت باد می تواند فضاهای بیرونی را تحت تاثیر خود قرار دهد و برای داشتن یک فضای داخلی بنا با کارایی 

لیمی منطقه نیز بنابراین برای ارائه یک طرح مناسب برای ساختمان بایستی به عوامل اق. باال بایستی میزان نور و هوای محیط توجه نمود

با توجه به این مهم که امروزه کشور ایران دارای مناطق مختلژ اقلیمی . توجه داشت تا آسایش انسان ها به باالترین میزان برآورده گردد

 می باشد برای رسیدن به هدف توسعه پایدار شهری در طرح کالن بایستی به شناسایی عوامل موثر اقلیمی در تمام مناطق کشور ایران

به نظر می رسد . پرداخته و این عوامل را در شرایط خاص مورد بررسی قرار داده شود تا بتوان ضوابط مناسبی در این خصوص طراحی نمود

 .در برخی مناطق گرمسیری و سردسیری ایران، اصول طراحی اقلیمی با توجه به آب و هوای این مناطق رعایت نشده است

 اهداف پژوهش-4
 .عوامل موثر اقلیمی در مناطق سردسیری و گرمسیری بر طراحی شهریبررسی تاثیر 

 .شناخت مشکالت ناشی از عدم رعایت و ضوابط طراحی اقلیمی در فضاهای شهری

 .ارائه ضوابطی برای طراحی شهری متناسب با اقلیم گرم و سرد ایران

 طراحی شهری-5
) سکونتگاه های انسانی شکل داده و انسجام می بخشد، از ابتدای پیدایش طراحی شهری به عنوان فعالیتی که به محیط انسان ساخت و 

طراحی شهری فرآیندی است که به ( .1111ماندون، ) تا کنون همواره از اهمیت و روزافزونی برخوردار بوده است ( سال پیش 04حدود 

این فرآیند . به ایجاد اماکن متعدد می پردازد طراحی شهری با رویکرد ساختارگرایی. شکل دهی بافت های مختلژ شهری منجر می شود

طراحی ساختمان ها، فضاها و چشم اندازها را در برمی گیرد و نهایتا جریانی را به راه می اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می 

رنامه ریزی شهری، معماری و طراحی بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلژ علمی و هنری مانند ب.کند
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منظر سازی، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد و در عین حال با سیاست 

 .پس می بینیم که دامنه ی فعالیتش بسیار گسترده است. پیدا می کند رابطهو فرهنگ نیز 

 نکات مهم در طراحی شهری-6
 .اران باید سوای از طراحی ساختمان ها، با موقعیت مکانی بناها هم در ارتباط باشندمعم( الژ

 .شهرسازان هم باید با شکل فیزیکی توسعه و گسترش شهرها ارتباط داشته باشند( ب

 .طراحان فضای سبز هم باید در ابتدای فرآیند طراحی شهری به بررسی و فهم درست از مناطق مورد نظر دست یابند( ج

چه برای سکونت و چه برای )مهندسان راه هم باید به جای تمرکز روی مباحث ترافیکی، از مهارت های خود در ایجاد فضاهای دلپذیر 

 (1834شفیعی، )  .مشاهده صرف استفاده کنند

 هدف طراحی شهری-7
که چگونه می اندیشند ،چه امکاناتی بدین معنا .راحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می رودط

زمانی که این عوامل . در دسترس داشتند و چه متخصصانی نبوغ خود را ارائه دادند تا شهری که در آن زندگی می کنیم ساخته شده است

معیار فرهنگی .ی باشدرا کنار یکدیگر قرار می دهیم تا ترکیبی از یک شهر را ارائه نماییم ،سیمای شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه م

 .،سلیقه ی شخصی ،تفکر و امکانات نهادهای اجتماعی در یک کشور تعیین کننده ی نمای ظاهری شهری و بالطبع طراحی شهری است

طراحی شهری از یک سو باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد و از سوی دیگر تنوع 

 .کان انتخاب جایگرین متفاوت را برای گروه های مختاپلژ جامعه فذهم سازدو ام

هدف اول مستلزم یکنواختی استانداردها و جامعیت آن می باشد،ولی هدف دوم تنوع استانداردها و به کار گیری تدابیر و راهبردهای 

 .متخصصان و افراد ذی صالح در شهرسازی را ایجاب می نماید

رچوب کلی فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری جامعه ،نیاز به تشکالت رسمی دارد تا از این طریق ،قشر ها و گروه طراحی شهری در چا

های فرهنگی جامعه ،نتواند به ارزشها و آرمانهای خود جامه ی عمل بپوشانند و پیشنهاد های طراحی را که نهایتا به صورت سرمایه گذاری 

 .ساخت و حفظ بناها در می آید ،بهتر ارائه دهند شهری ،مرمت ،نوسازی ،بازسازی و

اگر از هر قشر خواسته شود تا نظر خود را در مورد شکل شهر و نقش هشر بیان کند در طراحی شهری ،تنوع ، هماهنگی و زیبایی سیمای 

خواسته های فرهنگی و هویت  شهر و الگوی فعالیت ها به بهترین نحو فراهم می آید وزیرا در این حالت طراحی شهری رفتارهای جمعی

فرضیه اصلی در این جا این است که طراحی خیال پردازانه با استفاده مشترک از فضا و سهیم شدن در .گروهی را منعکس می سازد

 .ن ببردامکانات و دسترسی متعدد به عملکردهای شهری و تنوع در شیوه های زندگی می تواند برخی از تضاد های بارز بین گروه ها را از بی

طراحی شهری فعالیتی پر هزینه تر از برنامه ریزی شهری می باشد و مستلزم به کار گیری منابع کمیاب و متخصصان حرفه ای ماهر است 

این نکته حائز اهمیت است که فعالیت های طراحی شهری در جهاتی سوق داده شود که عملکردها و عوامل شکل دهنده ی شهری .

 (1834شفیعی، )  .رفتار کلی افراد و بافت و فرم شهر داشته باشد بیشترین تاثیر را روی

 فضای شهری-8
فضای شهری یک از عناصر  ساخت فضایی شهر است که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلژ به وجود می آید، شکل می گیرد و 

سیاسی همواره در آن جریان داشته، همیشه با قلب  این عنصر که فعالیت های مختلژ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا. دگرگون می شود

چون بیشتر فضاهای شهری با ارزش به دوران های گذشته تعلق دارد، بنابراین . تاریخ شهر می تپیده و سرگذشت شهر را رقم می زده است

 (1811،1توسلی، .) نباید گمان کرد که فضای شهری عنصری است قدیمی و شهر امروز بدان نیازی ندارد

 اقلیم-9
در مدت  هواشناسیهای  و سایر مشخصه بارش، باد، فشار اتمسفر، رطوبت، دمایک منطقه جغرافیایی نظیر  آب و هواییاقلیم به شرایط 

گیرد در حالی که در  مورد بررسی قرار می آب و هوامعموالً شرایط حال حاضر  هواشناسیدر . شود زمانی نسبتاً طوالنی نسبت داده می

 (1414ویکی پدیا، )  .است مورد توجه آب و هواهای درازمدت  مشخصه شناسی اقلیم

 طراحی شهریاقلیمی تاثیر گذار در  مهم عناصر-01

 تابش خورشید -01-0
 (. 1831جعفرپور ) طبیعی خود را بطور مستقیم و غیر مستتقیم از خورشید دریافت میکند  زمین تمام انرژی  کرة

میکرون می  8تا  4213این اشعه دارای طول موجهای مختلفی بین . آفتاب، اشعه ای الکترومغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود

وقتی اشعه ی خورشید وارد . قابل رویت و مادون قرمز می باشدطیژ نور خورشید به طور وسیعی به سه قسمت ماورا بنفش و . باشد
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. اتمسفر می شود از شدت آن کاسته شده و طیژ های آن به نسبت طول موجی که دارند در اتمسفر جذب، منعکس یا پراگنده می گردند

سیله ازن و قسمت قابل مالحضه ای از میکرون هستند به و 4213بیشر اشعی ماورا بنفش و تمام اشعه های که دارای طول موجی کمتر از 

 (14، 1813کسمایی، . ) اشعه ی مادون قرمز بوسیله بخار آب ودی اکسید کربن جذب می گردند

 دما-01-2
که درخاک و هوا قابل سنجش میباشد و تمام ارگانیسم ها بطور مستقیم از این دما گرماییگیریدرجة حرارت یا دما عبارتست از اندازه

 (. 1831جعفرپور ) مطالعه در مورد بیالن انرژی نشان می دهد که دما در نتیجة تغیرات انرژی تابشی تغییر میکند متاثرند 

 رطوبت هوا-01-3
بخار آب از طریق تبخیر از سطح اقیانوسها و دریاها و سطوح . منظور از رطوبت هوا مقدار آبی است که بصورت بخار در هوا وجود دارد

هرچه هوا گرمتر باشد بخارآب بیشتری را در . وارد هوا میشود و بوسیلة جریان هوا و باد به نقاط دیگر منتقل میشود مرطوبی چون گیاهان

-اندازهتوان ، مینسبیفشاربخار، رطوبت مخصوص،مطلق، رطوبترطوبت چونمقدار رطوبت هوا را به روشهای مختلفی. داردنگه می خود

 (.1838ی و احمدی نژادکسمائ)و بیان نمودگیری

 بارش -01-4
. بنابراین فرایند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد. از لحاظ تعریژ، بارش هرگونه رطوبت متراکمی که به سطح زمین فرو می ریزد

ب تکه های یخ و یا بلور ها فقط وقتی قطرات آ. معموالً بارندگی از انواع ابر ها می بارد، اما ممکن است تمام ابرها ایجاد بارندگی نکنند

علیزاده و همکاران، .) آنقدر بزرگ می شوند که بر نیروهای شناوری و باال دهنده ی قطرات آب در هوا فایق آیند، بارندگی انجام می شود

1830،141) 

 باد-01-5
شار که در جهات افقی جو وجود دارد، از این حرکات موجب می شوند تا اختالفات مربوط به دما، رطوبت و ف. حرکات افقی هوا را باد گویند

هر چند این تعادل هیچ وقت حاصل نمی شود، زیرا به محض اینکه در یک جا تعادل برقرار شد . بین رفته و هوا به حالت تعادل درآیند

این تفاوت ها متوقژ نمی  اختالف جدید در جای دیگر به وجود آمده و این روند، مرتب ادامه خواهد داشت، اما جریان باد نیز برای جبران

 (111، 1830علیزاده  و همکاران، . ) بنابراین باد، یک تعدیل کننده ی مهم در طبیعت است. شود

 تاثیر اقلیم مناطق سردسیری بر طراحی شهری-6  

 شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی-6-0

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

 …صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و 

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

 .به شمار می آیند  کشور

 کلیات آب و هوایی این منطقه به شرح زیر می باشد-6-2

 سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان

 اختالف بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین دمای شب وروز

 بارش برف سنگین

 رطوبت کم هوا
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 -8سانتی گراد و متوسط دمای هوا در سردترین ماه سال کمتر از  درجه 14میانگین دمای هوا در گرم ترین ماه سال در این اقلیم بیش از 

 .درجه سانتی گراد می باشد 

در این اقلیم دره ها در فصل تابستان بسیار گرم و در زمستان . نوسانات دمایی در طی شبانه روز نیز در نواحی کوهستانی بیشتر است 

زمستان ها طوالنی ، سرد و سخت بوده . منطقه زیاد و در زمستان بسیار کم است  مقدار تابش آفتاب در فصل تابستان در این. معتدل اند 

سرما از اوایل آذر ماه شروع . و تا چند ماه از سال ، زمین پوشیده از یخ ، و بهار کوتاه مدت است و زمستان و تابستان را از هم جدا می کند

سراسر این منطقه از آذربایجان گرفته تا استان فارس ، زمستان ها به شدت سرد  در. می شود و کم و بیش تا اواخر فروردین ادامه می یابد 

 .می باشد 

برف های پیاپی بیشتر قله . در این نواحی ، میزان بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد است و بیشتر به صورت ریزش برف می باشد 

ه برف وجود دارد و این کوهستان ها سرچشمه رودخانه ها و قنات ها در کشور متر هموار 8444در ارتفاعات باالی . ها را می پوشاند 

 .محسوب می شوند 

علی رغم بارندگی فراوان ، رطوبت در این اقلیم کم . بارش برف در نواحی شمال و شمال غربی منطقه بیش از نواحی جنوب غربی آن است 

نفوذ هوای مرطوب مدیترانه به داخل فالت ایران می شوند و رطوبت هوا را  همچنین سلسله جبال غربی همانند سدی مانع از. می باشد 

برخالف نواحی شمال ایران و سواحل دریای خزر که غلظت هوا به دلیل پستی زمین و بارش زیاد . تنها در دامنه های خود نگاه می دارند 

 .تهویه طبیعی هوا را کاهش می دهد است در اقلیم سرد ، این غلظت کمتر بوده و همین امر میزان استفاده از 

 فرم بنا-6-3

برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال ، در نواحی سرد و کو هستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده از تابش آفتاب ، بهره 

لذا فرم بنا در جهت . ضروری گردد  گیری از نوسان روزانه دما ، حفظ حرارتی و جلو گیری از باد سرد زمستانی در فضاهای مسکونی امری

 .در ادامه ، به توضیح خصوصیات کلی فرم بنا در این اقلیم خواهیم پرداخت . مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود 

 ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی-6-4

وده و سایر قسمت ها دورتادور این حیاط چیده می بناهای سنتی در اقلیم سرد مانند نواحی مرکزی فالت ایران دارای حیاط مرکزی ب

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

ه دلیل کوتاه و معتدل بودن فصل جبهه جنوبی ساختمان ب. است تا از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان استفاده کنند 

به عنوان انباری یا فضاهای  –در صورت وجود  –لذا اتاق های جنوبی و اتاق های شرقی و غربی . تابستان کمتر به کار گرفته می شود 

، خانه  برخالف مناطق معتدل و مرطوب سواحل جنوبی دریای خزر.خدماتی همچون اتاق خدمه یا سرویس های بهداشتی کاربرد دارند 

های این مناطق ، اغلب دارای زیر زمینی با سقژ کوتاه در پائین زمستان نشین هستند که به علت خنکی هوای آن ، در تابستان برای 

 (1861کیانی، )  .سکونت و آسایش ساکنان خانه به کار می رود 

 استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا-6-5

. از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره در اتاق ها انجام می پذیرد 

ساختمان ها در این اقلیم دارای ایوان اند ولی عمق آنها .لذا ابعاد حیاط ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فالت مرکزی ایران است 

به ایوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر می باشد و همانند ایوان های منطقه خزر ، کاربرد نشیمن ندارند و صرفا جهت نسبت 

متر از سطح  121تا  1نکته دیگر پائین بودن کژ حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه .حفظ ورودی ها ی بنا از برف و باران استفاده می شوند 

ا بتوان آب جاری در نهر ها و جویها را بر باغچه حیاط یا آب انبار واقع در زیر زمین سوار نمود و از سوی دیگر ، زمین پیاده روهااست ت
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مانند عایق حرارتی اطراف بنا را احاطه کرده ، مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و باعث حفظ حرارت درون ساختمان می 

 .شود 

 بنا و نحوه قرار گیری آنپالن ، فرم -6-7

فرم بنا باید به گونه ای باشد که سطح تماس آن را با . در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی ، بناها دارای پالن و بافت متراکم می باشند 

ستفاده می لذا از احجامی نظیر مکعب یا مکعب مستطیل ا. سرمای خارج کمتر نماید تا حرارت کمتری از درون به بیرون انتقال یابد 

درجه به طرف  14ساختمان ها بین .نمایند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را در حداقل ممکن نگه دارد 

 .جنوبی مستقر می شوند  –درجه به سمت شرق و در سایه باد یکدیگر و خارج از سایه آفتاب هم ، در محور شمالی  01غرب و 

 ا ارتفاع کماتاق های کوچک ب-6-8

در نواحی سرد و برفی ، باید از ایجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا که با افزایش سطح تماس آنها با فضای سرد 

زه بنابراین در این مناطق سقژ اتاق ها را پائین تر از اتاق های مشابه در سایر حو.بیرونی ، گرم کردن این فضای وسیع مشکل خواهد بود 

ارتفاع کم سقژ در تاالر ها و . های اقلیمی در نظر می گیرند تا حجم اتاق کاهش یابد و سطح خارجی نسبت به حجم بنا حداقل گردد 

 .اتاق های مهم و طاق راسته ها و حجره های بازارهای این مناطق نیز مشهور است 

 بازشوهای کوچک-6-9

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

بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاده هر چه بیشتر از تابش آفتاب ، بزرگتر و . بزرگ بودن پنجره ها ، استفاده از سایبان الزامی است 

پنجره های دو جداره نیز برای رساندن . هت بادهای سرد باید اجتناب نمود همچنین از استقرار بازشوها در ج. کشیده تر انتخاب می شوند 

در ضمن به منظور جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج . تبادل حرارتی به حداقل ممکن مناسب ترند 

در مقایسه با اقلیم گرم و خشک ابعاد بازشوها .د ساختمان ، میزان تعویض هوای هوای داخل وتهویه طبیعی را باید به حداقل ممکن رسان

 .در این حوزه اقلیمی برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش آفتاب افزایش یافته است 

 دیوارهای نسبتا قطور-6-01 

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

اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و خشک تقریبا مشابه است و تنها تفاوت آنها در منابع حرارت دهنده می باشد که در اقلیم گرم و خشک 

دیوارها را زیاد  لذا باید در این اقلیم به کمک مصالح بنایی قطر. این منبع از سمت بیرونی بنا و در اقلیم سرد از سمت داخل فضا می باشد 

دیوارهای قطور ، گرما و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول .نمود تا این جداره بتواند به عنوان منبع ذخیره حرارت داخل بنا عمل نماید 

در معماری بومی این مناطق تا حد ممکن تالش می شود تا به شکل . شب حفظ و به تعدیل دمای داخل ساختمان کمک می نماید 

 (1861کیانی، )  .یعی یا یا با استفاده از بخاری و گرمای ناشی از حضور افراد ، پخت وپز یا حضور حیوانات ، بنا را گرم نمود طب

 بام های مسطح-6-00

بام های . ابن یه سنتی در کوهپایه های شمالی سلسله کوههای البرز دارای بام های شیب دار و در مناطق کوهستانی غالبا مسطح هستند

. شیب دار در صورت مناسب بودن پوشش آن به مراتب از بام های مسطح بهترند چرا که آب باران را به سهولت از روی بام دور می کنند 

چرا که آب ناشی از . ولی در صورت کاهگلی بودن پوشش بام ، قدرت آن در برابر رطوبت و باران و به ویژه برف بسیار تضعیژ خواهد شد 

به همین دلیل به محض بارش برف ، آن را از روی چنین . یجی برف وارد سقژ کاهگل می گردد و بنا مرطوب و نم دار می گردد ذوب تدر
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بامی پارو می کنند و با غلتکی سنگی و کوچک ، بام را دوباره غلتک می کشند تا پوشش کاهگلی آن مجددا متراکم و سوراخ های ایجاد 

 .ردند شده در اثر نفوذ آب مسدود گ

انتخاب بام های مسطح در اقلیم سرد مشکلی ایجاد نمی نماید چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنوان عایق حرارتی در مقابل 

سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می شود و همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد 

لذا دو جداره بودن سقژ بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز . د ، عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد بود انباری دار

 .اهمیت است 

 نوع مصالح-6-02

این . تمصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر حوزه های اقلیمی از مصالح موجود در آن اقلیم اس

 .مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی آن حفظ نماید 

از سنگ و . و پوشش سقژ و بام از تیر های چوبی و کاهگل می باشد ( یا چوب ، مالت کاهگل ، خشت و آجر ) لذا بدنه این ابنیه از سنگ 

رای پی سازی بنا استفاده می کنند و در برخی نقاط ، کرسی چینی با مصالح سنگین جهت جلو گیری از مصالح مقاوم و سنگین برای ب

 .رطوبت به کار می رود ، هر چند ابنیه این مناطق ، به طور کلی ، بر روی زمین بنا می شوند 

کیلو متری شمال غرب  11کوه زاگرس و در در این رابطه می توان از شهر جوانرود و روستاهای اطراف آن واقع در منطقه غربی رشته 

در این منطقه ساختمانهای سنگی ، سیمایی موزون و هماهنگ به کل بافت شهر و همچنین به بافت روستاها داده است . کرمانشاه نام برد 

در این . ن ها به کار می رود سنگ که به وفور در این منطقه کوهستانی وجود دارد و به صورت الشه و یا قواره در دیوارهای قطور ساختما. 

هر چند که بام اغلب ساختمان . منطقه اقلیمی سرد و نسبتا پر باران ، بام ساختمان ها مسطح و با تیر چوبی و کاهگلی پوشیده شده است 

 (1861کیانی، )  .ها های جدید در جوانرود دارای خرپای چوبی و پوشش شیروانی است 

 کالبد شهری و روستایی-6-03

ویژگی های بافت شهری و . بافت شهری و روستایی حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی در جهت مقابله با سرمای شدید شکل گرفته است 

 :روستایی در این اقلیم عبارتند از 

 بافت متراکم و فشرده

 فضاهای کوچک و محصور

 (تقرار و گسترش شهر و روستا و سیمای آنها به عنوان عوامل تعیین کننده ی جهت اس) بهره گیری از جهات آفتاب و زمین  

 معابر باریک به موازات خط تراز زمین

با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سرد و کوهستانی در ایران به منظور جلوگیری از اتالف حرارتی و کوران هوا ، بنا ها به صورت متراکم و 

همچنین بنا ها . های گرم مسکونی با محیط سرد خارج کاهش یابد فشرده و متصل و در کنار هم ساخته می شوند تا سطح تماس فضا

طوری کنار هم قرار می گیرند که یکدیگر را محصور نمایند و فضاهای شهری تا حد امکان کوچک شوند تا نفوذ جریان باد سرد به داخل 

و محصور شهری ، هوای سرد آنها را  فضاهای شهری کم گردد و تابش حرارت از سطح خارجی دیوارهای گرم ابنیه به فضاهای کوچک

 .تعدیل نماید 
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نکته قابل مشاهده دیگر در این نوع شهرها ، طراحی معابر کم عرض و باریک برای استفاده بهتر از حرارت و جلوگیری از تبادل گرما و 

و در داخل زمین یا روی آن به منظور معموال در این نوع اقلیم ، مجتمع های زیستی در وسط دامنه بلندی ها و رو به جنوب . سرما است 

در واقع در صورت . باال بردن ظرفیت حرارتی دیواره های بدنه شمالی و افزایش حجم داخلی نسبت به سطح بیرونی ، استقرار می یابند 

ن به دره ها باعث ثانیا نفوذ هوای سرد سنگی. استقرار روستا در پائین دره اوال خطر سیل خیزی و نابودی روستا وجود خواهد داشت 

ثالثا جبهه شمالی کوه همواره در سایه قرار گرفته و سرد می باشد در حالیکه روستاها و . افزایش شدت سرما به هنگام شب خواهد شد 

شدت  رابعا به علت فزونی ناهمواری های زمین و. شهر ها باید جهت حداکثر استفاده از تابش خورشید ، رو به دره و در آفتاب بنا گردند 

باد در باالی کوه و دسترسی به منابع آبی و رود خانه ها که در قسمت پائین ارتفاعات جاری هستند ، استقرار بافت روستایی و شهری بر 

 .باالی کوه صحیح نمی باشد

 تاثیر اقلیم گرمسیری بر طراحی شهری-7

 شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی-7-0

اما شرایط تابستانی حکم بر . غربی گسترش یابد -تواند در طول محور شرقی مناطق، فرم ساختمان می در رابطه با شرایط زمستانی این

نماید در هر صورت با بریدن قسمتی از این مکعب و پر نمودن حفره  فشردگی ساختمان نموده و داشتن فرمی مکعب شکل را ضروری می

و هوای خنک شده بوسیله تبخیر آب سطح چمن برگ درختان، حوض و فواره  (سایه دیوار، درخت، پیچک، چفته مو)ایجاد شده با سایه 

تواند آزاد باشد بدین ترتیب پالن کلی  توان اقلیم نسبتاً مطلوبی در ساختمان ایجاد نمود در اطراف این باغچه داخلی پالن ساختمان می می

گردد همان فرم زیبا و  ی مناطق گرم و خشک پیشنهاد میآنچه بدین ترتیب برا. گردد ساختمان در این مناطق بطرف داخل معطوف می

های سنتی ایران است که از دوران ماقبل تاریخ تاکنون نه تنها در مناطق داخلی ایران بلکه در نواحی خشک خاورمیانه نیز  مشهور خانه

اطاقهای . روند ی تعدیل اقلیم بشمار میساختمانهای حیاط دار قدیمی بهترین فرم و ترکیب ممکن اجزاء یک ساختمان برا.تکرار شده است

شوند در برابر سرمای زمستان باد و طوفان شن که معموالً در مناطق کویری در جریان است  اینگونه منازل که فقط به داخل حیاط باز می

ده قرار گرفته و بدین ترتیب در زمستان اطاقهای رو به جنوب و در تابستان اطاقهای رو به شمال این مجموعه مورد استفا. شوند حفاظت می

گردد حیاطهای داخلی که شامل درخت، حوض و سطوح سبز گیاهان هستند یکی از مؤثرترین عوامل  محل زندگی نیز با اقلیم هماهنگ می

ل در شب هوای سرد مجاور پشت بام بطرف پائین حرکت کرده و در داخ. روند ایجاد رطوبت در هوای خشک اینگونه مناطق به شمار می

شود در نتیجه در روز هنگامیکه دمای  ماند و به این ترتیب باعث افت حداکثر دمای هوای داخل حیاط در روز می حیاط و جسم دیوارها می

 .رسند هوای داخل ساختمان نسبتاً معتدل خواهد ماند هوای خارجی و شدت تابش آفتاب به حداکثر می

و خشک باید میزان تهویه طبیعی در روز را به حداقل ممکن رساند، چون در اثر ورود  تهویه موردنیاز اقلیم گرم و خشک در مناطق گرم

به خصوص در طول روز که سرعت باد زیاد و در نتیجه میزان تهویه  .یابد هوای گرم خارج بداخل، دمای هوا و سطوح داخلی نیز افزایش می

از طرف دیگر ، چون رطوبت . نماید به دمای هوای خارج تغییر می طبیعی نیز زیاد است، تغییرات دمای هوای داخلی در سطحی نزدیک

حتی با جریان هوایی با سرعت کم امکان سرد شدن بدن از طریق تبخیر عرق بدن وجود داشته و در نتیجه . هوای اینگونه مناطق کم است

در ثانیه  cm 15 تواند ی ایجاد چنین وضعیتی میسرعت هوا برا. باشد احتیاج به سرعت زیاد هوا برای خنک سازی از راه تبخیر الزم نمی

ها ، در هوای  باشد و این سرعتی است که در نتیجه اختالف دمای سطوح و همچنین در نتیجه نفوذ هوای خارج بداخل از طریق درز پنجره

پایین بودن دمای هوای خارج نسبت به در عصر و شب ، بدلیل . ها نخواهد بود آید و بدین ترتیب نیازی به باز بودن پنجره اطاق بوجود می

 (1864توسلی، ) .آورد دمای هوا و سطوح داخلی تهویه طبیعی امکان سریع خنک شدن هوای داخلی را بوجود می

 سازد اما باید به این نکته توجه داشت که راندمان تهویه به های باز شو را ضروری می وجود پنجره. نیاز به کوران در عصر و شب وجود دارد

توان اندازه آنها را بقدری کوچک انتخاب  ها، می با هماهنگ ساختن محل ، شکل و نحوه باز شدن پنجره. ها متناسب نیست اندازه پنجره

ضمناً باید به مشکل . نمود که حرارت کسب شده از طریق آنها را به حداقل رسانده و در عین حال امکان تهویه بطور مفید را بوجود آورد

در مناطقی که همیشه طوفان شن و گرد و غبار وجود دارد ساختمانهایی که بر روی . غبار بداخل ساختمان نیز توجه داشتورود گرد و 

 mنمایند ، چون معموالً در ارتفاع بیش از  اند مقدار بسیار کمی از گرد و غبار و شن موجود در هوا را دریافت می پیلوتی قرار گرفته

محدوده . چندی پیرامون اقلیم گرم و خشک دومین گروه بزرگ اقلیمی کشور است. نماید ت افت میمیزان شن وجود در هوا بشد14
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  های جنوب غربی رشته دامنه)جغرافیایی این پهنه اقلیمی عمدتاً در بخشهای مرکزی کشور و به صورت نوار باریکی در جنوب غربی کشور 

و ارتفاع نقاط مختلژ واقع در این پهنه اقلیمی بسیار زیاد است در این اقلیم تنوع عرض جغرافیایی . گسترش یافته است( کوههای زاگرس

ترین نقطه این پهنه  که در شمالی( در گز)ترین نقطه کشور شرایط آب و هوایی مشابهی ایجاد شده، به طور مثال  ترین و جنوبی در شمالی

ترین محدوده  که در جنوبی( ریز نی)ترین  متر از سطح دریا، پایین 144با ارتفاع ( شمالی º81در عرض جغرافیایی )اقلیمی قرار گرفته است 

 .دهند متر از سطح دریا، مرتفع ترین نقطه این گروه را تشکیل می 1144با ارتفاع ( شمالی º11در عرض جغرافیایی )این پهنه قرار گرفته 
شرایط حرارتی هوا . رد و در تابستان نیمه گرم و خشک استشرایط آب و هوایی کلیه زیرگروههای اقلیمی این گروه در زمستان نسبتاً س

آورد و به همین دلیل تقریباً در  در فصل زمستان امکان بسیار زیادی را جهت استفاده از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان بوجود می

در این . یدی باالتر از درصد نیازهای دیگر استگیری از انرژی خورش کلیه زیرگروههای واقع در این پهنه اقلیمی درصد ساالنه امکان بهره

گیری از عملکرد مصالح  توان با بهره گروه بدلیل پایین بودن رطوبت نسبی هوا بخصوص در فصل گرم در کلیه زیرگروههای اقلیمی می

ا در گرمترین ماههای اما شدت گرمای هو. ساختمانی سنگین در بخشی از فصل گرم سال شرایط حرارتی فضاهای داخلی را کنترل نمود

نوع سیستم مکانیکی مورد نیاز بدلیل باال بودن رطوبت هوا و بدلیل گرمای . سازد می سال درحدی است که سرمایش مکانیکی را ضروری 

انرژی گیری از  در هر صورت بهره.شدید و هوا کولر گازی یا سیستم تهویه مطبوع و در سایر زیر گروههای این پهنه اقلیمی کولر آبی است

خورشیدی ، کاهش اتالف حرارت ساختمان و جلوگیری از تاثیر هوای گرم خارج و تابش شدید آفتاب بر ساختمان از اهداف عمده طراحی 

 (1864توسلی ، ) .اقلیمی در این پهنه اقلیمی است

 دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک-7-2

 در فضاهای داخلی مجموعه جلو گیری از تاثیر هوای گرم -7-2-0  

 طراحی مناطق نیمه محافظت شده در خارج بنا. الژ

 استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه. ب

 استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان. ج

 استفاده از بام و دیوار دو جداره جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان. د

 دو جداره جهت جابجایی حرارت های استفاده از پوسته. ه

 محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال-7-2-2 

 طراحی محوطه. الژ

 های رو به آفتاب تابستان ایجاد سایه برای پنجره. ب

 شکل و جهت دادن به بدنة ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب تابستان. ج

 های رو به آفتاب تابستان نجرهکاهش انعکاس زمین و سطوح بیرون از پ. د

 .تأمین سایه برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند. ه

 های رو به آفتاب تابستان ایجاد سایه برای پنجره. ی
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 روش تحقیق 

 روش پژوهش

تعریژ  -1: مراحلکه شامل . تحلیلی است و روش انجام آن مطابق روش تحقیق علمی می باشد –پژوهش حاضر، یک تحقیق توصیفی 

 .نتیجه گیری -1تجزیه و تحلیل داده ها،  -0گردآوری اطالعات و داده ها،  -8تدوین فرضیه،  -1مسئله، 

 روش گردآوری اطالعات -3-2

. کاربرد داشته است( با مسووالن امور شهر سازی کشور) و مصاحبه ( و تهیه عکس) در این تحقیق از میان روشهای میدانی، روش مشاهده 

 .متن خوانی، آمار خوانی، تصویر خوانی استفاده شده است: روش های کتابخانه ای مورد استفاده نیز عبارتند از

 جامعه پژوهش -3-3

منطقه ای مطالعاتی مورد نظر در پژوهش حاضر، جهت بررسی مناطق سردسیری و گرمسیری ابتدا دو شهر از مناطق سردسیری که در 

. شت انتخاب شد و همچنین دو شهر از مناطق گرمسیری که در نزدیکی کویر ایران قرار داشت انتخاب شدجبال کوه های زاگرس قرار دا

در ابتدا خصوصیات شهری جامعه پژوهش به صورت کلی . کردستان، شهرکرد، یزد، ، کرمان می باشند: شهرهای جامعه پژوهش عبارتند از

احی اقلیمی، واجد ویژگی های خاصی بوده اند، به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل سپس نمونه هایی که در زمینه ای طر. مطالعه شده است

 .قرار گرفته اند

  گیری بحث و نتیجه
عدم توجه به اقلیم در طراحی های شهری و مسکونی در آن مشکالت که این نتیجه می رسیم  بهبررسی بافت شهر و معماری مسکن در 

موارد فرم بنا و مصالح استفاده شده و طراحی بافت مغایر با شرایط اقلیمی منطقه بوده است که در زیادی را به بار آورده است و در بسیاری 

صورت توجه به اقلیم منطقه و طراحی شهر همساز با اقلیم می توان از شدت مشکالت اقلیمی محیط زیست کاست و در عوض از جنبه 

 .های مطلوب آن بهره مند شود

 ن در موارد ذیل استفاده نموداز نتایج این تحقیق، می توا: 

  استفاده در طراحی فضاهای مختلژ شهری، نظیر مسکن، معابر و... 

 کاربرد در تعیین کاربری اراضی شهری و مکانیابی فعالیت های گوناگون شهری 

 استفاده در امر بهسازی محیط زیستی شهری 

 ییجاد ضوابطی جهت طراحی فضاهای شهری در مناطق سردسیری و گرم سیرا 
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