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تحليل اقليم معماري و آسايش اقليمي كالردشت با استفاده از 
 هاي زيست اقليمي مدل

 

  2مريم جعفر صالحي ،1آزاده محمودي كهنه رود پشت
 

  چكيده
و همسو ساختن  طبيعت و محيط قانونمنديسكني گزيني انسان در زيست كره همواره مستلزم آگاهي از 

 مالي هاي صرفه دلپذير كه هم و متنوع مطبوع، واقع ايجاد محيطي بوده است. در طبيعت دائمي جريان با سكونت

بيانجامد، ضرورت توجه به شرايط اقليم را مسلم  توسعه در پايداري را به دنيال داشته باشد و هم به اقتصادي و
مي بر ، سپس تأثيرات عوامل اقليبه بررسي اقليم منطقه، رودر پرداختن به اين اصل و در تحقيق پيش .سازدمي

با استفاده از  ن آسايش اقليمي پرداخته شده است. همچنينمعماري بومي شهرستان كالردشت و همچنين ميزا
  يابيم.هاي زيست اقليمي اولگي و گيوني و ماهاني به اصول الزم براي هماهنگي ساختمان با اقليم دست ميمدل

در يك دوره  ي هواي منطقه كالردشتماهانه ليميفاكتورهاي اق روش مورد استفاده به اين صورت بوده كه ابتدا،
كالردشت اخذ شد  و در بررسي شرايط اقليم منطقه مورد استفاده قرار هواشناسي  از ايستگاه   )80- 52ساله ( 29

كه  هاي گوناگوني پيشنهاد شده استتعيين ويژگي مصالح مورد نياز براي هر اقليم، روش بحث پيراموندرگرفت.  
سپس به توضيح روش گيوني كه ظرفيت و مقاومت  .كنيميق ابتدا به روش پيشنهادي اولگي اشاره مياين تحق در 

حرارتي مصالح ساختماني مورد نياز هر اقليم را با دقت بيشتر و با در نظر گرفتن دماي هوا و شرايظ آسايش تعيين 
  ،  استپيشنهادات معماري ارائه شده ي  ماهانيبا استفاده از جدول چهارگانه در نهايت مي پردازيم. نموده،

  
  كالردشت، آسايش اقليمي، معماري، مدل گيوني، مدل اولگي، مدل ماهاني.  .:مفاهيم كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد چالوس 1
 دانشگاه آزاد واحد چالوسدانشجوي معماري  2
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   مقدمه.1
خلق شرايط محيطي راحت و مطلوب زندگي و تامين امنيت ساكنين بنا از گزند شرايط 

رود، اين اصول از اختمان به شمار مينامساعد محيطي و جوي از اصول الينفك معماري و س
زماني كه انسان اوليه جهت در امان ماندن از شرايط نامناسب محيط به غارها پناه برده و يا با 

هاي كهن را آفريده است تا به امروز كه در پي ساختن سرپناه در كنار رودهاي بزرگ تمدن
هاي طبيعي برآمده از انرژيوري خلق معماري هوشمند جهت تامين آسايش ساكنين و بهره

است و يا در تكاپوي آن است كه شرايط زندگي در كرات ديگر غير از زمين را منطبق بر 
 نيازهاي محيطي خويش محيا كند همواره زير و بناي حيات و بقاي بشر بوده است

  ).1،ص1386(مرادي،
 كه معتقدند انيانس هاي در فعاليت هوا و آب تأثيرات به چنان آن محقّقين از ايعده 

 يا مساعدت .دانند مي هوايي و آب شرايط از ناشي را بشري اوليه هايتمدن افول و ظهور حتّي

 تكامل و تكوين گزيني، مكان زمينه در طبيعي عوامل ساير از بيش هوا و آب مساعدت عدم

 ندگيپراك نظر از دنيا مختلف نقاط در وسيع فضاهاي بودن خالي كه چنان .موثّر است شهرها

 بر حاكم اقليمي شرايط از ناشي جغرافيايي ويژه مناطق در اجتماعات انساني فشردگي يا انساني

 در را ها انسان آن، فصلي و ساليانه و تغييرات هوا و آب انواع باشد. مي مناطق و فضاها آن

 آب نوع با رابطه در نقاط مسكوني ايجاد به خود زيستي فضاي آوردن وجود به و ساختن جهت

 ها، و پنجره در عرض و طول .است ساخته ملزم كنند مي زندگي آن در كه محيطي هواي و

 و همه و ساختمان ارتفاع مصالح، جنس سقف، نوع ساختمان، فرم و شكل ديوارها، ضخامت
، 1381(شيعه، باشد مي هوايي و آب عوامل خاصه و طبيعي محيط شرايط هماهنگ با همه
 و عديده مشكالت بروز باعث طراحي در اقليمي شرايط به جهتو عدماز سوي ديگر،  ).198ص

 اجتماعي و محيطي زيست مسايل نيز بروز و زياد وابستگي و اقتصادي مورد بي هايهزينه

  ). 2،ص1386(محمدزاده، شودمي
شود كه بر اساس نيازهاي ساكنين ي اطالق مييهامعماري سنتي به فرمدر همين راستا، 

 توسعه). 22،ص1386(اوكتاري، هاي محل و اقليم شكل گرفته باشديك منطقه و محدوديت

 نسبتاً فرآيند اغلب آورد، بوم مصالح از استفاده و محلي فنون بكارگيري اثر در معماري اين

 همين به است. داده مي پاسخ ساكنين عملكردي نيازهاي از بخشي به راحتي به و داشته ساده
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 نمايندمي پايدار تعبير و پاسخگو معماري ثابه مدلم به را آن طراحان، از برخي دليل

(Suzan,2007,p1818) .  
كنند، ايفا ميهاي مسكوني هاي اقليمي در طراحي محيطويژگياهميتي كه  توجه به  با

خصوصيات  سوال شكل گرفته است كه،اين تحقيق به طور مشخص درصدد پاسخگويي به اين 
دو هدف زير  بنابراين تركيب معماري اين منطقه دارد؟اقليمي منطقه كالردشت چه تاثيري بر 

    شود:رو دنبال ميدر تحقيق پيش
o اي تاثير اقليم بر معماري بومي و مدرنبررسي مقايسه  
o لحاظ كردن روشهاي اولگي و گيوني و ماهاني در معماري اقليمي 

  
  . پيشينه تحقيق2

از جمله كارهاي  است شده انجام اقليمي سازگاري مورد در دنيا در تحقيقات متعددي
باشد كه به ) مي1953( انجام شده در اين زمينه در سطح جهاني كار ويكتور و آلدار اولگي

 مطرح طراحي اقليمي و انسان احتياجات با رابطه در را حرارتيصورت علمي شرايط رطوبتي و 

 ارائه را ماهاني جدول) 1971( ماهاني نمودند. بيوكليماتيك جداول ترسيم به اقدام و نمودند

 احداث )1971( كارمونا است. ارزيابي قابل هاميانگين از استفاده با آسايش منطقه آن در كه داد

 است داده قرار بررسي مورد خشك و گرم مناطق در را اقليمي به شرايط توجه با ساختمان

 محل تخابان ) به1979( گريشفيلد ارئه كرد.  60گيوني نمودار زيست اقليمي را در دهه .

 مفيد آسايش در محلي را اقليم خرد شرايط حداكثر از بهينه استفاده و كندمي اشاره ساختمان

و مقايسه  شاخص انرژي ساختمان اقليمي و شاخص انرژيبه مطالعه دان مك لين  داند. مي
 دكتر الو اال پرداختند. ساختمان عملكرد انرژي محكارزيابي و  هاي جديد براي شاخص آنها با

 در نيجريه اقليميطراحي معماري  حرارتي براي شاخصانتخاب اگونسوته در مقاله اي به 
 استراتژي هايتجزيه و تحليل اي به ساپا ويسيتساك و جف هبرل در مقاله پرداخته است.

اطالعات  از استفاده بانمودار زيست اقليمي گيوني و شده از شبيه سازي  جدوليتوسط  طراحي
  پرداخته اند. قليما زا ييآب و هوا
 درعدل  مهندس كار به توانمي زمينه اين در شده انجام هايفعاليت جمله از از ايران در

 كوپن روش در موجود حرارتي هاي آستانه در تغييراتي ايجاد با وي .نمود اشاره )1339(سال

 ارائه را ايران يكبيوكليمات نقشه بار اولين براي و نمود ارزيابي را ايراني اقليمي شهرهاي شرايط

 پيشنهاد را ساختماني كارهاي با رابطه در موجود اقليمي نقشه تقسيمات )1356( رياضي .نمود

 اطالعات و آمار از استفاده با گيوني و اولگي روش پيشنهادي اساس بر بندي تقسيم اين .نمود
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 يهواي و آب وضعيت آن بررسي هدف و است شده انجام كشور سينوپتيك ايستگاه 43

 در مجموعه اطالعاتي ساختن فراهم و ساختماني، عناصر عملكرد با ارتباط در مختلف شهرهاي

 در)  1373( عليجاني .است بوده ساختمان مهندسان و معماران براي اقليمي طراحي زمينه

 پژوهش اين در وي .است داده قرار ارزيابي مورد مساكن طراحي در را هوا و آب اي نقش مقاله

 نموده تشريح را اقليم با همساز مسكن بررسي گوناگون آفتاب روشهاي تابش زاويه بررسي با

 كرده بررسي تبريز در را ساختمان نيازهاي حرارتي اي مقاله در )1373( جهانبخش .است

 بر را اقليم اثر درجه سرمايش روز گرمايش جه در روز مقدار محاسبه با مقاله اين در وي .است

و  اقليم نام به خود ارزش با كتاب در )1383( كسمايي .كند يم بررسي زندگي شرايط
  است. داده قرار توجه مورد را اقليم به توجه با ساختمان طراحي اصول معماري،

 هايپهنه بندي به بيشتر ايران در اقليمي سازگاري زمينه در گرفته انجام تحقيقات

 .است شده توجه موردي صورت به مساكن اقليمي سازگاري به كمتر و پرداخته اقليمي -زيست
مسكوني  محيطهاي و مسكن با ارتباط در ايران اقليمي پهنه بندي نقشه كسمايي مثال طوربه 

 از دادههاي استفاده با كاوياني.است كرده آماده ميليونيم چهار يك مقياس در را كشور سراسر

 اساس ايران بر انساني زيست اقليم نقشه تهيه و بررسي به سينوپتيكي ايستگاه 48 هواشناسي

 در ) در مقاله اي به بررسي آسايش1390لشكري و همكاران ( .است پرداخته ترجونگ شاخص

 ) 1390عبدالحسيني ( در شهراهواز ، ماهاني، و واردن پن شاخص بر اساس بنا داخل و خارج
 اقليم و گفرهن با باكو و تبريز مسكوني هاي خانه طراحي كردن در مقاله اي به ضرورت سازگار

 معماري بر اقليمي تأثيرات بررسي«) در مقاله اي تحت عنوان 1389اميدوار و همكاران ( بومي،

ضمن پرداختن به شرايط اقليمي مناطق جنوبي كشور به » بندرعباس -جنوبي سواحل بومي
خالقيت ) «1389رنجبر، پور جعفر و خليجي (تاثير اين شرايط بر معماري بومي مي پردازند، 

اند. را مورد مطالعه قرار داده» بوشهر قديم بافت در باد جريان با متناسب اقليمي طراحي هاي
تحليل اقليم معماري و آسايش اقليمي گناباد با « ) در مقاله اي به 1390همايون و رزم (

اصول « اطمينان و مينويي (بي تا) در مقاله مي پردازند. »  استفاده ار مدل هاي زيست اقليمي
نمونه موردي خانه دكتر –دي معماري بومي همساز  با اقليم در اقليم گرم و خشك كاربر

تصريح مي سازند. با وجود تحقيقات گسترده اي كه درباره اقليم گرم و » صادقي شهر سيرجان
خشك و گرم و مرطوب و تاثير آن بر معماري انجام شده است، تحقيقات اندكي نيز وجود دارند 

) با عنوان پهنه 1388را مورد بررسي قرار مي دهند. مطالعه اي كه رمضان (كه اقليم هاي ديگر 
 ارزيابيو همكاران به حيدري و همچنين  بندي آسايش بيوكليماتيك انساني استان گيالن

  اند.پرداخته مسكن طراحي در آن نقش و زنجان شهر انساني اقليم زيست
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  شناسي تحقيق. روش3
 طرّاحي بر كالردشت شهرستان اقليمي شرايط تأثير سيبرر هدف با كه تحقيق اين در

 فاكتورهاي به مربوط آمار است، گرفته صورت آسايش انسان به دستيابي منظور به مسكن

 يخبندان، نسبي، رطوبت حداكثر و حداقل متوسط دما، حداكثر  و حداقل متوسط اقليمي

ي  دوره يك طي كالردشت رشه هواشناسي از ايستگاه آمار باد سرعت و سمت و تابش بارش،
 وضعيت كلّي بررسي به ابتدا در .است شده استفاده )1380تا  1352ساله (از سال  29آماري 

 اقليمي ساختمان كه خصوصياتي تعيين سپس براي پرداخته شده است. شهر كالردشت اقليمي

 و گيوني ،اولگي از روشهاي باشد داشته پيرامون محيط هوايي و آب شرايط با رابطه در بايد
 و اشكال excelو   outocadكامپيوتري  نرم افزارهاي از استفاده با شود، مي استفاده ماهاني

 تعيين نيازهاي و ساختماني عناصر اقليمي عملكرد بررسي از پس.گرديد ترسيم نمودارها

 مي پيشنهاد نيازها اين به پاسخگويي روشهاي ،كالردشت اقليمي شرايط در ساختمان حرارتي

   .دشو
  

  ساله بعضي عناصر اقليمي در شهركالردشت 29): ميانگين 1جدول(
  هاماه

  
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

ميانگين 
حداكثر 

  دما(سانتيگراد)

22,5  26,5  29  32  32,1  28,5  25,4  20,1  14,7  13  12,6  13,4  

ميانگين حداقل 
  دما(سانتيگراد)

1,3-  2,55  8,6  11,8  12  9,6  5,2  0,0  7,7-  11-  12-  8-  

ميانگين 
رطوبت 

  حداكثر(درصد)

71  67  54  49  46  49  60,5  76  83  83  81  75  

ميانگين 
رطوبت 

  حداقل(درصد)

41  35  35  23  20,5  21  31  48  61  69  62  48  

 45,74 43,12 46,65 42,82 56,32 47,82 32,03 21,57 21,93 26,03 40,35 43,88 ميانگين بارندگي

  
  هاي تحقيق. يافته4
  اولگي روش اساس بر شهرستان كالردشت ماهانه آسايش ميزان. 4- 1

توان تنها از طريق بررسي يكي از عناصر احساس انسان نسبت به محيط اطرافش را نمي
اقليمي مانند درجه حرارت، رطوبت نسبي يا جريان هوا بيان كرد: زيرا تركيب اين عناطر بر 

 بين در). 15، ص1382و با آسايش فيزيكي او ارتباط دارد( كسمايي، گذاردثير ميانسان تأ
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 مدلهاي بيشتر . دارند انسان راحتي و سالمت در بيشتري اثر رطوبت و دما وهوا آب عناصر

 يكي .است شده استوار عنصر دو اين به وهوايي آب شرايط با ارتباط در آسايش انسان سنجش

 حداقل و دما حداكثر متوسط آمار درج با .است اولگي اقليمي يستز مدلها نمودار اين از

 و دما روزانه متوسط درج با و دايره عالمت با آيد دست مي به روزانه آسايش نسبي رطوبت
) 1389(اميدوار،.آيد مي به دست شبها آسايش روزانه مثلث عالمت با نسبي رطوبت متوسط

  دهد.تان كالردشت را نشان مينمودار زيست اقليمي شهرس 1نمودار شماره 
  

  
  كالردشت ستاناولگي شهر ) نمودار زيست اقليمي1نمودار (

 در روز شبانه طي را سال ماههاي كليه هواي حرارتي شرايط تغييرات نمودار، اين در

 شهرستانشود  مي مالحظه كه همانطور دهد، مي نشان آسايش حدود منطقه با رابطه

هاي ماه در و آسايش قرار دارد منطقه ارديبهشت و مهر در ،فروردين ماههاي طي كالردشت
 زيادي سرد در فاصله هواي محدوده آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند خارج از منطقه آسايش، در

 با را هوا حرارتي شرايط توان نمي ماهها اين اغلب در و است گرفته قرار حد پايين آن به نسبت

 از استفاده و عالوه بر نمود تعديل انساني آسايش حد در هوا جريان محدود كردناز استفاده

 مي گرمايشي نيز از سيستمهاي استفاده به خورشيدي نياز انرژي اقليم و با متناسب مصالح

در ماههاي خرداد،تير، مرداد و شهريور در مرز احساس آرامش در باد هستند و با   .باشد
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ور كه از نمودار پيداست طولي همان سان رسيد.توان به حد آسايش اناستفاده از جريان هوا مي
 ها به سيستم گرمايشي نياز است.ها از ماههاي سال هوا سرد است و در اغلب اين ماهتمام شب
انسان   نظر از هوا شرايط شهرستان كالردشت ، سرد ماههاي در شود مي نتيجه بنابراين

 در حتي است مناسب نسبتاً ل،سا ماههاي بقيه در اما است، كننده ناراحت بسيارسرد و

 سايه زير در قرارگرفتن با انسان كه است حدي در هوا دماي روزهاي تابستان، گرمترين

  .كند مي راحتي احساس
  
  گيوني روش اساس بر شهرستان كالردشت ماهانه آسايش ميزان. 2-4

 از مختلف عناصر سودمندي  يا ساختماني كالبدي خصوصيات تعيين براي كلي طور به

 جدول زيست اقليمي، جدول محاسن از  شود مي استفاده ساختماني اقليمي زيست جدول

 حرارتي شرايط و انسان آسايش ي رابطه كه است (Psychometric chart) سايكرومتريك

 دهد مي نشان دقت به مختلف هوايي و آب هاي پديده روابط براساس را وي اطراف محيط

  ). 99، ص1388(كسمايي،
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  كالردشت ستان): نمودار زيست اقليمي گيوني شهر2نمودار(

  
در منطقه آسايش نمودار گيوني  ،مهر  و ارديبهشت فروردين،هاي در ماهطبق اين مدل 

 استفاده با و مكانيكي وسايل بدونهاي خرداد، تير، مرداد و شهريور قرار دارند. همچنين در ماه

در ماه هاي آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند  .رسيد آسايش به شرايط توان مي اقليمي طراحي از
 وسايل از عالوه بر استفاده از طراحي اقليمي مناسب بايستي آسايش منطقه بهجهت رسيدن 

 ستانشهر اين در اساسي مشكل كه گيريم مي نتيجه چنين بنابراين. كرد استفاده نيز گرمازا

 طراحي از با استفاده هم آن كهن زمستا و پاييزسال  سرد ماههاي در هوا دماي افزايشو كنترل

 اين به توجه با طراحي اصول بايد لذا .است پذير امكان مكانيكي سيستمهايمناسب و  اقليمي

  .رعايت گردد موضوع دو
  

  شهرستان كالردشت براي ماهاني آسايش معيار. 3-4
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 .باشند يكديگر مغاير مختلف فصول در ضروري موارد است ممكن چندگانه اقليمهاي در

 روش اين در .نمود استفاده سنجش روش از بايد ضرورتها اين نسبي اهميت تعيين براي

 جداولي روش، اين اساس بر .باشد شده منظور اقليمي عوامل مختلف شدت و دوام بايد سنجش

 اقليمي، اطالعات مهمترين ثبت براي) 6و5و4و3(ولاجد .اند شده پيشنهاد ماهاني وسيله به

 نوع تشخيص امكان) 8( جدول .دنگير مي قرار استفاده مورد اطالعات حدود تعيين و راهنما

 اين )12و11( جدول .آورد مي وجود به اقليمي شاخص سري يك و سازد مي فراهم را اقليم

مي نمايند(كسمايي،  تبديل طرح يك جهت پيشنهادهايي يا عملكردي مشخصات به را اطالعات
  .)212،ص 1368

  كالردشت موقعيت جغرافيايي شهرستان
  كالردشت  نام محل

  دقيقه طول شرقي 6درجه و  51  طول جغرافيايي

  دقيقه عرض شمالي 29درجه و  36  عرض جغرافيايي

  متر 1107  ارتفاع از سطح دريا

  
  ساله 29آماري دوره در سلسيوس درجه به كالردشت ماهانه دماي حداقل و حداكثر متوسط ):3(جدول

  هاماه
  دما

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

متوسط 
حداكثر 
  ماهانه

22,5  26,5  29  32  32,1  28,5  25,4  20,1  14,7  13  12,6  13,4  

متوسط 
حداقل 
  ماهانه

1,3-  2,55  8,6  11,8  12  9,6  5,2  0,0  7,7-  11-  12-  8-  

متوسط 
نوسان 
  ماهانه

10,6  14,5  18,8  21,9  22  19,1  15,3  9,7  3,5  1  0,2  2,5  

  
 32,1 دماباالترين

 -12 دماترينپائين

  
 ): گروه رطوبتي4جدول (

  گروه رطوبتي
  % باشد30در صورتي كه رطوبت نسبي كمتر از   1
2  30—50%  
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3  50—70%  
  %70بيشتر از   4

 
 
  ساله 29 آماري دوره در درصد به كالردشت ستانشهر ماهانه رطوبت نسبي حداقل و حداكثر متوسط): 5(جدول
رطوبت 
  نسبي

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  تشارديبه  فروردين

متوسط 
حداكثر 
  ماهانه

71  67  54  49  46  49  60,5  76  83  83  81  75  

متوسط 
حداقل 
  ماهانه

41  35  35  23  20,5  21  31  48  61  69  62  48  

متوسط 
نوسان 
  ماهانه

56  51  44,5  36  33,25  35  45,75  62  72  76  71,5  61,5  

گروه 
  رطوبتي

3  3  2  2  2  2  2  3  4  4  4  3  

  
  

  ساله 29كالردشت در دوره آماري  ستانميزان بارندگي شهر): 6جدول(
جمع بارندگي   اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  تشارديبه  فروردين  ماه

  ساليانه
ميانگين 
 479,94 45,74 43,12 46,65 42,82 56,32 47,82 32,03 21,57 21,93 26,03 40,35 43,88 بارندگي

  
  
  
  
 

  ) : حدود آسايش7جدول(
  گراددرجه سانتي 15كمتر از   گراددرجه سانتي20-15  20متوسط ساالنه دما بيش از   

  شب  روز  شب  روز  شب  روز  گروه رطوبت
1  26-34  17-25  23-32  17-23  21-30  12-21  
2  25-31  17-24  22-30  17-22  20-27  12-20  
3  23-29  17-23  21-28  17-21  19-26  12-19  
4  22-27  17-21  20-25  17-20  18-24  12-18  
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 كالردشت ستان): حدود آسايش شهر8جدول(
دما درجه 
  سلسيوس

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهست  فروردين

متوسط 
حداكثر 
  ماهانه

22,5  26,5  29  32  32,1  28,5  25,4  20,1  14,7  13  12,6  13,4  

حد باالي 
آسايش 

  روز

29  29  31  31  31  31  31  29  27  27  27  29  

حد پائين 
آسايش 

  روز

23  23  25  25  25  25  25  23  22  22  22  23  

متوسط 
حداقل 
  ماهانه

1,3-  2,55  8,6  11,8  12  9,6  5,2  0,0  7,7-  11-  12-  8-  

حد باالي 
آسايش 

  شب

21  21  22  22  22  22  22  22  20  20  20  21  

حد پائين 
آسايش 

  شب

17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  

وظعيت 
حرارتي 

  روز

  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  مناسب  مناسب  گرم  گرم  مناسب  مناسب  مناسب

وظعيت 
حرارتي 

  شب

  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد  سرد

  
هاي فروردين، از سال (ماه ) نشان داده شده است در پنج ماه8طور كه در جدول (همان

هاي تير و هوا در روز مناسب و در شب سرد است و در ماه ارديبهشت، خرداد، شهريور و مهر)
هاي سال هوا هم در روز و هم در شب سرد و مرداد روزهاي تقريبأ گرمي دارد ولي در بقيه ماه

 يا راحتي شدن مشخص و ايستگاه حرارتي وضعيت شدن مشخص از بعد ناراحت كننده است.

 هرماه بودن مرطوب يا و خشك وضعيت انسان، آسايش لحاظ از مختلف ماههاي راحتي عدم

  .گرديد تدوين 10جدول در آن نتايج و مشخص
  

  ها در مدل ماهاني): مفهوم شاخص9جدول(
  نوسان  گروه رطوبت  باران  وضعيت حرارتي  مفهوم شاخص
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  شب  روز
H1  جريان هوا ضروري

  است
    2      گرم

  10كمتر از   2،3      گرم

H2  جريان هوا مرطوب
  است

    4      مناسب

H3 200بيش از     محافظت از ياران 
  ميليمتر

  4    

A1  ظرفيت حرارتي
  ضروري است

  10بيش از   1،2،3      

A2 1،2    گرم    فضاي ازاد براي خواب    

  10بيش از   1،2    مناسب  گرم

A3  محافظت در برابر
  سرما

          سرد

  
  هاشاخص ):10جدول(

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهست  فروردين  

H1 

 
                        

H2 

  
                        

H3 

  
                *  *  *    

A1 

  
*  *  *  *  *  *  *            

A2 

  
                        

A3 

  
              *  *  *  *  *  

  
 اين .شد نتخاباH3 آذر، دي و بهمن شاخص رطوبتي  ههاي ما براي اين جدول برطبق

 علت بارندگي شديد برف و باران و سرماي شديد، به آن در كه است وضعيتي شاخص بيانگر

هايي از پوشش ساختمانها طراحي در است نياز مشكل اين به توجه با .ميشود ناراحتي موجب
فروردين، ارديبهشت، خرداد،  ماههاي براي .شود استفاده جهت محافظت در برابر باران و برف

بايد از مصالح با ظرفيت حرارتي  كه .شد انتخاب A1 خشكي شاخص ،تير، مرداد، شهريور و مهر
 A3 خشكي شاخص مهر، آبان، آذر،دي، بهمن و اسفند نيز ماههاي براي .باال استفاده نمود
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 استفاده اين شرايط با مقابله راه .ميباشد محيط در سرد اقليمي شرايط نشانگر كه شد انتخاب

   .ميباشد ساختمانها داخلي فضاهاي گرمايش جهت در انرژي از
 مشخص مرطوب و خشك شاخص، مفاهيم اساس بر كه را ماههايي تعداد بعدي مرحله در

 آنها تحليل به و منتقل ساختمان جزئيات پيشنهادات و مقدماتي پيشنهادات جداول به .شدند

  .شد پرداخته
  

  كالردشت ستانبراي شهر ماهاني- ):  پيشنهاهاي مقدماتي معماري11(جدول
  هاي وضعيت گرماييشاخص  مكان مورد مطالعه

 A3 A2 A1 H3 H2 H1  ماهاني-پيشنهاهاي مقدماتي معماري

  5  0  7  3  0  0  
  شيوه استقرار ساختمان

        10-0      *  1  غربي -طول ساختمان در امتداد شرقي

5-12    11-12        
  4-0    2  معماري فشرده با حياط

  هاين ساختمانفضاي ب
  12-11              3  مجموعه گستره و باز براي استفاده از حياط

  10-2              4  به شرط جلوگيري از باد سرد و گرم -مانند باال
  10-0              5  مجموعه فشرده

  جريان هوا در داخل ساختمان
  12-3              6  هاي منفرد براي استفاده از كوران هوااتاق

0-5      1-2  
  12-6      *  7  بيني جريان هواهاي چسبيده و پيشقاتا

    2-12  0  
  1-0            8  جريان محسوس هوا الزم نيست

  هاپنجره
        1-0    0    9  درصد  80تا  40هاي بزرگ پنجره

        12-11    1-0  *  10  درصد 20تا  10هاي بسيار كوچك پنجره
  ديگر كليه شرايط    11  درصد 40تا  20هاي متوسط پنجره

  ديوارها
        2-0        12  زمان تأخير كوتاه -ديوارهاي سبك

        12-3      *  13  ديوارهاي سنگين داحلي و خارجي
  هاسقف

        5-0        14  عايق حرارتي -هاي سبكسقف
        12-6      *  15  ساعت 8زمان تأخير بيش از  -هاي سنگينسقف

  خواب شبانه در هواي آزاد
          12-2      16  وري استفضا براي خواب شبانه ضر

  حفاظت از باران
      12-3        *  17  حفاظت از باران ضروري است 
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  كالردشت ستانبراي شهر ماهاني- معماري جزئيات):  پيشنهاهاي 12(جدول
  هاي وضعيت گرماييشاخص  نام ايستگاه

A3A2A1 H3 H2 H1 

    5  0  7  3  0  0  
  وسعت، روزنه، نورگير، پنجره

 -درصد ديوارهاي شمالي 80ا ت 40وسيع:
  جنوبي

1    0    0-1        

  12-1    2  درصد مساحت ديوار 40تا  25متوسط: 

    2-5        
        10-6      *  3  درصد مساحت ديوار 25تا  15كوچك: 

درصد مساحت  20تا  10بسيار كوچك: 
  ديوار

4    0-3            

  11-12        
    12-4    5  درصد ديوار 40تا  25متوسط: 

  محل روزنه
در ديوارهاي شمالي و جنوبي، رو به باد و 

  در ارتفاع بدن انسان
6              3-12  

0-5      1-2  
در ديوارهاي داخلي نيز تعبيه  -مثل باال

  شود
7        6-12  

    2-12  0  
  حفاظت روزنه

            2-0    8  از اشعه مستقيم آفتاب حفاظت شود
      12-2        *  9  در مقابل باران حفظ شود

                  هاديوارها و كف
        2-0        10  سبك-ظرفيت گرمايي كم

        12-3      *  11  ساعت زمان تأخير 8بيش از  -سنگين
  هاسقف

  12-10      2-0        12  دو جداره -سطح منعكس كننده -سبك
  12-3        13  عايقبندي خوب -سبك

0-5      0-9  
  12-6      *  14  أخيرساعت زمان ت 8بيش از  -سنگشين

  ارجيخفضاي 
          12-1      15  فضا براي خوابيدن در فضاي آزاد

      12-1        *  16  تداركات كافي براي رد كردن آب باران
 

 كالردشت در ماهاني معماري پيشنهادات با معماري اقليمي عناصر نتايج. 4-4

كالردشت از لحاظ شكل به طور كلي بر اساس جداول چهارگانه ماهاني در شرايظ اقليمي 
 -ها در جهت شرقيتر ساختمانجنوبي باشد يعني محور طويل-گيري ساختمان بايد شمالي

شد تا در برابر باد و باران در فصول سرد محافظت شود. پالن مجموعه بايد به صورت باغربي 
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 درصد مساحت نماي 25تا  15فشرده و متراكم و ابعاد پنجره ها بايد مساحتي در حدود 
تا ميزان تعويض هواي داخلي به حداقل برسد. مصالح ساختماني  ساختمان را داشته ياشد

ساعت باشد و  8ها بايستي سنگين و با زمان تأخير بيش از ديوارهاي داخلي و خارجي و بام
ها و بام استفاده براي محافظت از باران و يخزدگي بايد از عايق و پوشش مناسب براي جداره

  نمود.
  گيري نتيجه

وضع طبيعي ، دما و ويژگي هاي كوهستاني منطقه كالردشت موجب گرديد كه آب و هواي 
كالردشت در شمار آب و هواي سرد و كوهستاني طبقه بندي شود. زمستانهاي طوالني و تابستانهاي 

  كوتاه، وجه تمايز اين منطقه از ديگر مناطق است.
آسايش  منطقه ارديبهشت و مهر در فروردين، ماههايهاي اولگي وگيوني طي طبق مدل

 محـدوده  هاي آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند خـارج از منطقـه آسـايش و در   ماه در و قرار دارد

سرد، همچنين در ماههاي خرداد،تير، مرداد و شهريور در مرز احساس آرامش در باد واقع  هواي
  در هر دو مدل به نتايج مشابه دست يافتيم. شده است و 

جنوبي -ساختمان بايد شمالي ،جداول چهارگانه ماهاني از لحاظ شكل گيريطبق در آخر 
 25تا  15باشد، پالن مجموعه بايد به صورت فشرده و ابعاد پنجره ها بايد مساحتي در حدود 

درصد مساحت نماي ساختمان را داشته ياشد. مصالح ساختماني ديوارهاي داخلي و خارجي و 
  ي محافظت از باران تدابيري انديشه شود.ها بايستي سنگين و برابام

با بررسي هاي وضع موجود و شناخت منطقه مي توان به مهمترين قابليـت هـا در طراحـي    
معماري دست يافت و با توجه به شرايط خاص منطقه برنامه ريزي مناسبي را در بلند مدت و آتيـه،  

  معماري و شهرسازي شهرستان كالردشت تبيين نمود.
  
  
  
  منابع -6
 
 

اطمينان، ليال و مينويي، شهرام (بي تا) اصول كاربردي معماري بومي همساز با اقليم در اقليم گرم و 
  نمونه موردي خانه دكتر صادقي شهر سيرجان، همايش معماري پايدار و توسعه شهري –خشك 
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ندرعباس، ب :جنوبي سواحل بومي معماري بر اقليمي تأثيرات ) بررسي1389اميدوار، كمال و همكاران (
مجموعه مقاالت چهارمين كنگره بين المليل جغرافيدانان جهان اسالم، برگزار شده در فروردين 

  در اهواز.  1389
قبرس  شمال در تحليلي و تجزيه -مسكوني هاي محيط در اقليم به نگرش با طراحي ،)1386اوكتاي.د(
 صص ، 55 شماره ،باديآ فصلنامه اخالقي، مهدي و نسبي فاطمه حسيني، باقر سيد ترجمه -

20-23.  
) پهنه بندي آسايش بيوكليماتيك انساني استان گيالن،فصلنامه چشم انداز جغرافيايي، 1388رمضان (

  . 79-53، صص9سال چهارم، شماره 
 با متناسب اقليمي طراحي ) خالقيتهاي1389رنجبر،احسان، پور جعفر، محمدرضا و خليجي، كيوان (

  .34-17، سال هفتم، صص 13وشهر،باغ نظر، شماره ب قديم بافت در باد جريان
پايان نامه كارشناسي  ،تاثير اقليم بر معماري گذشته وحال منطقه كالردشت ،)1391( اله نجم ،يسنائ

 ارشد
 و فرهنگ با باكو و تبريز مسكوني هاي خانه طراحي كردن سازگار )1390عبدالحسيني، عبدالحسين (

  .24-13، سال هشتم، صص 18شماره بومي، فصلنامه باغ نظر،  اقليم
  .خاك نشر تهران، ايران، سازي خانه گذاري سرمايه شركت )، اقليم و معماري،1388مرتضي( كسمايي،
  .مركز انتشارات اقليمي، طراحي راهنماي ، )1368(مرتضي كسمايي،

 اخصش براساس بنا داخل و خارج در ) آسايش1390لشكري، حسن، موزرمي، سارا و لطفي، كوروش (

شهراهواز، فصلنامه جغرافياي انساني، سال سوم، شماره دوم،  موردي نمونه ماهاني، و واردن پن
  .220-207صص 

 كهنمو روستاي( جديد و سنتي مساكن اقليمي عوامل ارزيابي، )1391(محمدزاده. رحمت و جوانرودي

  39ره شما دوازدهم، سالجغرافيايي،  فضاي پژوهشي -علمي فصلنامهي،)اسكو شهرستان
 بر تاكيد با كوهستاني سرد مناطق روستاهاي اقليمي هاي ويژگي بررسي )،1386رحمت،( محمدزاده

    .ايران روستايي توسعه ملي همايش دومين :شرقي، تهران آذربايجان استان روستاهاي
  .شهيدي انتشارات محيطي، شرايط تنظيم ،)1386 (ساسان مرادي،

) تحليل اقليم معماري و آسايش اقليمي گناباد با استفاده ار مدل 1390همايون، غالمرضا  و رزم، سمانه  (
هاي زيست اقليمي ، مجموعه مقاالت همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي 

  .410-399آذرماه. صص  24و  23محيطي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد 
  

‘Bioclimatic building designs for Different Climates in China’, 
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