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 بوم شهر، الگوي شهر پايدار
  و روشنائي در بوم شهرقزوين) سرمايش گرمايش(سيستم هاي تهويه 

 

  زهرا بيگم تقوي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين كارشناس ارشد معماري

     pariataghavi@yahoo.com   
  
  
  
  

   چكيده
اريخ غني آنها در زمينه هنر و معماري در تقابل با نمودهاي ورود فناوري هاي نوين به سرزمين ها كه هويت و ت 

تكنولوژيك قرار دارند چالش هايي را دامن مي زند، چرا كه در اكثر اين جوامع همانند ايران، زير ساخت هاي الزم جهت 
شاخص هايي  پرسش اصلي و هدف نهايي پژوهش آن است كه آيا مي توان. مواجهه با موضوع جهاني شدن فراهم نبوده است

را جهت كاربرد فناوري هاي نوين در راستاي ارتقاي كيفيت فضايي معماري معاصر با حفظ مباني هويتي معماري ايراني و 
 جهت به كه مقوالتي است جمله از سرمايش خاص بطور و گرمايي آسايش توجه به اقليم هر منطقه تعريف كرد؟ مقوله

 دهنده اصلي شكل عامل گرمايي آسايش واقع در .است فراوان اهميت ، حائزدارد بوم و محيط سازي مطلوب در كه نقشي

هاي  مكانيزم با اقليم به توجه )انسان ساخت پديده يك بعنوان(انساني  سكونتگاه يك در .است منطقه هر معماري
مامي اين موارد در ت .مي گردد پايداري نهايتأ و زندگي ارتقاي سطح و آرامش، احساس افزايش موجب گرمايش سرمايش،

چگونگي و كيفيت استفاده از فناوري هاي روز در خلق اثر معماري و اينكه به چه نسبتي مي توان از فناوري هاي نوين و 
دستاورد هاي آن در معماري معاصر ايران بهره جست، مورد سوال است؟ آنچه واضح است لزوم استفاده از دانش و فن روز با در 

  . ماري بومي منطقه در معماري معاصر استنظر گرفتن ارزش هاي مع
  

  قزوينم شهر، منظر شهر، الگوي پايدار، بو :هاي كليدي واژه
  
  

 مقدمه  .1
 و مطلوبيت تازگي، از هنوز بوده و تمدن و فرهنگ هر در انسان بديع هايه ساخت دست از مسكن آن متن در و زيست محيط

 زندگي طرز كامل تازه ساخت پاسخگوي مسكوني ساختمان هاي حتي كه مطلب اين با توجه به .برخوردار است ابعاد تمام در پيچيدگي

 گيري شكل بر نيروهايي چه كه مي شود مطرح چنين سؤالي حال .انده نداشت را كامل ساختار مسكن و كالبد و نيست ساكنان سنتي
 بايد معاصر، خانه هاي به تاريخي خانه هاي از رگذا فرايند است؟ در داشته تأثير معاصر قزوين، هايه خان سپس و هاي تاريخيه خان
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 جويي صرفه و طبيعت گرايي بومي، دانش از غير ديگري به نيروهاي چه و داده دست از را هايي ارزش چه تاريخي خانه هاي كه ببينيم

  .است گذاشته تأثير معاصر خانه هاي شكل گيري بر انرژي، در
هاي ما آن كيفيت فضايي كه بايد داشته باشد را ديگر خانه. سازي مسكن روبرو هستيمانبوهي امروزه به دليل رشد جمعيت، با مسئله

نبود . ندارند و به نوعي خوابگاه و سرپناه تبديل شده اند، بدون آنكه هيچگونه رسالتي در تأمين نياز به آرامش و آسايش انسان داشته باشند
ده؛ به غير از بين رفتن هويت محلي مساكن امروز، از ديگر مشكالت استفاده نادرست اي براي خاص و عام شكيفيت فضايي امروزه دغدغه

 و شده مطرح ما كشور در اخيراً كه است مباحثي از نيز يكي پايدار باشد؛ درنتيجه معماريهاي زيست محيطي مياز تكنولوژي در زمينه
است به اين موضوع پي ني كه بر اساس تكنولوژي بومي شكل گرفته درحاليكه با دقت در مسكن سنتي ايرا. است گرفته قرار توجه مورد
هاي متفاوتي را بسته به كاربرد آن فضا بوجود هاي بومي در تمام نقاط خانه، حال و هوا و كيفيتتوان با استفاده از تكنولوژيبريم كه ميمي

 مناطق بومي هايبه تكنولوژي گذرا نگاهي. اند بازگردانددهآورد و مساكن را به سرشت و طبيعت آن ناحيه و سرزميني كه در آن واقع ش

 براي ما نياكان هوشمندانه انديشيچاره متنوع ايران، هايپهنه اقليمي خصوص به محيطي، خصوصيات شناخت از حكايت ايران، مختلف

  )1: 1386چمني،. (دارد آن محيطي ـ اقليمي هايناهنجاري مشكالت و با مقابله و طبيعي مواهب از بيشتر هرچه استفاده
درنتيجه، يكي از راهكارهاي باال بردن كيفيت مساكن و . ها دانستبدين ترتيب، نبايد معماري بومي را تنها به عنوان ميراثي از گذشته

اري و ها به سمت استفاده از معمهاي ساخت و ساز و پيشبرد آنبازگرداندن كيفيت انساني به مساكن امروز تجديد نظر در تكنيك
هاي ساخت و ساز بومي در ارتقاء  نقش تكنولوژي بومي و روش« باشد؛ در نتيجه، در اين مقاله به دنبال بررسي، هاي بومي ميتكنولوژي

   .باشيممي» هويت و كيفيت فضاهاي ايراني
  
 تحقيق پرسش هاي .2

 بوده است؟ چگونه بومي يماقل از تأثيرپذيري قزوين با شهر تاريخي خانه هاي معماري ساختار تكامل فرآيند .1

 است؟ بوده تاريخي قزوين چه شهر خانه هاي در فضايي الگوي ويژگي هاي .2

 رابطه تكنولوژي و كيفيت فضايي چيست؟ و چه ميزان نامطلوبي كيفيت فضاها مربوط به تكنولوژي مي باشد؟ .3

 چگونه تاريخي نه هايخا فضايي الگوي از صورت تأثيرپذيري در شهر قزوين معاصر خانه هاي طراحي فرآيند .4
 بود؟  خواهد

 

 تحقيق ضرورت .3
 مثبت جوانب بردن بكار در گيري، الهام اصل مهم بلكه نمود، توجه فرميك مفاهيم به توان مي تنها نه بومي معماري به نگاه در

 سكونت قابل ار مكاني توان نمي هرگز گرمايي آرامش بدون .است حرارتي آسايش آسايش، اصلي هاي جنبه از يكي .آسايش است

 مكانيكي تجهيزات امروز، معماري در حاليكه در .مي كرد تعريف و ساخته متعادل را اقليم مكان، پيشين، هاي تمدن در معماري. كرد

 يا و است بشري روح براي تر مطلوب و دلپذيرتر حرارتي، آسايش دريافت طبيعي هاي تكنيك آيا اما .است گرفته عهده را بر نقش اين
 جويي صرفه لحاظ به اين موضوع هم نمود، مقايسه ابزاري هرگونه خنكاي با را درخت سايه توان مي آيا روح؟ بدون از ابزارآالت استفاده

 طراحي راهكار از بايد تابستان، در گرمايي آسايش به رسيدن براي مسير، اين در.است اهميت حائز روحي مثبت هاي جنبه هم و انرژي
   .مودن استفاده مرحله اي چند

 در انتهايي مرحله در و )سرمايش( داد كاهش را دما دوم مرحله در ،)جلوگيري از گرما( نموده دور ساختمان از را اول گرما مرحله در

 در مرحله اولين عنوان به انتهايي مرحله امروز معماري در اما .كرد استفاده )مكانيكي تجهيزات(از  هوا، و آب بيشتر تعديل به نياز صورت

 روند بر تنها نه بي توجهي اين با .شود مي ساخته دنيا مناطق تمام در و طراحي ها اقليم ساختمان به توجه بدون و شده گرفته رنظ

   .نماييم مي كمك نيز خود زيست محيط به نابودي بلكه گذارده، صحه خود هاي انرژي اتمام
 .بنابراين زباني نو نياز دارد. فأ از راه زبان هاي كهن بيان شوداز طرفي در خواست يك فضاي تازه در دنياي معاصر، نمي تواند صر

ولي استفاده ابزار مدار يا انسان مدار از فناوري و به تبع آن از معماري، در جوامع معاصر، موجب ايجاد يك معماري ظاهري ) 1365گيدئن، (
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ه مي توان از فناوري هاي نو در راه تداوم و تكامل معماري حال آنك. شده، به طوري كه حقيقت هر دو مقوله به فراموشي سپرده شده است
  .ديروز بهره جست و معماري امروز را به ميراثي براي آيندگان تبديل ساخت

  
  تحليل اطالعات اقليمي .4

و دقيقه شمالي  15درجه و  36دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  3درجه و  50شهر قزوين در حوزه مركزي ايران در طول جغرافيايي 
مشخصات آب و هوايي شهر قزوين نشان مي دهد كه نوسان ) www.qazvinmet.ir. (متري از سطح دريا قرار دارد 1279.2در ارتفاع 

ر حاليكه حداقل مطلق د. درجه مي باشد 18درجه و در مواردي نزديك به  10بيش از ) اختالف بين حداقل و حداكثر دما(دما در يك ماه  
ويژگي هاي بر اساس طبقه بندي كوپن . درجه رسيده است 43و حداكثر مطلق دما در تابستان به بيش از  -24دما در زمستان به كمتر از 

 2در حدود  ،با توجه به جدول مشخصات آب و هوايي قزوين )147: 1351فشاركي، ( .استزوين به گروه اقليمي سرد نزديك اقليمي شهر ق
ماه از سال كه دما به  4در . ماه در اوايل بهار و اواخر تابستان دما در حد آسايش است و نياز به سرمايش و گرمايش احساس نمي شود 3تا 

ماه از سال دما به زير صفر مي رسد و  5تا  4در حدود . درجه مي رسد نياز به سرمايش به كمك تهويه طبيعي ضروري مي نمايد 20باالي 
  )135: 1372كسمائي، . (يخبندان در شب وجود دارد و نياز به گرمايش احساس مي شوداحتمال 
  
 قزوين تاريخي خانه هاي شكل پذيري در اقليم تأثير .5

 طرّاحي. كنند حل طبيعت با و هماهنگي همكاري با را خود مسايل و مشكالت كه آموخته اند قرن ها پيش از ايراني معماران
 انرژي يك هزينه جانبه همه كاهش براي روشي اقليمي، طراحي .تبنا اس خارج اقليمي عوامل مقابل در دفاعي خط اولين ساختمان،
 سرمايش و گرمايش ضرورت شده اند، ساخته اقليمي احياصول طر برطبق كه ساختمان هايي هواها، و آب تمام در .است ساختمان

 1937 ولبز، واتسون. (مي كنند استفاده اطراف ساختمان در موجود يطبيع انرژي از عوض در و مي دهند كاهش حداقل را به مكانيكي
:4(   

 تاثير اقليم در كالبد شهر .1.5

ويژگي اين باغات در نداشتن ديوار و حصار است و تنها . شهر تاريخي قزوين از قديم االيام محصور در باغات سرسبز بوده است
توصيف  "باغ شهر"همين ويژگي بديع موجب شده است كه شهر قزوين را يك . مرزهاي خاكي كوتاه، اين باغات را از هم جدا مي كند

اين كمر بند سبز در اطراف شهر قزوين، باعث افزايش رطوبت و تلطيف هواي شهر در تابستان و كاهش شدت جريان هاي هواي سرد . كنند
  . در زمستان مي گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

باغات قسمت شمالي شهر در طرح توسعه شهر قرار ) 1367(اي دهه شصت درزمان تهيه طرح جامع توسعه شهر قزوين در سال ه
 )2و  1تصاوير شماره (در نتيجه همانطور كه . گرفت، به اين ترتيب در حال حاضر تنها در نيمه جنوبي شهر باغات سنتي باقي مانده است

  محيط خشك ،شهرتوسعه  –ي از نيمه شمالي شهر قزوين عكس هواي  - راست  1تصوير 
  محيط سبز  شهر قديمي، –نيمه جنوبي  شهر قزوين  عكس هوايي از  -چپ  2تصوير 

  .google.comwww  :مأخذ
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نه فضاي سبز محيطي بوده و شهر مستقيمأ در مالحظه مي شود بخش شمالي شهر كه در سال هاي اخير توسعه يافته است فاقد هر گو
   .معرض هواي گرم و خشك تابستان قرار دارد

  
  كوچه هاي باريك و كم عرض -بافت شهري  .1.1.5

به منظور جلوگيري  قزوين،با توجه به شرايط اقليمي منطقه سرد و كوهستاني 
در و متصل و  متراكم و فشردهاز اتالف حرارتي و كوران هوا ، بنا ها به صورت 

كنار هم ساخته مي شوند تا سطح تماس فضاهاي گرم مسكوني با محيط سرد 
همچنين بنا ها طوري كنار هم قرار مي گيرند كه يكديگر را . خارج كاهش يابد 

شوند تا نفوذ جريان باد  كوچكنمايند و فضاهاي شهري تا حد امكان  محصور
خارجي ديوارهاي  سرد به داخل فضاهاي شهري كم گردد و تابش حرارت از سطح

  .گرم ابنيه به فضاهاي كوچك و محصور شهري ، هواي سرد آنها را تعديل نمايد 
معابر كم عرض نكته قابل مشاهده ديگر در اين نوع شهرها ، طراحي 

 .براي استفاده بهتر از حرارت و جلوگيري از تبادل گرما و سرما است  و باريك
 جريان و سايه ايجاد سبب تامني ضمن تأمين تنگ كوچه هاي )3تصوير (

 به هوا طبيعي جريان. است شده خانه ها و محالت اين داخل در هوا طبيعي

 محيط به هشتي و دهليز از عبور با و )داخلي حياط(خانه  فضاي و كوچه بين آمده به وجود دماي اثر اختالف در باد وزش از تبعيت

  )116: 1387كسمائي، ( .مي گرفت صورت طريق اين از هوا عيطبي تهويه از بخشي بدين وسيله كه يافت مي راه داخل
  

  جهت گيري ساختمان .2.1.5
با توجه به شرايط حرارتي، بهداشتي و رواني مورد نياز، . انتخاب جهت استقرار ساختمان به دو عامل باد و تابش آفتاب بستگي دارد

در بهترين جهت گيري بنا ) 125: 1385كسمائي، . (داشته باشد ساختمان بايد در جهتي قرار گيرد كه بيشترين استفاده از نور خورشيد را
حداكثر بهره گيري از تابش زمستاني و مي باشد كه  تا جنوب درجه جنوب شرقي 30با توجه به گرماي تابشي دريافت شده، محدوده قزوين 

  ) 127: 1385كسمائي، ( .نسيم تابستاني را دارد
  
  شكل ساختمان .3.1.5

شرايط  انتقال ساختن متعادل همچنين اقليمي، شرايط با ساختن ساختمان هماهنگ در زيادي تأثير دتوان مي نيز ساختمان شكل
 باعث تابش آفتاب زياد شدت و ساختمان فرم فشردگي باعث هوا سردي كلي طور به .باشد داشته ساختمان داخل به خارج هواي بحراني

حرارت  مقدار ترين كم كه فرمي است ساختمان در منطقه، فرم رينبهت بنابراين .شود مي غربي شرقي محور جهت در آن كشيدگي
 پالن بنابراين، .كند دريافت محيط اطراف و آفتاب از را حرارت مقدار كمترين نيز، تابستان در و دست بدهد از زمستان در را )كالري(

 ) 116، 1387 كسمائي،. (دشو مي محسوب فرم داشته و بهترين را سطح خارجي كمترين حجم، بيشترين وجود با مربع

 
 تأثير اقليم در شكل داخلي ساختمان .2.5

 شبكه فضايي، گذشته، ادراك دستاوردهاي براساس تاريخي بر خالف خانه هاي معاصر خانه فضايي سازمان معيارهاي شكل دهنده

چه  شهر قزوين، در 1300 سال تا ساخته شده خانه هاي تمامي .خانه تأثيرگذار است عناصر جزئي ترين طراحي بر تعيين گشته و فضايي
 مي كرده پيروي مشخص فضايي نظام از حياط چيدمان جزء فضاها پيرامون و داشته اند مركزي حياط يا حياط بزرگ، چه و كوچك

. است " حياط + ايوان + اتاق" الگوي خانه ها، در اين فضا سازمان يابي رايج الگوي ماندگارترين و معتبرترين قديمي ترين،. است

  بافت سنتي شهر قزوين،  – 3تصوير 
 :ك، مأخذكوچه ها و معابر تنگ و باري
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 فضايي كيفيت گونه سه خصوصي، و عمومي قلمروهاي و انواع اشراف اقليمي، آسايشي، نظرهاي نقطه از الگو، اين در )9،10، 8تصوير(

 و استفاده قابل ،)پوشيده بسته، باز،( فضا نوع سه هر .است شده طراحي يكديگر بسط دهنده و كامل صورت به كه دارد متفاوت وجود
  ) 137: 1388مازندراني،  حائري( .گيرد استفاده قرار مورد شده، تركيب صورت به هم و مجزا صورت به هم و مي تواند است زندگي

 
  ويژگي فضاهاي باز  .1.2.5

  حياط . 1.1.2.5
بهشت  و اقليم ميكرو تاريخي، هاي خانه در حياط. مي كند را نمايندگي طبيعت با همزيستي باز، فضاي ترين اصلي عنوان به حياط

 فضاهاي. مي كند عمل خانه قلب همانند و دارد قرار مركزيت بنا در حياط در اقليم سرد بومي تاريخي خانه هاي در. تاس خانه كوچك
تمامي  و شده مستقر حياط اطراف در شده تعريف آرايشي با و سكو صفه شناشيل، و مهتابي راهرو، و ايوان اتاق، :از اعم مختلف خانه ها

 و رابطه مهتاب و شب باد، آفتاب، آسمان، سبزي، آب، حضور حياط، در. است مرتبط حياط با تدريجي يا غيرمستقيم هايه شيو به فضاها
  )87: 1388مازندراني،  حائري. (مي كنند عمل، اتاق يك همانند احساس فضايي نظر از حياط. است محسوس كامالً آنها با معمارانه

ت ها و تاالر يا اتاق اصلي نشيمن خانه نيز در اين سمت حياط واقع شده اتاق هاي واقع در سمت شمال حياط بزرگتر از ساير قسم
جبهه جنوبي ساختمان به دليل كوتاه و معتدل بودن فصل . است تا از تابش مستقيم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان استفاده كنند 

 فضاهاي يا انباري عنوان به – وجود صورت در –غربي  لذا اتاق هاي جنوبي و اتاق هاي شرقي و. تابستان كمتر به كار گرفته مي شود 
 فقط كه قسمت ها حتي آن حياط، جبهه چهار )103: 1385قباديان، ( . دارند كاربرد بهداشتي هاي سرويس يا خدمه اتاق همچون خدماتي

است تا به تعديل هواي محيط ديوارهاي حصار حياط معموأل بلند و نزديك به ارتفاع ساختمان  .است شده تعريف و مشخص است ديوار
  . ساختمان كمك كند

  
  
  
  
  
  
  
  

  
تقريبأ . حياط ها در خانه هاي قزوين نسبت به ساير شهرهاي اقليم سرد بزرگتر ولي در مقايسه با حياط هاي اقليم گرم كوچك هستند

همچنين سطح حياط با نسبت . متغير استسطح حياط از نصف تا دو برابر سطح بنا . در تمام موارد تناسب فرم حياط به مربع نزديك است
در طراحي ساختمان ها توجه به سايه ها، ) 5 و 4تصوير( )103: 1385قباديان، ( .بيشتر پوشش گياهي و نسبت كمتر آب پوشيده شده است

يه هاي درختان مي توان طبيعت و درختان اطراف تأثير زيادي در حرارت داخل ساختمان دارد، به طوري كه در تابستان ها با استفاده از سا
بشارتي گيوي، م، چگونگي استفاده از نور . (حرارت باال را كنترل كرد و زمستان جريان بادها را شكسته و عمل انعكاس نور را انجام مي دهند

 )در ساختمان و ساخت پانل خورشيدي هوشمند

 
  

  )نحوه ارتباط با زمين(زير زمين و حوض خانه . 2.1.2.5
اختالف  و بام و خانه باال خانه، پايين حياط، زيرزمين، سطوح شامل ي تاريخيخانه ها در اقليم از تأثيرپذيري با دزيا سطح اختالف

  در بسياري از خانه هاي ) 87: 1388مازندراني،  حائري( .است ايوان پستو و دري، سه نشين، شاه حوضخانه، سقف هاي شامل زياد ارتفاع

 www.ghazvin.irna.ir :خانه اميني ها، مأخذ -5و4تصوير
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پايين رفتن سطح ساختمان سبب مي شود كه توده خاك همچون . ياط نيم تا يك متر از سطح كوچه پايين تر استقديمي قزوين سطح ح
در اين صورت طبقه . غالب بناها به صورت دو طبقه يا سه طبقه ساخته شده اند. عايق حرارتي باعث كاهش تبادل حرارت داخل و خارج شود

در خانه هاي بومي قزوين زير زمين هم . متر در عمق زمين پايين رفته است 1.5يك تا  پايين گاهي كامأل هم سطح حياط است و گاهي
فضاهاي زير زميني با توجه به قرار گيري ممكن است تابستان نشين يا زمستان نشين، زيستي يا . بخشي از فضاهاي خانه محسوب مي شود

  )7و  6ويراتص()103: 1385قباديان، (. خدماتي باشد
   

  اي نيمه باز ويژگي فضاه .2.2.5
  ايوان   .1.2.2.5

ايوان در خانه هاي . فضاي نيمه باز چه به صورت فضاي عملكردي و چه به صورت فضاي ارتباطي به شكل ايوان ديده مي شود
در حالت اول ايوان در جلوي فضاهاي اصلي در سراسر طول بنا ادامه يافته و يا جلوي يك يا چند . قديمي قزوين به دو صورت ديده مي شود

متر است و ارتفاع  1.5تا  1عرض آن بين . در اين حالت ايوان دسترسي غير مستقيم اتاق ها را به حياط تأمين مي كند. قرار گرفته است اتاق
  )9و  8تصوير. (آن كمي بيشتر از نما است تا مانع از تابش در زمستان نگردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در اين . هه تابستان نشين قرار گرفته است و نقش ارتباطي ندارددر حالت دوم ايوان يك فضاي عملكردي مستقل است كه در جب
در نورا حائري، مقاله ساختار اقليمي  و پريسا احدي(. صورت شكل آن از حالت مستطيل كشيده به مربع تبديل شده و ارتفاع آن بلند است

  )10تصوير( )5، معماري مسكوني بومي قزوين
  

  سالن پذيرائي  مقابل اتاق يا نماي پنجره سراميكي مشبك زير زمين و فضاي نيمه باز ايوان-خانه بهروزي - 6تصوير 
     .كه نقش تعديل هواي محيط را دارند

  www.hamshahrionline.ir   :فضاي مطبوع تابستاني با پنجره مشبك سراميكي در زير زمين، مأخذ-خانه زرنگار  – 7تصوير  

  مام جمعه شهيدي خانه ا –ايوان در جلوي يك يا چند اتاق  –راست 8تصوير 
  خانه آرازي –ايوان در جلوي فضاهاي اصلي در سراسر طول بنا  -9تصوير 

  يادگار ماندگار، نقشه بناهاي تاريخي استان قزوين: مأخذ خانه خطيبي،  –ايوان به عنوان يك فضاي عملكردي مستقل  -10تصوير
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  تودري ها و سايبان ها .2.2.2.5

يه بان در مقابل درها و پنجره هاي تو دري يا سا
ساختمان با توجه به زاويه تابش خورشيد در تابستان و 

 .ميزان دريافت نور و گرما كمك مي نمايند درزمستان 
  )12و 11تصوير(

  
  
  

 ويژگي فضاهاي بسته .3.2.5

ه كرد و اجازه داد تا نور بايد در نظر گرفت كه چطور مي توان از نور روز در زمان هاي مختلف استفاد فضاهاي بسته در طراحي
بشارتي گيوي، م، چگونگي استفاده از نور در . (منعكس نشود و كامأل در داخل جذب شوده طور عميق در ساختمان نفوذ كند، خورشيد ب

  ) ساختمان و ساخت پانل خورشيدي هوشمند
  

  ديوار هاي قطور .1.3.2.5
، ديوارهاي قطور. خلي بنا و محيط بيروني ساختمان جلوگيري مي كند قطر زياد ديوارها نيز به نوبه خود از تبادل حرارتي بين فضاي دا

در معماري بومي اين مناطق تا . گرما و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعديل دماي داخل ساختمان كمك مي نمايد 
ن خوب ديوارها، گرماي داخل خانه براي مدت در صورت ايزوله شدلذا . حد ممكن تالش مي شود تا به شكل طبيعي بنا را گرم نمود

  )104: 1385قباديان، ( .طوالني حفظ خواهد شد
  

  اتاق هاي كوچك با ارتفاع كم  .2.3.2.5
در . خدماتي است، در جبهه شمالي حياط و رو به آفتاب قرار مي گيرد –فضاي اصلي كه شامل فضاي زيستي يا زيستي در اين مناطق 

در الگو هايي كه بيش . ناسب جنوب، حداقل تابش در تابستان و حداكثر تابش در زمستان دريافت مي شوداين صورت با بهره گيري از نور م
  )10و 8تصوير()104: 1385قباديان، (. از دو جبهه حياط را بنا اشغال كرده است، باز هم جبهه شمالي بخش اصلي ساختمان است

 تجهيزات از استفاده بدون سال، ايام بيشترين در است كه شده طراحي گونه اي به جزء فضاها بومي - تاريخي خانه هاي در

 و بازديد و ديد خواب، نشيمن، : مانند تا خصوصي عمومي قلمرو فاصل حد در عملكرد تعداد بيشترين براي و و برودتي حرارتي اضافي
چرا كه با افزايش سطح تماس آنها با  ،جتناب نمود، بايد از ايجاد اتاق ها و فضاهاي بزرگ داخل بنا ادر نواحي سرد .باشند مناسب غذا صرف

بنابراين در اين مناطق سقف اتاق ها را پائين تر از اتاق هاي مشابه در . فضاي سرد بيروني، گرم كردن اين فضاي وسيع مشكل خواهد بود
 خانه ها اين در اتاق ها .حداقل گرددساير حوزه هاي اقليمي در نظر مي گيرند تا حجم اتاق كاهش يابد و سطح خارجي نسبت به حجم بنا 

 حائري(. مي باشد اتاق هايي كوراندار يا و گرم يا خنك، اتاق هايي شامل كه شكل گرفته است صورتي به اقليمي طراحي برحسب
  )95 -91: 1388مازندراني، 

فضاي زيستي نسبت به جهت قرار گيري ممكن است . پديده اي كه در اين خانه ها به چشم مي خورد، تغيير فصلي فضاي زيستي است
بخش زمستان نشين غالبأ در جبهه شمالي حياط قرار مي گيرد، در حاليكه بخش تابستان نشين در . زمستان نشين و يا تابستان نشين باشد

ولي فضاي زمستان . در مقايسه اين دو بخش، فضاي تابستان نشين داراي ارتفاع بيشتري است. مي خوردهر يك از سه جهت به چشم 
دليل اين امر در ايجاد شرايط تهويه مطلوب در تابستان نشين و بهره گيري از تابش ) 13تصوير(. نشين داراي عمق و وسعت بيشتري است

  )95 -91: 1388مازندراني،  حائري(. خورشيد در زمستان نشين است

  ، تو دري –خانه بهروزي  -راست 11تصوير 
 www.tebyan.net: مأخذ، سر در ورودي –نه خطيبي خا-چپ12تصوير
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 كوچك از شده تعريف مقياس هاي بسته داراي نكته ديگر اينكه فضاهاي

 دري، سه دري، دو(است  زندگي شيوه با نيازهاي همخوان كه هستند بزرگ تا

 و باز به بسته فضاي بسط يكديگر، به بسته فضاهاي و امكان بسط) دري پنج
اين در . دارد وجود تاريخي خانه هاي فضايي سازمان طراحي در نظام پوشيده

 بسيار يكديگر در خانه هاي معاصر با بسته تركيب فضاهاي حالي است كه امكان

به طوريكه . ارتباط فضاهاي هر دو قسمت توسط درهاي جانبي است .است اندك
در مواقع ) 14تصوير (. همه فضاها به هم راه دارند و به اصطالح تو در تو هستند

بعالوه محدود . ن اين درها جريان هوا را در كل بنا برقرار مي سازدنياز باز شد
همچنين ارتباط جانبي بين فضاها . شدن فضا در هنگام ضرورت ممكن مي شود

امكان ارتباط غيرمستقيم با فضاي باز و جلوگيري از تبادل حرارت در زمستان را 
  ) 193 -176: 1388مازندراني،  حائري(. فراهم مي كند

  
  )بادگير ها و هواكش ها( و هاي كوچك بازش .3.3.2.5
 براي ساختارهاي خاصي از قرن ها مسكوني، طي مناطقتهويه  براي اين شهرها ساكنين تا است شده سبب محلي بادهاي وزش

و خارج بنا در اين مناطق براي جلو گيري از تبادل حرارتي بين داخل   .كنند مضر استفاده بادهاي از پرهيز و مطلوب بادهاي از بهره گيري
كوچك كردن پنجره هاي نماي شمالي كه بيشترين مقدار حرارت را از دست مي . (از بازشوهاي كوچك و به تعداد كم استفاده مي كنند

بازشوها در ضلع جنوبي براي استفاده هر چه بيشتر از تابش آفتاب ، . در صورت بزرگ بودن پنجره ها، استفاده از سايبان الزامي است  )دهند
همچنين از  .مناسب ترند  ،پنجره هاي دو جداره نيز براي رساندن تبادل حرارتي به حداقل ممكن. رگتر و كشيده تر انتخاب مي شوند بز

 ،براي گرم كردن، سرد كردن و روشنايي ساختمان ها به طور طبيعي اساسبنابراين . استقرار بازشوها در جهت بادهاي سرد بايد اجتناب نمود
هاي بزرگ جنوبي و استفاده از مصالحي كه ضريب جذب انرژي بااليي دارند و حرارت را در شب و يا در دماي پايين به طراحي پنجره 

  )بشارتي گيوي، م، چگونگي استفاده از نور در ساختمان و ساخت پانل خورشيدي هوشمند. (ساختمان پس مي دهند، مي باشد
 تمامي داخل در هوا سيال و حركت بسته و پوشيده باز، فضاهاي از استفاده به هتوج با تاريخي فضايي خانه هاي بنابراين سازمان

 آسايش تأمين به خود پاسخگويي انرژي، صرفه جويي معيارهاي رعايت و سطحي تبخير براي استقرار حوض و سايه ايجاد و جزء فضاها

 فضايي سازمان يكپارچه درون شيوه اي به باغچه حوض، از،سايه اند زيرزمين، بادگير، : آسايش زا مانند عوامل. است گرفته برعهده را
 سازمان كار دستور از خارج خانه معاصر آسايش برنامه تأمين و در حاليكه مسئوليت. است يافته معمارانه اي جلوه هاي و شده ادغام

 در و ندارد وجود آن ني هايو دگرگو طبيعت با همسازشدن براي فضايي پاسخي معاصر خانه هاي فضايي سازمان است و در فضايي

  )193 -176: 1388مازندراني،  حائري( .است شده فضايي پاسخ تكنولوژي جايگزين واگرا، مسيري
  

   ،پنج دري خانه اميني ها – 14تصوير 
  ، وسيله اي براي بسط فضاي بسته

  www.ghazvin.irna.ir  :مأخذ

  خانه بهروزي –عمق بيشتر در بخش زمستان نشين  – 13تصوير 
  يادگار ماندگار، نقشه بناهاي تاريخي استان قزوين:مأخذ
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  ويژگي مصالح  .6
در مناطق سرد هدف اصلي حفظ حرارت در داخل ساختمان است و عمده ترين عامل در اين مورد، مقاومت حرارتي ديوار هاي جانبي 

موجب كه ضخامت زياد ديوار هاي خارجي عالوه بردر اين خانه ها . الف حرارت داخلي ساختمان جلوگيري كندساختمان است تا از ات
بيشترين بخش ساختمان از خشت . توده مصالح ديوارهاي داخلي نيز به عنوان منبع ذخيره حرارت عمل مي كند، كاهش انتقال حرارت شده

براي حداكثر استفاده از حرارت ناشي از تابش . قاب بازشوها از چوب استفاده شده است و آجر مي باشد و تنها در ستون ها، سازه بام و
   ) 113: 1385كسمائي، (. تيره انتخاب شده است) در مقايسه با اقليم گرم و خشك(، رنگ سطوح خارجي نيز خورشيد
  
 جايگاه تكنولوژي در ساختمان .7

ي معماري ايفا گيري و توسعهاز ابعاد فني، نقش بسيار مهم و بنيادي در شكلتكنولوژي به مثابه يك عامل دروني در معماري فراتر 
در خانه هاي بومي هر منطقه از نظر ) ماده به عنوان مدول تشكيل دهنده پوسته و سازه(مواد ) ذاتي(توجه به هوشمندي طبيعي . كندمي

مي توان به استفاده از ديوارهاي خشتي ضخيم جهت تعديل دماي به عنوان مثال در اين مورد . مصالح و انعطاف پذيري فضا ديده مي شود
به عبارتي، خاصيت جذب و ذخيره گرما در روز و هنگام گرما و آزاد سازي آن در شب هنگام، نوعي هوشمندي . داخلي ابنيه اشاره كرد

  ) 130، صفحه 63فصلنامه آبادي، شماره (. طبيعي ماده به شمار مي رود
مصالح، فرآورده ها و روش هاي ساخت ابداعي، حركت به سوي ساختمان هايي با كارائي باالتر و صرفه اقتصادي با توسعه در زمينه 

ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدي ساختمان ها هستيم، ساختمان هايي با . بهتر و سازگار با محيط زيست امري ضروري مي نمايد
رفتار اكولوژيكي دارند و قادرند با بهره گيري هوشمندانه از مصالح سازگار و عملكردي در هاي تك كه كامأل  ،درجات متعددي از تكنولوژي

  . برابر تغييرات مستقيم و غير مستقيم پيرامونشان واكنش نشان دهند و خود را با شرايط سايت تطبيق دهند
  
  پيشنهادات  .8

ه از مصالح ساختماني مقاوم، سنگ و سيمان و آهن و فن با توجه به گسترش شهر ها و ميل به بلند مرتبه سازي و ضرورت استفاد
آوري هاي نوين در گرمايش و سرمايش از يك سو و هزينه هاي هنگفت بهره مندي از اين امكانات از سوي ديگر، الزم است با باز گشت 

 دستيابي. كانات صرفه جوئي كنيمبه معماري بومي و دستاورد هاي آن ضمن زيباسازي و آرامش بخشي محيط، در هزينه بهره مندي از ام

 كردن جزء طراحي گروهي يعني همگراست؛ طراحي شيوة اتخاذ مستلزم خانه هاي معاصر، طراحي در اقليم بر منطبق ويژگي هايي به
 ت هايفعالي مي تواند كه را مجموعه جزء فضاهايي بايد معمار جزءفضاها، همگراي طرّاحي منظور به. آنها مجزاي طرّاحي نه و فضاها

 حائري. (همگرا برگزيند فضايي واحد يك عنوان به يكديگر با را فضاها گروه اين و داده مد نظر قرار دهد، جاي خود در را مشترك
  )193 -176، 1388، مازندراني

 
 كالبد شهري. 1.8

عريض گرفتن وايجاد پارك هاي محله اي بجاي كمر بند سبز شهر 
ه جاي حياط هاي مشجر و حوض آب معابر و درخت كاري درحاشيه معابر ب

  )16تصوير . (در خانه هاي سنتي
   

  استفاده از مصالح هوشمند. 2.8
در كنار استفاده از عايق حرارت  هوشمند مصالح ساختمانياستفاده از 

به همراه  بازشوهابه حداقل رساندن ، ..) .،بتن آجر،( نماي ساختمان درسنتي 
توان نياز ساختمان به انرژي در طول ي ماستفاده از شيشه هاي ترموتراپ كه 

  مر بند سبز، پارك محله بجاي ك  - 16تصوير 
  درخت كاري حاشيه خيابان ها بجاي حياط هاي مشجر

  www.google.com: مأخذ
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روز را، به صورتي كامأل محسوس، كاهش داد و با اين قابليت ها در جداره شيشه هاي پنجره ها بر خالف روش هاي سنتي استفاده از 
    . سايبان و كركره، مي توان انرژي حاصل از تابش و جريان نور را مستقيمأ و به صورت ديناميكي تنظيم نمود

   
 ديواره هوشمند. 1.2.8

مهمترين . در برابر تغييرات دماي محيط پيرامون به طور برگشت پذير واكنش نشان مي دهند مصالح هوشمند دما واكنشي
در ترموستات هاي گرمايشي براي سرويس هاي خدماتي ساختمان و نماي ساختمان ها براي كنترل و مديريت  ،كاربرد آنها در معماري

درجه سانتي گراد مي باشد، جهت  20ين ديوار ها طوري طراحي شده اند كه نماي آفتاب خور در زماني كه دماي محيط ا. انرژي مي باشد
درجه سانتي گراد مي رسد به تناسب افت دما همين  20دفع انرژي خورشيدي و در نتيجه گرما در تابستان، سفيد و زماني كه دما پايين تر از 

انرژي از خورشيد در زمستان، شروع به تيره شدن مي كند و اين عمل به صورت كامأل خودكار و هوشمند ديواره به خاطر كسب بيشترين 
كاربرد ديگر آنها در سيستم هاي تهويه اتاق هاي ساختمان به گونه اي است كه در دماهاي مشخص سيستم باز و بسته مي  .انجام مي شود

  )Ritter, 2007(. شود تا شرايط تهويه مناسب فضا را فراهم آورد
  

  ) نماي دو پوسته(پوسته هاي هوشمند . 2.2.8
ابزارهاي سايه انداز بيروني بسيار . جهت سايه اندازي دارند) پرده(در اقليم هاي مختلف ساختمان هاي كامأل شيشه اي نياز به ابزاري 

سيستم كنترلي بي اي اس در نماي بيروني . سعه پيدا كرددر دهه هفتاد ايده پنجره هاي اقليمي تو. مؤثرتر از ابزار سايه انداز دروني هستند
اين فرآيند حرارتي، به تركيب گوناگوني از انواع آيروديناميك ساختار . ساختمان حرارت و سطح نور و روشنايي خورشيد را تنظيم مي كند

ر اشعه تابشي خورشيد و زاويه آن بستگي نماي دو پوسته و نيز درجه حرارت فضاي داخل، دماي محيط، سرعت باد، مسير باد، جذب و عبو
در طراحي نماي هوشمند مي توان از سايبان هاي افقي يا عمودي هوشمند استفاده كرد كه به طور خودكار روشنايي داخلي را تنظيم . دارد

معماران پوسته هاي در سالهاي اخير  .به طور عموم پوسته هوشمند به عنوان يك ضد گرما در جلوي ساختمان عمل مي كند. مي كنند
ار ساختماني را همانند ارگانيسم هاي زنده مورد توجه و باز بيني قرار داده اند، پوسته هايي كه تنفس مي كنند، تغيير شكل مي دهند و سازگ

ن اين موضوع سه تأثير گرمايي براي ساختما )Perka Eriko, Intelligent Building Skins, April 2006(. با آب و هوا هستند
  :دارد

 در اكثر اوقات روز درجه حرارت هوا در داخل پوسته هوشمند از دماي محيط بيشتر  -1

 اليه شيشه اي اضافي پوسته هوشمند باعث كاهش تابش اشعه آفتاب به پوسته داخلي  -2

  پوسته هوشمند با امكان قرار گرفتن پرده در داخل پوسته، باعث كاهش بار اشعه تابشي از پنجره  -3
قادرند رنگ يا مشخصه هاي بصري خود را در پاسخ به يك يا چندين محرك خارجي به  تغيير رنگ دهنده مصالح هوشمند

. اين مصالح با توجه به محرك خود شامل مصالح فتوكروميك، ترموكروميك و الكتروكروميك هستند. صورت برگشت پذير تغيير دهند
با تغيير رنگ از خود ) ، اشعه الكترو مغناطيسييو وياشعه مرئي، (ر برابر نور مصالح فتو كروميك با نام اختصاري پي سي، با قرار گيري د

   )Addington & Schodek, 2005(. واكنش نشان مي دهند
  

 شيشه هاي هوشمند. 3.2.8

 شيشه هاي هوشمند، امكان تغيير ميزان شفافيت و رنگ شيشه مي باشد كه مي تواند در كنترل شدت نور و كاهشاز قابليت هاي 
لذا پنجره ها نقش اصلي را در  . گرددتلفات انرژي، نقش مؤثري ايفا نمايد و بدين ترتيب باعث كاهش ورود اشعه ماوراي بنفش به محيط 

در اين شرايط امكان حفظ گرما يا سرماي محيطي مناسب و . كنترل نور ورودي به داخل ساختمان و ميزان انرژي مورد نياز ايفا مي كنند
درصد از  40عالوه بر خاصيت ذخيره سازي انرژي كه تا . تأمين ميزان نور دلخواه فراهم مي شودعقول انرژي، به همراه يره سازي مذخ

اتالف در ساختمان جلوگيري مي كند، اين امكان را مي دهد كه بتوان وضعيت شيشه را از حالت كامأل شفاف به حالت صددر صد مات تغيير 
آفتابي با تيره كردن شيشه امكان ورود گرما به ساختمان را كاهش داده و در روزهاي سرد با شفافيت آن به ، تا بتوان در روزهاي گرم دهد
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 ، كريستال مايع)اي اس( الكترونيكسه نوع  با مكانيسم هاي متفاوت شاملشيشه هاي قابل كنترل . نور و گرماي خورشيد اجازه ورود داد
شيشه هاي ، درجه سانتي گراد 24شيشه خود تنظيم روي ، شيشه هاي الكتروكروميكانواع ديگر ( .هستندو پي اس دي  )ال سي(

 Perka Eriko, Intelligent Building Skins, April()شيشه هاي با قابليت تنظيم و روشن و خاموش شدن، اپتيك –هالوگرافيك 

2006(  
  

 تجهيزات سرمايشي و گرمايشي .3.8

ايركانديشن، (  بيروني خارجي و داخلي ين محل نصب تجهيزات سرمايشي و گرمايشيجاسازي و تعيعالوه بر اصول اقليمي مشروح، 
  .صورت پذيرد درداخل ساختمان با توجه به اصول ترموديناميك گردش هواي سرد و گرم و موقعيت درها و پنجره ها ...)سايبان و 

  
  پانل خورشيدي هوشمند. 1.3.8

به طور هوشمند عمود بر نور خورشيد قرار  )طلوع تا غروب( طح پانل در هر شرايطيپانل خورشيدي هوشمند به طريقي مي باشد كه س
بشارتي گيوي، م، (. گيرد، اين امر باعث مي شود در هر لحظه ماكزيمم انرژي خورشيد جذب و ماكزيمم جريان الكتريكي توليد شود

  )چگونگي استفاده از نور در ساختمان و ساخت پانل هاي خورشيدي هوشمند
  
  سايه بان هاي ايستاي بيروني. 2.3.8

بهترين روش براي كنترل تابش، كاربرد سايبان ايستاي بيروني مناسب است كه از نور خورشيد قبل از اينكه روي پنجره بيفتد       
باعث سايه در  با به كارگيري شيوه اي درست در علم هندسه مي توان آن ها را طوري طراحي كرد كه در تغيير فصول،. جلوگيري مي كند

وين شيد  براي طراحي كنترل نور خورشيد غير فعال از ميان بازشوهاي  نرم افزار كامپيوتري. تابستان و حصول گرما در زمستان شود
  (Roshan,m,A Review of passive solar architect in intelligent building).ساختمان مي باشد

  
ولتائيك ممتد و سايبان هاي خورشيدي با سلول هاي فتو  .3.3.8

  هوشمند
سايبان خورشيدي خارجي ثابت يا قابل تنظيمي است كه در آن پره هاي 

پلي كراستالين و مونوكراستالين ( با سلول هاي فتو ولتائيك) مات و شفاف(شيشه 
به اين ترتيب هم سايه . يكپارچه شده اند )كه در بين دو ورق شيشه قرار مي گيرند

محمودي، مهناز، فن آوري سايبان . (اهم مي شودو هم نيروي الكتريسيته فر
  )15تصوير ()در نماي ساختمان) برايس سوليل(خورشيدي 

  
  سايبان فلزي ممتد. 4.3.8

سايبان خورشيدي خارجي قابل كنترل و تنظيم است كه از پره هاي آلومينيومي ممتد كه به طور متوالي در چارچوب فوالدي ضد زنگ       
در اين سيستم پره ها . افقي يا شيب دار در جلوي نما يا روي سقف نصب مي شود -كيل شده است كه به طور عموديقرار گرفته اند، تش

اين نوع سايبان خورشيدي براي نما، پنجره . مي توانند بسته به شرايط جوي و موقعيت خورشيد حركت كنند و در زاويه ي مناسب قرار گيرند
 Roshan,m,A Review of passive solar architect). غرب قرار دارند، گزينه مناسب است و بام هايي است كه در شرق، جنوب و

in intelligent building)   
  
  

  سايبان هاي خورشيدي– 15تصوير 
Roshan,m,A Review of passive solar  

architect in intelligent building) .( 
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 نتيجه گيري .9
 از بسياري فرهنگ ها، بي رويه اختالط .است داده قرار تأثير زندگي تحت شئون همه در را انسان گرايي تكنولوژي، توسعه

به  توجه و انسان گرايي پيشين، تجربه هاي و سنت ها با معماري كه گسست چرا .است برده ينب از را اجتماعي سنت هاي مفيد
با توجه به نتايج بدست آمده جامعه كنوني نيازمند افزايش آگاهي نسبت به مسئله . است كرده حذف معماري از را بومي انسان روحيه

از طرفي توجه به فناوري بايد در تمام . است) نه فقط به صورت نظري(فناوري هاي نوين، كاربردها و پيامدهاي آن در شرايط واقعي 
اجتماعي و از همه مهمتر فرهنگ صورت پذيرد تا  –مراحل طراحي به صورتي هماهنگ با شرايط مكاني، زماني، الگوهاي رفتاري 

در واقع هرگاه فناوري به بلوغ . يده شودماهيت واقعي فناوري بسان كيفيتي براي كشف و بيان واقعيت ها تجلي يافته و هنر اصيل آفر
اينجاست كه به واقع فناوري نه به عنوان يك تهديد بلكه به عنوان يك فرصت تلقي . حقيقي برسد به مرتبه معماري اعتال پيدا مي كند

  . مي شود
ر عرصه معماري و خالصه اينكه در طراحي توسعه شهر قزوين و نوسازي بافت هاي فرسوده چه در زمينه شهر سازي و چه د

طراحي ساختمان ها ، از تجربيات و خالقيت هاي بوم شناسي سنتي قزوين در كنار بهره مندي از مواد و مصالح و تجهيزات نوين 
سرمايشي و گرمايشي استفاده شود تا ضمن حفظ فضاي سنتي و فرهنگي شهر با مالحظات فني و اقتصادي، توسعه و پيشرفت ميسر 

  .گردد
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