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سر اتفاوتچکیده:  سرا ستهای اقلیمی در  شاهده ا  یک یا چند ویژگیها اغلب دارای  لیماین اق البته ؛یران قابل م
میزان رطوبت بسیار زیاد  ،عامل اقلیمی مشترک ،باشند. در دو اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب میهم مشابه 

ست ساکنان ا سایش  شته را مختل می که آ سب با اقلکند. در گذ د برای ایجا وشد  ساخته می منطقه ره میبناها متنا
 باد یاسااتفاده از انرژ رطوبت زیاد،کنترل  یروش برا نیموثرتر. ندبردمیبهره  یعیو منابع طب هایاز انرژ آسااایش

ا هامروزه انسان .گرفته استمورد استفاده قرار می یو معمار یدیمختلف تول یهانهیدر زم میباد از قد یانرژ .باشدیم

ای هانرژی و افزایش هزینه اعث هدر رفت گرفت ب با نادیده گرفتن عناصر اقلیمی که در گذشته مورد استفاده قرار می
شده شی از آن  شرتوان را می یمیاقل یطراحاند.  نا دانست. در  ساختمان کی یانرژ نهیجانبه هزکاهش همه یراب یو

س یبرااین متن  شهر ییها نمونه قیو تطب سهیبه مقادو اقلیم مذکور  ترقیدق یبرر شهر پرداختههای در   گرگان و بو
 قیروش تحقفت. ایاز رطوبت دست  یرفع مشکالت ناش یمشترک و متفاوت آنها برا یراهکارهابه بتوان تا  شده است

 اند. ها به صورت هدفدار انتخاب شدهو نمونه است یقیتطب سهیو مقا یلیتحل-یفیپژوهش، توص نیدر ا

 های تاریخیمعماری بومی، طراحی اقلیمی، انرژی باد، کوران هوا، خانهواژگان کلیدی: 

 
 azad.marzieh@gmail.com ,:نویسنده مسئول مکاتبات*

 

 

 مقدمه -1

ایران کشور پهناوری است که با توجه به مختصات 

جغرافیایی آن و پوشش دادن عرض جغرافیایی وسیع، 

خورد. در تنوع اقلیمی زیادی در آن به چشم می

توان آن را به چهار اقلیم اصلی ترین حالت میساده

دریای خزر، گرم و  وبیمعتدل و مرطوب در سواحل جن

های فالت، سرد در نواحی کوهستانی و خشک در دشت

مرتفع فالت و گرم و مرطوب در نواحی شمالی خلیج 

 بندی کرد. فارس و دریای عمان طبقه

خاص و  وضعیتهر یک از این چهار اقلیم دارای 

است، به نحوی که ساکنان ایران با سایر اقلیمها متفاوت 

رطوبت و بارندگی بسیار زیاد  در سواحل دریای خزر با

و در سواحل جنوبی کشور با گرما و رطوبت آزاردهنده 

درجه  و در نواحی کوهستانی با سرمای زیر صفر
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های و زمستان طوالنی و باالخره در دشت سانتیگراد

ری مواجه فالت با گرما، خشکی هوا و بادهای کوی

(. در حاشیه دریای خزر و 3131باشند )قبادیان،می

لیج فارس عامل اقلیمی مشترک میزان رطوبت بسیار خ

باشد. تر میکه از حد آسایش انسان بیش استزیاد 

امروزه میزان زیادی از انرژی در این مناطق صرف تهویه 

  شود.هوا و کاهش رطوبت در فضا می

که ای در ساختمان است رطوبت، عامل بالقوه

خاطره ن آن را به متواند سالمتی و آسایش ساکنامی

اندازد و به زیبایی و مصالح ساختمان لطمه وارد کند. 

دیوارهای نمور و مرطوب ممکن است باعث تداوم و 

ها شوند. مقاومت حرارتی تشدید برخی از بیماری

دیوارهای مرطوب نیز کاهش و در نتیجه، امکان بروز 

یابد. همچنین رطوبت این دیوارها تعریق افزایش می

که به صورت  می شودد در مصالح باعث حل امالح موجو

شود. این  شوره و سفیدک در سطح دیوارها ظاهر می

ها فراهم رطوبت، شرایط مناسبی برای رشد قارچ

ه در هایی ککند. آسیبوعی تولید میبوی نامطبساخته، 

ز ا شود عبارتندبه مصالح ساختمانی وارد می اثر رطوبت

 تغییر ابعاد و پوسیدگی چوب، زنگ زدگی فلزات، نرم

شدن اندودهای گچی و آهکی و جدا شدن صفحات 

 (. 3131چوبی به هم پیوسته )کسمایی،

در ساخت سعی در گذشته ساکنان هر منطقه 

 منطقه و استفاده بهینه بناهایی متناسب با اقلیم همان

. با داشتندها و منابع طبیعی مثل خورشید و باد از انرژی

توجه به میزان رطوبت زیاد در مناطق مرطوب، 

ی رژی باد مموثرترین روش برای کنترل آن استفاده از ان

 باشد.

در میان عوامل اقلیمی، جریان باد نقش بسیار 

شهر دارد )رنجبر و همکاران، دهی به فرم مهمی در شکل

های سنتی و بناهای اقلیمی، در بافت (.3133

دی در طراحی بافت و ساختمان برای راهکارهای متعد

کاهش میزان رطوبت و به حداقل رساندن آن به 

 خصوص در روزهای گرم سال وجود دارد. 

باد آشنا بوده و از آن در  مردم از قدیم با انرژی

اند.  های مختلف تولیدی و معماری بهره بردهزمینه 

شناخت قوانین حاکم بر جریان باد، امکان کنترل آن را 

کند: خنک کردن محیط با ه عرصه فراهم میدر س

استفاده از جریان بادهای مطلوب باایجاد کوران طبیعی 

 پرهیز از بادهای ؛به روشهای ساختمانی غیرفعال یا فعال

هویه طبیعی و ت ؛مزاحم در مواقع گرم و سرد

با کشف و بررسی راهکارهای  (.3131ساختمان)طاهباز،

قلیم شرجی ایران یعنی ها در دو ااقلیمی و مقایسه آن

توان اقلیم گرم و مرطوب و اقلیم معتدل و مرطوب می

الگوهایی مناسب، جهت مقابله با رطوبت و ایجاد کوران 

 هوا به صورت طبیعی در بناهای معاصر دست یافت. 

طراحی اقلیمی روشی است برای کاهش همه 

(. در 3131جانبه هزینه انرژی ساختمان )واتسون و لبز،

برای تامین آسایش برای ساکنین این  ،ن صورتغیر ای

ساالنه شاهد مصرف میزان زیادی انرژی برای دو اقلیم، 

هزینه زیادی را نیز خواهیم بود که  رطوبترفع مشکل 

 تر این. در این مقاله برای بررسی دقیقموجب می شود

هایی از بناهای دو اقلیم به مقایسه و تطبیق نمونه 

گرگان و بوشهر پرداخته شده است  هایتاریخی در شهر

به راهکارهای مشترک و متفاوت برای رفع بتوان تا 

 مشکالت ناشی از رطوبت دست یافت. 

 پژوهشپیشینه  -2

کنون همواره در ساخت بناهای  از گذشته تا

ای ایفا کرده است.  معماری مسائل اقلیمی نقش عمده

وجه به تی مدتی البته با پیشرفتهای علمی و صنعتی برا

توجه به کاهش  اما بابود تر شده کم اقلیمی طراحی

ایگاه جهای تجدیدناپذیر، اهمیت اقلیم میزان منابع انرژی

-به خود را در طراحیهای معماری باز پس گرفته است.

های انجام شده در این خصوص در سالهای اخیر، پژوهش

 تر شده است. زمینه بسیار گسترده

تو و همکار چیِیدر پژوهش انجام شده توسط هوی

و  یبوم رفعالیکننده غخنک یکهایتکن یبررسوی، 

اهداف  یموجود در مالز یهاها در خانهکاربرد بالقوه آن
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مختلف  میمطالعه مفاه نیا یهاافتهیاست.  یاصل

 ییماال یسنت یهاکننده منفعل را در خانهخنک

 یسنت یهاکم( و خانه یجرم حرارت دارای ی)ساختمانها

( نشان زیاد یحرارت جرم دارای یها)ساختمان ینیچ

 یهاکی، تکنییماال یسنت یها خانه هد. دری دم

و  خنک خرده اقلیمبر حفظ  دیکننده منفعل تأکخنک

باز قبل از ورود به  یکاهش درجه حرارت هوا در فضا

ت. اس متقابل هیبدن توسط تهو ردنک خنک یبرا خانه

 قیاز طرکوچک  یهااطی، حینیچ یسنت یها خانه در

 خانهدر خنک کردن  ینقش مهمو تابش شبانه  هیتهو

به طور کلی هرچه اختالف دمای شب و روز و دارند.  ها

 ییکارا تواندی شبانه م هیتهویا سرعت باد بیشتر باشد، 

 می هیسرعت تهو زیرا باعث افزایشداشته باشد  یشتریب

 (.Kubota& Chyee, 2015شود )

 تیجامع از وضع یمرورچندل و همکارانش 

اند. آنها همچنین  داده ارائهی بوم یمعمار قیتحق

هوایی و  های معماری بومی در مناطق مختلف آبویژگی

 هند از جمله ایالت شمال غربی هیمالیا واقع در

 نیاز ا هاآن هدفاند. هیماچال پرادش را نیز بررسی کرده

 با یداخل یبوم یمعمار یهایژگیو ییشناسا ،مطالعه

 شآسای طیاست که بر شرا یانرژ مصرف در ییجوصرفه

مدرن و  یدر معمار یسازگار یبرا یداخل یحرارت

 .است گذارریتأث یامروز یزندگ یمتناسب با سبکها

مانند ) ییمناطق مختلف آب و هوا یمعمار یهایژگیو

 هایحدوده ، مپوسته ی، طراحیریفرم ساختمان، جهتگ

از  (یعیطب هیها و استفاده از تهو ، دهانهیزن هیفعال، سا

توان گفت در واقع می برخوردار است.  یا ژهیو تیاهم

 یپارامترها مسئول تفاوت در عملکرد انرژ که این

 در سراسر جهان هستند یمختلف بوم یسبکها

(Chandel et al.,2016.) 

در دانشگاه  همکارانششایو دو و  1132در سال 

دلفت هلند به پژوهش در زمینه ساخت خرده اقلیم و 

های پویا با سایش حرارتی تابستانی در ساختمانآ
                                                           

3 Beccali 

بتدا ا سندگانیمقاله، نو نیدر افضاهای متنوع پرداختند. 

و  آزاد یساختمان در ساختمانهاخرده اقلیم  فیتعر

 بررسی کردهتابستان را  یحرارت آسایشارتباط آن با 

 یبررس یبرا یدانیم یهایریگمرحله بعد، اندازه . دراند

. ه استانجام شد یسنت ینیخانه چ کیدر  میاقلخرده 

 یرارتح یساز هیشب کیبا  یریگاندازه جیپس از آن، نتا

 نییبه منظور تع CFD یساز هیشب کیو  ایپو

 یخانه بوم یحرارت شیساختمان و آسا زساختاریر

ه است. شد مشخصدوره از تابستان  کی یدر ط یامروز

تواند با یم یبوم یها خانه یساز هیشب جینتا

مطابقت داشته باشد. مطابق  یدانیم یهایریگاندازه

 آسایش راتوان درجه حرارت ی ها در شب میساز هیشب

سرعت باد در . همچنین دست آوردهدر اکثر موارد ب

به را  یحرارت آسایشباز،  یباز و فضاه مین یفضاها

ن یزام نیبخشد. بنابرا یبهبود م یقابل توجه زانیم

 رییغت زینه تنها در زمان بلکه در فضا ن یحرارت آسایش

 هیکه شب دهدی نشان م نیمقاله همچن نیا کند.یم

 ینیبشیساختمان را پ خرده اقلیمتوانند ی ها میساز

 .(Xiaoyu et al., 2014) کنند

 توسعه پایدار،ای دیگر با توجه به اهمیت  در مقاله

 یکردهایروی بر قیتطب یمرورو همکارانش به  3بکالی

در صورت  مرطوبگرم و  هوای و آب در یحرارت شیآسا

. اند پرداختهدر ساختمانها  یسنتی استفاده از روشها

، داریارشد پ تیتقو یکنند که برایم تصور سندگانینو

 ندی موظفانرژ نهیدر زم متخصصو افراد  یجامعه علم

امر  نیا نیکه قادر به تضم یاقدامات انرژ همهدر مورد 

منظور، استفاده از اصول  نیکنند. بد قیهستند تحق

در  باشد که روش نیتواند بهتری م اقلیمیو  یبوم

 نیا در .است قابل استفاده زین افتهی توسعه یکشورها

 یو مدلها یبوم یمعمار اتیمقاله، بحث در مورد تجرب

 یداخل طیشرا یابیمناسب، با هدف ارز یحرارت آسایش

 ,.Beccali et al)  تارائه شده اس یگرماسنج

2017) . 
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 عتنو به با توجهند که معتقد یریو تقد ییرضا

در نظر با  دیبانیز  یمعمار یدر جهان، طراح میاقل

در ها آن .انجام شود ی هر منطقهمیاقل طیشرا گرفتن

همساز با  یهایراهکارها و استراتژ یبه بررس یا مقاله

 یمعاصر و بوم یمعتدل و مرطوب در معمار میاقل

 روش تحقیق کیفی با استفاده ازابتدا ها اند. آنپرداخته

تحلیلی( و سپس با استفاده از داده  -)به صورت توصیفی

ر به کاهای هواشناسی و با تکیه بر تحلیل راهکارهای 

های نمونه  یِمعاصر و بوم یگرفته شده در معمار

 یراهکارها یو بررس ییبه شناساردی انتخابی خود، مو

 جیاطبق نت اند.ه ها پرداخت نمونه نیدر ا میهمساز با اقل

 شیآسا طیبه شرا دنیرس یپژوهش، برا نیحاصل از ا

 هیبا در نظر گرفتن دو فاکتور تهو دیبا هایطراح ،یطیمح

 ،در این مقاله ،در نهایت .ردیهوا و کنترل گرما صورت پذ

 میهمساز با اقل یراهکارها با که یبوم یعناصر معمار

در تناظر با عناصر  یبوم یمعتدل و مرطوب در معمار

 ،یریتقد و ییند )رضاا هشد یقرار گرفتند، معرف یامروز

3133.) 

 هایپژوهش خود ابتدا به معرفی ویژگی در یشاعر

دما، و سپس  های بومی بوشهر پرداخته اقلیمی خانه

 دردر فصل گرما را باد  انیو سرعت جر یرطوبت نسب

. ستا دهکر یشهر بررس نیا یهاشهر بوشهر و ساختمان

عمارت  پژوهش عوامل مذکور را در دو نمونه نیدر اوی 

 جینتا .استکرده  یبررسی گلشن و عمارت دهدشت

 رفعالیغ یهاوشدارد که ر دینکته تاک نیحاصل بر ا

 یحرارت شیآسا جادیجهت ا یعیطب هیو تهو یدیخورش

های گرم و حتی در ماه موثر است اریبس میاقل نیدر ا

سال نیز با استفاده از این راهکارها و همچنین با کمک 

عواملی دیگر مانند ایجاد رابطه سازگار با بستر ساختمان 

توان شرایط مساعدی را برای زندگی و شیوه زندگی، می

 (.3131 گران،یو د ی)شاعر وجود آورده ساکنان ب

بحران دوران مدرن قرار  نیما در چهارراه مهمتر

 یبا سوزاندن سوخت ها نی. گرم شدن جو زممیدار

ی، عینفت و گاز طب یجهان ریذخا عیو کاهش سر یلیفس

 عیوقا نیا شی. با افزادر ایجاد این بحران همگرا هستند

نحوه  یریچشمگ ر، آنها به طوندهیآ یهاسال یط

-یم رییرا تغ یعیطب یایو نحوه ارتباط ما با دن یزندگ

 یباعث درد و رنج بزرگ مکن استم راتییتغ نیدهند. ا

بخش انتقال الهام مکن استم ایبشر شود و  یبرا

 دیویرواف، د سو. تر باشدمهربان و آرام ییایبه دن یخیتار

 یسازگار"در کتاب خود  کولیو فرگوس ن کتونیکر

 نی، ا"آب و هوا رییتغ یها و شهرها براساختمان

 یم جهینت یرا از هم جدا کرده و به درست دادهایرو

 نیمرکز ا، در و ساختمان یکه جامعه معمار رندیگ

 نیدهند که ایبحران قرار دارد. آنها به وضوح نشان م

حران ب نیرفع ا یبرارا  یاصل تی، ناآگاهانه، مسئولهجامع

جز  یزیحل مشکل چ یبر عهده دارد و استدالل برا

باشد. اهمیت این کتاب میساختمان ن یطراحدر انقالب 

است که نه تنها موضوعات و علوم مربوط  از این جهت

ل بلکه مراح ،کندیم حیرا تشر ییهوا و آب راتییبه تغ

 اسیها و مشکالت در مقییکاهش جابجا یبرارا الزم 

 نیا یلاص کنانیباز نویسندگان، .دارد یم بیان زیبزرگ ن

 نیا ختنیبرانگ ینقش آنها و اقدامات الزم برا و مبارزه

ل حراه چیهبه عقیده ایشان  د.نکنیانقالب را مشخص م

و جامعه  یدر افق وجود ندارد و اگر معمار یفن

 دی، امدر این راه وارد نشوند ساختمان قدم به قدم

 یکتاب حاو نیوجود ندارد. ا رییتغ یبرا یچندان

له مقاب یالزم برا یقادانت یآغاز گفتگو یبرا یچارچوب

 (.Roaf et.al, 2005)  تبشر اس معضل نیبا بزرگتر

 و برنامه یمعمار بارهدری ادیز هایدر دنیا نوشته

اما ما نیازمند کتابی هستیم که  سبز وجود دارد، یزیر

، یمعمار چونها  از رشته یعیوس فیاز طتئوری را 

چراکه برای ند؛ ک آوری، جمعیشناسبوم و یزیربرنامه

  .شدآشنا این مسائل با  دیبا طراحی آینده

 نیر اد یپل داونتون قدم بزرگاثر  سیاکوپولکتاب 

ضرورت  را به عنوان امر نیاوی . داشته استبر ریمس

و  ریینقش شهرها به عنوان عوامل تغ فهم ی درفور

 یچارچوب دارد. اوبیان می برجسته ، به طوربقا یابزارها
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شهرها  یطراح درمربوطه  یهااز رشته یعیوس فیاز ط

 یو عمل آکادمیک به لحاظدانش را  تا کندیم اهمفر

منتشر  1113که در سال  ،کتاب نیا سازد. کپارچهی

، دست اندرکاران، یپردازان اصلهینظر ییبا شناسا ،شد

هد دیرا ارائه م یمحکم ینظر نهیها، زم مکانها و فلسفه

کند و در یم یرا معرف یشهر یهاکه مفهوم فراکتال

را  یزیرو برنامه یطراح یاز ابزارها یاادامه مجموعه

ارائه  یانسان یکیاکولوژ داریبه توسعه پا یابیدست یبرا

 متنوع یهانهیدانش از زم قیکتاب با تلف نیدهد. ایم

ا ب یمنبع ی،شهر ستیز طیاز مح یبیارائه ترک یبرا

ندرکاران ا، محققان و دستانیدانشجو یارزش برا

و علوم  ای، جغرافیزیرساز، برنامهو، ساختیمعمار

 (.Smith, 2005) کندیفراهم م یزندگ یسنت

کتاب معماری بومی در فرن بیست و یکم، 

 بانکو  یلیتحل تاز مقاال یا شده شیرایمجموعه و

این  است. بومی یمطالعات معمار یبرا ای گسترده

ه ای نوشته شدمقاالت که توسط نویسندگان برجسته

و مارسل  3توسط لیندسی آسکویت 1111است در سال 

ده است. شآوری، ویرایش و چاپ  جمع 1ولینگا

در قرن  یبوم یمعمار یکارکرد و معن حوزه موضوعاتِ

ا کتاب ب نیو گسترده است. ا دهیچیپ ،کمیوستیب

 نی، ارانهیو سختگ قیکاماًل دق ینظر کردیاستفاده از رو

 یو بحثها کندبررسی میمنظر  نیموضوعات را از چند

دهد. یگسترش م یا مخاطبان چند رشته یرا برا یجار

 یبرا کمک می کنند تاشده  یآور جمع تمقاال

 یحوادث و چالشها تیری، مدیطیمح ستیمشکالت ز

راه حلهایی  ،امروز یجامعه جهان یرو شیپ مسکنِ

ای ی در دنیورافن عیتحوالت سربا توجه به  .شودتدوین 

 است و یا هیحاش یتیموقعدارای  یبوم ی، معمارامروز

 دهیناد ،و عمل قی، تحقیدر آموزش معمار یادیتا حد ز

 گانسندیکه توسط نو ،کتاب نیا هدفشود. ی گرفته م

نگاشته شده است، آن مختلف  یهانهیاز زم یمتنوع

ه ویش بارهگفتگو در و بحث برایرا  هیاول زهیانگ است که
                                                           

3 Lindsay Asquith 

 یجادا ندهیساخته شده آ یهاطیمح نیدر تأم یبوم یاه

 یتهاارزش سن لیتحل و هیکنندگان با تجز. مشارکتکند

مسکن، حفاظت،  لیاز قب یمتنوع یها نهیدر زم یبوم

 نی، بر ایمعمار یحوادث و طراح تیری، مدداریتوسعه پا

 یسازندگان بوم یباورند که از دانش، مهارتها و تخصصها

آنها با  .توان فراگرفترا می یارزشمند یجهان درسها

ی از سراسر جهان، نشان م یاستفاده از مطالعات مورد

معماری در متن  یفعال دانش بوم یاجرا که دهند

 یکانم کمیوستیو هنوز در قرن ب است پذیرامکان معاصر

 ,Lindsay Asquith) وجود دارد یبوم یمعمار یبرا

, 2006Marcel Villinga et.al.) 

 مبانی نظری -3

در عصر حاضر طراحی اقلیمی و معماری بومی 

توانند برای حفاظت از زیست کره نقش مهمی ایفا می

کنند و پاسخ مناسبی برای معضالتی از جمله کاهش 

وم و بناپذیر باشند. بنابراین شناخت منابع انرژی تجدید

 اقلیم هر منطقه برای معماران الزامی است.

رودریک جی الرنس در کتاب معماری بومی در  

اصول اساسی  ، تحت عنوان یادگیری از بوم،13قرن 

کند. وی های انسانی را مشخص میحفظ زیستگاه

که  داندمی یانسان یساختارهارا  یبوم یهاساختمان

 ،یماد ،یاقتصاد ،یطیاز روابط متقابل عوامل مح یناش

وی معتقد است که  .باشند می یو اجتماع یاسیس

های انسانی در منطقه آلپ سوییس با توجه به هزیستگا

همین عوامل شکل گرفته و حداقل طی هزار سال اصالح 

تمام جوامع توان گفت است. به عبارت دیگر می  شده

و  اه وهیاز کدها، ش یعیوس فیبا استفاده از ط یانسان

ط جامعه، ارتبا یو دانش فن یبر دانش علم یل مبتناصو

 نمودند یم میتنظ یمحل طیو مح کرهستیخود را با ز

(Lawrence,2006 .) 

چراکه همه موجودات برای  ،این امری بدیهی است

ه ها نیز به این نتیجکنند. انسانبقای خویش تالش می

رسیده بودند که سازگاری با محیط زندگی و تغییر 

2 Marcel Vellinga 
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( و در دسترس بودن مانند آب و هوا)شرایط محلی 

است. بنابراین سعی در شناخت  الزامیبرای بقا  منابع،

محیط اطراف خویش داشتند تا بتوانند به اصولی برای 

 .پی برندمقابله با عوارض ناشی از آن 

از  یکی یبوم یهانساختماکه الرنس معتقد است 

به  ینسلاز  است که یبشر یهاتمدن یاساس یهایژگیو

. ماند می داریپا وهیشاین با و  شودیمنتقل م گرینسل د

اندن م داریپا ییو چرا یدرباره چگونگ ینظر یرهایتفس

 عالقه گسترده به توسعه رغمیها، علنسل نیسنتها در ب

خصوص در ه عدم عالقه ب نیهنوز نادر هستند. ا دار،یپا

 یساختمانها یدرباره حفظ و نگهدار یرابطه با نگران

 است. فتاس هیمناطق جهان ما هیدر کل یسنت

ش دان ضعیف شدن از نظر او با پیشرفت صنعت و

 یمواد و انرژمصرف ، ساخت یسنت یروشها یبوم یفن

 یهاهنی، هزعالوهبه . افتی شیافزا یقابل توجه زانیبه م

که امروزه  یموادروشهای مدرن و ناشی از  یکیاکولوژ

 رشتیبشوند، ممکن است در آینده خیلی  تولید می

 باشد.

 از یاریبس یط ستمیدر مورد اکوس یدانش بوم

 ن،یابرااست. بن افتهیتکامل  یقیتطب یها به شکلنسل

 یصرفاً برا ییروستا یبکر و مسکون یهاساختمان

ه موز کیدر  یمکان ستهیکه شا ستندین یکنجکاو

 راثیاز انبار بزرگ م یبخش دیبارا ها آن فولکلور باشند.

 دهدیدر نظر گرفت که نشان م یو فرهنگ یعیطب

 اوضاع دشواربا  یها در مدت زمان طوالنچگونه انسان

 استفاده یهاسمیاند. مکان سازگار شده هاستمیاکوس

 یهالنس یبرا توانندیم یقیتطب یندهایفرآ نیا شده در

 (.Lawrence,2006) فراهم کنند ییدرسها ندهیآ

بنابراین معماری بومی باید به عنوان عاملی موثر 

در کاهش مصرف انرژی و حفظ زیست کره در 

های معماری گنجانده شود تا معماران بتوانند در آموزش

های خود از این دانش، که طی سالیان متمادی طراحی

و بر اساس تجربیات بسیار به دست آمده، به درستی 

 استفاده کنند.

 است و عتیاز طب یبخش تیبشراز دیدگاه بردر 

 ،ریناپذرییتغ یِطیمح ستیز نیها مطابق قوانانسان

 قرار دارند نیکره زم یرو گرید یهامانند همه گونه

(Downton, 2009.) های اما انسان با فعالیت

نابخردانه و خودخواهانه خود به سراسر قلمروهای 

 طبیعت تجاوز کرده و آن را رو به نابودی کشانده است.

که نابودی طبیعت بیشترین آسیب را به خود غافل از آن 

 ها وارد خواهد کرد.انسان

 نیمک هارگ که از طرفداران استفاده از قوان انیا

بود در  یدر طراح عتیطب یهاو ارزش یعلوم اکولوژ

را  عتیبا طب یدر کتاب خود موضوع طراح 3313سال 

مطرح کرده است. مک هارگ معتقد است فارغ از هر 

متحد و دوست رفتار  کیبه عنوان  عتیبا طب دیبا زیچ

خالق و  یندهایدربردارنده فرآ عتیشود. طب

 یبوده و همه اجزا اتیاست که الزمه ح یادارکنندهیپا

بط مرت گریکدیرا به  یکیزیو ف یکیولوژیب یایدن

رت علوم را در کنار او قد لیدل نیبه هم سازد،یم

 یازیرا ن عتی. او طبابدییم سریم عتیطب تیحاکم

. او است افتهیمعنا  یدانسته که در جامعه بشر یفرهنگ

ه ک کندیاثبات م عتیبا طب یدر کتاب طراح نیهمچن

 یعیدر نظم طب توانیالزم ساخت بشر را م یساختارها

 .(McHarg, 1969) داد یموجود جا

نیز به عنوان یک سازه انسانی مایکل هوف شهر را 

داند و معتقد است از فرایندهای طبیعت جدا نمی

های شهری باید متناسب با طراحی و توسعه محیط

شناسی شهری را به فرایندهای طبیعت باشد، لذا بوم

ها معرفی کرده ای برای شکل دادن به شهرعنوان پایه

 (.Downton, 2009است )

خود  یهایدر طراح دیمعمار با کی نیبنابرا

پروژه در نظر  نفکیرا به عنوان جز ال عتیهمواره طب

اصل بر خود  کیبه عنوان  زیداشته و حفاظت از آن را ن

معماری بومی معموال همگام با طبیعت  واجب بداند.

بوده و همواره عناصر طبیعی موجود در طبیعت در 

 اند.گیری این معماری نقش بسزایی داشتهشکل
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 حقیقروش ت -4

که برای انجام هر نوشته علمی باید با توجه به این 

از روش تحقیق مناسب با موضوع استفاده کرد، به 

ای منسجم در این مقاله، روش منظور ایجاد شالوده

تطبیقی به کار گرفته شده است. برای گردآوری 

ها(، از های اسنادی هر یک )کتب، مقاالت، پایانامهداده

ستفاده شده است و سپس به تحلیل ای اروش کتابخانه

ها با یکدیگر پرداخته شده ها و مقایسه آنهر یک ازنمونه

-است. در واقع روش تحقیق در این مقاله، توصیفی

تحلیلی و مقایسه تطبیقی است. در ابتدا راهکارهای 

اقلیمی این دو منطقه برای ایجاد کوران هوا در بافت و 

قرار گرفته است، ها مورد بررسی فضای داخلی خانه

های راهکارهای ارائه شده ها و تفاوتسپس به شباهت

های مورد در این دو اقلیم پرداخته شده است. نمونه

 دار انتخابگیری هدفبررسی در این متن با روش نمونه

 اند.شده

آوری اطالعات مربوط به دو اقلیم پس از جمع

وب معتدل و مرطوب واقع در شمال و اقلیم گرم و مرط

های موجود در بافت در جنوب کشور و بازدید از نمونه

تاریخی، در هر شهر یکی از بناها به منظور مطالعه 

های انتخاب تر انتخاب شده است. سپس نمونهدقیق

شده با توجه به دانش اقلیمی به دست آمده و مشاهدات 

انجام شده به دقت بررسی شده و عناصر معماری بومی 

دو  ا مورد تحلیل قرار گرفت. در انتهاهدر هر یک از آن

ها و نمونه در معرض مقایسه قرار گرفته و شباهت

های عناصر معماری بومی و راهکارهای مقابله با تفاوت

 ها مشخص شده است.   رطوبت و ایجاد کوران در آن

در این روش، نمونه انتخاب شده معرف جامعه 

وان تها مینیست، اما در عین حال، به کمک آن

آوری کرد )دالور، اطالعاتی را درباره افراد جامعه جمع

3133 :33.) 

 یافته های پژوهش -5

 ینیسرزم رانیا :رانیدر ا یمیاقل یهاپهنه 5-1

 یعیپوشش گستره وس لیوسعت به دل نیپهناور است و ا

سبب گشته تا شاهد تنوع گوناگون  ییایاز عرض جغراف

بر  اررگذیاز عوامل تاث یکی می. اقلمیدر آن باش یمیاقل

راد اف اتیخلق یکه حت باشدیبشر م یهمه جوانب زندگ

هم م اریاز موارد بس یکی. دهدیقرار م ریتحت تاث زیرا ن

 اشد،بیم میاقل ریتحت تاث اریانسان که بس یدر زندگ

 است. یمعمار

 یهابخش ،یمیاقل بندیطبقه نیترساده در

مانند گرم و مرطوب، گرم و  یمختلف کشور به نواح

شده است.  بندیخشک، سرد و معتدل و مرطوب طبقه

 یمعمار یکل هایشناخت گونه یبرا بندیطبقه نیا

نکته توجه  نیسودمند است، اما الزم است به ا رانیا

 طیلحاظ مح زا یمیاقل ینواح نیاز ا یاریشود که بس

زا مج میخود به چند خرده اقل یمحل یایو جغراف یعیطب

(. 1: 3131 ا،ین یزاده و قاسم. )سلطانشوندیم میتقس

متنوع و  اریبس یمعمار جادیباعث ا یمیتنوع اقل نیا

 یگوناگون در سراسر کشور شده است و در موارد

مناطق  یخاص در برخ یها و عناصرشاهد فرم توانیم

 اند. آمده دیپد یمیاقل لیبه دال رفابود که ص

 چون تابش یمتقابل عناصر ریتاث جهینت میاقل

. است یبارندگ زانیآفتاب، دما، رطوبت هوا، وزش باد و م

 وهوا،به آب توانیم دهندهلیاز جمله عوامل تشک

و عرض  یتوپوگراف ا،یارتفاع از در ،یطمحیختری

در انتخاب فرم و  یمیاشاره کرد. عوامل اقل ییایجغراف

در نحوه  نیهمچن ثرند،مو اریمصالح ساختمان بس

نقش  از،یمورد ن هیتهو نیبنا و تام یریگجهت

 دارند. یاکنندهنییتع

 اختالفی: میعامل اقل کیباد به عنوان  5-2

سطح  یباد رو دهیموجب حرکت هوا و پد ریفشار متغ

 نیکره زم ی(. رو31، 3131 ابکلو،ی)ق شودیم نیکره زم

 یهارو نام نیاز هم شودیم جادیا یباد به طرق مختلف

 یساحل یدشت و بادهاکوه یدارد. بادها زین یمختلف

 انیجر یمحل میاقل هیاز باد هستند که در ال ینوع

 که اختالف شوندیم جادیا یدر مناطق معموالو  ابندییم

 از آب وجود داشته باشد.  یعیسطح وس ایارتفاع 
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ل قاب یامنطقه ای یباد محل انیکه جر یطیشرا در

 ییهاسرعت قابل قبول باشد، روش یدسترس و دارا

اسب من ریاستفاده از بادخور و بادگ ای ،یعرض هیمثل تهو

از  توانیکه نم ی(. در موارد311، 3131است )طاهباز، 

با  توانیاستفاده کرد، م یامنطقه ای یمحل یبادها

در سطح قائم،  ای یاستفاده از اختالف دما، در سطح افق

کرد  جادیا یموضع یهامینس انداخت و انیهوا را به جر

 (.312، 3131)همان، 

 اریباد نقش بس انیجر ،یمیعوامل اقل انیم در

به فرم شهر دارد )رنجبر و همکاران،  یدهدر شکل یمهم

 ییباد آشنا یها از گذشته با انرژ(. انسان31، 3133

مختلف از جمله  یهانهیدر زم یانرژ نیداشته و از ا

 یها با کنترل بادها. آنکردندیاستفاده م یمعمار

ساختمان  هیو تهو یعیطب انکور جادیمطلوب باعث ا

مزاحم به  یو همواره در تالش بودند تا بادها شدندیم

 .ابندیداخل بنا راه ن

به دو صورت  یباد در معمار انیاستفاده از جر

در اطراف  یعیکه باد طب یطی: در شراشودیم سریم

 یهایژگیبا شناخت و دیساختمان وجود داشته باشد با

داخل  شیآسا طیشرا میمطلوب در تنظ یآن، از بادها

 یبهره برد و از مزاحمت بادها یعیطب هیساختمان و تهو

 یعیکه باد طب یطیراکرد. در ش یرینامطلوب جلوگ

اکم ح نیبا استفاده از قوان توان،یوجود نداشته باشد م

هوا در سطح و  یاز اختالف دما یر و مکش ناشبر فشا

 هیهوو ت یکرد و خنک دیتول یموضع یهامیدر ارتفاع، نس

 (.33، 3131الزم را فراهم کرد )طاهباز، 

استان  سه :معتدل و مرطوب میاقل 5-3

خزر  یایدر هیکه در حاش النیگلستان، مازندران و گ

. دباشنیمعتدل و مرطوب م یمیاقل یاند داراقرار گرفته

 اریبس یها به طور نسبها و زمستانتابستان میاقل نیدر ا

مناطق  نیدر ا یزمستان یگرم و سرد است. بادها

 نیدر ا ی. بارندگباشدیسوزناک و همراه با باران م

 که باعث باشدیرطوبت باال م زانیاست و م ادیز طقمنا

منطقه کم بوده و  نیشب و روز در ا یشده نوسان دما

از غرب به سمت شرق،  هیناح نیرخ ندهد. در ا خبندانی

 .ابدییو اعتدال هوا کاهش م یرطوبت، بارندگ زانیم

 ریو جزا سواحل: گرم و مرطوب میاقل 5-4

 یعمان در جنوب کشور دارا یایفارس و در جیخل

 میاقل نی. در اباشند¬یگرم و مرطوب م اریبس یمیاقل

ها معموال معتدل ها به شدت گرم و زمستانتابستان

 میاقل نیمعتدل و مرطوب در ا می. برخالف اقلباشدیم

و  ادیز زیمناطق ن نیکم است اما رطوبت در ا یبارندگ

 دهیشب و روز کم بوده و پد یدما نوسان نیهمچن

همواره در  زین یساحل ی. بادهادهدیرخ نم زین خبندانی

 .اندانیجر

شهر گرگان مرکز استان گلستان و  :گرکان 5-5

 یشهر دارا نیقرار دارد. ا رانیدر شمال شرق کشور ا

 یایربه د یکینزد لیمعتدل است، البته به دل یآب و هوا

نسبتاً گرم و  یهاشهر تابستان نیا ادیخزر و بارش ز

دارد. شهر گرگان از سمت جنوب به رشته  یشرج

 یمنته گاندشت گر البرز و از سمت شمال به یهاکوه

قرار دارد.  ایاز سطح در یمتر 333. و در ارتفاع شودیم

 ترشیبه کوران در بناها ب ازیرو در فصول گرم ن نیاز ا

 یرو به بادها دیها باساختمان یریگشده و جهت

از ورود آن به  دیمطلوب باشد، اگرچه در فصول سرد با

 نمود. یریبنا جلوگ

 
 و استان رانیگرگان در ا تی، موقع1 ریتصو

 www.storegis.com، منبع گلستان

 وزد،یگرم سال باد غالب از جهت غرب م مهیدر ن

جهت از منظر استفاده از تابش آفتاب مناسب  نیا یول

http://www.storegis.com/
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 یباد غالب از جهت جنوب زیسرد سال ن مهی. در نستین

تابش آفتاب  یجهت برا نیا نکهیو با وجود ا باشدیم

در امان ماندن از وزش باد  یبرا یول باشدیمناسب م

استقرار  یجهت برا نیتر. مناسبستیمناسب ن

 باشد،یم یجنوب تا جنوب غرب نیساختمان محدوده ب

 انیموجب ورود جر توانیمحدوده هم م نیدر ا رایز

مناسب به داخل ساختمان شد و  هیو تهو لیما یهوا

 دیپنجره، اشعه خورش یمناسب رو بانیسا جادیبا اهم 

است  یارا به داخل اتاق کنترل نمود و در واقع محدوده

 یبه هر دو عامل تابش آفتاب و باد توجه دارد)مهد که

 (. 3133و همکاران،  یریمد

 
   منبع نگارندگان ،، گلباد شهر گرگان2 ریتصو

با توجه به جهت تابش آفتاب و وزش  یبه طور کل

 یبناها بهتر است دارا یریگغالب، جهت یبادها

 باشد.    یغرب-یشرق یدگیکش

و مرکز استان  یبندر یبوشهر شهر :بوشهر 5-6

شهر  نیاست. ا رانیا یجنوب غرب یهابوشهر از استان

شهرستان بوشهر  یدر بخش مرکز یارهیجزشبه یبندر

فارس  جیاست که از سمت شمال، غرب و جنوب به خل

از سطح  یمتر 3بندر در ارتفاع  نیاست، امحدود شده

 نی. در اباشدیگرم و مرطوب م یوهواآب یو دارا ایدر

اه و زمستان تنها در دو م یمنطقه، تابستان نسبتا طوالن

نسبتا سرد مشاهده  ییو بهمن با هوا ید

 (.3133ن رنجبر و همکاران، )احساشودیم

 
 و استان رانیدر ا بوشهر تی، موقع3 ریتصو

 www.storegis.comبوشهر، منبع 

 ا،یاز جمله ارتفاع کم از سطح در یعوامل متعدد

آب،  عیمجاورت با پهنه وس ن،ییپا ییایعرض جغراف

گرم و  یبادها زیو ن یغربگرم از جنوب یوزش بادها

 یهاکلونیس ،یزمستان یزییو عبور پا ییایمرطوب در

 تیکننده وضع نییاز عوامل تع ،یاترانهیو مد یسودان

در بندر  یرطوبت نسب نیانگیشهر هستند. م نیا یمیاقل

است، لذا  %11تا  %11 نیبوشهر به طور متوسط ب

ر د یاحساس گرما با توجه به باال بودن رطوبت نسب

. باشدیتر مچه ذکر شد، سختگرم سال، از آن یهاماه

 (.3131و همکاران،  یشاعر لی)جل

بوده و در  ادیز اریشهر بس نیوزش باد در ا تنوع

 یبادها به راحت نیصورت استفاده هوشمندانه از ا

 طیدر جهت کاهش رطوبت و فراهم آوردن شرا توانیم

گیری کرد. جهت تیها را در بنا هداآن یحرارت شیآسا

های ساختمانی در مقابل تابش آفتاب جهت جذب بلوک

اساسی بوده و عمده  ملترین میزان تابش از عواکم

غربی دارند، اما  -ها در بوشهر کشیدگی شرقیساختمان

های چندگانه باد سبب یابی و جهتاین موقعیت مکان

ها در جهات مختلف شده است)احسان گیری بلوکشکل

 (.3133همکاران، رنجبر و 

http://www.storegis.com/
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      منبع نگارندگان ،بوشهر، گلباد شهر 4 ریتصو

 ،یادر محله دوشنبه ریکب خانه :ریخانه کب 5-7

 اکنون محل استقرار خانه گفتمان شهر گرگانو هم

  لیاوا ایخانه به اواخر دوره قاجار  نی. ساخت اباشدیم

 

 یآن حاج محمدمهد یو بان گرددیباز م یدوره پهلو

بوده است. استقرار  یها و تجار گرگاناز خان یکی ریکب

 وندیبدون پ اطیمختلف بنا در اطراف ح یهاقسمت

 یخطه است. فضاها نیا یهاخانه یهایژگیاز و یجد

شمال  ،یخانه در گوشه جنوب شرق نیدر ا هااطیباز و ح

 اند.واقع شده یشمال غرب و

که در غالب  وسته،یپراکنده و به هم پ یهااطیح نیا

د، انشده لیخانه حا یرونیب یوارهایبنا و د انیموارد در م

 جهیرا ممکن و در نت یزندگ یشدن هم فضاها هیدو رو

مناطق مرطوب  یهوا که الزمه بناها انیها را از جرآن

اند) گنجنامه دفتر شانزدهم، است، برخوردار ساخته

 ریدو طبقه است و سا یدارا یاصل ختمان(. سا3133

 کی یاند، دارامجموعه اضافه شده نیبناها که بعدها به ا

 .باشندیطبقه م

 منبع نگارندگان ر،ی، پالن طبقه همکف خانه کب5 ریتصو
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در محله بهبهان،  یعمارت کازرون :یخانه کازرون 5-8

ر فارس د جیساحل خل یکیفارس و در نزد جیخل ابانیخ

اکنون محل استقرار اداره و هم باشدیشهر بوشهر واقع م

است. با توجه به شواهد موجود زمان  یفرهنگ راثیکل م

دوره  لیاوا ایاواخر دوره قاجار  توانیاحداث بنا را م

 دیبه نام س یکه متعلق به تاجر نستدا یپهلو

 اطیچند ح یبوده است. عمارت دارا یمحمدرضا کازرون

ها آن فهیوظ نیترکه مهم باشدیم یو خارج یداخل

 .باشدیهوا م افتنی انیکمک به جر

مقابل  یهابا پنجره هیدو رو یمتعدد، فضاها یهااطیح

 یهااطیممکن، ح یدر هر جا بازمهین یهم، فضاها

معلق و ارتفاع گرفتن بنا همه در خدمت تنفس فضاها 

است که الزمه سکونت در منطقه گرم و مرطوب 

 عوامل نیتراز مهم شکیب ازین نی. اباشدیم

دهنده طرح بوده است) گنجنامه دفتر پانزدهم، شکل

ها در هر دو و اتاق باشدیبنا دو طبقه م نیا (.3133

. اندقرار گرفته گریکدیدر کنار  یفیصورت رد طبقه به

چند جهت  ایدر طبقه دوم به منظور تنفس از دو  هاقاتا

عمارت شاهد  نیهستند. در ا هیالبه صورت تک

 که م،یهست بازمهیباز و ن یمتنوع از فضاها یامجموعه

 دمانیچ اطیدارند و گرداگرد ح اردر ارتفاعات مختلف قر

 اند.شده
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 منبع نگارندگان ،کازرونیخانه  اول، پالن طبقه 8 ریتصو

 منبع نگارندگان ،کازرونیخانه  همکف، پالن طبقه 7 ریتصو
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 اننگارندگ بوشهر، منبع یکازرون کبیر گرگان و خانه یمعرف، 1 جدول

 نگارندگان
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 نگارندگان بوشهر، منبع یکازرون کبیر گرگان و خانه یمعرف، 2 جدول 

 نگارندگان
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 نگارندگان منبعکبیر، ها در خانه و عملکرد آن ییفضا یهاگونه، 3 جدول

 نگارندگان
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نگارندگان  منبعکازرونی، ها در خانه و عملکرد آن ییفضا یهاگونه، 4 جدول

 نگارندگان نگارندگاننگارندگان



 

 خیهای تاریمعماری مبتنی بر اقلیم در خانه، ارمکی و اسفندیاریآزاد

 

 یکوران در فضاها جادیاز جمله عوامل موثر در ا

 یریگساختمان و جهت یپالن، فرم کل یطراح یداخل

بازشوها، تعداد و  یریمحل قرارگ نیهمچن باشد،یآن م

 مطلوب یبادها تیدر هدا ییبسزا ریتاث زیها نابعاد آن

 ها مورددارند. موارد فوق در نمونه یزندگ یبه داخل فضا

ا در هکه در ادامه ابتدا به شرح آن اندتهقرار گرف یبررس

 پرداخته شده است: یسپس در عمارت کازرون ریخانه کب

 میاقل یشرق هیدر شهر گرگان و در ناح ریخانه کب

 معتدل و مرطوب قرار دارد. 

مناطق، بالاستثنا از  نیا یهاتمام ساختمان در

 ،ی. به طور کلشودیاستفاده م یعیطب هیکوران و تهو

کل ش شتریها بآن یها گسترده و باز و فرم کالبدپالن

(. 31، 3131: ییاست )کسما کیو بار لیطو ،یهندس

د مانن زیآن ن یبوده و ساختمان اصل هیبنا تک ال نیا

که طبقه  باشدیدو طبقه م یامنطقه دار یاکثر بناها

 یرطوبت در خاک، رو ادیز زانیوجود م لیهمکف به دل

 راه قیبنا شده است و از طر نیسکو و با فاصله از زم

 رذیپسه دستگاه امکان قیبا طبقه اول از طر یارتبتط

 است. 

 یزمان برخورد با مانع، دچار اصطکاک و فشردگ باد

 نیرفتن از سطح زم. با باال شودیشده و سرعت آن کم م

 شیباد افزا انیکم شدن اصطکاک، سرعت جر لیبه دل

طبقه  لیدل نی(. به هم311، 3131)طاهباز: ابدییم

در  شتریباد محفوظ مانده و ب یهاانیهمکف از جر

 نیاست. در ا گرفتهیم رارها مورد استفاده قزمستان

 کیکه هر  یو دو اتاق سه در انهیدر م یطبقه اتاق ارس

 آن نیدر طرف باشندیم یدیگلخانه خورش کی یدارا

 اند.قرار گرفته

 یطبقه اول پنج فضا وجود دارد. بخش باال در

 یمجموعه دارا نینشبخش تابستان یعنی یعمارت اصل

متصل به هم است که توسط دو دستگاه پله  یسه فضا

 یو دو اتاق تو در تو باشندیدر ارتباط م نییبا طبقه پا

ع واق یمجزا در غرب بخش اصل یابا دستگاه پله گرید

ست که ا دهیدرشکم یاتاق یانتابست نینششده است. شاه

آن کامال باز بوده و از دو جبهه  یو جنوب یدو جبهه شمال

 یکه جبهه جنوب شوندیم یمنته یبه اتاق کیهر  گرید

 یدارا کیهر  یها کامال باز بوده و جبهه شمالاتاق نیا

ها، آن با گشودن آن باشند،یم وانیبه ا یمنتهسه بازشو 

. به شوندیم دهیسرپوش یاهبه صف لیتبد زیدو اتاق ن

 بخش برقرار نیهوا به طور کامل در ا انیجر بیترت نیا

 .باشدیم

 

 
، منبع نمای جبهه جنوبی ساختمان اصلی، 9 ریتصو

 نگارندگان

 

 
 ، منبعنمای جبهه شمالی ساختمان اصلی، 11 ریتصو

 نگارندگان

 نِینشدر قسمت تابستان ده،یاتاق با فرم شکم در

د مور شدیکه در گذشته ساخته م ییاز بناها یاریبس

خانه  نیاتاق در ا نی. اما وجود اگرفتیاستفاده قرار م

شکل آن باعث  Tاست که فرم  تیجهت حائز اهم نیاز ا

 نیفشار و پرفشار در فضا گشته و بدمنطقه کم جادیا

اتاق  نیباد کند باشد در ا یعیطب انیاگر جر یگونه حت
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 همچنان کوران وجود خواهد داشت.

 

 
، آرشیو پالن طبقه اول ساختمان اصلی، 11 ریتصو

 سازمان میراث فرهنگی استان گلستان

 یشد، بخش اصل دهید 1شماره  ریهمان طور که در تصو

اقع و در و باشدیم یغرب-یشرق یدگیکش یدارا بایتقر

امل به طور ک تواندیاست که م یابنا به گونه یریگجهت

مطلوب جنوب و  یهااز آفتاب در فصل زمستان و باد

در فصل تابستان بهره برد. با انتخاب  یشرقجنوب

 انیدرست بازشوها، جر دمانیمناسب و چ یریگجهت

شده و برودت الزم را  یداخل یهوا به سهولت وارد فضا

قابل  ریها و تصاو. همانطور که در پالنکندیم جادیا

متعدد در دو  یوجود بازشوها لیبه دل باشدیمشاهده م

ل هوا به داخ انیها جراتاق هیدر کل گریکدیجبهه مقابل 

 . شودیم راهمف یعرض هیشده و امکان تهو تیهدا

 یامروز جهان برا یکه در معمار یدیخورش گلخانه

مطرح است، در  یدیخورش یفعال از انرژ ریاستفاده غ

 دهید یبه صورت تاالر با پنجره ارس یمناطق خزر

 یدیخورش یها(. گلخانه313، 3131)طاهباز: شودیم

قراردارند و  یدر جبهه جنوب یمتصل به دو اتاق سه در

سرد  یکه در روزها ستصورت ا نیها به اعملکرد آن

در آن بخش محبوس  دیخورش یگرما یزمستان

 یفضا نیدر شب مانع تبادل حرارت ب نیهمچن شود،یم

 ه،یبخش دو ال نی. در اگرددیو داخل م رونیب

 دیبه منظور عبور نور خورش اطیرو به ح یهاپنجره

 یدیگلخانه خورش نیب یاما بازشوها هستند یاشهیش

 هشیجبهه مقابل آن بدون ش یزشوهابا نیو اتاق، همچن

فضا اغلب در فصل زمستان مورد استفاده  نیا .باشندیم

سب منا ییبوده است، که با باز شدن تمام بازشوها، فضا

ع در مواق زیکه در تابستان ن آوردیدار به وجود مو کوران

 .است گرفتهیلزوم مورد استفاده قرار م

 

 
، منبع نمای گلخانه خورشیدی از حیاط، 12 ریتصو

 نگارندگان

 
، منبع گلخانه خورشیدی از درون بنانمای ، 13 ریتصو

 نگارندگان

 

 شیشده، افزا جادیها کوران اکه در آن ییهادر اتاق

 شیرو به باد و پشت به باد باعث افزا یهااندازه پنجره

(. 11، 3131:یی)کسما شودیداخل اتاق م یسرعت هوا

 ییصادق است که محل جانما یگفته زمان نیالبته ا

بنا از  نیانتخاب شوند. در ا یها به درستپنجره

استفاده شده است، به عبارت  بزرگبا ابعاد  ییبازشوها

با اوکابه متفاوت به  ییهاپنجره، درپنجره یبه جا گرید

دارند. در رابطه با  یترکار رفته است که ابعاد بزرگ

ها در منطقه فشار رو پنجره زیجهت باز شدن بازشوها ن

ه ک شوندیباز م رونیبه ببه داخل و در منطقه مکش رو 

هوا  انیجر تیبر سرعت هوا در داخل و هدا زیامر ن نیا

 .باشدیموثر م



 

 خیهای تاریمعماری مبتنی بر اقلیم در خانه، ارمکی و اسفندیاریآزاد

 

 

 
منبع ، بازشو اتاق سه دری در منطقه مکش، 14 ریتصو

 نگارندگان

گرم و  میاقل یبناها ریهمچون سا یعمارت کازرون  

 است.  یادیز بازمهیباز و ن یفضاها یمرطوب دارا

است که عرض  یدر صورت هیحالت جهت تهو نیبهتر

اتاق باشد )واتسون،لبز:  کیخانه به اندازه عرض 

 هیبر آن بوده تا کل یسع زیبنا ن نی(. در ا311،3131

 یپالن داخل یباشند. در طراح هیها به صورت تک الاتاق

دن از راکد مان گونهنیراه دارند بد گریکدیها به اتاق زین

 انیو جر شودیم یریاتاق جلوگاز  ییهاهوا در بخش

 نی. اابدییدر کل اتاق ادامه م وستهیهوا به صورت پ

. ابعاد باشدیدر داخل م اطیح نیچند یمجموعه دارا

ها در آن یهابخش شتریاغلب کم است و ب هااطیح نیا

 یهااطیح نهمچنی. اندقرار گرفته هیطول روز در سا

 مجاور توسط یاراض تنگرف اریو در اخت رونیدر ب عیوس

عمارت با  نیا نیفاصله ب جادای باعث خانه¬صاحب

هوا در اطراف عمارت  بیترت نیاطراف گشته، بد یبناها

آن  تیاست و کنترل و هدا انیدر جر یبه راحت زین

 .شودیتر انجام مراحت

 
، آرشیو سازمان میراث حیاط مرکزی اصلی، 15 ریتصو

 فرهنگی استان بوشهر

 

 
، آرشیو سازمان حیاط واقع در طبقه اول، 16 ریتصو

 میراث فرهنگی استان بوشهر

ارتفاع  شیبهتر، افزا هیجهت تهو یروش سنت کی

باد استفاده شود  شتریساختمان است تا از سرعت ب

بنا به منظور  نیا ی(. بخش اصل311،3131)واتسون،لبز: 

هوا و استفاده از باد با سرعت  انیاز جر شتریب یریگبهره

 .باشدیدو طبقه م یدارا شتریجهت کوران ب شتریب

رواق  یجبهه دارا کیدر  فقطبرخالف طبقه همکف که 

 هابسته را رواق یدر طبقه اول دورتادور فضا باشد،یم

طبقه  نیها، ااند که با باز شدن همه پنجرهفراگرفته

 واندتیم یکه به خوب شودیمسقف م یابه صفه لیتبد

از  یکیمند شود. ر طول روز بهرهد یساحل یاز بادها

ن استفاده از پال طوبتمقابله با ر یراهکارها برا نیبهتر
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ده ش تیبنا کامال رعا نیکه در ا باشدیباز و منعطف م

عمل  بانیمانند سا عیوس یهارواق نیاست. وجود ا

 یو مطلوب برا بازمهین ییفضا جادیکرده و عالوه بر ا

 مینور مستق دنیاستفاده در طول روز و شب مانع از رس

 .شودیبه بنا م دیخورش

 

 
، آرشیو پالن طبقه اول ساختمان اصلی، 17 ریتصو

 سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر

 یبخش اصل یدگیکش 2شماره  ریبا توجه به تصو

 . با توجه بهباشدیم یشرقجنوب-یغربساختمان شمال

سال گرم  یهاماه شتریمنطقه در ب نیا یهوا نکهیا

 یریگانتخاب جهت یتالش برا نیشتریب باشد،یم

مطلوب در نظر گرفته شده است.  یبادها ریمناسب، مس

ه بوده ک تیحائز اهم یکوران در بنا به حد جادیمسئله ا

از منظر آن تا حد  ا،یبودن بنا به در کیبا توجه به نزد

با وجود  بیترت نیشده است. به ا یپوشچشم یادیز

 ایو  گریکدیمتعدد در دو جبهه مقابل  یبازشوها

 قرار یاصل یبازشو یکه در قسمت فوقان ییبازشوها

 هیشده و امکان تهو تیباد به داخل هدا انیدارند ، جر

 .شودیفراهم م کامل

را رواق فرا گرفته است  فیطرف رد کی ن،ییدر طبقه پا

ها هم به رواق نیو در طبقه باال هر چهار طرف آن را. ا

ی خارج اطیراه دارند و هم به ح یانیم یهااطیح

 (. در طبقه همکف بخش3133)گنجنامه دفتر پانزدهم، 

ها رواق طرف اتاق کیتنها در  کهنیبا وجود ا یاصل

 یگردی حل¬تر است، راهوجود دارد و تعداد بازشوها کم

 اعکه اوال، ارتف بیترت نیبه کار گرفته شده است. به ا

 یهر درب ورود یباال ا،یبوده و ثان شتریقسمت ب نیا

ه گرم ک یهوا بیترت نیشده است. بد هیتعب یاپنجره

باال حرکت کرده و از پنجره خارج  به است ترسبک

 . در طبقه اولافتدیاتفاق م طرفه¬کی هیو تهو شود،یم

بودن بنا،  هالی¬و تک یسرتاسر یهابا وجود رواق

مقابل هم امکان  یهابزرگ و متعدد در جبهه یهابازشو

 نیفراهم نموده است، همچن یرا به خوب یعرض هیتهو

ه ب هیها باعث شده تا عمل تهواتاق نیب یوجود بازشوها

 صورت کامل انجام شود.

 

 
، ه یک طرفه(ی)تهو اتاقی در طبقه همکف، 18 ریتصو

 آرشیو سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر

 
، آرشیو تهویه عرضی ،طبقه اولاتاقی در ، 19 ریتصو

 سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

با توجه به تفاهم دو منطقه در رابطه با معضل 

های اقلیمی این دو منطقه رطوبت زیاد، ویژگی

های زیادی با یکدیگر دارند. بدیهی است که این تفاوت
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مسائل اقلیمی باعث شده است ها در ها و تفاوتشباهت

ها و تا در معماری بومی هر منطقه شاهد برخی شباهت

ها بود. معیار مقایسه در اینجا هسته مرکزی این تفاوت

عنوان بخش اصلی ساختمان دو مجموعه است که به

معرفی شده و سایر بناهای اطراف به صورت الحاقی چه 

اند. شده های بعدی ساختهدر همان زمان و چه در زمان

 اند. های موجود در ادامه بررسی شدهها و تفاوتشباهت

با توجه به وجود معضل رطوبت در اقلیم معتدل و 

مرطوب و گرم و مرطوب، در هر دو نمونه بررسی شده، 

ها به صورت مستطیل شکل و کشیده هستند تا پالن

امکان کوران به راحتی فراهم گردد. ساختمان اصلی دو 

ی الحاقی اکثرا در طبقه همکف هاو ساختمانطبقه بوده 

اند تا باعث کاهش سرعت باد برای طبقه اول شدهبنا 

نشین نشوند، و هوا به ساختمان یعنی بخش تابستان

 سهولت در اطراف آن جریان داشته باشند. 

با توجه به نمودار جهت و سرعت باد هر شهر و 

یری گجهت گونه دریافت شد کهها، اینتطابق آن با پالن

این دو بنا کامال بر نمودارهای مریوطه منطبق بوده، چه 

پوشی بسا که از منظر مطلوب نیز به دالیل اقلیمی چشم

گیری مناسب برای بنا این امکان شده است. این جهت

کند تا به راحتی از بادهای مطلوب و سایر را فراهم می

عوامل اقلیمی نهایت بهره را ببرد و شرایط آسایش 

 ساکنین فراهم شود.

در هر بنا از تعداد زیادی بازشو با ابعاد 

توان به جای استفاده شده است. در واقع میبزرگ

ها وجود استفاده از پنجره در این بناها اغلب درپنجره

دارند. استفاده از درپنجره عالوه بر افزایش اندازه بازشو 

 آن که میزان باد بیشتری را از کف و کشیدگی عمودی

ان کند، امکتا ارتفاع باالتر به داخل ساختمان هدایت می

کوران در کف اتاق نیز فراهم است لذا افراد نشسته و در 

مند حال استراحت نیز از جریان ایجاد شده بهره

 شوند.می

میزان رطوبت در این دو شهر تفاوت چندانی ندارد 

 شود افراد نسبت بهاما هوای بسیار گرم بوشهر باعث می

طوبت احساس نارضایتی بیشتری داشته و این میزان ر

تر باشد. به همین دلیل از رطوبت با دمای باال آزاردهنده

ها الزامی است. بنابراین در گردش هوا در همه نقاط اتاق

عمارت کازرونی بین هر اتاق با اتاق مجاور آن نیز 

بازشوهایی وجود دارد تا هوا در هیچ قسمت از اتاق راکد 

ها از داخل . اما در نمونه خانه کبیر بین اتاقنماند

ها با یکدیگر از بازشویی وجود نداشته و ارتباط اتاق

 گیرد. ها یا راهروها صورت میهای جلوی آنطریق ایوان

عالوه بر بکارگیری از تهویه دو طرفه در هر دو بنا، 

تدابیر دیگری در این دو بنا وجود دارد که در طبقه اول 

ر و در طبقه همکف عمارت کازرونی به کار خانه کبی

رفته است. به این ترتیب که در طبقه اول خانه کبیر از 

یک اتاق شکم دریده به منظور ایجاد مناطق کم فشار و 

پرفشار برای تقویت جریان هوا استفاده شده و در طبقه 

همکف عمارت کازرونی با ارتفاع دادن به سقف این 

دما در فضای نزدیک کف و طبقه باعث ایجاد اختالف 

شود، و با قرار دادن بازشویی در باالی نزدیک سقف می

 شود.در ورودی امکان تهویه یک طرفه فراهم می

های زیادی به در نگاه اول به این دو بنا تفاوت

های ها ناشی از تفاوتخورد، که این تفاوتچشم می

اقلیمی دو منطقه از نظر دمای هوا و میزان بارش 

صالح بومی باشد. همچنین اختالفات فرهنگی و ممی

باعث ایجاد تفاوت در معماری موجود در هر منطقه نیز 

بومی هر یک از این مناطق شده است. اما در رابطه با 

معضل مشترک در این دو منطقه یعنی رطوبت زیاد، هر 

اند که با نگاهی هایی مشابه استفاده کردهحلدو از راه

 یابی است.تر قابل دستدقیق

در معماری بومی هر منطقه با توجه به این که 

ی برا توانمنطقه است، می نشأت گرفته از اقلیم همان

از راهکارهای مشابه  معضالت اقلیمی یکسان به نوعی

قرارگیری این راهکارها در کنار سایر  استفاده کرد.

عوامل اقلیمی هر منطقه مانند فرهنگ و مصالح موجود 

نمودی متفاوت دارد به همین دلیل در نگاه اول قابل 

توان این تشخیص نیست، اما با نگاهی دقیق تر می
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تایید و تاکیدی بر راهکار  موضوع این راهکارها را یافت و

طالعه و بررسی هر یک از باشد. با مبه کار رفته می

راهکارهای اقلیمی که در معماری بومی به وفور وجود 

ها را در معماری معاصر خود گنجاند و توان آندارد، می

با بهره جستن از این راهکارها میزان استفاده از وسایل 

مکانیکی را به حداقل رساند تا طریق سهم ارزشمندی 

  در کاهش مصرف انرژی داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منابع -7

 شناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ پنجاهمروش تحقیق در روان (3133دالور، علی ). 3
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 شناسی، سال دوم، شماره هفتنشریه معماری ی،معاصر و بوم
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 ( دانش اقلیمی طراحی معماری، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول3131منصوره ) طاهباز،.1
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( طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه وحید 3131واتسون، دونالد و لبز، کنت ). 31

 قبادیان و محمد فیض مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم

14. Asquith et.al (2006) Vernacular architecture in the (21)st century theory, 

Eduvation and Practice, Talor & Francis 

15. Beccali, M et.al (2017) Vernacular and bioclimatic architecture and indoor 

thermal comfort implications in hot-humid climates: An overview, Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 
16. Chandel, S.S, Sharma, Vandna & Marwah, Bhanu M (2016) Review of energy 

efficient features in vernacular architecture for improving indoor thermal comfort 

conditions, Renewable and Sustainable Energy Reviews 65, 459-477 

17. Downton, Paul F. (2009) Ecopolis: Architecture and Cities for a Changing 

Climate, Springer 

18. Du, Xiaoyu, Bokel,Regina & Dobbelsteen, Andy.v.d (2014) Building 

microclimate and summer thermal comfort in free-running buildings with diverse 

spaces: A Chinese vernacular house case, building and environment 82, 215-227 

19. McHARG, Ian L (1969), Design wth Nature, Natural History Press 

20. Kubota, T & Chyee, D.T.H (2015) Comparative assessment of vernacular passive 

cooling techniques for improving indoor thermal comfort of modern terraced houses 

in hot–humid climate of Malaysia, solar energy 114, 229-258 

21. Roaf, Sue, Crichton, David & Nico, Fergus I (2005) Adapting Buildings and 

Cities for Climate Change a 21st century survival guide, Architectural Press 

22. Smith, Peter F. (2005) Architecture in a Climate of Change a guide to sustainable 

design, Architectural Press; 2nd  edition 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نحوۀ ارجاع به این مقاله:

 تطبیقی بررسی های تاریخی؛معماری مبتنی بر اقلیم در خانه(. 3133آزاد ارمکی، مرضیه؛ اسفندیاری، زهرا. )

  .11-3 (،3) 1شهرسازی ایران،  ،بوشهر و گرگان هایخانه در هوا کوران
COPYRIGHTS 

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Iranian 

Urbanism Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the 

Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

URL: https://www.shahrsaziiran.com/1399-3-5-article1/ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

