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• آشنايي با مفهوم معماري همساز با اقليم
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• سازو کار طراحی اقلیمی در همسازی معماری با محيط
• بررسی ميزان همسازی معماری ایران با محیط (از ابتدای دورهي
مدرن تا کنون)
• جمعبندی

سخني با خوانندگان
امروزه تغییر سبک ساختوساز از یک سو و رعایت نکردن اصول صحیح آن در سبک جدید از سوی دیگر موجب عدم تأمین آسایش
حرارتی در داخل ساختمانها و به طبع مصرف روزافزون سوختهای فسیلی شده است .این امر عالوه بر کاهش ذخایر سوختی ،موجب
آلودگی هوا ،افزایش گازهای گلخانهای ،افزایش دمای جو ،آبشدن یخهای قطبی ،باال آمدن سطح آب اقیانوسها و بسیاری مشکالت
دیگر شده است که آیندهی زندگی روی کرهی زمین را با خطرات جدی مواجه میکنند.
آنچنان كه از مفهوم معماري همساز با اقليم برميآيد ،در واقع هدف از اين موج نو پا در معماري تامين آسايش نوري و حرارتي
در ساختمان بدون استفاده از سوختهاي فسيلي (يا با حداقل استفاده از آنها) و در نتيجه تحميل آلودگي كمتر به محيطزيست
است .با نگاهي به طبيعت و سازگاري گياهان و جانوران با محيط پيرامونشان و همچنين نحوهي زندگي گذشتگان ميتوان الگوهاي
هوشمندانه و كمهزينهاي براي بهرهگيري از شرايط اقليمي هر منطقه در طراحي معماري و كاهش مصرف انرژي در ساختمان برگزيد.
نشريهي حاضر ضمن بررسي پيشينهي شكلگيري سرپناههاي نخستين ،به معرفی مفهوم معماری همساز با اقلیم میپردازد .در
این رابطه موضوعهاي مربوط به مفهوم آسایش حرارتی و نوری ،و ویژگیهای بناهای همساز با اقلیم در پهنههای مختلف اقلیمی و
معماري ایران ،معرفی میشوند .در ادامه به مشکالت ناشی از عدم توجه به معماری همساز با محیط پرداخته و مشکالت ناشی از
مصرف بیرویهي سوختهای فسیلی و سهم بخش ساختمان در مصرف اين سوختها به کمک آمار سازمانهای مربوطه مورد بررسي
قرار ميگيرد .پس از معرفی ویژگیهای طراحی معماری همساز با محیط ،به مرور وضعیت معماری معاصر ایران بعد از عصر مدرن از
دیدگاه همسازی با اقلیم ،میپردازيم .در این بررسی عدم توجه روز افزون معماری امروز ایران ،به امر مهم همسازی با محیط ،با ارائهي
مثالهايی مستدل ،روشن شده و نمونههای نسبتاً خوب معاصر نيز معرفی میشوند.

اين مجموعه (که در قالب سه نشریه با عنوانهاي :معماري همساز با اقليم و مشكالت ناشي از عدم توجه به آن ،نور روز در معماري
و انرژي باد در معماري در آمده است) از متن سخنراني خانم دكتر منصوره طاهباز ،استاديار دانشگاه شهيد بهشتي و خانم مهندس
شهربانو جليليان ،مدرس دانشگاه ،با موضوع "آشنايي با نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان" -كه در مرداد
ماه  ،1388براي مديران و كارشناسان ارشد سازمانهاي مرتبط در سالن فارابي گروه بينالمللي رهشهر ايراد شد -استخراج شده است.
در اين مجموعه اطالعات کلیدی مورد نیاز برای آشنایی مقدماتی با روشهای همسازی معماری با اقلیم و محیط بهصورت فشرده و با
زبانی ساده ،در اختیار مدیران و مسووالن تصمیمگیرنده ،قرار داده ميشود .با این امید که آشنایی با این مباحث در اتخاذ سیاستهای
کارآمد در هدایت ساختوسازهای امروز بهسوي معماری همساز با محیط ،مؤثر واقع شود.
گروه بينالمللي رهشهر

سازگاري با محيط

آشنايي با مفهوم معماري همساز با اقليم

در بخش اول با تكيه بر این فرضیه که معماری همساز با محیط
میتواند آسایش حرارتی و نوری را بدون استفاده از سوختهاي
فسیلی یا با حداقل استفاده از آنها ،تامین کند و آلودگی کمتری
را به محیطزیست تحمیل نماید ،به بررسي مفهوم معماری همساز
با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به این مهم ميپردازيم.

سازگاری با محیط

تصویر  :2 -1سازگاری بهکمک افزایش سطح تعرق

برای دستيابي به این هدف باید نگاهی اجمالی به مبحث سازگاری
در طبیعت بياندازيم و ببینیم که گیاهان و جانوران چگونه خود را
با محیط هماهنگ و سازگار میکنند.

سازگاری گياهان با محیط
گیاهان چون نمیتوانند جابهجا شوند باید خود را بهطور کامل با
محیط تطبیق دهند چراكه در غير اين صورت نابود ميشوند .برای
جلوگیری از نابودی و سازگاری با محیط ،در مناطق خشک که
میزان رطوبت موجود در هوا و بارندگی کم است ،بيشتر گیاهان
سوزنیبرگ هستند تا به اين ترتيب سطح تعرقشان کاهش یافته

تصویر  :3 -1سازگاری بهکمک مقابله با تعرق

سازگاری حيوانات با محیط

و نیازشان به آب کمتر شود (تصویر .)1-1

حیوانات با برخورداری از امکان جابهجایی ،وضعیت بهتری نسبت

از طرفي ،در مناطق پُربارش ،برای آنكه آب در ریشه و اندامهای

به گیاهان دارند ،ولي آنها هم روشهایی برای سازگاری با محیط

گیاه باقی نماند و موجب پوسیدگی و تخریب آن نشود ،سطح

یافتهاند ،براي مثال ،بعضی از حیوانات میتوانند فعاليتهاي

تعرق افزايش مييابد (تصویر .)2-1

حياتي خود را به حالت تعليق درآورده و زمانی طوالنی را در

در شرایط اقليمي گرموخشک ،سطح برگها کوچک است و از

خواب سپری کنند .گروهی دیگر میتوانند دمای داخلی بدن خود

کرک یا نظائر آن پوشیده شده ،در شرایط خیلی سخت نيز برگها

را بسته به آبوهواي محيط ،تنظیم کنند (تصویر .)4-1

بهصورت خار ظاهر میشوند (تصویر .)3-1

برخی دیگر با افزایش يا کاهش حجم پشم یا پر (در فصلهاي
مختلف سال) ،که پوشش بدن آنها را تشکیل میدهد ،با محيط
اطراف خود سازگار میشوند (تصویر .)5-1
حيواناتي که چنين پوششي ندارند و فاقد سازوکار تنظیم دما
هستند ،کوچ را بهعنوان راهحل فصلی انتخاب ميكنند یا براي
خود سرپناه ميسازند .برخي نيز از فضاهای موجود مثل غارها

تصویر  :1 -1سازگاری بهکمک کاهش سطح تعرق
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برای پناه گرفتن استفاده ميكنند (تصویر .)6-1

روند شكلگيري سرپناه

سازگاری انسان با محیط
بررسی نحوهي زندگی انسان در زمانهاي گذشته ،که دانش و
فناوري امروز وجود نداشت ،نیز گویای این واقعیت است که او
نیز بر اساس تجربههاي بهدست آمده از زندگی در محیطهاي
مختلف ،یکی از دو راهحل ،کوچ یا ساخت سرپناه مناسب را
انتخاب كرده است.
تصویر  :4 -1سازگاری بهکمک تنظیم دمای داخلی بدن

کوچ در گذشته بسیار متداول بوده است و در حال حاضر نیز در
نقاطی از جهان مشاهده میشود (تصویر .)7-1
مناطق قشالقي خانههای ثابتتری
کوچنشینها معموالً در
ِ
ميسازند ،ولي در مناطق ییالقي بیشتر ساختوسازها بهشكل
موقتي هستند (تصویر .)8-1
راهحل دیگر طراحی و ساخت سرپناه است که روشهاي آن بسته
به شرایط محيطي ،متفاوت است (تصویر .)9-1

تصویر  :5 -1سازگاری بهکمک تنظیم پوشش بدن

روند شکلگیری سرپناه
مروری بر روند شکلگیری سرپناه بهعنوان اولین ساختهي دست
بشر ،نشان میدهد که انسان اولیه با احساس نیاز به تکیهگاهی که
او را از پشت در برابر حملهي حيوانات درنده محافظت كند و در
عین حال جلوی تابش آفتاب را هم نگيرد ،براي خود تکیهگاهی
رو به آفتاب ساخت (تصویر .)10-1
در مرحلهي بعد نیاز به محافظت در برابر باران ،زمان استفاده از
تکیهگاهي را كه قب ً
طراحي
ال ساخته شده بود محدود و تکمیل
ِ

تصویر  :6 -1سازگاری بهکمک کوچ یا ساخت سرپناه

تصویر  :7 -1سازگاری بهکمک کوچ
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روند شكلگيري سرپناه

تصویر  :10 -1گام اول انسان در ساخت سرپناه

داخل سرپناه منتقل شد ،این کار با ساخت
بهتدریج آتش نیز به
ِ
روزنهای در سقف براي خروج دود میسر شد .به اين ترتیب انسان

تصویر  :8 -1سرپناه در ییالق و قشالق

آن را ضروری ساخت .به این ترتیب برای محافظت در برابر
باران و همچنين تامین سایه ،سقفی نیز به تکیهگاه اضافه شد
(تصویر .)11-1

تصویر  :11 -1گام دوم

در مرحلهي بعد ،با وجود بادهای سرد و آزاردهنده ،ضرورت

توانست ساختمان کاملی را با روزنههایی برای استفاده از جریان

محصور كردن پناهگاه مطرح شد .ولي نیاز به استفاده از گرمای

باد ،تهویه و استفاده از نور طبيعي طراحي كند (تصویر .)13-1
این بناها عالوه بر آنكه پدیدههای جوی را تا حد زیادی کنترل
ميكردند ،از انرژیهای موجود نيز که عمدتاً از نوع انرژیهای
تجدیدپذیر بودند بهخوبی استفاده ميكردند .بهطور همزمان

تصویر  :9 -1ساخت سرپناه همساز با اقلیم

آتش ،که معموالً بهكمك سوزاندن شاخوبرگ خشك گیاهان
تامين میشد ،باعث شد يكي از سه جبههي باقيمانده باز نگاه
داشته شود (تصویر .)12-1
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تصویر  :12 -1گام سوم

سازگاري سرپناههاي بومي با محيطهاي مختلف

تا  50درجه زیر صفر خارج ،تا حد قابلتوجهي مناسبتر ميشود
(تصویر .)15-1
از این طرح میتوان نكات بسياري براي سازگار كردن ساختمان
با شرایط محیطی آموخت که مهمترین آنها "کنترل تبادل
حرارتی" است ،یعنی در مناطق بسیار سرد باید تبادل حرارتی
میان داخل و خارج ساختمان قطع شود.

تصویر  :13 -1گام چهارم

پیشبینیهای الزم برای بهرهگیری از انرژی حاصل از سوزاندن
شاخوبرگ خشك گیاهان نیز بهعنوان انرژی کمکی ،انجام شد
(تصویر .)14-1

تصویر  :15 -1سرپناه سازگار با مناطق قطبی

در مناطق معتدل وضعیت مناسبتر است زیرا در نيمي از سال
هوا مساعد است و نيمهي ديگر آن نیز به دو بخش نسبتاً گرم و
تصویر  :14 -1سرپناه کامل

سازگاری سرپناههای بومی با محیطهای مختلف

نسبتاً سرد تقسیم میشود ،که تدابیر اتخاذ شده برای هر یک از
اين دو بخش ،مانند کنترل باد در فصلهاي سرد و تامین سایه
در فصلهاي گرم ،نسبتاً ساده هستند .نمونهي اول چادر بومیان
آمریکای شمالی است .سازهي این بنا از الیاف گیاهی ساخته و با

در مناطق سرد ،از فرمهایی استفاده ميشود که دارای سطح

پوست بوفالو پوشیده ميشود .در تابستان لبهي پاییني چادر باال

جانبی کمی هستند و تعداد بازشوهای آنها نیز بسیار محدود

زده میشود تا جریان باد به داخل راه یافته و هوای گرم داخل

است .همچنین از مصالحی استفاده ميشود که عایق حرارتی

از روزنهي موجود در سقف خارج شود .دود ناشی از پختوپز

بهشمار ميآيند .براي مثال در مناطق قطبی ساخت سرپناه با

غذا نیز از همين روزنه خارج میشود .در زمستان عالوه بر پایین

استفاده از قطعات یخ که بهوسیلهي برف بندکشی ميشوند،

آوردن لبههای چادر ،اطراف آن نیز با استفاده از حصاری كه از

انجام ميشود .در داخل بنا نیز از پوست حیواناتی مانند خرس

الیاف گیاهی ساخته ميشود ،محصور ميشود ،تا چادر از بادهای

بهعنوان جدارهي دوم و عایق میان دیوارهي یخی و بدن انسان

زمستانی حفظ شود (در زمستان نيز روزنهي موجود در سقف

استفاده ميشود .با اين روشها شرایط داخل ،نسبت به دمای 40

برای خروج دود باز میماند) (تصویر .)16-1
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سازگاري سرپناههاي بومي با محيطهاي مختلف

در مناطق گرموخشک مهمترین نكته تامین سایه است .پیشبینی
منافذی برای تامين تهویهي مناسب نیز ضروري است .نمونهي
ارائهشده در اين قسمت مربوط به مناطق صحرایی است .اسكلت این
بنا از چوب است و روی آن با بافتههایی از پشم شتر یا بز پوشانده
ميشود .اين پوشش خودبهخود حالت عایق دارد و برای شبها و
همچنين ساير زمانهاي سرد بسيار مناسب است (تصویر .)18-1

تصویر  :16 -1سرپناه سازگار با مناطق معتدل (آمریکای شمالی)

نمونهي دوم چادر بومیان مغولستان است که مشابه آن در

تصویر  :18 -1سرپناه موقت سازگار با مناطق گرموخشک

ترکمنصحرای ایران وجود دارد .این چادر با استفاده از الیاف

سرپناههاي دائمي در مناطق گرموخشک هندسهاي بسیار فشرده،

گیاهی ،پوست حیوانات یا بافتههایی نمدمانند ،ساخته ميشود و

حداقل سطح ممكن و بازشوهاي محدود دارند .مصالح بهکار رفته

کارکرد آن مشابه نمونهي اول است (تصویر .)17-1

در آنها اصطالحاً خازن ناميده ميشوند ،یعنی ظرفیت گرمایی

نمونههای ارائهشده نشان میدهند که در مناطق معتدل،

باالیی دارند و میتوانند مقدار زیادی گرما را در خود ذخیره و

ساختمان باید قابلیت تغییر و تحول داشته باشد و در واقع بتواند

بهتدريج آزاد كنند (تصویر .)19-1

خود را با دو موقعیت متفاوت گرم و سرد تطبيق دهد ،بهعبارت

در این مناطق کنترل تبادل حرارتی ،حفاظت در برابر تابش آفتاب

دیگر باید انعطافپذير باشد.

و به تاخير انداختن انتقال حرارت ،که موجب کاهش نوسانات دما
میشود ،در اولویت قرار دارند.

تصویر  :17 -1سرپناه سازگار با مناطق معتدل
(مغولستان و ترکمنصحرا)
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تصویر  :19 -1سرپناه دائمی سازگار با مناطق گرموخشک

سازگاري سرپناههاي بومي با محيطهاي مختلف

در مناطق گرمومرطوب عمدهترين مشکل ریزش باران و تابش

زمستاننشین در طبقهي پایین و مجاور زمین و تابستاننشین در

آفتاب است .بنابراین ساختمانها بهشكل چتری طراحي ميشوند

طبقهي باال که بیشتر در معرض جریان هوا قرار دارد) طراحي

که افراد را از تابش مستقیم آفتاب و ریزش باران محافظت

ميشوند و نقلوانتقال میان این دو فضا ،بسته به فصل انجام

میکنند .در عین حال این بناها برای فرار از رطوبت و گرمای

ميشود (تصویر .)21-1

سطح زمین ،روی ارتفاع قرار ميگيرند و دارای سازهي چوبی و

راهحل دیگر مهاجرت روزانه در داخل ساختمان است .پالن

پوششی از الیاف گیاهی هستند (تصویر .)20-1

 ،22-1ساختمانی را در سودان نشان میدهد که در طول
شبانهروز جابهجاییهایی در آن اتفاق میافتد (تصویر .)22-1

طبقهي دوم – تابستاننشین
تصویر  :20 -1سرپناه سازگار با مناطق گرمومرطوب

اصل مهمی که در این ساختوسازها رعایت ميشود ،سرعت
بخشیدن به جریان هوا است که از طریق باز یا خللوفرجدار بودن
جدارهها و قرار گرفتن در ارتفاع تامین ميشود.
بهغیر از همسازی ساختمان با شرایط محلی ،راهحل دیگری که
در برخي مناطق به چشم ميخورد ،مهاجرت در داخل ساختمان
است .در این مناطق بخشی از ساختمان بهعنوان فضای زمستانی
و بخشی از ساختمان بهعنوان فضای تابستانی ساخته میشود
و کوچ یا مهاجرت در داخل بنا و میان این دو بخش اتفاق
میافتد .این فضاها ،گاه در جهتهای مختلف جغرافیایی ،یعنی

طبقهي اول – زمستاننشین

بخش زمستانی در قسمت شمالی زمین و بخش تابستانی در
قسمت جنوبی آن و گاه در دو طبقهي مختلف (به این صورت که

تصویر  :21 -1مهاجرت فصلی میان بخشهای مختلف ساختمان

9

سازگاري سرپناههاي بومي با اقليمهاي مختلف ايران

اهالی ساختمان ،شب در حیاط پشتی ( )L 15میخوابند و بين

( )L 1اوقات خود را سپری میکنند .بعدازظهر برای استراحت به

ساعت  7تا  8صبح در قسمت ( )L 6که پنجرهاي رو به شرق دارد،

اتاق پشتي ( )L 3میروند ،زیرا در مناطق بسیار گرم ،در هنگام

صبحانه میخورند .از ساعت  8صبح تا  1بعدازظهر در نشیمن

بعدازظهر ،فعالیتها به حالت نیمهتعطیل در میآیند .عصر تا شب

شرقی همان فضا
( )L 2و از  1تا  3بعدازظهر در قسمت
ِ

را در حیاط جلویی ( )L 4ميگذرانند و در نهایت برای استراحت
شبانه به حیاط پشتی باز میگردند .در واقع این مهاجرت و
جابهجایی در داخل یک ساختمان مشخص و میان فضاهای باز،
نیمهباز و بستهي آن انجام میشود.

سازگاری سرپناههای بومی با اقليمهاي مختلف

ایران

در ايران از دیرباز نيز براي تامين آسايش حرارتي در مجموعههاي
بومی
شهري و تك بناها ،از تجربههاي مالك و سازنده كه هر دو
ِ
محل بودند ،استفاده ميشد .مقایسهي این تجربهها با مطالعات
و معیارهای علمي جديد نشاندهندهي درستی آنها و انتخاب
مناسب سازندگان بناها بوده است .این تجربهها نشان میدهند كه
ِ
ايران داراي هشت پهنهي متفاوت اقليمي و پنج پهنهي معماري
تصویر  :22 -1مهاجرت روزانه میان فضاها

است (تصویر  .)23-1دلیل تفاوت میان تعداد این دو پهنه آن است

تصویر  :23 -1پهنههای اقلیمی و معماری ایران
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که پهنههای اقلیمی نیازهایی را ایجاد میکنند که برای برطرف

 -استفاده از فضاهای نیمهباز (تصویر  ،)26-1در اطراف ساختمان

کردنشان ،باید روشها یا اصولی را بهکار برد که ممکن است میان

برای برقراری جریان باد و کاهش رطوبت هوا

ال گرم و کام ً
ال در پهنههای کام ً
دو پهنه مشترک باشند .مث ً
ال سرد،
کنترل تبادل حرارتی در اولویت قرار دارد و این امر نیازمند نوع
خاصی از ساختوساز است .به همین ترتیب ،روشهای یکسان
دیگری نيز برای نیازهای متفاوت وجود دارد که در نتیجهي آنها
تعداد پهنههای معماری کمتر از پهنههای اقلیمی است.
در این بخش به بررسی خصوصیات و نیازهای پهنههای معماری
ميپردازيم.

پهنهي معماری معتدل و مرطوب

تصویر  :25 -1وضعیت جغرافیایی پهنهي معتدل و مرطوب

 احداث فضای نیمهباز در زیر ساختمان (تصویر  ،)27-1برایقطع ارتباط زمین و ساختمان و کنترل رطوبت زمین

اولین پهنهاي كه به بررسی آن ميپردازيم ،پهنهي معتدل و
مرطوب است (تصویر  .)24-1این پهنه ،سواحل جنوبی دریای
مازندران و بخش کوچکی از دشت مغان را پوشش میدهد.
در این پهنه ،در بخش قابلتوجهی از سال ،هوا مساعد است و
نیاز به تدبیر خاصی نیست .از مشکالت اقلیمی ِ اين پهنه در ساير
مواقع ميتوان به تابستانهای نسبتاً گرم ،زمستانهای نسبتاً سرد،

تصویر  :26 -1فضای نیمهباز در طبقهي باال

تصویر  :24 -1پهنهي معتدل و مرطوب

رطوبت باالی زمین ،بارندگی زیاد ،احتمال وقوع کجباران و بادهای
زمستانی توام با سوز و سرما اشاره كرد (تصویر  .)25-1روشهايي
که برای مقابله با این مشکالت مطرح شده عبارت است از:
تصویر  :27 -1فضای نیمهباز در زیر ساختمان
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 -استفاده از بازشوهای متعدد و بلند تا سطح زمین (تصویر

 -تفکیک زمستاننشین و تابستاننشین

 ،)28-1برای برقراری جریان هوا روی سطح زمین در فضاهايی

تنظيم زاویهي مناسب بام برای دریافت تابش
طبقهي پايین با
ِ

كه در تمام فصلها از آنها استفاده ميشود

مستقیم آفتاب و افزایش سطح بام در جبههي رو به باد ساختمان،
برای کنترل کجباران (ترکیب باد و باران) بهعنوان زمستاننشین
طراحي و استفاده ميشود( .تصویر )30-1

تصویر  :28 -1پنجرههای متعدد قدی

 ايجاد کوران دائمی از طریق اتصال دو سویهي ساختمان بهفضاهای باز یا بهعبارت دیگر ،طراحی فضاها بهصورت یکالیه
(تصویر .)29-1

تصویر  :30 -1طراحي اتاق میانی و ایوان آفتابگیر براي استفاده در
زمستان و تنظيم شیب بام تا نزدیک سطح زمین براي حفظ ساختمان از
کجباران

طبقهي باال با بهرهگيري از جریان باد (كه با استفاده از ایوانهای
یک تا سه طرف باز برقرار ميشود) و انتخاب زاویهي مناسب
بام برای کنترل تابش آفتاب ،بهعنوان تابستاننشین طراحي و
استفاده ميشود( .تصویر )31-1
 اتخاذ برخي تدابیر ساختمانی مانند جهتدهي و محوطهسازیمناسب ،برای برقراری جریان بادهای مطلوب وکنترل بادهای توام
تصویر  :29 -1فضاهای یکالیه
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با سوز و سرما (تصویر )32-1

سازگاري سرپناههاي بومي با اقليمهاي مختلف ايران

پهنهي معماری سرد و خیلی سرد
دومین پهنهاي كه به بررسی آن ميپردازيم ،پهنهي سرد و بسیار
سرد کوهستانی است (تصویر  .)33-1این پهنه نقاط خیلی مرتفع
کوهستانی را پوشش میدهد.

تصویر  :33 -1پهنهي سرد و بسیار سرد کوهستانی

در این پهنه زمستانها سرد و طوالنی هستند ،در حالی که رطوبت
هوا زیاد نیست .به همین دلیل اختالف دمای شب و روز زیاد
اصلي رقیق بودن و صافی هوا است.
است .ارتفاع زیاد منطقه دليل
ِ

کمبود رطوبت و در نتیجه تابش نسبتاً شدید خورشید از یک سو و

یخبندانهای طوالنی همراه با ذوب و انجماد مکرر (در طول روز و
شب) از سوی دیگر از خصوصيات اين پهنه بهشمار ميآيند .بادهای
تصویر  :31 -1ایوان سایهدار و بهرهمند از بادهای مطلوب تابستاني

تصویر  :32 -1جهتگیری مناسب بنا و فاصلهي درختان برای کنترل
جریان باد

این پهنه غالباً با سوز و سرما همراه هستند (تصویر .)34-1

تصویر  :34 -1وضعیت جغرافیایی پهنهي سرد و خیلی سرد
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روشهايي که برای مقابله با این مشکالت مطرح شده عبارت است از:
طراحي مجموعههای ساختمانی بهصورت متراكم و جهتگیری
ِ
مناسب برای بهرهبرداری از گرمای خورشید و محافظت در برابر
بادهای سرد ،مانند یالهای رو به جنوب نواحی کوهستانی كه
بیشترین دریافت انرژی خورشیدی را دارند و از بادهای سردي كه
از باالی کوه به سمت پایین جاري ميشوند ،مصون ميمانند (تصویر
( )35-1زیرا پشت ساختمانها به کوه چسبیده و باد از روی آنها
پریده و وارد مجموعه نمیشود ،غالباً بنا فقط از یک جبهه با فضای
باز در ارتباط است و تبادل حرارتی كمي با محیط دارد.).
 -استفاده از پنجرههای دو بخشی (تصویر  ،)36-1برای تامین

تصویر  :36 -1تهویهي یکطرفه در
پنجرههاي دو بخشی

 تخصيص طبقهي دوم به فضاهای تابستاننشین همراه باسقفهای بلند ،در و پنجرههای متعدد و سایباندار (تصویر )37-1
امكان
 قرار دادن فضای زمستاننشین رو به جنوب ،براي افزايشِ
استفاده از انرژی خورشیدی و تابستاننشین رو به شمال برای
بهرهگیری از سایه ،حتی در سطوح باز مجاور آن (تصویر )38-1
 استفاده از زیرزمین (بهخصوص زیرزمینهای عمیق و فاقدپنجره) بهعنوان زمستاننشین بهدلیل كم بودن تبادل حرارتی آن
تصویر  :35 -1مسیر حرکت روزانه و شبانهي جریان باد در بافت
شیبدار رو به آفتاب
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با محیط بیرون (تصویر )39-1
 استفاده از اجاق یا چالهکتری برای گرم کردن فضا و پختوپز(تصویر )40-1

تهويهي يكطرفه (بهدلیل بسته بودن جبهههايِ دیگر ساختمان)

 -احداث فضاهای دومنظوره (تصویر  ،)41-1با استفاده از سطوح

 -محافظت از زمستاننشین با قرار دادن آن در طبقات پايین و

شیشهایِ بسته در زمستان و باز در تابستان و همچنين با استفاده

كردن آن
انتخاب سقف کوتاه و پنجرههای کوچک و حتی محصور
ِ

از "خاصیت گلخانهای" .اين سطوح در زمستان پرتوهاي دریافتی

با استفاده از فضاهای غیرمسکونی نظیر انبار و راهپله

از خورشید را که طول موج کوتاه دارند جذب و آنها را به گرما

سازگاري سرپناههاي بومي با اقليمهاي مختلف ايران

تصویر  :37 -1زمستاننشین و تابستاننشین در دو طبقه

تصویر  :39 -1زمستاننشین در زیرزمین

(با طول موج بلند) تبدیل ميكنند ،که قادر به خروج از شیشه
نیست .به این ترتیب فضای بسیار دلچسبی برای زمانهايي كه
هوا سرد است ،فراهم ميشود و در زمانهايي كه هوا گرم است با
باز كردن پنجرهها ،این فضا به فضایي نیمهباز تبدیل ميشود كه
با استفاده از جریان باد خنک ميشود.

تصویر  :38 -1زمستاننشین و تابستاننشین در دو سوي حیاط

تصویر  :40 -1تجهیزات گرمایشی
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از آنجايي كه در زمستان خورشید در آسمان پايینتر است،
آفتاب بهراحتی به داخل ساختمان نفوذ ميكند و در تابستان
و زمانهاي گرم که خورشید در آسمان باالتر است ،عرض این
سایبانها بهاندازهاي است كه جلوي ورود آفتاب را ميگيرند.
تصویر  :40 -1تجهیزات گرمایشی

 معموالً جلوی این پنجرهها سایبانی نيز پیشبینی میشود تادر زمانهايي كه هوا گرم است جلوي ورود آفتاب به ساختمان
گرفته شود (تصویر  .)42-1نمودارهاي نشانداده شده در شکل
وضعیت سایبانها را در زمانهاي گرم و سرد نشان میدهند .اين
سایبانها بهصورت ايوان ،جلوي پنجرههايي که در قسمت قبل
به آنها اشاره شد قرار میگیرند .عرض آنها بهگونهاي است که
در زمانهايي كه هوا سرد است ،جلوی تابش آفتاب را نمیگیرند.

تصویر  :42 -1سایبان افقی مناسب در تابستان و زمستان

پهنهي معماری خیلی گرم و مرطوب
پهنهي معماری دیگری که در اينجا به بررسی آن ميپردازيم،
پهنهي خيلي گرم و مرطوب است که عمدتاً سواحل جنوبی
ایران و حاشيهي خلیج فارس و دریای عمان را در بر گرفته است
(تصویر .)43-1
این پهنه با تابستانهای بسیار گرم و طوالنی ،رطوبت باالی هوا و
زمین ،تابش بسیار شدید خورشید و رگبارهای ناگهانی (گاه کل
بارش ساالنه در یک یا دو بارندگي فرو میریزد) نامناسبترین
پهنهي ایران است .اختالفِ
اصلي میان مناطق خيلي گرم و
ِ
بارندگي آنها است،
مرطوب ایران با مناطق حارهي آن ،در میزان
ِ
تصویر  :41 -1فضای دومنظوره (نیمهباز در تابستان ،گلخانه در زمستان)
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سازگاري سرپناههاي بومي با اقليمهاي مختلف ايران

 استفاده از بافت متخلخل (پنجرهدار) و نیمهمتراکم (تصویر ،)45-1برای تامين آسایش حرارتي مطلوب از طریق برقراری
جریان هوا كه به دور کردن رطوبت كمك ميكند
 استفاده از معابر باریک و سرپوشیده (برای تامین سایه) باسایبانهای چوبی (بهعنوان عایق برای کنترل تبادل حرارتی) و
کنارههای باز (برای برقراری جریان هوا) (تصویر )46-1
 تخصيص قسمت اصلی ساختمان به فضاهای تابستاننشین(بهدلیل کوتاه و معتدل بودن زمستان) بهصورت فضاهای نیمهباز
تصویر  :43 -1پهنهي خیلی گرم و مرطوب

(تصویر )47-1
 -استفاده از المانهایی نظیر بادگیر (تصویر  ،)48-1برای انتقال

میزان بارندگی در پهنهي خيلي گرم و مرطوب ایران بسیار کم

باد از ارتفاعات باال به فضاهایي كه در سطوح پايينتر قرار دارند

و رگباری است ،در حالی که بارندگی در مناطق حاره بسیار زیاد

 -استفاده از سایبانهای چوبی کرکرهای (تصویر  ،)49-1برای

است ،و در طول سال بهطور پراكنده رخ ميدهد (تصویر .)44-1
روشهایی که برای مقابله با این مشکالت مطرح شده عبارت است از:

تصویر  :44 -1وضعیت جغرافیایی پهنهي خیلی گرم و مرطوب

تصویر  :45 -1بافت نیمهمتراکم

تصویر  :46 -1معابر باریک با سقفهاي چوبی
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تصویر  :49 -1سایبان کرکرهای
تصویر  :47 -1فضاهای نیمهباز

تصویر  :50 -1سایبان قائم مشبک

تصویر  :48 -1بادگیر

تامین همزمان سایه و جریان هوا در ایوانها
 -استفاده از سایبانهای قائم سوراخدار (تصویر  ،)50-1در جلو

تصویر  :51 -1سایبان متحرک

و باالی بازشوها برای تامین سایهي بیشتر و تهویهي گرمای
انباشتهشده در زیر سقفها
 سایبانهای متحرک مشرف به معابر (تصویر )51-1 محافظت از بازشوهای رو به معابر واقع در طبقهي دوماصلی زندگی در طبقهي دوم و فضاهای خدماتی
(گنجاندن فضای
ِ
در طبقهي اول) بهكمك نصب شبکههای چوبی (برای کنترل
دید) (تصویر .)52-1
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تصویر  :52 -1شبکهي چوبی

سازگاري سرپناههاي بومي با اقليمهاي مختلف ايران

پهنهي معماری گرموخشک

 -تامین برودت تبخیری با استفاده از سطوح آبي و بهخصوص

پهنهي دیگر معماری ،پهنهي گرموخشک است (تصویر )53-1

فوارهها (تصویر ( ،)59-1افزایش امکان تبخیر از ذرات ریز آب)

که از سه پهنهي اقلیمی کوهپایهای ،دشتی و کویری تشکیل شده

 -احداث حوضخانه (تصویر  ،)60-1با سقفي بسیار بلند و روزنهدار

و از نظر وسعت ،بزرگترین پهنهي ایران است.

در جبههي جنوبی حیاط (برای کاهش دمای هوای ورودي -هوايي

از مشکالت این پهنه ميتوان به زمستانهای بسیار سرد ،تابستانهای

كه از پنجرههای اطراف ساختمان وارد ميشود -بهکمک تبخیر

بسیار گرم ،نوسان زیاد دما در طول سال و شبانهروز ،خشکی

آب حوض و فواره و جایگزین کردن هوای گرم حوضخانه با این

آزاردهندهي هوا ،بادهای زمستانی توام با سوز سرد ،گردبادهای

هوا و هدایت هوای گرم به خارج از طریق روزنههای سقفی)

تابستانی و تابش شدید خورشید اشاره كرد (تصویر .)54-1
روشهایی که برای مقابله با این مشکالت مطرح شده عبارت
است از:
 استفاده از بافتي متراکم و فشرده با ساختمانهای متصل بههم،حیاطهای مرکزی برای تامین نور و تهویه و معابر باریک و محدود
(تصویر )55-1
اصلی این پهنه)
 معابر باریک و مسقف برای تامین سایه (اولویتِ
 انتخاب جهت مناسب برای معابر بهمنظور فراهم آوردن امكاندریافت بادهای مطلوب و پرهیز از بادهای حاوی گردوغبار
(تصویر )56-1

تصویر  :54 -1وضعیت جغرافیایی پهنهي گرموخشک
تصویر  :53 -1پهنهي گر موخشک

 ایجاد خرداقلیمهاي مناسب (دما و رطوبت مناسب) درحیاطهای مرکزی با استفاده از آب و گیاه (تصویر )57-1
 تعبیهي داربست گیاهی (تصویر  ،)58-1برای تامین سایه ،ایجادبرودت تبخیری و کاهش دما

تصویر  :55 -1بافت متراکم و فشرده
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 تعبیهي فضاهای همارزش تابستاننشین و زمستاننشین(بهدلیل وجود زمستانهای سرد و تابستانهای گرم) و بهرهگيري
از جریانهای باد و خاصیت برودت تبخیری
 طراحي زیرزمین برای استفاده در روزهای گرم تابستان(گاه با حوضخانه ترکیب و گاه به مسیر قنات متصل ميشود)
(تصویر )61-1
تصویر  :58 -1داربست گیاهی

تصویر  :56 -1معابر باریک و مسقف

 احداث گودالباغچه (تصویر ( ،)62-1فرو بردن کل ساختمانو حتی حیاط در داخل زمین برای استفاده از نور و تهویهي

تصویر  :58 -1حوض و فواره

مناسبتر و همچنين خاصیت خاک برای کاهش تبادل حرارتی)
 -پیشبینی فضاهای دومنظوره (در زمستان پنجرهها بسته

تصویر  :57 -1آب و گیاه در فضای باز

ميشوند و حالتی شبیه به گلخانه بهوجود ميآيد و در تابستان
پنجرههای ارسی باز ميشوند و فضای بسته به فضایي نیمهباز
تبدیل میشود) (تصویر )63-1

20

تصویر  :60 -1حوضخانه با حوض و فواره

سازگاري سرپناههاي بومي با اقليمهاي مختلف ايران

 باز کردن پنجرههای یک اتاق به دو حیاط ،یا چند پنجره به یکحیاط (تصویر  ،)64-1برای جریان بهتر باد
 تعبیهي سایبان از مصالح بنایی ،چوب و پارچه (تصویر )65-1 فرو بردن حمام در زمین (تصویر  ،)66-1برای محافظت از بدنبرهنه و خیس انسان در برابر شرایط نامناسب محیطی (بهجز بام
گنبدی و روزنهدا ِر آن که برای نورگیری ،از زمين بيرون ميزند)
 ایجاد راهروهای متعدد و فضای سربینه بهعنوان رابط میانفضای سرد بیرون و فضای گرم درون (تصویر  ،)67-1برای کاهش

تصویر  :62 -1استفاده از گودالباغچه بهعنوان حیاط مخصوص زیرزمینها

تبادل حرارتی و محافظت از بدن برهنه و خیس انسان در برابر

همراه با دیواری بلند در سمت جنوب حوضچه برای تولید یخ،

شرایط نامناسب محیطی

(نوسان زیاد دما بر اثر خشکی هوا ،موجب یخ زدن الیهي نازک
آب موجود در حوضچه در شبهای زمستان ميشود .وجود دیوار
جنوبی ،مانع از تابش آفتاب به اليهي يخشده و با تکرار این فرآيند
یخ قطوری تولید میشود .از سوی دیگر ،قرار گرفتن مخزن در
داخل زمین ،پوشش خشتی و بلند آن ،پوشاندن یخها با کاه و

تصویر  :61 -1زمستاننشین ،تابستاننشین و زیرزمین

 ساخت آبانبار در داخل زمین با تهویهي مناسب (تصویر ،)68-1(استفاده از خاصیت پایینتر بودن دمای هوا در اعماق زمین در
فصلهاي گرم و خنک نگاه داشتن و جلوگیری از فساد آب ،به
کمک جریان دائمی هوا كه با استفاده از بادگیرها برقرار ميشود)
 ساخت یخچال برای تولید و نگهداری یخ از زمستان تا تابستان(تصویر  ،)69-1شامل -1 :مخزنی در داخل زمین با پوشش
گنبدی برای ذخیرهسازی یخ -2 ،حوضچهای وسیع و کمعمق

تصویر  :63 -1فضای ارسیدار برای كاربرد دومنظوره در زمستان و تابستان
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تصویر  :65 -1سایبانهای مختلف

این منطقه نسبت به مناطق گرموخشک رطوبت بیشتر و
نسبت به مناطق گرمومرطوب ،رطوبت کمتری دارد و دمای آن
در تابستان به باالی  45تا  50درجه نیز میرسد ،در حالی که
در مناطق گر موخشک دمای تابستانی بیشتر از 40تا  45درجه
نمیشود .بنابراین مشکالت این منطقه ،تابستانهای بسیار گرم و
تصویر  :64 -1پنجرههای متعدد رو به خرداقلیمهاي مناسب ايجاد شده
در فضاي حیاط

محبوس شدن هوا در داخل یخچال ،عمر یخهای ریخته شده در
داخل یخچال را افزايش ميدهد)

پهنهی معماری خیلی گرم و نیمهمرطوب
آخرین پهنهی معماری ،پهنهی خیلی گرم و نیمهمرطوب است
(تصویر  )70-1که دشتهای جنوب شرقی و بخشی از منطقهی
جازموریان را پوشش میدهد.
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تصویر  :66 -1احداث حمام در عمق زمین
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تصویر  :67 -1مسیر طوالنی و پرپیچ و خم میان سربینه و گرمابه

طوالنی ،رطوبت نسبتاً زیاد ،بادهای گرم تابستانی همراه با غبار و

به سایهاندازی بیشتر دیوارها و عدم نیاز به سطوح وسیع آب و

تابش بسیار شدید خورشید است (تصویر .)71-1

گیاه ،بهدلیل رطوبت باالی محیط و عدم کارآیی برودت تبخیری

روشهایی که برای مقابله با این مشکالت مطرح شده عبارت است از:

 -طراحی بافت فشرده و متراکم (تصویر )73-1

 -طراحی حیاطهای مرکزی کوچک (تصویر  ،)72-1بهدلیل نیاز

 -پیشبینی معابر باریک و تا حد ممکن سرپوشیده (تصویر )74-1

تصویر  :68 -1آبانبار و بادگیرهای آن
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تصویر  :69 -1ساختمان یخچال

تصویر  :70 -1پهنهی خیلی گرم و نيمهمرطوب

تصویر  :72 -1حیاط مرکزی کوچک

 تخصیص بخش غالب ساختمان به فضای تابستاننشین(تصویر )75-1
نشین طراحیشده روی سطح زمین با اضافه
تکمیل فضای تابستان
ِ
کردن دو فضای تابستاننشین در زیرزمین (تصویر -1 :)76-1
زیرزمین معمولی به نام «شبستان» (تهویه و نورگیری با استفاده
از پنجرههای رو به حیاط)  -2زیرزمین بسیار عمیق (حدود 7
تصویر  :71 -1وضعیت جغرافیایی پهنهی خیلی گرم و مرطوب
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تا  10متر پایینتر از سطح زمین) به نام «شوادان» (تهویه و

جمعبندي

همچنین ثابت شده که راهكارهاي هوشمندانهی معماري اقليمي
نيازمند فناوري پيچيده نیستند و سالهای طوالنی بدون تخريب
محيطزیست ،میتوان از آنها بهره گرفت .دستیابی به چنین هدفی
نیازمند آگاهی از شرایط محیط از یک سو و روشهای بهرهمندی از
این شرایط در معماری همساز با اقلیم از سوی دیگر است.

تصویر  :73 -1بافت متراکم

تصویر  :74 -1معابر باریک و سرپوشیده

نورگیری از کانالهای عمودی متصل به حیاط  -در شهرهایی
مانند دزفول این کانالها به پشتبام یا کوچه متصل میشوند  -و
کانالهای افقی متصل به دیوارهی رودخانه و از مسیر راهپله که به
حیاط وصل میشود)
 استفاده از فضاهای باز (تصویر )77-1 استفاده از ایوان و مهتابی در اوایل صبح و بعدازظهر ،و پشتبامدر شب (تصویر )78-1

جمعبندی

از شناخت مشكالت اقليمي و ويژگيهاي هر اقلیم ،ميتوان
بهعنوان یک مزيت استفاده کرد ،چراکه در گذشته همین دانش
به خلق شاهکارهای معماری همساز با اقلیم انجامیده است.

تصویر  :75 -1تابستاننشين وسيع -بخش اصلي خانه
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مشكالت ناشي از مصرف بيرويهي سوختهاي فسيلي

تصویر  :76 -1شبستان و شوادان

مشکالت ناشی از عدم توجه به معماری
همساز با محیط

در این بخش به بررسی آنچه از آغاز دورهی مدرن و با تغییر سبک
معماری در جهان و ایران اتفاق افتاد و مشکالت ناشی از آن ،مانند
مشکالت زیستمحیطی و انرژی ،خواهیم پرداخت.
تصویر  :77 -1حیاط مرکزی کوچک

مشکالت ناشی از مصرف بیرویهی سوختهای

فسیلی

تغییر سبک ساختوساز از یک سو و رعایت نکردن اصول
صحیح آن در سبک جدید از سوی دیگر موجب عدم تامین
آسایش حرارتی در داخل ساختمانها و بهطبع مصرف روزافزون
سوختهای فسیلی شده است .این امر عالوه بر کاهش ذخاير
سوختی ،موجب آلودگی هوا ،افزایش گازهای گلخانهای ،افزایش
دمای جو ،آب شدن یخهای قطبی ،باال آمدن سطح آب اقیانوسها
و بسیاری مشکالت دیگر شده است که آیندهی زندگی روی کرهی
زمین را با خطرات جدی مواجه میکنند.

وضعیت فعلی مصرف سوختهای فسیلی
تصویر  :78 -1ایوان و مهتابی
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در حدود  70درصد از انرژی مصرفی جهان ،همچنان وابسته به

مشكالت ناشي از مصرف بيرويهي سوختهاي فسيلي

سوختهای فسیلی است .از اواسط قرن بیستم ،مشکالت ناشی از

روندی خطی داشته است ،در حالی که از سال  2000این روند

مصرف بيرويهی این سوختها آشکار شد ،که از مهمترین آنها

کام ً
ال بهشکل صعودی در آمده است (تصویر .)3-2

خطر تمام شدن این منابع ارزشمند است (تصویر .)1-2

یکی از پیامدهای این افزایش دما ،آب شدن یخهای قطبی است .با

آلودگی محیطزیست نیز یک عامل بازدارندهی دیگر است .همانطور

باال آمدن سطح آب اقیانوسها ،مشکالت متعددی مانند ،فرو رفتن

که در نمودار دیده میشود ،با مصرف سوختهای فسیلی ساالنه

بسیاری از کشورها در آب ،کاهش منابع آب آشامیدنی ،افزایش

در حدود  20میلیون تن  co2وارد جو میشود که بخشی از آن

طوفانها و سونامیها ،تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای بسیار
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تصویر  :1 -2وضعیت کنونی مصرف سوختهای فسیلی

بهکمک آب اقیانوسها و بخشی توسط درختها پاکسازی میشود،

Co2

دما
0

تغييرات دما ()oC

2

ميليارد بشكه /سال

3
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4
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تصویر  :3 -2تأثیر مصرف سوختهای فسیلی بر افزایش گازهای
گلخانهای و گرم شدن کرهی زمین

ولی نیمی از آن ،بر بار آلودگی جو زمین میافزاید (تصویر .)2-2

سرد در انتظار کرهی زمین است .میتوان گفت که زمین در حال

این مسئله خطرهای بسیاری را برای بشر قرن  21به ارمغان

حاضر نیز با بخشی از این مشکالت مواجه است و تداوم آنها باعث

آورده است .از بارزترین این خطرها که در بیشتر نقاط جهان به

تخریب محیطزیست ،از میان رفتن تمدنها ،مرگومیر انسانها،

چشم میخورد ،افزایش دمای کرهی زمین بر اثر افزایش گازهای

نابودی حیوانات و گیاهان ،آتشسوزی جنگلها ،توسعهی بیابانها

گلخانهای است .از  400سال پیش به این طرف ،افزایش گاز ،co2

و بسیاری مشکالت جدی دیگر خواهد شد .پیشبینی دانشمندان
نشان میدهد که در صورت ادامهی این روند ،امکان زندگی روی
کرهی زمین تا سال  2100از میان خواهد رفت ،چراکه کشاورزی

 20ميليارد تن /Co2سال
 10ميليارد تن /سال در جو باقيميماند

غیرممکن میشود ،وسعت بیابانها افزایش مییابد و از منابع آبی
کاسته میشود ،تا جایی که بشر قادر به تامین غذا از زمین نخواهد
بود .در حال حاضر دمای سطح زمین 0/7 ،درجهی سانتيگراد

 8ميليارد تن /سال
به كمك آب اقيانوسها
پاكسازي ميشود

 2ميليارد تن /سال
توسط درختان مصرف ميشود

باالتر از مرحلهی قبل از عصر صنعت است (تصویر .)4-2
برای جلوگیری از بروز این مشکالت همهی دانشمندان بر این
عقیدهاند که باید  2درجه از دمای کرهی زمین کاسته شود .برای

تصویر  :2 -2تاثیر مصرف سوختهای فسیلی در آلودگی محیطزیست

چنین کاهشی ،تمهیدات بسیاری باید اندیشیده شود.
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مشكالت ناشي از مصرف بيرويهي سوختهاي فسيلي

افزایش دما بر اثر مصرف سوختهای فسیلی
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تصویر  :4 -2روند افزایش دمای زمین

بررسی وضعیت ایران بر اساس ترازنامهی انرژی سال  ،86نشان

تصویر  :6 -2انواع انرژیهای مصرف شده در جهان

میدهد که در دورههای  1680تا  1660 ،1860تا  2000و 2000

انرژی جهان متکی بر انرژیهای تجدیدپذیر بوده است .این آمار

تا  ،2006تقریباً همواره روند مصرف انرژی در ایران سه برابر مصرف

نشان میدهد که استفاده از این منابع انرژی ،تا آن زمان هنوز

جهانی بوده است ،که باید کنترل و بهینه شود (تصویر .)5-2

جایگاه خود را بهدست نیاورده بود (تصویر .)6-2
برای مثال ،در حال حاضر استفاده از سیستمهای فتوولتائیک در

ايران
جهان

بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد ،در حالی که ایران گامهای

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف نهايي انرژي در ايران و جهان

اولیهی خود را در این راستا برمیدارد .بهرهبرداری از انرژی باد نیز

7

در ایران ،محدود به یک یا دو سایت مانند سایت منجیل است و تا
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تصویر  :5 -2میزان مصرف انرژی در ایران و جهان

ضرورت کاهش مصرف سوختهای فسیلی
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زمان مصرفِ روزمرهی این انرژی هنوز فاصلهی زیادی باقی است.
ِ
برای بهینهسازی مصرف انرژی در جهان ،اقدامات بسیاری انجام
شده است ،در ایران نیز در بخشی از صنعت که تولیدکنندهی
تجهیزات و مصالح ساختمانی است ،تالشهایی در این زمینه
صورت گرفته ،ولی در بخش طراحی معماری ،توجه کافی به این
مسئله نشده است .روشن است برای بهینهسازی مصرف انرژی در
بخش ساختمان ،عالوه بر ساخت تجهیزات مناسب ،میتوان از
معماری همساز با محیط نیز استفاده کرد.

در حال حاضر دربارهی کاهش مصرف سوختهای فسیلی ،دو

برای جلوگیری از اتالف انرژی باید -1 :بازده تجهيزات را با استفاده

دیدگاه اساسی وجود دارد :اول استفاده از انرژیهای جایگزین

از روشهای علمي و با تکیه بر فناوریهای مدرن افزايش داد.

مانند ،انرژی هستهای و انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی

 -2بهکمک بهينهسازي مصرف ،از اتالف انرژي جلوگيري کرد.

آفتاب ،باد ،امواج ،آبِ جاری و زمینگرمایی و دوم بهینهسازی

در حال حاضر ،تنها  15درصد از انرژي مصرفی تجهیزات بهصورت

مصرف سوخت که با افزایش بازده تجهیزات و جلوگیری از اتالف

بهینه مورد استفاده قرار میگیرد و بقیهی آن تلف ميشود .برای

انرژی امکانپذیر است.

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در معماری ،دو روش وجود دارد:

برآوردها نشان میدهند که تا سال  ،2000فقط  4درصد از مصرف

روش فعال که با استفاده از تجهیزات و با تبدیل انرژی امکانپذیر

مشكالت ناشي از مصرف بيرويهي سوختهاي فسيلي

است ،برای مثال انرژی خورشیدی به برق تبدیل میشود و از برق

بررسی دیگر این انجمن نشان میدهد که انرژی برق بیش از
ِ

استفاده میشود .برای این منظور در قسمتهای مختلف جهان

سایر انواع انرژی در آمریکا مصرف میشود و  %76برق تولید شده

از کلکتورهای خورشیدی ،1آبگرمکنهای خورشیدی ،توربینهای

در نیروگاهها در بخش ساختمان %23 ،در بخش صنعت و  %1در

بادی و تجهیزات مشابه دیگر استفاده میشود .در ایران نیز از

بخش حملونقل مورد استفاده قرار میگیرد (تصویر .)8-2

تجهیزات مشابهی استفاده میشود .روش دیگر ،روش غیرفعال
حملونقل % 1

است که در واقع بدون بهرهگیری از تجهیزات مکانیکی ،به تعدیل
شرایط اقلیمی بهکمک طراحی مناسب و استفاده از انرژیهای

صنعت

تجدیدپذیر میپردازد.

% 76
ساختمانها

سهم بخش ساختمان در مصرف سوختهای فسیلی

% 76

در پی اثبات اهمیت طراحی در بهینهسازی مصرف انرژی ،در
آمریکا موجی به نام «موج معماری  »2030بهوجود آمده است که
معمار معروفی به نام ادوارد مزریا از رهبران آن است .هدف این

تصویر  :8 -2مصرف برق در بخشهای مختلف آمریکا

انجمن شناسایی و معرفی راهکارها و دستاوردهای مناسب برای

طبق برآور ِد ترازنامهی انرژی سال  ،86در ایران ،از سال 1380تا

طراحی اقلیمی است .طبق برآور ِد این انجمن در آمریکا  %48از

 ،1386بیشترین مصرف فرآوردههای نفتی در بخش حملونقل

انرژی مصرفی به بخش ساختمان تعلق دارد .به عبارت دیگر،

و پس از آن در بخش ساختمان (خانگی ،تجاری و عمومی) بوده

نیمی از انرژی فسیلی مصرفشده و بخشی از  co2تولیدشده،

است (تصویر .)9-2

سهم بخش ساختمان است .این آمار نشاندهندهی مسئولیت

در قسمت فرآوردههای گاز طبیعی نیز بخش ساختمان بیشترین

سنگینی است که بر عهدهی فعاالن بخش ساختمان قرار دارد

مصرف فرآوردههاي نفتي در بخشهاي مختلف
300

(تصویر .)7-2
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صنعت

% 48

% 35

انتشار دياكسيدكربن

150

حملونقل

100
50

صنعت % 25

% 27
مصرف سوخت فسيلي

تصویر  :7 -2سهم بخش ساختمان در مصرف سوختهای فسیلی و
تولید دياكسيدكربن

ميليون بشكه معادل نفت خام

تبليغات
% 17

250

0
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1384
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1381

 1380سال

خانگي ،عمومي و تجاري
صنعت
حمل و نقل
كشاورزي
مصارف غير انرژي

تصویر  :9 -2مصرف سوختهاي فسیلی در بخشهای مختلف ایران

1- solar collectors
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مشكالت ناشي از مصرف بيرويهي سوختهاي فسيلي

خانگي ،عمومي و تجاري
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تصویر  :12 -2مصرف سوختهاي فسیلی در بخشهای مختلف یک ساختمان
معمولی

تصویر  :10 -2مصرف گاز در بخشهای مختلف ایران

قابلمالحظهای از فشار وارد بر شبکهی برق کاست.

مصرف را به خود اختصاص داده است (تصویر .)10-2

از طرف دیگر ،میتوان گفت که بخش ساختمان سهم بزرگی در

از نظر میزان مصرف برق نیز بخش ساختمان از بخش صنعت

آلودگی کرهی زمین ،تشدید پدیدهی گلخانهای و خطرات ناشی

پیشی گرفته و در کل ،بیشتر این میزان صرف تامین روشنایی،

از آن دارد (تصویر .)13-2

گرمایش و سرمایش میشود (تصویر .)11-2

صنعت
حملونقل
كشاورزي
مصارف غيرانرژي
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تصویر  :11 -2مصرف برق در بخشهای مختلف ایران
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تصویر  :13 -2سهم بخش ساختمان در آلودگی کرهی زمین

آمار بهدست آمده در سال  2006نشان میدهد که سهم ایران

نمودار  ،12-2سهم هر یک از امکانات رفاهی یک ساختمان

در تولید دیاکسیدکربن ،در مقایسه با معدل کل جهان ،تقریباً

معمولی را در مصرف سوختهاي فسیلی نشان میدهد (تصویر

در تمام بخشها بیشتر از متوسط جهانی است .یعنی به همان

 .)12-2در چنین ساختمانی 12 ،درصد انرژی صرف سرمایش،

نسبت که انرژی فسیلی بیشتری مصرف شده ،آلودگی بیشتری

 14درصد صرف تهویه 47 ،درصد صرف گرمایش 13 ،درصد

نیز تولید شده است .نکتهی مهم دیگری که مطرح شده این است

صرف روشنایی و تنها  14درصد از آن صرف استفاده از رایانه،

که تولید دیاکسیدکربن در کشورهای صنعتی در بخش صنعت

تامین آب گرم و سایر موارد مصرف میشود .بنابراین  86درصد

اتفاق افتاده ،در حالی که در ایران بیشترین تولید دیاکسیدکربن

انرژی در یک ساختمان معمولی صرف مواردی میشود که

در بخش ساختمان و حملونقل رخ داده است (تصویر .)14-2

در صورت بهرهگیری از معماری همساز با محیط و انرژیهای

آمار برداشت شده در سال  86نشان میدهد که در میان

طبیعی ،بهراحتی قابل تامین است و به این ترتیب میتوان تا حد

بخشهای مختلف ،بخش ساختمان با  28درصد ،بیشترین سهم

مشكالت ناشي از مصرف بيرويهي سوختهاي فسيلي
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تصویر  :14 -2سهم بخشهای مختلف در تولید گاز کربنیک در ایران و جهان

1380

1360

1350

0

ميزان انتشار دياكسيدكربن در پااليشگاهها تنها براي سال  1386محاسبه گرديده است.

تصویر  :16 -2سهم بخشهای مختلف در انتشار دياكسيدكربن

است و بخش نیروگاهی در جایگاه دوم قرار دارد (تصویر .)15-2
نمودار هشداردهندهی دیگری که در اینجا ارائه میشود ،روند

میشوند ،به این ترتیب فرصت بسیار خوبی در اختیار معماران و

تغییر انتشار گاز دیاکسیدکربن را از سال  1350تا  1386نشان

سازندگان بخش ساختمان قرار خواهد گرفت تا برخی مالحظات

میدهد ،که از کمتر از ساالنه  20میلیون تن به  500میلیون تن

محیطی را در طراحی لحاظ کنند و اصالحات الزم را بهعمل آورند
(تصویر .)17-2

خانگی ،تجاری و
عمومی %28
صنعت
%16

نيروگاهی
%24
پااليشگاهي %5
حملونقل
%25

كشاورزي %2

در سال  2000كل مساحت
زير ساخت در آمريكا 300
ميليارد فوت مربع بود
تا  30سال پس از سال 2000

در سال رسیده و سهم بخش ساختمان در این نمودار باز همان
یک به سه است .این مسئله اهمیت بخش ساختمان و مسئولیت
سنگین فعاالن این حوزه را نشان میدهد (تصویر .)16-2

نقش معماری همساز با محیط در کاهش مصرف

سوختهای فسیلی و جلوگیری از تخریب محیطزیست

دیگر دیدگاه مطرح شده از سوی انجمن معماران  ،2030آن است که
تا  30سال پس از سال  ،2000در آمریکا و احتماالً در بسیاری نقاط
دیگر جهان ،سه چهارم ساختمانهای موجود بازسازی یا نوسازی

 52ميليارد فوت مربع
تخريب خواهد شد
بازسازي

ميليارد فوت مربع

تصویر  :15 -2سهم بخشهای مختلف در تولید گازهای آالینده

تخريب

 150ميليارد فوت مربع
بازسازي خواهد شد
جديد
بازسازي
 150ميليارد فوت مربع
نوسازي خواهد شد
تصویر  :17 -2وضعیت نوسازی یا بازسازی ساختمانها در
آمریکا (هر  100فوتمربع تقريباً معادل  9مترمربع است).
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سازوكار طراحي اقليمي در همسازي معماري با محيط

در این راستا این انجمن ،منشوری را تدوین کرده که اهداف

 -در مدارس تخصصي بخش ساختمان ،دورههای اجباري يكساله

انجمن در آن ذکر شده است .از موارد طرحشده در این منشور آن

برگزار شود و در قالب برنامههاي كارگاهي ،خالقيت دانشپژوهان

است که طراحی و اجرای تمام ساختوسازهای جدید ،طرحهای

برای رفع مشکالت پیشآمده از قبیل تغييرات اقليمي ارتقاء داده

توسعه و بازسازیها ،از زمان تهیهی منشور باید بهگونهای باشد

شود .هدف از اين برنامهی آموزشی فهم بهتر رابطهی بين طراحي

که انرژی فسیلی مورد نیاز در آنها به نصف کاهش یابد .در

و طبيعت در همهی حوزههای مربوطه است.

گامهای بعدی این کاهش باید تا سال  2010به  40درصد،

 -بهمنظور كاهش مصرف انرژي در بدنهی ساختمان ،برنامههاي

تا  2025به  10درصد و تا  2030به صفر درصد برسد ،یعنی

آموزشي از سویِ مراكز و انجمنهاي مربوطه ،مانند انجمن

تا آن زمان ساختمانها دیگر نباید نیازی به مصرف انرژی

مصرفي بدنهی
معماري آمريكا ،برگزار و دانش مربوط به انرژي
ِ

داشته باشند .در واقع به همین دلیل است که این گروه نام خود را

ساختمان ،به مجموعهی تخصصي معماري اضافه شود.

انجمن معماران  2030نهاده و پیشنهاد کرده است که در مدارس
تخصصی ساختمان ،دورههایی برگزار شود و آگاهی معماران و
فعاالن این حوزه ،در قالب برنامههای کارگاهی (بهصورت حل
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مسئله و مقابله با مشکالت) ،از رابطهی طراحی و ساخت ،با

هدف از طراحی اقلیمی ،از یک سو صرفهجویی در مصرف انرژی

طبیعت افزایش یابد .دستآورد چنین دورههایی آن است که

با کاهش انرژی مصرفی در بدنهی ساختمان است که بهکمک آن

طراح بههنگام طراحی ،بهطور خودآگاه و علمی مسايل محیطی

میتوان به معماری بومی نزدیک شد و از روشهای ساختوساز

را در طرحهایش در نظر گرفته و کاهش مصرف انرژی را از طریق

مردم بومی هر منطقه ،استفاده کرد ،و از سوی دیگر میتوان با

جسم ساختمان محقق میسازد .در چنین طراحیهایی استفاده

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و طبیعی شرایط آسایش داخل

از انرژیهای تجدیدپذیر به کاربرد یک سلول فتوولتائیک یا یک

ساختمان ،مانند گرمایش ،سرمایش ،تهویه و روشنایی را بهصورت

توربین بادی محدود نمیشود ،بلکه همانند معماری سنتی در

طبیعی تامین کرد .بنابراین دو هدف در طراحی همساز با محیط

جسم ساختمان مطرح میشود .این گروه معتقد هستند که بعد

بررسی
وجود دارد :اول ،آشنایی با روشهای طراحی بومی و
ِ

از پایان دورهی تحصیالت آکادمیک نیز باید دورههای آموزشی

و بهکارگیریِ آنها در طراحی و دوم ،بهرهگیری از انرژیهای

مشابه ادامه یابند و اطالعات مهندسان و کسانی که با بخش

تجديدپذير بهجای انرژیهای فسیلی برای گرمایش ،سرمایش،

ساختمان در ارتباط هستند به روز شده تا در دنیای واقعی نیز

تهویه و تامین روشنایی ساختمان.

مورد استفاده قرار گیرد.

آشنایی بیشتر با سازوکار طراحی همساز با اقلیم میتوان
برای
ِ

مهمترین پیشنهادات منشور انجمن معماران  2030براي كاهش

از نمودار 18-2استفاده کرد (تصویر  .)18-2در این نمودار ،محور

گازهاي گلخانهاي در بخش ساختمان ،عبارت است از:

قائم عوامل متغیر اقلیمی مانند دما ،بارندگی ،یخبندان ،رطوبت

 -طراحی و اجرای تمام ساختوسازهای جدید ،طرحهای توسعه

و باد و محور افقی شرایط آسایش را نشان میدهد .همانطور که

و بازسازیها ،باید بهگونهای باشد که انرژی فسیلی مورد نیاز در

مشاهده میشود ،شرایط طبیعی فاصلهی زیادی از شرایط آسایش

آنها به نصف کاهش یابد.

دارند .نقش طراحی همساز با محیط آن است که اوالً در طراحی

 -این کاهش باید تا سال  2010به  40درصد ،تا  2025به 10

مجتمعهای ساختمانی شرایط را کنترل و آنها را یک گام به

درصد و تا  2030به صفر درصد برسد.

شرایط آسایش نزدیکتر کند تا به این ترتیب با کنترل اقلیم

بررسي ميزان همسازي معماري ايران با محيط

ساختوسازهای شهری در ابتدای دورهی مدرن در

ایران

تابستان

شرايط طبيعي
كنترلكنندههاي ساختماني (ساختمانها)

سنتی ساختوساز در ایران منسوخ شده و معماری مدرن رواج

عوامل اقليمي متغير

كنترل اقليم محلي (سكونتگاهها)

در ابتدای این دوره (دوران پهلوی اول و دوم) ،اگرچه شیوههای

كنترلكنندههاي مكانيكي

شرايط
آسايش
محور زمان

یافته بود ،ولی هنوز هم میتوان آثاری را که نشاندهندهی
همسازی معماری با محیط هستند در بناهای این دوران یافت.
برای اطالعات بیشتر بهبررسی نمونههایی از معماری شهرهای

زمستان

عوامل بالقوه تنظيم شرايط اقليمي

تصویر  :18 -2عوامل بالقوه در تنظیم شرایط اقلیمی

گرگان و تهران میپردازیم .در این دوره ،بیشتر خانهها رو به
جنوب يا جنوب شرقي (يعني جهت مناسب از نظر دريافت آفتاب
وكنترل بادهاي مزاحم) ساخته میشدند (تصویر .)19-2

محلی ،مصرف سوختهاي فسیلی ،بهینه شود و ثانیاً با استفاده از
کنترلکنندههای ساختمانی در طراحی و ساخت تکساختمانها،
شرایط آنها را نیز به شرایط آسایش نزدیکتر کرده و گام بلند
دیگری در جهت کاهش مصرف سوختهاي فسیلی بردارد .قدم
آخر برای ما انسانهای امروزی که آستانهی تحمل پايینی داریم،
آن است که برای رفع اختالفات ناچيز موجود در سطح خرداقلیم
از انرژیهای تجدیدپذیر (به روشهای فعال مانند بهرهگیری
از سلولهای فتوولتائیک یا توربینهای بادی) و برای راهاندازی
تجهیزات مکانیکی از سوختهاي فسیلی ،استفاده کنیم .به این

تصویر  :19 -2جهتگیری بافت رو به جنوب و جنوب شرقی

ترتیب میزان مصرف انرژی کاهش مییابد و بهجای آنکه در

نمونهی اول ساختمانی  40ساله در شهر گرگان ،واقع در یک

شهر تهران از  15اردیبهشت تا  15آبان کولرها روشن باشند،

بافت نیمهمتراکم است (تصویر  .)20-2این بنا در یک بافت رو

زمان استفاده از آنها تنها به دو سه ساعت از نیمروز ،از خرداد تا

به جنوب (بهترین جهت در این شهر) قرار گرفته است .از نظر

شهریور کاهش مییابد .در زمستان نیز اگر از انرژی خورشیدی

نحوهی استقرار فضاهای داخلی در پالن ،با وجود آنکه پالن

بهخوبی استفاده شود و بادهای سرد کنترل شوند ،میتوان روشن

چندالیه شده است (در اقلیم منطقهی خزری بیشتر ساختمانها،

کردن تجهیزات گرمایشی را به ساعاتی از شب محدود کرد یا

سنتی و یکالیه هستند تا باد بهراحتی در ساختمان جریان یابد)،

طول دورهی استفاده از آنها را به حداقل رساند.

بهدلیل وجود ارتباط میان فضاها ،تهویهی اتاقها بهصورت طبیعی

بررسی میزان همسازی معماری ایران با محيط

(از ابتدای دورهی مدرن تا کنون)

تامین میشود .همچنین باز بودن ساختمان از سه طرف ،امکان
تامین روشنایی و تهویهی مناسب را فراهم میکند ،بنابراین این
ساختمان تا حدود زیادی با محیطزیست خود هماهنگ است.

در اين قسمت مروری بر آنچه بعد از انقالب صنعتی و ورود

در نمونهی دوم ،از نظر نحوهی استقرار فضاهاي داخلي در پالن،

معماری مدرن تا کنون بر ایران گذشته است ،خواهیم داشت.

فضاها چنداليه هستند (تصویر  .)21-2نورگيري اصلي از شمال
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تصویر  :21 -2پالن و مقطع نمونهی دوم

در نقشهی مسیر خورشی ِد نمونهی باال ،لکهی تیرهرنگ ،روزهایی
را نشان میدهد که هوا خیلی گرم است و به سایه نیاز است
(تصویر  .)23-2لکهی روشن نشاندهندهی روزهایی است که در

تصویر  :20 -2بافت و پالن نمونهی اول

میانی خانه ،از طريق پاسيو و پنجرهی
و جنوب است .قسمت
ِ
زيرسقفي ،نورگيري و تهويهی غيرمستقيم دارد .بنابراین این
ساختمان نیز نسبتاً با محیط خود همساز است.
در بازسازيهاي انجام شده در برخي از خانهها ،جدارههاي داخلي تا
حد ممكن حذف شده و فضاهاي نشيمن ،پذيرايي و آشپزخانه ،به
يكديگر باز شدهاند (تصویر  .)22-2به اين ترتيب امكان نورگيري و
تهويهی مناسب در بخشهای میانی خانه فراهم شده است.
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فصل بهار ،وجود آفتاب و در فصل پاییز ،وجود سایه ضروری است.
لکهی سفید نیز مربوط به فصلهاي سرد سال است که وجود آفتاب
ضروری است.
با مقایسهی موقعیت حیاط و نیاز به نور و گرما با توجه به نمودار
مسیر خورشید ،با وجود كوچك بودن نسبي حياط ،به دليل
ارتفاع كم ساختمان مقابل ،پنجرههاي جنوبي و جنوب شرقي در
آمدگي سقف،
زمستان از آفتاب خوبی بهره میبرند .بهعالوه پيش
ِ
ضمن محافظت از نما در برابر بارندگي ،سايبان مناسبي برای
فصلهاي گرم بهشمار میآید.
پنجرههای بزرگ مشرف به حیاط ،امکان استفاده از آفتاب را
در فصول سرد برای فضاهای داخلی ،فراهم میکنند ،همچنین

تصویر  :24 -2استفاده از پنجرهی آفتابگیر در زمستان و فضای
نیمهباز در تابستان

تصویر  :23 -2تطابق نسبی وضعیت حیاط با نیازهای اقلیمی

میتوان از فضای نیمهباز موجود در انتهای حیاط ،بهشکل ایوان
تابستاننشین در معماری سنتی ،استفاده کرد (تصویر .)24-2
در این دوره ،در مجموعههای آپارتمانی نیز ،که دارای بیش از سه
یا چهار طبقه هستند ،فاصلهی مناسب بین بلوکها پیشبینی

تصویر  :25 -2تراکم و جهتگیری مناسب بافت

شده است (تصویر .)25-2
در اطراف هر بلوك ،خصوصاً در جبههی شمالي و جنوبي آنها،
فضاي باز كافي وجود دارد .بنابراین همهی بلوكها از آفتاب ،نور
و تهويهی مناسب بهره میبرند (تصویر .)26-2
در بافت این مناطق ،ساختمانها نباید فشرده و به هم چسبیده
باشند ،زیرا رطوبت هوا زیاد است .برای تامین این هدف بین
ساختمانها فواصل نسبتاً مناسب و زی ِر آنها فضای باز در نظر

تصویر  :26 -2رعایت فاصلهی مناسب بین بلوکها
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گرفته میشود تا امکان برقراری جریان هوا در زیر و پیرامون آنها

تصویر  :27 -2پیشبینی فواصل مناسب بین ساختمانها و طراحی فضای
باز زیر آنها

تصویر  :30 -2کنترل آفتاب تابستان با استفاده از بالکن

بهخوبی فراهم باشد (تصویر .)27-2
همانطور که مشاهده میشود ،در زیر بلوكها پيلوت وجود دارد
(تصویر  .)28-2به این ترتیب عالوه بر اينكه امكان گردش هوا
در زير و اطراف بلوكها فراهم میشود ،سايهی باد ايجاد شده در
پشت هر بلوك ،كوچك شده و امكان استفاده از جريان باد در

تصویر  :28 -2تاثیر پیلوت در برقراری بهتر جریان باد

تصویر  :31 -2وسعت نسبتاً مناسب فضاهای نیمهباز

بلوكهاي پشتی نیز فراهم میشود.
با توجه به اينكه هر واحد مسكوني حداقل از دو جبههی شمالي
و جنوبي با هواي آزاد در ارتباط است ،امكان برقراري كوران هوا
در آنها وجود دارد (تصویر .)29-2
تصویر  :29 -2امکان برقراری جریان هوا
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جغرافیایی شرق و غرب کنترل شوند
داده شدهاند تا از جهتهای
ِ
جغرافیایی شمال و جنوب بهترین
و در عین حال از جهتهای
ِ
استفاده را (نور و آفتاب) ببرند (تصویر .)33-2

ساختوسازهای سالهای اخیر در ایران
از حدود  20سال پیش تاکنون ،تغییر قوانین ،باال رفتن قیمتها،
افزایش ارزش زمین و بسیاری عوامل دیگر ،روند کلی ساختوساز
تصویر  :32 -2بهرهگیری از جبهههای مناسب و کنترل جبهههای نامناسب

توجه به اینکه در اين جبهه به سايبان افقي نياز است ،ميتوان
مستقیم آفتاب تابستان را گرفت و آن را كنترل كرد
جلویِ تابش
ِ
(تصویر .)30-2
گرفتن فضاهاي نيمهباز در مجاورت فضای
ابعاد و محل قرار
ِ
نشيمن ،بهگونهای است كه ميتوان همچون گذشته از آنها برای
تصویر  :34 -2انتخاب جهت نامناسب جنوب غربی برای تفکیکیها

تصویر  :33 -2چیدمان شطرنجی برای استفاده از جبهههای شمالی و
جنوبی و کنترل جبهههای شرقی و غربی

انجام بخشي از فعاليتهاي روزانه استفاده کرد (تصویر .)31-2
در واحدهای آپارتمانی بلندمرتبه (نمونهی اجرا شده در تهران)
نیز جهت مناسب رعایت شده و جبهههای نامناسب غرب و شرق
به نوعی کنترل شده است (تصویر .)32-2
در مجموعهها نیز فاصلهی بین ساختمانها بهگونهای در نظر
گرفته شده است که واحدها از شمال و جنوب از نور و تهویهی
مناسب برخوردار باشند .در روشی دیگر (روش شطرنجی)،
بلوکها بهصورت یکی در میان روی یک خط شرقی -غربی قرار

نامناسب غرب که با
تصویر  :35 -2قرار گرفتن ساختمان رو به جبههی
ِ
کجباران و سوز سرد همراه است
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تصویر  :36 -2جهتگیریهای متفاوت و مغایر

را بهسوی بیتوجهی به مسايل محیطی پیش برده و در پی آن،
مصرف سوختهای فسیلی را به میزان قابلتوجهی افزایش داده
است .تفکیکیهای ارائه شده توسط شهرداری ،در مکانی مانند

تصویر  :38 -2انتخاب نامناسب جبهههای مختلف ساختمان برای استقرار
واحدها و پنجرهها

گرگان ،بهگونهای است که جبههی اصلی خانهها رو به بادهای
زمستانی همراه با سوز سرد و کجباران قرار میگیرد و همین مسئله

تصویر  :37 -2بیتوجهی به تفاوتهای اقلیمی میان جبهههای مختلف
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تصویر  :39 -2عدم رعایت فاصلهی مناسب و عدم دریافت آفتاب در
جبهههای بین بلوکها

(که بیشتر در ساختوسازهای سازمانی و دولتی مشاهده میشود)

ندارد (تصویر .)37-2

گامی در جهت دور شدن از همسازی با محیط است (تصویر .)34-2

در این ساختمانها ،واحدهای رو به شرق و بهخصوص رو به غرب،

مناسب رو
شدت اين مسئله گاهی تا حدی است كه حتي جبههی
ِ

مجبورند برای جبران گرمای ناشی از آفتاب تابستان از سوختهای

نامناسب شرق و غرب (از نظر آفتاب
به جنوب بسته و از جبهههای
ِ

فسیلی استفاده کنند ،در حالی که آپارتمانهای رو به شمال بهطور

و بادهاي سرد) برای نورگيري استفاده ميشود (تصویر .)35-2

کامل از آفتاب زمستان محروم هستند (تصویر .)38-2

متأسفانه بیتوجهی به جهتگيري مناسب بنا در ساختمانهاي

فاصلهی بین ساختمانها بهقدری کم شده است که با وجود قرار

مجاور ،بهخصوص در بخشهاي نوساز ،زياد بهچشم ميخورد

گرفتن بلوکها رو به جنوب ،فقط ساختمان اول میتواند از آفتاب

(تصویر .)36-2

استفاده کند و ساختمانهای پشتی روی هم سایه میاندازند و از

در آپارتمانهای نوساز کنونی همهی جبههها بهطور یکسان

آفتاب محروم هستند (تصویر .)39-2

طراحی میشوند و هیچ حساسیتی نسبت به جبههی غرب وجود

فضاي بين بلوكها ،بهدليل طوالني بودن بلوكها در جهت شرق

بررسي ميزان همسازي معماري ايران با محيط

از سویِ دیگر ،سوز سردی که به جبهههای دو طرف این تونل
برخورد میکند موجب از دست رفتن گرمای ساختمان از این
جدارهها میشود .در چنین شرایطی ساختمان سریعتر از حالت
تصویر  :40 -2ایجاد تونل باد غرب میان بلوکهای ساختمانی

معمول خنک میشود و در نتیجه در زمستان اتالف حرارت خیلی
زیادی وجود خواهد داشت (تصویر .)41-2
این بلوکها كه از آفتاب زمستان نيز محروم هستند ،در مجاورت

تصویر  :41 -2اتالف حرارت در ساختمانهای مجاور تونل بهدلیل جریان
بادهای سرد زمستانی

تصویر  :44 -2محرومیت از آفتاب زمستان بهدلیل عدم تناسب مساحت
حیاط با ارتفاع ساختمان جنوبی

تصویر  :42 -2جهت و فاصلهی نامناسب بین بلوکها و ایجاد تونل باد

تصویر  :43 -2عدم دریافت بادهای خنک در تابستان بهدلیل رعایت
نشدن فاصلهی مناسب شمالی جنوبی

تونل
و غرب و فاصلهی كم آنها در جهت شمال و جنوب ،بهشکل ِ
باد سرد غربی در میآید و در نتيجه این باد با سرعت و شدت
بيشتری در بين بلوكها جريان مييابد و عبور عابران پیاده در
زمستان بهسختی انجام میشود (تصویر .)40-2

تصویر  :45 -2محرومیت از نور آفتاب بهدلیل رعایت نکردن فاصلهی
مناسب بین ساختمانها
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تونلهای هواي سرد ،شرايط نامناسبي پيدا ميكنند (تصویر .)42-2
بهدليل تراكم زياد بلوكها در جهتهای شمال و جنوب ،در فصل
تابستان امكان استفاده از باد مناسب (شمال و جنوب) وجود ندارد و
بلوكها در سايهی باد يكديگر قرار ميگيرند .بنابراين اين بلوكها نه
در تابستان و نه در زمستان شرايط مناسبي ندارند (تصویر .)43-2
حياطهاي كوچك و آپارتمانهاي بلن ِد متصل به يكديگر در
مجموعههای آپارتمانی ،امكان استفاده از آفتاب جنوب و كوران
طبيعي هوا را از بين میبرند (تصویر .)44-2

تصویر  :47 -2مقایسهی ساختمان دو طرف باز با ساختمان یک طرف باز

تنها از يك طرف با هواي آزاد در ارتباط هستند ،قسمتهاي
مياني كام ً
ال كور میشوند و نور و تهويهي آنها بايد با استفاده از
تجهیزات مکانیکی تامین شود (تصویر .)47-2
یکی از روشهای رایج در گرگان آن است که زمین را بهشکل
صلیبی تقسیم میکنند و  4واحد آپارتمانی را در چهار گوشهی
تقسیمبن دیشده میسازند .در چنین شرایطی ،قسمت میانی زمین،
تصویر  :46 -2عدم کارآیی فضاهای نیمهباز بهدلیل ابعاد کوچک آنها
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بدترین موقعیت را دارد ،زیرا نور فقط در الیههای بیرونی وجود دارد،
نور شرق و غرب چندان مناسب نیست و بادهای سرد نیز از همین

در آپارتمانهاي جديد ،پنجرههاي جنوبي ،بهخصوص در طبقات

جهت میوزند .در این روش ،تهویهی عرضی که برای تخلیهی

پايينتر ،بهدليل كوچك بودن حياط و بلند بودن خانههاي مقابل

رطوبت و نم در شهری مانند گرگان ضروری است ،امکانپذیر نیست

كور میشوند و در زمستان نمیتوانند از آفتاب استفاده کنند

(تصویر  .)48-2مگر آنکه در قسمتهای کور ،از فنهای بسیار

(تصویر .)45-2

قوی که مصرف برق باالیی دارند برای این منظور استفاده شود.

در شهر گرگان فضاهای نیمهباز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند

در مثال زیر ،میتوان گفت ،از نظر نحوهی استقرار فضاهاي

و نیمی از سال هوا بهقدری مطبوع است که بهراحتی میتوان زیر

داخلي در پالن ،فضاها چنداليه هستند .ولی فضاهاي اصلي

سایبان یا در بالکن زندگی کرد .در خانههاي آپارتماني ،فضاهاي

مانند آشپزخانه ،نشيمن و پذيرايي داراي فضاي مشترك هستند.

نيمهباز ،بالكنهاي كوچكي هستند كه رو به شمال يا جنوب قرار

آشپزخانه که منبع تولید رطوبت است در بخش مركزي خانه

میگیرند .در بخشهاي نوساز ،بالكنها آنقدر كوچك هستند كه

قرار دارد و از نور و تهويهی طبيعي محروم است .در شهری مانند

نمیتوان از آنها بهعنوان فضايی برای زندگی استفاده کرد و تنها

گرگان ،چنین موقعیتی ممکن است باعث تولید کپک و پوسیدگی

نقش انباری را ایفا میکنند (تصویر .)46-2

شود (تصویر .)49-2

اگر واحدهاي مسكوني از دو طرف با هواي آزاد در ارتباط باشند،

در گذشته مردم در خانهها روی زمین مینشستند و پنجرهها نیز

امكان برقراري كوران هوا در قسمتهاي مياني آنها بيشتر

تا سطح زمین (کف خانه) ادامه داشتند (پنجرههای قدی) .به این

خواهد بود.

ترتیب وقتی پنجرهها باز میشدند ،كوران هوای خنك در ارتفاعی

در شرايطي كه واحدها پشت به پشت یکدیگر قرار میگیرند و

برقرار میشد که افراد میتوانستند بهخوبی از آن بهرهمند شوند .با

بررسي ميزان همسازي معماري ايران با محيط

تصویر  :48 -2تقسیمبندی نامناسب واحدها

وجود آنکه هنوز در بیشتر شهرستانها مردم فرهنگ نشستن

تصویر  :49 -2قرار دادن فضاهای رطوبتزا در کنجهای بدون پنجرهی
ساختمان

نمونههای همساز با محیط در معماری معاصر

روی زمین را حفظ کردهاند ،پنجرهها در ارتفاع  60-70سانتيمتری

با وجود آنکه در سالهای اخیر از کیفیت ساختوسازهای

كف ساخته میشوند و در نتیجه جریان هوا باالتر از کف اتاق برقرار

متداول (از نظر همسازی با محیط) به میزان قابلتوجهی کاسته

میشود و امکان بهرهگیری از آن وجود ندارد (تصویر .)50-2

شده است ،نمونههایی را نیز میتوان یافت که با وجود پیروی از

بحث مهم دیگر بیتوجهی به انتخاب صحیح مصالح است که باعث

الگوهای مدرن ،سازگاری محیطی نیز در آنها تا حدودی رعایت

تخریب سریع جدارهها و کاهش عمر مفید ساختمان میشود

شده است .نمونهای که در اینجا به بررسی آن پرداخته میشود،

(تصویر .)51-2

مجتمع خانهگستر در خیابان عدالت گرگان است (تصویر .)52-2
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تصویر  :50 -2مقایسهی پنجرههای قدی و نیمه وقتی از زمین برای
نشستن استفاده میشود
تصویر  :53 -2پیشبینی پیلوت و فاصلهی مناسب بین ساختمانها برای
استفاده از جریان هوا

در این مجتمع ،فاصلهی بين دو بلوك امكان كوران شرقي -غربي
و وجود پيلوت در زير ساختمان نيز امكان برقراري جريان هواي
شمالي -جنوبي را ميسر میکند (تصویر .)53-2
در اطراف این بلوکها از نظر وضعيت كوران طبيعي هوا ،شرايط
نسبتاً مناسبي وجود دارد ،زیرا فاصلهی آنها با ساختمانهاي
همسايه کافی است و امكان برقراري كوران شمالي -جنوبي وجود
دارد (تصویر .)54-2
تصویر  :51 -2استفادهي نادرست از مصالح

تصویر  :54 -2طرح و فاصلهی مناسب

طبقات اول بلوك پشتی ،در جبهههاي مختلف تا حدودي از
آفتاب مناسب زمستان برخوردار هستند .بخش رو به جنوب این
بلوک در نیمروز تابستان آفتاب ناخواسته دريافت ميكند ،ولي در
عوض در زمستان ،بهجز چند ساعتي در صبح ،از آفتاب مناسبی
برخوردار است (تصویر .)55-2
بخش رو به جنوب شرقي بلوك پشتی در صبحهاي تابستان آفتاب
ناخواسته دریافت میکند كه چندان آزاردهنده نیست .این بخش
در صبحهاي زمستان از آفتاب محروم است ،ولی عصرها چند
ساعتی آفتاب میگیرد .در طبقات باالتر وضعيت این بخش بهبود
تصویر  :52 -2جهتگیری مناسب و رعایت فاصلهی الزم
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یافته و تقريباً تمام روزهای زمستان آفتاب دارد (تصویر .)56-2
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تصویر  :55 -2طرح مناسب برای استفاده از آفتاب زمستان و تا حدودی
نامناسب برای تابستان

شرقی بلوک پشتی
تصویر  :56 -2وضعیت بخش رو به جنوب
ِ

تصویر  :58 -2وضعیت جبهههای رو به شمال شرقی

تصویر  :59 -2وضعیت جبهههای رو به شمال غربی

غربی بلوک پشتی
تصویر  :57 -2وضعیت بخش رو به جنوب
ِ

بخش رو به جنوب غربي بلوك پشتی از لحاظ آفتابگیری وضعيت
مناسبي ندارد .این بخش در روزهاي تابستان ،يعني در گرمترين
روزهای سال ،آفتاب ناخواسته دریافت میکند و در نیمروز

تصویر  :60 -2وضعیت اتاقهای رو به شمال غربی و شرقی و جنوب غربی
و شرقی

زمستان از آفتاب محروم است و تنها در هنگام صبح و عصر آفتاب

اتاقهای رو به شمال غربي/جنوب غربي ،بهخصوص در طبقات

دارد .طبقات باالتر در زمستانها آفتاب بيشتري دريافت میکنند

باالتر ،در تابستان و زمستان ،از ظهر تا عصر آفتاب كامل دریافت

و از ساعات سايهدار آنها كاسته میشود (تصویر .)57-2

میکنند .اتاقهای رو به شمال شرقي/جنوب شرقي ،از صبح تا

جبهههاي رو به شمال شرقي ،صبحها آفتاب دارند (تصویر .)58-2

ظهر آفتاب میگیرند (تصویر .)60-2

جبهههاي رو به شمال غربي عصرها آفتاب دارند (تصویر .)59-2

فضاهايي كه در يك جبهه پنجره دارند ،ميتوانند در ساعتهاي
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بحث مهم دیگر وضعیت تهویهی این ساختمان است .تمام واحدها
از دو طرف با فضای آزاد در ارتباط هستند و امکان تهویهی طبیعی
در تمام فضاهای ساختمان فراهم است (یکی از نقاط قوت طرح)
(تصویر  .)64-2پالن داخلي واحدها دواليه است و در فضاهاي
داخلي از حداقل تیغههای ممکن استفاده شده است .هر واحد
تصویر  :61 -2وضعیت پنجرههای غربی ،جنوبی و شرقی

حداقل از دو يا سه جبهه با فضاي باز در ارتباط است .به این ترتیب
كوران طبيعي مناسبي در بيشتر قسمتهاي هر واحد جريان دارد.

خاصي از روز از آفتاب آن جبهه بهره ببرند .پنجرههاي جنوبي و
جنوب شرقي از صبح تا عصر ،پنجرههاي شرقي بههنگام صبح و
پنجرههاي غربي بههنگام عصر آفتاب مستقيم دارند (تصویر .)61-2

تصویر  :63 -2پنجرهی بیشتر ،فضای مطلوبتر
تصویر  :62 -2وضعیت پنجرههای شمالی

فضاهايي با پنجرههاي شمالي يا پنجرههايي كه جلوی آنها
مانعي وجود دارد ،آفتاب مستقيم ندارند ،ولي در طول روز از نور
غيرمستقيم برخوردار هستند (تصویر .)62-2
فضاهايي كه از دو جبهه پنجره دارند ،ميتوانند از آفتاب و نور
آن جبهه در تمام ساعتهاي روز بهره ببرند .چنين فضاهايي در
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تصویر  :64 -2کوران مناسب هوا در واحدهای مختلف

مقایسه با فضاهای تکپنجره بهرهی بيشتري از نور و آفتاب

البته وضعيت كوران هواي بعضي فضاها بهتر از بقيه است.

میبرند (تصویر .)63-2

وجود بازشوهاي متعدد در جبهههاي مختلف و پالن باز ،امكان
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برقراري كوران هوا را فراهم كرده است (تصویر .)65-2
رعایت فاصلهی مناسب با ساختمانهاي همسايه و ارتفاع بلند
بلوکها ،بهخصوص در باالترین طبقات ،امكان برخورداري از
جريان باد را فراهم کرده است( .تصویر .)66-2
در برخي واحدهاي نوساز كه از زيربناي مناسب و طراحي خوبي

تصویر  :67 -2بالکن بهعنوان فضای نیمهباز

تصویر  :65 -2تهویهی نسبتاً مناسب به کمک پالن باز و پنجرههای متعدد

تصویر  :68 -2تاثیر بالکن در نما

برخوردار هستند ،میتوان از بالكنهایی که وسعت کافی دارند
بهعنوان فضاي نيمهباز برای زندگی استفاده کرد (تصویر .)67-2
اين بالكنها در نماي ساختمان نيز نقشی نمادين و تعيينكننده
دارند (تصویر .)68-2
در برخی نمونههای واحدهای آپارتمانی بلندمرتبه ،جهت مناسب
رعایت و جبهههای نامناسب غرب و شرق تا جای ممکن کنترل
شده است (تصویر .)69-2
در این نمونهها فضای نیمهباز در ارتفاع اهمیت خود را باز یافته
است و بهشکل تنوعی در فرم و حجم بنا خودنمایی میکند
تصویر  :66 -2استفادهی بیشتر از باد در برجها

(تصویر .)70-2
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تصویر  :69 -2کنترل جبهههای شرقی و غربی
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تصویر  :70 -2فضای نیمهباز در برجها

مصرف بیرویهی سوختهای فسیلی ،که خطر معدوم شدن این

تجدیدپذیر میپردازد که در معماری بومی بسیاری از نقاط جهان

منابع ارزشمند انرژی و همچنین آلودگیهای زیستمحیطی را

و ایران ،نمونههایی از آن بهچشم میخورد .متأسفانه در ایران،

در پی دارد ،دانشمندان را بهسوی بهرهگیری از دو راهحل اساسی

از حدود  20سال پیش ،با باال رفتن ارزش زمین و عدم تطابق

یعنی ،استفاده از انرژیهای جایگزین مانند انرژی هستهای و

قوانین ساختوساز با این تغییرات ،روند کلی ساختوساز بهسوی

انرژیهای تجدیدپذیر از یک سو و بهینهسازی مصرف سوخت

بیتوجهی به مسايل محیطی پیش رفته و در پی آن ،مصرف

بهکمک افزایش بازده تجهیزات و جلوگیری از اتالف انرژی ،از

سوختهای فسیلی در این بخش بهمیزان قابلتوجهی افزایش

سوی دیگر ،پیش برده است .برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

یافته است .با این وجود ،بررسی نمونههای موفق معماری معاصر،

در معماری ،دو روش وجود دارد :روش فعال که بهکمک تجهیزات

نشان میدهد که با آگاهی بیشتر از روشهای طراحی معماری

و با تبدیل انرژی امکانپذیر است و روش غیرفعال که به تعدیل

همساز با محیط ،که بسیار کمهزینه و در عین حال هوشمندانه

شرایط اقلیمی بهکمک طراحی مناسب و استفاده از انرژیهای

هستند ،میتوان الگوهای متداول ساختوساز را بهبود بخشید.
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