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سخني با خوانندگان

امروزه تغيير سبك ساخت و ساز از يك سو و رعايت نکردن اصول صحيح آن در سبك جديد از سوی ديگر موجب عدم تأمين آسايش 
حرارتی در داخل ساختمان ها و به طبع مصرف روز افزون سوخت های فسيلی شده است. اين امر عالوه بر كاهش ذخاير سوختی،  موجب 
آلودگی هوا،  افزايش گازهای گلخانه ای، افزايش دمای جو، آب شدن يخ های قطبی،  باال آمدن سطح آب اقيانوس ها و بسياری مشکالت 

ديگر شده است كه آينده ی زندگی روی كره ی زمين را با خطرات جدی مواجه می كنند.
آن چنان كه از مفهوم معماري همساز با اقليم بر مي آيد،  در واقع هدف از اين موج نو پا در معماري تامين آسايش نوري و حرارتي 
در ساختمان بدون استفاده از سوخت هاي فسيلي )يا با حداقل استفاده از آن ها( و در نتيجه تحميل آلودگي كم تر به محيط زيست 
است. با نگاهي به طبيعت و سازگاري گياهان و جانوران با محيط پيرامون شان و همچنين نحوه ي زندگي گذشتگان مي توان الگوهاي 
هوشمندانه و كم هزينه اي براي بهره گيري از شرايط اقليمي هر منطقه در طراحي معماري و كاهش مصرف انرژي در ساختمان برگزيد.

نشريه ي حاضر ضمن بررسي پيشينه ي شکل گيري سرپناه هاي نخستين، به معرفی مفهوم معماری همساز با اقليم می پردازد. در 
اين رابطه موضوع هاي مربوط به مفهوم آسايش حرارتی و نوری، و ويژگی های بناهای همساز با اقليم در پهنه های مختلف اقليمی و 
معماري ايران، معرفی می  شوند. در ادامه به مشکالت ناشی از عدم توجه به معماری همساز با محيط پرداخته و مشکالت ناشی از 
مصرف بی رويه ي سوخت های فسيلی و سهم بخش ساختمان در مصرف اين سوخت ها به كمك آمار سازمان های مربوطه مورد بررسي 
قرار مي گيرد. پس از معرفی ويژگی های طراحی معماری همساز با محيط، به مرور وضعيت معماری معاصر ايران بعد از عصر مدرن از 
ديدگاه همسازی با اقليم، می پردازيم. در اين بررسی عدم توجه روز افزون معماری امروز ايران، به امر مهم همسازی با محيط، با ارائه ي 

مثال هايی مستدل، روشن شده و نمونه های نسبتاً خوب معاصر نيز معرفی می شوند. 
اين مجموعه )كه در قالب سه نشريه با عنوان هاي: معماري همساز با اقليم و مشکالت 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 1388، براي مديران و كارشناسان ارشد سازمان هاي مرتبط در سالن فارابي گروه بين المللي ره شهر ايراد شد- استخراج شده است. 
در اين مجموعه اطالعات كليدی مورد نياز برای آشنايی مقدماتی با روش های همسازی معماری با اقليم و محيط به صورت فشرده و با 
زبانی ساده، در اختيار مديران و مسووالن تصميم گيرنده، قرار داده مي شود. با اين اميد كه آشنايی با اين مباحث در اتخاذ سياست های 

كارآمد در هدايت ساخت و سازهای امروز به سوي معماری همساز با محيط، مؤثر واقع شود. 
 

گروه بين المللي ره شهر
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سازگاري با محيط

 آشنايي با مفهوم معماري همساز با اقليم
در بخش اول با تکيه بر اين فرضيه كه معماری همساز با محيط 
می تواند آسايش حرارتی و نوری را بدون استفاده از سوخت هاي 
فسيلی يا با حداقل استفاده از آن ها، تامين كند و آلودگی كم تری 
را به محيط زيست تحميل نمايد، به بررسي مفهوم معماری همساز 

با اقليم و مشکالت ناشی از عدم توجه به اين مهم مي پردازيم.

 سازگاری با محيط
برای دستيابي به اين هدف بايد نگاهی اجمالی به مبحث سازگاری 
در طبيعت بياندازيم و ببينيم كه گياهان و جانوران چگونه خود را 

با محيط هماهنگ و سازگار می كنند.

  سازگاری گياهان با محيط
گياهان چون نمی توانند جابه جا شوند بايد خود را به طور كامل با 
محيط تطبيق دهند چراكه در غير اين صورت نابود مي شوند. برای 
جلوگيری از نابودی و سازگاری با محيط، در مناطق خشك كه 
ميزان رطوبت موجود در هوا و بارندگی كم است، بيش تر گياهان 
سوزنی برگ هستند تا به اين ترتيب سطح تعرقشان كاهش يافته 

و نيازشان به آب كم تر شود )تصوير 1-1(. 
از طرفي، در مناطق پُربارش، برای آن كه آب در ريشه و اندام های 
نشود، سطح  آن  تخريب  و  پوسيدگی  موجب  و  نماند  باقی  گياه 

تعرق افزايش مي يابد )تصوير 2-1(. 
از  و  است  برگ ها كوچك  اقليمي گرم و خشك، سطح  در شرايط 
كرك يا نظائر آن پوشيده شده، در شرايط خيلی سخت نيز برگ ها 

به صورت خار ظاهر می شوند )تصوير 3-1(.

 سازگاری حيوانات با محيط
حيوانات با برخورداری از امکان جابه جايی، وضعيت بهتری نسبت 
به گياهان دارند، ولي آن ها هم روش هايی برای سازگاری با محيط 
فعاليت هاي  می توانند  حيوانات  از  بعضی  مثال،  براي  يافته اند، 
در  را  طوالنی  زمانی  و  درآورده  تعليق  حالت  به  را  خود  حياتي 
خواب سپری كنند. گروهی ديگر می توانند دمای داخلی بدن خود 

را بسته به آب وهواي محيط، تنظيم كنند )تصوير 4-1(. 
يا پر )در فصل هاي  يا كاهش حجم پشم  افزايش  با  برخی ديگر 
مختلف سال(، كه پوشش بدن آن ها را تشکيل می دهد، با محيط 

اطراف خود سازگار می شوند )تصوير 5-1(.
دما  تنظيم  ساز وكار  فاقد  و  ندارند  پوششي  چنين  كه  حيواناتي 
براي  يا  انتخاب مي كنند  راه حل فصلی  به عنوان  را  هستند، كوچ 
غارها  مثل  فضاهای موجود  از  نيز  برخي  خود سرپناه مي سازند. 

برای پناه گرفتن استفاده مي كنند )تصوير 6-1(. تصوير 1- 1: سازگاری به كمك كاهش سطح تعرق

تصوير 1- 2: سازگاری به كمك افزايش سطح تعرق

تصوير 1- 3: سازگاری به كمك مقابله با تعرق
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روند شكل گيري سرپناه

 سازگاری انسان با محيط
و  دانش  كه  زمان هاي گذشته،  در  انسان  زندگی  نحوه ي  بررسی 
او  واقعيت است كه  اين  نيز گويای  نداشت،  امروز وجود  فناوري 
محيط هاي  در  زندگی  از  آمده  به دست  تجربه هاي  اساس  بر  نيز 
را  مناسب  سرپناه  ساخت  يا  كوچ  راه حل،  دو  از  يکی  مختلف، 

انتخاب كرده است.
كوچ در گذشته بسيار متداول بوده است و در حال حاضر نيز در 

نقاطی از جهان مشاهده می شود )تصوير 7-1(. 
ثابت تری  خانه های  قشالقي  مناطِق  در  معموالً  كوچ نشين ها 
به شکل  بيش تر ساخت وسازها  ييالقي  مناطق  در  ولي  مي سازند، 

موقتي هستند )تصوير 8-1(.
راه حل ديگر طراحی و ساخت سرپناه است كه روش هاي آن بسته 

به شرايط محيطي، متفاوت است )تصوير 9-1(.

 روند شكل گيری سرپناه
مروری بر روند شکل گيری سرپناه به عنوان اولين ساخته ي دست 
بشر، نشان می دهد كه انسان اوليه با احساس نياز به تکيه گاهی كه 
او را از پشت در برابر حمله ي حيوانات درنده محافظت كند و در 
عين حال جلوی تابش آفتاب را هم نگيرد، براي خود تکيه گاهی 

رو به آفتاب ساخت )تصوير 10-1(.
در مرحله ي بعد نياز به محافظت در برابر باران، زمان استفاده از 
تکيه گاهي را كه قباًل ساخته شده بود محدود و تکميل طراحِي 

تصوير 1- 4: سازگاری به كمك تنظيم دمای داخلی بدن

تصوير 1- 5: سازگاری به كمك تنظيم پوشش بدن

تصوير 1- 7: سازگاری به كمك كوچتصوير 1- 6: سازگاری به كمك كوچ يا ساخت سرپناه
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روند شكل گيري سرپناه

برابر  در  محافظت  برای  ترتيب  اين  به  ساخت.  ضروری  را  آن 
اضافه شد  تکيه گاه  به  نيز  تامين سايه، سقفی  و همچنين   باران 

)تصوير 11-1(. 
ضرورت  آزاردهنده،  و  سرد  بادهای  وجود  با  بعد،  مرحله ي  در 
محصور كردن پناهگاه مطرح شد. ولي نياز به استفاده از گرمای 

به تدريج آتش نيز به داخِل سرپناه منتقل شد، اين كار با ساخت 
روزنه ای در سقف براي خروج دود ميسر شد. به اين ترتيب انسان 

تصوير 1- 8: سرپناه در ييالق و قشالق

تصوير 1- 9: ساخت سرپناه همساز با اقليم

گياهان  خشك  شاخ وبرگ  سوزاندن  به كمك  معموالً  كه  آتش، 
نگاه  باز  باقي مانده  از سه جبهه ي  باعث شد يکي  تامين می شد، 

داشته شود )تصوير 12-1(.  

تصوير 1- 10: گام اول انسان در ساخت سرپناه

تصوير 1- 11: گام دوم

توانست ساختمان كاملی را با روزنه هايی برای استفاده از جريان 
باد، تهويه و استفاده از نور طبيعي طراحي كند )تصوير 13-1(. 

اين بناها عالوه بر آن كه پديده های جوی را تا حد زيادی كنترل 
انرژی های  نوع  از  عمدتاً  كه  نيز  موجود  انرژی های  از  مي كردند، 
هم زمان  به طور  مي كردند.  استفاده  به خوبی  بودند  تجديدپذير 

تصوير 1- 12: گام سوم
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سازگاري سرپناه هاي بومي با محيط هاي مختلف

پيش بينی های الزم برای بهره گيری از انرژی حاصل از سوزاندن 
شد  انجام  كمکی،  انرژی  به عنوان  نيز  گياهان  شاخ وبرگ خشك 

)تصوير 14-1(.

 تا 50 درجه زير صفر خارج، تا حد قابل توجهي مناسب تر مي شود 
)تصوير 15-1(.

از اين طرح می توان نکات بسياري براي سازگار كردن ساختمان 
تبادل  "كنترل  آن ها  مهم ترين  كه  آموخت  محيطی  شرايط  با 
تبادل حرارتی  بايد  بسيار سرد  مناطق  در  يعنی  است،  حرارتی" 

ميان داخل و خارج ساختمان قطع شود. 

تصوير 1- 13: گام چهارم

 سازگاری سرپناه های بومی با محيط های مختلف
سطح  دارای  كه  مي شود  استفاده  فرم هايی  از  سرد،  مناطق  در 
محدود  بسيار  نيز  آن ها  بازشوهای  تعداد  و  هستند  كمی  جانبی 
حرارتی  عايق  كه  مي شود  استفاده  مصالحی  از  همچنين  است. 
با  سرپناه  ساخت  قطبی  مناطق  در  مثال  براي  مي آيند.  به شمار 
مي شوند،  بند كشی  برف  به وسيله ي  كه  يخ  قطعات  از  استفاده 
مانند خرس  از پوست حيواناتی  نيز  بنا  انجام مي شود. در داخل 
انسان  به عنوان جداره ي دوم و عايق ميان ديواره ي يخی و بدن 
استفاده مي شود. با اين روش ها شرايط داخل، نسبت به دمای 40 

تصوير 1- 14: سرپناه كامل

تصوير 1- 15: سرپناه سازگار با مناطق قطبی

در مناطق معتدل وضعيت مناسب تر است زيرا در نيمي از سال 
هوا مساعد است و نيمه ي ديگر آن نيز به دو بخش نسبتاً گرم و 
نسبتاً سرد تقسيم می شود، كه تدابير اتخاذ شده برای هر يك از 
اين دو بخش، مانند كنترل باد در فصل هاي سرد و تامين سايه 
در فصل هاي گرم، نسبتاً ساده هستند. نمونه ي اول چادر بوميان 
آمريکای شمالی است. سازه ي اين بنا از الياف گياهی ساخته و با 
پوست بوفالو پوشيده مي شود. در تابستان لبه ي پاييني چادر باال 
زده می شود تا جريان باد به داخل راه يافته و هوای گرم داخل 
پخت وپز  از  ناشی  دود  شود.  خارج  سقف  در  موجود  روزنه ي  از 
غذا نيز از همين روزنه خارج می شود. در زمستان عالوه بر پايين 
آوردن لبه های چادر، اطراف آن نيز با استفاده از حصاری كه از 
الياف گياهی ساخته مي شود، محصور مي شود، تا چادر از بادهای 
سقف  در  موجود  روزنه ي  نيز  زمستان  )در  شود  حفظ  زمستانی 

برای خروج دود باز می ماند( )تصوير 16-1(. 
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در  آن  مشابه  كه  است  مغولستان  بوميان  چادر  دوم  نمونه ي 
الياف  از  استفاده  با  چادر  اين  دارد.  وجود  ايران  تركمن صحرای 
گياهی، پوست حيوانات يا بافته هايی نمدمانند، ساخته مي شود و 

كاركرد آن مشابه نمونه ي اول است )تصوير 17-1(.
معتدل،  مناطق  در  كه  می دهند  نشان  ارائه شده  نمونه های 
ساختمان بايد قابليت تغيير و تحول داشته باشد و در واقع بتواند 
خود را با دو موقعيت متفاوت گرم و سرد تطبيق دهد، به عبارت 

ديگر بايد انعطاف پذير باشد.

در مناطق گرم وخشك مهم ترين نکته تامين سايه است. پيش بينی 
نمونه ي  است.  ضروري  نيز  مناسب  تهويه ي  تامين  برای  منافذی 
ارائه شده در اين قسمت مربوط به مناطق صحرايی است. اسکلت اين 
بنا از چوب است و روی آن با بافته هايی از پشم شتر يا بز پوشانده 
مي شود. اين پوشش خود به خود حالت عايق دارد و برای شب ها و 

همچنين ساير زمان هاي سرد بسيار مناسب است )تصوير 18-1(.

تصوير 1- 16: سرپناه سازگار با مناطق معتدل )آمريکای شمالی(

تصوير 1- 17: سرپناه سازگار با مناطق معتدل 
)مغولستان و تركمن صحرا( 

تصوير 1- 18: سرپناه موقت سازگار با مناطق گرم وخشك

سرپناه هاي دائمي در مناطق گرم وخشك هندسه اي بسيار فشرده، 
حداقل سطح ممکن و بازشوهاي محدود دارند. مصالح به كار رفته 
ناميده مي شوند، يعنی ظرفيت گرمايی  در آن ها اصطالحاً خازن 
و  را در خود ذخيره  زيادی گرما  دارند و می توانند مقدار  بااليی 

به تدريج آزاد كنند )تصوير 19-1(. 
در اين مناطق كنترل تبادل حرارتی، حفاظت در برابر تابش آفتاب 
و به تاخير انداختن انتقال حرارت، كه موجب كاهش نوسانات دما 

می شود، در اولويت قرار دارند.

تصوير 1- 19: سرپناه دائمی سازگار با مناطق گرم وخشك

سازگاري سرپناه هاي بومي با محيط هاي مختلف
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تابش  و  باران  ريزش  عمده ترين مشکل  گرم ومرطوب  مناطق  در 
آفتاب است. بنابراين ساختمان ها به شکل چتری طراحي مي شوند 
محافظت  باران  ريزش  و  آفتاب  مستقيم  تابش  از  را  افراد  كه 
گرمای  و  رطوبت  از  فرار  برای  بناها  اين  عين حال  در  می كنند. 
سطح زمين، روی ارتفاع قرار مي گيرند و دارای سازه ي چوبی و 

پوششی از الياف گياهی هستند )تصوير 20-1(.

سرعت  مي شود،  رعايت  ساخت وسازها  اين  در  كه  مهمی  اصل 
بخشيدن به جريان هوا است كه از طريق باز يا خلل وفرج دار بودن 

جداره ها و قرار گرفتن در ارتفاع تامين مي شود.
به غير از همسازی ساختمان با شرايط محلی، راه حل ديگری كه 
در برخي مناطق به چشم مي خورد، مهاجرت در داخل ساختمان 
است. در اين مناطق بخشی از ساختمان به عنوان فضای زمستانی 
می شود  ساخته  تابستانی  فضای  به عنوان  ساختمان  از  بخشی  و 
اتفاق  بخش  دو  اين  ميان  و  بنا  داخل  در  مهاجرت  يا  كوچ  و 
می افتد. اين فضاها، گاه در جهت های مختلف جغرافيايی، يعنی 
در  تابستانی  بخش  و  زمين  شمالی  قسمت  در  زمستانی  بخش 
قسمت جنوبی آن و گاه در دو طبقه ي مختلف )به اين صورت كه 

زمستان نشين در طبقه ي پايين و مجاور زمين و تابستان نشين در 
طبقه ي باال كه بيش تر در معرض جريان هوا قرار دارد( طراحي 
انجام  فصل  به  بسته  فضا،  دو  اين  ميان  نقل وانتقال  و  مي شوند 

مي شود )تصوير 21-1(. 
پالن  است.  ساختمان  داخل  در  روزانه  مهاجرت  ديگر  راه حل 
طول  در  كه  می دهد  نشان  سودان  در  را  ساختمانی   ،22-1
 .)22-1 )تصوير  می افتد  اتفاق  آن  در  جابه جايی هايی  شبانه روز 

تصوير 1- 20: سرپناه سازگار با مناطق گرم ومرطوب

طبقه ي اول – زمستان نشين

تصوير 1- 21: مهاجرت فصلی ميان بخش های مختلف ساختمان

    طبقه ي دوم – تابستان نشين  

سازگاري سرپناه هاي بومي با محيط هاي مختلف
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اهالی ساختمان، شب در حياط پشتی )L 15( می خوابند و بين 
ساعت 7 تا 8 صبح در قسمت )L 6( كه پنجره اي رو به شرق دارد، 
نشيمن  در  بعد ازظهر   1 تا  از ساعت 8 صبح   صبحانه می خورند. 
فضا  همان  شرقِی  قسمت  در  بعدازظهر   3 تا   1 از  و   )L 2( 

)L 1( اوقات خود را سپری می كنند. بعدازظهر برای استراحت به 
اتاق پشتي )L 3( می روند، زيرا در مناطق بسيار گرم، در هنگام 
بعدازظهر، فعاليت ها به حالت نيمه تعطيل در می آيند. عصر تا شب 
را در حياط جلويی )L 4( مي گذرانند و در نهايت برای استراحت 
و  مهاجرت  اين  واقع  در  می گردند.  باز  پشتی  حياط  به  شبانه 
جابه جايی در داخل يك ساختمان مشخص و ميان فضاهای باز، 

نيمه باز و بسته ي آن انجام می شود. 

اقليم هاي مختلف  با  بومی  سازگاری سرپناه های   
ايران

در ايران از ديرباز نيز براي تامين آسايش حرارتي در مجموعه هاي 
شهري و تك بناها، از تجربه هاي مالك و سازنده كه هر دو بومِی 
مطالعات  با  تجربه ها  اين  مقايسه ي  مي شد.  استفاده  بودند،  محل 
انتخاب  و  آن ها  درستی  نشان دهنده ي  جديد  علمي  معيارهای  و 
مناسِب سازندگان بناها بوده است. اين تجربه ها نشان می دهند كه 
ايران داراي هشت پهنه ي متفاوت اقليمي و پنج پهنه ي معماري 
است )تصوير 1-23(. دليل تفاوت ميان تعداد اين دو پهنه آن است  تصوير 1- 22: مهاجرت روزانه ميان فضاها

تصوير 1- 23: پهنه های اقليمی و معماری ايران

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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اقليمی نيازهايی را ايجاد می كنند كه برای برطرف  كه پهنه های 
كردن شان، بايد روش ها يا اصولی را به كار برد كه ممکن است ميان 
دو پهنه مشترك باشند. مثاًل در پهنه های كاماًل گرم و كاماًل سرد، 
كنترل تبادل حرارتی در اولويت قرار دارد و اين امر نيازمند نوع 
يکسان  روش های  ترتيب،  همين  به  است.  ساخت وساز  از  خاصی 
ديگری نيز برای نيازهای متفاوت وجود دارد كه در نتيجه ي آن ها 

تعداد پهنه های معماری كم تر از پهنه های اقليمی است. 
در اين بخش به بررسی خصوصيات و نيازهای پهنه های معماری 

مي پردازيم.

 پهنه ي معماری معتدل و مرطوب
و  معتدل  پهنه ي  مي پردازيم،  آن  بررسی  به  كه  پهنه اي  اولين 
دريای  پهنه، سواحل جنوبی  اين  )تصوير 24-1(.  است  مرطوب 

مازندران و بخش كوچکی از دشت مغان را پوشش می دهد.
و  است  از سال، هوا مساعد  قابل توجهی  پهنه، در بخش  اين  در 
نياز به تدبير خاصی نيست. از مشکالت اقليمی ِ اين پهنه در ساير 
مواقع مي توان به تابستان های نسبتاً گرم، زمستان های نسبتاً سرد، 

- استفاده از فضاهای نيمه باز )تصوير 1-26(، در اطراف ساختمان 
برای برقراری جريان باد و كاهش رطوبت هوا

تصوير 1- 24: پهنه ي معتدل و مرطوب

رطوبت باالی زمين، بارندگی زياد، احتمال وقوع كج باران و بادهای 
زمستانی توام با سوز و سرما اشاره كرد )تصوير 1-25(. روش هايي 

كه برای مقابله با اين مشکالت مطرح شده عبارت است از:

تصوير 1- 25: وضعيت جغرافيايی پهنه ي معتدل و مرطوب

برای  زير ساختمان )تصوير 27-1(،  نيمه باز در  احداث فضای   -
قطع ارتباط زمين و ساختمان و كنترل رطوبت زمين

تصوير 1- 26: فضای نيمه باز در طبقه ي باال

تصوير 1- 27: فضای نيمه باز در زير ساختمان

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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)تصوير  زمين  سطح  تا  بلند  و  متعدد  بازشوهای  از  استفاده   -
1-28(، برای برقراری جريان هوا روی سطح زمين در فضاهايی 

كه در تمام فصل ها از آن ها استفاده مي شود 

- تفکيك زمستان نشين و تابستان نشين
تابش  دريافت  برای  بام  مناسب  زاويه ي  تنظيِم  با  پايين  طبقه ي 
مستقيم آفتاب و افزايش سطح بام در جبهه ي رو به باد ساختمان، 
برای كنترل كج باران )تركيب باد و باران( به عنوان زمستان نشين 

طراحي و استفاده مي شود. )تصوير 30-1(

تصوير 1- 28: پنجره های متعدد قدی

به  ساختمان  سويه ي  دو  اتصال  طريق  از  دائمی  كوران  ايجاد   -
يك اليه  به صورت  فضاها  طراحی  ديگر،  به عبارت  يا  باز  فضاهای 

)تصوير 29-1(.

تصوير 1- 29: فضاهای يك اليه

طبقه ي باال با بهره گيري از جريان باد )كه با استفاده از ايوان های 
مناسب  زاويه ي  انتخاب  و  مي شود(  برقرار  باز  طرف  سه  تا  يك 
و  طراحي  تابستان نشين  به عنوان  آفتاب،  تابش  كنترل  برای  بام 

استفاده مي شود. )تصوير 31-1( 
- اتخاذ برخي تدابير ساختمانی مانند جهت  دهي و محوطه سازی 
مناسب، برای برقراری جريان بادهای مطلوب وكنترل بادهای توام 

با سوز و سرما )تصوير 32-1( 

تصوير 1- 30: طراحي اتاق ميانی و ايوان آفتاب گير براي استفاده در 
زمستان و تنظيم شيب بام تا نزديك سطح زمين براي حفظ ساختمان از 

كج باران

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران



13

 پهنه ي معماری سرد و خيلی سرد
دومين پهنه ا ي كه به بررسی آن مي پردازيم، پهنه ي سرد و بسيار 
سرد كوهستانی است )تصوير 1-33(. اين پهنه نقاط خيلی مرتفع 

كوهستانی را پوشش می دهد. 

تصوير 1- 32: جهت گيری مناسب بنا و فاصله ي درختان برای كنترل 
جريان باد

تصوير 1- 33: پهنه ي سرد و بسيار سرد كوهستانی

در اين پهنه زمستان ها سرد و طوالنی هستند، در حالی كه رطوبت 
زياد  روز  و  شب  دمای  اختالف  دليل  همين  به  نيست.  زياد  هوا 
است. ارتفاع زياد منطقه دليل اصلِي رقيق بودن و صافی هوا است. 
كمبود رطوبت و در نتيجه تابش نسبتاً شديد خورشيد از يك سو و 
يخبندان های طوالنی همراه با ذوب و انجماد مکرر )در طول روز و 
شب( از سوی ديگر از خصوصيات اين پهنه به شمار مي آيند. بادهای 

اين پهنه غالباً با سوز و سرما همراه هستند )تصوير 34-1(.

تصوير 1- 34: وضعيت جغرافيايی پهنه ي سرد و خيلی سرد

تصوير 1- 31: ايوان سايه دار و بهره مند از بادهای مطلوب تابستاني

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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روش هايي كه برای مقابله با اين مشکالت مطرح شده عبارت است از:
 - طراحِي مجموعه های ساختمانی به صورت متراكم و جهت گيری 
برابر  از گرمای خورشيد و محافظت در  بهره برداری  برای  مناسب 
كه  كوهستانی  نواحی  جنوب  به  رو  يال های  مانند  سرد،  بادهای 
بيش ترين دريافت انرژی خورشيدی را دارند و از بادهای سردي كه 
از باالی كوه به سمت پايين جاري مي شوند، مصون مي مانند )تصوير 
1-35( )زيرا پشت ساختمان ها به كوه چسبيده و باد از روی آن ها 
پريده و وارد مجموعه نمی شود، غالباً بنا فقط از يك جبهه با فضای 

باز در ارتباط است و تبادل حرارتی كمي با محيط دارد.(.
تامين  برای  )تصوير 36-1(،  بخشی  دو   پنجره های  از  استفاده   -

تهويه ي يك طرفه )به دليل بسته بودن جبهه هاِي ديگر ساختمان( 
- محافظت از زمستان نشين با قرار دادن آن در طبقات پايين و 
انتخاب سقف كوتاه و پنجره های كوچك و حتی محصور كردِن آن 

با استفاده از فضاهای غيرمسکونی نظير انبار و راه پله 

تصوير 1- 35: مسير حركت روزانه و شبانه ي جريان باد در بافت 
شيب دار رو به آفتاب

تصوير 1- 36: تهويه ي يك طرفه در 
پنجره هاي دو بخشی

با  همراه  تابستان نشين  فضاهای  به  دوم  طبقه ي  تخصيص   -
سقف های بلند، در و پنجره های متعدد و سايبان دار )تصوير 37-1(

- قرار دادن فضای زمستان نشين رو به جنوب، براي افزايش امکاِن 
برای  به شمال  رو  تابستان نشين  و  انرژی خورشيدی  از  استفاده  
بهره گيری از سايه، حتی در سطوح باز مجاور آن )تصوير 38-1(

فاقد  و  عميق  زيرزمين های  )به خصوص  زيرزمين  از  استفاده   -  
پنجره( به عنوان زمستان نشين به دليل كم بودن تبادل حرارتی آن 

با محيط بيرون )تصوير 39-1(
- استفاده از اجاق يا چاله كتری برای گرم كردن فضا و پخت وپز 

)تصوير 40-1(
- احداث فضاهای دومنظوره )تصوير 1-41(، با استفاده از سطوح 
شيشه اِی بسته در زمستان و باز در تابستان و همچنين با استفاده 
از "خاصيت گلخانه ای". اين سطوح در زمستان پرتوهاي دريافتی 
از خورشيد را كه طول موج كوتاه دارند جذب و آن ها را به گرما 

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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)با طول موج بلند( تبديل مي كنند، كه قادر به خروج از شيشه 
نيست. به  اين ترتيب فضای بسيار دلچسبی برای زمان هايي كه 
هوا سرد است، فراهم مي شود و در زمان هايي كه هوا گرم است با 
باز كردن پنجره ها، اين فضا به فضايي نيمه باز تبديل مي شود كه 

با استفاده از جريان باد خنك مي شود.

تصوير 1- 38: زمستان نشين و تابستان نشين در دو سوي حياط

تصوير 1- 39: زمستان نشين در زيرزمينتصوير 1- 37: زمستان نشين و تابستان نشين در دو طبقه

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران

تصوير 1- 40: تجهيزات گرمايشی
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 - معموالً جلوی اين پنجره ها سايبانی نيز پيش بينی می شود تا 
در زمان هايي كه هوا گرم است جلوي ورود آفتاب به ساختمان 
گرفته شود )تصوير 1-42(. نمودارهاي نشان داده  شده در شکل 
وضعيت سايبان ها را در زمان هاي گرم و سرد نشان می دهند. اين 
قبل  پنجره هايي كه در قسمت  ايوان، جلوي  به صورت  سايبان ها 
به آن ها اشاره شد قرار می گيرند. عرض آن ها به گونه اي است كه 
در زمان هايي كه هوا سرد است، جلوی تابش آفتاب را نمی گيرند. 

است،  پايين تر  آسمان  در  خورشيد  زمستان  در  كه  آن جايي  از 
تابستان  در  و  مي كند  نفوذ  ساختمان  داخل  به  به راحتی  آفتاب 
اين  باالتر است، عرض  زمان هاي گرم كه خورشيد در آسمان  و 

سايبان ها به اندازه اي است كه جلوي ورود آفتاب را مي گيرند.

تصوير 1- 40: تجهيزات گرمايشی

تصوير 1- 41: فضای دو منظوره )نيمه باز در تابستان، گلخانه در زمستان(

 پهنه ي معماری خيلی گرم و مرطوب
اين جا به بررسی آن مي پردازيم،  پهنه ي معماری ديگری كه در 
جنوبی  سواحل  عمدتاً  كه  است  مرطوب  و  گرم  خيلي  پهنه ي 
ايران و حاشيه ي خليج فارس و دريای عمان را در بر گرفته است 

)تصوير 43-1(.
اين پهنه با تابستان های بسيار گرم و طوالنی، رطوبت باالی هوا و 
زمين، تابش بسيار شديد خورشيد و رگبارهای ناگهانی )گاه كل 
نامناسب ترين  فرو می ريزد(  بارندگي  دو  يا  در يك  بارش ساالنه 
و  گرم  خيلي  مناطق  ميان  اصلِي  اختالِف  است.  ايران  پهنه ي 
مرطوب ايران با مناطق حاره ي آن، در ميزان بارندگِي آن ها است، 
زيرا هر دو دارای هوا و زمين مرطوب و دمای باال هستند، ولي 

تصوير 1- 42: سايبان افقی مناسب در تابستان و زمستان

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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)تصوير  نيمه متراكم  و  )پنجره دار(  متخلخل  بافت  از  استفاده   -
برقراری  طريق  از  مطلوب  حرارتي  آسايش  تامين  برای   ،)45-1

جريان هوا كه به دور كردن رطوبت كمك مي كند
با  سايه(  تامين  )برای  سرپوشيده  و  باريك  معابر  از  استفاده   -
سايبان های چوبی )به عنوان عايق برای كنترل تبادل حرارتی( و 

كناره های باز )برای برقراری جريان هوا( )تصوير 46-1( 
تابستان نشين  فضاهای  به  ساختمان  اصلی  قسمت  تخصيص   -
)به دليل كوتاه و معتدل بودن زمستان( به صورت فضاهای نيمه باز 

)تصوير 47-1(
- استفاده از المان هايی نظير بادگير )تصوير 1-48(، برای انتقال 
باد از ارتفاعات باال به فضاهايي كه در سطوح پايين تر قرار دارند 

برای   ،)49-1 )تصوير  كركره ای  چوبی  سايبان های  از  استفاده   -

تصوير 1- 43: پهنه ي خيلی گرم و مرطوب

تصوير 1- 44: وضعيت جغرافيايی پهنه ي خيلی گرم و مرطوب

تصوير 1- 46: معابر باريك با سقف هاي چوبیتصوير 1- 45: بافت نيمه متراكم

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران

ميزان بارندگی در پهنه ي خيلي گرم و مرطوب ايران بسيار كم 
و رگباری است، در حالی كه بارندگی در مناطق حاره بسيار زياد 
است، و در طول سال به طور پراكنده رخ مي دهد )تصوير 44-1(. 
روش هايی كه برای مقابله با اين مشکالت مطرح شده عبارت است از:
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تصوير 1- 47: فضاهای نيمه باز

تصوير 1- 48: بادگير

تامين همزمان سايه و جريان هوا در ايوان ها 
- استفاده از سايبان های قائم سوراخ دار )تصوير 1-50(، در جلو 
گرمای  تهويه ي  و  بيش تر  سايه ي  تامين  برای  بازشوها  باالی  و 

انباشته شده در زير سقف ها
 - سايبان های متحرك مشرف به معابر )تصوير 51-1(

دوم  طبقه ي  در  واقع  معابر  به  رو  بازشوهای  از  محافظت   -
)گنجاندن فضای اصلِی زندگی در طبقه ي دوم و فضاهای خدماتی 
كنترل  )برای  چوبی  شبکه های  نصب  به كمك  اول(  طبقه ي  در 

ديد( )تصوير 52-1(.

تصوير 1- 49: سايبان كركره ای

تصوير 1- 50: سايبان قائم مشبك

تصوير  1- 51: سايبان متحرك

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران

تصوير 1- 52: شبکه ي چوبی
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 پهنه ي معماری گرم و خشک
)تصوير 53-1(  پهنه ي گرم و خشك است  پهنه ي ديگر معماری، 
كه از سه پهنه ي اقليمی كوهپايه ای، دشتی و كويری تشکيل شده 

و از نظر وسعت، بزرگ ترين پهنه ي ايران است.
از مشکالت اين پهنه مي توان به زمستان های بسيار سرد، تابستان های 
خشکی  شبانه روز،  و  سال  طول  در  دما  زياد  نوسان  گرم،  بسيار 
گردبادهای  سرد،  سوز  با  توام  زمستانی  بادهای  هوا،  آزار دهنده ي 

تابستانی و تابش شديد خورشيد اشاره كرد )تصوير 54-1(.
عبارت  شده  مطرح  مشکالت  اين  با  مقابله  برای  كه  روش هايی 

است از:
- استفاده از بافتي متراكم و فشرده با ساختمان های متصل به هم، 
حياط های مركزی برای تامين نور و تهويه و معابر باريك و محدود 

)تصوير 55-1( 
- معابر باريك و مسقف برای تامين سايه )اولويت اصلِی اين پهنه( 
- انتخاب جهت مناسب برای معابر به منظور فراهم آوردن امکان 
گرد و غبار  حاوی  بادهای  از  پرهيز  و  مطلوب  بادهای   دريافت 

)تصوير 56-1(

تصوير 1- 53: پهنه ي گرم و خشك

تصوير 1- 54: وضعيت جغرافيايی پهنه ي گرم و خشك

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران

تصوير 1- 55: بافت متراكم و فشرده

در  مناسب(  رطوبت  و  )دما  مناسب  خرداقليم هاي  ايجاد   -
حياط های مركزی با استفاده از آب و گياه )تصوير 57-1(

- تعبيه ي داربست گياهی )تصوير 1-58(، برای تامين سايه، ايجاد 
برودت تبخيری و كاهش دما 

به خصوص  و  آبي  از سطوح  استفاده  با  تبخيری  برودت  تامين   -
فواره ها )تصوير 1-59(، )افزايش امکان تبخير از ذرات ريز آب( 

- احداث حوضخانه )تصوير 1-60(، با سقفي بسيار بلند و روزنه دار 
در جبهه ي جنوبی حياط )برای كاهش دمای هوای ورودي- هوايي 
كه از پنجره های اطراف ساختمان وارد مي شود- به كمك تبخير 
آب حوض و فواره و جايگزين كردن هوای گرم حوضخانه با اين 

هوا و هدايت هوای گرم به خارج از طريق روزنه های سقفی( 
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زمستان نشين  و  تابستان نشين  هم ارزش  فضاهای  تعبيه ي   -
)به دليل وجود زمستان های سرد و تابستان های گرم( و بهره گيري 

از جريان های باد و خاصيت برودت تبخيری 
تابستان  گرم  روزهای  در  استفاده  برای  زيرزمين  طراحي   -
مي شود(  متصل  قنات  مسير  به  گاه  و  تركيب  با حوضخانه   )گاه 

)تصوير 61-1(

تصوير 1- 56: معابر باريك و مسقف

- احداث گودال باغچه )تصوير 1-62(، )فرو بردن كل ساختمان 
تهويه ي  و  نور  از  استفاده  برای  زمين  داخل  در  حياط  حتی  و 
مناسب تر و همچنين خاصيت خاك برای كاهش تبادل حرارتی( 
بسته  پنجره ها  زمستان  )در  دو منظوره  فضاهای  پيش بينی   -

 تصوير 1- 57: آب و گياه در فضای باز

مي شوند و حالتی شبيه به گلخانه به وجود مي آيد و در تابستان 
نيمه باز  فضايي  به  بسته  فضای  و  مي شوند  باز  ارسی  پنجره های 

تبديل می شود( )تصوير 63-1(

تصوير 1- 58: داربست گياهی

تصوير 1- 58: حوض و فواره

تصوير 1- 60: حوضخانه با حوض و فواره

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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- باز كردن پنجره های يك اتاق به دو حياط، يا چند پنجره به يك 
حياط )تصوير 1-64(، برای جريان بهتر باد 

- تعبيه ي سايبان از مصالح بنايی، چوب و پارچه )تصوير 65-1(
- فرو بردن حمام در زمين )تصوير 1-66(، برای محافظت از بدن 
برهنه و خيس انسان در برابر شرايط نامناسب محيطی )به جز بام 
گنبدی و روزنه داِر آن كه برای نورگيری، از زمين بيرون مي زند( 

  - ايجاد راهروهای متعدد و فضای سربينه به عنوان رابط ميان 
فضای سرد بيرون و فضای گرم درون )تصوير 1-67(، برای كاهش 
تبادل حرارتی و محافظت از بدن برهنه و خيس انسان در برابر 

شرايط نامناسب محيطی
توليد يخ،  برای  بلند در سمت جنوب حوضچه  با ديواری  همراه 
)نوسان زياد دما بر اثر خشکی هوا، موجب يخ زدن اليه ي نازك 
آب موجود در حوضچه در شب های زمستان مي شود. وجود ديوار 
جنوبی، مانع از تابش آفتاب به اليه ي يخ شده و با تکرار اين فرآيند 
از سوی ديگر، قرار گرفتن مخزن در  يخ قطوری توليد می  شود. 
با كاه و  بلند آن، پوشاندن يخ ها  و  داخل زمين، پوشش خشتی 

تصوير 1- 61: زمستان نشين، تابستان نشين و زيرزمين

- ساخت آب انبار در داخل زمين با تهويه ي مناسب )تصوير 68-1(، 
اعماق زمين در  پايين تر بودن دمای هوا در  از خاصيت  )استفاده 
به  از فساد آب،  نگاه داشتن و جلوگيری  فصل هاي گرم و خنك 

كمك جريان دائمی هوا كه با استفاده از بادگيرها برقرار مي شود( 
- ساخت يخچال برای توليد و نگهداری يخ از زمستان تا تابستان 
پوشش  با   زمين  داخل  در  مخزنی   -1 شامل:   ،)69-1 )تصوير 
كم عمق  و  وسيع  2- حوضچه ای  يخ،  ذخيره سازی  برای  گنبدی 

تصوير 1- 62: استفاده از گودال باغچه به عنوان حياط مخصوص زيرزمين ها

تصوير 1- 63: فضای ارسی دار برای كاربرد دومنظوره در زمستان و تابستان

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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محبوس شدن هوا در داخل يخچال، عمر يخ های ريخته شده در 
داخل يخچال را افزايش مي دهد( 

 پهنه ی معماری خيلی گرم و نيمه مرطوب
آخرين پهنه ی معماری، پهنه ی خيلی گرم و نيمه مرطوب است 
)تصوير 1-70( كه دشت های جنوب شرقی و بخشی از منطقه ی 

جازموريان را پوشش می دهد. 

و  بيش تر  رطوبت  گرم و خشك  مناطق  به  نسبت  منطقه  اين 
نسبت به مناطق گرم و مرطوب، رطوبت كم تری دارد و دمای آن 
در تابستان به باالی 45 تا 50 درجه نيز می رسد، در حالی كه 
در مناطق گرم و خشك دمای تابستانی بيش تر از40 تا 45 درجه 
نمی شود. بنابراين مشکالت اين منطقه، تابستان های بسيار گرم و 

تصوير 1- 64: پنجره های متعدد رو به خرداقليم هاي مناسب ايجاد شده 
در فضاي حياط

تصوير 1- 65: سايبان های مختلف

تصوير 1- 66: احداث حمام در عمق زمين

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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طوالنی، رطوبت نسبتاً زياد، بادهای گرم تابستانی همراه با غبار و 
تابش بسيار شديد خورشيد است )تصوير 71-1(. 

روش هايی كه برای مقابله با اين مشکالت مطرح شده عبارت است از:
- طراحی حياط های مركزی كوچك )تصوير 1-72(، به دليل نياز 

به سايه اندازی بيش تر ديوارها و عدم نياز به سطوح وسيع آب و 
گياه، به دليل رطوبت باالی محيط و عدم كارآيی برودت تبخيری

- طراحی بافت فشرده و متراكم )تصوير 73-1(
- پيش بينی معابر باريك و تا حد ممکن سرپوشيده )تصوير 74-1(

تصوير 1- 68: آب انبار و بادگير های آن

تصوير 1- 67: مسير طوالنی و پرپيچ و خم ميان سربينه و گرمابه

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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تابستان نشين  فضای  به  ساختمان  غالب  بخش  تخصيص   - 
)تصوير 75-1(

تکميل فضای تابستان نشيِن طراحی شده  روی سطح زمين با اضافه 
 -1  :)76-1 )تصوير  زير زمين  در  تابستان نشين  فضای  دو  كردن 
زيرزمين معمولی به نام »شبستان« )تهويه و نورگيری با استفاده 
بسيار عميق )حدود 7  زيرزمين  به حياط( 2-  رو  پنجره های  از 
و  )تهويه  »شوادان«  نام  به  زمين(  سطح  از  پايين تر  متر   10 تا 

تصوير 1- 69: ساختمان يخچال

تصوير 1- 70: پهنه ی خيلی گرم و نيمه مرطوب

تصوير 1- 71: وضعيت جغرافيايی پهنه ی خيلی گرم و مرطوب

تصوير 1- 72: حياط مركزی كوچك

سازگاري سرپناه هاي بومي با اقليم هاي مختلف ايران
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شهرهايی  در   - حياط  به  متصل  عمودی  كانال های  از  نورگيری 
مانند دزفول اين كانال ها به پشت بام يا  كوچه متصل می شوند - و 
كانال های افقی متصل به ديواره ی رودخانه و از مسير راه پله كه به 

حياط وصل می شود( 
- استفاده از فضاهای باز )تصوير 77-1(

- استفاده از ايوان و مهتابی در اوايل صبح و بعدازظهر، و پشت بام 
در شب )تصوير 78-1(

 جمع بندی
مي توان  اقليم،  هر  ويژگي هاي  و  اقليمي  مشکالت  شناخت  از 
به عنوان يك مزيت استفاده كرد، چراكه در گذشته همين دانش 
است.  انجاميده  اقليم  با  همساز  معماری  شاهکارهای  خلق  به 

تصوير 1- 73: بافت متراكم

تصوير 1- 74: معابر باريك و سرپوشيده

تصوير 1- 75: تابستان نشين وسيع- بخش اصلي خانه

جمع بندي

همچنين ثابت شده كه راهکارهاي هوشمندانه ی معماري اقليمي 
نيازمند فناوري پيچيده نيستند و سال های طوالنی بدون تخريب 
محيط زيست، می توان از آن ها بهره گرفت. دستيابی به چنين هدفی 
نيازمند آگاهی از شرايط محيط از يك سو و روش های بهره مندی از 

اين شرايط در معماری همساز با اقليم از سوی ديگر است.
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معماری  به  توجه  عدم  از  ناشی  مشكالت   
همساز با محيط

در اين بخش به بررسی آنچه از آغاز دوره ی مدرن و با تغيير سبك 
معماری در جهان و ايران اتفاق افتاد و مشکالت ناشی از آن، مانند 

مشکالت زيست محيطی و انرژی، خواهيم پرداخت. 

از مصرف بی رويه ی سوخت های  ناشی   مشكالت 
فسيلی

اصول  نکردن  رعايت  و  سو  يك  از  ساخت وساز  سبك  تغيير 
تامين  عدم  موجب  ديگر  سوی  از  جديد  سبك  در  آن  صحيح 
آسايش حرارتی در داخل ساختمان ها و به طبع مصرف روزافزون 
ذخاير  كاهش  بر  عالوه  امر  اين  است.  شده  فسيلی  سوخت های 
سوختی، موجب آلودگی هوا،  افزايش گازهای گلخانه ای، افزايش 
دمای جو، آب شدن يخ های قطبی، باال آمدن سطح آب اقيانوس ها 
و بسياری مشکالت ديگر شده است كه آينده ی زندگی روی كره ی 

زمين را با خطرات جدی مواجه می كنند. 

 وضعيت فعلی مصرف سوخت های فسيلی 
در حدود 70 درصد از انرژی مصرفی جهان، همچنان وابسته به 

تصوير 1- 77: حياط مركزی كوچك

تصوير 1- 76: شبستان و شوادان

مشكالت ناشي از مصرف بي رويه ي سوخت هاي فسيلي

تصوير 1- 78: ايوان و مهتابی
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سوخت های فسيلی است. از اواسط قرن بيستم، مشکالت ناشی از 
مصرف بي رويه ی اين سوخت ها آشکار شد، كه از مهم ترين آن ها 

خطر تمام شدن اين منابع ارزشمند است )تصوير 1-2(.
آلودگی محيط زيست نيز يك عامل بازدارنده ی ديگر است. همان طور 
كه در نمودار ديده می شود، با مصرف سوخت های فسيلی ساالنه 
در حدود 20 ميليون تن co2 وارد جو می شود كه بخشی از آن 

روندی خطی داشته است، در حالی كه از سال 2000 اين روند 
كاماًل به شکل صعودی در آمده است )تصوير 3-2(.

يکی از پيامدهای اين افزايش دما، آب شدن يخ های قطبی است. با 
باال آمدن سطح آب اقيانوس ها، مشکالت متعددی مانند، فرو رفتن 
بسياری از كشورها در آب، كاهش منابع آب آشاميدنی، افزايش 
طوفان ها و سونامی ها، تابستان های بسيار گرم و زمستان های بسيار 

تصوير 2- 1: وضعيت كنونی مصرف سوخت های فسيلی

به كمك آب اقيانوس ها و بخشی توسط درخت ها پاكسازی می شود، 
ولی نيمی از آن، بر بار آلودگی جو زمين می افزايد )تصوير 2-2(.

ارمغان  به   21 قرن  بشر  برای  را  بسياری  خطرهای  مسئله  اين 
آورده است. از بارزترين اين خطرها كه در بيش تر نقاط جهان به 
چشم می خورد، افزايش دمای كره ی زمين بر اثر افزايش گازهای 
 ،co2 گلخانه ای است. از 400 سال پيش به اين طرف، افزايش گاز

تصوير 2- 2: تاثير مصرف سوخت های فسيلی در آلودگی محيط زيست

تصوير 2- 3: تأثير مصرف سوخت های فسيلی بر افزايش گازهای 
گلخانه ای و گرم شدن كره ی زمين

سرد در انتظار كره ی زمين است. می توان گفت كه زمين در حال 
حاضر نيز با بخشی از اين مشکالت مواجه است و تداوم آن ها باعث 
تخريب محيط زيست، از ميان رفتن تمدن ها، مرگ ومير انسان ها، 
نابودی حيوانات و گياهان، آتش سوزی جنگل ها، توسعه ی بيابان ها 
و بسياری مشکالت جدی ديگر خواهد شد. پيش بينی دانشمندان 
نشان می دهد كه در صورت ادامه ی اين روند، امکان زندگی روی 
كره ی زمين تا سال 2100 از ميان خواهد رفت، چراكه كشاورزی 
غيرممکن می شود، وسعت بيابان ها افزايش می يابد و از منابع آبی 
كاسته می شود، تا جايی كه بشر قادر به تامين غذا از زمين نخواهد 
بود. در حال حاضر دمای سطح زمين، 0/7 درجه ی سانتي گراد 

باالتر از مرحله ی قبل از عصر صنعت است )تصوير 4-2(. 
اين  بر  دانشمندان  همه ی  مشکالت  اين  بروز  از  جلوگيری  برای 
عقيده اند كه بايد 2 درجه از دمای كره ی زمين كاسته شود. برای 

چنين كاهشی، تمهيدات بسياری بايد انديشيده شود. 
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انرژی سال 86، نشان  بر اساس ترازنامه ی  ايران  بررسی وضعيت 
می دهد كه در دوره های 1680 تا 1860، 1660 تا 2000 و 2000 
تا 2006، تقريباً همواره روند مصرف انرژی در ايران سه برابر مصرف 

جهانی بوده است، كه بايد كنترل و بهينه شود )تصوير 5-2(. 

تصوير 2- 4: روند افزايش دمای زمين

 ضرورت کاهش مصرف سوخت های فسيلی
دو  فسيلی،  سوخت های  مصرف  كاهش  درباره ی  حاضر  حال  در 
جايگزين  انرژی های  از  استفاده  اول  دارد:  وجود  اساسی  ديدگاه 
انرژی  جمله  از  تجديدپذير  انرژی های  و  هسته ای  انرژی  مانند، 
بهينه سازی  دوم  و  زمين گرمايی  و  جاری  آِب  امواج،  باد،  آفتاب، 
مصرف سوخت كه با افزايش بازده تجهيزات و جلوگيری از اتالف 

انرژی امکان پذير است. 
برآوردها نشان می دهند كه تا سال 2000، فقط 4 درصد از مصرف 

انرژی جهان متکی بر انرژی های تجديدپذير بوده است. اين آمار 
تا آن زمان هنوز  انرژی،  از اين منابع  نشان می دهد كه استفاده 

جايگاه خود را به دست نياورده بود )تصوير 6-2(. 
برای مثال، در حال حاضر استفاده از سيستم های فتوولتائيك در 
بسياری از كشورهای جهان رواج دارد، در حالی كه ايران گام های 
اوليه ی خود را در اين راستا برمی دارد. بهره برداری از انرژی باد نيز 
در ايران، محدود به يك يا دو سايت مانند سايت منجيل است و تا 
زماِن مصرِف روزمره ی اين انرژی هنوز فاصله ی زيادی باقی است. 
برای بهينه سازی مصرف انرژی در جهان، اقدامات بسياری انجام 
توليدكننده ی  كه  از صنعت  بخشی  در  نيز  ايران  در  است،  شده 
زمينه  اين  در  تالش هايی  است،  ساختمانی  مصالح  و  تجهيزات 
صورت گرفته، ولی در بخش طراحی معماری، توجه كافی به اين 
مسئله نشده است. روشن است برای بهينه سازی مصرف انرژی در 
از  می توان  مناسب،  تجهيزات  بر ساخت  عالوه  بخش ساختمان، 

معماری همساز با محيط نيز استفاده كرد. 
برای جلوگيری از اتالف انرژی بايد: 1- بازده تجهيزات را با استفاده 
داد.  افزايش  مدرن  فناوری های  بر  تکيه  با  و  علمي  روش های   از 

2- به كمك بهينه سازي مصرف، از اتالف انرژي جلوگيري كرد.
در حال حاضر، تنها 15 درصد از انرژي مصرفی تجهيزات به صورت 
بهينه مورد استفاده قرار می گيرد و بقيه ی آن تلف مي شود. برای 
استفاده از انرژی های تجديدپذير در معماری، دو روش وجود دارد: 
روش فعال كه با استفاده از تجهيزات و با تبديل انرژی امکان پذير 

تصوير 2- 6: انواع انرژی های مصرف شده در جهان

مشكالت ناشي از مصرف بي رويه ي سوخت هاي فسيلي

تصوير 2- 5: ميزان مصرف انرژی در ايران و جهان

7

6

5

4

3

2

1

0
دوره 1990-1980دوره 2000-1990دوره 2000-2006

ايران
جهان

النه
سا

د 
رش

خ 
 نر

سط
متو

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف نهايي انرژي در ايران و جهان

سال

هسته اي 8 %

زغال سنگ 22 %

گاز طبيعي 23 %

نفت 39 %

% 4
% 4

منابع مصرف انرژي تا سال 2000

انرژي هاي تجديدپذير 
غيربرق آبي

انرژي برق آبي

لی
سي

ی ف
ت ها

وخ
 س

رف
مص

ثر 
ر ا

ما ب
ش د

زاي
0/9اف

0/6

0/3

0/0

-0/3

1900 1920 1940 1960 1980 2000

مجموع تغييرات دما
تغييرات دما بر اثر پديده های طبيعی

تغييرات دما بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای

0/7 OC



29

است، برای مثال انرژی خورشيدی به برق تبديل می شود و از برق 
استفاده می شود. برای اين منظور در قسمت های مختلف جهان 
از كلکتورهای خورشيدی1، آبگرمکن های خورشيدی، توربين های 
از  نيز  ايران  در  می شود.  استفاده  ديگر  مشابه  تجهيزات  و  بادی 
غيرفعال  روش  ديگر،  روش  می شود.  استفاده  مشابهی  تجهيزات 
است كه در واقع بدون بهره گيری از تجهيزات مکانيکی، به تعديل 
انرژی های  از  استفاده  و  مناسب  به كمك طراحی  اقليمی  شرايط 

تجديدپذير می پردازد. 

 سهم بخش ساختمان در مصرف سوخت های فسيلی
در  انرژی،  مصرف  بهينه سازی  در  طراحی  اهميت  اثبات  پی  در 
آمريکا موجی به نام »موج معماری 2030« به وجود آمده است كه 
معمار معروفی به نام ادوارد مزريا از رهبران آن است. هدف اين 
انجمن شناسايی و معرفی راهکارها و دستاوردهای مناسب برای 
طراحی اقليمی است. طبق برآورِد اين انجمن در آمريکا 48% از 
ديگر،  عبارت  به  دارد.  تعلق  ساختمان  بخش  به  مصرفی  انرژی 
توليدشده،   co2 از  بخشی  و  مصرف شده  فسيلی  انرژی  از  نيمی 
مسئوليت  نشان دهنده ی  آمار  اين  است.  ساختمان  بخش  سهم 
دارد  قرار  ساختمان  بخش  فعاالن  عهده ی  بر  كه  است  سنگينی 

)تصوير 7-2(.

از  بيش  برق  انرژی  كه  نشان می دهد  انجمن  اين  ديگر  بررسِی   
ساير انواع انرژی در آمريکا مصرف می شود و 76% برق توليد شده 
در نيروگاه ها در بخش ساختمان، 23% در بخش صنعت و 1% در 

بخش حمل ونقل مورد استفاده قرار می گيرد )تصوير 8-2(.

تصوير 2- 7: سهم بخش ساختمان در مصرف سوخت های فسيلی و 
توليد دي اكسيد كربن

تصوير 2- 8: مصرف برق در بخش های مختلف آمريکا

تصوير 2- 9: مصرف سوخت هاي فسيلی در بخش های مختلف ايران

طبق برآورِد ترازنامه ی انرژی سال 86، در ايران، از سال1380 تا  
1386، بيش ترين مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل ونقل 
و پس از آن در بخش ساختمان )خانگی، تجاری و عمومی( بوده 

است )تصوير 9-2(. 
در قسمت فرآورده های گاز طبيعی نيز بخش ساختمان بيش ترين 
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قابل مالحظه ای از فشار وارد بر شبکه ی برق كاست. 
از طرف ديگر، می توان گفت كه بخش ساختمان سهم بزرگی در 
آلودگی كره ی زمين، تشديد پديده ی گلخانه ای و خطرات ناشی 

از آن دارد )تصوير 13-2(.                

تصوير 2- 10: مصرف گاز در بخش های مختلف ايران

تصوير 2- 11: مصرف برق در بخش های مختلف ايران

ساختمان  يك  رفاهی  امکانات  از  يك  هر  سهم   ،12-2 نمودار 
معمولی را در مصرف سوخت هاي فسيلی نشان می دهد )تصوير 
2-12(. در چنين ساختمانی، 12 درصد انرژی صرف سرمايش، 
درصد   13 گرمايش،  صرف  درصد   47 تهويه،  صرف  درصد   14
رايانه،  از  از آن صرف استفاده  تنها 14 درصد  صرف روشنايی و 
تامين آب گرم و ساير موارد مصرف می شود. بنابراين 86 درصد 
كه  می شود  مواردی  صرف  معمولی  ساختمان  يك  در  انرژی 
انرژی های  و  محيط  با  همساز  معماری  از  بهره گيری  صورت  در 
طبيعی، به راحتی قابل تامين است و به اين ترتيب می توان تا حد 

تصوير 2- 12: مصرف سوخت هاي فسيلی در بخش های مختلف يك ساختمان 
معمولی

 آمار به دست آمده در سال 2006 نشان می دهد كه سهم ايران 
در توليد دی اكسيدكربن، در مقايسه با معدل كل جهان، تقريباً 
در تمام بخش ها بيش تر از متوسط جهانی است. يعنی به همان 
نسبت كه انرژی فسيلی بيش تری مصرف شده، آلودگی بيش تری 
نيز توليد شده است. نکته ی مهم ديگری كه مطرح شده اين است 
كه توليد دی اكسيدكربن در كشورهای صنعتی در بخش صنعت 
اتفاق افتاده، در حالی كه در ايران بيش ترين توليد دی اكسيدكربن 

در بخش ساختمان و حمل ونقل رخ داده است )تصوير 14-2(.
ميان  در  كه  می دهد  نشان   86 سال  در  شده  برداشت  آمار 
بخش های مختلف، بخش ساختمان با 28 درصد، بيش ترين سهم 

تصوير 2- 13: سهم بخش ساختمان در آلودگی كره ی زمين
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مصرف را به خود اختصاص داده است )تصوير 10-2(. 
بخش صنعت  از  ساختمان  بخش  نيز  برق  مصرف  ميزان  نظر  از 
پيشی گرفته و در كل، بيش تر اين ميزان صرف تامين روشنايی، 

گرمايش و سرمايش می شود )تصوير 11-2(.

مشكالت ناشي از مصرف بي رويه ي سوخت هاي فسيلي
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را در انتشار گازهای آالينده و گلخانه ای به خود اختصاص داده 
است و بخش نيروگاهی در جايگاه دوم قرار دارد )تصوير 15-2(.

 نمودار هشداردهنده ی ديگری كه در اين جا ارائه می شود، روند 
تغيير انتشار گاز دی اكسيدكربن را از سال 1350 تا 1386 نشان 
می دهد، كه از كم تر از ساالنه 20 ميليون تن به 500 ميليون تن 

می شوند، به اين ترتيب فرصت بسيار خوبی در اختيار معماران و 
سازندگان بخش ساختمان قرار خواهد گرفت تا برخی مالحظات 
محيطی را در طراحی لحاظ كنند و اصالحات الزم را به عمل آورند 

)تصوير 17-2(. 

تصوير 2- 14: سهم بخش های مختلف در توليد گاز كربنيك در ايران و جهان

در سال رسيده و سهم بخش ساختمان در اين نمودار باز همان 
يك به سه است. اين مسئله اهميت بخش ساختمان و مسئوليت 

سنگين فعاالن اين حوزه را نشان می دهد )تصوير 16-2(.

مصرف  کاهش  در  محيط  با  همساز  معماری  نقش   
سوخت های فسيلی و جلوگيری از تخریب محيط زیست 
ديگر ديدگاه مطرح شده از سوی انجمن معماران 2030، آن است كه 
تا 30 سال پس از سال 2000، در آمريکا و احتماالً در بسياری نقاط 
ديگر جهان، سه چهارم ساختمان های موجود بازسازی يا نوسازی 

تصوير 2- 15: سهم بخش های مختلف در توليد گازهای آالينده

تصوير 2- 16: سهم بخش های مختلف در انتشار دي اكسيدكربن

تصوير 2- 17: وضعيت نوسازی يا بازسازی ساختمان ها در 
آمريکا )هر 100 فوت مربع تقريباً معادل 9 متر مربع است.(
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اهداف  كه  كرده  تدوين  را  منشوری  انجمن،  اين  راستا  اين  در 
انجمن در آن ذكر شده است. از موارد طرح شده در اين منشور آن 
است كه طراحی و اجرای تمام ساخت وسازهای جديد، طرح های 
توسعه و بازسازی ها، از زمان تهيه ی منشور بايد به گونه ای باشد 
در  يابد.  كاهش  نصف  به  آن ها  در  نياز  مورد  فسيلی  انرژی  كه 
درصد،   40 به   2010 سال  تا  بايد  كاهش  اين  بعدی  گام های 
يعنی  برسد،  درصد  به صفر  تا 2030  و  درصد  به 10  تا 2025 
انرژی مصرف  به  نيازی  نبايد  ديگر  ساختمان ها  زمان  آن   تا 
 داشته باشند. در واقع به همين دليل است كه اين گروه نام خود را 
انجمن معماران 2030 نهاده و پيشنهاد كرده است كه در مدارس 
و  معماران  آگاهی  و  شود  برگزار  دوره هايی  ساختمان،  تخصصی 
حل  )به صورت  كارگاهی  برنامه های  قالب  در  حوزه،  اين  فعاالن 
با  ساخت،  و  طراحی  رابطه ی  از  مشکالت(،  با  مقابله  و  مسئله 
كه  است  آن  دوره هايی  چنين  دست آورد  يابد.  افزايش  طبيعت 
طراح به هنگام طراحی، به طور خودآگاه و علمی مسايل محيطی 
را در طرح هايش در نظر گرفته و كاهش مصرف انرژی را از طريق 
جسم ساختمان محقق می سازد. در چنين طراحی هايی استفاده 
از انرژی های تجديدپذير به كاربرد يك سلول فتوولتائيك يا يك 
در  سنتی  معماری  همانند  بلکه  نمی شود،  محدود  بادی  توربين 
جسم ساختمان مطرح می شود. اين گروه معتقد هستند كه بعد 
آموزشی  بايد دوره های  نيز  آكادميك  پايان دوره ی تحصيالت  از 
بخش  با  كه  كسانی  و  مهندسان  اطالعات  و  يابند  ادامه  مشابه 
ارتباط هستند به روز شده تا در دنيای واقعی نيز  ساختمان در 

مورد استفاده قرار گيرد.
مهم ترين پيشنهادات منشور انجمن معماران 2030 براي كاهش 

گازهاي گلخانه اي در بخش ساختمان، عبارت است از:
- طراحی و اجرای تمام ساخت وسازهای جديد، طرح های توسعه 
و بازسازی ها، بايد به گونه ای باشد كه انرژی فسيلی مورد نياز در 

آن ها به نصف كاهش يابد. 
- اين كاهش بايد تا سال 2010 به 40 درصد، تا 2025 به 10 

درصد و تا 2030 به صفر درصد برسد. 

- در مدارس تخصصي بخش ساختمان، دوره های اجباري يك ساله 
برگزار شود و در قالب برنامه هاي كارگاهي، خالقيت دانش پژوهان 
برای رفع مشکالت پيش آمده از قبيل تغييرات اقليمي ارتقاء داده 
شود. هدف از اين برنامه ی آموزشی فهم بهتر رابطه ی بين طراحي 

و طبيعت در همه ی حوزه های مربوطه است. 
- به منظور كاهش مصرف انرژي در بدنه ی ساختمان، برنامه هاي 
انجمن  مانند  مربوطه،  انجمن هاي  و  مراكز  سوِی  از  آموزشي 
انرژي مصرفِي بدنه ی  به  برگزار و دانش مربوط  معماري آمريکا، 

ساختمان، به مجموعه ی تخصصي معماري اضافه شود. 

معماری  در همسازی  اقليمی  سازوکار طراحی   
با محيط 

هدف از طراحی اقليمی، از يك سو صرفه جويی در مصرف انرژی 
با كاهش انرژی مصرفی در بدنه ی ساختمان است كه به كمك آن 
می توان به معماری بومی نزديك شد و از روش های ساخت وساز 
مردم بومی هر منطقه، استفاده كرد، و از سوی ديگر می توان با 
استفاده از انرژی های تجديدپذير و طبيعی شرايط آسايش داخل 
ساختمان، مانند گرمايش، سرمايش، تهويه و روشنايی را به صورت 
طبيعی تامين كرد. بنابراين دو هدف در طراحی همساز با محيط 
بررسِی  و  بومی  طراحی  روش های  با  آشنايی  اول،  دارد:  وجود 
انرژی های  از  بهره گيری  دوم،  و  طراحی  در  آن ها  به كارگيرِی  و 
سرمايش،  گرمايش،  برای  فسيلی  انرژی های  به جای  تجديدپذير 

تهويه و تامين روشنايی ساختمان. 
برای آشنايِی بيش تر با سازوكار طراحی همساز با اقليم می توان 
از نمودار2-18 استفاده كرد )تصوير 2-18(. در اين نمودار، محور 
قائم عوامل متغير اقليمی مانند دما، بارندگی، يخبندان، رطوبت 
و باد و محور افقی شرايط آسايش را نشان می دهد. همانطور كه 
مشاهده می شود، شرايط طبيعی فاصله ی زيادی از شرايط آسايش 
دارند. نقش طراحی همساز با محيط آن است كه اوالً در طراحی 
به  گام  يك  را  آن ها  و  كنترل  را  شرايط  ساختمانی  مجتمع های 
اقليم  كنترل  با  ترتيب  اين  به  تا  كند  نزديك تر  آسايش  شرايط 

سازو کار طراحي اقليمي در همسازي معماري با محيط



33

در  مدرن  دوره ی  ابتدای  در  شهری  ساخت وسازهای   
ایران

در ابتدای  اين دوره )دوران پهلوی اول و دوم(، اگرچه شيوه های 
ايران منسوخ شده و معماری مدرن رواج  سنتی ساخت وساز در 
نشان دهنده ی  كه  را  آثاری  می توان  هم  هنوز  ولی  بود،  يافته 
اين دوران يافت.  بناهای  با محيط هستند در  همسازی معماری 
معماری شهرهای  از  نمونه هايی  به بررسی  بيش تر  اطالعات  برای 
به  رو  خانه ها  بيش تر  دوره،  اين  در  می پردازيم.  تهران  و  گرگان 
 جنوب يا جنوب شرقي )يعني جهت مناسب از نظر دريافت آفتاب 

وكنترل بادهاي مزاحم( ساخته می شدند )تصوير 19-2(. 
محلی، مصرف سوخت هاي فسيلی، بهينه شود و ثانياً با استفاده از 
كنترل كننده های ساختمانی در طراحی و ساخت تك ساختمان ها، 
شرايط آن ها را نيز به شرايط آسايش نزديك تر كرده و گام بلند 
ديگری در جهت كاهش مصرف سوخت هاي فسيلی بردارد. قدم 
آخر برای ما انسان های امروزی كه آستانه ی تحمل پايينی داريم، 
آن است كه برای رفع اختالفات ناچيز موجود در سطح خرداقليم 
بهره گيری  مانند  فعال  روش های  )به  تجديدپذير  انرژی های  از 
راه اندازی  برای  و  بادی(  توربين های  يا  فتوولتائيك  از سلول های 
تجهيزات مکانيکی از سوخت هاي فسيلی، استفاده كنيم. به اين 
در  آن كه  به جای  و  می يابد  كاهش  انرژی  مصرف  ميزان  ترتيب 
باشند،  روشن  كولرها  آبان   15 تا  ارديبهشت   15 از  تهران  شهر 
زمان استفاده از آن ها تنها به دو سه ساعت از نيم روز، از خرداد تا 
شهريور كاهش می يابد. در زمستان نيز اگر از انرژی خورشيدی 
به خوبی استفاده شود و بادهای سرد كنترل شوند، می توان روشن 
يا  كرد  محدود  از شب  ساعاتی  به  را  گرمايشی  تجهيزات  كردن 

طول دوره ی استفاده از آن ها را به حداقل رساند. 

 بررسی ميزان همسازی معماری ايران با محيط 
)از ابتدای دوره ی مدرن تا کنون(

ورود  و  صنعتی  انقالب  از  بعد  آنچه  بر  مروری  قسمت  اين  در 
معماری مدرن تا كنون بر ايران گذشته است، خواهيم داشت.

تصوير 2- 19: جهت گيری بافت رو به جنوب و جنوب شرقی

يك  در  واقع  گرگان،  شهر  در  ساله   40 ساختمانی  اول  نمونه ی 
بافت رو  بنا در يك  اين  بافت نيمه متراكم است )تصوير 20-2(. 
از نظر  اين شهر( قرار گرفته است.  به جنوب )بهترين جهت در 
پالن  آن كه  وجود  با  پالن،  در  داخلی  فضاهای  استقرار  نحوه ی 
چنداليه شده است )در اقليم منطقه ی خزری بيش تر ساختمان ها، 
سنتی و يك اليه هستند تا باد به راحتی در ساختمان جريان يابد(، 
به دليل وجود ارتباط ميان فضاها، تهويه ی اتاق ها به صورت طبيعی 
تامين می شود. همچنين باز بودن ساختمان از سه طرف، امکان 
تامين روشنايی و تهويه ی مناسب را فراهم می كند، بنابراين اين 

ساختمان تا حدود زيادی با محيط زيست خود هماهنگ است. 
در نمونه ی دوم، از نظر نحوه ی استقرار فضاهاي داخلي در پالن، 
فضاها چنداليه هستند )تصوير 2-21(. نورگيري اصلي از شمال 

تصوير 2- 18: عوامل بالقوه در تنظيم شرايط اقليمی
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پنجره ی  و  پاسيو  طريق  از  خانه،  ميانِی  قسمت  است.  جنوب  و 
اين  بنابراين  دارد.  غيرمستقيم  تهويه ی  و  نورگيري  زيرسقفي، 

ساختمان نيز نسبتاً با محيط خود همساز است.
در بازسازي هاي انجام شده در برخي از خانه ها، جداره هاي داخلي تا 
حد ممکن حذف شده و فضاهاي نشيمن، پذيرايي و آشپزخانه، به 
يکديگر باز شده اند )تصوير 2-22(. به اين ترتيب امکان نورگيري و 

تهويه ی مناسب در بخش های ميانی خانه فراهم شده است.  

در نقشه ی مسير خورشيِد نمونه ی باال، لکه ی تيره رنگ، روزهايی 
است  نياز  سايه  به  و  است  گرم  خيلی  هوا  كه  می دهد  نشان   را 
)تصوير 2-23(. لکه ی روشن نشان دهنده ی روزهايی است كه در 

تصوير 2- 20: بافت و پالن نمونه ی اول

تصوير 2- 21: پالن و مقطع نمونه ی دوم

تصوير 2- 22: بازسازی و مناسب سازی

بررسي ميزان همسازي معماري ايران با محيط
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فصل بهار، وجود آفتاب و در فصل پاييز، وجود سايه ضروری است. 
لکه ی سفيد نيز مربوط به فصل هاي سرد سال است كه وجود آفتاب 

ضروری است.
با مقايسه ی موقعيت حياط و نياز به نور و گرما با توجه به نمودار 
دليل  به  حياط،  نسبي  بودن  كوچك  وجود  با  خورشيد،  مسير 
ارتفاع كم ساختمان مقابل، پنجره هاي جنوبي و جنوب شرقي در 
زمستان از آفتاب خوبی بهره می برند. به عالوه پيش آمدگِي سقف، 
برای  مناسبي  سايبان  بارندگي،  برابر  در  نما  از  محافظت  ضمن 

فصل هاي گرم به شمار می آيد. 
را  آفتاب  از  استفاده  امکان  حياط،  به  مشرف  بزرگ  پنجره های 
فراهم می كنند، همچنين  داخلی،  فضاهای  برای  در فصول سرد 

تصوير 2- 23: تطابق نسبی وضعيت حياط با نيازهای اقليمی

می توان از فضای نيمه باز موجود در انتهای حياط، به شکل ايوان 
تابستان نشين در معماری سنتی، استفاده كرد )تصوير 24-2(. 

در اين دوره، در مجموعه های آپارتمانی نيز، كه دارای بيش از سه 
پيش بينی  بلوك ها  بين  مناسب  فاصله ی  هستند،  طبقه  چهار  يا 

شده است )تصوير 25-2(. 
در اطراف هر بلوك، خصوصاً در جبهه ی شمالي و جنوبي آن ها، 
فضاي باز كافي وجود دارد. بنابراين همه ی بلوك ها از آفتاب، نور 

و تهويه ی مناسب بهره می برند )تصوير 26-2(. 
در بافت اين مناطق، ساختمان ها نبايد فشرده و به هم چسبيده 
بين  هدف  اين  تامين  برای  است.  زياد  هوا  رطوبت  زيرا  باشند، 
باز در نظر  مناسب و زيِر آن ها فضای  ساختمان ها فواصل نسبتاً 

تصوير 2- 24: استفاده از پنجره ی آفتاب گير در زمستان و فضای 
نيمه باز در تابستان

تصوير 2- 25: تراكم و جهت گيری مناسب بافت

تصوير 2- 26: رعايت فاصله ی مناسب بين بلوك ها

بررسي ميزان همسازي معماري ايران با محيط



36

گرفته می شود تا امکان برقراری جريان هوا در زير و پيرامون آن ها 

تصوير 2- 27: پيش بينی فواصل مناسب بين ساختمان ها و طراحی فضای 
باز زير آن ها

به خوبی فراهم باشد )تصوير 27-2(. 
همان طور كه مشاهده می شود، در زير بلوك ها پيلوت وجود دارد 
)تصوير 2-28(. به اين ترتيب عالوه بر اين كه امکان گردش هوا 
در زير و اطراف بلوك ها فراهم می شود، سايه ی باد ايجاد شده در 
باد در  از جريان  استفاده  امکان  و  بلوك، كوچك شده  پشت هر 

تصوير 2- 28: تاثير پيلوت در برقراری بهتر جريان باد

تصوير 2- 29: امکان برقراری جريان هوا

تصوير 2- 30: كنترل آفتاب تابستان با استفاده از بالکن

بلوك هاي پشتی نيز فراهم می شود. 
با توجه به اين كه هر واحد مسکوني حداقل از دو جبهه ی شمالي 
و جنوبي با هواي آزاد در ارتباط است، امکان برقراري كوران هوا 

در آن ها وجود دارد )تصوير 29-2(. 
اگر جلوي پنجره هاي جنوبي بالکن مسقف وجود داشته باشد، با 

تصوير 2- 31: وسعت نسبتاً مناسب فضاهای نيمه باز
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توجه به اين كه در اين جبهه به سايبان افقي نياز است، مي توان 
جلوِی تابش مستقيِم آفتاب تابستان را گرفت و آن را كنترل كرد 

)تصوير 30-2(.
فضای  مجاورت  در  نيمه باز  فضاهاي  گرفتِن  قرار  محل  و  ابعاد 
نشيمن، به گونه ای است كه مي توان همچون گذشته از آن ها برای 

داده شده اند تا از جهت های جغرافيايِی شرق و غرب كنترل شوند 
و در عين حال از جهت های جغرافيايِی شمال و جنوب بهترين 

استفاده را )نور و آفتاب( ببرند )تصوير 33-2(.

 ساخت وسازهای سال های اخير در ایران 
از حدود 20 سال پيش تاكنون، تغيير قوانين، باال رفتن قيمت ها، 
افزايش ارزش زمين و بسياری عوامل ديگر، روند كلی ساخت وساز 

تصوير 2- 32: بهره گيری از جبهه های مناسب و كنترل جبهه های نامناسب

تصوير 2- 33: چيدمان شطرنجی برای استفاده از جبهه های شمالی و 
جنوبی و كنترل جبهه های شرقی و غربی

انجام بخشي از فعاليت هاي روزانه استفاده كرد )تصوير 31-2(.  
بلندمرتبه )نمونه ی اجرا شده در تهران(  آپارتمانی  در واحدهای 
نيز جهت مناسب رعايت شده و جبهه های نامناسب غرب و شرق 

به نوعی كنترل شده است )تصوير 32-2(. 
نظر  در  به گونه ای  ساختمان ها  بين  فاصله ی  نيز  مجموعه ها  در 
گرفته شده است كه واحدها از شمال و جنوب از نور و تهويه ی 
شطرنجی(،  )روش  ديگر  روشی  در  باشند.  برخوردار  مناسب 
بلوك ها به صورت يکی در ميان روی يك خط شرقی- غربی قرار 

تصوير 2- 34: انتخاب جهت نامناسب جنوب غربی برای تفکيکی ها

تصوير 2- 35: قرار گرفتن ساختمان رو به جبهه ی نامناسِب غرب كه با 
كج باران و سوز سرد همراه است
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را به سوی بی توجهی به مسايل محيطی پيش برده و در پی آن، 
مصرف سوخت های فسيلی را به ميزان قابل توجهی افزايش داده 
مانند  مکانی  در  شهرداری،  توسط  شده  ارائه  تفکيکی های  است. 
بادهای  به  رو  خانه ها  اصلی  جبهه ی  كه  است  به گونه ای  گرگان، 
زمستانی همراه با سوز سرد و كج باران قرار می گيرد و همين مسئله 

ندارد )تصوير 37-2(. 
در اين ساختمان ها، واحدهای رو به شرق و به خصوص رو به غرب، 
مجبورند برای جبران گرمای ناشی از آفتاب تابستان از سوخت های 
فسيلی استفاده كنند، در حالی كه آپارتمان های رو به شمال به طور 

كامل از آفتاب زمستان محروم هستند )تصوير 38-2(. 
فاصله ی بين ساختمان ها به قدری كم شده است كه با وجود قرار 
گرفتن بلوك ها رو به جنوب، فقط ساختمان اول می تواند از آفتاب 
استفاده كند و ساختمان های پشتی روی هم سايه می اندازند و از 

آفتاب محروم هستند )تصوير 39-2(.
فضاي بين بلوك ها، به دليل طوالني بودن بلوك ها در جهت شرق 

تصوير 2- 36: جهت گيری های متفاوت و مغاير

تصوير 2- 37: بی توجهی به تفاوت های اقليمی ميان جبهه های مختلف

)كه بيش تر در ساخت وسازهای سازمانی و دولتی مشاهده می شود( 
گامی در جهت دور شدن از همسازی با محيط است )تصوير 34-2(.
شدت اين مسئله گاهی تا حدی است كه حتي جبهه ی مناسِب رو 
به جنوب بسته و از جبهه های نامناسِب شرق و غرب )از نظر آفتاب 

و بادهاي سرد( برای نورگيري استفاده مي شود )تصوير 35-2(. 
بنا در ساختمان هاي  متأسفانه بی توجهی به جهت گيري مناسب 
مي خورد  به چشم  زياد  نوساز،  بخش هاي  در  به خصوص  مجاور، 

)تصوير 36-2(. 
يکسان  به طور  جبهه ها  همه ی  كنونی  نوساز  آپارتمان های  در 
طراحی می شوند و هيچ حساسيتی نسبت به جبهه ی غرب وجود 

تصوير 2- 38: انتخاب نامناسب جبهه های مختلف ساختمان برای استقرار 
واحدها و پنجره ها

تصوير 2- 39: عدم رعايت فاصله ی مناسب و عدم دريافت آفتاب در 
جبهه های بين بلوك ها
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تونل  اين  دو طرف  جبهه های  به  كه  سوز سردی  ديگر،  سوِی  از 
اين  از  ساختمان  گرمای  رفتن  دست  از  موجب  می كند  برخورد 
از حالت  جداره ها می شود. در چنين شرايطی ساختمان سريع تر 
معمول خنك می شود و در نتيجه در زمستان اتالف حرارت خيلی 

زيادی وجود خواهد داشت )تصوير 41-2(.
اين بلوك ها كه از آفتاب زمستان نيز محروم هستند، در مجاورت 

تصوير 2- 40: ايجاد تونل باد غرب ميان بلوك های ساختمانی

تصوير 2- 41: اتالف حرارت در ساختمان های مجاور تونل به دليل جريان 
بادهای سرد زمستانی

تصوير 2- 42: جهت و فاصله ی نامناسب بين بلوك ها و ايجاد تونل باد

و غرب و فاصله ی كم آن ها در جهت شمال و جنوب، به شکل تونِل 
با سرعت و شدت  باد  باد سرد غربی در می آيد و در نتيجه اين 
بيش تری در بين بلوك ها جريان مي يابد و عبور عابران پياده در 

زمستان به سختی انجام می شود )تصوير 40-2(.

تصوير 2- 43: عدم دريافت بادهای خنك در تابستان به دليل رعايت 
نشدن فاصله ی مناسب شمالی جنوبی

تصوير 2- 44: محروميت از آفتاب زمستان به دليل عدم تناسب مساحت 
حياط با ارتفاع ساختمان جنوبی

تصوير 2- 45: محروميت از نور آفتاب به دليل رعايت نکردن فاصله ی 
مناسب بين ساختمان ها
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تونل های هواي سرد، شرايط نامناسبي پيدا مي كنند )تصوير 42-2(. 
به دليل تراكم زياد بلوك ها در جهت های شمال و جنوب، در فصل 
تابستان امکان استفاده از باد مناسب )شمال و جنوب( وجود ندارد و 
بلوك ها در سايه ی باد يکديگر قرار مي گيرند. بنابراين اين بلوك ها نه 
در تابستان و نه در زمستان شرايط مناسبي ندارند )تصوير 43-2(. 
در  يکديگر  به  متصل  بلنِد  آپارتمان هاي  و  كوچك  حياط هاي 
مجموعه های آپارتمانی، امکان استفاده از آفتاب جنوب و كوران 

طبيعي هوا را از بين می برند )تصوير 44-2(.
قسمت هاي  هستند،  ارتباط  در  آزاد  هواي  با  طرف  يك  از  تنها 
مياني كاماًل كور می شوند و نور و تهويه ي آن ها بايد با استفاده از 

تجهيزات مکانيکی تامين شود )تصوير 47-2(. 
به شکل  را  زمين  كه  است  آن  گرگان  در  رايج  روش های  از  يکی 
صليبی تقسيم می كنند و 4 واحد آپارتمانی را در چهار گوشه ی 
تقسيم بند ی شده می سازند. در چنين شرايطی، قسمت ميانی زمين، 
بدترين موقعيت را دارد، زيرا نور فقط در اليه های بيرونی وجود دارد، 
نور شرق و غرب چندان مناسب نيست و بادهای سرد نيز از همين 
تخليه ی  برای  كه  عرضی  تهويه ی  روش،  اين  در  می وزند.  جهت 
رطوبت و نم در شهری مانند گرگان ضروری است، امکان پذير نيست 
بسيار  از فن های  )تصوير 2-48(. مگر آن كه در قسمت های كور، 

قوی كه مصرف برق بااليی دارند برای اين منظور استفاده شود.
فضاهاي  استقرار  نحوه ی  نظر  از  گفت،  می توان  زير،  مثال  در 
اصلي  فضاهاي  ولی  هستند.  چنداليه  فضاها  پالن،  در  داخلي 
مانند آشپزخانه، نشيمن و پذيرايي داراي فضاي مشترك هستند. 
خانه  مركزي  بخش  در  است  رطوبت  توليد  منبع  كه  آشپزخانه 
قرار دارد و از نور و تهويه ی طبيعي محروم است. در شهری مانند 
گرگان، چنين موقعيتی ممکن است باعث توليد كپك و پوسيدگی 

شود )تصوير 49-2(. 
در گذشته مردم در خانه ها روی زمين می نشستند و پنجره ها نيز 
تا سطح زمين )كف خانه( ادامه داشتند )پنجره های قدی(. به اين 
ترتيب وقتی پنجره ها باز می شدند، كوران هوای خنك در ارتفاعی 
برقرار می شد كه افراد می توانستند به خوبی از آن بهره مند شوند. با 

تصوير 2- 46: عدم كارآيی فضاهای نيمه باز به دليل ابعاد كوچك آن ها

در آپارتمان هاي جديد، پنجره هاي جنوبي، به خصوص در طبقات 
پايين تر، به دليل كوچك بودن حياط و بلند بودن خانه هاي مقابل 
كنند  استفاده  آفتاب  از  نمی توانند  زمستان  در  و  می شوند  كور 

)تصوير 45-2(. 
در شهر گرگان فضاهای نيمه باز از اهميت بسياری برخوردار هستند 
و نيمی از سال هوا به قدری مطبوع است كه به راحتی می توان زير 
سايبان يا در بالکن زندگی كرد. در خانه هاي آپارتماني، فضاهاي 
نيمه باز، بالکن هاي كوچکي هستند كه رو به شمال يا جنوب قرار 
می گيرند. در بخش هاي نوساز، بالکن ها آن قدر كوچك هستند كه 
نمی توان از آن ها به عنوان فضايی برای زندگی استفاده كرد و تنها 

نقش انباری را ايفا می كنند )تصوير 46-2(.
اگر واحدهاي مسکوني از دو طرف با هواي آزاد در ارتباط باشند، 
بيش تر  آن ها  مياني  قسمت هاي  در  هوا  كوران  برقراري  امکان 

خواهد بود. 
قرار می گيرند و  به پشت يکديگر  در شرايطي كه واحدها پشت 

تصوير 2- 47: مقايسه ی ساختمان دو طرف باز با ساختمان يك طرف باز

بررسي ميزان همسازي معماري ايران با محيط



41

تصوير 2- 49: قرار دادن فضاهای رطوبت زا در كنج های بدون پنجره ی تصوير 2- 48: تقسيم بندی نامناسب واحدها
ساختمان

فرهنگ نشستن  بيش تر شهرستان ها مردم  در  آن كه هنوز  وجود 
روی زمين را حفظ كرده اند، پنجره ها در ارتفاع 70-60 سانتي متری 
كف ساخته می شوند و در نتيجه جريان هوا باالتر از كف اتاق برقرار 

می شود و امکان بهره گيری از آن وجود ندارد )تصوير 50-2(.
بحث مهم ديگر بی توجهی به انتخاب صحيح مصالح است كه باعث 
می شود  ساختمان  مفيد  عمر  كاهش  و  جداره ها  سريع  تخريب 

)تصوير 51-2(. 

 نمونه های همساز با محيط در معماری معاصر
ساخت وسازهای  كيفيت  از  اخير  سال های  در  آن كه  وجود  با 
متداول )از نظر همسازی با محيط( به ميزان قابل توجهی كاسته 
شده است، نمونه هايی را نيز می توان يافت كه با وجود پيروی از 
الگوهای مدرن، سازگاری محيطی نيز در آن ها تا حدودی رعايت 
شده است. نمونه ای كه در اين جا به بررسی آن پرداخته می شود، 
مجتمع خانه گستر در خيابان عدالت گرگان است )تصوير 52-2(.

بررسي ميزان همسازي معماري ايران با محيط



42

در اين مجتمع، فاصله ی بين دو بلوك امکان كوران شرقي- غربي 
و وجود پيلوت در زير ساختمان نيز امکان برقراري جريان هواي 

شمالي- جنوبي را ميسر می كند )تصوير 53-2(. 
در اطراف اين بلوك ها از نظر وضعيت كوران طبيعي هوا، شرايط 
ساختمان هاي  با  آن ها  فاصله ی  زيرا  دارد،  وجود  مناسبي  نسبتاً 
همسايه كافی است و امکان برقراري كوران شمالي- جنوبي وجود 

دارد )تصوير 54-2(.

تصوير 2- 50: مقايسه ی پنجره های قدی و نيمه وقتی از زمين برای 
نشستن استفاده می شود

تصوير 2- 51: استفاده ي نادرست از مصالح

تصوير 2- 52: جهت گيری مناسب و رعايت فاصله ی الزم

تصوير 2- 53: پيش بينی پيلوت و فاصله ی مناسب بين ساختمان ها برای 
استفاده از جريان هوا

تصوير 2- 54: طرح و فاصله ی مناسب

از  حدودي  تا  مختلف  جبهه هاي  در  پشتی،  بلوك  اول  طبقات 
آفتاب مناسب زمستان برخوردار هستند. بخش رو به جنوب اين 
بلوك در نيم روز تابستان آفتاب ناخواسته دريافت مي كند، ولي در 
عوض در زمستان، به جز چند ساعتي در صبح، از آفتاب مناسبی 

برخوردار است )تصوير 55-2(. 
بخش رو به جنوب شرقي بلوك پشتی در صبح هاي تابستان آفتاب 
ناخواسته دريافت می كند كه چندان آزاردهنده نيست. اين بخش 
چند  عصرها  ولی  است،  محروم  آفتاب  از  زمستان  صبح هاي  در 
 ساعتی آفتاب می گيرد. در طبقات باالتر وضعيت اين بخش بهبود 

يافته و تقريباً تمام روزهای زمستان آفتاب دارد )تصوير 56-2(.
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تصوير 2- 55: طرح مناسب برای استفاده از آفتاب زمستان و تا حدودی 
نامناسب برای تابستان

تصوير 2- 56: وضعيت بخش رو به جنوب شرقِی بلوك پشتی

تصوير 2- 57: وضعيت بخش رو به جنوب غربِی بلوك پشتی

بخش رو به جنوب غربي بلوك پشتی از لحاظ آفتاب گيری وضعيت 
مناسبي ندارد. اين بخش در روزهاي تابستان، يعني در گرم ترين 
نيم روز  در  و  می كند  دريافت  ناخواسته  آفتاب  سال،  روزهای 
زمستان از آفتاب محروم است و تنها در هنگام صبح و عصر آفتاب 
دارد. طبقات باالتر در زمستان ها آفتاب بيش تري دريافت می كنند 

و از ساعات سايه دار آن ها كاسته می شود )تصوير 57-2(. 
جبهه هاي رو به شمال شرقي، صبح ها آفتاب دارند )تصوير 58-2(. 
جبهه هاي رو به شمال غربي عصرها آفتاب دارند )تصوير 59-2(. 

در طبقات  به خصوص  غربي،  غربي/جنوب  به شمال  رو  اتاق های 
باالتر، در تابستان و زمستان، از ظهر تا عصر آفتاب كامل دريافت 
تا  از صبح  به شمال شرقي/جنوب شرقي،  رو  اتاق های  می كنند. 

ظهر آفتاب می گيرند )تصوير 60-2(. 
فضاهايي كه در يك جبهه پنجره دارند، مي توانند در ساعت هاي 

تصوير 2- 58: وضعيت جبهه های رو به شمال شرقی

تصوير 2- 59: وضعيت جبهه های رو به شمال غربی

تصوير 2- 60: وضعيت اتاق های رو به شمال غربی و شرقی و جنوب غربی 
و شرقی
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خاصي از روز از آفتاب آن جبهه بهره ببرند. پنجره هاي جنوبي و 
جنوب شرقي از صبح تا عصر، پنجره هاي شرقي به هنگام صبح و 
پنجره هاي غربي به هنگام عصر آفتاب مستقيم دارند )تصوير 61-2(. 

تصوير 2- 61: وضعيت پنجره های غربی، جنوبی و شرقی

تصوير 2- 63: پنجره ی بيش تر، فضای مطلوب تر

آن ها  جلوی  كه  پنجره هايي  يا  شمالي  پنجره هاي  با  فضاهايي 
مانعي وجود دارد، آفتاب مستقيم ندارند، ولي در طول روز از نور 

غيرمستقيم برخوردار هستند )تصوير 62-2(. 
نور  آفتاب و  از  از دو جبهه پنجره دارند، مي توانند  فضاهايي كه 
آن جبهه در تمام ساعت هاي روز بهره ببرند. چنين فضاهايي در 
آفتاب  و  نور  از  بيش تري  بهره ی  تك پنجره  فضاهای  با  مقايسه 

می برند )تصوير 63-2(.  

بحث مهم ديگر وضعيت تهويه ی اين ساختمان است. تمام واحدها 
از دو طرف با فضای آزاد در ارتباط هستند و امکان تهويه ی طبيعی 
در تمام فضاهای ساختمان فراهم است )يکی از نقاط قوت طرح( 
فضاهاي  در  و  است  دواليه  واحدها  داخلي  پالن   .)64-2 )تصوير 
واحد  هر  است.  شده  استفاده  ممکن  تيغه های  حداقل  از  داخلي 
حداقل از دو يا سه جبهه با فضاي باز در ارتباط است. به اين ترتيب 
كوران طبيعي مناسبي در بيش تر قسمت هاي هر واحد جريان دارد. 

البته وضعيت كوران هواي بعضي فضاها بهتر از بقيه است. 
باز، امکان  وجود بازشوهاي متعدد در جبهه هاي مختلف و پالن 

تصوير 2- 64: كوران مناسب هوا در واحدهای مختلف
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تصوير 2- 65: تهويه ی نسبتاً مناسب به كمك پالن باز و پنجره های متعدد

برقراري كوران هوا را فراهم كرده است )تصوير 65-2(. 
بلند  ارتفاع  و  همسايه  ساختمان هاي  با  مناسب  فاصله ی  رعايت 
از  برخورداري  امکان  طبقات،  باالترين  در  به خصوص  بلوك ها، 

جريان باد را فراهم كرده است. )تصوير 66-2(. 
در برخي واحدهاي نوساز كه از زيربناي مناسب و طراحي خوبي 

تصوير 2- 66: استفاده ی بيش تر از باد در برج ها

تصوير 2- 67: بالکن به عنوان فضای نيمه باز

دارند  كافی  وسعت  كه  بالکن هايی  از  می توان  هستند،  برخوردار 
به عنوان فضاي نيمه باز برای زندگی استفاده كرد )تصوير 67-2(. 
اين بالکن ها در نماي ساختمان نيز نقشی نمادين و تعيين كننده  

دارند )تصوير 68-2(. 
در برخی نمونه های واحدهای آپارتمانی بلند مرتبه، جهت مناسب 
رعايت و جبهه های نامناسب غرب و شرق تا جای ممکن كنترل 

شده است )تصوير 69-2(. 
در اين نمونه ها فضای نيمه باز در ارتفاع اهميت خود را باز يافته 
می كند  خودنمايی  بنا  حجم  و  فرم  در  تنوعی  به شکل  و  است 

)تصوير 70-2(. 

تصوير 2- 68: تاثير بالکن در نما
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 جمع بندی
مصرف بی رويه ی سوخت های فسيلی، كه خطر معدوم شدن اين 
را  زيست محيطی  آلودگی های  و همچنين  انرژی  ارزشمند  منابع 
در پی دارد، دانشمندان را به سوی بهره گيری از دو راه حل اساسی 
و  هسته ای  انرژی  مانند  جايگزين  انرژی های  از  استفاده  يعنی، 
سوخت  مصرف  بهينه سازی  و  سو  يك  از  تجديدپذير  انرژی های 
از  انرژی،  اتالف  از  جلوگيری  و  تجهيزات  بازده  افزايش  به كمك 
سوی ديگر، پيش برده است. برای استفاده از انرژی های تجديدپذير 
در معماری، دو روش وجود دارد: روش فعال كه به كمك تجهيزات 
و با تبديل انرژی امکان پذير است و روش غيرفعال كه به تعديل 
انرژی های  از  استفاده  و  مناسب  به كمك طراحی  اقليمی  شرايط 

تصوير 2- 69: كنترل جبهه های شرقی و غربی
تصوير 2- 70: فضای نيمه باز در برج ها

تجديدپذير می پردازد كه در معماری بومی بسياری از نقاط جهان 
ايران،  در  متأسفانه  می خورد.  به چشم  آن  از  نمونه هايی  ايران،  و 
با باال رفتن ارزش زمين و عدم تطابق  از حدود 20 سال پيش، 
قوانين ساخت وساز با اين تغييرات، روند كلی ساخت وساز به سوی 
مصرف  آن،  پی  در  و  رفته  پيش  محيطی  مسايل  به  بی توجهی 
افزايش  قابل توجهی  به ميزان  بخش  اين  در  فسيلی  سوخت های 
يافته است. با اين وجود، بررسی نمونه های موفق معماری معاصر، 
نشان می دهد كه با آگاهی بيش تر از روش های طراحی معماری 
همساز با محيط، كه بسيار كم هزينه و در عين حال هوشمندانه 

هستند، می توان الگوهای متداول ساخت وساز را بهبود بخشيد.

جمع بندي
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