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چكیده
اوﺿاع اﻗليمی از عوامﻞ مهم و موﺛر در آسایﺶ زیستی در مﺤيطهای انسانی است .توجه به اﻗليم در مراحﻞ مختلف
طراحی ساختمان به خصوص ساختمانهایی که به نﺤوی مورد استفاده مستقيم انسان ﻗرار میگيرند ،ﺿروری
میباشد .در این پژوهﺶ که از نوع توسعهای و کاربردی میباشد با استفاده از روش کمی و کيفی به بررسی و
تﺤليﻞ اﺛرات اﻗليمی بر مسکن شهری پرداخته شدهاست .حرکت به سمت ابداعات بومی و استفاده از مصالح بومی
در راستای کمك به مصرف بهينه و متعادل منابع و مهمتر از همه در نظر گرفتن شرایط مﺤيطی و توجه به اﺛرات
اﻗليمی در طراحی مسکن از موارد مهمی هستند که روز به روز توجه بيشتر به آنها احساس میشود .پراکنﺶ نقاط
شهری در کشور با استفاده از روش ميانگين نزدیكترین همسایه مﺤاسبه شده و نوع الگوی پراکنﺶ آنها به صورت
خوشهای میباشد که نشاندهنده تأﺛيرپذیری استقرار سکونتگاههای شهری از شرایط اﻗليمی معتدل و مرطوب،
سرد ،گرم و خشك ،گرم و مرطوب ،نيمه بيابانی و معتدل موجود در کشور است .برای هرکدام از اﻗليمهای یاد
شده معماری و طراحی ویژهای الزم است که در ساخت و ساز مسکن مورد استفاده ﻗرار گيرد .در پژوهﺶ حاﺿر
مهمترین راهکارهای سنتی و بومی بهينهسازی مصرف انرژی در مسکن با توجه به شرایط اﻗليمی مختلف ارائه
شده است .با در نظر گرفتن معيارهای طراحی مسکن در راستای سازگاری و همسازی بيشتر با اﻗليم میتوان به
مصرف درست و بهينه انرژی ،صرفه جویی در منابع و آلودگی کمتر مﺤيط زیست دست یافت؛ همچنين در راستای
حرکت در جهت توسعه سکونتگاههای انسانی گام برداشت.

واژگان كلیدی :اقلیم ،انرژی ،مسکن ،شهر

 -6مقدمه
تأﺛير مستقيم عناصر اﻗليمی در شکﻞگيری موجودات ،واﻗعيت شناختهشده و ﻗابﻞ توجهی میباشد .در تاریخ طبيعت ،ﻗانون
عمومی این است که فقط انواع و گونههایی می توانند به حيات خود ادامه دهند که بتوانند خود را با مﺤيط وفق دهند و با مصالح
بافت خود هماهنگ شوند و با تمام نيروهای داخلی و خارجی که با آن روبهرو هستند سازگار شوند .عالوه بر دنيای پيچيده حيوانات
زندگی گياهان نيز ارتباط بسيار نزدیکی با شرایط حرارتی مﺤيط دارد .بررسی شکﻞ گونههای مختلف گياهی در مناطق اﻗليمی
مختلف نشان میدهد که بين شکﻞ گياهان و ساختمانهای آن مناطق شباهتی وجود دارد .این تشابه به این دليﻞ است که عوامﻞ
مؤﺛر در شکﻞ دادن به گياه در شکﻞگيری مﺤيط انسان نيز مؤﺛر است.
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در اﻗليم سرد یا گرم و خشك مقاطع گياهان کلفت و توپر و سطح خارجی آنها کم است که این شکﻞ نﺤوه دفاع گياه در برابر
شرایط حاد اﻗليمی است و بدین ترتيب سطح کمتری از گياه در برابر سرما یا گرمای شدید هوای این مناطق ﻗرار میگيرد و در
نتيجه مغز گياه مﺤفوظتر است و در برابر تغييرات دمای هوا شرایط متعادلتری نسبت به سطح آن بدست میآورد .بر عکس در
مناطق معتدل به دليﻞ مالیم بودن شرایط اﻗليمی گياهان خود را در رابطهی نزدیكتری با اﻗليم ﻗرار میدهند .رشد و نمو گياهان
در مناطق گرم و مرطوب نيز با مناطق گرم و خشك یا سرد متفاوت است و در اندازهها و گونههای بيشتری وجود دارد .تأﺛير پذیری
مسکن شهری از عوامﻞ مختلف اﻗليمی در سرتاسر کره زمين به مانند گياهان و حيوانات یکی از موارد مهم و ﻗابﻞ بررسی در
برنامهریزیهای توسعه اﻗتصادی ،اجتماعی ،زیست مﺤيطی و غيره میباشد .سردی هوا باعث فشردگی فرم ساختمان و شدت زیاد
تابﺶ آفتاب باعث کشيدگی آن در جهت مﺤور شرﻗی-غربی است .بهترین فرم ساختمان ،فرمی است که کمترین مقدار حرارت را
در زمستان از دست بدهد و در تابستان نيز کمترین حرارت را از مﺤيط و آفتاب دریافت کند (کسمائی.)111 : 1334 ،

 -2بیان مسأله
مصرف روز افزون انرژی و استفادههای نادرست از آن در مﺤيطهای انسان ساخت در چند دهه اخير در حال افزایﺶ است .توجه
به این مبﺤث مهم در جهت پایدارسازی جوامع و توسعهی درونزا ،الزم است در دستور کار برنامهریزان ﻗرارگيرد .با توجه به اینکه
انرژی مصرفی در بخﺶ مسکن س هم ﻗابﻞ توجهی از کﻞ انرژی مصرفی در کشور را به خود اختصاص دادهاست ،پرداختن به عوامﻞ
مؤﺛر مصرف انرژی در این بخﺶ با توجه به مﺤدودیت منابع و نياز جوامع برای حرکت در مسير توسعه احساس میشود .در این
زمينه باید راهبردها و نﺤوه طراحی مسکن در ارتباط با بهينهسازی مصرف انرژی با در نظر گرفتن سازگاری و همسازی مسکن با
شرایط آب و هوایی مورد بررسی ﻗرارگيرد .در مقاله پيﺶرو الگوی توزیع و پراکنﺶ فضایی سکونتگاههای شهری در ارتباط با
اﻗليمهای مختلف موجود در گستره کشور تبيين گردیده و پس از بررسی و تﺤليﻞ اﺛرات اﻗليمی بر مسکن شهری راهکارهای
بهينهسازی مصرف انرژی به صورت کلی در اﻗليمهای مختلف ارائه شدهاست.

 -9روششناسی پژوهش
پژوهﺶ حاﺿر از نوع توسعهای-کاربردی میباشد که با روش کيفی و کمی انجام شدهاست .به این منظور ابتدا به بيان و تشریح
جنبﺶهای نو در شهرسازی ،مسکن و ویژگیهای مناسب آن و اﺛرات اﻗليمی و مﺤيط طبيعی بر مسکن شهری پرداخته شده و
سپس معماری همساز با اﻗليم در اﻗليمهای مختلف گرم و مرطوب ،گرم و خشك ،معتدل و مرطوب ،سرد و نيمه بيابانی و معتدل
موجود در کشور بيان شدهاست .در گام بعد با روش کمی ،توزیع و پراکنﺶ سکونتگاههای شهری مﺤاسبه شده و با روش کيفی به
تﺤليﻞ و استنتاج اﺛرات اﻗليمی بر مسکن شهری پرداخته و در نهایت مهم ترین راهکارهای طراحی مسکن با توجه به شرایط اﻗليمی
مختلف ارائه گردیدهاست.

 -4ادبیات علمی پژوهش
 -6-4جنبش ﻧو شهرسازی
ﻗرن بيستم ،ﻗرن فناوریهای کاراندوز بود؛ درحاليکه ﻗرن بيست ویکم ﻗرن ابداعات بوم اندوز خوانده شد و پرداختن به بعد
جدیدی در این ﻗرن و ارائه مدلسازی بومگرا مورد توجه ﻗرار گرفت (هال و فایفر .)214 : 1333 ،جنبﺶ نوشهرسازی ،یکی دیگر از
مبانی فکری پشتيبان موﺿوع انرژی در حيطه شهرسازی میباشد که در اوایﻞ دهه  38ﻇهور کرد و با بﺤث درباره رشد حومه شهری
در ﻗالب خلق شهرها و مجتمعهای کوچك ،گسترش بیرویه شهرها را به چالﺶ کشيد (مدنی پور .)311-318 :1331 ،این جنبﺶ
برای ایجاد جوامع پایدار و کارا بازگشت به الگوی مﺤالت سنتی و معماری بومی را امری الزم میداند که خود مستلزم سنجﺶ
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وﺿعيت مﺤيط و شناخت یکپارچه آن بر مبنای مشخصات طبيعی و جغرافيایی است نه بر مبنای واحدهای سياسی و مصنوع آنها
(کریزك و پاور.)34 :1331،
شهرسازی اکولوژیك به عنوان یك نمونه مناسب شهرسازی ،اخيراً به طور گستردهای مورد توجه ﻗرار گرفتهاست .توجه به اﻗليم
در شهرسازی کنونی و انطباق شهرها براساس ویژگیهای اﻗليمی و بومی میتواند یکی از بهترین راهکارهایی باشد که شهرها را با
انرژی اتصال دهد .شهرسازی ﻗدیمی یزد با بادگيرهایﺶ و بوشهر با پنجرههای خاص خود ،از الگوهای کارآمد معماری سنتی در
شهرسازی است که میتواند در شهرسازی اکولوژیك فعلی مورد استفاده ﻗرار گيرد .با توجه به مسائﻞ عدیدهای که شهرهای ما از
نظر زیستمﺤيطی و کيفيت زندگی با آنها روبرو هستند ،تﺤول در شهرسازی امروزی ،پيﺶ از آنکه وﺿعيت به شرایط غيرﻗابﻞ
جبرانی برسد با توجه به مفاهيم پایداری و اهميت نقﺶ آن در ارتقای مﺤيط در مسيری رو به جلو در حرکت است (بﺤرینی1331 ،
.)32:
آب و هوا یکی از عوامﻞ مهم و اﺛرگذار بر زندگی انسان است و عبارت است از هوای غالب یك منطقه در دراز مدت (عليجانی،
کاویانی .)3 :1332 ،در شرایط آب و هوایی مختلف ،ساختمانهایی که بر طبق اصول طراحی اﻗليمی ساخته شدهاند ﺿرورت گرمایﺶ
و سرمایﺶ مکانيکی را به حداﻗﻞ کاهﺶ میدهند و درعوض از انرژی طبيعی موجود در اطراف ساختمان استفاده میکنند .طراحی
اﻗليمی موجب میگردد که ساختمانها دارای شرایط آسایﺶ بهتری باشند و به جای آنکه سيستمهای گرمایﺶ و سرمایﺶ فشار
زیادی را متﺤمﻞ شوند ،خود ساختمان از طریق سيستمهای غيرفعال شرایط آسایﺶ را فراهم میکند این نوع ساختمانها نه تنها
در مقابﻞ عوامﻞ نامساعد جوی عملکرد خوبی دارند ،بلکه یك مﺤيط انسانی سالم و زیبا نيز فراهم میکنند .عواملی چون حرارت،
رطوبت و باد در نوع و سبك معماری بناهای شهر مؤﺛر میباشند به عنوان مثال در مناطق گرمسيری بناها در جهت وزش باد مناسب
ساخته میشوند و پنجرههای آنها نيز به سوی باد باز میشود درحاليکه در مناطق سردسيری سطوح خارجی بناها در خالف جهت
باد غالب منطقه ﻗرار میگيرد و پنجرههای دوجداره و دیوارها با ﺿخامت مناسب درنظر گرفته میشوند تا تبادل حرارتی به حداﻗﻞ
برسد .درواﻗع کليه عوامﻞ مﺤيطی در چگونگی فرم بناها و جهتگيری آنها و در مقياس شهری در جهت گیری خيابانها و کوچه
ها و انتخاب مصالح بسيار تأﺛيرگذار هستند (ﻗبادیان ،مهدوی.)28 :1332 ،

 -2-4اسﺘﻔاده بهینه از اﻧرژی
بیشك توجه به ﻇرفيتها و امکانات و مصالح بومی منطقه و بکارگيری صﺤيح آنها ،توجه به ﻇرفيت انتقال حرارت مصالح،
کاهﺶ اﺛرات بادهای نامطلوب ،جهتگيری مناسب ساختمان نسبت به تابﺶ خورشيد ،استفاده از مصالح با حداﻗﻞ رسانایی در
ساخت درب و پنجرهها ،کاهﺶ و یا افزایﺶ سطوح بازشو ،در معرض کوران ﻗرار گرفتن و یا نگرفتن اتاقها ،استفاده از رنگهای
مناسب در سطوح ،ایجاد فيلترها ،رعایت سلسله مراتب دسترسی به فضاهای زیستی و  ...از موارد مهمی است که درزمان تدوین
اصول ،ﺿوابط و طراحی ساختمان به آنها توجه شده است تا با تکيه بر عوامﻞ مهم فوق شرایط مطلوب زیست ساکنين فراهم گردد.

 -9-4مﻔهوم مسكن و ویژگی های مسكن مناسﺐ
مسکن عالوه بر مکان فيزیکی ،کﻞ مﺤيط مسکونی را نيز در بر میگيرد که شامﻞ کليه خدمات و تسهيالت ﺿروری مورد نياز
برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است .در واﻗع تعریف و مفهوم عام مسکن یك واحد مسکونی
نيست بلکه کﻞ مﺤيط مسکونی را شامﻞ میگردد .به عبارت دیگر مسکن چيزی بيﺶ از یك سر پناه صرفاً فيزیکی است و کليه
خدمات و تسهيالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را شامﻞ میشود و باید حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمﺌن برای استفاده
کننده آن فراهم باشد (پور مﺤمدی .)38 :1331 ،مسکن در زمره اساسیترین و حساس ترین بخﺶها در برنامهریزی توسعه اﻗتصادی
و اجتماعی است (عزیزی )31 :1333 ،و به همراه خوراك و پوشاك از دیرباز به عنوان اصلیترین و اساسیترین نياز گروههای انسانی
مطرح بوده است .در واﻗع مسکن ،خردترین و کوچکترین شکﻞ تجسم کالبدی رابطه متقابﻞ انسان و مﺤيط بوده و تبلور فضایی
کارکرد حياتی سکونت انسانی در ایفای نقﺶ های اساسی وی میباشد (رهنمایی.)3 :1332 ،
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-4-4توجه به ﻧوع معیشت و اﻧﻄباق آن با مسكن
از پارامترهای مهم در طراحی واحدهای مسکونی توجه به نوع معيشت ساکنين است که به طور ﻗابﻞ مالحظهای در طراحی
واحد مسکونی تأﺛيرگذار است .در معماری روستا فعاليتهای زیستی و معيشتی درهم گره خورده است و تفکيك این دو به منزله
عدم شناخت از روستا و زندگی روستایی است .از اینرو فضای زیست و معيشت عليرغم استقالل فضایی مورد نياز ،دارای درهم
تنيدگی هستند که تقدم هریك بر دیگری به منزله مختﻞ نمودن برخی روابط عملکردی تلقی میشود .توجه به ميزان کارآیی فضاها
در وﺿع موجود ،نﺤوه ارتباط ميان بخﺶهای بسته ،نيمه باز و باز و همسازی آن با اﻗليم از عوامﻞ مهم در طراحی و تعيين سرانه
فضاها است ،که باید به دﻗت مورد توجه ﻗرار گيرند.

 -5-4طراحی ساخﺘمانها با توجه به شرایط اقلیمی
توجه به شرایط اﻗليمی در مراحﻞ مختلف طراحی ساختمانها به خصوص ساختمانهایی که به نﺤوی مورد استفاده مستقيم انسان
ﻗرار میگيرند امری ﺿروری است .این توجه از دو جهت یکی باالبردن کيفيت آسایﺶ و بهداشت در فضاهای داخلی و دیگری صرفه
جویی در مصرف سوخت و تجهيزات کنترل کننده فضاها حائز اهميت است .اﻗليمهای مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت ،تأﺛيرات
متفاوتی بر شکﻞگيری ساختمان میگذارند .در مطالعاتی که به طور معمول به منظور بررسی تأﺛير شرایط اﻗليمی در شکﻞگيری
ساختمان انجام میشود ،معيار سنجﺶ و نتيجهگيری ،تأﺛير عناصر اﻗليمی در آسایﺶ انسان و عملکرد حرارتی عناصر معماری و
ساختمان در تعدیﻞ شرایط سخت آب و هوایی با بهره گيری از شرایط مناسب است.

 -1-4رابﻄه اقلیم و معماری مسكن
موﻗعيت اﻗليمی ایران شرایطی را فراهم نموده که گونههای مختلف معماری با توجه به خرد اﻗليمهای هر منطقه شکﻞ گيرند؛
به همين سبب نقﺶ فرهنگ و تأﺛير پذیری معماری از آن در مرتبه بعد از اﻗليم ﻗرار میگيرد .همسازی با اﻗليم و صرفه اﻗتصادی
از جمله پارامترهایی است که معماری سنتی متناسب با اﻗليم هر منطقه آن را توجيه میکند .با توجه به پيشرفتهای چشمگير
تکنولوژی ،معماری سنتی میتواند به عنوان یك تکنولوژی کارآزموده و فرهنگ مورد اعتماد در برخی از نقاط کشور بکار گرفته شود
و در بافتهای سنتی بهترین راندمان و کارایی را نيز داشته باشد .مﺤيط جغرافيایی ،طبيعت و عناصر طبيعی بعنوان یکی از
سازندهترین اعضای فرایند شکﻞگيری فضاهای زیست انسانی به شمار میروند .توجه به توپولوژی طبيعی-اﻗليمی ،توانایی کامﻞ در
استفاده از انرژی خورشيدی ،لطافت آب ،الگوی گردش هوا و دیگر عناصر موجود در مﺤيط جغرافيایی مانند شيب و مورفولوژی
زمين ،ساکنين مناطق را با غيرفعالترین و پاكترین نوع انرژی در شرایط آسایﺶ اﻗليمی ﻗرار میدهد .همان طور که بافت شهری
ﻗدیم نيز با این نوع طراحی کمترین خطر بالیای طبيعی را به خود میدیده است (سليمانيان.)3: 1331 ،
در این ميان چگونگی برخورد با طبيعت و معماری در مﺤيط ،واکنشی است که هر انسانی در نقاط مختلف کرة زمين داشته و
خواهد داشت؛ همچنين معماری با ارزش باﻗیمانده از دوران گذشته ،نشان دهندة فائق آمدن او به صورت کامﻞ یا ناﻗﺺ بر عواملی
همچون مسائﻞ اﻗليمی و آب و هوایی میباشد .از اینجاست که ما شاهد معماری سنتی گوناگونی در کشورهای مختلف جهان
همخوان با اﻗليم و فرهنگ میباشيم که ویژگيهای خاص منطقﮥ خود را نشان میدهند .در ایران نيز به علت دارا بودن شرایط
گوناگون اﻗليم و فرهنگ ،معماریهای متفاوتی شکﻞ گرفتهاند.
معماری و مسکن هميشه و در هر زمانی مورد عالﻗه مﺤققان ،به خصوص معماران بوده است .معماران ،همراه با دیگر دانشمندان
همواره در جست و جوی تفسير و تبيين سکونت ،مسکن و هم چنين معماری بودهاند و در پی ارتقاء فهم خود نسبت به این موﺿوع
و سپس ارتقاء اﺛر خود بوده و هستند (سليمانيان .)4: 1331 ،یقيناً مسأله مهم و مورد سؤال این است که چرا انسان در یك منطقه
و هم زمان ،مسکنِ دارای حياط و انواع و اشکال دیگر مسکن را به وجود آورده است؛ مثالً در یونان هم زمان خانه حياط دار و
مگارون شکﻞ مشاهده شدهاست؛ همچنين مقایسه ميان انواع خانههای سرخ پوستان و اسپانياییها در آمریکای التين نشان میدهد
که خانههای حياطدار بيشتر تابع عوامﻞ فرهنگی هستند تا مسائﻞ اﻗليمی .در مناطقی مانند اﻗيانوسيه نيز که از اﻗليمهای خرد غنی
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و متنوع برخوردار است ،تنوع تيپولوژی و شکﻞ مسکن ایجاد شده نسبتاً از تنوع بيشتری برخوردار است .همچنينخانههای بنا شده
روی پيلوتی در گينه نو و یا خانههای ساخته شده روی تراسهای ایجاد گردیده در دامنه کوه در منطقه هبرید جدید یا در منطقه
اسپریتو سانتو ،جملگی از گونههای متعدد انواع مسکن در یك منطقه هستند .در این ميان باید خاطر نشان کرد که به رغم ارائه
مثالها و نمونههای متعدد ،یکی از خصوصيات بناهای معماری هماهنگی و مطابقت بارز و بسيار مناسب آنها با اﻗليم و آب و هوا
میباشد (راپاپورت.)33 :1333 ،

 -7-4طراحی اقلیمی مسكن با توجه به اقلیمهای مخﺘلف ایران
واژه اجرای طراحی اﻗليمی به تکنيكهای ساختمانی خاصی گفته میشود که هدف آنها تقليﻞ هزینههای گرمایﺶ و سرمایﺶ
با استفاده از جریانهای انرژی طبيعی برای ایجاد شرایط آسایﺶ در ساختمانها است .طراحی اﻗليمی روشی است برای کاهﺶ همه
جانبه هزینه انرژی یك ساختمان که موجب میگردد ساختمانها دارای شرایط آسایشی بهتری باشند (واتسون ،لب .) 4 :1334 ،
اهداف عمده طراحی اﻗليمی عبارتند از - 1 :کاهﺶ اتالف انرژی در ساختمان-2کاهﺶ تأﺛير باد در اتالف حرارت ساختمان - 3
بهرهگيری از انرژی خورشيدی در گرمایﺶ ساختمان و مﺤافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج  -4مﺤافظت ساختمان در برابر
تابﺶ آفتاب  -5بهرهگيری از نوسان روزانه دمای هوا  -1بهرهگيری از شرایط مناسب هوای خارج  -3ایجاد کوران در فضای داخلی
 -3بهره گيری از رطوبت مطلوب هوا  -1مﺤافظت از ساختمان در برابر بارندگی -18کاهﺶ تأﺛير بادهای غبارآلود بر ساختمان -11
جلوگيری از آلودگی صوتی (شمس ،خداکرمی.)3 :1331 ،
کشور ایران در منطقه معتدله خشك شمالی و در عرض متوسط روی کرهزمين در ناحيه جنب استوایی ﻗرار دارد .همين موﻗعيت
جغرافيایی به اﺿافه دوری از دریا های بزرگ خاصه جریانات هوایی موجب شده است که متوسط آب و هوای ایران خشك و کم باران
یا به عبارت دیگر خشك و بری باشد .ولی به علت وسعت زیاد آن و وجود عوارض گوناگون طبيعی مثﻞ ارتفاعات بلند در شمال و
مغرب و پستیهای وسيع چون دشتهای مرکزی در داخﻞ فالت و اﺿافه بر آن مجاورت دریای خزر و خليج فارس و اﻗيانوس هند
که هر یك از این افقها اﻗليمی جداگانه می سازند موجب شدند که ایران از اﻗليم مختلف و آب و هوایی متنوع برخوردار باشد
(شاطریان .) 33 : 1333 ،از اینرو پهنهبندی اﻗليمی ایران را میتوان در پنج گروه اﻗليمی دستهبندی نمود  - 1 :معتدل و مرطوب
 -2سرد  - 3گرم و خشك  -4گرم و مرطوب  -5نيمه بيابانی و معتدل .در جدول  1اﻗليم های مختلف کشور و ساختار و معماری
مسکن همساز با آنها به صورت مختصر ذکر شده و در نقشه  1پهنه بندی اﻗليمی مختلف ایران نشان داده شده است.
جدول – 6ساخﺘار و ﻧوع معماری همساز با اقلیم های گوﻧاگون در كشور -مأخذ( :شاطریان)662 : 6937 ،
ﻧوع اقلیم

موقعیت جغرافیایی

ساخﺘار و ﻧوع معماری همساز با اقلیم مربوطه
بخاطر فراوان بودن چوب کلبههای چوبی از هم جدا و با رعایت فاصله مناسب ساخته میشود،

اﻗليم معتدل
و مرطوب

سواحﻞ دریای خزر

ساختار اسکلتی آنها جدا از سطح زمين بر روی کالفهای ستونها احداث میگردد ،طراحی
فضاهای داخلی به گونهای میباشد که امکان ایجاد کوران هوا را بدهد و در مسير باد ساختار و
چهار چوب اسکلت بصورت بسته و بدون تهویه و پنجره طراحی میشود.

کوهستان های غربی
اﻗليم سرد

و مﺤيطهای اطراف
آن

اﻗليم گرم و
خشك

فالت مرکزی ایران

بناها باید به شکﻞ متراکم و در کنار یکدیگر ساخته و طراحی شوند ،در طراحی پنجره ،بازشوها و
نورگيرهای بکار رفته حداﻗﻞ مساحت باید برای آنها در نظر گرفته شود ،وجود دیوارهای دو
جداره و سقف های دو پوششه و پنجرههای دو جداره از اصول طراحی اوليه میباشد  ،مصالح
مقاوم و سنگين و نيره حتما باید در بنا در نظر گرفته شود.
بناها و ساختمانها به صورت مجتمع و متراکم و با دیوارهای ﺿخيم و از جنس خشت و گﻞ
ساخته میشود به علت وجود موریانه نوع پوشﺶ از تاق و گنبد با ارتفاعهای کوتاه و یکنواخت
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استفاده میشود از زمينهای گود برای مجموعههای مسکونی استفاده شود ،در نما از کاهگﻞ و
سيم کاهگﻞ به رنگ روشن استفاده میشود در روبه روی پنجرهها بوسيله حفاظ مشبك آجری
بنایی نموده تا نفوذ بادهای خشك کویری را به داخﻞ ساختمان در زمستان و تابستان کنترل
نماید  ،وجود سایه بان های سرتاسری در نما و پشت بام سبب تقليﻞ گرما در روز و سرما در شب
میشود ،در طراحی سقف ارتباط با فضاهای داخلی بوسيله کانال های صورت میگيرد و علت آن
این میباشد که کوران مستقيم در این فضاهابسيار کم انجام میشود ولی وجود باد گيرهای بلند
با کانالهای ارتباطی هوای خنك را که حاصﻞ از وزش بادهای خنك میباشد به درون فضاها
هدایت میکند.
وجود بادگيرهای بلند و رو به دریا در استفاده از مصالح انواعی مورد استفاده ﻗرار میگيرد که
اﻗليم گرم و

سواحﻞ جنوب و

مرطوب

خليج فارس

دارای ﻇرفيت حرارتی کم میباشند ،استفاده از سایه بان و ایوانهای پيﺶ آمده و ﻗرنيزهای
مناسب جز اصول اوليه طراحی میباشند در نمای ساختمان از مصالح روشن و صيقلی استفاده
میگردد ،در نظر گرفتن کنسولهای سرتاسری یا پيﺶ آمدگی مناسب در تمام جوانب
ساختمان.
فضای طراحی شده برای این اﻗيلم اکثرا به صورت بيرونی و اندورنی و انواع شمالی و جنوبی و در

اﻗليم نيمه
بيابانی و
معتدل

بعضی مواﻗع ساخت و جبهه ساختمان بصورت شرﻗی و غربی طراحی میگردد و وجود زیر زمين
شيراز – اصفهان و

و استفاده از مصالح آجری و پوشﺶ چوبی به همراه سقف های کاذب و توفال و شيروانی و در

تهران

دوره ای اخير آهن کاربرد فراوانی داشته است .درسالهای اخير وجود تکنولوژی و سيستمهای
حراراتی و تاسيسات پيشرفته در چنين اﻗليمهایی که با رشد شهرنشينی و آپارتمان سازی همراه
بوده است کاربرد فراوان و جزء اصول اوليه گردیده است.

شكل – 6پهنه بندی اقلیمی ایران  -مأخذ :ترسیم توسط ﻧگارﻧدگان براساس (شاطریان)6937 ،
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 -3-4معماری بومی و تﻔكر پایداری در ساخت مسكن
معماری بومی ایران ،بر اساس تفکر و تجارب چندین ساله پيشينيان ،جهت بهرهبرداری از انرژیهای پاك نظير آفتاب ،باد و
دیگر عناصر اﻗليمی و با کمترین تعرض به طبيعت و مﺤيط زیست شکﻞ گرفتهاست؛ از طرفی با کمترین استفاده از سوختهای
فسيلی ،برای مهيا نمودن شرایط آسایﺶ ساکنان و با جهتگيری و استقرار مناسب ساختمان (جدول  )2و بهرهگيری از مصالح
مﺤلی و تجدیدپذیر سالها پيﺶتر از بيان مسﺌله «پایداری» آن را رعایت نموده و با آن همراه بودهاند؛ اما آنچه امروزه اتفاق میافتد
روند تغيير و دگردیسی در معماری بومی اﻗصی نقاط کشور است به طوریکه این نوع معماریها نه تنها اصالت خود را از دست داده
و معماری بيگانه به فرهنگ را پذیرفتهاند ،بلکه با طبيعت نيز در تضاد هستند و برای تأمين آسایﺶ کاربر در بنا نيازمند بهرهگيری
از سوختهای فسيلی میباشند؛ از اینرو ،با استفاده صﺤيح از مصالح بومی و تلفيق آنها با شرایط جدید ساخت و ساز و بهرهگيری
از تجربيات متخصصين کارآمد در امر انرژی میتوان از انرژیهای ﻗابﻞ تجدید همچون انرژی خورشيد و باد جهت سرمایﺶ و
گرمایﺶ و تهویه ساختمان حداکثر استفاده را برد که این امر مستلزم ایجاد زمينﮥ همکاری ميان معماران و متخصصين امر انرژی
میباشد تا با بهرهگيری از فناوریهای جدید بتوان معماری مدرن همخوان و همساز با شرایط اﻗليمی هر منطقه را در ساخت و ساز
مسکن مورد استفاده ﻗرار داد.
جدول – 2جهتگیری و اسﺘقرار بنا در اقلیمهای گوﻧاگون در كشور -مأخذ( :كسمائی 663-6934،الی( ، )627مﻔیدی شمیراﻧی،
)6939
ﻧوع اقلیم

معﺘدل و مرطوب

سرد

گرم و خشک -ﻧیمه بیاباﻧی

گرم و مرطوب

تناسبات پالن

1:1/1-2/4

1:1/1-1/3

1:1/3-1/1

1:1/3-1/3

جهت گيری
(شرق  ،+غرب )-

 -15الی  +45درجه
زاویه بهينه +1375

 -28الی  +45درجه
زاویه بهينه +12

 +25الی  +45درجه
زاویه بهينه +25

 -5الی  +15درجه
زاویه بهينه +5

استقرار در شيب

ارتباط با بدنه آب

شكل – 6پهنه عوامل مؤثر در چرخه تﻔكر پایدار -مأخذ( :مﻔیدی شمیراﻧی)6939 ،
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همان طور که در شکﻞ  1مشاهده می شود آسایﺶ انسان به عنوان هدف تفکر پایدار با توجه به معماری بومی در ساخت و ساز
مسکن ،در گرو سه عامﻞ مهم میباشد که عبارتند از -1 :شناخت مﺤيط باالخﺺ شناخت اﻗليم -2 .شناخت انرژی خصوصاً انرژیهای
تجدیدپذیر -3 .درك درستی از مﺤيط مصنوع معماری و شهرسازی .با درنظر گرفتن تأﺛيرات متقابﻞ این عوامﻞ بر یکدیگر و حفظ
چرخه تفکر پایدار در معماری و شهرسازی امروز ،میتوان گامی در جهت خلق بناهای جدید با رعایت اصول پایداری برداشت.

 -3-4مصرف اﻧرژی در مسكن
با توجه به آمار مربوط به رشد شهرنشينی در تمام نقاط جهان ،به ویژه کشورهای در حال توسعه و همين طور در ایران مشخﺺ
میشود که تا  28سال آینده حدود  18درصد مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد .این آمار در ایران حدود  38درصد هم
پيﺶ بينی شده است .اﺿافه شدن هر خانوار به مجموعه ساکنان شهرها تبعات مختلفی دارد که مهمترین آنها تأمين مسکن است
(مﺤمودی .)3 :1333 ،امروزه بﺤران کيفيت مسکن بر مسﺌله بﺤران کميت غلبه کرده است که دليﻞ آنرا باید در اتخاذ سياستهایی
دانست که برای حﻞ معضﻞ مسکن" ،هرچه سریع تر ساختن"" ،هرچه کوچك تر ساختن" و "هرچه ارزان تر ساختن" را در دستور
کار خود دارند (ذاکر حقيقی .)1 :1318 ،در کشور ما مصرف انرژی در ساختمان حدود  48درصد از کﻞ انرژی مصرف شده را به
خود اختصاص میدهد .در این ميان ،سيستمهای گرمایشی ساختمان که به طور عمده از سوختهای فسيلی استفاده میکنند ،از
جمله مصرف کنندگان عمده انرژی میباشند بطوری که  38درصد از گاز طبيعی مصرفی در ساختمانها صرف گرمایﺶ میشود
(علی خياوی ،الهرودی .)52 :1331 ،در شهرهای بزرگ نيز  38درصد آلودگی هوا از ساختمانها ناشی میشود .با روند پيﺶ رو
مﺤيط زیست ما در حال تخریب و حرکت در مسيری ناخوشایند است (ﻗبادیان و همکاران 1331 ،ـ .)38 :1333

 -5تحلیل و اسﺘنﺘاج
باتوجه به ادبيات علمی بيان شده میتوان گفت که شرایط اﻗليمی بر پراکنﺶ پدیدههای طبيعی و انسانساخت تأﺛيرگذار است.
در گستره کشور سکونتگاههای شهری زیادی توزیع فضایی یافتهاند که به نظر میرسد الگوی توزیع فضایی آنها به صورت خوشهای
باشد (شکﻞ .)2از روش ميانگين نزدیكترین همسایگی برای تعيين نوع الگوی پراکنﺶ فضایی سکونتگاههای شهری در کشور با
استفاده از نرم افزار سامانه اطالعات مکانی 1بهره گرفته شدهاست .نتایج حاصﻞ شده از وﺿعيت خوشهبندی سکونتگاههای شهری
در نمودار 1نشان داده شدهاست .فرض ) (H0در این تﺤليﻞ بدین صورت است که توزیع فضایی سکونتگاههای شهری نرمال میباشد
و خوشهبندی نقاط شهری در گستره کشور وجود ندارد و به حالت تصادفی است .با توجه به اینکه ميزان  )87888( p-valueاز سطح
آلفای ()875کوچكتر است میتوان گفت که با ميزان اطمينان  15درصد دليﻞ کافی برای اﺛبات فرض ) (H0وجود ندارد و فرض
مقابﻞ ) (H1مبنی بر خوشهبندی توزیع فضایی نقاط شهری در گستره کشور مورد تأیيد ﻗرار میگيرد.
با توجه به نقشه پهنهبندی اﻗليمی کشور و خوشههای نقاط شهری ،توزیع فضایی شهرهای کشور در فضای گسترههای اﻗليمی
متفاوت به گونهای است که در مناطق دارای شرایط مناسب اﻗليمی از تراکم بيشتری در فضا برخوردار هستند بنابراین شرایط اﻗليمی
به عنوان یك عامﻞ مهم و کنترل کننده پراکنﺶ و توزیع فضایی سکونتگاههای انسانی را تﺤت تأﺛير ﻗرار دادهاست .از این تﺤليﻞ
می توان استنباط نمود که اﻗليم و شرایط مﺤيطی بر پراکنﺶ نقاط شهری در کشور بسيار مؤﺛر بوده و می بایست برای هر اﻗليم
نوعی از طراحی و ساخت و ساز مناسب با آن را استفاده نمود.

)Geographic Information System (GIS

3
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شكل – 2پراكنش و توزیع فضایی ﻧقاط شهری در گسﺘره كشور  -مأخذ :ﻧگارﻧدگان

ﻧمودار  - 6ﻧﺘیج ه بدست آمده از پردازش تعیین ﻧوع الگوی پراكنش ﻧقاط شهری -مأخذ :ﻧگارﻧدگان

ادامه زندگی و زیست در کشور با توجه به شرایط کنونی در سکونتگاههای شهری و روستایی به گونهای است که نسبت
شهرنشينی در حال افزایﺶ است .تراکم ساختمانی روزافزون در پهنه شهرها ،مدیریت ناکارآمد و ساخت و ساز بيشتر مسکن در
شهرها و عدم توجه به استانداردهای متناسب با شرایط و اﻗليم هر منطقه  ،باعث شده است که الگوی ساخت و ساز غير بومی و
یکدست مسکن در سطح کشور به وجود بياید .الگوی ساخت و ساز غير بومی ،فراگير و یکسان که تﺤت تأﺛير افزایﺶ جمعيت
شهرنشينی ،عدم فناوری و توليد انبوه مصالح مورد نياز و عدم مدیریت کارآمد به وجود آمده است تأﺛيرات مخرب را به همراه دارد
(شکﻞ .)3

1
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شكل – 9آثار الگوی ساخت و ساز غیر بومی  -مأخذ :ﻧگارﻧدگان

عوامﻞ بسياری در حرکت به سمت توسعه و دستيابی به رفاه بيشتر در جوامع مختلف تأﺛيرگذار هستند .توجه به صرف درست
هزینه ها در مبدا به جای صرف نادرست چند برابر آنها در مقصد و رعایت اصول و ﻗوانين متناسب با شرایط مﺤيطی در برنامهریزیهای
حياتی بشر میتواند از جوانب مختلف عامﻞ حرکت در راستای توسعه اﻗتصادی ،اجتماعی ،زیست مﺤيطی و غيره باشد .در هر اﻗليمی
برای سازگاری بيشتر مسکن با مﺤيط الزم است نوعی خاص و ویژه از شيوه و رویکرد طراحی مسکن در سياستگذاریها و
برنامهریزیهای مسکن مورد توجه ﻗرار گيرد تا مسکن را با اﻗليم همساز نماید .همساز بودن مسکن با اﻗليم و یا عدم آن تأﺛيرات
متفاوتی را به صورت سلسله مراتبی میتواند برجای بگذارد (شکﻞ .)4

شكل – 4تأثیرات مﺘﻔاوت همسازی اقلیم با مسكن-مأخذ :ﻧگارﻧدگان
18
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 -1پیشنهادات
یکسانسازی مسکن در کشور بدون توجه به شرایط اﻗليمی از یك سو باعث اتالف انرژی در بخﺶ مسکن و از سوی دیگر به
صورت مستقيم و غير مستقيم کيفيت زندگی را کاهﺶ میدهد .استفاده از راهکارهای سنتی و بومی طراحی بنا متناسب با بوم
منطقه و ترکيب و تلفيق آن با الگوی ساخت و ساز مدرن مسکن ميزان انرژی مصرفی را کاهﺶ داده و وابستگی ساختمان به انرژی
سرمایشی و گرمایشی را به ميزان زیادی کاهﺶ میدهد .در جریان صنعتی سازی مسکن و ساخت و سازهای نوین ساختمان در
کشور الزم است همواره از راهکارهای سنتی و بومی برای بهينه سازی مصرف انرژی بهره جست .در جدول  3مهمترین راهکارهای
طراحی ساختمان برای بهينهسازی مصرف انرژی ذکر شدهاست .در اﻗليمهای مختلف کشور میتوان بسته به شرایط حاکم از
راهکارهای مطلوب برای بهينهسازی مصرف انرژی استفاده نمود.
جدول –9راهكارهای سنﺘی طراحی مسكن  -مأخذ :ﻧگارﻧدگان
راهكار طراحی

توضیحات

جهتگيری ساختمان نسبت به تابﺶ
آفتاب

طرز ﻗرارگرفتن ساختمان نسبت به تابﺶ آفتاب در مناطق اﻗليمی مختلف با چرخﺶ به سمت
شرق همراه است و تنها ميزان زاویه چرخﺶ با توجه به اﻗليم خاص منطقه متفاوت است.
کشيدگی بنا نيز به صورت شرﻗی -غربی با بيشترین سطح نسبت به جنوب پيشنهاد میشود
(شکﻞ .)5

بافت متراکم

فضای شهری در مناطق گرم به صورت مﺤصور طراحی شود تا سطوح کمتری در معرض آفتاب
ﻗرار گيرد و در مناطق سرد باعث نفوذ کمتر سرما در بافت شهری شود (شکﻞ.)1

ﻗرارگيری در معرض کوران هوا

جریان هوای غالب در مناطق سرد می بایست حتی االمکان در جهت مستقيم سطوح بازشوها
نباشد در حاليکه در مناطق گرم و مرطوب تالش بر ورود و جذب جریان هوا به داخﻞ فضا می
باشد.

استفاد از رنگهای مناسب

استفاده از رنگهای سياه و تيره برای جذب گرما و انرژی تابشی خورشيد در مناطق سرد و
استفاده از رنگهای روشن در رنگآميزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان برای صرفه جویی در
مصرف انرژی پيشنهاد میشود.

کاهﺶ یا افزایﺶ سطوح بازشوها

درمناطق سرد برای کاهﺶ تبادل حرارتی از بازشوهای کوچك و مﺤدود استفاده شود و در مناطق
گرم و مرطوب برای تهویه هوای فضای داخلی از بازشو های بزرگ و عميق استفاده شود (شکﻞ.)3

طراحی بادگير در بنا

هدایت بادهای مطلوب به داخﻞ بنا از طریق ایجاد باد گير برای خنك نگه داشتن فضای داخلی
(شکﻞ.)3

سقفهای گنبدی و دیوارهای ﻗطور

در اﻗليم گرم وخشك سقفهای گنبدی موجب کاهﺶ انرژی دریافتی به بام میگردد همچنين
ﺿخامت دیوارها نيز نقﺶ به سزایی در حفظ انرژی داخلی و عدم تبادل حرارت با مﺤيط خارجی
دارند (شکﻞ.)1

استفاده از مصالح بومی

استفاده از مصالﺤی که تبادل حرارتی را از بيرون به داخﻞ و از داخﻞ به بيرون به حداﻗﻞ برساند
مانند خشت و چوب در ساخت و ساز مسکن (شکﻞ.)18

دیوارها ،سقف و شيشه های دوجدار
فراهم آوردن فضایی شبيه گلخانه

دوجداره نمودن دیوارها ،سقف و شيشه های بنا تبادل حرارتی را به حداﻗﻞ میرساند.
در مناطق سرد و کوهستانی برای جذب انرژی خورشيد در تراسهای رو به خورشيد فضای
سربسته با پوشﺶ شيشهای باعث ایجاد فضای گلخانهای و جذب بيشتر گرما میشود (شکﻞ.)11
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شكل – 5جهت گیری مناسﺐ اقلیم

شكل – 1بافت مﺘراكم

شكل –7ابعاد بازشوها و تاثیر آن بر اتالف اﻧرژی

شكل –66فراهم آوردن شرایط گلخاﻧهای در تراس رو به آفﺘاب

 -6-1راهبردهای اجرایی در طراحی اقلیمی برای بهینه سازی مصرف اﻧرژی در كشور
.1

تعيين الگوهای مناسب طراحی مسکن با توجه به اﻗليمهای مختلف در کشور.

.2

مصوب کردن طراحی اﻗليمی بر اساس شرایط مﺤيطی در تمامی شهرستانهای کشور.

.3

بهرهگيری از روشهای ساخت مسکن نوین و تلفيق آن با طراحی اﻗليمی.

.4

بازشناساندن ،تدوین و تعيين روشهای طراحی بومی و سنتی مختﺺ هر اﻗليم.

.5

استفاده از مصالح جدید در ﻗالبهای طراحی سنتی و بومی.

.1

توجه به شرایط مﺤيطی در فرایند مسکن سازی.

 .3توجه به بهينهسازی مصرف انرژی در فرآیند ساخت و ساز مسکن به عنوان یك اصﻞ مهم در جامعه.
12
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 .3توسعه و پخﺶ روشها ،الگوها و فنون کارآمد سنتی در سطح کشور برای بهينه سازی انرژی.
.1

پيروی از الگوهای موفق طراحی در اﻗليمهای مختلف و بکارگيری آنها در اﻗليمهای مشابه در کشور.

 .18توجه بيشتر به نياز مردم در هر اﻗليم ،مشارکت و استفاده از نظرات مردم هر ناحيه در اجرای طراحی اﻗليمی.

 -7ﻧﺘیجهگیری
اﻗليم برسکونتگاههای زیستی بشر از گذشته تاکنون به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأﺛير گذار بوده و رفتار انسان را درجهت
سازگاری بيشتر با مﺤيط تﺤت تأﺛير ﻗرار دادهاست ،انسان نيز متقابالً در ت الش بوده است تا خود را با مﺤيط و مجموع شرایط آن
همساز و هماهنگ کند تا آسایﺶ مطلوب را در مﺤيطهای مسکونی برای خود ایجاد نماید.
انسان همواره به دنبال آسایﺶ بيشتر در مﺤيط زندگی خود ،سعی نموده سرپناه خود را به گونهای طراحی کند که در طول
سال نياز به انرژی گرمایشی و سرمایشی را به حداﻗﻞ برساند و برای دست یافتن به مصرف بهينه انرژی و سازگاری با مﺤيط ،مسکن
خود را با توجه به شرایط آب و هوایی موجود طراحی نماید .با توجه به مباحث مطرح شده و نتایج بدست آمده میتوان گفت که
پراکنﺶ نقاط سکونتگاههای شهری در گستره کشور به صورت خوشهای میباشد که بيانگر تأﺛيرپذیری از شرایط اﻗليمی است.
ساخت و ساز مسکن در کشور بایستی بهگونهای باشد که مصرف انرژی به حداﻗﻞ ممکن کاهﺶ یابد و طراحی مسکن در نواحی
مختلف الزم است همساز با اﻗليم هر ناحيه باشد بنابراین الگوی ساخت و ساز یکدست و فراگير برای کﻞ کشور مناسب نيست.
الزم است در فرآیند صنعتی سازی مسکن راهکارهای سنتی طراحی مسکن را با شيوههای مدرن تلفيق و ترکيب نمود که اﺛر
اﻗليم بر مسکن را کاهﺶ داده و مصرف انرژی هم به تبع آن کاهﺶ پيدا میکند .تأﺛير اﻗليم بر مسکن را میتوان از دو دیدگاه مورد
بررسی و تﺤليﻞ ﻗرار داد :اول اینکه در صورت همخوانی و همسازی طراحی مسکن -که بخﺶ عمدهای از صنعت ساختمان سازی
را شامﻞ میشود -با اﻗليم منطقه به صورت سلسله مراتبی پيامدهای آن در طول مباحث توسعه پایدار جامعه ﻗرارگرفته و در نهایت
به پيشرفت و توسعه جامعه کمك میکند و دوم اینکه در صورت عدم سازگاری و عدم هماهنگی و همسازی طراحی مسکن با شرایط
آب و هوایی و اﻗليم جامعه با مصرف بيشتر انرژی و اﺛرات زیان بار ناشی از آن روبهرو میشود و وابستگی سکونتگاههای انسانی به
منابع و اتالف انرژی بيشتر را منجر میشود .بنابراین براساس مهمترین راهکارهای سنتی و بومی طراحی مسکن با توجه به شرایط
اﻗليمی متفاوت ارائه شده در فرآیند ساخت و ساز می توان به بهبود و ایجاد تعادل حرارتی بيشتر دست پيدا نمود و ميزان انرژی
مصرفی را به حداﻗﻞ ممکن رساند.
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 - 4ذاکرحقيقی ،کيانوش« ،)1318( ،بررسی ابعاد مختلف دستيابی به مسکن پایدار» ،همدان ،دومين همایﺶ ملی معماری
پایدار.
 - 1رهنمایی ،مﺤمدتقی« ،)1333( ،مجموعه مباحث و روش های شهرسازی ،جغرافيا» ،چاپ سوم ،تهران :مرکز مطالعات و
تﺤقيقات شهرسازی و معماری.
 - 3راپاپورت ،آموس« ،)1333( ،انسان شناسی مسکن» ،ترجمه :خسرو افضليان ،تهران ،نشر حرفه :هنرمند.
 - 1سليمانيان ،مریم و آرزو گﻞ کار« ،)1331( ،مﺤيط جغرافيایی و نقﺶ آن در حفاﻇت و زنده سازی فرهنگ معماری بومی
مناطق گرم و خشك» ،مجموعه مقاالت چهارمين کنگره بين المللی جغرافيدانان جهان اسالم ،زاهدان.
13

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

 - 18شاطریان ،رﺿا« ،) 1333( ،اﻗليم و معماری ایران» ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سيمای دانﺶ.
 - 11شمس ،مجيد و خداکرمی ،مهناز« ،)1331( ،بررسی معماری سنتی همساز با اﻗليم سرد مطالعه موردی :شهر سنندج»،
فصلنامه جغرافيایی آمایﺶ مﺤيط ،شماره .18
 - 12عزیزی ،مﺤمد مهدی(« ،)1333جزوه درس برنامه ریزی مسکن» ،مقطع کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تهران،گروه شهرسازی.
 - 13علی خياوی ،پيمان و الهرودی ،مﺤمود« ،) 1331( ،مدل سازی دیناميکی گرمایﺶ ساختمان» ،فصلنامه پيام ارك ،شماره
.24
 - 14ﻗبادیان ،وحيد و تقی ،ندا و ﻗدسی ،مهرنوش 1331( ،ـ « ،)1333طرح اجرایی :سه گونه خانه پایدار خورشيدی در تهران»،
فصلنامه معماری و ساختمان ،شماره .15
 - 15کاویانی ،مﺤمدرﺿا و عليجانی ،بهلول« ،)1332( ،مبانی آب و هوا شناسی» ،تهران ،انتشارات سمت.
 - 11کریزك کوین ،پاور چو« ،)1331( ،آیين شهرسازی پایدار» ،ترجمه بهزادفر مصطفی و حبيبی کيومرث ،تبریز ،انتشارات
مهر ایران.
 - 13کسمائی ،مرتضی (« ،) 1334اﻗليم و معماری» ،چاپ سوم ،اصفهان ،انتشارات خاك.
 - 13مﺤمودی ،مهدی« ،)1333( ،توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار» ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 - 11مدنی پور ،علی« ،)1331( ،طراحی فضاهای شهری :نگرشی بر فرآیندهای اجتماعی-مکانی» ،ترجمه علی مرتضایی ،تهران،
شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
 - 28مهدوی ،مﺤمد« ،)1332( ،طراحی اﻗليمی» ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 - 21واتسون ،دانلد و لب ،کنت ،) 1334( ،ترجمه ﻗبادیان ،وحيد ،فيﺾ مهدوی ،مﺤمد« ،طراحی اﻗليمی اصول نظری و اجرایی
کاربرد انرژی در ساختمان» ،چاپ ششم ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 - 22واتسون ،دانلد و لب ،کنت ،ترجمه ﻗبادیان ،وحيد و فيﺾ مهدوی ،مﺤمد« ،) 1334( ،طراحی اﻗليمی – اصول نظری و
اجرای کاربرد انرژی در ساختمان» ،چاپ ششم ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 -23مفيدی شميرانی ،سيد مجيد« ،)1313( ، ،جزوه درس طراحی همساز با اﻗليم»  ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه
علم و صنعت ایران.
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