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در سوریه با اقلیم  1شهر حمص سازگار کردن طراحی معماری مسکونی

 شهرمعاصر  های سنتی و خانه سهیبراساس مقا
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 23/04/1398                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

 21/10/1399                                 پذیرش مقاله:                                                                                                                 تاریخ 

 چکیده  

 یمعمار یطراح یاست، اعمال ضوابط برا هیر سورمشکالت کشو نیتر از عمده یمسکون یدر بناها یانرژ یمصرف باال نکهیبا توجه به ا

 یبناهتا  سته یو مقا یدرصدد آن استت تتا بته بررست     قیتحق نی. لذا اباشد یم یکاهش مصرف انرژ یراهکارها نیتر از مهم میهمساز با اقل

شتناخت   ،قیت تحق نیت ا یاصتل  ی ها، بپردازد. مسئله از آن کیهر  یشهر حمص و استخراج جوانب مثبت و منف صرو معا یخیتار یمسکون

 یبتر مبنتا   میمسکن همساز با اقل یجهت طراح یعمل یو ارائه راهکارها یطیمح ستیز ینظر الگو و معاصر شهر حمص از یمسکن سنت

 یهتا  تیو محتدود  ایت و مزا شیآستا  یارهتا یمع یصتورت نظتر   ابتتدا بته   ق،یت تحق نیت هدف در ا نیبه ا یابیدست یشناخت است. برا نیا

پتووهش از   نیت استت. رو  ا  شده  لیمسکن شهر حمص تحل یسپس الگوها شده؛ یمطالعه و بررس ،یمیاقل یحمختلف طرا یها شاخص

استت کته    دهیرست  هتا   افتته یبته   یدانیها، مدارک و مشاهدات م اسناد و نقشه ،یا مطالعات کتابخانه بر  هیاست و با تک یلتحلی -یفینوع توص

 یاند که اکنون بخشت  شده ها ساخته از فرهنگ آن ریو به تأث یو عثمان یمملوک یها ورهشهر حمص در د یخیدر بافت تار یارزشمند یبناها

 یمستکون  یشکل بناهتا  وفرم و سازه  رییباعث تغ هیسور نیاند. استعمار فرانسه بر سرزم داده لیرا تشک هیسور یسنت یاز شناسنامه معمار

بناها با مصرف  نیحاضر ا ساخته شد و درحال یعصر صنعت یاز تکنولوژ ریشهر حمص به تأث یاست. در دوران استعمار فرانسه بناها شده

 یبناها در)گرم و مرطوب(  میهمساز با اقل یطراح یاز راهکارها یکه بعض شود یالزم م نیهستند؛ بنابرا یبردار در حال بهره ییباال یانرژ

بافتت   کیت  جتاد یا ق،یت تحق نیت شده در ا مطرح دهیا جهیتشود. درن شنهادیپ یسنت یمعمار یها یوگیشهر حمص با در نظر گرفتن و دیجد

های سنتی باشد و براستا    از خانه یو انعکاس یعیالهام گرفته، قادر به رشد و گستر  طب تاتیهب یمسکون یاست، که از واحدها یشهر

 کرد. یر را طراحشه میهمساز با اقل دیجد یمسکون یبناها توان یم قیتحق انیشده در پا مثبت مطرح یها یوگیو و ایمزا

 

 .، شهر حمصدیجد یها ، ساختمانیسنت یها ، خانهمیهمساز با اقل یمسکن، معمار :کلمات کلیدی

 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدر ، تهران، ایران. *
 B.alsulaiman@modares.ac.ir ** دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدر ، تهران، ایران.
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 مقدمه   
 ریاست کته هشتت ستال تحتت تتأث      یا منطقه ،هیسور

 یشتهرها  یمدت طوالن نیاست و در ا گرفته جنگ قرار
. برنتد  یاز آن رنت  مت   یناش بیکشور از اثرات تخر نیا

ود مهتم خت   یشتهر  یاز اجتزا  یاریبس هیسور یشهرها
انتتد.  داده  را ازدستتت شتتانیها رستتاختیبناهتتا و ز یعنتتی
از جنتگ،   یناشت  بیت کته تخر  تیت واقع نیت ا رغتم  یعل

ختود   نیت توستعه را بته عقتب بازگردانتد، ا     یها ساعت
شتتهرها فتتراهم کنتتد  ایتتاح یفرصتتت را بتترا توانتتد یمتت
شتر    شتود؛ بته   یدگیمشکالت گذشته رست  که یطور به

و  رنتد یقترار گ  یبازستاز  یهتا  یها در استتراتو  آنکه آن
 یکت یراستا  نیشوند. درا تیهدا یشهر یداریسمت پا به

 یعت یطب یهتا  یاز انترژ  یریت گ هتره عوامل، ب نیتر از مهم
استت؛ کته    میهمستاز بتا اقلت    یمسکون یدر بناها داریپا
متفتاوت منتاطق، در    یهتا  یوگیو ستیبا یمنظور م نیبد

هر منطقه موردتوجه  یشهر یشهرها و بناها یریگ شکل
 ریپذدیتجد یها یاستفاده از انرژ نیو همچن رند؛یگقرار 

متدنظر معمتاران امتروز باشتد      دیجد یمختلف در بناها
لحتا    یستنت  یموضوع ستابقا  در معمتار   نیا نکهیکما ا
بود کته   یا گونه به یبوم یاست. درگذشته معمار شده یم

آن  یوهتوا  و آب میدر هر منطقه با توجته بته نتوع اقلت    
 یهتا  یوگت یو و یاز مصالح بتوم  یمسکون یمنطقه بناها

در  کته  یاست. درحال شده یمنطقه بنا م طیمتناسب با شرا
با عدم توجته بته    یمسکون یها امروز ساختمان یارمعم

 یباعتث بتروز مشتکالت مختلفت     یطیمح ستیمسائل ز
هدف از پتووهش   رو نیاست. ازا شده یمانند اتالف انرژ
 سته یمقا قیاز طر میهمساز با اقل یمعمار یحاضر، بررس

شتهر   دیت و جد میقتد  یمستکون  یچند نمونته از بناهتا  
 یراهکارهتا  انرو  بتتو  نیت کته از ا  باشتد؛  یحمص م

منظتور استتفاده از آن در ستاختن     بته  کیت مناسب و نزد
ایتن   شهر حمص پس از جنگ ارائته داد.  دیمسکن جد

 باشد: ذیل می سؤاالتتحقیق در پی پاسخ به 
ریخی شتهر حمتص   های تا فرآیند تکامل ساختار خانه -

 ؟است بوده چگونهبا تأثیرپذیری از اقلیم 
 یراهکارهای طراحی معماری همساز بتا اقلتیم بناهتا    -

در شهر حمتص جهتت بته حتداقل رستاندن       یمسکون
 اند؟ ستیچ یمصرف انرژ

 

 پیشین یها پژوهش
 یادیت مطالعتات ز  میهمستاز بتا اقلت    یحوزه معمار در

کاهش مصرف ها به  از آن یکی است که هر صورت گرفته
در  عتت یموجتود در طب  یهتا  یاز انرژ یریگ با بهره یانرژ
از  یداشتتند. برخت   دیت تأک یمسکون یها ساختمان یطراح
   آورده شده است. 1در جدول شماره  مطالعات نیا

 ی نته یزم شتده در  انجتام  یهتا  یطبق مطالعات و بررس
 هیستور  یمربو  به معمار ییها پووهش ق،یموضوع تحق

در ارتبتا  بتا    گفتت کته   تتوان  یمولی  خیلی کم هستند
تتاکنون   «رانیمخصوصا  در ا» یو معمار میاقل یها پروژه

استت: ازجملته    شتده   نیتتدو  یمختلفت  یمقاالت پووهش
 قتات یاستت. در تحق  شده  انیکه در جدول باال ب یمقاالت
های مختلتف  مربو  بته شتهر   یمیاقل طی، شراشده اشاره
 یعمتده طراحت  اهتداف   تیت و درنها شتده  ی بررسایران 
 ییو راهکارهتا  گردند یم ییشناسا هاشهر نیدر ا یمیاقل

 شیآستا  شیو افتزا  یمصرف انرژ یساز نهیدر جهت به
در . گتتردد یارائته متت  یمتتیاقل یطرحت  قیتتاز طر نیستاکن 
و گتذرا بته ضتوابط     یکلت مقاالت نگتاه   نیاز ا یتعداد
ذکرشتده   ییها ها نمونه از آن یدارد و در تعداد یمعمار
کتار   منطقه به طیبا توجه به شرا یلیو تحل یزئج دید زین

 یها تمیآ شده یبررس یقاتیبراسا  تحق .است شده  گرفته
کاررفتته در   بته  یمت یفنتون اقل  م،یهمساز بتا اقلت   یمعمار
شده در آن،  در نظر گرفته ریو نوع تداب یمسکون یمعمار
و  یخیتتار  یمستکون  یبناهتا  بیت و معا ایت مزا تتوان  یم

 راج کرد.معاصر شهر را استخ
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 خالصه سال نویسنده کتاب/ تحقیق
بررسی وضع موجود و تدوین 
ضوابط طراحی همساز با اقلیم 

های مسکونی شهر  در ساختمان
 ایالم

بهروز صالحی، 
عبدالحمید 
قنبران، سیما 
 فردوسیان

1396 

ی ماهانی پرداخته شد و میاقل ستیزشاخص در این مقاله به بررسی و ارائه ضوابط معماری همساز با اقلیم شهر ایالم با استفاده از 
 هم بای مسکونی شهر ایالم ها ساختمانپس از مشخص شدن ضوابطی که باید بر طراحی معماری همساز با اقلیم حاکم باشد، 

راهنمای  عنوان به تواند یمدر این تحقیق  شده ارائهمقایسه شدند تا میزان انطباق هر گروه با وضعیت مطلوب استخراج گردد. نتای  
 قرار گیرد. مورداستفادهی نوساز شهر ایالم ها ساختمانطراحی معماری همساز با اقلیم در 

 1395 مرتضی کسمایی اقلیم و معماری
  اشارهاین کتاب در مورد شرایط اقلیمی کشور ایران و اصول طراحی ساختمان مسکونی در ارتبا  با اقلیم در نواحی مختلف 

 است. اسب برای آسایش حرارتی را پیشنهاد کردهاست سپس فضاهای من کرده

معماری بومی  باارز عناصر 
ی ها مؤلفهمنطقه سیستان بر مبنای 

 اقلیمی معماری پایدار

الدین  صالح
موالنایی، سارا 
 سلیمانی

1395 

در اجرای  کاررفته هبهای  اقلیمی، تکنیک مسائلدر این تحقیق بخشی از ساختار معماری بومی ایران در منطقه سیستان از منظر 
استفاده  دهد یماست. نتای  تحقیق نشان  گرفته قراری موردبررسساختمان و نوع برخورد با شرایط سخت و دشوار محیطی )اقلیمی( 

از عواملی نظیر خارخانه، دورچه، کولک، سورک و نظایر آن راهکارهای اقلیمی بسیار مناسبی هستند. استفاده از این عوامل با اندک 
در ساختار معماری معاصر ضمن توجه به هویت اصیل معماری ایرانی، در جهت رسیدن به معماری پایدار مرتبط  توان یمیراتی تغی

 با شرایط اقلیمی استفاده کرد.
و طراحی اقلیمی: اصول نظری 

یی کاربرد انرژی در اجرا
 ساختمان

فیض  محمد
مهدوی، وحید 
 قبادیان

 است. کرده  اشارهها در همه مناطق  وهوایی محلی و شرایط سایت برای طراحی سازه از شرایط آب استفاده مورداین کتاب در  1392

های  سازگار کردن طراحی خانه
مسکونی تبریز و باکو بافرهنگ و 

 اقلیم بومی

جواد 
 عبدالحسینی

1390 

ی از فرهنگ و اقلیم بومی در محدوده ریرپذیتأثهای مسکونی شهر با  ها و تحوالت ساختار ساختمان هدف تحقیق: بررسی دگرگونی
های طراحی متناسب با عامل تأثیرگذار فرهنگ و  های رو  : بعضی از قانونمندیتیدرنهااست.  شده  نیتدومطالعاتی مورد انتخابی 
های  امکانات تکنولوژی جدید و ویوگی نظر گرفتنهای مسکونی جدید شهرهای تبریز و باکو مشخص و با در  اقلیم در ساختمان

 های طراحی جدیدی پیشنهاد شود. معماری سنتی مدل

ی زمانی آسایش  تعیین محدوده
 حرارتی برای شهر تبریز

شاهین حیدری، 
شهال 
 جباری غفاری

1389 
ی قرار داده و ابراز موردبررساقلیم سردوخشک را  بنادراشری کامفورت، شرایط خوب برای داخل  افزار نرماین مقاله با استفاده از 

های فروردین و  تا بهمن همواره باید برای گرمایش از تجهیزات مکانیکی فعال استفاده شود. در ماه آذرهای  ته که در ماهداش
 .خورد یمبه چشم  حداقلاردیبهشت در محدوده دماهای 

هواشناسی  آماررو  تحلیل 
برای طراحی معماری همساز با 

 اقلیم
 1388 منصوره طاهباز

ی شروع کرده است سپس احکام طراحی بناها براسا  میاقل ستیزاقلیمی با استفاده از معیارهای  آمارو تحلیل  این مقاله با استخراج
 است. اطالعات اقلیمی را ارائه کرده

 زانیشهر تهران بر م میاقل ریاث
 یها در ساختمان یمصرف انرژ

 یمسکون

ی محمدعل
عبدلی، افلیا 
 فصیحی

1384 
 طیدهد. شرا یدر شهر تهران را موردمطالعه قرار م یمسکون یها ساختمان یمصرف انرژ زانیبر م یمیاقل طیمقاله تأثیر شرااین 
در  ییگردند و راهکارها یم ییشهر شناسا نیدر ا یمیاقل یاهداف عمده طراح تیشده و درنها  مربو  به شهر تهران بررسی یمیاقل

 گردد. یارائه م یمیاقل یطرح قیاز طر نیساکن شیآسا شیافزا و یمصرف انرژ یساز نهیجهت به
العماره السکنیه المعاصره فی 

 الساحل السوری
طالب دیوب، 
 هال حسین

2009 
های منفی  های مثبت آن و نظارت بر جنبه هدف از این تحقیق نظارت بر واقعیت مسکن معاصر در سواحل سوریه، شناسایی ویوگی
 .برند یماری رن  آن است که جمعیت از آن، با توجه به توسعه سریع معم

اصول معماری سنتی پایدار در 
 ادراک اسالمی

مها الزبیدی، 
 سلمان شاهین

2008 
. در ابتدا، رابطه بین انسان و است شده  انجامخانه  وهیو بهپتانسیل پایداری در معماری سنتی جهان اسالم و  مطالعه باهدف مقالهاین 

 دهد. یقرار م یرا موردبررس های سنتی ساختن خانه به ها آناز منظور اسالمی سپس رابطه  ستیز طیمح

 2007 سمیره جمال با اقلیم سازگارمعماری سنتی 
بررسی میزان تطابق معماری سنتی منطقه یمن  منظور به. است کرده  اشارهمعماری به عوامل اقلیمی در منطقه یمن  تأثرتحقیق در مورد 

  اشارهوهوایی آن  ی معماری کشور مطابق با شرایط آبها حل راهبه آنکه  تیدرنهاو است  شده  انجامهای اقلیم معماری آن  با شاخص
 .است کرده

 2000 حسن فتحی معماری برای فقرا

های معماری سنتی همساز با اقلیم و مواد محلی با کمترین هزینه بود.  دنبال ایجاد یک محیط معتبر با استفاده از تکنیک حسن فتحی به
 یکیگورنا، در نزد یروستا نساختدر این کتاب  .گردد ارائه اقلیمی خود  ساختن مجمع مسکونی ییراهکارهاد در خاتمه کتاب خو

 یها و طرح یبوم کیتکن ،یگچ یبا استفاده از آجرهاو مانند فوالد و بتن،  متیق اقصر، مصر، بدون استفاده از مواد مدرن و گران
 است. کرده فیرا توص یمصر یسنت یمعمار

 ره األبلقیه األثریه و التراثیهالعما
  نعیم سلیم
 الزهراوی

1997 
خاطر این  ساکنین منطقه؛ و به ازنظرهای خاص آن  دنبال توصیف بناهای مسکونی سنتی شهر حمص و ویوگی ی کتاب به نویسنده

معماری خوب  نظر ازگفت که خاصیت بناها  تواند یمی کتاب، معمار نیست وی یک محقق در تاریخ است؛  است که نویسنده
 است. توضیح نشده

 
 قیتحق روش
 کترد یرو کنتد  یکه دنبال مت  یبراسا  هدف قیتحق نیا
در قستمت اول ایتن تحقیتق بتا توجته بته       دارد.  یتئور

ماهیتتت نظتتری آن رو  کیفتتی مبتنتتی بتتر رویکتترد    
کتته در آن  قرارگرفتتته مورداستتتفادهتحلیلتتی  –توصتتیفی

اطالعتات   استت.  شتده   استتفاده تکنیک مطالعه متوردی  

ای، استتناد و منتتابع  از طریتتق منتتابع کتابخانتته ازیتتموردن
استت. در   گرفتته  قرار مورداستفادهی و آور جمعاینترنتی 

قسمت دوم تحقیق برای شناخت و تحلیل مسکن بومی 
ی از طریتتق برداشتتت ربتتومیغو مقایستته آن بتتا مستتکن 

. در ایتن بختش   باشد یممیدانی، مصاحبه با مردم مناطق 
ز رو  بیتان تصتویری و تحلیتل کالبتدی     تحقیق هتم ا 

 برخی از مطالعات پژوهشگران در حوزه معماری و طراحی اقلیمی. 1ج
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 است. شده  استفادههای مسکن قبل از جنگ  نقشه
 قیتحق چهارچوب نظری

در  ذکرشتده با توجه به نوع تحقیق حاضتر و مطالتب   
آن، مقرر شد که بحث معماری مستکونی شتهر حمتص    

ی و تحلیتل  موردبررسدر سوریه را براسا  اقلیم منطقه 
ر پتووهش حاضتر جهتت    خالصته د  طور بهقرار دهیم. 

ستکونت   نظام بهرسیدن به هدف اصلی مقاله و دستیابی 
در شهر حمص قبتل از جنتگ )چته در نظتام ستکونت      

نظتری معیارهتای    صتورت  بته ی( ابتدا ربومیغبومی و یا 
هتای مختلتف    های شاخص آسایش و مزایا و محدودیت

طراحی اقلیمی، مطالعه و بررسی شتد؛ ستپس الگوهتای    
. در ایتن برختورد   گتردد  یمت یل تحل حمصمسکن شهر 

 دست بهتحلیلی از رو  بیان تصویری و گرافیکی برای 
. شتود  یمو روابط استفاده  دهنده لیتشکآوردن فضاهای 

شناخت میتزان تتأثیر اقلتیم منطقته در      منظور بهدر ادامه 
ی اقلتیم شتهر   اثرگتذار الگوهای مسکن ابتدا به تحلیتل  

گ، جهتت  حمص در الگوهای مسکن موجود قبل از جن
استتتفاده از ایتتن اطالعتتات بتترای پاستتخ بتته نیازهتتای   

آتتی شتهر، متورد تحلیتل و بررستی قترار        بترداران  بهره
. در انتهتا بتا توجته بته چهتارچوب ستاختاری       ردیگ یم

جهت طراحی مسکن جدید در شتهر حمتص    شده ارائه
 شتود  یمت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحتی پرداختته   

 (.1)تصویر شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 

های مناطق  ی آماری این تحقیق شامل ساختمان جامعه
در شهر حمص است که برای بررسی میزان  افتهی سازمان
در شتاخص اقلیمتی،    شتده  مطرحبا ضوابط  ها آنانطباق 

اطالعات مربو  به بناهتای مستکونی کته در سته دوره     
زمانی متفتاوت عثمتانی، فرانستوی و پتس از استتقالل      

قترار گرفتت. از گتروه اول،     یموردبررس، اند شده ساخته
 انتد  شده ثبتهای که در میراث فرهنگی سوریه  فقط خانه
 هتا  آن، از گروه دوم بناهتای کته هنتوز از    اند شده یبررس

ندیدند انتختاب   بیآسو هیچ تغییری یا  شود یماستفاده 
ی جدیتد   شدند و از گروه ستوم بناهتای کته در منطقته    

 ز یتتک نمونتته ا  کتته یطتتور بتتهحمتتص واقتتع شتتدند  
ی موردبررستتی مستتکونی انتختتاب و   هتتر مجموعتته 

 شد. قرارگرفته
  میهمساز با اقل یمعمار
 یعبتارت استت از نگهتدار    میهمساز بتا اقلت   یطراح
 ش،یمستتکن در محتتدوده آستتا یمتتایکروکلیم تیوضتتع
ختتارج از ستاختمان. محتتدوده   تینظتتر از وضتع  صترف 
درصتد متردم    80است که در آن حدود یتیوضع شیآسا

در  .(162: 1386زاده، )فتتترج کننتتتد یاحستتتا  راحتتتت
 یمت یاقل دگاهیت انستان از د  شیآستا  طیشترا  یریت گ شکل

چهارعنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش دارند. لحتا   
تواند  می یمنطقه در معمار کی یمیاقل یها یوگیکردن و
 نیستاختمان را بته بهتتر    رونیت ب یداختل و حتت   طیشرا
د و کنت  کیت نزد یحرارتت  شیلحا  آسا ممکن از طیشرا

 مقتدار   نیرا بته کمتتر   یلیفست  یهتا  استفاده از ستوخت 
در  یدر معمتتار طیراشت  نیت گذشتتته ا ختود برستاند. در  

 ان،یت شتده بتود )جواد   تیت رعا ییوهوا مناطق آب یتمام
1397 :79). 
  موردمطالعه ی محدوده یمعرف
شتهر   یمت یاقل طیو شترا  تیت ابتدا موقع قیتحق نیا در

و  یتستن  یمستکون  یمعمتار  یحمص و اصتول طراحت    ی مسکن شهرحمصریگ شکلساختار تأثیر اقلیم در . 1ت
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 یها یوگیو ،یمیاقل طیمعاصر و سپس با توجه به شرا
 .ردیگ یقرار م یشهر موردبررس نیمسکن ا یمعمار

 کشصور –حمصص  استان–شهر حمص یاجمال شناخت
  هسوری

شتهر   تیت بته مرکز  ه،یاستان ستور  نیتر عیوس حمص،
 42.223قرار دارد. با مستاحت   هیحمص، در مرکز سور

 لیکشتور را تشتک   مستاحت کتل  % 23.8، مربتع  لومتریک
شتتهر  .(541 :1999، 9 ج  هیتتالموستتوعه العرب) دهتتد یمتت

، از 2حمتتاه و رق تته یهتتا حمتتص، از شتتمال بتته استتتان 
بته    شترق  ، از جنتوب 3رالتزور یبته استتان د    شترق  شمال
عراق و اردن، از جنوب به استان دمشتق و از   یکشورها

. ستت و کشور لبنان محتدود ا  4غرب به استان طرطو 
 یاستان حمص است کته در حصتار   شهر حمص، مرکز

 ابتان یها در جنوب و ب ها در سمت غرب و جنگل از کوه
 معتتتدل دارد یوهتتوا و آب افتتتهی در شتترق استتتقرار 

   .(13 :1981 )الموصلی،
 شهر حمص یهواشناس

  دما و رطوبت
 یهواشناست  ستتگاه یابتدا آمار ا ق،یتحق نیانجام ا یبرا

قترار   یررست ساله موردب 30یدوره آمار یشهر حمص ط
، اطالعتتات مربتتو  بتته دمتتا و 2 شتتماره تصتتویرگرفت.

 شیحتتداقل و حتتداکثر ماهانتته را نمتتا  یرطوبتتت نستتب
 تینمتودار وضتع   نیت بتا استتفاده از ا   تتوان  یمت ، دهد یم
ل و اطالعتتات یتتمنطقتته متتوردنظر را تحل  ییوهتتوا آب
 یمسکون یبناها یطراح یجهت ارائه راهکارها ازیموردن

 .را استخراج کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شهر حمص را  یمیاقل ستیشاخص ز 1نمودار شماره 

ماه  6 حدود شود یطور که مشاهده م . هماندهد ینشان م
 نیت گراد است، که ا یدرجه سانت 10 از سال هوا باالتر از

استتان   یوهتوا  استت کته آب   نیت ا انگریموضوع خود ب
 حمص معتدل است.

 یوهتتوا کتته آب دهتتد ینشتتان متت 2 شتتماره نمتتودار
حمتص در زمستتان، معتتدل و سترد و مرطتوب      استان 

خشتتتک استتتت. و و در تابستتتتان، معتتتتدل و گتتترم  
در اواستط متاه نتوامبر     شتود  یطور که مشتاهده مت   همان

متار  و   ر،یت فپرا ه،یت ژانو ستامپر، ید یهتا  و سراسر متاه 
آفتتاب   شکته استتفاده از تتاب    عالوه بتر آن  لیآور لیاوا

 یکمکتت یشتتیگرما زاتیتتاز تجه دیتتاستتت، با یضتترور
 استفاده کرد. زین

شتهر   میاقلت  5با استفاده از رو  کتوپن  قیتحق نیدر ا
 نیکوپن براستا  رابطته بت    رو  :حمص مشخص شد

در طتول ستال بتا دمتا استتوار       یبارنتدگ  عیمقدار و توز
حمتص از نتوع    میرو  اقلت  نیت و با توجه به ا باشد یم
 .است (CSA) معتدل میاقل

 (2018 ه،یالسور هیرصاد الووحمص )منبع: اال شهر یهواشناس یاطالعات پارامترها. 2ت
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درجتته  23 دمتتا حتتدود  نیانگیتتشتتهر حمتتص م  در
دما مربو  به ماه أغسطس بته   نیشتریگراد است. ب یانتس
شهر مربو  به ماه ینتایر   نیدما در ا نیو کمتر 32 زانیم

رطوبتت   نیانگی. مباشد یم گراد یدرجه سانت 13 زانیبه م
 زانیت و م باشد یدرصد م 45در شهر حمص حدود ینسب

 یهتا  گرم سال کاهش و در طول ماه یها ماه طولآن در 
 .کند یم دایپ شیسرد سال افزا

  بادها
عمده شهر حمص از جهتت غترب و جنتوب     یبادها

 نیت مختلتف ستال ا   یها و در فصل وزد یغرب به منطقه م
 ایتن شتهر  در  .دهتد  یختود قترار مت    ریمنطقه را تحت تتأث 

 زانیم نیتر شی. بباشد ینات م 3سرعت باد حدود  نیانگیم
سترعت بتاد    نینات و کمتر 1074 یسرعت باد در ماه ژال

 (.3)نمودار شماره  دهد ینات رخ م 1.64ر ماه نومپر د
  تابش
شهر حمتص   یها روزانه در خانه نیانگیتابش م زانیم

ش توستط  خواهد بود. جذب تاب شتریبازشوها ب قیاز طر
 (.4)نمودار شماره  ها در جهت جنوب است جداره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شهر حمص یمسکون یمعمار
 هتای دفتاعی احاطته    دیم بتا دیوارهتا و بترج   ق حمص

قبل از  ی در دوره یمیشهر قد نیا یها است. دروازه شده 
شتهر حمتص    میاست، در بافت قتد  نهاده شده اسالم بنا

مهتم تتاریخی وجتود دارد. در     یهتا  آثار باستانی و خانه

کشتور   یستاز  دوران استعمار فرانسه ناگهتان ستاختمان  
 نیت شتد. ا  یتیهتو  یر ب، دچایمسکون یخصوص بناها به

خصتوص   بته  هتا  یستاز  بتر ستاختمان   ییگرا تفکر غرب
کته اصتل    ییگذاشت تا جا میاثر مستق ،یمسکون یبناها
آن  نیگزیفرامتتو  و جتتا یطتترح محلتت یهتتا یوگتتیو

شهر حمص )منبع: االرصاد  یمیاقل ستیشاخص ز. 1ن
 (2018 ه،یالسور هیالوو

حمص )منبع:  شهر درسرعت وجهت باد  تراییتغ. 3ن
 (2016 ه،یالعامه لالرصادالوو هیریالمد

شهر حمص )منبع:  یمیاقل ستیشاخص ز. 2ن
 (2018 ه،یالسور هیاالرصادالوو

 هیریحمص )منبع: المد شهر درتابش  زانیم راتییتغ. 4ن
 (2016 ه،یالعامه لالرصاد الوو
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 یشتتد و ستترانجام طراحتت  پستتندانه غتترب یهتتا متتالک
هتا و   بته خواستته   یتوجه یب یسو به ،یمسکون یفضاها
 یتیهتو  یبت  یسو به یطورکل و به ممرد یباطن یها دگاهید
منطقته   نیت ا یهتا  تترین خانته   ادامه مهتم  در .شد دهیکش

 . خواهد گرفت یموردبررس
 بررسی مسکن منتخب

 تواند یمهای مسکن متعددی در پووهش  اگرچه نمونه

 دلیل رعایت اختصتار  . لکن بهرندیگ یمی قرار موردبررس
بنتای   نتد تتا  خانته ستنتی و چ   چند تابه  صرفا در مقاله 

. در ایتن بختش ابتتدا،    شتود  یمت مسکونی معاصر اشاره 
مستتکن ستتنتی و مستتکن معاصتتر بررستتی نمتتوده و    

 تیدرنهاو  شده  استخراجهای هر دو نوع مسکن  ویوگی
مقایسه و نتای  حاصتل   گریکداین دو نوع مسکن را با ی

 (.3خواهند شد )تصویر شماره  یبند جمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شهر حمص یتسن یها خانه یها یژگیو

 

 لیت دل شهر حمتص بته   یمسکون یها بافت نیتر یمیقد
اطتراف قلعته    یهتا  حمص در محلته  ی مجاورت با قلعه
 یثبتت  یهتا  خانه نیشتریب یمحله دارا نیقرار دارند که ا

 یمیو داخل حصتار قتد   باشد یم هیسور یفرهنگ راثیم
در شتهر   یچند خانه ستنت  قیتحق نیا در شهر قرار دارد.

 های ستنتی شتهر   های خانه ف ویوگیبرای توصی حمص
شتده   انتختاب  یهتا  استت. خانته   گرفته قرار یموردبررس
 هیستور  یشناست  باستتان  راثیها در م آن تیبراسا  اهم
 ثبتت  هیستور  یشناست  باستتان  راثیت ها در م است. نمونه

تا حاال وضتعیت   ها آنی که اکثر ثبت یها است. خانه شده 
 است. آورده شده 2در جدول شماره  خوب دارند

 یشتده در خصتوص معمتار    با توجه به مطالعات ارائه
 طیشترا  جادیا یتوان گفت که برا شهر حمص می یسنت

حداکثر  یغیرفعال برا یها انسان، رو  شیمطلوب آسا
استت و   برده شتده  کار به یعیطب یها یاز انرژ یریگ بهره

 فعتتال کمتتک   یهتتا از رو  ازیتتستتپس در صتتورت ن 

 .شود گرفته می
  مدرن شهر حمص یها انهخ یها یژگیو

به معماری متدرن   شهر توجههای  در برخی از قسمت
دلیل اشتغال فرانسته و    معماری فرانسه به عمدتا اروپایی 

تحمیل فرهنگ ختود در تمتامی اشتکال آن در سراستر     
  تتتوان یمتت(. 49: 1395)علتتی،  شتتود یمتتستتوریه دیتتده 
دوران استتتتعمار فرانستتته ناگهتتتان    در گفتتتت کتتته 

 ،یمستکون  یخصتوص بناهتا   کشتور بته  سازی  ساختمان
گرایتتتی بتتتر  غتتترب نیتتتهتتتویتی شتتتد؛ ا دچتتتار بتتتی
اثتر   ،یمستکون  یخصتوص بناهتا   بته  هتا  سازی ساختمان
های  و محرمیت یکه اصل طراح ییگذارد تا جا میمستق
و  یستاز  یترکت  یهتا  طرح ،یو اندرون یرونیب یفضاها
ختو    دستت  ا یت ستازی در اطتراف ح   اتتاق  یها طرح
شتد و    پسندانه غرب یها آن مالک نیگزیو جا یفراموش

 یتتوجه  یبت  یسو به ،یمسکون یفضاها یسرانجام طراح
 یطتورکل  متردم و بته   یباطن یها دگاهیها و د به خواست

شتده در   انتخاب یها شد. نمونه دهیهویتی کش بی یسو به

 یالدیم 1945 حمص سال در نقشه شهر دیجد یمسکون یبناها مناطق و یخیبافت تار تیموقع. 3ت
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تتتترین  تتتترین و بتتتزر  از مهتتتم 2شتتتماره جتتدول  
. ضتمنا   باشتند  ینوشهر حمص مت  یمسکون یها مجموعه

تعمتیم   قابل یها یوگیو یشده دارا انتخاب یها خانه نیا

 .شهر است یها خانه ریبه سا
در معاصر در شتهر حمتص    یمسکون یمعمار یبناها

 است. آورده شده 3جدول شماره 

 امروزه نما توصیف نقشه ساخت دوران  نام
 
 
 
 
 

 ی خانه
 6یالزهراو
(296) 

 خانه در دو بخش ساخته نیا
 ی دورهاز  یکیاست.  شده 

. یالدیم661در سال  یمملوک
الفضل  یبن اب یعلکه 
و  هخانه را ساخت نیا یالزهراو

ی عثمان ی دوره دربخش دوم 
 است. شده  ساخته

 
 نقشه همکف

دوطبقه  درخانه  نیا یفضاها : (یبخش اول: )بخش مملوک
بزر  و دو اتاق  وانیا یکشده. در سمت جنوب   ساخته
 یها اتاق غرب ور سمت شرق . دباشد میکنار   در بزر 

 کنیز یدر سمت شمال  قرار دارند و زهیوهو با سقف تاق
دارای  : (یبخش دوم )عثمان .استگنبد دارای تاالر بزر  که 

 وبزر   یتاالرآن سمت شمال  باشد، در میبزر   ا یحیک 
آن خاص به  یها پله ی واسطه که با قرار داردبهارخواب 
است.  شده  بیتخر جنوب کامال  . سمتمیکن یمدسترسی پیدا 

از سنگ این خانه باشند.  یم نییخانه ساده و بدون تز ینماها
 .است شده  ساخته

 
 نمای داخلی خانه

خانه در سال  نیا
در  یالدیم1967

 ثبت یفرهنگ راثیم
شده و در سال  

 وزارت یالدیم1978
خانه  نیا یآثار فرهنگ

 لیرا به موزه تحو
 .کردند
 

 
 1ه نقشه طبق

)منبع: میراث فرهنگی 
 سوریه(

 
 

 دیمف ی خانه
 7نیام
(387) 

 شده  ساخته یمملوک ی در دوره
سازنده آن پادشاه احمد 

سال  کجک است نیالد شهاب
 هجری قمری. 976
 m2  816به مساحت این خانه 

 (esyria.sy )منبع:

 
 طبقه همکف

)منبع: میراث فرهنگی 
 سوریه(

 «جامسجد سر» یکیدر نزد «رایباب پالم»خانه در محله  نیا
 یورود کی یارا(. خانه دsyria.sy )منبع: است شده  واقع
 .است شده  واقعالسراج  ابانیشرق در خ که در باشد یم بایز

 نی. ااستشامل چند اتاق قرار دارد که  ا یخانه ح نیوسط ا
)منبع:  است. یو طالکار یبر گچ ناتییتز یفضاها دارا
 است شده  و از سنگ ساخته m2رنده( این خانه مشاهده نگا

 (.esyria.sy )منبع:

 
 نمای بیرونی

از  تا قبلدر خانه 
 یها شب 2011سال
شد  انجام می یقیموس
 بای( اداره آثار باستان)

 راثیم یایهدف اح
مردم  یو معرفی محل

  .شهرآثار به 
 نمای درونی

محیش خانه
8(281) 

در دوران عثمانی ساخته 
 است شده 
 است. m2 826 به مساحت

 
طبقه همکف )منبع: بلدیه 

 حمص(

هفت است.  شده  واقع لهیفض هیبینام صل به شرقی منطقه در
حیا  اول )الورشه( واقع است.  یخانه در ح نیا ،اتاق دارد

به حیا  دوم مربو   ا یح نیو ا وسط این خانه قرار دارد
به ار دارد و که قر یسنگ یها پله ا یحاین . در است شده 

 .ساخته شد یمشک سنگ خانه از نیا. دنرس یم وانیا

 
خانه )منبع:  پر  وسط

 بلدیه حمص(

 یبناازجنگ:  قبل
ی. در جنگ خیتار

: بیمارستان 2011
ها  تروریست
قرار  مورداستفاده
 .گرفت

الدرو ی خانه
 (304)9یب

 یدوران عثمان
 کاخ مهند  نیا و طراح معمار

ی است. برا سیمحمد آن
  عبدالحمید پاشاالدروبی ساخته

 (.homsstory است )منبع: شده
 

 

طبقه همکف )منبع: بلدیه 
 حمص(

 محاصره با آبو شده  واقع  عتیطب در وسط خانه نیا
 است. شده 

شرق( و سه +)جنوب وانیبه شکل مربع دارد. دو ا ا یح کی
ی پوشیده رنگ ستالیکرهای آن با  پنجره .اتاق بزر  دارد

 است. شده
 .هست m2 967 و به مساحت خانه از سنگ ساخته شد نیا

 
پر / وسط خانه )منبع: 

 بلدیه حمص(

در  یخیتاری  خانه نیا
توسط  1980دهه 
 های دروبی تخریب نوه
 یمجتمع . سپسشد

 نیگزیمدرن )پالزا( جا
 شد آن

 
 تصویر خانه

دوامه ی خانه
10(1120) 

خته در دوران عثمانی سا
  است. شده 

 طبقه همکف
 )منبع: بلدیه حمص(

 نیدوره ا کی. در استله پاقامت و دو  یبرا ه مکانسدارای 
 شد. بدیلدوباره به خانه ت سپسخانه به مدرسه 

  است. شده  ساخته m2 405 و به مساحت خانه از سنگ نیا
پر  در حیا  خانه 
 )منبع: بلدیه حمص(

عنوان  تا زمان حال به
رداستفاده قرار خانه مو

 است. گرفته

 
در دوران عثمانی ساخته 

  است. شده 
 طبقه همکف

 )منبع: میراث فرهنگی(

 است. شده  ی شهر حمص واقعمیبازار قد کینزد
شود. شامل  های کوچک شهر محسوب می از اولین خانه

های  باشد. از سنگ دوطبقه با یک حیا  بزر  و چند اتاق می
 است. شده وسفید ساخته  سیاه

 نمای خارجی خانه 

 مشخص نیست.

 شهر حمص یثبت یها خانه یمورد یها نمونه. 2ج 
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 امروزه تصویر/ نما مصالح نقشه دوران ساخت نام و شماره خانه

 یاوغل 12عوم ۀخان
در دوران استعمار 
  فرانسوی ساخته

  است. شده
 نقشه ساختمان

 1990)عباره،  ،«المحطه» ۀخانه در منطق نیا
طبقه ساخته شد و دو درگاه  در سه (یالدیم

  د.دار یاصل
 نمای بنا )منبع: خدمات فنیه(

ی بردار بهرهدر حال 
 باشد. می

 2750ۀشمار  ساختمان
دوران استعمار 
 فرانسه

 
ی ساختمان مسکونی  نقشه

 )منبع: خدمات فنیه(

ساختمان در مرکز شهر حمص ساخته  نیا
 .(یالدیم 1990 )عباره، شد

طبقه  از سمت جنوب و سه یدر ورود کی
 دارد.

  ی چهار واحد مسکونی است.هر طبقه دارا
 تصویر بنا

های تجاری.  مغازه :همکف
های  واحد :باالی آن طبقات

 مسکونی هستند.

 111ۀشمار   ساختمان
 پس از استعمار،
  دوران معاصر

پالن ساختمان )منبع: عباره 
1990) 

 ی، در بخش«الوعر» ۀساختمان در منطق نیا
. است شده  چهارم ساخته ۀریموسوم به جز

  دارد و در چهار طبقه ساخته یورود کی
  (1990)عباره، است. شده

 نمای ساختمان

 
 
 
 
ی الوعر  اکثر بناهای منطقه

 .اند دهید  بیآسدر جنگ 
اینکه کدام بنا سالم است 

با خاک یکسان  کی کدامیا 
 شد، مشخص نیست.

 دوران معاصر 325ساختمان 

 
 پالن ساختمان

در بخش  «الوعر» ۀساختمان در منطق نیا
سوم، در چهار طبقه  ۀریموسوم به جز

 دارد یدرِ ورود کیشده و تنها   ساخته
  .(1990 )عباره،

 نما

 
  ها وتحلیل داده توزیه

گذشتتگان،   قاتیبراسا  تحق یمثبت و منف ازاتیامت 

قبتول در   که قابل یو مستندات قبل یپووهش یمقاالت علم
 (.4)جدول شماره  است شده  نوشته باشند یم یجوامع علم

 
برتری  بناهای مسکونی شهر حمص های سنتی شهر حمص خانه

 )براساس اقلیم(
 مسکن اقلیمی حل راه شنهادیپ

 معایب-مزایا توصیف معایب-مزایا توصیف

محل 
قرارگیری 
در خانه 
 سایت
 منطقه

تراکم و فشردگی 
معماری مسکونی در 
 بافت شهری

 عایق حرارتی -1مثبت: 

رها از خورشید بیشتر دیوا
 .شوند یممحافظت 

انتقال صدا از طریق  -1منفی: 
نیاز به -دیوارهای متالصق. 

مساحت گسترده برای تعداد 
 های کم. خانه

 -بناهای گسترده
 تک بناها

 -2 زیبایی فرمال بنا، -1مثبت: 
بناها به  وساز ساختحاضر،  درحال

 شکل مجاورت سکنی دشوار است.
  با محیط افزایش سطح تما -1منفی: 

 یزیر برنامه-2 است؛ پیرامونی خود شده
 .بدون توجه به محیط

محل قرارگیری: 
های سنتی  خانه

وضعیت بهتری 
است. داشته  

 تاتیهب یمسکون یواحدها
شود که تلفیقی از  مطرح می

خاصیت فشردگی )مسکونی 
سنتی( و قابلیت ساختن دارد 

 در معماری معاصر

جهت 
 مسکن

کشیدگی در جهت 
 غربی -شرقی

به این با استقرار بنا  -1مثبت: 
سطح در مقابل  نیکمتر شکل
که  ردیگ ینامطلوب قرار م یبادها

 غرببادها از سمت  نیاکثرا  ا
 .وزد یم

جهت خاصی 
 ندارند.

 ی در طراحیآزادگ -1مثبت: 

 جهت افزایش مصرف انرژی -1منفی: 

: باد غالب
های سنتی  خانه

وضعیت بهتری 
است. داشته   

 ها ن نمونهبهتری

  مصمعاصر شهر ح یمسکون یبناها ،یمورد یها نمونه. 3ج

 شهر حمص  معاصر و یبوم یمعمار یکل اتیخصوص. 4ج
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تعداد 
طبقات 
 خانه

 طبقه( سهکم )دو تا 
کم ارتفاع بناها به  -1مثبت: 

حرکت هوا در سراسر بناها کمک 
 .کند یم

 طبقه بیشتر از سه

جهت جلوگیری از نفوذ  -1مثبت: 
رطوبت و آب باران، کف طبقه همکف 
باالتر از سطح طبیعی زمین با ایجاد پی 

 است. گرفته قرارمناسب 
ارتفاع زیاد بناها به حرکت  -1منفی: 

 -2؛ کند ینمهوا در سراسر بناها کمک 
بنا  یخارج یوارهایوز  باد سرد بر د

سرعت انتقال حرارت به  شیسبب افزا
 .شود اتالف حرارت می ای رونیب

تبادل  نیکمتر
حرارت با 

: بناهای رونیب
سنتی به خاطر 
کم ارتفاع آن 
 برتری داشت.

با  تاتیهب یمسکون یواحدها
 طبقه است. 4-3ارتفاع 

 
طراحی 
 ها خیابان

های تنگ و  کوچه
 ها سابا 

سبب ایجاد سایه و  -1مثبت: 
 جریان طبیعی هوا در داخل منطقه

دشواری تحرک و  -2منفی: 
 در عصر حاضر جابجایی خودرو

 وسیع و بزر 
از خودرو  قابلیت استفاده -1مثبت: 

 )تحرک و جابجایی(
 آسایش ندارد. -2منفی: 

ی کم برا
حرارت، مناطق 
مسکونی سنتی 
 برتری گرفت.

های بزر  برای خودرو  خیابان
–در محیط منطقه مسکونی

ها و  داخل منطقه پارک
 ی کودکانباز اسباب

 کالبد

در حیا  مرکزی 
 خانه

به شکل  ا یبا ح
 مربع

 
 

 

در  تیاز خالق ینمود -1مثبت: 
باز + عتیبا طب یمعمار بیترک

، عتیبه طب یخون یشدن فضاها
جریان طبیعی هوا در اثر  -2

بین  آمدهوجود اختالف دمای به
استفاده  -3کوچه و حیا  خانه،

 طیآب شرا یریاز برودت تبخ
 .فراهم است شیآسا
حرکت داخل خانه  -1منفی: 

خصوص در  دشوار است، به
 شرایط بسیار سرد و خشک.

 ها استفاده از بالکن

و  بالکن یآمدگ شیپ لیدل به -1مثبت: 
 زانیم اد سایه روی دیوارهای مسکنایج

که  ییجا -2؛ تابش کم خواهد بود
 مرکز خانه حیا ( برعکس) بالکن
 یمرکز زندگ جهیو درنت نیست
 یخصوص میکه حر نیست یخانوادگ
 .دهد یم داخلی حفظ یفضاها

 اتالف حرارتی در زمستان -1منفی: 

دما و رطوبت 
های سنتی:  خانه

وضعیت بهتری 
 داشت.

بزر  رو  ها بالکنز استفاده ا
 که یطور به ها پارکبه روی 

ایجاد سایه برای آسایش 
باز مطلوب و به شکلی که 

 انه به طبیعتخفضاهای  شدن

سطح و 
تعداد 
 ها پنجره

سطح خانه 
 دار بیش صورت به

ساختن سقف در  -1منفی: 
مصالح قدیمی دشوار است و 

 شود. همیشه نیاز به ترمیم می

 صورت بهسطح 
 دار بیش

در مواد معاصر ساختن به  -1مثبت: 
 این شکل راحت است.

 

: دما و رطوبت
بهتر است سقف 

 لیما دار بیش
 .باشد

بهترین سقف گنبد است ولی 
خاطر اینکه مردم منطقه  به
که سقف گنبد برای  دانند یم

. ها آرمان گاهبناهای دینی یا 
بناهای مسکونی با سقف 

 لیما دار بیشیا  دار بیش
 .وندش یمساخته 

 بادگیر
 

 
 

 هیبا استفاده از تهو -1مثبت: 
داخل خانه در  یهوا یعیطب

با  -2؛قرار دارد شیمنطقه آسا
و جهت مناسب با توجه به  بیش

برای  .است شده  باد غالب طراحی
هوا  یعبور یرهایمساینکه از 

 شود. استفاده می
استخدام این وسیله در  -1منفی: 
ر های مسکونی چندطبقه دشوا بنا

 است.

ها زیاد  پنجره
 هستند.

اگر موقعیت خوبی داشتند  -1مثبت: 
ممکن است باعث ایجاد آسایش در بنا 

 شوند. می

 

 

 
انرژی خورشیدی نفوذ یافته  -1منفی: 

 ها از طریق پنجره

 یمند بهرهبرای 
از نور به نحو 
 مطلوب
 یها پنجره

بزر  در جبهه 
باید جنوب 
 باشند.

ها در  پنجره وضعبهترین حالت 
بناهای مسکونی به این شکل 

 است.
 
 
 

 

 شهر حمص  معاصر و یبوم یمعمار یکل اتیخصوص. 4جادامه 
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 مصالح
کارگیری مصالح  به

 بوم آورد

 

موجود در طبیعت  -1مثبت: 
اطراف و با حداقل نیاز به 
-2 تخصص در اجرای آن است؛

بعضی مصالح با ظرفیت حرارتی 
 کم مانند چوب.

استفاده از مصالح  -1منفی: 
 تیکه ظرفمانند سنگ  نیسنگ
شود  ند باعث میباال دار یحرارت
 شیخانه افزا یحرارت یداریپا
همیشه نیاز به تعمیرات  -2؛ ابدی

ضخامت دیوار برای  -3است؛ 
 رسیدن به کاربرد مناسب.

مصالح جدید )بتن 
 ...(آهنو 

 

آشفتگی در  -در دستر  -1مثبت: 
 -2استفاده از مصالح جدید کم است؛ 

ضخامت کم دیوارها باعث سهولت 
 بیشتر در طراحی.

با استفاده از مصالح بتنی  -1منفی: 
برای  دشدهیتولبخشی زیادی از انرژی 

 ؛ روند یمحرارت و برودت به هدر 
 یمنطق ی آجرانتقال حرارت تیخاص-2

 .ستین

دمای و رطوبت: 
 یاز مصالحباید 
مقاومت  یدارا

 تیو ظرف
 باال یحرارت

استفاده شود و 
این بناهای 
جدید برتری 
 گرفت.

ح جدید با استفاده از مصال
مواد عزل برای  استخدام

رسیدن به آسایشی که مصالح 
 .کرد یمقدیمی ایجاد 

 رنگ

 رنگ تیره

 

ضریب انعکا   -1مثبت: 
های  های تیره کمتر از رنگ رنگ

همه منطقه  -2روشن است؛ 
مشترک باعث ایجاد  بارنگ

-3عدالت برای ساکنان منطقه، 
 رنگ آن از محل آن الهام گرفته

نگ خاک و ر) است شده 
 (.ها سنگ

رنگ خاصی 
 ندارند.

با استفاده از مصالح جدید  -1مثبت: 
های مختلف  امکان استفاده از رنگ

 براسا  سلیقه طراح بناهای مسکونی.
ممکن است باعث تخریب  -1منفی: 
 قهیباسلی کلی سایت )هر نفر  منظره

برای نمای مسکن انتخاب  خودرنگ
 (.کرد یم

دریافت انرژی 
خورشیدی: 

های سنتی  انهخ
وضعیت بهتری 
 داشت.

 
 
 
 

استخدام مصالح ساختمانی 
 تیره بارنگ( --سنگ-)آجر

 
 
 یمستکون  ی هیت دو گتروه از ابن  یمطالعه که بر رو نیا

کته براستا     دهد یشهر حمص صورت گرفت، نشان م
جهت ابعاد  یها یوگیدر و یخیبافت تار ،وتحلیل تجزیه

از جهت بازشوها  تیو رنگ خانه، تعداد طبقات و موقع
 یبناهتا  یکامتل داشتته، ولت    یبرتتر همسازی بتا اقلتیم   

 حاستتقرار بنتا و مصتال    وهیش یوگیدر و دیجد یمسکون
و شکل  تیاست. در رابطه با وضع داشته یبهتر تیوضع

بوده و  کسانی با ،یو نو تقر یمیهمه بناها قد زیبام بناها ن
 اند. داشته یعملکرد نامناسب

متوردنظر همستاز بتا     یکتاربرد  یمعمار یطراحضوابط 
و  یستنت  یمستکون  یبراسا  جوانب مثبت بناهتا  میاقل

 :حمص در کشور سوریه معاصر شهر
که بیان شد، اقلیم عامل اصلی تأثیرگذار در  گونه همان
. باشتد  یمت ی مسکن شهر حمتص و بستتر آن   ریگ شکل

طراحی الگوی مستکن جدیتد نیازمنتد تتدوین ضتوابط      
در الگوی سکونت مردم با  دشدهجایامتناسب با تغییرات 

هتای مستکن    با ویوگی جادشدهیامرور زمان و تغییرات 
بنابراین راهکارهای پیشتنهادی در قالتب بیتان     ؛باشد یم

ضوابط طراحی مسکن متناسب بتا اقلتیم بتا استتفاده از     
نتای  حاصل از مقایسه معماری بناهای سنتی و معاصتر  

ابط براستا   استت. ایتن ضتو    شده  ارائهدر جدول پایین 
  انیبجریان باد غالب، انرژی خورشیدی و دما و رطوبت 

 است. شده
: ))جهتتت غتترب((  بتتاد غالتتب  انیتتبراستتا  جر -

 یمستکون  یهتا  بلتوک  ایساختمان  یدگیکش یریگ جهت
 غربتی  جنتوب -یشترق  شتمال  ایت  غرب،-شرق یدگیکش

 ردیت گبنامطلوب قترار   یسطح در مقابل بادها نی))کمتر
 ((.وزد یم ترانهیمد یایاز سمت در بادها نیکه اکثرا  ا

ی: دیخورشت  یانترژ  افتیدر یحالت برا نیتر مناسب -
بنتا   یختارج  یرنگ نمتا ی است و و جنوب یشمال ینما
مانند ستنگ   یاستفاده از مصالح ساختمان ای شود یم رهیت
 است. رهیرنگ ت با

 شهر حمص  معاصر و یبوم یمعمار یکل اتیخصوص. 4ادامه ج
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پالن به شکل  یطراح: نحو مطلوب از نور به یمند بهره
ستاختمان نستبت بته جنتوب و      یریت گ جهتت ، لیمستط
 .بزر  در جبهه جنوب است یها شرق؛ پنجره جنوب
بنا  یفضاها لیاستفاده از تشک: براسا  دما و رطوبت -
هتا   بتالکن  قیت از طر اوردیت وجتود ب  به ها هیسا که یطور به
 هیستا  ی. چون با برقراریمیقد یمسکون یها وانیا هیشب

را فتراهم   شیاآس طیشرا توان یباد م انیو استفاده از جر
 رهیت بناها معموال  از رنتگ ت  یپوشش سطوح و نما، کرد

است و سطح بنا ناصاف استت تتا در زمستتان حترارت     
 وارهتا یدر د ینحتو مطلتوب   بته  دیاز تتابش خورشت   یناش

 تیتتمقاومتتت و ظرف یدارا یاز مصتتالح، جتتذب شتتود
 یکتاهش ارتفتاع برخت   ، شتود  یاستفاده م یباال یحرارت

استت. تتا    رونیب یبا هوا یحرارتمنظور تبادل  فضاها به
، رونیت تبادل حرارت بتا ب  نیکمتر یچهار طبقه است برا

 ینظر کنترل گرمتا  از، گردد یم شنهادیمتراکم پ مهیبافت ن
 ایت نوع بناها مکعب با پتالن مربتع    نیبهتر یداخل یهوا
 دهیچستب  هتم  بته  یبناهتا  ایبسته  یها است. فرم لیمستط
، دارنتد  تیارجح یجنوب–یپشت در محور شمال به پشت

بهتتر   یعمدتا  مسطح استت ولت   میاقل نیپوشش بام در ا
 (.4)تصویر شماره  است به شکل جملون باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیوه
گرم و  میهمساز با اقل یمجتمع مسکون یطراح یالگو

کشتور   یمرکتز  یانیت مرطوب استان حمص در بختش م 
. براستتا  دیتتگرد یحاضتتر بررستت قیتتدر تحق هیستتور
 ینشان داد که در ساخت بناها  یشده نتا انجام قاتیتحق

 یهتا  شتاخص  یریکتارگ  بهتر است با به دیجد یمسکون
 یطتور  ،یونمستک  یدر ستاخت بناهتا   ،یمیاقل یطراح
را کاهش داد تا بتوان از مشتکالت   یمصرف انرژ زانیم
. براستا   افتت ی ییشتهر حمتص رهتا    یطت یمح ستیز
ما و رطوبت شهر حمص و با توجه به گر یمیاقل طیشرا
آن  یبحرانت  طیمنطقه در عموم اوقات سال و شترا  یباال

  یو آگوستت، مبنتا   هیژوئن، ژوئ ،یتابستان م یها در ماه

و  هیتهو قیرطوبت از طر زانیبراسا  کاهش م یطراح
  شیو افتزا  یانترژ  افتت یدر زانیت هوا و کنتترل م  انیجر

 

طور خالصته،   . بهباشد یم یدر بافت مسکون یانداز هیسا
مطلتوب   یطراح کیبه  یابیدست یگفت که برا توان یم

 منطقه موردنظر، به چنتد تتا عامتل     میبر توجه به نوع اقل
 

بتاد غالتب    انیت رشود: جهت ج یانیدقت شا دیخاص با
 یبزرگت  ریبنا تأث یشیآسا طیبنا و شرا یریبرجهت قرارگ
 بنتا و   یریت آن برجهتت قرارگ  تیو موقع دیدارد، خورش

 

 ی عتالوه  ... مؤثر استت بته   و ها بان هیساها و  ابعاد پنجره
است که دما و رطوبت، بر مصالح، شکل بنتا، رنتگ    نیا

 یستیبا شیساآ دیبا دیجد یدارد. در بناها وهیو ریبنا تأث
 نیت شتده در ا  مطترح  دهیت ا نیبنتابرا  مدنظر قرار گرفتت 

های مثبت  معماری مسکونی اقلیمی شهر حمص براساس مزایا و ویژگی  کروکی. 4ت
 معاصر  ونی سنتی وبناهای مسک

 
 

72 



  

 
 

 
ره 

ما
ش

17
3

 
♦ 

ار 
به

14
00

 
♦

  
  

 یاستت کته از واحتدها    یبافت شهر کی جادیا ق،یتحق
قادر بته رشتد و گستتر     الهام گرفته،  تاتیهب یمسکون
های ستنتی باشتد و براستا      از خانه یو انعکاس یعیطب
 یبناهتا  تتوان  یشتده مت   مثبت مطترح  یها یوگیو و ایمزا

 کرد. یشهر را طراح مید همساز با اقلیجد یمسکون

 نوشت پی   
1. Homs, known as Emisa/Emesa, is a city in western 
Syria 
2. Hama&Raqqa, also called Raqa 
3. Deir ez-Zor 
4. Tartus 

  .یمیاقل یبند طبقه یها سامانه نیاز پرکاربردتر یکیکوپن . 5

6. Qasr-AlZahrawi 
7. Bait-Mofeed Amin 
8. Bait-Al-Mahish 
9. Bait-Al Droubi 
10. Bait-Dawamah 
11. Bait-Nakror 
12. Ajam Oghli 
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