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  سمنان هاي استانروستاآورد  جويي انرژي در مسكن بوم صرفه
  

  ** شهربانو جليليان، * منصوره طاهباز 

  25/06/1392                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  27/02/1394                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
دليل محروم بودن بسياري از روستاها از امكانات و تجهيزات مدرن شهري و محدود بودن منابع مالي روستائيان، مسكن روسـتايي يكـي    به

هاي اخير با تدوين قوانين حمايتي از ساخت مسكن روسـتايي بـه    المتأسفانه در س. ترين مساكن نيازمند كنترل مصرف انرژي است از مهم
سازهاي جديد تبديل به عـاملي بازدارنـده در تمايـل بـه      و ساخت مهري واقع شده وروش جديد و با مصالح جديد، مسكن بومي مورد بي
هويـت بـومي روسـتاها شـده و از      اين امر از يك سو موجب مخدوش شدن سيما و. ساخت مسكن به شيوه بومي در روستاها شده است

سـاز و افـزايش مصـرف     و دليل عدم هماهنگي ساخت و سازهاي جديد با شرايط محيطي و اقليمي، افـزايش هزينـه سـاخت    سوي ديگر به
  . انرژي در بخش مسكن روستايي را در پي داشته است

جـويي در   مسكن روستايي بومي، شگردهاي معمارانـه صـرفه  كار رفته در  در اين مقاله تالش شده تا با دقت و موشكافي در راهكارهاي به
ايسـتگاه   18در اين راستا به كمـك آمـار   . مصرف انرژي كه حاصل همسازي بنا با محيط و اقليم پيرامون آن است، شناسايي و معرفي شود

نجام تحقيقات ميداني و كسـب اطالعـات   سپس با ا. هاي اقليمي با توجه به توپوگرافي منطقه شناسايي شد ترين پهنه هواشناسي استان، مهم
روستاي تكميلي توسط تيم تحقيـق بـود، مـرز     40روستاي مطالعه شده توسط بنياد مسكن و  24مورد نياز از روستاهاي منتخب كه شامل 

  .هاي اقليمي تعيين گرديد بين پهنه
هاي البـرز و دشـت كـوير، داراي سـه پهنـه       ، واقع بين كوهدهد كه استان سمنان با توجه به توپوگرافي متنوع آن نتيجه اين مطالعه نشان مي

هـاي    ويژگي. گيري معماري خاص در هر پهنه شده است هاي اقليمي آن منجر به شكل اي، دشتي و كويري است كه تفاوت اقليمي كوهپايه
هـاي طبيعـي     عالوه بر استفاده از انرژي ها، موجب شده تا كار رفته در آن هاي اجرايي به هاي روستايي، مصالح و روش طراحي كالبدي خانه

كار رفتـه در معمـاري    اين مقاله ضمن معرفي شگردهاي معمارانه به. براي تأمين آسايش حرارتي، با شرايط نامطلوب اقليمي نيز مقابله شود
  . ردازدپ هاي مختلف استان، به ارائه معيارهاي طراحي مسكن روستايي همساز با اقليم در هر پهنه مي بومي پهنه

  
  
  

   .پهنه اقليمي، پهنه معماري، معماري همساز با اقليم، مسكن بومي، مسكن روستايي: واژگان كليدي

  m58tahbaz@yahoo.com  . دانشيار دانشكده معماري شهيد بهشتي، دكتراي تخصصي معماري *

  .كارشناس ارشد معماري**

3 



 

 
 

ره 
شما

15
3

 ♦ 
ار 

به
95 ♦

  مقدمه    
مقاله حاضر يكي از سه تحقيق انجام شده در سال هاي 

در بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي اسـتان       1383تا  1382
جـويي انـرژي در    هـاي صـرفه   روش«تهران تحت عنـوان  

كه با هدف ارائه ] 1[است » مسكن روستايي استان سمنان
ضوابط طراحي و اجرايي مسكن روستايي براي به حداقل 

در . هاي فسيلي، انجام شـده اسـت   رساندن مصرف انرژي
عنـوان نمونـه    اين تحقيق مسكن روستايي استان سمنان به

مسكن روستايي اقليم گرم و خشك با توجه به دو پـيش  
پيش فرض اول ايـن كـه   . فرض مورد مطالعه قرار گرفت

برخـورد تنگاتنـگ بـا شـرايط      دليـل  بـه اها كنين روسـت سا
زمان، به تجربيات ارزشمندي در زمينه به مرور محيطي و 

پـيش  . انـد  همسازي معماري بومي با محيط دسـت يافتـه  
فرض دوم اين كه با شناخت اين شگردها از يك طرف و 

تـوان   بررسي وضعيت اقليمي منطقه از طـرف ديگـر، مـي   
جـويي   حي مسكن با ديدگاه صرفهطرا هاي ورالعملدست به

     .دست يافت در مصرف انرژي
اي و ميداني، بـه   در اين راستا با انجام مطالعات كتابخانه

گردآوري اطالعات الزم در مورد مسكن روستاهاي استان 
اساس اين مطالعات سه پهنه اقليمي و  بر. سمنان اقدام شد

اي سه پهنه معماري در استان شناسايي شده كـه شـگرده  
كار رفته در همسازي معماري بومي در هر يـك از ايـن    به

  .ها در اين مقاله ارائه شده است پهنه
   

  سئواالت مقاله 
توان به روش غيرفعال و بدون تحميل هزينه  چگونه مي

اضافي، در مصرف انرژي مسكن روستايي اسـتان سـمنان   
 جويي كرد؟  صرفه

بـا  از نظر شگردهاي طراحي مسكن روسـتايي همسـاز   
 شود؟ اقليم، استان سمنان به چند پهنه تقسيم مي

شگردهاي طراحي مسكن روستايي همساز با اقلـيم در  
 هاي مختلف استان كدامند؟   پهنه

  روش تحقيق 
كننـده در   با توجه به اين كه شرايط اقليمي نقش تعيـين 

هاي معماري بـومي منـاطق روسـتايي     گيري ويژگي شكل
هـاي   ليمـي و تعيـين پهنـه   هـاي اق  دارد، شناسايي تفـاوت 

اقليمي استان سمنان يكي از ضروريات انجام اين تحقيـق  
شرايط آب و هـوايي يـك محـل متـأثر از شـرايط      . است

 .است) شرايط جوي محل(و هوا ) جغرافياي محل(زمين 
بـراي كسـب ايـن اطالعـات از دو روش     در اين تحقيـق  

روش اول . گرديــدمكمــل يكــديگر اســتفاده و متفــاوت 
هاي هواشناسي است كه متكي بـه   ده از آمار ايستگاهاستفا

 وهـاي هواشناسـي    اعداد و ارقام ثبت شده توسط دستگاه
كـه داراي ايسـتگاه هواشناسـي     اسـت منحصر به نقـاطي  

ها و  مشاهدات عيني و دانستهروش دوم استفاده از . باشد
كـه بـه كمـك     ساكنين بومي هـر منطقـه اسـت    تجربيات

در ايـن روش اطالعـات   . آيد ت ميدس مطالعات ميداني به
آمده جنبه كيفي داشته و متكي بر شناخت تجربي  دست به

  . باشد اهالي از وضعيت عمومي اقليم محل مي
  

استان  هاي هواشناسي از اطالعات ايستگاه در روش اول
اطالعـات مـورد نيـاز بـراي انجـام       .شـد اسـتفاده  سمنان 

، باد و يخبندان ، رطوبت، بارندگياآمار دم بندي شامل پهنه
ايسـتگاه سـينوپتيك و كليمـاتولوژي ايـن      18است كه از 

هـاي آمـارگيري از ابتـداي     استان در فاصـله زمـاني سـال   
. تأسيس ايستگاه تا زمان انجام تحقيـق گـردآوري گرديـد   

، نتـايج  ]3و 2[بعد از تهيه معدل چندين سـاله ايـن آمـار    
ر دست آمده بـه كمـك معيارهـاي اقليمـي شـامل معيـا       به

زيست اقليمي ساختماني اُلگي از نظـر آسـايش حرارتـي    
كاربرد مصالح در مرحله اجرا  انسان و معيارهاي مربوط به

  ايـن ارزيـابي  . 1تجزيه و تحليل گرديد] 4[و نگهداري بنا 
  

4 



 
 

 
ره 

شما
15

3
 ♦ 

ار 
به

95 ♦

  .به شناسايي سه پهنه اقليمي در سطح استان منتهي شد
در روش دوم كه متكي به مطالعات و مشاهدات ميداني 

براي مناطقي كه فاقـد   با استفاده از اطالعات محلي است،
شـت،  ايستگاه بوده و يـا در فواصـل دوري از آن قـرار دا   

شـده و امكـان    تكميـل  ي هواشناسيها اطالعات ايستگاه
فراهم گرديد  اقليم محلي ي در سطحاقليمشرايط توصيف 

شـامل اطالعـات   گـردآوري شـده   اطالعات محلـي  . ]5[
كه از طريق  رهنگي و ساختماني بود، فاقليمي ،جغرافيايي
اطالعـات جغرافيـايي شـامل     .آوري شـد  جمـع پرسشنامه 

ــعيت   ــه وض ــؤاالتي در زمين ــانس ــتقرار مك ــتا اس ، روس
ــاهي     ــش گي ــوع پوش ــيب، ن ــت ش ــوگرافي، جه و  توپ

. محصــوالت قابــل كشــت در محــل و نــوع كشــت بــود
 سردي و گرمي هـوا  شدت اطالعات اقليمي مباحثي نظير

بارنـدگي و   ،، ميـزان رطوبـت  ما و گرمـا و طول دوره سر
 و كيفيـت  وزش، زمـان  از نظـر  بادهاي محليو  يخبندان
نظير مه، برف و غيره را  جويهاي  پديده، همچنين جهت
اطالعات فرهنگي شـامل نـوع معيشـت،     .گرفت مي در بر
هـاي تغييـر    نشيني، نوع لباس و زمـان  نشيني يا يكجا كوچ

ر فصـول مختلـف،   فصلي لباس، نوع غـذاهاي مصـرفي د  
اطالعات ساختماني . نوع دام و نحوه نگهداري از دام بود

گيري بافت روسـتايي، نـوع اسـتقرار     شامل تراكم و جهت
بناها در زمين و در همسايگي هم، ويژگـي فضـاهاي بـاز    

ها، شكل كلي ساختمان و سقف، نوع  ها و ايوان مثل حياط
هـاي   ا، المـان كار رفته در بن ها، مصالح به بازشوها و پنجره

ــوان، صــفه، زمســتان  ــر اي نشــين و  خــاص معمــاري نظي
نشين، نحوه گرمـايش و سـرمايش بنـا، فضـاهاي      تابستان

ايـن اطالعـات از آن    .دبو. …و دامي نظير بهاربند، زاغه 
هاي همسازي  تواند روش جهت حائز اهميت است كه مي

روستائيان با شرايط اقليمي سخت در فصـول مختلـف را   
هاي اقليمي  و بهترين محك براي تعيين تفاوت نشان داده

  . 2باشد در حد اقليم محلي و خرد مي
  

با توجه به اين كه بـراي تعـدادي از روسـتاهاي اسـتان     
هاي جامع و تفصيلي توسط بنياد مسكن تهيـه شـده    طرح

ــوگرافي  ــود، و برخــي از روســتاها نيــز داراي مون هــاي  ب
شـكده معمـاري   دانشجويي در مركز اسناد و تحقيقات دان

دانشگاه شهيد بهشتي بودند، از ايـن منـابع بـراي تكميـل     
روسـتاي اسـتان    26هـاي مربـوط بـه     اطالعات پرسشنامه
ــد  ــل  ]. 7و  6[اســتفاده گردي ــراي تكمي ــار، ب ــه ك در ادام

هاي اطالعاتي مربوط به ايـن روسـتاها و همچنـين     كمبود
پوشش به مناطقي كه فاقد مطالعات قبلي بودند، تحقيقات 

در انتخاب روستاهاي جديد، دو مـالك  . ميداني آغاز شد
اول پوشش مناطقي كه اطالعـاتي در  : مد نظر قرار داشت

مورد آن در منابع مكتـوب وجـود نداشـت، دوم پوشـش     
مناطقي كه بين دو پهنه اقليمي واقع شـده و بـراي تعيـين    

در سفرهاي انجام شـده،  . ها مورد نياز بودند مرز بين پهنه
روستاي مذكور، اطالعـات    26تكميل اطالعات عالوه بر 
  ]. 8[روستاي منتخب استان تهيه گرديد  40جديد از 

  
گيري از ايـن اطالعـات، از    بندي و نتيجه منظور جمع به

هاي آماري به كمك نرم افـزار ميكروسـافت اكسـل     روش
روستاهاي مختلف با توجـه بـه شـباهت يـا     . استفاده شد

اطالعـات جغرافيـايي، آب و    هايي كه در رابطه بـا  تفاوت
هاي مختلف  هوايي، فرهنگي و ساختماني داشتند در گروه

هاي اقليمـي   ها با گروه مقايسه اين گروه. بندي شدند دسته
هـاي   دست آمـده از طريـق تحليـل اطالعـات ايسـتگاه      به

هــاي اقليمــي و  تــر پهنــه هواشناســي، بــه توصــيف دقيــق
همچنين روشـن   .هاي اقليمي منجر شد شناسايي زير پهنه

هاي اقليمـي، بـاوجود    ها و زير پهنه شد كه در برخي پهنه
هاي چشمگيري در رابطـه بـا    هاي اقليمي، شباهت تفاوت
هاي ساختماني وجـود دارد كـه نيـاز بـه تعريـف       ويژگي
ــه ــه   پهن ــام پهن ــه ن ــدي ب ــاي جدي ــاري ه ــاي معم   را   3ه

  . كند ضروري مي
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  هاي استان سمنان ويژگي 
  جغرافيا 

ــتان ــمنان اس ــمال  س ــزيدر ش ــوير مرك ــران ك و در  اي
 40درجـه و   34بـين   هاي جنوبي سلسله جبال البرز دامنه

درجه و  51عرض شمالي و دقيقه  10درجه و 37 تادقيقه 
ــه  59 ــادقيق ــه و  57 ت ــه  4درج ــرقي از  دقيق ــول ش ط

داراي  ايـن اسـتان  . ده اسـت واقع شالنهار گرينويچ  نصف
كـه از نظـر وسـعت     كيلومتر مربع مساحت بـوده  91544

هـاي   رشـته كـوه   .شود ششمين استان كشور محسوب مي
البرزجنوبي از بخش ايوانكي مانند ديواري غربي شرقي از 

هـايي از   هاي استان عبور كرده و رشـته  سرتاسر شهرستان
بلنـدترين  . آن نيز به طرف دشت كوير كشيده شده اسـت 

ود اين رشته كوه، قله شاهوار در شمال غربي شـاهر نقطه 
ـ متر  3945است كه حدود  در  .ا ارتفـاع دارد از سطح دري

هاي كم ارتفـاع   قسمت مركزي استان و حاشيه كوير، كوه
هاي يـاد شـده    شرقي غربي وجود دارد كه ادامه رشته كوه

صورت منفـرد و بخشـي    بخشي از اين ارتفاعات به. است
صورت متصل و موازي با رشته اصلي بـه طـرف    ديگر به

يابد كه با نزديك شدن به دشـت كـوير از    ميكوير امتداد 
تـدريج بـا زمـين هـم سـطح       ارتفاع آن كاسته شـده و بـه  

همه نوار جنوبي استان با عرضـي معـادل نصـف    . شود مي
عرض استان پوشيده از اراضي كويري با حـداقل ارتفـاع   

شـيب عمـومي اسـتان از     .باشد متر از سطح دريا مي 680
هاي شمالي زياد و در  شمال به جنوب بوده كه در قسمت

). 1 صـوير شـماره  ت(هاي جنوبي بسيار كم اسـت   قسمت
اليـه مـرز شـمالي     ي را فقـط در منتهـي   جنگل هاي پوشش

توان مشـاهده   هاي جنوبي البرز مي غربي استان و در دامنه
در  60. در صد از اراضي اسـتان اسـت   5/2نمود كه فقط 

 21تـاغ و   صـد را  در 5/16،  صد از اراضي استان را مراتع
وسـعت  . دهـد  زار تشـكيل مـي   مانده را نمـك  صد باقي در

ميليـون هكتـار    5/5اراضي مرتعي اسـتان كـه بـه حـدود     

را در رديف يكي از مناطق نسبتاً مهم دامداري  آن رسد  مي
  ]11[ .كشور قرار داده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آب و هوا
مجاورت با رشته كوه البرز، نفوذ دشت كوير به داخـل  

نقـش   ن و قرار گيري در داخل فالت مركـزي ايـران،  استا
 سـمنان اگرچه استان . اي در آب و هواي استان دارد عمده

الوصـف آب   رود، مع كشور به شمار ميگرمسير از نواحي 
به سه قسـمت متمـايز    توان ميطور كلي  و هواي آن را به

  :تقسيم نمود
منـاطق مرتفـع شـمالي     شـامل  سـرد  نسبتاًنواحي ) الف

گرم شامل اراضي  نواحي )ب). هاي جنوبي البرز ايهكوهپ(
 نـواحي  )ج). هاي مستقر در پـاي كـوه   دشت(پاي كوهي 

هـاي   بخـش (خيلي گرم و خشك شـامل منـاطق جنـوبي    
  )كوير مجاور
شرايط طبيعي در نواحي مختلـف ايـن    تنوعتوجه به  با

هاي هواشناسي موجود  هاي آماري كليه ايستگاه استان داده
 گرمسـار،  سـينوپتيك  ايسـتگاه  5شـامل   ،ندر سطح اسـتا 
كليمـاتولوژي   ايسـتگاه  13 و بيارجمنـد  ،سمنان، شاهرود

 دامغان، ايـوانكي، كـوير، بنكـوه، آرادان، تـرود، حسـينان،     
 دختر، كوهـان  شهر، بسطام، چهل سرخه، شهميرزاد، مهدي
  .)2 تصوير شماره( مورد بررسي قرار گرفت

 6 .نقشه توپوگرافي استان سمنان .1ت 
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در اين اسـتان اخـتالف دمـا در     ييدليل تنوع جغرافيا به

متوسـط  سـال،   مـاه  سـردترين در . طول سال زيـاد اسـت  
و  6/0بـين  نقاط مختلف استان،  درحداقل درجه حرارت 

 2050است كه شهميرزاد با ارتفـاع   درجه سانتيگراد -6/6
متـر   895متراز سطح دريا سردترين و حسينان بـا ارتفـاع   

. شـود  وب مـي تـرين نقطـه اسـتان در زمسـتان محسـ      گرم
بـين   ترين ماه سـال  گرم در حرارتمتوسط حداكثر درجه 

متـر   781كـه تـرود بـا ارتفـاع      درجه است 5/41و  5/29
متر سردترين نقطه  1520ترين و چهل دختر با ارتفاع  گرم

حداقل مطلق درجه حرارت  .شود در تابستان محسوب مي
حداكثر مطلق درجه شهر و  متعلق به مهدي رجهد  -8/11

ايسـتگاه   .سرخه اتفاق افتـاده اسـت   درجه در 47ارت حر
بيشـترين و ايسـتگاه    8/42سرخه با نوسان دماي سـاليانه  

تـرين نوسـان    كم 9/32چهل دختر با نوسان دماي ساليانه 
  . دماي ساليانه را داشته است

  

طور كلي در تمام نقاط استان، قسمت عمده بارندگي  به
متوسـط   ميـزان  .افتـد  هاي آذر تا خرداد اتفـاق مـي   در ماه

 اسـت ميليمتر در سـال   132بارندگي در كل استان حدود 
ايسـتگاه   ميليمتـر در 9/250 كه حداكثر بارنـدگي سـاليانه  

ميليمتــردر  9/63ه و حــداقل بارنــدگي ســاليانشــهميرزاد 

بيشترين ميزان يخبنـدان  . شده استديده ايستگاه حسينان 
روز در  119در اين استان در ايسـتگاه بسـطام بـه مـدت     

 31ترين يخبندان در ايستگاه حسينان به مـدت   سال و كم
  . روز اتفاق افتاده است

ترين ماه سال، حداقل رطوبت نسبي هوا در طـي   درگرم
عبـارت ديگـر در    بـه . درصـد اسـت   46تـا   18روز، بين 

ترين ماه سال، ايستگاه گرمسار بـا   ترين ساعت از گرم گرم
ترين هوا و ايستگاه  درصد داراي خشك 18رطوبت نسبي 

ترين  درصد داراي مرطوب 46شهميرزاد با رطوبت نسبي 
هاي ايـن ايـام از    حداكثر رطوبت نسبي در شب. هواست

ــا   33 ــمنان ت ــر   65درصــد در س ــوه متغي درصــد در بنك
با سرد شدن هوا، رطوبت نسبي افزايش يافتـه و  . باشد مي

تا درصد دركوهان  63حداكثر آن در سردترين ماه سال از 
در اين اوقات حـداقل رطوبـت   . درصد دربنكوه است 79

 70درصد درحسينان و تـرود تـا    49نسبي در طي روز از 
منطقه بادهـاي   اين در. كند شهر تغيير مي درصد در مهدي
ترين  كه مهم ]3[ هاي متفاوتي وجود دارد متعدد با ويژگي

  : استشرح زير  ها به آن
يستگاه سمنان، دامغان هاي تابستاني كه در سه ا باد) الف

. وزد و بيارجمند از شمال، شمال شرقي و شمال غربي مي
هاي زمستاني كه در سه ايستگاه سمنان، دامغـان و   باد) ب

بيارجمند در درجـه اول از شـمال و شـمال شـرقي و در     
بادهـاي  ) ج. درجه دوم از جنوب و جنوب غربي مي وزد
بادهـاي  ) د. تابستاني ايستگاه گرمسار كه از شرق مي وزد

زمستاني ايستگاه گرمسار كه در درجه اول از شـرق و در  
   .دزو درجه دوم از غرب مي

   معماري استان سمنان/ بندي اقليمي پهنه
و اقليمـي اسـتان و بـا     جغرافيـايي با توجه به اطالعات 

سه پهنه اقليمـي  آوري شده،  استناد به اطالعات محلي گرد
ها از نظر ارتفـاع   ن پهنهاي. در سطح استان شناسايي گرديد

از سطح دريا، توپوگرافي، وضعيت اقليمي، پوشش گياهي 

هاي هواشناسي سينوپتيك و كليمـاتولوژيايستگاه.2ت
 .سمناناستان 
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و نوع محصوالت زراعي، متفاوت بوده و عبارتند از پهنـه  
ــه ــويري كوهپاي ــه ك ــتي و پهن ــه دش ــه. اي ، پهن ــاي  پهن ه
. اي و كويري، هريك داراي دو زير پهنه مي باشند كوهپايه

هـا از مطالعـات    هنهبراي شناسايي معماري روستايي اين پ
روستاي اين اسـتان اسـتفاده شـد     66انجام شده در مورد 

  ).3 صوير شمارهت(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مختلف  اين منطقه را از يكديگر  آنچه معماري پهنه
از نظر نوع سـقف، تعـداد     كند، شكل ظاهري بنا متمايز مي

طبقات، تراكم فضاي باز به فضاي ساخته شـده و سـازمان   
ها ناشـي از   اين تفاوت. بخش مسكوني خانه استفضايي 

 نوع معيشت بـوده كـه  فرهنگ و بستر طبيعي زمين، اقليم، 
ــأثير ــق حاضــر ت ــين و  در تحقي ــوع بســتر زم ــرن ــيم ب   اقل

اصـلي و تـأثير سـاير عوامـل      عامـل عنوان  ساز به و ساخت
  .گر در نظر گرفته شده است عنوان عوامل مداخله به

  
  اي پهنه كوهپايه  

هـاي   اي از دو بخش نوار شمالي يا بخـش  ه كوهپايهپهن
متـر   2500تا  1500متراكم كوهستاني با ارتفاع نزديك به 

هاي كم تـراكم كوهسـتاني    هاي جنوبي يا بخش و قسمت
اي  بخـش كوهپايـه  . متـر اسـت   2000تـا   1300با ارتفاع 

نمونه آسـتانه، افتـر، ايـج، تويـه،     روستاهاي  مرتفع شامل
،  آبـاد  ن، شهرسازي طـرزه، صـح، علـي   رضوان، ده صوفيا

، قهـج سـفلي،   )ميرزاسليمان(فوالد محله، قلعه آقا عبداهللا 
 كرنگ، كالته، كالته خيج، گرمن، نردين، نمدمال اسـت و 

هواشناسي چهل دختر، بسـطام، شـهميرزاد و   هاي  ايستگاه
ــهر  ــدي ش ــر ( مه ــي) سنگس ــر م ــرد را در ب بخــش  .گي

نمونـه ارميـان،   اهاي روسـت اي كم ارتفـاع شـامل    كوهپايه
آبـاد، رويـان،    كالته اسـد، جـام، دوزهيـر، بدشـت، سـعد     

 آباد، قلعه نو، جيالن، كالته خيج و درجزين است و يونس
  .گيرد هواشناسي شاهرود را در بر ميايستگاه 

اي از نظـر   دليـل تفـاوت جزئـي دو بخـش كوهپايـه      به
. هـم دارد  هاي زيادي به اقليمي، معماري بومي آن شباهت

، رورت كاهش تبـادل حرارتـي در بخـش اعظـم سـال     ض
ماه از سال و جلـوگيري   5جلوگيري از وزش باد را براي 

مـاه   4هاي  از دريافت تابش مستقيم خورشيد را براي روز
در معماري بومي روستاهاي اين . مي نمايد از سال مطرح

منطقه، براي مقابله با اين مشكالت، راهكارهاي زير اتخاذ 
  )6و  5و  4شماره صاوير ت: (شده است

جلوگيري از ورود بادهاي سرد به داخل مجموعه، از  -
و حيـاط محصـور    بافت فشـرده و متـراكم  طريق احداث 

  كوچك
كنترل تبادل حرارتي ميان داخل و خـارج سـاختمان،    -

و كـاهش  ر مجاورت يكـديگر  به كمك قرارگيري بناها د
 ها تعداد پنجره

دن محصـوالت  طراحي بام مسطح بـراي خشـك كـر    -
  كشاورزي

گيري ساختمان رو بـه جنـوب و شـرق بـراي      جهت -
  دريافت گرماي بيشتر در فصول سرد 

جلوگيري از نفوذ اشعه مستقيم خورشيد به داخل بنا  -
هـا در   در فصل گرم از طريق احداث ايوان جلوي پنجـره 

  نشين هاي تابستان اتاق

بندي اقليمي استان سمنان و روسـتاهاي پهنه .3ت 
 .برداشت شده
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وسيله  ، بهجلوگيري از نفوذ هواي سرد زمستان به داخل بنا -
  اي نظير ايوان يا داالن، ميان اتاق و حياط احداث واسطه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 2 روزي و طور شـبانه  ماه از سال به 5در سردترين ايام، 
در اين مواقع  ،ها بايد ساختمان را گرم نمود شب فقط ماه

ماه  5 حدود جريان باد با احساس سرما همراه است و در
باد وجـود   سوز سردامكان وقوع  و يك ماه روزها ها بش

 و جنوب و و شمال شرق شمال بادهاي زمستاني از .دارد
ايـن  توان نتيجـه گرفـت كـه     لذا مي. وزد جنوب غرب مي

تـا آخـر    بـان است كـه از آ  سرد هاي منطقه داراي زمستان
 را اســتفاده از وسـايل گرماســاز  و يابـد  اسـفند ادامـه مــي  

ــيضــروري  ــن مشــكالت،  . ســازد م ــا اي ــه ب ــراي مقابل ب
  )8و  7 صاوير شمارهت: (راهكارهاي زير اتخاذ شده است

قرار دادن فضاهاي دامي در زير طبقـه مسـكوني و حتـي     -
  داخل زمين

تعبيه تنور در داخل فضاي بسته و قرار دادن تنور خانه در  -
  مجاورت فضاهاي مسكوني

  دماتيخ ايقرار دادن فضاهاي زندگي در حفاظي از فضاه -
  استفاده از حداقل بازشو و ارتباط غير مستقيم با هواي باز -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.سقف صاف و جهت آفتابگير با حداقل بازشو.5ت

استفاده از فضاي واسطه براي ورود به اتاق در.6ت
 .ايپايهپهنه كوه

.ايبافت فشرده و سقف صاف در پهنه كوهپايه.4ت

انتظام فضاهاي مسكوني و دامي در جهـت  .7ت
 .مقابله با سرما
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  دشتيپهنه 

 1500اين پهنه تقريباً مسـطح، داراي ارتفـاعي كمتـر از    
متر از سطح دريا بوده و در جنوب ارتفاعات كوهستاني و 

نـه  ترين نقاط اين په پست. در مركز استان واقع شده است
در حاشـيه  . متر از سـطح دريـا ارتفـاع دارد    1000حدود 

اي بـا حـداكثر    هاي منفرد و پراكنـده  جنوبي اين پهنه، كوه
متر ارتفاع وجود دارد كه داراي آب و هوايي كمي  2000
مـاه   7تا  6گرم، روزها  ايامپهنه در  اين در .تر است خنك

ن بـاد،  ماه جريـا  5تا  4و از اين ميان حدود  با ايجاد سايه
توان هوا را خنـك   ميهاي خازن  برودت تبخيري و جداره

 16معتدل مايل به سرد بوده و دما حدود  ها شب، اما نمود
درجـه   15نوسان دماي روزانه بـيش از  . درجه است 22تا

هـاي   توان گفـت تابسـتان   در مجموع مي. سانتيگراد است
اين منطقه كه از اواسـط بهـار تـا اوايـل پـاييز بـه طـول        

نمونه جهـان   هايانجامد گرم است، در اين پهنه روستا مي
آبـاد،   آباد، خانخودي، خورزان، خورس، زرگـر  آباد، حسن

ــرد   ــه، ك ــرات، قوش ــان، ف ــال،    علي ــه م ــال، كالت ــاد، ك آب
هـاي هواشناسـي    مهماندوست، دزيـان، رشـم و ايسـتگاه   

  .بيارجمند، دامغان و كوهان قرار گرفته است
ـ   ن پهنـه بـه شـرح زيـر     راهكارهاي انتخاب شـده در اي

   )11 الي 9شماره وير اتص: (باشد مي

پيوسته و  بافتكنترل تبادل حرارتي از طريق احداث  -
  محصور و بسته هاي حياط با تا حدي متراكم 

بيني فضاهاي مناسب براي استفاده در فصول گرم  پيش-
نشـين   نشـين و تابسـتان   زمسـتان  و سرد از طريق احداث 

يـا در دو  در دو طرف حيـاط و   اييه اتاقصورت  بهمجزا 
صـورت   فضاي بـاز بـه  براي استفاده در طول روز و  طبقه

  هاي گرم براي استفاده در شببهارخواب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي كوچكحداقل ارتباط با بيرون و حياط .8ت 
 .و بام صاف

 .هاي محصور پهنه دشتي افت فشرده و حياطب .9ت 

 .نشين در دو سمت حياط نشين و تابستان زمستان .10ت
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طور شبانه روزي و  بهماه از سال  3 سردترين ايام، در در
 ازبايد از وسـايل گرماسـ   ها فقط شب ماه از سال 4تا  2 در

باد بـا   جرياندر اين ايام  ،استفاده نمود در داخل ساختمان
وزش  احتمـال ها  ماه شب 5در  .احساس سرما همراه است

توان نتيجه گرفـت   بنابراين مي. وجود داردبا سوز سرد باد 
تـا   ذرآ اول سرد است كـه از  هاي داراي زمستان اين منطقه
ايـن   راهكارهـاي انتخـاب شـده در   . داردادامه  آخر بهمن

  )12 شماره تصوير: (باشد پهنه به شرح زير مي
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

بيني فضاهاي تابستاني و زمسـتاني مجـزا بـراي     پيش -
  .يبند يا حياط دام بهارصورت  ها به دام
زا مثـل تنـور در فضـاي     قرار دادن فضاهاي حـرارت  -

  .بسته و دور از فضاي مسكوني
  كويريپهنه 

بخـش  . شامل دو بخش است پهنه كويري استان سمنان
متر ارتفـاع   1500اول در شرق و جنوب استان با كمتر از 

از سطح دريا واقع شده كه تقريباً نيمي از سطح اسـتان را  
بخش قابل تـوجهي از ايـن پهنـه را اراضـي     . گيرد فرا مي

متـر از سـطح    1000كويري كه داراي ارتفـاعي كمتـر از   
نظـر اسـتعدادهاي   دهـد كـه از    باشند، تشكيل مي دريا مي

همين علـت تعـداد بسـيار     طبيعي بسيار ضعيف بوده و به
كمي آبادي در بخش شمال شـرقي و لبـه شـمالي آن بـه     

ــي ــم م ــوره  چش ــوير و ش ــابقي ك ــورد و م ــت خ . زار اس
آبـاد طـرود،    ، خورس، رضا آباد، دستجرد احمدروستاهاي 

هاي هواشناسي حسـينان و   آباد و معلمان، و ايستگاه عباس
صـورت   بخـش ديگـر بـه   . در اين بخش قرار دارندطرود 

نوار باريكي در غرب استان مابين اراضي كـويري و پهنـه   
متـر از سـطح    1500تا  800اي واقع شده كه بين  كوهپايه

هـايي مثـل اسـد آبـاد،      دريا ارتفـاع دارد و شـامل روسـتا   
نمـك،    ده سـلطان، ده  آبـاد،  بيابانك، چشمه نادري، دولت

ن، دوالزيـان، ريكـان، سـراب، سـلمان،     آباد، درجزي رستم
هاي هواشناسـي   سفلي و ايستگاه سفيد، السجرد، ياتري شه

آرادان، ايوانكي، بنكوه، سـرخه، سـمنان،كوير و گرمسـار    
دليل تفـاوت اقليمـي جزئـي دو بخـش كـويري،       به. است

    .هم دارد هاي زيادي به معماري بومي آن شباهت
 ايجـاد سـايه   اختمان،ترين ايام براي خنك كردن س در گرم

و عالوه بر آن اسـتفاده از جريـان بـاد، خاصـيت      ماه 7براي 
ماه ضـرورت   6تا  5برودت تبخيري و خاصيت مصالح براي 

ي اين ايـام معتـدل رو بـه گـرم بـوده و دمـا در       ها شب.  دارد
بيني فضاي باز  درجه است كه ضرورت پيش 30تا  20حدود 

.نشين در دو طبقهنشين و تابستان زمستان.11ت

.بيني فضاهاي متعدد زمستاني و تابستاني براي دامپيش.12ت
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تـوان   در مجموع مي. دنماي مناسب براي خواب را ايجاب مي
هاي اين منطقه كه از اوايل ارديبهشت تا اوايـل   گفت تابستان

مـاه تيـر و    2انجامد بسـيار گـرم بـوده و در     مهر به طول مي
   .استفاده از وسايل مكانيكي سرمايشي ضروري است مرداد

راهكارهاي انتخاب شـده در ايـن پهنـه بـه شـرح زيـر       
  )16 الي 13 صاوير شمارهت: (باشد مي
روسـتايي   بافـت كنترل تبادل حرارتي از طريق احداث  -

و يا هاي محصور  و حياط هم بهچسبيده  يها خانهبا متراكم 
  ).صورت منفرد و داخل باغ ها به خانه(صورت خانه باغ  به

 كـه  تاالر يا صـفه صورت  بيني فضاي نيمه باز به پيش -
ـ از تنهـا   يـا از دو طرف  است وها با حياط  بط اتاقرا ك ي

 .باشد ميسمت باز 
  .ها در خانه باغ  نشين تابستانعنوان  هايي به صفه طراحي -
  .قرارگيري تنور در فضاي باز و دور از بخش مسكوني -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .بافت نيمه متراكم و سقف قوسي در پهنه كويري .13ت 

 .هاي يك يا دو طبقه خانه .15ت 

 .خانه باغ در مزارع كشاورزي .16ت  .ضاي نيمه بازعنوان فصفه به .14ت 
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طـور شـبانه    بـه ماه از سال  3تا  1سردترين ايام، در  در
 هـا  فقـط شـب   ماه از سال 4تا  2 روزي و عالوه بر آن در
استفاده نمود و  در داخل ساختمان بايد از وسايل گرماساز

 2 در .باد با احساس سرما همراه اسـت  جرياندر اين ايام 
وقوع فاكتور سـرمايي بـاد    احتمالها  شب ماه از سال 4تا 

داراي  تـوان گفـت ايـن منطقـه     بنـابراين مـي  . وجود دارد
. هـاي دي و بهمـن اسـت    مـاه در سـرد   نسبتاً هاي زمستان

راهكارهـاي انتخــاب شــده در ايــن پهنـه بــه شــرح زيــر   
  )19تا  17صاوير شماره ت: (باشد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سـمت نشـين در دو   نشين و تابستان زمستان بيني پيش -
 هـاي بيشـتر و بهـار    حياط و يا اتاقي در باالخانه با پنجره

در نشـين   ن تابسـتان عنـوا  بـه  آنخواب در كنار يا جلـوي  
  .هاي حياط مركزي خانه
خانه دور از بخش مسكوني و غالباً در  تنورقراردادن  -

  .گوشه حياط
  .نگهداري دام در فضاي باز و يا زير سايبان -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نشين و بهارخوابنشين و زمستان تابستان.17ت  

 .در دو طبقه

 .زا از بخش مسكوني دور كردن فضاهاي حرارت.18ت

فضاهاي دامي زمستاني و تابستاني در .19ت
.اطراف حياط
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  پيشنهادهاي طراحي  
مطالعات انجام شده و شناخت نيازهـا   نتايجتوجه به  با

و  انسـان از نظـر آسـايش    سـتان در ايـن ا و مشكالتي كه 
بررسي  همچنيناستفاده از مصالح ساختماني وجود دارد، 

رفتـه در معمـاري بـومي ايـن منـاطق،       كـار  شگردهاي به
. گردد كه استان داراي سه پهنه معماري است مشخص مي

اي، پهنه دوم نواحي دشتي  پهنه اول شامل نواحي كوهپايه
در اين استان هر قدر از . و پهنه سوم نواحي كويري است

شمال به سمت جنوب پيش برويم از ارتفاع اراضي كاسته 
شـود   تر مـي  ها طوالني تر و تابستان ها كوتاه شده و زمستان

هـاي قابـل تـوجهي در     كه موجـب پديـد آمـدن تفـاوت    
نمـودن  بـراي سـازگار   . معماري اين سه پهنه شده اسـت 

ايـن سـه    جديد با شـرايط آب و هـوايي  هاي مسكوني  بنا
مباحث كلي  پهنه ، ضوابط و پيشنهادهاي اجرايي در قالب 

ها،  شكل بافت و همسايگي  شامل» انتظام فضاي معماري«
خصوصيات كلي بنا، رابطه فضاي پر و خـالي و مباحـث   

هاي فضـاهاي بـاز، نيمـه بـاز، بسـته،       فرعي شامل ويژگي
ها و بازشوها، مصالح و تكنولـوژي سـاخت ارائـه     جداره

  )8 صوير شمارهت. (ودش مي
  انتظام فضاي معماري 

اي  مشكل اصلي بخش شمالي ايـن اقلـيم كـه كوهپايـه    
هاي سرد همراه با وزش باد اسـت و   است، وجود زمستان

بنـابراين   .باشـد  بهترين راه حل، كاهش تبادل حرارتي مي
بايد تا حد امكان بافت متراكم بوده و در عين حال بتواند 

از طـرف ديگـر   . بـرداري نمايـد   از تابش خورشـيد بهـره  
  . برقراري سايه در كمتر از نيمي از سال ضرورت دارد

ــلي     ــكل اص ــت، مش ــتي اس ــه دش ــاني ك در بخــش مي
  هاي گرم است كه نياز به تأمين سـايه را در بـيش   تابستان

  تابســتان گــرم و . ســازد از نيمــي از ســال ضــروري مــي
كم را نياز بـه اسـتفاده از بافـت متـرا    ) كوتاه(زمستان سرد 

  .دهد نشان مي

هاي خيلي گـرم   مشكل اصلي تابستان در بخش كويري،
باشد كه نياز به تأمين سايه را بسـيار آشـكار    و طوالني مي

ــرودت    ــتفاده از خاصــيت ب ــر آن اس ــالوه ب ــاخته و ع س
تبخيــري، فضــاهاي نيمــه بــاز  و جــرم حرارتــي زيــاد را 

م با توجه به نكات فوق پيشنهادهاي الز. سازد ضروري مي
براي طراحي بافت، ساختمان و جزئيات اجرايي به شـرح  

  :زير خواهد بود
  شكل بافت  

متناسب با شدت و طول دوره سمنان روستاهاي استان  
تواننـد داراي تـراكم و نحـوه اسـتقرار      گرما و سـرما مـي  

عنوان مثال در پهنه كـويري كـه شـدت     به. متفاوتي باشند
هـاي كـاهش    اهگرما و خشكي هوا زياد اسـت، يكـي از ر  

تبادل حرارت ساختمان با محيط خارج، متـراكم سـاختن   
راه حل ديگـر در صـورت   . هاي ساختماني است مجموعه

وجود آب و خـاك مناسـب، اسـتفاده از سـطوح سـبز و      
درختكاري شده است كه با ايجـاد خـرد اقلـيم مناسـب،     

در پهنـه  . توانند تراكم كمتري داشته باشند ها مي ساختمان
ي كه سردترين قسمت ايـن اسـتان اسـت شـكل     ا كوهپايه

بافت روستاها بستگي به شيب زمين، توپوگرافي و سـاير  
عوامل محيطي دارد ولي بهر حال فشردگي آن بايد بيشـتر  

ها با فضـاي آزاد   از بخش كويري باشد تا سطح تماس آن
  . به حداقل ممكن كاهش يابد

  جهت ساختمان 
اصلي سـاختمان  ترين جهت براي استقرار جبهه  مناسب

ترين گرمـا   در رابطه با تابش خورشيد، جهتي است كه كم
ســرد  را در مواقــع گــرم و بيشــترين گرمــا را در مواقــع

) اي كوهپايـه (در بخش نسبتاً سـرد اسـتان   . دريافت نمايد
گيري ساختمان بايد رو به جنوب يا شرق باشد، اما  جهت

، )خصـوص كـويري   دشتي و به(هاي گرم استان  در بخش
اولويت اصلي استفاده از تابش مستقيم خورشيد در مواقع 

بنـابراين  . سرد و پرهيز از دريافت آن در مواقع گرم است
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ترين جهت در اين منطقه در رابطه با تـابش بـراي    مناسب
 50تـا   15جنـوب شـرقي بـا     ساختماني با يك جبهه بـاز 

درجه انحراف از جنوب به سمت شرق و براي ساختماني 
شمالي جنوبي تا شمال غربي  باز روبروي هم، با دو جبهه

درجـه انحـراف از جنـوب     30جنوب شرقي بـا حـداكثر   
هـاي مركـزي و شـرقي اسـتان در      بـاد در قسـمت  . است

تابستان از شمال و جهات نزديك بـه آن و در زمسـتان از   
در . وزد شمال و جنوب، و شمال شرقي، جنوب غربي مي

غالب در تابستان باد ) قسمت غرب استان(بخش گرمسار 
بنـابراين  . وزد از شرق و در زمستان از غرب و شـرق مـي  

بايد جهت مناسـب اسـتقرار سـاختمان از نظـر دريافـت      
سپس چنانچه ايـن جهـت    انرژي خورشيدي تعيين شده،

از تمهيدات مناسب  با جهت بادهاي مطلوب همسو نباشد
جبهه رو به شمال و جهـات نزديـك بـه آن    . استفاده شود

تـوان آن را بـه    باشد كه مي جبهه در مواقع گرم مي بهترين
گيـرد   فضاهايي كه بيشتر در اين ايام مورد استفاده قرار مي
جبهـه   .يا نياز به تابش مستقيم آفتاب ندارد اختصاص داد

هـاي رو بـه غـرب و شـمال      جبهه رو به شرق و بعد از آن
 بهتر اسـت   دليل نامناسب بودن در بيشتر ايام سال غربي، به

فقط براي فضاهاي خدماتي كه محل سكونت نيستند مورد 
بنـابراين بهتـرين جبهـه بـراي اسـتقرار      . استفاده قرار گيرد

هاي  جبهه  فضاهاي اصلي ساختمان يعني فضاهاي زندگي،
واســطه  رو بـه جنـوب و جنـوب شـرقي اسـت و اگـر بـه       

وضعيت توپوگرافي، باد سردي از اين جهات به سـاختمان  
توصـيه  . دابير مناسب به مقابله با آن پرداختبوزد بايد با ت

هـا بـه  فضـاهاي خـدماتي كـه محـل        ساير جبهـه   شود مي
ها مشـكلي   سكونت نيستند و يا درجه حرارت پايين در آن

 .كند، اختصاص داده شوند ايجاد نمي
 فرم ساختمان

هـاي ايـن اسـتان اهميـت كـاهش تبـادل        در همه پهنـه 
ي بـا حـداقل تلفـات    حرارتي زيـاد بـوده و بايـد احجـام    

هـا بهتـر اسـت     بنابراين سـاختمان . حرارتي انتخاب شوند
صورت مكعب مستطيل نزديـك بـه مربـع بـا ارتفـاعي       به

از طرف ديگر كـم  . معادل نصف ضلع مربع، ساخته شوند
توانـد   هاي مرتبط با هـواي آزاد، مـي   كردن سطوح جداره

ن اي. نقش مؤثري در كاهش تبادل حرارتي بنا داشته باشد
هم را چـه   هاي متراكم و چسبيده به امر، احداث ساختمان

هـاي   در پهنـه . سازد در سطح و چه در ارتفاع ضروري مي
هــاي قوســي شــكل  دشــتي و كــويري اســتفاده از ســقف

دليل ايجاد سـايه روي سـقف    به...) اي، گنبدي و  گهواره(
هـاي   اي اسـتفاده از سـقف   در پهنه كوهپايه. مناسب است

  . باشد ميصاف بالمانع 
  

 نحوه استقرار ساختمان
ــي از راه ــق    يك ــي از طري ــادل حرارت ــاهش تب ــاي ك ه

زيـرا   هـا در داخـل زمـين اسـت،     ها، قـرار دادن آن  جداره
تغييرات دما در داخل زمين بسيار كمتر و كندتر از سـطح  

از طـرف ديگـر بـراي اسـتفاده از     . گيرد زمين صورت مي
ايـد بنـا را   خاصيت برودتي زمـين يـا هـدايت برودتـي، ب    

بـدين ترتيـب سـاخت    . متصل بـه زمـين احـداث نمـود    
توانـد كمـك    هايي از ساختمان در داخل خاك مـي  بخش

 شايان توجهي به تأمين آسايش در اين منطقه داشته باشد،
زيرا هواي داخل زمـين در مواقـع گـرم ،خنـك تـر و در      

كـه ايـن امـر     تـر از سـطح زمـين اسـت،     گرم مواقع سرد،
ن فضـاي زيـر زمـين در تابسـتان و     تر بـود  موجب خنك

تر بودن آن در زمستان نسبت به فضاهاي ساخته شده  گرم
در منـاطق شـيبدار اسـتان ماننـد     . شـود  در روي زمين مي

اي استفاده از بناهاي دو طبقه كه بخش  هاي كوهپايه بخش
يابـد   تحتاني آن به فضاهاي دامي و خـدماتي اختصـاص   

حافظت دام از سرماي مناسب است، در اين مناطق براي م
توان فضاي دامي را زير فضاي مسـكوني و در   زمستان مي

  . داخل زمين قرار داد
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 رابطه فضاهاي پر و خالي 
اي  دهد در پهنه كوهپايه هاي انجام شده نشان مي بررسي

براي دريافت انرژي خورشـيدي در مواقـع سـرد وجـود     
صورت صـحن آفتـابگير    ن بهفضاي باز در جنوب ساختما

هـاي شـمالي،    در مقابل بازشوها ضروري است، اما جبهـه 
شرقي و غربي آن بهتر است به بناهاي مجاور چسـبيده و  

  . يا به وسيله فضاهاي خدماتي محافظت شود
خصوص كويري كه گرم و خشك  در منطقه دشتي و به

،  است وجود حياط در شمال و جنوب بنا مناسـب اسـت  
حد امكان ارتفاع ديوارهاي شمالي ساختمان كوتاه بايد تا 

گيـر   دليل سـايه  به(باشد تا از ايجاد يخچال در مواقع سرد 
احـداث فضـاي   . جلوگيري شـود ) بودن دائمي اين بخش

سبز در اين قسمت به سبب خاصيت تنفس خاك و گيـاه  
  .شود بسيار مفيد است كه موجب آب شدن برف و يخ مي

  
  ويژگي فضاهاي باز 

  ها ، تناسبات و محل استقرار حياط رمف 
همانگونه كه قـبالً اشـاره شـد، سـاختمان بايـد امكـان       
استفاده از تابش مستقيم آفتاب مواقع سرد را داشته باشد، 

هاي واقع در جنوبش  لذا فاصله آن از ديوارها و ساختمان
ــر از  ــد كمت ــاع آن 2نباي ــر ارتف ــد براب ــا باش ــابراين . ه بن

ي حياط در اين منطقه مستطيلي است ترين فرم برا مناسب
كه ضلع بلندش در امتداد شـمال و جنـوب قـرار داشـته     

منظـور جلـوگيري از    افزايش ارتفاع ساير ديوارها به. باشد
اشعه خورشيد در مواقع گـرم   ورود بادهاي مواقع سرد و

تـوان   در ايـن راسـتا مـي   . به داخل حياط، مناسـب اسـت  
  .رار دادبخشي از حياط را در داخل زمين ق

هاي دشتي و كـويري اسـتفاده از سـطوح آب و     در پهنه
دار مثـل داربسـت مـو بـراي      هاي سـايه  گياه و يا داربست

. گـردد  هـا پيشـنهاد مـي    ايجاد خرد اقليم مناسب در حياط
در . براي نگهداري دام بايد حياطي در نظـر گرفتـه شـود   

اي بهاربند يـا حيـاط مسـتقل دامـي بـراي       مناطق كوهپايه
در منـاطق دشـتي و كـويري    . ع گـرم مناسـب اسـت   مواق

  . يابد افزودن سايبان به اين فضاها، ضرورت مي
 ها ويژگي پشت بام 

دليـل خشـكي هـوا و امكـان اسـتفاده از       دراين اقليم به
خاصيت برودت تابشـي جـرم سـاختمان، فضـاهاي بـاز      

خصوص فضاهاي باز غيـر محصـور بـراي اسـتفاده در      به
هـاي جـوي محـدود     چنين بـارش هم. شب بسيار مناسبند
لـذا  .  هاي مسطح را فراهم نمـوده اسـت   امكان ساخت بام

بـام و   از جملـه پشـت   هـاي بـاز،   مكـان  بيني تعبيه و پيش
ها پس از غروب  اي از فعاليت جهت انجام پاره بهارخواب

اي ايـن پشـت    در مناطق كوهپايـه . گردد توصيه مي آفتاب
حصــوالت هــا بــراي كارهــايي مثــل خشــك كــردن م بــام

  . كشاورزي نيز مناسب است
در منطقــه دشــتي و كــويري در صــورت ســاخت بــام 

ــوان ســطح بخــش دار، مــي قــوس ــراي  ت هــايي از آن را ب
ايـن امـر از طريـق زدن    . هاي مذكور صاف نمـود  استفاده
هـاي موجـود صـورت     هـا قـوس   هايي ميان جـداره  قوس
گيرد كه خود موجب دو پوش شـدن بـام و در نتيجـه     مي

  . گردد دن آن ميعايق ش
  ويژگي فضاهاي نيمه باز 
  ...ها و  ها، رواق فرم و محل قرارگيري ايوان 

هاي اين استان، تعبيه پيش فضاي نيمه بـاز   در همه پهنه
براي تعديل تبادل حرارتي ميـان هـواي داخـل و خـارج     

هـا و   ساختمان در همه فصول و ايجاد سايه بـراي پنجـره  
اي  در مناطق كوهپايـه . ستديوارها در فصول گرم، مفيد ا

توان با بستن اين فضاها به وسـيله شيشـه يـا سـطوح      مي
اي ايجاد شـده   نايلوني در مواقع سرد، از خاصيت گلخانه

  .استفاده نمود
هاي دشتي و كـويري، فضـاهاي    شود در پهنه توصيه مي

بينـي و تـدارك شـود زيـرا امكـان       نيمه باز مستقل پـيش 
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ان بـا محافظـت از تـابش    زمـ  برقراري جريان هـوا را هـم  
  .خورشيد در مواقع گرم فراهم مي نمايند

 ويژگي فضاهاي بسته 
فضاهاي بسـته روسـتايي، شـامل سـه گـروه فضـاهاي       
زندگي انسان، فضاهاي نگهداري دام و فضاهاي خـدماتي  

هاي زنـدگي، اتـاق    فضاهاي زندگي انسان نيز اتاق. است
ــر مــي  ــرد كــار و اتــاق مهمــان را در ب نــدگي اتــاق ز. گي

هاي متعددي نظير خواب، صرف غذا، كار، پخـت   فعاليت
و پز، بافت قالي و جاجيم و انبار وسايل و مواد را در بـر  

اتاق مهمان فضايي است كه كمتر مورد اسـتفاده  . گيرد مي
قرار گرفته و فضايي نسبتاً تميز در خانه است كـه بيشـتر   

قـرار   تر خانواده يـا مهمانـان   مورد استفاده فرزندان بزرگ
فضاهاي نگهداري دام بسته به نوع دام شـامل آغـل   . دارد

نگهداري گوسفند و بـز، طويلـه گـاو ، گوسـاله،  شـتر و      
فضاهاي دامي بسـته بـه شـرايط محيطـي     . مرغداني است

اي از حيـاط، سـر    صـورت سـرباز در گوشـه    تواند بـه  مي
فضـاهاي  . پوشيده و يا در داخل فضاي بسته قـرار گيـرد  

نبارها، آشپزخانه، تنـور، توالـت، حمـام و    خدماتي شامل ا
  . باشد فضاهاي ارتباطي نظير راهروها و دهليزها مي

  نحوه استقرار فضاهاي بسته 
هاي مختلف ايـن اسـتان، بهتـرين جبهـه بـراي       در پهنه

هاي رو به جنوب  ، جبههاصلي ساختماناستقرار فضاهاي 
و جنوب شـرقي بـراي فضـاهاي چهـار فصـل، و جبهـه       

اي،  در پهنه كوهپايـه  .اي فضاهاي تابستاني استشمالي بر
تواند دو يا چند اليـه باشـد كـه اليـه رو بـه       ساختمان مي

انداز بـراي اسـتفاده در فصـول     همراه ايوان سايه جنوب به
بـراي   خصوص مواقع سرد و اليه رو به شمال مختلف، به

هـاي ميـاني    اليـه . گرم اختصاص يابنـد  استفاده در مواقع
در مواقع سرد و در غيـاب آفتـاب،    ور بودن،دليل محص به

. باشـند  تر از ساير فضاها مـي  گرمتر و در مواقع گرم، سرد
توانـد راه   نيز مـي در داخل زمين  قرارگيري بخشي از اتاق

هـا رو   تر اتاق ي باشد و بهتر است ضلع كوچكمناسبحل 
توانـد در   نشـين مـي   اتاق تابستان. به فضاي باز قرار گيرند

  . رو به جنوب يا جنوب شرق قرار گيردطبقه دوم 
هاي دشـتي و كـويري كـه دوره گرمـا طـوالني       در پهنه

نشـين   نشـين و زمسـتان   است استفاده از فضاهاي تابسـتان 
نشـين   هاي زمستان در مواقعي كه از اتاق. يابد ضرورت مي

شـود، بهتـرين    صورت مجزا استفاده مي نشين به و تابستان
هـاي مـذكور    نشين جهت زمستانجبهه براي استقرار اتاق 

نشـين از چنـدين راه    هـاي تابسـتان   براي اتاق. در باالست
هـا رو بـه    اول؛ قـرار دادن اتـاق  . توان استفاده كرد حل مي

تـرين   شمال يا جهات نزديك به آن، كه در مواقع گرم كم
دوم؛ قـرار  . كنـد  ميزان گرماي خورشيدي را دريافـت مـي  

بستان و استفاده از دو پنجـره  دادن اتاق رو به باد مطبوع تا
در يك ديوار يا دو ديوار براي برقراري بهتر كـوران هـوا   

تواند در طبقه باال  نشين مي كه در اين صورت اتاق تابستان
سوم؛ قـرار  . مند گردد قرار گيرد تا از جريان باد بيشتر بهره

دادن اتاق رو به جهت جنوب تا جنوب شرقي همـراه بـا   
گيـري از دو   يا سايبان در مقابل آن و بهرهاستفاده از ايوان 

پنجره واقع در دو جبهه روبروي هم براي برقراري كوران 
نشين  صورت اتاق زمستان تواند به مي  اين اتاق. طبيعي هوا

  . د نيز مورد استفاده قرار گير
صورت  تواند به فضاي دامي در پهنه دشتي و كويري مي

 در. اط اسـتقرار يابـد  تركيب فضاي باز و بسته در كنار حي
تـوان فضـاي دامـي را زيـر فضـاي       اي مي كوهپايهمناطق 

   . مسكوني يا در زيرزمين قرار داد
 ابعاد و تناسبات فضاهاي بسته 

هـاي دشـتي و كـويري، فضـاهاي      بهتر اسـت در پهنـه  
هـاي   هاي بلند نظير سـقف  تابستاني بزرگ و داراي سقف

  ديرتــر گــرم هــا  تــا هــواي آن ودهاي و گنبــدي بــ گهــواره
هـاي   فضاهاي زمستاني بايد كوچك و داراي سـقف . شود

اي  در پهنـه كوهپايـه  . تر گـرم شـوند   كوتاه باشند تا سريع
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هاي كوتـاه و مسـطح    استفاده از فضاهاي كوچك با سقف
  . تر است مناسب

  رابطه فضاهاي بسته با فضاي باز  
بيني فضاي واسـطه   هاي مختلف اين استان پيش در پهنه

صورت يك فضاي سرپوشيده  فضاهاي باز و بسته بهميان 
در منـاطق  . بسيار مناسـب اسـت  ... نظير ايوان يا داالن و 

ها توسط دهليز يا هال به ايوان يـا حيـاط    اي اتاق كوهپايه
ها به ايوان يا  در مناطق دشتي و كويري اتاق. شوند باز مي

  . شوند صفه باز مي
 ها هاي جداره ويژگي 
 زهاي با جداره 

هـاي بـاز و شـفاف بايـد در      اي جـداره  در پهنه كوهپايه
ــه     ــت ب ــاب و پش ــابش آفت ــرض ت ــرد در مع ــول س فص

در اين پهنـه در فصـول   . هاي باد قرار داشته باشند جريان
. هاي شفاف در سايه ضـرورت دارد  قرارگيري جدارهگرم 

نشـين   هاي تابستان هاي دشتي و كويري بايد پنجره در پهنه
هــاي  ض بادهــاي مطلــوب و پنجــرهدر ســايه و در معــر

در . زمستان نشـين در معـرض تـابش آفتـاب قرارگيرنـد     
فضاهاي دو فصلي، عمق سايبان پنجره بايد بـه گونـه اي   
باشد كه در مواقع گرم مـانع تـابش خورشـيد بـه سـطح      
پنجــره شــده و در مواقــع ســرد برخــورد اشــعه مســتقيم 

رتيب بدين ت. پذير نمايد خورشيد را به سطح شفاف امكان
داراي  هـاي رو بـه جنـوب و جنـوب شـرقي      بايد پنجـره 
هاي شـمالي داراي سـايبان    هاي جبهه پنجره سايبان افقي،

و جهـات  شرق، غرب هاي رو به  قائم كنار پنجره و پنجره
نزديك به آن داراي سـايبان افقـي و قـائم مقابـل پنجـره      

دهـد كـه عمـق     محاسبات انجـام شـده نشـان مـي     .باشند
هاي جنوبي در اين منطقه از حدود  قي پنجرههاي اف سايبان

هاي باال تـا حـدود يـك     در عرض ارتفاع پنجره يك سوم
عمـق سـايبان افقـي    . هـاي پـايين اسـت    پنجم در عـرض 

برابر ارتفـاع و   2/1حدود  هاي رو به شرق و غرب پنجره

 تـا  6/0پنجره رو به جنوب شرقي بين  عمق سايبان افقي
گـردد كـه همـه     مـي  توصيه . دباش برابر ارتفاع آن مي 0/ 7

دار باشند تا از يـك طـرف گرمـاي     منفذ هاي افقي سايبان
از منافذ خـارج شـده و كمتـر بـه       انباشته شده در زير آن

داخل ساختمان نفوذ نمايد و از طرف ديگر توزيع هوا در 
همچنـين در صـورت نيـاز    . داخل اتاق بهتر صورت گيرد

 رهـاي الحـاقي و  هـا، ديوا  حتي االمكـان از پـيش آمـدگي   
  .ها براي هدايت باد استفاده شود كركره

هــا  در پهنــه كــويري در صــورت عــدم كفايــت پنجــره
هـايي كـه در    هاي سـقفي يـا هـواكش    توان از هواكش مي

در ايـن  . هاي فوقاني ديوار قرار دارند بهره گرفـت  قسمت
هاي عمودي نظير بادگير، دودكـش   مواقع استفاده از كانال

  . باشد مي ه هوا بسيار مناسب براي تهوي...  و
حتي االمكان بايد ورودي و خروجي هـوا وسـيع و تـا    
روي زمين ادامه يابد، در غير ايـن صـورت بايـد ورودي    

تر از خروجـي آن بـوده و در مجـاورت سـطح      هوا بزرگ
زمين قـرار داشـته باشـد و يـا اينكـه از تمهيـداتي نظيـر        

ز لبه بـام  آمدگي سقف و دست اندا هاي افقي، پيش كركره
  .براي به حركت در آوردن جريان هوا استفاده نمود

  

 هاي بسته جداره 
 نسـبي و دليـل وجـود سـرما و گرمـاي      در اين منطقـه بـه  

هـا بايـد    جـداره  اي از ايام زمستان، يخبندان و ميعان در پاره
 22/1ها با  سقف .خازن باشندداراي ظرفيت حرارتي زياد يا 

– 02/1 U=،   ــمالي ــاي ش ــاديواره  ،=U 85/0 – 28/1 ب
و ديوارهـاي غربـي    =U 5/1ديوارهاي جنوبي و شـرقي بـا   

2/1 U=  استفاده از رنگ روشـن بـراي بـام    . تر است مناسب
 جنـوب، رو بـه  رنگ تيره بـراي ديوارهـاي    .ضروري است

بالمـانع   مين سايه در مواقـع گـرم،   شرق و غرب به شرط تأ
از . ار باشـد بافت سطوح خارجي بايد زبر و ناهمو. باشد مي

هاي زيرزمين و پشت بام بهـره   عايق رطوبتي بايد در جداره
هاي خارجي كـه در تمـاس بـا     قسمت پايين جداره. گرفت
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تا ارتفاع متعارف برف منطقه بايـد  دارند، حداقل زمين قرار 
  . با مصالح نفوذ ناپذير در مقابل رطوبت ساخته شود

ــه ــتي      در پهن ــقفهاي خش ــويري س ــتي و ك ــاي دش ه
ي بـام و   از نظـر ايجـاد سـايه رو   ...) اي، گنبدي،  ارهگهو(

  اي در پهنـه كوهپايـه  . خاصيت خازن بودن مناسب اسـت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دليل خاصـيت   هاي تير چوبي مسطح به استفاده از سقف
  .باشد تر مي عايق بودن مناسب
خالصه پيشـنهادهاي طراحـي در سـه     1جدول شماره 

 شتي و كـويري اسـتان سـمنان را ارائـه    اي، د پهنه كوهپايه
  .كرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پهنه كويري پهنه دشتي ايپهنه كوهپايه  فضاي معماري

  موقعيت جغرافيايي

     

هاي سرد همراه با وزش بادهاي زمستان  مشكل اقليمي
  سرد

هاي خيلي گرم و طوالني، هواي  تابستان هاي سردهاي گرم و زمستانتابستان
  خشك

تابستان از شمال و زمستان از شمال و جنوب، :هاي مركزي و شرقي استان در قسمت  هاي باد ريانج
 شمال شرقي و جنوب غربي

تابستان از شرق و ): گرمسار(غرب استان 
  زمستان از غرب

  راه حل
كاهش تبادل حرارت با محيط، حداكثر
استفاده از تابش خورشيد، نياز به سايه در 

 حرارتي زيادنيمي از سال، جرم

كاهش تبادل حرارت با محيط، تأمين سايه 
در بيش از نيمي از سال، فضاهاي نيمه باز، 

 جرم حرارتي زياد

كاهش تبادل حرارت با محيط، نياز به 
سايه و برودت تبخيري در دو سوم سال، 

  فضاهاي نيمه باز، جرم حرارتي زياد

بافت با تراكم زياد با توجه به شيب و  شكل بافت
 پوگرافي زمينتو

تراكم كمتر از منطقه (بافت متراكم
 )ايكوهپايه

هاي باغي كم تراكم در  بافت متراكم، خانه
  صورت وجود آب و زمين حاصلخيز

  جنوب تا جنوب شرقي  جهت ساختمان

درجه انحراف به  50تا  15جنوب و جنوب شرقي با :ساختمان يا اتاق با يك جبهه باز
  سمت شرق

    مناسب ايام گرمجبهه رو به شمال 
  جبهه رو به غرب و شمال غربي نامناسب براي زندگي 

  فرم ساختمان
مكعب مستطيل نزديك به مربع با ارتفاع

نصف ضلع مربع با بافت متراكم در سطح 
  و ارتفاع

  )گهواره اي يا گنبدي(همراه سقف قوسي اي بهحجم بنا مانند پهنه كوهپايه

نحوه استقرار
 ساختمان

 شيبدار بناي دو طبقه با بخش تحتاني فرو رفته در خاك براي فضا دام در مناطق
 در مناطق هموار بنا روي زمين يا روي سكو

نسبت فضاي پر و 
 خالي

سطح فضاي پر بيش از فضاي خالي،
 حياط هاي كوچك

  اي تر از مناطق كوهپايه هاي بزرگ سطح فضاي پر كمتر از فضاي خالي، حياط

رابطه فضاي پر و 
  يخال

گير در جنوب ساختمان فضاي باز آفتاب
گير در مقابل  صورت صحن آفتاب به

ها چسبيده به بناهاي  بازشوها، ساير جبهه
 مجاور يا در حفاظ فضاهاي خدماتي

فضاي باز يا حياط در جنوب و شمال بنا، استفاده از فضاي سبز و پوشش گياهي در 
  بخش سايه دار شمالي بنا 

  )داخل باغ يا زمين كشاورزي(تر  مناطق پر آبدار در  هاي حياط خانه

  پهنه كويري پهنه دشتي ايپهنه كوهپايه  فضاي معماري

  موقعيت جغرافيايي

     

هاي سرد همراه با وزش بادهاي زمستان  مشكل اقليمي
  سرد

، هواي هاي خيلي گرم و طوالني تابستان هاي سردهاي گرم و زمستانتابستان
  خشك

تابستان از شمال و زمستان از شمال و جنوب، :هاي مركزي و شرقي استان در قسمت  هاي باد جريان
 شمال شرقي و جنوب غربي

تابستان از شرق و ): گرمسار(غرب استان 
  زمستان از غرب

  راه حل
كاهش تبادل حرارت با محيط، حداكثر
استفاده از تابش خورشيد، نياز به سايه در 

 ي از سال، جرم حرارتي زيادنيم

كاهش تبادل حرارت با محيط، تأمين سايه 
در بيش از نيمي از سال، فضاهاي نيمه باز، 

 جرم حرارتي زياد

كاهش تبادل حرارت با محيط، نياز به 
سايه و برودت تبخيري در دو سوم سال، 

  فضاهاي نيمه باز، جرم حرارتي زياد

ه به شيب وبافت با تراكم زياد با توج  شكل بافت
 توپوگرافي زمين

تراكم كمتر از منطقه (بافت متراكم
 )ايكوهپايه

هاي باغي كم تراكم در  بافت متراكم، خانه
  صورت وجود آب و زمين حاصلخيز

  جنوب تا جنوب شرقي  جهت ساختمان

درجه انحراف به  50تا  15جنوب و جنوب شرقي با :ساختمان يا اتاق با يك جبهه باز
  سمت شرق

    ه رو به شمال مناسب ايام گرمجبه
  جبهه رو به غرب و شمال غربي نامناسب براي زندگي 

  فرم ساختمان
مكعب مستطيل نزديك به مربع با ارتفاع

نصف ضلع مربع با بافت متراكم در سطح 
  و ارتفاع

  )گهواره اي يا گنبدي(همراه سقف قوسي اي بهحجم بنا مانند پهنه كوهپايه

نحوه استقرار
 تمانساخ

 در مناطق شيبدار بناي دو طبقه با بخش تحتاني فرو رفته در خاك براي فضا دام
 در مناطق هموار بنا روي زمين يا روي سكو

نسبت فضاي پر و 
 خالي

سطح فضاي پر بيش از فضاي خالي،
 حياط هاي كوچك

  اي تر از مناطق كوهپايه هاي بزرگ سطح فضاي پر كمتر از فضاي خالي، حياط

فضاي پر و رابطه 
  خالي

گير در جنوب ساختمان فضاي باز آفتاب
گير در مقابل  صورت صحن آفتاب به

ها چسبيده به بناهاي  بازشوها، ساير جبهه
 مجاور يا در حفاظ فضاهاي خدماتي

فضاي باز يا حياط در جنوب و شمال بنا، استفاده از فضاي سبز و پوشش گياهي در 
  بخش سايه دار شمالي بنا 

  )داخل باغ يا زمين كشاورزي(تر  دار در مناطق پر آب حياط هاي خانه

 .ان سمنانخالصه پيشنهادهاي طراحي در سه پهنه معماري است.1ج 
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  پهنه كويري  پهنه دشتي ايپهنه كوهپايه  فضاي معماري

  ويژگي فضاهاي باز
حياط جنوبي مستطيل با ضلع بلندتر از دو برابر ارتفاع
ساختمان جنوبي، كشيدگي در راستاي شمال و جنوب، 

 حياط دام براي تابستان

  دار در حياط هاي سايه استفاده از سطوح آب و گياه و داربست
  ن ايجاد سايباندر نظر گرفتن حياطي براي نگهداري دام به امكا

  بام صاف براي خشك كردن محصوالت و نشستن يا خواب شبانه  ويژگي پشت بام
  )تبديل به بام دو جداره(هايي از بام هاي قوس دار  صاف كردن بخش

ويژگي فضاهاي نيمه 
  باز ايوان و رواق

اندازي تابستان، پوشاندن  ايوان در جبهه جنوبي براي سايه
  اد فضاي گلخانه در زمستانبا شيشه يا نايلون و ايج

  اندازي در تابستان ها براي سايه ايوان در مقابل اتاق
  با امكان كوران هوا) صفه(فضاي نيمه باز مستقل 

ويژگي فضاهاي 
  بسته

 اتاق زندگي، اتاق مهمان، اتاق كار:فضاي زندگي
  )فضاي بسته صورت فضاي باز، زير سايبان، به(آغل گوسفند، طويله گاو، مرغداني : فضاي دام

 انبار، آشپزخانه، تنور، توالت و حمام، راهرو و دهليز:فضاي خدماتي

نحوه استقرار 
  فضاهاي بسته

  انداز، جبهه شمالي براي فضاهاي تابستاني همراه ايوان سايههاي جنوب و جنوب شرقي براي فضاهاي چهار فصل بهجبهه

هاي مياني محصور، ضلع  فضاهاي چند اليه با اليه
ها رو به فضاي باز و يا بخشي از اتاق در  وچكتر اتاقك

  داخل زمين،
  نشين در طبقه دوم و رو به جنوب يا جنوب شرقي تابستان

  فضاي دامي زير فضاي مسكوني

همراه  به) جنوب يا جنوب شرقي(نشين رو به آفتاب  هاي زمستان اتاق
  انداز ايوان سايه

به باد مطلوب با دو پنجره در نشين رو به شمال يا رو  هاي تابستان اتاق
  يك ديوار يا در دو ديوار روبروي هم

  صورت باز يا با سايبان در كنار حياط فضاي دامي به
  هاي شرقي يا غربي فضا دامي بسته در كنار حياط در جبهه

ابعاد و تناسبات 
  هاي بلند گهواره اي يا گنبدي قففضاهاي تابستاني بزرگ با س  هاي كوتاه مسطح فضاهاي زندگي كوچك با سقف  فضاهاي بسته

  فضاهاي زمستاني كوچك با سقف كوتاه

رابطه فضاي بسته با 
  فضاي باز

ها به دهليز يا هال باز شده و از آنجا به ايوان و بعد به  اتاق
  )فضاي واسطه بين درون و بيرون(يابند  حياط راه مي

ها به ايوان و از آنجا به حياط  اتاق
  .شوند باز مي

به ايوان يا صفه باز شده و  ها اتاق
  .يابند از آنجا به حياط راه مي

هاي  ويژگي جداره
  )پنجره و در(باز 

هاي باز رو به جنوب يا جنوب شرقي و محفوظ از  جداره
  انداز يا سايبان كم عمق بادهاي سرد، داراي ايوان سايه

  نشين در سايه و در معرض بادهاي مطلوب هاي تابستانپنجره
رو به جنوب يا جنوب شرقي سايبان افقي به عمق يك سوم در فضاهاي 

  دار يا مشبك صورت منفذ تا يك پنجم ارتفاع پنجره، به
هاي شرقي و غربي با سايبان افقي و سايبان قائم يا در سايه ديوار  پنجره

  بناهاي مجاور

  
هاي سقفي يا  استفاده از هواكش

هاي بادگير يا  ديواري، كانال
  يهدودكش براي تهو

هاي  ويژگي جداره
ديوار و (بسته 

  )سقف

  هاي خازن با ظرفيت حرارتي باال جداره
 2/1و ديوارهاي غربي  =U 5/1ديوارهاي جنوبي و شرقي با  ،=U 0/ 85 – 28/1 ديوارهاي شمالي با ،=U 02/1 – 22/1ها با  سقف
U=  

  ار نما زبر و ناهموار،بام به رنگ روشن، ديوارهاي جنوبي و جنوب شرقي به رنگ تيره، بافت روك
  هاي بام و زيرزمين، استفاده از قرنيز و مصالح ضد رطوبت در پاي ديوارهاي خارجي تا ارتفاع برف منطقه، عايق رطوبتي در جداره

  اي هاي خشتي يا آجري گنبدي يا گهواره سقف  هاي تيرچوبي مسطح سقف

 .خالصه پيشنهادهاي طراحي در سه پهنه معماري استان سمنان.1ادامه ج
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  نتيجه   
در اين مقاله با اسـتفاده از اطالعـات موجـود در منـابع     
مكتوب و تحقيقـات ميـداني انجـام شـده در روسـتاهاي      

اي، دشتي و  سمنان، سه پهنه اقليمي كوهپايهمنتخب استان 
برداشت انجـام شـده     با استناد به. كويري شناسايي گرديد

از روستاهاي نمونه استان و با توجه به وضـعيت اقليمـي   
كـار رفتـه در معمـاري بـومي ايـن       هر پهنه، شگردهاي به

مناطق شناسايي شده و با ديـدگاه همسـازي معمـاري بـا     
در مصـرف انـرژي، مـورد تجزيـه و     جويي  اقليم و صرفه

تـوان   اين بررسـي نشـان داد كـه مـي    . تحليل قرار گرفت
اسـاس ايـن    بـر . استان را به سه پهنه معماري تقسيم نمود

هايي براي طراحي و ساخت مسكن  شناخت، دستورالعمل
معمـاري ايـن اسـتان كـه     / روستايي براي سه پهنه اقليمي

ــ پهنـه   3پهنه دشـتي،   -2اي،  ـ پهنه كوهپايه1: عبارتند از
در اين سه پهنه، اتخاذ راهكارهاي . كويري پيشنهاد گرديد

بـه  . هـا انطبـاق دارد   متفاوت با نيازهاي اقليمي ايـن پهنـه  
عبارت ديگر طراحـي كالبـدي روسـتا و مصـالح و روش     

كاررفتــه در آن، عــالوه بــر اســتفاده از  هــاي اجرايــي بــه
ي، با شـرايط  هاي طبيعي براي تأمين آسايش حرارت انرژي

به اين ترتيـب بـا   . نامطلوب اقليمي نيز مقابله نموده است
جـويي در   هاي فسيلي، ضمن صـرفه   كمترين نياز به انرژي

ها، از آلودگي محـيط زيسـت نيـز جلـوگيري شـده       هزينه
هـا، در   اميد است با عنايـت بـه ايـن دسـتورالعمل    . است

طراحــي و اجــراي مســكن روســتايي ايــن منــاطق دقــت 
صورت گرفته و حداقل با روشن شـدن اهميـت    بيشتري

سازگاري معماري بومي منطقه با نيازهاي اقليمي محل، از 
تقليد الگوهاي شهري كه جز اتالف انرژي و از بين بردن 
. هويت معمـاري منطقـه حاصـلي نـدارد، اجتنـاب گـردد      

هـاي جديـد حمـايتي     هاي اخير، با طرح متأسفانه در سال
از بـا مصـالح جديـد را مـورد     سـ  و دولتي كه تنها سـاخت 
دهد گامي معكوس در جهت هويت  حمايت مالي قرار مي

] 12[سازهاي روستايي برداشـته شـده    و بخشي به ساخت
رود با هوشياري مسئوالن اين بخش و اتكا بـه   كه اميد مي

هــاي علمــي و تجربيــات بــومي، هــر چــه زودتــر   يافتــه
  . آيدعمل  اصالحات الزم در قوانين حمايتي موجود به

ذكر است عمده تـالش ايـن تحقيـق در روشـن      الزم به
معماري منطقه و شناسـايي  / هاي اصلي اقليمي كردن پهنه

ــوده اســت و    ــيم ب ــا اقل ــاز ب ــاري همس ــگردهاي معم ش
هـاي ارائـه شـده درحـد فـاز يـك طراحـي         دستورالعمل

هـا بـه فـاز دو و     بديهي است تبديل ايـن طـرح  . باشد مي
آشنايي طراح با امكانات محلي و جزئيات اجرايي، نياز به 

آورد از يك طـرف و تجربـه، ذوق و نـوآوري     مصالح بوم
  .وي از طرف ديگر دارد

  تقدير و تشكر
مقاله حاضر نتيجه تحقيق انجام شـده در بنيـاد مسـكن    

ــوان    ــت عن ــالمي تح ــالب اس ــي روش"انق ــاي  بررس ه
 "جويي انرژي در مسكن روسـتايي اسـتان سـمنان     صرفه
انات انجام تحقيق از جمله مـدارك مـورد   كليه امك. است

نياز و نيروهاي همكار دفتر مركزي بنيـاد مسـكن فـراهم    
شده و تحقيقات ميداني با هماهنگي بنياد مسـكن سـمنان   

نگارندگان به اين وسيله مراتب قدرداني . انجام شده است
  . دارند و سپاس خود را از اين عزيزان اعالم مي

  
  نوشت پي 
عالوه بر آسايش گرمـايي انسـان، بـه شـرايط     در اين روش . 1

بنـدي   توليد مصالح ساختماني، اجرا و نگهداري ساختمان در پهنه
  ]4. [شود اقليمي توجه مي

روش شناسـايي خـرد اقلـيم    «اين روش در طرح تحقيقـاتي  . 2
در مركـز تحقيقـات دانشـكده     1375كه در سـال  » براي معماران

ده، ابـداع و مـورد آزمـون    معماري دانشگاه شهيد بهشتي انجام ش
 ]5. [قرار گرفته است

» پهنـه معمـاري  «و » پهنه اقليمي«استفاده از دو واژه متفاوت . 3
هـاي اقليمـي و    نتيجه مطالعاتي است كه در زمينه شناسـايي پهنـه  
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معماري همساز با اقليم ايران در دانشكده معماري دانشگاه شـهيد  
  ]10و  9. [بهشتي انجام شده است
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