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   چكيده
بناها مورد توجه بوده است  يدر طراح ربازياست كه از د يمسئله ا رانيمختلف كشور ا يها ميدر اقل يستيز طيبهبود شرا

و   يبا توجه به بحران انرژ زياصل استوار است. امروزه ن نيبر هم زين رانيا يسنت يمعمار ياصل يهاهياز پا يكيو 
و حداقل  يمياقل طيبا شرا يحداكثر سازگار يبر مبنا يطراح يليفس ياز مصرف سوخت ها يناش يها يآلودگ نيهمچن

   .است افتهيدوچندان  تياهم يبه مصرف انرژ ازين
 يهايو استفاده از انرژ يمياقل يطراح كرديبا رو يساختمان مسكون يپژوهش، طراح نيدر ا يمورد بررس يكل هدف
شهر  يمعتدل ومرطوب پرداخته و به عنوان نمونه مورد ميبه اقل انيم نيباشد. در ا يموجود در منطقه م ريپذ ديتجد

منطقه، به  ييايجغراف طيشرا يمعرف زينو  يهواشناس يها ستگاهيا يهاشده است.  نخست با استفاده از داده يرشت بررس
دست  مياقل نيمنطبق با ا يبناها يدر طراح ازهاين نيتر يبه اساس قيطر نيمنطقه پرداخته و از ا يمياقل طيشرح شرا

در  ييبه ارائه راهكارها نيساخت و مصالح نو ديجد يروشها نيو همچن يبوم يو سپس با در نظر گرفتن معمار افتهي
  پرداخته شده است. يمياقل طيدر انطباق با شرا يحبهبود امر طرا

  .يمياقل يطراح "شهر رشت "يعيطب هيتهو "معتدل و مرطوب مياقل "يانسان شيآسا كليدي: هايواژه
  
   مقدمه - 1

 ميوابسته است و در واقع اقل شري ستيز طيمح تيبه وضع ياريبس زانيو اصول ساخت و ساز مسكن به م يگونه بند
 يمعمار ياز عوامل موثر در طراح يكيبه عنوان  مي]. اقل1شود [ يكه مسكن بر اساس آن ساخته م روديم به شمار يعامل

 يميخاص اقل طيمختلف با شرا يهاطيدر مح تيهو جاديدر ا يمهمواره مورد توجه طراحان بوده و در گذشته دور نقش مه
از  يكند نمود. اما امروزه با آگاه يرا در معمار مياقل و صنعت روند استفاده از يداشته است. در دوران مدرن، تكنولوژ

قدم در  نياست. لذا اول يهيبد يدر همه ابعاد امر ميكرده توجه به اقل دايپ يكه انرژ ياقتصاد طيبوجود آمده و شرا يهايآلودگ
  ].2است[ يمياقل يشناخت عوامل و پارامترها مياستفاده از اقل

 يمياست كه از تنوع اقل يياز جمله كشورها رانيگردد كه ا يمالحظه م ران،ياطق مختلف امن يمياقل تيدقت در وضع يكم با
 نيوجود دارد. در ا يميهشت پهنه اقل رانيباشد. مطاالعات انجام شده نشان داده شده است كه در ا يبرخوردار م يريچشمگ

 نياست؛ در ا اديرطوبت ز زانينسبتا سرد و م ينسبتا گرم، زمستان ها يها ستانتاب يخزر كه دارا يايدر هينقاط حاش انيم
  قرار گرفته است. يپژوهش مورد بررس
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  شهر رشت  يمياقل يها يژگيو - ٢

قرار گرفته كه در وجــود  رانيا ياياز جغراف يدر محدوده امركز استان گيالن از شهرهاي حاشيه درياي خزر است و رشت 
را در  يعيوســ ياهيــگ يمتعــدد و پوشــش هــا يخزر شده و رودخانه هــا يايدر يهامرتفع البرز مانع از خروج بخار آب وارهيد

متر پوشانده است. تجمــع آب و  2000 تفاعرا تا ار يكوهستان يكه جنگل همه نواح يسرتاسر آن به وجود آورده است، به طور
از  النيگ است. استان بخش شده نيرطوبت در ا ريچشمگ شيو افزا اديز يجو يهازشيهوا در شمال رشته كوه البرز، موجب ر

 ؛يالبــرز شــمال ينسرد و مرطوب شامل مناطق مرتفع كوهســتا ي: الف) نواحشوديم ميتقس زينظر آب و هوا به سه قسمت متما
خشك شــامل  مهيسرد و ن يج) نواح ا؛يمشرف به در يهاو جلگه يالبرز شمال يها هيمعتدل و مرطوب شامل كوهپا يب) نواح

  .]3[ يالبرز جنوب يمناطق مرتفع كوهستان
 يياي. عرض جغرافاستواقع  ايمشرف به در يهاو جلگه يالبرز شمال يها هيمعتدل و مرطوب شامل كوهپا يشهر رشت در نواح

خزر قــرار دارد.  يايدر جنوب در ايمتر از سطح در -7با ارتفاع دقيقه  16درجه و  49طول جفرافيايي و  قهيدق16درجه و37آن 
درجه  6/31دما در مرداد ماه  نهيشيب نيانگي. مرسدمي ٪4/92 به 16:30 ساعت در كه است ٪6/82آن  يرطوبت نسب نيانگيم

ميانگين دماي بيشينه كمينه و متوسط دمــا در طــي  1]. در نمودار شماره ي 3[باشديدرجه م 5/3ماه  يدما در در د نهيو كم
   شهر رشت ترسيم گشته است.سال اخير و بر اساس آمار ايستگاه هواشناسي  15دوره ي آماري 
تركيب دماي ميانگين و رطوبت نسبي براي بدست آوردن دماي محسوس است آنچه در اين نمودار قابل توجه  2نمودار شماره 

درجه به واسطه ي رطوبت نسبي باال در تابستان هاي اين شهر است،كه  33درجه به  26است تغيير درجه ي هوا در تابستان از 
  پديده ي نمناكي به طور مؤثري در باال رفتن دما محسوس نيز تأثير گذار است. عالوه بر بروز

 

 . 
  )گاننگارند: ميترس( كشور، يآمارهواشناس سالنامه براساس  - رشت سال 15 ييدما نيانگيم  -1نمودار شماره 
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: ميترس( كشور، يآمارهواشناس سالنامه براساس  -رشت  سال 15 در آمده بدست محسوس يدما و ينسب رطوبت دارنمو- 2نمودار شماره 

  )گاننگارند

)، در فصول پاييز و زمستان سرعت باد و بارندگي هر دو افزايش 3همچنين با توجه به نمودار تركيبي باد و باران(نمودار شماره 
) كه موجب به وجود آمدن كج باران در اين جهت 4صول نيز جهت غرب است (نمودار شمارهمي يابد و جهت غالب باد در اين ف

  گردد.مي

 
 )گاننگارند: ميترس( كشور، يآمارهواشناس سالنامه براساس  - رشت باران و باد سرعت يبيترك نمودار  -3نمودار شماره 

  ]4راي شهر رشت، [گلباد ساالنه ب - 4نمودار شماره 

 عوامل موثر بر آسايش انساني - ٣

  چهار عامل اصلي محيطي كه بر آسايش گرمايي تاثير مهمي دارند عبارتند از:
گذارد تركيب اين عوامل است كه بر انسان تاثير مي ]1[دماي هوا؛ رطوبت نسبي؛ دماي متوسط تشعشعي و سرعت جريان هوا 

براي  4/24تا  20براي تابستان و  8/27تا   1/21سازد. براي منطقه آسايش دماي يو با آسايش فيزيكي او رابطه برقرار م
  ].5درصد را به عنوان شرايط مطلوب هوا پيشنهاد نموده اند[ 65تا  30زمستان و رطوبت نسبي 
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ا براي تعديل شرايط ماه از اين اوقات وجود كوران هو 4تا 2ماه از سال نياز به سايه وجود دارد و در  6در اين اقليم حدود 

ماه شب  6ماه از سال روز ها و حدود  3تا  2. در سرد ترين ايام،]6[ضروري است. همچنين شب هاي اين ايام معتدل مي باشد 
ماه شب ها امكان وقوع سوز  3ها بايد ساختمان را گرم نمود، در اين مواقع جريان باد با احساس سرما همراه است و در حدود 

توان نتيجه ه با سوز سرد) وجود دارد. جهت وزش باد هاي زمستاني از شمال تا شمال غربي امتداد دارد. لذا ميباد (باد همرا
گرفت كه اين منطقه داراي زمستان هاي نسبتا سرد است كه از دي تا اسفند ادامه ميابد و استفاده از وسايل گرما ساز را 

  ].5سازد [ضروري مي

 منطقه تأثير اقليم بر معماري بومي - ٤

توان بارندگي دائمي و رطوبت نسبي باال را ذكر كرد، عامل اصلي ترين آنها ميهاي اقليمي خاص منطقه كه از مهمويژگي
گيري معماري منطقه بوده است كه در جهت حفاظت در برابر عوامل اقليمي نامطلوب، كنترل شرايط محيطي و افزايش شكل

  ].7[اند زندگي طراحي شده آسودگي ساكنين جهت ايجاد فضايي مطلوب
هاي سطحي، امكان نفوذ رطوبت از سطح زمين به كف ساختمان وجود دارد. اين مسئله باعث گرديده با توجه به باال بودن آب

شود، اين ويژگي خود باعث ايجاد جريان هوا بين زمين و كف ساختمان و تا ارتفاع كف ساختمان باالتر از سطح زمين اجرا مي
هاي چوبي و يا كرسي ها و دستكها را بر روي پي) به اين ترتيب كف خانه1ن نفوذ رطوبت مي شود.(شكل شماره قطع امكا

  . ]2[هاي شهري اين فضا به شكل گربه رو وجود دارددهند، در خانهچيني سنگي (در مناطق كوهستاني) قرار مي
 

        
  ]8[استفاده از گربه رو  - 1شكل شماره 

  
اين منطقه در اليه دوم دسترسي قرار دارند، بطوري كه ايواني دورتا دور بنا و يا حداقل در جبهه جنوب و شرق به  اتاق ها در

شود، در تابستان نيز ها ميگيرد. اين فضاي نيمه باز ضمن اينكه مانع از رسيدن باران به ديوارهاي اتاقصورت غالم گرد قرار مي
  . ]9[كند ها شده و ايجاد سايه مياقمانع از رسيدن تابش پراكنده به ات

 مصالح ساختماني در معماري منطقه 4-1

رشد سريع و انبوه گياهان در منطقه كه ناشي از بارندگي مداوم و شرايط مساعد آب و هوايي است، تأثير بسزايي در نوع 
مزارع برنج موجب شده كه چوب و  هاي انبوه ومصالح مصرفي در بناهاي سنتي اين منطقه داشته است. به اين ترتيب جنگل

پس از آن سنگ در مناطق كوهستاني و  .سپس الياف گياهي (كولش و گالي) عمده ترين مصالح ابنيه منطقه را تشكيل دهند
هاي طبيعي چوب نظير سبكي، سهولت ويژگي. ]7[شدند خشت و سفال در نقاط شهري مصالح به كار رفته ابنيه را شامل مي

وار (مدوالر) بودن، آن را در شمار در برابر كشش و خمش، پايداري در برابر زلزله ، ناميرايي و پيمون دسترسي، مقاومت
ترين مصالح ساختماني در منطقه قرار داده است. همچنين با توجه به رطوبت نسبي باالي منطقه، چوب به دليل دارا اصلي

  اقليم مي باشد. بودن ظرفيت حرارتي پايين به عنوان مصالحي مناسب در اين
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   فضاهاي عملكردي در معماري منطقه 4-2

  كنند، شامل موارد زير مي باشند:هاي روستايي سلسله مراتب فضايي را تعيين ميمحورهاي اصلي خانه
ترتهويه و رطوبتي كمتر و در ي باالتر ساختمان به دليل شرايط مطلوباهميت ساختمان از پايين به باال: اهميت فضاي طبقه

  ].10باشد[ي پائين آن مينتيجه تزئينات بهتر، بيشتر از طبقه
فضاهاي معماري در اين منطقه نيز به سه دسته كلي: باز، نيمه باز و بسته تقسيم مي شوند. ايوان به عنوان فضاي نيمه باز 

ه در نه ماه از سال (اواخر باشد به اين ترتيب كترين و پركاربردترين فضاست. كه داراي عملكردهاي چندگانه ميخانه، مهم
اسفند تا اوايل آذر) به دليل تغييرات اندك دمايي تقريباً كليه فضاهاي روزمره زندگي در اين فضا اتفاق مي افتد. ايوان با عرض 

  .]6[سازد ها را از خارج امكان پذير ميحداقل دو تا دو و نيم متر در طول ساختمان قرار گرفته و ارتباط اتاق

 ل موثر در طراحيعوام - 5

همان گونه كه مي دانيم مشكل اصلي اين اقليم رطوبت زياد است و بهترين راه حل برقراري جريان هواست، بنابراين بايد 
تا حد امكان از كوران هوا استفاده نمود. از طرف ديگر برقراري سايه و جريان باد در فصول گرم، بهره گيري از انرژي خورشيد و 

. با توجه ]6[باشد حل هاي ديگري براي سازگار نمودن ساختمان با اقليم اين بخش ميت باد در فصول سرد راهاجتناب از درياف
  به نكات فوق پيشنهادات الزم براي طراحي بافت، ساختمان و جزئيات اجرايي به شرح زير خواهد بود.

 شكل بافت  5-1

دره  H/Wيف ساختمان و به خصوص نسبت ارتفاع به عرض ي ردجريان در ميان رديف هاي ساختمانها بستگي به هندسه
است، ســه نــوع  بر محور طولي دره º30±ها) دارد. زماني كه جهت غالب جربان هوا در حد نرمال (فضاي خالي مابين ساختمان

 H/W>0. 5)ها از يكــديگر جــدا شــده باشــند (گردد. هنگامي كه ساختمانجريان هوا كه تابع اين نسبت هستند مشاهده مي
  H/W<0,4)(ي جريان آنها با يكديگر در تداخل نيست. از طرفي وقتي ساختمان ها مرتبط اما با فاصــله گســترده باشــند حوزه

تر اســت. ، الگوي جريــان پيچيــده)H/W>0,7(شود. در فضاي نزديكتر مدل جريان به عنوان جريان متالطم ايزوله شناخته مي
ي دوار پايدار در دره به دليل گردد. در فضاهاي نزديكتر، يك حلقهاي شناخته مير مداخلهاين مدل به عنوان جريان حركت دوا

گيرد. به اين مدل گردد حجم اصلي جريان به دره وارد نشود، شكل ميانتقال شتاب حركت به سطح ارتفاع سقف كه موجب مي
 ).2جريان سطحي گفته مي شود(شكل 

 
 ].8ارتفاع به عرض مي باشند[ نسبت تابع كه هوا انيجر نوع سهنمايش - 2شكل شماره  

ي دره و هندســه )L/H(اي را براي تقسيم جريان هوا به اين سه مدل به عنوان تــابع ســاختمان خطوط آستانه 4نمودار شماره 
)H/W( دهدنشان مي [7, p. 107]. اختمان حداكثر فشار هوا در جبهه رو به باد ساختمان زماني ايجاد مي شود كه نماي س  
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جموعــه و عمود بر جهت وزش باد باشد. حداكثر سرعت جريان هواي داخل نيز در چنين حالتي ايجاد مي شود. اگــر در يــك م

هاي يك طبقه بصورت شبكه اي از رديف هاي پشت سر هم قرار گيرند منطقه هواي ساكن پشــت بــه بــاد محيط باز ساختمان
برابر ارتفاع ساختمان الزم است تا جريان هواي مناســبي بــراي  4اولين رديف بر رديف دوم منطبق مي گردد. فاصله اي معادل 

  ].8رديف دوم تامين گردد[
 

 
 ]8[ . (H/W) دره يهندسه و) L/H( ساختمان از يتابع عنوان به مدل سه به هوا انيجر ميتقس يبرا ياآستانه خطوط- 4شماره نمودار 

 جايگيري ساختمان و طرح سايت   5-2

ه اگــر ســاختمان هــا بــه قرار دادن ساختمان ها به صورت خطي در سايت مي تواند كانال هاي باد ايجاد كند. در حالي كــ
بايــد بــا يــك ها ميدهد. ساختمانصورت پله اي در سايت جايگذاري شوند پتانسيل استفاده از سرمايش طبيعي را افزايش مي

الگوي نامنظم در سايت چيده شوند و از قرار دادن مسيرهاي پيوسته طوالني و فضاي باز كوچك بين بناها در جهت بــاد غالــب 
  ].11پرهيز شود[

 جهت ساختمان 5-3

جبهه اصلي ساختمان در رابطه با تابش خورشيد، جهتي است كه كمترين گرما را در  ،مناسب ترين جهت براي استقرار
مواقع گرم و بيشترين گرما را در مواقع سرد دريافت نمايد. بخش هاي مرطوب اين استان در دو سوم از ايام سال به كوران هوا 

براي آن ها فراهم شود. از طرف ديگر در مواقع سرد و در ساير بخش ها كه جريان باد همراه با باران  نياز دارد و بايد اين امكان
و سوز سرد از سمت غرب تا شمال مي باشد، محافظت جبهه هاي رو به بادهاي مذكور ضروري است. بهترين جبهه براي 

مت جنوب شرقي است كه در تمام طول سال وضعيت درجه انحراف به س 30استقرار فضاهاي اصلي ساختمان، جبهه جنوبي تا 
مناسبي دارد. جبهه رو به شمال و جهات نزديك به آن بهترين جبهه در مواقع گرم مي باشد كه مي توان آن را به فضاهايي كه 

 .]6[بيشتر در اين ايام مورد استفاده قرار مي گيرد يا نياز به تابش مستقيم آفتاب ندارد اختصاص داد 

بخش ها اگر بادهاي مطلوب همسو با جهت استقرار جبهه اصلي نباشد، مي توان آن را به كمك تمهيدات معماري به در اين 
 داخل ساختمان هدايت كرد. يكي از اين روش ها استفاده از ديوارهاي بالدار است.

ه در بلوك هاي كنار هم روش ديگري كه به چشم مي خورد تهويه از طريق بام مي باشد. از اين شيوه براي ايجاد تهوي
ساختمان ها در شهر مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين طريق ايجاد فشار منفي در ارتفاع صورت گرفته و جريان تامين مي 

 شود.

 روش هاي تهويه طبيعي 4- 5

  استفاده از تهويه طبيعي در طول روز تا زمان رسيدن به دماي مناسب سه هدف را دارد. 
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ي داخل ساختمان توسط جابجايي يا حذف آن با هواي بيرون از ساختمان تا زماني كه . خنك سازي هوا1
. تالش براي خنك سازي مستقيم بدن انسان در طول 3. خنك سازي ساختار ساختمان؛ 2هواي بيرون سردتر از داخل باشد؛ 

  ].5[همرفت و تبخير 
دي هاي تهويه طراحي شده، روش هاي تهويه طبيعي را ساختمان همراه با موقعيت ورو )3ي در تصوير ذيل ( شكل شماره

تحت تاثير قرار مي دهد. در خصوص تهويه طبيعي تفاوت هايي در بين سه روش تهويه اي موجود است. تهويه يك سمت (يك 
ي شوند طرفه)؛ تهويه عبوري؛ تهويه مكشي. اجزا تهويه نشان مي دهد كه چگونه راه هاي هواي دروني و بيروني به هم ملحق م

 .]12[شود و چگونه از آن خارج مي شودو اين كه چگونه هوا به يك ساختمان وارد مي

اگرچه بازشو در ديوار هاي مخالف  تعيين محل صحيح دهانه موجب جريان يافتن هوا و احساس خنكي در ساكنان مي گردد.
پنجره به صورت مايل نسبت به جهت هاي باد يك حركت سريع را موجب مي شود، اما بازشوها در ديوار مجاور به حالتي كه 

گردد. بنابراين سرعت باد در ميان اتاق توزيع شده و اثر خنك كنندگي بيشتري را به قرار دارد، تالطم و تركيب هوا را سبب مي
   ].13[همراه خواهد داشت 

  

 
  ].14[ مقطع، و پالن در يداخل يها شنيپارت و يورود محل- 3شكل شماره 

 ف تهويه در گونه هاي مسكونيانواع مختل 1- 5-4

 خانه هاي تك واحدي، تك خانواري 4-1-1- 5

سطح ديواره اي خارجي اين گونه خانه ها بسيار وسيع و در جهات گوناون قرار گرفته است، بنابراين با ايجاد كوران از راه 
) ساختمان هاي تك واحدي 4پنجره ها در جهت هاي گوناگون تهويه طبيعي فضاهاي داخلي ممكن خواهد شد.(شكل شماره 

  ].1[مناسبترين نوع ساختمان براي مناطقي محسوب مي شوند كه ايجاد كوران در فضاهاي داخلي آنها حائز اهميت است 
  

 
  ].15[امكان ايجاد كوران در فضاهاي داخلي ساختمان هاي تك واحدي با استفاده از باد - 4شكل شماره 
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  خانه هاي رديفي شهري 4-1-2- 5
كند و به دليل تهويه ارتفاع زياد ساختمان به دليل ايجاد وضعيت مكش (تأثير دودكش) جريان هوا سرعت پيدا مياز نظر 

هاي متقابل يكديگر همانند خانه هاي تك خانواري مفرد عمل مي نمايد. اما از نظر اتالف انرژي سطح ديوارهاي همجوار پنجره
. پلكان مركزي مي تواند به عنوان دودكش مركزي عمل كرده و در ]1[ست با هواي آزاد نسبت به ساختمانهاي فوق كمتر ا

 5صورتي كه به اندازه كافي بزرگ باشد، قادر است كل فضاي مسكوني را به يك فضاي يكپارچه تبديل نمايد (شكل شماره 
  .]15[)6و

   
  ]15[تاثير دودكش در ساختمان دو طبقه رديفي  - 5شكل شماره 

  ]15[رد پلكان مركزي در يك ساختمان رديفي سه طبقه به عنوان بادگير عملك - 6شكل شماره 
  

 ويژگي جداره ها 5- 5

مي توان بيان داشت كه مشكل اصلي اين مناطق سرما و گرماي نسبي و بروز پديده ي شرجي مي باشد. در اين شرايط 
رارتي كم (سبك) همراه با عايق حرارتي براي جداره ها مي توانند داراي ظرفيت حرارتي زياد (خازن يا سنگين) و يا ظرفيت ح

سقف باشد با اين شرط كه برقراري جريان هوا در داخل ساختمان در مواقع گرم از طريق بازشوها فراهم شده و در مواقع سرد 
ا  و ديوارها ب =85/0Uها، سقف با از نفوذ بادهاي مزاحم به داخل جلوگيري به عمل مي آيد. در صورت سبك بودن جداره

95/0U=  22/0و در صورت سنگين يا خازن بودن، سقف باU= 2/1، ديوار غربيU=  28/1و ساير ديوارهاU=  مناسب تر
است. تأمين سايه در مواقع گرم براي ديوارهاي شرقي، غربي و جنوبي ضروري است كه در اين شرايط استفاده از رنگ تيره 

هاي مقاوم رطوبت محافظت شده و يا امكان تهويه ه ها بايد به وسيله پوششبراي ديوار هاي مزبور بالمانع است. دو سمت جدار
و كوران مستمر در مجاورت آنها فراهم باشد. به دليل بارندگي زياد در اين مناطق، بام بايد شيبدار بوده و نماهاي رو به باد با 

يا پيش بيني » هاي سردجداره« اقليم سيستم  ] در اين16استفاده از مصالح نفوذ ناپذير و يا به طريق ديگر محافظت شود [
ها از سمت داخل با مصالح مقاوم رطوبت براي مقابله با عايق حرارتي در سمت داخل توصيه مي شود.پيشنهاد مي گردد جداره

  ].16ميعان پوشش داده شوند و بام  براي تخليه ي سريع آب باران شيبدار در نظر گرفته شود [
 .نشان داده شده اند 7ه براي جداره هاي خارجي و مصالح آنها در شكل شماره راهكارهاي ارائه شد
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  U=0,72ديوار خارجي دو جدار متشكل از ديوارآجري و بلوك سيماني با اليه هوا با ضريب انتقال حرارت ؛  -7شكل شماره 

]15.[  
زير شيرواني اثر عايق را كاهش داده، در  فشرده شدن عايق در گوشه هاي زير شيرواني و همچنين نفوذ باد از طريق دريچه

نتيجه مقاومت حرارتي در آن نقطه كاهش مي يابد كه اين باعث بروز رطوبت و كپك در گوشه داخلي ديوار مي شود. بنابراين 
ر در قسمت خارجي عايق، حائلي براي نفوذ باد و در نتيجه جلوگيري از كپك هاي فضاي داخلي قرا 8با توجه به شكل شماره 

  داده مي شود.
  

  
 ].17[نحوه استفاده از عايق در كنج ها جهت جلوگيري از كپك  - 8شكل شماره 

  
نماي خارجي جبهه غربي بنا، عالوه بر بيرون زدگي لبه بام در جهت محافظت از بدنه در مقابل كج  9مطابق شكل شماره 

باران گردد استفاده مي شود. اليه هوايي عمودي بين باران، از پنل هاي چوبي لغزيده بر هم به صورتي كه موجب هدايت آب 
اين صفحات و ديواره اصلي باعث افزايش سرعت تبخير رطوبت مي گردد. عالوه بر اين موارد، عايق حرارتي در سمت داخلي 

درزبند مطابق ديوار با توجه به توضيحات ذكر شده در باال براي جلوگيري از كپك در كنج هاي داخلي، قرار دارد. استفاده از 
از جنس آلومينيوم جهت ايجاد ميعان رطوبت موجود در اليه ي هواي مياني و خارج ساختن رطوبت از اين  10شكل شماره 

  باشد.طريق، راهكار مناسبي مي
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  ].17[نحوه خارج كردن رطوبت از جداره هاي خارجي بنا  - 9شكل شماره 

  ].17[رو به غرب در معرض كج باران نحوه پوشش جداره هاي  - 10شكل شماره 
  

 نتيجه گيري : -6

 با توجه به مطالعات صورت گرفته راهكارهايي در راستاي طراحي فضاهايي همساز با اقليم منطقه ارائه مي گرد: 

اندازي گيري مناسب بنا با توجه به بادهاي غالب محلي و نور طبيعي بايد انتخاب گردد؛ وجود بالكن و تراس موجب سايهجهت
گردد كه عالوه بر اهميت بخشي به فضاهاي نيمه باز ، قابليت تبديل به فضاي مناسب و تهويه دور بنا و ارتباط با طبيعت مي

پذير را نيز دارا باشد ؛ بام شيبدار و دو پوسته كه با ايجاد فضاي حايل امكان تهويه را فراهم هاي انعطافبسته به كمك جداره
گيري مناسب از آب باران به وسيله ي طراحي آبروها؛ توجه به فضاي باز( طبيعت) و سازي بهرهو ذخيرهآوري مي آورد؛ جمع

تلفيق بنا با آن؛ وجود درخت در كنار بنا جهت سايه اندازي در تابستان و جلوگيري سرما در زمستان و همچنين استفاده از آن 
  در جهت بادهاي نامطلوب  به عنوان باد شكن.

يان مطلبي كه حائز اهميت است، استفاده از الگوي معماري مطلوب، جهت پاسخگويي مناسب منطبق با فرهنگ و در اين م
گيري از تجربيات ساختماني ( سيستم ساخت وساز) گذشته در كنار استفاده از تكنولوژي روز سنت و اقتصاد منطقه است؛ بهره

  به يك طراحي پايدار همساز با اقليم رهنمون سازد  . تواند طراحان را براي رسيدندنيا راه حلي است كه مي
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