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 شهر مشهد میهمساز با اقل یمعمار یطراح
  *2یجعفر طاهر، 1یسارا تفاخر

 الملل، نیواحد ب یدانشگاه فردوس یو هنر اسالم یشهرساز ،یدانشکده معمار ،یارشد معمار یکارشناس یدانشجو -1
sara.tafakhori@stu.um.ac.ir  

مشهد، یدانشگاه فردوس یو هنر اسالم یشهرساز ،یدانشکده معمار اریاستاد ،یمعمار یدکترا - 2  

j.taheri@um.ac.irمسئول( سندهی)نو 

 

 

  چكیده
 یها-طیمح یاست که امروزه در طراح یمهم یاز موضوع ها یکی ط،یو مح میبا اقل یهمساز عت،یبازگشت انسان به طب

 شیآسا طیشرا میتنظ یبرا مینهفته در اقل یها تیشناخت و استفاده از قابل بیترت نیمطرح است. بد یانسان یمسکون

معماران،  شتریساختمان ها مورد توجه ب رامونیباز پ یضاهادر ف نیدائم و همچن مهیکونت دائم و نس یدر فضاها یطیمح

کردند، قرار گرفته است.  یم یزیتوجه ناچ یمیدوره مدرن به کاربرد عوامل اقل لیو سازندگان، که در اوا یطراحان شهر

انجام در شهر مشهد  راهکارهای معماری همساز با اقلیم برخی پژوهش در جهت شناخت اقلیم خاص مشهد و ارائهاین 

و سه ماه از سال  شیمنطقه آسا ریدر شهر مشهد هشت ماه از سال دما ز ،یآمار یبا توجه به اطالعات و دادها .شده است

 شیخرداد، دما در محدوده آسا لیو اوا بهشتیماه از سال، اواسط ارد کیباشد و تنها در یم شیآسا یدما باالتر از دما

  1.شدبا یشهر م نیبودن ا یمیباشد که نشان دهنده چند اقل یم

 اقلیم مشهد   ،یطراح یراهکارها م،یمعماری همساز با اقل كلیدی: هایواژه

 

 

  مقدمه -1
مختلف انسان  یها تیفعال یدر بررس میاست . شناخت اقل یضرور یمناطق مختلف و شناخت آن امر میتوجه به اقل

 . [1]مرحله است نیتریو ... ضرور یحمل ونقل، جهانگرد ،یشهرساز ست،یز طیهمچون، مح

باه ساده چهاارم قبال از      یخیباشد و از لحاظ تاار  ینم یدیجد ینوآور ،انسان شیساو آ یبر خانه ساز میاقل ریتاث مطالعه

سااختمان   یطراح ساختمان است. کی یانرژ نهیکاهش همه جانبه هز یبرا یروش م،یهمساز با اقل یگردد. معمار یبر م الدیم

 یما یاقل یکه بر اساا  اواول طراحا    ییها، ساختمان ها می. در تمام اقلاستخارج  یمیدر برابر عوامل اقل یخطوط دفاع نیاول

موجاود در   یعا یطب یدهناد، در عاوا از انارژ    یرا به حداقل کاهش م یکیمکان شیو سرما شیساخته شده اند، ضرورت گرما

 یباشاد دارا  یباوم  یعمارم ییآب وهوا یارهایکه برگرفته از مع یمیاقل یطراح یکهایکنند. تکن یاطراف ساختمانها استفاده م

باوده اسات و    جیا را یباوم  یبااز در معماار   ریا ساختمانها از د یعیطب شیو گرما شیسرما یخواهد بود. روشها ییحداکثر کارا

هوا در شاب و روز در طاول ساال توانساتند      یباد ، اختالف دما انیبا استفاده از جر شیاز قرن ها پ یرانیمعماران و مهندسان ا

خاود بوجاود    یدر سااختمان هاا بارا    یمصارف انارژ   نیه باا کمتار  حاکم بر منطق یجو طیکه در شرا کنندخلق  ییشاهکارها

   [.2]آورند

 یزندگ یبرا شیآسا جادیدر ا یطیمح طیاز شرا نهیشود و در استفاده به یم یدر مصرف انرژ ییامر موجب ورفه جو نیا

 رد،یانجام گ میساز با اقلهم یو معمار شیآسا یشاخص ها هیبر پا یزیخواهد بود. اگر برنامه ر رسان یاریدر داخل ساختمانها 

                                                 
دانشکده معماری،شهرسازی و هنر اسالمی دانشگاه  در ،نگارنده دوم به راهنماییمی باشد که  نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول این مقاله برگرفته از پایان

 به انجام رسیده است. لمللا واحد بین فردوسی مشهد

 



itecture, Arch EngineeringCivil International Congress on  .th4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 2 

 یانسان شیدر حد آسا طیشرا ،یشیو سرما یشیگرما یکیمکان یها ستمیبه س ازین نیو با کمتر یعیدر تمام فصول به طور طب

خارج از )گرم  یسرد و تابستانها یدر شهر مشهد با توجه به زمستانها میهمساز با اقل یمعمار یماند. لذا طراح یم یباق

 .[3]رسد یبه نظر م یشهر مشهد جهت کاهش مصرف سوخت ضرور (شیمحدوده آسا

 

 شهر مشهد یآب و هوا تیوضع -2
در جنوب  نالودی)در دشت مشهد(، در حد فاول رشته کوه های کپه داغ در شمال و ب رانیا یشهر مشهد، درشمال شرق

از شمال به کوه  نالود،یجنوب به ارتفاعات ب شهر از نیمربع وسعت دارد. ا لومتریک 12321قرار دارد . شهرستان مشهد بالغ بر 

 .[4]شود یو چناران محدود م شابوریغرب به شهرستان های ن زهای هزار مسجد، از شرق به شهرستان سرخس وا

 (یخراسان رضو یهواشناس تیمنبع: )سا ی: نقشه استان خراسان رضو  1 ریتصو

 

 ( ،1هوا )نمودار یدما  ی( شهر مشهد که شامل پارامترها2221-2222ساله،) 12 ییآب و هوا یبخش داده ها نیدر ا  

(   7، )نمودار ی( و مقدار باراندگ6و  5( ؛ سرعت باد و گلباد ) نمودار 4محسو  ، ) نمودار  ی( ، دما3و 2)نمودار یرطوبت نسب

و تعرق  ریتبخ لیو پتانسچون شاخص رطوبت  یگریموثر د یپارامتر ها نیو همچن تباشند. در قالب نمودار ارائه شده اس یم

 قرارگرفته است. یو بررس لیو مورد تحل دهیگرد یجمع آور یاز اسناد و اطالعات کتابخانه ا

 

به  ای درمقاله یلیانجام شده است.اسماع ایدر حوزه جغراف یمختلف یشهر مشهد پژوهش ها یو آب و هوا میخصوص اقل در

 خشک مهین یبا آب وهوا یشهر مشهد در دشت رضو بندی میتقس نیا که در یپردازندم یخراسان رضو یمیاقل یپهنه بند

 خشک و گرم مهیشهرمشهد را ن میکرده و اقل یشهر مشهد را بررس یمیعناور اقل یو همکاران در مقاله ا یداوود[. 5]قرار دارد

 [.6]کنند می عنوان

 

سال براسا  مدل تورنث  یماه ها شتریر بباشد.که کمبود آب را د یخشک م میاقل یشهر مشهد دارا [7]2ریبراسا  تصو

 دهد. ینشان م تیوا
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 (193، 1، جلد 1931 ،یمیهی: )پورد منبع- و تعرق ، مشهد ریتبخ لی.   شاخص رطوبت ،  پتانس2 ریتصو

 

 دما -9
نمود  نییتوان تع یم ،ییدما راتییتغ نیا یباشد. با بررس یهر منطقه م یعوامل موثر بر آب و هوا نیاز مهمتر یکیدما 

 .میبه سرد کردن دار ازین یبه گرم کردن و چه مواقع ازیاز سال ن یکه چه اوقات

 

 گراد یسانت_درجه حرارت هوا  نهیو كم نهیشیروزانه ، ب نیانگی: م1نمودار 

 

گارم و   یباشاد کاه نشاان دهناده تابساتان      یما  یادیا دما با اخاتالف ز  نیدما تا گرمتر نیدما از سردتر راتییدر مشهد تغ

و مرداد  ریت یدماها در ماه ها نیو بهمن و گرمتر ید یسال درماه ها یدماها نیشهر است. سردتر نیسرد در ا اریبس یزمستان

 انیا ب میاقلا  نیا ا یهاا  یژگا یتوان از و یدر تابستان از زمستان،را م شتریب زشود و اختالف درجه حرارت شب و رو یمشاهده م

باه   ازیا ساال ن  یدرود از ماهها 11/24و  شیبه گرما ازیسال ن یدرود از ماهها 64/66در طول سال  جهی( در نت1کرد.)نمودار 

 باشد. یم شیآسا طیدرود از سال شرا 33/8دارند و تنها در  شیگرما

 

 یرطوبت نسب -4
ن زماان در طاول شابانه روز را نشاا     3در  یرطوبات نساب   زانیا م زیو ن یرطوبت نسب نهیشیو ب نهیکم ن،یانگیم ریز ینمودارها

   .دهدیم
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 درصد_ یرطوبت نسب نهیو كم نهیشیب نیانگی،مینسب تیرطو نیانگی: م2نمودار 

و مهر  وریمرداد، شهر ر،یت یو در ماهها نیشتریبهمن ب ،یآذر، د یمشهد ماهها یسالنامه هواشناس یبا توجه به داده ها

 (2مودار را دارا هستند.)ن یرطوبت نسب زانیم نیکمتر

 

 
 درصد _11_13_19در ساعت   ی: متوسط رطوبت نسب 9نمودار 

 

شود و به حداقل  یآن کاسته م زانیو در وبح از م زانیم نیشتریدر شب ب ی، رطوبت نسب1و جدول  3طبق نمودار 

 رسد. یخود م زانیم

 درصد  - یرطوبت نسب نهیشیو ب نهی: كم 1جدول 
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محساو   نشاان    یدما ای یظاهر یشده اند. دما فیتعر یگوناگون یدما و رطوبت، شاخص ها یبیترک تیخاو انیب یبرا

 [8]باشد یوفر تا ود در ود م یو رطوبت نسب گرادیدرجه سانت 62تا  21 ییحرارت در محدوده دما راتییدهنده تغ

 

شود)جدول  یهوا مشاهده نم یبا دما ییبر احسا  دما یادیکم، تفاوت ز یرطوبت نسب زانیشهر مشهد با توجه به م در

  (4،نمودار 2

 

 

 محسوس  ی: دما2جدول 

 

 
 گراد  سانتی  –( یمحسوس )شاخص حرارت یروزانه درجه حرارت هوا و دما نیانگی: م 4نمودار 



itecture, Arch EngineeringCivil International Congress on  .th4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 6 

 باد -1
. باشد¬یشهر و باد غالب آن از جهت غرب به شرق م میگذار در اقل ریمهم و تاث اریدر شهر مشهد باد از جمله عوامل بس

 ازمندیهوا به خارج در فصول سرد در مشهد ن انیو جر هیدر فصول گرم و ممانعت از تهو یعیدر طب یعیطب هیاستفاده از تهو

در  یکل یتواند شناخت یم ریمانند نمودار گل باد شکل ز یکل یاز نمودارها تفادهساز وزش باد است .ا یو کاربرد قیشناخت دق

 باد ارائه دهد. یخصوص الگو

 
 سرعت باد نیانگی: م  1نمودار 

اسفند و  لیادر اواخر ماه بهمن و او بیوزش باد بترت نیشتری( ب5سرعت باد مشهد )نمودار  نیانگیطبق اطالعات نمودار م

 (6باشد.)نمودار  یم یسمت وزش باد شرق و جنوب شرق نیشتریباشد و ب یمرداد ماه م لیو اوا ریاواخر ت

 

 
 یاستان خراسان رضو یمنبع : اداره كل هواشناس - هیمتر بر ثان -: گلباد  6نمودار 

 

)در  گرادیدرجه سانت 33 ریز یوابسته است در دما یطیمح یبه دما ییگرماباد بر احسا   رسرعتیکه، تاث ییاز آنجا      

پوست  یو دما دهد یرا کاهش م ییاحسا  گرما ،جایی جابه قیاتالف از طر شیسرعت باد به علت افزا شیحالت نشسته(، افزا

 ینم یریتاث شیآسا تیوضعسرعت باد بر  گراد،یدرجه سانت 37و  گرادیسانت ۀدرج 33 نیب یی. در دماآورد یم نییرا پا

 . [7]گذارد

مهم در  یدیزباد یا تیزباد که از جمله بادها ی. باد محلستیاز لطف ن یخال زین زبادیت یتوجه به وزش باد محل انیم نیا در

 یک باد باشد،یکه دارا م یو با توجه به شرایط مناسب وزدینیشابور و مشهد م یهااز شهرستان یهایاستان است در قسمت

 یکوچک و بزرگ به سمت غرب، نشان از قدمت این باد دارد. سرعت باد در حوال ان. تمایل درختگرددیمحسوب م یاقتصاد

. این باد در طول سال رسدینیمه شب کم شده و تا اوایل وبح ادامه دارد و در نیم روز سرعت باد به بیشترین مقدار خود م

 .[1]دارد یتغییر جهت ناچیز
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از  ،یدر کتب مختلف من الجمله کتب ادب یشهر موثر است،)حت نیا ییکه در احسا  دما یمیعامل اقل نیبه ا توجه جهینت در

از  یریرسد. عالوه بر جلوگ یبنظر م یضرور یشهر امر نیا یمیاقل یها یشده است( در طراح ادی شهیگزند باد خراسان هم

 ..دتوجه کرد دیبا  شیآسا طیشرا جادیدر تابستان بر ا باد ریبه تاث ش،یآسا طیباد سرد و اثر نامطلوب آن بر شرا

 

 بارش -6

 ادیز اریبس رییرپذییتغ لیبه دل یبارندگ دهیپد .[12]است رانیا میاقل یهای اول یژگیبارش از و یو مکان یزمان راتییتغ      

 زانیم نیشتریمشهد ب ستگاهیاثبت شده  یشده است.طبق داده ها ییشناسا یعامل جو نیرتریبه عنوان متغ ،یو مکان یزمان

 (7باشد.)نمودار یم وریمرداد و شهر یبارش در ماه ها زانیم نیو کمتر نیاسفند و فرورد یهامربوط به ماه  یبارندگ

 
 متر یلمی  – ی:  مقدار كل بارندگ 7نمودار 

 
 و دما ی:  بارندگ 8نمودار 

خشک  میآن همان طور که گفته شد، اقل جهیباشد که نت یبارش و دما در شهر مشهد م زانینشان دهنده رابطه م 8نمودار 

 باشد. یشهر م نیا

 

 در شهر مشهد یمیاقل یطراح یراهكارها -7
 لیتحل زیو ن میاقلعوامل غالب در آن  ریبراسا  تاث دیبا یمیاقل یاز محدوده ها کیدر هر یمعمار یطراح یراهکارها      

مطرح  یمعمار یاز اجزا کیهر  ای یانسان یاز رفتارها کیهر  ش،یآسا تیبر وضع یمیعوامل اقل یبیترک ریتاث یچگونگ

 . [8]شود

نام برد  یمیچند اقل ای یمیبا تنوع اقل یتوان به عنوان شهر یشهر مشهد را م ،ییو آب و هوا یاطالعات آمار یتوجه به بررس با

در نظر گرفته شود.  دیبا ریاهداف ز یبه طور کل شیآسا جادیا یسرد است و برا اریبس یگرم و زمستان یتابستان یکه دارا

 .شود یمختلف مطرح م یها ا یدر مق یمیاقل یطراح یها ارراهک ش؛یآسا جادیا یبرا نیبنابرا
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 انتبادل هوا در تابست یبرا یساز نهیدر زمستان و زم یاز تبادل حرارت یریجلوگ •

 در تابستان دیاز تابش خورش یریدر زمستان و جلوگ دیاستفاده از تابش خورش •

 در تابستان ها هیدر زمستان ها و استفاده از تهو هیاز تهو یریجلوگ •

 رطوبت  جادیا •

 

 منطقه  یسنت یمعمار -8
است،  تیاهم یافتد، دارا یاتفاق مسوم سال  کیدر  یتابستان که بطور نسب یزمستان و گرما یاز سرما زیپره م،یاقل نیدر ا

خنک  انیجدار ساختمان به حداقل ممکن رسانده شود و از تابش آفتاب در مواقع سرد و جر قیتبادل حرارت از طر دیلذا با

 [.11]دیبه عمل آ ادهمطبوع در مواقع گرم حداکثر استف یبادها

است  یتراکم در حد یه در چند طبقه ساخته شده اند، ولبه هم فشرده و متراکم هستند و گا بایمناطق تقر نیا یساختمانها

ساخته شده  اطیهستند و بنا در چهار طرف ح یمرکز اطیح یشود. ساختمانها غالبا دارا یمطبوع گرفته نم یبادها یکه جلو

را در  (ب )رو به شمالپشت به آفتا یرا در زمستان و اتاقها( به آفتاب )رو به جنوب رو یامر امکان استفاده از اتاق ها نیاست. ا

از  یشتریو در مواقع گرم حجم ب شتریدر زمستان آفتاب ب لهیوس نیو بد ستندیکوچک ن ادیکند. پنجره ها ز یتابستان فراهم م

 [.11]شود یخنک مطبوع ، به داخل اتاق وارد م یبادها

 یایبا در نظر گرفتن زوا نیان  و همچننورگذر به داخل ساختمان در تابست یاز جداره ها دیمنظور کاهش تابش نور خورش به

 . [12]شده است یاستفاده م یچوب بانیاز سا یدر اوقات گرم، در ضلع جنوب دیتابش خورش

 
 (1931محمد،  ان،یشكوه ال،یسخنگو، ل ی: ) رافتریتصو منبع -یچوب بانی. سا 9 ریتصو

اطراف  نیکردند. سقف سرداب ها از سطح زم یها استفاده م نیرزمیود از سرداب و زخ شیآسا نیتام یدر فصول گرم مردم برا

ها از سطح  نیزم ریسقف ز یباشد ول یم رونیب یهوا یتر از دما نیکف و سقف سرداب پائ وارها،ید یتر است و دما نیپائ

 .[12]دهد یبه داخل فضا م را یعیدارند که اجازه ورود نور طب ییمجاور باالتر است و پنجره ها اطیح ای نیزم

 
 (1931محمد،  ان،یشكوه ال،یسخنگو، ل ی: ) رافتریتصو منبع - اطیبا ح نیزم ری. تراز ز 4 ریتصو

 یدر مجاورت ساختمان به کاهش انرژ یکوچک نسبتا خنک و مرطوب میاقل جادیکه با ا یو حوا مرکز اطیوجود ح

 .[12]کرده است یساختمان کمک م ازیمورد ن یشیسرما
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 (نترنتی: )اریتصو منبع -مشهد –. خانه ملک  1 ریتصو

 شدند. یآب به درون خانه ها، ساخته م یاحتمال تیهدا یبرا یتر از معبر عموم نیپائ زیساختمان ها ن یورود

 

 ی: ) رافتریمنبع تصو  -آب به درون خانه یاحتمال تیهدا یبرا یتر از معبر عموم نیپائ یر ترازخانه د ی. ورود 6 ریتصو

 (1931محمد،  ان،یشكوه ال،یسخنگو، ل

اطراف حرم  یمجاورت با حرم امام رضا)ع( در محله ها لیشهر مشهد به دل یمسکون یبافت ها نیتر یمیاز آنجا که قد

خانه  12 یو همکاران در مقاله ا یاست. احمد یفرهنگ راثیتوسط م یثبت یخانه ها نیشتریب یمحله ها دارا نیقرار دارند و ا

فضا ها به وورت نمودار  یابیمکان  جهیو مطالعه کردند . نت یباشند را بررس یدر مشهد که مربوط به اواخر دوره قاجار م یثبت

 :است ریبه شرح ز

 

 (1932و همكاران، ی:) احمدمنبع - فضاها یرین قرارگ:  مكا 3نمودار 

و  یها در سمت شمال تا شمال شرق نیمشهد معموال زمستان نش یبوم یدهد، در معمار یپالن ها نشان م یبررس

است که تابستان  یسمت مسکون کی یکه ساختمان دارا یبه جز موارد) یها در سمت جنوب تا جنوب غرب نیتابستان نش

را  یجهت مشخص توانینم یورود یقرار داشته اند اما برا کزها در مر اطیقرار دارند. ح (ه همکف قرار داشته استدر طبق نینش

 نیمهمتر نیبنابرا [.13]خانه و ... داشته است یریهمچون مکان قرارگ یبه مسائل یبستگ یمد نظر قرار داد چرا که جهت ورود

 نمود: انیگونه ب نیتوان ا یمشهد را به اختصار، م یبوم یمعمار یها یژگیو
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 یبوم یمعمار یها یژگی. و7ریتصو

 یشهر اسیمق -3
 نیمتصل به هم هستند تا بد هیمتراکم و ابن یبافت شهر ینواح نیاز سال ، در ا یدر بخش عمده ا ادیز یسرما لیبه دل

تا حد امکان محصور و کوچک  زین یشهر یتر شود. فضاهاسرد خارج کم طیبا مح یگرم مسکون ینحو سطح تما  فضاها

گرم ساختمان  یها وارید یبه عالوه تابش حرارت از سطوح خارج .کندفضاها کمتر نفوذ  نیباد سرد به داخل ا انیهستند تا جر

 [.14]است تیمز یدارا رینظ نیفضاها از ا نیشود و کوچک بودن ا یم یشهر یسرد فضاها یباعث اعتدال هوا یها، تاحد

انتخاب شود که حداکثر استفاده از تابش آفتاب در  یبه گونه ا دیبر اسا  وزش باد و آفتاب با ز،ین ابانیاستقرار خ جهت

 انجام گردد.  یسرد زمستان یاز بادها یفصل سرد و دور

در معابر و  هیسا شهیممناطق ه جادیاز ا یریو جلوگ دینور خورش افتیبر آن در استقرار ساختمانها شهر، بعلت در عالوه

 هیانتخاب شود که سا یبه گونه ا دیساختمانها با نیفصول سرد و ذوب برف ها در زمستان ، فواول ب یبرا شتریداشتن آفتاب ب

 ،خبندانی یدر شهر مشهد با توجه به وجود روزها [.11]نشود یشمال یها ساختمانتابش به  دنیمانع از رس یساختمان جنوب

با کنترل تناسبات  هیسا شهیکاهش منطقه همو نیزمسئله  نی، بهمن و اسفند توجه به اید آذر، یمخصووا در ماهها

با  هیسا شهیکاهش طول عمر برف درسطوح همو  هیسا شهیهم یدر قسمت ها رو ادهیعدم احداث پ ،ساختمانها و فواول آنها

 ( 1و  8)تصویر باشد. یم یضرور د،شو یبرف م عتریکه موجب تنفس خاک و آب شدن سر یاهیگ یپوشش ها

 ت

 (111، 1932: )طاهباز، ریمنبع تصو  - ساختمانها نیفاصله ب می. تنظ8 ریصوت
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 (82، 1932ز، : )طاهباریتصو منبع - . كاهش طول عمر برف3 ریتصو

 تک بنا اسیمق -11

 یریگ جهت -11-1

و  یخنک شمال یکه در تابستان در معرا باد ها شود یم یطراح یپالن ساختمان در جهت یشیگرما یانرژ نیتام یبرا

و در  دیتابش خورش نیکه در تابستان از کمتر ردیگ یقرار م یسرد باشد و ضمنا پالن در جهت یدر زمستان مصون از باد ها

منطقه در  نیجهت در ا نیدهد که مناسب تر یمطالعات انجام شده نشان م [.12]تابش برخوردار باشد نیشتریمستان از بز

 [.11]درجه انحراف از جنوب است 62تا  15با  یارتباط با تابش ،جنوب شرق

  

 بنا ی. جهت گستردگ 11 ریتصو

 و فرم  شكل -11-2

را از  یمقدار حرارت نیکمتر ز،یمقدار حرارت را در زمستان از دست بدهد و در تابستان ن نیکه کمتر ی، فرمفرم نیبهتر

 ریدر معرا تاث شتریکه ب یفرم مطلوب، اضالع کیسطح دارد. در  نیحجم، کمتر نیشتریکند، پالن مربع با ب افتیآفتاب در

 .راندهوا قرار دارند، کوچک ت یتابش آفتاب و دما

. ابدیگسترش  یغرب یتواند در طول محور شرق یمناطق م نیا یزمستان طیمشهد، فرم ساختمان با توجه به شرا میقلا در

مکعب و  نیاز ا یقسمت دنیشکل باشند، در هر وورت با بر یفشرده و مکعب دیساختمانها با ،یتابستان طیبا توجه به شرا یول

 . [15]کرد جادیدر ساختمان ا یمناسب یتوان فضا یآب م ریتبخ لهیبوس خنک شده یو هوا هیشده با سا جادیپرکردن حفره ا
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 میاقل یمناسب برا یها یژگی. و11 ریتصو

 اد،یز اهانیاستفاده از گ ،از جداره ها یمرتبط با هوا به منظور کاهش اتالف حرارت یکوچک کردن بدنه هادر این اقلیم،

از  یریجلوگ یباد شکن برا جادیاو  اشنددر مقابل آفتاب بعد از ظهر ب یا در سمت غرب ساختمان تا مانعه نیبوته ها و پرچ

 نیز تاثیرگذار خواهد بود. برخورد باد با بدنه ساختمان

 

 فضاها  یو سازمانده بیترك -11-9

مناسبند. اما جبهه  یدیخورش یانرژ افتیگرفت که در شهر مشهد، جبهه رو به جنوب و شرق به لحاظ در جهیتوان نت یم

مناسب و در مواقع سرد نا  اریدر مواقع گرم بس یانرژ افتیبه آن، به لحاظ در کینزد یها کینزد یرو به شمال و جهت ها

 یجبهه برا نیبهتر نینا مناسب هستند .بنابرا یانرژ افتیبه آن از لحاظ در کینزد یرو به غرب و جهت ها جبهه مناسب است.

 دارند.  یمناسب تیاست که در تمام طول سال وضع یساختمان، جبهه رو به جنوب و جنوب شرق یاول یاستقرار فضا

 یچند بخش باشد، که بخش رو به جنوب برا ایتواند دو  یساختمان م نیاست. بنابرا یتابستان یفضاها یبرا یشمال جبهه

 ی.بخش ها ابدیاستفاده در مواقع گرم اختصاص  یرامواقع سرد و بخش رو به شمال ب ژهیمختلف، به و یاستفاده در فصل ها

 فضاها هستند.  ریو در مواقع گرم، خنک تر از سا شتریب یدما یامحصور بودن، در مواقع سرد دار لیبه دل یانیم

 یپنجره ها یو دارا ردیباز قرار گ یشود که ضلع کوچکتر اتاق رو به فضا یداده م حیترج یمنظور کاهش تبادل حرارت به

 یدر طراح ریمناسب است. عالوه بر آن در نظر گرفتن موارد ز زین نیمختلف در داخل زم یچک باشد. ساخت فضاهاکو

 :شود یم شنهادیپ

 در جبهه پشت به باد یاول یساختمان و قرار دادن ورود یورود یبه حداقل رساندن تعداد درها 

 

 (41، 1987: )واتسون،  ریتصو منبع - ت به بادپش یورود یری. جهت گ 12 ریتصو

 داخل به خارج   یاز خروج هوا یریجلوگ یبرا یورود لتریف جادیا 



itecture, Arch EngineeringCivil International Congress on  .th4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 13 

 
 (123، 1987: )واتسون،  ریتصو منبع - پشت به باد یورود یری. جهت گ 19 ریتصو

  باد یبرا لتریف ادجیجهت ا یعمود یپانل ها ای یجانب یوارهایددر نظر گرفتن 

 روز دارند در جبهه جنوب یاستفاده را ط نیشتریکه ب یاول یقرار دادن اتاق ها 

 ها  یرستن ریدر مقابل باد زمستان )سا یبه عنوان مانع یسبز در سمت غرب و شمال غرب شهیاستفاده از درختان هم

 توانند نقش باد شکن داشته باشند( یم وارهایو نرده ها و د

  یاول یفضاها یبرا قیدارند)کمدها، انبار، پله( در حکم عا شیبه گرما یکمتر ازیکه ن ییفضاهاقرار دادن 

 یگردند که با هوا ینیب شیپ ییالزم است که در ساختمان، اتا قها نیباشد و همچن دهیبه هم چسب دیشکل اتاق ها با 

 آزاد تما  داشته باشند.

 وانیباز مانند ا مهین ایباز  یفضا جادیان مانند اقابل استفاده در تابست یخارج یفضاها ینیب شیپ  

 هیسا جادیاز تابش نا مناسب از سمت غرب و ا یریجلوگ یبرا اهانیاز گ استفاده  

 رطوبت در تابستان ها جادیا یاستفاده از سطح آب برا 

 پله ها و بازشو ها لهیبوس یزندگ یفضاها هیتهو 

 

 تک فضا اسیمق -11
 وارهاید-11-1

 یدارا دیزمستان،جداره ها با امیاز ا یدر برخ عانیو م خبندانیو  ینسب یوجود سرما و گرما لیطقه به دلمن نیدر ا 

با  یو شرق یجنوب یوارهاید  85/2تا  28/1 یشمال یوارهای، د22/1تا  22/1سقف ها با  خازن باشند. ای ادیز یحرارت تیظرف

رو به  یوارهاید یبرا رهیاست .رنگ ت یبام ضرور یرنگ روشن برااست. استفاده از  رمناسب ت 2/1 یغرب یوارهایو د 5/1

 قیزبر و ناهموار باشد. از عا دیبا یدر مواقع گرم، بالمانع است. بافت سطوح خارج هیسا نیجنوب، شرق و غرب به شرط تام

جداره ها بهره گرفت.  یخلرطوبت در سطوح دا رمقاوم در براب یو پشت بام و از پوشش ها نیرزمیز یدر جداره ها دیبا یرطوبت

با مصالح نفوذ  دیقرار دارند، حداقل تا ارتفاع متعارف برف منطقه، با نیکه در تما  با زم یخارج یجداره ها نییقسمت پا

 در مقابل رطوبت ساخته شود. ریناپذ

ساختمان مناسب است.  در قسمت جنوب زیبزرگ ر اهانیکاشتن گو  یکاهش تبادل حرارت یدو جداره برا یوارهایاستفاده از د

که با  قیطر نیهستند بد زین یمیعملکرد اقل یشوند و دارا یم زیمحوطه ن ییبایباعث ز هیعالوه بر سا یوارید یچکهایپ

 شوند. یوار میسرد در مجاور د یهوا هیال کیباعث بوجود آمدن  ریتبخ جادیو ا وارید یاز تابش آفتاب بر رو یریجلوگ
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 (184، 1987: )واتسون،  ریتصو منبع - یخارج وارهید یبر رو اهانی. استفاده از گ 14 ریتصو

 دیاستفاده شود و سقفها و بامها با یمصالح ساختمان ادیز یحرارت تی( با ظرفیو خارج ی)اعم از داخل نیسنگ یوارهایاز د

 ساعت باشند. 8از  شیب ریبا زمان تأخ نیاز نوع مصالح سنگ

 سقف -11-2

 یفضاها ژهیباز به و یجرم ساختمان ، فضاها یبرودت تابش تیهوا و امکان استفاده از خاو یخشک لیبه دل میاقل نیا در

مسطح را  یمحدود امکان ساخت بام ها یجو یبارش ها نیهمچن مناسب اند. اریاستفاده در شب بس یمحصور برا ریغ باز

ها بعد از غروب افتاب  تیاز فعال یانجام برخ یباز، مانند پشت بام برا یمکان ها هیو تعب ینیب شیلذا پ فراهم نموده است.

 شود.  یم هیتوو

 نوع و شكل پنجره تاثیر -11-9

 یداخل یدر دما یریپنجره ها تاث یریداشته باشد جهت قرار گ انیدر آن جر زیباشند هوا ن بانیپنجره ها مجهز به سا اگر

هوا  یول دیننما جادیا هیآنها سا شهیش یبر رو یبان پنجره ها به طور موثر هیسا ایبان باشند  هیساندارد. اما اگر پنجره ها بدون 

پنجره ها  یدر برابر اثر هوا نیتا مصالح سنگ یشتریب تیسبک حساس یداشته باشد و استفاده از مصالح ساختمان انیجر

 .[16]دارند

 یبزرگ بخصوص در نماها یپنجره ها ینیب شیاجتناب از پ، پنجره ها در جلو یدر محوطه ساز ریاستفاده از درختان خزان پذ

استفاده از پنجره ، در نما ینیعقب نش ایباد با سطح آن با استفاده از حفاظ  میمحافظت از پنجره در برابر برخورد مستق، یشمال

از اتالف  یریجلوگ یپنجره ها برا یبر رو قیعا یکرکره ها و در جهت شرق و غرب یعمود یها بانیاستفاده از سا، دو جداره

در  یسطوح جنوب یبه داخل در فصل زمستان در وورت دیتابش خورش شتریب تیهدا یاستفاده از سطوح منعکس برانیز و  گرما

 .توویه میشود ،قرار داشته باشند هیسا ریتابستان در ز

 سطح مورد تابش رنگ -11-4

 یکه رنگ سطح خارج یکنند درحال یجذب م شتریب دییخورش باشد اشعه ی رهیت واریید یرنگ سطح خارج یوقت

 واریآن جذب د یاز انرژی حرارت یمنعکس شده و مقدار کم واریاز سطح د دیباشد حدودا تمام اشعه ی خورش دیسف واریید

 .شود یم

شده در اثر  دجایحرارت ا زانیآن سطح دارد اما م یریبه جهت قرار گ یکه شدت تابش بر سطوح مختلف بستگ ییآنجا از

دارد. هر  میهوا نسبت عکس داشته و با جنس آن سطح نسبت مستق انیرنگ و سرعت جر یسطح با روشن کیتابش آفتاب بر

 کند. یرا جذب م یشتریب یچه جنس سطح مورد تابش زبرتر و ناواف تر باشد انرژ

 طیحرارت مح ریتحت تاث شتریت و برنگ روشن باشد مقدار حرارت جذب شده در اثر تابش آن کم اس یدارا یاگر سطح 

خواهد داشت و اگر رنگ سطح  یو جنس آن بستگ تیفیبه ک شتریبا رنگ روشن ب یوورت جداره ها نیباشد در ا یاطراف م

 میدر اقل جهیخواهد گذاشت. درنت واریحرارت جذب شده توسط د ربر مقدا یشتریب ریباشد تابش آفتاب، تاث رهیمورد تابش ت
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حد واسط  یاست، رنگ سطوح خارج ازیدر زمستان مطلوب و مورد ن یاز تابش درتابستان نامناسب ول یناش مشهد که حرارت

 باشد. یو روشن قابل قبول م رهیت نیب

  مصالح -11-1

در طول سال خواهد داشت، لذا  یحرارت شیآسا جادیدر ا ییمختلف نقش بسزا میدر اقل یمصالح ساختمان یمیاقل عملکرد

حال  نیآن استفاده از مصالح ارزان، قابل دستر  و درع میاز ساختمانهای هر منطقه با توجه به اقل نهیاستفاده به وهیش نیبهتر

در مناطق خشک حداکثر دامنه ی  یکننده مصالح ساختمان نییعوامل تع نیمهمترآن منطقه است.  یحرارت طیمناسب با شرا

مصالح به کار  اتیساختمان به خصوو کی یاطق خشک در گرمای داخلباشد. تابش آفتاب در من ینوسان دمای روزانه هوا م

 [.15]آن دارد نیساکن شیآسادر منطقه  یفراوان ریدارد و نوع مصالح بکار رفته تأث یآن بستگ یخارج وارهاییرفته در د

 کیو  یح خارجبه سط کینزد قیعا هیال کیشامل  یبیترک وارهاییدر مناطق خشک د وارهاینوع د نیمناسبتر نیبنابرا 

امر  نیشوند که ا یساخته م یحرارت قیعا ای هیدو ال ای میبه وورت ضخ وارهایباشد د یم یدر قسمت داخل نیمصالح سنگ هیال

  [.17]باشد یدر کنترل دمای مساکن موثر م

 

 یریگ جهینت -12

کاربران  یازهایاز منابع و برآوردن ن ، کاهش استفادهمیو اقل طیبا مح ی، هماهنگیارائه شده در جهت حفظ انرژ یراهکارها

و سه ماه از سال دما  شیمنطقه آسا ریدر شهر مشهد هشت ماه از سال دما ز ،یآمار یباشند. با توجه به اطالعات و دادها یم

شد که با یم شیخرداد، دما در محدوده آسا لیو اوا بهشتیماه از سال، اواسط ارد کیدر تنهاباشد و  یم شیآسا یباالتر از دما

منطقه و  یها یژگیو یدر نظر گرفتن تمام شیآسا طیشرا جادیا یباشد. لکن برا یشهر م نیبودن ا یمینشان دهنده چند اقل

 است. یاز آنها ضرور کیهر  یگوناگون و متناسب برا یارائه راهکارها

گرما در  نیود اما شدت اش یم شیآن از منطقه آسا یحرارت طیشرا تیباعث خارج شدن موقع میاقل نیهوا در ا یگرما

نمود.  جادیدر آن ا یمناسب یحرارت طیهوا شرا انیاز جر یریو بهره گ یخارج یدر فضاها هیسا جادیتوان با ا یاست که م یحد

آفتاب  میباشند و از نفوذ مستق ادیز یحرارت تیظرف یساختمان دارا یخارج یکه مصالح جداره ها یمشهد، در وورت میدر اقل

 یباق شیدر منطقه آسا یعیمواقع سال  به طور طب نیفضاها در گرمتر نیا یحرارت طیشود، شرا یریجلوگ یلداخ یبه فضا

 خواهد ماند.

 دیدر مقابل پنجره ها با زین بانیسا است. دیوبح ها مف لیپنجره ها در اوا قیاز طر یعیطب هیتهو میاقل نیدر ا جهینت در

آنها  یبرا یگونه مانع چیکند و در زمستانها ه یریبه داخل جلوگ دیتابش خورشساخته شود که در تابستان ها از  یبگونه ا

داخل ساختمان را در هر دو فصل گرم و سرد کنترل  ییدما راتییتغ چندان بزرگ، نه یبا پنجره ها میضخ یوارید نکند. جادیا

 یم جادیا یدر مقابل حرارت انتفال یکم یمقاومت حرارت رایز ستند،ین بها مناس میگونه اقل نیبزرگ در ا یبازشوها کند. یم

بزرگ تر کردن پنجره  یبرا یضرورت زیها ن ب. در شدیآ ینم دیپد یانتفال حرارت نازیدر م یتفاوت بانیبا وجود سا یکنند، حت

 یاست. وقتقرار گرفته  یخواهد داد که در مکان مناسب یرو ای در زمستان ها از راه پنجره یاتالف حرارت رایز ها وجود ندارد،

 یبرا یخاو ادعبه طور مسلم پنجره با اب .ردیمتضاد و در دو فصل مدنظر قرار گ یمیاقل تیساختمانها براسا  دو وضع یطراح

 یعنی شوند، یم یهستند که سبب حداقل تبادل انرژ ییآنها میاقل نیکند. مصالح مناسب در ا یاز فصل ها بهتر عمل م یکی

کاهش  بیحداقل و ضر« u» بیضر ن،ییبه پا لیمتوسط متما وارهایسطح د بیو ضر رشیپذ بیر، ضنیادتریآنها ز ریزمان تاخ

 است. ادیز
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 مراجع

 1385کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران،  یمحمدی، ح.، آب و هواشناس[ 1]

باغ نظر،  یپژوهش یصلنامه علم، ف یبوم میو باکو با فرهنگ و اقل زیتبر یمسکون یخانه ها یسازگار کردن طراح ،جواد،ینی[ عبدالحس2]

 1312، 81شماره

در  مشهد شهر در اقلیم با همساز معماری در موردنیاز راهکارهای ، ارائهوایش ی،اشجع یثابت ،فاطمه ،سراج زادهیمهد ،محسن ی،ضیف[ 3]

 1313تابستان  ، 15شماره خراسان بزرگ:سال پنجم،،حرارتی آسایش به نیل جهت

 ارشد ینامه کارشناس انیآن بر منابع آب و خاک، پا ریو تاث ریشهر مشهد درچند دهه اخ یگسترش افق ی . ع.،بررس ،ینی[ حس4]

 1387دانشگاه تهران،  ا،یدانشکده جغراف

 شهای رو از استفاده با رضوی خراسان اقلیمی بندی پهنه ، اکرم حقیقت، وابر ،مرتضی نژاد، اسماعیل ،مجید منتظری، ،رضا اسماعیلی،[ 5]

 1312، 78 شماره شناسی اقلیم شهای پژوه نشریه ،متغیره چند آماری

 وار،ین یو فن یمشهد، مجله علم یمیعناور اقل یبرخ ینیب شیو پ لیو تحل هیمحمدی ، ناور بای، تجز نمرادیمحمود حس ،یداود[ 6]

 1381،-71شماره 

 1312، یبهشت دی، شه1جلد  دار،یپا یطیمح یدر طراح یمیشهرام ، زبان اقل ،یمیهیپورد- [7]

 1312، یبهشت دیشه ، 2جلد  دار،یپا یطیمح یدر طراح یمیشهرام ،زبان اقل ،یمیهیپورد [8]

 یاستان خراسان رضو یاداره کل هواشناس تیسا [1]

 یس ملکنفران نیکنفرانس منطقه ای، اول نیسوم ران،یآن در ا راتییبارش و تغ یا.، م.، فرج زاده، شاخص های مکان ،ینیف یبابائ [12]

 1382دانشگاه اوفهان،  میاقل رییتغ

مساجد ، انتشارات دانشگاه  یبه معمار کردیبا رو رانیدر ا میهمساز با اقل یمعمار ی.شهربانو، اوول طراح انیلیجل منصوره، طاهباز. [11]

 1312،،تهرانیبهشت دیشه

 1311، یمسکون یساختمان ها یمیاقل یبه طراح با توجه یمصرف  انرژ یساز نهیمحمد، به ان،یشکوه ال،یسخنگو، ل یرافت [12]

 ،مشهد،کنفرانسیبوم یو معمار میمتناسب با اقل یمسکون یخانه ها ی، انطباق طراحدهیفر ،ی، عارفه، طالبانیچ لهی، پدیوح ،یاحمد[ 13]

 1312،داریتا شهر پا یبوم یاز معمار تیبا محور داریو توسعه پا یو شهرساز یمعمار

 1373،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. انتشارات دانشگاه تهران ،یدقبادیان، وح [14]

 1388دوم،  شیرایو ،یبهشت دیانتشارات دانشگاه شه م،یهمساز با اقل یدرپناه معمار شیمحمود ، آسا ان،یرازجو [15]

 1384، انیانتشارات آش ،یطیمح طیشرا می  ، تنظ ،یمراد [16]

 1331دو، آب و هوا و انسان ،تهران، ،جلدیاسسعادت،احمد، مبادی علم هواشن [17]

 1382،انتشارت خاک، تهران چاپ دوم ،یو معمار می، اقلیمرتض ،ییکسما [18]

 و یعملکرد ،یرفتار یها تیمتعارف ) قابل یساختمان ها یوارهاید یکارکرد یها یژگیو د،یجمش ،یاضیر[11]

 ساختمان و مسکن قاتیمرکز تحق ،یساختار

 یخراسان رضو یفرهنگ راثیمشهد ، اداره کل م دانیس یمنزل مسکون ی،گزارش ثبت  هی،نژاد باقر.سم.رضایبانیش[ 22]

 1383،،بهمن

و  یساختمان در شهر مشهد، کنفرانس معمار یحرارت شیآسا یشاخص ها یافرا، بررس ،یاحمد د،ی،سعیابیکام[ 21]

 1312،اردیتا شهر پا یبوم یاز معمار تیبا محور داریو توسعه پا یشهرساز
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بررسی عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان با تاکید بر بهینه سازی  ،یگلمکانی، تکتم، مبشری نسب ،زهرا،اعتماد، عل[ 22]

 مصرف سوخت )مطالعه موردی شهرستان مشهد(

 ،ییآقا(. ترجمه: یدر معمار یطراح یها ی)استراتژ یمیاقل یطراح -باد، نور د،ی. زد، خورشیبراون، ج ؛یکیمارک، د[ 23]

 1381، . نشر پرهان نقشدیسع

 ضی،ف دیدر ساختمان( ترجمه: قبادبان، وح یکاربرد انرژ ییو اجرا ی)اوول نظریمیاقل یواتسون،دانلد،طراح[ 24]

 1387،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران  ،محمد،موسسهیمهدو
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