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  چکیده
طراحی همساز با اقلیم درکنار فراهم کردن شرایط آسایش حرارتی، موجب کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر میی ریرددع عسیلویه بیه عنیوان      

ی شهرسیتان و  قطب اقتصادی ایران واقع در کرانه خلیج فارس و منطقه ررم و مرطوب کشور، دارای اقلیم ویژه ای می باشدع به دلیل موقعیت صنعت

جهت رشد و توسعه شرایط زیستی ضروری است در آن، شهرک ها و مجتمع های مسکونی برای کارکنان پیش بینی شود که بتواند عالوه بر تیامین  

وی فضای زندری، آسایش حرارتی را فراهم کند و هماهنگ با اقلیم خاص عسلویه باشدع هدف مقاله پیش رو اسیتررا  راهکارهیا بیرای تعییین الگی     

 بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکنی در اقلیم ررم و مرطوب و به طور خاص شهرستان عسلویه می باشدع 

تحلیلی به بررسی اطالعات کتابرانه ای، نمونه های مدرن طراحی اقلیمی و نیز مطالعات مییدانی معمیاری بیومی     -پژوهش حاضر به روش توصیفی

امون شرایط آب و هوایی عسلویه، نشان میدهد که تابش و رطوبت باال دو مسئله اصلی اقلیم منطقیه میی   استان بوشهر می پردازدع نتایج تحقیق پیر

بهره ریری از حداکثر تهویه طبیعی و جرییان هیوا، بیه حیداقل      بدنیالاسرگویی به این دو مسئله، باشدع بنابراین طراحی همساز با اقلیم در جهت پ

بیشترین میزان سایه اندازی در بافت مسکونی می باشدع از اینرو رفتار حاضر، به بررسی، تحلییل و اراهیه    رساندن میزان جذب حرارت و فراهم کردن

الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع های مسکونی در اقلیم ررم و مرطوب عسلویه که شامل پنج برش: جهیت رییری بناهیا و معیابر، اییدمان و      

 کالبدی بناها، محوطه سازی، دسترسی و ارتباطات در بافت مسکونی است، می پردازدع آرایش ساختمان ها و معابر، تناسبات و فرم

 

 الگوی بهینه بافت، مجتمع مسکونی، اقلیم ررم و مرطوب، عسلویه ، صرفه جویی در انرژی: کلیدی های واژه

 

  

 

 

 

 

 
 

                                                 
طراحی مجتمع مسکونی برای کارکنان شرکت  -مرطوبمجتمع مسکونی در اقلیم ررم و "این مقاله برررفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری نگارنده اول تحت عنوان * 
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Abstract 

Climatic responsive design can provide thermal comfort condition and also reduce the consumption of non-

renewable energy. Asaluye is considered one of commercial hubs of Iran and is located in northern coastal 

areas of Persian Gulf and warm and humid region of country, has a special climate. Due to Asaluye’s 

industrial location, it is essential to consider residential town and complex to accommodate employee 

migrating from other cities. These residential areas should not only provide thermal comfort for residents, 

but also they should be in harmony with the climate of Asaluye. 

In this paper based on library resources and review and analysis of the vernacular Bushehr’s architecture and 

outstanding modern examples, some guidelines for determining the optimum pattern of context for warm and 

humid region and in particular Asaluye city are recommended. The results of study on climate of Asaluye 

show that the city suffers from extreme humidity and radiation as two major problems. Therefore, climatic 

responsive design is presented to overcome these two problems, which  use maximum winds flow and 

shading and also minimize the heat absorption in residential. This paper analyzes and presents the optimum 

pattern of context for warm and humid climate in the five steps: Orientation of buildings and streets, 

configuration and organization of buildings and streets, buildings’ shapes and ratio, landscape and access in 

residential context. 
 

Keywords: optimum pattern of context, Residential complex, warm and humid climate, Asaluye, energy 

consumption.
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 مقدمه  .1

طراحی مسکن که بیشیترین زمیان انسیان در آن سیمری میی شیود،       

برررفته از عوامل متعددی از جملیه تیاریرات محیطیی اسیتع ایجیاد      

احیی  فضایی مطلوب که در کنار توجه به شیاخ  هیای متعیارف طر   

مسکن، در آن آسایش فیزیکی تامین شود، شیایان توجیه میی باشیدع     

طراحی اقلیمی می تواند به میزان قابل توجهی موجب کاهش مصرف 

بیه حیداقل رسیاندن     ایی رابت نگه داشیتن   ،آناز  هدفانرژی رردد و 

و داخیل بنیا    یدر فضا شیمطلوب آسا طیحفظ شرا یالزم برا نهیهز

آمار نشان می  باشدع یمی غیرقابل تجدید کاهش استفاده از انرژی ها

درصید از   44تیا   41، حیدود  9311تا  9384دهد که بین سال های 

کل مصرف نهایی انرژی صرف مصارف خانگی، عمومی و تجاری شیده  

یکی از علیل ایین انیین مییزان بیاالی       (44،صع9312ع)انرژی، است

هیر   مصرف انرژی در این برش، عدم ساخت و ساز متناسب بیا اقلییم  

منطقه و بجای آن، احداث سیاختمان هیای مشیابه و عملکیردی، بیا      

مصرف انرژی زیاد جهت تطابق با محیط پیرامون در سراسر کشورمی 

باشدع این درحالی است که معماری رذشته ایران در هر منطقه دارای 

الگویی بومی و متناسب با شرایط اقلیمیی خیاص خیود بیوده کیه بیا       

دستورالعمل های کارامد آن منطقه، به بهتیرین  استفاده از راهکارها و 

نحوه آسایش حرارتی و فیزیکی را برای ساکنین خود فیراهم میکیرده   

اندع در قرن بیستم میالدی تالش های رسترده ای برای کشی  نایام   

احساس ررمایی انسان از وضیعیت محییط و اگیونگی تیاریر عوامیل      

)پیوردیهیمی،   جام شدعاقلیمی محیط بر افراد و میزان آسایش  آنان ان

در زمینه آسایش حرارتی تالش های زیادی صیورت   (912،صع9311

ررفته استع از افراد سرشناس در ایین زمینیه میی تیوان بیه اولگیی،       

ریوانی، واتسون، زوکالی و فنجر اشاره کرد که هرکدام بیه شییوه ای   

در تالش جهت مشیر  کیردن محیدوده آسیایش حرارتیی در یی        

ر همین راستا، راهکارهایی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه بودند و د

روری بر ادبیات موضوع مسکن، اقلییم و انیرژی نشیان    اراهه داده اندع م

دهد؛ در سطح بین المللی افراد مطرحی اون کن یانیگ، ریایارد   می

راجرز و ععع به طراحی اقلیمی با توجه به موضوع انیرژی پرداختیه انیدع    

ععع نیز از جملیه معمیارانی هسیتند کیه در     اارلز کورآ، حسن فتحی و 

زمینه مسکن با توجه به اقلیم و ساختمان هایی بیا خخییره انیرژی  و    

نیز برقراری پیوند میان آموزه های مدرن و فرهنیگ محلیی، طراحیی    

هیای انجیام شیده در    های ماندراری داشته اندع همانیین در بررسیی  

  از جملیه مسیکن   ایران، مبحث انرژی و اقلیم در زمینه های مرتلی 

مورد مطالعیه و بررسیی قیرار ررفتیه اسیتع رازجوییان، پیوردیهیمی،        

کسماهی، قیابکلو، طاهباز وععع از جمله معماران معاصر کشورند کیه در  

این زمینه فعالیت نموده اند و از جنبه های مبانی ناری و محاسباتی 

ندع در به مطالعه شرایط اقلیمی و راهکارهای طراحی اقلیمی پرداخته ا

راستای طراحی اقلیمی، در این مقاله تالش شیده بیه مطالعیه دقییق     

راهکارهای عملی جهت طراحی همساز با اقلیم در شهرستان عسیلویه  

که یکی از مناطق مهم اقلیم ررم و مرطوب ایران در حال حاضر میی  

 باشد، اقدام ررددع

ی شهرستان عسلویه به عنوان یکی از مهمترین پایگیاه هیای اقتصیاد   

ایران در جنوبی ترین برش هیای کشیور، اسیتان بوشیهر و در کرانیه      

خلیج فارس واقع شده استع بندر عسلویه دارای شرایط اقلیمی ررم و 

مرطوب ویژه ای است و همانین بدلیل موقعیت صنعتی آن، آلودری 

هوا در آن باال می باشدع رشد و توسعه بریش هیای صینعتی جنیوب     

ص  کافی در بین ساکنان بومی، سیبب  کشور و فقدان نیروهای متر

جذب تعداد زیادی از نیروهای مترصی  از سراسیر کشیور بیه بنیدر      

عسلویه رشته است و بدنبال آن نیاز  به طراحیی فضیاهای مسیکونی    

مطلوب برای این رروه که در کنار تامین فضای زنیدری، متناسیب بیا    

ی باشیدع  اقلیم ویژه ررم و مرطوب بحرانی این منطقه باشد، ضروری م

این رفتار به دنبال راهکارهای اقلیمی و بهینه طراحی بافت مسیکونی  

برای منطقه ررم و مرطوب عسلویه می باشدع در رفتیار پییش رو، در   

برش اول ، مقدمه و پیشینه تحقیق بیه اختصیار اشیاره شیده اسیتع      

برش دوم شرایط اقلیمی عسلویه  مورد بررسی قرار ررفتیه و بریش   

می عسلویه نسب به شرایط آسایش از طریق جیدول  سوم شرایط اقلی

آسایش و جداول بیوکلماتی  مقایسه شده، ماه های بحرانی شناسایی 

و دستورالعمل اصلی طراحی مطیر  رشیته اسیتع  نهایتیا در بریش      

اهارم الگوی بهینه بافت برای طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم ررم 

ی بناهیا و معیابر،   برش جهت ریر 5و مرطوب عسلویه به تفصیل در 

ایدمان و آرایش ساختمان ها و معابر، تناسبات و فرم کالبدی بناهیا،  

محوطه سازی و ارتباطیات و دسترسیی در بافیت مسیکونی بررسیی،      

استررا  و اراهه شده و در انتها نییز، در بریش پینجم نتیجیه رییری      

 مقاله آورده شده استع

 

 عسلویه، استان بوشهر، ایران .2
و طیییول  N ° 27’  41”  14رض جغرافییییایی عسیییلویه، دارای عییی

می باشد و ارتقاع از سطح آب های آزاد  E °52’ 42”  91جغرافیایی 

متر استع مییزان بارنیدری منطقیه کیم و بیه صیورت        98در عسلویه 

بارندری فصلی و موسمی است، متوسط میزان بارنیدری در سیال بیه    

اقلیمیی  میلی متر میی باشیدع مییانگین اطالعیات      981طور متوسط 

 95عسلویه که در ادامه در جدول زییر آورده شیده، مربیوه بیه دوره     

)سیازمان  را شیامل میی ریرددع     9314تا  9381ساله است و از سال 

 (9314هواشناسی استان بوشهر،
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تحلیل شرایط اقلیمیی عسیلویه بیر اسیا       .3

 شرایط آسایش

زیسیت اقلییم    ولبررسی شرایط آسایش براسیا  دید  . 3.1 

 اولگی و گیوانی

براساس میانگین دما و رطوبت میاه هیای سیال در عسیلویه، جیدول      

زیست اقلیم اولگی زیر ترسیم شده استعجدول زیسیت اقلییم اولگیی    

برای طراحی ساختمان های اقلیمی می باشدع در نمودار الگیی محیور   

افقی نشان دهنده رطوبت نسیبی و محیور عمیودی دمیای خشی  را      

می دهد و منطقه آسایش نیز در وسط نمودار به همراه ماه های  نشان

سال در عسیلویه آورده شیده اسیتع الگیوی نمیودار اولگیی براسیاس        

وضعیت اقلیمیی بییرون اسیت ولیی در منیاطق ریرم و مرطیوب کیه         

تغییرات عمده ای در دمای داخل و خار  سیاختمان ر  نمیی دهید،    

بیشتری داردع ریوانی نییز  برای فضای داخل و خار  ساختمان کاربرد 

نموداری اراهه داده که براساس آن و با توجه بیه آمیار جیوی منطقیه     

مورد مطالعه، می توان حدود آسایش را مشر  نمیود و باتوجیه بیه    

تغییرات متوسط دما و رطوبیت ماهیانیه، بیه راهکارهیای سیرمایش و      

 (9343)کسماهی، ررمایش طبیعی دست یافتع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)ترسیم:  : ددول زیست اقلیم )اولگی( عسلویه  و ماه های سال1نمودار

 نگارنده(

 

 
 -: وضعیت ماه های مختلف در مقایسه با محدوده آسایش عسلویه 2نمودار

 )ترسیم: نگارنده( ددول سایکومتریک گیوانی

 

 (1331سازمان هواشناسی استان بوشهر،)، سینوپتیک ایستگاه عسلویه ی عسلویه بر اسا  داده هایاقلیم : ددول داده های1ددول

میانگین  باد (%) رطوبت نسبی  (0Cدما ) ماه

ساعات 

ز(آفتابی)رو  
 جهت سرعت Mid Min Max ربت شده میانگین

 )درجه(

جهت 

 Mid Min Max Min Max وزش

 SW 7.1 252.7 12.3 76.6 26.8 49.1 37.7 12.3 31.9 17.2 24.7 فروردین

 W 8.9 274.3 11.9 70.4 20.4 42.5 42.5 16.6 37.6 21.8 29.5 اردیبهشت

 W 10.2 276.4 11.3 72 23.1 45.5 42.2 20.6 40.2 24.5 32.4 خرداد

 W 9.6 275.7 9.6 75.6 28.7 49.7 45.2 23.3 41.2 26.8 34 تیر

 SW 8.9 226 9.1 67.8 40.7 53.1 44.8 25.6 41.1 28.6 34.8 مرداد

 SW 8.8 254.3 8.7 77.7 36.3 55.4 42.8 23.3 39.6 26.9 33.2 شهریور

 W 9.2 266.6 9.0 78 31.9 52.4 40.9 18.3 36.5 22.1 29.3 مهر

 SW 8.2 209.1 9.8 76 29.3 50.3 36.6 11.6 32.1 17.3 24.7 آبان

 W 7.8 268.9 8.9 80.8 35 61.2 29 8.1 26.6 12.7 19.7 آخر

 W 7.6 268.1 8.7 80.6 35.8 55.4 28 5.6 23.9 10.5 17.1 دی

 SW 7.3 224.4 10.9 84.1 38 58.3 28.8 6.7 24.7 11.8 18 بهمن

 SW 7.1 235.1 10.5 77.6 30 51.5 34 9.2 27.8 14.2 20.8 اسفند
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طبق جداول اراهه شده، می توان مشاهده نمود که ماه های فروردین 

محدوده آسایش قرار دارند، ماه های پایین محدوده خن  و آبان در 

تر و ماه های باالر از نمودار ررم تر می باشند، اما همان طور مشهود 

است: از ماه خرداد تا شهریور فاصله زیادی با محدوده آسایش دارند و 

در شرایط بحرانی می باشندع سه ماه تابستان در شرایط بحرانی ررم 

 می باشدع

 

 سایشددول آ .3.2

جدول آسایش، شاخصی برای تشری  احساس حرارتی فرد می 

باشد که بر اساس درجه سانتی رراد تنایم شده استع طبق جداول 

دمای ظاهری منطقه که براساس دمای هوا و رطوبت نسبی ماهانه 

و تطبیق آنها با جدول آسایش،  (53، صع9311)پوردیهیمی، می باشد

 :رت زیر تقسیم بندی کردماه های مرتل  را می توان به صو

 

 : طبقه بندی ماه های سال در عسلویه براسا  ددول آسایش2ددول 

دمای  ماه

 ظاهری

احساس 

 حرارتی

دمای  ماه

 ظاهری

احساس 

 حرارتی

 خیلی ررم 31.5 مهر ررم 24.7 فروردین

 ررم 24.7 آبان خیلی ررم 31 اردیبهشت

 خن  19.7 آخر داغ 35 خرداد

 خن  17.1 دی داغ 38 تیر

 خن  18 بهمن داغ 43 مرداد

 خن  20.8 اسفند داغ 38 شهریور

 

 
: میانگین دما و دمای ظاهری ماهیانه عسلویه به صورت گرفیکی 3نمودار

 )ترسیم: نگارنده(

 

 

 : درصد رطوبت نسبی ماهیانه عسلویه  )ترسیم: نگارنده(1نمودار

 

سیه مییانگین   در جمع بندی و تحلیل شرایط اقلیمی عسلویه، بیا مقای 

دمای ظاهری با جدول آسایش و نییز جیدول بیوکلماتیی  اولگیی و     

ریوانی، می توان  عسلویه را در منطقیه خیلیی ریرم و داغ بیه شیمار      

میاه در حیوزه   4آوردع دمای ظاهری آن با اعمال تاریر رطوبت بیاال در  

ماه ررم است در حالیکه با توجیه بیه داده    2ماه بسیار ررم و 2داغ و 

ماه از سال در دسته ررم به باال واقع شده اسیتع بنیابراین ایین     8ها، 

شهر در زمره شهرهای بسیار ررم محسوب می شودع به دلیل مجاورت 

با دریا و تابش تقریبا عمودی آفتاب در فصول بهار و تابستان ، مییزان  

تبریر آب در منطقه بسیار زیاد و رطوبت هوا نیز باالستع رطوبت باال 

یا، توام با حرارت بسیار زیاد، در اغلب مواقیع در فصیول   در سواحل در

ررما ایجاد هوای شرجی می کند که از لحاظ زیستی بسیار مشیکل و  

طاقت فرساستع از طرفی به دلییل ررمیای زییاد مییزان بارنیدری در      

منطقه نیز پایین و موسمی می باشدع بیا توجیه بیه موقعییت شیهرک      

سئله اصلی منطقه کیه تیابش و   صنعتی عسلویه، برای مواجهه با دو م

رطوبت باال می باشد، سه راهکار اساسی برای طراحی بافت مسیکونی  

 که هدایت کننده سایر راهکارها نیز می باشد، عبارت است از:

بهره ریری حداکثر  از تهویه و جریان هوا در بافیت مسیکونی و    ع9

 نیز هدایت آن به داخل ساختمان ها

 رارتبه حداقل رساندن میزان جذب ح ع2

 فراهم کردن بیشترین میزان سایه اندازی ع3

که بین سه راهکار اصلی، به علت رطوبت بسیار باالی منطقه تهوییه و  

جریان هوا در بافت مسکونی بیشتر مورد توجه و بررسی قیرار ررفتیه   

استع همانیین بیه سیبب آلیودری بیاالی هیوا در شیهرک صینعتی         

هش آلیودری  عسلویه، استفاده از تکنیی  هیای معمیاری جهیت کیا     

موجود در هوا در بافت مسکونی پیشنهاد میی شیودع در ادامیه بحیث،     

اگونگی هدایت باد، تهویه و سایه انیدازی براسیاس اگیونگی جهیت     

ریری و نحوه ایدمان ساختمان ها و معیابر، محوطیه سیازی، فیرم و     

تناسبات کالبدی بناها، محوطه سازی، نوع مصیالح پیشینهادی وععع در   

 مع مسکونی در عسلویه بررسی می ررددع طراحی بافت مجت

 

راهکارهای طراحی مجتمع مسیکونی در اقلییم    .1

 گرم و مرطوب عسلویه
راهکارهای اقلیمیی پیشینهادی بیرای طراحیی مجتمیع مسیکونی در       

می باشندع عمیوم    3و فعال 2عسلویه در دو برش راهکارهای غیرفعال

از مطالعیات  یافته ها براساس مطالعات کتابرانیه ای و نتیایج حاصیل    

میدانی و نمونه های موردی مشابه امروزی و الگوهای کهن منطقیه و  

خصوصا استان بوشهر  می باشدع در این مقالیه بیا بسیط راهکارهیای     

                                                 
2 Passive 
3 Active 
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غیرفعال به اراهه الگوی بهینه طراحی بافت مسکونی همساز بیا اقلییم   

 ررم و مرطوب عسلویه پرداخته شده استع

الگیوی بهینیه بافیت در طراحیی      راهکارهای مورر جهت دستیابی بیه 

برش زیر تفکیی  نمیود کیه در     پنجمجتمع مسکونی را می توان به 

 ادامه به تفصیل توضیح داده شده استع

 
: راهکارهای طراحی اقلیمی بافیت در مجتمیع هیای مسیکونی در     3ددول

 عسلویه

طراحییی اقلیمییی 

بافت در مجتمیع  

های مسیکونی در  

منطقییه گییرم و  

 مرطوب عسلویه

 ری بناها و معابردهت گی 

 چیدمان و آرایش ساختمان ها و معابر 

 تناسبات و فرم کالبدی بناها 

 محوطه سازی 

  ارتباطیییات و دسترسیییی در بافیییت

 مسکونی

 

 دهت گیری بهینه ساختمان و معابر در عسلویه .1.1

در ابتدا توصیه می شود برای مکان ییابی سیایت مجتمیع مسیکونی،     

ه از شیهرک صینعتی لحیاظ    جهت جریان باد غالب منطقه و نیز فاصل

ررددع جهت ریری بهینه توده های ساختمانی و معابر بافت مسکونی 

 با توجه به جریان باد غالب منطقه و نور مناسب برای عسلویه در ادامه 

 تحلیل شده استع، 4در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهت گیری پیشنهادی نهایی برای مجموعه مسیکونی  ع 4.2.9

 در عسلویه:

ابر دو عامل اصلی تعیین کننده اقلیم منطقیه: تیابش، جهیت بهیره     بن

ریری از تابش خورشیدی و سایه اندازی مطلوب و نیز کاهش مییزان  

رطوبت و ایجاد تهویه مناسب، برای جهت رییری بهینیه سیاختمان و    

-بلوک ها توصیه می شود که کشیدری سیاختمان هیا شیمال غربیی    

هویه اصلی مجموعه، شیمال  جنوب شرقی و جهت معابر اصلی جهت ت

جنوب غربی باشدع براین اساس ساختمان ها می توانند از بیاد   -شرقی

غالب منطقه که از سمت دریا ، جنوب غربی تیا غیرب میی وزد بهیره     

مند رردند و این در حالی است که معابر اصیلی در راسیتای بادهیای    

 مطلوب می باشندع

  
براسا  دهت وزش باد و تابش  : دهت گیری بهینه ساختمان و معابر1شکل

 در عسلویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مانی و معابر در عسلویه: بررسی دهت گیری بهینه توده های ساخت1ددول 

 تصویر توضیحات کشیدگی بهینه دهت  مناسب آیتم های موثر

بهینه ترین دهتگیری 

ساختمان  براسا  تابش 

و انرژی خورشیدی 

 دریافتی

 نور مناسب:
N- S 

کشیدری به صورت 

 غربی -شرقی

مناسب ترین حالت جهت دریافت انرژی 

حداکثر نمای شمالی و جنوبی و  -خورشیدی

 & Browns)  ل نمای شرقی و غربیحداق

Dekey, 2000) 

 

 
بهینه ترین دهتگیری 

ساختمان براسا  دهت 

 ش باد مناسب و غالبوز

 باد مناسب:

W- SW 

-کشیدری شمالی

 -جنوبی،  شمال غربی

جنوب شرقی تا 

درجه  51ارخش 

 نسبت به این راستا

بهینه ترین جهت ریری برای استفاده از باد غالب: 

درجه با جهت باد غالب  51-1نما ساختمان زاویه 

 (9311bپوردیهیمی. ) . بسازد

 

 

دهت گیری بهینه معابر 

 براسا  تابش

 جهت مناسب:

درجه  31-95زاویه

-از راستای شمالی

 جنوبی

جنوب -شمال شرقی

 غربی

جنوب  -شمال غربی

 شرقی

-درجه از راستای شمالی 31-95معابر اصلی زاویه 

جنوبی بسازند، بیشترین سایه اندازی در معابر اتفاق 

 (Browns & Dekey, 2000)می افتدع 

 

دهت گیری بهینه معابر 

براسا  دهت وزش باد 

 غالب

 جهت مناسب:

درجه  31-1زاویه 

 نسبت به جهت باد

جنوب -شمال شرقی

 غربی

برای بهره ریری از بادهای مطلوب، معابر اصلی با 

ی درجه نسبت به آنها جهت ریر 31تا  1زاویه 

 شوندع
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 . چیدمان و آرایش ساختمان ها و معابر1.2

در طراحی و ایدمان بافیت مسیکونی در اقلییم ریرم و مرطیوب، دو      

عامل خورشید و باد تاریررذار می باشندع وزش باد در سیطح زمیین و   

ده باد و این مجموعیه  در مجموعه های ساختمانی نتیجه ارتباه پیای

ها استعجریان باد در اطراف ساختمان هیا بیه عیواملی ناییر ابعیاد و      

شکل بناها و همجواری آنها نسبت به یکدیگر بستگی دارد و به شدت 

تحت تاریر آنها تغییر جهت میدهدع به علت تابش و دمای باالی هیوا،  

 میزان دریافت انرژی نیز حاهز اهمیت استع

تمان ها در بافت مسکونی بایید توجیه نمیود کیه     جهت جانمایی ساخ

ساختمان های مرتفع تر نسبت به جهت وزش باد غالب مطلوب عقب 

تر از ساختمان های کوتاه تر قرار ریرند تا همه ساختمان ها بتواننید  

در منیاطق ریرم و مرطیوب بیرای     از تهویه طبیعی بهره مند رردنیدع  

د ، باید تا آنجا که ممکین  جلوریری از شرایط نامناسب از نار وزش با

است از قرار دادن بلوک های ساختمانی بلند ، طوالنی و هم ارتفاع در 

جبهه مقدم بادهای مطلوب  و در جهت عمود بر وزش آنها خیودداری  

  (944،صع9312)کسماهی، داعینژاد و سلری، کردع

 

: دانمایی بهینه بلوک های مسکونی با ارتفاع های مختلف نسبت به 2شکل

 دهت باد

 

 . نحوه چیدمان ساختمان  و بناها1.2.1

هرراه ساختمان ها بیه صیورت ردیفیی بیوده و امکیان عبیور بیاد در        

مسیرهای تردد وجود داشته باشید، شیرایط آسیایش بیشیتری بیرای      

عابرین پیاده فراهم می ررددع بهتر است نمیای اصیلی سیاختمان بیه     

 (9312،یوسییفیان)صییورت مایییل بییر جهییت وزش بییاد قییرار ریییردع  

هماینین ایدمان ساختمان ها به صورت شطرنجی و یی  در مییان   

 ،طاهبیاز )قرار ررفتن ساختمان ها امکان تهویه را افزایش میی دهیدع   

در صورتیکه ایدمان خطی  و پشت سر هم، ساختمان بعدی  (9387

 عرا از پتانسیل رسیدن به جریان هوا محروم می کند

                           

 
: تاثیر نحوه چیدمان و استقرارساختمان ها بر عبور دریان هوا از بین 3شکل

 آنها

باتوجه به اهمیت جهتگیری بناها نسبت به جهیت تیابش خورشیید و    

میزان دریافت انرژی در جبهه های مرتل ، انان اه سیاختمان هیا   

هتر است با سازو کارهیایی  ردیفی و موازی جهت باد جانمایی شدند، ب

نایر استفاده از دیواره های عمودی متصل بر نما یا جا بیه جیایی در   

جانمایی بلوک ها مسیر حرکت هوا را به داخل ساختمان هدایت کندع 

 (88،صع 9381 ،قیابکلو)

 
 : نحوه هدایت باد در چیدمان های مختلف بلوک های مسکونی3شکل 

 

ساختمان ها باید آزادانه و تا حد امکان به طور مسیتقل ریروه بنیدی    

شوندع در تراکم باالی شهری، افزایش ارتفاع به افزایش پوشش زمیین  

ه درون فضیا بکشیند، امیا    ارجحیت داردع شاید ساختمان ها نسیم را ب

ممکن است در همین زمان از حرکت هوا در فضاهای پشیت سرشیان   

جلوریری کنندع پسندیده تر اسیت ردیی  هیای سیاختمانی بیر روی      

، 9381 ،نیلسین -کیاک )پیلوتی باال برده و تا حد امکان بادرذر شیودع  

 (48صع 

 

 آرایش معابر و میادین .1.2.2

جهت طراحی بهینه معابر و فضاهای باز، بهتر است طول شبکه هیای  

خیابان های عمود بر باد غالب تا حد امکان کوتاه باشید و بیه منایور    

بهره ریری بیشنیه از جریان هوا، معابر و فضاهای شیهری، نبایید بیه    

ور کامل در سایه باد ساختمان ها قرار بگیردع از طرفی سیرعت بیاد   ط

در سطح عابر پیاده با میزان محصوریت خیابان نسبت عکس داردع در 

نتیجه برای ایجاد اختالف فشار و افزایش سرعت باد طراحی معیابر بیا   

 (p. 80. 9311سلطاندوسیت.  )محصوریت کمتر توصییه میی شیودع    
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همانین باید در نار داشت؛ آلودری بیاالی حاصیل از فعالییت هیای     

صنعتی در عسلویه، شیوه طراحی، ابعاد و فاصله ساختمان ها و معیابر  

 را تاحدی تحت تاریر قرار می دهدع  

 

 تاثیر آلودگی هوا در نحوه چیدمان بافت مسکونی:  .1.2.3

آلودری هوا، یکی از عوامل مهم طراحی در عسلویه به سبب باال بودن 

استفاده از استراتژی های طراحی جهت کاهش آلودری هوا در بافیت  

مسکونی می باشدع وضعیت تهویه در بافت مسکونی، تاریر بسیزایی در  

جلوریری از جمع شدن آالینده ها در سطح خیابان داردع به طور کلی 

راهکارهای زییر جهیت کنتیرل مییزان آلیودری در فضیای مسیکونی        

 د:پیشنهاد می شو

هراقدر سرعت باد بیشتر باشد، تالطم هوا در سطح خیابان بیشیتر  ع9

 ،پوردیهیمی)خواهد شد و در نتیجه مواد آالینده کاهش خواهد یافتع 

9311a, ع بنابراین معابر بیا محصیوریت کمتیر بیه منایور      (918عصع

 (9312 ،یوسفیان)ترلیه آلودری هوا مناسب تر استع 

 

 
: میزان آلودگی در معابر و بافت مسکونی براسا  فاصله ساختمان 1شکل 

 ها

 

باد غالب طراحیی ریردد، و ییا هرایه     بهتر است خیابان در امتداد ع 2

عرض خیابان ها نسبت به ارتفاع بناهای مجاور بیشتر بوده و یا پلکانی 

  (11صع ،9312 ،قیابکلو)طراحی رردند، مطلوب تر استع 

 

 
فاده از نمیای  : هدایت دریان هوا به سطح خیابان با است5شکل

 پلکانی

 

ایجاد معابر کوتاه تر با تقاطع هیای بیشیتر و نییز در نایر ریرفتن      ع 3

دیواره های پیش آمده و پس رفته با ارتفاعیات متنیوع جهیت ترلییه     

 (9381 ،نیلسن-کاک)بهتر آلودری هوا مورد نیاز استع 

 

 
 

 تناسبات و فرم کالبدی بنا  .1.3

برای منطقه ررم و مرطوب دو فرم کشیده و خطی بیه سیبب جرییان    

بهتر هوا در فضاهای داخلی و فرم حیاه مرکزی جهت تهویه هیوا بیه   

روش عبوری و دودکشی به طور همزمان پیشنهاد می ریرددع امیروزه   

ودن زمین کافی، بیه نیدرت   به جهت ارزش باالی زمین و عدم فراهم ب

،صع 9385 ،معماریان)فرم حیاه مرکزی مورد استفاده قرار می ریردع 

پیشینهاد میی    بنابراین فرم باز، کشیده و خطی برای این منطقه ( 71

شودع استفاده از فرم باری ، کشییده و خطیی سیاختمان )بیه منایور      

ان بهتر هوا در فضاهای داخلی(  و قرارریری آن بیه صیورت بیاز،    جری

آزاد و پراکنده و نیز ترجیحا مساحت باالی سطو  بنا نسبت به حجم 

  (Hyde, 2000, p. 33)آن در اولویت استع 

 
 : نسبت مساحت سطح به حجم در آرایش های مختلف ساختمانی6شکل

 

حجم در انیدین آراییش سیاختمانی در دو    نسبت مساحت سطح به 

حالت متراکم و مبسوه نمیایش داده شیده اسیتع تفیاوت درصیدها،      

دلیلی بر تفاوت دستیافت و دست رفت ررما به سبب مقدار سیطح در  

معرض می باشدع بر طور کلی در اقلیم ررم و مرطوب، افزایش مییزان  

   سطح به حجم توصیه می شودع

رار ریری آن در سیایت بیا توجیه بیه جهیت      فرم کالبدی بنا و نحوه ق

جریان هوا، بر اگونگی هدایت باد و طیول منطقیه دنبالیه تاریرریذار     

برای هدایت جریان هیوا در بافیت مسیکونی و     (9312 ،قیابکلو)استع 

نیز فضای داخلی مطلوب است نمای ساختمان نسبت به جریان وزش 

 ا حدودی به صورت مایل قرار ریردعباد ت

 

 
 : تاثیر فرم ساختمان و دهت آن بردریان هوا7شکل

  (Browns and Dekey, 2000, p.20) 
 

به جهت استفاده بهتر از کوران هوا، ی  الیه بیودن بنیا توصییه میی     

طراحی پلکانی در ارتفاع ساختمان بیه هیدایت جرییان بیاد بیه      شودع 

در صیورت وجیود    (9312 ،یوسیفیان )داخل بافت کمی  میی کنیدع    

بادهای محلی در ماه های مرتل  ، میتوان با شکستگی هیای فرمیی   

موجب هدایت باد به فضایی داخلی شد؛ بنابراین جلوآمیدری و عقیب   

 نشستگی در فرم کالبدی بناها پیشنهاد می شودع

 

111% 111% 

141% 

111% 

 باد شمال غربی باد شمال شرقی باد جنوب غربی
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در فضاهای داخلی ساختمان با شکستگی  : امکان ایجاد کوران8شکل 

 ( 185،ص.1332)کسمائی، فرمی با استفاده از بادهای مختلف

رسترش فضاها به صورت عمودی، باعث کاهش سطح اشغال و امکان 

 ،زطاهبییا)اسییتفاده مطلییوبتر از کییوران هییوا در ارتفییاع میگییرددع    

اما به علیت آلیودری بیاالی هیوای منطقیه و نییز        ( 948،صع9387

استقرار بندر عسلویه بین رشته کوه زاررس و خلیج نایبنید و بیه دام   

افتادن خرات آالینده ی معلق در هوا در آن، احداث سیاختمان هیای   

 مرتبه در عسلویه توصیه نمی شودع  بلند

 3تا  2تفاع و فضاها در در معماری رذشته بوشهر، ساختمان ها در ار

امییروزه احییداث  ( 73، صع9385معماریییان. )طبقییه بنییا میشییدند  

فضاهای اصلی زندری باالتر از سطح زمین برای بهیره از جرییان بیاد    

بیشتر و آسیب کمتر از رطوبت زمین )به دلیل باال بودن سطح آبهیا(  

ی شودع همانین احداث فضاهای بدون دیوار مانند پیلیوتی  توصیه م

در طبقه همک  و اختصاص فضای پایین  به فضای خدماتی از قبیل 

انبار و پارکینگ، می تواند به برقراری هوا در کی  سیاختمان کمی     

   (979صع ،9387 ،طاهباز)کندعع 

 

 
 : گسترش عمودی فضا و بهره گیری بهتر از دریان هوا3شکل

 

 . فاصله بین ساختمان ها:1.3.1

جهت بررسی مییزان جرییان هیوا در بافیت و سیایه انیدازی قطعیات        

ساختمانی بر روی یکدیگر الزم اسیت فاصیله سیاختمان هیا مطالعیه      

 معیار تعیین حداقل فاصله بین ساختمانهای پشت سر هم ، در ررددع

 ع در پشت ساختمان رو به باد است« سایه باد»جهت وزش باد، عمق 

به عبارت دیگر فاصله بین دو ساختمان باید در حدی باشد که امکیان  

وزش باد به نمای اصلی کلیه ساختمانها با سرعت اولیه وجود داشیته  

به شره آنکه پهنا، عمق و ارتفیاع   (949، صع 9312)کسماهی، باشد ع

برابر باشیند، طیول سیایه بیاد معمیوال دوبرابیر ابعیاد        ساختمان با هم 

ساختمان استع با افزایش پهنا یا ارتفیاع سیاختمان، مییزان اخیتالف     

فشار جبهه رو و پشت به باد  و همانین طول سایه باد افیزایش میی   

 (453صع  ،9311 ،سلطاندوست) (81صع  ،9312 ،قیابکلو)یابدع 

 

 

 
،ص. 1332)قیابکلو،: میزان عمق سایه با توده به ابعاد ساختمان 11شکل 

35)  

 

 

براسا  عمق سایه   : فاصله مناسب تا ساختمان مجاور11شکل 

  (161،ص. 1332)کسمائی،

 
ل یکسان و نزدی  در صورت وجود ساختمان های هم ارتفاع در فواص

به هم؛ برای جلوریری از ایجاد جریان های ارخشیی هیوا )رردابیی(    

باید فاصله ساختمان ها را افزایش داد و یا از ایدن سیاختمان هیا بیا    

 ارتفاعات مرتل  بهره جستع 

 

 : دریان چرخش هوا بین ساختمان ها11شکل

وی در نهایت، با توجه بیه اهمییت سیایه انیدازی سیاختمان هیا بیر ر       

یکدیگر در عین اهمیت جریان هیوا در بافیت، اسیتفاده از سیاختمان     

طبقه ( با پیش آمدری و عقیب رفتگیی    5تا 4هایی با ارتفاع متوسط )
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در نما و ارتفاع هیای متنیوع و نییز بافیت نیمیه متیراکم در عسیلویه        

پیشنهاد می ررددع فاصله نسبتا کم ساختمان ها و سایه انیدازی آنهیا   

موجب ایجاد اختالف فشار و کیوران هیوا میی ریردد      بر روی یکدیگر،

درعین حال محصورین معابر نیز باید بیه حیدی باشید کیه از حیبس      

 شدن آالینده ها در بافت مسکونی جلوریری شودع

 

 . محوطه سازی1.1

ساکنین نواحی ریرم و مرطیوب، بریش عمیده ای از اوقاتشیان را در      

آزاد نیز می توانید   فضاهای بیرونی سمری می کنندع زندری در فضای

لذت برش باشد، به شرطی که امکاناتی بیرای تسیهیل حرکیت هیوا،     

ایجاد سایه و حفاظت دربرابر بیاران در نایر ررفتیه شیودع بیاد غالیب       

عسلویه در ماههای بحرانی، بادهای جنوب غربی اسیت، بیا توجیه بیه     

رطوبت باالی منطقه باید از عوامل افزایش دهنده تبریر و رطوبت در 

استررها، ریاهان و سیطو  آبگییر بایید در     ههای ررم پرهیز نمودعما

محل هایی پیش بینی شوند که وزش باد باعث هدایت بریار آب آنهیا   

بیدین منایور    (79صع  ،9343 ،کسیماهی )بداخل ساختمان نگیرددع  

پیشنهاد می شود از اسیتفاده از درختیان پهین بیرن و نییز پوشیش       

 در نزدی  ساختمان، جلوریری ررددع ریاهی انبوه 

. سبزینگی و گیاهان مناسب برای اقلیم گرم و مرطیوب  1.1.1

 عسلویه:

ریاهان این منطقه هماون اقلیم آن، باید ررمسیری و به دلیل پایین 

بودن میزان بارندری در عسلویه، مقاوم در برابر ررما و خشکی باشیدع  

در طراحی فضیاهای مفیید   درختان سایه دار بایستی اولویت برجسته 

روباز داشته باشندع آنها نور خورشید را صاف کرده، با تبرییر از دمیای   

هوا می کاهند و از انعکاس نورهیای محیطیی خواهنید کاسیتع رییاه      

بومی مناطق جنوبی کشور، درخت نرل می باشدع نرل ها معموال تنه 

، های بلند و بدون شاخه ای دارند که مجموعه ای بیرن هیای بیزرن   

مرکب و همیشه سبز در باالی آن قرار دارد که با توجه به ارتفاع بلند 

آن مانع جریان هوا نمی رردد و در عین حیال سیبب افیزایش سیایه     

اندازی افزایش می رردد و کامال متناسب با شیرایط اقلیمیی منطقیه    

ررم و مرطوب می باشید؛ بنیابراین کاشیت ایین رییاه در فضیای بیاز        

 Neriumلویه توصییه میی شیودع خرزهیره )    مجتمع مسکونی در عسی 

oleander  ریاه شیشه شیور ،)(Bottle brush tree)   درخیت ایریش ،

(Azadirachta indica/ Melia indica)  ،  ریییاه جمبییو(Jambul) ،

؛ از دیگیر ریاهیانی میی      (Albiazia julibrissin)درخت رل ابریشم 

ز ریاهیان  باشند که آنان در شرایط خشکی و ررمیا مقیاوم هسیتند، ا   

  ررمسیری و نیمه ررمسیری می باشند و برای رشد در استان بوشهر

و اقلیم خاص آن مناسب است و می توان در طراحی فضیاهای بیاز از   

 آنها استفاده نمودع

 

 
سایه اندازی و عدم مسدود کردن دریان هوا با استفاده از درختان  :12شکل 

 بلند مناسب اقلیم، نخل

 

 یوارهای حصاری در بافت مسکونی. عدم ودود د1.1.2

براساس مطالعات مییدانی از مجموعیه هیای مسیکونی در عسیلویه ،      

توصییه مییی شییود، انانایه ضییروری اسییت ملکیی متمییایز شییود، از    

حصارهای مترلرل و یا نرده ای استفاده شود که  میانع جرییان هیوا    

 نگرددع

 .  مصالح کارامد و متناسب با اقلیم گرم و مرطوب1.1.3

از فاکتورهای مورد بررسی در محوطه سازی، مصالح بکیار رفتیه   یکی 

در بافت مسکونی می باشدع معیار اصلی انتراب مصالح  در اقلیم ریرم  

و مرطوب که نوسان دمیای هیوای روزانیه کیم اسیت، بایید براسیاس        

استفاده از مصالح با مقاومت حرارتی باال کیه در عیین حیال ظرفییت     

تا از انباشت انرژی در جداره ها جلیوریری  حرارتی، پایین دارند، باشد 

شود و بدین ترتیب دمای تشعشیعی درداخیل فضیاها کیاهش یابید و      

 ،پوردیهیمی)وضعیت اقلیمی مناسبی در فضای مسکونی فراهم کنندع 

9311b,  از عوامیل تاریرریذار دیگیر، کیفییت مصیالح در       (84، صع

رویارویی با محیط مرطوب و حمالت حشرات و رشد قارچ ها هستندع 

کس و  آجر سفال بنابراین مصالحی از قبیل بتن سب ، قطعات سیمور

دوجداره در کاهش دمای محیطی بافت مسکونی میورر خواهید بیودع    

استفاده از سنگ های غیرآهکی با توجه به رطوبیت هیوا و ییون کلیر     

در نمای ساختمان و طراحیی فضیاهای بیاز     موجود، توصیه می ررددع

مجموعییه اسییتفاده از مصییالح روشیین و صیییقلی کییه انییرژی حرارتییی 

اسییات نییوری را دفییع کنیید، مناسییب اسییتع  خورشییید و تییابش انعک

استفاده از اوب و حصییر بیدلیل اینکیه     (94، صع9381 ،زمرشیدی)

حرارت را به کندی انتقال می دهد و حرارت کسیب شیده در روز، بیا    

وزش نسیم نسبتا خن  در شب، کاهش یافته و سبب خنکی فضا می 

ساختمانهای مناطق جنوبی اییران   رردد، به صورت رسترده در نمای

استفاده می رردیده اسیت، کیه کیامال متناسیب بیا اقلییم بیوده و در        

 (74صع  ،9387 ،قبادیان)طراحی های امروزه نیز توصیه می شودع 

 

 . دسترسی و ارتباطات در بافت مسکونی1.5

زهیای رلرانیه ای، تشیویق بیه     جهت کاهش آلودری هوا و تولیید را  

پیاده روی و دوارخه سواری در مجموعه که از نشانه هیای معمیاری   

سبز نیز می باشد، توصیه میی شیودع همانیین پیشینهاد میی شیود       

جریان سواره به صورت کنترل و مشر  شیده در مجموعیه هیدایت    
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شود و پارکینگ هایی در قسمت هیای تعییین شیده و بیا توجیه بیه       

به واحدهای مسیکونی در سیایت مجتمیع در نایر     دسترسی مناسب 

 ررفته شودع 

 

 نتیجه گیری .5
الگوی بهینه بافت جهت طراحی مجتمع مسیکونی همسیاز بیا اقلییم     

ررم و مرطوب حاشیه جنوبی کشور و به طور خاص عسلویه در مقاله 

حاضر بررسی رردیدع بر اساس شرایط اقلیمی عسلویه و با توجیه بیه   

طقه در عموم اوقات سال و شرایط بحرانی آن ررما و رطوبت باالی من

در ماه های خرداد تا شهریور، مبنای طراحی براساس کاهش مییزان  

رطوبت از طریق تهویه و جریان هوا و کنترل میزان دریافت انیرژی و  

 افزایش سایه اندازی در بافت مسکونی می باشدع 

 

یم بدین مناور جهت طراحی بافت مجتمع مسکونی متناسب بیا اقلی  

 ررم و مرطوب عسلویه دستورالعمل های زیر پیشنهاد می شود:

براساس جریان باد غالب جنوب غربی تا غرب در عسلویه و نیز بیا در  

نار ررفتن مناسب تیرین حالیت سیاختمان جهیت دریافیت انیرژی       

خورشیدی، که نمای شمالی و جنوبی می باشد، بهینه تیرین جهیت   

جنیوب شیرقی    -مال غربیی ریری ساختمان و بلوک ها، کشیدری ش

جنوب غربی برای معیابر اصیلی    -استع همانین جهت شمال شرقی

برای تهویه مناسب بافت مسکونی پیشنهاد می شودع بر ایین اسیاس،    

ایدمان مایل بلوک ها و ساختمان ها  در عین هدایت جریان هوا در 

داخل بافت و کاهش سایه ساختمان، تهویه مناسب بیرای واحیدهای   

یز فراهم می کند؛ این در حیالی اسیت کیه سیایه انیدازی      مسکونی ن

 مناسب نیز تامین می ررددع

برای ایدمان و آرایش ساختمان هیا و معیابر در بافیت مسیکونی در     

عسلویه، با توجه به اهمیت سایه اندازی ساختمان ها بر روی یکدیگر 

و جریان هوا در بیین آنهیا، بافیت نیمیه متیراکم بیا افیزایش ارتفیاع         

ان ها در برش شمال و شمال شیرقی سیایت، پیشینهاد میی     ساختم

ررددع فاصله مناسب ساختمان ها و سایه اندازی آنها بر روی یکدیگر، 

موجب ایجاد اختالف فشیار و کیوران هیوا میی ریرددع همانیین در       

عسلویه که میزان خرات ررد و غبار و سایر آالینده ها در هوا باالست، 

عمود بر جهت باد غالب است، سیرعت  در خیابان هایی که جهت آنها 

باد در ارر برخورد به ساختمان هیا کیم میی شیود و در اریر کیاهش       

سرعت باد، نیروی حمل خرات نیز کاهش یافته، مقداری از بار جامید  

هوا در این خیابان ها رسوب می کندع بنابراین بهتر اسیت یی  بیافر    

ناسیب از  پیش آمده و پس رفته، و ترجیحیا بیافر سیبز از ریاهیان م    

جمله درخت نرل با ارتفاع هیای متفیاوت، در بریش جنیوب غربیی      

مجتمع مسکونی که محل وزش باد به داخل بافت می باشد، در نایر  

ررفته شود که با کیاهش سیرعت جرییان هیوا خرات ریرد و غبیار و       

آلودری در میان برن درختان فرونشیند و در نتیجه تا حدی موجب 

هیای خطیی و کشییده بیا مسیاحت       ترلیه آلودری ررددع ساختمان

سطو  باال که یرای هدایت بهتر باد بیه فضیای داخلیی، دارای عقیب     

نشستگی و جلو آمدری در نما می باشد، مناسب ترین فیرم را بیرای   

هماهنگی با شرایط اقلیمی عسلویه داراسیتع اسیتفاده از مصیالح بیا     

رم و ظرفیت حرارتی پایین ولی مقاومت حرارتی باال مناسب اقلیم ری 

مرطییوب اسییتع اسییتفاده از درختییان ررمسیییری و مقییاوم در برابییر  

خشکسالی از جمله نرل که در کنار سرسبزی و طراوتیی کیه بیرای    

فضای مسکونی به ارمغان می آورد، سایه اندازی مناسب را نیز فراهم 

کرده و مانع جریان هوا در بافیت مسیکونی نمیشیود؛ بیرای طراحیی      

م و مرطیوب عسیلویه و اسیتان بوشیهر     مجتمع مسکونی در اقلیم رر

توصیه و پیشنهاد می شودع درنهایت تشویق به پیاده روی و اسیتفاده  

از دوارخه در بافت مسکونی هم سبب کاهش مییزان کیربن تولیید    

شده می شود کیه مطلیوب اسیت در اهیداف کیالن برنامیه رییزی و        
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