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ارزیابی سکونتگاه های بومی گیالن بر محوریت 
زیست پایداری

حدیثه کامران کسمائی1، خسرو دانشجو2 ، سید مجید مفیدی شمیرانی3

چکیده 
یــیاربهحهوــلب ــربیقــشباقلیــمبمبیــیلربرباــاختبدجباــ لیهیاربهارب لهشبگیــا ؛بکــمب رااــاسباصــللبهوســا گراییببــاباقلیــمبمبحتــظب
ــمبعنلا بگــکباویــلربههغیــربدجبپسنــمبربرغرافیایــیبگیــا بعوــلب ــیبب کنینبطــرحبجیــزربیــیربااــت،بهشبحلای آاــاگشبهحیطــشباــا
کاوبیبگ ــشبا باــ لیهیاربهاربیــاخصبمب لهشبگیــا بدجبرغرافیــاربهــر رب یواگی.ایــنبپژمهــشببــمبدیبــالبآ بااــتبحــابدجبححلیــلب
ــرمب ــابی کــسببمبیــیلربربححلیــل-بهــیلباــا ربب ــابجمشب ا ــربدمبیــیلربربححلیــل-بحلصیتــشبب ــمبصــلجتبهنحعــرب  هناطــقبرلیــمباربب
ــربهویــنبااــاس،بااــهتادربا بیــیلربربهطاوصــاتب ــمبربماحــیب پــردا د.ب  ــمباج گا یبگــکبیولی ــرژربدیزایــنب یلــیجبب ــزاجبیــبیمباــا بای اف
ــشب ــنبامویــمبهبای ــمبعنــلا بجک ــربح ویــلبیــی باد یــاتبهلضــلعبب ــمب  ــمبهتاهیــمبهاگ ــلژربگیــا بمباجائ ــربحلصیــفبهلجفلو ــمبارب  کتابخای
یظــرربقلوــیادبهشبگــردد.ببااــهتادربا بیــیلربربهطاوصــاتبهییایــشب ر ردایــتبا باــ لیهیاربهــلجدبیظــربدجبهقیــاسبکا بمبخــردببــاب
هــیفبححلیــلباقلیوــشبمبکاوبــیربیولیــمببــمبعنــلا بپیــشب هینــمبربهــیلباــا ربیولیــمبدجبغاوــببیــرمبافــزاجبدیزایــنب یلــیجبمبرــیملب

کــسبکوــکبیــاگایشبیوــلدربااــت. ــشب ا هطاوصاح

کنینب کــمبآاــاگشبهحیطــشبدجباــ لیهیاربهارب لهشبگیــا ب ــرارباــا گلیــمب دجبهاگا بایــنبهطاوصــاتبیشــا بهشبدهــی،بهوــا ب
گــذاجربحغییــراتبآببمبهلایــیبدجب هینــمباقلیــمبهصهــیلب گــذجب هــا باهــررببییســشبمبهلــزممب ــلدربااــت،باهــرم رببــابحاثیــرب جماــهاییبدجب
ــتبهعرفــشباــاخهاجهاربهســ لیشبدجبپسنــمبرب ــربفضــارب گســتبهذیــربمبحغییــراتبکلــشبدجبهعاو مبهرطــلببدجبهقیــاسبکا بمبخــردب 
جماهایی،ااــهتادربا بیقــشبایرژربهــاربطبیصــشبدجبحسلگــمبطبیصــشببــابعــیمبااــهتادربا بایرژربهــاربهعنــلعب)بارهاگشــشبمبگرهاگشــش(ب
اهــ ا بهذیــربیخلاهــیب ــلدبمبحرکیــببهــربدمایســهمبایــرژربطبیصــشبمبهعنــلعبحهــشبدجباــ لیهیاربهارب لهشبارهنــاببیاهذیــرب

یوشببایــی.

کس،بهصواجربگیا  واژه های کلیدی:با لیهیارب لهش،بیبیمباا بایرژر،باقلیم،بهیلب ا

hadiskamran@pardisiau.ac.ir گرمربهصواجر،بدایش یربهنربمبهصواجر،بماحیبعللمبمبححقیقات،بدایشیاربآ ادباااهش،بحسرا ،بایرا بب بدایشجلربدکترربهصواجر،ب 1
  khdaneshjoo@modares.ac.ir گرمربهصواجر،بدایشیاربحر یتبهیجسبایرا ،بحسرا ،بایرا )بیلگسنیربهسئلل(ب بااهادگاجبدایش یربهنربمبهصواجر،ب 2

S_m_mofidi@ iust.ac.ir گرمربهصواجر،بدایشیاربعلمبمبصنصتبایرا ،بحسرا ،بایرا بب بااهادگاجبدایش یربهنربمبهصواجر،ب 3
اینبهقاومب رگرفهمبا بجااومبربدکترربهصواجربیلگسنیربرباملببابعنلا ب»بحطا قبهصواجربهس لیشباقلیمبهصهیلبمبهرطلبببباباویلهارب لهش«ببمبجاهنواییبیلگسنیربدممبمبهشامجربیلگسنیرب

المباات.

حاجیخبدجگافت:ب96/04/05
حاجیخبهذیرش:ب96/06/15
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مقدمه
ویژگعیزــبقی داواقی ی س طــربی وی سعبــ لی ایافــمی دوی سع ــبوقی
وی ی انســبای ریــلی وا وی ریــلی حبصــلی رــبی امــتی اوهشــ ی ی
سحفــطی تبیایــنی ویــژهیاقی غیــبقی وی راســبقی امــتی طرفعــتی
سعیدزــ .یســ دایسیطقــبیدویطــرلیووهیتــبیدلفــلیایافــمیسبعــبدلی
ویم مــرزقیسیطقــبیییشــب یویــتیخــردیوایدویییــ وایاهیخبنــبیوی
دویطرفعــتیسعیگذوانیــ یویمــبختیخبنــبیرایزــمیتــبینحــرقی
رــبیاو رــبطیرایتــبیطرفعــتیتــبیطــرویتص قییــبییفزیکــعی یــردهی
تــبی ییــ وای تــبیز فــنیدلفــلییضــبقی تبشــ ؛ی  ــ اوایداشــببی
دووایاوتــحیداشــببیویدویییشــب یسرایــییسع ــبوقییرسعیایــنی
ی ونگــ ایظبزــ ی تــبیشــکلی وومــببزب،ی دوی سیطقــب،یسخصرصــبی
خبنبیزــبقی الییفــکی تخــلی م  بمــ قی ویایراایزــبقی شــ هی
ــبیربور دزــبقیسبیرعــعیداودیسبنیــ :ینشــف ن،ی ر ی ی عیامــتی
یضــبقیسه ــبا،یخــراب،یتــبهقیرــردربا،یغذاخــروق،یرشــپزقیوی
زــ یرنچــبیرــبیدویشــربنبیووهیالهایامــت.یاهیطــ فیدیگــ یتــبی رتبیتبی
ــبی رتــبی رــبیدویشــه یوتــردیداونــ یویت ن رنبیزــبقیی ومــعیشــ هی
تــبیتبووزــبقیسذزرــعیویضــ ووتیحفــظیح یــمیخبنــبیویسحفــرظی
یــردایاهیدیــ یییگبنــبیتــبیداخــلیخبنــبیسعی ــراایگفــتیسع ــبوقی
اهی رــبیدویشــه یشــکلیسعیگ یبــبی اففقــعی یرسعیایــنیسیطقــبی
تــبیحصبوزــبی رــبی طــروقی تــبی ی وایگ ایــییسعیتبشــ .ی وی دووای
ویدیراوزــبقیتایــ یدویاطــ افیتیــبی،وتــردیزشــبعیدویووودقی
رــبیسرتــبیپرشــلیویامــبتبوییضبزــبقی خبنــب،یدوخبــبایتایــ ی
رــبی داخاــعیسعیشــرن .یز چیفــنیدویمــبخب بایخبنبیزبیــیی
دویریــبویسعبیــ یمــبخببیسعیشــ هیویاهیطــ فیدیگــ یضــ ووتیوتــردی
کیدوی رــرواایتــبیامــبفبدهیاهیشــرب تبهشــرزبقییــ اوااییــ اقی هفــبی
تاــرقیپیا هیزــبیویدوبیزــبقیچریــییدیــ یتــبیداخــلیوایسحــ ودی

سعیر دنــ .

ایــنیسیطقــبی)یگفــالای(یربیتــبیصروتینراوقییینیوشــببیررهیزبقی
الرــزویویدویــبقیخــزویسحصــرویشــ هیاهیتاگبیزــبقیپســبعی شــکفلی
رــبیزــ یچــبیتــبیطــ فیشــ قیپیشــ وقیسعیریــ ی شــ هیامــتی
وطرتــتیویاعبــ الیرایربزــلیپیــ ایسعیریــ .یدویحقفقــتیوشــببی
ــبیح یبصــلیدویربیویزــراقیسبضــبدیزســبی ی ر ــ هی ررهیزــبقیالر
تاگبیزــبقیپســتیخــزویوایاهییــالتیس رــزقیتــ ایسعیریــ ]ی1[.

ییشــب ی ویدوی امــتی ر بــ ی غــ بی یپهیــبقیتاگــبیمــبحاعیدوی
نقــبط،یتالیبصاــبیپــسیاهیخــطیمــبحاعیاو فــبعیهسفــنیتــبی900یسبــ ی
ایزایــلیپیــ ایسعیریــ .یدویایــنینبحفــبیدســبقیسبرمــطیژانریــبی
ــبالقی ــبیعیــراایمــ د  ینیســبهیمــبل،یدویز ــبیتــبقینبحفــبیت ت
صفــ یدوتــبیمافســفرسیامــت.ی عــ ادیووهزبقییخریــ اایدوی
ر بــ یامــت.ی گ ســعیرلیسیطقــبینســربًبی سیطقــبیتــبی رعفــتیاهی
ووهی 23ی حــ ودی ووهزبقییخریــ اای مــبالنبی عــ ادی سفبنگفــنی
سعیتبشــ .یدویدووهیمــ دیمــبلی  ــبایخــطیمــبحاعیاهی أرفــ ی
عاف غــمی نبفاــبی دوی وی سعیشــردی یه هیسیــ ی دویــبی ربی  ع یاــعی

تهــتیوهشیتــبدیویووودی ردهیزــبقیزرایــییسبفــبوت،یدســبقی
گ ای ــ یوینزدیــکیتــبیزــمیسعیتبشــ ]2[. ز ــبینقــبطی

گــ ای ــ اهیغــ بیرایامــت.ی اهینظــ یدسبیــییشــ قیدویــبقیخــزوی
تبال  یــنیدسبزــبینفــزیدویشــ قیییشــب یاهیغــ بیامــت.یاهینظــ ی
وطرتــتینســرع،یدویزفــچیسبزــعینــمینســرع)وطرتتینســرع(ی
ر بــ یاهی60یدوصــ ینفســت.یتبال  یــنیوطرتــتینســرعیس یــرطیتــبی
ژانریــبیویدویمــراحلیغ یــییدویــبقیخــزویسشــبز هیسعیشــردیویدوی
رمــببوایدویســبهیژانریــبیتــبیحــ ودی85یدوصــ یسعیومــ .یدویایــنی
نبحفــبیزــراقیهسســببایس طربی ــ یاهی بتســببایامــت.یدویطــرلی
ییــردایدســب،یزــرایشــ تعیویغفــ ییبیــلی  بتســببایتــبیدلفــلیتــبال

سعیتبشــ .  ح ــلی

اهداف و ضروریات
مــبخببوی شــکلیگف قییکی چگرنگــعی اهی ووشــنی -ی حافاــعی
اوهیبیــیی :ی ایافــمی وی ربلرــ ی سحرویــتی یرسعییــ ی مــکرنبگبزعی
گفــ قیتــبی رابیقییکیمــبخببویرسعیدویغبلــبیوونــ یشــکلی شــب
ربلرــ قیوی صــروتیتصــ قیویاوهیبیــییعفیــعیاهیشــبخصبیزبقی

ایافــمیسیطقــبیدویغبلــبیتــ ولی1ی

-یاوهیبیــییاتــزاءیاصاــعیویی ععییــکیمــکرنبگبهییرســعیدویتــ ولی
رــسی:یتــبیسیظروی ومــعی  رصففــعیاهیسفبزفــمیهیســتیپبیــ اوقیها
شــبخصیزبقی امــبسی یــ ی رای سص یــعی ربور دزــبقی وی اتــزاءی
غبلــبی دوی رــبی امــتی امــبفبدهی ســرودی ســ لی اهیایــنی پبیــ اوقی
راــعیوینببیــجیرایاوائــبیشــ هیامــت. تــ ولی2یاوائــبی حافــلی

-ی حافــلیین رنــبیقیسع ــبوقیدویسقفــبسیرالایدویدوییصــلیگــ ای
ویمــ دیمــبلیتــبینــ ایایــزاویشــرفبیمــبهیانــ ژقی:یدوینظــ یگ یبنیایــنی
ــکیضــ ووتی ــبیعیراایی ــبیت ــییمــبخببویتی ــلیاوهیبی ــبیدلف تخــلیت
یــ یامــبسیدالیــلیعــ ایامــبفبدهیتیــبیاهیمفســبمیزبقی هریــبی
سصیــرعیویمفســبمیزبقی بمفســب عیصیعبــعیسعیتبشــ ،ی ــبییــ ی
ریفیلیدالیــلی رتفهــعیسیبمــرعی سطارییــتییضــبییــ اقیمــب

ــ دد. گ ــبی اوائ

روش تحقیق
تــبیطــرویع ــ هیی اییــ ی حقفــقیدویسقفــبسیخــ دیاهیسحبــراقی
دوی سصبدیــقی ویای ئرلــرژقی حافاــعی نظــ قی سربحــثی
پژوزلیزــبقیربویــ دقیتــبیعیرااییــکیالگــرقیاهیپیــلی عفیــنی
رــبیشــفرهیزبقی شــ هییا ــ ادین عیگــ دد.ییریــژهیدویسرایعــعی
نــگبهیپژوزشــگ یوی حافــلی اهی یــ یدویوازرــ دیسف انــعی  حافــلی
وی انــ ژقی ایــزاوی نــ ای دوی مــبهقی شــرفبی شــفرهیقی تــبی ع افب ــعی

سعیتبشــ .ی ییاــ وی دیزایــنی سع ــبوقی

ی ز فــنیامــبسیامــبفبدهیاهیسفبزفــمی ئــروقیدویچبوچــربی
سطبلعــبتی ووشی تــبی نظــ قی سربنــعی وی سرضــرعی ادییــبتی



نقـــش 
ــان جهـ

ق
 او
پبی
تی
یس
تیه

روی
سح
ی ی
ای
فال
فگ
رس
قیی

هب
بز
بگ
کرن
یم
ی
یبی
اوه

61

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-2
تابستان 1396

رــبییــ ی رتبتخبنــبیاقیتــبیعیــراایورــنیاولفــبیپژوزــلیویسع یــعین رنــبیقیســرودقیدویغبلــبیربلرــ قیویایاف عیتــبیعیــراایوویکــ دیپژوزــلی
رــسیوی حافاــعی-یع اــعیتــبیامــبفبدهیاهینــ ایایــزاویشــرفبیمــبهیانــ ژقیدیزایــنیییاــ ویدویسقفــبسیرالای دویشــفرهیقی حافاــعی-یسفهرسعیها

گ یبــبیامــت. رابیقییضــبیویسقفــبسیخــ دیا ــبقییــزوگیسا رعــبیســرودیاوهیبیــیییــ اوی شــب

گیری تحقیق گرام 1 : فرایند شکل   دیا

پایشی بر مورفولوژی منطقه ی گیالن
امــببایگفــالایاهیمــبیتخــلیمــبحاعی،یتاگــبیاقیویررزپبیــبیاقی
گفــالای  شــکفلیسعیشــردی.یپهیــبقیتاگــبیمــبحاعیدویامــببای
رــمییــردهیویدویییشــب ینقــبطیتالیبصاــبیپــسیاهیخــطیمــبحاع،ی
او فــبعیهسفــنیتــبی900یسبــ یایزایــلیسعییبتــ .ییشــکلیتغ ایفبیــیی
امــببایگفــالایتــبیصــروتیت نــبیاقیپــ یحاــمیشــبسلیالرــ هیغ یــیی
ویتاگــبیگفــالایدویتیــربیویگ دنــعیامــبراویویای اشــببیشــبسلی:ی
ررهیزــبقی بلــلیویتاگــبیمــبحاعیتــبیمــ تیشــ بلیسعیتبشــ .ی

وی تــبیحفبطیزــبی وی اهیزــمی مــبخب بایزبیدویایــنیسیبطــقیتــ ای
دوویایــنی مــبخببیسعیشــرن ،یحصــبوی ومــفیی وی تــبهی یضبزــبقی
یضبزــبیاغاــبیرر بهی ــ یاهییــ یانســبایامــت.یدلفلیایــنیاســ یز ــبای
امــبفبدهیاهیت یــبایزرامــت،ی ــبیاهیسفــبایمــبخب بایزبیعرــروی
رــ یوایتــبیخــردیتــبیییــ وایسحرطــبی رــ دهیوزــراقیس طــربیویوا
ویضبزــبقیهیســبعییرــ د.ییهــ هییــ دایاهیطرفعــتیهیرــبیویم مــرزی
سیطقــبینفــزیاهیدالیــلیدیگــ یتهــتی اففــقیسحفــطیسســکرنعیتــبی
طرفعــتیامــت.یسع ــبوقیگفــالایتــبیوتــردیمــبخببویسبفــبوتیوی
شــگفتیانگفــزشیر بــ یســرودی رتــبییــ اویگ یبــبیامــت.یتــبینظــ ی
سعیومــ یسع بوقیایــنیسیطقــبیاهیسصبلــحیســرودیامــبفبدهی ــبی
رــبییــ اقی راــعیتیــبی حــتی برفــ یسحفــطیپی اســرایسعیتبشــ ی یــ ای
ــ یمــبختیوی ــ ی برفــ یعراســلیایاف عیی شــیبختیاینیسع ــبوقیتبی

گفــ د. مــبهیاتیفبیایــنیسیطقــبیســرودیی ومــعییــ اوی

فرم غالب سکونتگاه های بومی گیالن
صافرــعی حبــعی وی رهادی ی ایزــبقی اهی سعی ــراای سیبطــقی دویایــنی
گفــ قیمــبخب بایزبقی عاــتیشــکلی رــ د.ی امــبفبدهی شــکلی
رــرواای گفــ قیاهی ی ونگــ ایدویایــنیسیطقــبیدویدوتــبیاولییهــ هی
رنیسبنــ ایوطرتــتیدوی زــرایسعیتبشــ ی ــبیاهیایــنیط یــقیاهیمــب
مــبخب بایتارگفــ قیتــبیع ــلیریــ .یاهیط یــعیاعبــ الیزــرای
رــبینفــبهقیتــبیدووایگ ایــیینربشــ یدویریبویایــنی مــربیسعیشــردی
اصــرلیسعی ــراایزــ فیدیگــ یسع ــبوقیی ونگــ ایوا،یامــبفبدهی
رثــ قیاهیطرفعــتیویایاــبدیسیظــ یسیبمــبیویدی تبنــعیاهی ح ا

دانســت]3[. حفــبطی سحــ ودهی

شکل 1: نمونه ی رایج خانه های حوزه ی جلگه ای 
»دیوار : خشتی یا آجری ، سقف شیبدار دوطرفه« ]4[

کوهپایه ای ]4[ شکل 2 : نمونه ی رایج خانه های حوزه ی 

گالی پوش ]4[ شکل 3 :  نمونه ی رایج خانه های خانه های 
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شکل 4: نمونه رایج خانه های مراتع حوزه ی کوهستانی »دیوار سنگی یا 
خشتی ، سقف صاف تیرچه پوش« ]4[

گلی یا  شکل 5 :  نمونه ی رایج خانه های واقع در حوزه ی ساحلی»دیوار 
آجری، سقف شییدار سفال«  ]4[

معماری مناطق جلگه ای گیالن
وی ربی ویژگعیزــبقی رــبی گفــالای تاگبیزــبقی تــبقی تــبقی دوی
زرایــییرایسرتــبییــ وهینرعــعیخــبصیاهیسع ــبوقیتــبیعیــراای
ــبیصــ فینظــ یاهی ضبدیزــبی ــ ایشــ هیامــت،یت ــعیسع ــبوقیی وایگ را
ویپیچف گعیزــبقی کیفکــعیمــبختیوی یــرعیدوییهــ هییــ داوقیاهی
ــلیدمــب س،یشــبز ی شــبیهب عیدویشــ بقی ــحییرســعیوییبی سصبل
ــبیاهیسع ــبوقیزســبفم،یع ــ هیســراودی شــبتبیدویایــنی راعیاییگرن

تیبزــبیعربو یــ یاه:

-یوتردیایــراایوی ــالویدوییــکی ــبیچهــبویتــ اوهیتیــبیرــبیاهیسه ب یــنی
یضبزبقیهیســبعیامــت.

-ییــ اویگفــ قییضبیــییسحــ ودیویسحصــرویدوییاــبیتیــبیویاحبطــبی
شــ هی رمــطیی ــالویویایراایزــبییــ اقیاویــبتیهسســببا

-یتبایزبقیچهبویشفربیویشفبی ی یتبایزب

رثــ ی -یچیــ یالیــبیاقییــرداین بزــبقیاصاــعیوییضبزبیــییتــبیح ا
 خاخــلیدویخبوتــعی  یــنیمــطحی

-یاو فبعیگ یبنییس تیزبقیسسکرنعیاهیمطحیهسفن

رــبی -یی اوگفــ قیواحــتیوتــ وایوامــطبیپابیزــبقیمــرکیچریــیی
او رــبطیسحرطــبیویسســکنیوای بسفــنیسعین بییــ .

گفبزــعیویچــربیتــ وایوورــلی -یامــبفبدهییــ اوواایاهیسصبلــحی
ویرســرد

-یاو ربطی یگب یگیدووایویی وایتیبیویحبعیسحرطبیسسکرنع

رنیزــ یسیطقــبیویپ زفــزیاهی -یظبزــ یمــبدهیویزمیشــکلیسســب
.]5[ یــ اواا  وی زئفیــبتی گ ایــیی  ا ــلی

رنیتاگــبیقیگفــالایوایاهینظــ یشــکلی رــبییسســب چهــبویویژگــعیاقی
سب بیــزیسعین بیــ یشــبسلیســراودیذیــلیسعیتبشــ :

1-یاو فــبعیتیــبیاهیمــطحیهسفــنیواییــ اقیسحبیظــتیرایدویی ایــ ی
هسفــنی وطرتــتی

2-یمقفعیتبیچهبویشفبی ی 

3-یوتردییکییبیچی ی الویویایراایدوین بزب

ــبیطــ حی ــبیت ر ــ یامــبسیط حــعیع ــردقی ــبیی 4-یمــبختیخبنبیز
ایقــعی مــبختی »ی س رــزقی دویایــ اای رنی سســب مــبختی وایــجی
.]6[ امــتی  پی اســرایحفبطــعیدوونــع«یسبفــبوتی ا بقیزــبی

معرفی نمونه معماری
ــه ی معمــاری در جلگــه ی مررــزقیگفــالایی ــی نمون ــت مکان موقعی
اهی رایــییشه مــببایشــفتیسعیتبشــ .یخبنبیزبقیایــنیسیطقــبی
ــبیتیــربی ــبیر عیچ خــلیاهیشــ قیت ع رســًبیدویتهــتیشــ قییبیت
رثــ ی اهیح ا ی امــبفبدهی تــبیدلفــلی ی ربیایــنی مــبخببیسعیشــرن ی

شکل 6  : موقعیت مکانی نمونه برداشت شده در حوزه ی جغرافیایی 
جلگه ای گیالن
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ربویویبــبیز چــرایمــبی ی ریبــببیورــرواایامــت.یسصبلــحیتــبی
سیبطــقیوومــببیییگفــالاییــرایرووییــردهیویاهیسصبلــحیدویدمــب سی
امــبفبدهیسعیشــرد.یدیراوزــبیدویایــنیسیطقــبیع   ــًبی اففــقی
ــبیربســاًلیهگبلــعیزســبی .یتــبیدلفــلی ییــنی»یچفیــبیاقی«1ی»هگبلع«2ی
ویــروینــعییدویسیطقــبیاهینــعیتــبیعیــراایهگبلیدویدیراوزــبیامــبفبدهی
سعیشــرد.یاهی»ررلرش«3نفــزیتــبیعیــراایپرشــلیمــقفیامــبفبدهی
گفــالایدوی سعیگــ دد.یتبلرایــیی  ــبایزیــ یهن گــعیدویتاگــبیقی
مــبهگبوقیتــبیشــ ایطیایاف عیدشــراویرایاهیت اــبیتبوشیزــبقی
مــبالنبیتــبیسفــزاای ق یرــعی1280یسفاف بــ ی،یسفــزاایوطرتــتی
ییــنی70ی ــبی90یدوصــ ینرمــبایدوتــبیحــ اوتیییــنی*20-یوی*37ی

خالصــبیسعیشــرد]ی7[ی.

ایــنیمــکرنبگبهیتــبیعیــراایشــبخصی  یــنیسع ــبوقییرسعیتیــبی
ــبیی ســتیییشــب یاهی80یمــبلیدوییکــعیاهیوومــببزبقیحبشــفبیاقی ت
رــبی ن رنــبی امــت.یاینی شــ هی ی داشــتی شــفتی شه مــببای
 اففقــعیاهی کیفکیزــبقیمــبختیویاتــ اقیدیراوزــبقیچفیــبیاقی
ویخشــبعیویمفســبمی فــ یویمــبرایچریــییتــبیپرشــلیمــقفی

ررلــرشیمــبخببیشــ هیامــت.

ــلی ــالایاهیتهــتیهیربیــییشیبمــعییبی ــب،یدوین ــبیویپ  یبمــربتیتی
ریفن،ی  رتــبیامــتیرــبیتــبیدومــبعیتــبیع اک دزبقیهیســبعیمــب
ــ ینفــبهیوایاوائــبیسعین بی .یایــنیســراودیحبــعیدوی پبمــخیسبیبمــبیی
 یبمــربتیا بقیزــبیویاو رــبطیرایتــبینحــرهیقیچف ســبایومــبیلی
داخــلیرایزــبینفــزییبیــلیسشــبز هیامــت.یاهیدیگــ یشــبخصیزبقی
تیــبقیسذرــرویز بزیگــعیرایتبشــ ایطیایاف عیامــتی،یسبنیــ ی
رــرواا)یت یــبایزــرا(یاهیط یقیایاــبدیت نبیزــبقی امــبفبدهیاهی
ــ قیاهی ــ اقیتارگف ــبیویشــفبیسیبمــبیمــقفیی ــبهدویطرقــبتیتی ت
نفــرذیوطرتــتیویتــبوشییصاــعیتــبیت نــبیقیاصاــعیتیــب.یدوی صریــ ی

ــبین بیــلیدورســ هیامــت. ــبیت ــ یشــکلیگف قیتی ذیــلیوون

ــراایاهی ــبیایافــمیوایسعی  ــحیویز ســبهگ ایییت ــردایسصبل ــرایروودیی ی
دیگــ یسشــخصبیزبقیسهــمیتیــبیدانســت.یامــبفبدهیاهیسصبلحــعی
سیطقبییبیــتی دوی ویــروی تــبی رــبی راــلی وی گلی چــرب،ی سبنیــ ی
سعیشــردیویبتافــتیتــذبیدویسحفــطیوایداونــ ،یتســفبویسقــ وای
تــبیص یــبیویمــبهگبویتــبیسحفــطیهیســتییــردهیامــت.یرــبیدویت ولی
ــبی رصفــفیسرلفبیزــبقیربلرــ قیویایاف ــعیرایپ داخبــبی ذیــلیت

شــ هیامــت.

گیری بنا گرام 2 : روند شکل  دیا

ز کف-یطرقبیقیاولی)ی2یطرقبی(مطرحیتیب

یضبزبقی
نف بیتبه

تیربیش یعی-یش بلیش یع

تهتی
گف قین ب

وویتبیتیربی،ی25یدوتبیسب بیلیتبییش ق

زی مبیوی
ی ایتیب

*پالایسسبطفلیشکلیویحامیتیبیسکعبیتبیتبایچهبویشفرب
*شکلیگف قیتبایچهبویشفربیتبیی ایدوینف بیز ایدویدویانبهبی
ربیدوییبع هیقیمطحییزوگت قیوایدویی داود وییکی فزهیدویومطی

 یبمربتی
ویسقفبسی

تیب

ربسالیسطبیقیتبیاشلیانسبنعی *ا بقیزبیویمبی ییضبزبی
*ا بقیزبی ق یربیسسبطفلیشکلیزسبی 

ربیز یشعییبیومفابیاقیسکبای *چف سبایتبینحرقیامتی
خبصیخردیوایداود

*ن بقیاصاعیتیبیدویمبیتزءیرایداواقی یبمربتیطالیی

پریبییی
ی ایتیب

 ک اویمبرایزبیدوین بقیاصاعیوی  رفبیرایتبیم مبرایزبقی
رف قیی یخطرطیایقعی شکفلیویشکلینراوقین دهیزبی ب

ربیایابدیپریبیییدویتیب سحسربیسعیگ ددی

سصبلحی
سص یع

کیوسیدویدیراوهیزبیوربوی دیمیگیدویپیی *یه هیتریییاهیخب
ر معی وی

گف قیمبیبیقیی نجیدویپرشلیمقفیویان ودیدیراوزب ربوی *تبی

عراسلی
سرر یی ی
ز سبهی
یردایتیبی
تبیایافم

گف قیتیبیتبیچ خلی25یدوتبیاهیسحرویتیرب،یتبی *تهتی
م تیش ق)یامبفبدهییهب یاهینرویخروشف یویتبدزبقییصاع(
ر کی ررواایویت یبایزرای *ایراایزبیوینفمیطرقبیتبیایابدی
سعیری یتبی رتبییضبقیمبیبیسفبایمقفیویایراایسرتبی

ربزلیدسبی
ریفنیتبییضبقیتسببیتیبیدوییصرلیم دی *انبقبلیهن گعیمب
تبی رتبیتبیامبفبدهیاهیح ایلیتبهشریدویزسببیقیس رزقیدوی

تهتیا الفیح اوت
*مقفیشفر اویتبیتهتیتبون گعیهیبد

رفیتیبیاهیمطحیهسفنیاهینفرذیوطرتت گ یبنی *تبال  یی اوی

کلی سکونتگاه مورد ارزیابی قرارگرفته از منظر  جدول 1 : مشخصات 
کالبد و اقلیم
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کس5 پایشی بر ایدئولوژی زیست پایداری با روش زا
 فبزــمیوییکپبوچگــعیتــبیسحفــطیهیســتیویژگــعیاصاــعیسع ــبوقی
رــبیسیا تــبیس ی یــتییــرایروودیسعیشــرد.ی مــیبعیای اایامــتی
س ی یــتییــرایروودیالگــرقییبیــلیاعب ــبدییــ اقیسع ــبوقیپبیــ اوی
امــتیویتبعــثیسعیشــردیانطرــبقیتــبیاصــرلیتهبنــعیسع ــبوقی
سع ــبوقی ی شــرد.ی پذیــ ی اســکبای سحاــعی سقفــبسی تــبی پبیــ اوی
مــیبعیای اایدیفقــبیتــبیعیرااییــکین رنــبیوایعــعیاهیسع ــبوقی
وی حافــلی گــ ا(ی رصفــفی )هسفیــبی یرایگــ ای دیــ گبهی اهی پبیــ اوی
رــسییاصــرلیسع ــبوقی سعیشــرد.ییــ یز فــنیامــبسیســ لیها
مــیبعیدویایافــمیسعبــ لیویس طــربیویوازر دزــبقیرایوایدوی
رــبیشــ حیرایت یــنی ی رییــ یسع ــبوقیپبیــ اوقیدنرــبلیسعین بیــ ی

مــبایخرازــ ییــرد.

پبیــ اوی سع ــبوقی امــب ا ژقیزبقی یــ اقی مفســبمی رسییــکی ها
ییــنی ر داییــکیواتطــبی یــ یاز فــتیی ازــمی اوی رــ ده.ی ی ازــمی
رفــ یسعیریــ یوی انســبایویطرفعــتیتــبیعیــراایسک لییک یگــ ی ب
رــبیطرفعــتینــبیمفســبمیهیســتیسحفطــعیغفــ ییبیــلی سعیگریــ ی
ــبی ــ یت ــبیسعی ران ر ــییایبصــبدقینبسحــ ودی ــبیسیر ــ یامــتیوین  غفی
ــ ی رمــطینگــ شی ــ یخــالفیرایتبی ــ داوقیشــرد،یی ایبخــبوییهــ هیی
رــسیشیبمــبیییمــبیهسفیــبی خــالقیانســبایامــبفبدهیشــرد.یها
ررمفســبمیشــبسلیسحفــطیطرفعــعی،یسحفــطیمــبخببیشــ هی دویا
ویسحفــطیاتب بعــعیسب بیــزیسعیمــبهد.دویاینیچهبوچــربیاهی
 قبطــییازــ افیایبصــبدقی،یاتب بعــعیویهیســتیسحفطــعیدوی

مــبیمــطحی ع یــفیشــ ه:

گف یاتب بععییبیسص فیدویسعیبقیگسب دهیمطحیاول  قبضبزبقیی ا
را)ی قبضبزبقیاتب بععیویایبصبدقیویواتطبییینیرایزبیوایتبی

 صری یسعیرش (.

انبخببیسحلی رلف یویع ضبی،ی  رفبییضبیویان ژقی)  رفرعیاهیمطحیدوا
ربیووشیزبقی رفففتی)یمطحیC(امتی  قبضب)یمطحیA(ییوی
ح یبیاقیپبمخگرامتی بی قبضبزبقیاتب بععیوایتبی رتبیتبی

رفففتیسحفطیهیستیتبیانابایی مبن .

رففعیمفسبمی)ار ییکپبوچگعیدویسحفطیمطحیمرا س ی یتیویز ایتی
هیستیامتی)رفففتیسحفطیهیست(.ع ضب)یمطحیB(ی
داواقیاز فتیویژهیاقیامتیتبیدلفلیعراسلیسبع دیرایوی
یبیلیات اییردایح یبیاقیهسفیبیزبیییاهییرفلیسع بوقیوی
ربیتبی یتبیاز افیاتب بععی،یایبصبدقی  کیرلرژقیامتی
رفففتیسحفطیهیستی طرفقیدادهی ویدمبروقیتبی رتبیتبی

شرد.

کس]9[ کوسیستم از نظریه زا جدول 2: تعریف سطوح ا

ع اکــ دییضبزــبیقیواتطــبینزدیکــعیتــبیروایــلیویز یشــفیعیرایزــبی
رــبیسحــلیا بقیزــبیوییضبزــبیسهــمی داود.یایــنیتــ اایسعیفســتی
ــبلیطرقــبیز کــفیمــبخب بایدوییصــرلیمــ دی ــ اقیسث امــت.یی
ر بــ ی تــبیعاتیاییکــبیمــ عتیت یــبایتــبدیدویاو فــبعیپبییــنی ــ ی
رــبیطرقــبتیتــبالیتــبیدلفــلی امــتیامــبفبدهیسعیشــردیدویحبلــعی
مــ عتیییشــب یت یــبایتــبدیدوییصــرلیگــ ایامــبفبدهیسعیشــرد.یتــبی
عرــبوتیدیگــ یروایــلیع ردقیایــنییضبزــبییــ اقی ع یــفیع اکــ دی

رایزــبیسهــمیامــت.یروایــلیع ــردقیعبساــعی عفیــنیرییــ هییــ اقی
ــبیطرقــبیدوایزســبی . ــبیدویهی هسفــنیوی یضبزبیــییر

ــبی ــبیسیاــ یت ر -یعیصــ ی.یررچکت یــنیعضــریاهیمــبخب بایامــتی
رمــبیلیایاف عیتــ وایع اکــ دییضبیــییسعیشــردی.

ــ ژقی ــ یان رــبیسعی ران -یمفســبمی.یسا رعــبیاقیاهیعیبصــ یامــتی
طرفعــعیوایاهیط یــقیتــذبی،یذخفــ هیمــبهقیویاتــزاقیانبقــبلی
گفــ د.یز ــبیمفســبمیزبیسیفعــلیزســبی یوی ربوی تــبی دزیــ هی

واحبــعییفزیکــعیوایی ازــمیسعیریــ .

-ییضــبی.ییضبزــبقیایاف عیمــبخب بایربیویزرایــییسبیــبوبیوی
ربورــ دقیسع ــبوقییــ یامــبسی قبضبزــبقیربیویزرایییداونــ ی]9[.

تــ ولیهیــ یسقبیســبیاتــزاقین رنــبیسع ــبوقیتــبیانــراعیمــطحی
رتفکــعی -ی ب تــ ولی طرفقــعی دوییــکی رــسی ها ســ لی سفبنــعی

هیســتیسعیتبشــ . تــبیسحفــطی مــبهگبوی

کس: ارتباط میان تقاضا، عرضه  و محیط زیست گرام 3 : مدل زا دیا

تــبی رتــبیتــبیسطبلعــبتیتع ــلیرســ هیوینببیــجیرا،یسع ــبوقی
ــردهی ــ قیسســکرنع،یسطاــربیی سیطقــبیگفــالایدویع اکــ دیربوی
ریفنیاینیسیطقــبیوای ویاهینظــ یایاف عیشــ ایطیسیبمــبییــ اقیمــب
ی ازــمین ــردهیامــت.یاهیت اــبیدالیــلیسیبمــبییــردایسع ــبقی
ــلی ــراودیذی ــبیس ــراایت ــبیایافــمیسیطقــبیسعی  ــقیرایت گفــالایوی طبی

اشــبوهین ــرد.

ــبهیگفبزــعییــ اویسعیگف نــ یوی قســفمی -یتیبزــبییدویسح ودهیزــبقیت
ن عیریــ .ی اهییک یگــ یتــ ای وای رایزــبی ،ی تی قیزــبقیسشــخصعی
س هیایــنیسبلکفتیزــبی رمــطیدوخــتی،یش شــبد،یچپــ یوینظبیــ ی

رایسعفــنیسعیشــرد.

-یمــبخب بایتــبیدلفــلیتارگفــ قیاهینفــرذیوطرتــتیاهیمــطحی
هسفــنیتبال ــ ییــ اویگ یبــبیویدوییضــبقیییــنیهسفــنیویرــف،یت یــبای
زــرایمــربی رخفــ یوطرتــتیوی هریــبیزــرایشــ هیویمــربیخشــکی
رــفیمــبخب بایسعیشــرد. شــ ایوییبیــلیامــبفبدهیشــ ای

رــبی رچ یمــبخب بایاهیچــربی بسفــنیسعیشــرد.ی -یمــبههیویامــب ا
اهیسصبلــحییرســعیویدویز بزیگــعیتــبیایافــمیزســبی .

تبدوزــبقی تــبی سقبیــلی ترهــبی دوی سع ــرالی مــقفی اسبــ ادی -ی
سرمــ عیتای   ییــردهیوی ــبیسبنــیینفــرذیربیتــبواایتــبیت نــبیشــرد.
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رتروزبقیطرفعع رتروزبقیانسبنعیب یب

ربوی دییضب کیفکیان ژقیسیریی
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سیبطــقی دوی وی سیبطــقیشــه قیمــفبلی دوی پرشــلیمــقفی -ی
ررزســببنعییطعــبتیچــربیوی خبــبیسبنیــ یلبــبیویدویسیبطــقی
گفبزــعیسبنیــ یمــبیبیی نــجیولــعیسعیتبشــ . تاگــبیاقیالفــبفی

ــبیویاحبطــبی ــبیتی ــییسحــ ودیویسحصــرویدوییا ــ قییضبی -یی اوگف
ــات زمســتان در بعضــی  ــرای اوق ــا ب ــار و ایوان ه شــ هی رمــطیت

ــود. ــده می ش ــم دی ــن اقلی ــاختمان ها در ای از س

گفــالاییــ ی گفــ قیالگــرقیسع ــبوقییرسعیخبنبیزــبقی -یشــکلی
رــبیتــبیصــروتیخطــبیویسع ــرالی پبیــبیس ولــعیاهیس یــییامــتی
دویاسبــ ادیشــ یع-غ یی)یع ــردییــ یسســف یت یــبایتــبدیسحاــعی(ی

سعییبتــ .  رمــعبی

رــبیخــردینفــزیتزئــعیاهیز ــبایســ ولی -یدویتاــریا بقیزب،یایــراای
پبیــبیامــتییــ اویگ یبــبیویز ــ اهیتــبی رمــعبیخطــعیا بقیزب،یایــراای

نفــزیدویم امــ یطــرلیتیــبیاداســبیسعییبتــ .

رنیزــ یسیطقــبیویپ زفــزیاهی ا ــلی ظبزــ یمــبدهیویزــمیشــکلیسســب
گ ایــییوی زئفیــبتییــ اواایاهیخصرصفــبتیسع بوقیایــنیسیطقــبی

امــت.ی

رنیمــیبعیدویپبمخیتبیسشکالتیایاف عیویربزلی اینیگرنبیاهیسســب
دویززییبیزــبقیسصــ فیان ژقیتســفبویسثرتیع لیسعین بی .

ایــنیمــبخب بایزبیدویی ایــ یعراســلیطرفعــعیسبنیــ یهلزلــبی،یاهی
سعیشــرن . سحســربی سقــبوای ،ی حفثیایســببییی

تحلیل مدل های سه بعدی با استفاده از 
شبیه ساز انرژی دیزاین بیلدر21

راــعین رنــبیسفــ وضیپــسیاهیســ لیمــبهقیمــبی تــبیصــروتی
ــ یمفســبمیزبقی ــبییفاب یزــبقیسبیبمــبیی تعــ قیدویدویس حاــبیت
طرفعــعیدوییصــرلی بتســببایویهسســببایســرودی حافــلییــ اوی
ن ــردای واودی تــبی رــبی شرفبیمــبهقی س احــلی امــت.ی گ یبــبی
دادهیزــبقیاولفــبیایاف ــعیینقطــبیقیپبیــبیی گ یبــبیاهیدادهیزــبقی
تــبی نظــ ی ســرودی حــرههیقی مــفیرپبفکی ع دقیایســبگبهیزبقی
گــذاوقیوونــ یســ لیمــبهقیســرودیشــرفبیمــبهقی عیــرااینقطــبی

گ یبــبیامــتی.ییی یــ اوی

رافــبییضبزــبقینف ــبیتبه»یایراایزــب«یتــبیصروتییــکیهوایتــبی
ــبیدویشــرفبی رــبیدویهسفیــبیقی هری ــ ی ــ ایایــزاویشــیبخببیشــ هیان ن

ــردهیامــت. ــذاویی ــزاویتســفبوی برف گ ــ ایای ــبین ــبیت مــبهقیتی

کس گیالن با انواع سطح میانی مدل زا جدول 3:  مقایسه اجزای خانه های سنتی 
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شکل 7 : شبیه سازی مدل سه بعدی ساختمان

مــ تی تــبی مــ تیایراایزبی اهی مــبخب بای دوی زــرای ت یــبای
یضبزــبقیداخاــعیاهیط یــقیتبهشــرزبقیسرتــردیدویتربیزــبقی
سرایــقیتــبیت یــبایزــرایتــبیطــرویربســلیواودیا بقیزــبیسعیگــ ددیوی

ربســالیدویمــبخب بایت یــبایسعییبتــ .  هریــبیدویط یــبی

رــبیتــبیمــ تیشــ بلعیشــ یعیمــبخب باییــ اوی پیا هیزبیــیی
رــبیدویترــبیسقبیــلیرایزــبییــ اوی داونــ ی،یرامــطبیایراایزبییی
ــبایزــرایدویداخــلیمــبخب بای ــ دشیت ی گ ــالیتبعــثی ــ یربس داون

سعیگ دنــ .

ــبیمــ دیدوین ــرداوی ــ ایت گ ــبیاهی ــبیالی ــبیصــروتیالی ــبیت ر یشــبویزــرای
نشــبایدادهیشــ هیامــت.یونگیزــبیاهیمــطرحیپبییــنیتــبیالیبیزــبقی
نبوناــعیویی ســزیی شــکفلیسعیشــردیویز چــبیتــبیمــ تیتــبالی
ح رــتیسعیریــ ییــ یارــ یت یــبایزــراقیییشــب یالیــبیتــبیونــگیریــیی
دوسعیریــ یرــبیینشــبایدزیــ هیت یــبایزــراقیسطاــربی ــ یخرازــ ی
یــرد.یدویوایــیینقــلییشــبویزــراقیییشــب یتــبیر بــ ییاهیپبییــنیتــبی

ــبالقیمــبخب باینشــبایدادهیشــ هیامــتی. ت

مــ تی تــبی تــبهی نف ــبی یضــبقی عیــراای تــبی مــ تیایراایزبی اهی
ا بقیزــبیتــبی رتــبیتــبیدوبیووودقیویتبهشــرقیپیاــ هییزــبیت یــبایی
ربســلیدویداخــلی رــبیتبعــثی هریــبی زــرایی یــ اویخرازــ ییــردی

سعیگــ دد. مــبخب بای

نشــبای ذیــلی ن ــرداوی دوی سرتــردی خطــعی پبلسیزــبقی
هسبنفکبیایراایزــبی دوی رــب،ی سعیتبشــ ی سرضــرعی دزی هیقیایــنی
تــبیعیرااییــکیهواییضبیــییدوینــ ایایــزاویتســببی اقــعیشــ هی
رــبیتعــ ییاهواودی گــ ایشــ ایهیــبدیدســبیسعیگــ ددی تبشــ ،یتبعــثی
ــبهییــرداییضــبقیاصاــعیدویغبلــبی رــ دایسشــخصبیاقیاهینف ــبیت
دادهیزــبقیعــ دق،یتبعــثیتاــبینظــ ویینقــلیت یــبایزــرایدوی
رــبیسســف ی رــبدلیزــرایتــبیداخــلیمــبخب بای یضبزــبقینف ــبیتــبهی
ربزیــ هییشــبویویدســبقیداخــلیخرازــ ییــرد. سعیتبشــ یوی شکل 9  : نشان دهنده ی فشار هوا می باشد

شکل 10 : جریان هوا در طبقه باالیی پالن

شکل 11 : مقایسه دمای ساختمان در مقایسه با دمای بیرون)خط آبی 
تیره نمودار دمای خارج ساختمان( در فصل تابستان شکل 8 : نمودار جریان هوای ساختمان در فصل تابستان 
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ــبی ــزاایخیــکیمــبهقی هری ــلیخطــرطیتیفــلیسف دوین ــرداویذی
طرفعــعیداخــلیمــبخب بایواینشــبایسعیدزــ .یییــنیسیفــعی
15ی ــبیحــ ودایسیفــعی100یدوتــبیماســفرسیسشــخصبیعــ دقیی
سعیتبشــ .یدویوایــیییاعــ ادیسیفــعیووقین ــرداوینشــبایدزیــ هی

ربزــلیدســبقیداخاــعیمــبخب بایسعیتبشــ .

شکل 13 :  ریتم سیرکوالسیون جذب انرژی خورشیدی در فصل تابستان 

شکل 14: مقایسه میانگین دما در فصل زمستان
دوین ــرداویتعــ قی هریــبیطرفعــعیمــبخب بایدوییصــلیهسســببای
رــب،ییدســبقیداخــلیمــبخب بایییشــب ی نشــبایدادهیشــ هیامــتی
رــبیویپیا هیزــبیتــبیصــروتیتســببی اهیدســبقیییــ وایزســبلی
گــ دشیخــبوجی  اقــعیشــ هیوینقــلیت یــبایزــرایدویحــبلی رــبدلی
تــبیداخــلیویتاعکــسیتــبیدلفــلیسحفــرظییــرداییضــبقیداخاــعی

ــیی برفــ یسعیتبشــ . اهیتهــتیتبهشــرزبیی

ــبیدوینظــ یگ یبــنیسفــزاایسبغف زــبقییصاــعیدویاوائــبیدادهیزــبقی ت
ــبیدوینظــ یگ یبــنی هریــبی ایاف عیتــبینــ ایایــزاویشــرفبیمــبهیانــ ژقیت
ریفن،یرنچــبیرــبیسطارییــتییضــبیوای طرفعــعیمــبخب باییــ اقیمــب
ریفیلیایزایــلیویربزــلیسعیدزــ ،یایزایــلیحــ اوتی ــ اقیمــب ی
گــ ایمــبلیوینرمــبنبتی نبشــعیاهیوطرتــتییصاــعیدویسبهیزــبقی
سیبظــمییــ یعراســلیتــرقیرــبیالربــبیدویسعبدلیشــرفبیمــبهقیشــ هی
ن رنــبیســرودینظــ یتــبیطــرویسفبنگفــنیدوینظــ یگ یبــبیشــ هیامــت.

تــبیعیــراای وای یــ یز فــنیامــبسیسعی ــراایسرلفبیزــبقیذیــلی
وازکبوزــبقیع اــعیدویچگرنگــعیویــییتعضــعیاهیچبللیزــبیاوائــبی

ن ــردی:

حفــظی عا عییــ اقی وی ع اــعی وازکبوزــبقی گ یبــنی نظــ ی دوی -ی
ریفنیدوییصــرلیمــ سبیویگ ســبیتــبیح ایلییــبی رمــبیلیسحفطــعیمــب

عــ ایامــبفبدهیاهیومــبیلیالکت یکــع

لحــبظی تــبی تیــبی ع اکــ دقی اصــرلی دوی نگ شیزــبقی -ی غفیــ ی
سبغفــ  طرقــبتی یضبیــیی چف ســبای

-یتبیگزیــنیرــ دایسصبلــحیصیعبــعیز خــراایتــبیشــبخصیزبقی
یرسعیتــبیتهــتیویــیی ع فــ اتییمــبههیاقیتــبیویــژهیمــقفیزبیتــبی

تهــتیع ــ یهیــبدیتیــبیی

ربوی قیزــبقیخ سب ــعیاهییضــبقیطرقــبی رــ دای -یتبیگزیــنی
گــ ایمــبل ز کــفیتــبیییــ وایاهیمــبخب بایدوییصــرلی

گــ ای -ی غفیــ یاتعــبدیتبهشــرزبیدویطرقــبتیتــبالیویسفبنــعیدوییصــرلی
ویمــ دیمــبل

-یحــذفیر داییــبی غفیــ یدادایتعضــعیاهییضبزــبقینف ــبیتــبهیتــبی
ــبیربســالیتســببیتــبیتهــتیت یبنــبتیزــراقیغبلــبیدویتعضــعی تبهیی

اهییصــرلی

ربوی قیزــبیدویســراودیساــزوایز چــرای -ی غفیــ یدویامــبفبدهیاهی
یضــبقیومــفییویخیــکیهیــ یشــف وانعیتبایزــب

شکل 12: ریتم سیرکوالسیون تهویه هوا در فصل تابستان

شکل 15 : ریتم سیرکوالسیون تهویه هوا در فصل زمستان



ق
 او
پبی
تی
یس
تیه

روی
سح
ی ی
ای
فال
فگ
رس
قیی

هب
بز
بگ
کرن
یم
ی
یبی
اوه

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-2
تابستان 1396

نقـــش 
ن جهـــا

68

نتایج پژوهش 
سع ــبوقیمــیبعیای اایز زیســبعیانســبایویسحفــطیهیســتیوای
رــبی تــبیعیرااییــکیواتطــبیدویتبنرــبیدوکیسعیریــ یتــبیطــروقی
رایزــبیچفــزقیوایتبییک یگــ یازــ ایسعیرییــ ی.یانــ ژقی)خروشــف ،ی
نرو،تــبد(یویسیبیــیی)ربیویهسفــن(یز یــبیسحفــطیهیســتیزســبی یوی
انســبایتــبیامــبفبدهیاهیدوینــرعیووشیاینیخصرصفــبتیوایس ی یتی
سعیریــ یوییــکیمــبخببویربویرســ یمــبخب بایامــت.یگبزــعیاویبتی
رــ دهیویگبزــعیاویــبتیاهی کیفکیزــبقینبظــ یدوی اویمفســبمیایابدی

ســرودیریبــ لییهــ هیووقیمفســبمیامــبفبدهین ــردهیامــت.

یــ یز فــنیامــبس؛یاهیت اــبیدالیــلیسیبمــبییــردایسع ــبوقی
گفــالایوی طبیــقیرایتــبیایافــمیسیطقــبیسعی ــراایتــبی تاگــبیاقی

نــکبتیذیــلیاشــبوهین ــرد.

ــبی رتــبیتــبیتبدزــبقیغبلــبیسحاــعی تهــتیگفــ قیسیبمــبیتیــبیت
وینــرویطرفعــع،یوتــردیتبلکــنیوی ــ اس،یمــبیبیانــ اهقیسیبمــبیوی
 هریــبیدوویتیــبیویاو رــبطیتــبیطرفعــت،یاز فــتییضبیــیینف ــبیتــبهی
تــبییبتافــتی ر یــلیتــبییضــبقیتســببیتــبیر ــکیانعطــبفیپذیــ قی
انعطــبفی ،ی دوی  بسعییصــرلی ربویــ دی سیظــروی تــبی ت اوهیزــب،ی
رثــ ییهــ هیگفــ قیاهینــرویوی هریــبیطرفعــع،یتــبای پذیــ ق،ییضــب،یح ا
ــبی ــفیدویپرمــببیت ــبی،یر ــبیسیظــروی هری شــفبیداویویدویپرمــببیت
سیظــرویامــبفبدهیاهی هریــبیطرفعــعیوییــ اویگفــ قیمفســبمیزبقی
 هریــبیسصیــرعیویاو فــبعیتیــبیتبال ــ یاهیمــطحیهسفــنی،ی رتــبیتــبی
نســرتی تبهشــری سحــلی وی مــبخب بای هاویــبی وی تبهشــرزبی اتعــبدی
گفــ قی،ی تــبیتهــتیتــبدیتــبیسیظــروی هریــبیسطاــربی ــ ،ییهــ هی
ــبه)ی ــبییضــبقیت ــبواا،ی رتــبیت ت ــییرووقیویذخفــ هیمــبهقیربیت
طرفعــت(یوی اففــقیتیــبیتــبیرا،یوتــردیدوخــتیویدوریــبویتیــبیتهــتی
مــبیبیانــ اهقیدوی بتســببایویتارگفــ قیمــ سبیدویهسســببا،ی
 رتــبیتــبی یبمــربتیویالگرزــبقیی ی ــع،یامــبفبدهیاهیسصبلــحی
مــیبعیز ــ اهیتــبی کیرلــرژقیمــبختیووه)یعبیــقیتیــ ق(یویربویــ دی
سصبلــحیت یــ یسیبمــبیتــبیالهــبایاهیسفبزفــمیگذشــبب،یپبمــخعی
سیبمــبیسیطرــقیتــبیی زیــگیویمــیتییویایبصــبدیسیطقــب،ییهــ هی
گفــ قیاهیاصــرلیمــبخب بنع)یمفســبمیمــبختیومــبه(یگذشــببیوی
رییــ هییضــب،ینظفــ ییهــ هیگفــ قی ربویــ دیدیراوهیزــبقیمــرکیت ا
اهیمفســبمیمــبختیدیــراویهگ ــبیاقیتــبیامــبفبدهیاهیچــربیسقــبوای

شکل 16 : ریتم سیرکوالسیون جذب انرژی خورشیدی در فصل زمستان

شــ هیویسصبلــحییرســعیویعفــقیربهیگلیسبییــنیرایاهیت اــبیاصــرلی
وعبیــتیشــ هیدویایافــمیسیبطــقیتاگــبیاقیگفــالایسعیتبشــ .

پی نوشت ها 
ی1 رــبیدویراییکییــبیدویطــ فیمــبرایزبیوایتــبی. مفســبمیدیراوچفیــعیامــتی

ــعیپرشــبن هیوییضــبقیییــنیشــبخبیزبیوای ــبین ــبهکیدوخببایی شــبخبیزبقین
سعیهنیــ . گلی

ی2 ــبیدمــتیپهــنیشــ هی. ــبیت ر ــبیدویرایگلیوای ر ــعیامــتی مفســبمیدیراوچفی
امــت،یتــبیشــکلیس یــیی،یتــبیاتعــبدیحــ ودی20یدوی20یمــبنبف ب یی یــ هیویتــبی

صــروتیخفــسیووقیزــمییــ اویسعیدزیــ .

ی3 مبیبیقیی نج.

ی4 رــبیدویسع ــبوقیدوواایی یــمیربویــ دیداشــببیوینســرتی. یکــعیاهینســرتیزبی
ربویــ دیرایدویسع ــبوقی ــبیتــبیامــروز نیــز ادامــه دارد  رــبی 2ی√یامــتی
رــبیاهیووقیایــنی یبمــبیومــمیسعیشــرد،یسســبطفلی2ی√ی ویسســبطفاعی

نبسفــ هیسعیشــرد.ینســرتیطــرلیتــبیعــ ضیرای1/414یامــت.

ی5 رــبییــ اقیحفبظــتیدیــراویتیــبیاهی. پیــلیرس رــعیتــبایدویضاــییغ یــییتیــبی
تــبواایویتارگفــ قیاهینفــرذیتبدزــبقیسزاحــمیهسســببنعیاتــ ا

ی6 گــ دهی. رــبی یــبیقیدوخــتیوایتــبیصــروتی مفســبمیدیــراویچفیــعیامــتی
وییــکیدویسفــبایووقیزــمییــ اویسعیدزیــ یویسحــلیا صــبلیگ دهیزــبیوایتــبی
گــردیسعیرییــ ی.یایــنیمفســبمیدیــراوهیاقیتبعــثیودویتــ لیشــ ای  پشــبی

ت یــبایزــرایدویز کــفیخرازــ یشــ .

ی7 راشــعی. رــبییــ اقیپرشــبن ایتــبای راــل)یمــبیبیقیی نــج(ی دمــببیزبقی
ربویســعیوود. تــبی

ی8 ن ده.

ی9 پاــکبایدمب مــعیتــبیطرقــبیقیاولیخبنــبیرــبیدوین ــبقیاصاــعییــ اویگ یبــبی.
امــت.

ی10 رــبیدویچبلبیزبیــیی. ــ یوطرتــتی یپبیبیزــبقیچریــییاهیتیــسیسقــبوایدویی ای
ررییــ ای رــبیداخــلیهسفــنیحفــ یسعیشــرد،یی اوگ یبــبیویتــبیومــفابیقی
کیدویاطــ افیرایسحکــمیوینــبلیتــبیرایزــبیسفــخیسعیشــرد. مــیگیویخــب

ی11 ینرعــعیپرشــلیتــبایشــفبیداویرــبیتــبییطعــبتیررچــکیچــربیرــبییــ یووقی.
زــمییــ اویسعیگف نــ ،یمــبخببیسعیشــرد.

ی12 13.ییضبقیهی یتبا.

ی13 ررا(. یایراایدوین بقیتیریییطرقبیقیاولیتیبی)یایراایهی ییب

ی14 یایــراایسســقفیدویز کــفیخبنــب،یتــبیطــرلین ــبقیاصاــعیتیــبیرــبییضــبقی.
او ربطــعیا بقیزــبیدویز کــفیخبنــبیوایی ازــمیسعیریــ .

ی15 یا بقیررچکعیدویتیبحیتیریییز کفیتیب.

ی16 رــبییــ اقیپذی ایــییاهی. ریــبویدودخبنــبی ا بیــعیدویز کــفیخبنــب،یدوی
سعیشــرد. امــبفبدهی یصاــعی ربوگــ اای امــبق اوی تهــتی نفــزی وی سفه بنــبای

ی17 گــ ایمــبلیتــبیعیــراای. رــبیییشــب یدوییصــرلی ا بیــعیدویطرقــبیاولیخبنــبی
یضــبقینشــف نییبیپذی ایــییاهیسفه بنــبایامــبفبدهیسعیشــرد.

ی18 ایراایدوینفمیطرقبیقیخبنب.

ی19 مکرقیدوویخبنب.
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