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Promoting Sustainability of Single Unit Housing according to 
vernacular architecture in Northern Shores of Oman Sea and 
Persian Gulf
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This article aims to promote the architectural sustainability of the single unit residences in 
northern coasts of Persian Gulf and Oman Sea, which has had the majority of population growth 
during the past few years. The need for this study is leading the contemporary architecture of 
Iran to achieve sustainability. Single-family vernacular residences, which shape the majority of 
residences in the researched climate, have been assessed from sustainability aspects. The main 
question of the research is the result of assessing architectural sustainability of vernacular 
residences in the hot and humid climate of Iran and proposing a sustainable design checklist. 
The major research objective is environmental analysis and sustainability assessment of 
vernacular single-unit residences in the research climate. Accordingly, the research method is 
based on two levels of theoretical and empirical studies; at the theoretical level, a documentary 
analysis is carried out to study the research climate, find the most common housing type, 
and understand GSAS. At the experimental level, 9 vernacular single-family houses, which 
are currently in use, are assessed by GSAS and a comparative analysis is held among the 
results. The result is confirming the theory that vernacular houses are sustainable in many 
aspects and on the northern coast of the Persian Gulf and the Oman Sea are capable of being 
iterated. Consequently, their strengths are demonstrated and a checklist is suggested for future 
sustainable design of single-unit houses at this climate.
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  چکيده

 داریتوسعه پا یارهایمن خانواده، براساس معاخانه، ممقاله به معماری  نیا
محدود است،  عمان یایفارس و در جیخل یشمال آن به کرانه و دامنه پردازدمی
ا ر  ریاخ هایدر سال رانیا تیرشد جمع نیشتریکه ب رانیگرم و مرطوب ا میاقل

 یبه سو یمعمار  تیکالن، هدا اسیقمطالعه را در م نیضرورت ا ،داشته است
بومی اقلیم گرم و مرطوب پژوهش مسکن  نی. در ادنمایمی جابیا داریتوسعه پا
 بهاز جن ،است قیتحق نوع سکونت در دامنه نیرتریکه فراگ یواحدتکدر گونه 

های از کدام ویژگیاست که  نیپژوهش ا یاصل . پرسششودمی دهیسنج یدار یپا
توان برای طراحی می رانیگرم و مرطوب ا میدر اقل یمسکن بوم یمعمار  پایداری

 یدار یپا یگذار ارزششامل اهداف پژوهش معماری معاصر الگو گرفت. 
لیست طراحی پایدار در این اقلیم و ارایه چک یبوم یواحدتک یهاگاهسکونت

استوار است؛ در  یو تجرب ینظر  اساس، پژوهش، بر دو سطح مطالعه نیبر ا بود.
ر شد. د و بررسی انتخاب یابیارز یبرا یعنوان مالکبه GSAS سامانه ،یسطح نظر 
به حیات که تا به امروز  یبوم خانه ۹که شامل  قیتحق هایمدل ،یسطح تجرب

گرم و مرطوب،  می، در اقلبرداری مسکونی هستندخود ادامه داده و مورد بهره
 جهی. نتشدند لیو تحل سهیمقا هایابیارز جینتا ،یاسهیمقا زیآنال کیو در  یابیارز

 فارس جیخل یشمال در کرانه یبوم هایمهم که خانه نیبه ا دنیرس این بود که
 از جنبهآنها نقاط قوت و دارند  یالگوبردار  تیخاص قابل یعمان در موارد یایو در
ه شدو معیارهایی برای طراحی مسکن معاصر در این اقلیم ارایه ه یارا یدار یپا

  است.
، سامانه بو مرطو گرم می، اقلیمسکن بوم دار،یپا یمعمار  دار،یپا توسعه: هادواژهیکل

GSAS	
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  مقدمه
 بشر شهرت زیبرانگشک هندیکه آ یزمان ر،یدر طول دو تا سه دهه اخ

 ست،یز طیو توجه به مح عتیتفکر در رابطه با طب افت،ی یار یبس
 عیرس در سراسر جهان شد. توسعه یاتیمهم و ح یالهسابه م لیتبد

ونقل، صنعت، ارتباطات و حمل ریمختلف نظ یهانهیدر زم
 ی. معمار شد یطیمحستیز کالیراد راتییوساز سبب تغساخت

 یار یمنابع بس زیرادارد  ستیز طیمح یدر بحران کنون ینقش مهم
  انتشار داده است. ونیرا مصرف نموده و زباله و امولس

و  ستیز طیمح یجهان ونیسیکم فیبراساس تعر داریپا توسعه
نسل امروز را فراهم کند بدون  یازهایاست که ن یاتوسعه، توسعه

 نی. ا[1]دچار مشکل سازد شیازهایرا در برآوردن ن ینسل آت که نیا
 انسان معاصر و یدر نوع زندگ رییبر به ضرورت تغ یدرآمد ف،یتعر
و  یعیکارآمد از منابع طب استفاده قیطر از عتیداشت طبپاس
بر  یمنف یرگذار یثات ای ستیز طیبه مح بیبدون آس ریدپذیتجد
  است. ستیز طیمح

تقریباً تا پیش از ورود صنعت به معماری، زمانی که پوسته 
ساختمان تنها محافظ آن در برابر شرایط سخت اقلیمی بوده است، 

ها و منابع طبیعی نظیر غیرفعال از انرژی انسان ناچار به استفاده
ها شاهدی لیمخورشید، باد، و زمین بود. معماری بومی در تمامی اق

ای از معماری طبیعی و عصاره بر چگونگی این برخورد با زمینه
  پایدار، است.

ای از معماری ایران تعریف شده است: پژوهش حاضر براساس گونه
خانه، جایی که خانواده بیشترین ساعات پرداختن به زندگی شخصی 

وده گذراند. خانه، مامن خانواده در اقلیم سخت بخود را در آن می
است. ارتباطی کارآمد بین معماری و منابع طبیعی نظیر خورشید، 

  آورد وجود داشته است.باد، تغییرات دما، توپوگرافی و مصالح بوم
این پژوهش قصد دارد تا با ارزیابی پایداری در معماری مسکن 

واحدی بومی، راهکارهایی برای ارتقای پایداری مسکن معاصر تک
  ایران ارایه دهد. در اقلیم گرم و مرطوب

گذاری پایداری تا امروز در اقصی نقاط جهان، معیارهایی برای ارزش
و  (LEED)محیطی بنا طرح شده است؛ معیارهایی نظیر لید زیست
 (GSAS)ی یدار پا یابیارز یسامانه جهانو  (BREEAM)بریم 

های ارزشیابی پایداری سامانه لید و بریم، فراگیرترین سامانه
ای است سامانه GSASالملل هستند و محیطی در سطح بینزیست

در کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد استفاده قرار  ۲۰۰۹که از سال 
، محیطی توسعه پایدارهای زیستگیرد، این سامانه عالوه بر جنبهمی
ار گدهد و ساز های اقتصاد، و فرهنگ را نیز تا حدی پوشش میجنبه

با اقلیم گرم و مرطوب طرح شده است. پژوهش حاضر قصد دارد که 
  استفاده نماید. GSASبرای این ارزیابی از سامانه 

  

  بیان مساله
های بومی را در اقلیم گرم و مرطوب گاهپژوهش حاضر، سکونت

ایران، کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان، مورد مطالعه و 
 ،سکن استآن نوع از م یبوم سکنمدهد؛ منظور از ارزیابی قرار می

بنا  طرح و ورانشهیپ توسط تجربه صنعتی وسازاز ساخت شیکه پ
  .شده است

گذاری پژوهش، تالشی برای ارزشبر این اساس، این 
واحدی اقلیم گرم و مرطوب ایران براساس های تکگاهسکونت

پایدار و یافتن راهکارهایی برای ارتقای پایداری  معیارهای توسعه
  معاصر این معماری خواهد بود. در گونه
 یبه سو یمعمار  تیکالن، هدا اسیپژوهش را در مق نیضرورت ا
 ق،یتحق نیدر ا یمورد بررس ی. معمار دینمایم جادیا داریپا توسعه
که به حیات خود ادامه داده و  هستند ی بومیانسان یهاگاهسکونت

و محدوده مورد  در زمان انجام این مطالعه مورد استفاده هستند
  .است رانیادر  کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عماننظر، 
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هرمزگان و بوشهر  یهااستان رندهی، دربرگرانیگرم و مرطوب ا میاقل
به  یوبلوچستان است. نگاهستانیاز استان خوزستان و س یو بخش

 نرایمختلف کشور که مرکز آمار ا یهااستان تیمتوسط رشد جمع
با  بیترتهرمزگان و بوشهر به یهااستانکه  دهدیه داده نشان میارا
. [2]اندرا داشته تیرشد جمع نیباالتر ت،یرشد جمع %١١/٣و  ٣٧/٢

 زین عهوساز و توسکه به تناسب، ساخت شودیم ینیبشیپ بنابراین
ست و در د قیتحق یکاربرد عملبنابراین . ردیدر آنها شکل گ شتریب

 یتوسعه به سو نیا کنندهتیتواند هدایحاصل از آن م یراهبردها
  .باشد داریپا توسعه

 یمعمار شده در انجام قاتیبه تحق یاجمال ینگاه گرید یسو از
شک گرم و خ میمطالعه در اقل نیشتریکه ب دهدینشان م رانیا داریپا

 میاقل یدر مطالعه و بررس یشتر یب یخال یکشور انجام شده و جا
 یخیبرخورد تار یگرم و مرطوب کشور وجود دارد. مطالعه چگونگ

آب  در یانسان شیآسا طیشرا نیمات یراب میاقل نیا یبوم یمعمار 
 نیباال در ا یماه سال با رطوبت نسب ٩به  بیقرکه (گرم  یو هوا
  .آموزنده خواهد بود )وجود دارد میاقل

  های اصلی تحقیق شامل موارد زیر هستند:پرسش
) آن گروه از مسکن بومی اقلیم گرم و مرطوب ایران که به حیات ۱

خود ادامه داده و در زمان انجام این مطالعه مورد استفاده است، چه 
  از معماری پایدار را دارد؟هایی ویژگی

های پایداری معماری بومی چه راهکارهایی را ) براساس ویژگی۲
  توان برای ارتقای معماری معاصر پیشنهاد داد؟می

  اهداف پژوهش شامل موارد زیر هستند:
  پایداریدر عملکرد  یبومواحدی تک یهاگاهسکونت زیآنال) ١
واحدی تک یهاگاهکونتس) ارایه الگویی برای ارتقای پایداری ٢

  معاصر اقلیم گرم و مرطوب ایران
مورد مطالعه خود،  میو اقل یبا محدودنمودن کاربر  تحقیق حاضر

 میاقل یانانس یهاگاهسکونت داریبه توسعه پا یابیدست یبرا یبستر 
و  یشمال پژوهش به کرانه نیگرم و مرطوب فراهم خواهد نمود. ا

 یهامحدود است که در طول سال عمان یایفارس و در جیخل ریجزا
 شودمی ینبیشپی و اندرا در کشور داشته تیرشد جمع نیباالتر ریاخ

کشور در  یوسازهاساخت زانیم نیشتریاز ب یکی یآت هایدر سال
واحدی که تا امروز به حیات خود های تکگاهسکونتدهد.  یآن رو

ادامه داده و در زمان انجام این مطالعه مورد استفاده هستند، 
انتخاب شده، در بخش  قین تحقیا یعنوان جامعه نمونه برابه

نوان عو حاصل کار به رندیگمورد مطالعه قرار می قیروند تحق یتجرب
  .شودراهکارهایی برای طراحی پیشنهاد می

 کیوساز در توسعه ساخت ارتقای پایداری ق،یتحق نیا یاستراتژ 
عنوان محدوده مطالعه به رانیگرم و مرطوب ا میجامعه است، اقل

 یبر معمار  رگذاریثات یدار یپا هایشده و شاخص دهیبرگز
قرار خواهد گرفت.  یمحدوده مورد بررس نیها در اگاهسکونت

 )،مسکن( دارد دیکاخاص از ساختمان ت یا، بر گونهحاضرپژوهش 
آمده است،  پژوهشدر متن  لیکه به تفص یبراساس مطالعات آمار 

 نیاست و ا میاقل نینوع مسکن در ا نیرتریفراگ واحدیمسکن تک

  .پردازدگاه مینوع خاص از سکونت نیا به مطالعه قیتحق

  
  پیشینه پژوهش

این پژوهش در  تحقیقات معدودی در رابطه با موضوع مورد بحث
  شود.ایران انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

های های بسیاری در رابطه با تناسب یا عدم تناسب سامانهپژوهش
های ارزیابی پایداری بنا در جهان لید و بریم که فراگیرترین سامانه

القول . تمامی این پژوهش ها متفق3]‐[5هستند، انجام شده است
شدن بهترین نتیجه و ارزیابی، این هستند که الزم است برای حاصل

کارگیری خود سازگار شده و به اصطالح سامانه ها با منطقه به
 هایشده به حوزهسازی شوند. الزم است امتیاز اختصاص دادهبومی

یری کارگها در تطابق با منطقه بهمختلف مورد بررسی در این سامانه
برده های ناممتفاوتی پیدا کنند. در نتیجه، پژوهشدرصد نفوذ و وزن 

	,6]زنندبه ضرورت انجام این تحقیق دامن می  اریساختار بس. [7
ارکت به مش ازین یساختمان یهاپروژه یطوالن و روند نسبتاٌ  دهیچیپ

 رانیگذاران، طراحان، مشاوران، مدهیسرما لیمشاغل متعدد از قب
زم دارد. ال یکنندگان مصالح و مقامات محلینتام مانکاران،یپروژه، پ

 دیکات یمحل یهاتیو اولو ازهایبر ن یگذار ارزش یاست فاکتورها
کاربران  اران،ذگتاسیس نیمشاغل و همچن نیداشته و همه ا

آن کمک  یر یگبه روند شکل انیها و مدرسان/دانشگاهساختمان
  کنند.
طراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرم و مرطوب  [8]شهریار مشیریدکتر 

را در پژوهشی مورد بررسی قرار داده است. در مطالعه بناهای بومی 
جنوبی بوده  -ها شمالیبندرعباس مشاهده شده است که ساختمان

های نشیمن و پذیرایی و نمایند. اتاقو از نسیم دریا استفاده می
در این قسمت قرار دارند  هایی که بیشتر مورد استفاده هستنداتاق
صورت چهار دور عمارت با ایوان مسقف در جلو و حیاط در وسط و به

ها، انبار و سایر که فضاهای اصلی رو به جنوب و شمال و سرویس
گیرند. احداث ایوان ها در قسمت شرق و غرب قرار میساختمان

مسقف در این قسمت ساختمان بهترین راه حفاظت گرمایی بوده و 
ایجاد سایه مانع از برخورد مستقیم نور خورشید با فضاهای داخل  با

کردن نسیم دریا به داخل آنها تا حدودی ساختمان شده و با هدایت
  نماید.منطقه آسایش را فراهم می

های معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار ارزش
گرفته است. در این  مورد بررسی قرار [9]و همکاران ارمغان در مقاله

شود که رویکرد معماری پایدار نیازمند بسترسازی پژوهش بیان می
های بومی که منجر به ایجاد مشیبومی مناسب است ولی خط

اند، امروزه از عهده ها پایدار بودهاند که در طی قرنهایی شدهسرپناه
ظور جا منآیند. بنابراین در ایننیازها و منابع موجود زمان حال بر نمی

های آن شامل ایجاد های بومی، توجه به ارزشاز توجه به ویژگی
های گیری معماری پایدار و استفاده از ارزشبستر مناسب برای شکل

  تکرارپذیر معماری بومی در فرآیند معماری است.
 كهپردازد به بررسی این سئوال می [10]دوستمحمد تحصیلپژوهش 

ویژه تكنولوژى پیشرفته، مالزم تكنولوژى، بهو  آیا معمارى پایدار



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریحق دیسعو  زادیشوهان لدای ۸۲
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هاى مختلف چگونگى ارتباط جنبه یا تفسیر دیگرى ازهستند  یكدیگر
 توسعه پایدارشود مالحظه می این دو مقوله باید در ذهن جاى گیرد؟

نیازمند گسترش اجتماع، محیط زیست، و اقتصاد بخش  در هر سه
تكنولوژى الزم آنها در  . اما اوالً سطحاستورى او ترفیع سطح فن

فوق به تكنولوژى روزآمد  هاىجنبه هسطح باالیى نیست و ثانیاً هم
و امتداد مسیر پایدارى در  نیازمند نیست. گرچه رشد آنها در آینده

 بومى در قالب حركتى ورى پیشرفتهاگرو امتداد مسیر تبدیل فن
 به بیان دیگر دسترسى و استفاده از اجتماعى و فرهنگى است.
هاى حرارتى و رطوبتى یى عایقآكار  مصالح محلى، ترفیع

جویى در مصرف، هاى گیاهى، صرفهاز پوشش ها، استفادهساختمان
پذیرى فضاها و ، انعطافغیره و کهاى آب و خاآلودگى تولیدنشدن

همگى با سطح فناوری حداقل یا  غیرهیى آنها و آبازكار  ها وطرح
  قابل استحصال است. میانگین

ب جوان یدر راستا یو اسناد یدانیبر مطالعات م هیبا تک یهشپژو
 یر یگبا عنوان طراحی مسكونی پایدار با بهره داریپا توسعه یاجتماع
انجام  [11]یو خصوص یعموم یمرز فضاها یپوشانهم لیاز پتانس

توان مشاهده کرد که در محالت آن می یبندشده است. در جمع
باز  یوجوه استفاده از فضا نیترمهم یر یگهیو سا تیمختلف، محرم

ترافیک محدود وسایل نقلیه به داخل  خارج از منازل هستند.
ها نیز سبب باالرفتن میزان محرمیت و افزایش ها و کوچهخیابان
شود. به های مجاور از فضای باز آنها میبرداری ساکنین خانهبهره

ر دی ی اجتماعایجاد فضای موجباره و سو جدایی میان پیادهعالوه 
 راحتی با هم در تعاملشود كه مردم در آن بهمیفضای عمومی 

در این  بازی كودكان است. برایو مناسب  امن و فضاییهستند 
پژوهش به ایجاد مرز منعطف بین فضای عمومی و خصوصی و 

پوشانی و ارتباط میان فضاهای مختلف، کردن آنها و همچندالیه
حرمیت با حفظ تداوم فضایی و ایجاد توان سطوح مختلفی از ممی

ترین ترتیب حرکت از عمومیتعامل اجتماعی را ایجاد کرد. بدین
ترین بخش خانه تدریجی است. نتیجه نقطه در خیابان تا خصوصی

این که مرز میان فضای عمومی و خصوصی منعطف و نرم شده و 
گیری به سمت آرمان خانواده و شود که جهتمحیطی ایجاد می

  جتماع (صمیمیت جمعی) دارد.ا
در پژوهش خود با عنوان "معماری پایدار در  [12]یاسر محجوب
گیرد که "اگر معماری سنتی در نور عربی" نتیجه میامارات متحده

پایداری دیده شود، نکات زیادی برای آموختن دارد". او پایداری را 
کند عربی در سه جنبه شناسایی میدر معماری سنتی امارات متحده

(اقلیم، مصالح  که شامل پایداری محیط مصنوع و طبیعی
ریزی)؛ وساز، طرح ساختمان و برنامههای ساختساختمانی، روش

شناسانه، اجتماعی و فرهنگی (محرمیت، نیازها، هویت، مذهب، روان
خانواده و سبک زندگی) و پایداری اقتصادی (منابع و مصرف) 

  هستند.
 یعنوان یک پارادایم طراحی برادر رساله خود "پایداری به [13]النکیب

 هایهای پایداری در ساختمانکیفیت معماری" به مقایسه شاخص
ردازد. پتجاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس با کشور استرالیا می

ها و تشابهات اساسی را مطالعه کرده و مسایل این پژوهش تفاوت
های تجاری متوسط و بلند بررسی معماری را با تاکید بر ساختمان

نمونه موردی چند ساختمان تجاری در امارات عنوان نموده است. به
های عربی و عربستان را با هم مقایسه نموده است. شاخصمتحده

ریزی سایت، فرم ساختمان، پوسته بنا و مقایسه شامل برنامه
فضاهای داخلی بوده است. مطالعه نتیجه گرفته است که اکثریت 

نرژی و های سبز اساسًا بر عملکرد اابزارهای سنجش ساختمان
های طراحی تاکید دارند. مسایل مدیریتی در مقایسه با ویژگی

های معماری ندرتًا بحث شده یا مورد سنجش قرار کیفیت راه حل
های پایداری بر فرم بنا را تخمین گرفته است. این پژوهش شاخص

ای برای ارزیابی در نظر گرفته عنوان پایهرا به LEEDزده و سامانه 
  است.

یگری نیز به بحران پایداری در دنیای عرب و دالیل مطالعات د
  :14]‐[16اندمختلف آن اشاره نموده

های غربی بدون درنظرگرفتن اثرگذاری آنها ) تحمیل انواع ساختمان۱
  بر فرهنگ و محیط زیست محلی

  های سنتیاعتمادی به روش) بی۲
  دادن اعتماد به نفس و هویت) ازدست۳

مشابهی در اقلیم گرم و مرطوب ایران و  رسد که مطالعهبه نظر می
گاه بومی و معاصر از نقطه نظر پایداری ای بین سکونتمقایسه

  صورت نگرفته است.
  

  روش پژوهش
استوار است. در  یو تجرب یبر دو سطح مطالعه نظر حاضر پژوهش 

 یمعمار  یگذار ارزش یبرا یانهینمودن زمفراهم یبرای سطح نظر 
ابتدا در یک بررسی آماری انجام خواهد شد.  یمستند زیآنال داریپا

 فراگیرترین نوع سکونت در اقلیم گرم و مرطوب ایران که دربرگیرنده
شمالی خلیج فارس و دریای عمان است، مشخص خواهد شد.  کرانه
عنوان معیار ارزیابی در این ، و دلیل انتخاب آن بهGSAS سامانه

مورد مطالعه قرار  ها و سیستم امتیازدهی آنپژوهش، شاخص
  خواهد گرفت.

 انیدر م پژوهش منتخب سامانه قیاز طر یز یآنال یسطح تجرب در
که شامل  دشویمدل انجام م در محدوده دهیبرگز نمونه جامعه

  خواهد بود: ریز راحلم
ر مسکن د یدار یپا یابیارز یبرابومی مناسب  هایانتخاب نمونه) ١

واحدی که تا امروز به حیات تکهایی گاهسکونت( قیتحق محدوده
  خود ادامه داده و در زمان انجام این مطالعه مورد استفاده هستند).

  GSASدر سامانه  منتخب یهانمونه یابیارز) ۲
  یدار یپا یابیارز جینتا لیتحل) ٣
  ) ارایه راهکارهایی برای ارتقای پایداری در طراحی مسکن معاصر٤
اهد خو هیتک یو تجرب یمطالعات نظر  یوستگیبر پ قیتحق نیا

  .داشت
  

  مطالعه نظری
بنیاد نظری که تحقیق بر آن  در بخش ابتدایی پژوهش به مطالعه
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های مورد مطالعه گاهاقلیمی آن، نوع سکونت بنا شده شامل محدوده
  شود:پرداخته می GSASو شناخت سامانه 

شمالی خلیج فارس و  پژوهش حاضر به کرانه محدوده اقلیمی:
 یمختلف نیعناو آن میدر مطالعه اقلدریای عمان محدود است که 

 ترین نامرسد "اقلیم گرم و مرطوب" رایجو به نظر می شودمی دهید
 [17]راورتات -کوپن یمیاقل یبندبه پهنه م،یاقل نیا یدر بررس آن است.
که  [18]انیمسعودبراساس مطالعات دکتر  یمیاقل یبندو پهنه

انجام شده است،  یو خارج یپژوهشگران داخل فیبراساس تعار
توان گفت که عامل گرما و رطوبت شود. در مجموع میاشاره می

و رو ازاین هستند میاقل نیعوامل در ا نیرگذارتریثاو ت نیترمهم
  .شوداقلیم گرم و مرطوب خوانده می

براساس  یمیاقل یبندطبقهمشخص است،  ۱طور که در شکل همان
 یمیمنطقه، دو گروه اقل نیدهد که در انشان می تراورتا -کوپنروش 
 یهابا تابستان یاحارهمهیخشک و ن یهابا تابستان یاحاره یاصل

 هدید رگروهیاشکال پنج ز نی. در اهستند صیخشک قابل تشخ
و  As‐BWhs ،As‐BShs ،Csa ،Csa‐BShsکه شامل  شوندمی

Csa‐BWhs میگستره به اقل نیشتریتوان گفت که بهستند. می 
BWh  وBSh است، اختصاص دارد. یاحارهمهیو ن یاکه حاره  

  

  
و  یاحاره یمورد مطالعه در دو گروه اصل یستگاها ۲۴ یمیاقل یبندطبقه )۱شکل 

	[18]یاحارهیمهن

  
 [18]مسعودیانشده در پژوهش دکتر تحلیل عوامل اقلیمی انجام

حاکی از آن است که در کرانه شمالی دریای عمان و خلیج فارس با 
ای جنوبی، اقلیم خوزی و اقلیم اقلیم شامل اقلیم کرانه ۳

دهد که ای جنوب مواجه هستیم. این پژوهش نشان میپسکرانه
بارزترین ویژگی اقلیمی سواحل جنوبی ایران، گرما و پس از آن نم 

لیم گرما و رطوبت تاثیرگذارترین و ابر و تابش است و در این اق
  عوامل هستند.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ها:گاهنوع سکونت

 از نوع یآپارتمانر یدر هر چهار استان نامبرده مسکن غ [2] ۱۳۹۵سال 
مقایسه  ۱. در نمودار نوع مسکن معاصر است نیترجایخانوار ر تک

نی در چهار استان مورد بررسی تعداد مسکن آپارتمانی و غیرآپارتما
بندی این آمار را در مقایسه جمع ۲نمایش داده شده است و نمودار 

دهد. نتیجه که در جدول مسکن آپارتمانی و غیرآپارتمانی نشان می
شده، حاکی از آن است که مسکن غیرآپارتمانی با نمایش داده ۱
  فراگیری، نوع غالب سکونت در اقلیم پژوهش است. ۳/۷۷%
  

منبع: ( استان مورد بررسی چهارمسکن آپارتمانی و غیرآپارتمانی در  )١نمودار 
 )نگارنده

  

ی رساستان مورد بر چهاردر  یآپارتمانر یو غ یمسکن آپارتمان یکل سهیمقا )۲نمودار 
  ه)منبع: نگارند(

  
 استان مورد پژوهش چهاربراساس نوع در  یمسکون یتعداد واحدها )۱جدول 

  )نگارندهمنبع: (
  کل  آپارتمانیغیر   آپارتمانی  واحدهای مسكونی

  ۵۲۰۹۷۷  ۴۵۷۳۷۰  ۶۳۶۰۷  سیستان و بلوچستان
  ۳۰۱۵۹۲  ۲۳۱۵۸۸  ۷۰۰۰۴  بوشهر

  ۴۴۵۲۹۹  ۳۳۲۰۹۸  ۱۱۳۲۰۱  هرمزگان
  ۱۱۲۸۸۶۴  ۸۳۱۱۵۲  ۲۹۷۷۱۲  خوزستان

	۱۸۵۲۲۰۸  ۵۴۴۵۲۴  کل
۲۳۹۶۷۳۲	

	%۳/۷۷	%۷/۲۲  درصد

  
گروه  ۱۰را برحسب مساحت به مرکز آمار ایران واحدهای مسکونی 

ستون  ۹نمایش داده شده که  ۲تقسیم نموده است که در جدول 
های زیربنایی و یک ستون آن به واحدهای اظهارنشده تعلق گروه

آید گرفته است. آن چه از مقایسه این اطالعات آماری به دست می
های نشان داده شده و حاکی از آن است که خانه ۳در نمودار 
، فراگیرترین نوع مسکن در %۷/۲۷متری با ۱۵۰تا  ۱۰۱ی مسکون
  تحقیق هستند. محدوده

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

هرمزگان بوشهر سیستان و 
بلوچستان

خوزستان

آپارتمانی غیرآپارتمانی

آپارتمانی
23%

یغیرآپارتمان
77%



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریحق دیسعو  زادیشوهان لدای ۸۴

   ۱۳۹۸، تابستان ۲، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

برای کشورهای عضو  GSASسیستم  :GSASیابی سیستم ارزش
 ۲۰۰۹شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سال 

با همکاری دانشگاه  (GORD)ج توسعه خلیتوسط سازمان تحقیق و 
پنسیلوانیا و انستیتو فنی جورجیا شکل گرفت و در این کشورها 

اولین سیستم پیوسته و عملکردگرا برای  GSAS. [19]اجرایی شد
گذاری پایداری بنا برای محیط مصنوع در خاورمیانه است. این ارزش

های کالن و خرد از طراحی شهری، سیستم دربرگیرنده مقیاس
  ها است.ی شهری تا ساختمانهازیرساخت

هایی شامل تجاری، هسته و امتیازدهی در این سیستم به گروه
ها، و صنایع روشنایی تقسیم پوسته، مسکونی، مساجد، هتل

های مسکونی شامل دو گروه شوند. امتیازدهی ساختمانمی

خانوار است که نوع امتیازدهی مورد مطالعه در این چندخانوار و تک
  خانوار است.امتیازدهی مسکونی، تکپژوهش، 
شود ویرایش که در این پژوهش مطالعه می GSASای از نسخه

 ۴خانوار تا های تکگاههای موجود برای سکونتمختص ساختمان
شده و موجود های ساختهطبقه که از آن برای ارزیابی ساختمان

ارای حوزه، و هر حوزه د ۷شود، است. این سیستم دارای استفاده می
دهنده درصد نمایش ۴یک یا چند فاکتور زیرشاخه است. نمودار 
 ۳و جدول  GSASهای اثرگذاری و ضریب نفوذ هر یک از حوزه

گذاری مسکن در ارزش GSASهای ها و زیرشاخهدهنده حوزهنمایش
  خانوار است.تک

  
  )منبع: نگارنده( استان مورد پژوهش چهاربرحسب نوع، مساحت زیربنا در  یرآپارتمانیعداد واحدهای مسكونی غا )۲جدول 

	واحدهای مسكونی
  (مترمربع)زیربنا 

  کل  اظهارنشده  و بیشتر ۵۰۱  ۵۰۰تا  ۳۰۱  ۳۰۰تا  ۲۰۱  ۲۰۰تا  ۱۵۱  ۱۵۰تا ۱۰۱  ۱۰۰تا ۸۱  ۸۰تا  ۷۶  ۷۵تا  ۵۱  و کمتر ۵۰
  ۴۵۷۳۷۰  ۲۱۷۸  ۱۱۱۲  ۷۴۵۰  ۲۳۵۳۵  ۴۸۴۹۷  ۹۰۵۴۲  ۷۷۸۷۰  ۲۷۹۱۹  ۵۲۴۱۷  ۱۲۵۸۵۰  وبلوچستانسیستان
  ۲۳۱۵۸۸  ۴۵۲۳  ۹۶۴  ۳۶۸۳  ۱۰۸۰۶  ۲۶۰۹۷  ۸۴۱۹۲  ۵۶۳۶۲  ۱۴۸۱۷  ۱۷۱۱۶  ۱۳۰۲۸  بوشهر

  ۳۳۲۰۹۸  ۱۹۹۷  ۱۶۴۱  ۴۸۳۰  ۹۷۴۶  ۲۰۶۸۲  ۷۳۸۹۶  ۸۲۹۳۹  ۳۲۱۵۶  ۵۷۵۰۴  ۴۶۷۰۷  هرمزگان
  ۸۳۱۱۵۲  ۵۷۰۹  ۱۸۹۶  ۹۷۷۷  ۴۷۵۷۰  ۱۰۸۴۷۵  ۲۶۳۵۲۵  ۱۹۱۲۳۸  ۶۲۶۴۰  ۸۵۳۶۸  ۵۴۹۵۴  خوزستان
  ۱۸۵۲۲۰۸  ۱۴۴۰۷  ۵۶۱۳  ۲۵۷۴۰  ۹۱۶۵۷  ۲۰۳۷۵۱  ۵۱۲۱۵۵  ۴۰۸۴۰۹  ۱۳۷۵۳۲  ۲۱۲۴۰۵  ۲۴۰۵۳۹  جمع کل

  

  
 )منبع: نگارنده(استان مورد بررسی  چهاردرصد واحدهای مسكونی غیرآپارتمانی برحسب زیربنا در  )۳نمودار 

  

  
  )منبع: نگارنده( GSAS هایحوزه تیو اولو یاثرگذار  زانیم )۴نمودار 
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  )منبع: نگارنده( GSAS هایرشاخهزی و هاحوزه امتیاز )۳جدول 
  خانوارهای تکبرای خانه GSASارزیابی 

  ضریب نفوذ  فاکتور  ضریب نفوذ  حداکثر امتیاز  حداقل امتیاز  حوزه

  %۷  ۳  ۰  اتصال شهری
UC1۷۵/۲  : نزدیکی به زیرساخت شهری  
UC3۵/۱  نقل عمومیو: حمل  
UC7۷۵/۲  : نزدیکی به خدمات و امکانات شهری  

  %۵  ۳  -۱  سایت
S4۵/۲  : پوشش گیاهی  
S7۵/۲  : اثر جزیره گرمایی شهری  

  %۳۵  ۳  -۱  انرژی

E1۱۰  : کارکرد مصرف انرژی  
E2۱۲  : کارکرد توزیع انرژی  
E3۵  : منابع انرژی اولیه  
E4 ۵  اکسیدکربندی: تولید  
E5 تولید :NOx وSOx  ۳  

  %۲۵  ۳  -۱  آب
W1۱۰  : مصرف بهینه آب  
W2۱۵  : مصرف و بازیافت آب  

  %۱۴  ۳  -۱  مصالح

M1۲۵/۴  : مصالح بومی  
M2 ۲۵/۱  یی حرارتی باالآ: استفاده از مصالح با کار  
M3 ۲۵/۴  بازیافتی: مصالح  
M4۲۵/۲  : استفاده مجدد از مصالح  
M7۲  : ارزیابی چرخه حیات  

  %۸  ۳  -۱  محیط داخل
IE2: تهویه طبیعی	۳  
IE5: نور روز	۲  
IE9: مصالح با حداقل محتوای ترکیبات آلی فرار	۳  

  %۶  ۳  -۱  ارزش فرهنگی و اقتصادی
CE1: میراث و هویت فرهنگی	۴  
CE2 :حمایت از اقتصاد ملی	۲  

  

امتیازدهی در این سیستم به این طریق است که ساختمان بنا به 
تا  -۱شود، و در پنج سطح، بین معیارهای هر زیرشاخه ارزشیابی می

متیاز منفی ندارند اها (برخی از زیرشاخهآورد امتیاز به دست می ۳
امتیاز هر  امتیاز است). ۳تا صفر شان بین امتیازدهی و محدوده

  زیرشاخه، حاصل تساوی زیر است: nحوزه با 
  

امتیاز	هر	حوزه
∑ 1امتیاز	زیرشاخه ضریب	نفوذ	زیرشاخه

100
 																																									 )۱( 	

های مختلف آن و امتیاز کلی هر پروژه حاصل جمع امتیاز بخش
گیرند. الزم ستاره می ۶آمده تا دستها بسته به امتیاز بهاست. پروژه

، برای این GSASبه یادآوری است که در ارزیابی پروژه در سامانه 
 کدام از فاکتورهای ارزیابی،که ساختمان، پذیرفته شود، باید در هیچ

ت. شدن ضروری اسنگرفته باشد و حداقل صفر برای پذیرفته -۱امتیاز 
، ساختمان "رد شده" اعالم -۱در غیر این صورت حتی با یک امتیاز 

   GSASدهنده سطوح مختلف گواهی نمایش ۴شود. جدول می
  است. 

  

  )منبع: نگارنده( GSASسطوح مختلف  )۴ جدول
  (x)امتیاز پروژه 	شدههای اختصاص دادهستاره  گواهی اخذشده
	x≤0  ردشده  ردشده

  شدهپذیرفته

*  0.00<x≤0.50  
**  0.50<x≤1.00  
***  1.00<x≤1.50  
****  1.50<x≤2.00  
*****  2.00<x≤2.50  
******  2.50<x≤3.00  

  

  تجربی مطالعه
پذیرد که در آن در بخش دوم پژوهش، مطالعه تجربی صورت می

مورد  GSASهایی برای انجام تحقیق انتخاب شده، در سیستم مدل
آمده حاصل از ارزیابی با هم دستارزیابی قرار گرفته و نتایج به

  شوند.مقایسه می
  انتخاب مدل
 دربندی که در مطالعه آماری پیش از این اشاره شد، براساس گروه

عنوان نمونه به ۹انجام پژوهش در بخش مطالعاتی مسکن بومی 
ها مانند مدل انتخاب شدند. بیشتر اطالعات مربوط به این مدل

برداری، تعداد ساکنین و از این اطالعاتی نظیر نام مالک، نقشه
دست، از طریق مطالعه میدانی گردآوری شده است. سایر اطالعات 

ها و ادارات مربوطه ف برق از سازمانمانند مصرف آب ساالنه، مصر 
نظیر اداره برق، سازمان آب و فاضالب، و شهرداری تهیه و برای تعین 

های حرارتی آنها از آزمایشگاه مصالح نوع مصالح، و ویژگی
طور که پیش از این گفته شد، (همان ساختمانی کمک گرفته شد

عات این جداول، تنها بخشی از اطال شده درهیاطالعات ارا
و اطالعاتی نظیر  استهای پژوهش شده برای مدلآوریجمع

ها، نوع مصالح دیوارها و بازشوها، مصرف آب و برق تصاویر، نقشه
د ها مور به تفکیک) نیز برای ارزیابی نمونه ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱ساالنه (از 

ه شد یربط تهیذنیاز بود که به شکل میدانی یا با مراجعه با سازمان 
ه تمامی این جزئیات در این یاستفاده قرار گرفت. لیکن اراو مورد 

ن ترین عناویه مهمیسازی و تنها اراگنجد و نیازمند خالصهمقاله نمی
  ت).اس
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 های مورد مطالعهدر بخش مسکن بومی، تالش بر این بود که نمونه
ها برخوردار باشند. از آنجایی که نمونهاز پراکندگی نسبتًا مناسبی 

واحدی، بومی، در قید حیات و در حال هایی تکبایست خانهمی
ها در جزیره کیش، بندر کنگ، و بودند، نمونهاستفاده مسکونی می

  بوشهر انتخاب شد.
های انتخابی پژوهش دهنده مشخصات مدلنمایش ۵جدول 

مورد  GSASزیابی توسط هستند. اطالعات این جدول برای انجام ار
کند که عبارت نیاز بود. در این جدول ستون اول گروه را مشخص می

گروه مختلف زیربنایی که دلیل انتخاب آن پیش از این  ۹است از 
 دهد که یکیتوضیح داده شد. ستون دوم موقعیت بنا را نشان می

از سه شهر کیش، بندر کنگ و بندر بوشهر است. ستون سوم سال 
بنا است که از شهرداری مربوطه استعالم شد. چهارمین ساخت 

 (مترمکعب)ساختمان براساس  ساله۵ مصرف آب نیانگیمستون، 
از شرکت آب و  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۰های است که اطالعات مربوط به سال

فاضالب شهر مربوطه استعالم و میانگین آن توسط نگارنده محاسبه 
شد. سه ستون مساحت زمین، زیربنای کل نیز با توجه به اطالعات 

شده از شهرداری مربوطه اعالم شد. همچنین مساحت فضای ارایه
 نیانگیمیق مطالعه میدانی به دست آمد. باز و تعداد طبقات، از طر

براساس کیلووات ساعت نیز با گرفتن اطالعات  ساله۵ مصرف برق
) توسط نگارنده ۱۳۹۴-۱۳۹۰سال اخیر ( ۵برق مصرفی واحد در 

مربوط به دیوار، پنجره و  U‐Valueمحاسبه شد. آخرین ستون که 
  .دبام است که با کمک آزمایشگاه مصالح ساختمانی به دست آم

است  V9تا  V1های بومی دهنده مشخصات مدلنشان ۵جدول 
  به معنای بومی است). Vernacularبرگرفته از واژه  V(حرف 

  

  ی (منبع: نگارنده)بومهای نمونهاطالعات  )۵جدول 

 مدل
  گروه

  (مترمربع)
  سال ساخت  موقعیت

میانگین مصرف 
  ساله۵ آب

  (مترمکعب)

 مساحت زمین
  (مترمربع)

  زیربنای کل
مساحت فضای 

   باز
  (مترمربع)

تعداد 
  طبقات

 میانگین مصرف برق
  ساله۵

  (کیلووات ساعت)

U‐Value	

  بام  پنجره  دیوار

V1۵۰ ۲۹/۱  ۸/۴  ۳۱/۰  ۸۵۹۱  ۱  ۴۶  ۴۵  ۹۱  ۲۸/۵۷  ۱۳۴۰  کیش  کمتر و	
V2  ۵۱ ۲۷/۱  ۷/۴  ۳۵/۰  ۸۹۵۴  ۱  ۲۰۹  ۷۴  ۲۸۳  ۳۱/۷۲  ۱۳۴۵  کیش  ۷۵ تا  

V3  ۷۶ ۳۶/۱  ۱/۵  ۴۱/۰  ۸۷۱۲  ۱  ۳۲  ۷۸  ۱۱۰  ۸۰/۷۰  ۱۳۴۱  کیش  ۸۰ تا  

V4  ۸۱  ۳۲/۱  ۲/۲  ۴۷/۰  ۹۸۰۱  ۱  ۵/۸۵  ۸۸  ۵/۱۷۳  ۶۳/۸۷  ۱۳۴۴  کیش  ۱۰۰تا  

V5  ۱۰۱  ۳۴/۱  ۷/۴-۹/۳  ۳۳/۰  ۹۹۰۴  ۲  ۶۳  ۱۴۸  ۱۹۳  ۷۳/۸۶  ۱۳۴۰  بوشهر  ۱۵۰تا  

V6  ۱۵۱  ۳۵/۱  ۸/۴-۷/۳  ۳۷/۰  ۹۹۲۲  ۲  ۶۰  ۱۸۸  ۱۷۷  ۹۸/۱۱۷  ۱۳۳۸  بوشهر  ۲۰۰تا  

V7  ۲۰۱  ۲۴/۱  ۴/۳  ۲۹/۰  ۸۳۴۹  ۲  ۹۹  ۲۷۳  ۳۳۲  ۹۳/۱۴۸  ۱۳۴۱  بندرکنگ  ۳۰۰تا  

V8۳۰۱  ۲۷/۱  ۶/۴-۵/۳  ۲۷/۰  ۸۸۳۳  ۲  ۱۷۹  ۴۳۴  ۵۹۳  ۷۳/۸۶  ۱۳۴۶  بوشهر  ۵۰۰تا  

V9۵۰۱ ۳۱/۱  ۱/۳  ۳۸/۰  ۸۳۴۹  ۱  ۲۰۰  ۵۳۳  ۷۳۳  ۷۰/۱۳۲  ۱۳۳۷  بندرکنگ  و بیشتر  
  

  (منبع: نگارنده) GSASهای بومی توسط سامانه ارزیابی مدل )۶جدول 
  V1V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9  ضریب نفوذ  عنوان  زیرشاخه  هاحوزه

	اتصال شهری
UC1	۷۵/۲  نزدیکی به زیرساخت شهری	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
UC3	۵/۱  ونقل عمومیحمل	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	
UC7	۷۵/۲  نزدیکی به خدمات و امکانات شهری	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۱	۲	۱	

	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	۵/۲  پوشش گیاهی	S4	سایت
S7	۵/۲  اثر جزیره گرمایی شهری	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	۱	-۱	۱	

	انرژی

E1	کارکرد مصرف انرژی	۱۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۲	۱	۲	
E2	کارکرد توزیع انرژی	۱۲	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	۱-	
E3	منابع انرژی اولیه	۵	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	۱-	
E4	اکسیدکربندی تولید	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
E5	تولید NOx و SOx	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	مصرف بهینه آب	W1	آب
W2	و بازیافت آب مصرف	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

	مصالح

M1	۲۵/۴  مصالح بومی	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
M2	۲۵/۱  استفاده از مصالح با کارآیی حرارتی باال	-۱	-۱	-۱	۱	-۱	-۱	-۱	-۱	۱-	
M3	۲۵/۴  مصالح بازیافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
M4	۲۵/۲  استفاده مجدد از مصالح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
M7	۲  ارزیابی چرخه حیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

	محیط داخلی
IE2	۳  تهویه طبیعی	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
IE5	۲  نور روز	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۳	۲	۳	
IE9	۳  مصالح با حداقل محتوای ترکیبات آلی فرار	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	

	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴  میراث و هویت فرهنگی	CE1	ارزش فرهنگی و اقتصادی
CE2	۲  حمایت از اقتصاد ملی	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	

  ۶۹/۰  ۵۵/۰  ۶۹/۰  ۴۵/۰  ۴۵/۰  ۵۴/۰  ۵۱/۰  ۵۱/۰  ۵۱/۰	)۱حوزه از فرمول  ۷امتیاز کل (جمع امتیاز 
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  هاارزیابی مدل
مدل مسکن  ۹ طور که پیش از این گفته شد، در این پژوهش،همان
 قرار گرفتند. یابیمورد ارز GSAS توسط سامانه یبوم یواحدتک

حوزه مختلف  ۷آمده طبق معیارهای هر فاکتور برای دستامتیاز به
GSAS  ردیف آخر این جدول، داده شده است شینما ۶در جدول .

است که مجموع دریافتی در  GSASنمایشگر امتیاز کلی هر مدل در 
  است. ۱ها طبق فرمول تمامی حوزه

  
  بررسی تحلیل و

  های بومیتحلیل امتیاز نمونه
های بومی در فاکتورهای مختلف امتیازهای مدل ۶جدول در 

(توضیحات مربوط به معیارهای  شده است ذکر سنجش سامانه
GSAS ای ارایه و چگونگی امتیازدهی برای هر فاکتور در کتابچه

تحلیل ). در [19]گنجدشده، که طبیعتاٌ ارایه آن در این مقاله نمی
های بومی، حوزه اول با عنوان "اتصال امتیازهای دریافتی نمونه

ونقل حملی"، "شهر  رساختیبه ز یکینزدشهری"، سه فاکتور "
اند. ی" مشاهده شدهبه خدمات و امکانات شهر  یکینزدی" و "عموم

نمایند. در فاکتور ها امتیاز فاکتور اول را دریافت میتمامی نمونه
گیرند و سایر واحدهای جزیره کیش امتیازی نمیونقل عمومی حمل
ها تنها به ایستگاه اتوبوس دسترسی دارند. در فاکتور سوم نیز نمونه

ها از دسترسی نسبتًا مناسبی به خدمات و امکانات تمامی مدل
های بندر کنگ هستند که امتیاز شهری برخوردارند و تنها نمونه
  نمایند. کمتری در این بخش دریافت می

در حوزه "سایت"، دو فاکتور "پوشش گیاهی" و "اثر جزیره گرمایی 
های ها در مالکشهری" دیده شده است. که متاسفانه همه نمونه

اند. را دریافت نموده -۱پوشش گیاهی از ضعف برخوردار بوده و امتیاز 
های های اخیر به خانهدر فاکتور دوم، پوشش ایزوگام که در سال

ده ها ششده، سبب دریافت امتیاز منفی برای این مدلبومی اضافه 
ای بندر کنگ که پوشش کاهگلی دارند، یک امتیاز مثبت و خانه

  دریافت نمودند.
فاکتور "کارکرد مصرف انرژی"، "کارکرد توزیع  ۵در حوزه "انرژی"، 

 NOxاکسیدکربن"، و "تولید انرژی"، "منابع انرژی اولیه"، "تولید دی
شده است. این فاکتورها به میزان مصرف انرژی برق " دیده Soxو 

واحد و نسبت آن به زیربنا وابسته هستند که واحدهای بندر کنگ 
که دارای بادگیر فعال هستند، بهترین وضعیت را دارند، اما در بحث 

ها امکاناتی برای تولید برق از یک از نمونهمنابع انرژی، هیچ
است. به نظر  -۱براین امتیاز همگی های پایدار را ندارند، بناانرژی
رسد از آنجایی که عمده مصرف انرژی در این اقلیم مربوط به امر می

باال تاثیر بسزایی در تامین  R‐Valueهای با سرمایش است، جداره
  شرایط آسایش داخلی واحدها داشته است.

در حوزه "آب" دو فاکتور "مصرف بهینه آب" و "مصرف و بازیافت آب" 
شده است که در فاکتور اول تمامی واحدها امتیاز صفر را  دیده

دریافت کرده و از آنجایی که تمهیداتی برای بازیافت فاضالب یا 
  گیرند.ذخیره آب باران ندارند، در بخش دوم نیز امتیازی نمی

استفاده از مصالح با ی"، "مصالح بومدر حوزه "مصالح"، فاکتورهای "
، "استفاده مجدد از مصالحی"، "افتیلح بازمصا"، "یی حرارتی باالاکار 

" دیده شده است. امتیاز تمامی واحدها برای اتیچرخه ح یابیارز"
دلیل مقاومت امتیاز است، اما در فاکتور دوم به ۳اولین فاکتور، 
که  V4بوده و تنها واحد  -۱های قدیمی، امتیاز همگی پایین پنجره

 ۱اره تغییر داده امتیاز و شیشه دوجد UPVCهای خود را به پنجره
نماید. سه فاکتور بعد، برای هیچ واحدی امتیازی را دریافت می

دنبال ندارد و وضعیت همه یکسان است، زیرا میزان مصالح به
ها بر پوشی است، بنا بر گزارش شهرداری، خانهبازیافتی قابل چشم

 محصول یطیمحیستز اییدیهتاند و ای بنا نشدههای قهوهزمین
(EPD) از مصالح مصرفی بنا وجود ندارد.یک بر هیچ  

ور نی"، "عیطب هیتهوحوزه بعد، "محیط داخل" است که سه فاکتور "
" در آن دیده شده فرار یآل باتیترک یمصالح با حداقل محتوا"، "روز

 ۳ها نقطه قوت است. همگی است. اولین فاکتور برای تمامی مدل
نمایند. نور روز برای واحدهای بندر امتیاز کامل را از آن دریافت می

امتیاز و برای واحدهای  ۲امتیاز، برای واحدهای بوشهر،  ۳کنگ، 
امتیاز را به همراه دارد. طبعًا سیستم دیوار باربر مانع  ۱جزیره کیش 

ایجاد بازشوهای وسیع و نفوذ نور روز در این واحدها شده است. 
آزمایشگاه، برای تمامی فاکتور آخر نیز براساس گزارش دریافتی از 

  نماید.امتیاز لحاظ می ۳واحدها 
و  راثیمی" و در دو بخش "و اقتصاد یارزش فرهنگدر حوزه آخر "

ن بودی"، با توجه به بومیاز اقتصاد مل تیحمای" و "فرهنگ تیهو
 نیا یبرا یابیارزتمامی این مدل ها به آنها امتیاز کامل داده شد. 

 یمامت یبرا بنابرایناست،  یفیصورت کهحوزه ب نیدو فاکتور در ا
 جادیآنها ا نیب یدار یدر نظر گرفته شد تا تفاوت معن کسانیواحدها 

 ،یو هنر  یاز لحاظ فرهنگ یبوم هایکه خانه رسدینشود. به نظر م
بستر خود هستند. به عالوه چون  هایهماهنگ با فرهنگ و سنت

پروژه که  نهیهز زانمی و اندهساخته شد یمصالح بوم %۹۰از  شیب
و  زاتیتجه ،یمصالح ساختمان کار،نمایکارگر و پ رینظ یصرف موارد

دست شده و به  نیو امکانات موقت و از ا یابزارآالت ساختمان
 %۵۰ از شیپروژه ب نهیهز کلبا  سهیکمک نموده در مقا یاقتصاد مل

در ی بوم هایلمد یابیارزدهنده مقایسه نمایش ۵نمودار  است.
  است. GSASسامانه 

  

  )منبع: نگارنده( GSASدر سامانه ی بوم هایمدل یابیارزمقایسه  )۵نمودار 
  

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
GSAS 0.51 0.51 0.51 0.54 0.45 0.45 0.69 0.55 0.69
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   ۱۳۹۸، تابستان ۲، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

  گیرینتیجه
 وجود هایییژگیگرم و مرطوب، و میاقل یبوم یمسکون یدر معمار 

 نیوجه مشترک ا ،یابیارز نیمثبت در ا ازیامت افتیدارد که با در
بل قا هایژگیو نی. اندیآبه حساب می داریپا ینوع مسکن با معمار 

  هستند. یشهر  یو طراح یبه دو سطح معمار  میتقس
و ی شهر  هایرساختیبه ز یدسترسشامل  یشهر  یسطح طراح در

ونقل به حمل یدسترس ،یبه خدمات و امکانات شهر  یدسترس
 شیآورد، سرمامصالح بوم شامل یو در سطح معمار  ی هستندعموم
مصالح  ن،ییپا U‐Valueنور روز، مصالح با  ،یعیطب هیتهو رفعال،یغ

 و ،یفرهنگ تیو هو راثیفرار، م یلآ باتیترک یبا حداقل محتوا
فصل مشترک  دهندهشینما ۲شکل . ی هستنداز اقتصاد مل تیحما

 یعمان و معمار  یایفارس و در جیخل یکرانه شمال یبوم یمعمار 
  .است یمعمار  یو طراح یشهر  یدر دو سطح طراح داریپا

و  پاسخ داده شد قیتحق هایپرسش یروند به تمام نیدر ا نیبنابرا
 یدر تمام رانیگرم و مرطوب ا میمسکن اقل یبوم یمعمار  یالگو

به  یابیدست یبرا ییالگو تواندمی ۲شکل شده در بردهجوانب نام
  باشد. داریمعاصر پا یهاگاهطرح سکونت

در  و مثبت آنها ازاتیامت بندیو با جمع شدهانجام هایلیتحل طبق
عین حال براساس بررسی ساختار و فاکتورهای سنجش در سامانه 

GSAS در کرانه  داریپا واحدیمسکن تک یطراح یبرا یستیلچک
 ۷شود که در جدول یه میعمان ارا یایفارس و در جیخل یشمال
  داده شده است. شینما

توان گفت که این پژوهش در سطوح مختلفی بر بدنه در نهایت می

های بومی در دانش افزوده است؛ مسایل مورد بحث (پایداری، خانه
ها و مقایسه ای (ارزیابی مدلاقلیم گرم و مرطوب و تحلیل مقایسه

  شده به بدنه دانش شامل موارد زیر است:نتایج). موارد اصلی اضافه
های بومی در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان خانه) تحلیل ۱

  از نقطه نظر پایداری
های بومی کرانه شمالی خلیج فارس ) رسیدن به این مهم که خانه۲

و دریای عمان از نقطه نظر پایداری در برخی موارد قابلیت الگوبرداری 
  دارند.
 یدر کرانه شمال داریپا واحدیمسکن تکلیست طراحی ) ارایه چک۳
  عمان یایفارس و در جیخل

  هامحدودیت
هایی در این تحقیق وجود داشته که مسایل و محدودیت

 کننده آنها باشندکننده و جبرانتوانند تکمیلهای آتی میپژوهش
  توان به موارد زیر اشاره کرد:که می

 کی یطیمحستیز یدار یپژوهش بر پا نیا: تحت پوشش محدوده) ۱
 جیخل یشمال در کرانه یواحدتک هایخانه(دارد  هینوع ساختمان تک

  ).عمان یایفارس و در
 هایپژوهش بر خانه نیاها: افتهی میدر تعم تیمحدود) ۲
 دارد و هیعمان تک یایفارس و در جیخل یدر کرانه شمال واحدیتک
که تا زمان انجام این پژوهش به  میاقل نیدر ا یبوم خانه ۹ تعداد

 برداری مسکونی هستند،اند و در حال بهرهحیات خود ادامه داده
 نیا هایافتهیبدان معنا است که ممکن است  نیشدند. ا دهیبرگز

  معاصر نباشد. هایبرج و هابه آپارتمان میپژوهش قابل تعم
  

  

  
 )منبع: نگارنده( نقاط قوت معماری بومی کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان در جوانب معماری پایدار )٢شکل 

  

طراحی شهری

های شهریدسترسی به زیرساخت

دسترسی به خدمات و امکانات شهری

ونقل عمومی دسترسی به حمل 

اثر جزیره گرمایی شهری

طراحی معماری

آورد الح بوممص

سرمایش غیرفعال

تهویه طبیعی

ور روزن

مصالح با حداقل محتوای ترکیبات آلی فرار

استفاده از مصالح  با کارآیی حرارتی باال

میراث و هویت فرهنگی  

حمایت از اقتصاد ملی
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  )منبع: نگارندهی عمان (ایو در فارس جیخل یدر کرانه شمال داریپا واحدیمسکن تک یطراح ستیلچک )۷جدول 
  توضیحات  فاکتور	حوزه

	اتصال شهری

آب، فاضالب، برق، تلفن، راه سواره ( موجود یشهر  یهارساختیز یلومتر یککیدر فاصله حداکثر  تیانتخاب سا	نزدیکی به زیرساخت شهری
  )متر عرض۴با حداقل 

  ونقل عمومیمتری به حداقل یک ایستگاه حمل۴۸۰دسترسی در شعاع 	ونقل عمومیحمل

 ،یمذهب هایمکان ،یگروه خدمات عموم ۵در  یو سواره به خدمات شهر  ادهیمتر) پ۴۸۰ (تا کینزد اریبس یدسترس	شهرینزدیکی به خدمات و امکانات 
  ییفروش کاال، فروش مواد غذا ،یامکانات خدمات

	سایت

  ۳/۰هایی با آلبدو کمتر از استفاده از بام سبز یا پوشش	اثرگذاری بر جزایر گرمایی شهری

	پوشش گیاهی
  از سایت، فضای سبز باشد. %۵بیش از 
  کاری باشد.فضای سبز، چمن %۵۰کمتر از 
  فضای سبز، گیاهان بومی کاشته شده باشد. %۴۵بیش از 

  انرژی

و کارکرد مصرف 
	یانرژ توزیع 

  در ساختمان یمصرف انرژ  تیرینظارت بر آن و مد یبرا یانتساب مشاور و  طرح بنا یبرا یانرژ  سازیمدل	سازی انرژیمدل
نظارت بر مصرف 

  مصرف روزانه و هشدار نگیتوریمان زاتینصب تجه	انرژی

  شویی، سیستم سرمایش؛ یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفپربازدهبرقی اصلی  زاتیتجهاستفاده از   تجهیزات پربازده

  یعیو منابع طب یآب، انرژ  نهیمصرف به یاطالعات عموم، زاتیتجه یاستفاده از تمامآموزش کاربران برای   آموزش کاربران

  داریپا میزان مصرف برق از منابع %۴۰تامین حداقل 	های پایدارانرژی	منابع انرژی اولیه
  رفعالیغ شیسرما هایاستفاده از روش

	آب

	مصرف بهینه آب

  مصرفاستفاده از شیرآالت کم
  آموزش کاربران برای مصرف بهینه آب

  مصرف روزانه آب نگیتوریمان ستمیس
  هشدار نشت آب ستمیس

	بازیافت و ذخیره
  آب باران آوریجمع ستمیس
  یفاضالب خاکستر  افتیباز

  آب کندانسورها آوریجمع

	مصالح

  تیسا یلومتر یک۲۰۰ در شعاعصالح م %۸۰تامین حداقل 	مصالح بومی
  مصالح از مصالح بازیافتی %۱۵تامین حداقل 	مصالح بازیافتی

  EPDمصالح مورد تایید 	اتیچرخه ح

	مصالح با کارایی حرارتی باال
U‐Value دیوارهای پیرامونی کمتر از یک  
U‐Value ۵/۲ها کمتر از پنجره  
U‐Value  ۶/۱بام کمتر از  

کل  %۱۰شده به میزان حداقل و استفاده مجدد از مصالح ساختمان تخریب Field	Brownهای انتخاب سایت	استفاده مجدد از مصالح
  مصالح بنا

  مصالح بنا، بازیافتی باشد %۳۰حداقل   مصالح بازیافتی

	محیط داخل

دو  ای کی یدارا یخواب و ناهارخور اتاق ،ییرای/پذمنیشامل آشپزخانه، نش یاصل یدر تمام فضاها دیساختمان با	تهویه طبیعی
  پنجره بازشو باشد.

  ی برسدداخل یفضاها %۸۰از  شینور روز به ب	نور روز
 یلآ باتیترک یمصالح با حداقل محتوا

  فرار
 یآل باتیترک %۷۰ یباال زانیخارج) با م ایداخل  طیو در تماس با مح ی(پوششی کار مصالح نازک %۳۰کمتر از 

  باشد. فرار
ارزش فرهنگی و 
	اقتصادی

  بستر پروژه اجتماعهماهنگ با فرهنگ و  ساختمان	هویت فرهنگیمیراث و 
  ی صرف شده باشد.از اقتصاد مل تیدر جهت حماهزینه پروژه  %۳۰حداقل 	حمایت از اقتصاد ملی
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