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مقدمه-1
سکونتجايیدربتوانندتااندبودهتالشدرهموارهدورهایگذشتهازهاانسان
به عبارتینگهمصونهوايیوآبشرايطگزندازراآنهاکهباشندداشته دارد.

راهکارهای و است برای خود بوده در پی تأمین آسايش حداکثری بشر از ديرباز
جهت دست انسانگوناگونی در به کار بسته است. به آسايش سنتی برایيابی

طرفی صرفه برای خود و از در منابعفراهم کردن بهترين شرايط حرارتی جويی
خود، جهت گرمايش، سرمايش و روشنايی در فضای زيستی استفاده مورد

گرايش به آسايش با بکارگیری الگوها، فرم بوده است. در تالش ها وپیوسته
که بشرفضاهای ماندگار در معماری سنتی همراه بوده است. ا است ين در حالی

به مرحله آمده، بوجود معضالت شهری و صنعتی شدن جوامع ایامروزی با
و آسايش، بلکه برای حفظ بقای خود برای تامین شرايط فقط نه که رسیده

موجودات، ناگزير اتالفجهتدرديگر محیطی،زيستو آلودگیانرژیکاهش
برای حلمطرح کردهراپايدارنام معماریبهمبحثی است. بشر، امروزه

به ايدهمعضالت و بحران آمده استفاده از روشهای بوجود های پايدارپردازی و
انرژی1های ايستااز جمله؛ سامانه کاهش مصرف که با هایروی آورده است

فسیلی همراه است.تجديدناپذير و سوخت ايستا با بهرهسامانههای گیری های
تجديدپاز انرژی به عنوانهای از عناصر خود ساختمان ذير و منابع طبیعی،

هايیگیرند. استفاده از سامانههای مختلف بهره میراهکارهای طراحی در اقلیم
... برای گرمايش ايستا، و بهره و ازمانند ديوار ترومب، فضای خورشیدی گیری
مچنین سرمايش تابشی، سرمايش از طريق تهويه و ... برای سرمايش ايستا و ه

جمله روش از در سامانهراهکارهای متنوع برای روشنايی ايستا، که -هايی است
استفاده می مدرن،دنیایمشکالتافزايشبا.[1]شوندهای ايستای امروزی

گرفته قراريافتهتوسعهکشورهایهایسیاستاولويتدرپايدارهایسامانه
کشورهای ايناجرایپیدراکنونهمنیزايرانمانندتوسعهحالدراست.

محیطیزيستاجتماعی،فرهنگی،مختلفمشکالتحلجهتدرهاسیاست
های ترازنامهدادهمطابق. [2]هستنداقتصادیپیامدهایگرفتننظردرباو

تجاری(وعمومیساختمان )خانگی،بخشسهم،1390سالدرايران،انرژی
کهبودهدرصد36برابرکشور،درانرژینهايیمصرفکلاز اهمیتاست،

بکارگیری.[3]دهدمینشانکالنسطحدرانرژیمصرفدررابخشاين
بهتوجهیقابلکمکخورشیدیغیرفعالراهبردهایهای ايستا وسامانه
ساختمان،بخشدرمصرفیانرژیاعظمبخشکند.میانرژیمصرفکاهش
تغییر و. [3]شودمیحرارتیآسايشتأمینوسرمايشوگرمايشصرف

عالوه بر اينکه باعث معاصر و ساز در دوران و اصول ساخت مصالح تحوالت در
حرارتی دربحران زيست محیطی شده است، امکان ايجاد آسايش های مختلف

روربه عدم سازگاری با محیط با مشکل به علت است. بناهایبناها را نیز رو کرده
آسايش حرارتی نیا برای تأمین زمند صرف انرژی زيادی هستند، بنابرينجديد

استفاده از سامانهدر سال جهت ايجاد آسايش حرارتیهای اخیر های ايستا
از سامانه يافته است. استفاده دوچندان قدمتیاهمیت در معماری های ايستا

در های سنتی،خانهبسیار داشته است. معماران سنتی برای ايجاد آسايش
نظ و الگوهايی شوادان و ..عناصر گرفته[4].یر؛ بادگیر و بکار که باابداع و اند

دارند. بدون ترديد بسیاری ازمفاهیم سامانه امروزی قرابت زيادی های ايستای
استفاده از سامانه نیز دارند. امروز را قابلیت استفاده در معماری راهکارها -اين

بههای سنتی، ضمن دستهای ايستا در معماری خانه حرارتیيابی آسايش
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صرفه و راستای توسعه پايدار در خانه، موجبات حرکت در جويی در منابعپايدار
را نیز فراهم کرده است. 

تحقیق-2 روش
و تحلیلی می و ترکیب سوابقروش تحقیق توصیفی واکاوی باشد و با مرور،

يافته است. برای مورد بررسی، انجام موجود در رابطه با موضوع مطالعاتی
کتابخانه از ابزارهای و میدانی بهرهگردآوری اطالعات بدينای گرفته شده است.

نظری مرتبط با موضوع، نحوه ايجاد آسايش و مبانی منظور پس از تشريح مسئله
به سامانهحرارتی در خانه های تجديدپذيرهای ايستا و انرژیهای سنتی با اتکا

(.1شکلتحلیل و تفسیر شده است)

روند انجام پژوهش در راستای رسیدن به اهداف1شکل

پیشینه تحقیق-3
مدلتعیین محدوده آسايش حرارتی در اقلیم های مختلف ازهای متفاوت با

های تأثیرگذار؛ دمای هوا،با تکیه بر مؤلفه3و مدل ترجونگ2جمله مدل اولگی
پژو نرخ لباس، موضوع هش دمای تابشی، رطوبت، جريان هوا، نرخ فعالیت و

است هايی در. همچنین برخی محققین، پژوهش[5،6]محققان بسیاری بوده
خورشیدی و بام آبیرابطه با بررسی سامانه های ايستا نظیر ديوار ترومب، فضای

... و نقش آن معماری انجام دادهو در در ايجاد شرايط حرارتی مناسب -ها
فضايی م. با بررسی الگوها، فرم[3،7]اند توانعماری سنتی، میها و ساختار

عناصر سنتی و سیستمشباهت که هايی میان های ايستای امروزی مشاهده کرد
کاهش استفاده از انرژی ناآگاهانه، دو، آگاهانه يا های تجديدناپذير وهدف هر

فسیلی میسوخت پژوهشهای از جمله يافته در رابطه با بهرهباشد. -های انجام
از سیستم معماری سنتی میهای تجديدانرژیهای ايستا وگیری در توانپذير
پژوهش وکیلی به بررسی اصول سامانه[8]نژاد و همکارانبه که های، اشاره کرد

معماری سنتی پرداخته است. زنديه و پروردی در در [9]نژادسرمايش ايستا
را بررسی به کار رفته در معماری سنتی پژوهش خود، عناصر اقلیمی و پايدار

همکارانکرده کاشان را[10]اند. فوالدی و گنبدهای دو پوسته اقلیم کويری ،
قرار داده پژوهش خود موضوع حرارتی شهبازیاند. رسولیاز منظر و الرمايی

دو پوست[11] های نواحیه ساختمان، در پژوهش خود، عملکرد بازشوهای
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  چکیده
های مختلف به دنبال آسايش حرارتی مطلوب ها و شیوهحلسال، بشر را بر آن داشته تا با ارائه راهمناطق اقلیمی و شرايط آب و هوايی متفاوت در فصول مختلف در 

های تجديدپذير و های ناشی از آن، موجب تمايل مضاعف بشر به استفاده از انرژیهای فسیلی و آلودگیبرای خود باشد. از طرفی امروزه معضالت مربوط به سوخت
توان نمود راهکارهای متنوع را در های سنتی میيجاد آسايش حرارتی شده است. با کنکاشی در ساختار فضايی و کالبدی معماری خانههای ايستا جهت اسامانه

ماری، يابی به آسايش حرارتی پايدار در معهای گرمايش و سرمايش ايستا مشاهده کرد، که ضمن دستراستا با سامانهگیری از عناصر و الگوهای معماری، همبهره
کالبدی -جويی در منابع و انرژی نیز فراهم شده است. لذا مقاله حاضر در پی آن است که با بررسی ساختار فضايیموجبات حرکت در راستای توسعه پايدار و صرفه

ی سنتی را تفسیر و تحلیل کند. روش هاهای گرمايش و سرمايش ايستا جهت آسايش حرارتی در خانههای سنتی تبريز، نحوه تجلی و کاربرد سامانهمعماری خانه
دهد، معماران سنتی گرفته شده است. نتايج تحقیق نشان می ای و میدانی بهرهباشد و برای گردآوری اطالعات از ابزارهای کتابخانهتحقیق تحلیلی و توصیفی می

اند های تجديدپذير، الگوها و راهکارهايی به کار بستهگیری بهینه از انرژیو بهرههای گرمايش و سرمايش ايستا تبريز با توجه به اقلیم منطقه و با استفاده از سامانه
گیری از انرژی خورشید را دوچندان کرده است، از اينرو نحوه که موجب آسايش حرارتی ساکنان در فصول سرد و گرم سال شده است. اقلیم سرد تبريز، اهمیت بهره

   های رو به آفتاب و استفاده از ظرفیت حرارتی خاک و مصالح در اولويت کار معماران بوده است.گیری خانه، ساخت پنجرهاستقرار و جهت
 های سنتی تبريز.های تجديدپذير، آسايش حرارتی، معماری، خانههای ايستا، انرژیسامانه :انواژگدکلی
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Abstract 
Climatic regions and different weather conditions in various seasons of a year, made humans present different solutions 
for creating the best thermal comfort they can achieve. On the other hand, today fossil fuels and their pollutions brought 
the problems which forced mankind to make use of renewable energies and passive thermal systems. With a research in 
spatial structure and the frame of traditional houses one can observe various solutions in using architectural elements and 
patterns in accordance with passive thermal and cooling; through which comfort stability in architecture will result in 
dormant development in saving the energies and resources. Thus, the present paper tries to study physical -spatial structure 
of the traditional architectural houses of Tabriz, and their application and usage in passive cooling and thermal systems 
in order to create thermal comfort in traditional houses is to be analyzed and interpreted. The research method is 
descriptive analysis and to attain information the tools of library and field survey are taken usage of. The results indicate 
that the traditional architects of Tabriz used passive thermal and cooling systems considering the climatic conditions of 
regions and using renewable energies attempted to apply some patterns and solutions which makes thermal comfort for 
the residents in the cold and warm seasons. The cold climate of Tabriz reinforces the importance of utilizing sun’s energy, 
thus the house’s place and direction, building sun-directed windows as well as using thermal capacity of the soil and 
materials was in priorities of the architects.  

Keywords: Passive Solar Systems, Renewable Energies, Thermal Comfort, Architecture, Traditional Houses of Tabriz. 
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 مقدمه -1
 سکونت جايی در بتوانند تا اندبوده تالش در همواره دور های گذشته از ها انسان
دارد. به عبارتی  نگه مصون هوايی و آب شرايط گزند از را آنها که باشند داشته

بشر از ديرباز در پی تأمین آسايش حداکثری برای خود بوده است و راهکارهای 
سنتی برای يابی به آسايش به کار بسته است. انسان گوناگونی در جهت دست

جويی در منابع فراهم کردن بهترين شرايط حرارتی برای خود و از طرفی صرفه
مورد استفاده جهت گرمايش، سرمايش و روشنايی در فضای زيستی خود، 

ها و پیوسته در تالش بوده است. گرايش به آسايش با بکارگیری الگوها، فرم
ين در حالی است که بشر فضاهای ماندگار در معماری سنتی همراه بوده است. ا

ای امروزی با صنعتی شدن جوامع شهری و معضالت بوجود آمده، به مرحله
رسیده که نه فقط برای تامین شرايط آسايش، بلکه برای حفظ بقای خود و 

 محیطی،زيست و آلودگی انرژی کاهش اتالف جهت در ديگر موجودات، ناگزير
است. بشر، امروزه برای حل  مطرح کرده را پايدار نام معماری به مبحثی

های پايدار پردازی و استفاده از روشهای بوجود آمده به ايدهمعضالت و بحران
های روی آورده است که با کاهش مصرف انرژی 1های ايستااز جمله؛ سامانه

گیری های ايستا با بهرهسامانههای فسیلی همراه است. تجديدناپذير و سوخت
ذير و منابع طبیعی، از عناصر خود ساختمان به عنوان های تجديدپاز انرژی

هايی گیرند. استفاده از سامانههای مختلف بهره میراهکارهای طراحی در اقلیم
گیری از مانند ديوار ترومب، فضای خورشیدی و ... برای گرمايش ايستا، و بهره
مچنین سرمايش تابشی، سرمايش از طريق تهويه و ... برای سرمايش ايستا و ه

-هايی است که در سامانهراهکارهای متنوع برای روشنايی ايستا، از جمله روش
 مدرن، دنیای مشکالت افزايش با .[1]شوندهای ايستای امروزی استفاده می

گرفته  قرار يافته توسعه کشورهای هایسیاست اولويت در پايدار هایسامانه
 اين اجرای پی در اکنون هم نیز ايران مانند توسعه حال در است. کشورهای

 محیطیزيست اجتماعی، فرهنگی، مختلف مشکالت حل جهت در هاسیاست
 های ترازنامهداده مطابق. [2]هستند اقتصادی پیامدهای گرفتن نظر در با و

تجاری(  و عمومی ساختمان )خانگی، بخش سهم ،1390سال  در ايران، انرژی
 اهمیت است، که بوده درصد 36 برابر کشور، در انرژی نهايی مصرف کل از

بکارگیری  .[3]دهدمی نشان کالن سطح در انرژی مصرف در را بخش اين
 به توجهی قابل کمک خورشیدی غیرفعال راهبردهای های ايستا وسامانه
 ساختمان، بخش در مصرفی انرژی اعظم بخش کند.می انرژی مصرف کاهش
تغییر و . [3]شودمی حرارتی آسايش تأمین و سرمايش و گرمايش صرف

تحوالت در مصالح و اصول ساخت و ساز در دوران معاصر عالوه بر اينکه باعث 
های مختلف زيست محیطی شده است، امکان ايجاد آسايش حرارتی در بحران

رو کرده است. بناهای بناها را نیز به علت عدم سازگاری با محیط با مشکل روربه
زمند صرف انرژی زيادی هستند، بنابرين جديد برای تأمین آسايش حرارتی نیا

های ايستا جهت ايجاد آسايش حرارتی های اخیر استفاده از سامانهدر سال
های ايستا در معماری قدمتی اهمیت دوچندان يافته است. استفاده از سامانه

های سنتی، خانه بسیار داشته است. معماران سنتی برای ايجاد آسايش در
اند که با ابداع و بکار گرفته [4].یر؛ بادگیر و شوادان و ..عناصر و الگوهايی نظ

های ايستای امروزی قرابت زيادی دارند. بدون ترديد بسیاری از مفاهیم سامانه
-اين راهکارها قابلیت استفاده در معماری امروز را نیز دارند. استفاده از سامانه

آسايش حرارتی  يابی بههای سنتی، ضمن دستهای ايستا در معماری خانه
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جويی در منابع پايدار در خانه، موجبات حرکت در راستای توسعه پايدار و صرفه
 را نیز فراهم کرده است. 

 روش تحقیق -2
باشد و با مرور، واکاوی و ترکیب سوابق روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می

مطالعاتی موجود در رابطه با موضوع مورد بررسی، انجام يافته است. برای 
گرفته شده است. بدين  ای و میدانی بهرهگردآوری اطالعات از ابزارهای کتابخانه

منظور پس از تشريح مسئله و مبانی نظری مرتبط با موضوع، نحوه ايجاد آسايش 
های تجديدپذير های ايستا و انرژیهای سنتی با اتکا به سامانهحرارتی در خانه

 (.1شکلتحلیل و تفسیر شده است)

 
 روند انجام پژوهش در راستای رسیدن به اهداف 1شکل 

 پیشینه تحقیق -3
های مختلف از های متفاوت با مدلتعیین محدوده آسايش حرارتی در اقلیم

های تأثیرگذار؛ دمای هوا، با تکیه بر مؤلفه 3و مدل ترجونگ 2جمله مدل اولگی
هش دمای تابشی، رطوبت، جريان هوا، نرخ فعالیت و نرخ لباس، موضوع پژو

هايی در . همچنین برخی محققین، پژوهش[5،6]محققان بسیاری بوده است
های ايستا نظیر ديوار ترومب، فضای خورشیدی و بام آبی رابطه با بررسی سامانه

-ها در ايجاد شرايط حرارتی مناسب در معماری انجام دادهو ... و نقش آن
توان عماری سنتی، میها و ساختار فضايی م. با بررسی الگوها، فرم[3،7]اند

های ايستای امروزی مشاهده کرد که هايی میان عناصر سنتی و سیستمشباهت
های تجديدناپذير و هدف هر دو، آگاهانه يا ناآگاهانه، کاهش استفاده از انرژی

-های انجام يافته در رابطه با بهرهباشد. از جمله پژوهشهای فسیلی میسوخت
توان پذير در معماری سنتی میهای تجديدانرژی های ايستا وگیری از سیستم
های ، اشاره کرد که به بررسی اصول سامانه[8]نژاد و همکاران به پژوهش وکیلی

در  [9]نژاد سرمايش ايستا در معماری سنتی پرداخته است. زنديه و پروردی
پژوهش خود، عناصر اقلیمی و پايدار به کار رفته در معماری سنتی را بررسی 

، گنبدهای دو پوسته اقلیم کويری کاشان را [10]اند. فوالدی و همکاران کرده
الرمايی و شهبازی اند. رسولیاز منظر حرارتی موضوع پژوهش خود قرار داده

های نواحی ه ساختمان، در پژوهش خود، عملکرد بازشوهای دو پوست[11]

3 . Terjang 

بیان مسئله

تشريح مسئله•
هدف پژوهش•
روش پژوهش•
پیشینه پژوهش•

ری  بررسی مبانی نظ

آسايش حرارتی•
سامانه های ايستا•
خانه های سنتی•

ه جمع بندی و نتیج
گیری

آسايش حرارتی در خانه های سنتی•
انه تجلی سامانه های ايستا در ساختار فضايی و کالبدی خ•

های سنتی تبريز
نتیجه گیری•
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 .[24، 23، 21،22]های معماری اقلیمی تبريز، مأخذ: بر اساس پردازش اطالعات از نگارنده؛ بر گرفته از برخی از مهمترين ويژگی 3جدول 
 کارکرد طراحی در فصول گرم و سرد هاتوضیحات و ويژگی اصول

 بنا
دی

کالب
رم 

ف
 

 –ساختمان با شکل کشیده و با نمای جنوبی بزرگتر و نمای شرقی  -
 غربی کوچکتر 

گیری بهینه از انرژی خورشید توسط نمای جنوبی و کاهش تبادل حرارتی بهره -
 از نمای شرقی و غربی.

 درونگرايی با پالن فشرده و سطح جانبی کم.توجه به  -
 حجم کلی بنا نزديک به مکعب. -

 کاهش تبادل حرارتی با بیرون، گرمايش در زمستان، سرمايش در تابستان -
 جذب انرژی خورشید در طول روز و ايجاد فضای داخلی گرم در هنگام غروب -

 های شیبدار با شیب زياد يا مسطح استفاده از سقف -
 بام مسطح برای نگهداری برف و ايجاد اليه عايق حرارتی. -
توان از دار دو اليه به عنوان عايق حرارتی و در دماهای پايین میسقف شیب -

 سقف شیبدار برای آب شدن سريع برف استفاده کرد.
 نامطلوبمحافظت ساختمان در برابر باد سرد و  - چرخش پالن و نمای ساختمان نسبت به باد سرد. -
 کاهش تبادل حرارتی با بیرون، استفاده از گرمای زمین در فصل سرد - استفاده از زيرزمین، قرارگیری بخشی از بنا در زيرزمین. -
استفاده از بازشوهای بزرگ )پنجره آفتابی( دارای سايبان در جبهه  -

 آن در تابستانجذب حداکثر تابش نور خورشید در زمستان و تابش حداقلی  - جنوبی بنا

الن
ی پ

ده
امان

س
 

 نفوذ آفتاب زمستانی تا عمق فضا و کاهش تبادل حرارتی. - غربی. –استفاده از پالن فشرده و کشیده در جهت محور شرقی  -

 و سرد سال.های گرم تعديل شرايط حرارتی فضاهای داخلی در فصل - های متصل به فضای داخلی در نمای جنوبی ساختمان.استفاده از گلخانه -

قرارگیری فضاهای گرمازا در مرکز پالن، فضاهای اصلی و  بزرگ در  -
اهمیت مثل انبارها در جبهه سرد يا جبهه غربی شمال حیاط و فضاهای کم

 پالن.

گرمايش در فصل سرد و سرمايش در فصول گرم سال، دريافت تابش مستقیم  -
 خورشید در فصل سرد

 های خارجی نسبت به حجم بنا.کاهش حجم اتاق، کاهش سطح چداره - فضاهای کوچک با ارتفاع کم در پالنها و استفاده از اتاق -
 گرم کردن فضاهای داخلی در فصول سرد -

 جلوگیری از ارتباط مستقیم هوای داخل و خارج )عايق حرارتی(. - ايجاد هشتی يا دهلیز به عنوان فضای واسطه. -

هت
ج

رار 
ستق

ا
 

جهت استقرار ساختمان با توجه به دو عنصر اقلیمی تابش آفتاب تعیین  -
 های زمستانیو وزش باد

 غربی. –استقرار بنا؛ جهت شرقی  با توجه با مطب فوق بهترين جهت -

 برداری بهینه از گرمای خورشید.بهره -
 اندازیکاهش سايه -
 محافظت در برابر بادهای سرد زمستانی. -

مان
چید

 

بناها به صورت فشرده در کنار هم )به صورت متناوب و نه چیدمان  -
 ايجاد کمترين سطح تبادل حرارتی. - رديفی پشت سر هم(.

 کاهش اتالف حرارت - ها در بین فضاها.به حداقل رساندن شبکه دسترسی -
 استفاده از نور خورشید.جلوگیری از نفوذ باد مزاحم و  - قرارگیری حیاط و فضاهای باز در جنوب و شرق بنا. -
 جلوگیری از کانالیزه شدن باد. - جلوگیری از موازی شدن معابر با جهت وزش باد. -

کاهش سطح پشت بام و جلوگیری از اتالف حرارت در زمستان و کسب حرارت  - های جندطبقهاحداث ساختمان -
 در تابستان.

هت
ج

ات
سب

 تنا
ی و

گیر
 

درجه به سمت  5/12سمت جنوب شرقی تا درجه به  5/12انحراف بنا  -
 جنوب غربی.

 استفاده از رون راسته )جهت شمال شرقی به جنوب غربی(. -
 1/1ای باشد که ضلع جنوبی با تناسبات تناسبات پالن بهتر است به گونه -

 بزرگتر از اضالع شرقی و غربی باشد. 3/1يا 
 های مربع يا مستطیلساخت حیاط -

 جذب میزان بیشتری از انرژی تابشی خورشید در زمستان  -

 قرارگیری بخش شمال در سايه و بخش جنوبی در معرض تابش آفتاب. - نشین در شمالنشین  در سمت جنوب و تابستانقرارگیری زمستان -

الح
مص

 

 کاهش تبادل حرارتی و منبع ذخیره حرارت. - استفاده از ديوارهای نسبتا قطور. -

 حايل بین گرمای خورشید و فضای داخل و مانع گرمايش ناگهانی فضا. - مصالح با ظرفیت حرارتی باال )خشت، آجر و چوب(  -
 ذخیره حرارت در زمستان و طول روز و انتقال آن به داخل در هنگام شب. -

 جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت - چینی با مصالح سنگیکرسی -

ويه
ته

 

 هوا تا حد امکان در فصول سرد به علت برودت هوا. پرهیز از تهويه -
 تعديل هوا و جلوگیری از خروج حرارت داخل به خارج. - ی کوتاهی از تابستان.نیاز کم به تهويه هوا در دوره -

 عامل مهمی در تهويه شهر. - ها به سوی بادهای مطلوب.گیری خیابانجهت -

 ايجاد تهويه طبیعی - فشرده شهر.ها و بافت نیمهعرض متوسط شريان -
 کنترل وزش با زمستانی -

 های سنتی تبريزهای ايستا و غیرفعال خورشیدی جهت ايجاد آسايش حراتی در طرح معماری خانهاستفاده از سامانه
 

 

زاده به عنوان نمونه، مورد ایسردسیر تبريز را با انتخاب خانه قدکی و گنجه
، در پژوهشی کارايی اقلیمی [12]اصل و همکاران اند. ابراهیمیمطالعه قرار داده

   اند. عنصر بالکن را بررسی کرده

 آسايش حرارتي -4
 کرد، تعريف محیط از ترضاي احساس سادگی به توان می را حرارتی آسايش
 اد(ب هوا، رطوبت هوا، حرارت ها )درجه اقلیم میکرو و پوشاک فعالیت، سطوح

 يشآسابه عبارتی  .[13]هستند حرارتی آسايش در تأثیرگذار اصلی عوامل از
 را محیط حرارتی شرايط از رضايت احساس که است ذهنی شرايطی حرارتی

های در محاسبه آسايش يا عدم آسايش حرارتی انسان، شاخص .[5]کندمی بیان
نرژی اتئوری و تجربی زيادی دخیل هستند. آسايش حرارتی انسان نتیجه تعادل 
نسان ابین سطح بدن و محیط زيست است که بر فیزيولوژی، روانشناسی و رفتار 

ظر ن آسايش حرارتی، مجموعه شرايطی است که ازدر کل،  .[14]اثرگذار هستند
 جسمی و روانی مناسب انسان است و انسان برای رسیدن به اين شرايط از

سايش گیرد. برای ايجاد آامکانات طبیعی و مصنوعی در دسترس خود، بهره می
، جسمی و ذهنی، بايستی فضای زيستی از لحاظ، عملکردی، ابعاد و اندازه

 نوان ظرفگرمايش، سرمايش و نور و روشنايی متعادل باشد و معماری به ع
تأمین  زندگی، باعث رستگاری و آرامش انسان شده و نیازهای معنوی وی را نیز

زمند کند. تأمین توامان نیازهای مادی و معنوی و ايجاد شرايط آسايش، نیا
های مطلوب يا نامطلوب باشد. تنشبرآورده شدن همزمان عوامل فوق می

يا منفی داشته  تواند بر جسم و روان انسان تأثیر مثبتحرارتی می
 (2شکل)[15]باشد

 
 برخی از مهمترين عوامل ايجاد آسايش در فضای معماری  2شکل 

 هاي ايستاسامانه -5
فراهم کردن گرمايش، سرمايش و نور و روشنايی جهت ايجاد شرايط آسايش 

تواند تأمین شود. منوط به صرف انرژی است و اين انرژی از منابع مختلفی می
های اولیه ای از انرژیدلیل ضعف طراحی، درصد قابل مالحظهامروزه بعضا به 

گردد. لذا با توجه ها میصرف گرم کردن، خنک نمودن و نور رسانی ساختمان
گونه منابع، های ناشی از استفاده اينبه محدود بودن منابع فسیلی و آلودگی

اقلیم و  جوامع انديشمند را برآن داشته تا با توجه به اصول طراحی منطبق با
بکارگیری منابع تجديدپذير، مصرف انرژی را در بناها کاهش دهند. برای اين 

های ايستا يا غیر فعال خورشیدی مورد توجه قرار گیری از سامانهمنظور، بهره
شود که نیازهای های ايستا، ساختمان طوری طراحی میگرفته است. در سامانه

به صورت طبیعی و همساز با اقلیم  هاگرمايشی و سرمايشی و نوررسانی در آن
گردد و نیاز به فعالیت تجهیزات گرمايشی و سرمايشی به حداقل تأمین می

های ايستا به عنوان منبع گرما چیز استفاده از خورشید و سامانه. [16]رسدمی
های مختلف از آن استفاده کرده جديدی نیست و هزاران سال بشر به صورت

ز مدنظر بوده استفاده سنتی از خورشید نیست و استفاده است. اما آنچه که امرو
باشد. در اين مطالعه، استفاده از از عناصر خود بنا در ايجاد شرايط آسايش می

های ايستا در معماری سنتی مدنظر است و در ادامه به بررسی و تفسیر سامانه
داخته های سنتی تبريز پرنحوه گرمايش، سرمايش و نوررسانی طبیعی در خانه

 شده است.

هاي ايستا جهت ايجاد آسايش حرارتي در طرح استفاده از سامانه -6
 هاي سنتي تبريزمعماري خانه

توان با تبريز مرکز استان آذربايجان شرقی است. آب و هوای تبريز را می
-ويژگی 1زمستانی بسیار سرد و تابستانی گرم و خشک توصیف نمود. در جدول

شهر تبريز بر اساس مطالعات اقلیمی کسمايی ارائه های اقلیمی و جغرافیايی 
 شده است.

 .[17]های اقلیمی و جغرافیايی شهر تبريزويژگی 1جدول

شرايط  شهر
 اقلیمی

طول 
 جغرافیايی

عرض 
 ارتفاع جغرافیايی

شديدا  تبريز
 معتدل-سرد

درجه و 46
 دقیقه 17

درجه و  38
 1361 دقیقه 5

علت موقعیت خاص جغرافیايی و واقع دهد شهر تبريز به مطالعات نشان می
شدن در اقلیم سرد، نسبت ساعات آسايش اقلیمی آن به ساعات عدم آسايش 

درصد است و اين يعنی برای ايجاد اقلیمی متعادل  7/17اقلیمی عددی بالغ بر 
های با شرايط فیزيولوژيک انسان بايستی انرژی مصرف شود که عالوه بر هزينه

. شرايط آب و هوايی تبريز به [18]طلبديگری میهای تخصصی دگزاف بحث
های سال برای دستیابی به آسايش حرارتی، ای است که در برخی از ماهگونه

 2. در جدول[5]عالوه بر تدابیر غیرفعال، تدابیر فعال گرمايشی نیز الزم است
 21ای از مشخصات اقلیمی ايستگاه سینوپتیک تبريز در دوره آماری خالصه
 ده است.ساله آم

 [19]ساله 21مشخصات اقلیمی ايستگاه سینوپتیک تبريز در دوره آماری  2جدول 
 میانگین سرعت باد میانگین بیشینه دما میانگین کمینه دما میانگین ساعات آفتابی تعرق -میانگین تبخیر میانگین رطوبت نسبی پارامتر
 متر بر ثانیه 3 درجه 66/12 درجه mm 5/5 8 6/7 درصد 52 مقدار

 
های سنتی شود که خانهبا مطالعه معماری سنتی تبريز اين نکته حاصل می

های طبیعی جهت براساس اقلیم بومی منطقه و استفاده حداکثری از انرژی
اند. اين در مقابله با گرما در تابستان و سرمای آزاردهنده زمستان طراحی شده

های حالی است که در بناهای امروزی تبريز با استفاده بیش از حد از انرژی
در  .[20]اندد، از اين امر مهم غافل شدهفسیلی جهت گرمايش در اقلیم سر

های معماری اقلیمی تبريز گردآوری شده برخی از مهمترين ويژگی 3جدول
 است.

آسايش

/  عوامل فرهنگی و اجتماعی ذهنی/ روانی 
رستگاری/ آرامش 

/  جسمی 
فیزيکی

...ابعاد و اندازه / عملکرد 

گرمايش

سرمايش

نور و روشنايی
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 .[24، 23، 21،22]های معماری اقلیمی تبريز، مأخذ: بر اساس پردازش اطالعات از نگارنده؛ بر گرفته از برخی از مهمترين ويژگی 3جدول 
 کارکرد طراحی در فصول گرم و سرد هاتوضیحات و ويژگی اصول

 بنا
دی

کالب
رم 

ف
 

 –ساختمان با شکل کشیده و با نمای جنوبی بزرگتر و نمای شرقی  -
 غربی کوچکتر 

گیری بهینه از انرژی خورشید توسط نمای جنوبی و کاهش تبادل حرارتی بهره -
 از نمای شرقی و غربی.

 درونگرايی با پالن فشرده و سطح جانبی کم.توجه به  -
 حجم کلی بنا نزديک به مکعب. -

 کاهش تبادل حرارتی با بیرون، گرمايش در زمستان، سرمايش در تابستان -
 جذب انرژی خورشید در طول روز و ايجاد فضای داخلی گرم در هنگام غروب -

 های شیبدار با شیب زياد يا مسطح استفاده از سقف -
 بام مسطح برای نگهداری برف و ايجاد اليه عايق حرارتی. -
توان از دار دو اليه به عنوان عايق حرارتی و در دماهای پايین میسقف شیب -

 سقف شیبدار برای آب شدن سريع برف استفاده کرد.
 نامطلوبمحافظت ساختمان در برابر باد سرد و  - چرخش پالن و نمای ساختمان نسبت به باد سرد. -
 کاهش تبادل حرارتی با بیرون، استفاده از گرمای زمین در فصل سرد - استفاده از زيرزمین، قرارگیری بخشی از بنا در زيرزمین. -
استفاده از بازشوهای بزرگ )پنجره آفتابی( دارای سايبان در جبهه  -

 آن در تابستانجذب حداکثر تابش نور خورشید در زمستان و تابش حداقلی  - جنوبی بنا

الن
ی پ

ده
امان

س
 

 نفوذ آفتاب زمستانی تا عمق فضا و کاهش تبادل حرارتی. - غربی. –استفاده از پالن فشرده و کشیده در جهت محور شرقی  -

 و سرد سال.های گرم تعديل شرايط حرارتی فضاهای داخلی در فصل - های متصل به فضای داخلی در نمای جنوبی ساختمان.استفاده از گلخانه -

قرارگیری فضاهای گرمازا در مرکز پالن، فضاهای اصلی و  بزرگ در  -
اهمیت مثل انبارها در جبهه سرد يا جبهه غربی شمال حیاط و فضاهای کم

 پالن.

گرمايش در فصل سرد و سرمايش در فصول گرم سال، دريافت تابش مستقیم  -
 خورشید در فصل سرد

 های خارجی نسبت به حجم بنا.کاهش حجم اتاق، کاهش سطح چداره - فضاهای کوچک با ارتفاع کم در پالنها و استفاده از اتاق -
 گرم کردن فضاهای داخلی در فصول سرد -

 جلوگیری از ارتباط مستقیم هوای داخل و خارج )عايق حرارتی(. - ايجاد هشتی يا دهلیز به عنوان فضای واسطه. -

هت
ج

رار 
ستق

ا
 

جهت استقرار ساختمان با توجه به دو عنصر اقلیمی تابش آفتاب تعیین  -
 های زمستانیو وزش باد

 غربی. –استقرار بنا؛ جهت شرقی  با توجه با مطب فوق بهترين جهت -

 برداری بهینه از گرمای خورشید.بهره -
 اندازیکاهش سايه -
 محافظت در برابر بادهای سرد زمستانی. -

مان
چید

 

بناها به صورت فشرده در کنار هم )به صورت متناوب و نه چیدمان  -
 ايجاد کمترين سطح تبادل حرارتی. - رديفی پشت سر هم(.

 کاهش اتالف حرارت - ها در بین فضاها.به حداقل رساندن شبکه دسترسی -
 استفاده از نور خورشید.جلوگیری از نفوذ باد مزاحم و  - قرارگیری حیاط و فضاهای باز در جنوب و شرق بنا. -
 جلوگیری از کانالیزه شدن باد. - جلوگیری از موازی شدن معابر با جهت وزش باد. -

کاهش سطح پشت بام و جلوگیری از اتالف حرارت در زمستان و کسب حرارت  - های جندطبقهاحداث ساختمان -
 در تابستان.

هت
ج

ات
سب

 تنا
ی و

گیر
 

درجه به سمت  5/12سمت جنوب شرقی تا درجه به  5/12انحراف بنا  -
 جنوب غربی.

 استفاده از رون راسته )جهت شمال شرقی به جنوب غربی(. -
 1/1ای باشد که ضلع جنوبی با تناسبات تناسبات پالن بهتر است به گونه -

 بزرگتر از اضالع شرقی و غربی باشد. 3/1يا 
 های مربع يا مستطیلساخت حیاط -

 جذب میزان بیشتری از انرژی تابشی خورشید در زمستان  -

 قرارگیری بخش شمال در سايه و بخش جنوبی در معرض تابش آفتاب. - نشین در شمالنشین  در سمت جنوب و تابستانقرارگیری زمستان -

الح
مص

 

 کاهش تبادل حرارتی و منبع ذخیره حرارت. - استفاده از ديوارهای نسبتا قطور. -

 حايل بین گرمای خورشید و فضای داخل و مانع گرمايش ناگهانی فضا. - مصالح با ظرفیت حرارتی باال )خشت، آجر و چوب(  -
 ذخیره حرارت در زمستان و طول روز و انتقال آن به داخل در هنگام شب. -

 جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت - چینی با مصالح سنگیکرسی -

ويه
ته

 

 هوا تا حد امکان در فصول سرد به علت برودت هوا. پرهیز از تهويه -
 تعديل هوا و جلوگیری از خروج حرارت داخل به خارج. - ی کوتاهی از تابستان.نیاز کم به تهويه هوا در دوره -

 عامل مهمی در تهويه شهر. - ها به سوی بادهای مطلوب.گیری خیابانجهت -

 ايجاد تهويه طبیعی - فشرده شهر.ها و بافت نیمهعرض متوسط شريان -
 کنترل وزش با زمستانی -
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متراکم و ابنیه متصل نحوه استقرار بافت  5شکل 
بهم جهت کاهش تبادل حرارتی در بافت سنتی 

 .[27]تبريز

گیری بر اساس تابش آفتاب در جهت  6شکل 
 .[27]الگوی کلی خانه مجتهدی تبريز

 فرم کلي خانه و ساماندهي پالن -6-2
دريافت  وهای سنتی تبريز جهت مقابله با سرما پالن خانهفرم کلی و ساماندهی 

یده، بهینه تابش خورشید و کاهش تبادل حرارتی به صورت فشرده و با شکل کش
 ههجبغربی کوچکتر شکل يافته است.  –با نمای جنوبی بزرگتر و نمای شرقی 

-لفص در آفتاب از استفاده و مناسب نورگیرى اقلیمى، مسائل علت به شمال
 جبهه، اين است. در بوده توجه مورد هاخانه تمامى در سال، سرد هاى

 ههاست. جب گرفته قرار هااىکله و هاطنبى جمله از زندگى اصلى فضاهاى
 تاهمی دوم درجه در دارد غرب نامناسب آفتاب به پشت اينکه به نظر غرب،
 لويتاو غربى جبهه ها،خانه بودن اىجبهه چند صورت در که اىبه گونه است

 که هبود هاانبارى و هاسردابه چون فضاهايی مخصوص بیشتر جبهه دارد. اين
 معرض در از آنجايی که اند. جبهه شرقی،گرفتهمى قرار استفاده مورد ترکم
 دهاستفا مورد هستند اىجبهه دو که هايیخانه در است، غرب نامناسب نور
 ههجب از شده، ساخته جبهه سه در هايی کهخانه در اما است؛نگرفته قرار

. جبهه شرقی بنا به علت عدم تابش نور در [25]است شده استفاده شرقى
د تواند در تابستان به عنوان يک فضای خنک مورساعات زيادی از روز می

ای ونههای سنتی تبريز به گدهی پالن خانه( سامان7شکلاستفاده قرار گیرد)
های های چنوبی و شمالی زياد و عمق فضاجبههاست که عمق فضاهای واقع در 

رد و ها و يا نواحی بسیار سشرقی و غربی کم است. فضاهای غربی برای دوره
جلوگیری  استفاده از حداکثر تهويه در بعد از ظهر )در حالی که از نور مستقیم

    .[23]رودشود( به کار میمی

 
رشید در بر اساس دريافت تابش خو الگوی کلی اولويت استقرار بنا در سايت  7شکل 

 های سنتی تبريز.خانه

های اندرونی و معمارى درونگرا و حیاط الگوى که در خانه مجتهدی تبريز،
دارد، چیدمان فضاها اطراف حیاط متناسب با اقلیم و در راستای  بیرونی

جبهه شمالی خانه زمستان نشین  گرمايش و سرمايش ايستا شکل گرفته است.
ها که عمق و مساحت و مهمترين فضای خانه يعنی طنبی و گوشواره باشدمی

                                                            
 نماسازی فضا اين است. ديوارهای حیاط سطح از باالتر که است سقفی بدون فضايی مهتابی. 1

 معموال فضا اين اند.برداشته را آن سقف که کندپیدا می شباهت ايوانی به ترتیب اين به و شودمی
 بر عالوه مهتابی مجتهدی خانه در است. مشرف باز فضای به چهارم جهت از و بسته طرف سه از

های رو به جنوب، بیشتری دارند در اين جبهه قرار دارند و بواسطه پنجره
 جنوبى نیز به شود. جبههگرمايش آن توسط تابش انرژی خورشیدی تأمین می

. يا بهارخواب خانه است 1نشین است و محل استقرار مهتابیتابستان صورت
های نشین، اين است که در جبهههای تابستاننکته قابل توجه در بسیاری از اتاق

اند و ها قرار گرفتهدرها و چنددریها و بازشوهای کامل يا نیممختلف آن پنجره
اهمیت و نقش   .[30]کندمانند يک بادگیر عمل کرده و به تهويه آن کمک می

گیری نوعی ابستان موجب شکلتابش آفتاب در زمستان و جريان هوا در ت
و اين چنین  [31]شودهای سنتی و محوطه آن میمهاجرت فصلی درون خانه

گیری از گرمای خورشید در جبهه شمالی خانه مستقر در زمستان برای بهره
ها که خنک و در سايه شوند و در تابستان به جبهه جنوبی و يا زيرزمین خانهمی

های سنتی تبريز ها در طرح معماری خانهابعاد اتاق برند. ارتفاع واست، پناه می
کوجک است که اين ويژگی در کنار استفاده از مصالح مناسب با ظرفیت حرارتی 

ها، در اکثر مواقع سال ها و توجه به تعداد و ابعاد بازشوها و پنجرهباال در جداره
ر مقايسه با موجب ارتقای آسايش حرارتی است. ابعاد و ارتفاع اتاق شاهنشین د

خور بزرگ)ارسی( به سمت جنوب در ها بزرگ است که سطح شیشهديگر اتاق
تواند موجب دريافت تابش آفتاب و ايجاد گرمايش در فصول سرد شود. آن می

تواند باال برده در تابستان و فصول گرم نیز بازوشوهای بزرگ پنجره ارسی می
ضاهای زيرزمینی نظیر سرداب شده و به يک فضای نیمه باز خنک تبديل شود. ف

های کوچک، به دلیل تبادل حرارتی کم با بیرون قابل با ارتفاع کم و پنجره
باشد. استفاده از مصالح با ظرفیت حراراتی های سرد و گرم میاستفاده در شب

باال در ساخت خانه نظیر؛ خشت و آجر و نماهای کاهگلی موجب ذخیره گرما 
 (8شکلشود.)خل در شب میدر روز و انتقال آن به دا

 

 و شکم طنبی و شاهنشین به ارسی وسیله به ديگر طرفاز ، است اندرونی حیاط به رو اينکه
   باز شده است. دريده

 های سنتی تبريزهای ايستا و غیرفعال خورشیدی جهت ايجاد آسايش حراتی در طرح معماری خانهاستفاده از سامانه
 

 

باشد که اکثرا های تاريخی تبريز میهای مورد مطالعه در اين پژوهش خانهنمونه
چرا که به علت زلزله مهیب سال باشند. متعلق به دوره قاجار و پهلوی می

ق مربوط به اواخر زنديه و اوايل دوره قاجار شهر کامال با خاک يکسان 1193
ها دارای حیاط يا حیاط مرکزی با بافتی درونگرا هستند اين خانه .[25]گرديد

باشد که همان الگوی باز و بسته میها شامل فضای باز، نیمهو سازمان فضايی آن
های مربوط به اوايل دوره قاجار از (. در خانه3شکلحیاط است) اتاق، ايوان و
رسد با دار درونگرای ايرانی تبعیت شده است، ولی به نظر میالگوی حیاط

دار و با يک جبهه )شمالی( های حیاطنزديک شدن به دوران متأخرتر، خانه
که با ها به صورتی بوده گیری خانهبا اين حال، شکل .[25]استفاده شده است

های ايستای خورشیدی، شرايط های تجديدپذير و سامانهگیری از انرژیبهره
گیری از گرمايش اقلیمی و بهره طراحیآسايش ساکنان را فراهم ساخته است. 

های سنتی شده است. آسايش حرارتی در خانه موجب و سرمايش ايستا
 بر ايستا سرمايش و خورشید حرارتی انرژی از استفاده پايه بر ايستا گرمايش

 استوار مختلف گرمايی هایجا به جايی هوا و کاهنده از استفاده پايه
های سنتی تبريز با به کارگیری الگوهای اقلیمی بومی و خانه .[8]هستند

های پاک مانند انرژی خورشیدی و تهويه طبیعی، برای استفاده از انرژی
جه عالوه بر ايجاد محیط گرمايش و سرمايش طبیعی خانه بهره برده و در نتی

 در اقلیم»های فسیلی را محدود نموده است. متعادل اقلیمی، مصرف سوخت
سرد، کاهش بار گرمايش از نظر اقتصادی و امنیت تأمین انرژی و کاهش آلودگی 

در اين راستا برای نیل به آسايش  .[3]«گیردمحیطی در اولويت قرار میزيست
های سرد سال از تدابیر فعال نیز برای گرمايش هحرارتی مطلوب، در برخی از ما

گیرد. لذا به منظور سهولت در گرمايش در مناطق سرد فضای معماری بهره می
شود و برای گرم کردن فضاها از راهکارها و الگوهای از فضاهای بزرگ اجتناب می
شود و در های طبیعی استفاده میگیری از انرژیمعماری مختلف جهت بهره

، که تدبیری فعال برای [26]برندپناه می 1گرمايشی زياد به کرسی نیاز صورت
حلی ديگر جهت گرمايش ها راهاستفاده از شومینه يا آتشدان گرمايش فضا است.

های سرد فضاها در اقلیم سرد تبريز است. با وجود آب و هوای سرد در اقلیم
سرمايش در فصول گرم از های گرمی نیز دارند و ايجاد مانند تبريز، تابستان

 توجه مورد راهکارهای در ادامه،های اقلیمی ديگر مناطق سرد است. چالش
های گرمايش و گیری از سامانهبهره جهت ساکنان و معماران سنتی تبريز،

 آرامش ساکنان و آسايش راستای در اقلیمی عوامل با مقابله سرمايش ايستا و
 .است شده ارائه

                                                            
شد. ها برای گرمايش خانه استفاده می. کرسی يا تنور و آتشدان يا شومینه در اقلیم سرد و زمستان 1

ای در زمین است که سوخت آن زغال و خاکستر يا فضوالت حیوانی چالهکرسی منقل کوچک يا 

 
های مختلف خانه سنتی در تبريز؛ خانه از پالن و کارکردای نمونه 3شکل 

  .[27]مجتهدی

 گیري خانهاستقرار و جهت  -6-1
دهی گیری، يکی از مهمترين اصول ساخت و سازماننحوه استقرار و جهت

-های سنتی جهت استفاده از منابع و انرژهای طبیعی است. جهتفضايی خانه
انی، عالوه بر اينکه ساکنان را از سرمای گیری و استقرار مناسب اجزای ساختم

دارد، از ورود بادهای نامناسب نیز زمستان و گرمای تابستان محفوظ می
گیری بناها در تبريز بر اساس تابش خورشید و عموما کند. جهتجلوگیری می

رو به جنوب با درجاتی انحراف به دو سمت شرقی و غربی معین گرديده 
که از نور خورشید به عنوان مفیدترين منبع انرژی ای (، به گونه4شکلاست)

های نشیمن و طنبی رو به بهترين بهره را ببرد و فضاهای اصلی مانند اتاق
گیری حدودا همسو با قبله و وزش باد غالب جنوب قرار گیرند. اين نوع جهت

باشد و در باشد، که از سمت شمال شرق و شرق به سمت غرب میدر تبريز می
گیری همان رون راسته است که در نامناسب و سرد است. اين جهتزمستان 

بافت شهری . [28]يابی شده استجنوب غربی جهت-راستای شمال شرقی
متراکم و بناهای متصل به هم باعث کاهش تبادل حرارتی، گرمايش در زمستان، 

د. شوها میسرمايش و تهويه در تابستان و عدم نفوذ بادهای مزاحم به داخل خانه
ايجاد احجام مکعب شکل، فشرده و متراکم بودن بناها و ايجاد ديوارهای 
 .مشترک باعث کاهش سطح بیرونی بنا و کاهش اتالف حرارتی خانه شده است

اين در حالی است که نمای جنوبی خانه بدون هیچ مزاحمتی در مجاور حیاط 
است اين ( الزم به ذکر 6و5شکلکند)شکل گرفته و تابش آفتاب را جذب می

 شکلی به بافت در بناها ارتفاع و هاگیریجهت ساماندهی،نوع همنشینی، 
 باد مطلوب دريافت در محدوديتی و مزاحمت اندازی وکه هیچگونه سايه بوده

 .[29]است نداشته وجود بناها برای نور تابش و

 
 .[21]گیری ساختمان در اقلیم سردجهت 4شکل 

دوزی بود و چارچوب مسقفی روی آن بود و بر روی آن لحاف سنگین و جاجیمی که خوب پنپه
 های لباس يا پشتی برای تکیه دادن قرار داشت. شده است قرار داشت. در پشت سرشان بقچه

هی
گیا

ش 
وش

پ
 

ستفاده از درختان سوزنی برگ و همیشه سبز در جبهه شمال غربی تا ا -
 ن در بنا برای مقابله با باد سرد.به عنوان بادشک - جنوب شرقی.

 گیری از باد تابستانی و نور خورشید در زمستانبهره - در جبهه جنوب و شرق و غرب. ريزبرگ و برگاستفاده از درختان پهن -
 برودت تبخیری - . نما رو به جنوب و سمت باد گرماستفاده از آب -
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متراکم و ابنیه متصل نحوه استقرار بافت  5شکل 
بهم جهت کاهش تبادل حرارتی در بافت سنتی 

 .[27]تبريز

گیری بر اساس تابش آفتاب در جهت  6شکل 
 .[27]الگوی کلی خانه مجتهدی تبريز

 فرم کلي خانه و ساماندهي پالن -6-2
دريافت  وهای سنتی تبريز جهت مقابله با سرما پالن خانهفرم کلی و ساماندهی 

یده، بهینه تابش خورشید و کاهش تبادل حرارتی به صورت فشرده و با شکل کش
 ههجبغربی کوچکتر شکل يافته است.  –با نمای جنوبی بزرگتر و نمای شرقی 

-لفص در آفتاب از استفاده و مناسب نورگیرى اقلیمى، مسائل علت به شمال
 جبهه، اين است. در بوده توجه مورد هاخانه تمامى در سال، سرد هاى

 ههاست. جب گرفته قرار هااىکله و هاطنبى جمله از زندگى اصلى فضاهاى
 تاهمی دوم درجه در دارد غرب نامناسب آفتاب به پشت اينکه به نظر غرب،
 لويتاو غربى جبهه ها،خانه بودن اىجبهه چند صورت در که اىبه گونه است

 که هبود هاانبارى و هاسردابه چون فضاهايی مخصوص بیشتر جبهه دارد. اين
 معرض در از آنجايی که اند. جبهه شرقی،گرفتهمى قرار استفاده مورد ترکم
 دهاستفا مورد هستند اىجبهه دو که هايیخانه در است، غرب نامناسب نور
 ههجب از شده، ساخته جبهه سه در هايی کهخانه در اما است؛نگرفته قرار

. جبهه شرقی بنا به علت عدم تابش نور در [25]است شده استفاده شرقى
د تواند در تابستان به عنوان يک فضای خنک مورساعات زيادی از روز می

ای ونههای سنتی تبريز به گدهی پالن خانه( سامان7شکلاستفاده قرار گیرد)
های های چنوبی و شمالی زياد و عمق فضاجبههاست که عمق فضاهای واقع در 

رد و ها و يا نواحی بسیار سشرقی و غربی کم است. فضاهای غربی برای دوره
جلوگیری  استفاده از حداکثر تهويه در بعد از ظهر )در حالی که از نور مستقیم

    .[23]رودشود( به کار میمی

 
رشید در بر اساس دريافت تابش خو الگوی کلی اولويت استقرار بنا در سايت  7شکل 

 های سنتی تبريز.خانه

های اندرونی و معمارى درونگرا و حیاط الگوى که در خانه مجتهدی تبريز،
دارد، چیدمان فضاها اطراف حیاط متناسب با اقلیم و در راستای  بیرونی

جبهه شمالی خانه زمستان نشین  گرمايش و سرمايش ايستا شکل گرفته است.
ها که عمق و مساحت و مهمترين فضای خانه يعنی طنبی و گوشواره باشدمی

                                                            
 نماسازی فضا اين است. ديوارهای حیاط سطح از باالتر که است سقفی بدون فضايی مهتابی. 1

 معموال فضا اين اند.برداشته را آن سقف که کندپیدا می شباهت ايوانی به ترتیب اين به و شودمی
 بر عالوه مهتابی مجتهدی خانه در است. مشرف باز فضای به چهارم جهت از و بسته طرف سه از

های رو به جنوب، بیشتری دارند در اين جبهه قرار دارند و بواسطه پنجره
 جنوبى نیز به شود. جبههگرمايش آن توسط تابش انرژی خورشیدی تأمین می

. يا بهارخواب خانه است 1نشین است و محل استقرار مهتابیتابستان صورت
های نشین، اين است که در جبهههای تابستاننکته قابل توجه در بسیاری از اتاق

اند و ها قرار گرفتهدرها و چنددریها و بازشوهای کامل يا نیممختلف آن پنجره
اهمیت و نقش   .[30]کندمانند يک بادگیر عمل کرده و به تهويه آن کمک می

گیری نوعی ابستان موجب شکلتابش آفتاب در زمستان و جريان هوا در ت
و اين چنین  [31]شودهای سنتی و محوطه آن میمهاجرت فصلی درون خانه

گیری از گرمای خورشید در جبهه شمالی خانه مستقر در زمستان برای بهره
ها که خنک و در سايه شوند و در تابستان به جبهه جنوبی و يا زيرزمین خانهمی

های سنتی تبريز ها در طرح معماری خانهابعاد اتاق برند. ارتفاع واست، پناه می
کوجک است که اين ويژگی در کنار استفاده از مصالح مناسب با ظرفیت حرارتی 

ها، در اکثر مواقع سال ها و توجه به تعداد و ابعاد بازشوها و پنجرهباال در جداره
ر مقايسه با موجب ارتقای آسايش حرارتی است. ابعاد و ارتفاع اتاق شاهنشین د

خور بزرگ)ارسی( به سمت جنوب در ها بزرگ است که سطح شیشهديگر اتاق
تواند موجب دريافت تابش آفتاب و ايجاد گرمايش در فصول سرد شود. آن می

تواند باال برده در تابستان و فصول گرم نیز بازوشوهای بزرگ پنجره ارسی می
ضاهای زيرزمینی نظیر سرداب شده و به يک فضای نیمه باز خنک تبديل شود. ف

های کوچک، به دلیل تبادل حرارتی کم با بیرون قابل با ارتفاع کم و پنجره
باشد. استفاده از مصالح با ظرفیت حراراتی های سرد و گرم میاستفاده در شب

باال در ساخت خانه نظیر؛ خشت و آجر و نماهای کاهگلی موجب ذخیره گرما 
 (8شکلشود.)خل در شب میدر روز و انتقال آن به دا

 

 و شکم طنبی و شاهنشین به ارسی وسیله به ديگر طرفاز ، است اندرونی حیاط به رو اينکه
   باز شده است. دريده
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 [27]مجتهدی تبريز استقرار فضاهای زير زمینی در خانه 15شکل 

   ديوار، بام و بازشوها  -6-4
به گرمايش  2ها با جذب مستقیمو پنجره 1ها با جذب غیر مستقیمديوارها و بام

های ساختمان به عنوان ها و بامکنند. ديوارو سرمايش فضاهای خانه کمک می
واسطه اصلی بین فضای درون و بیرون، نقش قابل توجهی در کاهش بارهای 

توانند سبب صرفه سرمايشی و گرمايشی و آسايش حرارتی ساکنان دارد و می
گل برای ساخت کاه جويی در مصرف انرژی شوند. در معماری آجر، خشت و

توانند به عنوان ، و می[33]بااليی دارند 3ديوار استفاده شده که ظرفیت حرارتی
های زمستان حرارت حايلی بین نور خورشید و فضای داخل عمل کرده و در روز

خورشید را در خود ذخیره کنند و هنگام شب اين گرما را به فضای داخل پس 
ها جذب شده و جاد شده توسط ديوارها و بامدهند. در تابستان نیز حرارت اي

شوند. کند کردن تبادل گرما و يا ذخیره مانع افزايش ناگهانی دمای داخل می
حرارت طی روز و آزاد کردن آن در طول شب، موجب ايجاد شرايط مطلوب 

شود. اغلب بناهای سنتی حرارتی و کاهش مصرف انرژی به ويژه در زمستان می
کب دارند و در طبقه زير زمین و همکف غالبا از سنگ و آجر ای مرتبريز سازه

. عالوه بر جنس [34]ها اسکلت چوبی استو خشت ساخته شده و طبقه دوم آن
ديوارها، جنس مصالح ديوارهای داخلی، اندازه و مکان پنجره و جنس شیشه از 

 های. در خانه[35]عوامل تأثیرگذار در میزان نور روز در يک ساخنمان است
گل و آجر به عنوان پرکاربردترين مصالح هستند سنتی تبريز چوب، خشت، کاه

که به سبب ظرفیت حرارتی زيادشان، باعث کاهش تبادل حراتی فضای داخلی 
جنس مصالح، ضخامت، سطح نما و  5گردد. در جدولبا محیط خارجی می

  است. های سنتی تبريز ارائه شدههای انرژی برخی از خانهبازشوها و شاخص

 [20]های سنتی تبريزهای انرژی برخی از خانهجنس مصالح، ضخامت، سطح نما و بازشوها و شاخص 5جدول

مساحت نما  خانه
 )مترمربع(

مساحت بازشو 
ضخامت ديوار  درصد بازشوها )مترمربع(

 )متر(

جنس و مقاومت 
حرارتی ديوار 

(c2w/m) 

ضريب انتقال 
حرارتی ديوار 

(c2w/m) 

قاب پنجره و ضريب 
انتقال حرارت 

(c2w/m) 

درصد 
 سايه

 درصد13 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد36 39/60 72/164 خانه قدکی
 درصد9 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد32 34/77 64/241 خانه بهنام
-خانه گنجه

 درصد14 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد27 7/53 26/195 زادهای

خانه 
 درصد8 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد21 95/21 1/104 اردوبادی

-خانه شربت
 درصد14 5 -چوبی 08/1 ./92 -خشتی ./85 درسد21 8/22 42/108 اوغلی

-استفادهاند و هنوز قابل ها پیش ساخته شدههای چوبی که سالنوجود ساختما
گر اين واقعیت است که چنانکه چوب در شرايط مناسبی استفاده شود، اند، بیان

عمر مفید آن بیشتر از مصالح بنايی است. چوب با مقاومت زياد و عايق حرارتی 
. چوب تجديدپذير، قابل [36]خوبی است و انتقال حرارتی آن خیلی کم است
اتصاالت اجرايی نسبتا ساده و استفاده در تولید انرژی و سوخت، سبک و 

خیز مصالح مناسبی آورد و برای مناطق زلزلهمحکمی را بوجود می
 تیر و مسطح عمدتاً سرد اقلیم در ها خانه بام پوشش( 16شکل.)[36]است
 می اجرا انداز دست بدون هستند پوش تیر هابام که مناطقی در است، پوش
 به برف از استفاده هدف اگر آيد. فراهم خورشید تابش بیشتر امکان تا شوند
 چنانچه و باشد مناسبی راهکار تواند می مسطح بام باشد حرارتی عايق عنوان

                                                            
1 . Direct Gain 
2 . Indirect Gain 

گیرند حرارت بیشتری در . مصالح با ظرفیت حرارتی زياد، هنگامی که در معرض حرارت قرار می 3
شود گرمای می کنند و هنگامی که منبع حرارت حذفمقايسه با ساير مصالح در خود ذخیره می

داخلی  اليه و بام خارجی اليه در موجود ساکن هوای شود انتخاب شیبدار سقف
 عمل بنا خارج و داخل فضای بین حرارتی عايق بصورت تواندمی کاذب( )سقف

 .[26]کند
ا ينماهای ساختمانی از ديگر فاکتورهای تأثیرگذار در جذب جنس و رنگ 

باشد. در مناطق سرد سعی بر آن است که سطح دفع انرژی خورشیدی می
های خارجی بناها به رنگ تیره و از جنسی باشد که جذب بااليی دارد. خانه

ستند و هسنتی تبريز عموما دارای ازاره سنگی و با نماهای آجری به رنگ تیره 
دوره  دهد، پوسته بناهایمطالعات نشان می .کنندرژی خورشیدی را جذب میان

ا اقلیم منطقه قاجاريه و اوايل دوره پهلوی اول تبريز اتالف حرارتی کمی دارند و ب
 .[20]همساز هستند

کنند... برای اطالع بیشتر از طرفیت حرارتی مصالح میذخیره شده در خود را به سرعت کمتری آزاد 
 .[33]های عملکردی آن، ر.ک: و ويژگی

 های سنتی تبريزهای ايستا و غیرفعال خورشیدی جهت ايجاد آسايش حراتی در طرح معماری خانهاستفاده از سامانه
 

 

تهويه  ساماندهی فرم و پالن خانه مجتهدی بر اساس دريافت بهینه تابش  و 8شکل 
 .[27]طبیعی

ان از ای باشد که ورودی ساختمدر مناطق سرد سازماندهی پالن بايد به گونه
رای آسايش بادها و هوای سرد زمستان در امان باشد. يکی از راهکارهای اقلیمی ب

ن در اتصال يا دهلیز و داال ورودیهای سنتی تبريز، ايجاد پیشحرارتی در خانه
ز اکند و فضاهای باز به فضای بسته است که به صورت حائل حرارتی عمل می

کند. یانتقال و نفوذ باد سرد به داخل و خروج گرما به خارج بنا جلوگیری م
ه روی بآن در امتداد و رو  هایای است که دربساختار دهلیز عموما به گونه

 (9شکلکند.)هم نیستند و اين خاصیت حائل بودن آن را تقويت می

 
فوذ در خانه مجتهدی؛ حايل حرارتی برای جلوگیری از ن دهلیز و داالن 9شکل 

 .[27]بادهای سرد زمستان

 قرار گرفتن در دل خاک    -6-3
 ل تباد کاهش راهکارهای از هايی از بنا در دل خاک، يکیقرار دادن بخش

 از کندتر زمین داخل در دما تغییرات زيرا ها است.جداره طريق از حرارتی
 برودت خاصیت از استفاده برای ديگر، طرف از گیرد؛می صورت زمین، سطح
 داخل در ساختمان کرد. ساخت احداث زمین به متصل را بنا بايد زمین،
 داشته اقلیم سرد در حرارتیآسايش  تأمین به زيادی کمک تواندمی خاک
 از گرمتر سرد، مواقع در و خنکتر گرم، مواقع در زمین داخل هوای باشد.
 و تابستان در زيرزمین فضای بودن خنکتر موجب امر اين است، زمین سطح

 زمین روی در شده ساخته فضاهای به نسبت زمستان، در آن بودن مترگر
های گرم مناسب است. سرد و تابستانهای اين سامانه در زمستان .[22]شودمی

شود، دمای زمین گرمتر از باال بودن زمان تأخیر انتقال حرارت خاک باعث می
تر در تابستان باشد و نوسانات دمای داخلی بنای دمای هوا در زمستان و خنک

استفاده از زير زمین و قرارگیری بخشی از بنا داخل . [16]زير خاک کم باشد
-اقلیمی معماران سنتی تبريز هست که نمود آن در اغلب خانه خاک، از تدابیر

 (10شکلهای سنتی تبريز قابل مشاهده است.)

 
ای از بنا در دل خاک؛ مقطع خانه مجتهدی قرارگیری قسمت عمده 10شکل 

 .[27]تبريز

های سنتی تبريز، فضاهای پراهمیتی همچون؛ در طبقه زير زمین اغلب خانه
 طريق از ايستا سرمايش اند.انبارها قرار گرفتهسرداب و آبحوضخانه، حمام، 

عوامل  اما است بوده زيرزمینی فضاهای ايجاد اصلی عوامل از زمین توده
 مختلف هایمقیاس در زيرزمینی فضاهای ايجاد در نیز ديگری متعدد عوامل

-تابستانها که بدون های سرد مانند تبريز در برخی خانهدر اقلیم .هستند موثر
نشین هستند از فضاهايی مانند حوضخانه و سرداب که در زيرزمین و در زير 

اين فضاها به عنوان يک . [32]شودنشین قرار دارند، استفاده میفضای زمستان
فضای خنک، جهت نشستن و استراحت و همچنین در حکم يخچال خانه عمل 

. گیرداستفاده قرار میکرده و جهت انبار و نگهداری برخی مواد غذايی مورد 
آن  تهويه و روشنائى و بوده باالتر سطح حیاط از متر يک حدود فضا اين سقف

شده تأمین می باالی ديوار و يا نورگیرهای سقفی هاىپنجره از طريق طريق
ها برخی از فضاهای فوق يا اصال وجود ندارند يا اينکه از است. در معدود خانه

زمین خارج شده و در طبقه همکف و اضالع ديگر محور اصلی بنا و فضای زير
-های فضاهای زير زمینی خانهها و کارکردويژگی 4در جدول اند.بنا قرار گرفته

 های سنتی تبريز تشريح شده است.

 های سنتی.ها و کارکردهای فضاهای زيرزمینی در خانهويژگی 4جدول 
 انبارآب حوضخانه حمام سرداب 

دها
رکر

 کا
ی و

يژگ
و

 

فضای استراحت و استفاده به عنوان 
نشین/ استفاده به عنوان تابستان

يخچال خانه و نگهداری اغذيه و 
مواد در حال فساد شدن/  گرمايش 
و سرمايش از طريق جرم حرارتی 

زمین و همنشینی با حوضخانه/  
سرمايش و تهويه از طريق پنجره و 

 نورگیرها ... 

بزرگ بودن و گستردگی  به علت
های قديمی در اندک فضاهای حمام

ها شاهد آن هستیم/ کارکرد چند خانه
عملکردی)عمومی و خصوصی(/ 
گرمايش و سرمايش از طريق جرم 

حرارتی زمین، آب و تن حمام /  
سرمايش و تهويه از طريق پنجره و 

 نورگیرها ...

از فضاهای اصلی و مهم خانه/ عموما واقع در 
د اصلی بنا و در جبهه شمالی و امتدا

زيرزمین/ فضای خنک کننده جهت 
استراحت و نشستن/ فضايی جهت نگهداری 
گوشت و غالت/ ايجاد گرمايش و سرمايش از 
طريق جرم حرارتی زمین و حوض آب داخل 
آن / سرمايش و تهويه از طريق پنجره و 

 نورگیرها ...

ها به انبار در خانهحضور کم آب
راحت به آب در علت دسترسی 

اقلیم سرد/ ذخیره آب/ قرارگیری 
ترين سطح در زير زمین و پايین

تراز ساختمان/  ايجاد گرمايش و 
سرمايش از طريق جرم حرارتی 

 زمین و آب داخل آن ...

بط
مرت

ير 
صو

ت
 

 
سرداب خانه سلماسی  11شکل 

 تبريز.

 
-سربینه حمام خانه سرخه  12شکل 

 ای تبريز.

  
 حوضخانه خانه مجتهدی تبريز. 13شکل 

 
انبار خانه نمايی از  آب 14شکل 

 مجتهدی تبريز.
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 [27]مجتهدی تبريز استقرار فضاهای زير زمینی در خانه 15شکل 

   ديوار، بام و بازشوها  -6-4
به گرمايش  2ها با جذب مستقیمو پنجره 1ها با جذب غیر مستقیمديوارها و بام

های ساختمان به عنوان ها و بامکنند. ديوارو سرمايش فضاهای خانه کمک می
واسطه اصلی بین فضای درون و بیرون، نقش قابل توجهی در کاهش بارهای 

توانند سبب صرفه سرمايشی و گرمايشی و آسايش حرارتی ساکنان دارد و می
گل برای ساخت کاه جويی در مصرف انرژی شوند. در معماری آجر، خشت و

توانند به عنوان ، و می[33]بااليی دارند 3ديوار استفاده شده که ظرفیت حرارتی
های زمستان حرارت حايلی بین نور خورشید و فضای داخل عمل کرده و در روز

خورشید را در خود ذخیره کنند و هنگام شب اين گرما را به فضای داخل پس 
ها جذب شده و جاد شده توسط ديوارها و بامدهند. در تابستان نیز حرارت اي

شوند. کند کردن تبادل گرما و يا ذخیره مانع افزايش ناگهانی دمای داخل می
حرارت طی روز و آزاد کردن آن در طول شب، موجب ايجاد شرايط مطلوب 

شود. اغلب بناهای سنتی حرارتی و کاهش مصرف انرژی به ويژه در زمستان می
کب دارند و در طبقه زير زمین و همکف غالبا از سنگ و آجر ای مرتبريز سازه

. عالوه بر جنس [34]ها اسکلت چوبی استو خشت ساخته شده و طبقه دوم آن
ديوارها، جنس مصالح ديوارهای داخلی، اندازه و مکان پنجره و جنس شیشه از 

 های. در خانه[35]عوامل تأثیرگذار در میزان نور روز در يک ساخنمان است
گل و آجر به عنوان پرکاربردترين مصالح هستند سنتی تبريز چوب، خشت، کاه

که به سبب ظرفیت حرارتی زيادشان، باعث کاهش تبادل حراتی فضای داخلی 
جنس مصالح، ضخامت، سطح نما و  5گردد. در جدولبا محیط خارجی می

  است. های سنتی تبريز ارائه شدههای انرژی برخی از خانهبازشوها و شاخص

 [20]های سنتی تبريزهای انرژی برخی از خانهجنس مصالح، ضخامت، سطح نما و بازشوها و شاخص 5جدول

مساحت نما  خانه
 )مترمربع(

مساحت بازشو 
ضخامت ديوار  درصد بازشوها )مترمربع(

 )متر(

جنس و مقاومت 
حرارتی ديوار 

(c2w/m) 

ضريب انتقال 
حرارتی ديوار 

(c2w/m) 

قاب پنجره و ضريب 
انتقال حرارت 

(c2w/m) 

درصد 
 سايه

 درصد13 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد36 39/60 72/164 خانه قدکی
 درصد9 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد32 34/77 64/241 خانه بهنام
-خانه گنجه

 درصد14 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد27 7/53 26/195 زادهای

خانه 
 درصد8 5 -چوبی 58/1 ./63 -خشتی ./5 درصد21 95/21 1/104 اردوبادی

-خانه شربت
 درصد14 5 -چوبی 08/1 ./92 -خشتی ./85 درسد21 8/22 42/108 اوغلی

-استفادهاند و هنوز قابل ها پیش ساخته شدههای چوبی که سالنوجود ساختما
گر اين واقعیت است که چنانکه چوب در شرايط مناسبی استفاده شود، اند، بیان

عمر مفید آن بیشتر از مصالح بنايی است. چوب با مقاومت زياد و عايق حرارتی 
. چوب تجديدپذير، قابل [36]خوبی است و انتقال حرارتی آن خیلی کم است
اتصاالت اجرايی نسبتا ساده و استفاده در تولید انرژی و سوخت، سبک و 

خیز مصالح مناسبی آورد و برای مناطق زلزلهمحکمی را بوجود می
 تیر و مسطح عمدتاً سرد اقلیم در ها خانه بام پوشش( 16شکل.)[36]است
 می اجرا انداز دست بدون هستند پوش تیر هابام که مناطقی در است، پوش
 به برف از استفاده هدف اگر آيد. فراهم خورشید تابش بیشتر امکان تا شوند
 چنانچه و باشد مناسبی راهکار تواند می مسطح بام باشد حرارتی عايق عنوان

                                                            
1 . Direct Gain 
2 . Indirect Gain 

گیرند حرارت بیشتری در . مصالح با ظرفیت حرارتی زياد، هنگامی که در معرض حرارت قرار می 3
شود گرمای می کنند و هنگامی که منبع حرارت حذفمقايسه با ساير مصالح در خود ذخیره می

داخلی  اليه و بام خارجی اليه در موجود ساکن هوای شود انتخاب شیبدار سقف
 عمل بنا خارج و داخل فضای بین حرارتی عايق بصورت تواندمی کاذب( )سقف

 .[26]کند
ا ينماهای ساختمانی از ديگر فاکتورهای تأثیرگذار در جذب جنس و رنگ 

باشد. در مناطق سرد سعی بر آن است که سطح دفع انرژی خورشیدی می
های خارجی بناها به رنگ تیره و از جنسی باشد که جذب بااليی دارد. خانه

ستند و هسنتی تبريز عموما دارای ازاره سنگی و با نماهای آجری به رنگ تیره 
دوره  دهد، پوسته بناهایمطالعات نشان می .کنندرژی خورشیدی را جذب میان

ا اقلیم منطقه قاجاريه و اوايل دوره پهلوی اول تبريز اتالف حرارتی کمی دارند و ب
 .[20]همساز هستند

کنند... برای اطالع بیشتر از طرفیت حرارتی مصالح میذخیره شده در خود را به سرعت کمتری آزاد 
 .[33]های عملکردی آن، ر.ک: و ويژگی
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 تهويه امکان ايجاد و صاف آسمان به تابش طريق از شب در حیاط شدن
 .[39]داخل فضای روزانه دمای میانگین پايین آوردن جهت عبوری

تواند موجب دريافت نور کافی وسعت فضای باز نسبت به فضای بسته می
شوند که ای انتخاب میهای سنتی فضاهای باز و بسته به گونهدر خانه شود.

مند کلیه فضاهای اصلی در ارتباط با آسمان باشند و از تابش نور خورشید بهره
های سنتی تیريز، مناسب و های اندرونی و بیرونی خانهمحل حیاط. [38]شوند

ابعاد آن متناسب بوده و بناهای جبهه جنوبی حیاط، ارتفاع کمتری دارند، 
بنابرين خورشید هم در تابستان و هم زمستان در قسمت عمده حیاط و بناهای 

-می کند و باعث گرمايش خانه در فصل سردجبهه شمالی نفوذ می
ها نیز حیاط کوچک با ويژگی اقلیمی مناطق گرم ( در برخی خانه22شکلشود.)

شود که عالوه بر وظیفه نوررسانی)پاسیو( به فضاهای اطراف، و خشک ديده می
به عنوان فضای خنک و پرسايه جهت سرمايش و استفاده در فصول گرم کاربرد 

ای بلورچیان و خانه سرخهتوان در خانه بهنام، خانه که نمونه آن را می دارد
دار عالوه بر اينکه باعث نفوذ ( خانه درونگرا و حیاط23شکلتبريز مالحضه کرد.)

نور به داخل بنا و گرمايش آن از طريق تابش انرژی خورشیدی در زمستان 
شود، در عین حال به سبب محصوريت آن، به عنوان تله سرمايی عمل کرده می

 .[8]کندتلطیف هوا و سرمايش بنا در تابستان کمک میاندازی، تهويه و و به سايه

 
های خانه مجتهدی بر اساس ساماندهی مناسب خط آسمان و حیاط 22شکل

 .[27]دريافت بهینه تابش آفتاب
 

های متنوع)اندرونی و بیرونی( جهت گرمايش و سرمايش در خانه حیاط 23شکل
 .[27]بهنام تبريز

ها پوشش سطوح نقش مؤثری در نحوه توزيع گرما در فضای حیاط دارد. حیاط
ها و سطوح آب و کاشت گیاهان بوجود به واسطه امکانی که برای ساخت باغچه

ای توانند در تأمین رطوبت نسبی و کاهش دمای هوا تأثیر عمدهآورند، میمی
يابی به شرايط سبز و نفوذپذير در حیاط، دست داشته باشند. افزايش سطوح

فضای سبز و سطوح آب در حیاط اهمیت  . [6]تر خواهد کردآسايش را ساده
زيادی در تنظیم شرايط محیطی در فصول گرم دارد. حوض آب در حیاط 

-ها، سنت شست و شو، باال بردن جذابیتهای سنتی به دلیل؛ آبیاری باغچهخانه
رطوبت هوا و کمک به رطوبت تبخیری در جهت خنکی و های بصری افزايش 

پوشش . [40]های اطراف بنا بسیار تأثیرگذار استتلطیف هوا در خرداقلیم
اندازی به حیاط و گیاهی و درختان با کاهش تابش مستقیم خورشید و سايه

نماهای بنا، و همچنین با ايجاد برودت ناشی از تبخیر آب موجود در برگ 
 ( 24شکلتوجهی در ايجاد آسايش حرارتی دارد.)ش دما تأثیر قابلدرختان و کاه

 
  سرمايش ايستا با ايجاد حوض آب و فضای سبز در حیاط خانه قدکی. 24شکل

 گیرينتیجه -7
بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها سهم قابل توجهی دارد. چراکه فراهم 

بنا منوط به کردن آسايش حرارتی مطلوب و گرمايش و سرمايش متعادل در 
های فسیلی و صرف انرژی است. قسمت اعظم اين انرژی مصرفی از سوخت

جويی در های اخیر صرفهشود. بر اين اساس طی دههتجديدناپذير تأمین می

پذير به يک چالش مهم تبديل شده های تجديدمصرف انرژی و استفاده از انرژی
اند که در هايی روی آوردهاست. در اين راستا معماران و طراحان به ساخت بنا

های ايستا و غیرفعال شود. سامانهپذير بهره برده میهای تجديدها از انرژیآن
های تأمین نیاز حرارتی ساختمان بدون خورشیدی يکی از کارامدترين روش

 ابداعی اصول با هموارههای فسیلی است. معماران سنتی استفاده از سوخت
ترين مناسب و بهترين نه در عصر خويش بوده،خويش که راهکارهايی نوآورا

 فراهم جهت را اقلیم و راهکارهای گرمايش و سرمايشی با تطبیق هایشیوه
 توجه بالذا  اند.مطرح کرده های سنتیخانه آسايش حرارتی مطلوب در کردن

های گرمايش و گیری از سامانهها و بهرهساختمان غیرفعال طراحی اهمیت به
-نساختما گرمايشی و سرمايش هایانرژی مصرف کاهش برای سرمايش ايستا

معماری  الگوهای نحوه کارکرد و اهمیت شناخت نوين، رويکردهای در ها
 در تالش کاهش مصرف انرژی و جهت تطابق با اقلیم و در بومی هایخانه

 است.  معماری ضروری در الگوهايی چنین احیای راستای
های صول گرمايش و سرمايش ايستا در خانهدر اين پژوهش تالش گرديد تا ا

سنتی تبريز تحلیل و تفسیر گردد. به دلیل شرايط خاص جغرافیايی و اقلیم 
سرد شهر تبريز، اولويت معماران سنتی تبريز ابداع راهکارها و الگوهايی بوده 
است که سرمای نفوذی به خانه را به حداقل برساند و بهترين بهره را از گرمايش 

های رو به رشید در فصول سرد ببرد. برای اين منظور به ايجاد پنجرهنور خو
جنوب، قرار دادن فضاهای اصلی در جبهه نورگیر، قرار دادن بخشی از بنا در 
دل خاک، استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زياد و ذخیره حرارت در آن و 

سرد سال به  هایآورده است. در صورت نیاز گرمايشی زياد در ماهغیره روی
اند. نکته قابل ها آتشدان يا شومینه پناه بردهساخت و استفاده از کرسی و بعد

هايی در توجه در نحوه گرمايش و سوخت کرسی و شومینه، استفاده از سوخت
ها، زغال و چوپ خشک و يا های ايستا است، چراکه سوخت آنراستای سامانه

وجود واقع شدن در اقلیم سرد و فضوالت حیوانی بوده است. شهر تبريز با 

 های سنتی تبريزهای ايستا و غیرفعال خورشیدی جهت ايجاد آسايش حراتی در طرح معماری خانهاستفاده از سامانه
 

 

های رو به جنوب که به جذب مستقیم حرارت تابش آفتاب بوسیله پنجره
ترين راه دسترسی به ، رايج[16]شودهای خورشیدی نامیده مینام پنجره

ها و بازشوهای موجود در ساختمان يکی از گرمايش خورشیدی است. پنجره
عناصر اصلی سرمايش و تهويه فضای داخل بناهای سنتی نیز است. بنابرين 
جهت قرارگیری، ترتیب و نظم بازشوها روی نقشه ساختمان عامل تعیین کننده 

جذب نور دارد. همچنین الزم است برای کنترل  در تهويه، سرمايش، گرمايش و
ها به طور دقیق طراحی نور روز در شرايط مختلف مساحت، ارتفاع و شکل پنجره

های ارسی در نمای های سنتی تبريز استفاده از پنجره. در خانه[37]شوند
-جنوبی عمومیت دارد و اين به منظور استفاده بیشتر از نور جنوب می

ها بیشتر است تا عمق ها در نمای جنوبی خانهتفاع تاج پنجره( ار17شکلباشد.)

های کوچک های بزرگ با شیشهپنجره . [38]نفوذ نور به داخل افزايش يابد
بند در کاهش شدت تشعشع تواند به عنوان تابشهای چوبی میرنگی روی قاب

های های چوبی در برخی از خانهآفتاب به داخل بنا مفید باشد. اغلب پنجره
ای به گرمايش اند که با عملکرد گلخانهسنتی تبريز به صورت مضاعف اجرا شده

کند و از انتقال سرما به داخل و گرمای داخل خانه به بیرون فضا کمک می
مندی و های ديگر بهرههای سقفی از راه( نورگیر18شکلکند.)جلوگیری می

نورگیر سقفی در زمستان استفاده از نور خورشید و تهويه فضاهای خانه است. 
ای عمل کرده و در گرمايش فضا مفید باشد و تواند به عنوان فضای گلخانهمی

 . تواند به تهويه فضاها کمک کندها نیز میدر تابستان

 
نمايی از خانه کالنتری تبريز؛ مصالح به کار رفته در  16شکل 

 .[25]بنا

 
ارسی رو به جنوب در طنبی خانه قدکی  17شکل 

 .[25]تبريز

 
ساخت پنجره مضاعف در  18شکل 

 خانه بهبودی تبريز.

  ايوان و سايبان  -6-5
 به کوران، ايجاد و مستقیم تهويه از استفاده با که است پرسايه فضايی ايوان
پر  و خالی فضاهای واسطه به متفاوت هوايی فشارهای با ايجاد مناطق دلیل

-ايوان در اين بر شود. عالوهمی دما کاهش سبب مجاورش( فضاهای و )ايوان
تفاوت زاويه . [8]است موثر فضا سرمايش در نیز دودکشی تهويه مرتفع، های

 در آفتاب تابش ازدهد که تابش آفتاب در زمستان و تابستان، اين امکان را می
( 19شکل).شود استفاده آن از زمستان در که حالی در کرد جلوگیری تابستان

بنابرين وجود ايوان و سايبان تناقضی با طراحی اقلیمی و استفاده از گرمای 
های سنتی تبريز نسبتا زياد خورشید در اقلیم سرد ندارد. عمق ايوان در خانه

 است که معموال در امتداد دو طبقه ارتفاع دارند و مانع نفوذ نور زمستانی به

ها کاربرد نشیمن ندارند و وجود آن در (. اين ايوان6شوند)جدولداخل بنا نمی
های رو به آفتاب های سنتی باعث ايجاد سايه بر روی ديوارها و پنجرهخانه
 ( 20شکلکند.)شود و به سرمايش فضاها در تابستان کمک میمی

 يزهای سنتی تبرجنوبی در برخی از خانه عمق حدودی ايوان  6جدول
 خانه سعادت ایخانه گنجه خانه قدکی خانه بهنام خانه

 متر90/1 متر35/3 متر20/3 متر30/2 عمق ايوان
الخصوص جبهه ها و علیايوان عالوه بر ضلع شمالی بناها در ديگر جبهه

باز های نیمهها دارای ايوانشود. معموال اين ضلع خانهجنوبی نیز ساخته می
گیرند و در سايه کامل هستند و در خورشید قرار نمیهستند و در معرض نور 

ها در زمستان نیز از ريزش برف و باران شوند. ايوانفصول گرم سال استفاده می
 (21شکلکند.)های چوبی جلوگیری میو پنجره به درب

 
تغییر زاويه تابش آفتاب؛ ايجاد  19شکل 

ايبان و ايجاد سايه به سرمايش بنا بوسیله س
 سبب جلوگیری از نفوذ آفتاب به داخل بنا.

 
ای زاده؛ ايوان رفیع در خانه گنجه 20شکل

 سايه در تابستان، نفوذ نور زمستان.

 
محافظ  ايوان جبهه شمالی خانه امیر نظام؛ 21شکل 

 های چوبی از گزند باران.نما و پنجره

  حیاط  -6-6
های سنتی استفاده از حیاط مرکزی الگوی بسیار کهنی در ساخت و ساز خانه

 و فرهنگی عوامل از تأثیرپذيری وجود با الگو اين گیریشکلايران بوده است. 
 بوده مختلف مناطق اقلیمی عوامل و طبیعی محیط شرايط معلول اجتماعی،

 حرارتی عملکرد حیاط، بر مختلف سطوح در خورشید تابش میزان .است
 آنها اطراف هوای دمای و سطوح دمای رفتن باال سبب است و ساختمان مؤثر

 فضاهای نتیجه در و حیاط حرارتی عملکرد بر بسیاری تأثیر که شودمی

 مناسب ابعاد دارای بايد حیاط جهت علت همین به دارد. آن اطراف سکونتی
 با سايه، به نیاز مواقع در و اندازه از بیش سايه تابش، به نیاز مواقع در، تا باشد
نداشته باشد. تأمین آسايش حرارتی  و تعديل شرايط  اندازه از بیش تابش

 طبیعی نور تأمین کرد: بیان اينگونه توانمی اقلیمی را در الگوی حیاط مرکزی
گرد و  برابر در محافظت و تهويه يجاد. اروز طول در پیرامونی فضاهای برای
 فضای درون در هااقلیمیخرده ساکنین. ايجاد برای محرمیت ايجاد. غبار

 ايجاد و روز طول در حیاط محیط بیرونی. گرم شدن در آسايش جهت زيستی
سرد  .پیرامونی هایجداره حرارتی افت جهت هواکشی. تهويه از استفاده امکان
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 تهويه امکان ايجاد و صاف آسمان به تابش طريق از شب در حیاط شدن
 .[39]داخل فضای روزانه دمای میانگین پايین آوردن جهت عبوری

تواند موجب دريافت نور کافی وسعت فضای باز نسبت به فضای بسته می
شوند که ای انتخاب میهای سنتی فضاهای باز و بسته به گونهدر خانه شود.

مند کلیه فضاهای اصلی در ارتباط با آسمان باشند و از تابش نور خورشید بهره
های سنتی تیريز، مناسب و های اندرونی و بیرونی خانهمحل حیاط. [38]شوند

ابعاد آن متناسب بوده و بناهای جبهه جنوبی حیاط، ارتفاع کمتری دارند، 
بنابرين خورشید هم در تابستان و هم زمستان در قسمت عمده حیاط و بناهای 

-می کند و باعث گرمايش خانه در فصل سردجبهه شمالی نفوذ می
ها نیز حیاط کوچک با ويژگی اقلیمی مناطق گرم ( در برخی خانه22شکلشود.)

شود که عالوه بر وظیفه نوررسانی)پاسیو( به فضاهای اطراف، و خشک ديده می
به عنوان فضای خنک و پرسايه جهت سرمايش و استفاده در فصول گرم کاربرد 

ای بلورچیان و خانه سرخهتوان در خانه بهنام، خانه که نمونه آن را می دارد
دار عالوه بر اينکه باعث نفوذ ( خانه درونگرا و حیاط23شکلتبريز مالحضه کرد.)

نور به داخل بنا و گرمايش آن از طريق تابش انرژی خورشیدی در زمستان 
شود، در عین حال به سبب محصوريت آن، به عنوان تله سرمايی عمل کرده می

 .[8]کندتلطیف هوا و سرمايش بنا در تابستان کمک میاندازی، تهويه و و به سايه

 
های خانه مجتهدی بر اساس ساماندهی مناسب خط آسمان و حیاط 22شکل

 .[27]دريافت بهینه تابش آفتاب
 

های متنوع)اندرونی و بیرونی( جهت گرمايش و سرمايش در خانه حیاط 23شکل
 .[27]بهنام تبريز

ها پوشش سطوح نقش مؤثری در نحوه توزيع گرما در فضای حیاط دارد. حیاط
ها و سطوح آب و کاشت گیاهان بوجود به واسطه امکانی که برای ساخت باغچه

ای توانند در تأمین رطوبت نسبی و کاهش دمای هوا تأثیر عمدهآورند، میمی
يابی به شرايط سبز و نفوذپذير در حیاط، دست داشته باشند. افزايش سطوح

فضای سبز و سطوح آب در حیاط اهمیت  . [6]تر خواهد کردآسايش را ساده
زيادی در تنظیم شرايط محیطی در فصول گرم دارد. حوض آب در حیاط 

-ها، سنت شست و شو، باال بردن جذابیتهای سنتی به دلیل؛ آبیاری باغچهخانه
رطوبت هوا و کمک به رطوبت تبخیری در جهت خنکی و های بصری افزايش 

پوشش . [40]های اطراف بنا بسیار تأثیرگذار استتلطیف هوا در خرداقلیم
اندازی به حیاط و گیاهی و درختان با کاهش تابش مستقیم خورشید و سايه

نماهای بنا، و همچنین با ايجاد برودت ناشی از تبخیر آب موجود در برگ 
 ( 24شکلتوجهی در ايجاد آسايش حرارتی دارد.)ش دما تأثیر قابلدرختان و کاه

 
  سرمايش ايستا با ايجاد حوض آب و فضای سبز در حیاط خانه قدکی. 24شکل

 گیرينتیجه -7
بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها سهم قابل توجهی دارد. چراکه فراهم 

بنا منوط به کردن آسايش حرارتی مطلوب و گرمايش و سرمايش متعادل در 
های فسیلی و صرف انرژی است. قسمت اعظم اين انرژی مصرفی از سوخت

جويی در های اخیر صرفهشود. بر اين اساس طی دههتجديدناپذير تأمین می

پذير به يک چالش مهم تبديل شده های تجديدمصرف انرژی و استفاده از انرژی
اند که در هايی روی آوردهاست. در اين راستا معماران و طراحان به ساخت بنا

های ايستا و غیرفعال شود. سامانهپذير بهره برده میهای تجديدها از انرژیآن
های تأمین نیاز حرارتی ساختمان بدون خورشیدی يکی از کارامدترين روش

 ابداعی اصول با هموارههای فسیلی است. معماران سنتی استفاده از سوخت
ترين مناسب و بهترين نه در عصر خويش بوده،خويش که راهکارهايی نوآورا

 فراهم جهت را اقلیم و راهکارهای گرمايش و سرمايشی با تطبیق هایشیوه
 توجه بالذا  اند.مطرح کرده های سنتیخانه آسايش حرارتی مطلوب در کردن

های گرمايش و گیری از سامانهها و بهرهساختمان غیرفعال طراحی اهمیت به
-نساختما گرمايشی و سرمايش هایانرژی مصرف کاهش برای سرمايش ايستا

معماری  الگوهای نحوه کارکرد و اهمیت شناخت نوين، رويکردهای در ها
 در تالش کاهش مصرف انرژی و جهت تطابق با اقلیم و در بومی هایخانه

 است.  معماری ضروری در الگوهايی چنین احیای راستای
های صول گرمايش و سرمايش ايستا در خانهدر اين پژوهش تالش گرديد تا ا

سنتی تبريز تحلیل و تفسیر گردد. به دلیل شرايط خاص جغرافیايی و اقلیم 
سرد شهر تبريز، اولويت معماران سنتی تبريز ابداع راهکارها و الگوهايی بوده 
است که سرمای نفوذی به خانه را به حداقل برساند و بهترين بهره را از گرمايش 

های رو به رشید در فصول سرد ببرد. برای اين منظور به ايجاد پنجرهنور خو
جنوب، قرار دادن فضاهای اصلی در جبهه نورگیر، قرار دادن بخشی از بنا در 
دل خاک، استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زياد و ذخیره حرارت در آن و 

سرد سال به  هایآورده است. در صورت نیاز گرمايشی زياد در ماهغیره روی
اند. نکته قابل ها آتشدان يا شومینه پناه بردهساخت و استفاده از کرسی و بعد

هايی در توجه در نحوه گرمايش و سوخت کرسی و شومینه، استفاده از سوخت
ها، زغال و چوپ خشک و يا های ايستا است، چراکه سوخت آنراستای سامانه

وجود واقع شدن در اقلیم سرد و فضوالت حیوانی بوده است. شهر تبريز با 
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-شمیرانی، نقش عناصر طبیعت در خانهمفیدیبصیر،. ف. حبیب، و م. افشارین.  [40]
 .1396، 46، شماره نشريه مديريت شهریهای بومی يزد. 

 
 

 های سنتی تبريزهای ايستا و غیرفعال خورشیدی جهت ايجاد آسايش حراتی در طرح معماری خانهاستفاده از سامانه
 

 

ها به سرمايش و گر نیاز خانههای نسبتا گرمی دارد و اين نشانخشک، تابستان
های محصور تهويه است. معماران سنتی با ارائه راهکارها و الگوهايی نظیر؛ حیاط

-پرسايه، فضای سبز و حوض آب، فضاهای زيرزمینی، ايوان و سايبان، تابستان
ه، با کاهش دما و جريان باد به سرمايش ايستای خانه کمک ها و غیرنشین
 اند. کرده

 عراجم -8
 معماران. برای طراحی رويکردهای روشنايی: سرمايش، گرمايش، ل، نربرت، [1] 

تبريز،  اسالمی هنر دانشگاه آذری، تبريز: نژاد و رحمانمحمدعلی کی ترجمه:
1385. 

 اساس بر سبز بام سامانه توسعهديزجی ، کشتکارقالتی،. م. انصاری، و س. نازیا. [2]
 .1389، 6، سال چهارم، شماره نشريه هويت شهرايران.  در پايدار توسعه معیارهای

 هایساختمان جدار حرارتی بهسازین. ابوالحسنی،. ب. محمدکاری، و ر. فیاض،  [3]
دوفصلنامه ترومب،  ديوار هایويژگی از گیریبهره با در ايران سرد اقلیم در موجود

 .1394، 8، شماره مطالعات معماری ايران
[4] F. Mehdizadeh Seraj. Using Natural Resources for Ventilation: Teh 

Applicaticn of Bodgirs in Preservation. APT Bulletin. Vol. 4, NO. 4, 
pp: 39-46. 2008. 

 شهر برای حرارتی آسايش زمانی محدودة تعیینجباری، حیدری، و ش. غفاریش.  [5]
 .1389، 4، دوره ده، شماره مهندسی مکانیک مدرستبريز. 

گذاری در قطعات مسکونی بیگلو، الگوی پیشنهادی برای تودهرضازاده، و ع. آقاجانر.  [6]
های مسکونی با معیار گذاری در بلوکرديفی؛ بررسی تطبیقی دو الگوی توده

، 7، شمارههنر، نامه معماری و شهرسازیدو فصلنامه دانشگاه آسايش حرارتی. 
1390. 

، شماره 21، دورهمجله صفهب، ديوار جديد گرمايش و سرمايش طبیعی. -قیابکلوز.  [7]
55 ،1390. 

 سرمايش هایسامانه اصولشمیرانی، سراج، و م. مفیدینژاد،. ف. مهديزادهر. وکیلی [8]
 علمی انجمن پژوهشی -علمی نشريهايران.  سنتی معماری عناصر در ايستا

 1392، 5، شماره ايران شهرسازی و معماری
ايران.  مسکونی معماری در آن مفاهیم و پايدار توسعهنژاد، زنديه، و س. پروردیم.  [9]

 .1389، 130، سال بیست و نهم، شماره فصلنامه مسکن و محیط روستا
فوالدی،. م. طاهباز، و ح. ماجدی، گنبد دو پوسته از منظر عملکرد حرارتی در و.  [10]

، 2، سال چهارم، شماره های معماری اسالمینشريه پژوهشاقلیم کويری کاشان. 
1395. 

-الرمايی.، ی. شهبازی. بررسی عملکرد بازشوهای دوپوسته در ساختمانم. رسولی [11]
زاده اینمونه موردی: خانه قدکی و خانه گنجههای سنتی نواحی سردسیری ايران؛ 

، 9. شمارهپژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران-نشريه علمیدر تبريز. 
1394. 

ولیلی. عنصر بالکن و کارايی اقلیمی آن در اصل،. ر. کالنتر. و ا. حاجیح. ابراهیمی [12]
مقررات ملی  های مسکونی شهر تبريز بر اساس ضوابط ارائه شدهساختمان

 . 1396، 2، دوره نوزده، شمارهعلوم و تکنولوژی محیط زيستساختمان. نشريه 
 خرد بر هاساختمان ارتفاع تاثیر و حرارتی آسايشزاده، و همکاران، ر. منشی [13]

 میدان تهران)حدفاصل شهرداری خیابان موردی نمونه شهری فضاهای اقلیم
 . 1392، 20، شماره محیطفصلنامه آمايش قدس(.  میدان تا تجريش

 با انسان حرارتی آسايش ارزيابیقالهری،. ف. میوانه، و ف. شاکری، فالحغ.  [14]
 مجلهکردستان.  استان موردی: مطالعه حرارتی، اقلیم جهانی شاخص از استفاده
 بهداشت علمی انجمن پژوهشی علمی ی فصلنامه زيست، محیط و سالمت
 .1394، 3، شماره ايران محیط

. های سبز؛ راهنمای معماران پايدارساختمانم. بور،. پ. موسل، و م. سکوآرز.  [15]
 .1394ترجمه: مهدی اخترکاوان، سلوا فالحی و مونا محتاج. تهران: انتشارات کلهر، 

. چاپ دوم، )تنظیم شرايط محیطی(2مبانی فیزيک ساختمانالف، -قیابکلوز.  [16]
 .1390تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. 

. تهران: های مسکونیبندی اقلیمی ايران؛ مسکن و محیطپهنهم. کسمايی.  [17]
 .1372انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 

 اقلیمی آسايش زمانی تحلیل و برآوردرحیمی، و م. احمدی، محمود، قويدلی.  [18]
 .1392، 3، شماره نشريه جغرافیا و توسعهتبريز.  شهر

تعرق مرجع بر مبنای تحلیل -باغی و همکاران. محاسبه تبخیرکوچهم. حامی [19]
. 26. جلدنشريه دانش آب و خاکآماری دمای هوا )مطالعه موردی: منطقه تبريز(. 

 .1395، 2/4شماره
های بیرونی بناهای سینگری، و س. عبدلی ناصر، مقايسه تطبیقی پوستهم.  [20]

. نشريه مطالعات ا رويکرد پايداریمسکونی در بافت سنتی و مدرن شهر تبريز ب
 .1391، 7، شماره شهر ايرانی اسالمی

 .1384. تهران: نشر خاک. اقلیم و معماریم. کسمايی، مرتضی.  [21]
اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ايران با رويکرد م. طاهباز، و ش. جلیلیان،  [22]

 .1387بهشتی. ، تهران: انتشارات دانشگاه شهید به معماری مسجد
ش. شقاقی، و م مفیدی. رابطه توسعه پايدار و طراحی اقلیمی بناهای منطقه سرد  [23]

، 3. شمارهنشريه علوم و تکنولوژی محیط زيستو خشک)مورد مطالعاتی تبريز(. 
1387. 

. اصفهان: بندی و راهنمای طراحی اقلیمی استان آذربايجان شرقیپهنهم. کسمايی.  [24]
 .1384نشرخاک، 

. جلد اول، مؤسسه تألیف، ترجمه های قديمی تبريزخانهنژاد، و م. شیرازی. کیم.  [25]
 .1389، دانشگاه هنر اسالمی تبريز. «متن»و نشر آثار هنری

. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ايرانقباديان، و.  [26]
 .1387تهران. 

اطالعات ارائه شده به سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری تبريز.  [27]
 .1394. نگارنده

 و اسالمی طب در انسان سالمت در باد نقشنژاد،. م. ربانی، و ط. ترابی، حمزهم.  [28]
فصلنامه علمی پژوهشی ايران.  سنتی هایشهر ساختار و يابیمکان در آن تأثیر

 .1394 ،5-1، شماره نقش جهان
داری و حقوق همسايگی در اخالق همسايهاوغانی، زادهاوغانی، و ا. ولیزادهم. ولی [29]

، 86، شماره نشريه مهندسی فرهنگینظام معماری و شهرسازی اسالمی ايران. 
1394. 

های طراحی اقلیمی متناسب با باد رنجبر،. م. پورجعفر، و ک. خلیجی، خالقیتا.  [30]
 .1389، 13، سال هفتم، شماره نشريه باغ نظرشهر. در بافت قديم بو

ايران.  سنتی هایخانه در حیاط انواع گیریشکل در جغرافیا نقشزاده. سلطانح.  [31]
 .1390: 75، شماره های جغرافیای انسانیپژوهش

 . تهران:درونگرا شناسیگونه ايرانی مسکونی معماری با آشنايی معماريان،غ.  [32]
 .1387دانش.  سروش انتشارات

محمد. مطالعه رفتار حرارتی مصالح رايج در ساخت ديوار؛ مطالعه موردی: ش.  [33]
 .1392، 1، شماره 18، دورهنشريه هنرهای زيباهای مسکونی شهر تهران. ساختمان

های معماری سنتی تبريز برای ساخت و ساز ايمن پس از کبیرصابر، رهیافتم.  [34]
نامه های قاجاری. های چوبی در معماری خانهموردی: کاربست کالفزلزله؛ مطالعه 

 .1392، 11. شماره معماری و شهرسازی)دانشگاه هنر(
[35]  CIBSE. Daylighting and window design. London: Author. 1999. 

آورد. های مناسب در استفاده از مصالح بومس. ويسه، و همکاران. ارائه روش [36]
 .1388، 126، شماره مسکن و محیط روستافصلنامه 

ها به منظور دستیابی به میزان نور ا. احدی و همکاران. طراحی صحیح پنچره [37]
 .1395، 25. شمارههويت شهرهای آپارتمانی شهر تهران. نشريه مناسب در خانه

های طاهباز، و همکاران. تأثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانهم.  [38]
 .1394، 15، شماره نشريه معماری و شهرسازی آرمانشهرسنتی. 

 با دزفول سنتی مسکن در مرکزی حیاط بهینه الگوی تعیینتابان، و همکاران. م.  [39]
، سال دهم، نشريه باغ نظر حیاط. مختلف سطوح دريافتی سايه تحلیل بر تکیه

 1392، 27شماره 
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  اوغانی، ناصر موحدیزادهمحمدباقر ولی
 

 

-شمیرانی، نقش عناصر طبیعت در خانهمفیدیبصیر،. ف. حبیب، و م. افشارین.  [40]
 .1396، 46، شماره نشريه مديريت شهریهای بومی يزد. 

 
 




