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کاربرد مؤلفههای اقلیمی و محیطی در مکانیابی و طراحی هتل کوهستانی
شهرستان گرمی ،استان اردبیل
وحيد صفريان زنگير ،1رئوف مصطفي زاده ،*2مهدي قنبري

قنبرلو3

تاريخ دريافت 96/1/18 :تاريخ پذيرش 96/8/10 :

چکیده
حفظ محيطزيست ،نياز نسلهاي آينده و همچنين بهرهگيري از انرژيهاي رايگان ،به يک الزام تبديل
شده و در اکثر علوم و فنون نيز مفهوم پايداري پيدا کرده است .توسعه پايدار و به طبع آن معماري
پايدار و سازگاري توسعه سکونتگاهي با بستر و محيط طبيعي پيرامون خود بسيار مورد توجه قرار
گرفته است .بنابراين هدف از پژوهش حاضر ،تأثير عوامل اقليمي و محيطي در مکانيابي و طراحي
هتل کوهستاني شهرستان گرمي ميباشد .در اين پژوهش مؤلفههاي اقليمي و محيطزيستي در
طراحي و مکانيابي هتل اقامتي کوهستاني با رويکرد معماري پايدار در شهرستان گرمي مورد نظر قرار
گرفته است .حفظ محيطزيست ،صرفهجويي در منابع تجديدناپذير فسيلي ،نياز به بهرهمندي از
انرژيهاي تجديدپذير و پاك (انرژي خورشيدي) و استفاده از تهويه طبيعي بهمنظور سرمايش مدنظر
قرار گرفته است .در اين راستا دادههاي اقليمي منطقه مورد مطالعه در دوره آماري  2004تا  2014از
اداره آب و هواشناسي شهرستان گرمي اخذ گرديد .در نهايت با ارزيابي عوامل اقليمي ،توپوگرافي،
وضعيت اجتماعي و فرهنگي ،طراحي زيست اقليمي انجام گرديد .براساس نتايج حاصل از دادههاي
اقليمي ،جهت انتخاب سايت و مکانيابي مناسب براي طراحي هتل کوهستاني ،مشاهده شد که
بيشترين ميانگين دماي هوا مربوط به فصل تابستان با مقدار  25/6درجه سانتيگراد ،و بارندگي
ماهانه ،رطوبت نسبي و يخبندان منطقه با بيشترين مقدار مربوط به فصل زمستان ميباشد .همچنين
سمت باد غالب در اکثر ماههاي سال از سمت شمالشرقي بوده است .همچنين بايد سعي شود که
ضمن جلوگيري از اثر سايهاندازي ساختمانها بر روي هم ،خيابانها و پيادهروهايي با پهناي متوسط و
خالف جهت باد ايجاد شود .عالوه بر اين ،ساختمانها و همچنين هتل در اقليم مورد مطالعه بايد بر
روي شيبهاي رو به جنوب ساخته شود ،تا حداکثر تابش آفتاب را در زمستان دريافت نمايند.
واژههای کلیدی :اقليم سرد ،طراحي منظره ،معماري پايدار ،شهرستان گرمي

 - 1دانشآموخته کارشناسيارشد آب و هواشناسي کاربردي ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه محقق اردبيلي،
safariyan.vahid@gmail.com
 - 2نويسنده مسئول  :استاديار گروه آموزشي منابع طبيعي ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه محقق اردبيلي .صندوق پستي ،179
تلفنraoofmostafazadeh@uma.ac.ir +989144815743 :
 - 3دانشآموخته کارشناسيارشد رشته معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي خلخال
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مقدمه
به طبيعت يکي از اصول پويا در معماري سنتي
ايران محسوب ميشود که مصالح و مواد سازنده
آن از دامن طبيعت محيطزيست بهدست آمده
است .سپس طراحي آن بهگونهاي است که با
اقليم محل بيشترين سازگاري را داشته و
کمترين تحميل و تخريب را چه براي
محيطزيست و يا خود بنا بهوجود ميآورد ،به
اين ترتيب هم از نظر مصرف انرژي گرمايي و
سرمايي صرفهجويي کرده و هم بيشترين بهره را
از انرژيهاي طبيعي برده است ( .)1در معماري
پايدار ،تغييراتي که با توجه به معيارهاي زيست
اقليمي و پايداري پديد ميآيند ،هر روز اهميت
بيشتري مييابند .پايداري در معماري را
ميتوان به تصور و طراحي ساخت و سازهاي
آينده از طريق پايداري فيزيکي ساختمان،
پايداري و حفظ منابع انرژي تعبير نمود (.)14
بهعبارتي ميتوان پايداري را الگوي در نظر گرفت
که در آن منابع و مصالح در دسترس ،با کارايي
بيشتري بهکار گرفته شوند ( .)21عرف طراحي
ساختمانها در طول زمان از مسدود کردن
محيط خارج ،براي حفاظت از فضاهاي داخل و
انرژيهاي طبيعي در طراحي بناها تغيير پيدا
نموده است ،بهعنوان مثال ميتوان به استفاده
مجدد ژاپنيها از رخبامهاي عميق و دريچههاي
شوجي که از شيشه مخصوص ساخته شده است
اشاره نمود که هر دو از شيوههاي معماري سنتي
ژاپن است که با اقليم آن مناطق تناسب دارد.
اجراي شيوههاي معماري سنتي را نميتوان به
آساني يا به شکل جبري براي مردمي که به
روابط منطقي موجود در محيطزيست ،يا به
زندگي در ساختمانهاي بلند مرتبه وابستگي

داشتهاند ،بهکار گرفت ( .)18بنابراين يکي از
مهمترين عوامل مؤثر در طراحي شهرها ،اقليم
ميباشد ،آنچنان که تأثير آن در تمام تاروپود
بافت شهري و حتي تک تک بناها و عناصر
معماري داخلي فضاها ديده ميشود ( .)20در
ايران معماري بناها و شهرها در اقليم گرم و
خشک يکي از بارزترين و مشخصترين نمودهاي
تأثير اقليم بر فرمگيري و شکلگيري شهر و
بناهاست و ميتوان زيباترين و هنرمندانهترين
طراحيهاي ايراني را در پهنه وسيع اين اقليم
مشاهده نمود ( .)7صنعت گردشگري در اقتصاد
جهاني نقش تعيين کنندهاي پيدا کرده است و
بخش عمدهاي از درآمدهاي هر کشوري از اين
صنعت به دست ميآيد ،در ايران هم مانند ديگر
کشورها فراهم کردن بسترهاي الزم از نيازهاي
اصلي ،ايجاد درآمد از اين صنعت گردشگري
ميباشد ( .)3همچنين هتلها يکي از ارکان
صنعت گردشگري هستند که خدمات فراواني را
ارائه ميدهند لذا توسعه صنعت هتلداري
ميتواند بر رشد و توسعه صنعت گردشگري
کشور ،نقش بهسزايي داشته باشد ( .)10خدايي
و همکاران ( )11در تحقيقي به تعيين عوامل
مؤثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استان
اردبيل پرداختند ،و به اين نتيجه رسيدند که
افزايش تعداد شهر بازي در پاركها و مناطق
ديدني ،توجه بيشتر به راههايي که استانهاي
تهران ،مازندران ،گيالن و آذربايجان شرقي را به
استان اردبيل متصل ميکند ،داشته است.
همچنين ايجاد مراکز عرضهاي غذاهاي متنوع
محلي ،و افزايش درآمد حاصل از گردشگري در
استان نيز با اعمال مديريتهاي صحيح نيز
امکانپذير است .در پژوهشي راهبردهاي مناسب
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براي توسعه گردشگري درياچه شورابيل ،توسط
پاشازاده و خداکرمي ( )15مورد مطالعه قرار
گرفت ،و بيان نمودند که درياچه شورابيل داراي
جاذبههاي متنوع طبيعي و مصنوعي همچون
امکانات قايقراني ،باغ وحش ،شهر بازي ،پيست
دو و ميداني است ،که نشان از توان باالي اين
درياچه براي تبديل شدن به منطقه نمونه
گردشگري در سطح منطقه ميباشد .جمالي ()8
در پژوهشي به ضرورت تجديدنظر در منابع
انرژي و جايگزيني انرژيهاي نو در معماري و
رابطه آن با محيطزيست پرداخته است ،و به اين
نتيجه رسيد که بهرهگيري از انرژيهاي طبيعي،
پاك و معماري هماهنگ با طبيعت و بهرهگيري
صحيح از منابع و عوامل اقليمي توانسته
وابستگي بخش خانگي و تجاري را به مصرف
انرژي کاهش دهد و نيز از آلودگي محيطزيست
جلوگيري نمايد .بنابراين در کليه مراحل
شکلگيري يک ساختمان ،بايد مسئلهي
صرفهجويي انرژي و بهينهسازي آن و همچنين
استفاده از انرژيهاي پاك نظير انرژي
خورشيدي ،باد و آب در طراحي ساخت و
نگهداري مورد توجه قرار گيرد تا ساختمانهايي
با کيفيت باال و کم مصرف از نظر انرژي و
تمهيدات آسايش رواني را نيز فراهم نمايد.
رضايي ( )19ويژگيهاي معماري بومي روستايي
در استانهاي ايالم ،کرمانشاه و کردستان ،را
مورد ارزيابي قرار داد و نتايج ايشان نشان داد،
که اشتراك در معماري اين مناطق شامل ،عناصر
و عوامل بناهاي مسکوني روستاهاي استانهاي
مذکور ميباشد .همچنين ،رضايي و وثيق ()17
ضمن معرفي معماري بومي روستايي سرد
کوهستاني غرب کشور ،تعدادي از بناهاي

مسکوني از روستاهاي مختلف منطقه مذکور را
انتخاب و به تحليل آنها از ديدگاه پايداري،
اقليمي ،فرهنگي و معيشتي پرداختند .در نتيجه
يکي از اولين پارامترهاي الزم جهت توسعه
صنعت معماري ،ايجاد و توسعه فضاها و
تأسيسات اقامتي توريستي است .همچنين استان
اردبيل ،عليرغم دارا بودن پتانسيل بسيار خوب
در جذب توريست و گردشگر در سطح جهاني،
در زمينه فضاهاي اقامتي چه از نظر کميت و چه
از نظر کيفيت با مشکالت بسيار بااليي روبرو
است .لذا با توجه به موارد مهم ذکر شده ،عواملي
نظير کاهش طول عمر منابع انرژي فسيلي در
کنار عواملي مانند افزايش جمعيت و رشد
اقتصادي ،افزايش آلودگي هوا و محيطزيست و
لزوم استفاده از منابع انرژيهاي نو و تجديدپذير
با توجه به توجيه اقتصادي آنها در طراحي هتل
در شهرستان گرمي نيز ضروري به نظر ميرسد
(16و  .)13امروزه اهميت و ضرورت توجه به
شرايط اقليمي در طراحي و ساخت همه
ساختمانها حائز اهميت ميباشد ،بنابراين
ساختمانهاي هماهنگ با اقليم و يا
ساختمانهاي با طراحي اقليمي از نظر آسايش
حرارتي انسان کيفيت بهتري دارند .همچنين
شرايط محيطي اينگونه ساختمانها مناسب
بوده و تنوع تغيير روزانه و فصلي نور ،حرارت و
جريان هوا در اين ساختمانها فضاهاي متنوع و
دلپذيري ايجاد ميکند و از سوي ديگر هماهنگي
ساختمان با شرايط اقليمي موجب صرفهجويي
در مصرف انرژي مورد نياز براي کنترل شرايط
محيطي اينگونه ساختمانها ميشود .در برخي
اقليمها ميتوان شرايط داخلي ساختمانهاي
هماهنگ با اقليم را در تمام طول سال بهطور
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طبيعي و بدون نياز به سيستمهاي مکانيکي
حرارتي در حد آسايش انسان تنظيم کرد .براي
دستيابي به شرايط آسايش ،بهکارگيري راههاي
تأمين آسايش در ساختمانها مهمترين عامل
ميباشد ( .)2برخي بناها داراي ويژگيها و
خصوصياتي هستند که آنها را در زمره بناهاي
پايدار قرار ميدهد و همچنين اصولي که بايد
رعايت شود تا يک بنا بهعنوان يک معماري
پايدار طبقهبندي شود ،شامل حفظ انرژي،
هماهنگي با اقليم ،کاهش استفاده از منابع جديد
مصالح ،برآوردن نيازهاي ساکنان ،هماهنگي با
سايت و کلي گرايي ميباشد ( .)5بنابراين شهر
گرمي بهعنوان يکي از شهرهاي شمالي استان
اردبيل ،از قطبهاي تفريحي -توريستي محسوب
ميگردد که وجود جاذبههاي طبيعي ،تاريخي،
فرهنگي و تفريحي در اين ناحيه از استان از
عوامل مهم جذب توريست بوده است .شهر
گرمي آب و هوايي مطبوع و خنک در تابستان و
زمستانهايي سرد دارد .وجود کوههاي سرسبز،
چشمهساران متعدد ،روستاي چلک ،روستاي
قرهيتاق ،درياچه سد گيالرلو ،منطقه جنگلي
ايني و آاليله (آليله) ،رودخانههاي درهرود ،آزادلو،
بالهارود از جاذبههاي ديدني آن ميباشد .لذا
شهرستان گرمي بهعنوان يکي از شهرهاي
شمالي استان از نظر وجود هتلهاي مناسب
نيازمند توجه بيشتر بوده و ساخت و ساز
چندين هتل در آن ضروري بهنظر ميرسد .در
نتيجه هدف از پژوهش حاضر طراحي بهينه
مجموعه هتل اقامتي کوهستاني در شهرستان
گرمي در راستاي استفاده از انرژيهاي طبيعي
جهت معماري پايدار و افزايش روند جذب
توريست ميباشد.

مواد و روش
منطقه مورد مطالعه
شهرستان گرمي در شمال غربي کشور و شمال
استان اردبيل بين ΄ 38˚ 50تا ΄ 39˚ 10عرض
شمالي از خط استوا و ΄ 47˚ 25تا ΄48˚ 12
طول شرقي از نصفالنهار گرينويچ واقع شده
است .مساحت شهرستان گرمي 1725/2
کيلومترمربع ميباشد ،که  9درصد مساحت
استان را در برگرفته است .بخشي از منطقه آزاد
تجاري-صنعتي ارس در اين شهرستان واقع
شده ،که در شکل شماره ( )1موقعيت منطقه
مورد مطالعه در ايران و استان اردبيل نشان داده
شده است .شهرستان گرمي از نظر اقليمي
داراي شرايط اقليمي و آب و هواي مديترانهاي
است با اين تفاوت که وزش بادهاي موسمي
خزري باعث برودت هواي منطقه شده است ،در
نتيجه هوا در تابستان گرم و مرطوب و زمستان
معتدل و ماليمي دارد .همچنين ميزان بارندگي
ساالنه اين منطقه کمتر از  500ميليمتر
ميباشد .ايستگاه هواشناسي گرمي از نوع
سينوپتيک بوده و در زميني به مساحت يک
هکتار در غرب شهرستان گرمي حد فاصل
گرمي و شهرك وليعصر واقع شده است (.)4
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شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان اردبيل (مأخذ :نگارندگان)1396 ،

روش تحقیق
بهطورکلي ،اين پژوهشها به دو صورت نظري و
عملي قابل انجام است ،که در مرحله اول ،مباحث
نظري مربوط به اقليم و ساختمان ،مورد بررسي قرار
گرفته است و در وجه دوم با بهره جستن از آمار آب
و هوايي مناطق مختلف و انجام تقسيمبنديهاي
اقليمي ،همچنين با استفاده از نمونههاي ساختماني
مناطق مختلف اقليمي ،آزمايشها و محاسبات دقيق
صورت ميگيرد .از آنجا که آزمايشهاي عملي در
چارچوب وظايف مؤسسات تحقيقات ساختماني
انجام ميگيرد و اين امر تنها با تخصيص بودجه و
زمان کافي از سوي سازمانهاي مربوطه امکانپذير
است ،همچنين بهدليل نبود امکانات عملي جهت
انجام اين برنامهها و در دست نبودن آمار و اطالعات

آب و هوايي مناطق مختلف ،پژوهش حاضر بيشتر
در وجه اول استوار است .همچنين اقليم هر مکاني
از برآيند عوامل متعدد شکل ميگيرد که مهمترين
آنها عبارتند از ،عوامل و عناصر آب و هوايي و
سامانههاي جوي مؤثر که در طول سال آن منطقه
را متأثر مينمايند ( .)9در نتيجه عوامل اقليمي
شامل عرض جغرافيايي ،ارتفاع از سطح دريا ،دوري
و نزديکي به دريا ميباشند ،عناصر اقليمي همچون
زاويه تابش خورشيد ،شدت جريان و جهت بادهاي
فصلي ،ارتفاع از سطح دريا ،پوشش زمين و
ناهمواريهاي سطح زمين مهمترين عوامل مؤثر در
تعيين اقليم هر منطقه هستند (.)6
با توجه به هدف پژوهش ،براي طراحي هتل اقامتي
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کوهستاني در شهرستان گرمي ،نياز به روش
گردآوري مطالعات گسترده و دقيق (ميداني،
کتابخانهاي و غيره) گرديد .ابتدا ويژگيهاي اقليمي
و عناصر اقليمي شامل ميانگين روزانه دما ،حداقل و
حداکثر دماي هوا ،بارندگي ،رطوبت نسبي ،يخبندان
و همچنين باد مربوط به طراحي معماري در
ايستگاه هواشناسي شهرستان گرمي از سال 2004
تا  2014مورد بررسي قرار گرفت .سپس با استفاده
از نرمافزارهاي کامپيوتري ،در مرحله طراحي ابتدا
به وسيله اسکيسهاي اوليه و ماکتسازي بهوسيله
نرمافزارهايي مانند فتوشاپ 3D Max ،و اتوکد،
معماري هتل طراحي شده و همچنين از نرمافزار
 ArcGISدر طراحي موقعيت منطقه مورد مطالعه
استفاده شده است ،همچنين ايجاد محيطي
بهمنظور تقويت و احياي صنعت گردشگري شهر در
راستاي افزايش جذب توريست ،شناخت روابط
عملکردي و استانداردهاي فضايي جهت ايجاد
کارکرد مطلوب ،ارتقاء کيفيت فضايي و ايجاد انگيزه
و عالقهمندي گردشگران داخلي و خارجي در جهت

پيوند با طبيعت از مواردي است که در تحقيق
حاضر مدنظر قرار گرفته است .سپس بررسي و
تجزيه و تحليل نمونههاي داخلي و خارجي و
مقايسه نقاط ضعف و قوت هر يک از موارد ارائه
شده است ،و پس از نتايج به بررسي مطالعات پايه و
تطبيقي ،مقايسه استانداردها و ضوابط محلي به
آناليز دادهها پرداخته شد.
یافتهها:
با توجه به اهداف توسعه پايدار در جهت کاهش
اتالف انرژي و آلودگي محيطزيست در معماري،
ساختمان با شرايط اقليمي منطقه تطبيق و ارتباط
متقابل با آن برقرار شد .)12( .سپس نتايج حاصل از
ويژگيهاي اقليمي و عناصر اقليمي در ايستگاه
هواشناسي شهرستان گرمي بهصورت تصاوير  2تا 5
ارائه گرديد.
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شکل  -2ميانگين حداقل و حداکثر دماي هوا ،و متوسط دماي روزانه در ايستگاه شهرستان گرمي (مأخذ :نگارندگان،
)1396

براساس نتايج شکل ( ،)2بررسي ميانگين حداقل
دماي هوا طي دوره آماري نشان ميدهد ،که مقدار
حداقل اين پارامتر طي ماه بهمن برابر مقدار  -0/3و
ماه دي بهميزان  -0/33زير صفر ميباشد ،و در ساير
ماهها باالي صفر ميباشد .و همچنين ميانگين
حداکثر دماي هوا در فصل تابستان با بيشترين
دماي ثبت شده ،گرمترين فصل سال را در برگرفته
در صورتي که از فصل پاييز سير نزولي وابسته و در
فصل زمستان کمترين مقدار را به خود اختصاص

داده و دوباره از اواخر فصل زمستان يعني ماه اسفند
افزايش دما مشاهده ميشود .سپس متوسط روزانه
دما معرف وضعيت کلي دما در هر نقطه ميباشد.
بررسي اطالعات مربوط به متوسط دما نشان
ميدهد که کمترين مقدار آن بهترتيب مربوط به
ماههاي دي  +3/3و بهمن با مقدار  3/4تعلق دارد ،و
بيشترين ميانگين روزانه دما بهترتيب در ماههاي
مرداد و تير با مقادير  25/6و  24/3درجه
سانتيگراد ميباشد.
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شکل  -3حداقل و حداکثر دماي مطلق هوا در ايستگاه شهرستان گرمي (مأخذ :نگارندگان)1396 ،

حداقل و حداکثر مقدار دماي مطلق هوا در دوره
آماري مورد مطالعه در شکل ( )3نشان داد که
در فصل زمستان مقدار  -13/8درجه سانتيگراد
در ماه بهمن داراي حداقل دما ميباشد ،در
صورتيکه بيشترين دماي مطلق هوا مربوط به
ماه تير با مقدار  39/2درجه سانتيگراد بوده
است.

آمار و اطالعات مربوط به ميانگين ماهانه
بارندگي ،متوسط رطوبت و مجموع روزهاي
يخبندان در ايستگاه هواشناسي شهرستان گرمي
در شکل ( )4نشان داده شده است.
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شکل  -4متوسط رطوبت ،مجموع بارندگي و مجموع روزهاي يخبندان در دوره آماري مورد مطالعه در ايستگاه شهرستان
گرمي (مأخذ :نگارندگان)1396 ،

براساس نتايج ارائه شده در شکل ( ،)4مشاهده
شد که با شروع فصل پاييز و گسترش بادهاي
غربي و مراکز پرفشار مناطق سرد شمالي ،منطقه
را تحت تأثير خود قرار ميدهند ،و ضمن افت
دماي هوا ،شرايط مساعد براي بارندگي فراهم
ميشود .همچنين فصل پاييز بيشترين بارش را
به خود اختصاص داده است در صورتي که
ماههاي تير و مرداد بهترتيب  13و  9/5ميليمتر
کمترين مقدار را دارا هستند .نوسانات ماهانه

پارامتر رطوبت نسبي فصل زمستان و پاييز
بيشترين مقدار رطوبت نسبي را دارا ميباشد،
بهطوري که در فصل تابستان نسبت به فصول
ديگر کمترين مقدار مشاهده شده است .آمارهاي
ثبت شده تعداد روزهاي يخبندان بيانگر اين
است که در حدود  10سال حدود  72روز
يخبندان وجود دارد که بيشترين آن مربوط به
ماه دي با تعداد روز يخبندان  7روز ميباشد.
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شکل  -5مقدار وزش باد در طول دوره آماري مورد مطالعه در ايستگاه شهرستان گرمي (مأخذ :نگارندگان)1396 ،

مطالعه و بررسي آمارهاي ثبت شده درصد وزش
باد در ماههاي مختلف در شکل ( )5نشان
ميدهد که سمت باد غالب در اکثر ماههاي سال
از سمت شمال شرقي و دومين باد غالب از
سمت غرب و جنوب غرب ميباشد .در نتيجه
بيشترين وزش باد مربوط به مردادماه و کمترين
سرعت آن مربوط به ماه آذر است.

تجزیه و تحلیل و آنالیز سایت
از جمله مواردي که در انتخاب سايت و
مکانيابي مناسب براي هتل توجه شده است،
بهترتيب در تصاوير شماره ( ،7 ،6و  ،)8مکان و
سايت مورد مطالعه قابل نمايش ميباشد.
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شکل  -6محدوده سايت از شهرستان گرمي (مأخذ :نگارندگان )1396 ،شکل  -7طرح تفصيلي شهرستان گرمي (مأخذ:
نگارندگان)1396 ،
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الف) -مسيرهاي دسترسي اطراف سايت

ب) -جهت تابش نور خورشيد و بادهاي منطقه

ج) -ديدهاي اطراف سايت

د) -آلودگيهاي صوتي اطراف سايت

شکل  -8تصاوير مختلف محل مورد نظر سايت در شهرستان گرمي (مأخذ :نگارندگان)1396 ،

براساس شکلهاي ( 7 ،6و  )8مورد مشاهده،
الزم است تا محل هتل در مجاورت خيابانهاي
اصلي پر رفت و آمد ،چهارراهها ،ميدانها ،محل
ريختن و دفن زباله و محل نگهداري و کشتار
حيوانات ،کارخانهها و موارد مشابه نباشد.
همچنين محل پروژه بايد نزديک به ايستگاه
اتوبوس و به دور از آاليندهها و سرو صداهاي
ناهنجار باشد .کشيدگي شرقي-غربي اين سايت
امکان بهرهبري بهينه از نور جنوب را فراهم
ميکند و همچنين محل سايت بايد به گونهاي

باشد که دسترسي به مرکز شهر بهراحتي انجام
گيرد.
آتریوم
آتريوم در معماري امروز بهعنوان فضاي باز بزرگ
بلندي با سقف شيشهاي که داراي پنجرههاي
بزرگ است تعريف ميشود .آتريوم با دو پديده
طبيعي کار ميکند :
پديده گلخانهاي :اشعه خورشيد با طول موج
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کوتاه از جدار شيشهاي عبور و باعث گرم شدن
فضاي درون ميشود و هنگام بازتاب به خاطر
طول موج بلند نميتواند از شيشهها عبور کند و
باز ميگردد ،اين پديده معموالً در زمستان به
گرم شدن فضاي داخلي کمک ميکند و در
تابستان مناسب نميباشد.
پديده همرفت :اين پديده معموالً در فضاهاي باز
صورت ميپذيرد ،که هواي گرم و سبک به طرف
باال رفته و باعث بهوجود آمدن فشار مثبت در
باالي جو و قسمت مياني ميشود اگر اين هوا
نتواند خارج شود ،باعث اليهبندي هوا با درجات
مختلف دمايي ميشود ( .)17تابش خورشيد به
ديواره داخلي ،آن را گرم و همچنين سبب گرم
شدن هواي مجاور آن ميشود .اين گرم شدن

هوا ،گردش هوا در داخل آتريوم را ايجاد و از
آنجايي که اين اشعه خورشيد انرژي خود را از
دست داده است نميتواند خارج شود و در داخل
آتريوم ميماند .هواي گرم شده به سمت باال
حرکت ميکند و هواي سرد بيرون از دريچههاي
پايين وارد آتريوم و جايگزين آن ميشود و اين
روند ادامه دارد .اگر هواي گرم بهنحوي از آتريوم
خارج نشود سبب اليه اليه شدن هواي داخل آن
با دماي متفاوت ميشود به همين خاطر معموالً
در باالي آتريوم دريچههايي براي خروج هواي
گرم تعبيه ميشود .اين هوا گرم شده توسط
کانالهايي به داخل طبقات هدايت و همچنين
فضاهاي داخلي را گرم ميکند( ،شکل.)9 ،

شکل  -9نحوه جريان هوا در آتريوم (مأخذ :نگارندگان)1396 ،

هواي سرد طبقات پس از گرم و آلوده شدن
توسط مکشهاي هوا به داخل کانال کشيده
ميشود ،اين کانالها ،هواي آلوده و گرم را به

پايين منتقل و در پايين با هواي سرد بيرون
ترکيب شده و دوباره وارد آتريوم ميشود (شکل،
)9
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طرح نهایی ،رندرها:

الف)– رندر نماي هتل

ب)– نمايي از درب ورودي هتل

ج) -نمايي از بخشهاي داخلي هتل

د) -دور نماي هتل
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ه) -نمايي از حياط هتل

و) -نمايي از قسمت فضاي سبز هتل

شکل  -10نمايي از بخشهاي مختلف پروژه معماري همساز با اقليم در شهرستان گرمي (مأخذ :نگارندگان)1396 ،

بحث و نتیجهگیری
در دهههـاي اخيـر ،مفهوم پايـداري ،جهـت
حفـظ محيطزيسـت و نيـاز نسـلهاي آينـده در
بيشتر علـوم ،کاربـردي رايـج داشته اسـت .علـم
معمـاري و بـه طبـع آن ساختمانسـازي از
علومـي اسـت کـه هـم ميتوانـد بـراي
محيطزيسـت و طبيعـت و هـم بـا طراحي
درسـت و حسـاب شـده بـراسـاس شناسـايي
عوامـل مفيـد آب و هوايـي هـر منطقـه ،در
جهت طراحي بهينه ساختمان مناسب باشد .از
ايـن ميـان معمـاري بومـي کشـورمان با
پيشـنهادي چند هزار سـاله ،بـراسـاس تجارب
سـاکنان ،شناسـايي اقليم و فرهنـگ هـر قـوم
شـکل گرفتـه اسـت .عامـل اقليـم ،بـهعنـوان
عنصـري مؤثر در جهـت همراهـي بـا اهـداف
معمـاري پايـدار ،در شـکلگيري بناهـاي بومـي
خودنمايـي ميکنـد .بنابراين با توجه به بررسي
بناهاي مختلف ميتوان به ارتباط شيوه و نحوه

قرارگيري بناها نسبت به خورشيد ،نوع و جنس
مصالح ،ضخامت ديوارها و ابعاد و جهت بازشوها
دست يافت ،که در طراحي رندرهاي بهدست آمده
در شکل  10از (الف-و) ميتوان مشاهده کرد.
مهمترين عوامل مؤثر در شکلگيري
ساختمانهاي اين مناطق را ،ميتوان شامل
عوامل اقليمي ،توپوگرافي زمين ،وضعيت
اجتماعي و فرهنگي مردم در نظر گرفت .نوسانات
دمايي در طي شبانه روز نيز در نواحي کوهستاني
بيشتر است .در اين اقليم درهها در فصل تابستان
بسيار گرم و در زمستان معتدلاند .مقدار تابش
آفتاب در فصل تابستان در اين منطقه زياد و در
زمستان بسيار کم ميباشد .در اين پژوهش تأثير
هر يک از عناصر اقليمي (تابش آفتاب ،رطوبت و
باد) بر ساختمان مورد بررسي قرار گرفت و در
بين اين عناصر ،تابش آفتاب که نور و حرارت
طبيعي را بهوجود ميآورد ،مهمترين عنصر
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محسوب ميشود .در حوزه اقليمي سرد و
کوهستاني ،بناها داراي پالن و بافت متراکم بوده،
فرم بنا بايد به گونهاي باشد که سطح تماس آن را
با سرماي خارج کمتر نمايد تا حرارت کمتري از
درون به بيرون انتقال يابد .لذا از احجامي نظير
مکعب يا مکعب مستطيل استفاده نمودهاند ،تا
نسبت سطح خارجي بنا به حجم داخلي آن
کاهش يابد و آن را در حداقل ممکن نگه دارد.
مواردي که بايد در طراحي اقليمي شهرستان
گرمي رعايت شوند عبارتند از :کالبد شهرهاي
سرد و خشک ،کالبدي فشرده ،متراکم ،کوچک و
محصور است .شهرها و روستاهاي اقليم سرد و
خشک در نيمکره شمالي بايد بر روي شيبهاي
رو به جنوب ساخته شود تا حداکثر تابش آفتاب
را در زمستان دريافت نمايند ،سعي شود که
ساختمانها بر روي هم سايه نيندازند و خيابانها
و پيادهروهايي با پهناي متوسط و خالف جهت باد
ايجاد شود ،نحوه استقرار ساختمانها و کاشت
گياهان بهصورت متناوب بوده و از استقرار رديفي
که تشديد کننده جريان باد است ،اجتناب گردد.
بامها غالباً بهصورت مسطح بوده و جهت کاهش
سطح پشت بام بهتر است که ساختمانهاي چند
طبقهاي احداث گردد که باعث اتالف حرارت در
زمستان و کسب حرارت در تابستان شود ،اما
احداث ساختمانهايي بسيار بلند که تناسب طول
و عرض ساختمان را برهم ميزند توصيه نميشود.
در ساختمانهاي داراي حياط مرکزي و درونگرا،
ارتفاع اتاقها کم ،ايوانها و حياطها کوچک باشد،
قطر زياد ديوارها نيز به نوبه خود از تبادل حرارتي

بين فضاي داخلي بنا و محيط بيروني ساختمان
جلوگيري ميکند .کاربرد رنگ تيره و سطوح غير
صيقلي در بدنه طراحي شهري ،جهت جذب
بيشتر نور خورشيد توصيه ميگردد ،مصالح بهکار
رفته در اين اقليم با ظرفيت حرارتي باال مقدار
انرژي را در خود ذخيره کرده و نيز در برابر
يخبندان مقاوم باشد .بازشوها کم و کوچک و
اجتناب از پيشبيني پنجرههاي بزرگ در اين
اقليم بايد با استفاده از زاويه و جهت تابش
خورشيد در زمستان و تابستان ،سايهبانهاي
مناسب براي پنجرهها ،خصوصاً پنجرههاي جنوبي
طراحي گردد تا مانع نفوذ نور خورشيد تابستان به
داخل شده و در زمستان امکان نورگيري بهينه
ساختمان را فراهم نمايد .در طراحي پالن
ساختمان بايد توجه داشت که فضاهاي اصلي در
سمت جنوب پالن واقع شود و پيشبيني فضاهاي
گرمازا مثل آشپزخانه در مرکز پالن ساختمان و
فضاهاي کم اهميت مثل انبار بهعنوان عايق
حرارتي در قسمتهاي سرد ،شمال يا سمت غرب
پالن قرار داده شود .همچنين استفاده از گرمايش
کفي با عبور لولههاي آب گرم از کف بنا توصيه
ميشود .با توجه به داليل مکانيابي براي
ساختمان بهصورت مشخص شده پيشنهاد
ميگردد که استفاده مناسب از نور خورشيد ،از باد
براي تهويه طبيعي ،دسترسي مناسب به
قسمتهاي داخلي بنا با توجه به محل پيشنهادي
ورودي در بحث دسترسيها باشد .از طرفي در
معماري مبتني بر اصول اکولوژيکي قابليت
ساختمان براي تلفيق عوامل محيطي و جوي ،و
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