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  يو كوهستانطراحي شهري پايدار در اقليم سرد 

  ,*1مهسا حيدري

 چكيده
 معمـاري و شهرسـازي      ژهيـ و  به ها  نهيزمي و افزايش مصرف انرژي در جهان اهميت مبحث توسعه پايدار در همه              طيمح  ستيزي  ها يآلودگ و   ها  بحران

شـهرها  . باشـد  هـا مطـابق بـا اصـول اقليمـي بـسيار بـا اهميـت مـي          ندهي آنرو طراحي صحيح بافـت شـهرها و بناهـا و سـاما       نيا از. نمايد  دو چندان مي  
ايـي از    گنجينهكننده انيب ايران  هاي تاريخي  شهر. استريناپذ اجتنابها  ها در بستر و موقعيت جغرافيايي و اقليمي آن هايي هستند كه رشد آن  اندامواره

 شـرايط   جـاد يباعـث ا  بر شهرسازي و بافت شـهر گذاشـته و            شرايط اقليمي، تأثير مستقيمي     . اند  گرفته  شكل جيتدر  بهاصول و قواعد طراحي هستند كه       
دهي عناصر شهري، مهار كردن اقليم و استفاده از آن از طريق  از طريق سامان  استفاده از عناصر اقليمي شهرسازكار طراح و    . شود  آسايش در شهر مي   

هاي مناسب گيـاهي و غيـره        ها و استفاده از گونه      ها، تعيين عرض درست خيابان      داره ساختمان ها، انتخاب ارتفاع مناسب ج      ي درست شريان  ريگ  جهت
 صـورت   بـه  تحقيـق    روش،  مـسئله باشد كه با توجه بـه تعريـف            اين مقاله هدف و معرفي معيارهاي طراحي پايدار اقليم سرد و كوهستاني مي             در. است

 اقليمـي در معمـاري و بافـت شـهر       مـسائل  ريتـأث ي    نـه يزم دربتدا با روش توصيفي مباحث نظري        ا  در .باشد   استنتاجي مي  - تحليلي و تحليلي   -توصيفي
 اقلـيم سـرد و كوهـستاني پرداختـه          شـهر در   به تدوين معيارهاي طراحي      ها  نمونه و بررسي    شده  انجامي  ها يبررس با تحليل    تينها در و   شود يمبررسي  

 اقلـيم سـرد و كوهـستاني    در و مقررات شهرسازي و معماري ضوابط اين زمينه و كمك به تدوين      تواند مبنايي براي تحقيقات آتي در      شود كه مي    مي
 .ايران باشد

 ، ايران، بافت شهري، طراحي شهري اقليم سرد و كوهستاني : هاي كليديواژه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  پژوهان  مؤسسه آموزش عالي دانشعضو هيأت علميشد طراحي شهري،  كارشناس ار-1

  maahsaa_63@yahoo.com : نويسنده مسئول* 
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   مقدمه-1
 يابي سازمان گريد  عبارت بهساختار كالبدي شهر و 

هاي متفاوتي صورت   در الگواجزاي اصلي آن،
 يريگ شكلاين ميان بررسي تأثير اقليم در  در. پذيرد مي

گيري و   اولين عامل مؤثر و بستر شكلعنوان بهشهرها 
مطالعه تأثير اقليم بر  .اي دارد ها جايگاه ويژه كالبد شهر

باشد و   و آسايش انسان نوآوري جديدي نمييساز خانه
رم قبل از ميالد و احتماالً  تاريخي به سده چهالحاظ از

 حال نيع در). Octay 2002 (گردد يبرمخيلي قبل از آن 
 شده انجامتحقيقات متعددي در دنيا مورد سازگاري اقليمي 

 اقليمي و طيشرا 3الگي ،2ماهاني ،1 مثال گيونيطور به. است
. دادند قرار يبررس مورد ها ساختمان انساني را در يازهاين

 روي آسايش حرارتي بيروني در يك تأثير هندسه شهري
.  در مراكش مطالعه شد4 جانسونلهيوس بهاقليم خشك گرم 

)Jahansson 2006(. هاي اخير در كشور ما نيز در سال 
رازجويان،  محققيني همچون رياضي، عدل، كسمايي،

 بررسي را رانياي شهرهاشرايط اقليمي ... كاوياني و 
ها   كه بيشتر بررسيدهد تحقيقات مذكور نشان مي .كردند
باشد و   معماري، مسكن و فضاهاي داخلي ميي نهيدرزم
ميزان انطباق ساخت و فضاهاي شهري با مسائل ي  نهيدرزم
 ذكر  انيشا . استنشده  انجام جامعي يها يبررس يمياقل

 ساخت ي نهيزم در يمؤثراست محمود توسلي تحقيقات 
مطالعه  .ستشهر در اقليم گرم و خشك ايران انجام داده ا

ايران بيشتر در مورد   طراحي دريارهايمعاصول و 
 البته ؛ كه استشده  انجامشهرهاي اقليم گرم و خشك 

تواند به دليل تغييرات فضايي كمتر به جهت   مياين 
تحركات جمعيتي در سه  و آرامي   شرايط حاد اقليمي

اين شهرها را  چهار دهه گذشته باشد كه ساختار اصلي
؛  شده استداشته نگه و قابل كاوش نخورده تدس شيكماب
ايران و   هاي متفاوت سرزمين با توجه به اقليم نيبنابرا

                                                             
1- Givoni 
2- Mahouni 
3- Olgey 
4- Johansson 

وجود تراكم شهري و جمعيتي بيشتر در نيمه غربي يعني 
 كنندگان مصرفكه از  ايران   سردتقريباًكوهستاني و 

 و تحليل و  مطالعه،روند يمعمده انرژي فسيلي به شمار 
اصول طراحي در شهرهاي سردسير بررسي در مورد 

اين پژوهش    درقرارگرفتهتوجهي  ايران كه مورد بي 
ضمن توجه به شرايط موجود در  .باشد هدف اصلي مي

 جديد يوسازها ساختايجاد  شهرهاي سردسير ايران، 
ضرورت  پايدار، و غير منطبق با اصول طراحي تيهو يب

ژوهش تالشي  اين پ.سازد مياين مطالعه را بيشتر نمايان 
اصلي طراحي شهري  معيارهاي به يابي دستدر جهت 

  .باشد ميدر اين اقليم در كشور ايران 
تحليلي مباحث نظري - در ابتدا با روش توصيفي

 طراحي اقليمي در اقليم سرد و كوهستاني وي  هدرزمين
 ريتأث و طرف  كي از مختلف پردازان هينظرديدگاه 
هر از طرف ديگر،  اقليمي در ساخت و بافت شمسائل

 -تحليلي با رويكردي درنهايت و شود ميبررسي 
و تحليل  شده مطرح نظري مسائل با توجه بهاستنتاجي 

 طراحي معيارهاياصول و   موجود به تدوينهاي نمونه
  .شود ميسرد و كوهستاني پرداخته  شهري در اقليم

  
 ي زمينه درهاي موجود   بررسي نظريه-2

 كوهستانيطراحي در اقليم سرد و 
اقليم سرد در نيمكره شمالي داراي گستردگي 

ي شهرهاجمعيت ساكن و  و باشد مي اي مالحظه قابل
 عمده كنندگان مصرف  در اين اقليم كه جزءشده احداث
اين موضوع اهميت . روند يمشمار   فسيلي بهيها سوخت

. دهد يم رانشان وساز ساخت و شهرهانحوه احداث 
هاي  ران واقع در استاننواحي عمده كوهستاني اي

آذربايجان، اردبيل، زنجان، كردستان، همدان، كرمانشاه، 
مركزي، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و 

مناطق كوهستاني ). 1367بديعي  (باشد مي ...  وراحمديبو
هاي مرتفع نيز جزو مناطق سرد ايران محسوب  و كوهپايه
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و يخبندان در   طول دوره سرمامجموع دركه  شوند مي
 نيدر اتر از ساير مناطق ايران است،   بسيار طوالنيها آن

و در ) معتدل(گرم  در تابستان نسبتاً وهوا آباقليم 
 مناطق سرماي نيعمده امشكل . زمستان سرد است

 يو بادهاتعداد باالي روزهاي يخبندان در سال  زمستان،
ر اين نكته نيز بايد ذكر شود كه بيشت  .سوزآور است
 اقليم مربوط به مسائل معماري و نيدر ااظهار نظرات 

 براي انطباق هرچه بيشتر معماري با اقليم حل راهارائه 
 مطالعه سعي در استخراج اصولي نيدر اولي . باشد مي

است كه بتواند در ساماندهي كالبد شهر در اقليم سرد و 
 زمينه نيدر اهايي  بررسي. كوهستاني راهنما باشند

 است كه در ادامه به بررسي نظرات افراد دهش انجام
، ابتدا 2، گيوني1مختلفي مانند كسمايي، قباديان، پرسمن

 شهري يزير برنامه معماري و سپس طراحي و ي درزمينه
البته بايد اذعان داشت كه در . پردازيم  اقليم مينيدر ا

 يزير برنامه طراحي و  دريمياقلمسير مطالعه اصول 
معماري از   بودن اصول اقليمي دشهري در صورت مفي

 طراحي شهري معيارهاي نيز در تكميل اصول و ها آن
 . استشده  استفاده

  
   معماريي درزمينه بررسي نظرات -2-1

كه مرتضي كسمايي انجام داده است  هايي طبق بررسي
 شده  انيبمناطق سرد چنين   هاي معماري بومي ويژگي
به حداقل  ، فشردههاي متراكم و استفاده از پالن: است

 رساندن سطح خارجي در برابر حجم مورد پوشش،
استفاده از مصالحي با ظرفيت و عايق حرارتي خوب، به 

 ي هيتهوحداقل رساندن ميزان تعويض هواي داخلي و 
 ايجاد سوز در داخل و  ، جلوگيري ازجهيدرنتطبيعي و 

خروج حرارت داخلي به خارج ساختمان، انتخاب 
 عنوان بهها  و نگهداري برف بر روي بامهاي مسطح  بام

  رانيدر ادر اقليم سرد و كوهستاني . عايق حرارتي
                                                             
1- Pressman 
2- Givoni 

، ولي اند شده  ساخته حياط مركزي صورت بهها غالباً  خانه
هاي سمت شمال حياط كه از آفتاب خوبي  اتاق

تري دارند و به تاالر يا نشيمن  برخوردارند، سطح وسيع
هاي سمت جنوب يا  قاتا. است افتهي  اختصاصاصلي 

شود و بيشتر براي انبار  شرق و غرب كمتر استفاده مي
در ). 1382قباديان (روند  كار مي فضاهاي خدماتي به

ها حدود   مناطق، كف حياط و اتاقنيا يشهرهابيشتر 
 از از سطح كوچه است تا تر نييپايك تا يك و نيم متر 

 از ها سوار شود و  آب جاري بهتر روي باغچهطرف  كي
طرف ديگر زمين مانند عايق حرارتي اطراف خانه را 
احاطه كند و تبادل حرارت ميان داخل و خارج بنا را 

  دربراي مثال در همدان). 1382قباديان (كاهش دهد 
 در ساختمان كل مسكوني، كف هاي نمونه از بسياري
 اشدب مي كوچه سطح از تر نييپا سانتيمتر 80 تا 40 حدود

 حل ورودي داالن در دار شيب سطح يا هپل لهيوس به كه
 عايق مانند زمين كه شود مي سبب امر شود، اين مي

 حرارت تبادل و كرده احاطه را خانه اطراف حرارتي
 رفتن پايين ديگر سوي از .دهد كاهش را  خارج و داخل
 شدن گير آفتاب موجب معابر به نسبت ساختمان حجم
 طبقه  سه يا دو در همدان مسكوني بناهاي .گردد مي معابر
و  ها ساختمان بيشتر تراكم موجب امر همين .اند شده  ساخته
 در كه زيرين طبقه .شود مي بام از حرارتي تلفات كاهش
 نيم اندازه به ها نمونه اكثر است، در متداول همدان هاي خانه
 ).1385  اصلبختياري(گيرد  قرارمي زمين زير متر يك تا

ت دماي ميان داخل خانه در مناطق بسيار سرد، تفاو
 يك عنوان بهرسد،   درجه مي80 تا 70و بيرون كه به 

  شده استانديشيدهها تمهيداتي  معضل بوده و در خانه
اين طرح نمايشگر خانه گونه اصلي نيست . ))1(شكل(

 با آسايش در توأم راحت و منزل يكاي از  اما نمونه
  .باشد مناطق سردسير مي
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: اي در رزولوت كانادا، مأخذ انهي خ نمونه). 1(شكل 

  1387 اسكورو،
  

 شخصي راحت كه در آن درجه حرارت خانه  يك
داخلي معتدل است بايد شامل چندين محل باشد كه 

اتاقي كه .  درجه حرارت تعديل شودها آن در تدريج به
شوند نبايد گرم باشد، در   به آن وارد مياز بيرون

دهند، چيزي  ار مي و فريزر را قريخچال كه جاست همين
شود كه مواد غذايي كه از بيرون  كه مانع از آن مي

 يخزده وارد خانه شده، حالت انجماد خود را صورت به
هاي پوشيده از برف را  ها يا لباس كفش. از دست بدهد

اتاقك . گذارند تا گرم و خيس نشوند  اتاق ميدر اين
 كه دوم به كمك دري بسته به اولي راه دارد اما با دري

. هاي داراي شوفاژ ارتباط دارد هميشه باز است به اتاق
 گرم تدريج به اتاق اشيايي را نهاد كه بايد در اينتوان  مي

شوند تا رطوبت به خود نگيرند و از احتمال ورود صدمه 
 دوربين المثل في( رطوبت جلوگيري شود براثرها آنبه 

ي هاي گرم سقف كوتاه اتاق) برداري عكاسي و يا فيلم
 ).1387اسكورو ( دارند تا از گرماي حداكثر استفاده شود

ايجاد گلخانه   يمياقل  ستيزهاي   معمارينيچن نيادر 
متصل به ساختمان در نماهاي رو به جنوب، باعث شده 

اين هوا . آفتاب به داخل گلخانه نفوذ و هوا را گرم كند
 را گرم ها آن خود نوبه بهشود و   ديگر مييها اتاقوارد 
ها ديوارهاي ضخيم هواي ساختمان را   خانهدر اين. كند مي
 ).1387اسكورو  (.كند  از هواي بيرون جدا مييخوب به

هاي  مناطق با سرماي شديد و طوالني پايهدر 
 است زده خيها عميقاً در خاكي كه تمام سال  ساختمان
ها كه آن را از سرماي خاك  پايه نيا يروبنا . اند فرورفته

شوند كه خاك يخزده   و مانع صدماتي مياند كردهجدا 
يك فضاي خالي . شود تواند به وجود آورد، ساخته مي مي

 يخوب بهميان ساختمان و خاك وجود دارد كه تهويه را 
  .)1387اسكورو ( ))2(شكل ( سازد مي ريپذ امكان

  
: ي معماري زيست اقليمي، مأخذ نمونه). 2(شكل 

  1387اسكورو، 
  
 و يزير برنامه ي درزمينهت  بررسي نظرا-2-2

  طراحي و شهري
بر شهرسازي و بافت شهر   شرايط اقليمي، تأثير مستقيمي

كار . شود  شرايط آسايش در شهر ميجاديباعث اگذاشته و 
دهي   طريق سامانيمياقل استفاده از عناصر شهرسازطراح و 

عناصر شهري، مهار كردن اقليم و استفاده از آن از طريق 
ها، انتخاب ارتفاع مناسب جداره  رست شريان ديريگ جهت

ها و استفاده از  ها، تعيين عرض درست خيابان ساختمان
در اقليم سرد استفاده .هاي مناسب گياهي و غيره است گونه

 تابش آفتاب و پرهيز از بادهاي سرد به دليل حداكثراز 
 يك اصل در طراحي بسيار مهم عنوان بهسرماي شديد 

نها در صورتي ممكن است كه بتوان انرژي  تني ا؛ وباشد مي
 .خورشيدي را مهار و از آن در مواقع سرد سال استفاده نمود

 باشد كه در يا گونه بهها بايد   خيابانيريگ جهت نمونه يبرا
بيشتر ساعات آفتابي روز از تابش نور خورشيد بهره گرفته 

  ).1385 مفيديشقاقي و (و در سايه نباشند 
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هاي زيستي در  استقرار مجتمعدر مورد موقعيت 
 در شهرهاتوان گفت كه  مناطق سرد و كوهستاني مي

 سمت در و كوهپايه وسط در غالباً كوهستاني مناطق
 ).1385  اصلبختياري (.يابند مي استقرار آن جنوبي
هايي كه  هاي وسيع سرعت بادها را افزايش و زمين دشت

ن رفتن پستي بلندي و شكستگي بسيار دارند باعث از بي
هاي مربوط به جهت و دامنه  امروزه از داده. شوند باد مي

 بافت شهر و يريگ جهتو سرعت در موارد زيادي نظير 
 صنايع دودزا و يابي مكانانتخاب مسير فرودگاه و 

 و ها بادشكنانتخاب محل پنجره ساختمان و احداث 
پرسمن در  .)1375شهودي م(گردد  غيره استفاده مي
صول كلي زير براي طراحي در اقليم تحقيقات خود ا
  :دهد سرد پيشنهاد مي

 و يفروش خردهتراكم باال در كاربري مسكوني،  - 1
براي كاهش نياز به   تجاري شهرهاي بخش
 تراكم باال كه اينها  كردن فضا  و گرمونقل حمل

 .داللت بر تمركز در كاربري زمين دارد

ني، اختالط كاربري در مقياس شهري اختالط مسكو - 2
به . براي كاهش نياز به سفر اداري، تجاري، صنعتي

 خودكفاييتواند  اين اختالط كاربري مي پيشنهاد او 
  .واحد همسايگي را باال ببرد

هاي متفاوت در يك  تركيب و تطبيق كاربري - 3
   .، اداري، تجاريي مسكونساختمان

 شهري ريزي برنامه شهري از طريق ونقل حملبهبود  - 4
 جويي صرفه ازلحاظش جابجايي كارآمد  روعنوان به

 بايد به محدوده با مؤثر بودن براي  كهدر انرژي
   . كنددهي خدماتتراكم باال 

. هاي گوناگون شهري هاي مكمل از عملكرد موقعيت - 5
اين عملكردهاي مكمل بهتر است طبق رابطه  

 فضاي كار و مثالً. بندي شوند سازگاري بينشان گروه
لف حركتي به هم مرتبط سكونت به طرق مخت

 ).Pressman 1988(شوند  مي

 1هافمن   شارلين ووطبق تحقيقات گيوني در اسپانيا 
 تأثير تراكم شهري در دماي هواي ي درزمينهدر اسرائيل 
 تراكم باالي شهري كهتوان چنين بيان كرد  شهر مي

دهد  ها را به نور خورشيد كاهش مي ميزان دسترسي خيابان
كند كاهش  اي كه نور خورشيد را جذب مي و مقدار توده

 مؤثري باعث كم شدن ماكزيمم هواي طور بهيابدكه  مي
 يطوركل به ).Givoni 2003. (شود  ميفضاهاروز در 

دليل  تراكم باالي شهري باعث كاهش سرعت باد به
 باد با توده در محيط شهري برخوردافزايش اصطكاك و 

اي به جزئيات  ده عمطور بهاين تأثير   هرچند .شود مي
: مثال  عنوان به. متفاوت فيزيكي در محيط شهري دارد

ها با احترام به جهت باد  ها و ساختمان  خيابانيريگ جهت
 و افزايش نامطلوبتواند باعث كاهش اثرات باد  مي

 اين بر بنا). Givoni 2003(شود  جريان بادهاي مطلوب مي
ال و ميزان  تراكم بامسئله بايد به ريسردسهاي  در شهر

  . توجه كردتوأمان در معابر، يانداز هيسا
بناهاي . كنند شعبه مي هاي هوا را شعبه ها، توده خيابان
 را دور ها آنكنند  هاي هوا را مجبور مي مجرد توده

 كه يدرصورت. گيرد  گردبادهايي شكل ميرو نيازابزنند، 
) رديفي (هم فشرده در كنار صورت به  وپهلو پهلوبهبناها 

: شود  پديدار مي2»لوله ونتوري« باشند، اثر رپاشدهب
جريان هوا . يابد سرعت باد در محل باريك افزايش مي

هاي شهر، ارتفاع،  دائماً در پيوند با شكل ساختمان
 در مقايسه با يكديگر و در ها آن قرار گرفتن ي نحوه

 ).1387اسكورو ( پيوند با شكل پيرامون شهر متغير است
هايي كه راستايي نزديك به  اد در خيابان سطح زمين بدر

در . شود راستاي خودش دارند، كاناليزه و شعبه شعبه مي
شود مگر در صورت   مواقع از سرعت آن كاسته مياين

در :  ديگري اي به نقطه وجود تفاوت دماي شديد از نقطه
                                                             
1- Sharlin&Haffman 

2- venturi :  ــه ــازنده-نـــوعي لولـ ــام سـ ــه از نـ ــايي آن  ي كـ ايتاليـ
شــود و بــا آن  اي باريــك مــي لولــه در نقطــه -هشــد گرفتــه»ونتــوري«

  .كنند يم يريگ اندازه گذرد يمسياالت را كه با فشار 
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 موارد ممكن است سرعت باد بيشتر شود و راستاي اين
 نيباد اهاي كنترل   روشلهجم از. گردد آن معكوس مي
باعث  باشند كه يا گونه بهها  ها، خيابان است كه كوچه

هاي باريك، رطوبت را در   خيابان. تونل باد نشودجاديا
كند و دماي محيط پيرامون خود را در  خود حفظ مي

ها   ميدان مثليعمومفضاهاي . دهد طول روز كاهش مي
 طول در تماما اي طراحي شوند كه گردش هو گونه بايد به

سالبه حداقل خود برسدو داراي حداقل ارتفاع لبه براي 
 غربي و متوسط ارتفاع لبه در محورهاي - محور شرقي

   (Beer and Higgins 2000). جنوبي باشد- شمالي
به علت برودت هوا در اكثر فصول سال در ناحيه سرد و 

 تنها ؛ وكوهستاني از تهويه تا حد امكان بايد پرهيز نمود
 .در دور كوتاهي از تابستان نياز به تهويه داريم

 بادهاي مطلوبي نيز خود يسو بهها   خيابانيريگ جهت
  .آيد  تهويه شهر به شمار مي دريمهمعامل 

 باشد كه جريان هوا را يا گونه بهچيدمان بناها بايد 
.  نشودگردباد جاديباعث ا هدايت كند و يراحت به

 شود ليوتحل هيتجزند بايد هايي بل همچنين تأثير ساختمان
و به خاطر سپرده شود كه اگر يك ساختمان كوتاه در 
سايه بادي يك بلوك بلند قرار گيرد باد در خالف 

. وزد  ميجهت وزش خود به سمت ساختمان كوتاه
سطوح بسيار . ها نيز بسيار مهم است جنس مصالح شريان

. كند صاف و فرش نشده جريان باد را تشديد مي
 آسفالت چراكهباشد،   ميفرش سنگرين سطح، ت مناسب
 جزاير گرمايي شده و در تابستان باعث گرم جاديباعث ا

  ).1385شقاقي و مفيدي ( گردد شدن هواي شهرها مي
 جذب زانيدر مگيوني همچنين در مورد تأثير رنگ 

انرژي خورشيد در شهر و اصول شهرسازي با استناد به 
 در اين ايفرنيكال در )1990 (اكبري و همكارانتحقيقات 

ها  هاي متراكم كه سقف كند كه در شهر زمينه بيان مي
 مطمئناً بخشي محسوس از شهر هستند، عنوان به

توانند تعادل تشعشعات شهر را   ميدرنگيسفهاي  سقف

تغيير بدهند و باعث كاهش محسوس دما در طول روز 
توان از رنگ سطوحي   مطالب مينيبه ابا توجه . شوند
 عاملي عنوان بهگيرند  ر مقابل نور خورشيد قرار ميكه د
 يها مياقل تعادل در دماي محيط شهري در جاديدر امؤثر 

 هاي بخش در ريسردسهاي  در شهر .مختلف استفاده كرد
 عنوان بهاي   با سقف شيشهدهيسرپوشتجاري، يك خيابان 

ها  حفاظي در برابر باد و برف براي حجم زيادي از پياده
 در زمستان ها آن افزايش راحتي و باعثه عمل كرد

تواند باعث جذب تعداد بيشتري  اين موضوع مي  .شود مي
هاي  بزرگراه. از مشتريان و افزايش سودآوري شود

  حركتتوانند يم هستند، نيرزميز كه معموالً دهيسرپوش
 مختلف هاي بخشرواني بدون وجود بارش برف بين 

 همدان شهر در .(Givoni 2003).  كندجاديشهر ا
 جالبي بسيار نمونه، رانيدر ا يك شهر سردسير عنوان به
 كي داالن. شود مي ناميده داالن كه دارد وجود معابر از

 اكثر در و بوده خانه چند براي عرض كم عبوري راه 
 به سرپوشيده هاي داالن اين طريق از ها محالت، خانه

 هاي خانه ساكنين .اند شده يم متصل شهر اصلي معابر
 لحاظ از و اند داشته خويشاوندي هم با غالباً داالن مجاور

 ترتيب بدين .اند داشته نزديك بسيار ارتباط هم با فرهنگي
 خود، هم هاي خانه ورودي معبر مقابل در داالن ايجاد با

 در هم و اند كرده يم ايجاد يخصوص مهين فضاي يك
 اند بوده محفوظ فضا اين در زمستان سرماي و باد مقابل

در نواحي سرد بايد دقت شود  .)1385  اصلبختياري(
 سايه در فصول سرد نشود جاديباعث اكه كاشت گياهان 

درختان . و از طرفي جلوي باد نامطلوب را بگيرد
 تابستاني در مقابل تابش آفتاب پناهگاه عنوان به دار خزان

 خود را در پاييز از برگ  كهاين درختان   .مناسب هستند
دهند براي جذب بهتر نور خورشيد در زمستان  دست مي

در كاشت انبوه ). 1374كسمايي (نيز مناسب هستند 
.  بايد بسيار دقت كردها آندرختان به نحو كاشت 

 بسيار ها آنكاشت متناوب درختان از كاشت مستقيم 
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 بهتر جهيدرنت. شوند  باعث انكسار باد ميچراكهبهتر است 
 عنوان به سبز  شهيمهاست از كمربندي از درختان 

 از شمال غربي به جنوب شرقي كاشته شده و بادشكن
 در ريز برگ از تابش خورشيد درختان يريگ بهرهبراي 

. سمت شرق و غرب و جنوب بناها و فضاها كاشته شود
 بايد عمومي نيزهاي   در طراحي پاركسردسيردر مناطق 

دسترسي به آفتاب و حفاظت از باد وجود داشته 
وني استفاده از نواري فشرده از درختان گي.باشد

 را در مرز فضاي باز كه در مقابل جهت وزش سبز هميشه
 باشند را كه از طرفي حفاظي در مقابل باد گرفته قرارباد 
باشند و از طرف ديگر جلوي تابش نور خورشيد را  مي
همچنين استفاده از . كند گيرند، پيشنهاد مي نمي

ها در طول تنه درختان از  تچهها و درخ كمربندي از بوته
 .كند گيري مي نفوذ باد از قسمت پاييني درختان جلو

 سبز هميشههاي بلند  يو شكل از بوته كمربند از استفاده
 به سمت جنوب باز باشند به كه طوري بهها  دور نيمكت

 ها آن با تنه بلند در پشت ريز برگهمراه درختان 
پذيري را در فضاي  نشستن دلسردسيرتواند در مناطق  مي

در .  از باد فراهم كندشده محافظتباز در مقابل آفتاب و 
   خواهد بودبخش لذتتابستان نيز سايه درختان 

(Givoni 2003).  
  
گيري  بندي و بيان منطق شكل جمع -3

  بافت شهر در برابر اقليم سرد و كوهستاني
گيري فضاي  منطق شكل ذكرشدهبا توجه به نكات 

 شهر در برابر اقليم سرد و كوهستاني را معماري و بافت
  : كرديبند دسته بيان و نيچن نيا  توان مي
 
 وساز ساختموقعيت شهر و  -3-1

هاي زيستي در مناطق  در مورد موقعيت استقرار مجتمع
گيري قرار  بهتوان گفت كه با توجه  سرد و كوهستاني مي

 ها و ايران در نيمكره شمالي بهترين موقعيت براي شهر 
 يها بيش در -1 اين اقليم   جديد دريوسازها ساخت

 ليدال. باشد ها مي  در نيمه پاييني كوهپايه– 2جنوبي و 
قابليت حداكثر جذب :  عنوان كردتوان يمآن را چنين 

نور خورشيد و استفاده از مزيت گرمايي زمين با استفاده 
، عدم وجود بيدرشها  از قرار گرفتن قسمتي از ساختمان

 يها يناهموار در باد مقابل در شهر براي حفاظي
نفوذ هواي سرد سنگين در شب  ،كوه ييباالهاي  قسمت

 نكته منفي و استفاده از جريان عنوان بهها  به پايين دره
 نكته عنوان به مياني كوهپايه هاي بخشهواي گرم در 

هاي  قسمتدر يگرفتگ آبو سيل مثبت، وجود خطر 
 .ها دره يپايين

  
 تراكم -3-2

در طراحي در بيشتر نواحي آب و هوايي سرد از تراكم 
 )بسته به شيب( وابسته يا مجموعهفشرده به شكل  كم تا

 باشد كه واحدهاي يا اندازه تاتراكم بايد . شود مياستفاده 
. مسكوني مانع از رسيدن نور خورشيد به يكديگر نشوند

تمام مراكز شهري مطالعه شده نواحي سرد تراكم بااليي 
 كه اين راهبرد واكنشي دهد يم نشان ها آندارند و شكل 

 سرد اين نواحي است و شرايط يها دورهدر مقابل 
و شقاقي  (آورد يمفيزيكي بهتري براي سكونت فراهم 

نمونه به بافت شهر همدان، ماسوله  عنوان  به.)1385مفيدي 
  .شود مياشاره  اند شده  واقع سردسيركه در منطقه 

  
 يريگ جهت -3-3

رو به شرق به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي تا جبهه 
حدودي مناسب است اما به لحاظ دريافت بادهاي مواقع 

 آن جبهه شمالي و جهات نزديك به. سرد نامناسب است
به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي بسيار نامناسب و 

. باشد  عدم دريافت باد در مواقع سرد مناسب ميازلحاظ
 دريافت ازنظرجبهه رو به غرب و جهات نزديك به آن 

جبهه رو به جنوب .  نامناسب استيطوركل بهانرژي و باد 
 عدم دريافت بادهاي ازنظر دريافت انرژي مناسب و ازنظر

. )1384 نينم پورخادملشكري و (باشد  مناسب ميسرد نيز 
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توان گفت كه جهت جنوب و   نتايج مينيا بهبا توجه 
 جاديموجب اجنوب شرقي زيستگاه مناسب است و 

فضاهاي جاذب نور خورشيد و گرما در ساعات اوليه 
بهترين جبهه براي استقرار فضاهاي اصلي . شود صبح مي
هاي رو به  ههاي عمومي يا خصوصي، جبهساختمان

 وضعيت واسطه به اگر وجنوب و جنوب شرقي است 
 جهات به ساختمان بوزد نيازاتوپوگرافي باد سردي 

اين  .  مناسب به مقابله با آن پرداختريتدب بابايست  مي
جهت براي نماي اصلي ساختمان و ورودي اصلي نيز 

 .بسيار مناسب است
و  فضاهاي اصلي در جهت شرقي قرار دادنبايد از 

 و سرد دار هيساشمالي اجتناب شود تا استفاده از فضاهاي 
ها و يا نواحي  هاي غربي براي دوره فضا. به حداقل برسد

 به بعدازظهربسيار سرد و استفاده از حداكثر تهويه در 
شود   ميهيتوص ).1385شقاقي و مفيدي (رود  كار مي

 به فضاهاي خدماتي »جهت بهينه« از ريغ بهها  ساير جبهه
حرارت پايين در كه محل سكونت نيستند و يا درجه 

  .كند اختصاص داده شوند  نميجاديا يمشكل ها آن
ها روي زيرزمين يا  احداث بخش اصلي ساختمان

موجب ). عنوان حد واسط ساختمان و زمين به  (رو گربه
كاهش جريان هدايت حرارتي از ساختمان به زمين 

 در.  شوديكار قيعاشود، مشروط به آنكه پيرامونش  مي
 و در تر خنكفصول گرم   فضاهاي زيرزمين درحال  نيع

 از فضاهاي فوقاني بوده و عالوه بر مواقع تر گرمفصول سرد 
 فضاي خدماتي و عنوان بهتواند  گرم، در مواقع سرد نيز مي

 ).1387 انيليجلطاهباز و ( قرار گيرد استفاده موردانبار 
كاهش سطح بام، موجب افزايش ارتفاع بنا به نفع كاهش 

هاي  تلفات حرارتي از سطح بام و افزايش دريافت
شود، بنابراين  خورشيدي نماي جنوبي در فصول سرد مي

تر از   محدود مناسبساخت بناهاي چندطبقه با سطح پالن
  .هاي يك طبقه و وسيع است ساختمان

توان گفت كه براي  مي  رابطه توده و فضاي درزمينه
شيدي در مواقع سرد وجود فضاي دريافت انرژي خور

هاي  باز در جنوب ساختمان ضروري است، اما جبهه
شمالي، شرقي و غربي آن بهتر است به بناهاي مجاور 

 ؛ فضاهاي خدماتي محافظت شودلهيوس بهچسبيده و يا 
تواند در منتهي عليه شمالي   توده ساختمان مينيبنابرا

طاهباز و ( و تمام عرض آن را بپوشاند زمين قرار گيرد
 ساختمان بايد به شكل يكل طور به ).1387 انيليجل

اي باشد و از پخش كردن در  مجتمع، متراكم و توده
  .اطراف حياط اجتناب شود

  
 ها يدسترس -3-4

هايي  دسته اول آن :شوند  تقسيم ميدودستهها به  خيابان
 غربي هستند -جنوبي و شرقي - ي شمالاصوالًهستند كه 
دسته دوم . كنند  شطرنجي تقسيم ميورتص بهو شهر را 

 يشناس نيزماز عوارض زمين، شرايط آب و هوايي و 
 جنوبي -تبعيت كرده و ممكن است از محور شمالي

 مورب از شمال صورت به مثالً و داكردهيپانحراف 
شرقي به جنوب غربي و يا از شمال غربي به جنوب 

جهت . )1385شقاقي و مفيدي (شرقي كشيده شود 
 نيمه چراكهباشد   جهت مينيتر نامطلوب غربي -يشرق
ها در بيشترين روزهاي مواقع سرد در   خيابانني ايجنوب

گيرد و پوشش برف و يخ فرصت ذوب  سايه قرار مي
). 1384 نينم پور خادملشكري و . (كند شدن پيدا نمي

 اقليم، شمالي در اين معابر يريقرارگبهترين جهت 
ل روز از حداكثر انرژي باشد زيرا در طو جنوبي مي

 كمترين ميزان حال  نيدرع و شده استفادهخورشيدي 
  .سايه را در معابر داريم

ها   بهينه ساختمانيريگ جهتبا توجه به آنچه در مورد 
 يك خود خودبهبه سمت جنوب و جنوب شرقي گفته شد، 

غربي تا شمال شرقي به  - سري از معابر در جهت شرقي
 جنوب - د كه امتداد شمال شرقيگير جنوب غربي قرار مي

ها  عرض شريان. باشد غربي بهترين جهت براي معابر مي
بايد متوسط و ارتفاع ديوارها كمتر از عرض معابر بوده 
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چون در ناحيه آب و هوايي سرد و كوهستاني سعي 
شقاقي و (شود  كوشش زيادي براي كاهش سايه مي

وزش هاي اصلي بايد مخالف  جهت شريان). 1385 يديمف
 .باد زمستاني باشد

 
شكل، تناسبات، : باز مهينفضاهاي باز و  -3-5

 محل استقرار
 به ميزان نياز و جذب باز مهيناندازه و تناسب فضاهاي باز و 

  اين؛ كهنور خورشيد و جلوگيري از باد بستگي دارد
اندازه و تناسب، در نواحي سرد در ميزان آسايش نقش 

  .ن شكل شهر بسيار مهم استكند و در تعيي ايفا مي  مهمي
 فضاها بايد در سمت شرقي و مكاني اين گيري جاي

و   اين عناصر براي طراحي اقليمي  .جنوبي توده باشد
راحت فضاهاي باز بسيار مهم بوده و شكل شهر را تحت 

دهند كه باعث افزايش جذب نور خورشيد  تأثير قرار مي
و كاهش از ساعات اوليه صبح، كمك به مهار باد غالب 

شقاقي و  (شود سايه مركب و تكي در فضاهاي باز مي
 بيان شد تر شيپ كه گونه همان منظور نيبد ).1385مفيدي 

توده بايد امكان استفاده از آفتاب را داشته باشد لذا 
ها بايد كوتاه باشد و يا فاصله يك  هاي جنوبي فضا جداره

 ارتفاع  برابر2هاي واقع در جنوبش بيشتر از  توده از توده
براي پرهيز از دريافت بادهاي سرد، بهتر است .  باشدها آن

 برابر 4ديوارهاي شرقي و غربي فضاها بلند و عرض آن از 
 لهيوس به نكهيا اي كمتر باشد، الذكر فوقارتفاع ديوارهاي 

 .هاي مجاور يا بادشكن محافظت شود ساختمان

توانند به شكل مربع يا حتي  بنابراين فضاها مي
طيلي كه محور طولي آن در راستاي شمال و جنوب مست

 ني ا).1385 انيليجلطاهباز و . (قرار دارد ساخته شوند
اين   .هاي مسكوني پراكنده شود فضاها بين مجتمع

هاي ناحيه سرد و كوهستاني  موضوع در تمام زيستگاه
كند   اين فضاها كمك مي پراكندگي.  استمشاهده قابل

 پخش شود و تعادل فضاهاي يخوب بهتا انرژي خورشيد 
 باعث راحتي عابرين رو ادهيپپر و خالي در مسيرهاي 

و  باعث پرهيز از افزايش درنهايتشود كه  پياده مي
 بادهاي سرد در فضاهاي داخلي شهر و كاهش جاديا

فضاهاي باز خصوصي در سمت . شود هاي سرد، مي توده
حد جنوبي قرار گيرد و براي جذب بهتر نور خورشيد تا 

 تنظيم  دريمهمنور خورشيد عامل . امكان بزرگ باشد
 نواحي شهري است و جلوگيري از ورود نور يوهوا آب

 فضاهاي سرد جاديباعث اخورشيد در بسياري از بناها 
 يمهمهاي جنوبي نقش  حياط. شود داخلي در غروب مي

 فضاهاي شهري در نواحي سرد داشتن نگه معتدل در
ذب بهتر انرژي خورشيد در  باعث ج؛ كهكند بازي مي
 در هنگام تر گرمايجاد فضاهاي داخلي   و طول روز
  . )1385شقاقي و مفيدي  (شود غروب مي

ها و  ها و رواق  ايوان  مانند»واسطه« يا باز مهينفضاهاي 
 حائلي بين فضاي باز و بسته، فضاي عنوان به ها ورودي

ها  ها و بالكن ايوان .  خارجي هستندو سردگرم داخلي 
نور گيرند كه از  كوچك بوده و در ضلع شمالي قرار مي

ها بايد در  ورودي ساختمان.  حداكثر استفاده بشودجنوب
 ايجاد شود كه از وزش بادهاي سرد  هايي از بنا جبهه

هاي رو به غرب و شرق و  جبهه(زمستاني در امان باشد 
هاي نزديك به آن معموالً در معرض وزش بادهاي  جهت

 .)تاني قرار دارندسرد زمس

 بادشكن از ورودي جاديا باصورت  نيا ريغدر 
 عنوان به هشتي يا دهليز جاديا با نيهمچن .محافظت شود

فضاي واسطه از ارتباط مستقيم هواي داخل و خارج 
 بهترين جهت .)1387طاهباز و جليليان . (جلوگيري شود

شقاقي و . (به جنوب است ها رو  ورودييريقرارگ
  ماندنيباق گرماي نور جنوب مانع از ؛ كه)1385مفيدي 

  .برف و يخ در مدخل ورودي شود
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: سطوح شهري شامل بدنه، سقف، كف -3-6
 ، رنگ مصالح،ابعاد و تناسبات، ميزان گشودگي

 در طرف كياز منطقه بايد در اينهاي باز و شفاف  جداره
معرض تابش آفتاب قرار داشته و از طرف ديگر از وزش 

بازشوها بايد كوچك و به . مصون باشندبادهاي سرد 
هاي غربي، شرقي و شمالي   در جبههژهيو بهتعداد كم 

هاي عايق   دربلهيوس به و در صورت امكان شده ساخته
سقف به علت ). 1387 انيليجلطاهباز و (محافظت شوند 

 يمهم و سطح نسبتاً بزرگ آن نقش يريگ جهت
عه شديد اش. باشد  گرما در يك ساختمان ميدرگرفتن

كند و   ميجاديروز اخورشيد گرماي زيادي در طول 
در ناحيه . شود باعث افزايش دماي زير سطح سقف مي

 به جهت گرم دهيسرپوشهاي   ارتفاع فضايطوركل بهسرد 
شيب سقف به برف و دماي هوا . كم استتر عيسرشدن 

 - 20 دما حدود اگر حداقلدر آن ناحيه بستگي دارد 
 پناه جان يم از سقف مسطح بدونتوان درجه باشد مي

 دار بيش درجه باشد از سقف - 1استفاده كنيم و اگر تا 
انحراف باد . شود  آب ميتر عيسرشود كه برف  استفاده مي

دار نيز روش مناسبي جهت كاهش  توسط سقف شيب
 صورت در .)1385شقاقي و مفيدي (انرژي است 

 رباميز دار با عايق نمودن كف فضاي  بام شيبيريكارگ به
 ميان داخل و خارج حائل فضاي عنوان بهتوان از آن  مي

 در .ساختمان استفاده كرد و تبادل حرارتي را كاهش داد
ترين جهت شيب  ، مناسبطرفه كيدار  هاي شيب سقف

 دوطرفههايي با شيب   سقفدر .رو به جنوب است
هاي رو به شرق و غرب است  ترين جهت شيب مناسب

  .)1387طاهباز و جليليان (
 اقليم در سطوح شهري از مصالح با ظرفيت در اين

حرارتي باال، مقاوم به دماي كمتر از صفر درجه، مقاوم به 
  ثابت بايد استفاده شودبارنگ درجه و 15نوسان بيش از 

 از مصالح صاف و استفاده ).1387طاهباز و جليليان (
  روشن مطلوب نيست، چون هم باعثبارنگصيقلي 

 باد شده و هم باعث كاهش ميزان جذب تشديد جريان
 .شود نور خورشيد مي

 

 آب و پوشش گياهي -3-7
 براي بهتر شدن شرايط تنها نهآب و پوشش گياهي 

فيزيكي بلكه براي كمك به شادي رواني و بصري عنصر 
 عنصر هم در طراحي شهرها و نياز ا.  استيمهم
پوشش گياهي به تعديل . شود  استفاده ميها خانه هم
 محيط كمك كرده و در كنترل يساز سالمماي هوا و د

 يها به صورتپوشش گياهي . دارد باد نيز سهم مهمي
مختلف درخت، درختچه، پوشش زميني، گياهان خزنده 

ريز   به ريز اقليم يك ساختمان بلكه به بهبودتنها نهو غيره 
  .كند اقليم يك شهر هم كمك مي

ياهان در نواحي سرد بايد دقت شود كه كاشت گ
 سايه در فصول سرد نشود و از طرفي جلوي جاديباعث ا

 دار خزاندرختان ). 1374كسمايي (باد نامطلوب را بگيرد 
 پناهگاه تابستاني در مقابل تابش آفتاب مناسب عنوان به

 خود را در پاييز از دست برگ كهاين درختان   .هستند
دهند براي جذب بهتر نور خورشيد در زمستان نيز  مي
كاشت متناوب درختان از كاشت مستقيم . اسب هستندمن
 باعث كم كردن سرعت باد چراكه بسيار بهتر است ها آن
 يكل طور به ؛ و)1387 يديمفشقاقي و (شوند  مي

ها و   در تركيب با بوتهسبز  هميشهكمربندي از درختان 
 Givon)(  عمل كندبادشكن عنوان بهتواند  ها مي درختچه

 و زمين خاكي در زير برف و يخ اهانيوجود گ. 2003
 لذا با استفاده از شود يم ها آن تر عيسرعاملي در ذوب 

 و دار هيسا يها قسمت باغچه در جاديو اپوشش گياهي 
توان فرايند ذوب يخ و برف را   ميها اطيحريگ برف

  ).1384 نينم پور خادملشكري و (سرعت بخشيد 
 استفاده از آب  اقليم با توجه به سرماي هوادر اينهمچنين 

  . محدود استنما آبو 
  
 طراحي شهري معيارهاي و بيان يريگ جهينت - 4

  در اقليم سرد و كوهستاني
و   روزهاي يخبندانداين اقليم با توجه به باال بودن تعدادر 

)  درصد40حدود  (زمستانكم بودن روزهاي آفتابي در 
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ها  با پراكندن فضاهاي باز در بين تودهشود كهپيشنهاد مي
در  را يريگ آفتاب غربي ميزان -  شرقييها ابانيخو در 
 داد و فضاهاي مناسب براي حضور شيشهر افزا سطح

مردم و لذت بردن از گرماي آفتاب در فضاهاي سرباز را 
  .ايجاد كرد

 در شده استخراجبندي و اصول اقليمي  با توجه به جمع
 توان يمو ساخت شهر در اقليم سرد و كوهستاني  بافت

 شهرجهت زير را در طراحي ساخت و بافت معيارهاي
كاهش مصرف انرژي و آسايش اقليمي بيشتر در مقياس 

  : عنوان كردخرد و كالن،

 
   طراحيمعيارهاي

  . جنوبي ارتفاعاتيها دامنه در وسازها ساخت استقرار -
  . قرارگيري در نيمه پاييني ارتفاع و در صورت امكان پشت به باد-
 برابر ارتفاع ديوارهاي جنوبي كمتر باشد براي پرهيز از دريافت بادهاي سرد، 4 شرق و غربي بلند كه عرض آن از يوارهايد با فضاهاساخت  -

  .هاي مجاور يا بادشكن محافظت شود  ساختمانلهيوس بهفضاها  اينكه يا 
  .خش شود پيخوب بهكند تا انرژي خورشيد   كمك ميشهر كه پراكنده كردن فضاهاي باز در سطح -
ايجاد   باعث پرهيز از افزايش و نهايت درشود كه  كه باعث راحتي عابرين پياده مي رو ادهيپايجاد تعادل فضاهاي پر و خالي در مسيرهاي  -

  .شود هاي سرد، مي بادهاي سرد در فضاهاي داخلي شهر و كاهش توده
  .ي جذب بهتر نور خورشيدتا حد امكان بزرگ در سمت جنوبي، برا  استقرار فضاهاي باز خصوصي-
 برف و يخ در  ماندنيباقكه گرماي نور جنوب مانع از . (بهترين جهت روبه جنوب است ها كه  ورودييريقرارگ به جهت توجه -

 ).مدخل ورودي شود

  .ها همانند سدي در مقابل باد باشند  تا شكستگينامنظم صورت بهها با عرض متوسط و   طراحي كوچه-
  .اي  به شكل مجتمع، متراكم و تودهها مانساخت استقرار -
  .فضاهادر اطراف  ها توده عدم پخش كردن -
جهت كاهش جريان هدايت حرارتي )  حد واسط ساختمان و زمينعنوان به  (رو گربهها روي زيرزمين يا   بخش اصلي ساختماناحداث -

  .از ساختمان به زمين
هاي خورشيدي نماي   كاهش تلفات حرارتي از سطح بام و افزايش دريافت با سطح پالن محدود جهتچندطبقه بناهاي ساخت -

  .جنوبي در فصول سرد
  .كه از نور جنوب حداكثر استفاده بشود ها كوچك در ضلع شمالي  و بالكنها ايوانساخت  - 

هاي  و شرق و جهتهاي رو به غرب  جبهه(ها طوري كه از وزش بادهاي سرد زمستاني در امان باشد   احداث ورودي ساختمان-
 عنوان بهايجاد بادشكن هشتي يا دهليز  اين صورت با   غير در) نزديك به آن معموالً در معرض وزش بادهاي سرد زمستاني قرار دارند

  .فضاي واسطه از ارتباط مستقيم هواي داخل و خارج جلوگيري شود
  .كاهش افت حرارتي منظور به يا مجموعه و شده يبند دسته ييها ساختمان استفاده از -
؛ ها  و گرم كردن فضاونقل حمل تجاري شهر جهت كاهش نياز به هاي بخش و يفروش خرده توجه به تراكم باال در فضاهاي مسكوني، -

 .اين تراكم باال داللت بر تمركز در كاربري زمين دارد كه

رشيد به يكديگر نشوند بنابراين تراكم متوسط تا زياد در  باشد كه واحدهاي مسكوني مانع از رسيدن نور خويا اندازه تا تراكم بايد - 
  .باشد مياين اقليم مناسب  
  هاي باز  سرد به فضايبادها استفاده از تركيب متراكم پوشش گياهي براي ايجاد سد در مقابل نفوذ -
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  معيارهاي طراحي
 .يمسكوني، اداري، تجار: هاي متفاوت در يك ساختمان  تركيب و تطبيق كاربري-

  .براي كاهش نياز به سفر  اختالط كاربري در مقياس شهري اختالط مسكوني، اداري، تجاري، صنعتي-
  . بيشتر به همراه دسترسي بهتر براي كاهش ميزان سفربادوام واحد همسايگي براي ايجاد اقتصادي خودكفايي -
  .انرژي گرمايي خورشيد جذب بهتر در اضالع شمالي و شرقي براي مخصوصاً غالب تيره يها رنگ از استفاده -
  .فرش  شهري مانند سنگيفضاها توجه به استفاده از مصالح تيره و جاذب انرژي نور خورشيد در كف -
  . به سمت جنوب و جنوب شرقي زيستگاهها ساختمان يريگ جهت -
  . استقرار فضاها با كاربري اصلي در جبهه رو به جنوب و جنوب شرقي-
  .لي ساختمان و ورودي اصلي به سمت جنوب و جنوب شرقينماي اص يريگ جهت -
  . نامطلوبيبادها با يا هيزاو معابر، در جهت شمالي جنوبي با يريقرارگ -
  
 كاهش سايه منظور بهديوارها كمتر از عرض معابر بوده   تا حد امكان ارتفاعكه طوري بهها   و ارتفاع جدارهها يدسترس توجه به عرض -

  .روها ادهيپدر 
ها بيشتر از عرض معبر بوده و مانع از رسيدن نور و   از مصالح شفاف در سرپوشيده كردن معابر باريكي كه ارتفاع جدارهاستفاده - 

  .گرماي خورشيد به سطح معابر
  . باشدها آن برابر ارتفاع 2هاي واقع در جنوبش بيشتر از  ها بايد كوتاه باشد و يا فاصله يك توده از توده  جنوبي فضاهاي جداره -
  .شكل مربع يا حتي مستطيلي كه محور طولي آن در راستاي شمال و جنوب ساخته شوند به  استقرار فضاهاي بازبه توجه -
  .هاي غربي، شرقي و شمالي ساخته شود  در جبههژهيو به بازشوها بايد كوچك و به تعداد كم -
  . با ارتفاع كم براي تسريع در گرم شدنفضاها طراحي -
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Sustainable Urban Design in Cold and Mountainous Climate 
Mahsa Heydari1,* 

 

Abstract 
The important of Sustainable development In all fields, especially architecture and urbanism Be doubled 
by Crises and environmental pollution and Increased energy consumption in the world. 
Cities are live organisms which their development in geographical and climatic context is inevitable. The 
historical cities of Iran express entreasures of principles and design rules that are gradually evolved. 
Urban designer must organizing the urban elements, arteries correct orientation, Choose the proper height 
of buildings, Determine the true width of the streets and Use of appropriate plant types by using climate 
elements. 
In this paper we investigate the principles and standards of climate urban design in highland and cold 
climate as the introduce the basic principles of the Sustainable design. 
According to the definition the Methodology is descriptive- analytical and analytical – deduction method. 
First the oretical Topics of the effect of climate issues in architecture and urban fabric is checked in 
Descriptive method and finally, Codification the principles and standards of urban design in cold climates 
with analysis of the surveys and study samples. 

Keywords: Cold and mountainous climate, Urban fabric, Urban design, Iran 
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