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چکیده

امروزه ساختمانها بیش از نیمی از انرژی در سراسر جهان را مصرف می کنند ،که بهطور قابل توجهی با انتشار گازهای گلخانهای

که ایجاد میکنند ،به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی دامن میزنند .در فرآیند گذر از معماری خانههای تاریخی به خانههای
معاصر در ایران بخصوص در شهر تبریز ،باید دریافت که خانههای تاریخی چه ارزشهایی را از دست داده و چه عوامل دیگری
به غیراز دانش بومی ،طبیعتگرایی و صرف جویی در انرژی ،برشکلگیری خانههای معاصر تبریز منجمله محلهی رشدیه تبریز
تاثیر گذاشته است .هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر اقلیم بر شکل گیری مسکن معاصر تبریز در محله رشدیه می باشد .روش
تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی بوده و بهمنظور گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و جامعه ی
آماری شامل کل جمعیت شهرک رشدیه تبریز (  6378نفر) بوده و حجم نمونه  263نفر تعیین شد که از طریق فرمول کوکران
بدست آمد .برای پایایی سواالت از آلفای کرونباخ استفاده شده که براساس آن ضریب پایایی سواالت معادل  0/ 898دست آمده
است .بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات برای وزندهی معیارها از تکنیک آنتروپیشانون به بررسی برهمکنش و تاثیر معیارها بر
شکلگیری مسکن و درجه اهمیت آنها در مقایسه با یکدیگر پرداخته شده که با تقریب قابل قبول محوری بودن تمامی موارد و
لزوم بکارگیری همزمان آنها در طراحی نشان داده شده است .در پایان راهبردهایی جهت بهبود طراحی اقلیمی در شکلگیری
مسکن که در آینده ساخته میشوند ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی :معماری ،طراحی اقلیمی ،مسکنمعاصر ،رشدیه تبریز

( -1نویسنده مسئول) sh.shagagi@iaushab.ac.ir
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مق ّدّدمه
گرم شدن کره زمین امری واقعی است .این تأثیر مستقیم بر آب و هوا و به تبع آن بر محیط ،زندگی و فعالیت های
اقتصادی دارد .بسیاری از کشورهای جهان شرایط جوی و شرایط آب و هوایی و حوادث طبیعی شدیدی را تجربه
کردهاند ،که دانشمندان نتیجه گرفته اند که ناشی از فعالیتهای انسانی هستند )Atilola, 2012( .دانشمندان و مراکز
مهم تحقیقاتی در کشورهای صنعتی معتقد بودند که فعالیتهای انسانی از طریق انتشار دی اکسیدکربن به جو ،تنها
دلیل اصلی تغییر اقلیم و شرایط غیرقابل پیشبینی هوا در سراسر جهان است )Ogwu, 2012( .آب و هوا ،یکی از
عوامل مهم و اثرگذار بر جنبههای مختلف زندگی انسان ،به ویژه سالمت و آسایش انسان است .اقلیم و معماری یکی
از علوم جدیدی است که جهت بهرهبرداری از مواهب طبیعی و با هدف صرفجویی در مصرف انرژی و کاهش
مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر از جمله نفت و گاز و ایجاد شرایط رفاه و آسایش برای انسان در ساختمان و مسکن
میباشد ) Farraj etal, 2017( .دراین راستا وظیفهی آب و هواشناسان جمعآوری و تنظیم دادهها بهمنظور تعیین آب و
هوای حاکم بر محل و توصیههای مناسب در زمینهی فعالیتهای انسانی مطلوب و سازگار با آن شرایط است .گرچه
تکنیکهای معماری امروزه دامنه بسیار وسعتر از تکنیکهای گذشته دارد ،اما همسویی آن با اقلیم نقش بسیار موثری
میتواند داشته باشد )Rezai& Taghdiri, 2019: 2( .انسانها به دنبال راههایی برای حفاظت یا سود بردن از شرایط
آب و هوایی طبیعی هستند .آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که هم بر طراحی معماری و هم بر برنامهریزی
یگذارد .مکان ،بافت ،شکل ،جهت ،ابعاد ،فاصله و غیره ساختمان ،باید مورد تجزیه و تحلیل قرار
شهری تاثیر م 
تهای
گرفته و بطور کلی برای تامین بهترین آسایش اقلیمی در داخل خانه صحیح بکار گرفته شوند.از آنجا که فعالی 
یدهند ،مشکل ایجاد یک محیط داخلی راحت با هدف رفع نیازها به اندازه تاریخ
انسانی تحت شرایط طبیعی رخ نم 
طهای مصنوعی استکه فضاهای راحتی برای زندگی
بشر قدمت دارد .یکی از اصول اصلی معماری ،ایجاد محی 
یکنند .یک ساختمان ،که محصول معماری است ،یک محیط فیزیکی است که در راستای این الزامات
انسان فراهم م 
ایجاد میشود .بنابراین ،یکی از وظایف مورد انتظار یک ساختمان فراهم کردن یک محیط داخلی است که از نظر
آسایش اقلیمی کنترل شود .اثرات شرایط آب و هوایی بر ساختمان قطعا یکی از مهمترین عوامل طبیعی است که
یدهد )Mirrahimi, etal, 2017( .در برخی از اقلیمها شرایط داخلی ساختمانهای
مطالعات معماری را شکل م 
هماهنگ با اقلیم ،در تمام طول سال به طور طبیعی و بدون نیاز به سیستم های مکانیکی حرارتی یا برودتی در حد
آسایش انسان باقی میماند .اما در شهرهایی همچون تبریز با شرایط آب و هوایی (به علت بادهای سرد و خشک)،
نمیتوان شرایط داخلی ساختمانهای ناهماهنگ با اقلیم را به راحتی در حد آسایش انسان تنظیم نمود و استفاده از
تأسیسات کنترل کننده فضاهای داخلی ساختمان در اکثر مواقع سال ضرورت می یابد؛ اما در صورت هماهنگ بودن
ساختمان با شرایط اقلیمی و استفاده از نیروهای طبیعی موجود درمحل ،هوای داخل ساختمان اغلب به طور طبیعی
مناسب بوده ،فقط در مواقع کوتاهی از سال نیاز به استفاده از سیستمهای مکانیکی دیده میشود .لذا با استفاده بهینه
از شرایط اقلیمی موجود و با صرف هزینهای معقول ،میتوان شرایط مناسبی فراهم نمود .با توجه به آن چه ذکر شد،
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در شهر تبریز ساخت مسکن همساز با اقلیم منطقه بسیار ضروری به نظر میرسد .در این راستا باتوجه به گستردگی
اقلیم سرد در کشور ،توجه به طراحی بناها و کالبد شهرهای اقلیم سرد و خشک که از مصرفکنندگان عمده انرژیهای
فسیلی به شمار میروند ،میتواند در صرفهجویی مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آلودگی های ناشی از مصرف آن،
بسیار مؤثر باشد .هدف از بررسی شرایط کالنشهر تبریز به عنوان بزرگترین شهر واقع در اقلیم سرد و خشک ایران به
ویژه محله ی رشدیه تبریز ،بررسی راه کارهای طراحی کالبد بناها ،متناسب با این اقلیم است تا نقش مؤثری در
مباحث مربوط به معماری پایدار داشته باشد .چنین به نظر میرسد رعایت اصول پایداری در جهت حفظ منابع به
عنوان ضامن بقاء نسلهای آینده بسیار مؤثر است ،همچنین میتوان با در نظر گرفتن الگوهای پایداری در طراحی
محیطهای مصنوع گامی در جهت بهبود کیفیت زندگی بشرداشت .با توجه به موارد باال ،تحقیق حاضر درپی
پاسخگویی به سواالت زیر است:
آیا شیوه طراحی متناسب با اقلیم در پهنه اقلیم شهر تبریز (محله رشدیه) رعایت شده است؟
چگونه اقلیم بر شکلگیری اجزا و عناصر ساختمانی تاثیر میگذارد؟
آیا اقلیم وآب و هوا نقش اصلی بر شکلگیری این معماری ایفا نموده است؟
انتخاب روش انجام تحقيق ،رابطهاي تنگاتنگ با هدف ها و ماه ّيّيت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
( )Asayesh& Moshiri, 2010: 40با تو ّجّجه به اهداف تعریف شده ،نوع این تحقيق ،کاربردي -توسعه اي و روش
بررسی آن ،توصيفی -تحليلی است .برای تکمیل اطالعات از دو روش کتابخانه اي و روش پيمایشی استفاده شده
است .نمونه گیری برطبق فرمول تعیین حجم کوکران با سطح اطمینان  ۹۵درصد و احتمال خطای  ۵درصد صورت
انجام پذیرفت .جامعه آماری منطقه پنج تبریز ،طبق سرشماری عمومی نفوس مسکن سال  421621 ،59 13نفر بوده و
محله رشدیه  6378نفر می باشد .حجم نمونه  362پرسشنامه تعیین شده است ،که به صورت تصادفی بین ساکنان
محله رشدیه منطقه پنج تبریز توزیع و جمع آوری گردیده است .در پژوهش حاضر به منظور دسترسی به علل و
عوامل مؤثر اقلیم در شکل گیری مسکن ابتدا عوامل تأثیرگذار به کمک روش تحقیق تئوری زمینه ای کدگذاری
گردیده شده است( .شکل  )1کدهای بدست آمده بر اساس اطالعاتی است که از طریق یادداشت های میدانی حاصل
از مصاحبه ها ،مشاهده ها ،سمینارها ،همایش های تخصصی ،مقاالت ،روزنامه ها ،گفتگوها و غیره در رابطه با عامل
های تاثیر اقلیم بر شکل گیری مسکن بدست آمده اند .سپس ،موارد مذکور بر اساس موضوع و مفهوم بدست آمده
کدگذاری و زیر شاخه های نشان داده شده در (شکل  )۲حاصل گردیده اند .سپس ،به منظور تحلیل اطالعات
پرسشنامه ای در اختیار افراد پاسخگو قرار داده شد ،تا با رعایت اولویت شخصی از بین پنج عامل تاثیر گذار اقلیم
برشکل گیری مسکن در محله رشدیه پاسخ های خود را انتخاب نمایند .پس از جمع آوری داده ها ،به منظور تجزیه
و تحلیل اطالعات از روش تحلیل آنتروپی شانون استفاده شده است .در این روش با استفاده از روابط ریاضی
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آنتروپی شانون، 1که در ادامه توضیح داده شده ،اطالعات کیفی به اطالعات کمی تبدیل شده است و با بدست آمدن
ضریب اهمیت هر یک از کدها مشخص شده که کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

شکل :1عوامل تاثیرگذاراقلیم برشکل گیری مسکن Source: Research Findings, 2019

شکل  :2کدینگ های اطالعاتی بدست امده از تاثیراقلیم برشکل گیری مسکن
Source: Research Findings, 2019

.Shannon

1
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تکنیک آنتروپی شانون

آنتروپی 1یکی از مفاهیم کاربردی در علوم اجتماعی ،فیزیکی و تئوری اطالعات و از طرفی یکی از تکنیکهای

تصمیمگیری چند معیاره برای محاسبه وزن معیارها میباشد .این تکنیک نیازمند ماتریسی بر مبنای معیار و گزینه
میباشد .در صورتی که دادههای ماتریس تصمیمگیری مشخص باشد ،میتوان از تکنیک آنتروپی برای ارزیابی
وزنها استفاده کرد .بر این اساس ،هرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص ،بیشتر باشد ،آن شاخص از اهمیت
بیشتری برخوردار است.
قدم اول :شانون آنتروپی را برای هر پدیده تصادفی یک توزیع با احتمال ،به صورت زیر در نظر گرفته می شود.

و برای محاسبه آنتروپی چنین پدیدههایی ،با توجه به عدم قطعیت اعداد درون ماتریس ،شاخصها را نیز شامل می-
شود که فرمول زیر را میتوان ارائه داد:

که در آن:
آنتروپی شاخص jام = Ej
تعداد گزینه ها : m
مقدار احتمالی ارزش شاخص از دید گزینه Iام : Pi
نماد لگاریتم نپر یا لگاریتم طبیعی : ln
مقدار ثابت برای تعدیل آنتروپی بین صفر و یک : k

توجه دارید که در ماتریس های تصمیم اصوال m≥3است یعنی برای کمتر از  3گزینه چندان مطرح نمی شود ،لذا:
در این فرمول هرچقدر که  Ejیعنی آنتروپی شاخص jام به یک نزدیکتر شود تاثیر شاخص یادشده نیز در اولویت-
بندی گزینهها کاهش و به صفر نزدیک خواهد شد ،بنابراین چنانچه پدیده ای یا شاخصی از دید تمام گزینه ها
متساوی االحتمال باشد آنتروپی آن صددرصد و به یک خواهد رسید و لذا چنین شاخصی هیچ نقشی در انتخاب
گزینه نخواهد داشت ،که بدیهی نیز به نظر میرسد .این مورد به لحاظ ریاضی در حالتکلی نیز به شرح زیر توضیح
داده میشود .اگر شاخصی از دید  mگزینه ارزش یکسان داشته باشد

خواهد شد .بنابراین:

.Entropy

1
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یعنی چنین شاخصی صد در صد آنتروپی و فاقد هرگونه نقشی در انتخاب گزینهها میباشد و آنطور که نشان داده
خواهد شد وزن آن صفر میشود.
قدم دوم :میزان گوناگونی یا انحراف از کامال آنتروپه شدن را برای هر شاخص بهصورت زیر محاسبه میکنیم:
قدم سوم :وزن هر شاخص را با استفاده از رابطه زیر بدست میآوریم:

چنانچه ماتریسی ،حاصل نظر خبرگان بوده و تصمیم گیرنده خود نیز دارای یک قضاوت ذهنی به صورت برداربرای
اهمیت شاخص ها باشد و بخواهد آن را در وزن دهی شاخص ها دخیل نماید وزن های تعدیل شده یعنی  Wjها را
به صورت زیر محاسبه می کنیم:

رویکرد مفهومی و نظری تحقیق
 طراحی معماری براساس دادههای اقلیمیآب و هوا که در میان معیارهای طراحی ساختمان مهم است ،متغیرهای اقلیمی را میتوان در سه گروه اصلی اقلیم
کالن ،اقلیم مزو و اقلیم خرد مورد بررسی قرار داد .آب و هوایی که با توجه به جغرافیا در تعامل است ،آب و هوای
کالن نامیده میشود؛ آب و هوای منطقه بر اساس فلور و محیط منطقه به عنوان آب و هوای مزو و میکروکلیما به
عنوان آب و هوای محلی در نظر گرفته میشود .تغییرات در محیط مصنوعی که شامل تصمیمات حفاظت یا
یدهد.آب و هوا یکی از
بهرهبرداری برای آب و هوای ماکرو و مزو موجود است ،آب و هوای خرد را تشکیل م 
مهمترین عواملی است که هم بر طراحی معماری و هم بر برنامهریزی شهری تاثیر میگذارد .شناسایی ،درک و کنترل
اثرات آب و هوایی در محل ساختمان حتی قبل از اتخاذ تصمیمات طراحی بسیار مهم است .آب و هوای یک مکان
ییابد.
با موقعیت جغرافیایی آن بر روی زمین ،ارتفاع باالی سطح دریا ،توپوگرافی و پوشش گیاهی گسترش م 
( )Muna etal, 2018در نتیجه تمام این شرایط ،مناطق آب و هوایی مختلف و در نتیجه معیارهای طراحی آب و
حهای ساختمان ،تعیین نیازها ،انتخاب تجهیزات و
هوایی مختلف ایجاد میشوند .شرایط آب و هوایی در تنظیم طر 
یهای معماری منطقهای را
لگیری موثر است .سیستمهای آب و هوایی مختلف ویژگ 
روش ساختمان و در نتیجه شک 
ایجاد میکنند .برنامهریزی و تشکیل ساختمان مطابق با دادههای آب و هوایی منطقهای بر این اساس است که
یسازد تا حداقل گرما را در طول گرمترین فصل سال دریافت کند و حداقل گرما را در طول
ساختمان را قادر م 
حها و فرمهایی
سردترین فصل سال از دست بدهد .با این حال ،بسیاری از ساختمانهای کشور ما امروزه دارای طر 
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هستند که بدون در نظر گرفتن دادههای آب و هوایی منطقه طراحی شدهاند .شرایط آسایش اقلیمی در یک ساختمان
باید با استفاده اقتصادی از مصالح ساختمانی و سیستمهای مکانیکی به دست آید )Yılmaz, 2007( .به منظور
دستیابی به این هدف ،شرایط آب و هوایی موجود باید به عنوان داده و راهحل مورد استفاده قرار گیرد تا از اثرات
مثبت آب و هوا در شکل ساختمان و پوسته ساختمان استفاده شود و اثرات منفی آب و هوا از بین برود .در طول
مرحله طراحی ساختمان ،مولفههای آب و هوایی که باید حفظ شوند ،ابتدا باید تعیین شوند و سپس الزامات باید بر
لگیری شرایط آب و هوایی
این اساس مشخص شوند )Biket, 2006( .مولفههای آب و هوای خارجی که بر شک 
یگذارند ،اشعههای خورشید ،دمای هوا ،رطوبت نسبی ،بارش و اقدامات جوی هستند .مقادیر آسایش
داخلی تاثیر م 
تزمان روزانه و ساالنه استفاده از ساختمان باید با توجه به مقدار و سطح
حرارتی مورد نیاز باید تعیین شود ،مد 
فعالیت کاربران ساختمان مشخص شود .این دادهها باید در تصمیمگیری با توجه به موقعیت ،جهت ،فرم ،برنامهریزی
داخلی و طراحی پوسته ساختمان در برنامهریزی شهری و اعمال این تصمیمات مورد استفاده قرار گیرند.
()Gudmestad, Karunakaran, 2012
 طراحي اقليمي در آب و هوای سرددر طراحی اقلیمی ،عوامل مختلفی وجود دارد که می توانند تأثیرگذار بوده و انرژی مصرفی ساختمان را تحت تأثیر
قرار دهد )LaFrance etal, 2013( .به عنوان مثال ،جهت ساختمان و عایقبندیهای مختلف ،پوشش سقف و
دیوارهای خارجی تأثیر بسزایی در عملکرد انرژی ساختمان دارد و میتوانند نقش تعیین کنندهای در تعیین تقاضای
انرژی داخلی داشته باشند )Abanda, Byers 2016( .هنگام اقدام به طراحی ،در فرآیند طراحی نیاز است که طراحی
پاسخگوی عوامل تاثیرگذار شرایط آب و هوایی در مهندسی ساختمان و مصرف انرژی مانند باد ،باران ،دما و
رطوبت باشد )Hyde, 2013( .در آب و هوای سرد ،محافظت در برابر زمستان های سرد و تابستانهای مرطوب از
اصلیترین استراتژی های طراحی پاسخگو به آب و هوا در نظر گرفته میشود .مطالعات نشان دادهاند كه بهبود عایق
به طرز چشمگیری مصرف انرژی را كاهش میدهد )Caldera, etal, 2008(.اندازه و شکل یک ساختمان را باید در
مصرف انرژی در نظر گرفت )Catalina, 2012( .جهتگیری ساختمان میتواند تقاضای انرژی را به میزان قابل
توجهی کاهش دهد .جهتگیری بهتر میتواند سهم خورشیدی را تقویت کند )Bryde, etal, 2013( .با توجه به
مطالب ارئه شده ،ساختمانهای ساخته شده بر اساس اقليم نه تنها در مقابل عوامل نامساعد جوي عملكرد خوبي
دارند ،بلكه كي

محيط انساني سالم و زيبا نيز فراهم میکنند )Ghobadian& Mahdavi, 1974( .معیارهای اصلی

طراحي اقليمي در مناطق سرد عبارت است از :
 شکل داخلی سایت و ساختمان،
 جهت گیریها  ،فضای دیواره،
 مساحت پنجره،
 عایق حرارتی و جرم حرارتی.
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 استراتژی های حرارتی برای به حداکثر رساندن اثرات گرم شدن اشعه خورشید و کاهش تأثیر باد زمستان است.
()Tendulkar, 2017
در ضمن ساختمانها از حیث میزان عایقبندی حرارتی پوسته خارجی به چهار گروه زیر تقسیم میشوند -1 :گروه
ساختمانهای با صرفهجویی انرژی زیاد  -2گروه ساختمانهای با صرفهجویی انرژی متوسط  -3گروه ساختمانهای با
صرفهجویی انرژی قابلقبول  -4گروه ساختمانهای بدون نیاز به صرفهجویی در مصرف انرژیNational Building ( .

)Regulations Topic 19, 2010
 معماری مسکن مدرن در ایرانمعماران ایرانی به خاطر آثار تاریخی منحصربفرد فراوانی که از خود به جای گذاشتهاند ،شایستهی احترام و قدردانی
هستند .بناهایی که در دورانهای مختلف تاریخی ساخته شده با تغییراتی که برآمده از نیازهای خاص مردم در زمان
های متفاوت بوده ،شکل گرفتهاند؛ اما این تغییرات سرمنشاء آگاهانه و منطقی نداشته و با تقلید کورکورانه به سمت
مقصدی نگران کننده پیش رفتهاند .شروع این امر را میتوان از ورود معماری غرب به تهران ،از زمان سلطنت
ناصرالدین شاه یعنی نیمهی دوم قرن نوزدهم دانست )Sheikh, 2005( .در این زمان ،معماری مدرن که با آمدن
مهندسان خارجی به ایران و بازگشت ایرانیانی که در خارج از وطن تحصیل کرده بودند و نیز ورود مصالح جدید
ساختمانی مانند آهن ،بتون و  ...رونق گرفت ،زیبایی خاصی به قیافه شهرهای ایران بخشید )Shaterian, 2015( .و
تمایل به برونگرایی در واحدهای مسکونی را نیز افزایش داد )Etesam, 1995( .اما بدون توجه به عوامل اقلیمی و
پیشینه معماری ایران هنوز هم ادامه دارد )Shaterian, 2015( .به بیان ساده مهمترین ویژگی معماران داخلی در
شیوهی مدرنیسم (نوگرایی اولیه) ،کنار گذاشتن الگوهای گذشته و الگوگیری از معماری نوین غرب است.
( )Noghrekar, 2012این شیوه که فاقد مبانینظری منبعث از جهانبینی و فرهنگ ملی است)Naghizadeh, 1997( .
سبب میگردد تا الگوهای بیگانه که متمرکز بر جنبههای مادی و عمدتًاًا اقتصادی بودهاند مبنای طرحها و برنامه ها
قرار گیرند )Naghizadeh, 1997( .و نهایتًاًا در کشوری مانند ایران که از تاریخ و سنت طوالنی برخوردار است،
موجب تغییرات گسترده در تمام وجوه زندگی بهخصوص در زمینه مسکن و ایجاد تعارض با سنت شوندFazeli, ( .

 )2007به همین دلیل همیشه تأکید بر این است که بایستی معیارهای برآمده از فرهنگ ملی را در اختیار داشت ،آراء
و طرحها و برنامههای وارداتی را با آنها مورد ارزیابی قرار داد ،سپس به دنبال پیافکندن الگویی ملی برای نظریه-
های جدید بود)Naghizadeh, 2000( .
 Rezai& Taghdiriدر سال ( )2019در تحقیقی با عنوان بررسی راهکارها و استراتژیهای همساز با اقلیم معتدل و
مرطوب در معماری معاصر و بومی ،بیان میکنند که معماری معاصر شهر خرم آباد بر خالف معماری بومی آن توجه
اندکی به مسائل اقلیمی شده و راهکارهایی براین امر ارایه شده است .همچنین ( )Neshani Fam etal, 2015در
بررسی تاثیر اقلیم در شکلگیری فضاهای خانههای سنتی و خانههای معاصر شهر تبریز ،با در نظر گرفتن عوامل
اقلیمی ،اظهار میکنند که طراحی به گونهای صورت پذیرد که از نور و حرارت خورشید و بادهای مطلوب ،برای
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افزایش سطح آسایش کاربر بهره گرفته شود .براساس یافتههای تحقیق "طراحی مجتمع مسکونی همساز بااقلیم با

تاکید بر شیوه پارامتریک" هدف طراحی همساز با اقلیم و طراحی مجتمعهای زیستی است ،که ضمن پاسخگوئی به
نیازهای متنوع ساکنان ،در فراهم نمودن زندگی با کیفیت باال توأم با آسایش و آرامش مشترك میباشند.

( .)Alzarabian etal, 2015در مقالهای با عنوان "طراحی مجموعه مسکونی همساز با اقلیم خرمشهر" نتایج نشان

میدهد در خرمشهر شهر ،بادهای گرم و غبارآلود منطقه و نیز شدت گرما در فصول گرم که تمهیدات معماری
اقلیمی پاسخگو نبوده و در فصل زمستان با استفاده از سیستمهای غیرفعال خورشیدی و گاه وسایل حرارتی بسیار
ساده ،آسایش حرارتی برقرار میگردد .)Afshari & Taghvai, 2013( .بررسی شاخصه های پایداری در معماری
مسکونی آذربایجان شرقی نشان می دهد ایجاد تعادل بین توسعه و محیطزیست ،طراحی بر اساس چرخه حیات و
صرفه جویی در مصرف منابع تجدید ناپذیر ،توجه به مسائل اقلیمی و پتانسیلهای ارزشمند طبیعت است.
( )Mosavi& Badri Benam, 2012در مطالعهی تأثیر اقلیم بر شکلگیری عناصر معماری سنتی گیالن ،نتایج حاکی
از این است که معماری منطقه گیالن به عنوان عملکرد واحدهای مسکونی مطلوب بوده و از نظر اقلیمی شرایط
مناسب برای ساکنین این منطقه را فراهم نموده است )Georji Mahlabani& Daneshvar, 2010( .در تحلیل
ویژگیها و اصول معماری همساز با اقلیم سرد (مطالعه موردی شهر همدان) هدف از پژوهش پرهیز از سرمای
زمستان که در اکثر مواقع از سال ،مقاومت در برابر یخبندان طوالنی و ضرورت حفاظت از بنا در برابر باد سرد
جنوب غرب میباشد )Malek Hosseini, 2010( .در بررسي معماري سنتي همساز با اقليم سرد (مطالعهي موردي:
شهر سنندج) یافتهها نشان از كاهش اتالف حرارت در ساختمان و كاهش تأثير باد در اتالف حرارت ،بهره گيري از
انرژي خورشيد در گرمايش ساختمان و توجه به عوامل طبيعي آب و خاك میدهندShams& Khoda Karami, ( .

 )2010در رابطه توسعهی پایدار و طراحی اقلیمی بناهای منطقه سرد و خشک (مورد مطالعاتی تبریز) نتایج بیانگر
این است که با توجه به گستردگی اقلیم سرد و خشک در نیمکره شمالی و توجه به طراحی بناها و کالبد شهرهای
اقلیم سرد و خشک که از مصرفکنندگان عمده انرژیهای فسیلی به شمار میروند ،میتواند بخش عمدهای از
مصرف و درنتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از مصرف آنها را تقلیل دهد )Shaghaghi& Mofidi, 2008( .در

مطالعهی "مسکن و تغییر آب و هوا در محیط ساخته شده نیجریه" بر اساس یافته ها استراتژیهای سازگاری و
کاهش از طریق معماری پایدار توصیه شده است ،نتیجه نشان داد که آب و هوا به تغییر خود ادامه می دهد؛ با این-
حال ،انسان برای حفظ بقای خود باید با روشی مسئوالنه و پایدار از منابع طبیعی بهره ببرد .مسکن و بالیای مربوط
به تغییرات آب و هوا :یک مطالعه در مورد تیپولوژی معماری و عمل آن پژوهش دیگری است که در آن با مرور
معماریهای مختلف ،این مقاله به مطالعه و طبقهبندی واحدهای مسکونی میپردازد که پیامدهای اجتماعی ناشی از
شرایط شدید آب و هوایی و بالیای ناشی از تغییرات آب و هوا را کاهش میدهد .درنتیجه ،میتوان نتیجه گرفت که
نیاز به راهحلهای سیستماتیکی است که طراحی پایدار تابآور در برابر شرایط سخت آب و هوایی را داشته باشد.
()Julija Aleksić, 2016
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محدوده مورد مطالعه
شهرک رشدیه در شهرداری منطقه پنج تبریز با مساحت  3153هکتار در شرق و شمالشرق تبریز واقع شده است ،که از شمال
به کوی فرشته ،از جنوب به باغمیشه ،از غرب به کوی ولی امر و اتوبان پاسداران ،از شرق به شهرکهای مصلی و نصر محدود
میشود .این منطقه نسبت به سایر مناطق در تبریز (مناطق ده گانه) از نظر وسعت رتبه دوم را داراست ،این شهرک در سال
 1372ساخته شده و به خاطر معماری مدرن و زیبایش مشهور شده است .نام این شهرک از نام میرزاحسن رشدیه ،پیشگام
آموزش در ایران گرفته شده است .مساحت کاربریهای خدماتی مقیاس محلهای در این محله  9 164 1متر مربع است که به
کاربری های ورزشی ،فرهنگی و آموزشی اختصاص دارند .براساس سرانههای معیار نیاز محله به خدمات مقیاس محلهای در
افق طرح 38661 ،متر مربع برآورد شده که از مقدار مذکور در حال حاضر  34 7 27مترمربع  45درصد کل نیاز برآورد شده
دچار کمبود خواهد بود .محله به استثنای دو کاربری مذهبی و فضای سبز در بقیه کاربری ها با کمبود روبروست .پهنه تراکم
کم (ویالیی مستقل) دارای شرایط مطلوب سکونت است ،بخش عمده این پهنه در وضع موجود شامل واحدهای ویالیی
بصورت دوبلکس است .حداکثر تراکم ساختمانی برای واحدهای ویالیی مجاز در این پهنه  021درصد با الگوی مسکن 042
متر مربع است که حداکثر تعداد طبقات این پهنه  2طبقه است .پهنهی تراکم جمعیتی زیاد بصورت بلندمرتبه و برج با تراکم
ساختمانی  60 3درصد با سطح اشغال  20تا  03درصد است.
شهرک رشدیه دارای آپارتمانهایی نیز میباشد و یکی از برجهای بزرگ کالنشهر تبریز به نام برج رشدیه استکه دارای 91

طبقه است و نیز در این شهر ،مرکز خرید بزرگی به نام مرکز خرید رشدیه وجود دارد .در این شهرک برای فضای سبز زمین-

های وسیعی در نظر گرفته شده و دارای جاده سالمت است و بهطور کلی دارای آب و هوای خوبی استntroduction ( .

.)report to the municipality of Tabriz's fifth district, 2014

شکل :3موقعیت استان ،شهرستان و شهر تبریز و منطقه 5
Source: Research Findings, 2019
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شکل  :4نقشه شهرک رشدیه (تفکیک ساختمانهای مسکونی ویالیی و آپارتمانی و سایر کاربریها)
Source: ntroduction report to the municipality of Tabriz's fifth district, 2014

شکل  :5نمایی از شهرک رشیدیه

Source: Research Findings, 2019

یافتههای تحقیق
 تأثیر اقلیم در فرم بنا محلهی رشدیه شهرتبریزفرم بنا مانند بافت شهری براساس اقلیم منطقه و جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا شده است.
خصوصیات کلی فرم بنا در رشدیه به شرح زیر است:
ساختمانها دارای حیاط مرکزی و درونگرا نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم
ارتفاع اتاقها کم
بامها غالبا به صورت مسطح
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بازشوها کوچک
ایوانها و حیاطها کوچک
خانهها به صورت حیاط مرکزی احداث شده اند .منتهی در اینجا اطاقهای واقع در سمت شمال از سایر قسمتها
بزرگتر و وسیعتر است تاالر یا اتاق اصلی نشیمنخانه در همین سمت واقع میباشد .این مطلب به دلیل استفاده از
تابش مستقیم و حرارت آفتاب در زمستان است و چون فصل تابستان عمدتا کوتاه و دمای هوا نسبتا معتدل است ،از
سمت جنوب ساختمان کمتر استفاده می شود .اتاقهای جنوبی و در بعضی از خانهها اگر اتاقهای شرقی و غربی نیز
وجود داشته باشد ،اکثرا جهت انبار و فضاهای خدماتی و یا سرویسهای بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد .از

آنجایی که هوا در اغلب مواقع سرد و یا بسیار سرد است .لذا اکثر فعالیتهای روزمره در داخل اتاقها صورت می-
گیرد .تعداد معدودی از خانههای طراحی شده متناسب با این اقلیم وجود دارند.
 راهنماي طراحي اقليمي در محلهی رشدیه تبریزيهاي تجديد پذير موجود
شتر از انرژ 
منظور از طرح اقليمي ،طرحي است كه بتواند با استفاده و بهرهگيري هرچه بي 

در طبيعت ،تا حد امكان شرايط محيطي مناسبي در فضاهاي مسكوني ايجاد نمايد ،يا در شرايط آب و هوا يي سخت
يهاي تجديد ناپذير و بهكمك سيستمهاي كنترل كننده مكان يكي  ،شرايط
بتواند با حداقل استفاده از انواع مختلف انرژ 
مورد نياز در فضاهاي زيستي را فراهم سازد .بدين ترتيب ،در ساختمانهاي هماهنگ با اقليم فضاهاي مورد استفاده
ساكنين ،با مصرف انرژي كمتري سرد يا گرم ميشود و با بهحداقل رساندن ميزان آلودگي ناشي از مصرف انواع
يآيد .مواردي كه الزم است در طراحي اقليمي مسكن و
سوختهاي فسيلي ،آسيب كمتري بهمحيط زيست وارد م 
طهاي مسكوني در شهرک رشدیه تبریز رعايت شود بهشرح زير است:
محي 
 انتخاب سايتتها يي
نها و ساي 
از نظر اقليمي ،زمي 

طهاي مسكوني مناسبتر است كه در شيبهاي منفي
براي ايجاد محي 

يها واقع نشده باشد .مناسبترين محل براي احداث واحدهاي مسكوني در
بهاي پشت بهآفتاب) و فرورفتگ 
(شي 
يشود قسمت فوقاني
بهاي رو بهجنوب است .در نقاط بادخيز ،توصيه م 
شهاي مياني شي 
بدار ،بخ 
نهاي شي 
زمي 
بهاي رو بهشرق يا غرب
يشود ،در صورت امكان ،شي 
تپهها براي احداث ساختمان انتخاب نشود .همچنين توصيه م 
براي احداث مجموعههاي ساختماني در نظر گرفته نشود.
 محوطه سازي در محلهی رشدیه شهر تبریزدر طراحي و آرايش سايت و همچنين در جانما يي عناصر مختلف مجموعه بايد بهموارد زیر توجه داشت:
•

در جانما يي

عناصر مختلف مجموعه ،بايد بهجهت وزش بادهاي موجود در محل توجه شود .در رشدیه كه

عمدهترين جهت وزش باد در سال باد شرقي-غربي و پس از آن بادهاي شمالشرقي به جنوبغربي است ،بايد
فضاي سبز مجموعه در قسمتهاي شرقي و شمالشرقي قرار داده شود و عناصر آلوده كننده در قسمتهاي جنوبي
كه كمترين ميزان وزش را دارد قرار گیرد.
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•

بهمنظور كاهش تاثير بادهاي سرد زمستاني ،الزم است در جبهههاي رو بهچنين بادها يي نيز درختان هميشه سبز

شهاي شرقي و شمال شرقي محوطه،
يشود در بخ 
كاشته شود .در اين ارتباط براي شهرک رشدیه تبريز پيشنهاد م 
عالوه بر ساير گونهها از گونههاي هميشه سبز نيز استفاده شود .بخشي از فضاهاي كم اهميت مثل انبار و گاراژ نيز
يتواند بهعنوان بادشكن در مقابل عمدهترين بادهاي زمستاني قرار داده شود.
م
•

در جانما يي عناصر مختلف مجموعه در سايت ،بايد توجه داشت كه اين عناصر (ساير ساختمانها يا درختان

هميشه سبز) در جبهه جنوبي ساختمان و در محدوده  03درجه اين جبهه واقع نشود.
•

از آنجا يي كه هدايت تابش آفتاب بهفضاهاي آزاد در مواقع سرد سال عمدهترين هدف طراحي اقليمي در فضاهاي

شهاي آفتابگير محوطه (قسمتهاي رو بهجنوب) فضاها يي را براي استفاده ساكنان
يرود ،بايد در بخ 
آزاد بهشمار م 
خانه در نظر گرفت .نكته حائز اهميت اينكه ،فضاي آزاد ياد شده بايد در مقابل بادهاي سرد زمستاني محافظت شود.
•

بهلحاظ پا يي ن بودن رطوبت نسبي هوا در فصل تابستان ،بايد در محوطه عناصر رطوبتزا يي چون آبگير ،حوض،

شبيني و با تمهيداتي مانع از خروج رطوبت ايجاد شده در محوطه بهخارج شد.
بنما ،فواره و سطوح سبز پي 
آ 
•

با توجه بهاينكه بهرهگيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان در مواقع سرد يكي از عمدهترين اهداف

طراحي اقليمي است ،بايد در بخشهاي جنوبي محوطه ساختمان از درختان خزانپذير استفاده كرد تا در زمستان
امكان نفوذ آفتاب بهداخل فضاها وجود داشته باشد.
•

فهاي مشرف بهپنجرههاي آفتابگير بهتر است سطحي منعكس كننده داشته باشد تا در مواقع سرد سال اشعه
ك 

تبخش خورشيد از اين سطوح بهفضاهاي داخلي منعكس شود.
حرار 
 سازماندهي پالن محلهی رشدیه تبریزشبيني شده در كي
منظور از سازماندهي پالن ،نحوه تر يك ب و جايگزيني فضاهاي پي 

طرح در قسمتهاي مختلف

يشود:
پالن آن طرح است .در اين ارتباط ،موارد زیر پيشنهاد م 
•

يشود سازماندهي پالن ساختمان بهنحوي باشد كه بهپالني فشرده و گسترش يافته در جهت محور شرقي
توصيه م 

غربي منتهي گردد .در چنين پالني ،بهتر است فضاهاي گرمازا در مركز پالن ساختمان و فضاهاي كم اهميت مثل انبار
بهعنوان عايق حرارتي در قسمتهاي سرد ،شمال ،يا سمت غرب پالن قرار داده شود.
•

در طراحي پالن ساختمان بايد توجه داشت كه فضاهاي اصلي در سمت جنوب پالن واقع شود.

•

از نظر بهرهگيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان ،فضاهاي مختلف ساختمان بايد بهنحوي در پالن

سازماندهي شود كه امكان نفوذ آفتاب زمستاني بهداخل آنها وجود داشته باشد .در اين ارتباط ،الزم است فضاهاي
شبيني شود كه آفتاب زمستاني
اصلي ساختمان در بخش جنوبي پالن در نظر گرفته شده و عمق فضاها در حدي پي 
بهآنها بتابد.
•

استفاده از گلخانههاي متصل به فضاهاي داخلي در نماي جنوبي ساختمان ،از نظر گرمايش طبيعي آن و تعديل

شرايط حرارتي فضاهاي داخلي در هر دو فصل بحراني سال مفيد خواهد بود.
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 فرم كالبدي ساختمان محلهی رشدیه تبریزدر شرايط اقليمي شهرک رشدیه ،ساختمانهاي مسكوني بايد فرمي فشرده و در عين حال گسترش يافته در جهت
محور شرقي غربي داشته باشد تا عالوه بر ممانعت از تبادل حرارت ناخواسته بين فضاهاي داخلي و محيط خارج،
امكان نفوذ آفتاب زمستاني بهفضاهاي داخل را فراهم سازد .باال بردن سطح ورودي اصلي ساختمان نسبت بهكف
يشود.
تمام شده نيز مانع از نفوذ هواي سرد خارج بهفضاهاي داخلي م 
 بافت مجموعههاي ساختماني محلهی رشدیه تبریزمنظور از بافت مجموعههاي ساختماني نحوه قرار گيري و اتصال ساختمانهاي مسكوني مختلف در كي

مجموعه

بتر است .لذا در مجموعه هاي ساختماني طراحي شده ،بهتر است از طريق
تهاي فشرده و متراكم مناس 
است .باف 
ايجاد ديوارهاي مشترك بين واحدهاي همجوار ،بافت فشردهاي را بهوجود آورد .طرح ريزي ساختمانها
يكند .فاصله بين دو ساختمان در جهت شماليجنوبي
بهصورت گروهي ،بهايجاد تراكم و فشردگي بيشتر كمك م 
بايد در حدي باشد كه امكان نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي در فصل سرد وجود داشته باشد.
براي كسب حداقل چهار ساعت آفتاب در طي روزهاي زمستان ،فاصله مورد نياز در جهت شماليجنوبي حدود 2
برابر ارتفاع ساختمان مقابل است ،در جهت هاي  15درجه شرقي يا غربي ،اين فاصله به  1/8برابر ارتفاع ساختمان
تهاي  03درجه شرقي اين فاصله زیاد میشود و در جهتهای بیش از جنوبشرقی یا جنوبغربی
يرسد .در جه 
م
دوام تابش آفتاب بهفضاهای داخلی کمتر از  4ساعت و فاصله مورد نیاز بسیار زیاد میشود.
 جهت استقرار ساختمان در محلهی رشدیه تبریزجهت استقرار ساختمان يكي

از مهمترين عوامل موثر در يك فيت شرايط محيطي فضاهاي داخلي است .از نظر

هماهنگی با اقلیم ،جهت استقرار ساختمان بايد با توجه بهتاثيرات دو عنصر اقليمي تابش آفتاب و وزش باد تع يي ن
شود .استفاده هرچه بیشتر از انرژي خورشيدي در گرم كردن فضاهاي داخلي و جلوگيري از گرم شدن اين فضاها در
يشود .در این ارتباط،
مواقع گرم ،بهوضعيت استقرار ساختمان نسبت بهموقعيت ساالنه خورشيد در آسمان مربوط م 
جهت ساختمان باید بهگونهاي باشد كه در مواقع سرد سال ،حداكثر و در مواقع گرم ،حداقل انرژي خورشيدي
بهنماي اصلي آن بتابد .بهعالوه ،از اين نظر جهتي مناسبتر است كه بتواند با سايبانهاي كوچك يا عناصر ساده
تهای 15
كنترل كننده تابش آفتاب ،نفوذ اشعه خورشيدي بهفضاهاي داخلي در فصل گرم را كنترل نمايد .در جه 
درجه شمال شرقي تا  15درجه غربي ميزان انرژي خورشيدي كسب شده در مواقع سرد بيش از ميزان انرژي
خورشيدي كسب شده در مواقع گرم است.
تهایي از نظر استقرار ساختمان مناسب است .برعكس در جهتهای  15درجه غربي تا شمال ميزان
لذا چنين جه 
شتر از ميزان انرژي خورشيدي كسب شده در مواقع سرد سال
انرژي خورشيدي كسب شده در مواقع گرم سال بي 
تهاي 15
تهای مناسب ،جه 
تهایي از نظر كسب انرژي خورشيدي مناسب نيست .در ميان جه 
است و چنين جه 
يهاي انجام
يشود .خالصه نتايج بررس 
درجه شرقي تا جنوب شرقي مناسبترين جهت استقرار ساختمان محسوب م 
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يدهد که جهتهای  03درجه يا  15درجه شرقي مناسبترين جهت استقرار ساختمان از نظر كسب
شده نشان م 
يرود .در ارتباط با كاهش اتالف حرارت ساختمان از جدارهاي خارجي و همچنين
انرژي خورشيدي بهشمار م 
بهحداقل رساندن نفوذ هواي سرد بهفضاهاي داخلي ،نماي اصلي ساختمان (پنجره هاي اصلي) بايد تا آنجا كه ممكن
كتري با جهت وزش بادهاي سرد داشته باشد .هرچه سرعت چنين بادها يي شديد تر باشد ،تاثير
است زاويه كوچ 
بتر است كه زاويه
خنك كنندگي آنها بيشتر خواهد بود .بنابراین از نظر كاهش تاثير خنك كنندگي بادها ،جهتي مناس 
كوچكتري بين نماي اصلي ساختمان و جهت وزش بادهاي سرد زمستاني ايجاد نمايد یا جهت باد در حوزه بی اثر
آن باشد.
در رشدیه تبريز و در فصل زمستان جهت وزش بادها در درجه اول از شرق بهغرب و در درجه بعد از شمالشرقي
بهجنوب غربي است .بهعبارت ديگر ،محور شرقی-غربي عمدهترين محور وزش بادهاي سرد زمستاني است.
تهاي استقرار ساختمان از نظر كسب انرژي
بترين جه 
بنابراين و با توجه بهاينكه در رشدیه تبریز مناس 
تها از نظر كاهش تاثير بادهاي سرد
يتوان نتيجه گرفت كه اين جه 
خورشيدي  03و  15درجه شرقي است ،م 
ييابد.
تهایي تاثير اين بادها بر ساختمان بهحداقل ممکن كاهش م 
زمستاني نيز مناسب است چون در چنين جه 
 اندازه و موقعيت پنجره در محلهی رشدیه تبریزپنجره يكي از عمدهترين عناصر كالبدي ساختمان در ايجاد ارتباط بصري و فيز يكي بين فضاهاي داخل و خارج
فترين جزء ساختمان از نظر
ساختمان است .اما شيشه پنجره كه جزء اصلي آن در ايجاد ارتباط بصري است ،ضعي 
تبادل حرارت و مهمترين عضو كالبدي ساختمان از نظر هدايت تابش آفتاب بهفضاهاي داخلي محسوب ميشود.
يتواند موجب وخيمتر شدن شرایط
بههمين دليل ،پنجرهاي كه اندازه ،موقعيت و طرحي نامناسب داشته باشد ،م 
يتوان شرايط حرارتي فضا را در جهت
حرارتی فضاهاي داخلي شود .برعكس با طراحي صحيح پنجره ساختمان م 
انطباق با نيازهاي حرارتي ساكنين فضاها كنترل نمود .برای دستيابي بهاهداف عمده طراحي اقليمي ،اندازه پنجرهها،
بهويژه در نماي شمالي نبايد خيلي بزرگ باشد .حتي از نظر محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب و هواي گرم
خارج ،توصيه شده است كه اندازه پنجرهها كوچك و تعداد آنها كم باشد .برای بهرهگيري از انرژي خورشيدي،
شبيني شده ،يا از نورگيرهاي فوقاني استفاده شود .براساس نتايج
الزم است در نماهاي جنوبي پنجرههاي عمودي پي 
بترين اندازه براي پنجرههاي ساختمانهاي مسكوني ،حدود  25تا  40درصد
حاصل از جداول ماهاني ،مناس 
مساحت نماي مربوط است.
 اندازه سايبانها در محلهی رشدیه تبریزنفوذ مستقيم آفتاب بهفضاهاي داخلي عمدهترين عامل گرم شدن اين فضاها در مواقع گرم است .ايجاد سايه بر روي
پنجرهها يا ديوارهاي شيشهاي از تابش مستقيم آفتاب بهسطح شيشه جلوگيري نموده و در نتيجه حرارت ايجاد شده
ييابد .از آنجا يي كه بهرهگيري از
ناشي از تابش آفتاب در فضاهاي پشت شيشه به مقدار قابل مالحظهاي كاهش م 
انرژي خورشيدي در گرمايش فضاهاي داخلي در مواقع سرد عمدهترين هدف طراحي اقليمي محسوب ميشود ،الزم
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است براي پنجرههاي ساختمان ،سايبانها يي در نظر گرفته شود كه در عين محافظت آنها در مقابل تابش آفتاب
يهای انجام
تابستان ،بههيچ وجه مانع از نفوذ اشعه خورشيد بهفضاهاي داخلي در مواقع سرد سال نشود .نتایج بررس 
تهای جغرافيا يي  ،كه از نظر استقرار ساختمان
شده در این مورد ،نشان دهنده اين واقعيت است كه در بسياري از جه 
تهای مناسبي نيستند ،كنترل تابش آفتاب بر سطح پنجره با استفاده از سايبانهاي خارجي منطقي نيست ،زيرا در
جه 
يشود ،اما از نفوذ
تهایي ،گرچه سايبان مانع از نفوذ آفتاب تابستاني بهفضاهاي داخلي در مواقع گرم م 
چنين جه 
يآورد .بنابراین پيشنهاد ميشود ،عمق
آفتاب بهفضاهاي داخلي در بسياري از مواقع سرد سال نيز جلوگيري بهعمل م 
سايبان در حداقل ممكن بهمنظور محافظت پنجره در برابر بارندگي حفظ شود و بهمنظور كنترل نفوذ آفتاب تابستاني
بهفضاهاي داخلي از انواع مختلف پردهها يا سايبانهاي داخلي استفاده به عمل آيد.
 نحوه ارتباط ساختمان با زمين در محلهی رشدیه تبریزدر كليه نقاط شهرک رشدیه تبریز بهلحاظ خشك بودن نسبي هوا در طول سال و همچنين عدم ضرورت ايجاد
كوران در فضاهاي داخلي ،نيازي بهجداسازي ساختمان از سطح زمين نيست .برعكس در صورتيكه كف ساختمان
با سطح زمين تماس كامل داشته باشد و حتي در داخل خاك قرار گيرد ،تاثير شرايط حرارتي هواي خارج بهبخش
يرسد .بنابراین در احداث ساختمان ،توصيه
قرار گرفته در داخل خاك يا تماس يافته با سطح زمين بهحداقل ممكن م 
يشود كف ساختمان در تماس كامل با سطح زمين باشد يا آنكه كي
م

يا نيم طبقه از ساختمان در داخل زمين قرار

داده شود .در غير اينصورت ،عايقكاري كفهاي مشرف بهفضاي آزاد ضروري است.
 مصالح ساختماني جداره هاي خارجي در محلهی رشدیه تبریزمهمترين وظيفه مصالح ساختماني جدارهاي خارجي ساختمان ،جلوگيري يا كاهش اتالف حرارت فضاهاي داخلي
تيابي بهاهداف عمده طراحي
در مواقع سرد و جلوگيري از عدم گرم شدن اين فضاها در مواقع گرم است .براي دس 
اقليمي ،مصالح ساختماني مورد استفاده در ساختمانها ،بهويژه ساختمانهاي مسكوني ،بايد داراي مقاومت و ظرفيت
حرارتي بهميزان كافي باشد .در ارتباط با جلوگيري يا كاهش اتالف حرارت ،كه از عمدهترين اهداف طراحي اقليمي
بمي شود ،الزم است مصالح ساختماني جدارهاي خارجي مقاومت حرارتي مناسبي داشته باشد و در ارتباط
محسو 
با جلوگيري از گرم شدن فضاهاي داخلي در فصل گرم ،مصالح ساختماني الزم است عالوه بر مقاومت حرارتي
داراي ظرفيت حرارتي نيز باشد .در نتايج مطالعاتی که انجام گرفت برای تع يي ن ميزان بهينه عايق حرارتي ساختمان از
نظر اقتصادي صورت ،توصيه میشود براي بهينهسازي مصرف انرژي جهت سرمايش و گرمايش ساختمان ضريب
انتقال حرارت مصالح بام (از نوع تيرچه بلوك) و ديوارهاي خارجي (از نوع آجر به ضخامت  33سانتيمتر) 0/ 35
وات بر مترمربع بر درجه سلسيوس در نظر گرفته شود .براين اساس الزم است ضخامت اليه عايق حرارتي از نوع
يونوليت يا مشابه با ضريب انتقال حرارت  0/ 036وات بر مترمربع بر درجه سلسيوس ،براي بام و ديوارهاي خارجي
 9سانتيمتر باشد.
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در شکل  1مهمترین عوامل مؤثر بر اقلیم بر شکل گیری مسکن نشان داده شدهاند .برای تحلیل محتوی اطالعات
فوق با روش آنتروپی شانون مراحل مختلفی طی شده است .ابتدا پرسشنامهای با عنوان :به نظر شما کدام یک از
عوامل زیر (کدهای بدست آمده شکل )2باعث افزایش تاثیراقلیم بر شکل گیری مسکن می شود؟ در اختیار پاسخ
دهندگان گذاشته شد که به ترتیب اولویت فردی موارد نشان داده شده در جدول یک را انتخاب کردند .درجدول()4
nکد سوال و  mشماره پاسخگو می باشند که برای تحقیق حاضر به ترتیب از  ۶-۱و  7-1می باشند و  Fارزش
تعلق گرفته به پاسخ می باشد به این ترتیب که ارزش تعلق گرفته به پرسش شماره  nتوسط پاسخگو شماره  mبا
متغیر  Fmnنمایش داده می شود و همانطور که ذکر گردید مقداری بین  ۷-۰اختیار می کند به نحوی که ارزش
الویت اول برابر هفت و انتخاب آخر یک میباشد و در صورت عدم انتخاب یک مورد مقدار صفر به آن انتخاب
تعلق میگیرد .پس از جمعآوری دادهها با استفاده از رابطه شماره یک فراوانیهای جدول  3به هنجار شده است.
جدول  :3فراوانی مقوله ها برحسب پاسخگوها ()Shannon, 1984
شرايط آب و هوائي

كنترل آب و هوا در ساختمان

فرم بنا

طرح اقلیمی منطقه

عوامل اقلیمی
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Source: Research Findings, 2019
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سپس با استفاده از دادههای به هنجار شده مقدار عدم اطمینان حاصل از هر کد ) (EJطبق رابطه زیر محاسبه شده
است.
به طوری که  :Mتعداد کل پاسخ دهندگان میباشد
مرحله آخر با استفاده از بار اطالعاتی کدها ( )j=1,2,…,nضریب اهمیت هر یک از کدها محاسبه شده است .هر
کدی که بار اطالعاتی بیشتری دارد از درجه اهمیت ( )Wjبیشتری برخوردار میباشد( .جدول )4
جدول :4ضریب اهمیت هریک از کدها
شرايط آب و هوائي
0/ 66686 1

كنترل آب و هوا در ساختمان
0/ 166908

فرم بنا
0/ 167995

طرح اقلیمی منطقه
0/9 6780 1

Source: Research Findings, 2019

عوامل اقلیمی
0/ 166704

مورد پرسش
ضریب اهمیت کدها

نتیجهگیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی
شهر به عنوان یکی از دستاوردهاي بشري از دیرباز مورد توجه تمدنها بوده است .به طوریکه با ورود موج صنعتی
شدن به کشورهاي جهان سوم ،از اوایل قرن بیستم تولید و درآمد در شهرها افزایش و به دنبال آن تقاضا براي
خدمات شهري فزونی یافت .این روند ،تعداد شهرها را باال برد و اندازه آنها را بزرگتر کرده و منجر به گسترش
كها در جهان به تبع افزایش
شهرنشینی و شهرگرایی گردید .از این رو افزایش جمعیت و اندازه ي شهرها و شهر 
شهرنشینی ،اثرات زیادي بر روي انسان و محیط داشته است.
خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب زندگی و تأمین امنیت ساکنان بنا از گزند شرایط نامساعد محیطی و جوی از
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یرودمصرف بیرویه انرژی و تأثیرات زیست محیطی آن از مهمترین
اصول الینفک معماری و ساختمان به شمار م 
یباشد که تأثیرات مخربی بر ادامه حیات انسان خواهد گذاشت .این
دالیل تشدید پدیده تغییر اقلیم در سالهای اخیر م 
یشویم که اگر پدیده
یشود .این در حالی است که ما هر روز آگاهتر م 
تأثيرات سوء هر روز شدیدتر و متعددتر م 
تغییر اقلیم با همین روند ادامه یابد ،مهمترین دستاورد انسان که تمدن و شهرنشینی است ،از بین خواهد رفت .ازدیاد
دمای جهانی ،چالش عظیمی برای نسلهای آینده است که بدون شک با آن روبهرو خواهند شد؛ زیرا هر سال ،تولید
ییابد .با توجه به اینکه بیش از  ۶۰درصد از گازهای گلخانهای بر اثر
گازهای گلخانهای به میزان  ۲درصد افزایش م 
یآید ،پیشبینی تمهیداتی برای کاهش
استفاده از امکانات تأسیسات حرارتی و برودتی و روشنایی در بناها به وجود م 
یباشد و برای رسیدن به این هدف ،مشارکت همه متخصصان ،بخصوص
آثار منفی آن بر اقلیم جهانی ضروری م 
معماران و شهرسازان و مردم الزم است تا آیندگان نیز بتوانند نیازهای خود را بر آورند در گذشته ،معماری به عنوان
یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در اقلیمهای متفاوت ،دارای فرم ،رنگ و مصالح ویژهای بود اما در معماری
معاصر ،طراحیها و مصالح به کار گرفته شده در بناها فاقد کارایی الزمند .انرژی مصرفی ساختمان ،ارتباط مستقیمی
با طراحی سازگار با شرایط آب و هوایی دارد؛ برای مثال ،گذاشتن پنجره مناسب در یک ساختمان میتواند باعث
کسازی آسان و تهويه مطلوب شود؛ لذا تأثیر فراوانی بر مصرف انرژی داشته باشد.
تأمين نور طبیعی مفید ،خن 
امروزه طراحی و معماری ساختمانها اغلب به گونهای است که برای مناسب ساختن وضعیت حرارتی در آنها نیاز
یشود و این منابع
به مصرف مقادیر زیادی انرژی هست که عالوه بر هزینههای گزاف ،موجب آلودگی هوا نیز م 
انرژی نیز جزو منابع تجدیدناپذیر و تمام شدنی هستند .با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و دخالت دادن پارامترهای
یتوان ساختمانهایی طراحی کرد که با استفاده از انرژی غیرفعال خورشیدی که انرژی پاک نام دارد
آب و هوایی م 
شرایط آسایش و راحتی را برای ساکنان ایجادکنند .در گذشته ،معماری سنتی ،تا حد زیادی با شرایط محیطی و
اقلیمی انطباق داشته؛ اما بعدًاًا بنا به دالیلی مانند کشف و استخراج نفت ،گران بودن زمین ،جوان بودن جمعیت و نیاز
آنان به مسکن ،و افزایش جمعیت ،معماری سنتی ،کم کم از بین رفت و دیگر در طراحی ساختمان به عناصر اقلیمی،
توجه کم تری شد .بنابراین برنامه ریز اگر بخواهد مصرف انرژی را برای مصرف کننده به حداقل برساند باید از
رابطه بین طراحی ساختمان ،مصرف انرژی و اقلیم محلی آگاهی داشته باشد .اقلیم و معماری یکی از علوم جدیدی
یهای
است که جهت بهرهبرداری از مواهب طبیعی ،با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی ،کاهش مصرف انرژ 
تجدیدناپذیر برای فاه و آسایش در ساختمان و مسکن به وجود آمده است
گذشت زمان ،پیشرفت تکنولوژی و گسترش دانش بشری ،تغییر در باورهای اجتماعی و نیاز به تغییر مبلمان شهری
و نظایر آن ،شیوهی زندگی و پیامد آن ،الگوی ساخت مساکن را در شهر تبریز تغییر داده؛ به نحوی که از یکسو
امکان استفاده از سوختهای فسیلی و بهرهبرداری از دستگاههای مکانیکی ،حدود دو سدهی اخیر ،اختالالتی در
طراحی اقلیمی و معماری بناها در شهرها بویژه شهر تبریز پدید آورده است و از این رهگذر موضوع استفادهی بیش
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از حد از منابع انرژی فسیلی و آلودگی محیط-زیست ناشی از مصرف آن ،به صورت موضوعی جدی و تهدید کننده
در آمده است
با بررسی اقلیمی تبریز منجمله محله رشدیه تبریز بر اساس مشخصات آب و هوایی و نیازهای اقلیمی منطقه ،برای
دستیابی به شرایط آسایش انسان در محدوده مورد بررسی با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آماده از
پرسشنامه و مطالعات میدانی ،نتایج نشان داد که عوامل فرم بنا با ضریب  0/ 167995بیشترین تاثیر اقلیم را در شکل-
گیری مسکن داشته است و کمترین تاثیر مربوط به عوامل اقلیمی با ضریب  0/ 166704بوده است .در این رابطه
ضریب شرایط آب و هوایی برابر  ، 0/ 66686 1كنترل آب و هوا در ساختمان با ضریب  0/ 166908و طراحی اقلیمی
منطقه برابر  0/9 6780 1بدست آمد .همچنین در رابطه با اقلیم شهرک رشدیه تبریز به سه حکم کلی :پرهیز از سرمای
زمستان که در اکثر مواقع سال وجود دارد ،مقاومت در برابر یخبندان طوالنی و ضرورت حفاظت بنا در برابر باد سرد
جنوب غرب پی برده شد .بر این اساس راهکارهای طراحی مسکن همساز با اقلیم تبریز در محله رشدیه تبریز از
جمله جهت گیری مناسب ،نحوه استقرار بنا ،فرم بهینه ساختمان ،ویژگی مصالح ساختمانی دو جداره ،سقف و کف،
مشخصات بازشوها و سطح آنها و ...ارائه شد که میتواند راهگشای طراحی اقلیمی مسکن باشد و نقش مهمی در
جهت استفاده از انرژیهای طبیعی و فراهم کردن شرایط آسایشی مناسب داشته باشد.
ساختمانها باید در عین اقتصادی بودن ساخت ،به صورتی طراحی شوند که مصرف انرژی در آنها کاهش یابد.
تدابیری که برای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها به کار گرفته میشوند اگر چه عموما در زمان اجرا موجب
افزایش هزینه ساخت میگردند اما به میزان قابل مالحظهای هزینه مصرف انرژی را کاهش میدهند ،به نحوی که
ظرف چند سال اولیه بهره برداری از ساختمان ،هزینه اضافی مصرفی برای ساخت را جبران نموده و از آن پس مطلقا
به نفع بهرهبردار خواهد بود.
نحوه استقرار و فرم ساختمان از دو جهت میتواند اتالف انرژي را كاهش دهد .يكي جهت تابش خورشيد و ديگري
جهت وزش باد مي باشد .بهترين ساختمان به شكل كي

مستطيل و جهتگيري براي كي

جهت شرقي  -غربي طویلتر از امتداد در جهت شمالي-جنوبي و داراي كي

ساختمان اين است كه در

حياط اصلي در قسمت جنوب باشد.

بیشتر پنجرهها رو به سمت جنوب و تعداد كمي از آنها در شمال ،شرق و غرب قرار گرفته باشند .سعي شود ساختما-
نها دو طبقه و داراي حياط مركزي ،حوض و باغچه ،زيرزمين ،زمستاننشین ،تابستاننشین و ايوان باشند .به دليل

تأمين انرژي بغير از راههای طبيعي باد و آفتاب توجهي به جهت ساختمان ها ،نوع مصالح ،ضخامت ديوارها ،ابعاد
پنجرهها و سايبان نشده ،كه اين امر موجب شده ميزان زيادي از انرژي غير قابلتجديد به هدر رفته كه میتوان با
طراحي مناسب معماري منطبق با شرايط اقليمي رشدیه تبریز ضمن صرفهجو يي درمصرف انرژي از منابع رايگان يا
ارزان تر و قابل تجديد بهرهمند شد.
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش براساس تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه و مطالعات میدانی ،در رابطه با
معماري ساختمانهاي جديد راهكارها و پيشنهادات زير در رابطه با شهرک رشدیه تبریز ارائه میشود:
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 .1استفاده هر چه بیشتر از ديوارهاي با مصالح سنگين در ضلع جنوبي
 .2استقرار ساختمانهای به هم پيوسته در بخشهاي مياني شیبهاي رو به جنوب
 .3استفاده هر چه بیشتر از ديوارهاي مشترك و ايجاد بافتي به هم پيوسته و متراكم در مجتمعها
 .4پيش بيني پالن هاي فشرده و متراكم
 .5شكلگيري فرم ساختمان براي ايجاد سايه در تابستان و دريافت گرماي مناسب در زمستان
 .6پيشبيني فضاهاي گرمازا مثل آشپزخانه در مركز پالن ساختمان
 .7پيشبيني فضاهاي كم اهميت مثل انبار بهعنوان عايق حرارتي در جدارها يا قسمتهای سرد بنا
 .8استفاده از عایقهای حرارتي مناسب در ديوارهاي خارجي و بهخصوص در بام
 .9استفاده از گرمايش كفي با عبور لولههای آب گرم از كف بنا
 . 10در مورد مصالح ساختماني ،ديوارها و كف آجري و كف موزائ كي

يا سنگ میتوانند دما را ثابت نگه دارند اين

حالت براي ساختمانها يي كه داراي پنجره جنوبي هستند بسيار مناسب میباشد.
 . 11اجتناب از پیشبینی پنجرههاي بزرگ ،به خصوص در نماهاي شمالي
 . 12استفاده از شیشههای دوجداره يا سه جداره و تزريق گاز آرگن بين جدارهها
 . 13نصب پردهای كام ًالًال چين دار كه پنجره را كام ًالًال بپوشاند میتواند جلوي اتالف حرارت را به مقدار زيادي بگيرد.
 .41نصب سايبان در تابستان براي جلوگيري از ورود گرماي خورشيد از هر كاري مناسبتر است.
 .51از نظر فرم ساختمان به منظور کاهش تأثیر هوای سرد باید نسبت سطح خارجی ساختمان در برابر حجم آن را
به حداقل رساند .بنابر این فرمهای ساختمانی فشرده و متراکم با پالن مربع و حجم نزدیک به مکعب توصیه میگردد.
 . 16همچنین فرمهای کالبدی که اثر باد بر ساختمان را کاهش میدهند مناسبترند.
 .71از نظر تهویه برای جلوگیری از افت ناگهانی دمای داخلی بنا و نیز جلوگیری از ورود باد تعبیه ورودیهای
کنترل شده در ساختمان توصیه میشود.
 .81در پوشش سطوح خارجی ساختمان از بافت خشن و رنگهای تیره (برای جذب هر چه بیشتر انرژی
خورشیدی) استفاده گردد.
 .91مساحت سطوح بازشو به حداقل ممکن کاهش یافته و در پنجرهها شیشههای چند جداره توصیه میگردد که
تعداد جدارهها متناسب با افزایش شدت سرما افزایش یابد.
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Abstract
Thousands of years ago, the climate was perfectly balanced with environmental conditions and living
conditions were more suitable for humans, but today buildings account for more than half of the
world's energy consumption, significantly by emitting greenhouse gases. What they create contributes
to climate change. In the process of transition from the architecture of historic houses to contemporary
houses in Iran, especially in the city of Tabriz, it must be understood what values historical houses
have lost and what other factors besides indigenous knowledge, naturalism and mere Energy saving
has affected the formation of contemporary houses in Tabriz, including the Rushdieh neighborhood of
Tabriz. The main question of the research is whether climate affects the formation of Tabriz housing
in the contemporary period? The purpose of this study is to evaluate the effect of climate on the
formation of contemporary housing in Tabriz in Rushdieh neighborhood. The research method is
descriptive-analytical and survey and in order to collect information, two library and field methods
were used and the statistical population included the total population of Rushdieh town of Tabriz
(6378 people) and the sample size was 362 people which was determined by Cochran's formula. Was
obtained. Cronbach's alpha was used for the reliability of the questions, based on which the reliability
coefficient of the questions was equal to 0.898. After analyzing the information for weighting the
criteria from their entropy technique, the interaction and the effect of the criteria on the formation of
housing and their degree of importance in comparison with each other have been investigated. They
are shown in the design. Finally, strategies to improve climate design in the formation of housing that
will be built in the future are presented.
Keywords: Architecture, Climate Design, Contemporary Housing, Rushdieh Tabriz.

