
 

است با مطالعه، شناخت و   ی طی ثر از عوامل محأبه شدت مت ران یا یبوم  ی عناصر معمار ی ریشکل گ

برد.    ی پ   ی م یاقل  ط یآنها با شرا  ی توان به نحوه سازگاریمازندران، م   ی بوم  یمعمار   یالگوها  لیتحل

الگوها   سع   ی کی شناخت  که  است  مهمی  موضوعات  بازشناس   یاز  جهت   یکاربرد  ی هاروش  یدر 

  یطراح  ی راهکارها  جادیحاضر با هدف اپژوهش  دارد.    ی ساز بوم  تیهو  ی به عناصر و الگوها  یاب یدست

شده    نیتدو  یبوم  یمعمار   یها با استفاده از الگوهادر ساختمان  یمند معماران به جهت بهره  یبرا

ای و مطالعات میدانی  های کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  این پژوهش  است.

استان مازندران    ی بوم  ی معمار  یها  ی ژگیدهد وی نشان م  می اقل  یهالفهؤم  یبررسانجام شده است.  

طح  در تابستان س  ن یدارد و هماهنگ است. همچن  م یمنطقه رابطه مستق  می و اقل  ی می اقل  ی دنببا طبقه

منطقه    یبوم  یهاکه خانه  افت یدست    جه ینت  نیتوان به ایم   تیو در نها  دهدیخانه را ارتقا م   شیآسا

  طیگذار بر شراریثأعامل ت  ن یمهمتر  یع یطب  هیاست و تهو  ط یو بستر مح   ی م یاقل  ی بندمنطبق با پهنه

موجود   لیاز پتانس  یبردارحاصل از پژوهش با هدف بهره  جینتا   نیاست. همچن  ی طیمح   شیارتقا آسا

در منطقه    می اقلهمساز با    یجهت طراح  یطراح  یپارامترها   نهیبه معمار در انتخاب به  یعیطب  هیتهو

 کمک خواهد کرد.
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 آزاده محمودی رودپشت، خسرو دانشجو، مجید مفیدی شمیرانی

 قدمه م

کارگیری  ه، در بیاست و اعجاز معماری بوم  یط یثر از عوامل محأبه شدت مت  رانیا  یبوم   یعناصر معمار  یریگشکل

های ویژه ساخت، به عنوان بهترین روش پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و روحی انسان  ای و خلق تکنیک منطقهمصالح  

ساختمان بناهابرای  بررسی  است.  اشکار  همگان  بر  علم    یبوم  یسازی،  و  تکنیک  شناخت  کوتاه جهت  است  گامی 

  ی داد. در گذشته فضاهادر اختیار قرار می   سازندگان آن، در زمانی که ابزار و مصالح سنتی تنها امکانات محدودی را

  ی هاخانه  ی هایژگ یاند.  همسان بودن وبوده  یسنت   یهامهم خانه  ی طور اخص از فضاهابه  وان یطور اعم و اباز به  مهین

اقل   مروزا ا  یها میدر خرد  ناش   جاد یمختلف سبب  ب  ی معضالت  اقل   ی لیفس   ی هاسوخت  ه یرویاز مصرف    میشده است. 

  ن یو همچن  یمیخزر در استان مازندران گسترده شده است. توجه به عوامل اقل  یای در  یمعتدل و مرطوب در کرانه جتوب

  ی در مصرف انرژ  ییجواز آنها نه تنها باعث صرفه  تفادهشود که اس  ییتواند منجر به الگوها  ی مناطق م  نیا  یبوم  ی معمار

ایوان    ا یال پاسخ دهد که آؤس  نیآن است که به ا  ی پژوهش در پ  ن یا  کند.یفراهم م   شی از آسا  یباشد بلکه سطح باالتر

بنا به    هیدر تهو  عیباشد که بتواند باعث تسرکالبدی می  ی هادارای ویژگی  ران یعنوان یک عنصر اصلی در معماری ابه

مختلف مسکن   یدر گونه ها هیتهو یالگو یهدف از پژوهش بررس نیمازندران شود؟ بنابرا یدر مناطق نوار ساحل  ژهیو

 . استان مازندران است یبوم

امکان را    نیا  یشده است. مطالعه مورد  یگردآور  یمطالعه مورد  قیداده ها در پژوهش حاضر از طر  یروش گردآور 

اطالعات عم   یم تفص  قیدهد که  آور  یلیو  بررس   یدر مورد موضوع مطالعه جمع  بر   ق،یو دق  قیعم   یشود.  تمرکز 

  نیاست. ا یمورد قیتحق  ی هایژگیکل نگر از و هدر زمان و مکان محدود و نگا  ی واقع ی هانهی در زم ی واقع یدادهایرو

کارآمد باشد.    ار یتواند بسیم   قیتحق   ن یاست.  لذا در بستر ا  ی و آزمون تئور  یساختن تئور  ینوع مطالعه مناسب برا

پیشینه پژوهش حاکی از این است که    .هستند  قیتحق   نی ها در اداده  یگردآور  یاسناد دو روش اصل  یمشاهده و بررس

قرار    یبار مورد بررس   نی اول  یاستان مازندران است برا  ی کوتاه مرتبه و بوم  یها که ساختمان  ق یتحق   نیا  یموضوع اصل

  ن یدر ا  یتوان گفت که سابقه مشخص  یدر استان مازتدران م   یبوم  ی در خانه ها  هیدر خصوص بحث تهو  و  رد یگیم

 . وجود ندارد نهیزم

 وانیا.1

  ان یاز جر  اد ی ز  یبرخوردار  ن یباز است که در ع  مهی ن  یخانه به فضا  از ی ن  ل یبه دل  ی در منطقه خزر  وان یا  تیو اهم   عملکرد 

،  دنیاستراحت، غذا خوردن، خواب  یبرا  وانیحوزه محفوظ باشد، کارکرد ا  ن یوقت در ا  یوقت و ب  ی هاهوا بتواند از باران

با    باشد.یهمتراز با اتاق م  وانیا  یباشد. لذا به لحاظ کارکرد ی... م  واز مهمان، خشک کردن لباس و ظروف    یی رایپذ

  ش یدر باالبردن آسا  یاری بس  ریثأاست که ت  وانیاستان مازندران ا  یبوم  یهاخانه  عنصر در  ن یکه مهمتر  نکهیتوجه به ا

به آسمان است.     نینقطه گذار از زم  یو هم مفهوم   یدانست که هم به لحاظ صور  ییتوان فضایرا م  وانیا  .دارد  ی طیمح

باز    یفضا  نیقرار دارد و رابط ب  یست ی ز  یشود که مقابل  فضاهایباز و عمدتا مسقف اطالق م   مهین  ییبه فضا  وانیا

 .باشدیبسته داخل م  یو فضا  اطیح



 بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی مازندران با رویکرد اقلیمی  464 

 آزاده محمودی کهنه رودپشت، خسرو دانشجو،ف مجید مفیدی شمیرانی 

فضاها هم در    نیاند. ابوده  ران یا  یهابه طور اخص از عناصر مهم خانه  وانیباز به طور اعم و ا  مهی ن  ی گذشته فضاها  در

  ی مستقل که عملکردها  یی اند و هم خود به عنوان فضاکردهیم  فا ی باز و بسته نقش ا  یبنا در کنار دو فضا  یکل   ی سازمانده

باز به صورت    مهی باز بسته و ن  یی سه گروه فضا  یسنت   یها خانه  ی اند. در معمارشده، مطرح بودهیم   رایرا پذ  ی متنوع

درجه باز و    ج یمعنا که فضاها به تدر  ن یبه ا  دهند. یمعنا م  یگریاند بلکه هر هر کدام در امتداد د مجزا ساخته نشده

در فصول گرم   وانیا نها،ی شود.  .گذشته از ایم  لیتبد یگریبه د یکی که  یدهد به نحویبسته بودن خود را از دست م 

  ن یافتد. هم چنیکار خانه و....در ان اتفاق م  دن،یاز جمله: خوردن غذا، خواب  ی فراوان  یکاربرد دارد و عملکردها   ار یبس

که    ی زجمله عواملادارد.   یاد یز یهاارزش  ی می و از لحاظ اقل  شود یاتاق پشت خود در فصول سال م   یهوا  ل یباعث تعد

  ی ک ی  شود. یها در مناطق مختلف کشور م وانیا  نات ییشکل و تز  ن یو هم چن  ی رینحوه قرارگ  ، باعث تفاوت در تعداد 

 .ترنددو عامل اول مهم ان یم نی ها هستند که ازاخرده فرهنگ  ی گریو د یع یطب ط یو مح  م یاقل

و گنبدی    ی دارای پوشش طاق  شتر یب  وان یا  ر، یای دارد. در کو  ژهیهای مختلف و وشکل و فرم  ران یدر نقاط مختلف ا  وانیا

از سه    وان یو مازندران ا  الن یاست و از سه جهت بسته است که به درون ساختمان راه دارد. در معماری برونگرای گ

است. در   ستادهیهای او بر ستون بدار ی و پوشش آن ش ردیگ یزده از ساختمان قرار م  رونیب جهت باز است و به صورت 

و در    ندیگویز و در طبقه باال قرار دارد؛ پچکم، پشکم، بشکم و بچکم م ای که از سه سو بادهیسرپوش   وانیبه ا  انهیاب

پشت به    ن ینشتابستان  وان یبه ا  زد ین در  یهمچن  .ندیگویشود صفه م یباز م  انسرایکه از پهنا به م  ی وانیخراسان به ا

شود.  یشود تاالر گفته میم   دهیهای کوچک د خانه  شتری کوچک که در ب وانیبه ا  زیو در ماسوله ن  ندیگویآفتاب تاالر م 

سرد کمتر برای نشستن    میدر اقل   وانیا  نیدارای پوشش تخت و از سه جهت بسته بوده است. همچن  زیدر تبر  وانیا

که برای نشستن در    ییفضا  ایبرای نشستن وجود ندارد    ییفضا  یبه طور کل  ایاست؛ به نحوی که    دهش یاستفاده م

سرد    می در اقل  وانی. اکردندیکوچک بوده است که در تابستان ها از آن برای نشستن استفاده م  اریگرفته اند بس  ینظرم

حائل در جلوی فضاهای    یی به عنوان فضا  ن یبرف بر روی نمای ساختمان و همچن  می از بارش مستق  رییبرای جلوگ

جلوگ   ی اصل جهت  مستق  رییخانه  ورود  م  م یاز  عمل  داخل  به  در  یسرما  است.  شمارهکرده  از  خالصه  1جدول  ای 

 .آن آمده است یدر شهرهای مختلف و اصطالح محل  وان یهای ایژگیو

 ابراهیمی   نژاد:  ماخذ  مختلف،  های  اقلیم  در  ایوان  :  1جدول شماره  

 ردیف شهر  ایوان  ویژگیهای محلی اصطالح

  جهت سه  از گنبدی،  و  طاقی پوشش دارای گویند می  تاالر را آفتاب به پشت ایوان

 بسته 

 1 یزد

 2 مازندران و گیالن پوشش شیبدار از یک جهت باز -

  وجود ها خانه اکثر در که کوچک ایوان به

 .گویند  می تاالر دارد

 3 ماسوله باز جهت سه از تخت، پوشش

  می باز میانسرا به پهنا از که ایوانی به -

 گویند  می صفه شود،

 4 خراسان  -

 5 ابیانه باز جهت سه از سرپوشیده، بچکم  و  بشکم  پشکم،  پچکم،

 6 تبریز  بسته  جهت سه از تخت، پوشش 
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 هارابطه بین ساختمان و فضای باز در خانه .2

شد که  ای طراحی و ساخته میبه طور معمول رابطه و چگونگی ترکیب هر ساختمان با فضای باز مربوط به آن، به گونه

های مربوط به محیط طبیعی و محیط  نحوه استفاده از فضا، به ویژه پدیدهگیری و  های مؤثر در شکلبا همه پدیده

از فضا فراهم شود. بررسی واحدهای مسکونی سنتی    یور مصنوعی متناسب باشد تا امکان بیشترین و بهترین نحوه بهره

ب ساختمان  گیری ترکیدر استان مازندران نشان می دهد که پدیده های محیطی بیشترین نقش را در چگونگی شکل

های مهمی است که  با فضای باز دارد، زیرا تنظیم شرایط محیطی و تهویه ساختمان و نحوه نورگیری آن، از پدیده

توان انواع واحدهای مسکونی را از  دارای تأثیر اساسی در سازماندهی فضاهای مسکونی است.در دسته بندی کلی می

 .بندی نموددسته فضاهای یک سویه و فضاهای دوسویه طبقه جنبه چگونگی ترکیب ساختمان با فضای باز، به دو

 یم یاقل  یو طراح وانیا.3

اطراف از    طی ممانعت کرده و با خنک نگه داشتن مح  یداخل   یها از تابش آفتاب به بدنه و فضاها  وانیا  یآمدگ   شیپ

ها نسبت به بدنه  یآمدگ  ش یها و پ  وان یوجود ا  ی به طور کل  کند. یم  ی ریجلوگ  ی داخل  ی حرارت به فضا  یت یانتقال هدا

آزاد در تابستان    یو هوا  هیمعتقدند که استفاده از سا  یبعض  شود.یساختمان سبب نقصان گرما در روز و سرما در شب م

بهتر فضا کمک    هیو به تهو  ده یگرفته شده سرعت بخش   یهوا  ان یبه جر  ی جانب   یارهاویوجود د  است.  وان یا  یعلت وجود

  آمده  ش یپ  یوارهایهوا به داخل باشند استفاده از د  انیکننده جرتیتواند هدایم   یعمود  ی وارهایکند. از آنجا که د  یم

به گرفتن باد    اطیح  یجنوب  یدر نما  وانیشود. وجود ا  یبه داخل ساختمان م  یتابستان  یبادها  تیدر نما باعث هدا

بادها  ی کمک کرده و در صورت باش   یکه رو به سمت  داشته    یادیتوانند در فصول گرم سال کاربرد زیند ممطلوب 

  ه ی.ان پشت به آفتاب به تهوویسرد در ا  ینداشته باشد محبوس شدن هوا  ان یکه باد جر  یی هازمان  نیهمچن  باشند.

 . کندیکمک م ی داخل  یفضا

 در منطقه معتدل و مرطوب وانیا.3.1

آشکار است    یاهیروزانه است، ال یهاتیفعال  شتریو محل ب  یعناصر واحد مسکون  نیکه از مهم تر  یالر تابستان او ت  وانیا

  نیسطح زم یدر ارتفاع باال  ییها یها و کرسیپ یرو ن،ی فرار از رطوبت زم یکه گاه دور تا دور بنا را احاطه کرده و برا

گر انعطاف مسکن هم  جلوه  یاصل   ی است که در نما  یاطرفه  کی  یهاپلهبا    نیاحداث شده است. ارتباط طبقات و زم

  شتری گرا بوده و در بنقاط برون  نیا  ی مسکون  یبرشمرده شده،  معمار  یهایژگ یو  لیبوده است. به دل   عت یساز با طب

بد  یمواقع فضا ارجح است.  بر درون  ا  نیبرون  است که    یمی قد  یهاخانه  نفک یبخش ال  یسرتا سر  یها وانیسبب 

باز  یفضا  من،یدارد، مانند نش  یمتنوع  یکارکردها و هر آن چه در   یکودکان، غذا خوردن، آشپز  یمهمان، خواب، 

  یی روستا یهاخانه یهاها قرار دارند. برخالف اتاقرو به جنوب است، اتاق ًکه غالبا  وانی شبانه روز الزم است. در پشت ا

اند. ا  ه یها دو الشهرها، اتاق  یم یقد  ی هااز خانه  ی اریاست، در بس   هیکه تک ال از    ی کی   وانیو تو در تو ساخته شده 

به    یگوناگون  یها ها شکلاتاق  ی ریمختلف دارد و نسبت به طرز قرارگ  یفضا عملکردها   ن یا  مهم خانه است.  ی فضاها

  التح  ن یسقف که در ا  یرها یکه ت  نیا  ی برا  .ردیگیسقف شکل م  ی کردگ  ش یپ  یبا کم   وان، یا  نیترساده  .ردیگیخود م

ایم  رونیب ت  یباق   ستای زنند  از  استفاده  به  مجبور  ا  ریبمانند،  در  و  بوده  ستون  ساده  نیو  از  که  است  و    نیترحالت 
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  ست،ی از بناها که کف آنها مرتفع ن  یخود دارند در بعض  یستون در جلو   فیچند رد  نشان، یترنوع آن تا بزرگ  نیکوچکتر

بسته    یو فضا  رونیباز ب  ی فضا  ن یواسطه ب  یی که فضا  نی عالوه بر ا وانیا  کند.یمجزا م  اط یرا با ح   وانیا  ی فضا یافق  ریت

  ی کی .  ردیگ یمورد استفاده قرار م   غذاخوردن و کار و..  دن،ینشستن، خواب  یبرا  ی درون است،در فصل گرما به عنوان محل

بنا بر نوع اتاقها   ل، یدل نی به هم باشد. یارتباط دادن اتاقها با هم م  ی چند اتاق ی هادر مسکن  وانیا ی از عملکردها گرید

 .کندیفرق م  زین هاوانیا یریطرز قرارگ 

  در مساکن منطقه معتدل و مرطوب  وانینقش ا ی بررس.3.2

معتدل    ه یدر مسکن ناح  وانیعنصر ا  ست یز  ط ی بکر و تعامل آنها با مح  یدر بستر  یبوم  ی قرارگرفتن بافت بناها  ل یدل  به

برجسته    ریاستان مازندران در موارد ز   یدر مسکن بوم  وانیبرخوردار است. لذا نقش ا  یو خاص   ژهیو  تیو مرطوب از اهم

  طی کند، محیم   جادیا  یو انسان   یعی طب  ط یکه انسان با مح  ی : تعاملعتی: تعامل انسان با طبالف  :باشد  یم  تیو با اهم

  .باشد یو ... م ی معمار ات یعناصر و جزئ ،یمعمار ی گونه  ،ی دهد که شامل بافت کالبدیرا شکل م  ی کالبد

شود  یموجب م بایز یمهم و چشم اندازها یهامناسب نسبت به جهت یریبا جهت گ وانی: ایابی و حس مکان وانی: اب

 .از مفهوم مکان داشته باشد یو حس قو یانسان همواره درک درست 

باز و بسته   ، یعموم  -  یخارج، خصوص  - گذار داخل   ،ین ی نابیبه عنوان منطقه واسط و ب وانیو سلسله مراتب: ا وانی: اج

استادانه   یدارد به گونه ا  ژهیو یت یو شخص تیکه خود هو نیو واسطه عالوه برا ی عنصر ارتباط ن یگردد ا ی را موجب م

 . دهد ی بسته)خانه( ارتباط م یفضا تا ی ( و و نهاوانیبسته)ا مهی ن ایباز  ی ( را به فضااطی باز)ح یفضا

حرکت    تیالیدرک فضا و س   یاست برا  یا  له یکند، حرکت وس  ی م  جاد یا  یی فضا  ت یالیس  وانی: اییفضا  ت یالی و س  وانی:اد

و   یک یزیبه حرکت ف ازی امکان نظاره بدون ن وان یبواسطه ا ، یک یزیف   یی چشم و نه به واسطه جابجا لهیدر فضاست به وس 

گردد و خانه ها    یرا موجب م  یمعمار  ن یو قابل فهم بودن ا  یروان ییفضا  تیال یگردد. س یدر فضا فراهم م ییجا به جا

  د.هستن ییو تداوم فضا یوستگ یپ ، ییا یپو یدارا

  ی آن جهت انطباق با عملکردها  ی ریپذمفروش است که انعطاف  یی فضا  معموالً   وانیچند منظوره: ا   یی فضا  وان،ی: از

 . کرده است ل یو چند منظوره تبد یچند عملکرد یی مختلف آن را به فضا 

اجرا    یبه خوب  مینقش خود را به عنوان عوامل همساز با اقل   یعناصر مسکون  ریمانند سا  وانی: اداریپا  یو معمار  وانی: ار

اند. ا از    نهیامکان استفاده به  دیمناسب به سمت خورش   یری خود و با جهت گ   یمی با عملکرد مثبت اقل  هاوانیکرده 

 .اندخانه را فراهم کرده یهوا  لیو تعد یدیخورش یانرژ

 یم یمطالعات اقل .4

تحق   مطالعات  زم  ق یسابقه  معمار  م یاقل  ی هماهنگ  نهی در  م   ی و  نظر صاحبنظران وینشان  مطابق  که    ی هایژگیدهد 

وابسته    ی م یاقل  ی هاو به مولفه  رند یگ  ی شکل م   ی م یاقل  طی شرا  ل یدر مناطق معتدل و مرطوب در جهت تعد  ی معمار
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راهکارها در عمل    نیان محل است. ا  ی می اقل  ی اهمتناسب با مولفه  ییبه راهکارها  دن یمناطق رس   نیهستند. هدف در ا

م  یمعمار  یهایژگیو را  محل  نسب  نیمهمتر  سازند.یآن  رطوبت  به  توجه  با  و    یاهداف  باال  نسبتا  حرارت  درجه  و 

  ت.رطوبت و گرما و اثرات باران اس  لیمنطقه مورد مطالعه تعد اردری بس یهاباران

  ؛غالب  یبادها یریهوا و بکارگ ی عیطب انی: استفاده از جرالف: شده ین یب شی پ ی راهکارها

    ؛ و منع نفوذ آفتاب به داخل هیسا جاد یو ا ی محل ی ها م ی: نسب

  .شودیم  ریمحل امکانپذ ک ی  ی معمار ی ها و اجزا کالبد یژگیبا و یم یاقل  ی راهکارها تحقق

قرارگرفته است و   یبه درون ساحل مورد بررس  ا یدر میمقدار نفوذ تس   نیشتریاز مطالعات انجام شده ب  یگریبخش د  در

به    میحداکثر عنق نفوذ نس  m/s 10 در بعد از ظهر  یبه خشک  ای شکل است که حداکثر باد در  نیمطالعات بد  جینتا

مقدار    ن یشتری مطالعات انجام شده ب  طبق   .باشد  ی م  لومتریک  10عمق    نیو موثرتر  نی تر  نه یبه  و   لومتریک 20  ی خشک

به    لومتریک  20و   km 10و تا   m/s 10 در بعد از ظهر  یبه خشک   ا یبه درون ساحل حداکثر باد در  ا ی در  م ینفوذ تس 

 4اثر دارد. ا یصورت عمده فاصله از در

 م یو شناخت خرد اقل   ی میاقل  یبندطبقه.5

مورد مطالعه قرارگرفته و روش مورد    ی شناس   م ی مختلف مربوط به اقل  ی روش ها  ی شناس  م یمطالعات مربوط به اقل   در

مازندران  درخرد    یتراورتا، اکثرشهرها_ کوپن یباشد .طبقه بند  یمقاله روش کوپن تراورتا م   نینظر جهت مطالعه در ا

 قرار دارند  coa جی را م یاقل

داده شده    شی نما  ای استان مازتدران همراه با فاصله آن از در  یشهرها  ی ستگاههای ا  میخرد اقل   3جدول شماره    مطابق

های  باشد.استان مازندران از شمال به دریای مازندران، از جنوب به استان  ی م   رانیمازندران در کشور ا  استان .  است

ندران  تهران، سمنان و قزوین، از غرب به استان گیالن و از شرق به استان گلستان محدود است. قسمت جنوبی ماز

درصد مساحت کل کشور    46/1کیلومتر مربع و    3/24091ای و ساحلی است. مساحت آن  کوهستانی و شمال آن جلگه

انجام گرفت، استان    1385که در سال    ران یمرکز آمار ا  ی آمار بردار  نیآخر  براساس  .را به خود اختصاص داده است

تا فاصله   ایدر می نس نکهی . بر اساس ا دیدهستان اعالم گرد 113شهر و  51بخش ،  44شهرستان ،   16 یمازندران دارا

 .گردد لیتحل ا یاست فواصل شهرستانها تا در ازی کند لذا ن ی نفوذ م یاز ساحل به خشک  لومتریک10-20

 مورد مطالعه در استان مازندران  یشهرها  ی میاقل  یبندطبقه.6

نفوذ آن   زان یباد و سرعت آن م ی طی مح ش یآسا جاد یعوامل موثر در ا  نیاز مهمتر ی کی  ی ع یطب ه یتهو نکه ی توجه به ا با

جدول     ا یو فواصل شهرها از در  ی عمق نفوذ ان در خشک  زان یو م  ا یدر  می نس  ی ها  ی ژگیو  ی باشد. لذا پس از بررس  یم

 . گرددیم هئارا موضوع مذکور یجهت جمع بند  3شماره 
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 دسته بندی ایستگاهها بر اساس اقلیم و فاصله از دریا  3جدول  

 

 )انتخاب شهرها و خانه ها(یمورد یهاهنمونالف( 

خانه از    36آنها پرداخته شده است و سپس  پالن    یکالبد   ی هایژگ یمازندران و و  یهاخانه  یبخش به بررس  نیا  در

  ر ینظ  یارهایو مع  یهایژگ یو  لیشود و به تحل یداده م   شیشده نما  هئارا  ی می اقل  یبندمی استان مازندران براساس تقس

شکل پنجره و نسبت پنجره به    ،نیفاصله پنجره از طرف  ،پنجره  داد تع،  واریفاصله بنا از د  ،ابعاد پنجره  ، وانیتناسبات ا

مورد    یارهای پرداخته و سپس مع ارهای مع  لیابتدا به تحل  یمورد بررس  ی ارهای انتخاب مع  یبرا  پرداخته شده است.  وارید

با    ییهاخانه  صدر خصو  یانهیبر اساس مطالعات انجام شده مطالعه زم  قرار گرفته است.  لیها مورد تحلاشاره در خانه

 است.  csaمشترک   م یاقل سال قدمت و 50حداقل 

 وضعیت خانه ها برای شروع مطالعه   4جدول  

 ها   خانه  تعداد  میاقل شهر   نام فیرد تعداد خانه ها  اقلیم  نام شهر  ردیف

 csa 3 ی سار   csa 4 6 آمل  1

 csa 4 سوادکوه  csa 4 7 بابل  2

 csa 2 مشهر یقا csa 3 8 تنکابن  3

 csa 3 نکا  csa 3 9 چالوس  4

 csa 5 نوشهر  csa 4 10 رامسر  5

و سپس    شدند  میها در نرم افزار اتوکد ترساز خانه  ک ی ها برداشت شده هر  ابتدا خانه  ی انتخاب  یهابراساس تعداد خانه

  ت.ها پرداخته شده اسدر خصوص خانه  یمارآبه مطالعات 

فاصله از دریا به  نام ایستکاه  ردیف

 کیلومتر 

 به  ایدر  از  فاصله ستکاه یا  نام فیرد تراورتا -کوپن

 لومتر یک

 تراورتا -کوپن

 Csa 20 کال یبا  قاتیتحق Csa 12 10 رامسر  1

 -Csa 20 افراچال  Csa 13 10 تاالر سر 2

 -Csa 20 رتاش یت Csa 14 10 خشکه داران  3

 Csa 20 رودآباد   گرم Csa 15 10 خرم آباد   4

 Csa 20 زغال   پل Csa 16 10 نوشهر  5

 Csa 20 ملک   یاور  Dcb 17 20 رینه الریجان 6

 Csa 20 سنگ   کره Csa 18 10 چمستان  7

 Csa 20 تنگه  مانیسل Csa 19 10 بابلسر  8

 Dcb-Bwks 20 نور   کایار Csa 20 20 قراخیل قائم شهر  9

دانشکده   10

 کشاورزی 

20 Csa 21 20 رگاه یش Dcb-Bwks 

 Csa 20 ی سار   محمودآباد Dob 22 20 زردگل سرخ اباد  11
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 . شده است هئمورد مطالعه ارا 36از  یموردنمونه   6تعداد    5شماره های در جدول

 : تحلیل خانه های مورد مطالعه 5جدول شماره  
کشیدگی فضای  شکل کلی جهت شمال  نام روستا  نام شهر  ردیف

 زیستی

فضاهای بسته 

 زیستی

فضاهای باز و 

نیمه باز  

 زیستی

فضاهای 

 ارتباطی

 ورودی 

 چالمردی  نکا  1

     

باز در جهت 

 جنوب غربی 

 

نیمه باز در  اسکوکحله  امل 2

 جهت جنوب

نیمه باز در  چای باغ  سوادکوه  3

 جهت جنوب
نیمه باز در  پیچاکال  بابل  4

 جهت جنوب
نیمه باز در  پهنه کال  ساری  5

 جهت جنوب
 در  باز مهین تیرکال قایمشهر  6

 جنوب جهت

 

های رایج و جهات رایج آن پرداخته  نسبتها براساس شکل ایوان بندی خانهطبقهشناسی و به گونه 6در جدول شماره 

 .شده است
 بندی ایوان ها بر اساس طبقه : دسته بندی خانه 6جدول شماره  

 جهت رایج  نسبت های رایج درصد خانه ها  تعداد خانه ها   شکل ایوان  ردیف 

 سه طرف باز و پنجره ها   1

 باد در جهت عمود بر راستای  

 جنوب  1:8-1:6-1:7 11درصد خانه 4

سه طرف ایوان بسته و جهت پنجره   2

ها در راستای باد و در جهت عمود بر  

 راستای باد 

 جنوب  1:6-1:3-1:2-1:4 درصد 41 خانه  15

ایوان دو طرف بسته و جهت پنجره   3

 ها در راستا و در جهت عمود بر باد

 جنوب  1:6-1:5-1:4-1:3 درصد  26 خانه  9

ایوان بر ترکیب دو طرف بسته و دو   4

طرف بسته و حهت پنجره ها در  

 راستای عمود بر باد و راستای باد 

 وب 1:6-1:4 درصد  22 8

 

معیارهای فضاهای زیستی و جایگیری ایوان و    س خانه مورد مطالعه بر اسا  36خانه از    6تحلیل    7جدول شماره    در

 ه شده است.ئبه عنوان نمونه در این مقاله ارا ه شده است.ئبندی شکلی و فضاهای ارتباطی و گرافیک آن ارادسته
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 شناسی ایوان براساس گونه   6تا  1: به معرفی خانه شماره  7جدول شماره  
فضاهای زیستی و  نام روستا  نام شهر  ردیف

 جایگیری ایوان

 فضاهای ارتباطی مدوالسیون ایوان  دسته بندی شکلی   سه بعدی خانه

 چالمردی  نکا  1

  

 ها پنجره و باز طرف سه

 بر عمود جهت در

  باد  یراستا

 باز در جهت جنوب غربی 

 اسکوکحله  امل 2

  

ایوان دو طرف بسته و 

جهت پنجره ها در راستا  

  و در جهت عمود بر باد 

 نیمه باز در جهت جنوب 

 چای باغ  سوادکوه  3

  

ایوان دو طرف بسته و 

جهت پنجره ها در راستا  

 و در جهت عمود بر باد 
 

 نیمه باز در جهت جنوب 

 پیچاکال  بابل  4
 

 

سه طرف ایوان بسته و  

جهت پنجره ها در  

راستای باد و در جهت  

  عمود بر راستای باد 

 نیمه باز در جهت جنوب 

 پهنه کال  ساری  5

 
 

ایوان دو طرف بسته و 

جهت پنجره ها در راستا  

  و در جهت عمود بر باد 

 نیمه باز در جهت جنوب 

 تیرکال قایمشهر  6

  
ایوان دو طرف بسته و 

جهت پنجره ها در راستا  

  و در جهت عمود بر باد 

 جنوب  جهت در  باز مهین

   .ایوان و تیپ های رایج آن پرداخته شده استبه گونه شناسی شکلی  8در جدول شماره -

 
 : شمای کلی ایوان براساس طبقهبندی ایوان 8جدول شماره  

 تیپ های رایج  گونه شناسی شکلی ایوان  ردیف 

 ایوان سه طرف باز و جهت پنجره ها در جهت عمود بر راستای باد 1

 

 

 

 

در جهت عمود  ایوان سه طرف بسته و جهت پنجره ها در جهت جریان باد و   2

 بر جریان باد 
 

 
 

پنجره ها در چهت جریان باد و جهت عمود بر   ایوان دو طرف بسته و جهت  3

 جریان باد
 

 
ایوان ترکیب دو طرف و سه طرف بسته و جهت پنجره در جهت جریان باد   4

 و در جهت عمود بر جریان باد 
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شماره   معرفی  نمونه  9در جدول  از جدول  طول    36ای  استان شهرستان  معرفی  معیار  براساس  مطالعه  مورد  خانه 

ه  ئجغرافیایی و عرض آن و ارتفاع از سطح دریا در مقیاس های کل مقیاس میانه و مقیاس خرد زیستی  در این مقاله ارا

 شده است.

 : معرفی خانه 9جدول شماره  

روستای  شهرستان نکا  ویژگی های معماری خانه

 چالمردی

 محمد شعبانی مالک: گل 

عرض  53 119طول جغرافیایی:  استان مازندران 

جغرافیایی: 

39 36 

 45ارتفاع از سطح دریا: 

گروه 
 

ط  
ط با محی

ارتبا
 

درصد 
 

 مقیاس خرد زیستی مقیاس میانه مقیاس کل

 شکل جهت  مکان

ت 
تناسبا

 

پنجره 
 

ل پالن 
شک

 

ی 
ضا

ی به ف
دسترس

ی بسته 
زیست

ی 
ی اصل

دسترس
 

ی 
ضا

ف
ت 

تناسبا

ی 
زیست

 

فضای زیستی 

 بسته 

 برونگرا - غربی -شرقی همکف  84 بسته 

 غربی -جهت شرقی

-فضاهای 

عملکردی در یک  

 تراز 

ارتباط اتاقها به 

طور مستقیم با  

 فضای خرج 

باز شوها متعدد و  

 سطح آنها فراخ 

 

فضای  به  حیاط  از 

 نیمه باز 

از فضای نیمه باز به  

 اتاق 

 از فضای باز به اتاق 

 اتاق از اتاق به 

  جنوب  جنوب  مستطیل  جنوبی  1:3

 

 
 

فضای زیستی 

 نیمه بسته 

- 10 - -  

 

 ی غرب-یشرق همکف   باز  ارتباطی 

 ی غرب-یشرق همکف  6 بسته  جانبی 

 

  هیتهو  ییدرکارا  ی مهم  ر یثأت  یعنصر مهم ساختمان  کیاستان مازندران به عنوان    یهاخاص پوسته در ساختمان  یطراح

آنها    ن یثر هستند که مهمترؤم  ی بوم  ی هاخانه  ی عیطب  ه یدر تهو  ی دارد. بر اساس مطالعات انجام شده عوامل متعدد

 .باشدیمقاله م ن یعوامل آزمون شده در ا

 های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی.الگوی طراحی خانه7

 تناسبات .7.1

شده است. بر    هئارا  نهیبه   هیبه تهو  ی ابیتناسبات ساختمان، جهت دست  یبرا  یی مختلف، استانداردها  یهاپژوهش  در

  یبرا یبهتر ل یو پتانس  افتهی ش یعرض ساختمان، حداکثر سرعت هوا افزا  شیبا افزا قی تحق  ن یحاصل از ا ج یاساس نتا 

در جهت شمال به جنوب    1:3مازندران    ی بوم  ختمانطول و عرض سا  ن یب  نهی شود. نسبت بهیفراهم م   یع یطب  هیتهو

درصد مساحت پنجره رو به   نیشتریباشد و ب یرو به شمال و جنوب م یاصل  یکه از بازشوها ی مشاهده شده  به صورت

بوده و    ی خانه با جهت باد غالب ضرور  می تنظ  ج،یبر اساس نتا  باشد.یرو به غرب و شرق م  ین ییپا  ار ی جنوب و درصد بس
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 آزاده محمودی کهنه رودپشت، خسرو دانشجو،ف مجید مفیدی شمیرانی 

  ک ی در    شتر یخانه ب  یدارد. طراح  ت یارجح  گر یاشکال د  یهابا خانه  سه یشکل در مقا   ل یمستط  ی هاخانه  از استفاده  

ساختمان در    یدگ ی و کش  ی و غرب  ی شرق   وارید  یبستن بازشو  ،ی داخل  ی پالن آزاد در فضا  ی طراح  شود.یطبقه انجام م 

 .است در انتخاب الگوها موثر بوده است یاز عوامل ی کی شود. تناسبات یها انجام  مغرب خانه - سمت شرق

 نما ی طراح .7.2

نقش    ،یمسکون  یهاکم مانند ساختمان  یبا حرارت داخل  یها ساختمان  یطراح  ینما خاصه برا  یاجزا  یحرارت  رفتار

تع  یمهم حرارت  نییدر  مح  یجذب  و  به  یداخل   طی ساختمان  ساختمان    ک ی   شیسرما  یبرا  هیتهو  یساز  نهیدارد.. 

  ی هاشهیش   وارها،ید   یحرارت  ق یعا  مصالح، کاربرد    یله شامل چگونگئمس  ن یشود. ا  جاد ی تواند با کاهش جذب گرما ایم

  انه ی م  اس یمازندران با مق  یبوم  ی هادر ساختمان  ی عیطب  هیتهو  ل یپتانس   ی در بررس.  انداز استهیسا  ستا یا  ی و اجزا  یرنگ

  ی ریگ شده است. عالوه بر جهت ی بررس یداخل  یسرعت هوا ع یمعتدل، نقش بازشوها، و محل ساختمان بر توز م ی و اقل

عرض    شیدهد. با افزا  شیگرم افزا  یرا در روزها   هیتهو  تیتواند قابلیم   یمناسب داخل  یمطلوب، طراح  د نسبت به با

  ب، یترت  ن یشود. به ایفراهم م  ی عیطب   هیتهو  یبرا  یشتریب  ل یو پتانس  افته ی  ش یافزا  زیساختمان، حداکثر سرعت هوا ن 

،  1:3و نسبت  1:5و نسبت 1:4ونسبت 1:7 بتمعتدل و مرطوب با نس  م یاقل  یبرا ی الگ ی شنهادیپ  ی لیساختمان مستط 

  د.رسیبه نظر م  نهی به یانتخاب زیمعتدل ن م یدر اقل  ی عیطب هیتهو یبرا

 فرم ساختمان.7.3

معتدل    می در ساختمان خواهد نمود. در اقل  شیبه آسا  یتوجه  ان یاز باد کمک شا  یریمعتدل و مرطوب بهره گ  می اقل  در

مانع عمل    کیهوا مانند    ان یکاهد. ساختمان در مقابل جریبودن آن م  ی از شرج  ط یو مرطوب با زدودن رطوبت مح 

هوا   انیباشد که بتواند جر  یابه گونه  دی.شکل بنا باتباد مناسب به داخل موثر اس  تیکند و فرم ساختمان در هدا   یم

  ف یشود که هوا را به صورت ق  ی طراح  یابه گونه  د یشکل ساختمان با  نحو از داخل ساختمان عبور دهد.  ن یرا به بهتر

  کل ش   ل یبنا چنانچه ساختمان مستط  ه یداد. جهت تهو  شیرا افزا  یتوان مقدار ورودیمانند وارد ساختمان سازد، آنگاه م

 .ردیگ یبهتر صورت م  هیباشد آنگاه تهو یباشد و جهت باد به موازات جبهه طول

 کوران ریپالن و مس.7.4

  ۀ کننده بازشوها نیز در شکل جریان هوای داخلی موثرند. در منطق ها و سایر عناصر کنترلها، کرکرهها، جلوآمدگیقاب

  ت یامرهدا  نیشود، و ایبام استفاده م   یاز ورود باران به داخل، همواره از جلوآمدگ  یریبه جهت جلوگ  یمورد بررس

 .سازدمی سرتری م ی زندگ ۀ باد را به سمت منطق  انیجر

 کوران در پالن .7.5

  ه یتعب باد،  یاز انرژ یوربهره شیمقابل باد جهت افزا یا یها و زواپخ در کنج جاد یدر پالن، ا  یآمدگ  شی مانند پ یعوامل

جلوزدگ  از  استفاده  داخل،  به  باد  ورود  جهت  صرفاً  ساختمان  اطراف  در  کوران  محل  در  از    یبازشو  استفاده  بام،  
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ب  یریو مبلمان مناسب،  قرارگ   یبندشنی پارت ا  یطورهساختمان  ا  انیجر  جادیکه    هیکند. تعب  جادیهوا در اطراف را 

 .ثر استؤم هیکوران در تهو شتریب ریثآدر محل عقب نشسته پالن در ت یورود

 شکل پالن.7.6

توانند در جهت کاهش رطوبت در تابستان از فضاهای نیمه محصوری استفاده نمایند که امکان حرکت  بومی می  بناهای

و   سطحی  های  الیه  در  باد  میسر  راحت  محلی،  بادهای  مکش  و  فشار  های  جبهه  در  الخصوص  علی  بنا،  ارتفاعی 

المقدور    یساخته شود که حت   یبگونه ا  د یبا   یکونمس   یلحاظ بنا   ن یاست، بد  اد ی ز  ار یباشد.رطوبت هوا و بارش باران بس

. امکان  ردیقرار گ   ش یدما و رطوبت،درحد آسا  ط ی کاهش دهد تا شرا  ست یز  طی از تحمل انسان را در مح  شیرطوبت ب

  ی باشد. به گونه ا  ی در جداره خارج  اد ی ز  ی شفاف مسقف و با بازشوها  ی ها  ه یحرکت راحت باد به منظور دفع رطوبت ال

مسکن )اتاق ها(    یاجزا  ان یارتباط م   جاد یها عالوه بر ا  وانیمحصور و بدون جداره ا  مه ین  یست ی ز  ی ضاف   کی که گاه  

موارد به عنوان انبار و    ی و پاره ا  ستی ز  ی اصل  یبه عنوان فضا   ی بوده و گاه  یکارکرد اقتصاد   ی دارا  ی قات،خود در او

 .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ی خدمات یفضا

 بازشوها  .7.7

  رات ییتغ  جاد یتواند با ایم   هیتهو  ییکارا  هستند.  هیبه نور روز و تهو  یدسترس  زانیدر کنترل م  ی اصل  یاز اجزا  بازشوها

هوا    ان یجر  یالگو  ع یتوز  ز ین  هاپنجره  ی ری. عالوه بر اندازه بازشوها، مکان و جهت گابدینما بهبود    ی باز شوها  یدر طراح 

هوا موثر است. از   رییسرعت تغ  جادیدر ا  زیبازشو ن  هی، محل بازشو، زاوزهاندا  و نوع پنجره،  کندیرا در بنا مشخص م

  ی کم   یجهت بازشو است، هوا  یجهت باد مواز  یاندازه پنجره است. وقت  یداخل  یثر بر سرعت هواؤعناصر م  نیمهمتر

با    نیعالوه بر ا  .ابدییم  شیاست افزا  لیکه جهت آن نسبت به بازشو ما  یتواند به اتاق وارد شود. سرعت باد زمان  یم

  ی امر به جهت باد و ساختمان بستگ  نی. اابدی ینم  شیافزا  شه یهم  یداخل  یسرعت هوا  وار،یسطح پنجره به د  شیافزا

  افت یبا هدف در  ی اندازه، شکل و محل پنجره در ساختمان  ،.واریدر انتخاب الگوها بر اساس درصد غالب پنجره به د  دارد.

  ی ها بررسسرعت  نیا  یو درجه محافظت ساختمان در برابر باد بر رو  یریگ  هتاز ج  ز یو ن  هیمناسب تهو  یهاسرعت

  ی هادر دو طرف ساختمان و در ارتفاع  دیها باپنجره  یعرض   هیتهو  جاد یا  یم نبودن باد مطلوب، براشده است.. در هنگا

نسبت    ش یشود. افزا  ید بنمختلف دسته  یهاپنجره به دو بازشو در ارتفاع  طرفه ک ی   هیبهبود تهو   یمتفاوت باشند و برا

به د بهبود تهویم  واریپنجره  اما جذب حرارت  هیتواند سبب  ن  یشود    یهابانیامر نقش سا  نی دهد. ایم   شیافزا  زیرا 

  د.سازیبزرگ شاخص م  یها پنجره یرا خاصه برا  یخارج

 ی ریگجهت.7.8

  ن ییشده تع  افتی حرارت در  زانیمختلف بر اساس تابش و م  یهامی در اقل  یریگجهت  ،براساس مطالعات انجام شده

  افت ی تابش و حرارت در  نی است تا ب  جنوبی  –شمال    یری گمرطوب جهت  معتدل و  یهامی خرد اقل  شتری و در ب  گرددیم

 . دیشده تعادل برقرار نما
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 آزاده محمودی کهنه رودپشت، خسرو دانشجو،ف مجید مفیدی شمیرانی 

 جهت پنجره .7.9

در اغلب موارد و درصورت وجود یک  . است تیپنجره از نظر تضمین توزیع یکسان حرکت هوا در فضا، حائز اهم جهت

اگر ورودی عمود بر جهت باد غالب باشد جریان هوا مستقیم به  سمت خروجی هدایت    ی محور بین ورودی و خروج

غالب به    در دیوارهای مخالف قرار دارند، و باد  هامیشود و تأثیر اندکی بر دیگر فضاهای اتاق دارد. زمانی که پنجره  

چهارگوش که    یدر بناها   ج ینتا  افتد.وزد، سرعت های باالتر در درون فضا اتفاق می  یدرجه به بازشوها م   45صورت  

بوم  یبناها که سایه  ی غالب  است  داده  نشان  است  مازندران  و  استان  بازشوها  دقیق  دارند. جایگیری  وجود  باد  های 

  د.تواند این امر را تعدیل نمای دیوارهای داخلی می ی قرارگیر

 یثیر آن در وضعیت تهویه طبیع أ موقعیت پنجره و ت. 7.10

.  مناسب ترین تهویه زمانی انجام می شود که جهت وزش باد نسبت به سطح پنجره مایل باشد  ینشان داد گاه  مطالعات

تهویه طبیعی مطلوب زمانی صورت می گیرد ، جهت جریان هوا در داخل اتاق تغییر یابد نه اینکه بطور مستقیم پس  

طبیعی باید    ه یرای استفاده از نیروی باد در ایجاد تهو.. ب   دپنجره رو به باد از پنجره پشت به باد خارج شو  از ورود از

ساختمان را رو به شرق یا غرب بنا کرد. در این مناطق بهترین جهت قرارگیری ساختمان در ارتباط با وزش باد و تابش  

  اصلی   مای چرخاندن ن  45در مناطق که باد های مطلوب از سمت غرب یا شرق بوزند با    آفتاب با هم مغایرت دارند.

 . ها ایجاد کردتوان تهویه طبیعی مناسبی را در داخل اتاقساختمان بطرف جنوب شرقی یا غربی می

 هایی یک پنجره  ایجاد کوران در اتاق .7.11

این جهت قرارگیری با استفاده از سایبانهای کم عمق می توان از تابش مستقیم آفتاب به پنجره های جنوب شرقی    در

و جنوب غربی ساختمان جلوگیری کرد . اگر بادهای مطلوب از شمال غربی شمال شرقی یا جنوب غربی وجنوب شرقی  

طلوبی ایجاد کرد که از نظر کنترل تابش آفتاب بر  م   یبوزند جهت شمالی جنوبی برای ساختمان می توانندتهویه طبیع 

 .پنجره ها جنوبی بسیار مناسب است

  های داخلی جداکننده.7.12

ثیر قرار  أجریان هوا را در داخل یک ساختمان تحت ت  تواند سرعت وهای داخلی میگیری جداکنندهجهت   و  موقعیت

جهتی که در هنگام نبود آنها داشته است قرار دارند، دارای  هایی که به موازات جریان هوا با  دهد. درکل، جداکننده

  د.باشن ثیر میأکمترین ت

 بالکن.7.13

در    یعناصر ساختمان  نی از مهمتر  یکیو    هیبر تهو  ریثأدر خصوص ت   پژوهش   نیدر ا  یعامل مورد بررس  نیترمهم  وانیا

بالکن    ه یشده است که تعب   جه ی ساختمان بالکن است. در پژوهش حاضر نت  ی حجم   ب یو ترک  ی خارج  ی شکل دادن به نما

به    بانیداده و با عملکرد به عنوان سا  ش یرا افزا  ی ارگلک  یشده، فضا  ه یسبب بهبود تهو  ،یحظ بصر  ی عالوه بر ارتقا
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  ینقش مهم   ز یبالکن و بازشو ن  ب یپژوهش،ترک  ن یا  ج یاساس نتا  بر .کندیکمک م   د یاز خورش  ی کاهش شدت اشعه تابش

توسط    ی خارج  یشده در هوا  جاد یا  رات ییدرک تغ  ،یداخل  ان یکردن جر  نه یبه  یبرا  دارد. یداخل   یهوا  ان یجر  جاد یدر ا

ارتفاع از    رییبا تغ  یبه طور قابل توجه  ی داخل  یهوا  انیبازشو و بالکن الزم است. جر  نه یبه  ب یترک  جاد ی ا  یبالکن برا

  ی ای زوا  ط یاثر بالکن در شرا  ی را جهت بررس  شتریپژوهش انجام مطالعات ب  ن یکند. ا  ی م  ر ییو مکان بلوک تغ  ن یسطح زم

نما مانند    یتواند با استفاده از اجزا  یطرفه م   ک ی  هیپژوهش، عملکرد تهو  نیا  جیبر نتا  هی داند. با تک یمختلف باد الزم م

  ت.دو طرفه کمتر اس هیبا تهو سهی در مقا زانی م نی. گر چه اابدی بهبود  طح با ساختمان مس سهی بالکن در مقا

 یریگجهینت

  تاً ی ها براساس فاصله نهااستان مازندران محل انتخاب خانه  ی نشان داد در شهرها و روستاها  ق یتحق   نیحاصل از ا  ج ینتا

  از ین  ی م یاقل  ی در نمودارها  ی بوم  ی هاساختمان  هیبوده است . کل  coa جیرا  می خرد اقل  بوده است.   ا یاز در  ی لومتریک  20

را فراهم    ش یآسا  طیقرار دارند در زمستان شرا  ج ی را  می در خرد اقل  ه و در اکثر شهرها ک  کنند. یم   دی را تاک  هیبه تهو

  ج ی را فراهم کنند. نتا  شی آسا  طیتوانند شراینم   یم یاقل  یتابستان با استفاده از الگو  یها و شب  روزها  در  یکنند ولیم

  ی و روزها  هاشبرا در    شی آسا  طیتوانند شرایاگر چه نم  یعملکرد  یفضاها  یدهد که الگوهاینشان م   قیحاصل از تحق 

در    ی مهم   ار یخانه عامل بس  ی کالبد  ی هایژگ یمورد مطالعه به طور کامل فراهم کنند اما و  ی هاتابستان در ساختمان

  ت یو هدا  یانداز  ه یدر سا  ی مهم  اری ها عامل بسوانیحاصل از پژوهش حاضر، ا  جی نتا  از  .هستند  ش یآسا  ط یشرا  نیتام

  دی را تاک  هیبه تهو  از ین  یم یاقل   ی در نمودارها  یبوم  یهاساختمان  هیو کل  ها هستند.باد به درون ساختمان  ان یمناسب جر

  در   یکنند ول یرا فراهم م  شیآسا  ط یادارند در زمستان شرقرار   coa جی را  می در اکثر شهرها که در خرد اقل  کنند.یم

  ق یحاصل از تحق  جیرا فراهم کنند. نتا  شیآسا  طیتوانند شراینم   یم یاقل   یتابستان با استفاده از الگو  یهاو شب  روزها

تابستان در    ی ها و روزهارا در شب  شیآسا  ط یتوانند شرایاگر چه نم   ی عملکرد  یفضاها  یدهد که الگوهاینشان م

  طی شرا نیدر تام  ی مهم  اریخانه عامل بس  یکالبد  ی هایژگ یبه طور کامل فراهم کنند اما و العهمورد مط ی هاساختمان

باشد که بتواند باعث  کالبدی می  یها دارای ویژگی  رانی ایوان به عنوان یک عنصر اصلی در معماری ا  هستند.  شیآسا

به و  هیدر تهو  عیتسر نوار ساحل   ژهیبنا  اقل  یدر مناطق  ابعاد و    ی نقش اصل  م ی مازندران شود.  ایوان و  بر شکل عنصر 

و عناصر سازنده آن بر    وانیا  ی تناسبات کالبد  باشد ویبنا موثر م   هیبر تهو  وان یا  تناسبات. نموده است  فا ی تناسبات آن ا

 .گذارد یم  ریثأآن ت ی رفتار حرارت
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