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 چکيده

 خانه .آید وجود می معماري بومی هر منطقه تحت تأثیر شرایط اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی آن منطقه به

هاي ساخت و مالحظات اقلیمی  تجربه در استفاده بهینه از مصالح، روش هاي بومی هر منطقه بیانگر قرنها

رفتن این نوع معماري و همچنین فراموشی  تواند باعث از بین به این مسئله میتوجهی  باشد و بی و.... می

 در این مقاله قصد شهرستان بابل،توجه به ویژگیهاي خاص اقلیمی در با  شود.  هاي معماران بومی تجربه

ی مراهکارهاي طراحی کالبدي در خانه هاي بافت قدی و شـناخت این منطقهبر آن است تا به بررسی اقلیمی 

، نقش اقلیم در شکل گیري بافت و کالبد خانه هاي شهرستان شهر ارائـه گـردد. با طرح این پرسش که 

بد خانه پالن و کالگیري  ر چگونگی شکلو اقلیمچارچوب نظري تحقیق براساس خصوصیات بابل چیست؟ 

قرار  مورد بررسی بلخانه هاي سنتی شهرستان بامنظور چند نمونه از  بـدین .استوار است هاي سنتی بابل

ا ه اي برخواسته از داده صورت کیفی بوده و اطالعات براساس نظریه روش مطالعه این مقاله به .می گیرد

دست آمده است. بدین لحاظ این مقاله عوامل متعددي  مشاهده به و مطالعه موردي و اسنادي، مصاحبه و

اصر کالبدي و کاربرد آنها در مساکن قدیمی جهت گیري و تناسب بناهاي مسکونی، عن ،چون اقلیم، مصالح

ماحصل بحث ، ارائه جدولی از بناهاي برداشت شده است  .دهد و فنون ساخت و ... را مورد بررسی قرار می

 .تحت تاثیر اقلیم و جغرافیاي این منطقه به وجود آمده اند که نشان می دهد خانه هاي بابل

 .بد ، خانه هاي بومی بابلاقلیم ، معماري بومی، کال :يديکل واژگان
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 بافت ررسي نقش عوامل اقليمي در شکل گيري ب

  مازندران بوميمسکن و کالبد 

 10/3/1399تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
 زمینه باشد، و اسـتان مازنـدران در شهرستانهاي استان مازندران می منطقــه مــورد مطالعــه ایــن پــژوهش یکــی از

کیلومتري  15شهر بابل در (. 129، 1391سرتیپی،) سایر استانها برخوردار است البدي مسکن از سطح باالتري نسبت بـهک وجه

دریاي مازندران قرار دارد. قرار گرفتن این شهر در مرکز مازندران اهمیت موقعیت مکانی این شهر را دو چندان  وب جن

البرز و دریاي مازندران داراي دو اقلـیم  علت واقـع شـدن در بـین رشـته کـوه به بابلشهرستان بطور  کلی، است. کرده

 .مسکن از نظر پالن و سازه شـده اسـت هـاي مختلـف وجود آمدن گونـه عث بهتفاوت اندك اقلیمی با  متفـاوت اسـت و ایـن

یاز به بندي، ن طبقه انـد و از آنجـا کـه بـراي پرداختـهبابل شهرستان کالبد بناهاي  به بررسی در مقاله حاضر بر این اساس 

و  که بایـد فضـاي مطلـوب این طریق اسـتباشد و از  وابسته به شناخت فضا می یک شناخت اولیه است و کلیـد فهـم خانـه

هـاي  وجود آمدن گونه عواملی که باعث به از ایـن رو شـناخت(. 13، 1391سرتیپی،) وجود آورد به دلنشـین بـراي زنـدگی 

 توجه بـه نیـاز و بـا ییهـا کند فضاهایی متناسب طراحی کنند و به ساخت مسـکن شود به معماران کمک می می مختلـف 

 ها و محکمی با فرهنگ توده واسـطه و بومی داراي خطوط ارتباطی مسـتقیم، بال کانـات موجـود خـود بپردازنـد. معمـاريام

لی رسند، و و ابتدایی می کنیم، به نظـر سـاده وقتی اقدام به مشاهده و مطالعه این بناها می. بـا زنـدگی روزمـره آنهـا اسـت

 رفتهکارگ ساختن آنها به اند کـه همـه هـوش و ظرفیتشـان را بـراي مردمی ساخته شده توسـطواقع امر این است که این بناها 

طور کلی در معماري سـنتی دو اصـل  ه. باند خودشان در ساختن آنها استفاده کرده انـد و از تمـامی روابـط موجـود بـین

با همـه ابعـاد وجـودش جسـم و روح و )همه انسانها  يواالترین احتـرام بـرا. 1 شده است که عبارتند از:  رعایت می مهـم

دو اصل باعث ماندگاري معماري ایـن بناهـا در طـول  و ایـن(.  2: 1386پـی ،  صـادقی) واالترین احترام براي محیط. 2(. روان

 رـو تحـت تـأثیهاي سنتی از یک س مسکونی خانواده واحـدهاي»تـوان گفـت کـه  گذشته شده است و همچنین می سـالیان

این مقاله (. 64، 1391زندیه،)معیشـت خـانواده ارتبـاط دارد.  اقلیم و شرایط محیط طبیعی است و از سوي دیگر بـا الگـوي

بتوانند  ران دیگــر بــا توجــه بــه آنشگدر آینــده محققــان و پژوه در پی مستندسـازي ایـن نـوع معمـاري اسـت تـا

 .برطرف کرد هـاي دوران معاصـر وجـود دارد رامشکالتی کـه در بنا

 

 سؤاالت تحقيق

عنوان مهـم تـرین عرصـه زنـدگی کـه تـأمین کننـده  بهو مسکن  معماري بومی تاثیرات اقلیم بر  پژوهش حاضر روي  

ی ایـن خانـه هـا هاي بـوم هاي معماري و سازه سـرپناه انسانها هستند تمرکز کرده است. با این فرض که بـا شـناخت گونه

توان از این نوع معماري در  نوع معمـاري را مسـتند سـازي کـرد و همچنـین در آینـده می تاثیرات اقلیم بر اینمـی تـوان 

چند نوع پـالن   :در این مقاله سعی شده بـه سـؤاال ت زیـر پاسـخ داده شـود .سـاخت خانـه هـاي مسـکونی استفاده کرد

آنها وجود دارد؟ مصالح غالب در ساخت و ساز  اقلیم منطقه و داري بین وجـود دارد و آیـا رابطـه معنا مسـکونی در منطقـه

 ؟می باشد این اقلیم اغلب در چه جهت هایی در جهت گیري ساختمانها کدامند؟ بومی این منطقه  هاي خانه

 

 روش تحقيق 
روشهاي ساخت، ابـزار و سـاختار معمـاري  ناد و مشاهدهدرپژوهش حاضر، تالش بر آن اسـ ت کـه بـر پایـه منـابع، اس

تر شـود . بـه همـین دلیل روش  بررسی قرار گیـرد تـا در ایـن فرایند بخشی از ارزشهاي معماري روشن بابلبومی شهرستان 

و بـه تعداد  سال قدمت( 40هاي قابل قبول )بیش از  صورت میدانی بـوده کـه با برداشت نمونه تحقیق در این پژوهش به

آوري و بـا مقایسـه نمونـه هـا در حوزه معماري و سازه براساس شباهتها و تفـاوت هـا نتـایج حاصل  مناسب، اطالعات جمع

 .گردد می
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 هاي تحقيق محدودیت
اي ه هایی با مصالح، سازه و ترکیب فضـایی جدیـد، خانه و عالقـه مـردم به ساخت خانه بابلبا توجه به وسـعت منطقـه 

 هاي بومی و مختص منطقـه در معـرض نابودي است و نمونه قدیمی رو به فراموشی اسـت و خانـه هـاي قدیمی که با مشخصه

 .هاي کمی در منطقه موجود است

 

 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

ـا مـی توانـد بـه معمـاري ایـن خانـه هاقلیم و مطالعه بر روي . نتیجه سالها زحمت، تفکر و تجربه اسـتبومی  مسکن

تـا قبـل از  مسکن بومیبررسی معماري و بافت . هـاي فضـاهایی مناسـب بـا شـرایط منـاطق مختلـف کمک کند طراحی

دوران معاصر، ویژگیهایی از معمـاري پایـدار را دارا بـوده کـه شناخت و بررسـی آن مـی توانـد بـه حـل بعضـی مشـکالت 

تواند به  تـالش بـراي حفـظ یـا ارتقـاي ارزش هـاي معمـاري بـومی می. ها و شهرها کمک کنـد موجود در بافت، سکونتگاه

 (.12، 1378مطلـوب در کشور منجر شود )سرتیپیپور،  مساکنگیري مجموعـه اي از  شکل

 

 هدف تحقيق 

بومی ختمان هـاي هاي بـومی ایـن منطقـه در ایـن تحقیق سعی شده اسـت پـالن سـا هاي خانه مستندسازي گونه

، حانهـاي بـومی از نظر فرم، مصـالهاي ساختم گونهتاثیر اقلیم برمورد مطالعـه و بررسـی قرار گیرد و در آنها به بررسی منطقه 

 .اصـول سـاخت و سـاز و سـازه بناهـاي منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است

 

 چهارچوب نظري تحقيق

 بافت شهر بابل عوامل موثر بر شکل گیري کالبدي  -

بررسی سیر تاریخی ـ جغرافیایی شهر بابل حاکی از آنست که برخی عوامل بافت شهري، مستقل از دگرگونی ها در طول 

زمان تغییر کمی یافته و حتی ثابت بوده اند که به عوامل پایدار بافت شهري موسومند، این عوامل پایـدار بـه لحاظ طبیعی 

  شامل : بابل

به لحاظ انسانی شامل امامزاده قاسم، مسجد جامع کـه نسبت به عوامل پایدار طبیعی از قدمت . البرز رود، ارتفاعات

کمتري برخوردارند. عوامل ناپایـدار طبیعـی نیـز شـامل جنگـل هـا، مراتـع، مسیل ها و عوامل ناپایدار انسانی شامل مساکن، 

 1379اصغري مقدم، )وثري در شکل گیري بافت مکانی شهر بابل دارندخیابان ها، کشتزارها و... می باشد. این عوامل نقش م

 (.1( )نمودار184:

 

 

  

 

 

 

 

 لعوامل موثر بر شکل گيري کالبدي بافت شهر باب :1نمودار

 

 

 

 عوامل ناپایدار انسانی و طبیعی

کالبدي بافت 

 شهر بابل

 عوامل پایدار انسانی و طبیعی

 عوامل طبیعی
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 شناسي اقليمي اقليم و گونه
.(در  26: 1390، معماریان)بوده که معرب آن به صورت اقلیم درآمده است  ««klima ریشة واژة اقلیم از لفظ یونانی

فرهنگ لغت معین معادل این واژه، ناحیهاي از کرة زمین که از حیث آب و هوا و اوضاع طبیعی از قطعات دیگر ممتاز باشد و 

المللی هواشناسی اقلیم عبارت است از  در فرهنگ بین (.326: 1364معین، )همچنین کشور، مملکت و والیت ذکر شده است 

شباهت (. 7: 1378فرجی، )که به وسیله کیفیت و تکامل وضع هواي منطقة معینی مشخص شود تغییر مجموعه شرایط جوي 

ی ترین آنها، گونهشناسی اقلیم در عناصر آب و هوایی چند مکان مختلف، گونهشناسی اقلیمی را به وجود میآورد و یکی از رایج

نگین ماهیانه و سالیانة دما و بارندگی مورد توجه قرار به روش کوپن است که در آن روابط بین اقلیم و توزیع رویش گیاهی، میا

عوامل مؤثر بر شرایط اقلیمی موارد  (. 81: 1382کسمایی، )گرفته است و در آن جهان به پنج دستة اقلیمی تقسیم شده است 

 (1: )جدولزیر مهمترین عوامل در تعیین اقلیم هر منطقه هستند
 

 هر منطقهمهمترین عوامل در تعيين اقليم : 1جدول
 

 عوامل در تعیین اقلیم

زاویه تابش 

 خورشید

عرض جغرافیایی نسبت مستقیمی با تمایل اشعة خورشید داشته و سبب تغییر تدریجی حرارت در 

مناطقی که در یک عرض جغرافیایی بر روي کرة (.  1: 1369کسمایی، )شود  نقاط مختلف زمین می

 1385 قبادیان،)ب در فصول مختلف شرایط یکسانی دارند اند از نظر جهت تابش آفتا زمین قرار گرفته

:25.) 

شدت جریان و 

جهت بادهاي 

 فصلی

اي دارد. در طراحی باید اثر باد  کننده استفاده از باد در طراحی محوطه و ساختمان نقش تعیین

مزاحم فصول سرد در محوطه و داخل ساختمان کم شود و باد مطلوب براي تهویه در فضاي زیست 

 (10همان : )یان یابد جر

ارتفاع از سطح 

 دریا :

هر چه زمین از سطح دریا ارتفاع بیشتري داشته باشد غلظت هوا کمتر و در نتیجه دماي محیط کمتر 

 (.26همان : )است. این امر به علت کسب حرارت خورشید توسط ماده 

 نزدیکی به آب :

قابل توجه است، زیرا که باعث افزایش دماهاي تأثیر مقادیر زیاد آب در پایدار ساختن نوسانات دما 

در اقلیم مرطوب (.  80: 1382مور،)شود کمینه در زمستان و کاهش دماهاي بیشینه در تابستان می

مانند سواحل دریاها، رطوبت نسبی هوا بیش از حد آسایش انسان است و با استفاده از جریان باد و 

قبادیان، )اي مرطوب در فضاهاي مسکونی جلوگیري کرد تهویه هواي داخل بنا، باید از ساکنشدن هو

1385 :23) 

 (. 81: 1382مور،)گیاهان طبیعی تمایل دارند که دماهاي بیشینه و کمینه را متعادل سازند  پوشش زمین :

هاي  ناهمواري

 سطح زمین

تابش  تواند بر عوارض زمین در جلوگیري یا هدایت باد به سمت ساختمان مؤثر است و همچنین می

 (.26: 1385قبادیان، )آفتاب به ساختمان تأثیرگذار باشد

 رطوبت :

شود. یکی از معیارهاي سنجش این  رطوبت زیاد هوا موجب سلب آسایش افراد ساکن در محیط می

پدیده رطوبت نسبی است که عبارت است از مقدار آب موجود در جو به مقدار آبی که جو در همان 

 (.11: 1367رازجویان، )شود  تا به اشباع برسد و به صورت درصد بیان می شرایط میتواند تقبل کند

 

 شهرستان بابل اطالعات کلي جغرافيایي
محدوده مورد مطالعه هاي شهرستان بابل از شهرستان مهم استان مازندران است که از شمال به شهرستان بابلسر و  

از جنوب به شهرستان سوادکوه و رشته هاي  مل و آرب به شهرستان دریاي مازندران از شرق به شهر شهرستان قائم از طرف غ

عات به دست آمده طول الالبرز مرکزي محدود است. شهر بابل یکی از شهرهاي استان مازندران واقع در باشد. مطابق با اط
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باشد. این شهر در  ثانیه می 15دقیقه و  34درجه و  36ثانیه و عرض آن  20دقیقه و  44درجه و  52جغرافیایی این شهر 

 متر پایین 2باشد. و ارتفاع آن  کیلومترمربع می  34/30بخش مرکزي جلگه مازندران و شهرستان بابل قرار دارد. مساحت آن 

رطوبت  باالي درصد و زمستان، و پاییز در ویژه به شدید باران، بارش و گیاهی گسترده . پوششباشد تر از سطح دریاي آزاد می

و  بابل کیلومتري 15 فاصله در هواشناسی است. نزدیکترین ایستگاه منطقه این متمایز هوایی و آب هاي ژگیوی سال، طول در

 ساالنه متوسط نسبی رطوبت هواشناسی قراخیل قائم شهر، گزارش ایستگاه به توجه با. است شده واقع شهر قائم نزدیکی در

خرداد تا  ماه از تابستان، فصل ترین گرم. است سال 20 از بیشمتر در بازه زمانی  میلی 729.6 حدود بارش و ٪79 حدود

 فصل سردترین. است گراد سانتی درجه 27.3 حرارت درجه حداکثر میانگین و سانتیگراد درجه 25.7متوسط  دماي با شهریور،

 20 دوره طی یگراد،سانت درجه 6.5 حداقل دماي میانگین و سانتیگراد درجه 8.3 متوسط دماي بهمن با تا دي از زمستان،

 (1()تصویر1394، نصیري است) شده ثبت ساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اطالعات اقليمي شهرستان

 

تـوان گفـت کـه  استان مازندان انجام شده است، می بندي اقلیمـی کـه توسـط سـازمان هواشناسـی بر طبق طبقه

ان این شهرسـت» توان گفت  طور کلی می به. اشدب می داراي اقلـیم مرطـوب و زمسـتانهـاي بسـیار سـردبابل  شهرسـتان

شهرستان بابل داراي . مناطق کوهستانی است معتـدل و مرطـوب در بخـش کوهپایـه و سـرد و خشـک در داراي آب هـواي

روزهاي تابستان  در این منطقه درجه حرارت متعادل می باشد به طوریکه دماي هوا در. مرطوب می باشد آب و هواي معتدل و

 نیز  روز ف درجه حرارت بین شب والاین اخت وه برالصفراست ع االيب الزمستان معمو در و گراد درجه سانتی 30و 25بین 

درجه سانتیگراد است ازعلل ایجاد این مسئله  10تا 5شب درتابستان بین  و روز ف دماي هوا درالاست به عنوان مثال اخت  کم

 (. 36، 1377قبادیان،) منطقه اشاره نمود االيطوبت بهمچنین ر و دریاي خزر می توان به وجود

 :می توان مواردزیررانام برد ازخصوصیات بافت این شهر -

  پوشش وسیع نباتی 

 تر از قد انسان  هاي نسبتاً عریض و حصارهاي کوتاه حیاط و فضاهاي باز و وسیع، ساختمانهاي مجزا از هم کوچه

 .باشد یهاي مهم بافت شهري این ناحیه م از ویژگی

 شویم به دلیل تراکم بیشتر جمعیت و بیشتر شدن ارزش زمین  هرچه از حاشیه شهر به مرکز شهر نزدیک می

 (.77، 1389بابایی،  )شود فاصله ساختمانها از یکدیگر کمتر می

 :نوع مصالح مصرفی درشهربابل  -

 و عدم آگاهی ازخواص فیزیکی مصالح  است.مصالح  اقلیم بر طراحی ساختمان ها تاثیر در فاکتورهاي موثر از یکی دیگر

دراین اقلیم به (. 20، 1386پوردیهیمی،) تخریب آن ها خواهد شد اقلیم هاي مختلف سبب تضعیف و در نحوه عمل آن ها

چوب عنصرساختمانی شاخص منطقه است که جز مصالح با ظرفیت حرارتی پایین  پراکنده، هاي انبوه و دلیل فراوانی جنگل

 

 

 (منبع: سازمان نقشه برداري) : موقعیت شهرستان بابل در نقشه ایران1تصویر 
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ساختمان هایی  از آن جایی که نوسان دماي روزانه هوا در این منطقه کم است،ذخیره حرارت استفاده اي ندارد در می باشد.

بنابراین استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی پایین راه حل هوشمندانه  غیره بنا گردیده اند. که با مصالح سنگین مانند سنگ و

ان کور مطلوب تهویه و وه براین مصالح سنگین ممکن است اثراله شده است عاي است که در معماري این منطقه به آن توج

 (.1378،17کسمایی، ) بین ببرند از را

 :خصوصیات مصالح مورد استفاده در این منطقه باید به قرار زیر باشد

 سیار مصالح بخیز بودن منطقه، مصالح ساختمانی سنتی غالباً نباتی بوده اند. استفاده از این نوع  به دلیل حاصل

خصوصیات  این مناطق سازگاري خوبی نشان داده اند و رطوبت زیاد که با ییدیوارها مقرون به صرفه و اقتصادي است. در

 .مصالح مورد استفاده در این منطقه باید به قرار زیر باشد

 ل فل گ» رد استفاده باشد. دیگر اندود مو مهمترین اندود این منطقه کاه گل است که مخلوطی از رس، آب و کاه می

تر استفاده شده  در کارهاي ظریف آمده و  ط گل رس، آب و پوست خرد شده دانه برنج به دست میالبوده است که از اخت« 

 .است

 مصالح ساختمانی مورد استفاده باید از مصالح سبک و با ضخامت کم باشند. 

 رارتی کمی برخوردار باشند. چرا که در این ناحیه به طور کلی مصالح مورد استفاده در این اقلیم باید از ظرفیت ح

 نوسان د رجه حرارت بسیار کم است و ذخیره کردن انرژي گرمایی لزومی ندارد 

 سنگ ، دیوار چینه اي، بلوك سیمانی که مقاوم در برابر رانش هستند  از مصالح بنایی با ظرفیت حرارتی پایین مثل

 (.1389،81بابایی، ) ی شوندبراي ساختمان هاي داراي سازه استفاده م

 فال،س ساقه ي برنج ، شیروانی از جنس ایرانیت ، ورقه هاي گالوانیزه ،شامل  بابل شهر پوشش سقف ساختمان ها در 

 (.1377،46قبادیان ،) حلب یا گالی می باشند لته چوبی،

 

 :هاي معماري بومي شهربابل ویژگي
اند. این فضاها، در بسیاري از  اي در اطراف اتاقها ساخته سرپوشیده هاي عریض و براي حفاظت اتاقها از باران ایوانک

یوسف ) گیرد ت کشاورزي مورد استفاده قرار میالاي موارد براي نگهداري محصو ماههاي سال براي کار و استراحت و در پاره

 78، 1385نیا پاشا،

هاي چوبی  ها بر روي پایه جریان باد، خانه از براي حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین و استفاده بهتر. 1

هایی از سنگ و گل و در پارهاي موارد بر  ها بر روي پایه خانهال اند؛ ولی درمناطقی که رطوبت کمتر است، معموا ساخته شده

ه ی شود. بهاي این مناطق، بدون استثناء از کوران و تهویه طبیعی استفاده م در تمام ساختماناند.  روي گربه روها بنا شده

هاي هندسی، طویل و باریک است. به منظور حداکثر استفاده  باز و فرم کالبدي آنها بیشتر شکل نها گسترده و الطور کلی، پ

هاي دریا تعیین شده  از وزش باد در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاقها، جهت قرار گیري ساختمانها با توجه به جهت نسیم

 .بسته است الوزد قسمتهاي رو به باد ساختمانها کام نی، میالشدید و طواست. در نقاطی که بادهاي 

به منظور استفاده هرچه بیشتر از جریان هوا، همچنین به دلیل فراوانی آب و امکان دسترسی به آن در هر نقطه، . 2

 .ساختمانها به صورت غیر متمرکز و پراکنده در مجموعه سازماندهی شده است

جدول (، )128، 1389کسمایی،)ها شیبدار است و شیب بیشتر آنها تند است زیاد در این مناطق، بام به دلیل بارندگی. 3

2 .) 
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 (.منبع: نگارندگان)اصول رعایت شده در معماري بومی. : 2جدول 

نوع 

 اقلیم
 مصالح نوع

نوع 

 پالن

جهت 

 استقرار

نحوه 

 ارتباط

ساختمان به 

 زمین

سطح و 

 تعداد

 پنجره

میزان استفاده 

 زا

 تهویه طبیعی

بافت 

 مجموعه

معتدل 

 و

 مرطوب

ظرفیت 

 حرارتی

 کم

و  خطی

 گسترده
 شیب دار

شرق تا 

 غرب

روي پایه 

هاي چوبی یا 

 کرسی چینی

 پراکنده زیاد زیاد

 

 :کوران -

این رو، مهمترین عامل ایجاد آسایش در  هاي سال است. از مشکل عمده در این مناطق، رطوبت زیاد هوا در تمام فصل

هاي این مناطق، برقراري و تداوم کوران در فضاي داخلی است؛ بنابراین، در طراحی ساختمان براي این مناطق باید ن تماساخ

ارتفاع : مسئله ایجاد کوران در داخل ساختمان مورد توجه قرار گیرد. در این مورد، توجه به نکات زیر اهمیت فراوان دارد

ین کننده میزان فشار باد بر ساختمان و در نتیجه، میزان استفاده از باد در ایجاد ساختمان از سطح زمین، یکی از عوامل تعی

 هاي اطراف خود هستند، نسبت به سایر ساختمان هایی که بلندتر از درختان و ساختمان تهویه طبیعی در آن است. ساختمان

ختمانهاي کوتاه اطراف بیشتر است، نه تنها از ها شرایط بهتري براي تهویه طبیعی دارند. برج هاي مرتفع که ارتفاعشان از سا

اي دارند؛ ولی این  شرایط تهویه مناسبی برخوردارند، بلکه در بهبود شرایط تهویه ساختمانهاي اطراف خود نیز نقش عمده

وذ آب نف ساختمانها، در زمستان در معرض وزش شدید باد و بارندگی قرار دارند و به همین دلیل باید تدابیري اندیشید که از

 (.3)جدولباران به داخل دیوارها جلوگیري شود
 

 (.83، 1389کسمایي،:کوران در مناطق معتدل و مرطوب )3جدول
 

 کوران

1 
به طور کلی، در مناطق مرطوب به دلیل اهمیت ایجاد کوران، جهت ساختمان باید با توجه به جهت وزش بادهاي 

 فاده از جریان باد در ایجاد کوران در فضاهی داخلی به عمل آید.اي تعیین شود که بیشترین است مطلوب و به گونه

2 

در مناطق مرطوب، طرح ساختمان باید امکان ایجاد کوران در تمام اتاقها را فراهم سازد. از این رو، ساختمانهایی که 

طق مناسب هستند، براي این منا (پشت به آفتاب)آن هم در منطقه مکش شامل آپارتمانهایی با یک سطح خارجی

 .نیست

3 

ها بیش از حداقل اندازه مشخص، تا حدي که به طور مؤثر در برابر تابش آفتاب محافظت شود،  افزایش اندازه پنجره

هاي کوچکی که با توجه به وزش باد در محل مناسبی قرار گیرند،  اهمیت چندانی ندارد. حتی با استفاده از پنجره

هاي بزرگ در  اد کرد؛ ولی اگر امکان ایجاد کوران وجود نداشته باشد، پنجرهتوان در داخل ساختمان کوران ایج می

ا ه هاي مؤثر براي این پنجره حنک سازي هواي داخلی هنگام عصر تأثیر بسزایی خواهند داشت. البته ایجاد سایبان

 وارهاي شرقی یا غربیبویژه در دی -هاي بزرگ اهمیت زیادي دارد؛ ولی چنانچه اشاره شد، ایجاد سایه بر روي پنجره

 .دشوار است

4 
اي هدایت شود که افراد در آن  براي ایجاد تهویه طبیعی و کوران در داخل اتاقها، جریان اصلی هوا باید به منطقه

 .ساکن هستند

5 
سرعت هواي  و مکش ایجادکرد و شکنج درنماي روبه باد ساختمان می توان مناطق فشار احداث پیش آمدگی و با

 .بخشید بهبود داخل را
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 ها بررسی نمونه -

 .و سپس پالن آنها تحلیل شده است. شده است انتخاب شاخص شهرستان بابل چند نمونه از بناهاي در این پـژوهش
 

 ((1386به انظمام )بزرگ نيا،  : ویژگي هاي معماري مشترک خانه هاي بابل)منبع: نگارندگان5جدول 
 

 تصویر ویژگي هاي معماري مشترک خانه هاي بابل

 سقف

دار اکثراً چهار کله بوده و  سقف کلیه واحدهاي مورد بررسی شیب

که از داخل مسطح و به  مصالح مصرفی آن چوب با پوشش سفال است

 ها تیرچه اشکال مختلف تخته کوبی شده است. در بعضی از نمونه

و در بعضی دیگر سقف کاماًل صاف است.  شود دیده میهاي سقف 

خلیل رحمانی و آقاي کاشانی داراي خانه هاي چوبی  سرستون

 تزئینات چوبی است.

بارندگی زیاد بام هاي این منطقه  به دلیل وجود ارتفاع و شیب سقف: -

 در ساختمان ها عضی از در است. شیبشان تند شیب داربوده واکثرا

 ارتفاع پایین تري ادامه می دهند تا ام راغالب ب سمت باد

 

 مصالح

 

مصالح عمده بنا آجر قرمز است که بندکشی سفید دارد و نماي اصلی 

کل سنگی شساختمانها را تشکیل می دهد. بعضی از نمونه ها داراي 

کل هستند و تا ارتفاع یک متر و بیشتر آجرها شهستند ولی اکثراً فاقد 

هاي  ها داراي تقسیمات زیاد است، نرده نجرهانده است. در و پشرا پو

ها پنجره  دار است. در بعضی از نمونه ها فلزي و نقش محافظ پنجره

چوبی دو جداره است که یکی داراي شیشه خور و دیگري فاقد آن 

 است.

 

ترکيب 

 فضاها

ها اکثراً از اتاق، ایوان، پستو و آشپزخانه تشکیل شده است  فضاي خانه

ها به علت داشتن سه در پنجره اتاق، سه دري  ز نمونهکه در بعضی ا

شش نمونه از خانه هاي مورد بررسی داراي پالن  نامیده شده است.

مشابه بوده و از مدول یک ایوان و دو اتاق یا دو ایوان و سه اتاق تبعیت 

اند و تنها منزل آقاي خلیل رحمانی است که ضمن رعایت مدول  کرده

هاي  ه نشین و گوشوار است که پالن تیپ خانهفوق داراي تاالر و شا

 کویري است پالن این خانه داراي حیاط مرکزي است و سه طرف

 ده است.حیاط با مهتابی و ایوان تابستانی محصور ش

 

نما و 

 تزئينات آن

 

گی از آجر قرمز با بندکشی سفید  هاي اقشار مرفه همه نماي خانه

باالي درها داراي  ها و کتیبه هها، قاب پنجر است. که در سردر ورودي

تزئینات آجري است.نما از نظم خاصی برخوردار است هر چند تقارن 

است. معموالَ پلکان در محور نما قرار  در آن صددرصد رعایت نگردیده

ها گاهی داراي تزئین بوده  دارد و تاق آن با قوس تزئین شده است. پله

دو طرف پلکان قرار دارند  و دست انداز زینتی دارند. دو اتاقی که در

معموالً یکی داراي پنجره سراسري و دیگر سه دري یا چهاردري است 

اجزاء نما داراي تفاوت است. بعضی از اتاقها داراي پنجره ارسی است 

 

 

http://www.irsge.ir/


 

 15 -27، ص  1399 تابستان، 3، شماره مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران
http://www.Irsge.ir 

 

ها داراي تزئینات و شیشه  هاي مورد بررسی پنجره سه نمونه از نمونه

 بر نظم و تقارن رنگی هستند. سقف سفالی که معموالَ چهار کله است

افزاید.روي نما بغیر از تزئینات آجري با رنگ سفید و سیاه  حجم می

است که به  ترین آن نقش سرو تصاویري نقاشی شده است که رایج

ها در  شود.نعل درگاه پنجره اشکال مختلف صاف و خمیده دیده می

کمانی بیشتر استفاده شده  ها قوسی است و از قوس بعضی از نمونه

هاي آجري رایج دارگل چهارتخمه، پنج دانه، خارماهی و  قشاست.ن

 خفته و راسته است که به تناسب وضعیت اقتصادي خانوار به این نقش

شود. دیوارهاي داخلی )داخل اتاقها( داراي طاقچه و  ها افزوده می

 .اکثراَ داراي رف هستند

 ها ورودي

 ود را به نمایش میمعموالً با سرپوش یا سایبان سفالی خ هاورودی

ورودي داراي تزئینات آجري است و سر در  ها در اکثر نمونه گذارند

زینتی در آن استفاده شده است.  هاي قوس آن قوسی شکل است و از

مانند هاللی، کمانی، سه مرکز پا توپا، خنچه پوش تخت، تیزه دار و 

  .ابرو
 

 :بابل  اقلیم برشکل گیري بناهاي شهر تاثیر

 ها ن الپ شکل -

 یا چهار دو از ساختمان ها به صورت گسترده و ن ساختمان ها بیشتر داراي اشکال هندسی طویل و باریک هستند.الپ

قسمت هایی که وزش  در و انتخاب می شود دریا نسیم  به جهت استقرار توجه  ساختمان ها با جهت استقرار هستند، باز طرف

طرفه درفضاهاي  بازشوهاي دو استفاده از مسدود می گردد. امالساختمان ک به باد وقسمت هاي ر نی است،الطو و بادها شدید

دیان قبا) خورد ایجاد تهویه طبیعی درساختمان هاي بومی منطقه به چشم می جمله تمهیداتی است که به منظور  ساختمان از

1377 ،46.) 

 نحوه استقرار ساختمان در حیاط -

ها یا داراي زیرزمین  کند اکثر نمونه ام نفس کش است که کوران اتاقها را تأمین میها داراي فضایی به ن همه نمونه

ول ها سقف طبقه ا هستند و یا طبقه همکف آنها کمی از سطح حیاط پائین تر یا کاماَل هم سطح حیاط است و در کلیه نمونه

زخانه در طبقه همکف و در واحد وسط )زیر تر است. معموالَ اتاق هاي طبقه همکف کوران ندارند. آشپ از طبقه همکف رفیع

ردد گ تر شدن بنا می گردند و افزوده شدن اتاق موجب طویل شده است. اتاق ها بوسیله ایوان بهم مرتبط می ایوان( ساخته می

 (.2)تصویر و توسعه خانه خطی است که دلیل آن نیاز اتاق ها به کوران است
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 ایوان : -

 ساختمان ها این فضاها دربعضی از بالکن ها معموال به صورت سرتاسري می باشند. باران، ن ازبه منظورحفاظت ساختما

همچنین  استراحت و درفصول مختلف به عنوان فضاي کار، ازاین فضاها استفاده هاي متفاوتی می شود می باشند، سرپوشیده

ویژه بیانی  درواقع ایوان به عنوان یک عنصر (.87، 1385وسف نیا پاشا، ) یمحصوالت کشاورزي می باشند محل نگه داري

 (.3هاي این ناحیه می باشد )تصویر ازبرون گرایی خانه

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 )نمونه هاي موردي( جهت گیري و تناسب بناهاي مسکونی شهر بابل -

اراي مان ها دبا بررسی بناهاي بافت قدیم بابل در می یابیم جهت غالب نماي اصلی بناها شمالی و جنوبی بوده و ساخت 

قطعات مسکونی بر داشت (. 4می باشد)جدول  6/2تا  7/1به  1غربی با تناسب عرض به طول  -کشیدگی در راستاي شرقی 

 در ناب استقرار جهت و بوده جنوبی –شده داراي زمینی با تناسب مستطیل بوده اند که داراي کشیدگی در راستاي شمالی 

تابستان در محوطه مسکونی و امکان تهویه ساختمان  و بهار بادهاي راحت حرکت حال هر در.است بوده سایت شمالی ضلع

در بابل جهت عمومی نسیم هاي خنک تابستان در شب از جنوب به شمال  توسط باد از عوامل اصلی جهت گیري بناها است.

ت تا به بازشوهاي شمالی و جنوبی و در روز از شمال به جنوب است. عالوه بر نور مطلوب این دو جهت، امر فوق نیز عاملی اس

بوده اند.که  2.)بناها عمومًا داراي پنجره هایی با فرم مستطیل عمودي و تناسب نزدیک به  1بناها توجهی ویژه شود.)جدول 

دالیل اقلیمی آن مو جه می نماید.زیرا در این شرایط امکان تهویه مناسبتر بنا توسط کوران در سطوح مورد استفاده وجود 

د.عامل دیگري که در جهت یابی خانه ها دخیل است احتراز از کج باران هاي غربی و شمال غربی است که با کشیدگی دار

سطح کوچکتر بنا در معرض کج باران بوده است.درصد اشغال بناها برداشت شده تابعی از  غربی، -ساختمان در راستاي شرقی

هم تقلیل   %20ر باشد، سطح اشغال )اعیان( کمتر بوده و این میزان تا چنانکه هر چه ابعاد زمین بزرگ ت ابعاد زمین است.

 (.6(.)جدول1390)افشون، یافته است

   

 تقرار ساختمان در حیاط)بابل(: نحوه اس2تصویر 

 

 

 نحوه استقرارایوان دراطراف فضاهاي یک بنا)ماخذ:میراث فرهنگی بابل :3تصویر
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 ( ) ماخذ: نگارنده مشخصات بناهاي برداشت شده در بافت قدیم شهر بابل: 6جدول 
 

 شماره

 بنا

نام صاحب 

 بنا

درصد 

 اشغال

تعداد 

 طبقات

نسبت 

طول به 

 عرض بنا

تعداد 

اتاق 

 اصلی

عرض  تنسب

به ارتفاع باز 

 شو

تناسب 

 باز شو

زیر 

 زمین

کوران در 

 همکف

کوران در 

 طبقه اول

جهت 

 بازشو

1 

خانه 

آقاجان 

 نسب

 دارد ندارد ندارد عمودي 2/1 2 5/2 2 
 شمال،

 جنوب

 دارد دارد دارد عمودي 2/1 6 5/2 2 %50 نجفی 2

 شمال،

جنوب، 

شرق، 

 غرب

 5 5/2 2 %20 کاشانی 3
2/1 

105 

عمودي

 قی، اف
 دارد دارد ندارد

 شمال،

 جنوب

4 
خلیل 

 رحمانی
55% 2 6/2 5 

205/1 

1/1 

عمودي

 ، افقی
 دارد دارد دارد

 شمال،

 جنوب

 2 4/2 2 %50 طبرستانی 5
2/1 

105 

 افقی

 عمودي
 دارد ندارد ندارد

 شمال،

 جنوب

 2/1 2 5/2 2 %50 ضیایی 6
 افقی

 عمودي
 دارد ندارد ندارد

 شمال،

 جنوب

 

 :نتيجه گيري
 این اقلیم باید همواره بر طراحی درشاخص و سنتی شهرستان بابل، می توان گفت  خانه 6 و برداشـتبررسی ز پس ا

 جهت گیري فضاها، ارتفاع، نیمه بسته،کوران،گسترش در و باز عناصر نیمه معماري بومی مانند اساس اصول کلی موجود در

 (.7جدول: )را می توان براي بابل برشمرد زیر لی معماريواقع خصوصیات ک در گرفته شود. نظر در و... شکل بازشوها
 

 : راهکار هاي اقليم معتدل و مرطوب7جدول 
 

 مرطوب هواي معتدل و اقليم

 جهت گيري

  به منظور حداکثر استفاده از وزش باد در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاقها، جهت قرار گیري

 .شده است هاي دریا تعیین به جهت نسیم ساختمانها با توجه

 جهت گیري مناسب بنا با توجه به باد هاي غالب 

 در نوارهاي  "غربی با کشیدگی زیاد مخصوصا -شرقی  "عموما  جهت قرارگیري بناها درشهر بابل

 .کشیدگی در مقابل جهت دریا و در مقابل نور آفتاب جنوب می باشد "ساحلی عموما

 .هاي هندسی، طویل و باریک است ا بیشتر شکلپالنها گسترده و باز و فرم کالبدي آنه  نوع پالن

فضاي باز و 

 بسته

 و تلفیق بنا با آن (طبیعت) توجه به فضاي باز 

  اهمیت فضاي نیمه باز با قابلیت تبدیل به فضاي بسته به کمک انعطاف پذیري جداره ها انعطاف

 فصول پذیري فضا به منظور کاربرد در تمامی
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الگوي 

 معماري
 معماري مطلوب،جهت پاسخگویی مناسب منطبق با فرهنگ و سنت و اقتصاد منطقه استفاده از الگوي 

ارتباط با 

 زمين

 ها بر روي پایه جریان باد، خانه از براي حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین و استفاده بهتر 

هایی از  پایهها بر روي  اند؛ ولی درمناطقی که رطوبت کمتر است، معموالً خانه شده هاي چوبی ساخته

 بنا شده اند. اگربه روه روي اي موارد بر سنگ و گل و در پاره

 بازشو ها

 توجه به ابعاد بازشو و زاویه جهت ساختمان و محل بازشو نسبت به جهت باد به منظور تهویه مطلوب 

 ر ریض دعهاي هاي بلند و ایوان  به دلیل استفاده از جریان هوا بازشوهاي با سطوح نسبتاً زیاد و سقف

 .طراحی می شوند اطراف ساختمان

 طرف  از داشته و سایه قرار یک طرف در فصول گرم باید از شفاف دراین منطقه در و جداره هاي باز

 کثیري داراي سایبان هاي وسیع و عین بزرگی و بنابراین بازشوها در باشند. هوا معرض جریان در دیگر

 .گسترده باشند

 نوع سقف
 سته به منظور تهویه و ایجاد فضاي حایلام شیب دار دو پوب 

 شیبشان تنداست اکثرا بارندگی زیاد بام هاي این منطقه شیب داربوده و به دلیل وجود. 

 نوع مصالح
 مصالح ساختمانی مورد استفاده باید از مصالح سبک و با ضخامت کم باشند. 

 ین استفاده می شود : بلوك براي ساختمان هاي داراي سازه از مصالح بنایی با ظرفیت حرارتی پای

 (دیوار چینه اي )مقاوم در برابر رانش سیمانی ، سنگ ،

گرمایش و 

 سرمایش
  شود تهویه طبیعی استفاده می تمام ساختمانهاي این مناطق، بدون استثناء از کوران ودر. 

 بالکن

 وجود بالکن و تراس، سایه اندازي مناسب و تهویه و ارتباط با طبیعت 

  اند. این فضاها،  اي در اطراف اتاقها ساخته هاي عریض و سرپوشیده اتاقها از باران ایوانکبراي حفاظت

اي موارد براي نگهداري محصوالت کشاورزي  حت و در پاره هاي سال براي کار و استرا ماه در بسیاري از

 .گیرد مورد استفاده قرار می

 تهویه
 ،داخل اتاق  خروجی در وقعیت بازشوهاي ورودي ومخصوصا م و اتاق ها نحوه قرارگرفتن ساختمان ها

اتاق هایی که  طرفه هوا در واقع تهویه دو در برسرعت تهویه درساختمان دارد. تاثیرعمده اي ها،

 .را به وجود می آورد بهترین نوع جریان هوا دارند قرار دیوارهاي مقابل بازشوهاي آن ها در
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