
سازي مصرف سوخت در ساختمان بهينه  
 

  
 

 

 

 سازي مصرف سوخت در ساختمان پنجمين همايش بهينه
 ۱۳۸۵ ارديبهشت ماه ۶ و ۵ -تهران

 

 
 سازي مصرف سوخت كشور شركت بهينه

 

1 

  ايرانبكارگيري شوادان در معماري پايدار

 کارشناسي ارشد معماري پايدار: آرزو صدوقي
 Ph.D., Ma.U.D., Ma.Arch., Sp./Energy   دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني   

 ۱۶۴۸۸, ، تهران دانشكده معماري و شهرسازي،دانشگاه علم و صنعت ايران
s_m_mofidi@iust.ac.ir , Ashoo_designer@iust.ac.ir 

, به بررسي فضاي زيستي شوادان به عنوان يکي از شاخص ترين روشهاي سرمايشي, اين مقاله  :چكيده
 اين مجاري تهويه  با توجه به اصول فيزيك  .خواهد پرداختو ارتباط آن با مجاري عمودي جريان هوا 

هوا در .  اصلي طراحي شده استی ي اين فضاي فرحبخش به داخل بناسياالت در جهت هدايت هوا
  در دل زمين، حتي در طول تابستان رادر حد آسايش مي باشد، و زندگي,  متري زمين۶-۱۰عمق 

سامانه شوادان را مي توان به عنوان نشانه اي از معماري پايدار بومي ايران مطرح . مي کند امكان پذير
  مي پردازد، نوينبررسي اين سامانه و بکارگيري آن در بناهاي  به تحقيق اين  .کرد

 تال, دريزه, تهويه طبيعي,شوادان, دزفول, معماري خودكفا: لغات كليدي

 مقدمه. ۱
راه حلهاي گوناگون و مبتکرانه اي جهت بدست آوردن , در ناحيه جنوب غربي ايران، با اقليمي گرم و نيمه مرطوب

با تمدني  در معماري فضاهاي مسكوني اين ناحيه مانند شهرهاي دزفول و شوشتر.  ده استآسايش انسان بكار برده ش
معماري زيرزميني به عنوان يكي از راهكارهاي طراحي .  و بوم آور بكار گرفته شده است، سامانه هاي ايستا ١ديرين

فضاي  .هرهاي كشور ديده مي شود در اغلب ش,ر مقابل شرايط طبيعي محيطاقليمي و برآوردن نياز انسان به آسايش د
  .  ترين اين سامانه هاستمناسبمناطق از اين زيرزميني شوادان از نظر ايجاد آسايش براي ساكنين 

 نه فقط اين زيرزمينهاحضور مردم در . عمقي چند برابر سردابهاي مناطق كويري است  بادر دل زمينشوادان فضايست 
آشكار كردن اين مفاهيم در  .دشته باشداهيمي مطابق روحيات مردم منطقه ي بلكه شايد مفاکالبداز جنبه آسايش 

، چرا  استاين مقاله هدف ،اقليمي بخصوص شوادان -معماري بومي منطقه دزفول و مطالعه در مورد راه حلهاي زيستي
  برمل تاثير گذارعوا. باشد و آينده  شايد اساسي ترين راه حل براي معماري كنونيكه استفاده از تجربيات گذشتگان

 معماري از منظر تهويه به كمك جريان يی اينگستره ساختماني و كاربردي آن در خانه و خودكفا, شكل گيري شوادان
 زيرزمينشايان ذكر است كه به دليل تنوع راهكارهاي استفاده شده در فضاي . الزمه طرح و بررسي است, طبيعي هوا

                                                                          
، انجمن دانشجويان دانشگاه شناخت شهرومسكن بومي ايران درشرايط آب وهوايي گرم و نيمه مرطوب, فرنگيس, مصطفي و رحيميه, ربوبي 1.

 .۱۸، ص۱۳۵۳, تهران, تهران
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 .انجام پذيرداميد كه در فرصتهاي ديگر در دامنه وسيع تري مطالعه , دهشركز  دزفول متم مورددر اين مجال بررسي در

 محيط از منظر طبيعي و اقليمي . ۲
، درمقايسه رودخانه دز شكل گيري بافت شهري دزفول بر اساس مجموعه عوامل طبيعي خصوصا توپوگرافي كه در جوار

گيهاي طبيعي منطقه ارتفاع نسبتا از ويژه   .هميت استحايز ا,  شده اند كه در زمين كم شيب بنابا شهرهاي كويري
پستي و بلندي زمين در دزفول .  و قرارگيري در ساحل شرقي  رودخانه دز يا آبديز است)متر۱۴۳ (باال از سطح دريا

تر  متر در سمت رود دز تا چند متر باال۳۰نسبتا نامنظم است به گونه اي كه شهر از مجموعه صخره اي با ارتفاعي بين 
 نياز . استگيري ساختمانها و سيماي شهرمنطقه از ديگر عوامل موثر در شكلاقليم . ٢از آب رودخانه تشكيل شده است

 ).۱تصوير(نشان مي دهد عامل گرما از مهمترين شرايط محيطي منطقه است , به ايجاد سايه در جهات مختلف بنا
ا در نگاه كلي به منطقه با بافت فشرده و بازشوهايي تنگ و همچنين رطوبت از ديگر شاخصهاي نياز به ايجاد تهويه ر

ان باد  جريآن بيشتر است و عالوه بر يکنسبت ارتفاع جداره به عرض كوچه از  عرض معابر كم و. محدود بروز مي دهد
 .گيري معابر تاثير داشته و در راستاي رودخانه در امتداد باد مطلوب شمالي جنوبي استنيز در جهت

 

 

 

 

 
 

 نمودار ماسك سايه دزفول: ١تصوير

 خانه و حرکت. ۳
شكل مي گيرد خصوصاً در معماري , معماري خانه بر مبناي شاخصهاي اقليمي كه در گونه بافت شهري تاثير ميگذارد

به , فضاهايي كه در كنار هم قرار مي گيرند, اجزاي تشكيل دهنده خانه. دزفول فقط به معني سرپناهي مسقف نيست
  اقليمي موثر درعاملبه عنوان , دليل اهميت عامل گرمابه  و ،نيمه باز و بسته تقسيم مي شوند, فضاي باز, سه دسته

راه حلها عمدتا در جهت سرمايش مطرح شده , يي مستمر فضاها در شهر دزفولايجاد آسايش كالبدي و تامين كارآ
 ).۲تصوير(خدماتي ـ بررسي ميشوند بر اين اساس در اينجا از منظر فضاي زيست ـ نه . است تا گرمايش

 
 

 

  دزفول خانه های مسكن دراجزای :٢تصوير 
                                                                          

, دانشكده هنر و معماري, واحد تهران مركزي, دانشگاه آزاد اسالمي ,  قديم دزفولمحله قلعه و بازار,  محمدرضا ,فريدون و سلطاني, ي گودرز2.
 .٢٧ص ،١٣٧٨-١٣٧٩, تهران
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فضاي مطلوب , قسمتهاي مختلف خانه همزمان مورد استفاده قرار نمي گيرند و بر مبناي شرايط محيطي و تغيير فصل
كتند و عمده اين حركت در به طور كلي ساكنين خانه در درون خانه در حر. ه مي شوددبرزندگي ايجاد و در آن به سر 
 صبح در اتاقها و بعد به شوادان و بعدازظهر ١٠به طور مثال در فصل تابستان تا حدود .  طبقات به شكل عمودي است

زندگي در گردش خانه كه . ٣ باشد به شوادان بر مي گردندنامناسب در پشت بام مي خوابند و اگر هوا به ايوان و شب
در مسير . افتد نشان از پويايي و حيات دائم فضاهاي مسكوني و ارتباط ناگسستني آنهاستحتي در طول روز اتفاق مي 

با تعمق بيشتر به بررسي راهكارهاي بكارگرفته شده در آن , با توقف در فضاي زيرزميني شوادان, حركت در داخل خانه
 .پرداخته مي شود

  شوادان. ۴
دان پسوند است كه در معني ميشود اينجا را تاريك , شب ميباشد  به معني تاريك و سياه و""شو""در لغت به معني 

توده ضخيمي از .  كه عنصري مجزا از ساختمان خانه است است متر٥-١٢زير زميني به عمق حدود, شوادان . ٤بدان
ه  متر بر روي فضاي زيرزميني قرارگرفته كه شوادان را از سطح زمين جدا مي كند؛ ن٩ به ارتفاع متوسط خاکجنس 

 زيرزمين با هواي بلكه همچون عايقي مانع از تبادل حرارتي, تنها گرماي هواي سطح زمين به چنين عمقي نمي رسد
هم براي زيست مناسب تمام سايه با نهايت خود ميرسد فضاي ايوان   هنگامي كه گرماي هوا به حد.بيرون مي شود

پناه نتوانند روي بام بخوابند؛ ساكنين خانه به شوادانها  و بادهاي گرم شبهاي تابستان هم باعث ميشود كه مردم نيست
 . ٥ نيايندحياط هم و مادامي كه شدت گرما ادامه داشته باشد، شايد تا پايان روز به سطح برده

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) و از باالداخل شوادانديد از  (دريزه  وفضاي داخل شوادان: ٣تصوير

  اجزا  وه كاربرديگستر. ۴-۱
  .٦ن يا پلكاني مستقل از حياط امكانپذير استشبستا از  ماننداز طرق مختلف سردابيا  شوادانبه دسترسي دي و ورو

 و اتاقهائي به شكل يك فضاي مركزي بزرگ كه فضاي جمعي به طور كلي شامل ,سلسله مراتب فضائي شوادان
به عنوان  و شوند كزي جدا مي باالتر از فضاي مرcm٣٠ متر كه معموالً با يك پله ٢به عمق به نام كت فرورفتگي 

                                                                          
  .٢٧ص, همان3. 
 .٢٨ص ،١٣٦٨, تهران, دانشگاه تهران, رساله كارشناسي ارشد, احياي مراكز خدماتي و بازار محله قلعه دزفول, غالمحسين,  نعيما4.
 .٤٤٤ص ، ١٣٦٢ ,مركز انتشارات علمي و فرهنگي, ترجمه وحيد مازندراني, جلد دوم,  قضيه ايرانايران و, .ن, جرج, ن كرز5.
, مجموعه مقاالت كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران, بررسي تاريخي معماري ابنيه مسكوني در بافت كهن شوشتر, سهراب, مشهودي 6.

 .١٩٣ ص،١٣٧٥, كرمان, سازمان ميراث فرهنگي, ١
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در شوشتر به آن ( هريزدكانالهاي عمودي به نام  .)٣تصوير( ٧اند وصي در اطراف فضاي جمعي واقع شدهفضاهاي خص
اي كه به خاطر طويل ه  گون؛ به)٣تصوير( ندكن عمل مي) هواكش( به صورت بادكش اغلب موارد )گويند سي سرا مي

 .)مكش (دهد ميي شوادان به فضاي بيروني انتقال ا از فضا ر هوا,بودن طول كانال

 :انواع دريزه از نظر ارتباط با فضاي بيرون

 )۴تصوير () متر دهانه۵/۰محل سياه پوستان دزفول ( ودي خانهوردريزه به هشتي  

 )ه متر دهان۱ با سياه پوستان هاي در محله خان(كوچه  به عنوان مثال دريزه به بيرون از خانه 

 ) ۴تصوير() دج مسمحلهائي، يمنزل ض(ت كوچه دريزه به سم 

 )ب فندقليدبان محله شپاشاخان ر(دريزه به  بام از درون ديوار  

 دريزه به سمت حياط  

 

 

 

 

 

 

 

 

  دريزه مرتبط با هشتي -پالن منزل ضيائي  :٤تصوير

 “تال”كانالهاي. ۴-۲
يرسد در جهت به جريان انداختن هواي شوادان و تونلهاي زيرزميني هستند كه به نظر م ,“تال”كانالهاي افقي به نام 

قطري تا حدود يك , با مقطعي به شكل دايرهاين كانالها   .تبادل حرارتي با فضاي خارج به صورت افقي تعبيه شده اند
 . متر دارند كه ارتباط آن با دنياي بيرون شوادان بسته به موقعيت مكاني خانه متفاوت است

 خانه را به ,اند، كانال افقي شوادانه لي كه در مجاورت رودخانه واقع شددر مناز :رتبط با رودخانهمتال   
 ۶در يك نمونه به عمق ( هم اندازه عمق شوادان ي عمقهمجرائي باريك و طويل و ب. سازد ساحل مرتبط مي

 هدايت ,ندارندي كه امكان ارتباط با رودخانه را يشوادانهاو كه نسيم رودخانه را به فضاي زيستي شوادان ) متر
 )۵تصوير(.  كند مي

هاي مسكوني كه از چند واحد مسكوني خويشاوند تشكيل  در مجموعه: رتبط با شوادانهاي همجوار متال 
كانالهاي افقي بين شوادانهاي هر واحد مسكوني با ديگري تعبيه شده كه هوا را به صورت افقي به , شده است

در قسمت خروجي تال از شوادان ديوار مشبكي . كند ارتي كمك ميو به تهويه و تبادل حر آورد جريان در مي
                                                                          

, واحد تهران مركزي, دانشگاه آزاد اسالمي, رساله كارشناسي ارشد, محله قلعه و بازار قديم دزفول, سلطاني و محمدرضا, فريدون, يزگودر .7
 . ٢٨ص ،١٣٧٨-١٣٧٩, تهران, دانشكده هنر و معماري
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  ).۵تصوير(براي حفظ حريم مالكيت و نيز زيبايي فض ديده مي شود
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ديوار مشبك تال  - ٨تال در شوادان خانه اي در محله كهندژ  :٥تصوير

  استفاده از عوامل طبيعي . ۴-۳
 پتانسيلي براي اين منطقه است كه سازندگان بنا به خوبي ,با ويژگي خاص سنگيچنانكه گفته شد نوع زمين در دزفول 

 حفر در هر , به طوري كه اين خصلت زمين.اندآن را دانسته و در حفر زمين و ايجاد فضاي شوادان آن را بكار بسته 
شود نيازي به اجراي سقف نده كَكه اگر به شكل قوسي و نيم دايره . ٩سازد مييسر ر عمق و وسعتي را مهزاويه و طي 
اليه گلي است كه در چنين شرايطي نياز به   وي زمين با جنسي سنگ و اما در شهر شوشتر چنين نبوده,طاقزني نبوده

 .١٠رسد اجراي تمهيداتي براي ايستائي سقف شوادان و طاق زني الزم به نظر مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ١١مجموعه مسكوني محله كهندژ  :٦تصوير
                                                                          

  ١٣٥٣,ربوبي.  8
 ١٣٦٥, ١٩٢ص, تهران, اث فرهنگيسازمان مير,٢٥,  مجله اثر, شبستان–شوادان , فرنگيس, مصطفي و رحيميه, يربوب .9

  .٢٠٠ صهمان، .10
  همان.11

تال بين 
شوادانهاي 
 همجوار

تال مرتبط 
با مرز 
 رودخانه

 

۱واحد   

۲واحد   

  ۳واحد
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هوا جابجايي   و استفاده از كوران كند تر از هر چيز محيط زير زميني شوادان را براي زيستن مساعد مي شآنچه كه بي
سامانه تهويه در فضاي زيرزميني شوادان در . است كه کانالهاي عمودي و افقي نقش تعيين کننده اي در اين امر دارند

در شوادان نيز . جهت به جريان انداختن هوا صرفاً بر اساس خاصيت فيزيك سياالت و پديده همرفت امکان پذير است
به مانند ساير فضاهاي خانه، تهويه به كمك دريچه ها و روزن هايي اتفاق مي افتد كه با فضاي بيرون در ارتباطند؛ 

جايي به گونه اي است كه ابتدا هواي گرم داخل شوادان به سمت روزني كه بتواند از آن خارج شود هدايت خاصيت جاب
به .  که همان كانال دريزه است و هوا را به بيرون مكش ميكندنال عمودي اتصال دارداين روزن معموالً به کا. مي شود

جايگزين دارد که از درب ورودي شوادان و يا دريچه مجرد اينکه هوا توسط کانال مکش مي شود، فضا نياز به هواي 
, موقعيت مكاني خانه و نيز ذهن خالق معمار, بسته به عوامل محيطي). ۷تصوير(هاي ديگر، آن را تامين مي کند

بكارگيري كانالهاي عمودي و افقي ـ كه با مسيرهاي خروجي متفاوت حفر و احداث شده است ـ راه حل هاي گوناگوني 
در ذيل مصداق توضيحات باال به همراه ارائه راه حلهاي مرتبط در . اد گردش هوا در شوادان مطرح مي كندبراي ايج

 .چند خانه از محالت مختلف دزفول بررسي مي شود

,  كه چگونه هوا را به صورت افقي به جريان مي اندازدادانهاي همجوار يك مجموعه مسكونيبكارگيري كانال تال در شو
 از مجموعه مسكوني كهندژ ارتباط تنگاتنگي ٣ و ٢و ١ واحدهاي ٦در تصوير . ل بحث در سامانه تهويه استاز موارد قاب

با يكديگر  دارند و  اين ارتباط در شوادان نزديک تر است به حدي كه اگر نقشه شوادان از پالن منازل جدا  شود يك 
خود با شوادان واحد , بل تفكيك نيست و اين محدوده قا٣و٢محدوده شوادان واحدهاي . دنشوادان واحد به نظر مي رس

 .ل تال ارتباط برقرار كرده است به كمك كانا١

. كه توضيحي عيني بر عملكرد سامانه تهويه شوادان است, برشي از يك خانه در مجموعه مسكوني كهندژ در پائين آمده
چون روزن .  روزن هايي به اتاقها مرتبط شده استدر طبقات باال به كمك, كانال دريزه كه از درون ديوار عبور مي كند

هواي خروجي شوادان در مسير عبوري به باال به درون اتاق مكش مي شود ـ نمي توان گفت , اتاق در ارتفاع پايين است
كه هواي گرم اتاق از روزني در ارتفاع پائين خارج مي شود ـ كه در حقيقت جايگزيني است براي هواي گرمي كه از 

فشار كشش هوا به درون , ذكر است به دليل اينكه قطر دهانه دريزه نيز كم شدهبه الزم . ه روبرو خارج شده استپنجر
 ).٧تصوير( اتاق طبقه دوم را تشديد مي كند
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محله كهندژ و . ه شوادان بكارگرفته شده مربوط به خانه هاي مجاور رودخانه استراه حل ديگري كه در سامانه تهوي
 استفاده بهينه اي از اين همجواري يكي از خانه هاي اين مجموعه كه. مجموعه مسكوني نامبرده در حاشيه رود دز است

زميني كه خانه روي آن ). ٨تصوير(ويژگي شوادان اين خانه كانال افقي تال است.  كرده است در تصوير ديده مي شود
 متري در ارتفاع دوازده متري رود دز ٧احداث شده در ارتفاع حدود نوزده متري بستر رودخانه است و شوادان با عمق 

فضاي اصلي شوادان در زير بخشي از پالن خانه در موقعيتي است كه حدود بيست  متر تا مرز رودخانه . واقع شده
 سانتيمتر مي پيمايد تا نسيم رودخانه را به ٨٠مام طول اين مسير را به ضخامت حدود فاصله داشته كه كانال تال ت
كانال عمودي ديگر مرتبط با تال ديده مي شود كه هواي گرم را قبل از رسيدن به شوادان . فضاي زيست شوادان برساند

 .هدايت مي كند) حياط پشتي مجموعه مسكوني(به بيرون 

 

 

 

 

 

 

 

 خان رشيديانمنزل پاشا :٨تصوير

کوران عمودي کانال دريزه، محل قرارگيري آن است در جهتي که مکش هواي با کته قابل توجه ديگر در رابطه ن
قرار مي گيرد خانه اي ديگر از محله سياه پوشان مورد بررسي  منزل پاشاخان رشيديان. خروجي به خوبي انجام شود

اي جان پناه محصور شده و براي اينکه مکش هوا به درستي انجام روي بام توسط ديوارهآن موقعيت کانال ). ٨تصوير(
شود به گونه اي بايد باشد که مانعي در نزديکي آن نباشد؛ به همين منظور ارتفاع دريزه بلندتر از جان پناه در نظر 

 اينکه استقرار در اين خانه، ارتفاع دريزه از کف بام حدود سه متر است که به نظر مي رسد بسته به. گرفته شده است
 .تغيير مي كندآن نسبت به جان پناه چگونه باشد تا حدي که فشار مکش هوا به حد مطلوب برسد، ارتفاع آن 

  شوادانآينده. ۵
 چند د ون که چه قدمتي دار مشخص نيست و است دزفول و مناطق مشابه های بوميخانه شاخص ترين عنصرشوادان 

  ويژگيهايسبببه  ، ودهآن ش ماندگاري  باعث سوانح طبيعيدر مقابلمصون بودن . ندقرار داده امورد استفاده آنرا نسل 
 جان  موجب نجات،و حفاظت در مقابل خطرات جنگ ،زلزله د سيل وندر مقابل پديده هاي جوي و طبيعي مان, آن

 .دپابرجا خواهند مانشوادان نداشته باشد  تخريبمادامي كه مالك خانه قصد  .ستشده اهرازان تن 

 در هاشوادان.  استگرفته انجام ي شوادانيضا نظام فدون توجه به اخير بنيم قرن  و برنامه ريزی،ساخت و سازهاوضعيت 
به وسيله شهرسازی  ند، و اکنونزمين خانه تجاوز نكنوده كه از محد مي شده اندبافت قديم به طريقي احداث 

 استقرار شوادان و برای حفظ اين ميراث فرهنگی بايد .استه شد بر هم زده نظام فضايی پيشينغيرمتعهد بافت بومي، 
  .مد نظر قرار گيرندکامالَ ها در طرح های جامع شهری كانالهاي مرتبط با آن
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 جمع بندي. ۶
 شوادان به عنوان يكي از و است امانند ساير نقاط كشور معماري خودكف در شهر دزفول به نمعماري فضاي زيست انسا

 با نگاهي عميق به محيط پيرامون و با همسان بوميمعماران . خودكفايي استين نماد ا ،ي زندگيعرصه ها دستاورد
فضاي زيرزميني شوادان متاثر از اقليم شهر  . و بستر زمين سعي در بهينه كردن امكان آسايش داشته اندمنابعسازي 
 پاسخ به نياز نمونه عالوه بر اينو ،  است مسائل فرهنگي و اجتماعي مردم منطقه,ساير مولفه هاي حيات دزفول و
 با عمقي هااين زيرزمين. مي باشد جزيي از گوناگوني و تنوع عرصه هاي زندگي و ، در هنگام شدت گرماکالبدیآسايش 
 كه با توجه به  هوشمندانه و هدفمندی بلكه حركتاند، مالس تیفضاي زيس متر نه تنها عنصري درجهت ١٢-٥حدود 

خانه به عنوان فرصتي در روند رودبا از جنس خاك گرفته تا همجواري از داده هاي محيطي   وخودشرايط بستر طبيعي 
هاي بكار گرفته شده از منظر راه حلهاي اقليمي، اجزا شوادان، سلسله مراتب فضايي آن و روش .اين هدف بهره برده است

ي فضاهاارتباط آن با ساير . قيقت معماري استنقطه عطفي براي احياي ح عمالَ ،دريزه از همه مهمتر كانالهاي تال و
چگونگي احداث شوادان در . خالقيت استخانه، در طول شبانه روز از بام تا شوادان از ديگر راهكارهاي مطروحه در اين 

 خاص آب شرايط.  شده استمجموعه متفاوت، موجب بروز ترفندهاي گوناگوني در طراحي اين  با بستريساختمانهايي
  . معماري نبوده استاين گرم و نيمه مرطوب دزفول نيز محدوديتي براي تنوع و هوايي 

 اين معماری به ی دزفول كه چنانچه با مطالعاتي عميق ترپايداری در معماری از فرهنگ استجمالي  ابررسیمقاله اين 
ائز اهميت حاما نكته . اربست كبهپايدار امروز معماري  درآنرا   مي توان،توجه شود  های بکارگرفته شده در آن شيوهو
 ,ها در معماري كنوني در صورتي ممكن خواهد بود كه ظرافتهاي معماري پيشينشيوه  بكاربستن اين ست کهاين

  .مورد توجه قرار گيرد مکانهماهنگ با شناخت كامل شرايط اقليمي و تنظيم شرايط 
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