
راهنماى طراحى ساختمان در چهار اقليم ايران 
وحید قبادیان   

 
 
 

ــران مطـرح  در این مقاله روش های پیشنهادی جهت طراحی اقلیمی بهینه در چهار اقلیم متفاوت ای
خواهد شد . 

- شرایط اقلیمی در هر منطقه بستگی به عوامل ذیل دارد :  
1- عرض جغرافیایی  

2- دوری و نزدیکی به دریا 
3- ارتفاع از سطح دریا  

4- جهت وزش بادهای فصلی 
5- میزان بارندگی و رطوبت هوا  

 
- کشور ایران را می توان به چهار منطقه عمده اقلیمی تقسیم  نمود .  

الف : سواحل دریای خزر                                             اقلیم معتدل و مرطوب  
ب : نواحی کوهستانی و مرتفع                                      اقلیم سرد 

ج : سواحل خلیج فارس و دریای عمان                            اقلیم گرم و مرطوب  
د : دشت های فالت                                                   اقلیم گرم و خشک   

 
در هر یک از این چهار اقلیم , با استفاده از عوامل اقلیمــی اشـاره شـده در فـوق مـی تـوان 

شرایط مناسب زیستی در داخل بنا فراهم نمود .  
در هر چهار اقلیم , آفتاب منبع اصلی تامین حرارت در زمستان است . در هر چهار اقلیــم , 

سمت اصلی ساختمان باید رو به آفتاب جنوب باشد .  
 
 

الف : سواحل درياى خزر ـ اقليم معتدل و مرطوب  
- در این اقلیم تمهیدات الزم جهت مقابله با بارندگی بسیار زیاد , رطوبت نســبی زیـاد هـوا  

( خصوصا ًدر فصول گرم ) و رطوبت زمین باید در نظر گرفته شود .  
- به دلیل وجود آب دریا و رطوبت زیاد هوا , نوسان درجه حرارت در طی شبانه روز در این 

منطقه نسبتا ً اندک است . 



- جهت تسهیل کوران هوا و جلــوگـیری از راکـد مـاندن هـوای مرطـوب و سـنگین , بـاید 
فضاهای شهری به صورت باز و گسترده طراحی شوند .  

- در طی ماه های گرم سال , ایجاد سایه بر روی بدنه خارجی ساخمان و تسهیل کوران هوا 
در داخل ساختمان ضروری است .  

 
طرح معمارى  

1- بام شیبدار  
- جهت هدایت آب باران  

ــامین بخشـی از حـرارت  - از فاضاهای زیر بام شیبدار می توان به عنوان گلخانه به منظور ت
ساختمان در زمستان استفاده نمود .  

2- ایوان سرتاسری در چهار طرف ساختمان 
- جلوگیری از خیس شدن بدنه ساختمان توسط کج باران  

- استفاده از ایوان به عنوان فضای مناسب زیستی در طی ماههای گرم سال   
- ایجاد سایه بر روی بدنه جنوبی , شرقی و غربی ساختمان در طی ماههای گرم سال  

٣- طراحى ساختمان رو به باد مناسب تابستان 
- استفاده از کوران هوا در داخل بنا در طى ماههاى گرم سال  

٤- قرار دادن بازشوها در دو مست طوىل بنا  
- استفاده از کوران دو طرفه هوا در داخل بنا 

٥- عرض کم ساختمان  
- حداکثر استفاده از آفتاب مایل زمستان از سمت جنوب ساختمان  

- کاهش ضخامت و اصطکاک هوا در داخل بنا جــهت تسـهیل کـوران دو طرفـه هـوا در 
ساختمان  

٦- قرار داد ساختمان بر روى پيلوت 
- جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف ساختمان 

- استفاده از پیلوت به عنوان فضای زیستی در طی ماه های گرم سال  
ــامین بخشـی از حـرارت سـاختمان در طـی  - استفاده از پیلوت به عنوان گلخانه جهت ت

ماههای سرد سال  
٧- عدم استفاده از زير زمني جهت سکونت 

- امکان استفاده از کوران دو طرفه هوا در زیر زمین مشکل است  
- هوای مرطوب و سنگین در فصل تابستان در زیر زمین مشکل ساز است .  

٨- عايق بندى ( حرارتى ) پوسته خارجى ساختمان  
- جلوگیری از پرت انرژی  



 
 
 

ب : نواحی کوهستانی و مرتفع ـ اقلیم سرد  
- در این اقلیم , سرمای بسیار زیاد هوا و بادهای سرد زمستانه از جمله مشــکالت مـهمی 

است که باید طراحی با توجه به آن صورت گیرد .   
- به دلیل فشارکم هوا و رطوبت اندک آن , نوسان درجه حــرارت در طـی شـبانه روز در 

این  منطقه بیش از سایر مناطق است .   
-  جهت جلوگیری از پرت حرارتی ساختمان ها در زمستان , بافت شهری بــاید بـه صـورت  

طراحی شود .   متراکم 
- جهت اصلی شهر و گسترش آن باید حتی االمکان  رو به آفتاب جنوب و به موازات خط 

تراز زمین صورت گیرد .  
-  از نفوذ باد سرد زمستان به فضاهای شهری و معابر اصلی باید جلوگیری شود . 

 
طرح معماری 

1- شفاف نمودن سطح جنوبی ساختمان  
- استفاده از دید و منظر سمت جنوب  

- اجازه نفوذ آفتاب مایل زمستان به داخل بنا  
2- استفاده از پنجره آفتابی * , گلخانه و دیوار حرارتی بر روی سطح جنوبی ساختمان 

- تامین بخشی از حرارت ساختمان توسط خورشید  
3- حفاظت ساختمان در مقابل باد سرد زمستان  

- جلوگیری از نفوذ سرما به داخل بنا  
4- قراردادن بخشی از سطوح شمالی , شرقی و غربی ساختمان در دل زمین  

- زمین به عنوان عایق حرارتی و جرم حرارتی , باعث کاهش پرت حرارتی و نوسان بیـش 
از حد حرارت در ساختمان می گردد .  

5- استفاده از جرم حرارتی ( مصالح بنایی , انباره سنگی و یا آب در داخل بنا  
- حرارت روز هنگام برای شب ذخیره می شود.  

- نوسان درجه حرارت در طی شبانه روز در داخل بنا کاهش می یابد.  
6 – عایق بندی ( حرارتی ) پوسته خارجی , باالخص بام ساختمان  
- بام ساختمان بیشترین پرت حرارتی در شب های زمستان دارد.  



7- استفاده از شیشه های دو جداره , پرده های ضخیم و یا عایق متحرک برای پنجره ها
- سطوح شیشه ای , ضعیف ترین قسمت پوسته خارجی ساختمان د رمقابل تبادل حرارتی 

می باشند . 
- عایق شب بر روی سطوح شیشه ای : باعث کاهش پرت حرارتی درشب هنگام می شوند .   



٨- در نظر گرفنت ارتفاع نسبتا ً کم براى اتاق ها  
-  کاهش سطح پوسته خارجى ساختمان.  

- فضاى کوچکتر , سريعتر و با نياز حرارتى کمترى گرم مى شود . 
 

ج : سواحل خلیج فارس و دریای عمان ـ اقلیم گرم و مرطوب  
 

نيمى  - در اين اقليم , متهيدات الزم جهت مقابله با گرما و رطوبت بسيار زياد هوا ( در بيش از 
از ماه هاى سال ) بايد صورت گريد .  

ــى شـبانه روز در ايـن  - به دليل وجود آب دريا و رطوبت زياد هوا , نوسان درجه حرارت در ط
منطقه نسبتا ً اندک است .   

- گسترش شهر به موازات ساحل دريا باشد .  
گريد  - از جريان باد بني ساحل و دريا بايد حداکثر استفاده در معابر و فاضاهاى شهرى صورت 

  .
- بافت شهرى بايد به صورت نيمه گسترده باشد , تا در عني تسهيل جريان هــوا در آهنـا , سـايه 
 - ديوارهاى جماور جلوى تابش بيش از حد آفتاب به داخل فضاها و معابر شهرى را مسدود کند .  
ـريى ,  کاشنت درخت خنل در حموطه از نظر اقليمى بسيار مناسب است , زيرا عالوه بر اجياد سايه و برودت تبخ

کوران هوا از زير چتر برگ هاى درخت به راحىت صورت مى گريد .  
 

طرح معمارى 
 

 ١- طراحى جهت اصلى ساختمان رو به دريا و يا باد مطلوب تابستان  
- حداکثر استفاده از کوران هوا بني دريا و خشکى  

٢- عرض کم ساختمان  
- تسهيل کوران دو طرفه هوا در داخل بنا  

٣- تعبيه بازشوها بر روى دو قسمت طوىل ساختمان  
- استفاده از کوران دو طرفه هوا در داخل بنا  

ـا و  ٤- اجيـاد سايه بر روى سه ضلع شرقـى , جنوبـى و غربـى ساختمان , توسط گياهان , سايه بان ه
يا ايوان هاى سرتاسرى  

- جلوگريى از گرم شدن بدنه ساختمان  
٥- استفاده ار بدگري و يا هتويه عمودى ( اثر دودکش ) در ساختمان  

- درب خرپشته رو به باد مطلوب تابستان باز شود  



ــه راه پلـه مـى توانـد  - اگر چشم پله و يا فاصله بني سنگ پله ها به اندازه کاىف باز باشد , بدن
عملکرد انتقال عمودى هوا را داشته باشد  

 
 

٦- قراردادن ساختمان بر روى پيلوت  
- جلوگريى از نفوذ رطوبت به کف بنا  

- استفاده از پيلوت به عنوان فضاى زيسىت در طى ماه هاى گرم سال  
٧- عدم استفاده از زير زمني سکونت  

- هواى مرطوب و سنگني در فصل تابستان در زير زمني مشکل ساز است  
- امکان استفاده از کوران دو طرفه هوا در زير زمني مشکل است  

٨- عايق بندى ( حرارتى ) پوسته خارجى , باالخص بام ساختمان  
- عايق بندى پوسته خارجى بنا , مانع انتقال حرارت خارج به داخل بنا مى شود  

ــا  بن - تابش عمودى آفتاب در طى ماه هاى گرم سال بر روى بام , باعث انتقال حرارت به داخل 
مى شود . لذا ضخامت عايق در بام بايد بيش از ساير قسمت ها باشد . 

 
د : فالت مرکزی ـ اقلیم گرم و خشک  

- در اين اقليم , زمستان بسيار سرد و تابستان بسيار گرم اســت , لـذا سـاختمان بـايد جـهت 
مقابله با هر دو معضل طراحى شود .   

در  - وزش باد نامطلوب و پرگرد و غبار از مست کوير و يا مناطق خشک , ديگر معضل اقليمى 
اين منطقه است .  

پرت  - بافت شهرى به صورت متراکم و فضاها و معابر شهرى حمصور طراحى گردد تا جلوى 
حرارتى در زمستان و باد پرگرد و غبار گرفته شود .  

ــه  ب - نوسان درجه حرارت در طى شبانه روز در اين منطقه زياد است , اگر چه ميزان آن نسبت 
نواحى مرتفع کمتر است .  

 
طرح معمارى  

 
١- شفاف منوده سطح جنوىب ساختمان 

- اجازه نفوذ آفتاب مايل زمستان به داخل بنا  
 

٢- طراحى ساختمان رو به باد مناسب تابستان  
 



٣- جلوگريى از نفوذ باد سرد زمستان و باد پرگرد و غبار تابستان  
مانند  - شيبدار منودن سطح خارجى بنا استفاده از عايق حرارتى و يا قراردادن فضاهاى خدماتى 

انبار و گاراژ در مست وزش باد , مى تواند مانع نفوذ با به داخل فضاى زيسىت شود .  
 

٤- استفاده از پنجره آفتاىب  , گلخانه و ديوار حرارتى در قسمت جنوىب ساختمان  
- تامني خبشى از حرارت ساختمان توسط خورشيد  
٥- استفاده از زير زمني , بادگري , گودال باغچه و راه پله  

- زير زمني جهت استفاده از شرايط متعادل داخل زمني در طى فصول سرد و گرم سال  
- بادگري جهت استفاده از باد مناسب و کوران دو طرفه هوا در تابستان مناسب است  

- گودال باغچه در مست جنوب ساختمان , باعث افزايش سطح آفتابگري بنا مى شود 
- خرپشته و بدنه راه پله مى تواند عملکرد بادگري و يا هواکش را اجنام دهد  

 
٦- استفاده از جرم حرارتى ( مصاحل بناىي , انباره سنگى و يا آب ) در داخل بنا  

- ذخريه منودن حرارت روز هنگام براى شب  
- تعديل نوسان درجه حرارت در طى شبانه روز  

 
٧- قراردادن خبش از سطوح مشاىل , شرقى و غرىب در دل زمني   

- کاهش پرت حرارتى ساختمان از اين سه قسمت  
- تعديل نوسان درجه حرارت در طى شبانه روز در داخل بنا  

 
٨- عايق بندى پوسته خارج بنا , خصوصا ً بام ساختمان  

- بام ساختمان در طى تاسيسات روز , حرارت زيادى از تابش عمودى آفتاب کسب مىکند  
- بام ساختمان در طى زمستان شب , حرارت زيادى به آمسان سرد بازتابش مىکند  

 
 

ـر  توجه : طراحى صحيح حموطه , مىتواند در تنظيم شرايط حميطى داخل ساختمان موثر باشد :   ١- سايه اندازى ب
ــرم  روى ساختمان و حموطـه اطراف آن از طريق استفاده از درختان برگ هپن و سايه بان در طى ماه هاى گ

سال . 
ــوارض  ٢- جلوگريى از باد سرد زمستان و باد نامناسب تابستان از طريق استفاده از گياهان سوزىن برگ , ع

زمني ساختمان هاى جماور و بادشکن .  
٣- اجياد برودت تبخريى از طريق گياهان , حوض آب , فواره و آب پاشى حموطه در طى ماه هاى گرم سال .  
ــش  ٤- کاهش و يا افزايش بازتابش آفتاب از حموطه به دخل ساختمان با استفاده از مصاحل مناسب جهت پوش

سطوح خمتلف در حموطه .  



٥- اجياد گودال باغچه در مست جنوب ساختمان جهت افزايش سطح آفتابگري بنا .  
٦- استفاده از عوارض زمني و جرم حرارتى خاک , جهت پوشش سطوح سرد ساختمان , خصوصاً در مسـت 

مشال بنا .  
 

* پنجره آفتاىب داراى سه خصوصيت است :  
١- رو به جنوب مى باشد .  

ــودى آفتـاب در  ٢- داراى سايه بان با عمق مناسب بر باالى پنجره است به حنوى که سايبان مانع تابش عم
تابستان مى شود , وىل آفتاب مايل زمستان به داخل بنا تابش مى کند .  

٣- داراى جرم حرارتى ( مانند مصاحل بناىي در کف اتاق ) در پشت پنجره در داخل اتاق مى باشد , به صورتى 
که آفتاب زمستان مستقيما ً بر روى جرم حرارتى تابش مى کند .  

 
 
 
 
 
 
 


