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خالصه مقاله جهت شرکت در دومني مهايش هبينهسازى مصرف سوخت در ساختمان  
نويسندگان: مهندس شهربانو جليليان و مهندس منصوره طاهباز 

 

              صرفه جویی مصرف انرژی در مسکن روستایی 
منونه: منطقه دشت مغان استان اردبيل  

 
چکيده 

ــی  در ادوار گذشته ساخت و سازهای مناطق مختلف روستایی، همانند شهرها، همساز با اقلیم و شرایط زیست محیط
منطقه بوده است . آثار بجای مانده نشان میدهد که این بناها با حداقل نیاز به استفاده از انــرژیهـای کمکـی بـرای 
تولید گرما و سرما، شرایط نسبتاً مناسبی را برای ساکنین خود فراهم نمودهاند. معماری معاصر با تقلیــد از الگوهـای 
ــداث کـرده  معماری مدرن و بدون توجه به خصوصیات اقلیمی هر منطقه، بناهای مشابهی را در اقلیمهای مختلف اح
ــرژی فسـیلی میباشـد. بـا توجـه بـه  که برای انطباق با شرایط آسایش انسان، نیازمند بهرهگیری گسترده از منابع ان
ــرف انـرژی یکـی از  بحران انرژی در عصر حاضر و لزوم تجدید نظر در نحوه ساخت و ساز، مسئله صرفهجویی در مص
ــتاها کـه همـواره از منـابع کمـتری  ارکان اصلی برنامهریزی و طراحی کشور شده است. این مسئله بخصوص در روس
نسبت به شهرها برخوردار بودهاند، حیاتیتر و حائز اهمیت خاصی میباشد. به عبارت دیگر پایین بودن سطح زندگــی 
در روستا نسبت به شهر، نبودن تخصص، دور بودن از امکانات شهری، مشکل دسترسی، …… در مجموع از عواملی 
هستند که لزوم توجه به صرفهجویی را چند برابر میکنند. در این راستا در بنیاد مســکن انقـالب اسـالمی پـروژهای 

پیشنهاد گردید که هدف آن ارائه ضوابط طراحی مسکن روستایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی میباشد. 
ـت  با توجه به اين واقعيت که روستائيان بر اساس جتربه زندگى و کشاورزى در روستا، غالباً آشناىي خوىب نسبت به وضعي
زيست حميطى و اقليمى حمل زندگى خود داشته و قادرند روش زندگى و ساخت و ساز روستا را با نيازهاى واقعى خــود تطبيـق 
دهند، حتقيق حاضر به جستجوى روشى براى کشف اين شناخت و راه حلهاى بومى به کاررفته توسط روستائيان پرداخته است تا 

به اين وسيله بتواند به ضوابط و دستورالعملهاىي براى طراحى هبينه از نظر مصرف سوخت براى مسکن روستاىي دست يابد.  
ـتان  در اين حتقيق روش و مراحل اجنام کار براى رسيدن به چنني شناخىت بررسى گشته و پس از تبيني تئورى طرح، سه اس
ــا کنـون  اردبيل، مسنان و گيالن به عنوان مناينده سه اقليم شاخص ايران، براى بررسى موردى انتخاب گشتهاند که از اين ميان ت

مطالعات استان اردبيل پايان يافته و خالصهاى از دستاوردهاى آن در اين مقاله ارائه مىگردد.  
در اين مقاله پس از معرىف روش و مراحل کار، هپنههاى اقليمى استان اردبيل، ويژگيهاى جغرافياىي و اقليمى دشت مغان به 
ــن  عنوان يکى از اين هپنهها، خصوصيات معمارى روستاىي دشت مغان، و در هنايت دستورالعملهاى طراحى مسکن روستاىي در اي

هپنه با عنايت به صرفهجوىي انرژى در خبش مسکن روستاىي ارائه شده است. 
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        صرفه جویی در مصرف انرژی مسکن روستایی  

 

 
مقدمه  

ــران، در همـاهنگی کـامل بـا محیـط  در ادوار گذشته ساخت و سازهای مناطق مختلف شهری و روستایی ای
زیست، نیازهای ساکنین و بخصوص همساز با اقلیم بوده است. آثار بجای مانده نشان میدهد که این بناها با حداقــل 
نیاز به استفاده از انرژیهای کمکی برای تولید گرما و سرما، و تنها با بهرهگیری از ویژگیهای فــرم و مصـالح، شـرایط 
نسبتاً مناسبی را برای ساکنین خود فراهم نمودهاند. معماری معاصر با تقلید از الگوهای معماری مدرن و بدون توجــه 
ــه بـرای انطبـاق بـا شـرایط  به خصوصیات اقلیمی هر منطقه، بناهای مشابهی را در اقلیمهای مختلف احداث کرده ک

آسایش انسان، نیازمند بهرهگیری گسترده از منابع انرژی فسیلی میباشند.  
ـان  بحران انرژی و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن، لزوم تجدیدنظر در نحوه ساخت و ساز را به یکی از ارک
اصلی برنامه ریزی و طراحی کشور تبدیل نموده است. این مسئله  در روستاها که همواره از منابع محدودتری نسـبت 
به شهرها برخوردارند، حیاتیتر میباشد. پایین بودن سطح زندگی، نبود تخصص، دور بودن از امکانات شهری، مشکل 
دسترسی و … از عواملی هستند که اهمیت توجه به صرفه جویی در این مناطق را آشکارمی سازد. در این راســتا در 
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ــکن همسـاز بـا اقلیـم در  بنیاد مسکن انقالب اسالمی، پروژهای پیشنهاد گردید که هدف آن ارائه ضوابط طراحی مس
مناطق روستایی میباشد تا به این وسیله در مصرف سوختهای فسیلی خانگی صرفه جویی گردد.  

در اولین گام، مشخص شد که عدم وجود اطالعات مورد نیاز از وضعیت اقلیمی روستاها به دلیل قــرارگـیری 
ــی بـر دو  ایستگاههای هواشناسی در محدوده شهرها، مشکل اصلی پیش روی محققین است. بنابراین فرضیهای مبتن

اصل زیر مطرح گردید: 
اول اینکه روستاییان بر اساس تجربه زندگی و کشاورزی در محل، شناخت کـافی نسـبت بـه  وضعیـت آب و 

هوایی و امکانات موجود داشته و قادرند روش زندگی و ساخت و ساز خود را با آن تطبیق دهند.  
ــوخت  دوم اینکه امکانات بسیار محدود آنها از نظر دسترسی به تجهیزات مکانیکی سرمایشی و گرمایشی و س
مورد نیاز، موجب احداث بناهایی منطبق با شرایط محیطی شده که شگردهای به کار رفته در آنها میتواند جوابگوی 

خصوصیات محیط و در تقابل با ناسازگاریهای اقلیمی باشد.  
ــوع و خصوصیـات  بنابراین به نظر میرسد با تجزیه و تحلیل و استنتاج  وضعیت طبیعی و جغرافیایی محل، ن
کشاورزی و دامداری بومی، مشخصههای فرهنگی/ اجتماعی ساکنین و روشهای ساخت و ساز و مصالح بکار رفته در 
ــد بـا  معماری اماکن این روستاها، میتوان به شناختی نسبتاً خوب از وضعیت اقلیمی محل دست یافت. در مرحله بع
ــاری بـا آب و هـوا قـابل  شناختی که از شرایط آب وهوایی بدست آمده، شگردهای بومی ابداع شده در راستای سازگ
استخراج است که میتوان با عنایت به آنها دستورالعملهای طراحی مسکن با دیدگاه صرفه جویی در مصــرف انـرژی 

را ارائه نمود. 
 

 روش و مراحل انجام کار  
همانگونه که گفته شد برای دستیابی به دستورالعملهای طراحی و ساخت مسکن روستایی با دیدگــاه صرفـه 
ــه بـه وضعیـت خرداقلیـم و زیسـت محیـط  جویی در مصرف انرژی، شناخت و تحلیل معماری بومی روستاها با توج
منطقه، اقدامی اساسی است که جز با شناخت وضعیت جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی بستر زندگــی در ایـن روسـتاها 

میسر نمیباشد. 
ــق، در مرحلـه اول بـاید اطالعـات آب و هوایـی منطقـه در سـطح اقلیـم میانـه (آمـار   برای انجام این تحقی
ایستگاههای هواشناسی) جمع آوری شده، سپس اطالعات مربوط به وضعیت جغرافیایی محل، ساختار اجتماعی، نوع 
ــه آن اضافـه  معیشت و خصوصیات بناهای روستایی بعنوان عوامل کمکی در تعیین اقلیم خرد مربو ط به هر روستا، ب
ــت آورد.  گردد. برای رسیدن به این مقصود اطالعاتی مورد نیاز است که میتوان آنها را از طریق منابع مختلف به دس
این منابع عبارتند از : منابع مکتوب مربوط به جغرافیا، اقلیم و فرهنگ منطقه، منابع مکتــوب مربـوط بـه طرحـهای 
گونه شناسی و طرحهای هادی موجود در بنیاد مســکن یـا مونـوگرافیـهای درس روسـتا در دانشـکدههای معمـاری، 
ــاصل  اطالعات آب وهوایی برداشت شده توسط سازمان هواشناسی و در نهایت مطالعات میدانی. به کمک اطالعات ح

از این منابع میتوان پهنههای اقلیمی استان و شرایط هر پهنه را از نظر نیازهای حرارتی انسان مشخص نمود. 
در مرحله دوم باید با دقت در شیوههای ساخت و ساز مسکن روستایی در این پهنهها،  راهکارهــای معمارانـه 
مقابله با ناهنجاریهای آب و هوایی از قبیل خصوصیات و تناسبات فضاهای باز، نیمه بسته وبســته، همچنیـن رابطـه 
این فضاها با یکدیگر، المانهای خاص معماری، مصالح و تکنیکهای اجرایی، شناســایی و معرفـی گـردد. در آخریـن 
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مرحله با استفاده از این شگردهای بومی میتوان دستورالعملهای اجرایی برای طراحی و ســاخت بنـا در هـر یـک از 
این پهنه ها را ارائه نمود. 

 
روش پهنه بندی اقلیمی و رسیدن به ضوابط طراحی 

برای پهنه بندی اقلیمی هر منطقه، عالوه بر دانستن شرایط جغرافیایی باید اطالعات جامعی از وضعیت آب 
وهوایی نیز دسترس باشد. برای کسب این اطالعات میتوان از دو روش متفاوت که ضمناً مکمل یکدیگر نیز هســتند، 

استفاده و  پهنههای مختلف اقلیمی موجود در یک ناحیه را مشخص نمود. 
روش اول استفاده از آمار ایستگاههای هواشناسی اســت کـه متکـی بـه اعـداد و ارقـام ثبـت شـده توسـط 
ــتگاه هواشناسـی باشـد. روش  دستگاههای هواشناسی میباشد. این روش منحصر به نقاطی خواهد بود که دارای ایس
دوم استفاده از مشاهدات عینی و دانستهها و تجربیات ساکنین بومی هر منطقه است که به کمک مطالعــات میدانـی 
ــی بـر شـناخت تجربـی و ملمـوس  قابل حصول است. در این روش اطالعات به دست آمده جنبه کیفی داشته و متک

اهالی از وضعیت عمومی اقلیم محل میباشد. 
ــدی بـا اسـتفاده از اطالعـات ایسـتگاههای هواشناسـی، از اطالعـات موجـود در سـازمان  در روش پهنه بن
ــیری بیشـتر باشـد دقـت  هواشناسی استفاده میشود که هر چه تعداد ایستگاههای موجود در منطقه و سالهای آمارگ
نتایج حاصله بیشتر خواهد بود. ایستگاههای هواشناسی از نظر تنوع اطالعات برداشت شده به سه گروه ســینوپتیـک، 
کلیماتولوژی و باران سنجی تقسیم میشوند. اطالعات مورد نیاز برای انجـام پهنـه بنـدی شـامل آمـار دمـا، رطوبـت، 

بارندگی، باد و یخبندان است که در ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی قابل دسترسی است. 
ــتگاه بـوده و یـا اینکـه در  روش دوم یا پهنه بندی با استفاده از اطالعات محلی، برای مناطقی که فاقد ایس
فواصل دوری از آن قرار دارند کارآیی داشته و عمدتاً در جهت تکمیل اطالعات ایستگاهها و توصیف اقلیم خرد صورت 
میگیرد. اطالعات محلی شامل اطالعات جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی است. اطالعات جغرافیایی شــامل سـواالتی در 
زمینه وضعیت محل استقرار روستا، توپوگرافی، جهت شیب، نوع پوشش گیاهی و محصوالت قــابل کشـت در محـل و 
نوع کشت میباشد. اطالعات اقلیمی مباحثی نظیر شدت سردی و گرمی هوا و طول دوره سرما و گرما، میزان رطوبت، 
بارندگی و یخبندان، زمان، کیفیت و جهت وزش بادهای محلی و سایر پدیدههای اقلیمی نظیر مه، برف و غــیره را در 
ــوان، صفـه،  بر میگیرد. اطالعات فرهنگی شامل نوع معیشت، وضعیت استقرار ، وجود المانهای خاص معماری نظیر ای
زمستان نشین و تابستان نشین، بهاربند، زاغه و …… میباشد ،که به روش مشــاهده و مصاحبـه بـا سـاکنین بومـی 

روستاها قابل گردآوری است.  
برای مقایسه و تجزیه و تحلیل این اطالعات از برنامه اکسل استفاده خواهد شد. به این ترتیب که اطالعات 
ــب بـرای  کسب شده از روستاهای مختلف شامل نوشتهها، نقشهها و تصاویر مربوطه، در این برنامه پیاده و بدین ترتی
هر روستا شناسنامهای تهیه میگردد. با مقایسه این شناسنامهها با یکدیگر و با تحلیل آنها به کمک گونههای اقلیمی 
ــابل قبولـی شناسـایی خواهـد شـد. بـا  شناسایی شده توسط آمار هواشناسی، پهنه های آب وهوایی منطقه با دقت ق
استناد به این شناخت، شگردهای بکار رفته در معماری هر پهنه کشف شده و دستورالعمل های الزم بــرای طراحـی 

قابل ارائه خواهد بود. 
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در این پروژه، پس از تبیین تئوری طرح، سه استان اردبیل، سمنان و گیالن که هــر یـک نمـاینده یکـی از 
ــون مطالعـات اسـتان اردبیـل بـه پایـان  اقالیم شاخص ایران هستند، برای بررسی موردی، انتخاب گردیدند که تا کن

رسیده و مختصری از نتایج آن در ادامه ارائه میگردد. 
 

 
ضوابط طراحی مسکن روستایی در استان اردبیل 

با توجه به ابعاد این تحقیق، الزم دیده شد مطالعه از مناطق محدودتر و با وسعت کمتر آغاز گردد تا از یک 
ــوده و از طـرف دیگـر روش انجـام چنیـن مطالعـهای روشـن و اشـکاالت احتمـالی آن  طرف از دقت الزم برخوردار ب
شناسایی و مرتفع شود. بدین منظور در شروع استان اردبیل به دالئل زیر انتخاب گردید. اوالً وسعت استان محـدود و 
کالً در منطقه سرد واقع شده است. ثانیاً از تنوع قومی و نژادی کمتری نسبت به سایر استانهای واقع در منطقه ســرد 
برخوردار بوده و تأثیر خصوصیات قومی و فرهنگی در شکل گیری مسکن روستایی در نقاط مختلف آن تقریباً مشــابه 
میباشد. ثالثاً مطالعات اولیه روستاهای این استان در قالب طرحهای گونه شناســی و طـرح هـادی در بینـاد مسـکن 

انقالب اسالمی موجود و دسترسی به آن آسان می باشد.  
برای انجام مرحله اول این تحقیق ، ابتدا اطالعات آب و هوایی منطقه در سطح اقلیم میانه جمعآوری شده 
و سپس اطالعات مربوط به وضعیت جغرافیایی محل، ساختار اجتماعی، نوع معیشت و خصوصیات بناهــای روسـتایی 
بعنوان عوامل کمکی در تعیین اقلیم خرد به آن اضافه گردید. برای کسب اطالعات آب و هوایی از آمار ایســتگاههای 
هواشناسی موجود در استان، شامل ایستگاههای اردبیل، سرعین، هرو آباد خلخال، فیروزآباد خلخال، مشیران، گرمی، 
قره آغاج، بیله سوار، بوران قنبرلو، اولتان و پارس آباد استفاده شده است. این آمار وضعیــت اقلیمـی منطقـه در حـد 
اقلیم میانه را روشن میکند. برای آشنایی با وضعیت منطقه در حــد اقلیـم خـرد، بـا بـهرهگـیری از مطالعـات گونـه 
شناسی، طرحهای هادی و مطالعات میدانی، وضعیت شصت روستا در مناطق مختلف استان مبنای کــار قـرار گرفـت 
که پرسشنامههای آنها تکمیل و در برنامه اکسل وارد گردید. با تجزیه و تحلیل ایــن اطالعـات، چـهار پهنـه اقلیمـی 
متفاوت در سطح استان شناسایی گردید. این پهنه ها از نظر ارتفاع از سطح دریا، توپوگرافی، وضعیت اقلیمی، پوشش 
گیاهی و نوع محصوالت زراعی، قابل تشخیص بوده و عبارتند از: پهنه دشت مغان، پهنه مشکین شهر، پهنه اردبیل و 

پهنه خلخال که هریک از دو زیر پهنه تشکیل شده اند. 
با توجه به هدف این مقاله، که معرفی نحوه طرح مســئله و روش ارائـه راهکارهـای صرفـهجویی در انـرژی 
ــه نمونـه یعنـی پهنـه  مسکن روستایی است، فقط به ذکر خصوصیات، شگردها و دستورالعملهای طراحی در یک پهن

دشت مغان، اکتفا شده است.   
 

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی پهنه دشت مغان  
قسمت اعظم سرزمین مغان مسطح بوده و از آبرفت رودخانه ارس و شعبات آن به وجود آمده است. کوههای خروسلو (قله جهان 

خانملوی) به ارتفاع 700 متر و صلواه داغ از ارتفاعات مهم این ناحیه محسوب میشود. رودخانه ارس و شعبات آن در این شهرستان جریــان 

ــب  دارد و شریان حیاتی آن میباشد. جلگه مغان قشالق ایالت و عشایر است. وجود زمینهای حاصلخیز و آبرفتی و استفاده از سد ارس موج

شده است که جلگه مغان از مهمترین مراکز کشاورزی و دامپروی کشور محسوب شود. محصوالت کشاورزی این ناحیه گندم، جو، کنجــد و 

پنبه است. بافتن ورنی، خورجین، پالس و شال گردن از صنایع دستی این منطقه به شمار میرود. (گلشنی و همکاران 1363) 
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دشت مغان از نظر ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی به دو زیر پهنه تقسیم می شود: 

 

ــی،  1 ـ بخش شمالی که دشتی است  با ارتفاع کمتر از 300 متر از سطح دریا و روستاهای نمونه روح کندی، گوشلو، اوزون قوی

چات قشالقی، قشالق آغ کهل و ایستگاههای هواشناسی بیله سوار، التان، پارسآباد مغان و بوران قنبرلو را در بر میگیرد.  

ــت.  این بخش دارای معدل دمای سالیانه  15 تا 17 درجه و آب و هوایی معتدل تر از سایر نقاط استان اس
در گرمترین روزها، دما به 33 تا 37 درجه رسیده و کمی شرجی میشود، در حالیکه حداکثر مطلـق دمـا 38 تـا 40 
درجه است. روزها در 5 تا 6 ماه از سال نیاز به سایه وجود دارد که در 3 تا 5 ماه از این مواقع سایه به تنهایی کفایت 
ــوده زیـرا دمـای  نکرده و وجودکوران هوا برای تعدیل گرما و رطوبت ضروری است.. در این ایام شب ها کمی خنک ب
هوا به 16 تا 20 درجه تقلیل مییابد، بنابراین خواب شبانه در هوای آزاد خصوصاٌ در حوالی سحر مشکل است، اما در 
ــدارد. بادهـای تابسـتانه غالبـاً از  داخل ساختمان در صورت وجود مصالح سنگین در دیوارها و سقف، مشکلی وجود ن
شرق وزیده که گاهی شدید است. بنابراین منطقه مورد بحث دارای تابستانهای گرم و مرطوب بوده که از خرداد تا آخر مهر بــه 

طول میانجامد. 

در سردترین ایام، روزها دمای هوا حداکثر به 7 تا 11 درجه و شبها حداقل به 2 تا 2ـ درجه میرســد، در 
حالیکه حداقل مطلق دما به 5 – تا 10 – درجه تقلیل مییابد. یخبندان در حدود 1/5 تا 2 ماه از سال رخ می دهـد. 
برف در این منطقه از دی تا اسفند و به میزان کم با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر می بارد. در این منطقه کوالک اتفاق نمی افتد ولی مه بــه 

ــاه از سـال بـه طـور شـبانه  میزان کم در پاییز و زمستان مشاهده می شود. سیل به ندرت و به صورت خفیف اتفاق میافتد. 2 تا3 م

ــت و در  روزی و 7 تا 8 ماه فقط شبها باید ساختمان را گرم نمود، در این مواقع جریان باد با احساس سرما همراه اس
حدود 4 ماه شبها امکان وقوع فاکتور سرمایی باد وجود دارد. بادهای زمستانی از شرق و شمال وزیده، کــه در بعضـی از منـاطق 
ــه از آذر تـا آخـر اسـفند ادامـه مـی یـابد و  شدید است. لذا میتوان نتیجه گرفت که این منطقه دارای زمستانهای نسبتاً سرد است ک

استفاده از وسائل گرماساز را ضروری میسازد. 
پوشش گیاهی منطقه بوته و علف است، اما در منتها الیه شمالی منطقه درخت خودرو نیز مشاهده میگردد. زمیــن در ماهـهای 

فروردین و اردیبهشت سبز میشود. شغل اصلی اهالی دامداری و کشاورزی است. در قسمت شمالی منطقه کشــت بـه صـورت آبـی بـوده و 

محصوالت آن گندم، پنبه، چغندر، ذرت، سویا و صیفی جات است در حالیکه بقیه نقاط  دارای کشت گندم و جو به صــورت دیـم میباشـد. 

ــهی الیـه شـمالی  دام موجود در منطقه گاو و گوسفند است که تابستانها در فضای باز و زمستانها در فضای بسته نگهداری میشود. در منت

منطقه در بخشی از روزهای زمستان نیز از فضای باز برای نگــهداری دام اسـتفاده مـی شـود. بـرای گرمـایش سـاختمان از بخـاری و بـرای 

ــای معمـاری متـداول در ایـن  سرمایش ساختمان  عالوه بر کوران طبیعی هوا، از پنکه نیز استفاده میگردد. ایوان، صفه و تنورخانه از فضاه

منطقه است. 

ــیرلو، حـاج ایمـان  2 ـ قسمت جنوبی دشت مغان که شامل کوهپایه های جنوبی این دشت بوده  و روستاهای آزادلو، انجیرلو، پ

خان، دریامان، زهرا، شورقویی، قاسم کندی و ایستگاههای هواشناسی گرمی و قره آغاج با ارتفاع 300 تا 1400 متر از سطح دریا در آن قرار 

دارد.   

این زیر پهنه دارای معدل دمای سالیانه 10/5 تا 12/5 درجه سانتیگراد بوده و در گرمترین ایام دما به 29 تا 32 درجه میرسد. 

حداکثر مطلق دما در گرمترین روزها از 34 تا 36 درجه تجاوز نمی کند. در این ایام روزها 3 تا 4 ماه فقط بــا ایجـاد سـایه و از ایـن میـان 

حدود یک ماه به کمک جریان باد می توان هوا را خنک نمود. شبهای این ایام خنک و دما حدود 16 تا 18 درجه است. در مجموع میتـوان 

گفت تابستانهای این منطقه که از خرداد تا آخر شهریور به طول میانجامد نسبتاً گرم است.   
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در سردترین ایام، روزها حداکثر دما به صفر تا 3  درجه و شب ها حداقل دما به  2ـ  تا 6ـ  درجه میرسـد 
در عین حال که حداقل مطلق دما از 15ـ درجه پایین تر نمیرود. حدود 2 تا 2/5ماه از سال یخبندان اتفاق میافتد. 
ــدرت و مـه بـه مـیزان کـم در پـاییز و  برف از دی تا اسفند و به میزان کم با ارتفاع 20  تا 25 سانتیمتر میبارد. در این منطقه کوالک به ن

زمستان مشاهده میشود، اما هر چه به سمت کوههای جنوبی پیش می رویم بر میزان این قبیل پدیده های جوی افزوده می شــود. سـیل 

خیلی کم اتفاق می افتد. در 4 تا 5 ماه از سال به طور شبانه روزی و در 7 تا 8 ماه از سال شبها باید از وســایل گرماسـاز 

ــا و در 4  در داخل ساختمان استفاده نمود، در این ایام جریان باد با احساس سرما همراه است. در 1 ماه از سال روزه
ــه صـورت  تا 5 ماه شب ها احتمال وقوع فاکتور سرمایی باد وجود دارد . بادهای منطقه در تابستان و زمستان از شمال و شرق ب
ــر  مالیم میورزد که در ارتفاعات جنوبی کمی شدت مییابد. لذا میتوان گفت که این منطقه دارای زمستانهای سرد است که از آذر تا آخ

فروردین ادامه دارد. 

ــدم،  پوشش گیاهی منطقه بوته و علف است و در اوایل بهار زمین سبز میشود. شغل اصلی اهالی کشاورزی و دامداری است. گن

جو و عدس از محصوالت منطقه است که به صورت دیم کشت میشود. قاسمکندی داری انواع میوه جات نظیر سیب و گالبی و گیالس مـی 

ــی در شـبهای تابسـتان و زمسـتانهااً در فضـای بسـته  باشد. دام منطقه گاو و گوسفند است که در روزهای تابستان همگی در فضای باز ول

نگهداری میشوند. برای گرمایش از بخاری و برای سرمایش ساختمان عالوه بر کوران طبیعی هوا از پنکه نیز استفاده میگردد. ایوان، صفه و 

تنورخانه از فضاهای معماری متداول در این منطقه است.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خصوصیات معماری روستایی پهنه دشت مغان  
ویژگیهای اقلیمی منطقه، ضرورت کاهش تبادل حرارتی در بخش اعظم سال را همراه با نیاز به برقراری جریان هــوا در بخـش محدودتـری 

ازسال مطرح مینماید. به طور کلی میتوان ویژگیهای معماری روستایی را به شرح زیر خالصه کرد:  

 

 بافت روستایی پراکنده بوده یعنی خانهها با فاصله از یکدیگر ساخته شده و اکثراٌ فاقد حیاط محصور و بسته میباشند.  

 غالباً جهت اصلی ساختمانها رو به جنوب است.  

 سطوح باز بیش از سطوح بسته است.  

راست :  روستای حاج ایمان خان در منطقه بیله سوار ( اولین پهنه دشت مغان). 
چپ : روستای دریامان در منطقه گرمی (دومین پهنه دشت مغان) 
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 خانهها یک طبقه و غالباً دارای سقف صاف میباشند. چند روستا با سقف شیبدار نیز مشاهده شده است. 

 بخشهای مختلف انسانی و دامی بدون داشتن نظم خاص به شکل خطی و یک الیه در اطراف حیاطی فرضی قرار گرفتهاند. 

ــورت مسـتقیم و بـدون واسـطه   دهلیز، ایوان و ..... ارتباط اطاقها را با حیاط برقرار نموده، در حالیکه ارتباط فضاهای دامی با حیاط به ص

میباشد. 

 اطاقها دارای در و پنجرههای متعدد میباشند. 

 فضاهای حرارت زای مورد استفاده در فصول گرم نظیر تنور و مطبخ را غالباً دور از بخش مسکونی بنا میکنند.  

 در قسمت دامی معموالٌ یک فضای بدون سقف و تابستانی بنام بهاربند ساخته شده است که در فصول گرم مورد استفاده قرار میگیرد. 

 مصالح به کار رفته در خانههای قدیمی پی از سنگ و گل، سقف از چوب و حصیر، ستون از چوب، دیوار از خشت و گل و ســنگ وگـاهی 

حصیر و نی. در و پنجره از چوب بوده و اندود نهایی غالباً گاهگل است. 

 
دستورالعملهای طراحی مسکن روستایی در پهنه دشت مغان 

           

 با توجه به نتایج مطالعات انجام شده و شناخت نیازها و مشکالتی که در این اقالیم از نظر آسایش انســان و اسـتفاده 
از مصالح ساختمانی وجود دارد، همچنین بررسی شگرد های به کار رفته در معماری بومی این منــاطق ، راه حلـها و 
دستورالعملهایی در مباحث : حجم کلی بنا ، فضاهای پر و خالی ، فضاهای باز، نیمه باز و بسته ، بازشوها و پنجرهها ، 
جدارهها ، مصالح و تکنولوژی اجرا برای سازگار نمودن ســاخت و سـاز هـای جدیـد بـا شـرایط آب و هوایـی توصیـه 

میگردد که برای پهنه دشت مغان به شرح زیر می باشد: 
ــوا  ـ در پهنه دشت مغان که شدت سرما کمتر و میزان رطوبت باالتر است به دلیل نیاز به کوران طبیعی ه

در البالی ساختمانها، بافت روستا پراکنده خواهد بود.  
ــی، جبهـههای رو بـه جنـوب و  ـ بهترین جبهه برای استقرار فضاهای اصلی ساختمان یعنی فضاهای زندگ
ــه سـاختمان بـوزد بـاید بـا تدابـیر  جنوب شرقی است و اگر به واسطه وضعیت توپوگرافی، باد سردی از این جهات ب
مناسب به مقابله با آن پرداخت. توصیه میشود، سایر جبههها به  فضاهای خدماتی که محــل سـکونت نیسـتند و یـا 

درجه حرارت پایین در آنها مشکلی ایجاد نمیکند، اختصاص داده شوند.  
ــود دارد، الزم اسـت تمـهیداتی در  ـ در مناطقی که نیاز به کوران طبیعی هوا برای سرمایش ساختمان وج
نظر گرفته شود تا بادهای شرقی و غربی تابستانی امکان ورود به ساختمان را داشته باشند. در این مناطق می توان با 
ــه  کاهش تراکم ساختمانها و یک الیه کردن فضاهای زندگی، امکان استفاده از پنجرههای متعدد در هر فضا را با توج

به جهت وزش بادهای محلی به وجود آورد.  
ـ ساختمانها بهتر است به صورت مکعب مربع با ارتفاعی معادل نصف ضلع مربع، ساخته شوند.  

ـ در مواردی که ساختمان مستقیماً روی زمین ساخته میشود باید به وسیله یک سکو که حداقل به اندازه 
برف منطقه ارتفاع دارد، و روی آن عایق شده است، از زمین جدا گردد.  

ـ باید نماهای رو به بادهای سرد را بوسیله بادشکن محافظت نمود، این امر توســط بـاد شـکنهای احـداث 
شده در اطراف روستا و یا استفاده از موانع طبیعی، بناها و دیوارها نظیر دیوار حیاط امکان پذیر است. راه حــل دیگـر 
قرار دادن فضاهای خدماتی در جبهههای رو به باد سرد است که به عنوان فیلتر بین فضاهای اصلی زندگی و باد سرد 

عمل کند.  
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ـاستفاده از شیبهای رو به جنوب و جنوب شرقی برای احداث ساختمان مناسب است ، مشروط به اینکــه 
ــانی  سطح جبهههای سرد شمالی و شمال غربی آن به حداقل ممکن کاهش داده شود . استفاده از ساختمانهای پلک

در این شیبها کامالً مناسب است. 
ـ در این منطقه که نیاز به کوران هوا برای سرمایش در مواقع گرم وجود دارد، باید بیش از یک پنجره روی 

یک جبهه یا دو جبهه مجاور یا مقابل قرار گیرد تا امکان گردش هوا در داخل ساختمان فراهم گردد.  
ـ برای دریافت انرژی خورشیدی در مواقع سرد وجود فضای باز در جنوب ساختمان ضروری است، بنابراین 

ساختمان میتواند در منتهی علیه شمالی زمین قرار گیرد. 
ــا هواکـش بـرای ایجـاد کـوران هـوا،   ـ اگر در شمال بنا معبری قرار داشته باشد و یا نیاز به ایجاد نورگیر ی
ــال بـه  وجود حیاط را ضروری سازد ، باید تا حد امکان ارتفاع دیوارهای شمالی ساختمان کوتاه باشد تا از ایجاد یخچ
ــاصیت تنفـس  دلیل سایه گیربودن دائمی این بخش  جلوگیری شود . احداث  فضای سبز در این قسمت به سبب خ

خاک و گیاه که موجب آب شدن برف و یخ می شود بسیار مفید است. 
ـ در این منطقه به دلیل نیاز به کوران هوا و کم بودن طول دوره سرما در زمستان، ساختمانها میتوانند در 

اطراف حیاط پراکنده شده و از همه طرف با فضای باز در ارتباط باشند.  
ــتر از 2 برابـر  ـ دیوار جنوبی حیاط باید کوتاه بوده و یا اینکه فاصله بنا از ساختمانهای واقع در جنوبش کم
ــاور و یـا بادشـکن  ارتفاع آنها نباشد. برای پرهیز از دریافت بادهای سرد ، بهتر است حیاطها بوسیله ساختمانهای مج
ــه محـور طولـی آن در راسـتای شـمال و  محافظت شود. بنابراین حیاطها  می توانند به شکل مربع و یا مستطیلی ک
جنوب قرار دارد ، ساخته شوند. در این منطقه حیاطها میتوانند دیوار نداشته و یا دارای دیوار کوتاه و مشبک باشــند 

که جلوی ورود باد به داخل حیاط گرفته نشود.  
ـ در صورت بکارگیری بام شیبدار، با عایق نمودن کف فضای زیر بام ، میتوان از آن بعنــوان فضـای حـایل 
ــی را کـاهش داد. در سـقفهای دارای شـیب یکطرفـه ،  میان داخل و خارج ساختمان استفاده نموده و تبادل حرارت
ــای رو  مناسب ترین جهت، شیب  رو به جنوب میباشد .در سقف های با شیب دو طرفه، مناسبترین جهات شیب ه

به شرق و غرب است. 
ــقف، حداکـثر  ـ شیبهای متمایل به شمال نامناسبند. در صورت وجود چنین شیبهایی باید زاویه شیب س

معادل کمترین زاویه تابش خورشید در زمستان باشد تا در معرض تابش آفتاب قرار بگیرد. 
ـ در مناطقی که از سقفهای صاف استفاده میشود، باید آنها را عایق نموده و یا دو جداره ســاخت (مـانند 

سقف کاذب) و از ایجاد دست انداز پر در لبههای آن اجتناب نمود.  
ـ برای به حداقل رسانیدن تأثیر بادهای سرد زمستانی، کاهش سطوح در معرض باد، استفاده از نمای کامالً 

صاف و یک پارچه، کاستن از ارتفاع کل ساختمان و یا کاهش شیب سقف توصیه میگردد. 
ــهار، تابسـتان و اوایـل پـاییز،  ـ در این اقلیم فضاهای نیمه باز جلوی اطاقها احداث میشوند تا در فصول ب
اواسط روز مورد استفاده قرار گیرند. اینگونه فضاها بیشتر در جهت ایجــاد فاصلـه میـان فضاهـای بـاز و بسـته مـورد 

استفاده قرار میگیرند.  
ــی بـر روی شیشـه هـا در  ـ ایجاد گلخانه متصل به ساختمان در نماهای رو به جنوب همراه با عایق حرارت
ــوای بـیرون و داخـل اتـاق  شب توصیه میگردد. در مناطق روستایی میتوان از این خاصیت برای ایجاد فیلتر بین ه
استفاده کرد. در مناطقی که از ایوان در جلوی اتاقهای استفاده میگردد میتوان با بستن این ایوانها در مواقع سرد به 

وسیله شیشه یا حتی سطوح نایلونی این خاصیت را به وجود آورد.  
ـ بهترین جبهه برای استقرار فضاهای زندگی در درجه اول و فضاهای دامــی در درجـه دوم، جبهـه رو بـه 

جنوب شرقی با حدود 15 تا 45 درجه انحراف از جنوب است. در این پهنه بهتر است اتاقها یک الیه باشد.  
ـ در مواقعی که از اتاقهایی به عنوان زمستان نشین و تابستان نشین به صورت مجــزا اسـتفاده مـیگـردد، 
بهترین جبهه برای استقرار اتاق زمستان نشین جهتهای مذکور در باالست. برای اتاقهای تابستان نشین از چندین راه 
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حل میتوان استفاده کرد. اول قرار دادن اتاق رو به شمال یا جهات نزدیک به آن که کمترین میزان دریــافت گرمـای 
خورشید در مواقع گرم را دارد. دوم قرار دادن اتاق رو به جهت جنوب یا جنوب شرقی ولی استفاده از ایوان یا سایبان 
ــرار دادن  در مقابل آن و بهرهگیری از دو پنجره واقع در دو جبهه روبروی هم برای برقراری کوران طبیعی هوا، سوم ق

اتاق رو به باد مطبوع تابستان و استفاده از دو پنجره در یک دیوار یا دو دیوار برای برقراری بهتر کوران هوا.  
ـ قرارگیری ضلع کوتاهتر فضاهای بسته رو به فضای باز، موجب کاهش تلفات حرارتی از آن جبهه میشود. 
ــرژی  همچنین ساخت فضا با ابعاد کوچک از یک طرف و سقف کوتاه از  طرف دیگر موجب صرفه جویی در مصرف ان

میگردد، زیرا حجم کمتر هوا سریعتر گرم شده و هوای گرم در سطح زندگی باقی میماند. 
ــا  ـ رابطه فضاهای زندگی و دامی با فضای باز میتواند از طریق دهلیز یا یک فضای سرپوشیده مثل ایوان ی

راهرو انجام گیرد.  
ـ جدارههای باز و شفاف در این منطقه باید در فصول سرد از یک طرف در معرض تابش آفتاب قرار داشــته 
ــوا میتـوان از بازشـوهایی در جبهـههای  و از طرف دیگر از وزش بادهای سرد مصون باشند. به دلیل نیاز به کوران ه
ــای سـرد محـافظت گـردد.  مختلف استفاده کرد ولی باید حتماً از این بازشوها در مواقع سرد و در صورت وزش باده

استفاده از بادشکن یا دربهای محافظ پنجره میتواند راه حل مناسبی باشد.  
ــتان نشـین بـاید  ـ در صورت استفاده از اتاقهای تابستان نشین و زمستان نشین به صورت مجزا، اتاق زمس
ــزرگـتر از  حتماً دارای پنجرههای کوچک و واحد باشد. اتاق تابستان نشین میتواند دارای پنجرههای متعدد و کمی ب

اتاق زمستان نشین باشد.  
ـ در این اقلیم باید پنجرههای رو به جنوب و جنوب شرقی دارای سایبان افقی باشند. محاسبات انجام شده 
نشان میدهد که عمق سایبانهای افقی پنجرههای جنوبی باید کمتر از 0/3  ارتفاع پنجره و بیشتر از 0/4  آن نباشد. 
همچنین عمق سایبان افقی پنجرههای رو به جنوب شرقی و جنوب غربی حدود 0/7  برابر ارتفاع آن و عمق ســایبان 
افقی پنجره رو به شرق و غرب  1/2  برابر ارتفاع پنجره میباشد. توصیه میگردد روی زمین و سطوح مجاور پنجره از 
سطوح یا مصالح منعکس کننده نظیر سنگ یا بتن به رنگهای روشــن اسـتفاده شـود تـا انعکـاس اشـعه خورشـیدی 

افزایش یابد. 
ــهده دارد،  ـ به دلیل شرایط سرد حاکم بر این منطقه، جدار ساختمان وظیفه کاهش تبادل حرارتی را بر ع
ـاخته  یعنی فضاها باید دارای عایق حرارتی در سطح خارجیشان باشند. بنابراین دیوارها باید از مصالح و با ضخامتی س
ــه  شوند که دارای  U  < 1  باشند. برای سقفها  U=1  مناسبتر است. در مناطق روستایی که عمدتاً دسترسی ب
مصالح عایق مشکل است، بهترین راه حل استفاده از فضاهای واسطه به عنوان فیلتر هوا برای جبهههای مواجه با بــاد 

سرد میباشد. 
ـ استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد در دیوارهای رو به آفتاب و کفهای مجاور آن توصیه میگــردد. 
ــها در جبهـه جنوبـی، جنـوب  چنین دیوارهایی باید دارای جدارههای خازن با تاخیر حرارتی زیاد باشد که این امر تن
ــر، سـنگ و بتـن بـا ضخـامت زیـاد  شرقی و یا جهات نزدیک به آن قابل استفاده میباشد. مصالحی چون خشت، آج

مناسب هستند ولی استفاده از بلوک سیمانی به شیوه متداول به هیچوجه مناسب این مناطق نیست.  
ـ کلیه سطوح خارجی ساختمان در این مناطق اعم از سقف یا دیوارهــا، بخصـوص آنـهایی کـه در معـرض 
ــه تبـادل حـرارت  تابش آفتاب قرار دارند باید با مصالحی با رنگ تیره و بافت صاف و صیقلی پوشیده شوند، مگر اینک
داخل و خارج با تمهیداتی نظیر عایق حرارتی، متوقف شده باشد. سـطوح خـارجی کرسـی چینـی بـاید دارای عـایق 

رطوبتی قائم بوده و حداقل تا ارتفاع متعارف برف منطقه با مصالح نفوذ ناپذیر در مقابل رطوبت، پوشانیده شود. 
 

جمعبندی 
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ــایش و  با طرح مشکالت مسکن روستایی از نظر دسترسی به منابع انرژی فسیلی و تجهیزات مکانیکی گرم
ــیدن بـه ایـن هـدف، در تحقیـق  سرمایش ساختمان،  صرفه جویی در مصرف انرژی ضروری بنظر میرسد.  برای رس
حاضر روشی پیشنهاد گردید که مبتنی بر شناخت وضعیت جغرافیایی و اقلیمی روستا بوده و به شناسایی شــگردهای 
بکار رفته در معماری بومی برای انطباق با محیط پرداخته است. براســاس ایـن شـناخت، دسـتورالعملهای طراحـی و 
ــه  ساخت بنا  قابل ارائه میباشد. در این مقاله نتایج حاصل از مطالعه در پهنه دشت مغان استان اردبیل به عنوان نمون
ارائه شده است. با انجام این تحقیق روشن می شود که بهترین شیوه صرفه جویی، ساخت و ســاز متناسـب بـا اقلیـم 
ــیلی بـرای گرمـایش و سـرمایش سـاختمان را بـه  است که بدون تحمیل هزینه اضافی به ساکنین، مصرف انرژی فس

حداقل ممکن کاهش می دهد.  
الزم به ذکر است عمده تالش این تحقیق در روشن کــردن پهنـههای اصلـی اقلیمـی/ معمـاری منطقـه و 
ــک طراحـی میباشـد.  شناسایی شگردهای معماری همساز با اقلیم بوده است و دستورالعملهای ارائه شده درحد فاز ی
بدیهی است تبدیل این طرحها به فاز دو و دیتیلهای اجرایی، نیاز به آشنایی طراح با امکانات محلی و مصالح بـوم آورد 

از یک طرف و نبوغ، ذوق و نوآوری وی از طرف دیگر دارد. 
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