
 

١ 
 

 
ریز  رانتب اسدا ان پ لع شرقی اتوب زاد اسالمی، ، ض شگاه آ ریز دان تب   واحد 
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ي فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح ها يانرژ، صرفه جویی در مصرف امروزه محیط زیست

عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و بخصوص در کشور ما ایران  نیتر مهمیکی از . ی تبدیل شده استالملل نیب

حجم بیرونی و پوسته ساختمان . گرماي فضاي خانه است نیتأمي فسیلی در فضاهاي مسکونی براي ها يانرژمصرف 

ارتباط، تهویه،  نیتأمو بیرون نقش مهمی براي  بخشی از کالبد معماري است که عالوه بر اینکه به عنوان مرز میان درون

پژوهش حاضر به بررسی . حایلی میان انسان و عوامل اقلیمی محیط خارج است کند یمنور و منظر کاربران بنا ایفا 

و بافت شهري سنتی و مدرن و مقایسه تطبیقی  تحقیق . پردازد یم دو نیارویکردهاي اقلیمی نماهاي مسکونی تبریز در د

مقایسه اي انجام شده و هدف از آن بررسی عوامل مختلف از قبیل اتالف  -ي پیمایشی و علیها روشبا تکیه بر حاضر 

حرارت، مقاومت حرارتی، ضریب انتقال حرارتی در نمونه هاي مورد بررسی و بیان الگوهاي مناسب براي طراحی پوسته 

  .یز استهاي بناهاي مسکونی همساز با اقلیم سرد و کوهستانی شهر تبر

 
ري:  م تبریز، پایدا بیرونی، اقلی کن، پوسته    .مس
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رامون خود یپ یعیط طبید با بستر و محینکه هر ساختمان بایدار ایپا یدار و به طبع آن معماریدر بحث توسعه پا

امر تعامل و  یبرقرار ین امر چگونگیا و مورد توجه زیقسمت بحث برانگ. مبدل شده است یهیبد یتعامل داشته باشد به 

تداب اشد یمگرفته شده  ر در نظرینوع  ا مهارتیش ساکنان ایپ ها سالاست که  ین درست همان مطلبیا. ب  ین مرز و بوم ب

از آن بهره یو ون و قواعد خاص در زم یو با اجرا اند جستهژه  استفاده بهیفن  خصوص به یعیمنابع طب و ها یانرژنه از ینه 

اد و هماهنگ د ویخورش   .اند کردهم از آن استفاده یبا اقل یب

وم یها ساختمانبا مطالعه  تمام شود یمن نکته حاصل یا یم به روشنیدر هر اقل یب  کامالً یبوم یها ساختمان یکه 

ز  یمیبر اساس اصول اقل ا و گرما یعیطب یها یانرژو در جهت استفاده حداکثر ا  یآزاردهنده طراح یو مقابله با سرم

در . ف شده استیو بوم آورد تعر یبوم ین امر بطور کامل با فرهنگ مردم هر منطقه همسو بوده و معماریکه ا اند شده

 یسنت یمسکون یاز پوسته ها ییها نمونه یپس از آن به بررس. شود یمپرداخته  یدارین پژوهش به مبحث مسکن و پایا

از د نیا یقیسه تطبیمقا ز ویو مدرن تبر   .شود یمپرداخته  یمیکرد اقلیدار و با رویپا یمعماردگاه یدو 

  

ز به ین یهر پژوهش علم جهه . ق متناسب با موضوع خود داردیک روش تحقیا و پژوهش در  با مسئلهروش موا

ن یانسجام بخش به ا یجاد شالوده ایا ین رو برایاز هم. ق استیت تحقیه با ساختار و ماهیارتباط تنگاتنگ و دو سو

اسیپژوهش، دو روش تحق استفاده قرار گرفته  انتخاب شده و در طول پروسه پژوهش مورد    .تق 

مختلف مسکن  یاز گونه ها یمورد یو آوردن نمونه ها یدانید از امکانات موجود میبا بازد یشیمایابتدا روش پ 

انجام شده است یاعم از سنت ن یجاد کننده ایسه عامل ایق و مقایتوسط تطب یاسه یمقا یروش علبا سپس . و مدرن 

اد یدر پژوهش حاضر گردآور. ل شده استیمختلف تحل یوسته بناهادر پ ینوع از معمار و  یاطالعات به روش اسن

 ینترنتیا یها تیساو  یپژوهش یهمچون کتاب، مقاالت علم یج مطلوب از ابزاریو جهت بدست آوردن نتا یکتابخانه ا

اندازه گینماها ترس ی نقشهاتوکد  یا انهیافزار را با استفاده از نرم .استفاده شده است با روش نمونه  .شده است یریم و 

ز پوسته ها سهساده،  یتصادف یریگ ر و اوا یسکونم ینمونه ا  یبافت سنت یبه عنوان نمونه ها یل پهلویدوره قاجا

انتخاب یانتخاب گرد جمله علل  ا تغیا ها آند و از  ود که در حال حاضر ب ز  یر کاربریین ب و از جمله  شود یماستفاده  ها آنا

رس شوند یمشاخص دوره خود محسوب  یبناها اشد یمر یامکان پذ ها آنبه  یو دست گر مربوط به بافت یدنمونه  سه .ب

وسته هاد یجد  یشده است که نمونه ها یسع انتخاب شده و عصر یول یاز محدوده کو 1360دهه  یمسکون یاز پ

اشد یسنت یمشابه نمونه ها یرونیاز نظر مساحت و ابعاد پوسته ب یانتخاب ح بازشو با توجه به مساحت  .ب درصد سطو

تیپوسته و بازشوها و ضر تماس با فضا یب انتقال حرار ت یهدا بیضر خارج با توجه به مصالح مورد استفاده و یجدار در 

) 0,06( یخارج و) 0,11( یمجاور سطوح داخل یه هوایال یحرارت یها مقاومتو در نظر گرفتن  ها آنو ضخامت  یحرارت

  . محاسبه شده است یپوسته خارج
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مطالعه  در. )48: 1387 ینیمع( تاس یشتیمع ،یاقتصاد ،یمیاقل ،یط فرهنگیمسکن تابع عوامل و شرا یریشکل گ

ا خود و فضایابی یخ مسکن درمیتار ا شرا اش یزندگ یم که بشر اجبار  .تهماهنگ و همساز کرده اس یمیط اقلیرا ب

اشد یمه ساخت بشر یاول یسرپناه ها هل دهندیافت که سه عامل مهم تشکیدر توان یم که در آن  یمیاقل – 1:  یعنی ب

او بود ینوع مصالح – 2 .کرده یم یزندگ پ – 3 .هکه در دسترس   یریجلوگ یبرا ییها وهیشه یو تعب ینیش بیو سرانجام 

عنصر شهر است که توجه به  نیتر مهممسکن  ).54: 1380 یمیهیپورد( دد کنیکه ممکن است او را تهد یاز خطرات

ن ینده در عینسل آ یازهایمسکن، توجه به ن یداریدر پا یاصل مسئله. شود یمعامل شناخته  نیتر یاساسآن  یداریپا

است، به شکل یفعل یازهایبرطرف کردن ن ط یر حالت در محیین تغیمسکن امروز با کمتر نیتأمکه  یمسکن افراد 

ضا ینه برایبه ینده بدهد که به شکلین امکان را به نسل آی، ایعیطب اسب یستیز یخود ف اقتباس از (د فراهم کنن یمن

  ).7: 1388 یمحمود

  

 4از نما به  مختصر خود یدر بررس) H.Deilmann, G.Bickenbach, H.Pfeiffer( و همکارانشلمان یهارالددا

  :اند پرداخته رود یماز نما انتظار  عملکرد که

 یشهر یفضا کیاز  یجزئ -4 یمعرف -3ط جاد ارتبایا -2ت حفاظ -1

مقابل  در ها انسان فه حفاظت ازید، وظیگرد دارعهده  که نما یفه این وظیلحاظ قدمت اول از یو حتن یتر یابتدائ

مزاحم،  یها انسان و یوانات موذیح ک طرف وی از یمیاقل و یحفاظت از عوامل جو یبرا ها انسان. بود یرونیدات بیتهد

  . )53: 1382پاکزاد (د کردن جادیبه نام خانه ا را ییخود فضا یبرا

ر یپنجره ن. )91: 1388مطلق  یدوست(ت مطلوب اس یط مسکونیمسکن و مح یدر طراح یورود ا سه کا ز در ظاهر ب

ران و در یغرب ا یسنت یدر خانه ها. )78: 1390پارسا (ن رویوند درون و بید و پید نیتأم، یرسان نور: شود یمشناخته 

آن از ح یقد یوان دار رو به آفتاب که پنجره هایا یز، خانه هایتبر ، رندیگ یمد را یخورش یگرما یاط جنوبیدولته 

اس   .)88: 1390پارسا (ت استفاده شده 

وسته ها با یبه سه روش کل یمیمناسب با اصول اقل یبه طراح یابیدست یبرا   :شود یم برخورد یساختمان یپ

  ).یق بندیعا( یق مقاومت حرارتیطر خارج، از یط جویشرا جداکننده ساختمان از به عنوانپوسته . 1

  ).بدنه ساختمان حرارت از انداختن عبورر یتأخبه ( یجرم حرارت به عنوانپوسته . 2

  .)15: 1388 یدیسفبرج (ن ساختما ع کننده حرارت دریتوز ره ویذخ به عنوانپوسته . 3
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عرض  قهیدق 8درجه و  38و  یشرقطول  قهیدق 15درجه و  46در  کهاست  یشرق جانیآذربااستان  مرکزز یتبر

 ییایبا توجه به عرض جغراف. متر است 1349 ایدراز سطح  زیتبرارتفاع . واقع شده است چینویگر النهار نصفاز  یشمال

اول دین زاویز کمتریتبر ابش در  اول تیزاو نیشتریو ب) درجه 28(ماه  یه ت  یکسمائ( باشد یم) درجه 75(رماه یه تابش در 

1384 :240(.  

وده و چند یسرد و سخت و طوالن یها زمستانز یتبر یمیاقل یها یژگیواز  خ و یده از ین پوشین ماه از سال زمیب

اندر  یمقدار بارندگ. برف است که چون  باشد یمران یا یغرب ین به علت وجود سلسله کوه هایکم است که ا ها تابست

ت را در دامنه خود نگه  گردد یمران یبه داخل ا یترانه ایمرطوب مد یمانع نفوذ هوا یسد رد یمو رطوب رندگ. دا در  یبا

ان اً ها زمست وده و بطور کل به صورت اکثر ف ب ز هم جدا ا زمستان و تابستان ر ،کوتاه ین منطقه بهاریدر ا یبر  .سازد یما

ر سرد و یاوقات هوا سرد و بس% 62که  میابی یمز در یدما در تبرت اطالعا یبا بررس ز اوقات هوا گرم و % 17ا هوا  اصوالًا

متوسط درجه  1در جدول شماره . )113: 1387 یدیمف ،یشقاق(از مواقع هوا معتدل است % 21و  شود ینمگرم  یلیخ

ارائه شده اسیتبر یستگاه هواشناسیانه ایحرارت ماه   .تز 

  

  ] 1[ 1957-1985ز یتبر یستگاه هواشناسیانه ایمتوسط درجه حرارت ماه -1جدول 

 ماه و

  پارامتر

  آذر  آبان  مهر  وریشهر  مرداد  ریت  خرداد  بهشتیارد  نیفرورد  اسفند  بهمن  ید

  متوسط

  درجه

  cحرارت 

  

2,3 -  

  

  صفر

  

5,3  

  

11,2  

  

16,4  

  

21,7  

  

26  

  

25,6  

  

21,4  

  

13,8  

  

6,9  

  

1,2  

ر بناها زیامروزه در شهر تبر گر خانه یاز طرف د .اند شدهساخته  یآپارتمان به صورتبلند مرتبه و  یمسکون یاکث

ل یهمگ 1360دهه  یمسکون یز و بناهایشهر تبر یسنت یها ا یدو ا ا توجه به  هستند و ب ز یسه طبقه    نکه هدف ا

تالف حرارت، مقاومت حرارتیعوامل مختلف از قب ین پژوهش بررسیا ایو تطب یب انتقال حرارتیو ضر یل ا ن عوامل یق 

زدیدر نتت و مدرن اس یدر دو دوره مختلف سنت تقریجه با توجه به ن مورد نظر  ی، بناهاها آنمساحت پوسته  یبیک بودن 

انتخاب یق و مقایجهت تطب   .اند شدهسه 

  

ارا یرانیا یسنت یمعمار  یخته و داراین را در هم آمیم و دیاست که اقل یبه فرد خاص و منحصر یها یژگیو ید

بلند و  یها وانیا، یت مسائل علمی، رعایح پوششیصح یها فرمق، یمناسب، محاسبات دق یهمچون طراح یمشخصات
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اس ییگرا درونهمچون  یبر اصول ین سادگینات گوناگون و در عیتزئ قدمت . )39 :1389 یمنصور(ت و حجاب استوار 

به مرحله  یمسکون یها ساختمان، ساختن در دوره قاجار. رسد یز به دوران پس از قاجار میتبر یخیتار یها اکثر خانه

ودیک و اجرا رسیاز طرح و تکن یخاص  یها طرح، با یمقاوم آجر یها ساختماندر آن دوره طبقات متمول در . ده ب

اندرون یرونیب یدر بناها اصوالً. کردند یم یزندگ یو اندرون یرونیب خصوصاًگسترده  ز سه اصل طراح یو  ، اساس یا

رعا.)2 :1390 یدیزمرش( شد یماستفاده  یو نماساز یساز م سرد در جدول یاقل یو سنت یبوم یت شده در معماریاصول 

  :ر قابل مشاهده استیز

  

  ] 17[م سرد یاقل یو سنت یبوم یمعمارت شده در یاصول رعا -2جدول 

  

  مینوع اقل

  

  نوع

  مصالح

   

  نوع پالن

    

  نوع بام

  

جهت 

  یریقرارگ

   

  ساختمان

  سطح و

  تعداد

  پنجره

ن زایم

  استفاده از

  هیتهو

  یعیطب

  

  بافت

  مجموعه

  

  نوع رنگ

  یخارج

  

و سرد 

  یکوهستان

  ت ویظرف

  مقاومت

  یحرارت

  ادیز

     

  فشرده

  

  مسطح

  جنوب

  تا یشرق

  جنوب

  یغرب

  

  یرو

  نیزم

  

  کم

  

  کم

  

  متراکم

  

  رهیت

  

انند بافت شهریتبر یسنت یخانه ها ینماساز له با سرمایمتراکم بر اساس اقل یز م د یشد یم منطقه و جهت مقاب

   یکی. )103: 1384 انیقباد(د قطور هستن یوارهایکوچک و د یها وانیابازشوها و  یو دارا اند شده یطراح

مات به صورت یاستفاده از تقس یاسالم ییو مفهوم گرا ییز با باطن گرایتبر یسنت ی خانهالگوها در طرح  نیتر مهماز 

اشد یم ها قابو  ها اتاق، ها پنجرهتم یدر ر به خصوصو نماها  ها بدنهدر ) ه، پنج، هفتس(د اعداد فر جاد یبه ا که منجر ب

است و ین تقسیدر قسمت وسط و مرکز ا یخال یفضا و  تر بزرگاغلب  یو مرکز یمحور یعنصر به عنوانمات شده 

  .)66: 1387 یعبداله(ت اس یکنار یها قسمتت تر از یبااهم

  

ز یتبر یخیتار یسه نمونه از خانه ها ر اردوبادیخانه قدک: ز عبارتند ا ا توجه به ا. ی، خانه بهنام، خانه دکت ن ینکه ایب

ا تغسه  اشند یمهمچنان فعال  یو ادار یدانشگاه یبه فضاها شانیکاربرر یینمونه در حال حاضر ب ا  یه هایو جزو ابن ب ب

تبر یخیارزش تار اشند یمز یدر شهر    .ب
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در محله معروف  یز است که در مرکز شهر و در پشت عمارت شهرداریتبر یخیتار یاز بناها یکین خانه یا

اواسط دوران حکومت قاجار و در اوج حیا. واقع شده استه یمقصود ز یدارالسلطنه تبر یو اقتصاد یاسیات سین بنا که در 

ا سرستون ها ، ب ش یرا به نما یعصر قجر یبا از ساختمان سازیز یریمتقارن خود تصو یها طاقبا و یز یواقع شده

رد یم ر دیز یها طرحمشجر، نقش  یارس یپنجره ها. گذا ر یبا ب ضا ینه سازی، قریآجروا اط بنا و یدو طرف حوض ح یف

اشکوه را نوازش  ین بنایدکنندگان ایکه چشم بازد. است یبارز خانه قدک یها یژگیواز  یچیپ یها ستون به . کند یمب

ت در اقل یرانیا یمعمار ین نمونه هایاز بهتر یکین بنا یده کارشناسان ایعق ا شرا یمیجهت سکون جان یط آذربایب

 یژگیو. ز استیتبر یو خارج یانبوه گردشگران داخل یرایاکنون به عنوان موزه سنجش پذ یخانه قدک. شود یممحسوب 

رد موزه ایمعمار به فردمنحصر  ا کارب ا به یا یخانه قدک ی، همراه ب ا ر ز جاذبه ها یکین بن ز در یتبر یمهم گردشگر یا

  . )ir.co.vefagh.www( ل کرده استیر تبدیاخ یها سال

  

�    

ام از د اواخر دوران قاجار به یتبر یخیتار یگر خانه هایخانه بهن امروز به یا. ادگار مانده استیز است که از  ن خانه که 

و  ها طاقمشجر و  یهاف، پنجره یظر یل معماریل شده است به دلیسهند تبد یدانشگاه صنعت یدانشکده معمار

ر تزئ یقجرن ساختمان عهدیا یرونیو ب یاندرون یفضاها. دارد یژه ایبلند و بزرگ خود جلوه و یها وانیا نات یعالوه ب

ز جهت تعادل درجه حرارت و چشم انداز ز یل طراحیبه دل یداخل اسب با فصول مختلف سال ا با، چشم یمتن

. باشد یممترمربع  300خانه بهنام  یانیوسعت اع. کند یمره یعظمت خ با یبنا نیدار از ایدکنندگان را در هنگام دیبازد

ام از  یگره ساز ا با هنر منبت کار یاست که باز یخیتار ین بنایا یمعمار یها یژگیو نیتر مهمخانه بهن جاد یو ا ینور ر

i(خته است یمختلف در هم آم ینیو تزئ یهندس یها طرح r.co.vefagh.www(.  

  

  

�    

خیا زد یابان ارتش جنوبین خانه در  ن یدر ساختمان ا. ک قرن قبل استین باغ شمال در یان نشیمنطقه اع یکیو ن

ر رفته که هم یقیبنا تلف ز سنگ و آجر بکا امر نمایا ز سا را آن ین  قدمت . ز کرده استیز متمایتبر یخیتار یر خانه هایا

اد اوا یخانه اردوب معماران هنرمند آن  یاز زبردست یحاک یخیتار ین بنایگردد و استحکام ا یبرم یل حکومت پهلویبه 

ک هزار و ششصد مترمربع مساحت دارد ی یخانه اردوباد. ش استیسال پ 84بلندمرتبه در حدود  ینه ساخت بناهایدر زم

ا شده است آن در سه یانیکه اع ر  شمال غرب ین بنا اکنون به عنوان مرکز اسناد ملیا. طبقه بن اده قرا استف  ردیگ یممورد 

اد تار یو با جا اسن پ شمال غربمنطقه  بیپرفراز و نشخ یدادن  ت ینین خطه عیوند خود با گذشته پرافتخار ایکشور، به 

  ).ir.co.vefagh.www(. ده استیبخش
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  یجنوب یپالن و نما- 3شکل  یجنوب یو نماپالن  -2شکل  یجنوب یو نماپالن  - 1شکل 

  یخانه اردوبادم خانه بهنا یخانه قدک

  

پهلو از بعد ر ، یمسکون یبناها به خصوصکشور و  یدوم ناگهان ساختمان ساز یپهلو خصوصاً اول و یدوران  دچا

ح یتیهو یب د ده شیمردم کش یباطن یدگاه هاید و ها خواستهبه  یتوجه یب ی، بسویمسکون یفضاها یشد و طرا

ز روند معنو ین زمان نماسازیدر ا. )6: 1390 یدیزمرش(  به طرفجدا شد و  یرانیل ایاص یها ینیهنرآفرو  یسنت یا

ارد. ده شدیکش یساده و غرب یساختار استفاده  یبه و آجر گل ینیساده رج چ یاز آجرکار ها ینماساز یبرا یدر مو

ز هره بندیکل یبایز یها قوس ید و به جایگرد ه عالو. بهره گرفته شد ها درگاهم در نعل یمستق یل کالله و چند کمانه، ا

ردبر آن   .)6: 1390 یدیزمرش(ت بکار رف ها ساختمان ی، در نمایل چندلتیمربع مستط ه به شکل، پنجره گست
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� 

ز آن  1360مدرن مربوط به دهه  یانتخاب شده از خانه ها ینمونه ها اشند یمو پس ا انتخاب . ب رد  ز موا دو نمونه ا

اشند یمپوسته با سنگ تراورتن  یدارا 5و شکل شماره  یآجر یپوسته ها یدارا 6و  4شده از جمله شکل شماره  . ب

هستند و ضخامت  یفلز یها میفرو ) تک جداره( یعاد یشه هایبا ش )هنجرپ(بازشوها  یمورد نظر دارا یخانه ها

  .است یسنت یکمتر از ضخامت پوسته خانه ها شانیها پوسته

  
  خانه مدرن یجنوب ینما -6ن شکل خانه مدر یجنوب ینما - 5ن شکل خانه مدر یجنوب ینما - 4شکل 

  )زیعصر تبر یول یکو(ه مدرن مورد مطالع یخانه ها یت شهریموقع - 7شکل 

رد ی یآن برا K یحرارت یتیب هدایزان ضریک ماده، عبارت است از می یب انتقال حرارتیضر اندا است حد  ک وا

ک یک واحد ضخامت، در یک واحد سطح و یگر به صورت مدت زمان عبور حرارت از ید یبه عبارت. است dضخامت 

ت پا هنگامیماده همگن و در حال آن وجود دارد تعریتفاوت دما م ک واحدیکه  یدار  مقاومت . شود یمف یان سطوح 

. )52: 1384 یمهدوض یان، فیقباد( دیآ یمارتباط دارد و از معادالت فوق بدست  U یب انتقال حرارتیبا ضر R یحرارت

ر ضریاز تقس یانتقال حرارتب یب ضرین ترتیبد که  یو هنگام دیآ یمبدست  یت حرارتیب هدایم ضخامت مصالح ب

چند یوارید اشدین الیشامل  ر از مجموع ضراید یب انتقال حرارتیضر ه مصالح مختلف ب تیوا ه و یهر ال یب انتقال حرار

  ).  81: 1382 یزیترش یمظفر( شود یممحاسبه ) 0,17 جمعاً(داخل و خارج  یهوا یحرارت یها مقاومت
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R = 
�

�
      ( m2c / w )                   ,                U =  1

�
     ( w / m2c )  

  

به  1360دهه  یانه هاخ(نمونه خانه مدرن  3ز و یتبر یمورد خانه سنت 3 یرونیب یپوسته ها 3در جدول شماره 

  .با توجه به مصالح محاسبه شده است ها نمونهن یدر ا یانرژ یها شاخصل قرارگرفته و یو تحل یمورد بررس) بعد

  
  زیو مدرن تبر یسنت یخانه ها یرونیپوسته ب یحرارت یگذار بر رفتارها ریتأث یها شاخص - 3جدول 

      

  

  خانه

  

  مساحت

  نما

  )مترمربع(

  

  مساحت

  بازشوها

  )مترمربع(

  

  

  درصد

  بازشوها

  

  ضخامت

  وارهاید

  )متر(

  

  مقاومت

  یحرارت

 وارهاید
m2c/w  

  

  بیضر

  انتقال

 یحرارت
w/ m2c  

  قاب

  ها پنجره

  بیو ضر

  انتقال

  یحرارت

ه یمساحت سا

  هیبا زاو

  28تابش 

  درجه

 ید در اول

  )مترمربع(ماه

  

  

  درصد

  هیسا

  %13  22,9  5، یچوب  1,58  0,63  0,5  %36  60,39  164,72  یپوسته آجر یخانه قدک

  %9  23,04  5 ،یچوب  1,58  0,63  0,5  %32  77,34  241,64  یپوسته آجرم خانه بهنا

د   %8  8,79  5، یچوب  1,58  0,63  0,5  %21  21,95  104,1  یپوسته آجر یخانه اردوبا

  %5  5,48  5,8،یفلز  2,63  0,38  0,2  %41  42,5  101,85  یپوسته آجر 4خانه مدرن 

ن 5خانه مدرن  اورت   %6  4,66  5,8،یفلز  2,77  0,36  0,2  %39  26,83  68,45  پوسته تر

  %8  7,8  5,8،یفلز  2,63  0,38  0,2  %35  31,22  89,08  یپوسته آجر 6خانه مدرن 

  

  .شده نشان داده شده است ذکر یدر بناها ها پوسته یر مقاومت حرارتیمقاد 1نمودار شماره  در

  
  زیو مدرن شهر تبر یسنت یخانه ها یپوسته ها یر مقاومت حرارتیمقاد - 1نمودار 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

خانه  

ی قدک

خانه بهنام خانه  

اردوبادي

خانه  

)4(مدرن

خانه  

)5(مدرن

خانه  

)6(مدرن

مقاومت حرارتی

m2c / w
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ر ارائه شده و  ها جدولبا توجه به  ا یها یبررسو نمودا   :ر حاصل شده استیج زیانجام شده نت

ل دهند یمل یاز سطح نما را بازشوها تشک% 36و % 32، %21 زیتبر یسنت یدر خانه ها 1 مدرن  یکه در خانه هایدر حا

  .است% 41و % 39، 35%

ر دیبا توجه به ضخامت ب 2 مقاومت  بوده و m2c/w 0,63 یخیتار یخانه ها ی، مقاومت حرارتیسنت یوارها در بناهایشت

m 0,38و  0,36مدرن  یخانه ها یحرارت 2c/w در مقابل  یشتر مسکن سنتیمقاومت ب دهنده نشان به وضوحن امر یو ا

  .انتقال حرارت است

ل محاسبه شده، در w/m2c 1,58 یسنت یخانه ها یب انتقال حرارتیضر 3  2,77 یال 2,63مدرن  یدر خانه ها که یحا

w/m2c مدرن است یشتر در خانه هایب یشتر و اتالف انرژیانتقال حرارت ب دهنده نشانو اعداد ارائه شده  باشد یم.  

در  ها پنجرهقاب  که یدر صورتبوده  w/m2c 5 یب انتقال حرارتیو با ضر یچوب یخیتار یدر خانه ها ها پنجرهقاب  4

w/m 5,8آن  یحرارتب انتقال یبوده و ضر یمدرن، فلز یخانه ها 2c است.  

ابش یبا توجه به زاو 5 اندازیسا یسنت یز، در خانه هایماه در شهر تبر یدرجه در اول د 28ه ت سطح نما % 13 یال 8 یه 

عد،  1360مدرن دهه  یاما در خانه ها دهد یمل یرا تشک ن ارقام یو ا دهد یمل یسطح نما را تشک% 8 یال 5به ب

ش یجهت گرما یشتر انرژیب ییصرفه جو مدرن و یپوسته خانه ها یآفتاب در زمستان بر روشتر یتابش ب دهنده نشان

  .ن بناها استیفضاها در ا

  

ا بدیو مقا یدر دو دوره بررس یرانیا یمسکون یمعمار یها یژگیود تا یگرد ین پژوهش سعیدر ا ن یسه شود ت

رژیگذشته و حال در جهت استفاده به یق به ارتباط معماریطر پوسته  یدر بررس. ط اشاره شودیمح یداریو پا ینه از ان

رژی، استفاده بهیسنت یمسکون یبناها تمام ) میبه صورت کسب مستق( یدیخورش ینه از ان در ساخت و ساز مد نظر 

وده است است ) یلیفس(د یرقابل تجدیغ یها یانرژش از حد از ید، استفاده بیجد ینکته در معمار نیتر مهم. سازندگان ب

ا توجه به شرایوسا یریبناها در جهت بکارگ یآن طراح یکه علت اصل ا توجه یدر نت. است یمیط اقلیل گرم کننده ب جه ب

ر ارائه شده و مطالب ذکر شده در بخش جمع بند ها جدولبه  دوره  یپوسته بناها ها آن یقیسه تطبیو مقا یو نمودا

م سرد یدارند و همساز با اقل یکمتر یاتالف حرارت 1360دهه  یز نسبت به پوسته بناهایر شهر تبرد یه و پهلویقاجار

. دار استیز در جهت توسعه پایشهر تبر یسنت یکالبد بناها یریشکل گ دهنده نشاندات ین تمهیو ا اند شده یز طراحیتبر

شنهادات یش بناها در فصل زمستان پیجهت گرما یلیفس یها سوختشتر در مصرف یب یین در جهت صرفه جویبنابرا

ائه یمدرن شهر تبر یها ساختمانپوسته  یر در طراحیز   :گردد یمز ار

ا ضر � استفاده از مصالح ب عداد و مساحت بازشوها و  تیبه حداقل رساندن ت ر برا یب انتقال حرار  یقابها یکمت

ضا یو طراح پنجره وب ضلعگلخانه در  یف ا یجن   بن
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اده از ش � است که شب هنگام  یمیق شب پرده ضخیاع( ها پنجره یق شب برایعا خصوصاًشه دو جداره و یاستف

ق یعا قرار دادنحفظ حرارت با  )دینما یریجلوگ یتا از پرت حرارت شود یمده یکش ها پنجره یبه جداره داخل

ا ظرف یپوسته خارج یبر رو یحرارت استفاده از مصالح ب ا و  االتر و استفاده از عا یت حرارتیبن   خوب یق حرارتیب

ا رو � زیه نیخودش سا یپوسته بن اش یشرفت و پس رفتگیپ. (دندا   )ددر پالن نب

اده از د � ضایدو جداره  یوارهایاستف از هدررفتن  یریجهت جلوگ یان دو پوسته روشیم یته یا چند جداره با ف

  . گرما است

وسته بناها در هوا یریاز برودت تبخ یریجلوگ یبرا � ق ید در سمت گرم عایبخاربند با یسرد و کوهستان یدر پ

  .پوسته بنا نصب شود یبند

اده شودیت یها رنگد با یم سرد بایساختمان در اقل یخارج ینما �  ییگرما ین صورت انرژیدر ا. ره پوشش د

  .کند یمرا جذب  یشتریب

جدیاضافه کردن ال � ز مصالح در جزئ یدیه  اطراف یا سرد و صرفه  یو کاهش نفوذ هوا ها پنجرهو  ها یورودات 

  یدر مصرف انرژ ییجو

  

اسا«اطالعات ارائه شده از طرف  -1   .1390 ،»زیتبر یداره هواشن

  .1390 ،»زیتبر یو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیازمان مس«اطالعات ارائه شده از طرف  -2

ز بدنه ها یساختمان یپوسته ها یرینو در بکارگ یگاهن« ،)1388مستان ز(وشا، ی، نیدیبرج سف -3 ا  یمیاقل یا ت

ر  ،38و فرهنگ، شماره  یمجله معمار ،»یباشناختیز   .یفرهنگ یها پژوهشانتشارات دفت

و  یدر مفهوم پنجره در زبان فارس یپنجره جستار یمعمار یاستگاه هاخ« ،)1390تابستان (، یپارسا، محمدعل -4

صل ،»یرانیفرهنگ ا انقالب اسالمی، انتشارات بن134ه ط روستا، شمارینامه مسکن و محف   .یاد مسکن 

اسیدپ« ،)1382ابستان ت(، پاکزاد، جهانشاه -5  ،»از آنتوقعات  ینیر تکویو س یمسکون یها ساختمان ینما یدار شن

تهرانیز یس هنرهای، انتشارات پرد14با، شماره یز یهنرها یپژوهش یه علمینشر   .با دانشگاه 

و  یمجله معمار ،»یغرب یدر کشورهامسکن  یریجارب روند شکل گت« ،)1380ابستان ت(، ، شهرامیمیهیپورد -6

  .یفرهنگ یها پژوهش، انتشارات دفتر 9فرهنگ، شماره 

ابستان(، وندیمطلق، پ یدوست -7 ر و ت   .، شماره دومشهر آرمانه ینشر ،»یخچه ورودیتار یررسب« ،)1388 بها

ز دوره قاجار یمسکون یو ساختمان ساز یرانیا یمعمار یموزه هاآ« ،)1390بهار ( ن،ی، حسیدیزمرش -8  ،»ه تا امروزیا

هش یفصلنامه علم ره یاسالم یرانیشهر امطالعات  یپژو جهاد  ی، انتشارات پژوهشکده فرهنگ، هنر و معمار3، شما

  .یدانشگاه
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طه ر« ،)1387 زییپا( ،)دید مجی، سیدیفم(، اری، شهریشقاق -9 ر و طراحیتوسعه پااب منطقه سرد و  یبناها یمیاقل یدا

انتشارات دانشگاه  ،)38سلسل م( 3شماره  ،ستیط زیمح یفصلنامه علوم و تکنولوژ ،») زیتبر:یورد مطالعاتم(خشک 

حد علوم و تحقیآزاد اسالم   .رانیست ایط زیقات و انجمن متخصصان محی، وا

 ،ام ارکیفصلنامه پ ،»یرانیدر خانه ا ییگاه باطن گرایبر جا یلیحلت« ،)1387ز و زمستان ییپا(، راحله، یعبداله -10

ره  استان آذربا ی، انتشارات سازمان نظام مهندس19و  18شما   .یجان شرقیساختمان 

تهران  ،»نرایا یه سنتیابن یمیاقل یررسب«، )1384چاپ سوم (د، یان، وحیقباد -11  .تهران: انتشارات دانشگاه 
، یان، وحیقباد -12 انرژ ییو اجرا ی، اصول نظریمیاقل یراحط« ،)1384چاپ ششم ( ،)د، محمیض مهدویف(د رد   یکارب

  .تهران: انتشارات دانشگاه تهران  ،»ندر ساختما

ضییکسما -13   .اصفهان:  نشر خاک ،»یم و معماریقلا« ،)1384 زییپاچاپ سوم، (، ی، مرت

موسسه انتشارات دانشگاه  »داریمسکن همساز با توسعه پاوسعه ت«، )1388چاپ اول (، ی، محمد مهدیمحمود -14

  .تهران: تهران 

، بایز یهنرها یپژوهش یه علمینشر ،»نمسک یق کردن حرارتیعا یها روش«، )1382(ن، ی، حسیزیترش یمظفر -15

ره    .نبا دانشگاه تهرایز یس هنرهایانتشارات پرد ،14شما

اآ«، )1387چاپ پنجم (ن، یغالمحس، انیمعمار -16 اس -یرانیا یمسکون یبا معمار ییشن انتشارات  ،»ادرونگر یگونه شن

ش تهران  یموسسه فرهنگ   .نتهرا: سروش دان

تازه : یمونه موردن( یریعشا یآبادها در تازهمسکن  یریگ روند شکلطالعه م« ،)1387بهار (، ی، مهدینیمع -17

با یز یس هنرهایانتشارات پرد ،33با، شماره یز یهنرها یپژوهش یه علمینشر ،») اصفهان -رمیآبادگل افشان سم

تهرا   .ندانشگاه 

: یدانی، نمونه پژوهش میاسالم -یرانیا یدر شهرساز یدگیجاب و پوشح« ،) 1389ابستان ت(، ی، علیمنصور -18

  .یاد مسکن انقالب اسالمی، انتشارات بن130شماره ، روستا طیو محفصلنامه مسکن  ،»زرایم شهر شیبافت قد

: رانیا نشر توسعه ،)1380اپ پنجم چ( یانرژ در مصرف ییساختمان، مبحث نوزدهم، صرفه جو یمقررات مل -19

  .نتهرا

  .ir.co.vefagh.www ینترنتیت ایسا-20
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