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 اجراي پارتیشن سنگی 
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 مبلمان هاي چوبی 

 اجراي کفپوش چوبی 

 پارکت 

 دیوار پوش چوبی 
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 دیوارپوش کاغذي 

  کاغذيپوشش سقف 

 دیوارپوش سلولزي 

 نقاشی و رنگ آمیزي دیوار و سقف 

 دیوارپوش پلیمري 

 کف پوش موکتی 
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 تعریف انواع کفسازي در ساختمان 

 اجراي پوشش کف با سنگ 

 اجراي کف با سرامیک 

 اجراي کف آجري 

 (توالت، وان) نصب لوازم بهداشتی 

 اجراي کف پلیمري 

  ،عایقکاري ساختمان (رطوبتی
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 سبک هاي معماري در جهان 

 سبک هاي معماري در ایران 

 تزئینات معماري در ایران 

 نقاشی در دوران قاجار  
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 مانیس، چوب، فلزهای، رطوبت قیعا 

 آب، ریق، رس خاك، گچ، آهک ،

 کیپالست، شهیش

 ی، حرارت قیعا، رنگ، چسب، مواد نانو
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  مقررات ملی  15خالصه مبحث

 (آسانسور و پله برقی)

  مقررات ملی  18خالصه مبحث

  (عایق بندي و تنظیم صدا)

 شرایط عمومی پیمان 

  مقررات ملی  3خالصه مبحث
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داخلی طراحی نظري مبانی  

  بصري زبان و راحیط

  صريب زبان

 خط، نقطه، مانند هنري اثر دهندة تشکیل عناصر میپردازد، رویت قابل هنري آثار شکلگیري مبانی بیان به

 هنرهاي در بصري عناصر بندي ترکیب و همنشینی اصول و کرده تشریح را نور و رنگ حجم، بافت، شکل،

 .میدهد قرار توجه مورد را مختلف

  راحیط فن

 وابزار است ترسیم زبان با ها ایده شفاف و راحت بیان هنري، آثار درست طراحی در مهارت افزایش بر عالوه

 و میباشد هنري آثار و بشري مصنوعات طبیعت، در بصري عناصر تحلیل و ترسیم باز دیدن، براي مناسبی

  .عناصراست ببندي ترکی و نشینی هم روش دقیق بررسی دیدن، خوب براي مناسبی امکان

:میرود کار به معنا دو به طراحی امروز جهان در

  )Design( چیزي کردن طراحی معناي به الف)

 اتاق، یک داخلی طراحی مانند کاربردي، معموالً فرآوردة یک مرحله به مرحله و دقیق طراحی معناي به که

 شامل که.است آرم یک طراحی یا و دستی صنایع ویا محصول یک طراحی یا و فیلم یک صحنۀ طراحی

 تعیین موجود، وضع شناخت با کاربردي هنرهاي در معموال طراحی از نوع این .میشود نیز آزاد دست طراحی

است همراه طرح تکمیل و توسعه و انتخاب و ارزیابی اولیه، هًاي طرح تهیۀ اهداف،
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  )Drowing( چیزي از آزاد دست طراحی معناي به ب)

 انواع به که .است ساده خطوط قالب در ایده یک ساده ارائه یا پدیده یک از آزاد دست طراحی معناي به که

  .است پذیر تقسیم مختلف

  تصویري هاي یادداشت یا اسکیس ج)

 فاقد معموال و میکند بیان را طرح اصلی موضوع و ي ا لحظه احساس یا ادراك که است سریع طراحی نوعی

 استفاده آن از محصول طرح یا هنري اثر خلق برًاي و دارند مقدماتی جنبۀ ها اسکیس از بعضی است، جزئیات

  .شود می

  نهایی طرح )د

 مجموعۀ شامل.شود می آماده گزینه بهترین انتخاب و اولیه هاي طرح تهیه از پس که است کاملی طرح

  .است طرح مهم ها ویژگی و جزئیات و اصلی مشخصات

 کادر یا فضا در نقطه یک .آورد می وجود به متفاوتی هاي حالت و ها ویژگی فضا یا کادر در نقطه استقرار محل

 شکل، نظر از که روابطی براساس فضا یا کادر یک در متعدد نقاط .کند می تمرکز ایجاد و کرده توجه جلب

  .میآورند بوجود متفاوتی بصري اتاثر دارند یکدیگر به نزدیکی یا دوري بافت رنگ، روشنی، تیرگی، اندازه،

 طراحی در خط
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 ها خط .میشود تقسیم منحنی و ،مایل عمودي افقی، خطوط به گیري قرار حالت و شکل جهت، نظر از خط

  .میشوند تقسیم بیانی خط و پیرامونی خط به کیفیت نظر از

 که شوند می تقسیم اصلی دستۀ چهار به کلی مسیر یک در مداوم حرکت جهت براساس تجسمی خطوط

 از: اند عبارت

  عمودي الف)خطوط

 اثر یک در خط نوع این .میشوند دیده مرتفع ساختمانهاي و برق تیرهاي درختان، تنه شکل به طبیعت در

 نظر از را مناسبی رابطۀ صرفا یا و باشد استحکام و مقاومت مظهر ایستادگی، مفهوم به است ممکن تجسمی

  .بیاورد وجود به ترکیب یک اشکالً  و خطوط سایر با شناسی زیبایی و بصري

  افقی خطوط ب)

 در خط نوع این .شود می دیده خوابیده انسان یک یا دریا، پهنه افق، خط زمین، سطح صورت به طبیعت در

 نظر از را مناسبی رابطۀ صرفاً  یا و باشد اعتدال و سکون آرامش، دادن نشان براي است ممکن تجسمی اثر یک

.بگذارد نمایش به ترکیب یک عناصر و خطوط سایر با شناسی زیبایی و بصري

  مایل خطوط ج)
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 تجسمی اثر یک در و میشوند دیدًه سراشیبی و آسمان در رعد خط کوه، کنارههاي شکل به طبیعت در معموال

 رابطۀ که این یا .شوند اختیار ثبات و سکون عدم و خشونت پویایی، تحرك، دادن نشان براي است ممکن

  .کنند ایجاد ترکیب یک عناصر سایر با بصري نظر از را مناسبی

  منحنی خطوط د)

  سطح

 فقط سطح یک واقعی شکل .میکند بیان را آن ویژگی اصلیترین »آن شکل« که است بعدي دو عنصري سطح

 آن از که است مادهاي تابع که است، سطح کیفیت دیگر مهم عامل .کنیم نگاه آن به که است رؤیتپذیر زمانی

   .میکند مشخص را آن کیفیت و گذاشته اثر هاي ویژگی به زمینه و الگو بافت، رنگ، نوع .است شده ساخته

 .میدهند نشان را ما اطراف طبیعی دنیاي اشکال طبیعی، هاي شکل .است آن شکل ، سطح ویژگی صلیترینا

.دارند وسیع کاربردي تجسمی هنرهاي در اشکال این شده ساده صورت

 مثلث، .میگذارند تأثیر انسان ادراك و احساس بر بصري، کیفیت براساس که هستند هندسی اشکال از بعضی 

 را توانهاسو مخروط مکعب، هرم، سوم بعد در اشکال این .هستند هندسی هاي شکل یترینصلا دایره و مربع

 .کنند می ایجاد

  منحنی شکلهاي و دایره الف)

 ، تکرار سیالیّت، لطافت، نرمی، نماد دایره .دارد تاکید خود مرکز که درونگرا و متمرکز است شکلی دایره

 دایره دلیل همین به .میآید شمار به بودن جهانی آن و صمیمیّت و پاکی آسمانی، و روحانی آرامش درونگرایی،

.است بوده هنرمندان توجه مورد کامل شکل یک عنوان به همیشه

 کاربرد شکل دایرهاي فرمهاي و اشکال.میشود ظاهر پرتحرك و پویا خطوط، و اشکال سایر با ترکیب در دایره

 را بیولوژیک رشد و حرکتاند در سیالیت و فرم در نرمی بیانگر و دارند کاربردي و تجسمی هنرهاي در زیادي

.میکنند القا
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 را اي مداخله هر یا تفسیر را امکانی هرگونه مدرنیسم سبک )گرایی حداقل( مینیمالیست داخلی فضاهاي در

 ها دکوراسیون و تزیینات از عاري را داخلی فضاهاي لوکوربوزیه، و لوس آدولف نظیر معمارانی برد، می بین از

.دانستند می ضروري غیر را

 به.یافت بهبود جامعه در جایگاهش و شد شروع حرفه این شکوفایی دوم، جهانی جنگ از پس هاي سال در

 .کرد کمک آن توسعۀ به مشخص حقوق با اي حرفه عنوان هب 1950 دهه در حرفه این شدن شناخته رسمیت

 حوزة افزایش با کردند می استفاده خود گذاري نام براي دکوراتورها عنوان از گذشته در که انستیتوهایی

 حرفه این در شاغل افراد امروزه .کردند می استفاده داخلی معماري یا داخلی طراحی هاي واژه از شان فعالیت

  .هستند ارتباط در متعددي هاي حوزه با آن، ماهیتِ دلیل به و کرده فعالیت تخصصی صورت به

 کالبد همچنین .باشد می ساختمان در عملکردي و کارکردي مسائل حل ساختمان وظیفه ترین ابتدایی

 رشد به بتواد انسان تا سازد فراهم نیز را انسان روانی و روحی مسائل جهت مناسب بستر و ففضا باید ساختمان

.یابد دست است شده ویژه توجه بدان نیز اسالم دین در که انسانی کمال و

 پیوسته حتی یا و وابسته کوتاه، اي تاریخچه ها، حرفه سایر با اي ریشه وابستگی دلیل به داخلی معماري حرفۀ

 مانند هنرمند گران صنعت از داخلی فضاهاي کیفیت باالبردن براي معماران گذشته در .دارد ها حرفه سایر با

 خانم از نویسان تاریخ بیشتر .بردند می بهره نیز دستی صنایع و هنري اشیاء و تجهیزات مبلمان، سازندگان

 نام کرد معرفی مستقل اي حرفه عنوان به را داخلی معماري هحرف که نفري اولین عنوان به »ولف دِ  الزي«

 بخش که را عملکردي غیر گاهاً و بصري و تزئیناتی هاي بخش که است علمی داخلی معماري .برند می

اهداف  .دهد می پیوند هم به و سازد می مرتبط دیگر هم به را باشند می ساختمان کارکرد از جداناپذیر

معماري داخلی را می توان تأمین آسایش بر مبناي اصول ارگونومی، تأمین عملکرد مناسب فضا بر اساس 

  مبانی زیباشناسی و هنري و همچنین بهینه سازي فضاهاي مورد استفاده انسان نام برد.

  )داخلی تزیینات(داخلی دکوراسیون
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 خوبی به آن موجود معماري با که شود می ستفادها تزیین هنر از فضا یک در خاص ویژگی یک انتقال براي

 نورپردازي مبلمان، تزیینات ،)سقف و ،دیوار کف( سطوح نقش اجراي و انتخاب قالب در موضوع این .کند کار

  .پردازد می کم بسیار موجود بناي ساختاري تغییرات به و کند می فعالیت مصالح و

  داخلی معماري طراحی فرایند و اصول

 دقیق ریزي برنامه یک با که است خالق اندیشه ،نیازمند پروژه یک داخلی) تزیینات( داخلی طراحی فضاهاي

 کارفرما و طراحی هاي گروه در گیري تصمیم بحرانی نقاط تعیین براي پروژه، یک انجام فرایند .شود می آغاز

  .شود می تقسیم مجزا فازهاي ،به

  اولیه توافقات و مذاکره انجام

 اطالعات آوري جمع به باید داخلی طراحی مجري کند، می امضا داخلی طراح با قراردادي کارفرما که زمانی

.بپردازد

  موجود وضع برداشت

  ریزي برنامه

 و عملکرد وسعت، به توجه با پروژه ریزي برنامه .است طرح ایجاد از پیش فضا کاربران نیازهاي تعریف فرایند

  .گیرد قرار ارزیابی مورد باید موجود هاي محدودیت و موقعیت

  اجرایی جزئیات و ها نقشه تهیه و طراحی

 و مواد درباره اولیه هاي انتخاب و تصمیمات و کرده اولیه طرح تهیه به اقدام موجود وضع نقشه تهیه از پس

 این طول در و گذاشته میان در کارفرما با را خود طراحی اولیه هاي ایده است الزم .کند می تهیه را ها رنگ

  .نماید تکمیل مرحله

  موجود وضعیت با تطبیق و ها نقشه نهایی کنترل
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 هاي نقشه مرحله این در.باشد داشته تطبیق موجود وضعیت با باید داخلی، تزیینات طرح از شده تهیه نقشه

 دیگر و کشی لوله الکتریکی، روشنایی، تأسیسات ،پالن شده گذاري اندازه پالنِ شامل طرح از شده تهیه

.گیرد قرار بررسی مورد ها چیدمان و ها ،قفسه ها کابینت پالن ،نما، داخلی نماهاي مکانیکی، ترسیمات

  کارگاه سازي آماده

 اول مرحله .باشد می متفاوت محل هر در استفاده مورد اجرایی کارهاي نوع به توجه با کارگاه سازي آماده

  .باشد می شده تهیه هاي نقشه به توجه با تجهیزات و مصالح برآورد و شناسایی

  اجرایی جزئیات و ها نقشه مطابق کار اجراي

 کارگاه سرپرستی .باشد می آنها اي حرفه کار طول در داخلی معماران کار مرحله ترین مهم طرح اجراي

 نظارت .شود انجام او دستیاران و مجري توسط کارگاه در باید طرح اجراي و عناصر نصب و ساخت و ساختمانی

 باید کار پیشرفت کنترل براي و شود می مشخص اجرا از پیش مرحله هر پایان و شروع و کار تقسیم نحوة بر

 کار انجام در اشکال وجود صورت در که شود ارائه مسئول همکاران یا و کارفرما به مقطع هر در کار گزارش

.شود اندیشیده الزم تدابیر

  تحویل و کار نهایی کنترل

 مورد را خود کار است موظف مجري داخلی، تزیینات طرح اجرایی هاي عملیات کلیه انجام و کار اتمام از پس

  .نماید تکمیل کار تحویل از پیش و شناسایی را کار مشکالت و عیوب و داده قرار بازبینی و بازرسی
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  معماري فضاي سازندة عناصر

 دیوارها و ستون

 .گیرد می شکل فضا آنها واسطه به و کنند می مشخص را فضا یک محدوده که هستند داخلی فضاي عناصر

 نهایی پوشش .دارند زیادي تأثیر فضا از ما ادراك و احساس بر ما دید مقابل در قرارگیري دلیل به عناصر این

 استفاده مورد مصالح .باشد می مصالح از متفاوتی دامنه داراي و است برخوردار سزایی به اهمیت از سطوح این

 و رطوبتی صوتی، هاي عایق نصب و اجرا براي مناسبی محل دیوارها .است مدرن و سنتی نوع دو دیوارها در

در اجراي دیوار بین دو واحد مجاور تصرف هاي مستقل باید بلوك هاي یونولیت  .هستند ساختمان حرارتی

  آید. سقف برداشته شده و دیوار تا زیر سقف سازه سقف ادامه یابد تا از گسترش حریق جلوگیري بعمل

 ها سقف

 و ساختمان بیرونی فرم بر خورشید تابش و باران و برف از داخلی فضاهاي داشتن نگه مصون بر عالوه سقف

 بر اثرگذار مواد از آن تزیینات و اي سازه عناصر و سقف ارتفاع .است تأثیرگذار نیز داخلی فضاهاي کیفیت

 آنها از ها کف و دیوارها مانند و هستند دسترس از دور چه اگر ها سقف .هستند داخلی فضاهاي از ما درك

 به داخلی فضاي نورپردازي .کنند می ایفا داخلی معماري در مهمی دیداري نقش اما شود نمی زیادي استفاده

.گردد می پذیر امکان سقف روي بر روشنایی تجهیزات واسطۀنصب

  کاذب سقف

 اي عرصه کیکتف فضا، مقیاس کاهش منظور به را اصلی سقف از بخشی یا تمام که است سقفی کاذب سقف

  دهد می پوشش تأسیساتی هاي سیستم داشتن نگه مخفی یا

 ها کف
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 و کند می منتقل بیرون به را درون هواي و آن، درون به را بنا بیرون هواي که بنا بام روي بر مرتفع عنصري

.شود می هوا خنکی موجب

  تاالر

 تاالر بزرگ ضلع در معموالً که ها خانه در شکل مستطیل قاعدة با و وسیع دهانۀ با مجلل و مرتفع بستۀ فضاي

دارد ارسی و است حیاط مجاور

 چلیپا تاالر

کن کفش و بادگیر چون عناصري وجود حاصل معموالً  شکل این باشد چلیپا شکل به اش قاعده که تاالري

است تاالر چهارگوشۀ در پستو و

  سرداب تاالر

مانند تاالر و مفصل سرداب

  دار نشین شاه تاالر

 شاه است ممکن گاه دارد نشین شاه حیاط، روبه بزرگ پنجرة مقابل در خود، تر بزرگ ضلع در که تاالري

گیرد قرار حیاط جوار در نشین

  نشین شاه

 نشستن براي مناسب محلی که دیگر فضاهاي یا ایوان یا تاالر صحن، اصلی ضلع میان در فرورفته یی فضا

است

  پستو
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است انباري معموالً که آن، با مرتبط و اصلی فضاي پشت در کوچک یی فضا

  تنورخانه

  دارد قرار آن در تنور که محلی

  چهارصفه

 با ها، قسمت دیگر تراز مرتفع و مدور تاقی و است شکل مربع میانیاش بخش که چلیپایی، ةقاعد با فضایی

.دارد میانه، در نورگیري

  حوضخانه

  گیرد می نور سقف از و است مرتفع معموالً که درمیانه، حوضی با سرپوشیده یی فضا

  حیاط

بنا با شده محصور باز فضاي 

 خلوت حیاط

میگیرد قرار آن کنار در خدماتی فضاهاي معموالً که بنا، اصلی فضاهاي پشت در کوچک حیاطی

  میانی یا مرکزي حیاط

باشند کرده احاطه را آن باز، نیمه و بسته فضاهاي که حیاطی

  دام حیاط

دارد قرار آن کنار در هم اسطبل یا طویله معموالً که دام، نگهداري براي حیاطی
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  زاویه حیاط

  بنا گوشۀ در واقع کوچک، حیاطی

  داالن

 انجام و آغاز ،معموالً  سرپوشیده و باریک و کوتاه راستۀ این است معبر معموالً  که اي کشیده ةسرپوشید فضاي

  .دارد خصیمش

  ورودي دستگاه

 درگاه، سردر، جلوخان، :باشد عناصر این از بعضی یا همه شامل است ممکن ،که ورودي فضاهاي ۀمجموع

.دهلیز و هشتی

  ورودي

.کند می مرتبط آن داخل به را بنا بیرون که بنا از بخشی

  جلوخان

.گیرد می قرار آن جلوي در و در سر از پیش ،که ورودي دستگاه اجزاي از باز اي محوطه

  دهلیز

.باشد بنا درون و مدخل فاصل حد در که داالنی

  راهرو

.کند می مرتبط هم به را فضا چند یا دو که اي کشیده فضاي
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  سازي ساخته پیش تعریف

 بطور اما است؛ شده ارائه متعددي تعاریف ساختمان در مدوالر قطعات کاربرد یا سازي ساخته پیش تعریف در

 هاي اندازه اساس بر و کارخانه در ساختمانی قطعات تولید معنی به سازي ساخته پیش که گفت میتوان کلی

 به آنها، در الزم هاي مقاومت ایجاد و قطعات این ساخت از پس کارخانه در که میباشد شده تعیین پیش از

 عناصر ساخت«  که است آمده مدول تعریف در همچنین میرود؛ بکار بنا ساخت در و شده حمل پروژه محل

 بوجود باعث عناصر، این نصب و برپاسازي هنگام در هماهنگی ایجاد براي ریزي برنامه ساختمان، متشکل

  ».دمیشو مدول واحد آمدن

  مختلف ادوار در ساختمان سازي صنعتی پیشرفت و تحول

 هندسی تناسبات از استفاده همچنین آنها، تناسبات و قطعات ابعاد هماهنگی مزیت به اولیه زمانهاي از انسانها

 قطعات این از استفاده .بودند برده پی آنها شناسی زیبایی در تناسبات این تأثیر و بناها مقاومت در ریاضی و

 از یکی بعنوان مدرن عصر در روش این اما است؛ داشته وجود صنعتی انقالب از پیش تا نیز بعد ادوار طی در

 این ساخت .رسید قبل دورههاي به نسبت پیشرفت بیشترین به و شد مطرح بنا ساخت روشهاي بهترین

 تناسبات بر عالوه که گرفت؛ صورت بیشتري تکنولوژي با و مرغوبتر مصالح از استفاده با مدرن دوران در قطعات

 روش این « .است گرفته صورت بیشتري نظم با نیز آنان هماهنگی قطعات، دادن قرار هم کنار در و رفته بکار

 در و بهینه هاي روش بردن بکار با قطعات آن در که شد شروع صنعتی انقالب ایجاد با و 19 قرن آغاز با

  ».میشدند تولید کارخانه

 افزایش با که چرا است شده احساس بیشتر بسیار مدرن عصر در ساخت روش نوع این از استفاده ضرورت ینا

 از یکی .است بوده توجه قابل و مهم نکات از ساختمانها، سایر و مسکن ساخت موضوع شهرها، در جمعیت

 ضرورت بر و کرد عنوان مجددا معاصر دوران در را ساخته پیش ساختمانهاي از استفاده که افرادي مهمترین

 حاضر عصر نیازمندي بر وي تأکید با .است لوکوربوزیه ورزید، تأکید ساختمان در شده مدول قطعات کاربرد

 بسیاري ساختمانهاي و کردند حمایت او نظریات از مدرن معماران از بسیاري ساختمان، سازي ساخته پیش به



  مبانی نظري طراحی داخلی –تزئینات و داخلی معماري رشته-187و ماده  رسمی کارشناس آزمون آمادگیاول  جزوه

                         1401ویژه آزمون سال  –خانه عمران اشراق  

65
65

 نشان لوکوربوزیه دیدگاه از را سازي صنعتی مزیتهاي مهمترین یک، شماره نمودار .شد ساخته روش این با

 بعنوان بود، آن طراح لوکوربوزیه خود که مارسی، مسکونی مجتمع مانند ساختمانها این از تعدادي .میدهد

 سازي ساخته پیش ویژگیهاي شناساندن مبناي و میشود شناخته مدرن معماري شاهکارهاي مهمترین از یکی

 هستند بفردي منحصر معماري داراي نیز ساختمانها این از بسیاري .میرود بکار معماري آموختگان دانش به

 .میآیند بشمار ساخت روش نوع این شاخصهی بهترین بعنوان و نشده تکرار هیچگاه دیگر تاریخ طول در که

 مسئلهی خانه، مسئلهی و خانه گیري شکل « نویسد:-می ” نوین معماري ” نام به خود کتاب در لوکوربوزیه

 هاي خانه…شود ظاهر وسیع مقیاس در باید ساختمان صنعت و بگیرد شکل باید انبوه تولید …ماست عصر

 عناصر به تواند می هنرمند در حساسیت وجود و هستند سالم و زیبا هایی خانه انبوه، روش به شده تولید

  ». ببخشد) تازه جان و روح ساختمان درون جان بی و خشک

  ابتدایی هاي ساختمان و ها سرپناه در مدوالر قطعات از استفاده

 و مفید که بود روشهایی از انسانها، توسط شده ایجاد ابتدایی و اولیه سرپناههاي در مدوالر قطعات از استفاده

 از خود سرپناه ساخت براي مواقع اکثر در ابتدایی دورههاي در ها انسان بطوریکه میشد؛ شمرده ضروري

 بودند برده پی زمان آن در انسانها .کردند می استفاده ”مدوالر“ اصطالح به و اندازه هم مختلف مصالح و قطعات

 ها آن کردن متصل در سرپناه، کردن برپا در راحتی بر عالوه اندازه هم و شده مدول قطعات از استفاده که

 ساخته پیش قطعات جملهی از .است بوده بیشتري راحتی داراي نیز قطعات این حمل و برچیدن هنگام بهم،

 سازهاي نقش آنها در که اندازهاي هم الوارهاي و ها چوب نی، به میتوان میرفته بکار اولیه هاي سرپناه در که

 باعث نقل، و حمل در سبکی و راحتی بر عالوه قطعات این بودن اندازه هم که کرد؛ اشاره میکردهاند، ایفا را

 از استفاده نیز تاریخ در بعد هاي دوره در .باشند داشته را شدن برچیده و برپاسازي قابلیت براحتی تا میشد

 دیده گرفته، قرار استفاده مورد قطعات این تري رسمی شکل به که صنعتی انقالب از پیش تا مدوالر قطعات

 زمانهاي در نیز میرود بکار مدوالر قطعات ایجاد بمنظور امروزه که ریاضیاي محاسبهی و تناسبات .شود می

 میشود؛ یاد مدول)( بعنوان آن از یونان کالسیک معماري در که است داشته وجود اولیه گونهاي به ابتدایی

  .بودهاند آنها بین فواصل و قطعات این دهندهی تشکیل هندسه، و ریاضی تناسبات همچنین
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 موجود مدول به شبیه ضابطهاي از آنها عناصر بین هماهنگی و ریاضی تناسبات رعایت بمنظور نیز ایران در

 یکی پیمون و مدول ضابطهی دو از« .مینامیدند ) پیمون ( را آن که میشد استفاده یونان کالسیک معماري در

 میشده گرفته بهره معماري در الزم تناسبات برقراري براي ایران، معماري در دیگري و رم و یونان معماري در

  =. » .میشود معماري در هماهنگی و نظم ایجاد باعث ضوابط این رعایت که

 که اند بوده یکسان و مشابه ابعادي داراي نیز مصري هاي ساختمان و یونانی معابد در رفته بکار سنگهاي

 سنتی هاي ساختمان در مدول از استفاده همچنین آورد؛ بحساب مدوالر قطعات از نوعی را ها آن میتوان

 که ادعاست این بر دیگر سندي ژاپن، سنتی هاي ساختمان در ” کن ” مدول از استفاده و ” شاکو ” بنام چین

 هایشان ساختمان ساخت در روش این سودمندي به گوناگون هاي مکان و ها زمان در مختلف هاي قومیت

 انجام همزمان صورت به گاهی مختلف مکانهاي در قطعات این بردن بکار .اند میکرده استفاده آن از و برده پی

 هم آجرهاي تولید .میبستند بکار را آن یونان، و ایران مثل متفاوت تمدنهاي تاریخی، برههی یک در و میشده

 وجود با ها خشت این قالب که بود قطعات مدوالر کاربرد از دیگر نوعی نیز قدیمی بناهاي ساخت در اندازه

  .است بوده یکسان و مشابه ابعادي داراي بودن، ساز دست

 مقیم هاي انگلیسی که است میالدي 17 قرن به مربوط سازي ساخته پیش تفکر جدید عصر در کلی بطور اما

 قاب این که میکردند استفاده چوبی قابهاي از آن چیدن بر و سرپناه ایجاد در سهولت و سرعت براي آمریکا،

  .گرفت قرار استفاده مورد آمریکا سازي خانه در پیشرفتهتر شکلی به بعدها ها

 اهرام شدهی تراشیده پیش سنگهاي و بناها ستونهاي میتوان .است معروف ”فریم بالون“ به ساختار نوع این

 اشاره خشت و آجر به حتی یا و آسیا و رم یونان، در معابد ستونهاي یا و یونانی عبادتگاههاي مرمرهاي یا مصر

  .دانست ساختمان شدهی سازي پیش عناصر اولین بعنوان را همگی و کرد

  غرب در صنعتی انقالب از پس مدوالر قطعات از استفاده
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 جداره

 بالفصل صورتبه ساختمانی هیچ که است هاییمحوطه دیوارهاي به مربوط سطوح جداره، از منظور

.آن نظایر و باغات دیوار نظیر نیست ملحق آن به

  راه پیاده

.گیردمی قرار مورداستفاده پیاده عبور براي منحصراً که هاییگذرگاه و هاخیابان راه، پیاده از منظور

  ساختمان ارتفاع

 یا و دارشیب بام ارتفاع متوسط تا مجاور معبر کف متوسط تراز قائم فاصله ساختمان، ارتفاع محاسبه مبناي

  است. مسطح هايبام در پناهجان نقطه باالترین

 زیرزمین کهدرصورتی و است بالمانع پارکینگ جهت استفاده شرطبه متر 40/2 تا پیلوت شدهتمام ارتفاع

 باشد، گذر از ترپایین سانتیمتر 60 تا فونداسیون سطح اینکه شرطبه متر2،60 تا اولیه ارتفاع نگردد، احداث

  است. بالمانع

 40/2 تا پیلوت شدهتمام ارتفاع شود، صادر تواما زیرزمین و پیلوت احداث جهت ساختمانی، پروانه کهدرصورتی

 اساس بر استفاده شرطبه لزوم مورد هايکشیلوله جهت به زیرزمین ارتفاع حالت این در .باشدمی بالمانع متر

  .است بالمانع ترم 60/2 شدهتمام ارتفاع و متر 3 تا پروانه

  ساختمان هايآمدگیپیش الزامات

  عمومی معابر در آمدگیپیش

  زیراست: شرح به عمومی معابر در ساختمان مجاز هايآمدگیپیش

 ،شهري توسعه هاي طرح حداکثر عمق به مالکیت، مرز خط از هاآن از بخشی یا طبقات آمدگیپیش -آ

  باشد. داشته ارتفاع متر 50/3 حداقل معبر کف ينقطه باالترین از آمدگیپیش زیرین حد کهدرصورتی
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 زیرین حد کهدرصورتی متر، 80/0 حداکثر عمق به ساختمان، حد از بام گیرباران یا سایبان آمدگیپیش -ب

 حداقل روسواره لبه از آن آمدگیپیش حد و داشته ارتفاع متر 50/3 حداقل معبر کف ينقطه باالترین از آن

  باشد. داشته افقی يفاصله متر 80/0

 مجوز اخذ به مشروط ،شود احداث فرعی معابر و هاکوچه روي بر هاساختمان بین که هوائی پل و ساباط -ت

 رعایت معبر از متر 50/3 حداقل ارتفاع کهدرصورتی و ساختمان يپروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداري از

  باشد. شده

 يلبه با متر 80/0 از بیشتر هاآن خارجی يلبه کهبرآن مشروط ساختمان به الحاقی عناصر سایر و تابلوها -ث

  باشد. داشته افقی يفاصله روسواره جدول

 ورودي راهشیب ایپله باران، آب هايلوله قرنیزها، دیوار، به چسبیده ستون نیم پنجره، کف يلبه و درگاهی -ج

 متر 10/0 از بیش نباید باشند، مجاور معبر کف از متر 50/3 از کمتر ارتفاع در که ساختمانی عناصر دیگر و

  باشند. داشته آمدگیپیش عمومی معبر در

 عالیم نصب لزوم ضمن ،شوندمی باز عمومی معبر و بیرون سمت به که هاییتصرف و هاساختمان درهاي -چ

  شوند. معبر حریم وارد متر 10/0 از بیش باز حالت در نباید احتیاط،

  مالکیت يمحدوده داخل در آمدگیپیش

  است: زیر شرح به مالکیت يمحدوده داخل در ساختمان مجاز هايآمدگیپیش

 هاآن بیرونی يلبه کهبرآن مشروط زیرین يطبقه خارجی يلبه از هاآن از بخشی یا طبقات آمدگیپیش -آ

 ارتفاع و گیرد قرار پروانه صدور مراجع سایر یا شهرداري توسط شدهاعالم مجاز اشغال سطح حدود داخل در

  باشد. متر 70/2 حداقل زمین کف ينقطه باالترین از آن زیرین حد
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 زیرین حد کهدرصورتی متر، 80/0 حداکثر عمق به ساختمان حد از بام گیرباران یا سایبان آمدگیپیش -ب

 زمین يمحدوده لبه از آن آمدگیپیش حد و داشته ارتفاع متر 70/2 حداقل زمین کف ينقطه باالترین از آن

  باشد. داشته افقی يفاصله متر 80/0 حداقل مجاور

  زیرزمین آمدگیپیش

  است. ممنوع عمومی معابر در و مالکیت يمحدوده از خارج در ساختمان زیرزمین آمدگیپیش

 شدهاعالم اشغال يمحدوده از خارج و مالکیت مرز داخل در ساختمان از بخشی عنوانبه زیرزمین آمدگیپیش

 عمران و توسعه مصوب هايطرح ضوابط با انطباق به مشروط پروانه صدور مراجع سایر یا شهرداري توسط

  است. یادشده مراجع از مجوز اخذ و شهري

  هاآمدگیپیش محدودیت

  :شودمی ممنوع یا محدود زیر موارد در است شدهاعالم مجاز مقررات این در که یهایآمدگیپیش

 طرح در کهآن مگر نیست، مجاز هابزرگراه به موسوم معابر در و متر 12 از کمتر پهناي با معابر در آمدگیپیش

 الزامات سایر رعایت ضمن ،ايمنطقه یا شهر براي مصوب شهرسازي ضوابط یا شهري عمران و توسعه

  باشد. شدهتعیین دیگر ايگونهبه ،آمدگیپیش

 يتهویه و نورگیري براي که پاسیوها)( محصور کوچک هايحیاط داخل به نباید ساختمان از قسمت هیچ 

  باشد. داشته آمدگیپیش ،شوندمی تعبیه ساختمان فضاهاي

  ساختمان ورودي فضاهاي

 فاصله آن از متر 40/1 حداقل باید اصلی، ورودي در مقابل در دیوار یا سطح اختالف هر ایپله وجود صورت در

  باشد. داشته

 با برابر مانعی بدون و آزاد سطح داراي و داشته وجود نفر چند ایستادن امکان باید ساختمان ورودي فضاي در

  باشد. متر1/×40 40/1   حداقل
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  باشد: کمتر زیر موارد از نباید شدهتمام کف از سقف زیر ارتفاع ورودي، فضاي در

 فضا. سطح درصد 50 از بیشتر در متر 1/2 حداقل  

 فضا. سطح باقی درصد 50 در محدود یا موضعی صورتبه متر 05/2 حداقل  

  هاپلهراه

 مجموع که باشد میزانی به باید پله ارتفاع است. متر 28/0 پله کف عمق اندازه حداقل ساختمان، يپلهراه در

 با معموالً مسکونی هاي ساختمان در که باشد متر 64/0 تا 63/0 بین آن ارتفاع برابر دو و پله کف اندازه

 پاگرد، شعاع یا عرض حداقل گردد. می طراحی متري سانتی 17 ارتفاع و متري سانتی 30 پله کف احتساب

 غیرسرگیر ارتفاع حداقل باشد. پله 12 باید پاگرد دو بین هايپله تعداد حداکثر .باشدمی پله عرض مساوي

   متراست. 05/2 مسیر طول تمام در هاآن پاگردهاي و هاپله

 5 ساختمانهاي در نیست. نیاز فرار پله و آسانسور به پیلوت روي چهارطبقه و پیلوت داراي ساختمانهاي در

 5 از بیش ساختمانهاي در نیست. نیاز فرار پله و آسانسور به باشد دوبلکس بصورت 5 و 4 طبقه چنانچه طبقه

  .گردد نمی منظور ساختمان تراکم جز فرار پله ساحتم همجنین ت.اس الزامی آسانسور و فرار پله طبقه

  پیاده عبور هايراهشیب

 شیبی داراي باید گیرندمی قرار تصرف واحدهاي اصلی خروج یا دسترس مسیر در که پیاده عبور هايراهشیب

 براي هاآن بودن دسترسقابل کهدرصورتی پیاده عبور هايراهشیب بقیه بیش باشند. درصد 8 از کمتر یا برابر

  باشد. بیشتر درصد 5/12 از نباید نباشد، الزامی معلول افراد

  تهویه و نورگیري

 یا عنصر تعبیه با باید موتورخانه و توقفگاه فضاي و پلکان قفسه بین ارتباط طبقه، 2 از بیش هايساختمان در

  گیرد. صورت سروصدا و دود انتقال از جلوگیري جهت ايجداکننده فضاي

  دستگرد هايمیله و هانرده ،ياندازهدست
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 احتمال از پناهجان یا اندازدست يوسیلهبه باید باشد، بیشتر متر 70/0 از هاسطح اختالف که هاییمحل در

 باید راهشیب سطح ایپله يلبه از هاراهشیب یا هاپله دارشیب هاياندازدست ارتفاع شود. ممانعت افراد سقوط

همچنین اجراي نرده به گونه باشد که کره اي به قطر  باشد. متر 10/1و فضاهاي تخت  متر 90/0 حداقل

  سانتیمتر از آن عبور نکند 11بزرگتر از 

  فضا انواع اختصاصی ضوابط

  اقامت فضاهاي

  باشند. داشته زیربنا مترمربع 50/6 حداقل باید اقامت فضاهاي

  باشد. داشته عرض متر 15/2 حداقل باید اقامت فضاي

  باشد. متر 40/2 باید اقامت فضاي ارتفاع حداقل

 از که اقامت فضاهاي در ايسازه عناصر سایر و هاکانال و هالوله تیرها، درها، چارچوب زیر آزاد ارتفاع حداقل

  باشد. کمتر متر 05/2 از نباید ،گیردمی صورت عبور هاآن زیر

 باید آن پایین و باال قسمت ارتفاع فضا، آن از بخشی عنوانبه اقامتی فضاي در طبقه میان يتعبیه صورت در

  باشد. متر 4/2 و 1/2 حداقل ترتیب به

  تهویه و نورگیري

 دریک تنها هاپنجره آنکه مگر است، کف سطح هشتمیک حداقل الزامی يشیشه سطح اقامت، فضاهاي در

 که باشد، متر 50/4 از بیش موردنظر فضاي در مقابل دیوار با دیوار آن يفاصله و باشد شدهتعبیه فضا دیوار

  بود. خواهدمیالزا کف سطح هفتمیک صورت این در

 آشپزخانه و اقامت فضاي در چند هر باشد. می طبیعی نور آپارتمانی و مسکونی واحدهاي در نورگیري اولویت

  است. الزامی طبیعی نور تعبیه
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 متر 10/2 زیر ارتفاع در ،دارشیب سقف نورگیر از غیر ،هاپنجره باالیی يلبه کهدرصورتی اقامت فضاهاي در

 دریک نیز هادریچه تمام آنکه مگر است، کف سطح ششمیک شفاف يشیشه الزامی سطح باشد، قرارگرفته

 شیشه، الزامی سطح صورت این در باشد، متر 50/4 از بیش مقابل دیوار از آن يفاصله و باشد شدهتعبیه دیوار

  است. فضا کف پنجمیک

  سقف از نورگیري با اقامت فضاهاي الزامات

 سطح کمبود الزامی سطح به نسبت که موجود اقامت فضاهاي اساسی تعمیر ایاستفاده نوع تغییر هنگام در

  شود. تأمین سقفی نورگیر طریق از تواندمی الزامی سطح از درصد 50 حداکثر تا دارند، پنجره

  چندمنظوره اقامتی فضاهاي و هااتاق

 زیربنا مترمربع 50/14 حداقل باید ،گیرندمی قرار مورداستفاده غذا صرف هم و اقامت براي هم که فضاهایی

  باشند. داشته

  باشد. مترمربع 00/20 حداقل زیربناي داراي باید وپزپخت و غذا صرف اقامت، براي مورداستفاده فضاهاي

  اشتغال فضاهاي

 سطح تمام در باید حداقل نیا باشند. داشته سقف تا کف از آزاد ارتفاع متر 40/2 حداقل باید اشتغال فضاهاي

  باشد. کمتر متر 05/2 از نباید آن قسمت ترینکوتاه ارتفاع ،دارشیب سقف در شود. رعایت الزامی

  است. کف سطح هشتمیک اشتغال فضاهاي در شیشه سطوح حداقل

  هاآشپزخانه و پخت فضاهاي

 اصلی دیوارهاي مابین آشپزخانه ابعاد حداقل و مترمربع 5/5 هاقفسه زیر سطوح شامل ،هاآن سطح حداقل

 براي آزاد صورتبه و بنديقفسه از خارج مترمربع، 75/2 حداقل برابر سطحی آشپزخانه هر در است. متر 80/1

  شود. حفظ کار فضاي
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 که ها،آن مانند و گذر نور سـطوح بازشـوها، ها،کف ها،سقف دیوارها، از اعم ساختمان، پیرامونی سطوح تمام

 ساختمان داخل شدهکنترل فضاي بـا دیگـر طـرف از و نـشده، کنتـرل فـضاي یا خارج فضاي با طرفازیک

 پوستۀ زیرا نیست، یکی ساختمان کالبدي پوسته با الزاماً  موارد تمام در خارجی پوستۀ هستند. ارتباط در

 شامل همچنـین سـاختمان خارجی پوستۀ باشد. نیز نشده کنترل فضاهاي دربرگیرنده است ممکن کالبـدي

 مصرف در جویی صرفه جهت پوسته این هستند. زمین و خاك مجاور خود، خارجی وجه در که، است عناصري

 و دیوارها هاي بخش در ترتیب به ساختمان در انرژي اتالف باشد. داشته را الزم کاري عایق باید حتما انرژي

گیرد. قرار توجه مورد بایستی که باشد می زمین مجاور خاك و حرارتی هاي پل ها، بازشو ساختمان، بام

  کالبدي پوستۀ 

 و خارج فضاي با طرفازیک که ها،آن مانند و بازشو کف، سقف، دیوار، از اعم ساختمان، پیرامونی سطوح تمام

هستند. ارتباط در نشده کنترل فضاي یا شدهکنترل فضاي با دیگر طرف از

 حرارت هدایت ضریب

 گذرد،می پایدار، حالت در متر، یک ضخامت به همگن عنصري مترمربع یک از ثانیه یک در که حرارتی مقدار

اسـت. کلـوین درجه یک برابر عنصر طرفین سطح دو دماي اختالف که درزمانی

است.  حرارت هدایت ضریب واحد

 )حرارت (عایق عایق

 مواردي، در دهد. کـاهش مـؤثر طوربه دیگر محیطی به محیطی از را گرما انتقال که مرکبی سیستم یا مصالح

 داشته صدابندي باربري، مانند نیز دیگـري کاربردهـاي حرارت، انتقال کاهش بر عالوه تواند،می حرارت عایق

 تواندمی نیز هوا ویژه، شرایط تحت رود. کـارمی بـه حـرارت عـایق معـادل »عایق« کلمه مبحث، این در باشد.

 ضـریب داراي کـه شودمی اطالق عایقی به ساختمان در استفادهقابل حرارت عایق شود. محسوب حرارت عایق

باشد. 5/0  از بیشتر یا مساوي حرارتی مقاومت و 065/0  مساوي یا کمتر حرارت هدایت
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 حرارتی مقاومت

 مجموع با مساوي چندالیه از متشکل جدار حرارتی مقاومت آن. حرارتی هدایت ضریب به الیه ضخامت نسبت

هاست.الیه از یک هر هايمقاومت

 است. حرارتی ازنظر پوسـته کـل یا پوسته از چندالیه یا یک بودن عایق قابلیت کنندهمشخص حرارتی مقاومت

  است.  آن واحد و شودمی نمایانده  با حرارتی مقاومت

  انرژي مصرف در جوییصرفه میزان ازنظر هاساختمان بنديگروه

انرژي؛ مصرف در زیاد جوییصرفه به ملزم هايساختمان :1 گروه 

انرژي؛ مصرف در متوسط جوییصرفه به ملزم هايساختمان :2 گروه 

انرژي؛ مصرف در کم جوییصرفه به ملزم هايساختمان :3 گروه 

 انرژي. مصرف در جوییصرفه به نیاز بدون هايساختمان :4 گروه 

 خورشیدي انرژي از مناسب گیريبهره امکان داراي ساختمانی

 سرمایی غالب نیاز داراي کـه، شودمی شناخته خورشیدي انرژي از مناسب گیريبهره امکان داراي ساختمانی

 مفید زیربناي نهمیک از بیش غربی جنوب تا شرقی جنوب جهت در آن گذر نور جدارهاي مساحت نباشد،

 افق به نسبت درجه 25 از کمتر ايزاویه با ساختمان بـه خورشید نور تابش موانع همچنین و باشد، ساختمان

  .شود دیده

 خورشیدي انرژي از گیريبهره در محـدودیت داراي ساختمان باشـد، فوق شرایط از یکی فاقد که ساختمانی

شود.می شناخته

  غیرمسکونی هايساختمان از استفاده نحوه بنديگونه

گردد:می تقسیم گونه دو به استفاده، نحوه ازنظر غیرمسکونی، هايساختمان
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 ما که باشدمی اقلیم این هايساختمان دیگر هايمشخصه از زیرزمینی هايآب سطح بودن باال و زیاد رطوبت

  باشیم.می آن شاهد گیالن بومی معماري در

 محیط ازحدبیش رطوبت با مبارزه و کوران ایجاد مرطوب و معتدل نواحی هايساختمان در مسئله ترینمهم

  کرد: بررسی توانمی صورت دو به را هاگشودگی این .شوندمی تعبیه کوران ایجاد هدف به هاگشودگی است.

  راستاهم ضلع دو در .2 هم روبروي و متفاوت ضلع دو در .1

 یک در زمین کف نزدیکی تا دارشیب سقف باد، توسط ساختمان داخل به باران پاشش از جلوگیري منظوربه

  یابد.می ادامه دارد قرار باد سمت در که بنا طرف دو یا

 در و قرارگرفته زمین از باالتر آن سطح بنا، داخل به زمین سطح از رطوبت نفوذ از ممانعت منظوربه همچنین

 شدن استفادهقابل و خشک سبب و شده هوا تهویه و رطوبت تبخیر موجب هوا جریان زمین و کف بین فضاي

  شود.می ساختمان کف

 را ایوان وجود .داردمی عرضه خاص جایگاهی اقلیم این هايخانه در ویژه عنصر یک عنوانبه ایوان وجود

 ایجاد زیاد رطوبت با مقابله يدنباله در که دانست مناطق این در زمین از بنا گرفتن ارتفاع ادامه توانمی

 است عنصري و بوده کشور) (شمال ایران مرطوب و معتدل ناحیه هايخانه برونگرایی از بیانی ایوان گردد.می

 زده بیرون سقف زیر در اینکه واسطهبه و باشدمی اقلیم این مردم از بسیاري هايفعالیت انجام مکان که

 که هاستاتاق چون داخلی فضاهاي دهندهارتباط و بوده امان در نیز باران نفوذ از شودمی واقع شیروانی

  .باشدنمی خانگی فضاهاي از دیگر اينقطه به رفتن و حیاط به ورود به نیازي باوجودآن

  ساختمان شکل

 صلیبی حتی و آزاد اشکال از توانمی و ندارد وجود ساختمان شکل در محدودیتی گونههیچ مناطق این در

 کشیده افقی مقطع با و یابد گسترش غربی – شرقی جهت در هاساختمان شود.می توصیه فقط و کرد استفاده

  شوند. طراحی کباری و
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  تهویه

 توصیه بنابراین، بناست. داخل در آسایش عوامل ترینمهم از یکی هوا جریان تداوم برقراري اقلیم، این در 

 هوا عبور هايداالن ایجاد و هم مقابل بازشوهاي تعبیه با و محلی مفید بادهاي از استفاده بیشترین با شودمی

 دو بین باز فضاي ایجاد نیز و ساختمان دو بین باز فضاي ایجاد نیز و ساختمان مختلف هايبخش حدفاصل در

  شود.می فراهم امکان این مجاور، ساختمان

  بازشوها سطح

 هايایوان و بلند هايسقف زیاد، نسبتاً سطوح با بازشوها طراحی هوا، جریان از استفاده علت به مناطق، این در 

  شود.می توصیه ساختمان، اطراف در عریض

  سطوح رنگ

 این در زیاد بارندگی دلیل به اما ندارد، وجود اقلیم این در بنا خارجی سطوح رنگ در محدودیتی گونههیچ 

  شوند. طرحی تند) شیب( دارشیب هابام بایستمی مناطق،

 فضاها این شوند.می طراحی هاآن اطراف در ايسرپوشیده و عریض هايبالکن باران، از هااتاق حفاظت منظوربه

 کشاورزي محصوالت نگهداري براي نیز مواقعی در و استراحت و کار براي سال هايماه از بسیاري در

  گیرند.می قرار مورداستفاده

  مصالح

 ایستایی هستند. دارشیب هايسقف پوشش دهندهتشکیل اصلی عناصر برنج هايساقه معموالً مناطق این در

 با آن نهایی پوشش و شودمی استفاده نیز هابدنه در آن از که گرددمی تأمین چوبی اسکلتی توسط ساختمان

 هايساختمان کنار در نیز سفال و خشت سنگ، همچون دیگري مصالح از و شودمی اندودگل و است خشت

  است. شدهاستفاده چوبی تماماً
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  سرد اقلیم بر طراحی هايتوصیه

 دورتادور هاقسمت سایر و بوده مرکزي حیاط داراي ایران فالت مرکزي نواحی مانند سرد اقلیم در سنتی بناهاي

 است سرد بسیار یا و سرد کوهستانی مناطق ،سال روزهاي بیشتر در کهازآنجایی .شوندمی چیده حیاط این

 نواحی از ترکوچک قدري مناطق این در هاحیاط ابعاد لذا .پذیردمی انجام هااتاق در روزمره هايفعالیت اکثر

 مضاعف صورتبه هاپنجره تمام زمستان سرماي از هااتاق محافظت براي است. ایران مرکزي فالت

 جبهه .شودمی باز خارج سمت به دیگري و اتاق داخلروبه داخلی پنجرة که پنجره دو از یعنی ،اندشدهساخته

 زیاد سرماي علت به شود.می گرفته کار به کمتر تابستان فصل بودن معتدل و کوتاه دلیل به ساختمان جنوبی

 یا و پنجره شمالی، هايجبهه در خورشید نور هدایت منظوربه ولی باشدمین ضروري مسکن در هوا جریان

 تا 1 اندازهبه سرد اقلیم بناهاي حیاط کف بودن پائین .شود بنا وارد بیشتري نور تا دارند قرار بزرگ هايارسی

 در واقع انبارآب یا حیاط باغچه بر را هاجوي و نهرها در جاري آب بتوان تا است روهاپیاده سطح از متر 1٫5

 حرارتی تبادل از مانع کرده، احاطه را بنا اطراف حرارتی عایق مانند زمین دیگر، سوي از و نمود سوار زیرزمین

  .شودمی ساختمان درون حرارت حفظ باعث و آن پیرامون محیط و بنا بین

 تماس سطح افزایش با چراکه نمود اجتناب بنا داخل بزرگ فضاهاي و هااتاق ایجاد از باید سرد، نواحی در

 هااتاق سقف مناطق این در بنابراین .بود خواهد مشکل وسیع فضاي این کردن گرم بیرونی، سرد فضاي با هاآن

 سطح و یابد کاهش اتاق حجم تا گیرندمی نظر در اقلیمی هايحوزه سایر در مشابه يهااتاق از تر پائین را

 این در هاراسته طاق و مهم يهااتاق و تاالرها در سقف کم ارتفاع .گردد حداقل بنا حجم به نسبت خارجی

 و کوچک بازشوهاي از بنا خارج و داخل بین حرارتی تبادل از جلوگیري براي همچنین و است مشهور مناطق

 محیط و بنا داخلی فضاي بین حرارتی تبادل از خود نوبهبه نیز دیوارها زیاد قطر .کنندمی استفاده کم تعداد به

  .کندمی جلوگیري ساختمان بیرونی

 با یزیرزمین داراي اغلب مناطق، این هايخانه خزر، دریاي جنوبی سواحل مرطوب و معتدل مناطق برخالف

 آسایش و سکونت براي تابستان در ،آن هواي خنکی علت به که هستند نشین زمستان پائین در کوتاه سقف

  .رودمی کار به خانه ساکنان
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  ساختمان شکل

 اثر کاهش موجب که مکعب به نزدیک حجم و مربع پالن با متراکم و فشرده ساختمانی اشکال اقلیم این در

  است. ترمناسب شود،می ساختمان بادبر

  تهویه

 هواي طبیعی کنترل امکان مناسب، ساختمانی مصالح انتخاب یا طبیعی تهویه از استفاده با مناطق این در

 ورود باید هوا، کم رطوبت و شدید سرماي دلیل به زمستان، سرد هايماه در اما دارد، وجود ساختمان داخل

 روي تعرق از جلوگیري زمستان، فصل در عمده مسائل از یکی رساند. ممکن حداقل به را داخل به خارج هواي

 کنترل بدون ورود زیرا کرد، جلوگیري تعرق ایجاد از تواننمی طبیعی تهویه از استفاده با است. داخلی سطوح

 به همچنین، شود.می (سوز) کنندهناراحت و سرد هواي افتادن جریان به باعث ساختمان داخل به خارج هواي

 خارش و سوزش باعث است ممکن که یابدمی کاهش داخل هواي رطوبت وارده، هواي رطوبت بودن کم علت

 آب بخار که است هاییقسمت در برقی هايهواکش نصب تعرق، از جلوگیري راه بهترین پس شود. بدن پوست

  )آشپزخانه (مانند شودمی تولید

  سطوح بافت و رنگ

 پوشش در و رساند ممکن حداقل به پوشش مورد حجم برابر در را خارجی سطح بایستمی سرد اقلیم در

  کرد. استفاده تیره هايرنگ و خشن بافت از نیز ساختمان خارجی سطوح

  بازشوها سطوح

 تعداد که هاپنجره در جداره چند هايشیشه از استفاده و ممکن حداقل به بازشو سطوح مساحت کاهش

  شود.می توصیه یابد، افزایش سرما شدت افزایش با متناسب هاجداره

  بام شکل


