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Nowadays, countries are required to develop architectural plans by using vernacular and 
climatic architectures so that they can provide comfort to residents, in addition to, protect them 
from adverse climate factors such as wind, cold, and extreme heat. Vernacular architecture 
in both Nepal and Iran is seen as a precious model of climate adaptive design. The cold and 
mountainous climate of these two countries has created special conditions for residents. The 
purpose of the present study is to record the climatic design patterns of the two countries and 
to compare them in order to present new approaches derived from the vernacular architecture. 
From this point of view, the present study provides a great help to researchers and designers 
in this field. Moreover, this study is derived from library, documentary and statistical sources in 
an analytical and research method and finally, the conclusion is comparative to the promotional 
approach and to the practical goals. The results were obtained after collecting, recording, 
and adjusting the climate design patterns of the two countries. Finally, Nepal’s vernacular 
architectural solutions, which were in line with vernacular and climatic architecture, were 
presented to guide the vernacular architecture of Iran for the benefit of residents. It is hoped 
that by using these solutions, a step forward will be taken in protecting the environment and 
saving energy.
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  چکيده

دهند ای انجام میگونه بهرا زمینه معماری  های خود درریزیامروزه کشورها برنامه
بومی و اقلیمی بتوانند عالوه بر آنکه ساکنین خود را از عوامل تا به کمک معماری 

به کمک طراحی  ،اقلیمی نامطلوب مثل باد، سرما و گرمای شدید محافظت کنند
به ارمغان بیاورند. معماری بومی هر دو کشور نپال و  آنهامناسب آسایش را برای 

اقلیم  .روده شمار میعنوان الگویی گرانقدر از طراحی منطبق با اقلیم بایران به
ای را برای ساکنین ایجاد کرده است. سرد و کوهستانی این دو کشور شرایط ویژه

ثبت الگوهای طراحی اقلیمی دو کشور و مقایسه تطبیقی حاضر، هدف از پژوهش 
ه راهکارهای نوین برگرفته از معماری بومی است. از این یمنظور ارااین دو الگو به

کند. ک شایانی به پژوهشگران و طراحان این حوزه میحاضر کم پژوهشمنظر 
ای، اسنادی و آماری، به روش تحلیلی و این پژوهش برگرفته از منابع کتابخانه

گیری تطبیقی، با رویکرد ترویجی و با اهداف کاربردی نهایت نتیجه پژوهشی و در
نتایج آوری و ثبت و تطبیق الگوهای طراحی اقلیمی دو کشور است. پس از جمع
بومی نپال که منطبق با معماری بومی  ینهایت راهکارهای معمار  حاصل شد. در

گشای معماری بومی ایران در جهت حصول آسایش منظور راهو اقلیمی بود به
زیست و ه شد. امید است با استفاده از این راهکارها، در حفظ محیطیساکنین ارا

  رداشته شود.جلو ب به جویی در مصرف انرژی گامی روصرفه
 نپال، یران، ااقلیم سرد و خشک، معماری بومی، طراحی اقلیمی :هاهواژ کلید
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  مقدمه
معماری همساز با طبیعت علمی است که با شناخت محیط و 

شناسانه انسان عصر مادی و زیباییاحترام به طبیعت، نیازهای 
سازد و آرامش و شکوه را برای او به ارمغان خویش را برطرف می

این سبک معماری که برگرفته از طبیعت است و در عین  .]1[آوردمی
براساس نیازهای ساکنین و ، کندبرداری خللی در آن ایجاد نمیبهره

براساس  .]2 ,3[گرفته است و اقلیمی شکل یاهای منطقهمحدودیت
بیان کرد که بخش اعظمی از تفاوت در معماری  توانیاین دیدگاه م
مختلف در جهان ناشی از اقلیم و شرایط  هاییستگاهو شهرسازی ز

طبیعی و فرهنگی آنها است. از دیرباز تا به امروز طراحان، اقلیم و 
 اندهوا را مبنای حیات بشری و آسایش انسانی در نظر گرفته و آب

شده است. طراحی اقلیمی،  فتهر و فرم و زیبایی فضاها نیز از آن بر گ

برگرفته از برخی اصول در طراحی فضا توسط شهرسازان و معماران 
نظر آسایش  تواند منجر به طراحی فضاهای بهینه ازاست که می
  .]4[جویی در مصرف انرژی شودانسانی و صرفه

در خصوص اقلیم گرم و  شده در ایران عمدتاً های انجامپژوهش
های اقلیم سرد و کوهستانی پژوهشدر مورد و  اندخشک بوده

با اهداف تعمیق دانش در این بنابراین شده است.  معدودی انجام
به مطالعه حاضر ، پژوهش المللیینحوزه و استفاده از تجربیات ب

مشابه  یاتطبیقی معماری منطقه سرد و کوهستانی ایران با منطقه
. کشور نپال با دارابودن معماری بومی غنی و غلبه پردازدیدر نپال م

  مناسبی برای این امر است. یااقلیم سرد و کوهستانی، نمونه
معماری و شهرسازی بومی و سنتی ایران و نپال، متناسب با اقلیم 

ولی امروزه  ،]5 ,6[و پاسخگوی نیازهای آسایش ساکنین بوده است
واسطه ظهور مدرنیسم و توجه صرف به مقوله  رد بهتمام این موا
 برایگرفتن از انواع تجهیزات مکانیکی و الکتریکی زیبایی و بهره

شده  سرمایش و گرمایش در این مهم به دست فراموشی سپرده
اند و شده تدریج ناپدیدهای سنتی بهدرنتیجه ساختمان .]7 ,8[است

فراموشی است. این مورد لزوم دانش طراحی مربوط به آنها در حال 
ناپذیری نگارش و مستندسازی این اطالعات را نشان اجتناب
  .دهدمی

ایران دارای مناطق اقلیمی متفاوت و شرایط آب و هوایی متغیر در 
مختلف، با درنظرگرفتن  یهافصول مختلف سال است. در پژوهش

فاوت دسته اقلیمی مت ١٠تا  ٤شناسی، بین های متفاوت اقلیمروش
بندی این پژوهش، تقسیم .]9-12[است یشنهاد شدهبرای ایران پ

بندی کوپن که همان تقسیم حسن گنجیاقلیمی ایران توسط دکتر 
بر این اساس ایران  .]13[است را مبنای مطالعات خود قرار داده است

به چهار اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر)، سرد 
و خشک (فالت مرکزی) و گرم و مرطوب (کوهستان غربی)، گرم 
  ).۱(شکل  شودی(سواحل جنوبی) تقسیم م

 شده است. در بندی اقلیمی انجامدر مورد نپال نیز دو نوع طبقه
زمستان خشک و تابستان داغ،  چهار اقلیم گرم با یگرگ -روش کوپر
زمستان  زمستان خشک و تابستان گرم، اقلیم برفی با اقلیم گرم با
. ]14[است شدهیی بستان خنک و اقلیم توندرا شناساخشک و تا

معتدل، سرد و و گرمسیری، گرم نیز چهار اقلیم نیمه ]15[ستار ش
کوهستانی را برای نپال پیشنهاد داده است. از مقایسه 

دریافت نپال  توانیایران م هاییبندفوق با دسته هاییبنددسته
با اقلیم سرد ایران دارد،  ییهادر دو اقلیم سرد و کوهستانی شباهت

بندی اقلیمی شناسی اقلیمی در بررسی پهنهکه روش گونه آنجا اما از
یک  یهاها و تفاوتمشابهتبنابراین ایران و نپال یکسان نیست، 

  .صورت مجزا بررسی شودبا پهنه سرد ایران به یداز دو پهنه نپال، با
حاکی ، ١جدول ر های اقلیمی مندرج دنتایج حاصل از تطبیق ویژگی

بنابراین ، استپوشانی کافی این دو اقلیم با اقلیم سرد ایران از هم
حاضر، اقلیم سرد ایران و سرد و پژوهش توان در بررسی تطبیقی می

  داد. کوهستانی نپال را در تطابق با یکدیگر قرار
  



 ۱۵۹ و نپال رانیا یکوهستان وسرد  میدر اقل هاستگاهیز یمیاقل یطراح یالگوها یقیتطب یبررس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Urban Design Discourse                                                                                                                                                              Volume 1, Issue 2, Spring 2020 

 ]19 ,62-64[بندی تطبیقی اقلیمی ایران و نپالدسته) ١جدول 
اقلیم کوهستانی نپال اقلیم سرد نپال  اقلیم سرد ایران اقلیمیفاکتورهای 

متوسط دمای 
  زمستان

زیر صفردرجه  C٥°زیر   سرمای شدید
  گرادسانتی

متوسط دمای 
  تابستان

  ١٠-C١٥°  C٢٠°  هوای معتدل

  میزان بارش
بارش سنگین برف 

  و باران
متر میلی١٥٠

  باران
  متر برفمیلی٢٥-٥٠

  متر٣٣٠٠-٥٠٠٠ متر٢١٠٠-٣٣٠٠  ترم٢٠٠٠-٥٦٨٠ارتفاع از سطح دریا

ترین سکونتمرتفع
روستای باب زنگی 

  متر)٣٢٥٠(
-  

بازار روستای نامچه
  متر)٣٥٠٠(

  
هایی با سرمای زمستان شاملویژگی آب و هوایی این دو اقلیم 

هایی معتدل، بارش سنگین برف، رطوبت اندک هوا، شدید و تابستان
روز، نوسانات اختالف بسیار زیاد درجه حرارت هوا در طول شبانه

روز خصوصًا در نواحی کوهستانی، تابش شدید دمایی در طول شبانه
شدید آفتاب در طول تابستان و تابش بسیار کم در طول زمستان، 

هایی مدت و همچنین زمینهایی سرد و سخت و طوالنیزمستان
  .]16 ,17[است پوشیده از برف در مدتی اندک از فصل بهار

  

 
  بندی اقلیمی ایرانتقسیم) ۱شکل 

  
یک از  حسب تجربه، اثرات هر گذشته بر معماران و شهرسازان در

شناختند و سعی در استفاده بهینه از عوامل اقلیمی مختلف را می
حصول شرایط منطبق با آسایش حرارتی و  منظوربهاین عوامل 

ردپایی از این موضوع در متون  .]18[اندکاهش اثرات نامطلوب کرده
مثال فارابی دانشمند ایرانی در  عنوانبازمانده نیز وجود دارد. به

این عقیده است که زندگی مردم در هر منطقه تحت  مشا بر فلسفه
قرار هوا، زمین، عوامل جغرافیایی و اقلیم آن  و تاثیر وضعیت آب

  .]19[دارد
امروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت 

 طور مستقیم موردهایی که بهخصوص آنها بهکلیه ساختمان
 .]20[شده است گیرند ثابتقرار می استفاده انسان و موجودات زنده

ایجاد شرایط مناسب اقلیمی که شامل مصونیت از آفتاب و باد و 
نیازهای جسمانی انسان  ءهای جوی و سرما و گرما است، جز بارش

، در طیف نیازهای اولیه مازلواست و براساس جدول نیازهای انسانی 
ه شرایط مناسب بنابراین توجه ب .]21[گیردو اساسی انسان قرار می

وری آسایش اقلیمی از عوامل بسیار مهم در افزایش مطلوبیت و بهره
  .]22[فضاهای معماری و شهری است

ل اقلیمی در طراحی، یکی از وجوه مهم در یعالوه توجه به مسا به
هماهنگی  که نحوی به ،]23[پایدارسازی معماری و شهرسازی است

 صورتی در .]24[با اقلیم و سایت از اصول الزم برای پایداری بنا هستند
استفاده اقدام به  بدون شناخت اصول معماری همساز با اقلیم، که

توجه  .]25[از آنها در معماری امروز شود پیشرفتی حاصل نخواهد شد
گیری به خصوصیات اقلیمی و تاثیری که این خصوصیات در شکل

تر ایجاد شرایط محیطی سالم شاملگذارند از دو جهت ن میساختما
واسطه تغییرات ایجاد فضایی متنوع و دلپذیرتر به و همچنین و بهتر

ز اهمیت یروزانه و فصلی نور، تغییرات حرارت و جریان هوا حا
واسطه انتظام پالن و  ها بههمچنین این ساختمان. ]20[است
پذیری فضاهای عملکردی انصافهای فیزیکی و مکانی ویژگی

شرایط محیطی اینگونه  .]26[رندبیشتری نسبت به تابش خورشید دا
تنوع و تغییر روزانه و فصلی نور،  و تر و بهتر استها سالمساختمان

ها فضای متنوع و دلپذیر ایجاد حرارت و جریان هوا در این ساختمان
  کنند.می

بومی ایران  هاییستگاهدر ز درباره شرایط آسایش اقلیمی و تاثیر آن
 لوک هووارداست. تحقیقات  شده و جهان تحقیقات فراوانی انجام

در لندن پیشگام تحقیقات درباره تاثیر متقابل  ۱۳۸۳در سال 
میالدی تحقیقات در این  ۶۰بعد از دهه  .]27[معماری و اقلیم شد

 تبه تحقیقا توانیزمینه رشد چشمگیری پیدا کرد که از آن جمله م
  اشاره کرد. ]29-31[و دیگر مطالعات ]28[جیوونی ،]16[داند

از توجه به بستر و اقلیم  ناشیبررسی معماری در سایر نقاط جهان 
، سئول و آنتالیا در ایاالت متحدهنگتن یمثال در واش عنوانبه .است
ها به ساختمان یعلت وجود اقلیم معتدل و مرطوب پراکندگبه

از نور جنوب  یریگنحوی است که منجر به وزش بادهای سرد و بهره
خواهد شد. در شهر ریچموند نیز با توجه به اقلیم معتدل این شهر 

غربی برای جذب حداکثری نور و  -دهی خطی در محور شرقیسامان
ژاپن نیز در گاتا شده است. در شهر نی ایجاد نسیم سرد در نظر گرفته

ها ساختمان یدها توجه به اقلیم استوایی و مرطوب آن سازمانب
  .]32[برای جذب نور خورشید و استفاده از نسیم مطلوب و سرد است

مقایسه بین راهکارهای طراحی معماری پایدار در گیالن و ژاپن نیز 
حاکی از اهمیت اقلیم در طراحی معماری است. نکته حایز اهمیت 

توجه به عامل انسانی و خصوصیات او  در معماری این دو منطقه
یری از عناصر معماری بومی گبهرهاست. همچنین در این مناطق به 

  .]33[و سنتی دو منطقه نیز توجه شده است
ای از کره زمین است معادل ناحیهاقلیم در فرهنگ لغت معین، واژه 

هوا و اوضاع طبیعی از قطعات دیگر ممتاز  و که از حیث آب
عبارت است از اقلیم المللی هواشناسی نیز در فرهنگ بین .]34[باشد

تغییر مجموعه شرایط جوی که به وضعیت کیفیت و تکامل وضع 
شباهت در عناصر آب و  .]35[هوای منطقه معینی مشخص شود
آورد شناسی اقلیمی را به وجود میهوایی چند مکان مختلف، گونه

آن، امروزه روش متفاوت  هاییبنددسته یهادر میان روش که
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   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                یشهر  یگفتمان طراح

طبق روش کوپن . ]36 ,14[ها کاربرد داردروشکوپن بیشتر از سایر 
روابط بین اقلیم و توزیع رویش گیاهی، میانگین ماهیانه و سالیانه 

ید اکثر محققین یگرفته و مورد تا توجه قرار دما و بارندگی مورد
جهان به پنج دسته اقلیمی  ،است. بر مبنای روش اقلیمی کوپن

گرم و مرطوب، بارانی استوایی، خشک یا گرم و خشک،  شامل
شده  تقسیم یخشک، معتدل، سرد و کوهستانی و قطبنیمه
  .]37[است

  

  هامواد و روش
با توجه به شرایط سخت زیست در مناطق سرد بحث و تحقیق در 

و شکل مراکز شهر در نواحی سرد ضروری و مفید  شناسییختمورد ر
معاصر در خصوص  یهابخش اعظمی از پژوهش که یحال است. در

 اندکی یهااقلیم گرم و خشک بوده و در خصوص این اقلیم پژوهش
برای بررسی بهتر موضوع پس از بنابراین  .]7 ,38[انجام شده است

تطبیقی  یهاو بررسی اسناد و آمار، نمونه یامطالعه منابع کتابخانه
گیری از منابع ها با بهرههآوری دادجمعمورد ارزیابی قرار گرفتند. 

شده است. بررسی و تطبیق  ای، اسنادی و آماری انجامکتابخانه
 ۲جدول  یهابه روش تحلیلی و پژوهشی براساس شاخص هایافته
گیری به روش تطبیقی، با رویکرد ترویجی و با نهایت نتیجه و در

  شده است. اهداف کاربردی انجام
  

  های مورد بررسی در معماری بومی ایران و نپالشاخص )۲جدول 
  معماری بومی

  مصالح
  پی
  دیوار
  اندود
  سقف
  عایق

  چیدمان
  نوع پالن

  جهت چیدمان
  ابعاد نسبی اتاق 

  ارتفاع اتاق
  فرم شهری
  غرم بنا

  تعداد طبقات
  جهت قرارگیری

  جهت امتداد دیوار
  گودال باغچه

  حیاط مرکزی یا محصور
  ایوان و تراس
  نوع سقف

  الگوی سکونت
  تراکم بناهای شهری و روستایی

  محل بناهای شهر و روستا
  میزان پوشش بناها نسبت به هم
  ابعاد فضای شهری و روستایی

  شکل ساختاری روستا

به بررسی و ثبت الگوهای اقلیمی  توانیجمله اهداف پژوهش م از
در معماری بومی ایران و نپال در اقلیم سرد و کوهستانی و همچنین 

ه الگوهای جدید طراحی اقلیمی مناسب ایران با درنظرگرفتن یارا
االت زیر در این پژوهش ئوتجربیات نپال اشاره کرد. بر این اساس س

  :شوندیمطرح م
ی ایران و نپال در اقلیم سرد و الگوهای اقلیمی در معماری بوم -۱

  .کوهستانی چه هستند؟
با تطبیق نتایج الگوها، چه راهکارهای جدیدی برای اقلیم سرد و  -۲

  .؟شودیکوهستانی ایران پیشنهاد م
  

  هایافته
 هایینزم یریگدر این قسمت تراکم شهری و روستایی، فرم و جهت

شهری، الگوی پالن و چیدمان و همچنین مصالح مصرفی در دو 
  اند.اقلیم سرد ایران و نپال مقایسه شده

  الگوی سکونت
منظور بافت شهری حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی در هر دو کشور به

گرفته است. در این بخش به مقایسه  مقابله با سرمای شدید شکل
بنای شهر و روستا، میزان تراکم بناهای شهری و روستایی، محل 

ابعاد فضای شهری و روستایی و شکل  ،پوشش بناها نسبت به هم
  .شودیساختاری روستا در دو بستر پرداخته م

ها در اقلیم سرد ویژگی مشترک طراحی شهری و تراکم ساختمان
  ).٢(شکل  ها استاین دو کشور، فشردگی و تراکم باالی ساختمان

  

  
در فضای شهری و روستایی دو کشور ایران و نپال؛ سمت تراکم ابنیه  )٢شکل 

راست: روستای ملحمدره استان همدان؛ سمت چپ: روستایی در ایالت هولمای 
  نپال

  

جلوگیری از اتالف حرارت و کوران هوا و همچنین باد  برایدر ایران 
 ساخته سرد زمستانی، ابنیه شهری و روستایی متراکم و فشرده

در نپال نیز به همین دلیل بناها فشرده یا در . ]16 ,39 ,04[اندشده
مناطق سردسیر بسیار فشرده، نزدیک به هم و دارای یک یا چند 

تجربیات نپال  رسدی. به نظر م]6[هستندحیاط و ورودی مشترک 
منظور جلوگیری از اتالف حرارت و کوران هوا و جلوگیری از باد به

بنابراین در مناطق  ،تری بوده استسرد زمستانی، الگوی موفق
که  نحوی سرداقلیم، باید با افزایش تراکم شهری و روستایی، به

های یک یا چند حیاط محصور و ورودی و با هایی نزدیک به همخانه
کوران هوا و نفوذ باد سرد  ،، از اتالف حرارتداشته باشند مشترک

  زمستانی به فضاهای سکونت جلوگیری کرد.
ماندن از خطر سیل، هوای سرد، سنگین در امان منظورهر دو کشور به

و ساکن شبانه در انتهای دره و همچنین سایه و سرمای دامنه 
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 های زیستی خود را بناها، مجموعهشمالی کوه، در دامنه جنوبی کوه
گیری و عدم دسترسی به رود در باالی کوه اند. شدت باد و برفکرده

 برای سکونت باشند یتر بها گزینه مناسسبب شده است که دامنه
  .]41 ,42[) ٣(شکل 

  

 
ها؛ سمت راست: روستای بالنگان بنای شهر و روستا در دامنه کوه) ۳شکل 

  کرمانشاه؛ سمت چپ: روستای باراگا در نپال

  
الگوی طراحی اقلیمی هر دو کشور در جلوگیری از اتالف حرارت و 

 یاگونهبه ،استکوران هوا و جلوگیری از باد سرد زمستانی، یکسان 
و  بناها در مجموعه شهری و روستایی هم در ایران یدهکه سازمان
 دهندکامل از موارد مذکور پوشش می طوریکدیگر را به هم در نپال

  .]6 ,43[) ٤(شکل 
کردن نفوذ جریان باد و مقابله با تابش منظور کمو نپال به در ایران
فضاهای شهری تا حدی که یافته از دیوارهای گرم ابنیه، انتقال
 اندگرفتهمقیاس شکلهای اجتماعی را محدود نکند کوچکفعالیت
  .]17 ,42[) ٥(شکل 

  

  
محصوریت ابنیه شهری نسبت به یکدیگر؛ سمت راست: روستای هجیج ) ٤شکل 

 گوان در نپالکرمانشاه؛ سمت چپ: روستای گوله

  

 
روستای اشتبین در کوچکی ابعاد شهری و روستایی؛ سمت راست: ) ٥شکل 

 آذربایجان غربی؛ سمت چپ: روستای لیلی در نپال
  

در الگوی اقلیمی نپال تطابق بیشتری با  هایستگاهشکل ساختاری ز
بری بیشتری از تابش آفتاب روز دارد، بهره همچنینخط تراز زمین و 

و بازدهی است تر بوده مراتب موفقبه همین علت الگوی نپال به
دو کشور روستاها و شهرها را با پیروی از شیب  در هرباالتری دارد. 

سازند. این ای میای و پلهصورت طبقههای آن بهزمین و ناهمواری
بدین  .]6 ,43 ,44[الگوی ساخت در ایران نیز به همین صورت است

کوه البرز، در سایر مناطق جز روستاهای دامنه جنوبی رشتهمعنا که به
شوند. نماد بارز به همین نحو ساخته می کوهستانی، اغلب روستاها

بام  پشت طوری کهبههای مسطح روستاها است، این موضوع سقف
خانه پایینی، حیاط خانه باالیی باشد. مسیرهای دسترسی شهری نیز 

  ).٦(شکل  ها هستندهمین سقف
  

 
ها؛ سمت راست: روستای حریر در گاهای و مطبق سکونتساختار پله) ۶شکل 

 کرمانشاه؛ سمت چپ: روستای کاواره نپال
  

 هاییستگاهدر مناطق کوهستانی و سردسیر نپال الگوی رایج ز
علت شدت است. همچنین در برخی مناطق به یاپلهیر روستایی، غ

های هموار گیری روستا در زمینشکلدلیل بارندگی و برخی دیگر به
روستاها در  ،ن کشوراند. در ایدار بودهملزم به استفاده از سقف شیب

 تا ها دورو خانه اندشده و شهرها مسیرها براساس خط تراز زمین بنا
ها به نحوی شوند. انتخاب مسیر و ارتفاع خانهدور آن ساخته می

اندازی نکنند. های زیرین سایههای فوقانی بر خانهخانهکه است 
ارپیچ صورت ممنظور جلوگیری از نفوذ باد سرد بهمسیرها اغلب به

صورت شوند و در بعضی مناطق سردسیر، مسیرها را بهساخته می
، شکل کلی روستا ترتیبین ا به .دهندهای نامنظم شکل میدایره
آید. ویژگی این الگو، حفظ استقالل هر خانه درمی اییرهصورت دابه

ها بر یکدیگر و درنهایت یک مسیر پوشش کامل خانه ،نسبت به هم
مراتب شده است. از این نظر الگوی اقلیمی نپال بهمنظم و تعریف

  .)٦(شکل  و بازدهی باالتری دارداست تر بوده موفق
های هموار مناطق سرد و در زمین شودیبنابراین پیشنهاد م
ای، حول محورهای عبوری صورت مطبق غیرپلهکوهستانی، فرم بنا به

یا و تواند مارپیچ و تا حدی در بام شکل داده شود. این محورها می
  ای و رینگی باشد.حتی دایره
  فرم شهری
بستر پژوهش، فرم ابنیه و شهر نیز براساس نیاز اقلیمی  در هر دو
شده است. در  مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا برای منطقه و

این بخش الگوی فرم بنا، تعداد طبقات، جهت قرارگیری، جهت 
نوع  ین ونشامتداد دیوار، سپر خاکی، حیاط مرکزی، ایوان و شاه

  اند.سقف مقایسه شده
صورت مکعب و مستطیل، فرم ابنیه شهری در دو کشور عمدتًا به

است. در نپال، در شهرها و  پایینتبادل حرارتی ای ر متراکم و دا
شکل روستاهایی که دارای ساختار شهری گرد هستند، ابنیه فرمی ال

هایی با شیب شکل دارند. همچنین در این کشور، در زمینو دایره
ای صورت مارپیچی و دایرهکم و یا مناطق سردسیر، فرم ابنیه به

این الگو بازدهی باالیی برای مقابله با وضعیت  .]45[شکل است
نامناسب شهری دارد، در حالی که در ایران راهکاری برای این موضع 
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شود . پیشنهاد می]46[وجود ندارد و الگوها مستطیلی هستند
ای و رینگی باشد یا حتی دایرهو محورهای حرکتی در ایران مارپیچ 

اقع در طول مسیر نیاز به که این شکل ساختاری قطعًا در برخی مو
  ای برای تکمیل دارد.شکل و دایرهطراحی بناهایی بافرم های ال

تر در نپال، این کشور به تراکم باالتر و تبادل حرارتی پایین با توجه
تری در بحث تعداد طبقات است. در این کشور فضاهایی الگوی موفق

ین و انباری در کاربرد مانند محل نگهداری حیوانات، در طبقه پایکم
عنوان حائل با هوای سرد بیرون و اند تا بهگرفته طبقات باالتر قرار

مقابله با تبادل هوا عمل کنند. درواقع در منطقه کوهستانی نپال، 
طبقه یا دو و و در مناطق سردسیر سه ابنیه اکثرًا حداقل دوطبقه

وجود قه یک یا دوطبصورت بهدر ایران  کهی حال در ،طبقه هستندنیم
بنابراین ویژگی مشترک ابنیه در دو کشور  ،]42 ,45 ,47[دارند

فضاهای  شودیبودن آنها است. بنا بر تجربه نپال پیشنهاد مدوطبقه
کاربردتر در طبقات زیرین و فوقانی بنا و یا حتی در اطراف بنا کم

حول فضای اصلی سکونت جایابی شوند و همچنین با ایجاد فاصله 
بیرون، اتالف حرارت و نفوذ هوای سرد به داخل فضا  از هوای سرد

  .شودکنترل 
مندی حداکثری از تابش خورشید و منظور بهرههر دو کشور به

قرارگیری بنا یکسان از نظر های شمالی، محافظت بنا از باد سرِد دامنه
ها های زیستی در دامنه جنوبی کوه و جهت خانهو مجتمع هستند

عالوه در هر دو مورد، دیوار به .]45 ,47[اندهشدرو به جنوب ساخته
تا حداکثر تابش خورشیدی  استدیوار در ابنیه  ترینیدهجنوبی، کش

سپر خاکی نیز برای پوشش دیوارهای بناهای  .]6 ,17[کنندرا جذب 
شده است  الیه عایق بسیار خوب حرارتی استفاده شهری و ایجاد یک

تر دست پیدا کنند. هایی خنکتانتر و تابسهایی گرمتا به زمستان
منظور ارتباط بین فضاهای مجزا و طراحی فضاها در هر دو کشور به

این مورد  و هدایت تابش خورشید به داخل بنا یکسان است
 .]41 ,48[نمایان ساخته است یخوبخصوص در مورد ایوان خود را بههب

دارد که عالوه های فوقانی چوبی رواج نشیندر مناطقی از نپال شاه
افزایش فضای طبقات فوقانی، از گرمایش بیشتر روز و ایجاد  بر

. بر کندیسرد در مسیرها جلوگیری م موانع بیشتر بر سر راه نفوذ باد
. در هر دو تری استگفت نپال الگوی موفق توانیاین اساس هم م

ای از هو وتر های گرممندی از زمستانمورد از گودال باغچه برای بهره
]47 ,شده است تر استفادههای خنکتابستانبرای دستیابی به بیرون 

های نوع سقف در تمام روستاهای سردسیر ایران و در کوهپایه .49[
. در مناطق سردسیر و با ]6 ,40 ,42 ,45 ,48[است و مسطح یکسان نپال

شیب کمتر، با توجه به ریزش باران و برف شدیدتر نسبت به 
تفاوت در  .]45[شوددار استفاده میهای شیبسقف ها، ازکوهپایه

الگوهای فرهنگی و سنتی نپال و ایران منجر به استفاده محدود از 
فرم حیاط مرکزی در نپال شده است و ایران در استفاده از این الگو 

  .]40 ,48[تر عمل کرده استتر و متنوعموفق
  الگوی چیدمان

اقلیم در راستای حفظ گرمای بندی فضاهای داخلی در هر دو تقسیم
گرفته است. هدف  موجود و جلوگیری از نفوذ سرمای بیرون شکل

طراحی اقلیمی در هر دو نمونه موردی، جلوگیری از اتالف حرارت و 
کوران هوا و همچنین سدکردن نفوذ باد سرد زمستانی است. چیدمان 

ایجاد  منظورانتظام فضا بهو برای  صورت متراکمها بهفضایی پالن
]6 ,ی استشکاف حرارتی بین فضای اصلی و فضای بیرونی، عمود

دنبال  گرمایش، به ینمادلیل مشکالت تهر دو مورد، به. 40 ,50[
ها و ابعاد نسبی اتاقهستند کاهش سطح تماس ابنیه با فضای سرد 

عالوه به .]6 ,41[) ٧(شکل  تر استها کوچکنسبت به سایر اقلیم
از اتالف حرارت و کوران هوا و همچنین  منظور جلوگیریبه

تر ها کوچکسرد بیرون، ارتفاع نسبی اتاق یجلوگیری از نفوذ هوا
  است.

  

 
استفاده از سنگ در ابنیه؛ راست: روستای کندوان در آذربایجان شرقی؛ ) ۷شکل 

 چپ: روستای باراگا در نپال
  

  مصالح مصرفی
شده در ابنیه سنتی در مناطق سرد و کوهستانی مصالح استفاده

طور . این مصالح بههستنددسترس در آن اقلیم در برگرفته از مصالح 
تا گرمای بنا را در خود  دارندظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی  ،نسبی
  .کنندحفظ 

عنوان منبع ذخیره حرارت بنا از چوب، سنگ، آجر و خشت دیوارها به
اند و در معماری و شهرسازی بومی هر دو نمونه شده ساختهخام 

 بودن و اصل خودبسندگی توجه شده استموردی به دردسترس
  ).٧(شکل 

هر دو مورد برای اندود دیوار که نقش زیبایی و تنوع بصری داشته 
اما در ایران گل رس را با کاه ، انداست از گل رس استفاده کرده

  .]6 ,51[افزودندزان چسبندگی و دوام آن میکردند و بر میمخلوط می
و مصالح دیوار  کردندیدر ایران از سنگ در پای دیوار استفاده م
دیوارها همچنین . ]47 ,51[بیشتر سنگ، چوب، خشت، آجر بوده است

 شدهی. در نپال عمومًا از سنگ استفاده م]32[اندعمومًا قطور بوده
ی روستاها الوار خو در بر  اما در مناطق کوهستانی خشت خام، است

]6 ,41 ,) ٨(شکل  است شدهیده عنوان نمای طبقه اول دبهنیز چوبی 

]52, 48, 45.  
  

 
ترکیب سنگ، مالت و گل در ساخت ابنیه؛ راست: روستاهای گلستان؛ ) ۸شکل 

  چپ: روستای ریموت نپال
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. ]6[متر بوده استسانتی٥٠تا  ٤٠در نپال ضخامت دیوارها عمومًا 
استفاده  ]6[رنگی و گل ]6 ,42 ,48[برای اندود از گل رسهمچنین 

بخشی به منظور استحکامدر هر دو کشور به). ٩(شکل  است شدهیم
 شده استسقف از تیرهای چوبی به قطرهای مختلف استفاده می

  .]52[) ١٠(شکل 
  

  
گل، ن (کاهمصالح سنتی در ابنیه؛ راست: نمایی از روستای ابیانه در اصفها) ٩شکل 

گل رس و گچ، آهک)؛ چپ: نمایی از روستای ریموت (گل رس، گل رنگی، الوار 
  عنوان نمای همکف)چوبی به

  

  
سقف تخت با تیر چوبی؛ راست: روستای اورامان در کردستان؛ چپ: ) ١٠شکل 

  روستای شرپای نپال

  
 بخشی سازه سقف از گل استفادهمنظور استحکامدر هر دو کشور به

گل، با توجه به دلیل استفاده از کاهاما نمونه ایران به، استشده 
الگوی  گل نسبت به گلشده درباره برتری مقاومت کاهنکات گفته

عایقی بر روی  هیچ. در اقلیم سرد ایران تقریبًا ]52[تری استموفق
که در نپال  حالی در ،های مسطح بناهای سنتی وجود نداردسقف
الیه گل ضدآب سفید، روی شاخه عرعر بر  کالیه گل سیاه و ی یک

کنند که بام را در برابر رطوبت نفوذناپذیر ها استفاده میروی سقف
الگوی نپال،  بندییقبنابراین از این نظر عا ،]42 ,48 ,52 ,53[کندمی

  تری است.الگوی موفق

  
  گیرییجهنتبحث و 

مناسبی  یهاالگوهای اقلیمی و بومی هر منطقه در جهان نمونه
توسعه امروزه هستند. این پژوهش  گذارییاستو س یریبرای الگوگ
مطالعه و مقایسه الگوهای بومی زیست در مناطق سرد  تالش دارد با

و برای افزایش غنای  هدو کوهستانی ایران و نپال، به آنها ساختار د
  معماری و شهرسازی در این مناطق از آنها استفاده کند.

نبودن روش علت یکساناقلیمی ایران و نپال به یبندبررسی پهنه
ثر اقلیمی آن و، با تطبیق عوامل ماین دو کشورشناسی اقلیمی گونه
شده است. این بررسی نشان داد که برای مطالعه و مقایسه  انجام

پالن  ،فرم بنا ،این دو بستر، مطالعه تطبیقی از منظر الگوی سکونت
مفید باشد. آنچه بیش از  اندتویآن و مصالح مصرفی در دسترس م

همه در این پژوهش مشهود است، شباهت الگوهای طراحی اقلیمی 

فرهنگی  یهادو کشور است که با توجه به بعد مسافت و تفاوت
 .رسدیمشهود، در نگاه اول بعید به نظر م

استفاده  و لحاظ جهت قرارگیری بناها، جهت امتداد دیوار از کشوردو 
الگوهای یکسانی دارند. در مورد فرم بنا، هر دو کشور  یاز سپر خاک

ای نپال بافتی متراکم با تبادل حرارتی پایین دارند اما الگوی دایره
بنابراین پیشنهاد  ،و بازده بیشتری دارداست تری بوده الگوی موفق

در ایران تراکم زیستی بیشتری در مناطق بسیار سردسیر و  شودیم
صورت مطبق شود و با ساخت این مناطق بهنسبتًا هموار ایجاد 

زمان با شدت کمتر در ارتفاع ای و در عرض و در طول و همغیرپله
هایی به فرم ال و ای با خانهحول محورهای عبوری مارپیچ یا دایره

توان گفت می ای صورت گیرد. در مورد تعداد طبقات بیشتر نپالدایره
تر ارکردهای اصلی بنا موفقدلیل ایجاد فاصله هوایی بین کبه که

پیشنهاد داد که فضاهای  توانیاست. براساس تجربه نپال م
کاربردتر در طبقات زیرین و فوقانی بنا و یا حتی در اطراف بنا کم

حول فضای اصلی سکونت قرار گیرند. الگوی استفاده از حیاط مرکزی 
است.  یر تدلیل ایجاد عایق هوایی الگوی موفقیا محصور در ایران به

فوقانی،  یننشدر مورد ایوان و تراس، الگوی نپال با داشتن شاه
و دارای بازده بیشتر است. تعبیه چنین فضایی در  ترالگوی موفق

ایران که سبب ارتباط بین فضاهای مجزا و هدایت تابش خورشید 
ساز و  و ، با درنظرگرفتن قوانین موجود ساختشودیبه داخل بنا م

است. الگوی سقف  یرپذل مشاعی امکانیمساهمچنین رعایت 
بوده است. این الگو برای ایجاد تراکم  یتر نپال الگوی موفق داریبش

زیستی بیشتر در مناطق بسیار سردسیر و نسبتًا هموار توصیه 
  .شودیم
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