
آشـنایــی با بستر پروژه و مکان یابی ساختمان

هدف  های رفتاری :
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

 واحد کار ششم
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 مهم ترین عوامل مؤثر بر طرح و مکان یابی بنای مسکونی را نام ببرد.
 عوامل مختلف در بررسی اقلیم هر منطقه را شرح دهد.

 شکل و جهت گیری ساختمان را در اقلیم های مختلف توضیح دهد.
 نکات مهم و مؤثر در مکان یابی ساختمان در سایت پروژه را بیان کند.

 عوامل مختلف و تأثیر گذار در تحلیل سایت و مکان یابی ساختمان را شرح دهد.
 تأثیر همســایگان اطراف زمین را بر تحلیل سایت و مکان یابی ساختمان توضیح دهد.

هدف کلی:
                  شناخت بستر پروژه و مکان یابی ساختمان



پرسش های چهار گزینه ای:
1- سایت پالن ----- را نشان می دهد.

الف( موقعیت ساختمان نسبت به زمین و فضای زیر بنای آن
ب( موقعیت ساختمان نسبت به همسایه ها

ج( موقعیت ساختمان نسبت به خیابان های اطراف
د( همه موارد

2- شکل یک ساختمان تحت تأثیر کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟
الف( میزان انرژی دریافتی از خورشید                          ب( عرض گذر

ج( اختالف دمای قسمت های داخلی زمین                    د( ارتفاع ساختمان
3- در کدام یک از اقلیم های ایران حجم بنا به منظور جلوگیری از هدر رفتن حرارت در زمستان فشرده است؟

الف( معتدل و مرطوب     ب( گرم و خشک       ج( گرم و مرطوب      د( سرد
4- در کدام اقلیم به منظور برقراری کوران در کف بنا از سطح زمین باالتر است؟

الف( معتدل و مرطوب     ب( گرم و مرطوب      ج( معتدل               د( گرم و خشک
5- کدام یک از انواع شیب، نور کافی خورشید را برای خانه و باغ فراهم می کند؟

الف( شیب شمالی     ب( شیب جنوبی     ج( شیب شرقی      د( شیب غربی
6- خانه هایی که در ----- قرار گرفته اند از نظر آلودگی صوتی و امنیت حرکت پیاده مناسب تر از خانه هایی است که   در ----- می باشند.

الف( خیابان فرعی محلی، خیابان اصلی محلی          ب( کوچه بن بست، خیابان های اصلی محلی
ج( خیابان های اصلی، بزرگراه                               د( خیابان بن بست، خیابان فرعی محلی

پرسش های تشریحی:
1- بخش هایی از ساختمان که در سایت پالن دیده می شود را نام ببرید.

2- اقلیم های گوناگون را در مناطق مختلف ایران نام ببرید.
3- در بررسی اقلیمی هر منطقه چه عواملی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد؟

4- وجود محیط طبیعی در اطراف یک زمین )مانند جنگل، دریا و کوهستان( چه نکات مثبتی را برای طراحی خانه ایجاد 
می کند؟

5- برای مقابله با رطوبت موجود در زمین چه راه حل هایی در طراحی خانه در نظر می گیریم؟
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پیش آزمون



تحلیل بستر پروژه و مکان یابی ساختمان
تمامی ســاختمان هایی که بشر برای عملکردهای مورد نیاز خود می سازد به طور مستقیم یا 
غیر مســتقیم بر روی بستری به نام زمین بنا می شــود. داشتن شناخت مناسب از این بستر و 
اطالع از ویژگی های آن معماران را به بخشــی از شــرایط حاکم بر پروژه آگاه می کند. خالقیت 
و ارائه راه کارهای معمارانه با بهره گیری از نقاط مثبت، ویژگی های خاص بســتر پروژه و چاره 
اندیشی در رابطه با نقاط منفی آن صورت می پذیرد. مکان یابی مناسب ساختمان نیز با مطالعه 
دقیق بستر پروژه امکان پذیر است. در ضمن باید توجه داشت معماری در محیط طبیعی ساخته 
می شــود و الزم است قبل از شروع طراحی هر ســاختمان اثرات متقابل محیط و ساختمان بر 

یکدیگر از جمله اقلیم منطقه مطالعه شده و اثرات آن بر طراحی ساختمان مشخص گردد.
اقلیــم منطقه، فرم و ابعاد زمیــن، جنس و مقاومت خاک، وضعیــت آب های زیرزمینی و 
روزمینــی، عناصر مصنوع و طبیعی زمین، وضعیت همســایگان مجــاور، منظره های اطراف و 

ضوابط ساخت و ساز از مهم ترین عوامل مؤثر بر طرح و مکان یابی آن می باشند.
در این جا به بررسی برخی از این عوامل می پردازیم:

اقلیم
کشــور ما دارای وسعت زیادی اســت و نواحی مختلف آن از نظر شرایط محیطی با یکدیگر 
متفاوت می باشند. در مناطق مختلف کشور معماری بومی با توجه به شرایط خاص هر منطقه، 
مختصات جغرافیایی، ارتفاع آن از ســطح دریاهای آزاد، نزدیکی و دوری نسبت به دریا، میزان 

135 تصویر 1-6- نمایش ویژگی های اقلیمی 
در قالب ترسیمات ساده و گویا

رطوبــت و بارندگی، نوع مصالح در 
دســترس شــکل گرفته و در طول 
ســالیان طوالنی به کمال رســیده 
اســت. با توجه به اقلیم هر منطقه 
می توان از انرژی هــای طبیعی آن 
حداکثــر بهره بــرداری را به عمل 
آورد و با تدابیر دقیق تاثیر شــرایط 

نامساعد آن نیز تعدیل نمود.
نتایج بررســی اقلیم به  معموالً 
صورت ترســیم و نمودارها نشــان 
داده می شــود. تصاویر )تصویر6-2 
و1-6( نمونه هایی از این ترسیمات 

و نمودارها هستند. 

شدت تواتر

بادهای تابستانی

زمستانبهار تابستانپاییز

بادهای 
زمستانی 

بیشترین

کمترین

متوسط

روزهای بارانی

روزهای آفتابی

درجه حرارت 

بارش

فصول گرم

فصول سرد
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در بررسی اقلیم هر منطقه وزش باد، رطوبت، بارندگی، شدت و جهت تابش خورشید مورد 
توجه قرار می گیرد.

وزش باد:
شناخت میزان، شدت و جهت وزش بادهای محلی در فصول مختلف، معمار را قادر می سازد 
تا در طراحی خود از انرژی بادهای مطلوب بهره گرفته و تدابیری در رابطه با بادهای نامطلوب 

بیندیشد. به عنوان مثال در جهت وزش بادهای نامطلوب بازشو تعبیه نکند )تصویر 6-3(.

تصویر 2 -6

مختصات جغرافیاییارتفاع منطقه از سطح دریامحیط و عوامل طبیعی

شدت و جهت بادهای منطقهدما و تغییرات درجه حرارت

رطوبت نسبیمیزان بارندگی

شکل گیری ساختمان تحت تأثیر عوامل مختلف 
اقلیمی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
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تصویر6-4
 ساخت بادگیر برای بهره گیری از بادهای مناسب در یکی از 

شهرهای مرکزی ایران

تصویر3-6- در طراحی می توان با شناخت مسیر بادهای مطلوب تهوبه مناسبی در 
فضاهای داخلی ایجاد کرد.

جهت گیــری بنا و فرم کلی خانــه، نوع و اندازه 
پنجره ها و ایجاد بادگیر، حصارهای بادشکن، پیش 
آمدگی های ســقف و مانند این ها از جمله مواردی 
است که جلوی باد مزاحم را گرفته و به باد مطلوب 
امکان ورود و بهره برداری هر چه بیشــتر را می دهد 

)تصویر6-4(.
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رطوبت و بارندگی:
رطوبت موجود در زمین و هوا بایستی مورد توجه معمار قرار گیرد و در طرح خانه، تدابیری 
جهت کنترل یا رفع آن انجام شــود. جهت مقابله با رطوبت موجود در زمین، انتخاب نوع پی ها 
و کف ها و اجرای آنها از اهمیت زیادی برخوردار اســت. عایق کاری مناسب فضاهای پایین تر از 
کف زمین و یا خالی نمودن دور تا دور دیوارهای زیر زمین جهت دفع رطوبت مخرب از دیوارها 
از راه حل های مؤثر اســت. در رابطه با رطوبت بیش از حد موجود در هوا می توان ساختمان را 
به گونه ای طراحی نمود که با ایجاد کوران و وزش باد سبب کاهش رطوبت در هوای موجود در 
فضاهای ساختمان1 شــد. در این جهت بایستی به شکل، تعداد و جانمایی دریچه های مناسب 

ورود و خروج هوا دقت کافی شود )تصویر6-5(. 

 میزان و جهت ریزش باران و برف در فصول مختلف در طراحی خانه مؤثر است. انتخاب شکل 
مناسب برای سقف ها و جهت گیری شیب ها و داشتن آبروهای مناسب برای آنها و طراحی فضاهای 
برف انداز در اطراف خانه از تدابیر مناســب در مناطق پربارندگی )برف و باران( اســت. پیش بینی 
مصالح مقاوم در برابر باران و یخ زدگی در نماهای خارجی و کف های محوطه خانه در مناطقی که 

بارش برف و باران زیاد است، ضروری است.

جهت تابش خورشید:
کشور ایران درنیمکرۀ شمالی زمین قرار دارد و تابش نور خورشید در تابستان به صورت عمودی 

و  در زمستان به صورت مایل است.
مســیر حرکت خورشید و موقعیت آن در آســمان به هنگام زمستان و تابستان در اقلیم های 
گوناگون متفاوت می باشد. به عنوان مثال می توان در طراحی ساختمان از پیش آمدگی بام ساختمان 
و سایبان پنجره ها به گونه ای استفاده کرد که در تابستان از نفوذ تابش خورشید جلوگیری نمود  

و در زمستان به هدایت تابش نور خورشید به داخل ساختمان کمک کرد )تصاویر 6-6 و6-7(.

تصویر6-6

به منظور

تصویر6-5

قرار دادن فضا یا گروهی از فضاها در زیر
سایبان محافظ

1- معموالً تهویه بیشتر در فضاهایی که افراد ساکن در خانه زمان بیشتری را در آن سپری می کنند انجام می گیرد.
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جهت ساختمان بسیار متأثر از وضعیت تابش خورشید در هر منطقه است و معموالً با باز یا 
بسته کردن جبهه های باز ساختمان می توان به چند ایده در این خصوص رسید. )تصویر 6-8(

تصویر6-7

آزاد

تصویر6-8

آب و هــوا و اوضاع طبیعی هر منطقه در طرح هر بنایی تأثیر بســزایی دارد. لذا برای طرح 
خانه نیز الزم اســت که اقلیم محل را بشناسیم و راه کارهای مناسب هر اقلیم را در طراحی بنا 
در نظر بگیریم. انواع اقلیم ها در کشور ما عبارتند از: اقلیم سرد و کوهستانی )نواحی شمال غرب 
و غرب ایران(، اقلیم گرم و خشــک کویری، اقلیم گرم و مرطوب نواحی جنوب کشــور و اقلیم 

معتدل و مرطوب نواحی حاشیه دریای خزر.



140

اقلیم سرد و کوهستانی
در اقلیم ســرد حجم خانه باید به صورتی باشــد که کمترین سطح ساختمان را در معرض 
محیط بیرون قرار دهد تا از دست دادن گرمای داخل خانه پرهیز شود.حجم بنا بایستی فشرده 
باشدتا گرمای خورشید را در زمستان به خوبی حفظ کند. سقفی مناسب پیش بینی شود تا که 
آب برف و باران را به سادگی دفع نماید، اجرای پی در عمقی دور از عمق یخ بندان باشد و برای 
ســطوح داخلی از رنگ های تیره استفاده شود تا پرتوهای نور خورشید را بهتر جذب کنند. در 
معماری خانه های این اقلیم از طراحی اتاق های بزرگ با ارتفاع زیاد پرهیز می شده است چون 
با توجه به سردی هوا گرم کردن فضای بزرگ و مرتفع دشوار بوده است. از مصالحی چون سنگ 

در مناطق کوهستانی استفاده شود که در برابر سرما و یخ زدگی مقاوم باشند )تصویر6-9 (. 

اقلیم گرم و خشک
در ایــن مناطــق طراحی بنا باید به گونه ای باشــد که آفتاب گیری آن به حداقل برســد و 

هم چنین با تدابیری سایه و فضاهای سایه دار ایجاد شود. 
ضخامت دیوارهای خارجی بنا به اندازه ای باشــد که در طول روز مانع ورود گرما از طریق 

تصویر6-9
بافت شهر سنندج
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تصویر10-6- در بافت متراکم منطقه کویری سطوحی که در طول روز در معرض آفتاب قرار می گیرند به حداقل می رسد.)شهر کاشان(

اقلیم گرم و مرطوب سواحل جنوبی
مهم ترین تمهیدات در مناطق گرم و مرطوب ایجاد سایه و فراهم ساختن کوران هوا می باشد. 
جهت بازتابش نور خورشــید و کنترل ورود آن می توان از ســایه بان در پنجره ها و از رنگ های 
روشن برای سطوح خارجی بنا اســتفاده نمود. هم چنین دیوارهایی با الیه های متخلخل باعث 
عبور هوا و خنک شــدن فضای داخلی می شود. جهت گیری کلی شکل خانه و عناصری چون 
بادگیر در جهت وزش باد مناســب نیز دارای اهمیت زیادی در این مناطق می باشــند )تصاویر 

11-6 و 12-6 و6-13(.

آنها به داخل خانه شودو در طول شب گرمای ذخیره شده در جداره ها، در طول روز به تدریج 
آزاد شــود. رنگ های روشــن برای جداره های خارجی بنا باعث جذب کمتر اشــعه خورشید 
می گردد. شــکل، اندازه و سایه بان پنجره ها باید طوری باشد که تابش نور خورشید را به داخل 
خانه کنترل نماید. معماران ایرانی در گذشته از بادگیر جهت استفاده از باد مطلوب در تابستان 
بهره می بردند. بســیار مناسب اســت این راه حل در معماری جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد 

)تصویر 6-10(.
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تصویر12-6- ســایه بان در پنجره ها و 
اســتفاده از رنگ های روشن در سطوح 

خارجی بنا - خانه ای در بندر بوشهر

تصویر11-6- خانه ای در بندر بوشهر تصویر13-6- ایجاد بادگیر - خانه ای 
در بندر کنگ

اقلیم معتدل و مرطوب )سواحل جنوبی دریای خزر( 
در این مناطق جهت تهویه طبیعی، فضاهای خانه به گونه ای طراحی می شود که بازشوهای 
آن در مســیر وزش باد مناسب باشند. هم چنین باال آوردن بنا از سطح زمین به برقراری کوران 

در زیر کف کمک می کند.
شــکل سقف شیب دار و پیش آمدگی آن مانع از رســیدن باران به پنجره ها و روزنه ها شده 
و ســطوح خارجی را در برابر بــاران محافظت می کند. در اقلیم های مرطوب توصیه می شــود 

مصالحی انتخاب شوند که در برابر رطوبت و اثرات آن مقاوم باشند )تصویر 6-14(.

اقلیم معتدل
در این مناطق باید حداکثر گرمای نور خورشید در ساختمان و همچنین بیشترین نور طبیعی 
برای فضاهای داخلی تأمین شود. بدین جهت توصیه می شود در این مناطق ساختمان ها کشیدگی 
رو به جنوب داشته باشد تا بیشترین سطح را در معرض آفتاب جنوب قرار دهند )تصویر 6-15(.
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تصویر14-6- خانه ای در منطقه معتدل و مرطوبتصویر11-6- خانه ای در بندر بوشهر

تصویر 15-6- تصویر خانه ای در تهران

تحلیل سایت و مکان یابی
زمین طرح می تواند اثرات زیادی بر طرح ساختمان مورد نظر داشته 
باشد. قبل از طراحی پروژه الزم است شرایط طرح با دقت مورد بررسی 
قرار گیرد تا حداکثر اســتفاده از امکانات موجود در زمین به عمل آید 
و راه حل های مناســبی برای محدودیت هایی ماننــد صدای ترافیک یا 
باد مزاحم و اشــراف همسایگان پیش بینی شود. در تحلیل زمین پروژه 
عوامل مختلفی از قبیل اندازه و شــکل زمین، شــیب و عوارض سایت 

شیب و توپوگرافی زمین
با اســتفاده از نقشه های توپوگرافی پستی و بلندی های زمین نشان داده می شود. آگاهی از 
چگونگی شیب زمین و میزان آن و هم چنین جهت شیب به طراح کمک می کند تا شکل خانه 
خود را به بهترین نحو با وضع طبیعی زمین منطبق ســازد و از طرح هایی که به خاک برداری و 
یا خاک ریزی های غیر ضروری می انجامد پرهیز نماید.)تصویر 17-6( در ضمن نقشه توپوگرافی 
مسیر سیالب ها و هرز آب های محدوده زمین را روشن می سازد و به معمار هشدار می دهد که 

پروژه مانند ساختمان ها و درختان موجود، جنس خاک، امکانات دسترسی، همسایه های مجاور، 
مناظر مناسب و دیدهای مزاحم و ... مورد مطالعه واقع می شوند تا تصمیمات الزم در مورد محل 
قرارگیری ساختمان راه های دسترسی، جهت گیری بنا و نحوه توزیع فضاهای باز و بسته و ... در 

نظر گرفته شود.)تصویر 6-16(
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تصویر 6-17

ریل

حیاط بندی

ورودی

پیاده

مال رو

اتوبان

جهت شیبخیابان
تابش خورشیدی

درصدشیب

جهت شمال

آلودگی صوتی ضعیف باد مزاحم

بادمطلوب تپهپل
ریل

درختان
بادمطلوب

دیدعمودی  ساختمان موجود 

تصویر 6-16



145

برای دفع آنها چاره ای بیندیشد.
در صورت وجود شــیب متوسط، طرح پالن، کمتر تحت تأثیر شیب قرار می گیرد. می توان 
با تســطیح بخشی از بستر ســاختمان را احداث نمود  تصویر 18-6 . در شیب های تند، بعضی 
از اشــکال پالن از امتیازات بیشــتری برخوردارند. اگر خانه ها به موازات خطوط شیب باشند، 
استفاده از خانه هایی با بر عریض تر باعث نیاز کمتر به فضاهای زیر ساختمان می شود. مکان های 
بسیار شیب دار می توانند فرصت های بسیار خوبی را برای ورود به طبقات باال در خانه های بیشتر 

از یک طبقه فراهم سازند.

شــیب های شمالی نور کافی خورشــید را برای خانه و باغ فراهم می کنند. یک راه حل ساده 
قرار دادن هر خانه در انتهای تحتانی پالن یا زمین خود با دسترسی در سمت شمال است.

در شــیب های تند، فضاسازی باید به گونه ای باشــدکه اتاق نشیمن در طبقات فوقانی قرار 
گیرد تا بتواند از نور خورشید در جنوب استفاده نمایند و در ضمن یک چشم انداز مناسب داشته 

باشد)تصویر 6-19(.

تصویر 18-6- احداث ساختمان در شیب 
کم با تسطیح بستر

تصویر 19-6- احداث ساختمان در 
بستر شیب

در تصویر 20-6 راه حل های متفاوتی در مواجهه با شیب در زمین نشان داده شده است.
شــکل و ابعاد و جهت زمین تأثیر زیادی در شــکل کلی بنا و جانمایی آن دارد. شکل کلی 
بنا می تواند با تبعیت از ابعاد و شــکل زمین طرح شود یا با ایجاد محوطه سازی، خاک برداری یا 
خاک ریزی در زمین، بنایی متمایز از شکل کلی زمین طراحی شود. در کنار این عوامل شناخت 
نحوه حرکت خورشید از لحظه طلوع تا هنگام غروب در فصول مختلف سال می تواند به طراحی 
ســاختمان کمک نماید زیرا معمار می تواند با توجه به این خط حرکتی و جهات مختلف زمین 
به تصمیم گیری در مورد مکان یابی عرصه های مختلف خانه و جانمایی فضاهای گوناگون اقدام 

نماید )تصویر 6-21(.

تصویر 21-6- توپوگرافی و شیب زمین

محل احداث ساختمان 
زمین وسیع و هموار

محور ورودی
زمین صاف کنار 

رودخانه

خط تغییر شیب

خیابان
تصویر 6-20

خاک برداری و خاک ریزی جهت سکوی ساخت بنا

شکافتن محل جهت ایجاد سکوی بنا

تراش و مسطح کردن محوطه جهت نواحی مورد 
استفاده

تسطیح به وسیله خاک برداری و جابه جایی آن
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راه های ارتباطی
نوع راه های ارتباطی هم جوار بستر پروژه، میزان رفت و آمد پیاده و سواره در آن، سرعت کم 
یا زیاد حرکت وسایل نقلیه در معابر و مواردی از این قبیل از مسائلی است که در ایجاد امنیت 
در خیابان منتهی به بســتر پروژه و هم چنین ایجاد آلودگی های صوتی و امثالهم اثرات زیادی 
دارد. بــه عنوان مثال خانه هایی که در کوچه های بن بســت قرار گرفته از نظر آلودگی صوتی و 
امنیت حرکت پیاده مناســب تر از خانه هایی اســت که در جوار خیابان های اصلی و محلی و 
منطقــه ای می باشــند. عدم توجه به راه های ارتباطی و میزان تــردد در آنها و هم چنین میزان 
آلودگی صوتی ناشــی از آنها برای ساکنین آینده خانه مشکل آفرین است. لذا در طراحی خانه 
بایستی این موارد به دقت بررسی شود و تدابیری جهت مقابله با آلودگی صوتی و ایجاد امنیت 

دسترسی پیاده به خانه فراهم شود )تصویر6-22(.
در تصویر 23-6 یک نمونه از موقعیت راه های دسترسی به بستر پروژه نشان داده شده است. 

تصویر 22-6-پوشش گیاهی برای 
جلوگیری از آلودگی صوتی به 

اطراف

جنس خاک و مقاومت زمین
جنس خاک و مقاومت زمین پروژه از جمله مواردی است که می تواند فرصت ها  و محدودیت هایی 
در طراحی ســاختمان ایجاد نماید. زیرا اگر زمینی مقاومت کافی نداشته باشد و خاک هم مناسب 
نباشد ساختمان سازی بر روی آن دشوار است. می توان بر بستری مقاوم ساختمانی چند طبقه بنا 

نمود.
خاک های ســطحی، الیه بندی طبقات زیرین  زمین و میزان مقاومت آنها، ســطح آب های 
زیرزمینی و ... از مسائلی هستند که در نوع خاک برداری، پی ریزی و سایر عملیاتی که باید برای 

ساختمان سازی انجام گیرد، مؤثر است.

تصاویر 6-23

پل

موقعیت دسترسی و عوارض

درخت و 
رودخانه

خیابان

آلودگی صوتی
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دید و منظرة مناسب

حریم کنترل 
دید مزاحم و 
صدای خیابان

خیابانمحل قابل ساخت
برخی از تصمیمات مربوط به طرح شــکل خانه مانند داشــتن 
زیرزمین، تعداد طبقات، نوع سیســتم زه کشی و فاضالب خانه و ... 

به جنس خاک و مقاومت آن بستگی دارد.
شناخت میزان مقاومت خاک بســتر پروژه جهت مقاوم سازی 

ساختمان در برابر زلزله نیز تأثیر زیادی دارد.

عناصر طبیعی و مصنوع زمین
برای شــناخت بهتر بستر پروژه نیاز به شناخت عناصر طبیعی 
و مصنــوع در محدوده زمین طرح داریم. عناصر طبیعی موجود در 
زمین شامل درختان، پوشش های گیاهی، مسیرهای آب، چشمه، 
سنگ های خاص و ... می باشد و عناصر مصنوع زمین شامل تیرهای 
چراغ برق، کانال های خاص تأسیساتی، پست های فشار قوی برق و 

مخابرات و ... می باشد.)تصاویر 24-6 و 6-25(
با توجه به عناصر طبیعی و مصنوع در محدوده طرح پروژه، طراح 
می تواند پیش بینی های الزم جهت حفظ و بهره برداری از درختان 
و سایر منابع طبیعی را بنماید و در ضمن راه کارهای مناسب جهت 
برخورد با عناصر مصنوع و مزاحم ارائه کند)تصاویر26-6 و 6-27(.

هماهنگــی با محیط های طبیعــی و وارد نکردن صدمه به آنها 
در اثر ســاخت خانه و حفظ محیط زیست از نکات مهمی است که 

معمار بایستی به آن توجه کند.

تصویر 6-25

تصویر 6-26

حفظ بخش های طبیعی بستر پروژه حفظ پاره ای از قسمت های فضای سبز 

منظره سازی کف وباممنظره سازی به عنوان دیواردر اطراف بناتقسیم بندی محوطه به ناحیه های کاربردی

آوردن منظره به داخل بنا

استفاده از درختان به جای پرده ای مقابل ساختمان

کاشت گیاهان در قسمت های بد منظره محوطه
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ســازگاری   -6-27 تصویــر 
طراحــی معماری بــا طبیعت 

پیرامون آن

همجواری اطراف زمین
یک خانه می توانددر محیط طبیعی نظیر جنگل، کنار دریا و کوهســتان یا در بافت شهری 
پرتراکم از ســاختمان های گوناگون قرار گیرد. ایــن هم جواری ها می تواند نکات مثبت و منفی 
داشــته باشــد. معمار می تواند از این هم جواری ها حداکثر استفاده مطلوب را بکند و برای رفع 

نکات منفی تدابیری بیندیشد.
نکات مثبت در اطراف زمین می تواند رودخانه یا پوشــش گیاهی یا چشــم اندازی به جنگل 
سرســبز یا منظره کوهســتان باشــد. جهت بهره برداری از این مناظر معمار می تواند با طرح 
فضاهای سرپوشــیده، نیمه باز و باز رو به این مناظر و مکان یابی بنا دید مناســبی به این مناظر 

ایجاد نماید )تصویر6-28(. 
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تصاویر 6-28
چنانچه خانه در بین چندین ساختمان اطراف خود محدود باشد، مسائلی چون کنترل سایه 
ســاختمان های اطراف بر زمین پروژه، تأثیر آنها در روند طبیعی جریان هوا، ایجاد ســر و صدا 
یا دیدهای افراد بیگانه که ســلب محرمیت خانه می کنند و مواردی نظیر اینها بایستی در طرح 

خانه مورد نظر قرار گیرد.



زیر نظر هنرآموز کالس اطالعات اقلیمی منطقه خود را جمع آوری کرده )بارندگی ساالنه، جهت وزش بادها و ....( و 
جهت غالب ساختمان ها را نسبت به محور شمال و جنوب، موقعیت بازشو، نوع پوشش بام و نحوه مقابله با سرما، گرما 

و باران را در معماری محل خود بررسی کنید.
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تمرین



پرسش های چهارگزینه ای
1- با توجه به اقلیم هر منطقه می توان از ................ حداکثر بهره برداری را به عمل آورد.

الف( انرژی های طبیعی            ب( طبیعت مصنوع             ج( شیب زمین              د( میزان رطوبت
2- کدام یک از تدابیر زیر جهت مقابله با برف و باران در طراحی ساختمان صحیح نمی باشد.

الف( استفاده از مصالح مقاوم در برابر باران و یخ زدگی
ب( انتخاب فرم مناسب برای سقف ها

ج( جهت گیری شیب ها و داشتن آب روهای مناسب
د( طراحی فضاهای برف گیر

3- در مناطق گرم و خشک بنا باید به گونه ای باشد که ............ به حداقل برسد و با تدابیری فضاهای ............ ایجاد شود.
الف( آفتاب گیری – سایه دار       ب( کوران- سایه دار      ج( آفتاب گیری – با کوران هوا     د( تابش آفتاب – مرطوب

4-توجه به کدام مورد به طراح کمک می کند تا شکل خانه را منطبق بر وضع طبیعی زمین طراحی کند؟ 
الف(راه های ارتباطی   ب( شــیب و توپوگرافی    ج( جنس خاک و مقاومت زمین    د( عناصر طبیعی و مصنوع زمین

5- تعداد طبقات، داشتن زیرزمین ، نوع سیستم زه کشی و فاضالب خانه به کدام یک از موارد زیر بستگی دارد؟
الف( جنس خاک و مقاومت آن   ب( عناصر طبیعی و مصنوع زمین    ج( شیب و توپوگرافی زمین   د( راه های ارتباطی

پرسش های تشریحی
1- مهم ترین عوامل مؤثر بر طرح و مکان یابی ساختمان را نام ببرید.

2- عواملی که در ساختمان جلوی باد مزاحم را گرفته و به باد مطلوب امکان ورود و بهره برداری هر چه بیشتر را می دهد. 
نام ببرید.

3- چه تدابیری در طراحی خانه جهت مقابله با رطوبت باید پیش بینی شود؟
4- مواردی که در تحلیل زمین پروژه مورد بررسی قرار می گیرد را نام ببرید.

5- عناصر طبیعی و مصنوع زمین شامل چه مواردی است؟ توضیح دهید.
6- در صورتی که یک خانه در بین چندین ساختمان محدود باشد چه مواردی در طراحی آن باید در نظر گرفت؟

پرسش های پایانی
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