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چهار گزینه ای:
1-سایتپالن-----رانشانمیدهد.

الف(موقعیتساختماننسبتبهزمینوفضایزیربنایآن
ب(موقعیتساختماننسبتبههمسایهها

ج(موقعیتساختماننسبتبهخیابانهایاطراف
د(همهموارد

2-شکلیکساختمانتحتتأثیرکدامیکازمواردزیرنمیباشد؟
الف(میزانانرژیدریافتیازخورشیدب(عرضگذر

ج(اختالفدمایقسمتهایداخلیزمیند(ارتفاعساختمان
3-درکدامیکازاقلیمهایایرانحجمبنابهمنظورحفظگرمایخورشیددرزمستانفشردهاست؟

الف(معتدلومرطوبب(گرموخشکج(گرمومرطوبد(سرد
4-درکداماقلیمبهمنظوربرقراریکوراندرکفبناازسطحزمینباالتراست؟

الف(معتدلومرطوبب(گرمومرطوبج(معتدلد(گرموخشک
5-کدامیکازانواعشیب،نورکافیخورشیدرابرایخانهوباغفراهممیکند؟
الف(شیبشمالیب(شیبجنوبیج(شیبشرقید(شیبغربی

6-خانههاییکهدر-----قرارگرفتهاندازنظرآلودگیصوتیوامنیتحرکتپیادهمناس��بترازخانههاییاستکه
در-----میباشند.

الف(خیابانفرعیمحلی،خیاباناصلیمحلیب(کوچهبنبست،خیابانهایاصلیمحلی
ج(خیابانهایاصلی،بزرگراهد(خیابانبنبست،خیابانفرعیمحلی

تشریحی:
1-بخشهاییازساختمانکهدرسایتپالندیدهمیشودرانامببرید.

2-اقلیمهایگوناگونرادرمناطقمختلفایراننامببرید.
3-دربررسیاقلیمیهرمنطقهچهعواملیموردتوجهوبررسیقرارمیگیرد؟

4-وجودمحیططبیعیدراطرافیکزمین)مانندجنگل،دریاوکوهس��تان(چهنکاتمثبتیرابرایطراحیخانه
ایجادمیکند؟
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تحلیل بستر پروژه و مکان یابی ساختمان
تمامیس��اختمانهاییکهبشربرایعملکردهایموردنیازخودمیسازدبهطورمستقیمیا
غیرمس��تقیمبررویبس��تریبهنامزمینبنامیشود.داش��تنشناختمناسبازاینبسترو
اطالعازویژگیهایآنمعمارانرابهبخش��یازش��رایطحاکمبرپروژهآگاهمیکند.خالقیت
وارائهراهکارهایمعمارانهبابهرهگیریازنقاطمثبت،ویژگیهایخاصبس��ترپروژهوچاره
اندیشیدررابطهبانقاطمنفیآنصورتمیپذیرد.مکانیابیمناسبساختماننیزبامطالعه
دقیقبسترپروژهامکانپذیراست.درضمنبایدتوجهداشتمعماریدرمحیططبیعیساخته
میش��ودوالزماس��تقبلازشروعطراحیهرس��اختماناثراتمتقابلمحیطوساختمانبر

یکدیگرازجملهاقلیممنطقهمطالعهشدهواثراتآنبرطراحیساختمانمشخصگردد.
اقلی��ممنطقه،فرموابعادزمین،جنسومقاوم��تخاک،وضعیتآبهایتحتاالرضیو
س��طحاالرضی،عناصرمصنوعوطبیعیزمین،وضعیتهمسایگانمجاور،منظرههایاطرافو

ضوابطساختوسازازمهمترینعواملمؤثربرطرحومکانیابیآنمیباشند.
دراینجابهبررسیبرخیازاینعواملمیپردازیم:

اقلیم
کشورمادارایوسعتزیادیاستونواحیمختلفآنازنظرشرایطمحیطیبایکدیگر

متفاوتمیباش��ند.درمناطقمختلفکش��ورمعماریبومیباتوجهبهش��رایطخاصهر
منطق��ه،مختص��اتجغرافیایی،ارتفاعآنازس��طحدریاهایآزاد،نزدیکیودورینس��بتبه

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

دریا،میزانرطوبتوبارندگی،نوع
مصالحدردس��ترسشکلگرفتهو
درطولس��الیانطوالنیبهکمال
رس��یدهاس��ت.باتوجهبهاقلیمهر
منطقهمیتوانازانرژیهایطبیعی
آنحداکث��ربهرهبرداریرابهعمل
آوردوباتدابیردقیقتاثیرش��رایط

نامساعدآننیزتعدیلنمود.
معم��والًنتایجبررس��یاقلیمبه
صورتترس��یمودیاگرامهانش��ان
دادهمیش��ود.تصاویر)تصویر6-2
و1-6(نمونههاییازاینترسیمات

ونمودارهاهستند.

شدت تواتر

بادهای تابستانی

زمستانبهار تابستانپاییز

بادهای 
زمستانی 

بیشترین

کمترین

متوسط

روزهای بارانی

روزهای آفتابی

درجه حرارت 

بارش
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دربررسیاقلیمهرمنطقهوزشباد،رطوبت،بارندگی،شدتوجهتتابشخورشیدمورد
توجهقرارمیگیرد.

وزش باد:
شناختمیزان،شدتوجهتوزشبادهایمحلیدرفصولمختلف،معمارراقادرمیسازد
تادرطراحیخودازانرژیبادهایمطلوببهرهگرفتهوتدابیریدررابطهبابادهاینامطلوب

بیندیشد.)تصویر6-3(

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

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

جهتگی��ریبناوفرمکلیخان��ه،نوعواندازه
پنجرههاوایجادبادگیر،حصارهایبادشکن،پیش
آمدگیهایس��قفوامثالهمازجملهمواردیاست
کهجل��ویبادمزاح��مراگرفتهوبهب��ادمطلوب
امکانورودوبهرهبرداریهرچهبیشتررامیدهد.

)تصویر6-4(
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رطوبت و بارندگی:
رطوبتموجوددرزمینوهوابایستیموردتوجهمعمارقرارگیردودرطرحخانه،تدابیری
جهتکنترلیارفعآنانجامش��ود.جهتمقابلهبارطوبتموجوددرزمین،انتخابنوعپیها
وکفهاواجرایآنهاازاهمیتزیادیبرخورداراست.عایقکاریمناسبفضاهایپایینتراز
کفزمینویاخالینمودندورتادوردیوارهایزیرزمینجهتدفعرطوبتمخربازدیوارها
ازراهحلهایمؤثراس��ت.دررابطهبارطوبتبیشازحدموجوددرهوامیتوانس��اختمانرا
بهگونهایطراحینمودکهباایجادکورانووزشبادسببکاهشرطوبتدرهوایموجوددر
فضایساختمانشد.دراینجهتبایستیبهشکل،تعدادوجانماییدریچههایمناسبورود

وخروجهوادقتکافیشود.)تصویر6-5(

می��زانوجهتریزشبارانوبرفدرفصولمختلفدرطراحیخانهمؤثراس��ت.انتخاب
ش��کلمناس��ببرایسقفهاوجهتگیریش��یبهاوداشتنآبروهایمناس��ببرایآنهاو
طراحیفضاهایبرفاندازدراطرافخانهازتدابیرمناسبدرمناطقپربارندگی)برفوباران(
اس��ت.پیشبینیمصالحمقاومدربرابربارانویخزدگیدرنماهایخارجیوکفهایمحوطه

خانهدرمناطقیکهبارشبرفوبارانزیاداست،ضروریاست.

جهت تابش خورشید:
مس��یرحرکتخورشیدوموقعیتآندرآسمانبههنگامزمستانوتابستاندراقلیمهای
گوناگونمتفاوتمیباش��د.ب��هعنوانمثالمیتواندرطراحیس��اختمانازپیشآمدگیبام
س��اختمانوس��ایبانپنجرههابهگونهایاستفادهکردکهدرتابس��تانازنفوذتابشخورشید
جلوگیرینمودودرزمس��تانبههدایتتابشنورخورش��یدبهداخلس��اختمانکمککرد.

)تصویر6-6و6-7(

تصویر6-6

به منظور

تصویر6-5

قرار دادن فضا یا گروهی از فضاها در زیر
سایبان محافظ
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جهتساختمانبسیارمتأثرازوضعیتتابشخورشیددرهرمنطقهاستومعموالًبابازیا
بستهکردنجبهههایبازساختمانمیتوانبهچندایدهدراینخصوصرسید.)تصویر6-8(

تصویر6-7

آزاد

تصویر6-8

کاستن فاصله بین بخش ها به طوری

آبوه��واواوض��اعطبیعیهرمنطقهدرطرحهربناییتأثیربس��زاییدارد.لذابرایطرح
خانهنیزالزماس��تکهاقلیممحلرابشناس��یموراهکارهایمناسبهراقلیمرادرطراحیبنا
درنظربگیریم.انواعاقلیمهادرکشورماعبارتنداز:اقلیمسردوکوهستانی)نواحیشمالغرب
وغربایران(،اقلیمگرموخش��ککویری،اقلیمگرمومرطوبنواحیجنوبکش��ورواقلیم

معتدلومرطوبنواحیحاشیهدریایخزرواقلیممعتدل.

بهعنوان پرهیز
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اقلیم سرد 
دراقلیمس��ردحجمخانهبایدبهصورتیباش��دکهکمترینس��طحساختمانرادرمعرض
محیطبیرونقراردهدتاازدستدادنگرمایداخلخانهپرهیزشود.حجمبنابایستیفشرده
باش��دتاگرمایخورشیدرادرزمس��تانبهخوبیحفظکند.سقفیمناسبپیشبینیشودتا
کهآببرفوبارانرابهس��ادگیدفعنماید،اجرایپیدرعمقیدورازعمقیخبندانباش��د
وبرایس��طوحداخلیازرنگهایتیرهاس��تفادهش��ودتاپرتوهاینورخورشیدرابهترجذب
کنند.ازمصالحیدرمناطقکوهستانیاستفادهشودکهدربرابرسرماویخزدگیمقاومباشند.

)تصویر6-9(

اقلیم گرم و خشک
درای��نمناط��قطراحیبن��ابایدبهگونهایباش��دکهآفتابگیریآنبهحداقلبرس��دو

همچنینباتدابیریسایهوفضاهایسایهدارایجادشود.
ضخامتدیوارهایخارجیبنابهاندازهایباش��دکهدرطولروزمانعورودگرماازطریق

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
مهمترینتمهیداتدرمناطقگرمومرطوبایجادسایهوفراهمساختنکورانهوامیباشد.
جهتبازتابشنورخورش��یدوکنترلورودآنمیتوانازس��ایهباندرپنجرههاوازرنگهای
روش��نبرایسطوحخارجیبنااس��تفادهنمود.همچنیندیوارهاییباالیههایمتخلخلباعث
عبورهواوخنکش��دنفضایداخلیمیش��ود.جهتگیریکلیشکلخانهوعناصریچون
بادگیردرجهتوزشبادمناس��بنیزدارایاهمیتزیادیدراینمناطقمیباش��ند.)تصویر

11-6و12-6و6-13(

آنهابهداخلخانهش��ودودرطولش��بگرمایذخیرهش��دهدرجدارهها،درطولروزبه
تدریجآزادشود.رنگهایروشنبرایجدارههایخارجیبناباعثجذبکمتراشعهخورشید
میگردد.ش��کل،اندازهوس��ایهبانپنجرههابایدطوریباشدکهتابشنورخورشیدرابهداخل
خانهکنترلنماید.معمارانایرانیدرگذشتهازبادگیرجهتاستفادهازبادمطلوبدرتابستان
بهرهمیبردند.بس��یارمناسباس��تاینراهحلدرمعماریجدیدنیزمورداستفادهقرارگیرد.

)تصویر6-10(
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تصویر12-6- س��ایه بان در پنجره ها و 
اس��تفاده 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 
دراینمناطقجهتتهویهطبیعی،فضاهایخانهبهگونهایطراحیمیشودکهبازشوهای
آندرمس��یروزشبادمناسبباشند.همچنینباالآوردنبناازسطحزمینبهبرقراریکوران

درزیرکفکمکمیکند.
ش��کلس��قفوپیشآمدگیآنمانعازرس��یدنبارانبهپنجرههاوروزنههاشدهوسطوح
خارج��یرادربراب��ربارانمحافظتمیکن��د.دراقلیمهایمرطوبتوصیهمیش��ودمصالحی

انتخابشوندکهدربرابررطوبتواثراتآنمقاومباشند.)تصویر6-14(

اقلیم معتدل
دراینمناطقبایدحداکثرگرماینورخورش��یددرس��اختمانوهمچنینبیش��تریننور
طبیعیبرایفضاهایداخلیتأمینشود.بدینجهتتوصیهمیشوددراینمناطقساختمانها
کش��یدگیروبهجنوبداش��تهباشدتابیشترینس��طحرادرمعرضآفتابجنوبقراردهند.

)تصویر6-15(
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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
زمینطرحمیتوانداثراتزیادیبرطرحساختمانموردنظرداشته
باشد.قبلازطراحیپروژهالزماستشرایططرحبادقتموردبررسی
قرارگیردتاحداکثراس��تفادهازامکاناتموجوددرزمینبهعملآید
وراهحلهایمناس��بیبرایمحدودیتهاییمانن��دصدایترافیکیا
بادمزاحمواش��رافهمسایگانپیشبینیشود.درتحلیلزمینپروژه
عواملمختلفیازقبیلاندازهوش��کلزمین،ش��یبوعوارضسایت

شیب و توپوگرافی زمین
بااس��تفادهازنقش��ههایتوپوگرافیپستیوبلندیهایزمیننشاندادهمیشود.آگاهیاز
چگونگیشیبزمینومیزانآنوهمچنینجهتشیببهطراحکمکمیکندتاشکلخانه
خودرابهبهتریننحوباوضعطبیعیزمینمنطبقس��ازدوازطرحهاییکهبهخاکبرداریو
یاخاکریزیهایغیرضروریمیانجامدپرهیزنماید.)تصویر17-6(درضمننقشهتوپوگرافی
مسیرسیالبهاوهرزآبهایمحدودهزمینراروشنمیسازدوبهمعمارهشدارمیدهدکه

پروژهمانندساختمانهاودرختانموجود،جنسخاک،امکاناتدسترسی،همسایههایمجاور،
مناظرمناس��بودیدهایمزاحمو...موردمطالعهواقعمیش��وندتاتصمیماتالزمدرمورد
محلقرارگیریس��اختمانراههایدسترسی،جهتگیریبناونحوهتوزیعفضاهایبازوبسته

و...درنظرگرفتهشود.)تصویر6-16(
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پل

باد مطلوبتپه

درختان
جهت شیب

آلودگی صوتی ضعیفباد مزاحم

آلودگی صوتی قوی ساختمان باد مطلوب
موجود

خیابان

جهت
 شمال

تصویر 6-16

تصویر 6-17
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برایدفعآنهاچارهایبیندیشد.
درصورتوجودش��یبمتوس��ط،طرحپالن،کمترتحتتأثیرشیبقرارمیگیرد.میتوان
باتس��طیحبخشیازبسترس��اختمانرااحداثنمود.)تصویر18-6(درشیبهایتند،بعضی
ازاش��کالپالنازامتیازاتبیش��تریبرخوردارند.اگرخانههابهموازاتخطوطش��یبباشند،
استفادهازخانههاییبابرعریضترباعثنیازکمتربهفضاهایزیرساختمانمیشود.مکانهای
بسیارشیبدارمیتوانندفرصتهایبسیارخوبیرابرایورودبهطبقاتباالدرخانههایبیشتر

ازیکطبقهفراهمسازند.

ش��یبهایشمالینورکافیخورش��یدرابرایخانهوباغفراهممیکنند.یکراهحلساده
قراردادنهرخانهدرانتهایتحتانیپالنیازمینخودبادسترسیدرسمتشمالاست.

درش��یبهایتند،فضاس��ازیبایدبهگونهایباشدکهاتاقنش��یمندرطبقاتفوقانیقرار
گیردتابتواندازنورخورشیددرجنوباستفادهنمایندودرضمنیکچشماندازمناسبداشته

باشد)تصویر6-19(

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

تصویر 19-6- احداث ساختمان در 
بستر شیب

درتصویرزیرراهحلهایمتفاوتیدرمواجههباشیبدرزمیننشاندادهشدهاست.
ش��کلوابعادوجهتزمینتأثیرزیادیدرش��کلکلیبناوجانماییآندارد.ش��کلکلی
بنامیتواندباتبعیتازابعادوش��کلزمینطرحشودیاباایجادمحوطهسازی،خاکبردارییا
خاکریزیدرزمین،بناییمتمایزازشکلکلیزمینطراحیشود.درکناراینعواملشناخت
نحوهحرکتخورشیدازلحظهطلوعتاهنگامغروبدرفصولمختلفسالمیتواندبهطراحی
س��اختمانکمکنمایدزیرامعمارمیتواندباتوجهبهاینخطحرکتیوجهاتمختلفزمین
بهتصمیمگیریدرموردمکانیابیعرصههایمختلفخانهوجانماییفضاهایگوناگوناقدام

نماید.)تصاویر20-6و6-21(

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=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
نوعراههایارتباطیهمجواربسترپروژه،میزانرفتوآمدپیادهوسوارهدرآن،سرعتکم
یازیادحرکتوسایلنقلیهدرمعابرومواردیازاینقبیلازمسائلیاستکهدرایجادامنیت
درخیابانمنتهیبهبس��ترپروژهوهمچنینایجادآلودگیهایصوتیوامثالهماثراتزیادی
دارد.بهعنوانمثالخانههاییکهدرکوچههایبنبس��تق��رارگرفتهازنظرآلودگیصوتیو
امنیتحرکتپیادهمناس��بترازخانههاییاس��تکهدرجوارخیابانهایاصلیومحلیو
منطقهایمیباش��ند.عدمتوجهبهراههایارتباطیومیزانت��ردددرآنهاوهمچنینمیزان
آلودگیصوتیناش��یازآنهابرایساکنینآیندهخانهمشکلآفریناست.لذادرطراحیخانه
بایستیاینمواردبهدقتبررسیشودوتدابیریجهتمقابلهباآلودگیصوتیوایجادامنیت

دسترسیپیادهبهخانهفراهمشود.)6-22(
در)تصویر23-6(یکنمونهازموقعیتراههایدسترس��یبهبنانش��اندادهش��دهاست.

تصویر 6-22

جنس خاک و مقاومت زمین
جن��سخ��اکومقاومتزمی��نپ��روژهازجملهمواردیاس��تکهمیتوان��دفرصتهاو
محدودیتهاییدرطراحیس��اختمانایجادنماید.زیرااگرزمینیمقاومتکافینداشتهباشد
وخاکهممناس��بنباشدساختمانسازیبررویآندش��واراست.میتوانبربستریمقاوم

ساختمانیچندطبقهبنانمود.
خاکهایس��طحی،الیهبندیطبقاتزیرینزمینومیزانمقاومتآنها،س��طحآبهای
زیرزمینیو...ازمسائلیهستندکهدرنوعخاکبرداری،پیریزیوسایرعملیاتیکهبایدبرای

ساختمانسازیانجامگیرد،مؤثراست.

تصاویر 6-23

پل

موقعیت دسترسی و عوارض

درخت و 
رودخانه

خیابان
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دید و منظره ی مناسب

حریم جنب دید 
مزاحم و صدای 

خیابان

خیابانمحل قابل ساخت
برخیازتصمیماتمربوطبهطرحش��کلخانهمانندداش��تن
زیرزمین،تعدادطبقات،نوعسیس��تمزهکشیوفاضالبخانهو...

بهجنسخاکومقاومتآنبستگیدارد.
ش��ناختمیزانمقاومتخاکبس��ترپروژهجهتمقاومسازی

ساختماندربرابرزلزلهنیزتأثیرزیادیدارد.

عناصر طبیعی و مصنوع زمین
برایشناختبهتربس��ترپروژهنیازبهشناختعناصرطبیعی
ومصن��وعدرمحدودهزمینطرحداریم.عناصرطبیعیموجوددر
زمینش��املدرختان،پوششهایگیاهی،مسیرهایآب،چشمه،
سنگهایخاصو...میباشدوعناصرمصنوعزمینشاملتیرهای
چراغبرق،کانالهایخاصتأسیساتی،پستهایفشارقویبرقو

مخابراتو...میباشد.)تصویر24-6و6-25(
ب��اتوجهبهعناصرطبیعیومصن��وعدرمحدودهطرحپروژه،
ط��راحمیتواندپیشبینیهایالزمجهتحف��ظوبهرهبرداریاز
درختانوس��ایرمناب��عطبیعیرابنمای��دودرضمنراهکارهای
مناس��بجه��تبرخوردب��اعناصرمصن��وعومزاح��مارائهکند.

)تصویر26-6و6-27(
هماهنگیبامحیطهایطبیعیوعدمواردس��اختنصدمهبه
آنهادراثرساختخانهوحفظمحیطزیستازنکاتمهمیاست

کهمعماربایستیبهآنتوجهکند.

تصویر 6-24

تصویر 6-25
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تصویر 6-26

همجواری اطراف زمین
یکخانهمیتوانددرمحیططبیعینظیرجنگل،کناردریاوکوهس��تانیادربافتش��هری
پرتراکمازس��اختمانهایگوناگونقرارگیرد.اینهمجواریه��امیتواندنکاتمثبتومنفی
داش��تهباشد.معمارمیتواندازاینهمجواریهاحداکثراس��تفادهمطلوبرابکندوبرایرفع

نکاتمنفیتدابیریبیندیشد.
نکاتمثبتدراطرافزمینمیتواندرودخانهیاپوش��شگیاهییاچش��ماندازیبهجنگل
سرس��بزیامنظرهکوهس��تانباش��د.جهتبهرهبرداریازاینمناظرمعم��ارمیتواندباطرح
فضاهایسرپوش��یده،نیمهبازوبازروبهاینمناظرومکانیابیبنادیدمناس��بیبهاینمناظر

ایجادنماید.)تصویر6-28(

تصویر 6-27

رها نمودن بخش طبیعی محوطه به حال خود

حفظ پاره ای از قسمت ها ، حذف بقیه
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تصاویر 6-28
چنانچهخانهدربینچندینس��اختماناطرافخودمحدودباش��د،مسائلیچونکنترل
س��ایهساختمانهایاطرافبرزمینپروژه،تأثیرآنهادرروندطبیعیجریانهوا،ایجادسرو
صدایادیدهایافرادبیگانهکهسلبمحرمیتخانهمیکنندومواردینظیراینهابایستیدر

طرحخانهموردنظرقرارگیرد.)تصویر6-29(

تصویر 29-6- راه حل هایی برای استقرار بنا و توجه به همجواری
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زیرنظرهنرآموزکالساطالعاتاقلیمیمنطقهخودراجمعآوریکرده)بارندگیساالنه،جهتوزشبادهاو....(و
جهتغالبساختمانهارانسبتبهمحورشمالوجنوب،موقعیتبازشو،نوعپوششبامونحوهمقابلهباسرما،گرما

وبارانرادرمعماریمحلخودبررسیکنید.

تمـــرین



پرسش های چهارگزینه ای
1-باتوجهبهاقلیمهرمنطقهمیتواناز................حداکثربهرهبرداریرابهعملآورد.

الف(انرژیهایطبیعیب(طبیعتمصنوعج(شیبزمیند(میزانرطوبت
2-کدامیکازتدابیرزیرجهتمقابلهبابرفوباراندرطراحیساختمانصحیحنمیباشد.

الف(استفادهازمصالحمقاومدربرابربارانویخزدگی
ب(انتخابفرممناسببرایسقفها

ج(جهتگیریشیبهاوداشتنآبروهایمناسب
د(طراحیفضاهایبرفگیر

3-درمناطقگرموخشکبنابایدبهگونهایباشدکه............بهحداقلبرسدوباتدابیریفضاهای............ایجادشود.
الف(آفتابگیری–سایهدارب(کوران-سایهدارج(آفتابگیری–باکورانهواد(تابشآفتاب–مرطوب

4-توجهبهکدامموردبهطراحکمکمیکندتاشکلخانهرامنطبقبروضعطبیعیزمینطراحیکند؟
الف(راههایارتباطیب(ش��یبوتوپوگرافیج(جنسخاکومقاومتزمیند(عناصرطبیعیومصنوعزمین

5-تعدادطبقات،داشتنزیرزمین،نوعسیستمزهکشیوفاضالبخانهبهکدامیکازمواردزیربستگیدارد؟
الف(جنسخاکومقاومتآنب(عناصرطبیعیومصنوعزمینج(شیبوتوپوگرافیزمیند(راههایارتباطی

پرسش های تشریحی
1-مهمترینعواملمؤثربرطرحومکانیابیساختمانرانامببرید.

2-عوامل��یک��هدرس��اختمانجلویبادمزاحمراگرفتهوب��هبادمطلوبامکانووردوبهرهبرداریهرچهبیش��تررا
میدهد.نامببرید.

3-چهتدابیریدرطراحیخانهجهتمقابلهبارطوبتبایدپیشبینیشود؟
4-مواردیکهدرتحلیلزمینپروژهموردبررسیقرارمیگیردرانامببرید.

5-عناصرطبیعیومصنوعزمینشاملچهمواردیاست؟توضیحدهید.
6-درصورتیکهیکخانهدربینچندینساختمانمحدودباشدچهمواردیدرطراحیآنبایددرنظرگرفت؟

پرسش های پایانی
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