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  چكیده

بحث صرفه جویی در مصرف انرژی و منطقی سازی مصرف آن در ساختمان ها یکی از مهمترین مسائل عصر مدرن است. و باا انادکی : مسئله تحقیق
مختلف  نگاهی به زندگی حاکم در گذشته و تکنیک های معماری سنتی، در میابیم که پایه هایی که بر آن بنا شده است به استفاده خوب از انرژی های

 طبیعی با یافتن راه حل های معماری برای صرفه جویی در انرژی بستگی دارد.
بررسی درمان های مورد استفاده در معماری سنتی برای تأمین آسایش حرارتی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و نحوه استفاده از آن در  :تحقیق هدف

 ساختمان های معاصر ساخته شده پس از جنگ می باشد. 
 : توصیفی و تحلیلی به عالوه مطالعه میدانی روی پروژه های مناطق مسکونی تاریخی و معاصر در شهر حمص می باشد.روش تحقیق
اطراف  طیو مح میبا اقل یارتباط تنگاتنگ یمسکون یساختمان ها یطراح ژهیبه و یمعمار یتوان گفت که طراح یم قیتحق نیا جهیدر نت: نتایج تحقیق

مورد  یمصالح ساختمان تیخاص هر منطقه و ماه یمعمار یریگشکل قیاز طر نیفراهم کند. و ا نیساکن یراحت را برا یونمسک یطیداشته است تا مح
 یحرارتا شیباه آساا دنیرسا یمعاصر برا یساختمان ها یتوان در طراح یکه امروزه م ینکات مثبت نیبه مهم تر یبررس نیا ان،ی. در پاتاستفاده اس

 کرد. یریگ جهیمناسب استفاده کرد، نت
 

  یکلیدکلمات 

 "شهر حمص در سوریه"، "کاهش انرژی"، "های معماریتکنیک" ،"بناهای معاصر" ،"معماری سنتی"
 

  مقدمه -1
سوریه پس از جنگی که بیش از ده سال به طول انجامید، از یک امروز، 

بحران بزرگ انرژی عبور می کند که در آن تأسیساات حیااتی عمایم 
نایی سرمایه گذاری در انرژی نفت و گاز طبیعی برای ویران شدند و توا

تولید انرژی مورد نیاز برای ادامه حیات از بین رفت. و با توجه به کمبود 
برق تولید می شود، یافتن راه حل های جایگزین برای تأمین انارژی را 
ضروری دانسته می شود. و با فرض اینکه معمااران مسائول الگوهاای 

مان های خود هستند، پس الزم است در طرح مصرف در طراحی ساخت
هایی که پس از جنگ ایجاد می شود تجدید نمر کنند تا مصرف انرژی 

تخمین زده می شاود کاه سااختمان هاای  تا حد امکان کاهش دهند.
مای  درصد از کل انرژی جهان را مصرف 40حدود مسکونی و تجاری 

ه ایان نسابت کنند. اگر مصرف ساخت و ساز و فرآیندهای ساخت را با
درصاد  50اضافه شود، سهم ساختمان ها در مصرف انرژی باه حادود 

باه درصد از کل کاربن  45افزایش می یابد. و این بناها مسئول انتشار 
؛ حرماای، Mohammadzadeh et al., 2015) عهااده دارنااد

و به خاطر اینکه ساختمان ها یکی از بزرگتارین مناابا اتاالف  .(2010
؛ کنتارل و تنمایم شارایط محایط زنادگی در انرژی محسوب می شود

از ایان رو،  (.1393حساینی و افالطویاان، داخل بنا ضروری است )شاه
شناسایی معمااری سانتی مساکونی و بررسای  هادفتحقیق حاضر با 

واژگان آن در شهر قدیمی حمص که به گوناه ای سااخته شاده اسات 
زی طوری که با نیازهای بشری مطابقات داشاته باشاد و منطقای ساا

: سوالی که تحقیق مطرح می کنادبنابراین،  .مصرف انرژی را حفظ کند
چگونه می توان از واژگان معماری بناهای تاریخی مساکونی شاهر در 

  بازسازی بناهای معماری معاصر استفاده کرد؟ 
 

 بانی نظری پژوهش م 
مانناد انارژی "منابا انرژی به طور عمده به منابا انرژی تجدید پاذیر 

و ( 1398)دانشاوری و دیگاران،  "یدی، باادی و هساته ایآبی، خورش
سوخت های فسیلی مانند انرژی حاصل از "منابا انرژی تجدید نا پذیر 

همچون زغال سنگ و نفت از بقایای گیاهاان و جاانورانی کاه در زیار 
تقسیم می ( 1393)احمدپور،  "قدیم مدفون شده اند دریاها در زمانهای

 خالصه توضیح خواهد شد. و هر دو نوع به طور شوند.
 انرژی های تجدید ناپذیر -

این انرژی های هستند که پس از استفاده، کاهش می یابند و تمام مای 
و نکته قابل توجه این است کاه  (.1396درو و دیگران، پناهشوند. )یزدان

افزایش مصرف انرژی های تجدید ناپذیر منجر می شود به سبب پایاان 
ژی و اثرات مخرب زیسات محیطای خساارتهای پذیر بودن این نوع انر

 (1400زیاد به منافا نسل های آینده وارد می شود. )یاربخت و دیگران، 
 های تجدید پذیر:انرژی -

به آن دسته از منابا انارژی گفتاه مای شاود کاه از طریاق فراینادها و 
و در دساترس  سازوکارهای طبیعت، به طور پیوسته تجدیاد مای شاوند

این نوع از مناابا  (.1396درو و دیگران، پناهیزدان) رندانسان قرار می گی
های طبیعی دارد و مهمترین نقطه اینکه پایان پذیر عمر طوالنی و چرخه
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و از این منابا میتواند به امرژی آب  (1398، دانشوری و دیگراننیستند. )
ای و انرژی زیست توده اشاره و امواج، انرژی زمین گرمایی، انرژی هسته

. ولی مهمترین انرژی های تجدید پذیر انرژی خورشایدی و انارژی کرد
باد هستند که قویترین انرژی های تجدیاد پاذیر محساوب مای شاوند. 

(Acakpovi, 2014 1390 ،یرزاق؛ 1395 گران،یو د ینژادتفت؛) 
اسات؛  ریدپاذیتجد یهاا یانرژ نیتریاز قو یکی: دیخورش یانرژ
بهاره  یراه حال بارا تنافیدرصدد  یجهان یاز کشورها یاریبس
از  یکی هیهستند. و البته سور یبالقوه انرژ یها لیاز پتانس یریگ

باه خااطر  یدیخورشا یانرژ نهیباال در زم لیبا پتانس یکشورها
 گااران،یو د دروپناااهزدانیکااه دارد ) یخااوب ییایااجغراف تیااموقع
1396.) 
 1990مهام کاه دوبااره از اواخار  داریاز منابا پا یکی: باد یانرژ
 یانارژ لیبا تبد تهیسیالکتر دیتول یباد برا یشد. و از انرژ داریپد

اساتفاده  یبااد یها نیتورب قیاز طر یکیالکتر یبه انرژ یحرکت
 (1389 ،یو دهقان منشاد ینیشود. )مع یم

 :انسان یبرا یحرارت شیآسا -

مطالعه برهمکنش کل چهار عنصر آب و هاوا کاه  یمیاقل ستینمودار ز
انساان اسات را  شیآنها بر آسا ریبش و سرعت هوا و تأثدما، رطوبت، تا

 دهد. ینشان م

 
 دهد یانسان را نشان م یحرارت شیکه منطقه آسا ینمودار -1 شكل

(Url1) 

 
انساان بار اسااس درجاه  یحرارتا شیمنطقه آسا ییباال حداقل و حد

سارعت هاوا،  شیشد. و با توجه به افازا نییتع یحرارت و رطوبت نسب
 یحرارتا شیحد آسا جهیو در نت ابدی یم شیسرعت اتالف حرارت افزا

 .ابدی یم شیافزا
 معماری مسکن و أسایش حرارتی: -

است و  یتماندر هر ساخ یعوامل طراح نیاز مهم تر یکی یعیطب طیمح
از  یمجموعاه ا رایاشود، ز یم شتریخانه ب یعامل در طراح نیا تیاهم

سااکنان  یبارا یآورد کاه باه راحتا یرا به دست م یطیمشخصات مح
مساکن از پاساخ باه  یمؤثر بر طراح یطیمح یارهایمع .کند یکمک م
 ییو روشانا هیاتهو مان،یتاابش ا یمناسب برا ییراهنما ،یمیعوامل اقل

متفاوت  یمثبت و منف یو طراح یدر انرژ ییصرفه جو میمفاهتا  ،یعیطب
 (2013)قندقجی،  است.

از اواساط  یالمللا نیمعمااران با انیدر م یعوامل نیاز چن یو اگر آگاه
 نیادر ا یادیاز قااتیکاه مطالعاات و تحق یآغاز شد، زمان ستمیقرن ب

تاا  ییهاا یآگااه نیچن ،یحال، در سطح محل نیا با شروع شد، نهیزم
شاد و هناوز در  یمعاصار اااهر نما یاواخر در سااختمان هاا نیهم

 است. یو مطالعات نمر یفرد یها شیچارچوب آزما

  روش انجام تحقیق -2

این تحقیق بر اساس هدفی که دنبال مای کناد رویکارد تئاوری دارد. 
اطالعات مورد نیاز  از طریق تحلیلی است؛ و  –روش تحقیق توصیفی 

جما آوری  ، منابا مکتوب و نقشه هاانه ایکتابخمنابا  مطالعات اسناد،
از طریاق شناخت و تحلیل بناهای مساکونی شاهر حماص  و شده اند.

شاهر ماورد بررسای انجاام  بناهای از و مشاهده تحلیلی بازدید میدانی
های قدیمی برای به عالوه مصاحبه عمیق با ساکنان محله گرفته است.

ها است و البته مصاحبه باا  آگاهی از ابعاد بنهان عناصر محلی در خانه
که حافمه ی  سال( 68)ساکنان اصلی محله باالتر از  آگاهان و معمرین

سپس تجزیه و تحلیل  .و آگاهی از تطورات تاریخی محله دارندتاریخی 
 داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است.

 مطالعه مورد محدوده   

خش مرکزی غربی سوریه کیلومتر مربا در ب 48شهر حمص با مساحت 
ای واقاا شاده واقا شده است. حمص در منطقه آب و هوای مدیتراناه

تابستان گارم و خشاک، بهاار و پااییز "است که با چهار فصل متمایز 
مشاخص مای شاود و بادهاای غالاب  "معتدل و زمستان سرد باارانی

( 1400ساتند. )دانشاجو و السالیمان، بادهای غربی و جناوب غربای ه
از بررسی اقلیمی می توان به این نکته اشااره کارد کاه شاهر بنابراین 

 حمص در تابستان به سرمایش و در زمستان به گرمایش نیاز دارد.

 
: موقعیت شهر در سوریه، 1)تصویر   مطالعه مورد محدوده -2 شكل

: نقشه شهر 3موقعیت شهر حمص در استان حمص، تصویر  2تصویر 

 (حمص و موقعیت بافت قدیمی شهر

 یبردار نمونه نقاط انتخاب -

نمونه مورد مطالعه، خانه های شهر قدیمی حمص مورد بررسی قرار می 
بناهاای تااریخی و سانتی از دوران گیرند. شهر قدیمی حماص دارای 

و بناهاای و با کمترین تغییرات بااقی ماناده اسات. مملوکی و عثمانی 
ز ساخته شده اند. معاصر که از دوران استعمار فرانسه و استقالل تا امرو
سال قبال  2300تاریخ بنیاد شهر قدیمی حمص یا شروع مسکن حدود 

از میالد در تپه باستان شناسی حمص آغاز شد؛ ولی به خاطر زلزله ها و 
ای که باقی ماناده اناد تخریب بناهای شهر در جنگ های صلیبی؛ بناه

 (1399)السلیمان و زرکش،  بیشتر به دوران عثمانی ها برمیگردند.
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  معماری محلی مسكن شهر حمص -

معماری محلی شهر قدیم حمص به دلیل شباهت شارایط اقلیمای باه 
هاای معماری محلی شهرهای تاریخی همجوار شاباهت دارد. و ویژگی

خاص معماری این شهرها را میتوان در سطح شهر به طاور کلای و در 
 (2005)المنصوری،  سطح یک بنا به طور خاص بررسی کرد.

رح کلی شهر: بافتی فشرده است، به طوری که خاناه هاا ویژگی ط -1
در کنار هم چیده شده اند و کوچه هاا باریاک و پارپی  و خام و 

 برخی از قسمت های آنها با قالیچه پوسیده شده اند.

 
 .1927طرح کلی شهر قدیمی حمص در سال  -3 شكل

ویژگی خاص بنای مسکونی: اغلب بناها از دو طبقه تشکیل شاده   -2
از مهمترین مشخصات آنها باز بودن به سمت داخال اسات  اند و

زیرا بیشتر پنجره ها مشرف به حیاط داخلی اسات و ایان حیااط 
قلب بنای مسکونی نامیده می شود. دیوارها با توجاه باه مصاالح 

 ساختمانی استفاده شده ضخیم هستند. 
های برنامه ریزی که آسایش حرارتی را در مسکن سنتی باه روش -

 :دست آورد

میتوان به شکل کلی نقشه شهر، شکل شبکه  در سطح شهر: -1
 های خیابان ها اشاره کرد.ساباط و ی خیابان ها

 
روش حفظ آسایش حرارتی در محله تاریخی در سطح  -1جدول 

 شهری  

ده
شر
ح ف
طر

 
مانناد دماا،  کااهش اثارات اقلایماین نوع طارح منجار باه 

شود که تشعشعات خورشیدی زیاد و بادهای شدید غربی می 
کاهش این اثرات بر منازل مساکونی و به نوبه خود منجر به 
 (2008)شاهین و الزبیدی،  می شود. کاهش مصرف انرژی

 

نی
ابا
خی
ه 
بک
 ش
کل
 ش

در ابتدای پیدایش شهر، پالن آن شبیه شهرهای یوناانی باه 
صورت صفحه شطرنج بود که خیابانها با زاویه قائمه تالقای 

ت اسالمی، طرح آن به نقشه های می کردند. و پس از فتوحا
شهرهای اسالمی تغییر کرد به طوری که خیابانها باه شاکل 
زیگزاگی و باریک شاده اناد و ایان شاکل تااثیرات اقلیمای 
خارجی محدود می کند و کمترین میزان تابش خورشیدی را 
دریافت می کند و در نتیجه مصارف انارژی را کااهش مای 

 دهد. 

 
اط
ساب

ها
ن 
ابا
خی
ی 
ها

 
یک راهرو یا داالن مسقف است و نوعی از کوچاه هاای ین ا

مسقف که برای رفا گرما از خانه هاا اساتفاده مای شاود از 
 طریق ایجاد سایه و فضای خنک تر در معابر شاهری اسات.

و به خاطر نیماه پوشایده باودن آن،  (1399)آزاد و دیگران، 
هااوای درون ساااباط در فصاال تابسااتان خنکتاار و در فصاال 

 رمتر است.زمستان گ

 
 

 در سطح معماری خانه:  -2

 روش حفظ آسایش حرارتی در بناهای مسكونی تاریخی -2جدول 

کن
مس
ت 
جه

 

جهت گیری بناهای مسکونی در معماری اسالمی با توجه به 
مالحمات حرکت خورشید و باد بوده اسات؛ باه طاوری کاه 
بیشترین میزان سایه و فاصله ممکن را از هوی گرم خشاک 

 –به همین دلیل کشیدگی بنا باه سامت شارق  فراهم بکند.
و بهترین جهت دهای  (1400)دانشجو و السلیمان،  غرب بود

بازشوها به سمت شمال و جنوب به عالوه کاهش دهانه هاا 
 به سمت غرب بود.
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ی
خل
 دا
اط
حی

 

به دلیل گسترده حرارتی زیااد باین شاب و روز، ایان حیااط 
کردن حیاط در روز بعد هوای سرد شب را ذخیره، برای خنک 

کار می کند؛ همچنین تابش خورشید را از روز بارای انتقاال 
آن در شب حفظ می کند و آب و هوای محل را تنمایم مای 

 کند.

 

ف
سق
م 
ست
سی

 

یکی از بهترین انواع سقف برای اقلیم شهر حماص، پوشاش 
بام با استفاده از گنبد است؛ زیرا با وجود افزایش مساحت کل 

مستقیم خورشید به دلیل وجود مکانهاای ساایه سقف، تابش 
د دار کم است. اما سقف سنتی که در حمص استفاده مای شا

ت که از گنبدها فقط برای سقف شیروانی بود؛ زیرا مرسوم اس
سقف بناهای ماذهبی، آرامگااه هاا و حماام هاای عماومی 

 استفاده می شد.

  

یر
دگ
 با

به حساب مای آیاد  های اقلیمی در زمانیاین یکی از ویژگی
که وسایل مصنوعی تهویه و سرمایش برای ایجااد آساایش 
حرارتی برای استفاده کنندگان از ساختمان مساکونی وجاود 

 (2016نداشت. )الجوادی و درویش، 

یه
شرب
 م

عبارت است از پیشروی اتاق ها در طبقاه اول یاا بااالتر باه 
سمت خیاباان یاا داخال حیااط اسات و دارای کتیباه هاا و 

ئینات هستند. مشربیه مانند بالکن مشرف به خیابان اسات تز
همانطور که کنده کاری های چوبی اجازه می داد هوا و ناور 
وارد فضای داخلی شاود ، همچناین رطوبات جریاان هاوای 
عبوری را کنترل می کند زیرا از چاوب سااخته شاده اسات. 
عالوه اینکه برجستگی انها باعث سایه انداختن بر بخشای از 

بان و این باعث کاهش گرماا در تابساتان و محافمات از خیا
 باران در زمستان می شود.

 

ها
ه 
هان
 د

آنها  فهیپنجره ها و درها را که وا یعنیدهانه ها  /بازشوها 

از مهم  یکی اما .است یو نورده هیو تهو ییروشنا نیتام
داخل و  نیکه وقوع انتقال حرارت بمشکالت آن این نیتر

 مشکل: نیحل ا یکند و برا یم لیخارج را تسه
 نسبت درصد 15نسبت مساحت دهانه ها به طور متوسط 

؛ دهانه ها در جهت طولی با عرض کم و افزایش واردی سطح
 ضخامت دیواره باعث شکستن اشعه خورشید می شوند.

  

ها
وار
 دی

 یرا کاهش م یارزش انتقال حرارت ادیبا ضخامت ز یوارهاید

 .شود یم یداخل یث حفظ دمادهند که باع
 خانه( متر در 1.20 - 0.80) نیبمعموال  وارهایضخامت د

سنگ  هیال نیاز چند ریو مانند تصو (2013)سدر،  است
 شده است. لیتشک

 یسانت یشهر طیدر مح یعیطب هیتهو یروش هاهمانطور که دیده شد، 
ت سارع شیمختلف به منمور افزا یعرب متفاوت بود و از عناصر معمار

 استفاده شد. دیهوا و کاهش تابش خورش

 

  در محله قدیمی مسكن شهر حمص معاصرمعماری  -

ویژگی طرح کلی شهر: همان بافت قدیمی فشرده است، باه  -1

طوری که خانه ها در کنار هم چیده شاده اناد و کوچاه هاا 

باریک و پرپی  و خم و برخی از قسمت های آنها با قالیچاه 

 پوسیده شده اند.

 
 .2001طرح کلی شهر قدیمی حمص در سال  -4 شكل

ویژگی خاص بنای مسکونی معاصر: اغلب بناها از سه تا پنج  -2
طبقه تشکیل شده اند و از مهمترین مشخصات آنها باز بودن 
به سمت خارج است زیرا بیشتر پنجره ها مشرف به خیابان و 
بالکن است و دیوارهاا از مصاالح سااختمانی جدیاد سااخته 

 شدند. 
ی برنامه ریزی که آسایش حرارتی را در مسکن سنتی باه هاروش -

 دست آورد:

هاا  ابانیخ ینقشه شهر، شکل شبکه  یشکل کل به خاطر این است که
تا حدودی تغییر جدی و شدید نگرفتند؛ اساایش ها  ابانیخ یهاو ساباط

 .حرارتی بناهای معاصر فقط در سطح معماری خانه بررسی می شود
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 یش حرارتی در بناهای مسكونی معاصر شهرروش حفظ آسا -3جدول 

کن
مس
ت 
جه

 

ساختمان ها در  یریجهت گ دیخورش یپرتوها معموال،
را به دست  یعیشهرها را به طور کامل کنترل کند تا نور طب

 نیحداکثر استفاده را ببرد، اما ا دیخورش یآورد و از اشعه ها
نشان داده شده در حمص  دیجد یامر در مورد ساختمان ها

جهت  و میتوان گفت که بناهای معاصرمال نشده است، اع
  (1400)دانشجو و السلیمان،  ندارند. یخاص یریگ

کن
 بال

به دلیل گسترده حرارتی زیاد بین شب و روز، این حیاط 
هوای سرد شب را ذخیره، برای خنک کردن حیاط در روز بعد 
 کار می کند؛ همچنین تابش خورشید را از روز برای انتقال
آن در شب حفظ می کند و آب و هوای محل را تنمیم می 

 کند.

ف
سق

 

 سقف به شکل افقی که از مصالح بتن ساخته شده است

ها
ه 
هان
 د

و مساحت کلی دیوار  مساحت دهانه ها خاصی بین نسبت
 .وجود ندارد

 
 

ها
وار
 دی

مصالح جدید و از چند طبقه تشکیل می شوند، با  یوارهاید
های مصالح دیوار متشابه هستند ولی در بعضی معموال طبقه 

 بناها خأل هوا گذاشته می شود و بعضی بناها حذف می شود.
ر قسمت آتی به طور مفصل در مورد دیوارها صحبت دو

 خواهد شد.

 
بنای  ارزیابی سیستم ساختمان برای انتقال حرارت بین -

 شهر حمص تاریخی با بنای معاصر در محله قدیمی
یا عبور حرارتای ویژگای هاای مصاالح هساتند  حرارتیضریب مقاومت 

بنابراین باید در هنگام طراحی به ویژگی های هر کدام از مصالح اهمیت 
 (1398ویژه داد. )توکلی، 

 یبه روش سنت یکیدو فضا که  نیمحاسبه اختالف انتقال حرارت ب یبرا
 (1)رابطه  OTTVش مدرن ساخته شده است از معادله به رو یگریو د
 (1396)عرب و دیگران،  .میکن یو سقف استفاده م وارید یابر

 

    
(1) 

 :در آن که
A مساحت هر عنصر = 

tA مساحت هر پوسته = 
U  مقدار =U برای هر عنصر :U= 1/R 

eqTD اختالف دمای معادل = 

DT  =IT-OT ها()میانگین 
SC اندازی= ضریب سایه 
SF ( 2= ضریب خورشیدیW/m) 

 ها(ها )پنجره= روزنه fدیوارها، =  wها: و نمایه
= Wt(، Wt 0.0371 – 26.7؛ )سهم خورشیدی eqTDمحاسبه ی 
 وزن دیوار.

بنابراین چندتا خانه قدیم و معاصر انتخاب شاده اناد و بار اسااس ماواد 
ساخته شده تحلیل شدند برای حساب کردن مقدار تفااوت باین انتقاال 

شاهر قادیمی حماص  ارت در فضاها با مصالح مختلاف اسات؛ و درحر
میتوان بناهای قدیمی مالحمه شود به عالوه بناهای معاصار مساکونی 

نمونه هاا  5که به یکی از دو روش معاصر ساخته می شوند و در جدول 
مادل وجود در شهر قدیمی بررسی مای شاوند؛ از خانه های مسکونی م

 ساتمیانتخاب شدند که مطابق باا س یمعاصر به گونه ا یساختمان یها
سااخته  یخیمنطقه تار تیبه هو کیرل ساختمان و تا حد امکان نزدکنت

 شوند.
؛ منصور، 2006ای مسكونی )منبع: الزهراوی، همقایسه خانه -4جدول 

2019) 

 (معاصر) 3 خانه (معاصر) 2 خانه (سنتی) 1 خانه

 

  
 

 دیوارپرش 

 

 دیوارپرش 

 

 دیوارپرش 

 
 (1دیوار خانه ای ) -

 هیاال بیبر اساس ترک یسنتبنای مسکونی  واریدر د (R) یانتقال حرارت
 ینشان داده شده در جدول قبل و با توجه به مقاومت حرارتا وارید یها

  k2w/m. 1.572=  مصالح مختلف

 0.636=  اسات ریاباه شارح ز واریادر د (Uی )انتقال حرارتا ن،یبنابرا

 .k2w/m 
 k.2w/m 4.80ی = پنجره چوب کی ( درUی )انتقال حرارت

 1168 2kg/m ، 15.9-=  eqTd( = Wt) واریوزن د

  = 2w/m 64.976OTTVواریمقدار کل انتقال حرارت دبنابراین، 
 (2دیوار خانه ای ) -

( در دیوار بنای مسکونی معاصر با توجاه باه مقاومات Rانتقال حرارتی )
و بر اسااس آن انتقاال  k2w/m. 0.41حرارتی مصالح مختلف دیوار = 

 .k2w/m. 2.439یوار = ( در دUحرارتی )
594 2kg/m ،=  eqTd( = Wtانتخااب شاده باا وزن ) ر دومو دیاوا

4.97 
   = 2w/m 71.976OTTVمقدار کل انتقال حرارت دیوار 

 (3دیوار خانه ای ) -
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( در دیوار بنای مسکونی معاصار بار اسااس مصاالح Rانتقال حرارتی ) 
( = Uآن ) و انتقال حرارتی بار اسااس k2w/m. 0.23استفاده شده = 

4.348 .k2w/m. 
594 2kg/m .=  eqTd( = Wtو به فرض دیوار انتخاب شده با وزن )

4.974  
 OTTV = 76.152و در نهایت مقدار کال انتقاال حارارت دیاوار 

2w/m . 

 
 انتقال حرارت دیوارهای مسكن مورد مطالعه -1نمودار 

 
 کیادر  واریا، مقدار کل انتقال حارارت مقطاا د1و نمودار  5در جدول 
دهناده  لیو دو ساختمان معاصر با مواد مختلف تشاک یخیتار ساختمان

برای نمونه  OTTVپس از حساب  محاسبه شده است. وارید یها هیال
 شاودیخاطرنشان م های بناهای مختلف این نتیجه به دست آمده است.

 یمساکون یهاسااختمان یوارهاید نیانتقال حرارت کل ب ریکه در مقاد
معاصر اخاتالف وجاود دارد  یمسکون یهاساختمان یوارهایو د یخیتار

 معاصر است. یهادر ساختمان یدهنده وجود مازاد مصرف انرژکه نشان
 

  نتایج -3

 نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی 
بررسی ویژگی های معماری مسکن بومی شهر حمص به عناوان  پس از

ط مثبت و منفی ایان یک معماری محیطی، در این قسمت از تحقیق نقا
عناصر شناسایی می شوند و راه حال هاای جاایگزین بارای منفای هاا 
جستجو می شوند تا به واژگانی برسد که امروز در بناهای مسکونی جدید 
ساخته می شوند در شهر حمص پس از جناگ بارای صارفه جاویی در 

 مصرف انرژی قابل استفاده باشند.

 
 .2022سال  طرح کلی شهر قدیمی حمص در -5 شكل

، بر خالف منااطق جدیاد نماییدمی مشاهدهباال  شکلکه در  همانگونه
و شکل خیاباان هاا عاالوه بار  قدیمی طرح فشرده شهر شهر حمص،

وجود برخی ساباطات موجود که تا باه اماروز در وضاعیت خاوبی قارار 
به شمار می رود. و نکته  دارند، یکی از نقاط قوت معماری شهر قدیمی

نباید در کارهای ساخت جدید به این مطرح می شود اینکه  ی مهم که
بناهای جدید باید بر اسااس شاکل کلای شاهر و  سیبی برسدوضعیت آ

 .قدیم تطبیق داده شوند
که میتواناد در بناهاای جدیاد  های بناهای مسکونیویژگیاما در مورد 

 امروز استفاده شوند میتوان در این مورد به چندتا نکته اشاره کرد:
میزان تابش است برای  غرب –شیدگی بناهای معاصر به سمت شرق ک

طبقه ی اخر بنا  سقفو ، غرب را کاهش دهد ینفوذ هوا خورشیدی و 
 به شکل شیروانی ساخته شود.

 یانادرون اطیاح یکاه دارا ییو امروزه با عدم امکان ساخت خاناه هاا
 نکاهیا مشروط بار م،یکن نیگزیجا بالکنرا با  اطیح میتوان یهستند، م

 کناد. نیرا تاام ازیاماورد ن یها هیباشد تا سا یمشخصات خاص یدارا
 جون با استفاده از سایه ها میتوان سرمایش ایجاد کرد.

امروزه ساختن باا سانگ باه روش  نکهیو با توجه به ا ،وارهایددر مورد 
مادرن  یدشوار است، احتماالً از روش معاصر و مصالح سااختمان یسنت

با سنگ باه  وارید یرونیب هیال نکهیبا در نمر گرفتن اشود،  یاستفاده م
شود. شکل ساختمان ها و به منمور کاهش  یم دهییآن سا یتناسب کل
 .شود یم هیتوص وارهایداخل د یهوا یاستفاده از فضا رارت،انتقال ح

  یریگجهینت -4
امروزه شهر حمص به خاطر جنگ طوالنی از بحران کمبود انرژی رناج 

بته این به دلیل وابستگی مستقیم به مناابا انارژی تجدیاد می برد و ال
ناپذیر و همچنین دشواری تامین آنها به دلیل هزینه باالی تولید اسات. 
بنابراین، معماران امروزه به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود انارژی، 
فرصتی را از طریق بازسازی پس از جنگ، ایجااد سااختمان هاایی باا 

بر انرژی های طبیعی برای ایجاد فضاای مناساب و انرژی کم و تکیه 
 تالش برای کاهش تلفات گرما می بینند.

ارائاه راهکارهاایی بارای اساتفاده مجادد از  پاژوهش این اصلی هدف
واژگان معماری بومی متناسب با دوران مدرن است تا بتواند با اساتفاده 
از آن د ساختمان های جدیدی که پس از جنگ در شاهر سااخته مای 

مهمتارین  نمودیاد مشاهده نتایج در که همانگونه. شوند، بهره مند شود
عناصری که باید در ساختمان های جدید متناسب با اقلیم شهر حمص 
وجود داشته باشد عبارتند از: کنترل مقاومت هوا و به دست آوردن حاد 
اکثر مقدار جریان هوا، عالوه بر تامین حرارت کمتر و سایه تا حد امکان 

از مصاالح باا  یخاارج یوارهاایاساتفاده از د دیبا نیهمچن. د شودایجا
بااالتر  یباال در نمر گرفته شود، هر چه مقاومت حرارت یمقاومت حرارت

 می شود. یمعمار یباشد، انتقال حرارت کمتر به فضا
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Abstract  

Introduction  
The discussion of saving energy and rationalizing its use in buildings is one of the most 

important issues of the modern era. And with a little look at the ruling life in the past and 

traditional architectural techniques, we find that the foundations on which it is built depend 

on the good use of different natural energies by finding architectural solutions to save energy. 

Today, Syria is going through a major energy crisis after a war that has lasted more than ten 

years, in which huge vital facilities have been destroyed and the ability to invest in oil and 

natural gas energy to generate the energy needed to sustain life from gone And due to the 

lack of electricity produced, it is considered necessary to find alternative solutions for energy 

supply. And assuming that architects are responsible for the consumption patterns in the 

design of their buildings, then it is necessary to rethink the designs that are created after the 

war to reduce energy consumption as much as possible. It is estimated that residential and 

commercial buildings consume about 40% of the world's total energy. If construction 

consumption and construction processes are added to this ratio, the share of buildings in 

energy consumption increases to about 50%. And these buildings are responsible for 45% of 

the total carbon emissions. And because buildings are one of the biggest sources of energy 

loss; it is necessary to control and regulate the conditions of the living environment inside the 

building. Therefore, the current research with the objective of traditional residential 

architecture and its vocabulary in the old city of Homs, which is built in such a way that it 

meets human needs and maintains the rationalization of energy consumption. Therefore, the 

question raised by the research is: How can the architectural vocabulary of historical 

residential buildings of the city be used in the reconstruction of contemporary architectural 

buildings? 

 

Methodology  
This research has a theoretical approach based on the goal it pursues. The research method is 

descriptive-analytical; and the required information has been collected through document 

studies, library sources, written sources and maps. And the identification and analysis of the 

residential buildings of Homs city has been done through field visits and analytical 

observation of the buildings of the investigated city. In addition, in-depth interviews with the 

residents of the old neighborhoods to know the hidden dimensions of the local elements in 

the houses, and of course interviews with the knowledgeable and old-timers (the original 

residents of the neighborhood over 68 years old) who have historical memory and knowledge 

of the historical developments of the neighborhood. Then the data analysis was done based 

on the content analysis method. The sample studied is the houses of the old city of Homs. 

The old city of Homs has historical and traditional buildings from the Mamluk and Ottoman 

eras and has remained with minimal changes. And contemporary buildings that have been 

built since the French colonial period and independence until today. 
 

Conclusion  
After examining the characteristics of the native housing architecture of the city of Homs as 

an environmental architecture, in this part of the research, the positive and negative points of 

these elements are identified and alternative solutions for the negative ones are sought to 
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reach the vocabulary that is used in residential buildings today. New ones are built to be 

usable in the city of Homs after the war to save energy. As you can see in the picture above, 

unlike the new areas of Homs, the compact plan of the old city and the shape of the streets, in 

addition to the existence of some existing buildings that are still in good condition, is one of 

the architectural strengths of the old city. . And the important point that is brought up is that 

this situation should not be harmed in new construction works and new buildings should be 

adapted based on the general shape of the old city. But regarding the features of residential 

buildings that can be used in new buildings today, a few points can be mentioned in this case: 

The extension of contemporary buildings is towards east-west to reduce the amount of solar 

radiation and air penetration from the west, and the roof of the last floor of the building is 

built in the form of a gable. And today, with the impossibility of building houses that have an 

internal courtyard, we can replace the courtyard with a balcony, provided that it has certain 

characteristics to provide the required shade. You can create cooling by using shadows. As 

for the walls, and given that today it is difficult to build with stone in the traditional way, 

contemporary methods and modern building materials are likely to be used, taking into 

account that the outer layer of the wall is rubbed with stone to its overall proportions. The 

shape of the buildings and in order to reduce the heat transfer, it is recommended to use the 

air space inside the walls Today, the city of Homs is suffering from a crisis of energy 

shortage due to the long war, and of course, this is due to the direct dependence on non-

renewable energy sources, as well as the difficulty of supplying them due to the high cost of 

production. Therefore, as a solution to the problem of lack of energy, architects today see an 

opportunity through post-war reconstruction, creating buildings with low energy and relying 

on natural energy to create a suitable space and try to reduce heat loss. The main goal of this 

research is to provide solutions for reusing the vocabulary of native architecture in 

accordance with the modern era, so that it can benefit the new buildings that are built in the 

city after the war. As you can see in the results, the most important elements that should be 

present in new buildings suitable for the climate of Homs city are: controlling air resistance 

and obtaining the maximum amount of air flow, in addition to providing less heat and 

creating shade as much as possible. . Also, the use of external walls made of materials with 

high thermal resistance should be considered, the higher the thermal resistance, the less heat 

transfer to the architectural space. 
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