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  ررسي معماري سنتي همساز با اقليم سردب
  شهر سنندج :موردي ي مطالعه

  22/7/89:تاريخ پذيرش مقاله            25/6/89:تاريخ دريافت مقاله
  

  )گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير دانشيار ( *دكتر مجيد شمس

  )ته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد واحد ماليررش ارشد، دانشجوي كارشناسي( مهناز خداكرمي
  

  چكيده
 ،در كشور ما مناطق اقليمي متفاوت و شرايط آب و هوايي در فصول سال مختلـف مـي باشـد   

معماري سنتي راه حل ها و شيوه هايي منطقي جهت فراهم نمودن شرايط آسايش انسان را ابداع نموده 
هـاي اكولـوژيكي و    پايدار، معماري سنتي ايراني است كه به موضوعهاي معماري  يكي از سمبل .است

كارايي انرژي، هم به لحاظ پايين بودن قيمت اوليه و هم به لحاظ پايين بودن قيمت جاري و كاركردي 
در بررسي بناهاي سنتي و بومي ، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير همچـون  . بنا، پاسخگو بوده است

در ساخت و سازها مد نظر سـازندگان بـوده اسـت ، همچنـين     ... ، حرارت آفتاب و جريان هوا ، نور 
تـرين نكتـه در    مهـم . ترين تأثير منفي را بر محيط زيست داشته باشد سعي شده است تا ساخت بنا كم

اسـت كـه علـت اصـلي آن     ) فسيلي(معماري جديد استفاده بيش از حد از انرژي هاي غير قابل تجديد
لح نامناسب و حمل و نقل آنها و طراحي اشتباه بنا با اسـتفاده از وسـائل گـرم كننـده و     استفاده از مصا

هـاي معمـاري سـنتي     در اين مقاله سعي گرديد تا ويژگي. خنك كننده با توجه به شرايط اقليمي است
اقليم سرد بررسي شود تا بدين طريق به ارتباط معمـاري گذشـتگان در جهـت     شهر سنندج و ايران در

  .اده بهينه از انرژي و پايداري محيط اشاره شوداستف
  

  كليدي  ه هايواژ 
  سنتي، طراحي اقليمي، انرژي، شهر سنندج معماري
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  مقدمه
هـاي توانـا، ذهـن     دست برخوردار است و در هر زمان سابقه اي كهن هنر معماري در ايران از

بسـياري   آورده كه در بوجودشگرفي  هاي دوست اين سرزمين، پديده مردم هنر سليقه خالق و ذوق و
پاره اي از اين آثـار در گوشـه و كنـار كشـور     . است جهان شده معماري ريشه هنر موارد، اصول آن از

   نگهـداري  هـاي اسـتوار بناهـا    قامـت  را در هزارسـاله  باشـكوه ادوار  معمـاري  پهناور ايران حكايت از
انـد و   گرفتـه  شـكل  قومي و رهنگ ايرانيف و هويت به در معماري سنتي ايران بناها با توجه. كنند مي
. گاه تركيب و معماري بنا بر خالف باورهاي فرهنگي، ديني وقومي مـردم آن ناحيـه نبـوده اسـت     هيچ

 آينـد، از ايـن قاعـده مسـتثنا     شمار ميه كار برده شده نيز كه از اركان فرعي معماري به حتي تزيينات ب
فرهنگي در ساخت وسـاز، همـواره پـنج اصـل مـردم       در اين بناها، ضمن حفظ هويت هاي .نبوده اند

 ميو اسـتفاده از مصـالح بـو    )به كار بردن تزئينات در بنا(واري، پرهيز از بيهودگي، درونگرايي، نيارش 
بنابراين با استفاده از مصـالح موجـود در محـيط و اسـتفاده خردمندانـه از زمـين و       . رعايت شده است

در نهايت دقت و توجه بوده و از جنبه اقتصادي نيز با توجـه بـه   محيط، ساخت وساز اين خانه ها نيز 
باورهاي ديني و فرهنگي در جلوگيري از اسراف، نهايت دقت وكوشش به عمل مي آمده است تا كـار  

تـر   شايان توجه است اين است كـه، بـيش   جاآنچه در اين. و هزينه اضافي بر صاحب كار تحميل نشود
وين در قرن بيستم مطرح شد، در معماري سنتي و قديمي اين مرز و بوم اصولي كه در معماري پايدار ن

هاي مردم ايران  يد تاثير صحيح فرهنگ، دين و سنتؤدر اقليم هاي مختلف رعايت مي شد، كه خود م
شـدن   بـه رغـم مطـرح    امـروزه  .بوده است بر چگونگي ساخت و ساز و معماري در سده هاي پيشين

معماران پيشين ناگريز . شد ي اين اصول توسط پيشينيان ما به كار گرفته ميمباحث پايداري ، عمالً تمام
گيري از طبيعت در سطوح  اين بهره .ناپذيرند  اند كه پايان هاي پاك بوده از تكيه بر منابع طبيعي و انرژي

 هاي گذشـته بـراي تطبيـق بـا     دليل لزوم مرور راه حل. مختلف ارتفاعي و از منابع گوناگون بوده است
شرايط سخت آب و هوايي، اين است كه معماري آن روزها حاصل پروسه متداوم معماري محلي بوده 
است كه از نسلي به نسل ديگر در طي زماني طوالني منتقـل شـده اسـت و جايگـاه و پيوسـتگي آنهـا       

سپس قطع ناگهـاني ايـن پروسـه در نتيجـه راه     . شد توسط خطا و آزمايش طي صدها سال آزمايش مي
تر فراهم شده توسط معماري مدرن، ما را وادار ساخت تا تمامي آن متدهاي  تر و آسان اي سريعه حل

  .را فراموش كنيم بر اساس طراحي اقليمي زيست محيطي
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  لهأبيان مس
 گونه هاي پايدار در حال حاضر هيچ صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي و كاربرد انرژي

 عالوه بر آن در ساخت و سازهاي مسكوني بخش خصوصي. اردتماني كشور ندخنقشي در فرهنگ سا

سـاختمان   و خصوصا مسكن طبقات مرفه ارقام نسبتا مهمي به زيـان سـاير مـوارد ضـروري هزينـه در     
له أايـن مسـ   .نام ابزار سـازي مشـهور اسـت   ه صرف تزيينات افراطي و بي اصالتي مي شود كه عمدتا ب

كـه   الزمه اين امـر آن اسـت  . است كه اين نگران كننده است در جامعه تبديل شده متاسفانه به يك مد
عمـومي را در   معماران بكوشند به جاي دنباله روي در سليقه عاميانـه و بـازاري پسـند ذوق و سـليقه    

هاي اقليمي  بباورانند كه طرح معماران مي توانند به مردم. جهات سازنده و مفيد اجتماعي هدايت كنند
 هاي ممعاري سـنتي و سـنت ارزش   ارزش. تزيينات رايج كنوني زيبا نيستتر از  و زيست محيطي كم

هـاي بسـيار فـراوان در شـيوه هـاي گونـاگون        ارزش هاي زيست محيطي معمار ي سنتي ايران واجد
هاي پايدار  ها و خصوصا كاربرد انرژي اكولوژيك از انواع انرژي استفاده بهينه از انرژي و بهره برداري

داراي )خورشـيد و خـاك   ،هـوا  ،آب(عناصر اربعه فلسفي و آييني  با اين حال همه. است تجديدپذيرو 
  )1384نوحي ،.(مدنيت و معماري ايران قديم بوده است كاربرد عالي زيست محيطي در

  
  منابع انرژي

تجديد پذير و تجديد ناپذير تقسيم بنـدي   كلي منابع انرژي را مي توان به دو دسته در يك نگاه
بار قابليت مصرف دارند و منابع آن ها محدود است و پـس از   تجديد ناپذير تنها يك يها انرژي. كرد

. هستند ...)مانند نفت، گاز، نفت گاز و(هاي فسيلي منابع سوخت جمله اين از. رسند مي مدتي به پايان
 مصـرف انـرژي در   .آورد نمـي  وجـود  معموال آلودگي نيز به نمي شود و منابع انرژي تجديدپذير تمام

  از فـرآورده هـاي نفتـي دنيـا را مصـرف      % 9يك درصد از جمعيت جهان حدود  ايران با داشتن حدود
درصـد   8تـا   5و در ايـران  % 2هاي اخير رشد مصرف انرژي در جهان ساالنه يك تا  در سال .مي كند

برابر متوسط رشد مصرف در جهـان   5بوده است به عبارت ديگر رشد مصرف انرژي در ايران بيش از 
بـا توجـه بـه رشـد مصـرف      . مي شـود  دالر يارانه انرژي پرداخت ميليارد 3تا  1است و ساالنه معادل 

 كشـور  يـك  ايران به 1397انرژي مطالعات نشان مي دهد كه در صورت ادامه اين روند تا سال  داخلي
نرژي نمودار زير، الگوي مصرف ا) 20،ص1384رضايي،.(شود تبديل مي نفتي هاي فرآورده كننده وارد

  . را در كشور ما نشان مي دهد
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    سايت مركز آمار ايران:مأخذ       
  

از كل انرژي مصرفي كشـور، يعنـي   % 16هاي ما  بينيم كه در خانه با يك حساب سرانگشتي مي
 شود يا به عبارت بهتر، دور ريخته براي تهويه هوا مصرف مي تقريبا به اندازه مصرف كل صنايع كشور، 

هـاي اداري و تجـاري و توليـدي در     تـري از سـاختمان   هاي مسكوني به ميزان كم ساختمان. شود مي
را  سهم انرژي دركشـور  %40ين مقداردر مصرف انرژي كه بيش از هم مصرف انرژي دخالت دارند، اما

بـراي كـاهش مصـرف بـا اجـراي راه      .سـت ا براي مصرف بي رويه انرژي زنگ خطـري  ،باشد دارا مي
 انـرژي  با استفاده از تجربيات گذشتكان جهت دريافت. ي جلوي اتالف در ساختمان گرفته شودكارهاي

طراحي ساختمان استفاده نمـائيم و بـا هنـر معمـاري جديـد      براي و مصرف بهينه آن در اقاليم مختلف 
  .ساختمان هاي مجهز و كارآمد تهيه نمائيم

  
  معماري سنتي و مصرف بهينه انرژي 

با . پهلوي تنوع چشمگير نداشته و همان اصول و معماري دوران قاجاريه بود معماري در دوره 
و نيـز آمـدن مهندسـان خـارجي بـه ايـران       ... ورود مصالح جديد ساختماني مانند آهن، بتـون و غيـره  

و بازگشت ايرانياني كه در خارج ) مهندساني كه به پيشينه پر افتخار معماري كشور ما آشنايي نداشتند(
با همه زيبايي كه اين نـوع معمـاري بـه قيافـه شـهرهاي ايـران        .حصيل هنر معماري كرده انداز وطن ت

بخشيد ، متأسفانه غالبا جنبه تقليد از شيوه هاي معماري غرب بود اين طريق معماري بدون توجـه بـه   
  )       19،ص 1387شاطريان، .(عوامل اقليمي و پيشينه معماري ايران هنوز ادامه دارد
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چهارچوب آسايش گرمايي به فعاليت خانه سازي در طول تاريخ توجه شـود مـي تـوان     اگر از
شرايط گرمايي داخل خانه را متناسب با اسـتراحت   آن بوده است كه دريافت كه انسان همواره درصدد

براي تثبيت راحتي گرمايي درون خانه از انقالب صنعتي به . هاي خانگي خود ثابت نگه دارد و فعاليت
تفاده بي دريغ از انرژي فسيلي معمول شده است و به تدريج در بعضي موارد بـه حيـف و ميـل    بعد اس

كه امروزه از وحشت كمبود اين نوع انرژي بايد دست به دامن انرژي  تا جائي. منابع نيز انجاميده است
كشـور مـا    بهترين الگوي اين نوع گونه هـا در معمـاري سـنتي   . باشيم... باد و ،غيرفسيلي از نوع آفتاب

هـا را   خانه هاي مورد نظررا به گونه اي سـاخت كـه اتـاق    ها مي توان پيروي از آن با. شود يافت مي
 ها گرماي سقف اتاق روزانه ديوارها و جريان بادهاي سرد در امان باشد و گير و از درطول روز آفتاب

همين ترتيب ساختن خانه به . پس بدهد داخل ساختمانه هنگام ب خود انبار كند و شب خورشيد را در
در فصل گرم فراهم آورد، كـار سـختي نيسـت،     شرايط آسايش انسان حداقل انرژي فسيلي هايي كه با

براي اين كار بايد خانه ها را به گونه اي . ما يافت مي شود معماري سنتي ها نيز در خانه اين گونه الگوي
ب در امان باشـد و پنجـره هـا و درب هـا بـه      سقف ها در طول روز از تابش آفتا بنا كرد كه ديوارها و

سـقف   مصـالح ديوارهـا و  .ها را ممكن سازد طريقي تعبيه شود كه ورود هواي خنك شبانه بداخل اتاق
ها  تا در روز بعد باعث خنك شدن هواي اتاق را درخود ذخيره كند كه سرماي شبانه طوري انتخاب شود

منطبق با شرايط اقليمي  بافت سنتي خانه هايي كه از به ايجاددهه قبل عالقه مردم  از چندين متأسفانه. شود
  . نوع خانه ها عمال متوقف شده است كه امروزه ساختن اين تا جائي ، سير نزولي طي كرده وسنتي
  

    طراحي اقليمي
اقليم عبـارت اسـت از تفسـير مجموعـه     ) W.M.O.182(بر اساس فرهنگ هواشناسي اقليمي 

اقليم به عنوان يك . ت و تكامل وضع هواي منطقه معين مشخص مي شودشرايط جوي كه توسط كيفي
سـت  ا پديده طبيعي همواره مورد توجه شهرسازان و معماران بوده است هدف از اقليم شناسي عبـارت 

هاي  از كشف و تعين رفتار طبيعي اتمسفر و بهره برداري از آن جهت منافع انسان ، تقريبا تمام فعاليت
  چرخه زندگي به طـور كامـل مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم تحـت تـأثير هـوا و اقلـيم            تداوم براي بشري

در تمام طول تاريخ معماري و ساختمان سازي ، طراحان همواره در صـدد پاسـخ گـويي بـه     .مي باشد
دقيـق و   طراحـي اقليمـي داراي بيـان    "سـنتي  "حتي معماران به اصطالح  ،شرايط آب و هوايي بوده اند

هاي واقع در شهرهاي كوهستاني كه در مقابل بـاد محافظـت    خواه در ساختمان. است اي بوده استادانه
شده و رو به جنوب مي باشند و خواه در پالن خانه هاي حياط مركزي سنتي كه جهت حفـظ سـرماي   
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در اين بناهاي بومي و سبك هاي محلي ، اقلـيم و آب و  . شب در اقليم گرم و خشك طراحي شده اند
بناي حيات و فعاليت هاي انسان در نظر گرفته شده كه نهايتا فرم وزيبايي سـاختمان هـا   هوا به عنوان م

نيز ناميده مـي شـود شـامل     "زيست اقليمي ساختمان"طراحي اقليمي كه به نام . از آن منتج شده است
يك سري اصول علمي و كاربردي مي باشد كه در نظـر گـرفتن ايـن اصـول در طراحـي ابنيـه توسـط        

معماران مي تواند منجر به طراحي فضاهاي بهينه از نظر آسايش انسـان و صـرفه جـويي در    طراحان و 
طراحي اقليمي روشي است براي كاهش همه جانبه انرژي يك ساختمان، طراحـي   .مصرف انرژي شود

 )18،ص1372قباديان،مهـدوي، (.ساختمان اولين خط دفاعي در مقابل عوامل اقليمي خارجي بنا اسـت  
هايي كه بر طبق اصـول طراحـي اقليمـي سـاخته شـده انـد ضـرورت         و هواها، ساختماندر تمام آب 

دهند و درعـوض از انـرژي طبيعـي موجـود در      گرمايش و سرمايش مكانيكي را به حداقل كاهش مي
هـا داراي شـرايط    طراحي اقليمي موجب مـي گـردد كـه سـاختمان    . اطراف ساختمان استفاده مي كنند

كه به سيستم هاي گرمايش و سرمايش فشار زيادي تحميـل شـود،    جاي اين و به آسايش بهتري باشند
خود ساختمان بدون سر و صدا و بدون پنكه و كولر يا ساير دستگاه ها و بدون اينكه حداكثر فشار بـه  

ساختمان هاي سـاخته شـده بـر    . دستگاه هاي مولد مركزي وارد شود، شرايط آسايش را فراهم مي كند
ها در مقابل عوامل نامساعد جوي عملكرد خوبي دارند، بلكه يك محيط انساني سـالم  اساس اقليم نه تن

  .و زيبا نيز فراهم مي كنند
در . در نوع و سبك معماري بناهاي شهر مؤثر مي باشـد ...عواملي چون حرارت، رطوبت، باد و

وي باد باز مي بناها در جهت وزش مناسب باد ساخته مي شوند، پنجره هاي آنها به س يمناطق گرمسير
نيز مي بايد سـطوح خـارجي    يدر مناطق سردسير. شود، فضاهاي تهويه شهري در نظر گرفته مي شود

بناها در خالف جهت باد غالب منطقه قرارگيرد، پنجره هاي دوبل و ديوارهاي با ضخامت مناسب اجرا 
تخـاب مصـالح تـأثير    رطوبت نيز در نحوه ساخت و سـاز و ان . شوند تا تبادل حرارتي به حداقل برسد

هـا، خيابانهـا، كوچـه هـاي      دارند، بنابراين عوامل محيطي دقيقا در چگونگي فرم بناها، جهت گـذاري 
اهـداف عمـده طراحـي اقليمـي     ) 20،ص1372قباديان،مهدوي،.( شهري وانتخاب مصالح اثر مي گذارد

  :عبارت است از 
  كاهش اتالف انرژي در ساختمان -
  ف حرارت ساختمانكاهش تأثير باد در اتال -
  بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان -
  محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج -
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  محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب -
  بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا -
  بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج -
  ايجاد كوران در فضاي داخلي -
  رطوبت مطلوب هوا بهره گيري از -
  محافظت از ساختمان در برابر بارندگي -
  كاهش تأثير بادهاي غبارآلود بر ساختمان -
  جلوگيري از آلودگي صوتي  -

  
  ويژگي هاي معماري مناطق سرد و كوهستاني

و ميانگين حداقل دماي  10ترين ماه سال بيش از  اين مناطق داراي ميانگين دماي هوايي در گرم
زمستانهاي طوالني  ،هاي اين مناطق از ويژگي. درجه سانتي گراد است 3تر از  رين ماه كمهوا در سردت

و سرد و سخت، چندين ماه از سال زمين پوشيده از برف و يخ، فصل سرما از اوايل آذر ماه شروع 
ياد و ميزان بارندگي در تابستان كم و در زمستان ز. شده و تا اواخر فروردين ماه كم و بيش ادامه دارد

با توجه به برودت بسيار زياد هوا در بخش عمده اي از سال در اين . بيشتر به صورت برف است
نواحي به حداكثر استفاده تابش آفتاب، بهره گيري از نوسان روزانه دما، حفظ حرارت و جلوگيري از 

خصوصيات كلي بافت شهري در . يط هاي مسكوني امري ضروري استباد سرد زمستاني در مح
  :مناطق كوهستاني 

  فضاهاي شهري كوچك و محصور – 1
  بافت شهري متراكم و ابنيه متصل به هم – 2
  شهر  كلي سيماي ، گسترش و استقرار نحوه كننده در عامل تعيين زمين عوارض و آفتاب جهت – 3
ازات خط تراز زمين و با عرض كم به دليـل سـرماي بسـيار    كوچه ها و معابر اصلي به مو – 4

در بخش عمده اي از سال در اين نواحي بافت شهري متراكم و ابنيه متصل به هم هستند تا بـدين   زياد
فضاهاي شهري نيز تا حد . تر شود نحو سطح تماس فضاهاي گرم و مسكوني با محيط سرد خارج كم

تر نفوذ كند، به عالوه تابش  باد سرد به داخل اين فضاها كم امكان محصور و كوچك هستند تا جريان
حرارت از سطوح خارجي ديوارهاي گرم ساختمان ها تا حدي باعـث اعتـدال هـواي سـرد فضـاهاي      

  )99،ص1377قباديان،(.شهري مي شود و كوچك بودن اين فضاها از اين نظر نيز داراي مزيت است
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  :آن بنا مي كردند جنوبي سمت در كوهپايه و وسط در اغلب را كوهستاني مناطق شهرهاي دليل چند به
  .اگر شهر در پايين دره باشد خطر سيل و از بين رفتن آن وجود دارد – 1
در شب هنگام هواي سردكه سنگين تر است به پايين دره نفـوذ كـرده و در همـان محـل      – 2

  .ساكن مي شود كه در اين صورت بر شدت سرماي شهر افزوده مي شود
  .سمت شمال كوه كه هميشه در سايه و سرد است و نتيجتا مكان خوبي براي زندگي نيست -3
 ها در اين مكـان بـيش   باالي كوه براي استقرار شهر مناسب نيست چون معموال ناهمواري – 4

  ) 1384رضايي،(.تر مي باشد تر است و از همه مهم تر شدت باد در اين نواحي بيش
  

             
                       

  
  
  
  
  
  

  

  سايت معماري نمونه: مأخذ   
  

نيز بر اساس اقليم منطقه و جهت مقابله با سرماي شديد طراحي ) Building Form(فرم بنا 
  : طوري كه خصوصيات كلي فرم بنا در اين نواحي به صورت زير مي باشد ه ب. و اجرا شده است

  ها داراي حياط مركزي و درونگرا  ساختمان – 1
  سبت سطح پوسته خارجي بنا به حجم بنا كم ن – 2
  ارتفاع اتاقها كم  – 3
  بام ها غالبا به صورت مسطح – 4
  بازشوها كم و كوچك  – 5
  ايوان و حياط ها كوچك – 6
  )102،ص1377قباديان،. (ديوارها نسبتا قطور – 7
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 سرد هاي كنترل آب و هوا در ساختمان با توجه به اقليم منطقه روش
درون بـه   آب و هواي ساختمان، نياز است كه انتقال گرما از بيـرون بـه درون و از  براي كنترل 

. رسانش اتفاق مي افتـد  مي دانيم كه انتقال گرما به سه روش تابش، همرفت و. بيرون بنا را كنترل كنيم
. نقش مهمـي در كـاهش دمـا دارد    در بحث آب و هوا و ايجاد شرايط آسايش، عامل تبخير سطحي نيز

طبيعي را براي كاهش يا افـزايش دمـا    زير نشان مي دهد كه در فصول گرم و سرد، كدام عواملجدول 
هـا و امكانـات طبيعـي بـراي ايجـاد شـرايط        گيري از انرژي هاي بهره بنابراين روش .بايد درنظر داشت

  :توان در چند دسته تقسيم كرد در داخل ساختمان را مي آسايش
  فرار از تابش زياد خورشيد گيري از تابش خورشيد يا بهره -
  يا تابش ساختمان در شب -برودت تابشي -
  فرار از باد -
  هاي ماليم هوا استفاده از باد و جريان  -
  كاهش هدايت گرمايي ساختمان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سايت معماري و اقليم: مأخذ    
  

الكتريكي  ژيخورشيد تنها منبع مهم انرژي طبيعي جهت گرم كردن ساختمان، بدون مصرف انر
البتـه  . مالحظه اسـت  تر نقاط زمين مقداري قابل شدت انرژي تابشي خورشيد در بيش. يا فسيلي است
همچنـين شـدت ايـن     .وابسته است طور دقيق به عرض جغرافيايي منطقه و صافي آسمان اين مقدار به
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تابشي به زاويه البته شدت انرژي  .مختلف روز، متغير است تابش در فصول مختلف سال و در ساعات
ترين جذب اتفاق مي افتد  اگر سطح بر پرتوهاي خورشيد عمود باشد، بيش. مربوط مي شود سطح نيز

  .شود تر مي تر باشد، درصد جذب كم هرچه سطح، نسبت به راستاي پرتوها مايل و
خورشيد را تعيين  جهت گيري ساختمان، مي تواند مقدار جذب تابش : جهت گيري ساختمان

را بـراي سـاعات مختلـف روز و روزهـاي      شـارژ تابشـي خورشـيد    محاسبهبا احان ساختمان،طر .كند
طـوري   جهـت سـاختمان را  مـي تواننـد   ) كند مكان و زاويه تابش خورشيد تغيير مي كه( مختلف سال 

مناطق سردسير،  در. انتخاب كنند كه ميزان تابش جذب شده، سبب گرماي بيش از حد ساختمان نشود
  .اتفاق بيفتد ترين ميزان جذب انرژي خورشيد شود كه بيش طوري انتخاب ميجهت ساختمان 

در مناطق سرسير و كوهستاني، براي طراحي شـهرها، ايـن    : كنار هم قرار گرفتن ساختمان ها
با ظهور شـهرهاي جديـدتر،    .هاي مجاور، برروي هم سايه نيندازد مي شود كه خانه نكته در نظر گرفته

هـا و فضـاهاي ديگـر خانـه      ميـان اتـاق   هـايي گـود و پرسـايه را در    ها، حياط همركزي خان طرح حياط
هـواي خنـك شـبانه بـه دليـل      . داشته باشد پديدآورد تا هميشه محيطي خنك در ميان ساختمان وجود

همچنين سـايه بنـا   . ماند اين حياط گود باقي مي تر نسبت به هواي گرم، در طول روز، در چگالي بيش
به اين ترتيب تا ساعات بعـدازظهر، حيـاط و   . شود محبوس مي ع از گرم شدن هوايبر روي حياط، مان

هـاي   همچنين گذرهاي باريك و تنگ در ميان ديوارهاي بلند حيـاط  .ماند مي هاي اطراف آن خنك اتاق
  .براي عبورومرور ساكنان اين شهرها پديد آورد هاي خنكي مجاور، راه

هـا بـه رنـگ     شود تا سطح خارجي خانه ر، تالش ميدر مناطق سردسي : رنگ و جنس ديوارها
تـرين   در اين مناطق سطح ديوارهاي رو بـه آفتـاب بـيش    .كه جذب بااليي دارد تيره و از جنسي باشد

تـري در   شود كه در زمستان، سطوح بـيش  اي انتخاب مي گونه ساختمان به مقدار را دارد و جهت گيري
  .گيرد معرض تابش قرار
مناطق سردسير براي استفاده بيشتر از انرژي خورشيد، در قسمت جنـوبي و   رد : اي اثر گلخانه

 هـا بـه   نور خورشيد از اين پنجره. شود تاسري طراحي ميرهايي با پنجره هاي س خانه، ايوان گير آفتاب

) شـوند  سـاخته مـي   رنگ تيرهر هكه معموال ب(تابد و درآنجا جذب ديوارها و كف ايوان  درون ايوان مي
تر از امواج اوليه هسـتند   كوتاه شوند، داراي طول موجي پرتوهايي كه از اين سطوح بازتاب مي .شود مي

پرتوهاي خورشـيد در ايـوان محبـوس و كـم كـم       به اين ترتيب. دهد ها اجازه عبور نمي و شيشه به آن
 اي معروف است، سبب گـرم شـدن محـيط    اثر گلخانه نام اين اثر كه به. شوند جذب سطوح مختلف مي

   .گردد محفوظ با شيشه مي
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كننـد، در   تمام اجسامي كه در طول روز نور و گرماي خورشيد را جـذب مـي   : برودت تابشي
تر از جو دارند، آغاز بـه ازدسـت دادن انـرژي گرمـايي بـه روش تـابش        دمايي بيش طول شب، چون

 كننـد و ايـن   مـي معماران از همين اصل براي خنك شدن ساختمان ها در طول شـب اسـتفاده    .كنند مي
  . نامند فرايند را برودت تابشي مي

فـزايش سـرعت انتقـال    اوزش باد بر ديوارهاي خارجي خانه سبب  : مقابله با اثرات منفي باد
ها تـا حـد    به همين سبب در مناطق سرد و بادخيز خانه. شود اتالف گرما مي حرارت به بيرون يا همان

 ساختمان در برابر باد و شكل مقطعـي از سـاختمان كـه    گيري جهت. وزش باد مصون بمانند زامكان ا

شود كـه   تالش مي همچنين. تواند اثر نامطلوب باد را كاهش دهد گيرد، مي درست در مقابل باد قرار مي
ها تا نيم متر بـاالتر از كـف    همچنين سطح كوچه .ساخنه شود... ساختمان در سايهء باد درخت، تپه و 

  .ها باشد اطراف خانه يگري درهاست، تا زمين حفاظ د خانه
اين روش تهويـه هـوا، شـامل حركـت      : (ventilation)جايي هواه گيري از باد و جاب بهره

جايي هواي ساختمان بـه منظـور   ه جاب. شود مي دادن هوا و جانشين كردن هواي داخل، با هواي بيرون
  امـا ايـن   . كويـل انجـام شـود    همچون پنكه يـا فـن   طور مصنوعي و با كمك وسايلي  تواند به تهويه مي

  .كوران طبيعي و همرفت: است جايي به دو روش طبيعي نيز قابل انجامه جاب
  

  جشهر سنند معماريپيشينه ي 
  دقيقــه طــول شــرقي از 18درجــه و 47دقيقــه عــرض شــمالي و17درجــه و 35ســنندج دررشه

 ج از نظر طبيعي محصـور شهر سنند. متر از سطح دريا قرار دارد1570ارتفاع  درنصف النهارگرينويچ و

كوچكه رش و ،آبيدر(ها و تپه هاي كه كوه بين تپه هايي در يك جام فضائي قرار گرفته است به طوري
 قسـمت انـد و در   كه ادامه سلسله جبال زاگرس هستند در اطراف اين شـهر كشـيده شـده   )توش نوذر

بـه طـور كلـي تحـت      اين شهر.محدود كرده اند  جنوب غربي و شمال شرقي رشد و گسترش شهر را
ميـزان  . هاي گونـاگوني بـه وجـود مـي آورد     تأثير دو جريان عمده هواي گرم و سرد قرار دارد و اقليم

شـهر سـنندج در بهـار و تابسـتان آب و هـواي      . ميلي متر در سال است 500بارش جوي شهر سنندج 
اي آن به حدود يـك  خنك و معتدل دارد، سردترين ماه سال در اين شهر بهمن ماه است كه حداقل دم

ــخ   ــاي ي ــي رســد و روزه ــر صــفر م ــنندج  درجــه زي ــدان در س ــزارش شــده   92بن ــال گ روز در س
اطراف آن باعث گرديده است كه شهر بـه   هاي وضعيت توپوگرافي شهر و كوه )1387شاطريان،.(است

قطعاً شكل گيري در جهات ديگري گسـترش   صورت طبيعي در يك دره نسبتاً مسطح محصور گردد و
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خيابان هاي اصلي و فرعي ، كوچه ها و محـالت   ا كرده است و همچنين شكل گيري شبكه معابر وپيد
صورت پله بندي و تـراس   به) ساختمان ها (هاي شهر  تر قسمت حتي بيش بر حسب شيب زمين بوده و

  .شنداي مي با خم و پله پر پيچ و ها باريك و اغلب كوچه ،نوساز بندي استقرار يافته و غير از محالت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سازمان جغرافيـايي نيروهـاي   : مأخذ (مي باشد  1335سال به در عكس هوايي فوق كه مربوط 
ــري        .3       )ارگ سنندج ( قلعه   .2   بازار سنندج   .1) مسلح ــف وزيـ ــارت آصـ عمـ

  جچهار باغ قديم سنند .5          چهار باغ و عمارت خسرو آباد  .4
يـين  آ از شهرهاي كهـن و مقـدس و در ارتبـاط بـا     )سنه دژ(نندج بر اساس شواهد موجود، س 
تپـه تـوس   (ارتباط اين شهر ونواحي مجاورآن با اساطير پهلواني ايران همچـون . ايران است در زرتشت

شـهر دركنـار    موقعيـت جغرافيـايي مناسـب ايـن    . از اهميت و قدمت اين شهر حكايت مي كنـد ) نوذر
يـابي   ارتفاع نسبتاً مناسـب در مكـان   هاي با قرار گيري در ميان كوهرودخانه هاي دره بيان و قشالق و 

ه هايي مانندزاگرس، بابا ريز و صلوات آبـاد  عقل وجود قلعه حسن آباد و. شهر بسيار مناسب بوده است
زمـان   قدمت آنها به پيش از دوره ساساني مي رسـد،از آن پـس تـا    در نزديكي شهر سنندج كه احتماالً

شـهركنوني  )1360ايـازي، .(ادامه داده است يا روستا به حيات خود قصبه يك نوانعه حكومت صفوي ب
زمان حكومت شاه صفي توسط سـليمان خـان اردالن والـي كردسـتان      در روزگار صفوي و سنندج در

. حكومت از قلعه حسن آباد، پالنگان، زلم و مريـوان بـه سـنندج منتقـل شـد      دوباره ساخته شد و مركز
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رادر باالي تپه اي بنا نمود وعمارات،حمام، مسـجد،بازار وچهـار    مستحكم كومتيقلعه ح سليمان خان
  .باغ رادرخارج و در اطراف قلعه ساخت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايي از عمارت خسرو آباد          
  استان كردستان:سايت  ميراث فرهنگي و گردشگري: مأخذ         

  
له أز ايالت كردستان داشت همـين مسـ  سنندج به عنوان مرك دولت صفوي توجه خاصي به شهر

و معماراني برجسته از اصفهان به ايـن شـهر فـراهم گـردد و در      موجب شد كه زمينه حضور هنرمندان
گيري در اين  طور چشمه كه با اقليم سنندج همخواني و انطباق داشت ب نتيجه معماري سبك اصفهاني

ساختمان هاي داخل آن و بازار سنندج با و عمارات با شكوهي از جمله كهن دژ و  شهر گسترش يافت
سـاخته   مستطيل شكل كه كامالً تحت تاثير معماري بازار پيرامون ميدان نقش جهان اصفهان بـود  پالني

اصفهان ساخته شـد، چهـار    هايي كه در ايران پس از چهار باغ شد احتماالً يكي از زيبا ترين چهار باغ
محله مسكوني چهار باغ تبديل شد تاثير  باغ در دوره قاجار بهباغ سنندج در شمال بازار بود اين چهار 
باد كـه  آقاجاريه هم تداوم يافت و چهار باغ و عمارت خسرو  سبك معماري اصفهان در دوره زنديه و

اكنـون عمـارت   . زيباي ايران است در جنوب غرب سنندج سـاخته شـد   هاي به حق يكي از چهار باغ
  .باقي مانده استچهار باغ  باد و بخشي ازآخسرو 
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  معماري سنتي در شهر سنندج
شهر سنندج از نظر اقليمي در منطقه سرد قرار دارد و معماري آن وابسـته بـه موقعيـت اقليمـي     

ها و عناصر عملكردي اين شهر نشان مي دهد كـه   بررسي فرم و جهت ساختمان. مناطق سرد مي باشد
در جهت بهره گيري از انرژي خورشيد در ديوارهـا و   ساكنين آن با استفاده از موقعيت و زواياي تابش

بام ساختمان با دقت نظر عمل كرده و از آن بهره مند مي شدند و از شكل دهـي فـرم بناهـا در جهـت     
معماري خانه هاي قديمي سنندج اكثرا متعلق به دوره قاجار مـي   .صرفه جويي انرژي استفاده كرده اند
دوره صفويه طـرح رايـج در    قايسه با سبك اصفهاني است كه درباشدكه از لحاظ طرح و سبك قابل م

، )خانـه كـرد  (عنوان مثال مي توان از خانه حبيبي ها ، عمـارت آصـف   ه ب. معماري آن دوره بوده است
ورودي خانه هـاي قـديمي از اجـزاي    . نام برد...خانه وكيل و عمارت مشير ديوان، عمارت خسرو آباد،

ـ  سردر، هشتي و داالن تشكيل م ه ي شود كه سردر خانه ها تنها نماي برون گرا محسوب مي شود كـه ب
خاطر جلوگيري از تابش آفتاب و نفوذ رطوبت در اثر بارندگي، در معماري سنتي ايران و خصوصـا در  
شهر سنندج به علت حفظ حريم خانواده و همچنين تهديد اشرار باعث شده كه در نماي بيروني خانـه  

  .پنجره نصب نشود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نگارندگان:مأخذ                  

  
درجهت استفاده بهينه ازانرژي و صرفه جويي در مصرف آن خانه هاي سـنتي الگـوي مناسـب    

طوري كه در شهر سنندج خانه هاي قديمي داراي حياط مركزي بوده و اتاقهـا در سـمت   ه مي باشند، ب
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اتاق نشيمن در همين سمت قرار داشـته و  . تر مي باشد شمال حياط از ساير قسمت ها بزرگتر و وسيع
هاي جنوبي در فصل  علت آن استفاده از تابش مستقيم و حرارت آفتاب در زمستان مي باشد و از اتاق

هاي شرقي و غربي وجود داشته باشد از آنهـا جهـت انبـار و     تر استفاده مي شود، اگر اتاق تابستان كم
اغلـب ايـن خانـه هـا داراي     . ي مورد استفاده قرار گيرديا سرويس بهداشت مطبخفضاهاي خدماتي مثل 

زيرزمين با سقف كوتاه در زير قسمت زمستان نشين هستند كه در تابستان بـه خـاطر آنكـه هـواي آن     
كه هوا در اغلب مواقع سال سرد است  از آنجائي. نسبتا خنك است، جهت سكونت اهل خانه مي باشد

ها صورت مي گيرد، به همين دليل ابعاد حياط در اين نواحي  قتمامي فعاليت هاي روزمره در داخل اتا
تر از مناطق فالت مركزي ايران است و عمق ايوان ها نيز از منـاطق جنـوبي كشـور بـه      قدري كوچك

ها يـك الـي يـك و نـيم      در اكثر شهرهاي مناطق سردسير كف حياط ساختمان .تر مي باشد مراتب كم
زير زمين . اين حالت باعث حفظ حرارت درون ساختمان نيز مي شود متر پايين تر از پياده رو است كه

  مثل عايق حرارتي اطراف خانه را احاطه كرده و مانع تبادل حـرارت بـين سـاختمان و محـيط اطـراف      
در اين مناطق ساختمان ها به صورت مكعبي و مكعب مستطيل است كه نسبت سطح بيرونـي  . شود مي
) 104،ص1377قباديـان، (.باشـد و بـراي ايـن منـاطق متناسـب اسـت      ها به حجم داخل بنا كم مـي   آن

ه قطرزياد ديوارها ب .تبادل حرارت بين داخل و خارج ساختمان كمك مي كند ازنيز كوچك ي بازشوها
عنوان منبع ذخيره حرارت عمل مي كند، در طي روز كه آفتاب به آن مي تابد و گرم مي شـود گرمـاي   

هـا   خانه علت اقليم سرد هب .عديل دماي داخل ساختمان كمك مي كندكرده و به ت ظحف را در شب خود
و  براي جلوگيري ازخروج حرارت ديوارهاي جانبي ضخيم مـي باشـد  . را با ارتفاع محدود مي ساختند

خانه ها اكثرا دو طبقه است از طبقه . از جنس چوب در نظر گرفته مي شد تر بازشوها و پنجره ها بيش
و خانه هـا در طبقـه دوم داراي    و از طبقه پايين در تابستان استفاده مي شده استباال در فصل زمستان 

  .ايوان بوده كه نقش محافظت از باران، ايجاد سايه و زيبايي و خواب شبانه را دارا مي باشد
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  سايت شهرداري سنندج: مأخذ                 
  

نندج داراي ايوان و تراس و سقف كوتاه بودند كـه  تر خانه هاي قديمي در شهر س بيش :ايوان 
سرتاسر طول ساختمان را فرا مي گرفت و اين ايوان ها ركن اصلي نماي خانه را تشكيل مـي داد   بعضاً

  :كه چند مزيت داشت 
بري روي آن بـه زيبـايي    براي نگه داري سقف آن بايد تعدادي ستون نصب شودكه با گچ – 1

  .خانه افزوده مي شد
  .ها را تسهيل مي كرد راهرويي بود كه رفت و آمد به اتاق – 2
ها و در زمستان براي  در تابستان براي جلوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب به داخل اتاق – 3

  .جلوگيري از ريزش برف و باران به درها و پنجره هاي چوبي خيلي مفيد بود
ل خنك و بـا صـفايي را بـراي بعـد از     هاي گل در لبه ايوان مح عده اي با گذاشتن گلدان – 4

  .ظهرها و عصرهاي تابستان براي نشستن و استراحت كردن فراهم آورده است
هـاي   در زمـان . بخش ديگري از نماي خانه مربوط به درها و پنجره هـا بـود   :درب و پنجره 

ـ   زرگ گذشته در و پنجره فلزي وجود نداشت و همه از چوب ساخته مي شد و پنجره با شيشه هـاي ب
اندازه پنجره ها كوچك و يـا   .بعضي از خانه ها پنچ دري ها يا سه دري داشتند. مثل امروز متداول نبود
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  متـر   2ارتفاع درهـا بـيش از   . در صد سطح ديوارها را در بر گيرد 40الي  20متوسط باشد و در حدود 
لكرد هـاي اوليـه كـه    مي رسيد، پنجره ها بخشي از پوشش ساختمان به شمار مي روند و عالوه بر عم

عبارتند از تأمين ورود نور طبيعي به داخل و ارتباط بصري با خارج ، پنجره ها حفاظي هستند در برابر 
علت ادامه پيدا نكـردن ايـن   . باران، باد، گرما، سرما و همچنين عايقي در برابر صداهاي نا هنجار خارج

  ز دوران پهلـوي شـدت يافـت از جملـه     روش معماري تأثير پذيري از معماري غرب مي باشـد، كـه ا  
تأثير پذيري ها عبارتند از احداث خيابان و بلوار كه باعث گرديـد خانـه هـاي ايرانـي از حالـت درون      
گرايي به برون گرايي سوق داده شوند و باعث از بين رفتن يكي از ويژگي هاي اصلي معماري ايرانـي  

   )108،ص1377قباديان،(.گرديد
غربـي مـي باشـد، بـه      -طول ساختمان طراحي شده در امتداد شرقي :ان شيوه استقرار ساختم

جهت استفاده حداكثر از نور و آفتاب زمستاني ، مناسب ترين شيوه استقرار ساختمان با توجه به اقلـيم  
درجه جنوب شـرقي   45تا  15درجه جنوب شرقي است و همچنين بين  30شهر سنندج انتخاب زاويه 

  .نيز مي باشد
شهر سنندج چون در اقليم سرد قرار دارد لذا منطبق بـا شـرايط اقليمـي     :ساختمان  فضاي بين

  .استقرار ساختمان ها به هم پيوسته و متراكم مي باشد
  ديوارهاي خارجي كه حايل بين فضاي بيرون سـاختمان و فضـاي داخـل سـاختمان      :ديوارها 

ساعت  8انتقال حرارت با تأخير بيش از  گين استفاده شود كه اين مصالح قابليتنباشند از مصالح س مي
  .را داشته باشند و استفاده از عايق حرارتي يكپارچه در سطوح خارجي

  .كننده و دو جداره عايق حرارتي مناسب، سبك، سطح منعكس سبك همراه با بايد سقف : ها سقف
بـدن انسـان   رو به بـاد و در ارتفـاع    –در ديوارهاي شمالي و جنوبي  :محل استقرار روزنه ها 

  .مستقر شود
  دو روش در طراحي براي كم كردن باد زمستاني وجود دارد،  :باد شكنها

  هاي مجاور، گياهان براي حفاظت در برابر باد زمستاني استفاده از شكل زمين، ساختمان – 1
  .شكل و نحوه قرار گيري ساختمان به منظور كاهش تالطم باد زمستاني – 2 

استفاده از آفتاب زمستان از طريق درها و پنجره هاي  ):زمستان(فتابي ديوارها و پنجره هاي آ
  : رو به آفتاب براي گرمايش يك ساختمان به چند روش عملي مي شود 

ازدياد انعكاس زمين و سطح بيرون از پنجره هاي مقابل آفتـاب زمسـتان ، شـكل و نحـوه      – 1
  خورشيد در زمستان  قرار گيري ساختمان به منظور افزايش ميزان استفاده از
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  استفاده از ديوارهاي خورشيدي و كولكتورهاي روي بام برروي سطوح رو به جنوب  – 2
  استفاده از مواد با ظرفيت حرارتي زياد جهت ذخيره حرارت خورشيد – 3
  افزايش پنجره هاي رو به جنوب  – 4
  زمستان تعبيه سطوح منعكس كننده بيرون از پنجره براي افزايش انعكاس در  – 5
  استفاده از پنجره هاي سقفي جهت جذب انرژي خورشيدي و نور طبيعي – 6

چون زواياي تابش آفتاب نسبت به زمستان متفاوت است ، لذا مي تـوان از   ) :تابستان(سايبان 
  .تابش آفتاب در تابستان جلوگيري كرد در حالي كه در زمستان از آن استفاده شود

  : سايبان تناقصي با طراحي خورشيد در زمستان داشته باشد بنابراين الزم نيست ايجاد  
  كم كردن انعكاس زمين و سطوح بيرون از پنجره هاي رو به آفتاب تابستان  – 1
  تابستان سايه در گياهان براي و هاي مجاور ساختمان –زمين  روي هاي ناهمواري استفاده از – 2
  ر كاهش آفتاب تابستانشكل دادن و جهت دادن بدنه ساختمان به منظو – 3
  تأمين سايه براي ديوارهايي كه رو به آفتاب تابستان هستند  – 4
  استفاده از مواد منعكس كننده حرارت به روي سطوح مقابل آفتاب تابستان  – 5
  ايجاد سايه براي پنجره هاي رو به آفتاب تابستان – 6

انـرژي از نـور و گرمـاي    طراحي ساختمان در شهر سنندج با توجه بـه بهينـه سـازي مصـرف     
خورشيد كمك مي گيرد و با اين خصوصيات منزل مسكوني را در تابستان خنك و در زمستان گـرم و  

يك خانه در شهر سنندج اين  معماري سنتي و طراحي اقليمي مهم ترين اصل در. روشن نگه مي دارد 
سـاختمان  شـمال  د را در طرف تر استفاده مي شو هايي كه از آنها بيش است كه اتاقهاي نشيمن و اتاق

تـرين بهـره را از    قرار دارد و به اين ترتيب از نور طبيعي خورشيد استفاده كرده و در زمستان نيز بـيش 
گرماي خورشيد ببريم و جاهاي خدماتي مانند آشپزخانه و سرويس بهداشتي ، حمام و انباري و غيـره  

همچنـين سـقف   . تر باشد يمن كوچكباشد تا آنجا كه ممكن است فضاي قسمت نشجنوب در طرف 
تر با معماري سنتي در شهر سنندج عمارت آصف را كـه نمونـه    براي آشنايي بيش. تر باشد آنها كوتاه

  .بارز از طراحي اقليمي است مورد بررسي قرار مي دهيم
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  )خانه كرد(عمارت آصف وزيري
وط به بخش شـمالي  دوره اول آن مرب: شود شكل گيري عمارت آصف به چهار دوره تقسيم مي

ها و راهروهاي طرفين و قسمتي از فضاهاي بخش شرقي مربـوط بـه دوره    شامل تاالر تشريفات، اتاق
مربوط به نيمه نخست دوره قاجـار اسـت، در ايـن     دوره دوم شكل گيري عمارت آصف. است صفويه

كـه شـامل    دوره سـوم . اسـت  هاي شرقي و غربي حياط بيروني و حمام عمارت ساخته شده دوره ضلع
شـود   احداث فضاهاي اندروني، سردر ورودي نيم هشتي و بازسازي بخش غربي تـاالر تشـريفات مـي   

دوره چهـارم شـكل گيـري عمـارت آصـف      . هجري شمسي اسـت  1316تا  1312 هاي مربوط به سال
هاي عمارت، تعـويض سـنگفرش    است كه شامل مرمت كليه قسمت 1382تا 1378هاي  مربوط به سال
آصـف   ايـن عمـارت توسـط   .اخت دوباره حياط مسـتخدمان بـه شـكل امـروزي اسـت     كف حياط، س

  )200،ص1384رضوي،سليماني،(.شد احداث صفويهدر دوره ) ميرزاعلي نقي خان لشكرنويس(اعظم
م هشـتي، داالن ورودي و اتـاق تقسـيم آب داراي چهـار     اين بنا عالوه بر سر در نـي  : معماري

حياط بيروني كه حياط اصلي هم هست داراي پالني . حياط بيروني، اندروني، مستخدمين و مطبخ است
چهار باغ است و در ضلع شمالي آن تاالر اصـلي   مستطيل شكل و دو ايوان و آب نما و باغچه با طرح

ها، مقرنس كاري و اورسي زيبا و پركاري بـا نقـوش هندسـي     يبا تزيينات منحصر به فرد شامل گچ بر
در ضلع شرقي حياط بيروني فضاهايي شامل راهروهاي ارتباطي و دو سـه در و يـك چهـار     .قرار دارد

هاي آجـري واقـع شـده و در     دري و دو اتاق وجود دارد و در ضلع غربي آن ايواني سراسري با ستون
بسيار زيبا كه داراي طرح اسليمي اسـت و دو اتـاق در طـرفين آن     پشت اين ايوان يك تاالر با اورسي

اي مهم حياط بيروني حمام عمارت است كه زيبـاترين حمـام تـاريخي سـنندج     ه از قسمت. قرار دارد
حيـاط  . هاي سنگي حجاري شـده و تزيينـات آهـك بـري و كاشـي كـاري اسـت        است و داراي ستون

در اوايل دوره پهلوي و بر اساس معماري بـومي سـاخته   اندروني در ضلع شمالي عمارت واقع شده و 
فضاهاي حياط اندروني به صورت دو اشكوبه، با يك طبقه زير زمين و ايواني با شش ستون . است شده

 .هايي در اطـراف اسـت   چوبي و تزيينات گچبري ساخته شده و داراي آب نمايي لوزي شكل با باغچه
آب مـورد نيـاز    .اسـت  در كنار داالن ورودي واقـع شـده   حياط مستخدمين در ضلع جنوبي مجموعه و

هـاي   هـاي سـفالي و لولـه    مجموعه عمارت آصف از يك رشته قنات كه از غرب سنندج توسط تنبوشه
براي تنظيم و تقسيم مناسب آب، فضايي در كنار داالن ورودي  .شود فلزي جديد جاري است تامين مي

هـاي   ت و اكنون آب، آب نماي مقابل تاالر، حوض حياطساخته شده كه به اتاق تقسيم آب معروف اس
تعلق قنات به صاحب خانه بهترين امكان اسـتفاده از   .شود مستخدمين، مطبخ و اندروني از آن تامين مي
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تـامين  : صورت مورد استفاده قرار گرفته استدواين بنا به  آب در. آب را براي طراحي مهيا كرده است
كاررفتـه   براي تحقق به اين دو هدف شگردي خاص به. ستفاده در حمامآب براي  ساختمان اصلي و ا

است به اين صورت كه آب قنات به يك منبع در نزديكي ورودي اصلي هدايت مي گـردد وايـن منبـع    
 .شـود  گرداند، از طرف ديگر آب حمام نيز از طريق همين منبع تامين مي ها را تثبيت مي فواره فشارآب

هـاي   خانـه  در معماري مسكوني كه اينگونه الگوي توضيح است الزم به) 203،ص1384رضوي،سليماني،(
  .خصوصا در ابنيه مسكوني دوره قاجاريه كامال به چشم مي خورد... اصفهان، تهران و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  سايت معماري نمونه: مأخذ    

  
در ناحيه سرد و كوهستاني واقع است، براي دفـع   سنندجاز آنجايي كه  : فرم ساختمان و اقليم

هـاي   هاي شمالي، جنـوبي آنهـا بلنـد تـر از ضـلع      هايي كه ضلع هاي باز با فرم هاي فرم سرما، ساختمان
. ن آن مربـع باشـد  شرقي، غربي آنهاست مناسب نيسـت و بهتـر اسـت، فـرم سـاختمان فشـرده و پـال       

اي كه فرم آنها شبيه به مكعب است، بهترين نوع ساختمان از نظر كنترل گرمـاي   هاي دو طبقه ساختمان
تر از تابش خورشيد در شـمال حيـاط و    بخش اصلي خانه براي استفاده بيش. داخلي در زمستان است
هـاي دوجـداره    ر و سـقف براي كاهش سرما در زمستان از جرزهاي قطـو . است رو به قبله ساخته شده

به طور كلي نحوه استقرار فضاهاي فوق الذكر در سيماي كلي خانه متـاثر از عوامـل زيـر     .استفاده شده
  :بوده است
با استناد به گفته ها و تفاسير افراد ساكن در ايـن خانـه،   : "حياط مركزي"الگوي ساخت  -1

علي رقـم مرحلـه اي بـودن سـاخت بنـا       سازنده اصلي اين بنا يك معمار اصفهاني االصل بوده است و
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ويژگي هاي ديگـر ايـن بنـا در قسـمت بـه      . الگوي حياط مركزي در آن به قوت خود باقي مانده است
و استفاده از  "درداخل سكو"يك ايوان دوستونه و دو رديف پله در طرفين و  وجود اصطالح شاه نشين

  شين و فضاي مسكوني واقع در طرفين آنشاه ن مشترك بين به عنوان ورودي "ورودي"همين راه پله 
  ضمن بررسي از اين خانه مسكوني اصـولي اساسـي درعملكـرد بنـا اسـتنباط       :عملكرد بنا -2

له ارتباطات داخلي استقرارفضاهاي مسكوني جهت خدمه ورابطه آن با فضاهاي خدماتي أمس. گردد مي
  ... مثل آشپزخانه و رابطه حمام و مسير آب قنات و غيره

تر در جوار حياط مركزي  ورودي متشكل از  استقرار حياط هاي خصوصي :نت ساخت س -3
و ) مفصل تقسـيم (، بند بعدي هشتي  چند بند است كه بند نخست آن مجزا شدن از گذر عمومي است

  . بند بعدي داالن و سپس حياط مي باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايي از حياط دروني عمارت آصف
  استان كردستان:ميراث فرهنگي و گردشگري  سايت: مأخذ           

  
از آنجايي كه شهر سنندج در ناحيه سـرد و كوهسـتاني واقـع اسـت لـذا تـاثيرات        :اقليم  - 4

بخـش اصـلي خانـه بـراي     :  مستقيم اين امر در شكل گيري خانه فوق به شرح زير منعكس مي باشـد 
جبهه جنوبي فقط به . ه ساخته شده استتر از تابش خورشيد در شمال حياط و رو به قبل استفاده بيش

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                               112                                 10، شماره محيط فصل نامه جغرافيايي آمايش

 

به دليل سرد بودن منطقه كاربرد بخش تابستان نشين الزم به (صورت يك بدنه نمادين اجرا شده است 
  .استفاده از جرزهاي قطور و سقف هاي دوجداره). نظر نمي رسيده است

هاي بعد علي رقم شكل گيري تدريجي بنا الحاقات دوره  :اصل شكل گيري تدريجي بنا  -5
ـ  در سـنت سـاخت و فرهنـگ اسـتمرار      دهماهنگي كامل با بخش نخستين دارند و علت اين امر را باي

  .در اين شكل گيري تدريجي، الحاقات بنا با نيازهاي جديد ساكنين تطبيق يافته است. جستجو كرد
  شكل اين ورودي تبلـور كـاملي اسـت از فلسـفه ورودي در معمـاري ايـران كـه بـا          : ورودي

هشـتي و   عامل ارتباط بين در ورودي و حيـاط، . نشيني، خود را از معبر عمومي مجزا مي گرداند بعق
مستطيل شكل است و عامل تقسيم كننده جهت فضاهاي مختلف شامل  در اين بنا هشتي. داالن مي باشد

بـه   الزم. دگيـر  انجـام مـي   طوالني ق داالنييطر سطح بيرون و حياط از اختالف. باشد مي شترخانه و داالن
طرف امكان  يك داالن از گرفته و پايين قرار سطحي قنات، حياط در به آب راحت دستيابي جهت كه است تذكر

  . دستيابي به سطحي پايين تر را فراهم مي كند و از طرف ديگر ديد مستقيم به حياط را قطع مي نمايد
  

  نتيجه گيري
و بومي با هدف انطباق با محيط زيست،  با بررسي راهكارهاي انديشيده شده در معماري سنتي

توان براي  هاي پاك و طبيعي استفاده كند، مي خصوصاً در روزگاراني كه بشر ناگريز بود صرفاً از انرژي
 اجرا شـده  هاي روشتوان  خصوصاً كه امروزه با پيشرفت تكنولوژي مي. معماري امروز درس آموخت

هـاي پـاك بـراي حفـظ      اد و با استفاده بهينه و مؤثر از انرژيدر قديم را با نيازها و شرايط روز تطبيق د
هـاي سـنتي منـاطق سردسـير،      رئوس اصول انديشيده شـده در معمـاري  . محيط زيست همت گماشت

نشانگر آن است كه بايد به كاهش اتالف حرارت در ساختمان و كاهش تأثير بـاد در اتـالف حـرارت،    
 .ختمان و توجه به عوامل طبيعي آب و خـاك اهميـت داد  خورشيد در گرمايش سا گيري از انرژي بهره

هاي مختلف ساختمان عواملي چون نحوه استقرار و نيز فرم سـاختمان در ميـزان    صرف نظر از قسمت
توانـد اتـالف انـرژي را     نحوه استقرار و فرم ساختمان از دو جهت مـي . اتالف انرژي نقش موثري دارد

بهترين ساختمان به شـكل  . باشد گري جهت وزش باد مييكي جهت تابش خورشيد و دي. كاهش دهد
تـر از   غربـي طويـل   -جهت گيري براي يك ساختمان اين است كه در جهـت شـرقي  و يك مستطيل 

تر پنجـره هـا    بيش. جنوبي و داراي يك حياط اصلي در قسمت جنوب باشد -امتداد در جهت شمالي
 )1363كسـمايي، ( .و غرب قرار گرفته باشندرو به سمت جنوب و تعداد كمي از آنها در شمال و شرق 

حياط مركزي، حـوض و باغچـه، زيـرزمين، زمسـتان نشـين،      سعي شود ساختمان ها دو طبقه و داراي 
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ست كه معماري جديد بدون مطالعه، بررسـي و انطبـاق بـا    ا اين در حالي. باشند تابستان نشين و ايوان
به دليل تأمين . ر سنندج از اين قاعده مستثني نيستشرايط اقليمي هر شهر يا منطقه ترويج يافته كه شه

، نـوع مصـالح، ضـخامت     هاي طبيعي باد و آفتاب تـوجهي بـه جهـت سـاختمان هـا      انرژي بغير از راه
ديوارها، ابعاد پنجره ها و سايبان نمي شد، كه اين امر موجب شده ميـزان زيـادي از انـرژي غيـر قابـل      

احبي مناسب معماري منطبق با شرايط اقليمي منطقه ضمن صرفه تجديد به هدر رفته كه مي توان با طر
در رابطـه بامعمـاري   . تر و قابل تجديد بهره منـد شـد   جويي درمصرف انرژي از منابع رايگان يا ارزان

  :ساختمان هاي جديد راه كارها و پيشنهادات زير ارائه مي شود
  ر ضلع جنوبي تر از ديوارهاي با مصالح سنگين د استفاده هر چه بيش  - 1
  هاي رو به جنوب هاي مياني شيب هاي به هم پيوسته در بخش استقرار ساختمان - 2
  ها هم پيوسته و متراكم در مجتمع به ايجاد بافتي مشترك و تر از ديوارهاي بيش هر چه استفاده - 3
  هاي فشرده و متراكم بيني پالن پيش - 4
  ر تابستان و دريافت گرماي مناسب در زمستان گيري فرم ساختمان براي ايجاد سايه د شكل - 5
  انمبيني فضاهاي گرمازا مثل آشپزخانه در مركز پالن ساخت پيش - 6
  بنا سرد هاي قسمت جدارها يا در حرارتي عنوان عايق مثل انبار به كم اهميت فضاهاي بيني پيش - 7
  در بام  هاي حرارتي مناسب در ديوارهاي خارجي و به خصوص استفاده از عايق -8
  هاي آب گرم از كف بنا استفاده از گرمايش كفي با عبور لوله - 9

آجري و كف موزائيك يا سنگ مي توانند دمـا   ساختماني، ديوارها و كف در مورد مصالح - 10
  را ثابت نگه دارند اين حالت براي ساختمانهايي كه داراي پنجره جنوبي هستند بسيار مناسب مي باشد

  هاي بزرگ، به خصوص در نماهاي شمالي بيني پنجره پيشاجتناب از  - 11
  ها جداره و تزريق گاز آرگن بين جداره هاي دوجداره يا سه استفاده از شيشه - 12
تواند جلوي اتـالف حـرارت    دار كه پنجره را كامالً بپوشاند مي هاي كامالً چين نصب پرده - 13

  را به مقدار زيادي بگيرد
  تر است كاري مناسب از هر خورشيد گرماي ورود از جلوگيري براي ستانسايبان در تاب نصب - 14
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                                                                                               114                                 10، شماره محيط فصل نامه جغرافيايي آمايش

 

  خذĤمنابع و م
  1371ايازي ، برهان ، آئينه سنندج ، انتشارات پيام ،  -
طراحي محيط زيست و توسسـعه پايـدار، سـومين    -خرازي صنعت شتربان، ميترا، مقاله معماري ابنيه -

 625همايش ملي انرژي ايران، ص
ريـزي شـهري بـا تأكيـد بـر معمـاري همـدان،پايان         علي رضا، بررسي نقش اقليم در برنامهرضايي،  -

  1384نامه،
سـليماني، سـارا، در جسـتجوي هويـت شـهري، انتشـارات وزارت مسـكن و        -رضوي، محمد رضا -

  1384شهرسازي، تهران، 
  1387شاطريان ، رضا، اقليم و معماري، سيماي دانش، تهران ،  -
 ، انتشارات سازمان خغرافيايي نيروهاي مسلح،) شهرستان سنندج(ي شهرهاي كشور جغرافياي فرهنگ -

  1380تهران ، 
،چاپ سوم 1377قباديان، وحيد، بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول  -

1384 
  1372مهدوي،محمد،طراحي اقليمي ،انتشارات دانشگاه تهران،-قباديان، وحيد -
مايي ، مرتضي ، اقليم و معماري ، شركت خانه سازي ايـران، گـروه معمـاري، بخـش تحقيـق و      كس -

  1363بررسي و برنامه ريزي در امور بناهاي درماني، چاپ اول، شهريور 
  1375و صنعت ايران،  مسكوني ايراني،تهران، انتشارات علم معماريان، غالمحسين، آشنايي با معماري -
  1384 ، تهران،در هنر و معماريتامالت نوحي، حميد،  -
  سايت هاي اينترنتي -
  هاي گردشگري سنندج گاه شهرداري سنندج؛ جاذبه وب *
  يراث فرهنگي و گردشگري؛استان كردستانم *
  سايت معماري و اقليم *
 سايت معماري نمونه *
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