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  چکیده
اله بخشی از ساختار ساده اما با شکوه ایران زمین در دامنه زاگرس)استان کردستان(با ویژگیهای خاص خود در در این مق

ازتوابع استانهای  (اورامان)زمینه معماری روستایی مورد بررسی قرار گرفته است و به ارزیابی اقلیمی مساکن سنتی روستاهای هورامان 

عماری بومی منطقه هورامان )اورامان(در گذر زمان رشد پیدا کرده و ساختمانها در اثر بکار کردستان و کرمانشاه پرداخته می شود.م

 بر عالوه تجارب این شناخت، گیری عوامل اقلیمی ،محیطی و استفاده از مصالح بوم آور، پاسخگوی نیازهای ساکنان بوده اند. بنابراین

 به هدفی چنین با مقاله این. شود گرفته کار به منطقه در معماری و کونیمس فضاهای بازتولید در تواند پایدار، می توسعه به کمک

 سنتی ی مسکن گونه 5 مطالعه این در. باشد می دسترس در گیری نمونه نوع از گیری نمونه روش و پذیرد می انجام روش پیمایشی

این مساکن و معماری آنها مورد بررسی قرار برداشت گردید و سپس تاثیرات عوامل اقلیمی بر شکل گیری  و هورامان انتخاب روستای

گرفت.در این بررسی تاثیرات فرهنگ، مصالح بوم آور و نقش طبیعی زمین نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این تحقیق 

ن می دهد نشان می دهد که معماری این منطقه هماهنگ و پیرو اصول معماری ارگانیک می باشد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشا

مهمترین عوامل موثر در فرم و شکلگیری پلکانی و مصطبه ای و همچنین سازه های مورد استفاده در مساکن روستایی منطقه اورامان 

را می توان به این شرح بیان کرد: شکل وفرم کوهستانی منطقه اورامان، مصالح بومی، عوامل اقلیمی و جغرافیایی، اشتغال و اقتصاد 

 های فرهنگی و اجتماعی مردم ساکن در آن منطقه.منطقه، ویژگی

 

 روستایی مسکن اورامان، روستا، اقلیم، کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 را خود زندگی و باشد آگاه طبیعت و محیط قانونمندی از کافی اندازه به اگر بنابراین. است طبیعت از بخشی ناخواه و خواه انسان

 در پایداری بر عالوه محیط، خود اقتصادی، و مالی های صرفه و آسایش راحتی، ضمن ،سازد همسو طبیعت دائمی جریان با

 طراحی در اقلیمی شرایط به توجه عدم بالعکس. کنند می ایجاد سال فصول تمام در دلپذیر و متنوع مطبوع، محیطی توسعه،

 شود می اجتماعی و محیطی زیست مسایل بروز نیز و زیاد وابستگی و اقتصادی مورد بی های هزینه و عدیده مشکالت بروز باعث

 طراحی با تجربه ها سال پس در ما نیاکان که آنچه باید هستیم، خود محیط با همساز خواستارزندگی ما اگر(. 2) تعبیر به( 1.)

 تجارب از آمده بدست پایدار کیفیات از عظیمی بخش صورت، این غیر در کنیم؛ انتخاب اند، آورده دست به مکان، حس و اقلیمی

 مانند تجدیدپذیر های انرژی از استفاده که یابیم می در زیستی های مجتمع بافت به نگاهی با .داد خواهیم دست از را بشری

 و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، عوامل وزن یا سهم زمینه، این در آنکه بی. است بوده انسان توجه مورد دیرباز از غیره و باد، آفتاب،
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 فضائی رابطه اصلی، عناصر و حجم بنا، و پالن استقرار خالی، پرو فضاهای مساکن، قرارگیری نحوه شود، انگاشته نادیده اقتصادی

 می تنظیم و تعریف اقلیم پدیده با ارتباط در همه و همه و فضاها ابعاد استفاده، مورد مصالح معماری، توزیع پالن، اصلی عناصر

 ازمنه طول در محلی و بومی تجارب کسب و خطا و سعی عنصر بکارگیری با بلکه ودهنب یکباره مناسبات این که است طبیعی. شد

 طراحی پیشینه »عنوان به اغلب آن از اقلیمی طراحی در و بوده ارزش حائز دانش این که است پیدا ناگفته. است داده روی بسیار

 (.3)گردد می یاد«  3 مدرن اقلیمی زیست

 معماری. دارد را خود خاص بومی معماری یا سنتی ساختمان فرم منطقه هر که است نای است مشخص که آنچه حال، این با

 شکل اقلیم و محل های محدودیت و منطقه یک ساکنین نیازهای اساس بر که شود می اطالق های فرم به سنتی طور به بومی

 تابش حرارت از کامل گیری بهره بر هعالو درزمستان که است نحوی به ساختمانی جرم توزیع معماری، این در( 4)باشد گرفته

 هدایت رساندن حداقل به ضمن تابستان در همچنین. یابد می کاهش ممکن حداقل به ساختمان خارج به هوا جریان خورشید،

 آفتاب تابشی حرارت از زمستان در ساختمان پالن. گردد می مهیا کامالً بنا کردن خنک برای تشعشع از استفاده امکان حرارتی،

 هدایت در تأخیر ایجاد ضمن تابستان در همچنین. رساند می ممکن حداقل به را حرارت هدایت عوض در و برده را بهره اکثرحد

 (.5) شود می گرفته بهره مناسب تهویه از حرارتی

 به راحتی به و داشته ساده نسبتاً فرآیند اغلب آورد، بوم مصالح از استفاده و محلی فنون بکارگیری اثر در معماری این توسعه

 پاسخگو معماری مدل مثابه به را آن طراحان، از برخی دلیل همین به. است داده می پاسخ ساکنین عملکردی نیازهای از بخشی

 .(6) نمایند می تعبیر پایدار و

 کاهش در ها اولویت و ها برنامه ترین مهم جزو سنتی بناهای و بافت بر اقلیم نقش ارزیابی و شناخت امروزه مسلم، طور به  

 .(7) باشد می بادوام و سالم راحت، زندگی فضای ایجاد و مکانیکی های سیستم جای به طبیعی منابع از استفاده انرژی، مصرف

 جدی مباحث جزو مصرف بدون ساختمان و مصرف کم ساختمان فعال، غیر ساختمان موضوع اخیر دهه چند در خوشبختانه

 معماری پایدار، معماری زمینه در منتشره کتب و مقاالت علمی، های کنفرانس تعدد. تاس بوده یافته توسعه کشورهای اغلب

 .است مدعا این بر گواه آن امثال و اقلیمی معماری زیستی، معماری سبز،

 سیاست. گردد نمی مبذول چندانی توجه اقلیمی و محیطی طراحی به تکنولوژیکی، و علمی های پیشرفت وجود با ایران در

 ای یارانه و ارزان دسترسی ناکافی، آموزش اصولی، غیر های رقابت مدت، بلند اهداف بر مدت کوتاه اهداف تقدم مناسب،نا گذاری

 مقررات 11 مبحث در که است حالی در این. باشند توانند می مسئله این دالیل از مشابه موارد و گاز و نفت نظیر فسیلی منابع به

 شرایط از که نحوی به باشد اقلیم با همساز  االمکان حتی باید ساختمان معماری طراحی»خوانیم می چنین ساختمان ملی

 انرژی مقدار تا گردد محافظت اقلیمی نامطلوب شرایط برابر در ساختمان ضمن در و آید عمل به استفاده حداکثر طبیعی مطلوب

 این (.8)«شود تأمین طبیعی طریق از آن از بخشی و رسیده حداقل به سرمایش و گرمایش تأمین برای نیاز مورد تأمین برای

 نظر نقطه از اورامان روستاهای مساکن اقلیمی ارزیابی درصدد اقلیم، با سازگار معماری به کمک و جاری روند تغییر هدف با مقاله

 دو دربرگیرنده مقاله این کلی طور به. است شده تنظیم و تهیه مربوطه اقلیم با آن سازگاری و منطقه اقلیم با مساکن تطابق

 محیطی، عوامل حیث از) مطالعه مورد منطقه و روستا معرفی تحقیق، روش شامل مقدمه، بجز اول بخش. باشد می اصلی قسمت

 و روستا سنتی مسکونی های گونه ارزیابی دربرگیرنده دوم بخش و(  فیزیکی و کالبدی اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی، اقلیمی،

 باشد. می میدانی مطالعات صورت به کوهستانی و سرد اقلیم برابر در آنها عملکرد بررسی

 

 محدوده مورد مطالعه یمعرف -2
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 اورامی، گویش به ناحیه این مردم ، کردستان سرزمین غرب تا سنندج غربی جنوب از است ای گسترده منطقه نام "هورامان"

 ورسوم ،آداب زمان آسیب از بدور زاگرس های کئه رشته انمی در اند توانسته و میگویند سخن است، اوستایی آن های واژه بیشتر که

 (.1)کنند حفظ را خود فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 
 منطقه موقعیت جغرافیایی: 1تصویر

 ویزگیهای جغرافیایی منطقه-2-1

 جنوب کیلومتری ۵5 در که است کردستان استان در سروآباد شهرستان اورامان بخش توابع از روستایی تخت اورامان

 سطح از متری 145۱ ارتفاع در زیبا روستای این. است شده واقع( سنندج) استان مرکز کیلومتری 1۷۱ و مریوان ستانشهر شرقی

 است دلپذیر و مطبوع بسیار تابستان و بهار فصل در آن هوای و آب. دارد کوهستانی و معتدل اقلیمی و است گرفته قرار آزاد دریاهای

 محدود نکوساال ارتفاعات به شرق از و تخت اورامان ارتفاعات به غربی جنوب از اورامان روستای. باشدمی نیطوال و سرد آن زمستان و

 این از بخشی اورامان روستای و است دربرگرفته را کردستان جنوب سراسر که باشدمی کوهستانی و وسیع سرزمینی اورامان. شودمی

 قرار کوهستانی معتدله یمنطقه در کشور هوایی و آب مناطق بندیتقسیم در تخت اورامان روستای . آیدمی شمار به وسیع سرزمین

 باشدمی متر میلی پانصد حدود در سروآباد نقاط سایر همچون آن متوسط است؛ برخوردار مطلوب نسبتاً هایباران بارش از که گرفته

 در ابرها این. شودمی منطقه در باران ریزش باعث و کرده دنبال را هاکوه سمت که است ایمدیترانه زایباران ابرهای واسطه به که

 (.نگارندگان)رسدمی متر چندین به هابرف این ارتفاع که شوندمی سبب را فراوان هایبرف ریزش دما آمدن پایین با زمستان

 مشخصات فرهنگی منطقه -2-2

 هایآتشکده بقایای و آثار وجود و دارد تاریخ در دیرینه قدمتی روستا این. شودمی تلفظ «هورامان» کردی زبان به اورامان

 گذشته در سرزمین این. اندبوده زرتشتی ماسال به گرویدن از پیش نواحی این مردم که است موضوع این نشانگر آن اطراف در فراوان

 پایتخت یعنی «تخت» را روستا این دلیل همین به کردندمی حکمفرمایی آن بر اقتدار با که بوده محلی طینسال و فرمانروایان قلمرو

  (.نگارندگان)اندنامیده سلطنت مرکز یا

 می کردستان استان در سروآباد شهرستان تابع نفرجمعیت 412۵ و خانوار 114۱ با  پلکانی تخت؛روستاهایی هورامان

 با غرب سمت از هستاند این.است مشهورگشته عمیق های دره و برف  از پر بلند کوههای سختی هاو خانه تند شیب به باشدکه

 سنندج شهرستان و ژاورود روستاهای به شرق طرف در و مریوان به شمال طرف از و شاهو کوه و پاوه به جنوب سمت از و کشورعراق

 دهستان ازاین سیروان رودخانه مهم شاخه یک. است شده واقع دهستان این غرب در متر 2۷۷۱  با تخت کوه.  است همسایه

 با  دهستان مرکز. ریزد می دربندیخان دریاچه به عراق کردستان خاك در یکدیگر با رودخانه دو این تالقی از سپ و گرفته سرچشمه

 مرکز سازمان منابع از استفاده با نگارندگان)است شده اقع و مریوان جنوب کیلومتری ۷5 فاصله در جمعیت نفر 2۷54 خانوار ۵44

 (.کشور آمار
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 روستا مالیش قسمت از نمایی: 2 تصویر

 روشها و مواد -3
 ماهونی، اقلیمی،شاخص زیست جداول براساس اورامان روستای سنتی مساکن اقلیمی عوامل ارزیابی درصدد مقاله این

 در گیری نمونه روش به مسکونی پالن 5 هدف، این به نیل برای. باشد می میدانی مطالعات و ساختمان حرارت انتقال ضریب

 و حرارتی انتقال ضریب ماهونی، های شاخص حسب بر هریک شرایط و گردید برداشت و انتخاب روستا سنتی بافت از دسترس،

 دیوار، نوع چینی، کرسی پی، اصلی، سازه پالن، فرم براساس ها گونه این بندی دسته. شد سنجیده هم به نسبت محیط، با سازگاری

 ارزیابی به مساکن، شناسی گونه و شناخت از پس همچنین (.1 جدول) گرفت صورت جدولی قالب در بازشوها سطح و کف سقف،

 به استفاده مورد های روش از یک هر کیف و کم زیر قسمت در. گردید اقدام اقلیم با همساز الگوهای براساس روستا سنتی بافت

 .گردد می مطرح اختصار

 :گیونی شاخص حسب بر اقلیمی زیست جدول -3-1

 اقلیمی زیست جدول از مختلف عناصر سودمندی یا ساختمانی کالبدی خصوصیات ینتعی برای کلی طور به           

(  Psychometric chart) سایکرومتریک جدول اقلیمی، زیست  جدول محاسن از(. 1 جدول) شود می استفاده ساختمانی

 دقت به مختلف هوایی و آب های پدیده روابط براساس را وی اطراف محیط حرارتی شرایط و انسان آسایش ی رابطه که است

 وسایل از بایستی آسایش منطقه به رسیدن جهت ،(اسفند بهمن، دی،) سرد فصول در مدل، این طبق(. 1۱)دهد می نشان

 اقلیمی طراحی از استفاده با و مکانیکی وسایل بدون خرداد، و اردیبهشت فروردین، های ماه در همچنین. کرد استفاده گرمازا

 سرد ساعات توان می آفتاب مستقیم تابش از استفاده با بهار و پاییز فصول در دیگر عبارت به. رسید یشآسا شرایط به توان می

 (.نگارندگان) باشد می مجاز هوا مالیم کوران از استفاده نیز شهریور و مرداد های ماه در. ساخت تحمل قابل را
 :گلباد نمودار -3-2

 نسبت ساختمانی های گونه واکنش و نماید مشخص را منطقه هر غالب دبا جریان تواند می گلباد، نمودارهای مطالعه

 شود می محسوب باد ورزش جهات ترین مهم سال طول در غربی -جنوبی جهت آباد سرو منطقه در(. 1 نمودار) گردد می روشن بدان

 مشخص را مناسب ساختمانی فرم فصل، هر در باد غالب جریان به نسبت ، سنتی های ساختمان واکنش بررسی با مقاله این(.  11)

 و شب آسایش محدوده ماهونی جداول. گردد می تعیین هوا و آب با همساز معماری احکام ماهونی روش در: ماهونی جداول.نماید می

 است این روش این محاسن از. کنند می تعیین گروه چهار قالب در آن، نسبی رطوبت و دما حداکثر و حداقل به توجه با را ماه هر روز

 و حداکثر دمای معدل به توان می و نبوده هوا و آب روزی شبانه نوسان مطالعه به نیازی نموداری، آسایش معیارهای برخالف که

 منطقه یک مناسب اقلیمی طرح شناخت برای مناسبی معیار تواند می شاخص این دلیل همین به. نمود بسنده نسبی رطوبت حداقل

 میزان ساختمانی، مصالح در حرارت انتقال ضریب و حرارتی آسایش شرایط ماهونی، شاخص به  توجه با مقاله این در(.  12)باشد

 ناسازگار کامالً 5 ناسازگار نسبتاً. 4 سازگار. 3 سازگار نسبتاً. 2 سازگار بسیار. 1: طیف بکارگیری با سنتی بافت بناهای  دیوار سازگاری

 . است محاسبه قابل زیر فرمول از استفاده با دیوار مصالح برای حرارت انتقال بضری حداکثر که است ذکر قابل. شود می سنجیده
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min0

max
tti

tihi
k




 

maxkدر این رابطه 
 ضریب انتقال حرارت. 

hi (سرد مناطق در 12/8)  داخلی سطح ضریب. 

ti داخلی سطح و هوا دمای اختالف. 

1t شود می گرفته نظر در گراد سانتی درجه حسب بر آسایش منطقه پایین و باال حد که داخلی هوای دمای. 

min0t شود می گرفته نظر در گراد سانتی درجه حسب بر دما حداقل متوسط که خارج هوای بحرانی دمای. 

 .گردید محاسبه سنتی بافت در ساختمان هر دیوار برای حرارتی انتقال ضریب مقدار فوق رابطه از(.  1۱)

         

 (2۷3:1388 کسمایی،) گیونی شاخص اساس بر اقلیمی زیست -1 نمودار
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 (18۱:  1388 کسمایی،) سنندج شهرستان گلباد -2 نمودار

 بافت معماری روستا -4
 بیساران و تخت اورامان و دل روستای در است ای توده و مجتمع شکل به شده بررسی نقاط در روستایی مسکن کلی بافت

 حیاط خانه هر بام پشت معموالً و است شکل پلکانی و مجتمع شکل به ها روستا کوهستانی موقعیت در گرفتن قرار علت به

 (3یرشود)تصو می محسوب دیگری خانه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 موقعیت خانه ها نسبت به شیب طبیعی -3تصویر
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 موقعیت طبیعی منطقه: -4-1

 شمار به آن هایجاذبه ترینجالب از یکی روستا پلکانی معماری. دارد کنندهخیره و زیبا بسیار طبیعتی تخت اورامان

 در. دارد متراکم و فشرده بافتی و یافته استقرار تاورامانا تخت کوه شمالی یال روی به رو در و تندی شیب در روستا. رودمی

 خود از ترباال خانه حیاط به هاخانه از برخی بام تند، شیب در زمال مقاومت رعایت بر وهعال روستا پلکانی هایخانه ساخت

 انبار غله، انبار طویله، عموما آشپزخانه و بهداشتی هایسرویس ها،اتاق استراحت، محل بر وهعال هاخانه در. است شده تبدیل

 هایدیوارخانه. است شده تعبیه بافیجاجیم و گلیم هایدستگاه و قالی عمودی دارهای دادن قرار برای مکانی حتی و علوفه

 مهمترین. اندشده چیده هنرمندانه طور به و طمال از استفاده بدون دیوارها این. است شده ساخته چینیخشک صورت به روستا

 (.نگارندگان)است چوب و سنگ هاخانه بنای در رفته کار هب مصالح

 منطقه معماری اصول -4-2

 کنند می بنا گوسفندان آغل روی را اصلی مسکن معموالً منطقه بودن کوهستانی دلیل به اورامان منطقه روستاهای در       

 خانه دیوار. دهد می تشکیل را پایه دو ویر زمینی نیمه حالتی که شوند می جمع مجموعه یک در کاهدان و انبار و طویله

 دادن قرار با و مالت  از استفاده بدون دیوارها این است چینی خشکه شوند می ساخته کوهستانی منطقه این در که هایی

روستا  اطراف کوهای از اغلب ها خانه ساخت برای نیاز مورد سنگ. شود می ساخته اند کرده تهیه منظور این به که سنگهایی

 شده چیده هم روی بر گل مالت وسیله به سنگی دیوارهای مریوان شهرستان شده بررسی نقاط دیگر در و شود می تأمین

 (.4اند)تصویر

 
 اشکوب دوم محل نشیمن        

 

 

                               

 دچینی                            اشکوب اول به صورت آغل استفاده میشو خشکه   

 رفتار کاربریهای خانه نسبت به یکدیگر -4تصویر

 عمل سوراخ این گویند(  rochn) روچن آن به که شده تعبیه سوراخی نیز نان پخت محل و نشیمن اتاق سقف روی بر

 را اه تخته روی کردن شفته از قبل نیاید پائین ها تخته روی بر شده ریخته گل آنکه برای. دهد می انجام را نورگیری و تهویه

 بان آن به محلی اصطالح در که غلتان بام از استفاده با شد ریخته ها شفته آنکه از پس پوشانند می ریزی سنگهای و گونی با

 کاهگل را بام روی سپس کنند می مسطح را بام روی می گویند( banlez لز) بان ویا( bankler) کلیر بان یا( bantler) تلیر

( plur)پلور آن به که داده قرار ناودان یک بام از ای گوشه در کنند می مسطح را آن روی تلیر بان وسیله به دوباره و کرده

 از استفاده با سپس گرفته نظر در را خانه محل ابتدا خانه ساخت برای.  است شده تراشیده توت درخت چوب از نیز پلور گویند

 (.نگارندگان) گویند می bineret( ت ره بنه) را زمین پی نطقهم دراین شود می کنده متر نیم اندازه به خانه پی کلنگ و دیلم

 دیر از روستا این که دهد می نشان تخت اورامان روستای در مسکونی معماری از مانده باقی آثار از شده انجام های بررسی

 گذشت با که است این باشد می توجه مورد زمینه این در آنچه. است بوده سکونت محل کنونی، موقعیت از باالتر محل در و باز

 این محو و تخریب بر تأثیری کنون تا قدیمی، روستای محل خاص توپوگرافی نیز و فصول طول در منطقه متنوع اقلیم زمان،

 دیده روستا باالدست در منظم و حجیم های سنگ با ها ساختمان فضاهای و سنگی دیوارهای همچنان بلکه است، نداشته آثار
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 خاص شرایط با کامل تناسب شود می دیده نیز روستا موجود وضعیت در آن آثار که ساختمانها نتیس معماری. شود می

 با را پی داخل رسیدند سفت کامالً زمین به آنکه از پس. است داشته مردم معیشتی شرایط نیز و منطقه توپوگرافی و اقلیمی

 مه دیوار محلی اصطالح در مرحله این به.  آورند می باال سنگ از دیوار متر 3-2 اندازه به سپس کند می پر سنگ از استفاده

 کار در نیز دیگری افراد اما گویند می بنا آنها به که است ماهری افراد عهده به دیوار چیدن کار.  گویند می diwarmenin نین

 با را آنان کمک که داشت وظیفه خانه صاحب و هستند همسایگان و اقوام از اغلب افراد این کند می کمک بنا به خانه ساخت

 درختهای چوب از هایی تخته ، دیوار فواصل در و آمد باال دیوار مقداری آنکه از پس.  کند جبران دیگر کارهای در همکاری

 دیمه گویند dimek ك دیمه محلی اصطالح در را چوب این.  شد می داده قرار است محکم بسیار که گردو و توت یا و چنار

 و دیوار عرض بر چنار درخت جنس از تیرهایی دیوار آمدن باال از پس. شود می دیوار های پایه روی بر واردی فشار مانع ك

 روی بر و داده برش مشخص اندازه در را ها تخته که ترتیب این به کنند می کوب تخته را تیرها روی و دهند می قرار فاصله

 رایج های خانه از بعضی در تخته جای به گونی و(  درختان برگ و شاخ) cirpi چرپی یا و نی از استفاده کنند می نصب تیرها

-4گویند)تصویر(  چرپی روی بر گل ریختن) hereban بان ره هه عمل این به که ریزند می شفته را ها چرپی روی سپس است

 ترتیب این به کردنند می گلکاه را ها خانه داخل دیوارهای(  کاهگل( )simr) سمر و(  گل) her هه ر وسیله به گذشته در (.3

 cermo رمو چه گل آن به که سفید ازخاك استفاده با دیوار کاری سفید. کشند می دیوار روی برو را کاهگل ماله وسیله به که

 swaX سواخ محلی اصطالح در عمل این به شود می تأمین روستا اطراف کوهستانهای از اغلب خاك این شود می انجام گویند

 می سفید glcemo رمو چه گل وسیله به را خانه داخل دیوارهای نوروز از قبل ساله هر زنان که است ذکر به زمال گویند می

 کنند می رنگ نیمه تا را دیوارها گویندglesure  سووره گله آن به که رنگی قرمز خاك وسیله به زنان چناره روستا در کنند

 به الزم گویند salsaw ساو شال عمل این به که گیرد می انجام جوراب یا و شال وسیله به ار دیو روی بر گل این ساییدن عمل

 را رنگی قرمز گل اند کرده تهیه رودخانه ازته که صاف سنگ تکه یک وسیله به زنان اتاقها کف کردن صاف برای که است ذکر

 طویله و بزرگ اتاقهای وسط در. گویند yanenawi ناوی یانه عمل این به محلی اصطالح در که مالند می زمین کف بر

 تعداد به و فاصله با طویله داخل در ستونها این گویند koleke که کوله ستونها آن به که داده قرار سقف زیر چوبی ستونهای

 بودن کوهستانی علت به هورامان منطقه وسط در کنند می منتقل زمین به را سقف فشار ستونها این اند گرفته قرار عدد 2-3

 در همچنین. شود می محسوب ها خانه پشت دیوار کوه از قسمتی اغلب و چسبیده کوه بهکامالً های خانه بعضی همنطق در

 می استفاده باال طبقه به ورود های پله عنوان به است زده بیرون دیوار از زائد شکل به که سقف چوبی تیرهای هورامان منطقه

 گچ و سیمانی بلوکهای یا و آجر همچنین و گل ،مالت سنگ از شده بررسی نقاط در حاضر حال در که است ذکر به الزم کنند

 (.نگارندگان( )2شماره تصویر) شود می استفاده خانه ساخت برای آهک و

 

 منطقه آور بوم مصالح -5 

 سنگ -5-1

 داشتن با همنطق مردم. است داشته ساختمانها احداث در را اول نقش منطقه، آورد بوم مصالح ترین اصلی بعنوان سنگ

 به را سنگ و جستجو منطقه سطح در را مختلفی سنگی معادن منظم، و باربر سنگهای نوع شناخت زمینه در مفید تجارب

 مختلف ابعاد به را آن سنگ به نیاز نوع به توجه با معدن، از سنگ استخراج از پس. اند کرده استخراج آن از مختلف های اندازه

 با سنگهایی. باشد داشته وجود ساختمان و کار تمامی در خاصی همگنی و هماهنگی کار محل در تا اند نموده تقسیم منظم و

 مناسب ابعاد با سنگهای و برده بکار دارند کمتر اهمیت نماسازی نظر از که ها پی و چینی کرسی محل در را بزرگ خیلی ابعاد

 بوده طبقه دو تا چینی سنگ با ارتفاع حداکثر قدیم در اند برده بکار ساختمانها نمای جمله از دیوارها اجرای در را منظم و

  (.نگارندگان)(5)تصویر است شده اجرا دیوار در مالت گونه هر از استفاده بدون و چینی خشکه صورت به چینی سنگ و است
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 آور بوم مصالح عنوان به سنگ از استفاده -5تصویر

 چوب -5-2

 سقف پوشش در صددرصد منطقه سنتی معماری در که باشد می چوب اورامان منطقه آورد ومب غالب مصالح نوع دومین

 داخل در وسیع و باز فضای در که مساجد مانند عمومی اماکن احداث در همچنین. است شده استفاده آن از ساختمانها

 سقف دوام عدم. است شده استفاده دانههنرمن روشی به منقوش و منظم ابعاد با قطور و چوبی ستونهای از بوده الزم ساختمان

 موجب ساختمانها سقف چوبی تیرهای در آن تأثیر و رطوبتی عوامل بعلت که دهد می نشان کنون، تا باز دیر از ساختمانها

 در ایزوالسیون گونه هر از استفاده بجای. است شده سقفها تعویض نهایت در و آن پوسیدگی سقف، چوب مصالح حالت تغییر

 را آن کوچک و سنگین غلتکهای از استفاده و کافی رطوبت خاك، با سپس و ساخته کاهگل و مالت خاك، از امب پوشش

 تزئیـن بر عالوه امر این که است شده استفاده ساختمانها چینی سنگ البالی در چوبی تیرهای از. اند کرده متراکم و تسطیح

 نسبی مقاومت تأمین و دیوار در سنگی های ردیف کردن رج هم بسب ساختمان، نبـش جمله از ساختمان نمای از قسمتهایی

 پنجره و درگاهها نعل محل در ساختمانها، معماری بافت در چوب از دیگر استفاده. است بوده دیوار قسمتهای از بعضی در برشی

 نقش با چوبی های پنجره و در نجاری، اولیه وسایل با باز دیر از محل نجارهای. است بوده آن از پنجره و در ساخت ونیز ها

 (.نگارندگان)است هم کنار در چوب و سنگ کاربرد از ای نمونه (۵)تصویر.اند ساخته می متفاوت و چوبی ونگارهای

 
 هم کنار در چوب و سنگ کاربرد:  ۵ تصویر
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 اعضای اصلی ساختمان -6
 شالوده -6-1

 بر وارده بارهای تمام که بصورتی شود می محسوب سازه اساس و پایه بمنظور عمرانی هساز یک در شالوده  که است واضح

 و زمین بین دهنده ارتباط عضو گفت توان می عبارتی به و دهد می انتقال زمین طبیعی عوارض به و شده متحمل را ساختمان

 شالوده نظر از کوهها این میانه در روستا رفتنگ قرار و برافراشته کوههای وجود و منطقه موقعیت به توجه با. باشد می سازه

 چینی کرسی به نیاز آن کردن تراز برای نظر مورد زمین بودن شیبدار علت به که مواقعی در مگر ندارد اجرایی مرحله گونه هیچ

 بوم مصالح بعنوان و آورده بیرون را ها سنگ و باشد می(  سنگ)  برداری خاك بصورت آنها اجرایی عملیات اکثر معموالً و باشد

 از افتادگی دور دلیل به منطقه در. گیرند می قرار استفاده مورد ساختمان نمای در الزم کاری چکش از پس و دیوارها در آورد

 کوه خود مواقع بعضی در معموالً و نکرده استفاده پـــی و فونداسیون در آهک شفته و سیمان از مناسب، دسترسی عدم و شهر

 (.نگارندگان)شود،که در نوع خود معماری ارگانیک بحساب می آید می استفاده بندی فضا و ساختمان صلیا دیوار بعنوان

 دیوار -6-2

 به سقف و طبقات بار انتقال عضو و باشند می سنگی های پایه و باربر دیوارهای اجرایی مراحل در ساختمان عضو دومین

 می استفاده سنگی مصالح از عضوها این ساختن برای ابتدا در:است ورتص بدین گفت توان می اجرا نظر از و باشد می شالوده

 می بر منطقه کردن تراز برای که را سنگهایی همان و کرده تهیه شود می احداث ساختمان که مکانی در را مصالح این و شود

 استفاده سنگی مصالح چسبندگی برای مالت از که دیگر مناطق مانند و گیرد می قرار استفاده مورد چینی دیوار برای دارند،

 خشکه بصورت را دیوارچینی دلیل همین به و ندارد وجود مناسب دسترسی امکان زیرا نمیشود، استفاده منطقه این در میکنند

 از بیش که قدیمی روستای در را آن پایداری آثار میتوان که آورد می بوجود پایدار و محکم دیواری و کنند می اجرا چینی

 با بنـا کار استاد توسط چینی دیوار هنگام در شده دپو و تهیه قبل از که را سنگهایی. کرد مشاهده دارد قدمت لسا پانصد

 دوازده به حتی منطقه این در دیوارچینی ارتفاع. شود می انجام چینی دیوار و داده تراش دیوار اجرای حین در خاص مهارتی

 متر سانتی هفتاد الی شصت حدوداً همکف طبقه در را دیوار عرض. کنند ستفادها مالت از اینکه بدون رسد می(  طبقه 4)  متر

 بعد و گیرند می قرار هم روی بر باربر های دیوار طبقات در معموالًًَ و باشد می میزان همان به نیز طبقات در که گرفته نظر در

 دیوار بندی عایق برای معموالً دارد، سرد هوایی و آب و دارد قرار کوهستانی نواحی در منطقه که این علت به دیوارها ساختن از

 می عایق نوع یک نیز دیوار خود زیاد ضخامت و گیرد می صورت کاری کچ گاهاً و کاهگل الیه یک ساختمان داخلی قسمت در

 رج در بزرگتر سنگ از دیوارچینی در معموالً. کنند می بندکشی را ساختمان خارجی قسمت ها ساختمان از بعضی در و باشد

 دیوراها میانی قسمت در ها سنگ خود از و کرده استفاده کوچکتر های سنگ از ارتفاع نسبت به و کرده استفاده پایین های

 (.نگارندگان)شود می استفاده دیوارها خالی فضای کردن پر برای

 سقف پوشش -6-3

 سانتیمتر 2۱ الی 15 قطر به چوبی تیرهای از منظور این برای که رسد می سقف اجرای به نوبت چینی دیوار ازاتمام بعد

 علت به ولی. کنند می استفاده بید و بلوط توت، چنار، های چوب از سقف تیرریزی از بعد و دهند می قرار دیوار سرتاسر روی

 الی 45 دحدو تیرها محیط که کنند می استفاده آن از اکثراً آن بودن طویل و زائد های شاخه نداشتن مانند چنار زیاد مزایای

 متر 5 تا گیرند می قرار دیوار روی قطر به تیرها و است متر 4 معموالً دهانه اینکه به توجه با آن طول و باشد می سانتیمتر ۷۱

 و سانتیمتر 5۱ دهانه فاصله باشد محکم تیرریزی تیرهای اگر دارد، بستگی تیرها جنس و قطر به تیرها فاصله. یابد می افزایش

 می استفاده چوبی ستونهای از باشد متر  4 از بیش تیرریزی دهانه اگر. باشد می متر سانتی 25 ها آن فاصله باشند باریک اگر

 ۵۱ ضخامت و متر سانتی 5۱ عرض و متر یک طول با که کنند می استفاده ستون سر عنوان به تراش 4 از آن روی و شود

 عرض و متر سانتی 3 الی 2 ضخامت و متر یک طول به هایی تهتخ با تیرها روی تیرریزی از بعد. شود می ساخته متر سانتی

 5 الی 4 ضخامت به ها تخته روی بعد و باشند چسبیده هم به کامالً بطوریکه کنند می کوبی تخته متر سانتی 3۱ الی 15

 به بام پشت كخا رطوبت مستقیم تماس از جلوگیری سنگها خرده این از استفاده مزیت. دهند می قرار سنگ خرده متر سانتی
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 1۱ ضخامت به را کاهگل از ای الیه ها تخته روی ریزی سنگ از بعد. باشد می ها تخته پوسیدن از جلوگیری و ها تخته

 به را گل. اند کرده اضافه نمک آن به زدگی یخ و گیاه رویش از جلوگیری منظور به که کرده پهن ها سنگ روی سانتیمتر

 قرنیز اجرای برای و برسد سانتیمتر 1۱ به آن ضخامت پایان در که طوری به کوبند می کامل طور به دستی های غلتک وسیله

 های سنگ عرض. باشد می سانتیمتر 3 دوم الیه و سانتیمتر 5 اول الیه ضخامت که شود می استفاده هم روی سنگ الیه دو از

 آن سانتیمتر 4۱ باید که است متغیر سانتیمتر ۵۱ تا 2۱ از ها سنگ طول و باشد می سانتیمتر 25 الی 15 آن در شده استفاده

 کمتر سانتیمتر 1۱ اول الیه و باشد زده بیرون دیوار لبه از سانتیمتر 2۱ باید دوم الیه و گیرد قرار دیوار روی ریشه عنوان به

 می تیمترسان 4۱ الی 3۱ به سقف ضخامت نهایت در و نگیرند قرار هم روی بندها که کرد توجه باید. باشد زده بیرون

 (.نگارندگان)رسد

 بازشوها-6-4

 ساخته متر 1×  ۷/۱ حدود در پنجره ابعاد که طوری به شد می ساخته کوچک جوی عوامل علت به قدیم در بازشوها ابعاد

 و شود می استفاده هایی دستک از ها پنجره روی بر. باشد می متر 5۱/1×  1۱/1 معموالً ها پنجره جدید ابعاد اما شدند، می

 چوب از آن ساختن برای که متر 5۱/1×  ۷/۱ قدیم در در، ابعاد اما باشد می سانتیمتر 2۱  معموالً سقف  زیر تا ها پنجره صلهفا

 می ساخته چوب از آن های قسمت تمام و بوده منظم و تیپ یک معموالً پنجره و در شکل. شد می استفاده توت و گردو

 (.نگارندگان)میدهد نشان را روستا وبیچ های پنجره ریتم از (نمایی ۷ )تصویر.شد

 

 
 روستا چوبی های پنجره از در و نمایی : ۷تصویر

 

 منطقه روستاهای از در باره ی یکی -7
 روستا اطراف از سهولت به که است خشت و گل ، ،چوب سنگ: شامل روستا قدیمی های خانه در رفته بکار عمده مصالح

 قرار استفاده مورد آنها ومانند کاشی ، آهن ، گچ ، سیمان آجر،:مانند مصالحی جدید، های خانه ساخت در.است هتهی قابل

 (.13)میگیرد
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 دیوارهای با ها خانه مسطح سقف که طوری به.است اطراف محیط با آنه هماهنگی روستا های خانه ویژگی مهمترین

 .میدهد نشان را اطراف طبیعی محیط با روستا کالبدی فضای آمیختگی در طبیعت،کمال همرنگ گلی و سنگی

 امور در شاغل افراد خانه که ای گونه به.دارد بستگی آنان معیشت نوع و فعالیت نوع به روستاییان های خانه معماری نوع

 متفاوت تزئینات و فضا ، وسعت لحاظ به دارند اشتغال دامداری یا و دستی صنایع تولید امر در که افرادی ی خانه با خدماتی

 .است

 :از عبارتند که رسیدیم خاصی ویژگیهای به( اورامان روستاهای از یکی) خانقا ستای رو بررسی در

 . روستا بافت در فراوان داالنهای وجود – 1

 . پله و ایوان ترکیبات – 2

 . معابر تقاتع در سازیها گوشه – 3

 . اکنجه و دیوارها در بخشی استحکام دتایلهای وجود – 4

 . معابر سطح در پلکانی معبر و آبرو ترکیبی دتایلهای وجود – 5

 روستای شمشیر -7-1

 وبه مسطح های سقف با و طبقه یک در آن های خانه اکثر که است متمرکز مسکونی بافت با ای کوپایه شمشیر روستایی

 نوع این. است دیگری خانه حیاط خانه یک سقف که در بخشهای قبل اشاره شد، طوری به.اند شده ساخته پلکانی صورت

 متداول گیالن و کردستان کوهستانی نواحی بیشتر در است و متاثر منطقه کوهستانی محدوده توپوگرافی شرایط از که معماری

 طویله و بهداشتی،انبار ایوانها،اتاقها،مطبخ،تنورخانه،سرویس بر مشتمل روستاییان های خانه در شده فضاهای ایجاد.میباشد

 های خانه اکثر در رفته بکار مصالح.است جنوب به رو ها خانه عمومی خورشید،جهت انرژی و نور از گیری بهره دلیل به.شدمیبا

 به.میشوند ساخته سنگ و ،سیمان،گچ،آجر آهن مصالح با جدید های خانه است،برخی چوب و سنگ،گل،آجر،گچ:شامل روستا

 زیرین بخش.اند طبقه دو ها خانه اکثر و است دیگر خانه حیاط خانه یک امب روستا این در جالب همانطور که اشاره شد، طرز

 و آشپزخانه.میدهد تشکیل افراد زندگی محل اتاقهای را آن فوقانی بخش و دارد اختصاص انباری و دام نگهداری محل به خانه

 بام موقعیت و ساختمانها گیری ارقر نحوه (8) تصویر(14)گیرد می قرار استفاده مورد مشترك صورت به نیز بهداشتی سرویس

 .میدهد نشان دیگر ساختمان به نسبت را ساختمان هر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دیگر ساختمان به نسبت ساختمان هر بام موقعیت و ساختمانها گیری قرار : نحوه8 تصویر
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 ماهونی شاخصهای با سنتی مساکن بررسی:1 جدول

 گیری نتیجه -8
 با سو یک از زمین ایران از منطقه این در روستایی مساکن و بافت معماری میدهد نشان تحقیق این از حاصل نتایج

  رتباطا در منطقه جغرافیایی و اقلیمی شرایط با دیگر سوی از و است ارتباط در خطه این مردم دیرین و کهن وسنن فرهنگ

 و فرهنگی ارزش اساس بر همگی(خانواده اضای و مهمان محل تا...  و دام نگهداری محل انبار و ورودی)فضاها چیدمان. است

 شده گرفته نظر در همکف اشکوب در طیور و دام نگهداری محل و انبار مثال عنوان به و گرفته صورت اقلیمی و محیطی مسائل

 و مواد بحث در .شود استفاده است خانواده افراد سکونت محل که فوقانی اشکوب کردن مگر برای آن گرمای و حرارت از تا

 مصالح و مواد شده، گرفته نظر در تمحیداتی نیز شیب پر های دامنه در پالن گیری قرار نحوه همچنین و رفته بکار مصالح

 به چوب از سقف پوشش و شوند می ساخته سنگ از زیاد ضخامت با دیوارها و باشد می چوب و سنگ از استفاده مورد عمده

 خانه حیاط  خانه هر سقف.  ندارد وجود حیاط بنام فضایی و بوده فشرده بهم و باریک بسیار ها باشد،کوچه می تیرپوش صورت

 .باشد می خود باالیی
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