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   چكيده
يكي از مهم ترين اهداف توسعه پايدار ، حفظ طبيعت و اطالح نگاه به ان است و تجلي توسعه پايدار در حوزه محيط ساخته شده ، معماري 

معماري  .شود مي محسوب امروز معماري عرصه در مهم مباحث از پايدار معماري آن دنبال به و پايدار توسعه نظريه .پايدار ناميده مي شود

از اين رو بررسي معماري بومي منطقه گيالن . بومي  هر منطقه، انعكاس دهنده  الگوهاي كالبدي الزم براي نمود مفهوم پايداري مي باشد

متفاوت آن نسبت به ساير نقاط كشور و نقشي كه مي تواند در تعريف الگوهاي معماري پايدار  به دليل ويژگي هاي اقليمي و منطقه اي 

 به گويي پاسخ براي و انسان زندگي براي مناسب و پايدار محيطي ايجاد بومي گيالن  براي هاي معماران خانه .داشته باشد، ضرورت دارد

 دست هاي روش و اصول به گذاشته پايشان پيش محيط كه امكاناتي از استفاده و ها با محدوديت آمدن كنار جهت در و موجود نياز هاي

لذا،   .دارد مي بر گام محيط به بهبود بخشيدن راستاي در بلكه كند نمي تحميل بر محيط را اي ضايعه و تخريب تنها نه اند،كه يافته

پس از آن به بررسي تطبيقي معماري بومي منطقه گيالن در  پژوهش حاضر ابتدا به بررسي مفاهيم مربوط به پايداري و معماري پايدار و

روش تحقيق مورد . ارتباط با شاخص هاي پايداري مي پردازد و نتايج آن را جهت بهره گيري در پروژه هاي معماري آتي ارائه مي نمايد

. بخانه اي و مطالعات ميداني اتكا شده استتحليلي بوده و در گردآوري اطالعات بر اسناد كتا -استفاده در پژوهش مبتني بر روش تفسيري

نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد شاخص هاي پايداري زيست محيطي در بناهاي بومي منطقه گيالن بكار رفته است و مي تواند براي 

  .معماري آينده  منطقه الگوسازي شود

  

  1، گيالن ن ، مصالح بوميتوسعه پايدار، معماري پايدار، طراحي معماري بومي گيال :كليدي هاي واژه

  

   مقدمه -1

امروزه به طور گسترده به منظور توصيف جهاني كه در آن نظام انساني و طبيعي تواماً بتوانند تا آينده دور  "توسعه پايدار"واژه 

مفهوم  پايداري پيدايش  ).1987كميته برانتلند، (ادامه حيات دهد، و نسل آينده نيز از آن متنفع گردند به كار گرفته مي شوند 

 معماري به مثابه ظرفي ]   1.  [را مي توان نتيجه رشد آگاهي جهاني نسبت به محيط زيست و توسعه  دانست 1970در دهه

چنين وجهي از معماري با . كه زمينه آسايش و آرامش انسان را در ابعاد مختلف حياتي وي فراهم مي كند، شناخته مي شود

مطالعات . را بر آن اطالق مي كنند، قرابت و همخواني عميقي نشان مي دهد "پايدار"وزه صنت آن مفهومي از توسعه كه امر

 بناهاي حل مشكالت براي]  2[متعددي تاكنون در خصوص شيوه هاي تطبيق معماري با مفهوم توسعه پايدار انجام شده است

و  صحيح معماري بومي  شناخت با بتوانيم باشيم، پيشرفته و تكنولوژيهاي ها سيستم به متكي آنكه از قبل بايد ما امروزي،

                                                 
1 بازشناسي نقش الگوهاي بوم "با موضوع )نمايي نويسنده دومبه نگارش نويسنده اول و راه(اين مقاله برگرفته از پايانامه كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزادچالوس  

.مي باشد "آورد معماري درتوسعه گردشگري   
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 و قوانين كشف جهت در تحقيقي هر لذا انجام نماييم راحل معضل اين منطقه اين گذشته معماري در رفته به كار تجربيات

  .باشد مشكل اين حل براي مناسبي راهگشاي تواند مي معماري اين نوع در رفته كار به ضوابط

گوني در زمينه تطبيق پذيري الگوهاي  معماري مبتني بر سنت هاي بومي هر منطقه كه متأثر از همچنين پژوهش هاي گونا

شاخص هاي اقليمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محيط بالفصل مي باشد ، با شاخص هاي پايداري در ابعاد مختلف ، صورت 

با طبيعت و در تركيب و تلفيق با آن جلوه مي نمايد در اين چارچوب، معماري بومي گيالن كه با كالبدي هماهنگ . گرفته است

لذا با توجه به ويژگي هاي غني معماري بومي گيالن، باز نگري در اصول بكار برده شده، جهت دستيابي به راهكارهاي مناسب . 

اربرد مطلوب براي طراحي معماري پايدار كه از ويژگي هاي مهم آن هماهنگي با اقليم و طبيعت منطقه و حفظ آن و نيز ك

  . انرژي طبيعي براي رسيدن به شرايط آسايش زندگي انسان است، ضرورت دارد

  

  

  توسعه پايدار - 2

  توسعه پايدارتعريف   2-1

كه وجوه مختلف  ساخته شدههاي  محيطتوسعه پايدار يك مفهوم زيست محيطي مي باشد كه چالش هاي اساسي آن در 

توسعه اقتصادي روبه رشد ومتعادل،  "شايد بتوان توسعه پايدار را . ند، مي باشدتوسعه با يكديگر در آن بوقوع مي پيوند

بدون اينكه توانايي هاي  پاسخ گويي به نيازهاي نسل حاضر "يا "گسترش برابري ومساوات اجتماعي و پايداري زيست محيطي

 [ 3] ، توصيف كرد"نسل هاي آينده در تأمين نيازهايشان از بين برود

  : ز تعاريف مطرح شده در خصوص توسعه پايدار را مي توان به شرح زير ارائه كردمجموعه اي ا

 )تامين نيازهاي كنوني بدون اثر منفي بر نسل گذشته( پاسخگويي به نيازهاي نسل آينده  -1

 )بهبود كيفيت زندگي بشر همراه با توجه به ظرفيت اكوسيستم حمايت كننده(توجه به ظرفيت قابل تحمل اكوسيستم ها  -2

 )حفاطت از منابع طبيعي به عنوان دارايي هاي زيست محيطي(حفظ ثروت و سرمايه طبيعي  -3

 )همراه با نگهداري و ارتقا سطح كلي تنوع و توليد(نگهداري و ارتقا سيستم ها  -4

 )حفظ توان سيستم براي پايدار كردن زندگي مردم(پايدار كردن زندگي بشر  -5

 )نوسازي و بهسازيمراقبت همزمان در (حفاظت از محيط زيست  - 6

رضايتمندي در تامين نيازهاي اساسي و اجتماعي انسان ، ميل به (يكپارچه كردن حفاظت و توسعه به عنوان رويكرد كلي  -7

 ]4) [عدالت اجتماعي

  

  معماريو توسعه ي پايدار رابطه  2-2

 باز پايدار معماري نام به بخشي يمعمار در زيست آلودگي محيط و انرژي اتالف كاهش جهت در پايداري مفهوم كاربرد اين با

 . دارد جهاني محيط و محلي هاي با اكوسيستم رابطه در ساختمان مكان بر تأكيد كه است رويكردي پايدار معماري. است كرده

 استوار تصميماتي اتخاذ بر آن و مبناي است پايدار معماري هدف مهم ترين ساختمان استفاده انرژي كل دوران بازده بردن باال

براي معماري، پايداري يك مفهوم پيچيده است،   ]4[ .دهد كاهش انسان و محيط بر را ساختمان منفي تأثير گونه هر كه است

بخش بزرگي از تعريف پايداري از طريق بقا انرژي و كاربرد فن آوري هائي چون ارزيابي چرخه ي عمر براي حفظ تعادل بين 

اين طراحي به احترام گذاشتن به سيستم هاي طبيعي و . بر گرماي جهاني اشاره داردارزش سرمايه و مقدار دارائي دراز مدت 

  ] 5. [يادگيري فرآيند هاي بوم شناختي مربوط مي شود

در .  كه به شكوفايي مجدد و تداوم معماري منجر شده اند –محيطي، اجتماعي، اقتصادي  -سه بعد اصلي مثلث توسعه پايدار

ونه اي انجام مي شود كه اين سه مورد در يك چرخه ارتباطي صحيح قرار گرفته و بتوان در آينده نگرش پايدار، طراحي به گ

  ]6. [نيز از نتايج مصرف منابع در حال، بهره مند شد
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  پايدار طراحي سه گانه هاي بخش) 1(  شكل

  

نماي حصول به پايداري در معماري امروز بر پايه تعاريف ارائه شده در زمينه معماري پايدار برخي از اصول تعيين كننده و راه

  ] 2[شامل حفاظت از انرژي، كار با اقليم، كاهش استفاده از منابع جديد، احترام به كاربران و احترام به سايت هستند

  

  معماري بومي و پايداري  2- 3

 .شودبراي يافتن رابطه ي بين معماري بومي و پايداري ابتدا به تعريف معماري بومي پرداخته مي 

  معماري بوميتعريف  1- 2- 3

اين مي تواند . گفته شود, مي تواند به هر نوع معماري كه به يك مكان خاص تعلق داشته باشد, معماري بومي يا سرزميني

شهري تا ساختمان هاي بزرگ و حتي بناهاي يادماني را دربرگيرد و به غلط در  –معماري ساختمان هاي ساده روستايي 

بنا بر تعريفي كه پاور اليور از معماري بومي دارد ] 7[ .عماري بومي را معادل معماري روستايي قلمداد مي كنندم, اكثريت موارد

، آن گونه از معماري است كه از درون جوامع رشد مي كند و طي زمان خود را باشرايط اجتماعي ، اقليمي و فناري سازگار مي 

. د و شيوه هاي زندگي فرهنگ هايي كه مولد آنها هستند سازگار مي باشندسازد و تكامل مي يابد و با ارزش ها ، اقتصا

در اين تعريف يكي از شاخصه هاي اصلي معماري بومي كه مشاركت  مردم در ] 8[ )1388به نقل از نورمحمدي  1391داميار(

از ديد . بع طبيعت استساخت اين گونه از معماري ، قابل مالحظه است و همچنين توجه به ارزش ها و همسازي آن با ط

معماري بومي ، به جاي تساط بر طبيعت سعي در ايجاد تعادل با آن دارد و اين عامل را عامل برتري آن بر معماري : راپاپورت

داميار . (هاي صاحب سبك در زمينه آنچه كه به بررسي روابط ميان محيط ساخته شده و انسان و طبيعت مي گردد، مي داند

معماران و خالقان اين آثار معمار  ،  رودوفسكي در كتاب خود تحت عنوان معماري بدون] 8[ )1388اپاپورت به نقل ازر 1391

را هنرمندان ناشناس اين نمايش سازندگان بي سواد معرفي مي كند كه در زمان و مكان ويژه استعداد قابل تحسيني را در 

و به جاي تالش در جهت تسخير كردن و تحت سلطه در آوردن انطباق ساختمان در طبيعت پيرامون از خود نشان داده اند

طبيعت، كاري كه امروزه اغلب معماران انجام مي دهند، تنوع آب و هوايي را پاس داشتند، و توپوگرافي و عوارض زمين را به 

ابداعات عديده و دخل همان طور كه از اين تعاريف بر مي آيد تالش آدمي در رفع ناهنجاريهاي محيط به   ]9[ .ياري طلبيدند

و تصرف در محيط زيست انجاميد، معماري را نيز مي توان متكي به تبلور اين فعل و انفعاالت بر پايه هاي معماري بومي و علوم 

و فرهنگ سرزمين هاي مختلف دانست پس مي توان معماري بومي راهمواركردن طبيعت براي پاسخگويي به نيازهاي مكاني 

  .و استفاده از مقررات هر سرزمين پديد آمده است دانست كه با انتخاب

  

  رابطه معماري بومي و پايداري 2- 2- 3

پرداختن به معماري پايدار و الزامات شكل گيري آن در طراحي هاي، الزمة شناخت عميق تري از اهداف طراحي پايدار مي 

وي يك معماري بومي با رويكرد پايداري هدايت اجتماعي و اقتصادي ما را به س - بنابراين حل مشكالت محيطي، فرهنگي. باشد

وجود اصول معماري ايران كه از دير باز با تجارب مختلف بدست آمده، حاكي از آن است كه ويژگي ها و ارزش  ]10.[مي كند

از يك اثر يا مجموعه هاي معماري، . هاي قابل تكرار معماري بومي در جهت شكل گيري معماري پايدار در حال پيشرفت است

بر طبق اصول ايراني، هر اثري كه موجب آسيب به محيط شود، خودش و . هنگام زاده شدن، در ابتدا با زمين در مي آميزند

   ]11. [اين همان چيزي است كه به عنوان اولين قدم يا اساس پايداري مالحظه مي شود. اجزايش ممنوع است
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 اقليم و معماري گيالن - 3

.  تأثراز آب و هواي كوهستاني البرز و درياي خزر، با با رندگي فراوان و دماي معتدل همراه استآب و هواي استان گيالن، م

در ارتباط با شدت تابش آفتاب و تĤثير  ]12. [فصل خشكي در طول سال مدت زيادي دوام ندارد و درغالب اوقات باران مي بارد 

جود دارد؛ زيرا شدت تابش آفتاب بر ديوارهاي واقع در جهت آن بر فرم ساختمان در اين مناطق نيز، آزادي عمل بيشتري و

با وجود آنكه دماي هواي ] 13. [در اين مناطق كمتر از مناطق ديگر است –حتي ديوارهاي شرقي  وغربي  - هاي مختلف 

ري ولي در هر حال گسترش پالن در طول محو. مناطق معتدل در حدي است كه پالن ساختمان را انعطاف پذير مي سازد

  ]13. [غربي الزم به نظر مي رسد –شرقي 

  

  معماري بومي گيالن شاخصه هاي  - 4

در استان گيالن كه خصوصيت اقليمي بارز آن اعتدال دما، رطوبت زياد هوا و بارش هاي طوالني است، مسكن پس از رفع نياز   

بنا . وبت زيادتر از حد آسايش انسان را دور نمايداوليه، يعني سرپناه و مأمن و جلوگيري از شدايد طبيعت، حتي االمكان بايد رط

راحترين راه دست يابي به اين امر، ايجاد كوران در بنا و . ي از حد آسايش انسان را كاهش دهدبايد به طريقي رطوبت زيادتر

فاصله اي مناسب از بنا بايد از بدنه ها آزاد بوده و به منظور هدايت باد در محوطه،  ] 13. [دفع هواي مرطوب توسط باد است

موجب حركت هوا از روي بام مي شود و ساختمان  ،وجود چند عنصر ساختماني در كنار يكديگر (جداره ها داشته باشد 

بدين سبب سازه ي بناي مسكوني بايد از طرفين و از محيط خارجي محوطه  )مستقيماً در معرض تهويه قرار نخواهد گرفت

هم چنين بسته .حداقل اين فاصله به شدت و جهت بادهاي مطلوب تابستان بستگي دارد. ردفاصله گي) محدوده ي ديوار حياط(

به جهت باد مناسب در اوقات گرم سال ونفوذ آن به داخل بناي مسكوني، عناصر خدماتي آلوده نبايد در مسيركوران هوا قرار 

چنان كه . طه ي مسكن روستايي شده استاين امر موجب دقت وتعمد درجايگزيني عناصري توالت و طويله در محو. گيرد

   .استقرار آن ها معموالً در جبهه هاي غربي و جهات عمود بر بادهاي بهار وتابستان است

  

  
  1386نمونه اي از يك واحد همسايگي روستايي، منبع خاكپور:  2شكل

  

موجب هدايت راحت باد به فضاهاي  فضاهايي كه داراي بازشو ها ي فراوان و حداقل سطوح ديوار باشند، در ايام گرم سال

شكل گيري ايوان ها ي سرتا سري در دور بنا، . وجود ايوان در بسياري از اوقات سال از اين حيث مفيد است. زيستي مي شوند

  )3شكل ( است زير قرار به اتاق به نسبت ايوان قرارگيري مختلف هاي حالتحكايت از نياز فراوان به اين عنصر دارد 
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  ]14[ 146: 1387معماريان:ماخذ: 3شكل

  

اين فضا در ايام گرم تابستان فضا ي استراحت، غذا خوردن و تمام فعاليت هاي ساكنين بوده است و از مهمترين عناصر واحد 

  )4شكل .(مسكوني محسوب مي گردد

  

  

  
  نگارندگان:منبع ) روستاي رودبنه الهيجان( -خانه بومي گيالن -4شكل 

  

گيالن،ايوان ها ي دو اليه نيز مشاهده شده است، بدين صورت كه دو ايوان سرتاسري در مجاورت طولي  در بسياري از مناطق

  .هم، به چند رديف ستون ساخته مي شود

  

  ]15[118: 1387،راد الهي فرج :مأخذ -گيالن  هاي خانه در ايوان : 5 تصوير 

  

                       
  ايوان منبع نگارندگان - 7شكل       1387:116راد الهي فرج و 1387:203معماريان:ماخذ :  6شكل 
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بنا از سطح زمين نيز ارتفاع مي يابد و ) همچنين ( كه رطوبت آن بسيار زيادتر از ساير نقاط است  -در جلگه ي مركزي گيالن 

  .به اين عمل كرسي چيني مي گويند ] 12[بدين وسيله، تهويه ي اليه ي زيرين ساختمان نيز تأمين مي شود

  

  
  ارتفاع دادن ساختمان از زمين  منبع نگارندگان - 8شكل 

  

 عدم جهت سانتيمتر 80 ارتفاع به ساختمان كل زير در آهكي شفته پارچه يك پي يك نخست چيني، كرسي اجراي جهت

 زا متر  5/2 سطح اين روي سپس .كنند مي اندود هگل كا يا  گل فل  با را آن دور و نمايند مي اجرا ساختمان، به رطوبت نفوذ

 بصورت  فيك بنامفاصله  به  شكل ذوزنقه مقطع با ليلكي درخت تنه و پائين در توت چوب با سازي پي يا چيني كرسي هم،

 راه . باشد مي سازي كف شروع كه شود مي اجرا آن روي  نال بنام لي درخت بلند نسبتاً تنه سپس و داده قرار آن بر عمود

 جداره از هوا جريان تا است ها اتاق كف براي جداره دو سازي كف شود مي يدهد شهري هاي خانه از برخي در كه ديگر حل

  ]16[ شود آن تهويه و رطوبت تبخير سبب كف،

  

  
  116: 1387كرسي چيني  ماخذ فرج الهي راد : 9تصوير 

  

احت هوا در طبقات نيز حركت ر) ايوان طبقه ي دوم كه بيشتر در معرض باد است و كوران بهتري دارد(هم چنين ايوان و تالر 

بنابراين تهويه توسط جريان باد، نه تنها در جداره هاي محيطي ساختمان تأمين مي شود، بلكه . مسكوني را امكان پذير مي كند

  . در اليه هاي سطوح مختلف آن نيز تهويه ي هوا با جريان باد صورت مي پذيرد

 طويله يا انبارن  آزير در معموالً و است باالتر ايوان از پله چند اندازه به تالر .شود مي ناميده  تالر سوم، يا و دوم طبقه ايوان

 ]14[ .است خالي آن زير ها نمونه بعضي در و .گيرد مي قرار

به علت حركت گرما از طبقات پايين به باال و تابش فراوان بر بام بنا،فضاي زير سقف مكاني گرم كه براي كاهش دما و رطوبت 

راهكار معماري در مسكن بومي اين بوده كه تخته كوبي بين تيرهاي افقي سقف . يه ي مناسب نياز دارددر تابستان، به تهو

طبقه ي باال حذف گرديده و دريچه ي ورود به بام، بان نام لوجنك يا روژنك، تهويه ي فضاهاي زير سقف را ممكن مي كرده 

داشته و فضاي نيمه محصور مسكوني در اليه هاي افقي و  بديت ترتيب جريان هوا در ارتفاعات مختلف ساختمان وجود. است

در زمستان بين تيرهاي افقي سقف ها با عناصر . عمودي ساختمان ،موجب تهويه ي هر چه بيش تر بناي مسكوني شده است

  ]12. [سبك،مانند حصير ،پوشيده مي شد تا از هدر رفتن گرماي زير سقف جلوگيري به عمل آيد
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 در برف يا و باران آب جمعشدن از وسيله بدين .هستند شيبدار صورت به منطقهاين  در مها با باران، مداوم ريزش دليل به

 انبار براي مناسبي محل نها، ساختما اين در سقف و شيبدار بام مابين خالي فضاي .آيد مي عمل به جلوگيري ساختمان، سقف

 باشد داشته وجود آن در تهويه و هوا جريان امكان كه شود مي تهساخ ايه گون به و است ساالنه غذايي مواد نگهداري و نمودن

]16[  

  

 
  120- 119: 1387راد، الهي فرج :مأخذمراحل تكميل سازه سقف  - 10تصوير

  

 از برنج مزارع كنار در انبوه هاي جنگل .است شده استفاده عمده بطور گياهي الياف و چوب از منطقه، اين معماري در

 استفاده آن از سقف پوشش براي كه گياهي الياف نوعي(  لي" و ني .باشد مي منطقه ساختماني مصالح تأمين منابع مهمترين

 پوشش دهنده تشكيل اصلي عناصر شود، مي بافته  فوكو نام به هايي دسته بصورت كه ) كولش( برنج هاي ساقه و )شوند مي

 .گردد مي استفاده سقف در سفالي پوشش دارد، دوجو سفال توليد امكان كه گيالن نقاط از بعضي در .هستند ها سقف

 داخل به باران نفوذ از جلوگيري و )پوش لته بنام( سقف پوشش براي جنگلي مناطق در نيز )لته( پهن هاي تخته از استفاده

 ]16[ است مرسوم ساختمان،

متشابهي است كه مي توان آن را  به طور كلي معماري گيالن با توجه به تأثير مستقيم از شرايط زيست محيطي، داراي وجوه

  :اين گونه خالصه كرد

  .پالن هاي گسترده و باز و ساختمان هاي غير متمركز.1

  .ارتفاع گرفتن بخش هاي مسكوني از سطح زمين.2

  .قرار گيري فضايي محدود محصور درقلب بنا،احاطه شده توسط تالر ايوان ها براي اوقات زمستان.3

  .تا چهار طرف بنا كه از مهمترين فضاهاي زيستي استوجود ايوان و تالر در يك.4

  .بام هاي چهار شيبه با شيب تند.5

  .چند اليه اي بودن نماهاي اصلي و فضا هايي با حداكثر تخلخل در خارجي ترين سطح.6

  .تعداد و سطح زياد پنخره ها.7

  ]12. [ارتباط  تنگاتنگ درون و برون بنا و محوطه ي مسكوني.9

  

  عماري بومي گيالن با معماري پايدارم مقايسه  -5
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بررسي معماري مساكن بومي گيالن نشان مي دهد كه ويژگي هاي كالبدي اين بناها به ميزان قابل توجهي با يافته هاي جديد 

با توجه به اينكه معماري بومي گيالن از جنبه هاي گوناگون، پايدار مي باشد، بررسي اين ويژگي هاي مي . علمي تطابق دارد

در ادامه به بررسي جنبه هاي پايداري در معماري گيالن . تواند در خدمت طراحي محيط زندگي امروز مورد استفاده قرار گيرد

 .بر اساس اصول و قواعد ذكر شده پرداخته مي گردد

 از و ودهب مطلوب مسكوني واحدهاي عملكرد عنوان به گيالن منطقه معماري آن، نتايج و آمده بعمل مطالعات به توجه با    

 و گيالن معماري بودن مناسب داليل جمله از .است نموده مي فراهم را منطقه اين ساكنين براي مناسب شرايط اقليمي نظر

 نور و محلي غالب بادهاي به توجه با بنا مناسب گيري جهت] 17[ .نمود اشاره ذيل موارد به توان مي منطقه اقليم با آن تطابق

 تبديل قابليت با باز نيمه فضايي اهميت طبيعت، با ارتباط و بنا دور تهويه و مناسب اندازي سايه ،تراس و بالكن وجود طبيعي،

 از گيري بهره حداكثر فضا، پذيري انعطاف فصول، تمامي در كاربرد منظور به هها، جدار پذيري انعطاف كمك به بسته فضاي به

 قرارگيري و طبيعي تهويه از استفاده منظور به پوسته دو كف ويه،ته منظور به پوسته دو و شيبدار بام طبيعي، تهويه و نور

 به نسبت بازشو محل و ساختمان زاويه و بازشو ابعاد به توجه زمين، سطح از باالتر بنا ارتفاع و مصنوع تهويه مهاي سيست

 تلفيق و )طبيعت( باز فضاي به توجه باران، آب سازي ه ذخير و عĤوري جم گيري، ه ربه تر، ب مطلو تهويه منظور به باد جهت

 الگوهاي و تناسبات به توجه زمستان، در سرما جلوگيري و تابستان در اندازي سايه جهت بنا كنار در درخت وجود ، آن با بنا

 مفاهيم از الهام با مناسب جديد مصالح كاربرد و )بندي عايق( روز ساخت تكنولوژي با همراه سنتي مصالح از استفاده قديمي،

 )ساز و ساخت سيستم( ساختماني اصول از گيري بهره منطقه، اقتصاد و سنت و فرهنگ با منطبق مناسب پاسخي ،گذشته

 چوب از استفاده با زگالي و اي زگمه ديوار ساخت سيستم از گيري بهره نظير فضا، جداكننده سبك ديوارهاي كاربرد و گذشته

 به ساختمان . باشد مي گيالن منطقه اقليم در شده رعايت اصول جمله از آن مابين هگل كا عايق و بومي مصالح و شده مقاوم

 و رطوبت تبخير سبب هوا جريان كف، و زمين بين فضاي در و گرفته قرار باالتر زمين سطح از رطوبت نفوذ از جلوگيري دليل

 تأمين چوب از اختمانس استراكچر و سازه .شود مي ساختمان كف شدن استفاده قابل و شدن خشك سبب و شده هوا تهويه

 با بنا نهايي، پوشش عنوان به .شود مي استفاده نيز ها بدنه در مصالح اين .) كه مصالح بومي اين منطقه مي باشد(، شود مي

 .هستند اقليم با هماهنگي در و بومي مصالح از كه .شود مي اندود گل با و شده پوشيده خشت

  .است دارشيب هميشه باران مداوم ريزش علت به سقف  •

  

      
  منبع نگارندگانامتداد دادن جبهه رو به باران سقف ) 12(شكل        منبع نگارندگان سقف شيبدار ) 11(شكل 

 
 .شود بنا بدنه به باران آب نفوذ مانع تا بوده بلندتر موسمي بادهاي به مقابل جبهه در معموالً سقف امتداد  •

 الياف اي جلگه مناطق در و لته، مانند تخته و چوب قطعات وهستانيك درمناطق و سفال، شهري مناطق در سقف پوشش  •

  .آيد مي حساب به زندگي اصلي فضاي كه دارد قرار ايوان خانه اصلي نماي جلوي در باشد مي لي و برنج ساقه مانند گياهي

  

  اصول بكار رفته در معماري بومي گيالن منبع نگارندگان – 1جدول 

  باران،باد،رطوبت  طبيعي نور و محلي غالب بادهاي به هتوج گيري جهت  جهت گيري بنا
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  باران زياد، رطوبت  غربي-داراي كشيدگي عمدتا در محور شرقي   نوع پالن

 احاطه و بنا قلب در محصور و محدود فضايي گيري قرار  اتاق ها

  زمستان اوقات براي ها ايوان و تالر توسط شده

  فصول سرد سال 

  باران زياد، رطوبت  ديگر و بصورت كوشكبا فاصله از يك  تراكم بنا

 كنار در درخت وجودآزاد بودن بنا از بدنه و جداره ها ،   حجم ساختمان

 در سرما جلوگيري و تابستان در اندازي سايه جهت بنا

  زمستان

  باران زياد، رطوبت

 حداكثر با فضاهايي و اصلي نماهاي بودن هاي الي چند  نماي ساختمان

  بنا سطح ينتر خارجي در تخلخل

  باران ، رطوبت

 و زمين بين فضاي در . از سطح زمينباالترقرار گيري   ارتباط با زمين

 و شده هوا تهويه و رطوبت تبخير سبب هوا جريان كف،

 ساختمان كف شدن استفاده قابل و شدن خشك سبب

  .شود مي

  رطوبت

  رطوبت  بازشوهاي فراوان   بازشوها

  باران زياد   مصالح بومي شيب دار با استفاده از  نوع سقف

نوع و رنگ 

  مصالح

  اقليم با هماهنگي در و بومي مصالح

  چوب، گالي، كاه ،گل

  مصالح در دسترس

  رطوبت  بنا جبهه چهار تا يك در تالر و ايوان وجود  تراس

  

 امتداد در معموالً و خطي صورت به كه است مربع از مدولي پايه بر گيالن هاي خانه بومي معماري الگوي گيري شكل • 

 .يابد مي توسعه )محلي باد جريان مسير بر عمود ( غربي -شرقي

 .بنا سطح ترين خارجي در تخلخل حداكثر با فضاهايي و اصلي نماهاي بودن هاي الي چند  •

 ندنماي مي عمل مثبت بسيار انرژي مصرف هاي هزينه در كاهش و اقليمي مشكالت به پاسخ در سنتي مساكن از گونه اين   •

  ]17[ .شوند مي محسوب مقاوم ايستايي، حيث از زلزله، مانند طبيعي عوامل برابر در ها ساختمان اين  • 

  

  :تيجه گيري - 6

  

  اصول پايداري بكار رفته در معماري بومي گيالن   منبع نگارندگان – 2جدول 

  اصول معماري پايدار  معماري بومي گيالن

،  حداكثر بهره برداري از انرژي خورشيد

تامين نور روز با استفاده از بازشوها در جبهه 

  مناسب، استفاده از كوران هوا

  حفظ انرژي

جهت گيري بنا در جهت حداكثر استفاده 

  ازخورشيد همچنين نسيم دريا به ساحل 

  هماهنگي با اقليم 

استفاده از مصالح بوم اورد، حذف هزينه 

  حمل و نقل ، مصالح سازگار با محيط

  ه از منابع جديد مصالح كاهش استفاد

  )مكان(هماهنگي با ساختگاه   توجه به زمينه كالبدي



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10

عينيت بخشي به اصول معماري پايدار كه 

  منجر به ساخت محيط زيست سالم شود

  كل گرايي

  

  .تكنيك هاي بكار رفته در معماري بومي گيالن بسياري از مفاهيم نوين در عرصه معماري پايدار را در بر مي گيرد •

تمهيدات بكار رفته در ساخت خانه هاي گيالن در جهت . نه هاي بومي گيالن ،آسايش ساكنان را تامين مي كندخا •

 آسايش افراد در اين بنا در نظر گرفته شده است

ساخت خانه هاي گيالن  در جهت حفظ انرژي، هماهنگي با محيط و اقليم، كاهش استفاده از منابع و برآوردن نيازهاي  •

دگان مي باشد و اينها همه بيانگر انطباق پذيري بنا با اصول پايداري از جنبه هاي مختلف تكنيكي، محيطي و استفاده كنن

 .كالبدي مي باشد

  

  مراجع 

  چاپ اول.انتشارات ماني : ؛شهرو معماري اسالمي ،تهران) 1387(نقي زاده ،محمد]1[

[2] Vale .B & Vale .R.(1991). Green Architecture: Design for an Energy- Concious Future, Boston, 
Little, Brown 

محرم نژاد ، سازمان محيط زيستنادر  حداد تهراني و، نشاط "شاخص هاي توسعه پايدار"، )1381(و سوزان بيلهارز ، بدريجمولدان ]3[  

 ،  "پايدار طراحي رويكرد با آمل ونيمسك ساختمانهاي در طراحي نوين راهكارهاي بررسي ".، 1393، عادله رحيمي ،رضا ، محتشم، ]4[

  شهرسازي و معماري در جديد افقهاي المللي بين كنگره اولين مقاالت مجموعه

  نشر مهرازان : ؛ رهنمونهائي به سوي معماري پايدار، ايرج شهروز تهراني ، تهران) 1389( برايان ، ادوارد ] 5[

نمونه (كاشان معماري در پايدار توسعه معيارهاي پذيري انطباق بررسي 1390"نا،سي .اقدم پور جليل  امير، .جدايي  بهاري، مريم، ]6[

 معماري راه، سازه، ملي همايش چالوس، ،")بزرگ كاشان آقا مسجد :موردي

  ، تهران انتشارات خاك پست مدرنيته و معماري؛) 1392( باني مسعود،امير ] 7[ 

معماري  - نشريه هنرهاي زيبا   "يقي مفهوم فضا در معماري بومي و معماري مدرنمطالعه تطب"1391، سجاد،ناري قمي ،سجاد داميار ]8[

72تا  65،صفحه  1شماره  17و شهرسازي دوره   

محمدرضا پويشمند، فرخ كان ارثي و : معماري بدون معمار،معرفي مختصري از معماري بي ريشه ،ترجمه ) 1353(ردفسكي ، برنارد  ]9[

  نشر گام:تهران .ديگران 

  معماري و شهرسازي توسعه پايدار،مشهد "بومي معماري بر فرهنگ تاثير " 1392فالح ، مريم ،] 10[

سومين همايش ملي . ؛ ساخت و ساز پايداردر ارتباط با معماري سنتي ايران )1380(مفيدي،سيدمجتبي و شهره خدابخشي ] 11[

  1390تهران .انرژي

  . فرهنگ ايليا: الن، رشت؛ معماري خانه هاي گي)1386(خاكپور ، مژگان ]12[

  .نشر خاك : ؛اقليم و معماري ، تهران )1389(كسمائي ، مرتضي] 13[

  انتشارت سروش دانش: ؛ آشنايي با معماري مسكوني ايراني، تهران )1388( معماريان، غالمحسين] 14[

، صفحه  8شماره معماري، و هنر مجله ،"شرقي جلگه گيالن بومي معماري اي سازه تحليل و بررسي") 1387( امير راد، الهي فرج]15[

  121تا  112

تحليل و بررسي معماري بومي گيالن ، مجله معماري و شهرسازي ،دوره چهارم ،شماره ") 1372(ديبا ، داراب و يقيني ، شهريار ، ] 16[

  16-6، صفحات 24

بهاروتابستان .4شماره.مجله آرامانشهر.گيالن سنتي معماري عناصر گير شكل بر اقليم تأثير :دانشور،كيميا .گرجي مهلباني،يوسف ] 17[

1389.135-145  

  
  گيالن،الهيجان، موزه ميراث روستايي رشت. باركوسرا –عكس از روستاهاي رودبنه  –تحقيقات ميداني ]18[

 


