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   چکیده

    درابتدا  براي شکل گیري یک الگوي معماري  ي اولیهایده هااست بنابراین انسان  جمعی نخستین زیستگاهروستا 

معماري پایدار به عنوان الگویی نوین مورد توجه بسیاري از اندیشمندان حوزه معماري قرار  .به وجود آمده استها روستا

زیست محیطی و در نتیجه  از مسائل مورد توجه معماري پایدار استفاده حداکثري از چرخه هاي طبیعی .گرفته است

 و روستاها معماري پایدار، معماري مفید الگوبرداري براي یک نابعماز . طبیعت است مصالح تجدیدپذیر و قابل برگشت به

را براي رسیدن به می تواند راه  آورد ممعماري استفاده از مصالح بودر  .است طبیعت برابر در معماري این برخورد نحوه

ی با محیط زیست هر این مصالح در ارتباط مستقیم با طبیعت می باشند و به دلیل هماهنگ .معماري پایدار هموار کند

ها به کرات مورد مصالح بوم آورد در معماري روستا. آورند آن وارد میمنطقه کمترین آسیب را به چرخه هاي طبیعی 

 اند برده بهره خود ابنیه ساخت در آورد بوم مصالح از که این حیث از خزري نواحی روستاهاي.استفاده قرار گرفته است

 بدان مقاله این در که موردي نمونه. اند نموده فراهم پایدار معماري نوعی از در موردپژوهش  براي را مناسبی موقعیت

 مصالح پایه بر آن معماري که باشد می شفت شهرستان کیلومتري 35در  ابراهیم امامزاده روستاي است شده پرداخته

 یکی در روستا که است انیکوهست جنگل آن منبع و است معماري این دهنده شکل چوب عنصر. است گرفته شکل چوبی

  هاي میدانی و منابع  برداشت این پژوهش بر پایه .است گرفته شکل آب پر اي نزدیک رودخانه و آن هاي دره از

 طبقه 5 تا را ساختمان ارتفاع گاهی که آن، اجرایی فن حیث از معماري این بودن بدیع اي صورت گرفته است و  کتابخانه

موقعیتی مناسب  به را ابراهیم امامزاده روستاي آن، معماري در رفته کار به آورد بوم لحمصا همچنین رساند و می هم

  .است نموده بدلپایدار  معماري براي پژوهش در مورد نوعی از

  

  آورد ، مصالح بومروستامعماري، پایدار، امامزاده ابراهیم، : واژگان کلیدي

  

   مقدمه - 1

تر به مسأله تقلیل پیش گرایش هاي معماري کهه معماري معاصر است که از تمامی معماري پایدار از مسائل مورد توج     

می توان گفت طراحی پایدار نوعی از معماري است که از حداکثر . استفاده از مصالح و انرژي توجه کرده اند بهره می گیرد

درجۀ شمالی، اقلیم  40تا  25مدار گسترش ایران بین  ]1[. استعدادهاي محیطی براي آسایش مصرف کنندگان سود می جوید

از این گذشته نقش همزمان عرض جغرافیایی و ارتفاع بر روي دما و پیچیدگی . نسبتاً گرمی را بر این ایران چیره ساخته است

دماي میانگین به ویژه در فصل سرد اختالف . هاي مختلف کشور را پدید آورده است ناهمواري ایران تفاوت دما بین بخش

زمان فصول متفاوتی را تجربه  هاي مختلف کشور هم چنان زیاد است که عمالً بخش ترین نقاط کشور آن ن و گرمسردتری

هاي انسانی در  گونی اقلیمی منشاء تفاوت جغرافیایی شگرفی در بسیاري از وجوه زندگی و فعالیت این تنوع و گونه. کنند می

این اقلیم کرانه جنوبی دریاي . اقلیم معتدل و مرطوب در این کشور است از مواهب طبیعت ایران قرار داشتن ]2[ .ایران است



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2

با آب و هواي معتدل و بارندگی فراوان، از  يخزر نواحی. تصار نواحی خزري نامیده می شوندخزر را شامل می شود و به اخ

 .]3[ ال درجه حرارت آن استاز جمله ویژگی هاي این اقلیم، رطوبت زیاد هوا و اعتد. جمله مناطق معتدل محسوب می شود

فراهم آورده  کوهستانی و اي کوهپایه نواحی در انبوه هاي جنگل و گیاهی وسیع پوشش شرایط را براي شکل گیرياین امر 

یکی از این مصالح چوب است که از . از ویژگی هاي بارز معماري ابنیه این ناحیه استفاده گسترده از مصالح بوم آورد است. است

نواحی کوهستانی،  یی ازمعماري روستابررسی مقاله  هدف از این. دان ها تا سقف و سربندي آن ها را در بر می گیرپی ساختم

بخش احمد سرگوراب و در شهرستان شفت،  وامامزاده ابراهیم نام دارد  کهبه نام گیالن است  این ناحیهیکی از استان هاي 

نزدیک بودن به کوهستان و دسترسی به جنگل هاي انبوه از منابع چوب این روستا به علت . دهستان چوبر واقع شده است

فراوانی برخوردار است و مردم این ناحیه راه را براي ساختن خانه هایی سراسر از چوب هموار دیدند و از این مصالح بوم آورد به 

نسبتاً ارتجاعی خود ساختمان را در  چوب به علت سبک بودن و حالت. نده ابهره برد خود کرات در ساختن سازه و فرم ابنیه

برابر مخاطراتی مانند تندباد و طوفان و همچنین زلزله مقاوم تر از مصالحی مانند خشت و گل نگاه می دارد و به علت تجزیه 

اهم و آهن زمینه را براي یک معماري پایدار فر بتنپذیري باال و آسیب نرسادن به طبیعت بیشتر از مصالح صنعتی رایج مانند 

 توجه به این پیشینه قدرتمند در امر معماري پایدار و استفاده از یک عنصر بوم آورد مانند چوب شایسته است با .می آورد

  . این منطقه بهره مند گردداي رسیدن به یک الگوي جدید براي معماري این ناحیه از تجربیات و آزمون و خطاهاي گذشته بر

  

  د و معماري پایدارتوسعه پایدار، مصالح بوم آور -2

و سرانجام چوب به عنوان یک  معماري پایدار می پردازیم و نقش مصالح بوم آوردن بخش به مبحث توسعه پایدار و به در ای     

  .مورد بررسی  قرار می دهیم معماري پایداردر رسیدن به  عنصر بوم آورد را

  

  توسعه پایدار - 2- 1

اندکی مبانی نظري شکل دهنده آن را مورد بررسی قرار  که الزم است بپردازیمیدار موضوع معماري پا بهقبل از آن که      

بحران انرژي در دهه هفتاد میالدي ومشکالت زیست محیطی متقاعب آن بر بسیاري از فعالیت هاي انسانی سایه افکند و . دهیم

. یطی داشت با چالشی سخت مواجه نمودحوزه طراحی معماري و شهري را که سهم زیادي در مصرف انرژي و آلودگی هاي مح

موضوع نگهداري از کره زمین و زیست بوم و نیاز نسل هاي آینده، مفهوم جدیدي از پایداري را در ادبیات همه علوم و هنرها 

 بنابر تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه اي که نیازهاي نسل فعلی را بدون ]4[. وارد نمود

هرچند تاکنون تعاریف زیادي از  ]5[. ایجاد اشکال در توانایی نسل هاي آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می نماید

توسعه پایدار ارائه شده، ولی محور تمامی آنها توجه به نسل هاي بعدي، آینده محیط زیست و حفاظت از محیط زیست جهانی 

دیدگاه هاي متفاوتی بیان گردیده است اما آنچه از این مفهوم استنباط می شود این است مفهوم توسعه پایدار از  ]6[. بوده است

 که توسعه پایدار به دنبال راه حل هایی براي حداکثر پیشرفت جوامع با در نظر گرفتن اولویت هایی مانند حفظ منابع طبیعی و 

معماري نیز به عنوان بخش . یجاد آینده اي بهتر استها و رواج عدالت و ایجاد سطح زندگی مناسب براي همه و ا اکوسیستم

  . جدانشدنی زندگی جوامع بشري از این معقوله بی تاثیر نمانده است

  

پایدار معماري -2-2  

   کاربرد مفاهیم پایداري در معماري، مبحثی تازه را به نام معماري پایدار، معماري اکولوژیکی، معماري سبز و معماري     

 .ها داراي مفهوم یکسانی هستند و بر معماري سازگار با محیط زیست داللت دارند باز کرده است که همگی اینمحیطی   زیست

  :شود برخی از نظریه پردازان معتقدند که پایداري محیطی در عرصه کار معماران با اهداف زیر تبیین می

 انرژي در کمترین حد ممکنمصرف   -

 استفاده از مصالح تجدید پذیر -
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 و عرضه انرژي و بازیافت کامل آن بدون ایجاد آلودگیحفاظت  -

از نظر این افراد معماري پایدار بر این نکته استوار است که ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامون است و باید به عنوان 

ر این نوع از که بیش از سایر موارد د يآن چیز بنابراین ]7[. بخشی از اکوسیستم عمل کرده و در چرخه حیات قرار گیرد

معماري مورد توجه قرار می گیرد توجه به مسائل زیست محیطی و حداکثر بهره برداري از شرایط طبیعی محیط براي ایجاد 

گشاست،  راهخ هاي مناسب توجه به معماري سنتی و روستایی هر منطقه براي رسیدن به پاس. مناسب براي زندگی است فضایی

ده است، براي ایجاد آسایش محیطی فراهم آور را که انواع تجهیزاتنولوژي به معناي امروزي ل نبود تکزیرا در گذشته به دلی

یافت و با بهره گیري از پتانسیل هاي تجدیدپذیر  راه حل مشکالت خود را می استفاده از شرایط طبیعی محیطمعماري با 

 .کرد یط را براي زندگی انسان مناسب میی محهاي فسیل  بع تجدیدناپذیر امروزي نظیر سوختطبیعت بدون استفاده از منا

مروزي به شکل گیري معماري بخصوصی توجه به معماري پایدار به عنوان یک رویکرد، با توجه به بحران انرژي در جهان ا

محدودیات هاي ناشی از آن رهایی یافته و درس گرفتن از راه حل هاي معماري  و هاي مختلف انجامد که از قید سبک می

داند حال آن که روستاها به عنوان ابتدایی ترین جوامع شکل گرفته انسانی از  می را یکی از روش هاي رسیدن به آن سنتی

  .اولویت باالیی در این شاخه از معماري قرار دارند

  

  نقش مصالح بوم آورد در رسیدن به معماري پایدار - 2- 3

نواحی گوناگون کشور بیانگر بهره برداري هوشمندانه اهالی از مواد و هاي روستایی در  هاي ساختمان نگاهی گذرا به نمونه     

اساس اندیشه . اشان است گیري هرچه بیشتر از آنها براي برآورد نیازهاي ساختمانی  مصالح موجود در دسترس و تالش براي بهره

تفاده از مصالح غیربومی و افزایش هاي مربوط به ساختمان و پرهیز از حمل و نقل بی جا و اس  این روستائیان کاهش هزینه

ها و دوام مصالح بومی براي ساختمان سازي و ایجاد سرپناه براي خانواده و فضاهاي مناسب براي محصوالت و عوامل  قابلیت

هرکدام به نوعی مصالح ساختمانی ... از نظر یک روستائی خاك و سنگ و چوب و نی و گیاهان بومی و بوته خار و. تولیدي است

  فضاهاي مطلوب ایفا خواهند  برداري شود، نقش واقعی و کارآمد خود را در ایجاد و اگر به صورت صحیحی از آنها بهره هبود

گیري اشکال  شکل بهاز مصالح بوم آورد ناحیه خود بهره برده اند و این ساختمان هاي روستایی به طور عمده بنابراین  ]8[ .کرد

مزیتی که در استفاده از مصالح بوم آورد هر اقلیم وجود دارد سازگاري این مصالح با . است هانجامید ییمختلف از معماري روستا

آورد این نواحی مانند  بوممعتدل و مرطوب می توان از مصالح  به عنوان نمونه در اقلیم. ویژگی هاي اقلیمی آن ناحیه است

و مستقیماً مورد  شود نمی ختار آن ها تغییر عمده اي ایجادنام برد که از متن طبیعت استخراج می شوند و در سا... چوب، گل و

ا ساختار کنند به علت هماهنگی ب آسیبی جدي به محیط زیست وارد نمیعالوه بر اینکه مصالح بوم آورد . گیرند استفاده قرار می

فت تکنولوژي زمینه براي تولید امروزه با پیشر. پذیري و بازیافت باالیی دارندبرداري قابلیت تجدید طبیعی منطقه پس از بهره

گردیده اي میسر  نقل انتقال این مصالح به هرنقطه انواع مصالح بادوام و کاربردي فراهم شده است و با پیشرفت صنعت حمل و

گرفته شده با شرایط اقلیمی و  حاضر قرار دارد عدم هماهنگی مصالح به کار  است اما چالش بزرگی که در برابر معماري عصر

بع آن شکل خاصی از معماري تشاید شرایط آسان براي تولید انبوه  نوعی از مصالح مهیا باشد و به . ی هر ناحیه استزیست

مرسوم شود اما این بدان معنا نیست که این الگو پاسخگوي شرایط اقلیمی تمام نواحی است و براي تمام نواحی می توان یک 

اش و بدون توجه به عناصر بسیار پویایش هرچه بیشتر و بیشتر  فرهنگ سنتیجامعه روستایی با حذف . راه حل پیشنهاد کرد

هاي گروهی تحمیل  هایی رو می آورد که در شهرها و به کمک رسانه در روش ساخت مسکن به رونویسی از مقررات و کلیشه

 ایـن. عقایـد و نظرهاسـت فرهنگی زمـان و برگردانـی از معماري روستاهاي کشور، نماینـده تفکـر و تحـرك ]9[. می شود

انسان به  هاي معمـاري اسـت، نمـود بهتـرین تعلـق معرف فرهنگ تـرین و بـارزترین در عین حال که خـالص معماري بومی

که پیش از این اشاره شد معماري طور  همان ]10[. است) بوم(محیط  محیط طبیعی و عینیت یافتن سـازگاري کالبـد بـا

یعی اساسی معماري امروزه است و استفاده هرچه بیشتر از پتانسیل هاي محیط زیست و چرخه هاي طب پایدار از چالش هاي

مصالح بوم آورد راه حلی مناسب براي ارائه یک معماري پایدار و در . این گونه از معماري است زیست محیطی از اصول اساسی
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ه تفاوت در شرایط اقلیمی هر ناحیه، معماري را به سمت استفاد .قرار دارد ی با طبیعت و محیط زیست هر اقلیمتنگاتنگ ي رابطه

  .می دهد بوم آورد آن ناحیه سوقهرچه بیشتر از مصالح سازگار و 

  

  چوب به عنوان نوعی از مصالح بوم آورد ویژگی هاي - 2- 4

برخالف سایر مصالح  چـوب .تآوردي است که در معماري روستاها به کرات مورد استفاده قرار گرفته اس چوب از مصالح بوم     

با روحیه انسـان از مطلوبیـت  پذیري فراوان، طبیعی بودنش و سـازگاري خاصیت شکل سـاختمان پـس از گـل بـه خـاطر

چــوب در عــین به سبب چگالی پایین آن است اما  باشد از ویژگیهاي چوب سبکی آن می .اي برخـوردار اسـت ویـژه

ساختمان است و چوب  از آنجا که میزان تخریب زلزله تابعی از جـرم و وزن .باشد ناســبی میســبکی داراي مقاومــت م

و فـوالدي  یاز ساختمانهاي بتن تـر هاي چوبی بسیار سبک پس ساختمان باشد و فوالد می داراي چگالی کمی نسبت به بتن

شود پـس اثــر زلــزله در ایـن  هـــا ایجـــاد میافقـــی کمتـــري ناشـــی از زلزلـــه در آن و نیـروي برشـی و هستند

چوب داراي خاصیت همچنین باشد  چــوب داراي مقاومــت حرارتــی بســیار مناســبی می .یابد می  هـا کـاهش سـاختمان

و فوالد و مناسب و اجراي سریع نسبت به بتن  پـذیري و ایجـاد اتصـاالت مزایاي فوق به همراه شـکل. باشـد ضـد صـدا مـی

 آن ساختمانهاي فلزي و بتن اهمیت و ضرورت پرداختن به هـا در مقابـل هزینه بسیار پـایین احـداث ایـن سـاختمان همچنـین

شود  آن می باشد از جمله رطوبت زیاد باعث پوسیدگی معایبی نیز می البته چـوب داراي. سازد را بیش از گذشته مشخص می

افزوده شود البته این  برسـد و سـپس بـه آن مـواد نگهدارنـده% 15به کمتر از  شود و رطوبت آنیعنی باید ابتدا حتماً خشک 

سال از چوب محافظت  50شد که بـیش از  استفاده می ccaآرسنات مس کرم دار  سال پیش با نـام تجـاري 70مواد از 

همچنـین چـوب در . رفته اسـت  ه و معایـب آن از بـینتر شـد ماده با تغییرات اندکی کامل  نیز ایـن 2002نماید و از سال  می

از آنجایی که  ]11[. گچ به آن زده شود سپرین و یا حتـی حمایت شده و مواد ضد آتش مثل آنتی مقابـل آتـش نیـز بایـد

ه عنصري براي آورد پرکاربرد شرایط تبدیل ب باشند، چوب به عنوان یکی از مصالح بوم معایب چوب قابل پیشگیري و ترمیم می

  .یک معماري پایدار را دارا می باشد

  

  روستاي امامزاده ابراهیم معماري -3

روستاي امامزاده ابراهیم از . استان گیالن از نواحی خزري محسوب می شود که در بخش غربی این ناحیه واقع شده است     

 1شکل  .لومتري شهرستان شفت واقع شده استکی 35روستاهاي استان گیالن، در دهستان چوبر، بخش احمدسرگوراب و در 

مان هاي این روستا خواهیم پرداخت و روند شکل گیري یک در این بخش به معرفی سبک، مصالح و روش ساخت ساخت

   .معماري پایدار روستایی به وسیله مصالح بوم آورد را مورد بررسی قرار خواهیم داد

  

  
نقشه دهستان چوبر  -4نقشه بخش احمدسرگوراب  -3ستان شفت نقشه شهر - 2نقشه استان گیالن  -1 : 1شکل 

  ]12[نقشه روستاي امامزاده ابراهیم - 6موقعیت روستاي امامزاده ابراهیم  -5
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سبک معماري  - 3- 1  

سال دارد  150قدمتی در حدود  قابل بررسی استآنچه به عنوان معماري امروزي ساختمان هاي روستاي امامزاده ابراهیم      

 "تَرَنجن "ساختمان هاي قدیمی این ناحیه که در زبان محلی به . ش از آن معماري این ناحیه به شکل دیگري بوده استو پی

شهرت دارند شامل دیواره هایی حاصل از چیدن چوب ها روي یکدیگر و قفل کردن آن ها به هم هستند و فضاي خالی باقی 

نمونه این خانه ها در روستاهاي اطراف امامزاده ابراهیم همچنان . پر می کنند مانده بین دیواره هاي چوبی آن نیز به وسیله گل

سال  150در حدود . موجود است اما شکل معماري امروزي روستاي امامزاده ابراهیم تفاوت زیادي با شکل ابتدایی آن دارد

می دهد بافت روستا دچار تغییرات  "یمالصفرعلی طالقان"تولیت امامزاده ابراهیم را به  "مالعلی کنی"پیش در زمانی که 

تولیت مالصفرعلی طالقانی  از پسخانه هاي یک طبقه ترنجن بود و  تا پیش از آن روستا از نظر معماري شامل. اساسی می شود

هایی براي مسافران  همین امر سبب شکل گیري اقامتگاه با شکل گیري یک قطب مذهبی پاي زوار به این روستا گشوده شد و

بدین ترتیب هر خانوار براي کسب درآمد یک طبقه بر روي خانه هاي گلی بنا نمودند که محلی شد براي اسکان . دیگرد

با گذشت زمان ساختمان هایی به وجود آمد که . مسافران و همین طور بازار این روستا براي پذیرایی و اسکان زوار شکل گرفت

امروزي عمل می کردند و این گونه شد که بافت کنونی روستاي امامزاده  هاي تجاري داشتند و مانند مسافرخانه تنها جنبه

  .ابراهیم شکل گرفت

  

  مصالح به کار رفته در معماري روستاي امامزاده ابراهیم  - 2-3

ناحیه خزري به سبب وجود آب و هواي مرطوب و معتدل شرایط مناسبی را براي به وجود آمدن پوشش گیاهی گسترده      

استان گیالن که از استان هاي این ناحیه نیز . ه است که جنگل هاي انبوه دسته اي از این پوشش ها می باشندفراهم آورد

شیب اراضی این استان در قسمت جنوبی دریاي خزر از جنوب به شمال و  .فرد این ناحیه می باشد شامل ویژگی هاي منحصربه

هاي  وچکی از استان که نزدیک مرز جنوبی آن واقع شده، روي شیبباشد اما بخش ک در قسمت غربی دریا از غرب به شرق می

هاي  هاي دریاي خزر از استان شده و رودخانه وجود دیواره مرتفع البرز مانع خروج بخار آب. جنوبی سلسله جبال البرز قرار دارد

همه نواحی کوهستانی تا  ریباًهاي گیاهی وسیعی را در سرتاسر آن به وجود آورده است به طوري که جنگل تق متعدد و پوشش

روستاي امامزاده ابراهیم به علت قرار  ]13[. هاي مشرف به فالت مرکزي را پوشانیده است متر استان، غیر از شیب 2000ارتفاع 

جنگلی جنوب غربی استان گیالن دسترسی خوبی به منابع چوب دارد و این عناصر به فراوانی در  - گرفتن در نواحی کوهستانی

و در گذشته به علت نبودن  دونمی شاز جنگل هاي اطراف روستا تهیه این چوب ها  .ري این ناحیه به کار گرفته شده استمعما

و یا از شیب  ندجا می شد هیله حیوانات بارکش مانند قاطر جابحمل و نقل امروزي به وسیله چند نفر کارگر یا به وسوسایل 

کوه ها استفاده می شد بدین صورت که الوارها را روي شیب کوه می غلتاندند و به بدین ترتیب مسیري طوالنی را به  طبیعی

که به علت رنگ نسبتأ قرمز آن بدین نام خوانده می شود و در زبان محلی به  "سرخ دار"چوب درخت . سرعت می پیمودند

شود البته این چوب امروزه  فته میراي پی سازي در نظر گررطوبت و ضربه ب به علت مقاوت باال در برابر و مشهور است "سردار"

از چوب  .ممنوع القطع شده است ولی از شاخه هایی که به صورت طبیعی از درخت جدا شده اند کماکان استفاده می شود

از مقاومت باال در برابر ضربه  این چوب. براي ساختن سایر اجزاي این ساختمان ها مثل تیرها و ستون ها بهره می برند "راش"

 چوبی که براي کف. شود میبرخوردار است و همچنین به دلیل کوهستانی بودن و سرد بودن منطقه کمتر دچار بیدزدگی 

تیرهاي زیر سقف هر ساختمان نیز که در . باشد که در فضا هاي مرطوب دوام خوبی دارد می "توسکا"سازي استفاده می شود 

است که در زبان محلی چوب ممرز  "ممرز"و همچنین  "خرمالو"معروف است از چوب درخت  "رِچوبس"زبان محلی به 

 بوده است که بصورت قطعات کوچک مستطیل شکل چوبی "لت پوش "سقف ساختمان نیز در گذشته. نام دارد "اولَس"

لیل سخت بودن تعویض هرساله چوب به جاي امروزه به د. باشد و بعد از مدتی پوسیده شده و هر سال نیاز به بازسازي دارد می

 ها براي ایجاد استحکام خانه در برخی از .هاي حلبی رواج یافته است که البته ظاهر خوشایندي ندارند ها، سقف این گونه از سقف

کال دلخواه از براي تبدیل این مصالح به اش .پر کرده اند استفاده شده است گلبا الیش را  پی از سنگ هاي رودخانه اي که البه
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و فرایند  وداستفاده می شاست مشهور  "سرَرِه"ابزارهایی معمولی مانند تبر، داس و اره هاي بزرگ دونفره که در زبان محلی به 

  2شکل  .یردساخت این بناها به صورت کامالً دستی و بدون دخالت ماشین صورت می گ

  

  
  هاي روستاي امامزاده ابراهیم شفت ساختمان : 2شکل 

  

  روستاي امامزاده ابراهیم نحوه ساخت ساختمان هاي -3- 3

که در این  سقف پی، ستون، کف سازي، دیواره ،: از عناصر تشکیل دهنده ساختمان هاي امامزاده ابراهیم به ترتیب عبارتند     

ا نیز اشاره خواهیم بخش به توضیح ویژگی هاي آن ها خواهیم پرداخت و در آخر به مدول مورد استفاده در این ساختمان ه

  .کرد

  

  پی -3- 3- 1

اگر این زمین برروي شیب کوه قرار . ابتدا زمینی را که قصد داشتند براي احداث پی استفاده کنند انتخاب می کردند       

اهیم براي ایجاد پی براي ساختمان هاي امامزاده ابر. داشت به اندازه یک طبقه کوه را می کنند تا زمین هموار به دست بیاید

شکل مستطیل یا مربع روي زمین حفر می کنند که متر از هم با پالنی به  1کوچک با فاصله حدود چاله  8تا  7ابتدا بین 

این چاله . نامیده می شوند "پ چاکَس"دارند و در زبان محلی  متر1سانتی متر تا  40باتوجه به جنس و شیب زمین عمقی بین

که در  "سرخ دار"انه تا حدود نصف عمق آن پر می کنند سپس تیرهاي کوچکی از چوب ها را با استفاده از سنگ هاي رودخ

  مشهورند داخل این چاله ها قرار می دهند و فضاي باقی مانده را با گل و قطعات ضخیم چوبی پر  "کولوسه"زبان محلی به 

با توجه به شیب زمین و مقاومت خاك آن بین  ها کنند و اندازه آن وچک ایستایی ساختمان را تأمین میاین تیرهاي ک. کنند می

  3شکل  .است متر متغیر 1متر تا  5/0

   

  
  کولوسهسکپ چا و  : 3شکل 
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  ستون -3- 2-3

نامیده می شود روي هریک از ردیف هاي کولوسه قرار می دهند که  "نال"پس از ایجاد پی یک تیر افقی که در زبان محلی      

سانتی متر تا  70مشهور است با فاصله بین  "اودار "ستون هاي یک طبقه که در زبان محلی به را ایفا می کند و  "شناژ"نقش 

اگر . ارتفاع ستون هاي یک طبقه با توجه به نوع کاربري آن تعیین می گردد. متر از یک دیگر روي این نال ها قرار می گیرند 1

گونه نباشد   ر در نظر گرفته می شود و اگر اینمت 3تا  60/2بین از طبقه همکف به عنوان مغازه استفاده شود ارتفاع تیرهاي آن 

براي ایجاد ایستایی در ستون ها از تیر هاي چوبی مورب با . شود متر به کار گرفته می 40/2تا  20/2ها با ارتفاعی در حدود تیر

  4شکل  .است مشهور "چپ دست"بان محلی به شود که در ز استفاده می "بادبند"وت به عنوان فواصل متفا

 

  
   دست نال، اودار و چپ:  4شکل 

  

  کف سازي-3- 2-3

رسد که مانند تیر ریزي ساختمان هاي امروزي  مکف نوبت به کف سازي طبقه اول میپس قرار دادن ستون هاي طبقه ه     

 شوند و این تیرریزي هایی که روي ستون هاي طبقه زیرین خود قرار دارند مستقر می تیرهاي چوبی برروي نال. می شود انجام

به علت باال بردن مقاومت تیرها در برابر خمیدگی از تیرهاي یکسره و باطول زیاد . می شودنامیده  "واشُون"در زبان محلی 

که  براي این. استفاده نمی شود بلکه از قطعات کوچک تر براي کف سازي بهره می برند که در برابر خمیدگی مقاوم تر هستند

این تغییر . ز به یک تغییر محور در رئوس استمستطیل شکل این ساختمان ها از تمام جهات تیرریزي شود نیا پالن مربعی یا

هاي  زي با بیرون زدگی نسبت به دیوارهتیرهاي کف سا ).5شکل ( شود می نامیده "کانواچِ"محور در تیر ریزي در زبان محلی 

و از آنجایی منجر شده است  بالکن بازهاي مل ایستایی ساختمان به فضاواهاي ساختمان همراه است که عالوه بر تأمین ع اتاق

این  ]1[ باشد ان باد و تهویه هوا در اولویت میکه در مناطق معتدل و مرطوب، متعادل ساختن شرایط محیط با استفاده از جری

. شدبا ده از مناظر و گذران وقت میاستفاشود مکان مناسبی براي  در فصولی که هوا گرم می کند و همچنین نیاز را تأمین می

نامیده  "شمعِ اودار"خود متصل می کنند در زبان محلی را به سقف ساختمان یا به طبقات باالي ها  ستون هایی که کف بالکن

پس از سپري شدن . شود می  پر "سته سورایید"فواصل ایجاد شده بین شمعِ اودارها به وسیله تزئینات چوبی به نام . شود می

  6شکل . گیرد شکل می توسکا هاي چوبی رسد که به وسیله تخته کف سازي میتمام این مراحل نوبت به رویه 

  

  
  شمع اودار و دسته سورایی:  6شکل                                       واچکان:  5شکل                                    
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  هدیوار -3- 2-3

فاوت نیز مشاهده می هایی مت گاهاً دیواره.چوب هستند هاي تخته از جنس هاي امامزاده ابراهیم قالباً هاي ساختمان دیواره     

اخیراً هاي ازگمه که از قطعات باریک و بلند چوب و گل الي آن ها تشکیل می شود یا توان به دیوار ها می شود که از آن

به علت اقلیم سرد و کوهستانی منطقه، اکثر مسافران در فصول بهار و تابستان به امامزاده  .)7ل شک( هاي بتنی اشاره کرددیوار

ها عموماً مغازه است و به وسیله راه پله هاي  هاي تجاري که طبقه اول آن کنند به همین دلیل ساختمان ابراهیم مسافرت می

شوند تا هم تهویه هوا به راحتی صورت بگیرد و مسافران از مناظر  میجانبی به طبقات دیگر راه دارد، اکثراً بدون دیواره ساخته 

طبقه دارند در  ساکنان دائمی آن دسته از ساختمان هاي امامزاده ابراهیم که .اندازهاي اطراف نهایت بهره را ببرند و چشم

 ل مرسوم ساختهمحل اسکان صاحب ساختمان است و سایر طبقات به شککوچک گلی دارند که  همکف خود یک اتاقک

  8شکل  .کند این اتاقک کوچک ساکنان را در برابر سرما و بارندگی حفظ می .شوند می

  

  
  اتاقک گلی در طبقه همکف:  8شکل                     هاي امامزاده ابراهیم هاي ساختمان دیواره : 7شکل                 

  

  سقف -3- 2-3

لی هاي عمودي نگه دارنده سقف را که در زبان محهاي روي آن، تیر و قرار دادن نالهاي طبقه آخر  پس قرار گرفتن ستون     

دست براي ایجاد ایستایی در سقف ها استفاده  می دهند و در فواصل تقریبی از چپها قرار  نامیده می شوند روي نال "سکونه"

مشهور است و  "سره چوب"که در زبان محلی به  پوشانند ها و یا تیرهاي چوبی می سطوح زیر سقف را به وسیله تخته. می شود

  9شکل  .شوند ها متصل می به سکونه

  

  
  سکونه و سره چوب:  9شکل 

  

  مدول -3- 2-3

. شد ها استفاده می تعیین اندازهگیري نظیر متر از یک نوع مدول براي انتخاب و  ته به دلیل نبود ابزارهاي اندازهدر گذش     

مشهور  "آلش"به  است که در زبان محلی "اَرش" گرفت یم مرسوم و مورد استفاده قرار میزاده ابرهدر روستاي امام که مدولی
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 ]14[ .محاسبه می شود )سانتی متر  40( و در معماري معادل شش گره  است و طول آن از سر انگشت میانی تا انتهاي آرنج

ه ذکر است که تمامی الزم ب .نمودند یري ها استفاده میآن در اندازه گساختند و از  سپس  یک قطعه چوبی به این طول می

ها سبب  گیرد و وزن چوب کردن عناصر به یکدیگر شکل می "ندقفل ب"هاي امامزاده ابراهیم از طریق  اي ساختمان اتصاالت سازه

از میخ هاي فلزي مرسوم امروزه استفاده . شده است از میخ هاي چوبی نیز استفاده می شود و گاهاً ها به یکدیگر می اتصال آن

همان طورکه اشاره شد، چوب به . شده است که محدودیت را در فنون اجرایی و ساخت طبقات بیشتر را از میان برده است

  10شکل  .عنوان نوعی از مصالح بوم آورد نقش اساسی در شکل گیري معماري ساختمان هاي  امامزاده ابراهیم داشته است

  

  
  قفل بند:  10شکل 

  

  ساختمان هاي امامزاده ابراهیم در به عنوان عنصري بوم آورد چوب - 4

سازه هاي چوبی روستاي امامزاده ابراهیم به . باشد ساختمان هاي امامزاده ابراهیم میچوب عنصر اصلی در شکل گیري      

    تا امامزاده ابراهیم سرعتعلت سبک بودن و حالت نسبتاً ارتجاعیش در مقابل نیروهاي خارجی اعم از تندبادها، که در روس

یکی از گسل هاي معروف منطقه . رسد و نیز در مقابل زلزله مقاومت خوبی دارد کیلومتر در ساعت نیز می 80الی  70آن ها تا 

 1369که گسل رودبار نام دارد در نزدیکی این روستا قرار گرفته است و آنچه جالب توجه است در زلزله ویرانگري که در سال 

ودبار اتفاق افتاد و با اینکه شدت این زلزله در روستاي امامزاده ابراهیم نیز تقریباً یکسان بود اما خسارات جانی و مالی این در ر

. روستا انگشت شمار و در حد یک تا دو مورد گزارش شده است که نشان از مقاوت ساختمان هاي این روستا در برابر زلزله است

سوزي است که این روستا چهاربار آن را  ابراهیم خطر بروز آتش چوب در معماري روستاي امامزادهاما مشکل اصلی استفاده از 

        دومین . و از روبروي حرم امامزاده شروع شد و تا بازار ادامه یافت 1375اولین آتش سوزي درسال . تجربه کرده است

واحد  80تا 70با آتش گرفتن  1383وزي نیز در سال س بازار تا روبروي حرم و سومین آتشاز  1377سوزي در سال  آتش

سبب نابودي و  روي داده است 1392آخرین مورد آتش سوزي نیز که در خرداد ماه سال . مسکونی نزدیک به حرم اتفاق افتاد

طبقات اولیه و پی سوزي اخیر براساس دستور بنیاد مسکن  پس از آتش .واحد ساختمانی نزدیک به حرم شده است 90

سوزي از مصرف بی رویه چوب هاي  آتش از بروزاز نوع بتنی باشند تا عالوه بر جلوگیري  بایست می هاي جایگزین ختمانسا

جلوگیري شود اما آنچه در عمل مشاهده شده است تخریب بافت سنتی روستا و شکل گیري  نیز جنگلی و تخریب جنگل ها

 ر ظاهر ناهماهنگ با کل روستا از تکنیک اجرایی پایین و نادرست رنج بافتی غیر بومی و نامأنوس در منطقه است که عالوه ب

هایی که اخیراً  رخانهها و مساف خانه. هاي ساخت و ساز امروزي استتجربگی معماران محلی با تکنیک  برد و علت آن هم بی می

 .بتنی و نمایی از چوب می باشند ها یک طبقه چوبی و یا داراي اسکلت ر یک و یا دو طبقه بتنی و روي آناند د احداث شده

     احتیاطی مسافران و یا اتصالی کردن  هایی نظیر بی زنی د بررسی قرار نگرفته و گمانهعلت آتش سوزي ها نیز تاکنون مور

شده است و  یچنین حوادث  لم است خطاي انسانی سبب بروزهاي داخل ساختمان صورت گرفته است اما آنچه مس کشی سیم

یکی دیگر از معایب چوب این است که بعد از مدتی . توانند با در نظر گرفتن شرایط ایمنی مرتفع گردند می این مشکالت

ماه زمستانی و سرد است  9الی  8پوسیده می شود و یا دچار بیدزدگی می شود اما در روستاي امامزاده ابراهیم چون هوا عمالً 

 .که همین چوب ها در مناطق مرطوب جلگه اي دچار بیدزدگی می شوندچوب در معرض موریانه خوردگی قرار ندارد حال این
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چوبی که براي ساختن پی استفاده می شود و به سرخ دار معروف است عالوه بر استحکام باال مقاوت زیادي نیز در برابر رطوبت 

روغنی نیز براي باالبردن دوام  امروزه از رنگ هاي.  دارد و پس از سال ها همچنان بدون پوسیدگی و خوردگی باقی مانده است

        همانطور قابل استنباط است معایب این عنصر بوم آورد در مقابل مزایایش ناچیز و قابل . این چوب ها بهره می برند

معماري روستاي امامزاده  است و گسترده بودن منابع و سهولت دسترسی به آن سبب استفاده گسترده از چوب در  کنترل

  11شکل .ه استشدابراهیم 

  

             
    

  سوزي هاي بازسازي شده پس از آتش ساختمان: 11شکل 

  

  وستاي امامزاده ابراهیم الگویی براي یک معماري پایدارر -5

همان طور که قبل از این هم گفته شد یکی از اصول اساسی براي یک معماري پایدار استفاده صحیح و درست از شرایط      

این امر با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و مصالح بوم آورد آن ناحیه قابل هاي زیستی هر ناحیه است که طبیعی و چرخه 

انجام شده است مبین این امر است این روستا در رعایت اصول  پژوهشی که در مورد روستاي امامزاده ابراهیم. دستیابی است

آورد این  اده از عنصر چوب که از مصالح بوماستف. تر عمل کرده است ي هاي امروزي موفقیک معماري پایدار از بسیاري از معمار

ناحیه محسوب می شود عالوه بر اینکه با شرایط اقلیمی معتدل و مرطوب هماهنگی کامل دارد در چرخه طبیعی ناحیه نیز 

    ست و همچنین اگر زمانی قابلیت بازیافت و استفاده چندباره براي آن فراهم ابرداري  از بهره خللی ایجاد نمی کند و پس

              چرخه طبیعی منطقه به برسد که قابلیت مصرف نداشته باشد به راحتی و بدون کمترین آسیب به طبیعت تجزیه وفرا

     رویه از منابع آن و در نتیجه تخریب  ر این ناحیه وارد باشد برداشت بیشاید ایرادي که به مصرف چوب د. گردد میباز

ست اما آنچه از مشاهدات و پژوهش ها در روستا حاصل می شود این است این منابع حداقل براي پاسخ گویی به نیاز ا اه جنگل

باشد به طوري که بدون آسیب رسیدن به بافت جنگلی این ناحیه می توان  کافی بلکه بیش از اندازه نیز می هاي خود روستا

تولیدات ناشی از آن به  بنابراین اگر پاي بهره برداري هاي صنعتی و. برابر رساند 3 تا 2تعداد ابنیه موجود در همین روستا را به 

  .باز نشود آسیبی به طبیعت این ناحیه وارد نمی شودها  این جنگل

  

  نتیجه گیري - 6

اکنون ت. ستگونه معماری ماري پایدار و نحوه رسیدن به اینآنچه سعی شد در این پژوهش بدان پرداخته شود مبحث مع     

استفاده   است اختالف نظرهاي فراوانی براي رسیدن به یک مفهوم مطلق براي این معماري وجود داشته است اما آنچه مسلم

تواند به عنوان یکی  باشد و همچنین مصالح بوم آورد میهرچه بیشتر از نیروهاي بالقوه طبیعی از نکات کلیدي این معماري می 

ن حلی که در ای راه. عت، مورد بررسی قرار بگیرندشان با طبیا معماري، به علت ارتباط مستقیمدیگر از عناصر شکل دهنده این 

و ماهیت خود را  دهنخورده مان  که تا حد زیادي دست یی استمعماري سنتی و به خصوص روستاپژوهش ارائه شد واکاوي 

نمونه موردي مورد بحث در این مقاله . کنند یروستاها نقش اصلی را ایفا ماري مصالح بوم آورد در معم. است حفظ نموده

. است اردرخوبرروستاي امامزاده ابراهیم شفت با معماري بخصوص و از جنس چوب است که تمام اصول یک معماري پایدار را 

    شود و بدون کمترین تغییراتی مورد متن طبیعت استخراج میکه مستقیماً از  آورد مانند چوب استفاده از یک عنصر بوم
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گیرد همچنین قابلیت مصرف چندباره را دارد و پس از اینکه دیگر قابلیت کاربردي نداشته باشد به راحتی  برداري قرار می بهره

ها به خصوص روستاي امامزاده ابراهیم به عنوان د، همه و همه مبین این است روستارسان طبعیت آسیبی نمی تجزیه شده و به

چندان دور انسان براي   نه حاوي درس هاي بزرگی است و این را یاد آور می شود که در گذشتهمیراثی گرانبها براي آیندگان 

برده و مفهومی که به تازگی با عنوان  از نیروهاي بالقوه طبیعی بهره میرفع نیاز به مسکن و مکانی براي آسایش خود چگونه 

  .است  ها پیش مورد استفاده قرار داده سال معماري پایدار مطرح است را
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