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 با تاکید بر معماری پایداری بومی هاسکونتگبافت  تطبیقیحلیل ت

 (ژاپن وگیالن مطالعه موردی : ) 
 

 2محسن روشن، *1واحدسمیه 

 (iau.vahed@gmail.com)، یهجاا الواحد اسالمی ، دانشگاه آزاد معماریدانش آموخته کارشناسی  -1

 (mroshan@liau.ac.ir) ،یهجاا الدانشگاه آزاد اسالمی واحد  معمارییهنر و گروه  و عضو یهجات علمی یاراستاد -2
 

 

 

 چکیده

 طبجعت یهاینامهربانی بر آمد  فائق عجن در که مارییمع .دانست معماری از زیبایی الگوی توا می را گجال 

با تاثجر از عوامل محجطی، مانند  که گجردمی بهره آ  موایهب از طبجعت بستر در یهمایهنگ پجکریهای یهمچو 

معماری مناطق شمالی مانند معماری بومی تمام  .عوامل جغرافجایی، اقلجمی و اجتماعی، منحصر به فرد است

یهای بومی یهر ی کنش و واکنش متقابل انسا  و طبجعت پجرامو  آ  است. چرا که ساختما نقاط ایرا ، زایجده

آیند. این ویژگی ارزشمند موجب شده تا شمار میمحل، فرزندا  پجوند مجا  تصور مردم و نجازیهای آنا  به

عی ساخت در منطقه، معماری پاسخگو به نجازیهای رفتاری و اقلجمی، با تکجه بر مصالح منطقه ای و امکانات طبج

ای مناسب از یهمایهنگی و تلفجق بنا با طبجعت، که حاصل عوامل عنوا  نمونهمعماری گجال ، بهشکل پذیرد. 

-و بجشترین تاثجر را از اقلجم پجرامو  خود گرفته است. بهمختلف اقلجمی، اجتماعی، اقتصادی، فریهنگی و... است 

 باشد.د استفاده تا فرم کلی بنا تحت تاثجر محجط پجرامو  میرسد معماری این منطقه از مصالح مورنظر می

در  وساز ابنجه شمال ایرا  مورد بررسی قرار گجرند.برای شناخت این معماری باید تاثجر عوامل اقلجمی بر ساخت

معماری پایدار  به بررسیتحلجلی و تطبجقی استفاده شده است که -این پژویهش از تلفجق دو روش توصجفی

یها و در آخر با مقایسه ویژگیدیدگاه معماری پرداخته شده است.  ژاپن از به یهمراه قجاس آ  با معماریگجال  

یهای معماری بومی گجال  و ژاپن و رایهکاریهای مطرح در معماری پایدار ژاپن، رایهکاریهای معماری پایدار شبایهت

 گجری شده است.گجال  برگرفته از معماری بومی منطقه نتجاه

 

 معماری ژاپن ،معماری پایدار، معماری گجال توسعه پایدار،  کلیدی:واژگان 

 

 مقدمه -1

زیست مصنوعی یهر زیست طبجعی و محجطتواند در این کره خاکی به راحتی زندگی کند. محجطانسا  بدو  معماری نمی

زیست توجه کنجم  ین دو محجط. ولی وقتی به رابطه مجا  اباشندمی دو محجط زیست یهستند و یهر دو الزم برای زندگی بشری

زیست طبجعی قرار دارد. یهدف از معماری ساختن محجط  معماری در نقطه مقابل حفاظت محجط شویم که معموالًمتوجه می

 و گرفته قرار خزر دریای جنوبی سواحل کنار در و کشور شمال در گجال  استا . زیستی بهتر برای انسا  و جامعه بشری است

 از .باشدمی مرطوب و معتدل ویهواییآب دارای استا  این طورکلیبه و است زیاد بارندگی و رطوبت آ  زبار خصوصجات از

 زیاد بارندگی و رطوبت .گرددمی دریا از ناشی بخار و رطوبت خروج از مانع ناحجه، این جنوب در البرز بلند حصار وجود طرفی

 و رطوبت دفع جهت عناصری از منطقه این معماری در .باشدمی ناحجه این شهرسازی و معماری گجریشکل اصلی عامل

 دست اقلجم با یهمساز معماری نوعی به بتوانند طریق این از تا شده، استفاده سطحی یهایآب بارا  و یهدایت و تهویه حداکثر
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 .[1] آورد فرایهم خود ساکنا  برای را آسایش شرایط اطراف، محجط با یهمایهنگی نجز و زیباشناسانه عوامل کنار در یابند. که

نجز پاسخگوی مناسبی در معماری بومی گجال  که با کالبدی زیبا در دل طبجعت و یهمایهنگ با آ  تلفجق شده است، امروزه 

توا  آ  را بهترین الگو برای دستجابی به که میایگونهباشد. بهجهت خلق فضایی یهمایهنگ با طبجعت و اقلجم منطقه می

معماری بومی گجال ، بازنگری در اصول بکار برده شده، جهت  یهای غنیبه ویژگیباتوجه. لذا دانستمعماری پایدار منطقه 

 وجود با گجال  معماریاز طرفی دیگر [. 2] ستدستجابی به رایهکاریهای مناسب برای طراحی معماری امروز منطقه ضروری

 استفاده مورد مصالح از منطقه این معماری رسدمی نظر به است. گرفته قرار توجه مورد کمتر انگجزششگفت و متفاوت ساختار

 این ابنجه وسازساخت بر اقلجمی عوامل تأثجر باید معماری این شناخت برای .باشدمی پجرامو  محجط تأثجر تحت بنا کلی فرم تا

  .گجرد قرار بررسی مورد منطقه
 

 متدولوژی تحقیق -2

یهای موجود و لذا جهت شناخت بهتر و یهدفمند واقعجت باشد.طبجقی میو ت تحلجلی–توصجفی در این مطالعه تحقجق روش

یهایی انتخاب، سپس با یهدف شناخت و مایهجت و وضعجت شرایط موجود و رابطه توصجف شرایط معماری مورد مطالعه، نمونه

بر عالوه این تحقجق که دربه اینه و تحلجل و توصجف گردید. باتوجهمجا  عوامل ایاابی رویدادیها در این معماری، تازی

گاه استداللی به تشریح و تبججن دالیل چگونه بود  و چرایی وضعجت معماری نجاز به اتکاء به تکجه تصویرسازی آنچه یهست،

 از روش تحقجق تشریحی و با مقایسه تطبجقی معماری ژاپن با اقلجم مشابه بهره گرفتجم.به یهمجن دلجل داشتجم 

 

 مبانی نظری تحقیق -3

 ه پایدارتوسع -

ست که در نجازیهای نسل حاضر بدو  ضربه وارد آمد  بر توانایی نسل آینده در برآورد  ایتوسعه پایدار، آ  نوع توسعه

باشد یهایی در مقابل الگوی فانی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه میحلشود. در تعریفی دیگر ارائه راهنجازیهایش تامجن می

رویه یهای زیستی آلودگی جهانی، تغججر اقلجم، افزایش بیی چو  نابودی منابع طبجعی، تخریب سامانهکه بتواند از بروز مسائل

پجوندی بقاء و توسعه تر، یهمیها جلوگجری کند. در یک تعریف مناسبعدالتی و پایجن آمد  کجفجت زندگی انسا جمعجت، بی

ی و عدالت اجتماعی، فرایهم ساختن زمجنه برای خودمختاری جهانی، تامجن نجازیهای اساسی انسانی، بهبود ارتقاء سطح زندگ

  [.3] تر، بجا  نمودای مطمئنمحجطی و آیندهاجتماعی، حفظ تمامجت زیست

 معماری پایدار -

نام معماری پایدار یا معماری اکولوژیکی یا معماری سبز و یا کاربرد مفایهجم معماری پایداری در معماری، مبحثی تازه را به

عبارتی نماید. بهباشند را مطرح میط میو معماری سازگار با محج محجطی که یهمگی دارای مفهوم یکسا  زیست معماری

که نگهدار یهویت و تطبجق یهایی را دارد که در طبجعت قابل تحمل باشد، عالوه برآ معماری پایدار وظجفه احداث ساختما 

  [. 4روز و آینده باشد ]یهای تاریخی، امعجنجت با تصاویر ذیهنی در طی الیه

 

 مطالعات محیطی ژاپن -4

 بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ژاپن -

بجشتر جزایر آ   که ستکویهستانیکشوری ، دیهمجن کشور پرجمعجت جها مجلجو  نفر  12۱در حدود  جمعجتیژاپن با 

 لجبه دل. دیهد لرزه در آناا روی میزمجن 1۰۱۱دیهد که ساالنه در حدود  نشا  می آمارخجز است، زلزلهو بشدت  آتشفشانی

کشور معتدل است، شمال آ   یتمام کهنیجود ابرخوردار است. باو یادیز ارجبس یییهواواز تنوع آب ادیز ارجبس یطول یگستردگ

 زا جدارد. م یمعتدل ییها گرم و زمستا  ارجبس ییها که جنوب آ  تابستا یو پربرف دارد، درحال یسرد و طوالن ییها زمستا 

 یآتشفشان ییها رشته کوهت. اس ژاپن کامالً در آب محصور شده .باشد یم متریلجم 1۱۱۱ انهجطور متوسط سالهدر ژاپن ب یبارندگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
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 ییها و توفا  مجعظ یاغلب شایهد گردبادیها زیجکشور در تابستا  و پا نییهستند. ا یعجآب گرم طب ییها چشمه یاژاپن اغلب دار

 رانگریو یو جذر و مد مجامواج عظ در آناا توانند یم یرآبیز دیشد ییها زلزله انوسجمااورت با اق لجاست. به دل یرجگرمس دیشد

  .[۰] نندک اادیا یبه نام سونام

 

 وهوا و اقلیممعماری ژاپن و هماهنگی با آب -

ویژه استفاده از مصالح گجری معماری  بهیهای زیاد دو عاملند که نقش اساسی در شکلیهای فراوا  و بارشوجود جنگل

چوب  یدارا از جنگل است و دهجسرتاسر آ  پوش بایژاپن که تقر یمجاقل طیبر اساس شراچوبی در معماری سنتی ژاپن دارد. 

 ییهاتجباستا  با کشف قابل ییهایو ژاپن ردجگیساز مورد استفاده قرار مومصالح ساخت نیتریفراوا  است، چوب به عنوا  اصل

 یاججژاپن احت یسنت یر وستو  ساخت. در سازه معمارجت ییهامیتوا  ساختما  را با فریبند که میم یچوب، پ یفشار و کشش

یهر چند  نیمتفاوت دارند. بنابرا یفضایها باکاربردیها یرا در جداساز شنجفقط نقش پارت واریده و دبزرگ نبو ییهاواریبه د

امکا  حذف  آ یهستند که یهر  یو رو کش کاغذ یسبک با چهارچوب چوب ارجبس واریهایاکثر د یوجود دارد ول زجن یگل ییهاوارید

 ییها با ارتفاع کم و سقف ،یچوب ییها با ساختما  یعرفرا به شکل معماری ژاپنی  بزرگ وجود دارد. یفضا کی اادیآ  و ا

 بجترت نیو به ا شوند یبه کار برده م وارید ی)فوسوما( به جا ییکشو ییها دریها ساختما  نی. در اشناسند یم یکایهگل ای یسفال

اری ژاپن پجوند ژرف و ر داد. معمججبتوا  تغ ت،جرا، بسته به موقع یداخل یفضایها یکربندجکه پ دیهند یامکا  را به دست م نیا

الوار درختا  مخروطی  .یهای سنتی ریشه گجایهی دارندای که تمام مواد و مصالح ساختما گونهمنطقی با طبجعت برقرار نموده به

یهای چو  صدر و کاج و سرو و صنوبر برای ساخت سازه بنا و از چوب درختا  ریزبرگ مانند بلوط و شاه بلوط برای آرایه خانه

-کاغذ ساخته شده از چوب درخت توت برای پوشش دریهای کشویی )شوجی( مورد استفاده قرار می. فاده می شدهسنتی است

کف پوش ژاپنی به  .چوب درخت خجزرا  )بامبو( در ترکجبی از خاک رس و ماسه و کاه برای ساخت دیوار کاربرد داشت. گرفت

یها در معماری شد و مدولی برای ابعاد اتاقوبجده شده با نی بافته میمتر از پوشال برنج کسانتی 1۱۱×0۱نام )تاتامی( به ابعاد 

تاتامی  ۶ تاتامی واحد متراژ خانه است و یهنگام مراجعه به بنگاه امالک باید تعداد تاتامی مورد نجاز ذکر شود. معموالً .ژاپنی بود

از  شود.ر تابستا  گرم و در زمستا  سرد میو جالب آنکه تاتامی د کندتاتامی برای یک مارد کفایت می 4برای یک زوج و 

یهوا یهم بر وآب. گردیدبرای پوشش بام استفاده می ی چوبی و از گل رس برای روکش دیوار و از کاشییهاسنگ در شالوده ستو 

-ه بنای خانهمعماری ژاپنی تأثجرگذار بوده است، در بجشتر نقاط ژاپن، تابستا  طوالنی، گرم و مرطوب است. این واقعجت در نحو

یها به وضوح بازتاب یافته است. کف خانه سنتی از زمجن بلندتر است. تا یهوا بتواند دور و زیر آ  حرکت کند. چوب از مصالح 

، 1در تصویر  اصلی معماری سنتی است. چو  به یهنگام زلزله انعطاف بجشتری دارد و در تابستا  خنک و در زمستا  گرم است.

 ای ژاپنی نمایش داده شده است.یهنمایی از معماری خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ژاپنینمایی از معماری خانه: 1تصویر 
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 باغ یک داخل در باشد، مجسر که کاا یهر در و اطرافش دارد زمجن با فشرده ارتباطی یهمجشه تقریباً ژاپنی سنتی مسکن

 ترینشلوغ در حتی ترتجب، است. بدین فرینآزیبائی نفسهکه فی است شده داده قرار خجزرانی یهایبا پرچجن شده حصاربندی

شود می تشکجل عمودی تجر چند از اساساً ساختما  کند. اینمی القا ساکنانش به صمجمجت و احساس خلوت ایگونه یها،محجط

به و هآمد در چوبی یهاییتجغه صورتبه باشند نگهدارنده داشته نقش آنکه جایبه دیواریها .دارندمی نگه خود روی را بام که

 .شودمی رفتار یهمایهنگ اجزای به قابل تقسجم ولی پجوسته چجزی عنوا  به فضا با کهطوریبه کنند،می کشویی حرکت صورت

می قرار یهمدیگر روی که اندتشکجل شده نازکی دیواریهای از منطقه این معتدل ویهوایآب داشتن دلجل به ژاپنی یهایخانه

 مصالح از چوب .شودمی ساخته دارشجب شکل به غالباً کشور در این تابستا  اوایل در بارندگی دلجل به بنایها سقف .گجرند

 تابستا  نمدار و یهوای گرم در یهاخانه این تا شودمی باعث مسئله این .رودمی کاربه ژاپنی یهایخانه در ساخت که است سنتی

 در .روندمی بجن از سریع خجلی سوزیآتش و زلزله وقوعبا  که است این یهاخانه این معایب .گجرند قرار یهوا معرض در بجشتر

یهای نمایی از اسکلت خانه 2تصویر  [.۶] گجردمی قرار استفاده مورد ژاپنی سازیساختما  یهم در استجل و بتو  حاضر حال

 دیهد.ژاپنی را نشا  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های اقلیمی ژاپنای از خانه: نمونه2تصویر 

 

صورت مازا. یک فضای انتقال این هبجند و نه بکالً برونگراست و فضای اندرونی و بجرونی را یهمسا  می معماری سنتی ژاپن

یها اندازیهای پجرامونی است. در واقع توججه در و بنارهکند که یهما  محل نشستن و تماشای باغچه یا چشمدو را بایهم متصل می

فضای بجرونی برای ناظر در موقعجت نشسته در داخل خانه فرایهم شود.  ست که بجشترین تسلط دید برایگونهیها بهو ورودی

گرایانه آنهاست. ترکجب باغ و خانه نشا  شناسی طبجعتگجرند و باغ ژاپنی تبلوری از زیبایییها در دل باغ قرار مییهای ژاپنیخانه

ی زمانی به خدمت بشر یک نقطه زیست طبجعی با محجط مصنوع دارد که کنار یهم در از یهمزیستی مسالمت آمجز محجط

یهای ارزشمند فریهنگ  اند و برخالف آنچه در توسعه مدر  اتفاق افتاده ساختما  دشمن طبجعت نجست. اصل حفظ بخشدرآمده

ه مسکن و معماری مربوط به آ  دارای ئلدر این بجن مس .گذشته یکی از رایهکاریهای اصلی توسعه فریهنگی در کشور ژاپن است

مندی از شک طبجعت گرم و مرطوب ژاپن به معمار آموخته است که جهت بهرهبی .در زندگی یک ژاپنی استایهمجتی ویژه 

از طرف دیگر بازشویهای عظجم از جنس کاغذ  وزش نسجم باید سقف را تاحد امکا  پایجن آورد تا سایه سقف روی کف باشد.

و ارتباط  (transparency) کنند، شفافجت باد رامجسر میکه دیواریهای لغزا  بنا یهستند، یهمزما  که وزش  – shuji – نازک

ایناا طبجعت بجرونی نجست که دیوار، خط جدا کننده حریم درو  خانه باشد از آ ، که  .رسانند دور  و برو  را به غایت می
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زده یهای بجرو و لبهشویم. اگر خطوط افقی  وارد بجرو  می، شود تر می طبجعت جزئی از درو  است. اکنو  درک این عبارت ساده

یها آمدگی باماند یهما  لغزندگی افقی الما  در کاریهای ارگانجک رایت باشد عامل اصلی پجشبام که دست در آغوش درختا  زده

فرم بنا تصادفی است، خطوط دور بنا در  .معماری ژاپن معماری کف و سقف است .در ایناا ایااد سایه است بر روی دیوار بنا

[. ۰] پذیر و ناپایدارمعماری ژاپن، معماری چوب است، معماری انعطاف. اند و یهجچ تاکجدی بر جلوه نما ندارندهطبجعت محو شد

 )خورد  مختلف مصارف برای یهاخانه فضای به تدریج بعد ولی نبودند برخوردار مازا یهایاتاق از ژاپنی یهایخانه آغاز در

 غربی مدل دریهای به را خود جای شد،گفته می فوزوما یا شوجی آنها به که کاغذی دریهای .شدند خوابجد ، آشپزی( تفکجک

 ایمسئله چنجن امروز اما شدمی مهم تلقی بسجار خود بجرو  فضای با خانه ارتباط ژاپنی، یهایخانه سنتی طراحی در .اندداده

 یهم یهنوز آمده است وجودبه ژاپنی معماری در زما  گذشته با که تغججراتی یهمه با وجود گجردنمی قرار توجه مورد چندا 

 لجود فرانک چو  معمارانی ورود با اول جهانی جنگ از بعد .اندحفظ کرده را خود ایهمجت رابطه این در سنتی مسایل از بسجاری

 ایهتالش دوم جهانی جنگ از بعد .وقوع پجوست به ژاپن سنتی معماری سبک در ایگسترده تغججراتی ژاپن به برونو تات و رایت

 که است در توکجو یوگویی ملی استادیوم سبک، این بارز نمونه بود. ژاپن در سنتی و معماری مدر  تلفجق راستای در بجشتر

 معماری سبک خود یهایطراحی در که است جنگ از بعد ترین معمارا سرشناس از کنزو .است شده طراحی کنزو تانگه توسط

 [.۶کند ]و مدر  را با یهم تلفجق می سنتی

 

 مطالعات محیطی استان گیالن -5

 بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی گیالن -

یهای مختلف یهمایهنگ با اقلجم ایااد شده است. اما در این تحقجق یهای متفاوت، معماریدر ایرا  نجز به علت دارا بود  اقلجم

 گجال  معماری گجال  مدنظر قرار گرفت.خصوص مسکن بومی یهمساز با اقلجم پایدار استا  به منظور بررسی معماری سنتی به

 مورد مصالح از این منطقه معماری رسدمی نظربه .است گرفته قرار توجه مورد کمتر انگجزششگفت و متفاوت ساختار وجود با

 سازوساخت بر اقلجمی تأثجر عوامل باید معماری این شناخت برای .باشدمی پجرامو  محجط تأثجر تحت بنا کلی فرم تا استفاده

وآب شود. خصوصجاتمی جدا ایرا  بقجه از البرز بلند حصار وسجلهاستا  گجال  به .گجرد قرار بررسی مورد منطقه این ابنجه

 درجه کم اختالف سال، فصول تمام در زیاد نسبتاً رطوبت سال فصول تمام در زیاد بارندگی از است عبارت گجال  یهوایی

 ساخته وسجع و باز فضایهای و یهاحجاط با و یهم از جدا مناطق این در یهاساختما  .نباتی وسجع پوشش روز، و شب بجن حرارت

 مجا  از تا یهواست، جریا  از استفاده یهما  امر این دلجل .است انسا  قد از تراغلب کوتاه فضایها این دور حصار و شوند،می

 و زیبا طبجعت از برد  بهره  ببرد. زیستی فضایهای و حوطهم بجرو  به خود با را راکد مرطوب و یهوای و کرده عبور یهاساختما 

 [.7] است طبجعت با مسکونی محجط تلفجق دیگرجهت دالیل از نجز منطقه سرسبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یالنگهای نمایی از معماری خانه: 3تصویر 
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 وهوا و اقلیممعماری گیالن و هماهنگی با آب -

انسا   نجاز جوابگوی باید تنها نه روستائجا  مسکن .است زیاد بسجار بارا  بارش و یهوا رطوبت که گجال  جغرافجایی پهنۀ در

 ایگونهبه باید مسکونی بنای لحاظ، بدین .باشد داشته یهمراه به نسبی طوربه نجز را اقلجمی آسایش باید بلکه باشد، سرپناه به

 حد در ورطوبت، دما شرایط تا دیهد کایهش زیست محجط در را انسا  تحمل حد از بجش رطوبت المقدورحتی که شود ساخته

 سرزمجن این در بومی شهرسازی و معماری گجریشکل اصلی عامل منطقه، زیاد نسبی رطوبت و مداوم بارا  .گجرد قرار آسایش

 رطوبت نفوذیهای مختلف طرق برابر در بتواند تا گجرد صورت دقجقی رایهکاریهای با باید ساختما  احداث محجطی درچنجن .است

 معماری توا  به مطالح و فرم غالب بنا اشاره نمود. برخالفگجال  می خصوصجات بنا در منطقهاز  .نماید مقاومت به ساختما 

 شده استفاده عمده صورت به گجایهی الجاف و چوب از منطقه این معماری است، شده بنا آجر و خشت از بجشتر که کویر بومی

-یها میعنوا  اسکلت و پوششبهساختمانی منطقه  مصالح تأمجن منابع مهمترین از برنج مزارع کنار در انبوه یهایجنگل است.

 فرم وجود، این با ولی. کرد استفاده شکل صلجبی حتی و آزاد یهایفرم توا  ازیهای غالب بنا در این منطقه میباشد. از فرم

 .[۱] شود برخوردار نجاز مورد کورا  از تا باشد داشته کشجدگی غربی-شرقی محور طول در باید حتماً ساختما 

 

 الن عبارتند از:عناصر معماری گی

 خانه  -

مختصراً به توضجح آ   گرد، بام شجبدار، فاکن، تالر، باالخانه، کرسی چجنی و پله کهکه عبارت است از: اتاق، ایوا ، غالم

 و احجاناً پذیرایی غذاخوری، نشجمن، خواب، عملکردیهای اتاق یک در .یهستند عملکردی چند اقلجم این در یهااتاق: پردازیممی

 در بجشتر باشد کهمی بسته به باز فضای از دسترسی مراتب سلسله در باز نجمه و واسطه فضایی ایوا  .افتدمی اتفاق آشپزی

 تأمجن یکدیگر به را یهادسترسی اتاق آنکه ضمن بالکن این .باشدمی بنا دور تا دور بالکن استقرار شودمی دیده شهری یهایخانه

شود. از گفته می تالریها جلوی ستو  ردیف دو با گرد نجز به فضایهایشود. غالممی بنا بدنه به بارا  رسجد  از مانع نماید،می

دار در توا  به محافظت از دیواریها در برابر بارا  و تابش مستقجم آفتاب تابستا ، ایااد فضای مناسب و سایهمیعملکردیهای آ  

 در یهابام بارا ، مداوم ریزش دلجل راف ساختما  را اشاره نمود. بهفصل تابستا  و نجز ایااد جریا  یهوا و نسجم تابستانی در اط

-می  عمل جلوگجری به ساختما ، سقف در برف یا و بارا  آب شد جمع از وسجله بدین .یهستند شجبدار صورتبه این منطقه

 ساالنه غذایی مواد نگهداری و نمود  انبار برای مناسبی یهامحل اساختم این در سقف و شجبدار بام مابجن خالی فضای .آید

مراحل تکمجل  ،یرزدر تصویر  [.7] باشد داشته وجود آ  در و تهویه یهوا جریا  امکا  که شودمی ساخته ایگونه به و است

 سازه سقف نشا  داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تکمیل سازه سقف :4تصویر 
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 فضایهای عنوا به خود ویژه کاربردیهای با گجال  جلگۀ ییروستا سنتی بنایهای اغلب در فاکن عنصر معماری است که

می ساختما  به دیواریهای بارا  کج نفوذ عدم موجب و گرددمی احداث زمستا  و پایجز بادیهای به رو یهایجبهه در خدماتی

 شود. تالرگفته میاست. به ایوا  طبقه دوم و یا سوم تالر  مناسب احشام استقرار برای زمجن سطح در فاکن زیرین فضای .شود

 .است خالی آ  زیر یهانمونه بعضی در و گجردمی قرار طویله یا آ  انبار زیر در معموالً و است باالتر ایوا  از پله چند اندازه به

 در اساسی نقش یهوا جریا  و نام دارد و غالباً به مهما  اختصاص دارد. تهویه باالخانه گجرد،می قرار تالر پشت در که اتاقی

 یهوا، جریا  تهویه، نظر از اتاق عنوا  فضایی که تالر جلوی آ  قرار دارد، بهترینباالخانه بهکند، لذا ایفا می معماری گجریکلش

 یابد. برایدلجل به مهما  اختصاص می یهمجن به است ایوا  از جداگانه دسترسی دارای طرفی از .باشدمی منظر و دید

 جریا  تا گرفته ارتفاع زمجن کف از ساختما  کنن در این روشچجنی استفاده میاز کرسی بنا کف به رطوبت نفود از جلوگجری

 منطقه بنایهای مانند گاه یهجچ و شده طراحی معماری الما  یک شکل به خود پله .شود برقرار زمجن سطح و مابجن کف یهوا

 قرار بسته محدودۀ در معموالً طبقات تباطیار یهایپله شهری، یهایخانه در .گرددنمی جرزیها مخفی درو  در ایرا  کویری

 ساختما  از ایجبهه در معماری عنصر این اقلجمی نظر از .باشدمی روسجه و اروپایی معماری از تأثجر گرفته بجشتر که داشته

 .باشد دور به آفتاب مستقجم تابش و بارا  کج از شود کهمی اجرا

 کوتام -

 ۰/1یهای چوبی با ارتفاع دستک روی بر که متر ۰/3در  ۰/3تقریبی  ابعاد به اتاقی .شودمی محسوب باز نجمه فضایهای جزو

 به سقفی و شودمی احاطه چوبی پنایهیجا  توسط و بوده باز طرف چهار از فضا شود. اینمی ساخته زمجن سطح متر از 2تا 

 تابستانی )بهارخواب( اعضای خواب برای  آ باالیی قسمت از و یهادام نگهداری برای کوتام زیرین قسمت . ازدارد یهرم شکل

 بهباتوجه .است ویژه ایهمجت یک دارای بنا این اقلجمی نظر از .نشا  داده شده است 3 که در تصویر شودمی خانواده استفاده

 از که زبانجمه فضایی احداث شود،می منطقه در شرجی یهوایوآب آمد  وجودبه سبب تابستا  که در زیاد رطوبت و یهوا گرمای

 به رسجد  برای مختلف، جهات از کورا  ایااد و مالیم نسجم ایااد با تواندمی دارد فاصله زمجن و از است باز طرف چهار

 اقلجمی مؤثر باشد. آسایش

 کندوج -

 از .باشدمی از کوتام بجشتر کمی فضا این ابعاد .دارد قند کله شکل به بلند سقفی .شودمی محسوب باز نجمه فضایهای جزو

 انبار محل لذا .است شده ایااد شجبدار بام زیر در توجهی قابل فضایشود. می استفاده برنج و غله کرد  انبار برای فضا این

 که: داد توضجح گونهاین توا می اقلجمی نظر از را مسئله این و است شجبدار زیر بام در قسمت شلتوک با برنج یهایدسته نمود 

 خشک سبب خود این و آیدمی بوجود یهوا جریا  پایجنی قسمت در کندوج، فوقانی قسمت برنج در ییهادسته نمود  انبار با

 ای از کندوج نشا  داده شده استنمونه 4در تصویر  .شودمی محصول از رطوبت بود  مصو  و شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : طرحی از یک کندوج5 : طرحی از یک کوتام          تصویر4تصویر                                       
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 تلمبار -            

 یهمجن به .شوداستفاده می کشاورزی محصوالت کرد  انبار جهت که است فضایی .شودمی محسوب باز نجمه فضایهای جزو

 به اقلجمی نظر از فضا دارد. این لی پوشش با شجبه دو سقف و شودمی بسته گل و نی کمک به معموال آ  دیواریهای دلجل

 [.7] گرددمی در ساختما  سال گرم و سرد فصول در حرارتی تبادل کنترل جهت حایل فضای  عنوا

 دوربنا تهویه و مناسب اندازیسایه تراس، و بالکن وجود طبجعی، نور و محلی غالب بادیهای بهتوجهبا بنا گجری مناسبجهت

 کاربرد در منظوربه یها،جداره پذیریانعطاف کمک به بسته فضای به تبدیل قابلجت با باز نجمه فضایی ایهمجت طبجعت، با ارتباط و

 کف دو تهویه، منظور به پوسته دو و شجبدار بام طبجعی، تهویه و نور از گجریبهره حداکثر فضا، پذیریانعطاف فصول، تمامی

 به ابعاد توجه زمجن، سطح از ترباال بنا ارتفاع و مصنوع تهویه یهایسجستم قرارگجری و طبجعی تهویه از استفاده منظوربه پوسته

 سازی آبذخجره و آوریجمع گجری،بهره تر،مطلوب تهویه منظور به باد جهت به نسبت بازشو محل و ساختما  زاویه و بازشو

 در جلوگجری سرما و تابستا  در اندازیسایه جهت بنا کنار در درخت وجود آ ، با بنا تلفجق باز و فضای به توجه بارا ،

 جدید مصالح روز و کاربرد ساخت تکنولوژی با یهمراه سنتی مصالح از استفاده قدیمی، الگویهای و تناسبات به توجه  ،زمستا

ساختمانی  از اصول گجریبهره منطقه، اقتصاد و سنت و فریهنگ با منطبق مناسب پاسخی گذشته، مفایهجم از الهام با مناسب

 چوب از استفاده با زگالی و یهایزگم ساخت دیوار سجستم از گجریهبهر نظجر فضا، جداکننده سبک یهایدیواره کاربرد و گذشته

 [.1باشد ]می گجال  منطقه دراقلجم شده رعایت اصول جمله از آ  مابجن کایهگل عایق و بومی مصالح و شده مقاوم

به سبب ناکارآمدی الگویهای گذشته در سبک زندگی امروزی و از  به علت نبود الگوی مناسب مسکن مناسب با اقلجم 

و شرایط فریهنگی این مکا  و از طرف دیگر یهاوم الگویهای شهری به واسطه ی دسترسی آسانتر مردم به مراکز شهری و  منطقه

وسایل ارتباط جمعی، از این رو الگو یهای جدید در دیهه گذشته به ناگها  افزایش پجدا نمودند. متاسفانه الگویهای مناسب مسکن 

احب صالحجت از جمله بنجاد مسکن و حداقل منظور شد  آ  در طرح یهای روستایی حتی از طرف ارگا  یهای مربوطه و ص

 .جشتری برای خانوار برخوردار استیهادی لحاظ نشده و آنچه در ساخت و ساز یهای جدید بجشتر دیده می شوندکه از رفاه ب

 135۶ند به ساخت مسکن به سبک جدید می کن درصد از افراد برای داشتن رفاه بجشتر اقدام 7۰5۰با توجه به جدول زیر 

 درصد نجز از روشهای سنتی برای ساخت مسکن استفاده می کنند. 757درصد تلفجقی از سنتی و مدر  استفاده می کنند و 

 

 زندگیبرای رفاه استفاده از سبک معماری :  1 جدول

 سنتی و تلفجقی یهر دو تلفجقی یهر دو سنتی جدید شرح

 12 ۰1 20 2۱3 تعداد

 352 135۶ 757 7۰5۰ درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افت ترکیبی در معماری گیالنب: 6 تصویر
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 بندیجمع -6

 زلزله مانند( طبجعت نامهربانجهای بر آمد  فائق عجن در که معماریی .دانست معماری از زیبایی الگوی مجتوا  را گجال 

 نور( آ  موایهب از طبجعت بستر در یهمایهنگ پجکریهای  یهمچو  …) و سنگجن وبرفهای بارا  و باد گجال ، در مداوم یهای

 .گجرد می بهره ) منابع و مصالح کورا ، خورشجد،

 تابستانی مطلوب بادیهای به توجه با .بود بنا استقرار جهت تعججن گجال ، سنتی معماری در خانه یک بنای در قدم اولجن

 آسایش ایااد برای عامل مهمترین کورا  آ  در که اقلجمی به توجه با و مجوزند شرقی شمال و شرق جهت از که

 -شمالی جهت در پال  کشجدگی و شرق ی یها جهت در باز یهای بدنه ایااد یی سو  از معمار، ه یگزینتریناست،یهوشمندانه

 شمال و غرب سمت از که زمستانی بادیهای ورود از جلوگجری برای گرید سوی از و یهوا جریانات از بهتر بری بهره برای جنوبی

   .تبناس غربی جهت بستن مجوزند، غرب

ریخ بشری بوده است و این فرایند از محقق ترین ایده یهای بشری از آرزویهای انسا  در طول تامحجط طبجعی  نظم دیهی به

جدید ی ایده ،چنانچه این نظم دیهی یهمراه با شناخت طبجعت سازگار شده باشد  .در عجن حال از پجچجده ترین آنها می باشد

ری و سرمایه گذاریهای بستر فعالجتهای بش در گجال  محجط طبجعی ،مکمل نظم قدیمی و جای گزینی بهجنه قلمداد خوایهد شد.

 اوست و با شناخت رفتار آ  می توا  رابطه سالم، متواز  و پایدار با آ  برقرار نمود.

از جمله محجط یهای طبجعی و جغرافجایی است که امروزه برای برنامه ریزی کالبدی ،جمعجتی ،  محلی -بومی ضای ف

کانی به یهمراه نجهای آ  باید دارای تعادل فضایی مکه برنامه ریزی و پجش بج .اشتغال و فعالجت مورد استفاده قرار می گجرد

در بحث مسکن بویژه در  .باشد و امکانات تادید حجات فجزیکی اقتصادی و اجتماعی نجز در آ  فرایهم گردد ارتقاء کجفی فضایها

که حتی به .رکورانه وارداتی امروزه شایهد چندگانگی شدید در مناطق مختلف کشور شده ایم سالهای اخجر به سبب تقلجد کو

قادرند با باقی مانده از فریهنگ غنی گذشته،  ارثا از اینکه روستائجا  به عنوا  آخرین و روستایها رسوخ پجدا کرده است غافل

و تلفجق مناسب آ  با الگویهای جدید به  تر بوده است الهام گرفتن از الگویهای مسکن گذشته که در بسجاری از جهات توانمند

یهمت برنامه ریزا  کشور به الگویهای مناسب مسکن دست یابند که ضمن یهمایهنگی با محجط زیست وسجله رفاه و آسایش افراد 

 و برآورده کرد  نجازیهای آنها باشد.

مشابه معماری بومی خطه گجال  و  یهایبه ویژگییهای اناام شده و خصوصجات ویژه دو معماری، باتوجهپس از بررسی

با الگوگجری از معماری گذشته و یهمچنجن براساس  سرزمجن ژاپن و رایهکاریهای گرفته شده در معماری پایدار این دو منطقه

-یهای مشابه جهت یهمسازی معماری با اقلجم و طبجعت و بهرهحلقجاس بجن دو معماری ژاپن و گجال  که در بجشتر موارد از راه

توا  برای معماری باشند، رایهکاریها و اصولی را مییهم مییهای مناسب در راستای طراحی معماری پایدار شبجه بهاز شجوهگجری 

یافتن به معماری پایدار برداری از معماری بومی یهمایهنگ با اقلجم خود را در جهت دستگجال  پجشنهاد نمود که با حداکثر بهره

 ، مقایسه تطبجقی معماری پایدار ژاپن و گجال  آورده شده است.1در جدول  هجا سازد.یهمساز با شرایط طبجعی و اقلجمی م

 انسا ، رابطه و مجا  این در انسا  جایگاه و بخشد می پویا و زنده مفهومی معماری، به که طبجعت و معماری یهمایهنگی

 ولی ساده پاسخهایی معماری، این.است نموده خلق را شگفت انگجز معماری این که است نابی خرد محصول معماری، و طبجعت

 این ولی معماریست، مادی و کالبدی ساختار گجرندۀ بر در نهات تحلجل،آ   یهرچند و دارد انسا  کالبدی نجازیهای برای کارآمد

  چهار سازیهای و ساخت که، است این است تأسف مایۀ چه آ .است انسا  از او شناخت و سازنده خالق ذیهن بازتابندۀ کالبد

 از متأثر که معماری نای اصول به بی توجه کامالً و متفاوت اند معماری این قر  چندین دستاوردیهای با به شدت گذشته، دیهۀ

 .اند شده ساخته است، شده ریزی طرح اقلجمی طبجعی شرایط

 در طبجعت، و مکا  به توجه بدو  که یهستند سازه یهایی بلکه نمجآورند فرایهم را انسانی آسایش شرایط نه تنها بنایها این

 .اند کرده یهویت از تهی و مخدوش یهم را مکا  بلکه یهویت اند از خالی خود تنها نه و اند شده یم مستقر محل



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1۱ 

ز ا و بوده مطلوب مسکونی واحدیهای عملکرد عنوا به گجال  منطقه معماری آ ، نتایج و آمده باتوجه به مطالعات بعمل

 تطابق گجال  و معماری بود  مناسب دالیل جمله از است. نموده فرایهم را منطقه این ساکنجن برای مناسب شرایط اقلجمی نظر

 .نمود اشاره ذیل موارد به توا می منطقه اقلجم با آ 

این  مرز .کندنمی جدا یکدیگر از را آنها مشخصی، یهایبندیتقسجم و گجرندمی قرار گجایهی باز یهایمحدوده در بنایها -

 .شودمی معجن آ  نظایر و چپر شمشاد، درخت، یها توسطمالکجت

یهوا  جریا  کف، و زمجن بجن فضای در و گرفته قرار باالتر زمجن سطح از رطوبت نفوذ از جلوگجری دلجل به ساختما  -

  .شودمی ساختما  کف شد  استفاده قابل و شد  خشک سبب و شده یهوا تهویه و رطوبت تبخجر سبب

 نهایی، بنا پوشش عنوا به .شودمی استفاده نجز یهابدنه در مصالح این شود.می تأمجن چوب از ساختما  استراکچر و سازه -

 .یهستند اقلجم با یهمایهنگی در و بومی مصالح از که .شودمی اندود گل با و شده پوشجده خشت با

 .شود بنا بدنه به بارا  آب نفوذ مانع تا بوده بلندتر موسمی بادیهای به مقابل جبهه در معموالً سقف امتداد -

ای الجاف جلگه مناطق در و لته، مانند تخته و چوب قطعات کویهستانی درمناطق و سفال، شهری مناطق در سقف پوشش -

 باشد.گجایهی مانند ساقه برنج و لی می

از  بعضی در زمستا  اوقات برای یهاایوا  و تالر توسط شده احاطه و بنا قلب در محصور و محدود فضایی قرارگجری -

 شود.یها در این اقلجم دیده میساختما 

امتداد  در معموالً و خطی صورتبه که است مربع از مدولی پایه بر گجال  یهایخانه بومی معماری الگوی گجریشکل -

 یابد.غربی )عمود بر مسجر جریا  باد محلی( توسعه می-شرقی

نجز در  ایوا  یها،اتاق خطی توسعه با یهمراه و گرفته قرار است پایه مدول یهما  از جزئی نجز خود که وا ای یها،اتاق جلو در -

 یابد.سراسر طول بنا ادامه می

منطقه  این معماری خصوصجات از فراوا  تزیجنات و گراییتامل از پریهجز و منطقه یهر مساکن شکل یهم و ساده ظایهر -

 است.

-عمل می مثبت بسجار انرژی مصرف یهاییهزینه در کایهش و اقلجمی مشکالت به پاسخ در یسنت مساکن از گونه این -

 نمایند.

 .شوندمی محسوب مقاوم ایستایی، حجث از زلزله، مانند طبجعی عوامل برابر در یهاساختما  این -

 

 مراجع
 .13۱0، 1۰عه مقاالت آرمانشهر، شماره ماموگجری عناصر معماری سنتی گجال ، گرجی، ی، دانشور، ک. تاثجر اقلجم بر شکل [1]

 .13۱0، 41گرجی، ی، یارا ، ع. رایهکاریهای معماری پایدار گجال ، نشریه یهنریهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره  [2]

 .13۱۶، 4۰زیست، توسعه پایدار، ماله راه و ساختما ، شماره قجاسوند، ج. معماری، محجط [3]

 .13۱۶سازم که در طبجعت قابل تحمل باشد، روزنامه اعتماد ملی، معماری پایدار، من ساختمانی می [ پنایهی، س. کنکاشی پجرامو 4]

وساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایرا ، ماموعه مقاالت سومجن یهمایش ملی انژی ایرا ، خدابخشی، ش، مفجدی، م. ساخت [۰]

 .13۱۱، 11شماره

دینی و تاثجر آ  بر معماری ژاپن، نشریه علمی پژویهش انامن علمی معماری و شهرسازی ایرا ،  پورجعفر، م، مدقالچی، ل. مضامجن [۶]

 .13۱0، 1شماره 

 .1372، 24دوره چهارم، شماره ی، و شهرساز ی، ماله معمارمجمسکن با اقل قجتطب. و ا ،قبادی[7]

 .13۱4، 122[ کسمایی، م. اقلجم و معماری، نشریه خاک، شماره ۱]

 

 


