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  چكیده

توجه به شرایط گهواره یعنی اینکه گرم و لطیف باشد و  با .باشد میگهواره با نوزاد  ی هاقلیم و انسان همانند رابط ی هرابطهر 

بعبارت دیگر انسان خواه ناخواه تحت . یافت خواهد آورد نوزاد با آرامش و در سالمتی پرورش ای نوزاد فراهمبستری مناسب بر

اقلیم . نمایدکه نوع معیشت و راه تامین نیازهای وی را معین میگیرد و این اقلیم است شرایط اقلیمی محیط پیرامون خود قرار می

گذارد در مقابل انسان نیز همواره باید اطالعاتی در مورد اقلیم داشته باشد  های بشر تاثیر میعاملی است که بر تمامی اشیا و فعالیت

خاکی نهاد بطور اجتناب ناپذیری تحت تاثیر اقلیم بوده  ی هاز روزی که بشر پا برکر. تا در برخورد با آن قادر به تصمیم گیری باشد

روش  شود میمعیشت بشر بسیار احساس  و تاثیرات اقلیم بر روی زندگی ی هپیشرفتهای تمدن بشری لزوم مطالع امروزه نیز با

های محلی  ی موردی شهر ساری با برداشت مطالعات نمونه. باشد میتحلیلی  -کاربردی و توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف

های ذهنی مخاطب  واره که با طرح پیروی از نمادها و اصول معماری بومی. انجام گرفت ی توام با تبادل نظر مبتنی بر روش مشاهده

نگارنده نیز  .تواند بر حفظ هویت و تداوم تاریخی تاثیر مطلوب داشته باشد منطبق است به مثابه عامل تاثیرگذار فرآیند ادراک می

 .پردازد می( نمونه موردی کلبادی ساری)در این مقاله به بررسی عناصر همساز با اقلیم در خانه شمال

    اقلیم و انسان، خانه شمال، معماری بومی، همساز با اقلیم :کلیدی های واژه

 

  مقدمه
 چند هر د،گیر ارتفسیر قر و سیربر ردمو ریمعما حیاطر و محیطی -قلیمیا یطاشر جنبه دو از ندامیتو شمال ریمعما

 یها جنبه لیو ،میگیرند ظرندر  هکنند تعیین عامل انعنو به رکشو لشما در را بناها دعملکر و هامفر روی بر قلیما تاثیر

 مفر تنگاتنگ بطهرا از متاثر شمال یخانهها یظاهر وتتفا. ستا رداربرخو الییوا همیتا از نیز آن یباشناختیز و ریمعما

 .میباشد محیطیو  قلیمیا یطاشر و معیشت عنو با ریمعما

های پست آسیای جنوب شرقی  که در جلگهنسبت به فردی کند  می گیفردی که در ارتفاعات بسیار باالی کوههای آند زند

فشار هوایی که در حالت عادی  .از اقلیم متفاوتی برخوردار است فرد نخست تحت تاثیر فشار کم هواستکند  می زندگی

تر از سطح دریای آزاد زندگی  در صورتی که فرد دوم در ارتفاع پائین .به قیمت جان یک فرد تازه وارد تمام شود تواند می

نسبت به فردی که در شمال کند  می تر دیگر اینکه فردی که در مناطق مرکزی ایران مثال یزد زندگی و یا مثال ملموس. کند می

ای متفاوت باید با اقلیم محل زندگی خود  از اقلیم متفاوتی برخوردار است و به گونهکند  می ای گیالن زندگی و در سواحل جلگه

معیشت و حتی فیزیک بدنی این دو فرد نیز با هم متفاوت خواهد بود فرد اول بدلیل در  ی هدست و پنجه نرم کند لذا کال شیو

گرمای شدید تابستان مجبور به استفاده از بادگیر برای خنک کردن محل زندگی خود خواهد بود در صورتی که امان ماندن از
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،  های شیروانی در بناهای خود خواهد بود از سقفمجبور به استفاده شمال های شدید  برای در امان ماندن از بارش  فرد دوم

 .گذارد های بشر تاثیر می اقلیم عاملی است که بر تمامی اشیا و فعالیتپس 

 

 : اقلیم با همساز طراحی

گیری هر چه که بتواند ضمن هماهنگی با محیط طبیعی پیرامون خود و بهرهیعنی طرحی اقلیم همساز با  منظور از طراحی

 [1] .گان ایجادکندروی طبیعی موجود در محل تا حد امکان محیط طبیعی مناسبی برای استفاده کنندهبیشتر از نی

های  که هدف آنها کاستن هزینه شود میای گفته  های ساختمانی ویژه به روش اقلیم همساز با  طراحیاجرای  ی هواژ

برای محقق شدن این  [2]. هاست آسایش در ساختمان های انرژی طبیعی برای ایجاد گرمایش و سرمایش با استفاده از جریان

 :هدف دو اقدام باید صورت گیرد

 بررسی شرایط آب و هوایی محل از نظر آسایش انسان .1

نوع دیوارها   منظور از طراحی کالبد ساختمان چیزهائی از قبیل ابعاد ساختمان و مساحت آن)طراحی کالبد ساختمان . 2

 [3] (است... ها و پنجرهی  هانداز

مصرف انرژی یک ساختمان و اولین خط دفائی در مقابل عوامل  ی هطراحی اقلیمی روشی است برای کاهش همه جانب

اند ضرورت گرمایش و هایی که طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده ها ساختمان وهوا اقلیمی خارج بناست در تمام آب

های دستیابی به  روش. نمایند ر مقابل از انرژی طبیعی استفاده میدهند و د کمترین حد کاهش می سرمایش مکانیکی را به

 . باشد میطراحی اقلیمی بشرح زیر   ی هاهداف عمد

 کاهش اتالف حرارت در ساختمان. 1

 کاهش تاثیر باد در اتالف حرارتی ساختمان .2

 گیری از انرژی خورشیدی و گرمایش ساختمان بهره .3

 [2]بش شدید خورشید در مواقع گرممحافظت ساختمان در برابر تا .4

 درمعماری گذار تاثیر عناصراقلیمی
و میزان بارندگی است که در  باد، ،رطوبت ،تاثیر متقابل عناصر اقلیمی چون تابش خورشیدی، دما ی  هآسایش انسان نتیج

 . شود میذیل توضیحات مختصری در مورد هر یک از این عناصر داده 

این کند  می تمام انرژی طبیعی خود را بطور مستقیم و غیر مستتقیم از خورشید دریافتزمین  ی هکر :خورشیدی تابش

هاست که بنام طیف خورشیدی معروف است  ای از طول موج انرژی تابشی گستره. شود میامر به طرق فرآیندهای مختلف انجام 

ولی حداکثر انرژی و مقدار  .می باشد( گاما ی هاشع)ه برابر امواج کوتا  حدود ( امواج رادیوئی)در این طیف وسیع بلندترین امواج 

  ،در فرآیند گرم شدن اتمسفر عواملی چون .قسمت مرئی واقع است  کم عرض  ی هزیادی از کل انرژی تابشی در محدود

 .نقش مهمی دارند ( گلخانه  ی هتشعشع زمینی، انتقال آشفته، گرمای نهان، وپدید

و تمام  باشد میخاک و هوا قابل سنجش  که در گرمایی گیریدما عبارتست از اندازه حرارت یا ی هدرج :حرارت ی هدرج

تغیرات انرژی  ی هدهد که دما در نتیج ارگانیسم ها بطور مستقیم از این دما متاثرند مطالعه در مورد بیالن انرژی نشان می

 [4] .کند می تابشی تغییر
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بخار آب از طریق تبخیر از سطح . ت که بصورت بخار در هوا وجود داردمنظور از رطوبت هوا مقدار آبی اس :هوا رطوبت

. شود میجریان هوا و باد به نقاط دیگر منتقل  ی هو بوسیل شود میها و دریاها و سطوح مرطوبی چون گیاهان وارد هوا  اقیانوس

مطلق، رطوبت چون های مختلفی ا به روشمقدار رطوبت هوا ر. داردنگه می آب بیشتری را در خود هرچه هوا گرمتر باشد بخار

 [1] .و بیان نمود گیریاندازهتوان ، مینسبیفشاربخار، رطوبت مخصوص،رطوبت

سیکلون و کم فشار را  آنتی ها پرفشار را گیرند از این سیستم های فشار در اتمسفر مناطق وسیعی را در بر می سیستم:باد

است که از مراکز فشار زیاد به طرف مراکز کم فشار و در جهت شیب فشار بحرکت در  گویند باد جریان هوایی سیکلون می

جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود تفاوت فشار در دو نقطه را  ،بین دو نقطه بیشتر باشد( تفاوت فشار)هر قدر شیب فشار  آید می

 [5] .گویندفشار یا شیب بارومتریک می گرادیان

قطبی  بادهای غربی و  بادهای تجاری. زمین سه سیستم کلی باد وجود دارد  ی هی در هر نیمکربطور کل :باد های سیستم

ها  هعالوه بر این بادهای دیگری نیز وجود دارند که یکی بادهای محلی است که در مناطق کوهستانی و در  بادهای موسمی

 .اند  بیلوزد از این ق جریان دارد همچنین نسیم شب و روز که در سواحل دریا می

بعبارت . ای وجود داشته باشند افتد که هوای مرطوب و عامل صعود هر دو باهم در منطقه بارش زمانی اتفاق می:بارندگی 

بعد ابر را  ی هاشباع برسد و در مرحل  ی هدیگر هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال برود تا بر اثر سرد شدن آدیاباتیک به نقط

هایی چون چرخندگی، همرفت،  در بوجود آمدن بارش مکانیزم. شود ر یک از این دو عامل مانع وقوع بارش مینبود ه. پدید آورد

بارش مایع شامل باران، . شوند ها بصورت مایع و جامد ظاهر می بارندگی. ها موثرند همرفت وزشی، همرفت حرارتی، و ناهمواری

 [6] .ریز، تگرگ نرم، تگرگ ریز ی ههای یخی، برفدان خ، سنجاقریز باران، و رگبار و بارش جامد مانند برف، دانه ی

 : ساختمانی های پروژه و معماری در هوا و آب نقش و کاربرد

 .کلی وجود دارد  ی ههای ساختمانی دو جنبوهوا و پروهوهوا در معماری روابط بین آبرابطه با کاربرد آبدر 

 ن و استقرار آناثرات آب و هوا بر روی طرح و شکل ساختما  .1

 های ساختمانیاثرات مستتقیم آب و هوا بر روی فعالیت. 2

در رابطه با اثرات آب و هوا بر روی طرح و شکل ساختمان و استقرار آن و برنامه ریزی مربوط به آن باید موارد زیر مورد 

 .تأکید قرار بگیرد 

 مکانیابی مناسب و مطلوب.الف

 دیگر و در رابطه با تاثیر پذیری از عناصر اقلیمینظم و ترتیب بناها نسبت به یک. ب

 مقاومت مصالح بکار گرفته شده در برابر عناصر و عوامل آب و هوایی. ج 

 پالن، شکل، و طراحی ساختمان نسبت به شرایط آب و هوایی. د

 (توجه به بیوکلیمای اقلیمی ) ظرایب راحتی و آسایش مبتنی بر یک معماری همساز با اقلیم .ه 

 : شكل و حطر

 .از نظر تاثیر آب و هوا بر شکل و طرح ساختمان باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرند

 نور و روشنایی فضای داخلی بنا. 1

 عادل حرارتی داخل ساختمان. 2
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 موقع و محل بنا در برابر باران و برف و یخبندان. 3

 شکل بنا در رابطه با دفع و کاهش نیروی تخریبی باد. 4

 و کاهش آلودگیها دفع. 5

ای باشد که موارد باال را اگر بنا و ساختمانی در برابر عناصر و عوامل اقلیمی خوب طراحی شود و شکل و پالن آن بگونه

رود بلکه راحتی و آسایش ساکنین بنا نیز از نظر بیوکلیمای انسانی  تامین نماید نه تنها ضریب ایمنی و مقاومت سازه باال می

 [7] .گردد فراهم می

 : از عبارتند گیرند قرار توجه مورد باید باد با رابطه در ساختمان طراحی در که کلی اصول

به . دار و حاوی سطوح صاف مقاومت باالتری در مقابل باد دارند ساختمانهای دارای شکل مدور نسبت به بناهای زاویه -

 .بناهای گنبدی شکل مناسب هستندهمین خاطر در مناطق گرم و خشک و بیابانی که باد نیز زیاد است 

های  های بلند و مرتفع که دارای ابعاد افقی کوتاه هستند در برابر واژگون شدن و یا خم شدن کامل در قسمت ساختمان -

شان مستعدترند بناهای پهلوباز و یا بناهای دارای اشکال بادگیر چون تمایل دارند باد را به چنگ درآورند نسبت به  فوقانی

  ههای روباز و صاف نیز باید ب ساختمان .اند نیروی باد را بیشتر خواهندکرد ی که در برابر فشارهای عمومی طراحی شدهیآنها

 .شوند ارزیابی گردند منظور مقابله با نیروهای اصلی بیرونی که بر سطوح داخلی واقع می

 ،های سکونت و بالکن ،سایه بانها ،ت و محکمهای سخ ها و دیوارهای بلند، نرده برآمدگی یا جلوآمدگی بنا جان پناه -

اندازند و در نتیجه بر  دوام و ناپایدار و امثال آن باد نسبتا زیادی را به چنگ می عریض و دیوارهای بیرونی بی های آمدگی پیش

 .افزایند  اثر کششی همه جانبه بر ساختمان می

ها نیز دستخوش اثر روبیدگی  یر تجهیزات روی بام ساختمانها و سا چهارطاقی ،ها آنتن ،دودکشها ،ها عالئم و نشانه -

 .گیرند می رقرا

های  ای نسب شوند که به بعضی جابجائی ها باید بگونه باشد شیشه ها می یکی دیگر از موارد مهم مربوط به درها و پنجره -

های  که به برخی حرکات و جابجائی ها نیز باید به صورتی کار گذاشته شوند شیشه نسبت به چهارچوب امکان بدهند چهارچوب

 [8] .ها منتقل شود بدون اینکه باری به چهارچوب در و پنجره ،بنا اجازه بدهد ی هساز

 اهو نجریا در هپنجر ازهندا و جهت تاثیر

 ینرسیا و شوهازبا دبعاا ،ورودی جهت ن،ساختما افطرا در رفشا یعزتو به بستگی فضا یک خلدا در اهو نجریا     

 غلبا در.ستا همیتا حائز ،فضا در اهو حرکت نیکسا یعزتو تضمین نظر از هپنجر جهت .دارد ونبیر محیط

 اهو نجریا باشد غالب دبا جهت بر دعمو ورودی گرا جیوخر و ورودی بین رمحو یک دجوو رتصودر و اردمو

 [1] .دارد قتاا یفضاها یگرد بر ندکیا تأثیر و دمیشو یتاهد جیوخر سمت به مستقیم

 ایبر. دارد اهو نجریا سرعت بر ای توجه قابل تأثیر ها هپنجر ازهندا ،طرفه دو تهویه از رداربرخوهای  موقعیت در     

 رداربرخو طرفه دو تهویه از که فضاهایی در .دشو رجخا آن از ندابتو که ستا زمال د،شو قتاا یک وارد اهو ینکها

 . ستا ذینفو ثرا دارای ،شوند رگبز نهمزما ربطو جیوخر و دیورو که هنگامی ،شوهازبا ی هازندا یشافزا ،هستند

 نجریا متوسط سرعت. یابد می کاهش دبا سرعت انمیز ،شوند می رگبز هاهپنجر قتیو حتی شتدا توجه باید

 .دارد تر کوچک یشوهازبا ی هازندا به مستقیم بستگی اهو

 از تررگبز ،جیوخر که دمیشو ارپدید مانیز قتاا یک در اهو نجریا یسرعتها کثراحد ارد،مو غلبا در     
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 خنک ایبر لیو ،باشد ازهنداهم جیوخر و ورودی که ،میکند وزبر مانیز اهو نجریا کثراحد و باشد ورودی

 یها سرعت ی،جهتگیر حسب بر که ندا داده ننشا تمایشاآز.دارد یبیشتر همیتا سرعت کثراحد زی،سا

 [9] .زدبو مایل ورودی هپنجر به نسبت دبا که ،دمیکن وزبر مانیز خلیدا یفضاها در باالتر

 بررسی اقلیم ساری و تاثیر آن بر معماری مسكونی 
تنوع شرایط آب و هوایی . معماری بومی ایران در گذشته، از بهترین نمونه ها در عرصه پایداری اقلیمی به شمار می رود

معماری مسکونی در شمال  .گواه بر این مدعاست و پاسخگویی متناسب به هر یک در معماری و شهرسازی سنتی ایران

ای بنا کنند تا  های خود را به گونه د که خانهنا کشور نیز از این امر مستثنی نبوده و ساکنان آن در طول سال ها آموخته

  [11] .آورد موجبات آسایش اقلیمی را فراهم

 .ی خانه کلبادی ساری می پردازیمدر این بخش به بررسی خانه های شمال و به طور موردی به بررس    

  بومی مسكن کلی شكل
 سرپناه به انسان نیاز جوابگوی باید تنها نه مسکن. وجود دارد باران بارش و هوا رطوبت ساری که جغرافیایی ی هپهن در

 ساخته ای گونه به باید مسکونی بنای لحاظ، بدین. باشد داشته همراه به نسبی طور به نیز را اقلیمی آسایش باید بلکه باشد،

 آسایش حد در رطوبت، و دما شرایط تا دهد کاهش زیست محیط در را انسان تحمل حد از بیش رطوبت المقدور حتی که شود

 را آسایش هوا رطوبت کاهش سال، اوقات از بسیاری در هوا دمای اعتدال بدلیل منطقه این در است، ذکر به الزم .گیرد قرار

  بنابراین. است روز شبانه اوقات تمام در هوا زیاد نسبی رطوبت علت به تابستان، در آسایش عدم اساحس زیرا،. سازد می میسر

  بناهای تا شده موجب نیاز این. گردد می مطرح انسان محیط و بدن اطراف رطوبت دفع منظور به باد راحت حرکت امکان

     گاه که ای گونه به. باشد خارجی های جداره در زیاد بسیار شوهای باز با و مسقف شفاف های بدنه دارای روستایی مسکونی

 [11] .است کرده احاطه طرفه، چهار های ایوان یعنی جداره، بدون و محصور نیمه زیستی فضای یک را بنا دور تا دور

  معماری عناصر

 در. است سرزمین این رد بومی شهرسازی و معماری گیری شکل اصلی عامل منطقه، نسبتا زیاد نسبی رطوبت و مداوم باران

 به رطوبت نفوذهای مختلف طرق برابر در بتواند تا گیرد صورت دقیقی های راهکار با باید ساختمان احداث محیطی چنین

 [4] .نماید مقاومت ساختمان

 :است زیر قرار مسكن در اقلیم ساری به دهنده تشكیل عناصر

 آشپزی و پذیرایی غذاخوری، نشیمن، خواب، عملکردهای اتاق یک در. هستند عملکردی چند اقلیم این در ها اتاق :اتاق

 آشپزی حتی احیانا و خوردن خواب، محل سرما فصل در اتاق. است اتاق از استفاده بودن فصلی دیگر ی هنکت. افتد می اتفاق

 یا کوتام زیر در خانه رونبی در یا ایوان در یا اعمال همین ودهد  می دیگری عناصر به را خود جای اتاق گرما، فصل در و است

 شود می انجام کندوج زیر

 در بیشتر که ای گونه. باشد می بسته به باز فضای از دسترسی مراتب سلسله در باز نیمه و واسطه فضایی ایوان :ایوان

 تأمین یکدیگر به را ها اتاق دسترسی آنکه ضمن بالکن این. باشد می بنا دور تا دور بالکن استقرارشود  می دیده شهری های خانه

 فضای عنوان به و است خانه های اتاق از کدام هر از تر بزرگ اصلی ایوان در شود  می بنا بدنه به باران رسیدن از مانع مینماید،

 ارتفاع در ها اتاق سایر به نسبت و  گرفته شکل ساختمان جنوبی یا شرقی ی هجبه معموال ایوان این. شود می استفاده نشیمن

 تابش از که است اندازهای به ایوان گردد عمق برخوردار بیشتری هوای جریان و بهتر انداز چشم از تا شود می اقعو تریالبا

 [12] .شود نمی زمستان در خورشید نور از گیری بهره مانع دیگر طرف از و نماید می جلوگیری تابستان در خورشید نامطلوب

 یک دیوار محافظت جهت همچنین .شود می نامیده گردش غالم هاتاالر جلوی ستون ردیف دو با فضاهای: گرد غالم

 عملکرد بنابراین. دهند می ادامه گرد غالم جلوی تا را بام یابد می گسترش ساختمان محیط سرتاسر در ایوانی مانند کهگرد  غالم

 :از عبارتند گرد مالغ های
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 .شوند می محافظت تابستانی آفتاب مستقیم تابش و باران برابر در گرد غالم وجود با دیوارها -1

 .شود می ایجاد تابستان برای دار سایه و مناسب فضای ،گرد غالم وجود با -2

 .آید می وجود به ساختمان اطراف در تابستانی نسیم و هوا جریان ، گرد غالم وجود با -3

 یا و باران آب شدن جمع از وسیله بدین. هستند شیبدار صورت به منطقه این در ها بام باران، ریزش دلیل به :شیبدار بام

 مناسبی محل ساختمانها، این در سقف و شیبدار بام مابین خالی فضای. آید می عمل به  جلوگیری ساختمان، سقف در برف

 وجود آن در تهویه و هوا جریان امکان که شود می ساخته ای گونه به و است نهسااال غذایی مواد نگهداری و نمودن انبار برای

  .باشد داشته

 آسان و سهل نیز، را باران آب دفع و آوری جمع بلکه سازد، می ممکن را اجرا سهولت تنها نه شیبدار، سقف در ساده فرم

 .کند می

 یا آن انبار زیر معموال در و است باالتر ایوان از پله چند اندازه به رتاال. شود می سوم تاالر نامیده یا و دوم طبقه ایوان :تاالر

 .نام دارد باالخانه گیرد، می قرار تاالر پشت در که اتاقی. است خالی آن زیر ها نمونه بعضی در و. گیرد می قرار طویله

 و تهویه غالبا و اقلیم این در. دارد اختصاص مهمان به  نامیده "باالخانه" گیرد می قرار آن جلوی رتاال که اتاقی :باالخانه

 دارد، قرار آن جلوی تاالر که فضایی عنوان به "خانهباال" لذا کند، می ایفا معماری گیری شکل در اساسی نقش هوا جریان

 به دلیل همین به است ایوان از جداگانه دسترسی دارای طرفی از. باشد می منظر و دید هوا، جریان تهویه، نظر از اتاق بهترین

 .یابد می اختصاص مهمان

 نقشه ترکیب

  (.غرب -قشر یستارا به نسبت چرخش کمی با)، ستا غربی بجنو و شرقی لشما جهت در غلبا ها خانه کشیدگی  

 فضایی یعزتو نهایت در که ستا هشد تشکیل خطی ترکیب از که شتدا نبیا چنین انتو می ها نقشه گانهاجد سیربر با   

 هید نساما خطی رتصو به غلبا نیز مجموعه ینا که باشد می طحیا مرکز در یا و افطرا در مجموعه یک رتصو به خطی

 نهاآ از برخی و ندا گرفته ارقر خطی رتصو به یکدیگر رکنا در و مستطیل مربع شکل به ها قتاا نیز خلیدا یفضاها در. ندا هشد

 رالومد تقریبا ها ازهندا و دبعاا و هندسی یبند ترکیب نظر از ها قتاا همچنین. نددار طتباار یکدیگر با هایی هگادر توسط نیز

 [13] .هستند

 (دهی بنا نحوه سازمان)انه کلبادیبررسی خ
و نمونه بارزی از معماری مسکونی فودالی این دوران در  بنای خانه کلبادی از جمله ابنیه مسکونی بجا مانده از دوران قاجار

به بوده که بعدها  سازنده این بنا شخصی به نام سردار جلیل از امرای ارتش قاجار .باشد منطقه معتدل و مرطوب مازندران می

  .نوه او یعنی منوچهرخان کلبادی از نمایندگان مجلس سنا در دوران پهلوی اول رسید

 . ساله مشهود است 121های بارز معماری سنتی مازندران بخوبی در ساختار و سازه این اثر  ویژگی

ی برونگرای بومی اقلیم خانه نمونه بارزی از معماراین این که  توان گفت آنچه در مورد معماری حاکم بر بنای کلبادی می

باشد که تحت تاثیر نوع زندگی  منطقه معتدل مرطوب حاشیه دریای خزر در ناحیه دشت و مربوط به دوران قاجار می

  .بندی فضاهای خود شده است فودالیستی صاحبان آن دستخوش تغییراتی در ترکیب

و نیز حیاط خلوت مخصوص ( شمالی)اط پسین و حیاط میانی و حی( جنوبی)حیاط پیشین : فضاهای باز اصلی بنا شامل

باشد که  خانه و قسمت آشپزخانه و مهمانسرا می نشین مخصوص خانواده صاحب خانه و فضاهای بسته اصلی و قسمت شاه مهمان

 .شود فضاهای جانبی نظیر طویله و بارانداز در جوار آنها دیده می
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      جانمایی فضائی

 :فضای باز

                          
  نمای خانه کلبادی :2شكل                                      پالن خانه کلبادی             :1شكل                                      

حیاط )فضای مخصوص افراد نامحرم  این حیاط مانند مفصلی ما بین ورودی و حمام و ورودی طویله و :حیاط پیشین

 .ر داردقرا( بیرونی

خورد که روزگاری عضوی از سیستم گردش آب موجود در بنا بوده  در قسمت میانی این حیاط حوضی زیبا به چشم می

راه موجود در کوچه به داخل حیاط راه پیدا کرده و در  از آب( گنگ یا تنبوشه)های سفالی  که آب از طریق لوله است بطوری

 .ریخته است ودی قرار داشته میای که در جلوی پلکان ور درون حوضی دایره

های سفالی به حوض میانی متصل و سپس دو شاخه  از طریق لوله نشینی مواد زائد مجددا این آب پس از مدتی توقف و ته

 .رفته است که یکی به سمت حمام و دیگری به طرف حوضی دیگردر حیاط میانی می. شد می

 .است ل ساختمان تامین شدهالزم به ذکر است که آب شرب منزل از چاهی در شما

                             
 و حوض میانی خانه کلبادی پیشین حیاط:3شكل                                              

این حیاط در قسمت شمالی بنا و ارتباط دهنده درب ورودی پشتی و ساختمان مالزمین و نیز محل انجام  :حیاط پسین

 .های جانبی که الزم به محلی دور از دید داشته بوده است یک سری فعالیت

                           
 خانه کلبادی سینپ حیاط:4شكل                                                     
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 .عامل مفصلی و ارتباط دهنده حیاط های پسین و پیشین و نیز آشپزخانه بوده است :حیاط میانی

  تهفضاهای بس

های ارسی  است و در سمت جنوب با پنجره  جنوبی ساخته شده –طبقه و به صورت شمالی 2که در  :فضای اصلی مسکونی 

طبقه از جمله فضاهای موجود در این  2اتاق اصلی در  3دو اتاقک راه پله در طرفین و . نماید ورود نور خورشید را کنترل می

اتاق پائینی جهت فعالیت های جانبی و انبار وسایل  3ونت خانواده کلبادی و اتاق طبقه فوقانی جهت سک 3قسمت است که 

 .شده است استفاده می ضروریغیر

آور  های باران ف نظر از راهروی ضلع غرب که برای حفاظت هر چه بیشتر بنا در مقابل بادردر نمای ساختمان ص 

 .ه استشد سازی رعایت تقریبا اصل قرینه. ساخته شده است ای مدیترانه

                         
  فضای اصلی مسكونی :5شكل                                                            

کدخدایان و رعایایی از امالک ، که برخی از مراجعین این خانه پیشکاران از آنجائی: محل مخصوص میهمان نامحرم

  شده  اند در نظر گرفته شده ستقل برای این افراد که عمدتا از محارم خانه محسوب نمیاند بخشی از خانه با حیاطی م مربوط بوده

 .باشد ورودی این حیاط مستقیما از هشتی راهرو شکل بنا می .است

                                                  
  وص میهمان نامحرممحل مخص :6شكل                                                     

باشد ساخته شده است این  ورودی سردابه در ضلع شمالی بنا و همراستا با باد شمالی که برای تهویه مناسب می :سردابه

فضا عالوه بر ایجاد محیطی خنک و مناسب جهت نگهداری مواد غذایی و در تهویه فضای زیرین بنا و کاهش رطوبت صعودی 

.اهمیت دارد  

                                         
 سردابهمحل  :7شكل                                                             
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 .اتاق های مربوط به خدمه در شمال قسمت اصلی خانه و در حیاط پسین قرار دارد :محل سكونت خدمه

                              
 محل سكونت خدمه :8شكل                                                        

ساختمان طباخ خانه در ضلع شرقی حیاط میانی قراردارد که دارای حوضی در وسط و مناسب برای شستشوی  :آشپزخانه

  .باشد ظروف می

                              
 آشپزخانه :9شكل                                                             

 .حمام در بخش غربی حیلط پیشین قرار دارد که دارای یک گرمخانه و یک رختکن است:حمام

                             
 حمام :11شكل                                                        

و است  همواره بیانگر اهمیت و شخصیت صاحبان خانه ،ا داردسردر ورودی با ارتفاع بیشتری که دیوار خارجی بن :ورودی

 .گیرد ی قرار میشتدر قسمت پشتی آن ه

                              
 ورودی :11شكل                                                    
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 تزئینات بنا 
  .گردد یم میدسته کلی چوبی و آجری تقس 2تزئینات بکار رفته در این بنا به 

باشد و عالوه بر افزایش سطح مقاوم در  این عناصر که عالوه بر ایجاد بنای زیبا دارای نقش سازهای نیز می :تزئینات چوبی

  .شده بام نیز موثرند برابر باران و حفاظت از دیوارها در سبک تر بودن وزن تمام

                                             
 سقف تزئینات چوبی :11شكل                                                    

ساختمان قرار دارند با کنترل نور وارده به بنا و همچنین کنترل  ها که در ضلع جنوبی این پنجره :های ارسی پنجره

 .باشند سیرکوالسیون و تهویه هوای داخل بنا موثر بوده و از دیدگاه هنری نیز حائز اهمیت می

                                      
 های ارسی پنجره :12شكل                                                       

 شمالی با توجه به وزش نسیم .باشند های بنا کمتر نمی ارسی از در ضلع شمالی بوده و از نظر زیبایی :درها و نورگیرها

کوب و پلورهای  همچنین پوشش تخته. ی در کاهش رطوبت اشباع محیط دارندرموث نقش .برای تهویه هوا مناسب است

 .افزاید در سقف طبقات نیز درخور توجه بوده و به زیبایی ساختمان می رفتهبکار

                        
 درها و نورگیرها :13شكل                                             

شود که در  نماهای تزئینی دیده می طاق امون حیاط پیشین به روی دیوارهای حیاط سلسله ای ازدر پیر :تزئینات آجری

این نقشها شامل آجرچینی خفته راسته و بند رومی و . قابی آجری نقشی متفاوت را در برگرفته است قسمت تحتحانی هر یک

شود که تاثیر زیادی در تهویه هوای  ده دیده میدیواری مشبک از آجرهایی که به شکل فخر مدین ساخته ش .باشد چلیپا می

  .داخلی دارد
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 در ورودی تزئینات آجری :14شكل                                          

 

 (نحوه سازمان دهی بنا)راهكار های ایجاد آسایش اقلیمی در خانه کلبادی
کوران هوا برای تعدیل  وجود ماه از این اوقات 4تا  2وجود دارد و در نیاز به سایه  از سال هما 6حدود روزها در این پهنه، 

نسبتاً  های تابستان پهنه دارایاین  .مطلوب است شبانه در هوای آزاد خوابی این ایام معتدل و ها شب. استضروری شرایط 

 [1]. های خرداد تا شهریور است گرم و مرطوب در ماه

 :زیر جهت ایجاد آسایش اقلیمی در این خانه اتخاذ شده استراهکارهای  

 تأمین سایه، از طریق گسترش بام ساختمان و کاشت درخت -

 برقراری کوران هوا در مجموعه، از طریق احداث بافت پراکنده  -

 ف بنابرقراری جریان هوا در اطراف و زیر ساختمان، از طریق ایجاد گربه رو در زیر و فضای باز در اطرا -

 ، به کمک ایوان یا تاالر احداث شده در اطراف بنا(در طول روز و شب)استفاده هم زمان از سایه و باد -

ای از مناطق در فصول سرد با باد رسد که در پارهمتر در سال نیز می میلی 2111در این پهنه، بارش باران زیاد بوده و تا 

 :ر مقابله با این پدیده راهکارهای اجرا شده به شرح زیر استمنظوبه. کندهمراه شده و تولید کج باران می

 (غالباً چهار شیب)تخلیه سریع آب باران، به کمک بام شیبدار  -

 کنترل باران توأم با باد، از طریق گسترش سطح بام در جبهه رو به باد غالب -

 طبقه 1های  زمین در خانه گاهی تا نزدیک سطح ،های بامکنترل کج باران، از طریق پایین آوردن لبه -

جریان باد با در این مواقع  ،ها باید ساختمان را گرم نمودماه شب 6حدود  ماه از سال روزها و 3تا  2در سردترین ایام، 

بادهای جهت وزش  .وجود دارد (باد همراه با سوز سرد)سوز باد  ماه شبها امکان وقوع 3 حدود احساس سرما همراه است و در

است که از  نسبتاً سرد های این منطقه دارای زمستانتوان نتیجه گرفت که  لذا می. غربی امتداد دارد شمال تا شمال ززمستانی ا

راهکارهای انتخاب شده در این پهنه به شرح . سازد می ضروری را ل گرماسازیاستفاده از وسا و یابدمی ادامه دی تا اسفند

 :باشدزیرمی

زمستانی، از طریق قراردادن زمستان نشین در طبقه همکف با سقف کوتاه و در و پنجره  تفکیک فضاهای تابستانی و  -

 محدود و تابستان نشین در طبقه اول با سقف بلندتر و به دو صورت فضای نیمه باز و فضای بسته با در و پنجره های متعدد 

در )در داخل یا مجاورت بخش زمستان نشین دورکردن فضاهای گرمازا از فضاهای تابستانی، از طریق قرار دادن مطبخ  -

 [14] (تابستان در فضای سرباز یا ایوان
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 :گیری نتیجه
 سنگین، ساختمانی مصالح از استفاده صورت در و اند شده بنا حرارتی ظرفیت حداقل با مصالحی با ها ساختمان بیشتر

 چون شود استفاده سبک ساختمانی مصالح از است بهتر مناطق این در. است شده حفظ ممکن میزان حداقل در ها آن ضخامت

 حدود تا سنگین ساختمانی مصالح این، بر عالوه و ندارد اهمیتی هیچ حرارت ذخیره است، کم هوا روزانه دمای نوسان که زمانی

 .دهند می کاهش است منطقه این در ضروریات از یکی که را کوران و تهویه تأثیر زیادی

 پوشش بعلت که بوده آورد بوم عموماً گیرد می قرار استفاده مورد سنتی ساختمانهای در خزر یدریا سواحل در که مصالحی

 و گردند می یافت وفور به هم که باشند می نباتی مصالح استفاده، مورد مصالح ترین عمده از یکی مناطق، این در گسترده نباتی

 احداث خشت و گل آجر، مانند بنایی مصالح با عمدتاً ها تمانساخ دیوارهای که است ذکر به الزم البته .باشند می ارزان هم

 .اند گشته

 آل ایده شیوه به پنجره تعبیه از نشان بگردد داخلی فضای یک در هوا بیشتر گردش باعث ها پنجره قرارگیری نحوه هرچه

 .یردپذ می صورت ساختمان طراحی نقطه در باد وزش سوی گرفتن نظر در با موضوع این البته و دارد

 و است باز و گسترده های پالن کلی طور به شود می استفاده طبیعی تهویه و کوران از مناطق، این های ساختمان تمام در

 در طبیعی تهویه ایجاد در باد وزش از استفاده حداکثر منظور به. دارد باریک و طویل هندسی شکل بیشتر ها آن کالبدی فرم

 بادهای که مناطقی در. است شده تعیین دریا های نسیم وزش جهت به توجه با ها مانساخت گیری قرار جهت ها، اتاق داخل

 [4] .است بسته کامالً ها ساختمان باد روبه های قسمت وزند می طوالنی و شدید

 بدین خورد می ها ساختمان به که تند رگبار با همراه گاهی و غرب و غرب شمال سمت از باد وزش سال باران پر فصول در

 .است رو روبه جدی مشکالت با همیشه ها پنجره بندی آب زیرا باشند می بسته کامال ها ساختمان غربی ضلع طرخا

 به نسبت اش سنگینی علت به رطوبت. )هوا رطوبت بودن باال و زمینی زیر های آب سطح بودن باال سبب به زمین زیر حذف

 (کند می فاسد زمین زیر در را چیز همه و کرده مشکل را تنفس و گردد می جمع زمین زیر در خشک هوای

 صورت به بنا گیری شکل و باشند می پراکنده و گسترده و باز های پالن دارای های ساختمان مرطوب هوای وجود علت به

 .باشد می گرا برون

 .است رایج اقلیم این های ساختمان در گسترده پی صورت به ازفندانسیون، ستفاده

 در باد از استفاده میزان نتیجه در و ساختمان بر باد فشار میزان کننده تعیین عوامل از یکی زمین سطح از ساختمان ارتفاع

 سایر به نسبت هستند خود اطراف های ساختمان و درختان از تر بلند که هایی ساختمان. است آن در طبیعی ی هتهوی ایجاد

 نه است بیشتر اطراف کوتاه ساختمانهای از ارتفاعشان که رتفعم های برج. دارند طبیعی تهویه برای بهتری شرایط ها ساختمان

 ولی دارند، ای عمده نقش نیز خود اطراف های ساختمان تهویه شرایط بهبود در بلکه، برخوردارند مناسبی تهویه شرایط از تنها

 از که اندیشید تدابیری باید دلیل همین به و دارند قرار بارندگی و شدید بادهای وزش معرض در زمستان در ها ساختمان این

 [1] .شود جلوگیری ها دیوار داخل به باران آب نفوذ

 حداقل از بیش ها پنجره اندازه افزایش: باشد می پراکنده و پایین تراکم با گسترده و باز حالت به روستایی و شهری بافت

 از استفاده با حتی. ندارد چندانی یتاهم شود، محافظت آفتاب تابش برابر در موثر طور به که حدی تا مشخص، اندازه

 .کرد ایجاد کوران ساختمان داخل در توان می گیرند، قرار مناسبی محل در باد وزش به توجه با که کوچکی های پنجره

 بسزایی تأثیر عصر هنگام داخلی هوای سازی خنک در بزرگ های پنجره باشد، نداشته وجود کوران ایجاد امکان اگر ولی

 روی بر سایه ایجاد شد، اشاره چنانچه ولی. دارد زیادی اهمیت ها پنجره این برای موثر های بان سایه ایجاد البته. داشت خواهند

 .است دشوار غربی یا شرقی دیوارهای در بویژه بزرگ های پنجره

 .است یابی دست قابل زیر شرط دو گرفتن نظر در با ساختمان در جهت بهترین: مناسب گیری جهت

 .گیرد قرار هوا معرض جهت در ساختمان سطح بیشترین*

 .شود می جذب زمستان در تابشی انرژی بیشترین* 
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 در. است سرزمین این در بومی شهرسازی و معماری گیری شکل اصلی عامل منطقه، زیاد نسبی رطوبت و مداوم باران

 به رطوبت نفوذهای مختلف طرق برابر در بتواند تا گیرد صورت دقیقی های راهکار با باید ساختمان احداث محیطی چنین

 .نماید مقاومت ساختمان

 

 مراجع
 پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی ـ اقلیم معتدل و مرطوب ـ استان های گیالن»کسمایی، مرتضی، [ 1]

 بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران(. 1385)قبادیان، وحید، [2]

 21، نشریه معماری و فرهنگ«زمین ومعماری مازندران»د، مهرانگیز، کلبادی نژا[3]

 اقلیم و معماری، اصفهان، نشر خاک(. 1382)کسمایی، مرتضی، [4]

 ، نشریه راه و ساختمان«(پایدار)تعامل معماری و انرژی های نو »قیاسوند، جواد، [5]

 23ی شماره طراحی مسکن امروزی و اصول معماری خانه های سنتی، مجله آباد[6]

 ، مجله هنرهای زیبا«ساخت خانه های شکیلی در گیالن»خاکپور، مژگان، [7]

 گرجی مهلبانی، یوسف، دانشور، کیمیا، تاثیر اقلیم بر شکل گیری عناصر معماری سنتی گیالن[8]

ظور تدوین فرآیند و بررسی معماری خانه های تاریخی و معاصز به من)حائری مازندرانی ، محمدرضا ، خانه فرهنگ طبیعت [ 9]

 1388معیارهای طراحی خانه ، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ، تهران ، 

، نشریه مسکن «ارزش های معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار»ارمغان، مریم، گرجی مهلبانی، یوسف، [11]

 126و روستا، شماره 

 1388داریوش ، بابک ، مبانی نظری معماری ،انتشارات علم و دانش ، تهران ،  .فاتح ، محمد [11]

  1388محمد کریم، آشنایی با معماری اسالمی ، چاپ چهاردهم ، انتشارات سروش دانش ، تهران ، , پیرنیا [12]

 ،33، نشریه معماری و فرهنگ، شماره «زمین ومعماری مازندران»کلبادی نژاد، مهرانگیز، [13]

 24، نشریه راه و ساختمان، شماره «تعامل معماری بومی مازندران و گردشگری»شاهرودی عباسعلی، رضایی بهرام، [14]
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