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  چکیده
ت. عدم با نگاهی به تاریخچه ساختمان سازي در طی تاریخ درخواهیم یافت که انسان همواره در تالش براي ایجاد شرایط آسایش بوده اس

 آگاهی بین اقلیم و معماري ساختمان باعث اتالف انرژي زیاد شده است. در این میان با توجه به اینکه کشور ایران، کشوري بیابانی و نیمه
بیابانی به شمار می رود، تامین آسایش دمایی در فضاهاي زندگی به عنوان اهداف اصلی معماري همساز با اقلیم و ایجاد شرایط آسایش به 
شمار می رود. تابش مستقیم آفتاب بر جداره هاي شفاف ساختمان عالوه بر خاصیت گرمایش طبیعی موجب گرم شدن بیش از حد 
فضاهاي داخلی ساختمان شد و به همین دلیل کنترل تابش مستقیم آفتاب بر جداره هاي خارجی ساختمان اهمیت ویژه اي دارد و باتوجه 

در این مقاله سعی شده است با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و میدانی و روش هاي توصیفی تحلیلی به پایداري معماري سنتی ایران، 
 هاي مورد استفاده در معماري سنتی ایران و بررسی عملکرد هر کدام در ایجاد سایه در بنا پرداخته شود.  سایبانبه معرفی انواع 

 
 لیم گرم و خشک، معماري سنتی ایران، اقسایبان هاي کلیدي:واژه

 
 مقدمه  -1

شناخت توانایی ها و پتانسیل هاي محیطی با توجه به محدودیت هاي موجود و بالقوه نقش مهمی در برنامه ریزي 
محیطی ایفا می نماید. موضوع اقلیم معماري یکی از موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوایی بر مسکن 

تجربیات معماري بومی در پهنه جهان و به ویژه ایران، تاییدي بر اندیشه فرم زایی مالحظات  و فضاي زندگی انسان است.
 .]1[اقلیمی در معماري است 

از آنجاکه هدف اصلی ساخت بناهاي مسکونی، براي ساکنان است لذا به منظور ایجاد این آسایش محیطی در همچنین 
شتن یا به حداقل رساندن هزینه الزم براي حفظ شرایط مطلوب و آسایش بناهاي مسکونی، این معماري سعی بر ثابت نگاه دا

در فضاي داخل بنا و تحت کنترل درآوردن شرایط نامطلوب اقلیمی دارد. در زمستان (یا در مواقع سرد) اهداف این معماري 
حرارت خورشیدي مانند پرتوي عبارتند از: مقاومت در مقابل اتالف و خروج حرارت به بیرون از ساختمان و جذب هرچه بیشتر 

آفتابی که از پنجره هاي جنوبی می تابد. در تابستان (یا فصل گرما) این هدفها بعکس می شوند، یعنی مقاومت در برابر حرارت 
تابشی خورشید با ایجاد سایه و اتالف هرچه بیشتر حرارت داخل ساختمان، مورد نظر می باشد. موارد ذکر شدهتا حد زیادي 

 .]2[فه جویی در مصرف انرژي هاي غیر طبیعی گردید موجب صر
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 گونه شناسی اقلیمی ایران -2
درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز فالت مرتفعی به شمار  40تا  25ایران در میان 

به عوارض طبیعی و تاثیر دریاها اقلیم ایران به می رود که داراي دو حوزه بزرگ آب (دریاي خزر و خلیج فارس) است. با توجه 
 چهار دسته کلی تقسیم می شود:

 اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریاي خزر) .1

 اقلیم سرد (کوهستان غربی) .2

 اقلیم گرم و خشک (فالت مرکزي) .3

 .]3[اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)  .4
 

 ارگانه ایرانعناصر اقلیمی به کار رفته در مناطق چه -2-1

اقلیم یکی از تاثیرگذارترین عوامل در ساخت بناهاي بومی در ایران می باشد. این بناها به منظور فراهم آوردن فضایی 
آسوده و حفاظت شده در برابر شرایط نامطلوب محیط بیرون، اقلیم، عناصر اقلیمی و استفاده بهینه از آن ها را مد نظر قرار داده 

 که در یک نگاه کلی این ویژگی در اقلیم هاي چهارگانه ایران قابل مشاهده است.  است،  به گونه ایی
 

 عناصر اقلیمی در چهار اقلیم :1 جدول

اقلیم گرم و  اصول

 خشک

اقلیم گرم و  اقلیم معتدل اقلیم سرد

 مرطوب

ظرفیت حرارتی  نوع مصالح
 زیاد

ظرفیت و مقاومت  
 حرارتی زیاد

 ی کمظرفیت حرارت ظرفیت حرارتی کم

 گسترده گسترده فشرده فشرده نوع پالن

 مسطح شیبدار مسطح تاق گنبد نوع بام

جنوب تا جنوب  جهت قرارگیري
 شرقی

جنوب شرقی تا 
 جنوب غربی

جنوب تا جنوب  شرق تا غرب
 شرقی

نحوه ارتباط بنا 

 با زمین

روي پایه چوبی یا  روي زمین روي زمین
 کرسی چینی

 روي زمین

سطح و تعداد 

 هپنجر

 متوسط زیاد کم کم

میزان استفاده از 

 تهویه طبیعی

 کم تا زیاد زیاد کم کم

 پراکنده پراکنده متراکم متراکم بافت مجموعه

 روشن آزاد تیره روشن رنگ خارجی

 
به عنوان نمونه خانه هاي بومی اقلیم گرم و خشک به صورت حیاط مرکزي و در جهت استفاده بهینه از انرژي هاي 

باشد. در این خانه ها زندگی معطوف به فضاي درونی شده که نسبت به محیط بیرون، شرایط مناسبتري دارد. ایجاد طبیعی می 
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حیاط مرکزي در وسط ساختمان و تعبیه حوض آب و احداث باغچه، باعث افزایش رطوبت در فضاي زیستی شده و دیوارهاي 
ل اصوات مانند یک خازن حرارتی، نوسان درجه حرارت در طی خشتی و آجري حیاط با ضخامت نسبتاً زیاد، عالوه بر کنتر

شبانه روز را کاهش می دهند. همچنین جهت گیري و فرم مناسب، ارتباط با طبیعت و ... از جمله فنون به کاررفته در این خانه 
موارد  .]4[فراهم ساخته است ها است و سرانجام ابداع عناصري مانند  بام، ایوان و ... اقلیمی کوچک و قابل زیست براي انسان 

 زیر از جمله عوامل اقلیمی مورد استفاده در این خانه هاست:
 درونگرایی •

 حیاط مرکزي •

 ارتباط با طبیعت :گیاه، آب، نور و ... •

 جهتگیري مناسب بنا •

 فرم بنا •

 استفاده از مصالح مناسب •

 عایق کاري •

 استفاده از بادگیر •
 ایجاد زیرزمین و ایوان •
 یزان کمتعبیه بازشو به م •
 استفاده از دیوارهاي نسبتا قطور •
 خانه هاي چهار فصل •
 تعبیه کف بناها پایین تر از سطح معابر •

 استفاده از سایبان •

 

 سایبان -2
هستند  آفتاب تابش کنترل بنا در اساسی عناصر از و قراردارند ها پنجره روي آمدگیهایی هستندکه بر سایبان ها پیش

ر روي پنجره ها یا دیوارهاي شیشه اي، مانع تابش مستقیم آفتاب به سطح شیشه می شود و در . در در واقع ایجاد سایه ب]5[
 نتیجه، حرارت ایجاد شده ناشی از تابش آفتاب در فضاي پشت شیشه به شدت کاهش می یابد. 

 
 کاربرد سایبان -1-2

و ایجاد شرایط آسایش ساکنین استفاده از سایبان یک روش متداول براي صرفه جویی در مصرف انرژي در ساختمان 
سایبان ها ممکن است اثرات گوناگونی از قبیل: کاهش و یا حذف تابش نور نامطلوب آفتاب، حفاظت در برابر نورهاي  .]6[است 

مزاحم و خیره کننده، کنترل منظره ي طبیعی و حفاظت از در و پنجره در برابر آب باران را در بر دارد. از طرفی نیز می تواند 
 .]7[ر الگوهاي حرکت درونی هوا تاثیرگذار باشد ب

در واقع با استفاده از سایبان می توان اقدامات موثر و مطلوبی را جهت جلوگیري از تابش آفتاب به عمل آورد. به طور 
مانع از درصد سایه مورد نیاز) نباید  80طبیعی استفاده از سایبان ضمن ممانعت از ورود تابش در فصول گرم (حداقل تامین 

درصد سایه مورد نیاز،  80ورود نور خورشید به داخل ساختمان در فصول سرد گردد. سایبان موثر عالوه بر تامین حداقل 
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همچنین کنترل، هدایت، انتشار و انعکاس امواج باید موجب جلوگیري از چشم زدگی حاصل از منابع خارجی و داخلی گردد، به 
 .]8[دچار اختالل نگردد  گونه ایی که تهویه و نور روز نیز

 
 انواع سایبان -2-2

همانگونه که ذکر شد سایبان ها ممکن است اثرات گوناگونی داشته باشند. اهمیت این اثرات به موقعیت و نوع سایبان 
 بستگی دارد. براي مثال در یک منزل مسکونی ممکن است نفوذ تابش مستقیم آفتاب به داخل در فصل زمستان مورد نیاز و در
فصل تابستان غیر ضروري باشد. ولی در یک کالس درس ممکن است تابش مستقیم آفتاب به داخل در تمام فصل ها ناراحت 

 کننده باشد.
در مناطق سرد هدف اصلی این است که تا حد ممکن از تابش مستقیم نور و گرماي طبیعی آفتاب به داخل استفاده شود. 

ش مستقیم آفتاب به داخل جلوگیري کرد. در مناطق معتدل هر دو مساله را باید در نظر در مناطق گرم تا حد ممکن باید از تاب
رتو مستقیم خورشید به داخل را با توجه به فصل هاي مختلف پگرفت و سایبان ها را به نحوي انتخاب کرد که بتوان ورود 

 ها باتوجه به عملکردشان به دو دسته اصلی  سایبانبنابراین،  کنترل نمود. 
 هاي طبیعی سایبان -الف        

 هاي مصنوعی ثابت و متحرك تقسیم می شوند. سایبان -ب         
 
 سایبان طبیعی -1-2-2

درختان و گیاهان می توانند به عنوان سایبان هاي طبیعی عمل نمایند و متناسب با اقلیم و فصل سایه مناسب ایجاد 
دت نور حاصل از تابش آفتاب و تاثیرگذاري مستقیم درشرایط گرمایی کنند. استفاده از آن ها نقش بسزایی در کاهش ش

درختان در دو دسته خزان ژذیر و . ]8[درجه خنک تر از دماي آسمان است  15ساختمان دارد.دماي سایه درختان حدود 
ارون و اقاقیا همیشه سبز تقسیم می شوند که در جبهه هاي جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب از درختان خزان ژذیر همچون ن

و گیاهان رونده مثل درخت مو و پیچک می توان به عنوان سایبان استفاده نمود و در جبهه هاي غرب، شمال غرب و شمال 
شرق از درختان همیشه سبزي چون سرو و کاج استفاده نمود. با ریزش برگ درختان خزان پذیر در فصل زمستان تابش 

 و با رویش مجدد آن ها در فصل تابستان نور خورشید امکان ورود به بنا را نمی یابد. مستقیم آفتاب می تواند وارد بنا گردد
سایه هاي کشیده و طوالنی می سازند که می توانند به طور  ،از طرفی درختان همیشه سبز در ساعات صبح و عصر

 موثري دیوارها را بپوشانند و ازطرفی میزان باد در ساختمان را نیز کاهش می دهند.
 

 سایبان مصنوعی -2-2-2
 هاي مصنوعی به دو دسته کلی  سایبانکلیه 

 ثابت  هاي سایبان -الف
 متحركهاي سایبان  -ب

 داخلی یا خارجی استفاده گردد. سایباندسته بندي می شوند که باتوجه به موارد استفاده ممکن است به صورت 
 

 ایرانهاي مورد استفاده در معماري سنتی  سایبانمعرفی انواع  -3-2
 هاي طبیعی  سایبان -1-3-2 

 استفاده از گیاه و درختان-1-3-1-2   
ودرختان در معماري سنتی ایران عالوه بر افزایش رطوبت نسبی و ایجاد برودت از طریق تبخیر آب، باعث وجود گیاهان 

آفتاب استفاده می شود. به طور ایجاد سایه در تابستان می شود که بدین منظور از درختان همیشه سبز بري جلوگیري از تابش 
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کلی در جبهه هاي جنوب، جنوب شرقی و غربی استفاده از درختان خزان پذیر مانند نارون و اقاقیا و گیاهان رونده مثل درخت 
 مو و پیچک استفاده می شود و با ریزش برگ در فصل زمستان مشکل تابش خورشید حل می شود.

 
 هاي مصنوعی سایبان -2-3-2
 هاي متحرك سایبان-1-2-3-2  

 استفاده از پرده -1-1-2-3-2     
داخلی به شمار می روند که در معماري سنتی استفاده می شده است که  سایبانپرده ها و آویزها از جمله سیستم هاي 

از پارچه بوده و بیشتر به عنوان زیبایی و تزیین استفاده می شود. جنس پرده ها معموال  سایبانالبته امروزه کمتر به عنوان 
است که عالوه بر جلوگیري از ورود آفتاب سوزان به داخل بنا به عنوان تنظیم کننده روشنایی نیز استفاده می شده است. رنگ 

 پرده ها سعی می شده است تا از رنگ هاي روشن باشد تا اکثر تشعشعات خورشید به سمت بیرون انعکا داده شود.
 

 راستفاده از حصی -2-1-2-3-2    
بیشتر در نماي بیرونی پنجره استفاده می شده است که معموال به صورت آفتابگیر غلتکی عمل کرده و  سایباناز این نوع 

جلوي پنجره باز می شده است. یکی از مزیت هاي این آفتاب گیر این بوده است که زمانی که نیمه باز است و کل سطح پنجره 
وبی را در کل فضاي اتاق به وجود می آورد، از ورود نور شدید و مستقیم خورشید که را نمی پوشاند، ضمن اینکه روشنایی مطل

 باعث آزار چشم می شود جلوگیري می کند.
 
 هاي ثابت سایبان -2-2-3-2  

 عمودي سایباناستفاده از تابش بند به عنوان  -1-2-2-3-2     
تقیم آفتاب در جلوي اتاق ها قرار می گرفته است که تابش بند تیغه هاي نازکی می باشد که جهت جلوگیري از تابش مس

 عرض این تابش بند بر اساس زاویه آفتاب و عمق نور مورد نیاز محاسبه و ساخته می شده است.
 

 استفاده از ایوان -2-2-2-3-2     
یم در معماري ایرانی معروف ترین فضاي سرپوشیده ایوان نام دارد. ایوان فضایی است با ایجاد سایه و امکان ارتباط مستق

 .]4[ که از ملزومات معماري به حساب می آمده است
هدف از احداث ایوان ها ایجاد فضایی پرسایه است که باتوجه به عمق و ارتفاع هاي مختلف می تواند متناوبا جهت 

بیش از حد به داخل بنا  گرمایش در فصل گرم و سرد استفاده گردد و همچنین مانع از ورود نورهاي مزاحم و آفتابسرمایش و 
 .]9[ شود

 
 افقی سایباناستفاده از شیرسر به عنوان  -3-2-2-3-2

 این عناصر کاربردار می رفتند. به کها که به موازات بام خانههستندبا تزیینات ظریف و زیبا  سایباننوعی شیر سر ها 
سر پناهی در حیاط براي مواقع بارش باران و برف و به منظور ایجاد جلوگیري از نور آزار دهنده آفتاب و ایجاد سایه، عالوه بر 

  بوده است.در برابر باران و برف  حفاظت از نماي ساختمان 
 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 قابی شکل سایباننوان چوبی و گچی پنجره به ع استفاده از گره هاي -4-2-2-3-2
گره بندي هاي چوبی و گچی در ساختمان هاي سنتی ایران را می توان نوعی از سایه اندازهاي قابی شکل به صورت 

هاي متخلخل با سایه اندازي بر شیشه عالوه بر پخش یکنواخت نور  سایبانترکیبی از عناصر افقی و قائم در نظر گرفت.این 
 .]9[ ار بصري می شوندسبب کاهش میزان خیرگی و آز

 
 گیرينتیجه -3

امروزه استفاده مناسب از عناصر معماري بومی در طراحی نقش بسیار سازنده اي در ایجاد فضاي معماري خواهند نمود 
 هر چند که این عناصر بیشتر در گذشته استفاده می شدند.

ونه هاي شاخص معماري سایه ساز در معماري ضرورت ایجاد سایه در دو سوم تا سه چهارم از ایام سال موجب ایجاد نم
هاي مناسب با محیط  سایبانبومی مناطق گرمسیر شده است. همچنین از عوامل موثر در طراحی همساز با اقلیم ایجاد 

هاي استفاده شده در معماري بومی پرداخته شد و باتوجه به  سایبانپیرامون می باشد. لذا در این تحقیق به بررسی انواع 
 ها رسیده شد. سایبانرد هر عنصر به نتایج زیر بر اساس کاربرد عملک

 
 : انواع سایبان مورد استفاده در معماري بومی2جدول

 
 راهکار

 
 دیاگرام

 
 نمونه اجرایی کاربردي سایباننوع 

 
 
 
 بندتابش 

  
 
 
 عمودي سایبان

 
 
 
 
 

 شیر سر

  
 
 
 افقی سایبان

 
 
 

 حصیر

 

 
 

 متحرك خارجی سایبان
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 راهکار

 
 دیاگرام

 
 نمونه اجرایی کاربردي سایباننوع 

 
 
 
 

 ایوان

  
 
 
 افقی سایبان

 
 
 

 درختان

 

 
 
 عمودي سایبان

 
 
 
 

 پرده
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 متحرك داخلی سایبان

 

 
 

گره بندي 
چوبی و 

 گچی پنجره
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 قابی شکل سایبان
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