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  كیدهچ
، كه ابداعي مهم در معماري بومي تلقي مي شود. اين عنصر كه با رويكرد استايوان از عناصر تاريخي معماري ايران 

اقليمي طراحي گرديده است، به عنوان يك سيستم تهويه اي شناخته شده است و تهويه مطبوع را با بهره گيري از انرژي 

 بروجرد انجام گرفته و شهر  سرد و خشك با هدف بررسي ايوان در ميان اقليم تجديد پذير باد فراهم مي آورد. اين تحقيق 

به عنوان شهر مطالعه موردي برگزيده شده است. ايوان ها در اين شهر با فرم هاي متفاوتي ديده شده اند و اين تحقيق 

هنه بندي اقليمي خرد نشان مي دهد كه ويژگي هاي شكلي آنها نقش مهمي در عملكردشان ايفا مي كند. بر اساس پ

مساحت نسبت به ،اقليم هاي منطقه شناسايي شده و رابطه معيارهاي جهت گيري نسبت به باد و ابعاد و تناسبات ايوان 

كل و مصالح و ابعاد و جاي گيري پنجره در ايوان و رابطه فضاي باز و بسته در خانه ها جمع آوري شده است. در اين 

اين  دربپردازد.بروجرد  تهويه طبيعي با تكيه بر ساختار ايوان در معماري خانه هاي شهر مقاله سعي شده است به بررسي

و با تكيه بر ساختار معماري اين بناها به اهميت اين  گرفته شده است مورد بررسي قرار  مصريپژوهش معماري خانه 

 مي پردازد. بروجردفضاها در معماري سنتي 

 

 بروجرد، تهويه طبيعي، باد، خانه هاي شكسرد و خايوان،  کلیدی: های واژه

 

 

  مقدمه
با توجه به اینكه  -که دامنه های غربی رشته کوه های مرکزی ایران را شامل می شود –کوهستانهای غربی 

دمای هوا در گرمترین ماه سال در آن بیش از  ده درجه سانتی گراد و میانگین حداقل دمای هوا در سردترین ماه 

فی سه درجه سانتی گراد است، از جمله مناطق سردسیر محسوب می گردد؛ سلسله کوه های سال کمتر از من

غربی همچون سدی مانع از نفوذ هوای مرطوب مدیترانه ای به داخل فالت ایران می شود و رطوبت هوا را در دامنه 

 های خود نگه می دارد.

اعتدال آنها در فصل زمستان است، مقدار و  از ویژگی های این اقلیم گرمای شدید دره ها در فصل تابستان و

 شدت تابش آفتاب در این منطقه در فصل تابستان زیاد و در فصل زمستان بسیار کم است.

زمستان ها طوالنی و سرد و سخت بودو چندین ماه ار سال زمین پوشیده از برف و یخ است،سرما از اوایل 

پیش ادامه پیدا می کند؛ به طور کلی در این منطقه فصل بهار آذرماه شروع می شود و تا آخر فروردین ماه کم و 

 [1].کوتاه است و زمستان و تابستان را از هم جدا می کند
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 تهویه طبیعی
استفاده از تهویه طبیعی یا انتخاب مصالح ساختمانی مناسب، امكان کنترل طبیعی هوای داخلی ساختمانی را 

گام عصر و شب ، تهویه طبیعی مورد نیاز است؛ بنابراین طرح فراهم می سازد؛ برای خنک سازی ساختمان هن

 ساختمانی در این مناطق باید به گونه ای باشد که در آن ساختمان بتوان تهویه طبیعی ایجاد کرد.

به علت سرمای شدید و رطوبت  کم هوا -که فصل بحرانی مناطق سردسیر است–ولی در ما های سرد زمستان 

ه داخل ساختمان را به حداقل میزان ممكن رساند؛ زیرا با استفاده از تهویه طبیعی نمی باید ورود هوای خارج ب

توان از ایجاد تعریق جلوگیری کرد ؛ چون ورود بدون کنترل هوای خارج به داخل ساختمان باعث به جریان افتادن 

رد شده ، رطوبت هوای هوای سرد و ناراحت کننده )سوز( می گردد، هم چنین به علت کم بودن رطوبت هوای وا

داخلی نیز کاهش می یابد ؛در نتیجه برای جلوگیری از ایجاد تعریق باید رطوبت ایجاد شده در داخل بدون دمای 

 هوای سرد از ساختمان خارج گردد.)البته جلوگیری از ایجاد در سطح شیشه پنجره ها تقریبا غیر ممكن است(

ن تعریق ها اندیشید ، تنها وظیفه تهویه طبیعی این مناطق در از این رو باید تدبیری جهت رفع حاصل از ای

 [2] .زمستان ،تعویض هوای داخلی ساختمان به میزانی است که از ایجاد بوی بد جلوگیری کند

 موقعیت شهرستان بروجرد در تقسیم بندی اقلیم ایران
فته است ویژگی های این چون شهرستان بروجرد در تقسیمات اقلیمی در منطقه سرد و کوهستانی قرار گر

 اقلیم به طور عمده عبات است از:

 سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان 

 اختالف شدید درجه هوا بین دمای شب و روز 

 بارش سنگین برف 

 رطوبت کم هوا 

 بــاد
ارندگی می باد های مهم شهرستان بروجرد شامل باد های )غربی(،)شمالی( ،)سام یا سموم( است ، که موجب ب

 شود و جریان باد معموال در زمستان بیشتر است.

 باد های غربی : که رطوبت نسبی اقیانوس اطلس و مدیترانه را منتقل می کند و موجب بارندگی می گردد.

 باد های شمالی : در فصل تابستان می وزند و در اعتدال آب و هوا و کاهش گرمای آن مؤثر است.

 [3] ر فصل تابستان می وزند و هوا را بسیار گرم و غیر قابل تحمل می سازند.باد های سام یا سموم : د

 تعریف و مفهوم نمادین ایوان:
ایوان در فرهنگ عمید به معنی صفه ، پیشگاه اتاق ، قسمتی از ساختمان که جلوی آن باز و بدون پنجره باشد 

 ، اصل این کلمه فارسی می باشد.

ایوان از مهم ترین فضا های معماری ایرانی است و در بیشتر خانه های سنتی به چشم می خورد ، به لحاظ فرم 

، ابعاد و جایگاه متنوع است و عملكرد های زیادی دارد ، فضا های زیادی مترادف ایوان است ، به عنوان مثال نوع 

ا ستون های متعدد در جلو ارتفاعی برابر سقف و بدون سقف ان را بهار خواب می گویند ، گونه دیگری از آن ب

 عرضی کم ، رواق نام دارد ، رواق نیز از سه سو بسته و از یک سو باز است.

ایوان که معموال از یک طاق آهنگ تشكیل می شود ، از سه طرف بسته و از یک طرف باز است ، ایوان ها به 

ی که برای جریان یافتن هوا باز هستند در تابستان از صورت فضا های ورودی و خروجی ساخته می شود و در حال
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تابش آفتاب به داخل بنا جلوگیری می کند ، در زمستان که زاویه تابش خورشید عوض می شود ، به صورت یک 

سایبان عمل کرده و از ورود باران و برف به داخل بنا جلوگیری می کند. از سوی دیگر به بنا برجستگی و شكوه می 

 بخشد.

 کتاب حس وحدت درباره مفهوم رواق و ایوان آمده است : در
مفهوم ایوان و رواق در سراسر تاریخ اسالم متضمن تلویحات ژرفی بوده است ، ایوان نمایشگر امكانات تعیین 

یا فضای انتقالی بین عوامل زمینی و زمانی است. از دیدگاه مابعد الطبیعی ،  "طریقت  "و تحدید فضاست و همانا 

 [5] ن خود مقام نفس می تواند به شمار آید که میان باغ یا حیاط در حد روح و اتاق در حد جسم سیر کند.ایوا

 اهمیت ایوان در معماری خانه :
در معماری ایرانی وجود نظم و ترتیب و توالی بیانگر این است که ورود به هر فضای جدید با مقدمات مناسب 

بین فضای باز و بسته است که از لحاظ فضایی باعث ننوع و پیوستگی درون آن فضا همراه است و ایوان واسطه ای 

و بیرون می گردد ، به طور کلی وجود ایوان از نظر اقلیمی اهمیت به سزایی دارد که در اندازه ، فرم و حتی تزئینات 

 آن تاثیر گذاشته است.

وجود آمدن فضایی مثل ایوان آسایش موارد بیان شده بیانگر گویای این مطلب است که هدف معماران از به 

 [6] کاربران و ایجاد مطلوبیت در فضا بوده است.

 اصول کلی و عمده ای در معماری بومی این مناطق رعایت شده که عبارت اند از :
 استفاده از پالن های متراکم و فشرده  

 به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش 

 رفیت و عایق حرارتی خوباستفاده از مصالحی با ض 

حداقل رساندن میزان تعویض هوای داخلی و تهویه طبیعی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و  

 خروج حرارت داخلی به خارج از ساختمان

 [7]انتخاب بام های مسطح جهت نگهداری برف روی بام 

 

 مرکزی حیاط با گرا درون های ساختمان
جبهه ی شمالی آن یک ایوان محصور قرار دارد که از طریق پلكان وارد آن می شویم  در پالن طبقه اول ، در

که قسمت شمالی به  یک نشمین گاه راه پیدا می کند  و از قسمت شرقی و غربی به اتاق های سه دری راه پیدا می 

 کند.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

جبهه ي شمالي خانه ي مصري: 1شكل   

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اتاق های واقع در شده استرتادور این حیاط چیده دارای حیاط مرکزی بوده و سایر قسمت ها دو این بنا  

اتاق اصلی نشیمن خانه نیز در این سمت حیاط واقع شده است  است. سمت شمال حیاط بزرگتر از سایر قسمت ها

جبهه جنوبی ساختمان به دلیل کوتاه و  .تا از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان استفاده کنند

 یا انباری عنوان به تابستان کمتر به کار گرفته می شود . لذا اتاق های جنوبی و اتاق های شرقی معتدل بودن فصل

 . ی بهداشتی کاربرد دارندها سرویس یا خدمه اتاق همچون خدماتی فضاهای

که به علت خنكی هوای آن ، در تابستان  استزمستان نشین  ،خانه زیر زمینی با سقف کوتاه در پائیناین 

  . كونت و آسایش ساکنان خانه به کار می رودبرای س

 ها اتاق داخل در مره روز های فعالیت اکثر لذا است سرد بسیار یا سرد سال مواقع اغلب در هوا که جایی آن از

 . گیرد می صورت

 

 

 
 

                                             

 

 

 

 

 
:پالن طبقه همكف2شكل  

:پالن طبقه همکف3شکل  
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 باغچه سوار بتوان را نهرها و ها جوی در جاری آب تا است ور پیاده از تر پایین یک متر ها ساختمان حیاط کف

 نیز ساختمان درون حرارت حفظ باعث سطح اختالف این طرفی از. نمود زیرزمین در واقع انبار آب یا و حیاط در

 .شود می

 

 
 

 

 نتیجه گیری:
بسته و یک طرف باز  در خانه مصری ها در جبهه ی شمال یک ایوان قرار دارد،که فضای تقسیم آن از سه طرف

است ؛ کوران طبیعی از شمال و جنوب در جریان است و از طریق پنجره های شمال  و جنوب که در راستای هم 

 قرار دارد، در گردش است. 

ایوان از نظر شكلی مستطیل،که از سه طرف بسته و از یک طرف باز هستند.ایوان در جایگاهی قرار گرفته 

تاق میسر است که همان خود باعث تبادل حرارت از درون به بیرون و از بیرون به درون است که اتصال آن به چند ا

 را ایجاد می کند.

با توجه به توضیحات کالبد خانه های قدیمی خود به صورت طبیعی پذیرای کوران های طبیعی هوا هستند که 

 باعث تهویه ی طبیعی هوا می شوند.
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