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چکیده  
ؽىُ ٌزفتٝ اعت ٚتٝ دِیُ اعتفادٜ اس عٛختٟای غیز ... خا٘ٝ ٞای عٙتی ایزاٖ تٝ خصٛؿ خا٘ٝ ٞای ؽٟز س٘جاٖ تا تٛجٝ وأُ تٝ تٕاْ عٛأُ الّیٕی ،فزٍٞٙی  ٚ اجتٕاعی ٚ

فغیّی ٚ ا٘زصی ٞای پان ٚ تجذیذ پذیز ٚ ٕٞیٙغٛر رؽذ ارٌا٘یه ٚ إٞیت تٝ عایت، در راعتای احتزاْ تٝ ٔحیظ سیغت عزاحی ؽذٜ ٚ تٝ عٙٛاٖ اٍِٛیی ٔٙاعة تزای 

. ٔعٕاری أزٚس ٔغزح اعت

الّیٓ ٔٙاعك وٛٞغتا٘ی ؽزایظ جٛی عزد داؽتٝ وٝ تزای رعیذٖ تٝ حذ آعایؼ س٘ذٌی، خٛاٜ ٘اخٛاٜ تایذ اس ا٘زصی  ٞای عٛختٟای فغیّی تزای ٌزٔایؼ در فصّٟای عزد 

عاَ اعتفادٜ وٙیٓ اس ایٗ رٚ عزاحی ٔعٕاری در ایٗ ٘ٛع ٔٙاعك حائش إٞیت تغیاری اعت وٝ تاؽٙاخت الّیٓ ٔٙغمٝ حاصُ ؽذٜ ٚ تٝ عزاحی ٔعٕاری تْٛ آٚر تا اعتفادٜ اس 

. ا٘زصی ٞای پان ٚٔصاِح تا ضزیة حزارتی سیاد ٔی ا٘جأذ وٝ در وُ عزاحی ٔعٕاری پایذار تایذ ٔذ٘ظز تاؽذ

 تأٔیٗ اٚ س٘ذٌی رادرٔحیظ ا٘غاٖ ٚآرأؼ آعایؼ وٝ ٚراٞىارٞایی ٚٔحیغی الّیٕی ٘ظز اس عٛأُ ایٗ اس یه ٞز ٘مؼ تزرعی تز ٘ٛؽتارٔؾتُٕ ایٗ عاختاروّی

 .اعت ؽذٜ ٔعٕاری ٞای ویفیت رفتٗ تیٗ اسٚ  ا٘غاٖ اعاعی ٘یاسٞای اس فزأٛؽی تغیاری تٝ ٔٙجز تشريٚ  وٛچه ؽٟزٞای در س٘ذٌی وٝ چزا .وٙذ،اعت

أیذ اعت وٝ ٔعٕاراٖ أزٚسی تجزتیات ٌذؽتٝ ٌإ٘اٖ در عزاحی ٔعٕاری ٕٞغاس تا الّیٓ ٔٙغمٝ س٘جاٖ  را عز ِٛحٝ وارٞای خٛد در عزاحی تٙاٞایؾاٖ لزار دادٜ  ٚؽاٞذ 

 .پیؾزفت ایزاٖ عشیشٔاٖ در حٛسٜ ٔعٕاری تاؽیٓ

٘تایج تحمیك ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ٔعٕاری عٙتی ؽٟز س٘جاٖ در . تٛصیفی تٛدٜ ٚ تز پایٝ ی ٔغاِعات ٔیذا٘ی ٔی تاؽذ– تٝ صٛرت تحّیّی روش تحقیق

ٕٞاٍٞٙی تا الّیٓ، ٔحیظ ، فزًٞٙ، ٚ آداب ٚرعْٛ اس چٙاٖ لذرتی تزخٛردار اعت وٝ ٔیتٛا٘یٓ تزای پیؾزفت ٔعٕار ٔعاصز در ایٗ ٔٙغمٝ تٝ تجزتیات 

 .  ٘یاوإ٘اٖ تىیٝ وٙیٓ 

 ایٗ اعت وٝ تزای حُ تحزاٟ٘ای ٔعٕاری ٔعاصز در ؽٟز س٘جاٖ تایذ تٝ ٚیضٌی ٞای ٔعٕاری تٛٔی اس آٖ جٟت وٝ تزخی رٚاتظ راه حل ارائه شده

اجتٕاعی ٚ التصادی تا ٔحیظ عثیعی ٚ ٕ٘ادٞای فزٍٞٙی تٝ عٛر ٔاٞزا٘ٝ ا٘عىاط ٔی یاتذ پزداختٝ ؽٛد سیزا ٔعٕاری تٛٔی در ایٗ ٔٙغمٝ ٘ٝ تٟٙا پاعخٍٛی 

 .٘یاسٞای ا٘غاٖ تٛدٜ ،تّىٝ درجٟت رؽذ ٚتعاِی آٖ ٘یش عُٕ ٔی وزدٜ اعت

 لٙاصش ٔمٕاسی، الّیٓ ػشد ٚوٛٞؼتا٘ی، ٔمٕاسی ٔماصش ، ؿٟش ص٘زاٖ  :واشه های كلیدی

 

هقدهه  - 1
ؿٙاخت لاتّیت ٞای الّیٕی دس ٔمٕاسی تٛٔی صٔیٙٝ ػاص اػتفادٜ اص تىٙیىٟای الّیٕی ٌزؿتٝ تا تٛرٝ تٝ تىِٙٛٛطی رذیذ ٔٙؽثك تا 

چٍٍٛ٘ی تشخٛسد تا ؼثیمت دسٔمٕاسی ٌزؿتٝ ٘ـاٖ غّثٝ ا٘ؼاٖ تش لٛأّی ٕٞچٖٛ ٘اػاصٌاسی الّیٕی ، .اصَٛ ٔمٕاسی پایذاس خٛاٞذ ؿذ

اصػٛی دیٍش تىٙیىٟای ؼشاحی الّیٕی وٝ تشٌشفتٝ اص ٔمیاسٞای آب ٚٞٛایی .وٕثٛد ا٘شطی دس سػیذٖ تٝ ؿشایػ آػایؾ دس ٔمٕاسی اػت

تٝ ایٗ دِیُ وٝ . ٔمٕاسی تٛٔی اػت داسای حذاوخش واسایی دسصٔاٖ خٛد تٛدٜ ٚتا حذ أىاٖ تااصَٛ ٔمٕاسی پایذاس داسای ٕٞپٛؿا٘ی اػت

ا٘ؼاٖ دسٌزؿتٝ ػاختٕاٖ ساتٝ ٌٛ٘ٝ ای تٙأیىشد وٝ ٘ٝ تٟٙا تیـتشیٗ ػاصٌاسی سا تا ؿشایػ آب ٚٞٛایی داؿتٝ تاؿذ، تّىٝ اص لٛأُ الّیٕی 

الّیٓ ٔٛسد تشسػی .ٔفیذ ٕٞچٖٛ تاتؾ آفتاب ، دٔای ٞٛا، سؼٛتت ،تاس٘ذٌی ٚتاد دسرٟت تأیٗ آػایؾ دسػاختٕاٖ اػتفادٜ ٔیٕٙٛد

   ٔی تاؿذ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد تشسػی ؿٟش ص٘زاٖدسٔماِٝ فٛق الّیٓ وٛٞؼتا٘ی

 

: تعریف هعواری بوهی- 2

تشخی ٘ٛیؼٙذٌاٖ ، تٝ ٔمٕاسی تٛٔی ، تٝ لٙٛاٖ ٔمٕاسی غیش فشٔاَ وٝ تٛػػ ٟٔارشاٖ ٚغیش تٛٔیاٖ ؼشاحی ٚػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٘ٝ 

چٝ دس آٔشیىا اصؽالح ٔمٕاسی ٔشدٔی سایذ اػت أا دسرایی دیٍش ، صفاتی اص رّٕٝ دٞاتی ٚسٚػتایی تٝ  اٌش[1].افشاد تٛٔی اؿاسٜ ٔی وٙذ

ؼٛس ٚػیمی تٝ واس تشدٜ ٔیـٛ٘ذ ٕٚٞچٙیٗ لٙٛاٖ ٔمٕاسی فمیش تش فشآٚسدٜ ٞای تی ا٘ذاصٜ غٙی اص ٘فش اسصؽ ا٘ؼا٘ی تش چؼة دِؼشد وٙٙذٜ 
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اص سایذ تشیٗ اصؽالح ٔٛسد اػتفادٜ ٔمٕاسی ػٙتی ٔی . (ٔذس٘یؼٓ)ایی ٔی ص٘ذ ٚتٟٙا ٔیتٛا٘ذ ٌٛاٞی تش التصادی ٚ٘ٝ ویفیت واس آٖ تاؿذ
 .[2].ایٗ لثاست تٝ ؼٛس ٚػیمی ؼیف ٌؼتشدٜ ای اص ػاختٕاٟ٘ای یادٚاسٜ ای ٚؼشاحی ؿذٜ تٛػػ ٔمٕاس لاتُ اػتفادٜ اػت. تاؿذ

حؼٗ فتحی اص ٘فشیٝ پشداصاٖ ٔمٕاسی تٛٔی دس تمشیف ایٗ ٘ٛق ٔمٕاسی آٖ سا خاف ٞش ّٔتی لٙٛاٖ وشدٜ اػت وٝ خؽٛغ ٚفشٟٔای 

ایٗ فشْ ٞا ٚلٙاصش ٚیظٜ ٔمٕاسی تٛٔی ٕٞاٍٞٙی تصٛیش ٔشدْ . دِخٛاٜ خٛیؾ سا تش اػاع صتاٖ، لادات ٚسػْٛ ٔحّی اؽ ٕ٘ایاٖ وشدٜ اػت

ایٗ ٔمٕاسی تش اسصؽ ٔؽّك فعایی وٝ اص اتتذایی تشیٗ اؿىاَ ٞٙذػی پذیذ ٔی آیذ ، تش تشویة تٙذی آصاد . [3].تا خٛاػتٝ ٞای ٔحیػ اػت

 .[2] .ٚاغّة تذٖٚ تماسٖ ٘یشٚی ٔتزّی دیٛاس ظخیٓ سلایت چـٓ ا٘ذاص ٚٔٙفشٜ ٞای پیشأٖٛ تاویذ داسد

 ؿٟشی وٝ دسیه ػشصٔیٗ ٌشد ٞٓ آٔذٜ ٚتا ٕٞاٍٞٙی ٞایی وٝ دس صٔیٙٝ ؿىُ ، –ٔمٕاسی تٛٔی ، یمٙی ٔزٕٛلٝ ٚاحذ ٞای ٔمٕاسی 

ٚ صٔیٙٝ حزٓ ٌزاسی یا واستشدی ،سً٘ آٔیضی ٚ آًٞٙ ػؽٛح پش ٚخاِی ٚ ٕٞچٙیٗ دس صٔیٙٝ ٔصاِح ٚ٘فاْ ٞای ػاختٕا٘ی دس آٟ٘ا پذیذاس 

اػت ، ایٗ ٕٞاٍٞٙی سا ٔیتٛاٖ ٔثتٙی تش پایٝ ٞای ٔمٕاسی تٛٔی تشای پاػخٍٛیی تٝ ٘یاصٞای ٔىا٘ی دا٘ؼت وٝ تا ا٘تخاب ٚ اػتفادٜ اص 

. [2]. ٔمشسات ٞش ػشصٔیٗ پذیذ آٔذٜ اػت

 

: تعریف  اقلین- 3

.        ٔزٕٛلٝ ایی ؿشایػ غاِة آب ٚٞٛایی سا الّیٓ ٔیٍٛیٙذ: الّیٓ 
ٔمٕٛال دس یه ٔٙؽمٝ  ی تضسي وٝ لٛأُ ؼثیمی ؿشایػ غاِة آب ٚٞٛایی تمشیثا یىؼا٘ی سا تٝ ٚرٛد ٔی آٚس٘ذ ، الّیٓ ٚاحذ ؿىُ 

 .لؼٕتی اص الّیٓ یه ػشصٔیٗ وٝ داسای ؿشایػ آب ٚٞٛایی دلیما یىؼاٖ اػت ساخشد الّیٓ ٔیٍٛیٙذ. ٔیٍیشد

 .لٛأُ رغشافیایی ٔا٘ٙذ وٜٛ ،دؿت ، دسیا ،سٚدخا٘ٝ ٚغیشٜ ٔٛرة ٔتفاٚت تٛدٖ ٘ٛاحی یه الّیٓ ٚ پذیذ آٔذٖ خشد الّیٓ ٞا ٔیـٛد

لٛأُ الّیٕی اصّی، وٝ ؿأُ تاتؾ آفتاب ، دٔای ٞٛا، . لٛأُ الّیٕی تشحؼة تاحیش ٌزاسی تشیه الّیٓ تٝ دٚ دػتٝ تمؼیٓ ٔیـٛد 

. [4]. وٝ ؿأُ استفاق اصػؽح دسیا ، فاصّٝ اص دسیا ٚلٛاسض رغشافیایی: ٚ لٛأُ الّیٕی فشلی .سؼٛتت ،تاس٘ذٌی ٚتاد ٔیـٛد

 

: ویصگیهای اقلین،هعواری وزندگی شهر زنجاى - 4
 ؿأُ سا وـٛس وُ دسصذ 1/43ٚ ٔشتك ویّٛٔتش 22164تشاتش اػتاٖ ٚػمت. اػت ٌشفتٝ لشاس ایشاٖ فالت غشب ؿٕاَ دس ص٘زاٖ اػتاٖ

 آٔاس٘أٝ تشاػاع ٚ .اػت ایشاٖ ٘ـیٗ آرستایزا٘ی ؿٟشٞای تضسٌتشیٗ اص ٚ ٘فش 1،015،734 آٔاس آخشیٗ اػاع تش اػتاٖ رٕمیّت .ؿٛد ٔی

 ٔحؼٛب رٕمیت ِحاؾ اص وـٛس ؿٟش تیؼتٕیٗ خٛسؿیذی، 1390ػاَ دس رٕمیت ٘فش 386،851 ص٘زاٖ داسای اػتا٘ذاسی ؿذٜ ٔٙتـش ٞای

 ؿٟشػتاٖ تٝ غشب اص ٚ ایزشٚد ٚ خذاتٙذٜ تٝ رٙٛب اص ٚ ػّؽا٘یٝ تٝ ٔـشق اص ٚ ٔیا٘ٝ ٚ خّخاَ ٚ ؼاسْ تٝ ؿٟشػتاٖ ؿٕاَ اص ص٘زاٖ .ؿٛد ٔی

 دِیُ  تٝ.سػذ ٔی 3318 تٝ داسد لشاس اػتاٖ ایٗ دس وٝ ػپٟؼاالس لّٝ استفاق .داسد استفاق ٔتش 1663دسیا ػؽح اص ٚ اػت ٔحذٚد ٘ـاٖ ٔاٜ

ٞٛای  ٚ آب .ٕ٘ٛد تثییٗ تٛاٖ ٔی سا اػتاٖ ٞٛای ٚ آب غشتی ٚ غشتی ؿٕاَ ٔشؼٛب رٛی رشیا٘ات تأحیشات ٚ ٘احیٝ ایٗ وٛٞؼتا٘ی ؿشایػ

 [5] تیـتشاػت اػتاٖ دسایٗ ػایشفصَٛ تٝ ٘ؼثت تٟاسٚصٔؼتاٖ دس ٔیضاٖ تاس٘ذٌی.ٔمتذَ تاتؼتا٘ی ٚ تشفی ػشدٚ تؼیاس تاصٔؼتا٘ی وٛٞؼتا٘ی

 سٚصا٘ٝ ٘ٛػاٖ اص ٌیشی آفتاب،تٟشٜ تاتؾ اص اػتفادٜ ٘ٛاحی،حذاوخش ایٗ دس ػاَ اص ای لٕذٜ تخؾ دس ٞٛا صیاد تؼیاس تشٚدت تٝ تٛرٝ تا

 .اػت ظشٚسی أشی ٔؼىٛ٘ی ٞای ٔحیػ دس صٔؼتا٘ی ػشد تاد اص ٚرٌّٛیشی دٔا،حفؿ حشاست

. اػت ؿذٜ ارشا ٚ ؼشاحی ؿذیذ ػشٔای تا ٔماتّٝ رٟت ٚ ٔٙؽمٝ الّیٓ اػاع تش ؿٟشی تافت ٔا٘ٙذ ٘یض تٙا فشْ: ػٙتی تٙاٞای فشْ

  زنجان استان ) : ۱ ( نقشه  
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 :تطابق هحیطی بافت های سنتی زنجاى با هعواری پایدار- 5

دس تافتٟای ػٙتی ٔیاٖ اتماد ٚلّٕىشدٞا ٚحتی ٔٙضِت ارتٕالی اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ اص آٟ٘ا تٙاػة ٚرٛد داؿتٝ ٚ فشْ فعاٞا ٔتاحش اص 

٘مؾ ٚلّٕىشد آٟ٘اػت ٚٞشٌض تیٍاٍ٘ی ٔیاٖ فعا ٚلّٕىشد تٝ چـٓ ٕ٘یخٛسد،دستافتٟای ػٙتی پیٛػتٍی ٚرٛد داؿتٝ وٝ ٘تیزٝ اتصاَ 

ٚچؼثٙذٌی ٚاحذٞا ی فعائی ٔختّف ؿٟشی اص دٚرٟت یا تمعا ػٝ رٟت تٝ یىذیٍش ٔی تاؿذ وٝ ایٗ اتصاَ تٟتشیٗ ؿشایػ الّیٕی سا 

. تافتٟای ػٙتی ایٗ ٔٙؽمٝ  دسٍٚ٘شا ٔیثاؿذ وٝ تشحؼة ٔمتعیات الّیٕی تا رٟاٖ تیٙی ٚفشًٞٙ رأمٝ ػاختٝ ؿذٜ اػت.ایزاد ٔیىٙذ

[6]. 

تافت ؿٟشٞای ػٙتی ایٗ ٔٙاؼك تا ػاختٕاٟ٘ای ٔتٕشوض ٚٔتزا٘غ ، تافتی یىپاسچٝ ٚتٟٓ فـشدٜ استثاغ تٍٙاتٍٙی ساتا یىذیٍش ٘ـاٖ 

دسایٗ ٘ٛق اصتافت ٞای ؿٟشی ٔیتٛاٖ ػؽٛح ػاختٕا٘ی وٝ دس ٔمشض ػشٔا لشاس داس٘ذ تٝ حذالُ سػیذٜ ٚایٗ أش آػایؾ تیـتش سا .ٔیذٞذ

. [4] اص ٔضایای ایٗ تافت ٞای ٔتشوٓ ٔیتٛاٖ تٝ ٔٛاسد صیش اؿاسٜ وشد. تشای ػاوٙیٗ ایٗ ؿٟشٞا تٝ اسٔغاٖ آٚسدٜ اػت 

ػِٟٛت حشوت ٚدػتشػی - 

أىاٖ ایزاد ؿشایػ آػایؾ الّیٕی  - 

واٞؾ تاحیش ؿذیذ تادٞای ػشد ٚٔضاحٓ - 

 .[6] ػِٟٛت ایزاد أٙیت دس ػؽح ؿٟش ٚ ٚرٛد ساٟٞای ٔختّف خشٚری دس دسٖٚ تافت- 

 

: (شهر زنجاى)اقلیوی هعواری سنتی هناطق كوهستانی  بررسی عناصر- 6
: نور

 تٝ تٙاٞا ایٗ ٚ اػت ٌشفتٝ ؿىُ ا٘شطی ؼثیمی ٔٙاتك تش تىیٝ تا ػاصٜ صٔیٙٝ دس چٝ ٚ ٔمٕاسی صٔیٙٝ دس چٝ ایشاٖ، ػٙتی ػاختٕاٟ٘ای

 تأٔیٗ ٞذف تا ٚ ؼثیمی تٟٛیٝ اص اػتفادٜ رٟت تاتؼتاٖ دس سا ػایٝ حذاوخش ٚ صٔؼتاٖ دس سا آفتاب ٘ٛس حذاوخش وٝ ا٘ذ ؼشاحی ؿذٜ ای ٌٛ٘ٝ

 . آٚسد فشاٞٓ ػاوٙیٗ آػایؾ

 تاتؼتاٖ فعاٞای ٘یاصٞای تفىیه ایشا٘ی خا٘ٝ دس ٔیثاؿذ ٔتفاٚت حیاغ ٔختّف رٟت ٞای دس ٘ٛسٌیش فعاٞای لٕك ایشا٘ی ٔؼاوٗ دس

 چٖٛ دیٍشی خشد لٙاصش .اػت ٔیىشدٜ ایفا سا ٟٕٔی ٘مؾ ػاَ فصَٛ ؼی دس ػاوٙیٗ ٘یاصٞای تا فعاٞا تؽثیك دس صٔؼتاٖ ٘ـیٗ ٚ ٘ـیٗ

 تاص تا .داؿتٟا٘ذ لٟذٜ تٝ ٕٞضٔاٖ ؼٛس تٝ سا داخّی فعاٞای تٝ ٘ٛسدٞیٚ  حیاغ تا استثاغ ٚ لثٛس أىاٖ ٔتٙٛلی چٖٛ لّٕىشدٞای پٙزشٜ، ٚ دس

 دس تٙٛق تا ٕٞچٙیٗ پٙزشٟٞا ایٗ .اػت خٛسدٜ ٌشٜ حیاغ تٝ ٌٛیی چٙا٘ىٝ ٔیـٛد، ٚصُ تٝ ایٛاٖ ٘ـیٗ ؿاٜ لٕالً اسػی پٙزشٟٞای وشدٖ

 .[9] .ٔیآٚس٘ذ تٛرٛد سا ٔتٙٛلی داخّی فعاٞای ٘ٛس، تاتؾ تغییش ٚ ؿثاٟ٘شٚص ٌشدؽ تا سٍ٘ی ؿیـٝ اص اػتفادٜ ٚ ٞٙذػی ٘مـٟای

 (2تصٛیشؿٕاسٜ (

 

                      
 

( 2تصٛیش ؿٕاسٜ ( ٘ٛس ٌیش ٞا دس خا٘ٝ ٞای ص٘زاٖ       
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:نورگیر ها  

 .٘ٛسٌیش ٞا یىی اص لٛأُ  تاحیش ٌزاس تش ؿشایػ دٔایی ٚ آػایؾ فعاٞای داخّی ٚػاوٙاٖ ٞؼتٙذ

 :ا٘ٛاق ٘ٛسٌیشٞا تٝ ؿشح صیش ٔی تاؿذ

 :پٙزشٜ-1

ٌـٛدٌی دس دیٛاس یه ػاختٕاٖ تشای ٚسٚد ٘ٛس ٚٞٛا،ٔمٕٛال ٔزٟض تٝ یه لاب وٝ ٍِٙٝ پٙزشٜ ٞای تاصؿٛی دس تشٌیش٘ذٜ تٍٙٝ ٞای 

 [11].ؿیـٝ دس آٖ لشاس داس٘ذ

 :٘ٛس ٌزس-2

 [12]ٚاػؽٝ ای تشای ٚسٚد ٘ٛس ٔا٘ٙذ یىی اص خا٘ٝ ٞای پٙزشٜ یا لاب ؿیـٝ خٛس پٙزشٜ 

 :اسػی-3

پٙزشٜ ٞای اسػی تٝ صٛست لٕٛدی تاص ٚتؼتٝ .پٙزشٜ ٞای چٛتی، ٔـثه،ٔٙمٛؽ ٚسٍ٘ی وٝ اص دٚسٜ ٌٛتیه ٚاسد تٕذٖ ایشاٖ ؿذ

. تمثاست دیٍش ایٗ پٙزشٜ ٞا تزای تاص ٚتؼتٝ ؿذٖ تٝ سٚؽ ٌـتٗ سٚی پاؿٙٝ تاال ٚپاییٗ ٔی سفتٙذ. ٔیـذ٘ذ ٚداسای تضئیٙات صیادی ٞؼتٙذ

 [13]ایٗ پٙزشٜ ٞا دس اؿىٛب وٛؿه ٞا ٚ پیـاٖ ٚ سٚاق ػاختٕاٟ٘ای ػشدػیشی واستشد تؼیاس داؿتٝ اػت

  : (تارٝ)پاچًٙ- 4

تٝ پٙزشٜ ٞای تغُ . ٘ٛسٌیشٞاٚ یا پٙزشٜ ٞایی وٝ تشای ٚسٚد ٘ٛس تٝ داخُ تٙا دس اؼشاف ٌٙثذ یا دس ػاق یا ػالٝ ی آٟ٘ا تمثیٝ ٔی ؿٛد
 [13]ایٛاٖ ٘یض پاچًٙ ٔی ٌٛیٙذ

 :آب

 ؿىُ دس سا ٘مؾ تشیٗ ٟٔٓ آؿىاس، ٚ پٟٙاٖ صٛست تٝ آب .اػت آب رّٕٝ اص ؼثیمی لٙاصش تا ا٘ؼاٖ استثاغ تشای ٔٙاػثی ٔىاٖ حیاغ

 دس .ٌیشد ٔی لشاس اػتفادٜ ٔٛسد دیٍشی حُ ساٜ ٌزسد، ٕ٘ی پاییٗ تؼیاس الٕاق اص لٙٛات سٚاٖ آب وٝ ٔٛالمی .داسد لٟذٜ تٝ ػٙتی تافت دٞی

 ٚ داؿتٝ تؼضا إٞیت ایشا٘ی خا٘ٝ حیاغ دس آتٕٙا ٚ حٛض .ؿٛد ٔی ـاٞش اصّی حیاغ صحٗ ٔشوض دس ٚ ٌیشد ٔی آؿىاس صٛست آب حاِت ایٗ

 .داسد

 ٌاٜ ٔتٙٛق، تؼیاس فشْ ٚ ؿىُ ٘فش اص ػٙتی ٞای حیاغ حٛظٟای .اػت حٛض ٚ آب ٚرٛد ٞا، حیاغ دٞٙذٜ تـىیُ ٟٔٓ لٙاصش اص یىی

 تٝ وشد٘ذ ٔی احذاث خا٘ٝ فعای اصّی ٔحٛسٞای اص یىی دس سا حٛض غاِثأ .ا٘ذ تٛدٜ ؿىُ ٔؼتؽیُ اغّة ٚ ظّمی دٚاصدٜ ، ظّمی ؿؾ

 ایشاٖ ػٙتی ٞای خا٘ٝ دس ٔشوضی ٚرٛدحیاغ ٚ اػت خا٘ٝ لّة ٚ ٔشوض حیاغ .ٌیشد لشاس ٔٙضَ فعای ؼَٛ أتذاد دس حٛض ؼَٛ وٝ ؼٛسی

( 3تصٛیشؿٕاسٜ( .[10] .اػت  دسٍٚ٘شایی اص ٕ٘ٛدی

 
 

              ٚرٛد حٛض دس خا٘ٝ ای دس ٔحّٝ صیٙثیٝ 3   ٚرٛد حٛض دسخا٘ٝ داٚدی        تصٛیش ؿٕاسٜ
: هشتی  

 ٔٙفٛس اص ٞـتی،تخـی اػت وٝ اص فعاٞای داخّی خا٘ٝ تیشٖٚ آٔذٜ ٚ تٟٙا رایی اػت ":دس تمشیف ٞـتی پیش٘یا چٙیٗ ٌفتٝ اػت 

ایٗ فعا تا ساٞشٚٞای پیچ دس پیچ دس ٔیاٖ حیاغ ٞای ا٘ذسٚ٘ی ٚتیشٚ٘ی ٔا٘ك دیذ افشاد غشیثٝ تٝ داخُ حشیٓ . وٝ تا تیشٖٚ خا٘ٝ استثاغ داسد

تصٛیش  ( .[10] ."ایزاد ٔىج،تمؼیٓ فعاییٛفعایی رٟت ا٘تفاس اص لّٕىشدٞای راِة ایٗ لٙصش ٔیثاؿذ.ٔمذع خا٘ٛادٜ ٔی ؿذٜ اػت
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 ٚسٚدی اص پغ ص٘زاٖ ٞای خا٘ٝ تیـتش دس. تشاػاع تمشیف فٛق ، ٞـتی تٝ لٙٛاٖ یه فیّتش اص ٘ٛق تصشی واستشد داؿتٝ اػت

 رٙثٝ صشفا ، تاتٛرٝ تٝ فشْ ػادٜ ػشدسٚ تی پیشایٍی  تٙاٞا ص٘زاٖ ٞای خا٘ٝ دس ٞـتی ؿٛیٓ فعای ٔی ٞـتی فعای داخُ

 4تصٛیش ؿٕاس.ؿذٜ اػت ؼشاحی ٔی ػادٜ ٚ وٛچه ظّمی چٟاس فعای یه ؿىُ داؿتٝ ٚ تٝ لّٕىشدی

 4تصٛیش ؿٕاسٜ

: حیاط هركسی 

اص آ٘زایی وٝ تیـتش فماِیت ٞای سٚصا٘ٝ تٝ لّت ػشدی ٞٛا دس داخُ اتاق ٞا صٛست ٔی ٌیشد ِزا اتماد حیاغ ٞا دس ؿٟش ص٘زاٖ لذس 

. حیاغ دسایٗ ٔٙؽمٝ تٝ صٛست دسٖٚ ٌشا تٛدٜ ٚ تشای سػیذٖ تٝ حیاغ  اتتذا تایذ اص داال٘ی لثٛس ٔیـذ. وٛچه تش اص الّیٓ ٌشْ ٔی تاؿذ

( 5تصٛیش ؿٕاسٜ)

 

 5           حیاغ ٔشوضی دس خا٘ٝ داٚدی            تصٛیش ؿٕاسٜ

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 وجود هشتی یا داالن در

 خانه های زنجان
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: ایواى

ػاختٕاٟ٘ا دس ایٗ الّیٓ داسای ایٛاٖ ا٘ذ ِٚی لٕك آٟ٘ا ٘ؼثت تٝ ایٛاٖ ٞای ٔٙاؼك رٙٛتی وـٛس وٕتش اػت ٚ واس تشد ٘ـیٕٗ ٘ذاسدٚ 

دس ؿٟش ص٘زاٖ ٘یض اوخش خا٘ٝ ٞا داسا یایٛاٖ تٛدٜ ٚایٗ ایٛاٟ٘ا تاالتش اص ػؽح .صشفا رٟت حفؿ ٚسٚدی ٞای تٙا اص تشف ٚتاساٖ اػتفادٜ ٔیـٛد

ایٗ ایٛاٟ٘ا تاسیه ٚ وـیذٜ ٚداسای . حیاغ لشاس ٌشفتٝ ٚواستشد ٘ـیٕٗ ٘ذاسد ٚصشفا تٝ لٙٛاٖ فعای پیؾ ٚسٚدی اتاق ٞای خا٘ٝ واستشد داسد

( 6ٚ7تصٛیش ؿٕاسٜ).ػتٟٛ٘ای تضییٙی ٔی تاؿٙذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اػمذی دس خا٘ٝ ایٛاٖ ٚرٛد- 6 ؿٕاسٜ تصٛیش                                      ظیایی خا٘ٝ ؿٕاِی دس ٕ٘ای ایٛاٖ ٚرٛد - 7 ؿٕاسٜ تصٛیش

: هصالح در هناطق كوهستانی زنجاى - 7

دس ٔمٕاسی تٛٔی ایٗ ٔٙاؼك تٝ لّت اػتفادٜ اص ٔصاِحی تْٛ آٚسد وٝ اص ٚیظٌیٟای لٕذٜ ٔمٕاسی ایشا٘یؼت ؿاخصٝ پایذاس ٔصاِح 

ٔٛسد اػتفادٜ دساتٙیٝ تٛٔی سٚػتایی دس ٔٙؽمٝ ص٘زاٖ  ٔا٘ٙذ ػایش حٛصٜ ٞای الّیٕی اصٔصاِح . ٕٞاًٞٙ تا ٔحیػ ، تٝ ٚظٛح ٔـٟٛداػت

ٚپٛؿؾ ػمف ٚتاْ اصتیشٞای چٛتی ٚواٍُٞ ٔی  (چٛب، ٔالت واٍُٞ، خـت ٚآرش)تذ٘ٝ ایٗ ایٙیٝ اص ػًٙ . ٔٛرٛد دسآٖ الّیٓ اػت

اص ػًٙ ٚٔصاِح .ایٗ ٔصاِح اصـشفیت ٚٔماٚٔت حشاستی خٛتی تشخٛسداس ا٘ذ تا تتٛا٘ٙذ ٌشٔای تٙا سا دس فعای داخّی آٖ حفؿ ٕ٘ایٙذ.تاؿذ

ٔماْٚ ٚػٍٙیٗ تشای پی ػاصی تٙا اػتفادٜ ٔی ؿٛد ٚدس تشخی ٘ماغ وشػی چیٙی تا ٔصاِح ػٍٙیٗ رٟت رٌّٛیشی اص سؼٛتت تٝ واس 

ٞشچٙذ اتٙیٝ ی ایٗ ٔٙاؼك ، تٝ ؼٛس وّی تش سٚی صٔیٗ تٙا ٔی ؿٛ٘ذ دس ایٗ ٔٙؽمٝ ػاختٕاٟ٘ای ػٍٙی ، ػیٕای ٔٛصٖٚ ٕٚٞاًٞٙ . ٔیشٚد

ػًٙ وٝ تٝ ٚفٛس دس ایٗ ٔٙؽمٝ وٛٞؼتا٘ی ٚرٛد داسدٚتٝ صٛست الؿٝ یا لٛاسٜ دس دیٛاسٞای لؽٛس ػاختٕاٟ٘ا تٝ .تٝ وُ تافت ؿٟشدادٜ اػت

دیٛاسٞای خـتی ٘یض دس ایٗ ٔٙاؼك یافت .دس ایٗ ٔٙؽمٝ تاْ ػاختٕاٟ٘ا ٔؼؽح ٚتا تیش چٛتی ٚواٍّٞی پٛؿیذٜ ؿذٜ اػت. واس ٔی سٚد

 .[8]. خـت لایك ٔٙاػثی تشای رّٛ ٌیشی اص ػشٔا ٌٚشٔا ٔیثاؿذ ، دٔا سا دس خٛد حفؿ وشدٜ ٚوٕتش لثٛس ٔی دٞذ. فشاٚاٖ ٔی ٌشدد

: خاک 

لٕذٜ ٔصاِحی وٝ دس ػاختٕاٖ خا٘ٝ ٞای ٔٙؽمٝ ص٘زاٖ اػتفادٜ ٔیـٛد تٝ دِیُ ٚفٛس خان ٔٙاػة ،ٌُ ،خـت ٚ آرش اػت وٝ اصآٟ٘ا 

ایٗ ٔصاِح داسای ٔماٚٔت حشاستی ٚ ـشفیت ٌشٔایی تاال ٚرزب ٌشٔای . تشای ػاخت دیٛاسٞای ظخیٓ ٚتضسي ػاختٕاٟ٘ا اػتفادٜ ٔی ؿٛد

تذیٗ ٔمٙی وٝ دس ٔٙاؼك ػشد تارزب تاتؾ خٛسؿیذ تالج افضایؾ دٔای  داخّی ؿذٜ ٚٔا٘ك .خٛسؿیذ اص ؼشیك ػؽٛح خاسریـاٖ ٞؼتٙذ

. خشٚد ٌشٔای داخُ تٙا تٝ خاسد ٔیـٛد

: گل
ٔخّٛؼی اص آب ٚ خان  ٚرسات وٛچه واٜ اػت وٝ تشای ػاخت دیٛاس ٞای واٜ ٌّی دس خا٘ٝ ٞای ػٙتی ص٘زاٖ اػتفادٜ ٔی ؿذٜ 

ظشیة پاییٗ ٞذایت ٚا٘تـاس ٌشٔای خـت ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ ٔصاِح دس ٔمایؼٝ تا آرش پختٝ ؿذٜ یا تتٗ لایك حشاستی تٟتشی تٝ . اػت 

. ؿٕاس ٔی آیذ

: خشت 

ایٗ تشویة دس لاِثٟای چٟاس ٌٛؽ . خـت ٔخّٛؼی اص خان ٚ آب ،ٚ واٜ تشای افضایؾ ػختی ٚ رّٛ ٌیشی اص ؿىؼتٝ ؿذٖ، ٔیثاؿذ 

چٛتی ؿىُ لشاسٌشفتٝ ٚ ػپغ تش سٚی صٔیٗ صاف ٚخـه چیذٜ ٔی ؿٛد تا پغ اص چٙذ سٚص دس ٔماتُ ٌشٔای آفتاب خـه ؿٛد اص ایٗ 

.  خـت ٞا تشای ػاخت دیٛاسٞای ظخیٓ دس ٔٙاؼك ػشد تٝ خصٛف ص٘زاٖ اػتفادٜ ٔی ؿذٜ اػت 
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: آجر
اص آرش تشای ػاختٝ دیٛاس ٞای ظخیٓ ٚوف ػاصی اػتفادٜ ٔی .آرش ٕٞاٖ خـت پختٝ ؿذٜ ٔی تاؿذ ٚ اتماد اٖ وٛچىتش ٔی تاؿذ

( 8تصٛیش ؿٕاسٜ).ؿٛد

  

              
 8تصٛیش ؿٕاسٜ. اػتفادٜ اص خـت ٚ آرش تشای ػاخت دیٛاسٞای رحیٓ دس خا٘ٝ داٚدی

 

:   چوب

ٚ اوخش ػمف خا٘ٝ ٞای . دس ٔٙاؼك ػشد ٚوٛٞؼتا٘ی تٝ دِیُ ٚفٛس دس ختاٖ اص چٛب تشای ػمف ٞای ػاختٕاٟ٘ا اػتفادٜ ٔی ؿذ

 (9تصٛیش ؿٕاسٜ ).لذیٕی ایٗ ٔٙؽمٝ تیش پٛؽ ٔی تاؿٙذ

 

                           
 9ارشای ػمف تیش چٛب دس خا٘ٝ داٚدی   تصٛیش ؿٕاسٜ  

 

: عدم تطابق بافت های هدرى شهرهای هناطق كوهستانی با هعواری سنتی- 8

دس ٌزؿتٝ ٔصاِح تش اػاع ـشفیت حشاستی خٛد ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔیٍشفتٙذ دس حاِی وٝ أشٚص تی تٛرٟی تٝ ٔصاِح ٔٙاػة چٝ دس 

ػاخت اتٙیٝ چٝ دس تضئیٗ آٖ تٝ ٚظٛح لاتُ سٚیت ٔی تاؿذ ٚ تثمیت اص ٔذ حتی دس ٔٛاسدی وٝ ٔحیػ ٘أٙاػة ایزاد وٙذ رایض تٝ ٘فش ٔی 

آػفاِت ٚدیٛاسٞائی وٓ ظخأت ٕ٘ای ٘أٙاػة حتی تا پٙزشٜ ٞا ٚتاصؿٛٞای فشاٚاٖ ٚ تضسي  سػذ ػمف ٞای ٔؼؽح تا پٛؿؾ لیش ٌٚٛ٘ی ٚ

تمشیط خیاتاٟ٘ا تذٖٚ تٛرٝ تٝ .ٕٞٝ تالج تٛػمٝ ی ٔىاٟ٘ای ٘أٙاػة دس ػؽح ؿٟش ٔا ٔیـٛ٘ذ ٚ فعاٞای تاص ٚخاِی دسٖٚ ؿٟشی ٕٞٝ ٚ

. [6] .ٚیظٌی ٞای ٔحیؽی لذْ ٚرٛد سیتٕی ٔٙاػة دس استفاق ػاختٕاٟ٘ا سٚص تٝ سٚص چٟشٜ ٘أٙاػة تشی تٝ ٚرٛد ٔی آٚسد
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دیٍش ٔزٕٛلٝ ٞای ٔؼىٛ٘ی دس تشاتش لٙاصش ٘أؼالذ ٔحیؽی ٔماْٚ ػاختٝ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ ٚ ٘ٛسٌیشٞا ٚپٙزشٜ ٞا ٘ٝ تٟٙا تش اػاع لشف 
ٚالتمادادت رأمٝ ػاختٝ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ تّىٝ ٔٙؽثك تش ٔحیػ ٘یض ػاختٝ ٕ٘ی ؿٛد صیشا دسػاخت پٙزشٜ ٞای لذیٕی وٕاَ دلت ٚتٛرٝ تٝ 

ٔحیػ ٔمؽٛف ٔیٍشدیذ، دس حاِی وٝ پٙزشٜ ٞای تضسي ٚػشتاػشی أشٚص  لأُ ٟٔٓ دس ا٘تماَ ػشٔا ٔی تاؿذٚتشخالف ٔؼاوٗ ػٙتی وٝ 

تٝ ػٕت دسٖٚ تاص ٔیـٛ٘ذ ٚدس ٚالك اصآػیة تادٞای ٘أٙاػة حفؿ ٔیـٛ٘ذ ایٗ پٙزشٜ ٞا سٚتٝ خیاتاٟ٘ای لشیط تاص ؿذٜ ٚدس ٔمشض 

. [6] .تادٞای ٘أٙاػة ٚٞٛای آِٛدٜ لشاسٔیٍیش٘ذ

تشخالف تافت ٞای ػٙتی ، تافت ٞای ٔذسٖ تٙاػثی تا ؿشایػ ٔحیؽی ٘ذاؿتٝ ٚتمشیثا تذٖٚ اتىا تٝ ػیؼتٓ ٞای تٟٛیٝ ٔؽثٛق ٚصشف 

دسٔیاٖ ایٗ لٙاصش ٔماتش تیؾ اص ٞشتخؾ دیٍشی ٘ـاٖ دٞٙذٜ لذْ تؽاتك .ا٘شطی فشاٚاٖ لادس تٝ ایزاد ٔحیػ ٔٙاػة صیؼت ٕ٘ی تاؿٙذ

. [6] .تافت ٔذسٖ  ٚتٝ ٚیظٜ ٔماتش ٔذسٖ تا ٔحیػ ٔی تاؿٙذ
 

: نتیجه گیری - 9
 غیش ٞای ػٛخت اص اػتفادٜ دِیُ تٝ ٚ ٌشفتٝ ؿىُ ... ارتٕالی ٚ فشٍٞٙی ، الّیٕی لٛأُ تٕاْ تٝ وأُ تٛرٝ تا ایشاٖ ػٙتی ٞای خا٘ٝ

 تٝ ٚ ؿذٜ ؼشاحی صیؼت ٔحیػ تٝ احتشاْ ساػتای دس ، ػایت تٝ إٞیت ٚ اسٌا٘یه سؿذ ؼٛس ٕٞیٗ ٚ پزیش تزذیذ ٚ پان ٞای ٚا٘شطی فؼیّی

 .اػت ٔؽشح أشٚص ٔمٕاسی تشای ٔٙاػة لٙٛاٖ اٍِٛیی

تشسػی لٙاصش ٔمٕاسی تٛٔی ٔیتٛا٘ذ دس تٝ سٚص وشدٖ تزشتیات ٌزؿتٝ ٚاػتفادٜ اصآٖ دس ٔمٕاسی أشٚص ٚ اػتفادٜ وشدٖ اص ا٘شطی ٞای 

پان ٔخُ ا٘شطی خٛسؿیذ،تاد،تاساٖ،دیٛاسٞا ٚتاْ ٞای ػثض ٚغیشٜ تا تٛرٝ تٝ أىا٘ات ٚ٘یاص ٞای أشٚصی ٔٛحش ٚالك ؿٛد ٌٚأی ٟٔٓ دس صشفٝ 

رٛیی ٔصشف ا٘شطی ٚوٕه تٝ ٔحیػ صیؼت تاؿذ چشا وٝ اصَٛ ٔمٕاسی تٛٔی دس ایٗ ٔٙؽمٝ تش اصَٛ ٔمٕاسی پایذاس ٔٙؽثك ٚاحشات ٔخشب 

تؼیاسوٕی تشٔحیػ صیؼت داؿتٝ اػت ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٔمٕاسی اص ا٘شطی ٞای ؼثیمی ٔا٘ٙذ تٟشٜ ٌیشی اص ا٘شطی خٛسؿیذی تشای ٌشْ 

وشدٖ خا٘ٝ ٞا ٚیا اػتفاد اص ا٘ثاؿتٝ ؿذٖ تشف تشسٚی تأٟا تشای ایزاد لایك حشاستی دس رٟت سػیذٖ تٝ ػؽح آػایؾ دس ػاختٕاٖ 

. اػتفادٜ ؿذٜ اػت

تا ؿٙاخت خصٛصیات تٛٔی ٚاسصؿی ٚػٙتی دس ؿٟش ص٘زاٖ  ٔیتٛاٖ ٔمٕاسی ٘ضدیه تٝ اسصؿٟای دیٙی ٚارتٕالی ٔٙؽمٝ ای ؼشاحی 

. وشد وٝ ػاختٕاٟ٘ا یه فعای رذایی اص ٘ٛق ص٘ذٌی ٔشدْ ایٗ ٔٙؽمٝ ٘ثاؿٙذ

 دسرٝ تٝ ػٕت 15غشتی ػاختٕاٖ تا چشخؾ – رٟت ٌیشی ؿشلی تاساٜ حُ اسئٝ ؿذٜ ایٗ اػت وٝ ؼشاحی تٙاٞا دس ایٗ ٔٙؽمٝ 

ٚ دس ؼشاحی ػاختٕاٟ٘ای ٔٙؽمٝ ػشد ٚوٛٞؼتا٘ی تٝ . رٙٛب ؿشلی ، ؼشاحی تٙاٞا دس چٙذ ؼثمٝ ٚ ایزاد فعاٞایی دس صیش صٔیٗ تاؿذ

خصٛف ؿٟشص٘زاٖ ػمی تشآٖ تاؿذ وٝ ٕٞاٖ اصَٛ وّی دس ٔمٕاسی تٛٔی وٝ دسرٟت حذاوخش اػتفادٜ اص ا٘شطی حاصُ اص تاتؾ آفتاب ، 

تٟشٜ ٌیشی اص ٘ٛػاٖ سٚصا٘ٝ دٔا ، حمؿ حشاست ٚ رٌّٛیشی اص ٚسٚد تاد ػشد صٔؼتا٘ی اػت دس ٘فش ٌشفتٝ ؿٛد ٚ اص حزٕٟای فـشدٜ ٚٔتشاوٓ 

ٚایزاد پشٚخاِی ٞای سٚی ٕ٘ا ٚ اص ٕ٘اٞایی تاسً٘ تیشٜ ٚٔصاِح تا ـشیة حشاستی تاال اػتفادٜ ؿٛد ٚ ٘یض اص ا٘شطیٟای پان دس تذ٘ٝ ٞا ٚػمفٟا 

ٚ وفٟا حذاوخش تٟشٜ ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ دس ٘تیزٝ  تٝ أیذ سٚصی وٝ دس ؼشاحی ٔمٕاسی ٍ٘اٜ لٕیمی تٝ ٚیظٌیٟای ٔحیؽی ٚؿشایػ رٛی ٔٙاؼك 

  .ٔختّف ؿٛد
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