
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

گیري عناصر معماري بومی شمال بازشناسی مفهومی توسعه پایدار در شکل
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  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم -دکتري عمران -2

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم -دکتري معماري -3
  

  چکیده
هاي آینده در برآوردن نیازهایشان، بهبود و ارتقا سطح زندگی براي همه و حفظ و اداره تأمین توان نسلتوسعه پایدار با هدف 

 میالدي و اجالس 1987تحت عنوان آیندة مشترك ما در سال  »برانتلند«بعد از گزارش کمیسیون ها بهتر اکوسیستم
هاي مختلفب براي توسعه پایدار مطرح شده است اما در تعابیر و دیدگاه .گردید میالدي مطرح 1992در سال »ریودوژینورو«

عبارتی در هماهنگی و  شناسی استوار باشد بهمحیطی، توسعه تنها زمانی پایدار است که بر شالوده اصول بومانداز زیست چشم
  .سو باشدزیست منطقه شکل گرفته و همتناسب با محیط خود بوده و بر اساس خصوصیات فرهنگی، اقلیمی و محیط

گردیده  بیانو به روش تحلیلی توصیفی  شکل گرفتههاي میدانی اي و برداشتکتابخانه با استفاده از مطالعاتپژوهش حاضر 
هاي رایگان و با هدف مندي از انرژيباشد که در جهت بهرهمعماري بومی شمال کشور می ازي شناسایی عناصردر پی و است 

دهد که معماري بومی شمال کشور، تحت تأثیر اصله نشان میحنتایج . اندبه وجود آمدهخلق شرایط آسایش در داخل بناها 
که به طوري ؛پذیر شکل گرفته استح بومی تجزیهگیري از عناصر مفید اقلیمی و با استفاده از مصالاقلیم و در جهت بهره

هاي مندي از تابشراستا با فرم طبیعت و به جهت ایجاد کوران براي فرار از رطوبت و بهرهگیري و استقرار مناسب بنا همجهت
اري بومی معم ،توسعه پایدار هايشاخصبا توجه به توان میبه عبارت دیگر . مناسب آفتاب در زمستان شکل گرفته است

  .راستا با اهداف و اصول توسعه پایدار دانستشمال ایران را هم
  

  پایدار، معماري بومی، شمال ایرانتوسعه، پایداري، توسعه :کلمات کلیدي
 



 

  مقدمه -1
 اقتصادي، موضوعات اجتماعی، رشد، در حال محیطی مشکالت مابین جهانی، پیوندهاي از آگاهی رشد حاصل پایدار، توسعه

 هم به را اقتصادي و اجتماعی موضوعات محیطی، که به شدت .باشدمی بشر براي سالم یک آینده درباره هانگرانی و نابرابري و فقر
بخشی در رویکرد مفاهیم دانست که در توان استمرارمفهوم توسعه پایدار را می (Hopwood, et al, 2005: 38).دهد می پیوند

ی سعی دارد تا ضمن گسترش بهبود سطوح اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی همراه با التفات به حقوق بستر منابع مالی، طبیعی و انسان
  ).14 :1390پورمختار، ( آید الت اجتماعی براي باشندگان، هدف توسعه پایدار به حساب میدآیندگان و ع

ساکنان و معماران اي تجربه چندین صدساله برگرفته از دانش بومی وکه اند خلق نموده راشرایطی ایرانیان در بناهاي بومی خود 
هاي مختلف از سردوکوهستانی تا گرم و خشک و از معتدل و مرطوب تا گرم و مرطوب در جهت رفاه و که در اقلیماست بومی 

 منازلها و ها، شواداناتها، قنانبارها، ساباطها، آبمانند بادگیرمعماري  عناصربناها و با نگاهی به  .اندبناها به وجود آورده درآسایش 
نام  »توسعه پایدار«این بناها را که امروزه به دهنده و اندیشه شکل ، فرهنگ، احترامتوان علممی مسکونی در معماري بومی ایران

یم، به اقلاما  در مقابل علم و درایت معماري بومی امروزه شاهد رونق معماري مدرنی هستیم که بدون توجه  .گرفته است درك کرد
اي ایجاد آسایش و فراهم شدن امکان زندگی در آنها شکل گرفته و بر... زیست و محیطحفظ طبیعت و احترام به ، مداريبومی

و به خطر انداختن نیازهاي نسل زیست تخریب محیط ،پذیرهاي فسیلی پایانگیري از سوختهاي فراوان و بهرهنیازمند صرف هزینه
  .باشدا اندیشه توسعه پایدار می، که در تضاد بهستیمآینده 

- برداري از انرژيساله و گاهی صدساله پیشینیان، جهت بهرهي چندین ده؛ بر اساس تفکر و تجربهبناهاي شمال ایرانمعماري بومی 
زیست شکل گرفته است؛ از طرف دیگر با هاي مفید آفتاب، باد و دیگر عناصر اقلیمی و با کمترین تعرض به طبیعت و محیط

گیري از گیري و استقرار مناسب و بهرههاي فسیلی، براي مهیا نمودن شرایط آسایش ساکنان و با جهتکمترین استفاده از سوخت
اند؛ اما آنچه امروزه و با آن همراه بوده آن را رعایت نموده» پایداري«ي تر از بیان مسئلهها پیشمصالح محلی و تجدیدپذیر، سال

ها نه تنها اصالت که این نوع معماريبه طوري. باشد، میاین منطقه از کشورتغییر و دگردیسی در معماري شاهد آن هستیم روند 
با طبیعت نیز در تضاد بوده و براي گرمایش و سرمایش و حفظ آسایش در  ،اندرا پذیرفته وارداتیخود را از داده و معماري بیگانه و 

  . باشندفسیلی میها گیري از سوختداخل بنا نیازمند بهره
اند و بدین منظور نگارندگان با هدف بررسی عناصري از معماري بناهاي بومی مسکونی شمال کشور که تحت تأثیر اقلیم شکل گرفته

و اند پژوهش زیر را گردآوري نموده اندخلق شدهطبیعت  به تعرض ا کمتریندر جهت ایجاد شرایط آسایش در داخل بنا و ب
برداري در طراحی را جهت بهرهرعایت شده است این منطقه از کشور بومی در معماري که هاي توسعه پایدار شاخص تا درصددند

  .بناهاي مسکونی جدید مورد استفاده قرار دهند
  
  ادبیات موضوع -2

 خود اوج به تیصنع انقالب از پس وابستگی این. است بوده وابسته طبیعت در موجود منابع به دوران تمامی طی همواره بشر زندگی
 منابع اتمام خطر. شد انسان جانب از فسیلی هايسوخت و ناپذیرتجدید هايانرژي طبیعی، منابع رویهبی مصرف به منجر و رسید

 گیريشکل باعثغیره  و هوا آلودگی اوزون، الیه شدن سوراخ زمین، گرماي جمله از فراوان محیطی زیست التضمع و تجدیدناپذیر
هاي مختلف و تفکرات افراد با دیدگاهو سبب گردید  )15 :1393رضایی و وثیق، ( شد محیطیزیست پایداري جهت در هاییجنبش

اند و محیطی و توسعه دانستهگروهی آن را عرصه پیوند اندیشه حفاظت زیست بپردازند و» توسعه پایدار«متفاوت به تعریف مفهوم 
آمیز با اي مکمل و نه رقابتر آن رشد و توسعه اقتصادي، محیط و جامعه انسانی رابطهاند که داي را پایدار دانستهگروهی، توسعه

  ).44: 1376بارو، (یکدیگر داشته باشند 
هاي انسانی در قالب بررسی اسناد گاهبررسی مفهوم توسعه پایدار در معماري و سکونت« با عنواناي در مقالهآقایان برزگري و طالب 

نوشته » اي و کوهستانی در توسعه پایدار روستاهاي غرب مازندراننقش مساکن سنتی روستاهاي کوهپایه« هايمقالهو در  ،»جهانی
- شناختی با استفاده از شاخص جاي پاي بومبررسی پایداري منابع بوم« ونژاد، هشجین و سرکار خانم حسینآقاي دکتر موالیی

زاده اشاره نوشته آقاي دکتر محمد نقی» مبانی فرهنگی معماري پایدار ایرانی« مقالهفرشاد یا آقایان سرایی و زارعینوشته » شناسی



 

ها شناسی به بیان ویژگیاي سعی در تعریف اصالح توسعه پایدار، اهداف و در ادامه ضمن بررسی موضوع بومیک به گونهر کرد که ه
   .اندو نوع معماري ایرانی در راستاي توسعه پایدار و معماري پایدار پرداخته

   
  روش تحقیق -3

هاي صورت گرفته و مطرح نمودن بندهایی از کنفرانساین پژوهش با استفاده از بررسی کتب و مقاالت نگاشته شده در دهه اخیر 
 و تعاریفی از توسعهبیان  و با، پرداخته زیستطبیعت و محیط ،بر جوامع آنیت یا عدم رعایت ارعاثرات  به ،توسعه پایداردر زمینه 

آن را مطرح و  گیريشکلو اهداف دالیل چه، تاریخ، و ضمن تعاریفی از آنرا شرح داده  توسعه پایدار بیان مفهومی اصطالح ،پایداري
بررسی مطالعات صورت گرفته بر در ادامه نیز با  .را آشکار ساخته استچنین معماري بومی و تعامل آن با اهداف توسعه پایدار هم

کارهاي صورت گرفته در جهت راهاقلیم و عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر معماري منطقه،  معرفیل کشور، ضمن روي معماري بومی شما
- ضمن تحلیل به ارائه دالیل شکل و طرحمدر معماري بومی این خطه از کشور  خلق شدهعناصر ایجاد آسایش در بناها را با معرفی 

گیري از عوامل و ، بهرهو منابع طبیعی زیستمحیط حفظ ،احترام به طبیعتراستایی معماري بومی این منطقه در جهت هم وگیري 
  .است پرداختهبا اهداف و اصول توسعه پایدار  تعاملتجدیدپذیر، و محلی  صالحماستفاده از  ،مفید اقلیمیعناصر 

  
 توسعه پایدار -4

تأمین مستمر  )6 :1379خانور، (ظ سطح فعلی منابع، حف شود وتوسعه پایدار فرآیندي است که موجب رفتار محتاطانه و مدبرانه می
ابعاد و جوانب فنی، اقتصادي،  کلیه در کنار )3 :1378الیوت، (با افزایش کیفیت زندگی انسان  مندي افراد همراهنیازها و رضایت

براي اولین  اصطالحین ا ).18 :1381آسایش، (دهد پارچه مورد توجه قرار میبه صورت یکرا محیطی اجتماعی، فرهنگی و زیست
 :1391منصور، امین(، بیان )1971 -استکهلم(در اجالس سران زمین ) 78 :1382لنگرودي، مطیعی(» باربارا وارد«توسط خانم بار 

مطرح شد » آینده مشترك«تحت عنوان  1987در گزارش ) کمیسیون برانتلند(به وسیله کمیسیون جهانی محیط و توسعه و ) 458
  .)5 :1379خانور، (

 نظریه )64، 1380زاده، نقی( ،زیستهاي وارده به محیطرویه از طبیعت و تخریبگیري بیدر پی اثبات مشکالت ناشی از بهره
توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم، از سوي سازمان ملل مطرح و به عنوان دستور کار قرن بیست و یکم در 

هاي ها و برنامهبه عبارت دیگر اصل پایداري در طرح). Roseland, 1997: 199(ي و محلی تعیین گردید االمللی، منطقهسطوح بین
در راستاي حمایت از منابع  )Maclaren, 1996: 183(نهایت ندارد و حالتی مستمر دارد توسعه به عنوان یک هدف کلی که 

  ).Blowers, 1994: 6(لحاظ گردید طبیعی 
آینده در برآوردن نیازهایشان  هايتوان نسلتأمین  که با اهدافی از جمله؛محیطی است ین شعار جنبش زیستتوسعه پایدار جدیدتر

 هاحفظ و اداره بهتر اکوسیستمو  تأمین نیازهاي اساسی جامعه، بهبود و ارتقا سطح زندگی براي همه) 47 :1389سرایی و مویدفر، (
گفتند انسان در حال نابودي میشکل گرفته که هاي تعدادي از متفکران نگرانی رفعجهت  در) 176 :1387محمدي و آزادي، بیگ(

میالدي رخ  1970که در اواخر دهه  دانستاولین تحول در نگرش را توان آنکه می )59 :1378مهشواري، (زیست خود است محیط
  ).15  :1377ام، یانگ و برتون(داد 

گیري توسعه پایدار هاي کمی و کیفی متعددي براي اندازهالمللی، دانشمندان مدلبا گسترش مفهوم توسعه پایدار در سطوح بین
بر این اساس توسعه پایدار روندي است براي بهبود شرایط اقتصادي، ) 98 :1390فرشاد، سرایی و زارعی(اند جوامع ارائه نموده

عزیزي، (وسیستم و تخریب منابع طبیعی نبوده آوري به سوي عدالت اجتماعی که در جهت آلودگی اکاجتماعی، فرهنگی و فن
 Goodman(سازد و مزایاي اقتصادي و اجتماعی زمان حاضر را بدون به خطر انداختن مزایاي بالقوه آینده، بهینه می) 22 :1380

& Redclift, 1991: 36.(  
ر هم محیطی در کنای و پایداري زیستتوسعه اقتصادي رو به رشد و متعادل، گسترش برابري و مساوات اجتماعي پایدار، توسعه

شان هاي آتی براي برآوردن نیازهايبراي حداکثرسازي رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل) 9 :1381مولدان و بیلهاز، (
)OECD, 2001: 14 (زیست ي آشتی بین پیشرفت و توسعه به موازات حفاظت و محیطرو برقرا) ،و مدیریت )71 :1377براتی 

- انسان«، »ریودوژانیرو «اعالمیه » 1«شماره اصل که با توجه به ) 46 :1380اصالنی، (باشد میبرداري مناسب و معقول از منابع بهره
  ).UN, 2001: 4( داندسازي با طبیعت میمستحق یک زندگی سالم و مولد در هم راها انسان و ش بوده توجهمورد » يمحور



 

 کردههاي پیشرفت ملی توصیف ، تجارت و شهرگرایی به عنوان شاخصشدن قرن حاکمیت صنعتیپس از یک توسعه پایدار را 
هاي حیات بر روي کره زمین را در طول د که آشکارا بقاي تمام گونهندانانسانی می نوعی از فعالیت« و آن را )27 :1376ریموند، (

نسترن و همکاران، (یابد میخسارتی وارد کند، تداوم زیست محیط بهکه بدون اینو ) 47 :1379دارابی، ( ،»نمودهتاریخ، تقویت 
اي ها و آیندهتأمین نیازهاي اساسی، بهبود و ارتقا سطح زندگی براي همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم شهدف اصلی). 57 :1386

هاي منطبق با جامعه، بودن با ارزش هاي چون متوازنویژگیکه با ) 44 :1380بحرینی، و مکنون، (تر و سعادتمند ذکر شده امن
  ).76 :1377باقریان، ( مطرح شده استسرعت تحوالت در آن، کشش مردم و حساس بودن به تحوالت طبیعی 

در عین اینکه وي در محدوده توانایی  ،بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی بشري«به  ،توسعه پایدار» مراقبت از زمین«در گزارش 
در مورد توسعه در ابعاد گوناگونی از  ).INUCN/UNEP/WWF, 1991: 10(تعریف شد  »کنددگی میحامی زنهاي اکوسیستم

تر از تعریف اند تعریف توسعه پایدار سختکه گفتهبه طوري. نظر اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، شهري و غیره تفسیر شده است
زیست و المللی محیطتعریف از این اصطالح در کمیسیون بینترین حال جامعبا این ).- :Rao, 2000(هاي ناپایداري است نهانش

دار کردن توانایی نسل آینده در اي که نیازهاي فعلی را بدون خدشهتوسعه«عبارت است از؛  که شد میالدي 1987توسعه در سال 
- ز بلندمدت در مورد نتایج فعالیتاندااهمیت وجود چشم ).49 :1381یزدي و ابراهیمی، پاپلی(» تأمین نیازهاي خود، برآورده نماید

- هاي داخلی، منطقهبندي سیاستتوسعه پایدار را به صورت هدف کلیدي براي صورتوز و همکاري جهانی در بین کشورها، هاي امر
نتایج بدکارکردي اجراي و عواملی از جمله؛ ) Kirkpatrick & et. Al, 2001: 2(در آورده است  21المللی در قرن اي و بین

امان و افزایش بی میالدي تدوین شده بود؛ 1980ران اقتصاد جهانی در دهه حهاي تعدیل ساختاري که خود براي مقابله با باستسی
، سبب زیست و منابع طبیعی در نتیجه کاربرد تکنولوژيتخریب نگران کننده محیط ناپذیر فقر و گرسنگی و نابرابري در جهان؛ وقفه
  ).245 :1377مازندرانی، زاهدي( است آن گشتهرواج 
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نسترن و همکاران، (شناسانه نامید توسعه پایدار را توسعه بوم» موریس استرانگ«میالدي، فردي به نام  70بار در اواخر دهه نخستین
ي ابداعی در هماهنگی با محیط ها، اشکال و الگوهاها و شهرها، فرمتا قبل از ظهور انقالب صنعتی، ساختمان زیرا )60 :1386

نیز امروزه ). 33 :1381زاده، نقی( اندهداشت... هاي تجدیدپذیر آفتاب، باد و از انرژيرا گیري حداکثر بهره کهبوده به طوريطبیعی 
 ,Chambers( تگیران آشکارتر شده اسفکران و تصمیمهاي بومی، بر متنیروي انسانی و تخصص ،آوريفن ،هاتوانائی ،اهمیت صنایع

 »هاي انسانیگاهتوسعه پایدار در سکونت«به  )م1992سال ( »ریودوژانیرو«فصل هفتم دستور کار اجالس که ريوبه ط ).- :1993
  ). 92 :1387بذرگري و طالبی، (اختصاص دارد 

). 36 :1382زاده، بهرام(باشد شناسی استوار محیطی، توسعه تنها زمانی پایدار است که بر شالوده اصول بومانداز زیستدر چشم
شناختی و ماهیت منابع طبیعی در نظر گرفته هاي بومویژگی ،هدر هماهنگی و تناسب با محیط بوده و بر اساس این خصیص یعنی

گیري از منابع استفاده از مصالح بومی، انتخاب رنگ و اشکال مناسب، توجه به نوع و روش بهره ).47، 1380اصالنی، (شود می
برداري بهتر احساس مالکیت انسان بر اشیاء و فضاها به عنوان عاملی در جهت حفاظت و بهرهیعی، انتخاب منابع انرژي مناسب، بط

 از طرفی ).69 :1380 زاده،نقی(هاي اصلی نسخه بومی توسعه پایدار نامید توان از مشخصههاي دیگر را میو بسیاري ویژگی از آنها
هاي موثر و مناسب که در گذشته با ابداع روش یعی از عوامل محدود کننده توسعه پایدار در مناطق هستندوجود موانع اقلیمی و طب

  ).36 :1383رحیمی، ( ادامه حیات براي بومیان فراهم شده استها، بادگیرها و غیره، قناتاحداث نظیر 
  
   معماري بومی -6

). 3 :1391پور، سرتیپی(گیرد هاي هر قوم را در بر میها و دانستهارزش دانش بومی، بخشی از ثروت و سرمایه ملی است که باورها،
 ینامدهنده تجلی هنر در بناهاي محلی ناشناخته و بیمعماري بومی نیز بخش مهمی از میراث فرهنگی یک سرزمین است که نشان

ولی . شودساخته می ،اي معانی مشخصدارو هاي توسعه یافته بر اساس مدل ،محلیتوسط بنایان  که )30 :1376زرگر، (است 
   ).Barker, 1992: 14(ماند و هدفش تأمین رفاه و آسایش است ماهیت اصلی معماري به صورت دست نخورده باقی می

تواند به هر نوع می) 2 :1391امینی، ( شودمی هاي سنتی ساخت و سازمحلی و روش با استفاده از مواد و مصالحکه معماري بومی 
در این نوع از معماري نکته حائز اهمیت ). 98 :1387مسعود، بانی( ، اطالق شودکه به یک مکان خاص تعلق داشته باشد معماري

 جرم توزیع، بناهادر خلق که به طوري). Meliouh, 2001: 59(بنا با نیازهاي فیزیکی و فرهنگی است عناصر  وانطباق شکل 



 

 در تأخیر ایجاد ضمن تابستان در خورشید، و یتابش حرارت از کامل گیريبا بهره ر زمستاند که اندانجام داده نحويبهرا  ساختمانی
جویی هاي فسیلی، ضمن صرفهترین نیاز به انرژيبا کمو  )69 :1378 پوردیهیمی،(شود  گرفته مناسب بهره تهویه از حرارتی هدایت

طاهباز و ( رودبه شمار میآورده و مصداق بارزي از معماري پایدار  زیست جلوگیري به عملو تخریب محیط ها، از آلودگیدر هزینه
  ). 23 :1390جلیلیان، 

  
  ایران و توپوگرافی شمال اقلیم -7

گیرد که با ایجاد تغییرات مکانی و هاي گوناگون قرار میهاي هوایی مختلف از کانونکشور ایران در طول سال، مورد هجوم توده
اي، سرد کوهستانی و مرطوب را نظیر تنوع اقلیمی از اقلیم بیابان بسیار خشک تا اقلیم مدیترانهعرصه بی )4 :1375لشکري، (زمانی، 

دهد که بررسی بیست و هفت عنصر اقلیمی در مقیاس ساالنه نشان می). 1 :1386رنجبر و سرور، (توان در آن مشاهده کرد می
که در این میان بارندگی زیاد، ابرناکی و رطوبت . ی، بادي غباري، و تندري استاقلیم ایران ساخته شش عامل گرمایی، نم و ابر، بارش

 باها گیالن، مازندران و گلستان ي جنوبی دریاي خزر، متشکل از استانکرانه) 171 :1382مسعودیان، (آشکارترین ویژگی اقلیمی 
اند هاي البرز و دریاي خزر قرار گرفتهین رشته کوهبه صورت نواري ب که )34 :1388قبادیان، ( باشدمیاقلیمی معتدل و مرطوب 

  )83 :1382کسمایی، (
نشینی دریاي مازندران و با اراضی هموار، که از تغییر شرایط آب و هوایی، عقب» ايبخش جلگه«از لحاظ توپوگرافی نیز شامل دو 

بخش «متر از سطح دریا شکل گرفته است و  100هاي متفاوت از دریا و ارتفاعی کمتر از نشینیتراکم آبرفت رودها، با عقب
متر از سطح  500تا  100که داراي شیب مالیمی از سمت جنوب به شمال و از غرب به شرق بوده و داراي ارتفاعی بین » ايکوهپایه
  ).28 :1390طاهباز و جلیلیان، (باشد دریا می

  
  عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر معماري منطقه -8

ها و از طریق عناصر و اجزاي معماري خاصی ترین روشی فضاهاي معماري بومی ایران توسط پایدارترین و پاكتنظیم شرایط محیط
، فرم بناها بیشتر در رطوبت بیش از حد هاي زیاد وبه دلیل بارندگیدر این منطقه  ).37 :1381زاده، نقی(شده است تأمین می

رنجبر و (باشد حل براي تنظیم شرایط محیطی، استفاده از باد و تهویه میرین راهبهت. جهت مقابله با این دو عامل شکل گرفته است
  .منطقه بیان شده استمعماري  بر آنها ضمن شناسایی این عوامل تأثیرکه در زیر ) 4 :1386سرور، 

غیور و (گذارد نیز تأثیر می آب و هوایی است که همواره از اقلیم تأثیر پذیرفته، و بر آنمتغییر یکی از عناصر  انبار ؛رشبا -8-1
باي (و به دلیل تغییرپذیري بسیار زیاد خود در زمان و مکان به عنوان متغیرترین عامل جو شناسایی شده است  )2 :1390همکاران، 
کانی ترین عنصر اقلیمی و پدیده جوي از توزیع زمانی و مدر سواحل جنوبی دریاي خزر بارش به عنوان مهم. )103: 1389و داودي، 

موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد این منطقه به ویژه قرارگیري آن بر جانب دریاي خزر، استقرار رشته . اي برخوردار استپیچیده
قبادي و همکاران، جانباز(اي در پی داشته است بارش منطقه هاي مرتفع و توپوگرافی آن، بروز چنین پیچیدگی را در ساختارکوه

1390: 23.(  
ي، صنعتی، صنایع، ریزي شهري و روستایی، مکانیابی معماراز عناصر اصلی در اقلیم هر منطقه است، که در برنامه ؛باد -8-2

سلسله مراتب طراحی اقلیمی در یک منطقه ). 1 :1389زاده، آزاد و شعبانافشاري(هر منطقه نقش تعیین کننده دارد ... کشاورزي و 
نقش بسیار ) 17 :1389رنجبر و همکاران، (باد و چگونگی وزش جریان از این میان  .ردادي در شرایط آسایشی محیطی دانقش زی

  ).152 :1391مدیري و همکاران، ( دارد تعیین جهت ساختمان  ودهی به فرم شهر مهمی در شکل
- ز یکدیگر احداث شدههاي زیاد منطقه موجب شده که براي تهویه ساختمان، بناها در فاصله زیادي اوجود رطوبت زیاد هوا و بارش

در بسیاري از . جریان هوا در این منطقه بیش از پرداختن به تهویه طبیعی، متوجه کم کردن رطوبت است). 71 :1384خاکپور، (اند 
ن بازنمود. توان به وجود باران و هجوم رطوبت به داخل بنا اشاره نموداز جمله دالیل آن می. باشندروزهاي سال بازشوها کمتر باز می

در . نمایدکه بستن آنها شرایط غیرقابل تحملی را ایجاد میدر حالی. شودها به هنگام بارندگی باعث ورود باران به داخل میپنجره
- هاي چوبی پشت پنجره و جلوآمدگی بام، زمینه محافظت بنا از عوامل ذکرشده را خلق نمودهمعماري این منطقه با قراردادن شبکه

  ).152 :1389وسی، محمودي و پورم(اند 
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محیط  مانندعواملی  و) 28 :1384موسوي و صالحی، (بوده متناسب با فرهنگ آن مردم  و هر ملتی خاص همان ملتبومی معماري 

- شمار میبه  هااین نوع بناگیري در تفرم، پالن و جهگیري شکل بر )1 :1390نیا، زاده و قاسمیطانسل(هاي مؤثر طبیعی از پدیده
باشد می هاي معماري بومی در جهانترین نمونهیکی از غنی به دلیل تنوع اقلیمی یایران معماري ).Almusaed, 2011: 254( رود

یی براي هافضا) به استثناي دوران معاصر(بینی و فرهنگ خویش در طول تاریخ با الهام از مبانی جهانکه  )57 :1392نظیف، (
در پی » توسعه پایدار«که انسان معاصر تحت عنوان  تر از آن چیزي استتر و پیشرفتهالیکه بسیار متع است زیست خلق نموده
  ). 32 :1381زاده، نقی(تحصیل آن است 

باران دو عامل  از رپذیري تأثی )63 :1384خاکپور، (جغرافیاي منطقه  ،ز طبیعتمساکن بومی در شمال کشور، با اقتباسی ساده ا
عرض، کشیدگی و هاي کمفرم دیگري مانند،عواملی  ).10 :1372، و یقینی دیبا( گرفته است شکل مداوم و رطوبت نسبی زیاد

ها قرارگیري پالن به صورتی که هواي مطلوب توسط مسیري مشخص از سمت بادخیز به سمت دیگر هدایت شود، قرارگیري پنجره
هاي باز حیاطبا  جدا از همبه صورت  يهاساختمانقرارگیري  )Smith, 2005: 138( فه مؤثرویه دو طردر دو سمت مخالف براي ته

دار و بام شیبساخت ) 38 :1388قبادیان، (ها جریان هوا از میان ساختمانعبور  براياز قد انسان تر کوتاهحصاري  و و وسیع
به اقتضاي اقلیم و طبیعت این منطقه  بومیي معمارگیري شکل درمین، براي فرار از رطوبت زبر روي سکو ها ساختمان قرارگیري

   )15 :1391ترزیان و همکاران ( انددخیل بوده
هایی با در اجزاي تشکیل دهنده تفاوت که، شکل گرفتهمعماري بومی » ايجلگه«و » کوهستانی«در دو ناحیه در این خطه از کشور 

اغلب بر روي  وهایی کوتاه داراي سقفها اکثر خانه ؛ايمساکن کوهپایهدر  .)135 :1389، مهلبانی و دانشورگرجی(یکدیگر دارند 
- موالیی(ها برپا گردیده است جلوگیري از نفوذ رطوبت خاك به داخل اتاقتعادل ساختن شیب زمین و گاه براي سکویی به منظور 
به فضاهاي را شدند، طبقه زیرین اي ساخته میصورت دوطبقهگهگاهی نیز بناهاي این منطقه به  ).9 :1391نژاد، هشجین و حسین

 ).8 :1390نیا، زاده و قاسمیسلطان( دادندبه محل سکونت اختصاص میرا خدماتی مانند انبار و اصطبل و مانند آن و طبقه فوقانی 
بر روي بستري  راناهاي مسکونی اي و کامالً مسطح است بها آن حاصل از انباشت رسوبات رودخانهاي که زمیندر مناطق جلگه

در این . اندنمودهتر از خاك سست منطقه، و از مصالح مقاوم در برابر رطوبت، بر روي سطح زمین یا با ارتفاعی از آن احداث میمحکم
عوامل  مجموعه ).65 :1384خاکپور، ( بوده است مناطق نیاز به تسطیح زمین نبوده و فقط تحکیم بستر و دفع رطوبت خاك مدنظر

- م را علت اصلی شکلتوان اقلیدر کنار عامل برونگرایی، سبب ایجاد معماري منحصر به فردي شده که میذکر شده در این مبحث، 
  ).135 :1389مهلبانی  دانشور، گرجی( گیري آن دانست
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اي جدا نشدنی از پیکره طبیعت در گردد و در آن وجود انسان پارهی بسط طبیعت میروید، به نوعمعماري از طبیعت اطرافش می
چنان با طبیعت در آمیخته و با شرایط  شمال ایرانمعماري بومی ). 49 :1390زاده، عبداله(آید تا برگشت طبیعت را قبول کند می

که براي انطباق با شرایط محیطی و اقلیمی به معماري گرا گفت، معماري توان معماري طبیعتاقلیمی هماهنگ شده که به آن می
  . اندزیست شکل گرفتهعناصرش به شرح زیر در جهت حفظ محیطو  )37 :1384، و رضایی شاهرودي( معروف شدهبرونگرا 

دي و آباحسین(باشند می هاترین عوامل موثر در ایجاد آسایش حرارتی ساختماناز مهم ؛گیري بنااستقرار و جهت -10-1
سراج و زادهمهدي(گیري در فرآیند اولیه طراحی است اي از تصمیمگیري ساختمان بخش عمدهجهت) ). 109 :1391همکاران، 

باد، باران و مانند به عواملی چون وضع طبیعی زمین، میزان نیاز به فضاهاي خصوصی و نیز عوامل اقلیمی  که )155 :1391احدي، 
فرم  شده وهاي آزاد و حتی صلیبی شکل استفاده از فرم مناطقدر این ). 141 :1391ري و همکاران، مدی(تابش آفتاب بستگی دارد 

  ).122 :1382کسمایی، (از کوران مورد نیاز برخوردار شود بتواند تا  داردغربی کشیدگی  -در طول محور شرقینیز ساختمان 
 ).84 :1387نژاد، کلبادي(وري از آن ز آن همراه است و هم با بهرهو طبیعت در این منطقه، هم با تبعیت ا ؛ارتباط با زمین -10-2

هاي ناشی از ریزش باران به سرعت از اطراف ساختمان خارج شود و کف اتاق و بناها را از سطح زمین بلندتر احداث نموده تا آب
کردند تا جریان هوا از جداره دوجداره اجرا میها را یا اینکه کف اتاق). 15 :1391ترزیان و همکاران (دیوار از رطوبت مصون بماند 

  ).9 :1372، و یقینی دیبا(کف، سبب تبخیر رطوبت و تهویه آن شود 



 

و  که نه تنها تولید آنها تخریب را به محیطاز جمله این. هاي خاصی داشتندمورد استفاده در معماري ایرانی ویژگی ؛مصالح -10-3
- ها نیز به طبیعت آسیب نمیآنها و مواد حاصله از تخریب ابنیه پس از عمر مفید ساختمانکرد بلکه ضایعات طبیعت تحمیل نمی

 محلى مصالح از استفاده اساس براز طرف دیگر معماري ایرانی  )38 :1381زاده، نقی(شدند به آسانی در طبیعت هضم می رساند و
   ).119 :1388خضري، (است  شده گذاريپایه

). 45 :1385خاکپور، (احداث گردیده است ) بومی(اي سکن بومی با تکیه بر امکانات موجود منطقهدر منطقه مورد پژوهش م
به ). 142 :1389مهلبانی و دانشور، گرجی(اند بام بوده ترین منابع تأمین مصالح براي اسکلت و پوششها و مزارع برنج از مهمجنگل

زاده و سلطان( طوبت و قابلیت هدایت حرارتی ضعیفاوم بودن در برابر ردلیل محکم و سخت بودن، مقه مصرف چوب بکه ايگونه
اي، بیشتر در سقف بناها کاربرد داشته و گاهاً هاي دورهالیاف گیاهی نیز به علت سبک بودن و نیاز به ترمیم و )9 :1390نیا، قاسمی

خاکپور، (وگیري از ترك گل رس استفاده شده است براي جل) بیشتر پوسته برنج(هاي سنتی از ضایعات گیاهی نیز در ساخت مالت
1384: 67.(  

هاي تخت از سنگرا  هاي بنادیواره اند،از سنگ و مالت گل ساخته را هاپی در این ناحیه ؛مصالح بخش کوهستانی -10-3-1
). 44 :1385پاشا، نیایوسف(اند احداث نموده) چینخشکه(هاي تخت بدون مالت سنگ را باهمراه با مالت گل و دیوارهاي محوطه 

هاي پرشیب کوهستانی طبقه همکف با مصالح بنایی مانند سنگ و گل باال آورده شده است و روي هاي واقع شده در دامنهدرخانه
 گیرد، دیوارها در طبقه فوقانی ترکیبی ازباشند، تیرهاي چوبی قرار میها که در طبقه همکف داراي ضخامت بیشتري میاین دیواره

  ).10 :1390نیا، زاده و قاسمیسلطان(باشد سنگ، چوب و گل می
اي چینه«هاي به علت وجود چوب فراوان و گل مناسب براي ساخت و ساز، خانه در این ناحیه ؛ايمصالح بخش جلگه -10-3-2

چوب به  چنین ازهم .تاحداث شده اسها از چینه و کف و سقف از چوب به صورتی که دیواره است بیشتر متداول بوده» چوبی
نیاپاشا، یوسف( استفاده شده استکشی براي باال بردن مقاومت سازه اي به منظور کالفعنوان کالف نیز در فواصلی از دیوار چینه

1385: 44.(  
و ) 55 :1384محمودي، (بلند، که بر آن سقف باشد آمده  گاهگشاده و نشستپیشبه معناي » نامه دهخدالغت«در  ؛ایوان  -10-4

هاي که از ویژگیاین عنصر ). 53 :همان(باز از لحاظ فرم، ابعاد و جایگاه در معماري قابل بررسی است به عنوان یک فضاي نیمه
  ). 102 :1382پیرنیا، ( باشدمییک فیلتر فضایی و فصل مشترك بین دو فضاي باز و بسته معماري شیوه پارتی بوده، 

 شده استاستفاده میمانند استراحت، غذاخوردن و خواب شبانه در بهار و تابستان  ییي انواع رفتارهابرا» ایوان«از  در این منطقه
یا جنوبی ساختمان شکل هاي خانه بوده معموالً در جبهه شرقی تر از هر کدام از اتاقایوان اصلی که بزرگ). 65 :1384خاکپور، (

و  دیبا(هواي بیشتري برخوردار گردد  انداز بهتر و جریانتا از چشم قرار داشتهري ها در ارتفاع باالتنسبت به سایر اتاقگرفته و می
شده که از تابش نامطلوب خورشید در تابستان جلوگیري و از طرف دیگر اي طراحی میعمق ایوان به اندازه). 12 :1372، یقینی

  ).138 :1389مهلبانی و دانشور، گرجی(گیري از نورخورشید در زمستان شود سبب بهره
وجود نیمه محصوري است که با امتداد دامنه سقف تا پایین ایوان به فاکن؛ در اصل همان ایوان ؛و باالخانه تالرفاکن،   - 10-5

گردیده و اي، به عنوان فضاي خدماتی و مانعی در برابر بادهاي پائیزه و زمستانه احداث آمده و در بناهاي روستایی ناحیه جلگه
شود، تالر به اندازه چند نامیده می» تالر«ایوان طبقه دوم و یا سوم،  ).51 :1385خاکپور، (شود باران به بنا مینفوذ کجموجب عدم 

به عنوان فضایی که نیز » باالخانه« ).123 :1387معماریان، (گیرد پله از ایوان باالتر است و معموالً در زیر آن انبار یا طویله قرار می
  ). 139 :1389مهلبانی و دانشور، گرجی(باشد رار دارد، بهترین اتاق از نظر تهویه، جریان هوا، دید و منظر میتالر جلوي آن ق

ضمن اند، تا آمده نسبت به بنا اجرا کردهدار و پیششیبرا هاي ، بامدر این منطقه به دلیل ریزش مداوم باران ؛بام  -10-6
 گردداندازي و مانع از برخورد نزوالت جوي با بدنه ساختمان سبب سایه ،وي سقفاز جمع شدن آب باران و برف بر رجلوگیري 

ها به دو دسته سبک با ظرفیت حرارتی کم و بام سازه ).11 :1390نیا، زاده و قاسمیو سلطان 136 :1389مهلبانی و دانشور، گرجی(
مصالح سبک با ظرفیت حرارتی کم براي ساخت بام رواج داشته استفاده از ). Zhai, 2010: 360(اند زیاد و مصالح بنایی تقسیم شده

نیا، زاده و قاسمیسلطان(دار ایجاد شده است هاي شیبکه با ترکیبی از چوب و مصالح بنایی براي سازه و با پوشش سفال در سقف
، یا »سفال«، )هاي پهنتخته(» تهل«، )نی یا ساقه برنج(» کلش«، »گالی«دار را معموالً با پوششی از هاي شیبسقف). 11 :1390

هاي نیمه ها و ارتفاعات با ویژگیدر نقاط باالتر از حد نهایی جنگل ).30 :1379اشکوري، سادات(اند کردهاجرا می» شیروانی«
  ).40 :1391احمدي و همکاران، (اند هاي را به صورت مسطح با پوشش گلی ساختهخشک، بام



 

با توجه به شرایط خاص آب و هوایی متفاوتش با سایر نواحی کشور در طول زمان، معماري  شمال ایران ؛برونگرایی  -10-7
اي از معماري مسکن با شناسی برونگرا با گونهگونه). 55 :1390رفیعی، (گرا در آن شکل گرفته است برخاسته از فرهنگ برون

رون خانه، نداشتن حیاط، گسترش در ارتفاع و سازماندهی هایی از قبیل داشتن ارتباط بصري و فیزیکی مستقیم با فضاي بیویژگی
گیري از کوران براي بهرهدر این اقلیم ). 8 :1389، نژادو پروردي زندیه(باشد فضایی نسبت به یک فضاي دیگر مثل داالن روبرو می

بانی از منظر مناسب و دیده ایجاد ،استفاده حداکثري از طبیعت ،هاهوا، به جهت ممانعت از سکون ماندن رطوبت در ساختمان
  ). 142 :1389مهلبانی و دانشور، گرجی( اندشکل گرفته ، بناهاي برونگرامحدوده حیاط

  
  نتیجه -11

کشور  با سایر نقاط متفاوتبرونگرا و داراي معماري هاي فراوان جنگل و با آب و هوایی معتدل و مرطوبشمال ایران معماري بومی 
در کنار شناخت  عناصر و این عواملوجود  .و رطوبت شکل گرفته است رانو با بادعوامل آب و هوایی چون تحت تأثیر که  باشدمی

. شرایط آسایش ساکنان را بدون تعرض و تخریب طبیعت فراهم آوردمعماري بومی سبب شده  آنها و کنشدقیق اهالی درباره رفتار 
بسته به (از سنگ یا چوب را بر روي سکویی  ساختمانرندگی در زمین، اي که به خاطر حفظ بنا از رطوبت حاصل از بابه گونه

در ایجاد بنا نیز با استفاده از چوب، سنگ یا چینه اقدام به خلق . دانادهدقرار می )اي یا کوهستانیمنطقه ساخت بنا در ناحیه جلگه
که بتواند اي به داخل خانه هدایت نهاسکان، باد را به گواند تا ضمن ایجاد قضایی براي مانند ایوان و تالر باالخانه نموده فضاهایی
  . .هم آیدرافنیز شرایط آسایش را دفع و رطوبت 

بودن معماري این منطقه با طبیعت بوده  گذاري شاید به دلیل همراهاین نام، دلیل باشدگرا میطبیعت معماريمعماري شمال ایران 
احترام و بحث توسعه پایدار مطرح باشد در راستاي تر از اینکه ها قبلسال و ر داردترین تعارض با آن قراکه در کوچکبه طوري

هاي آسایش خود را تا زمینه و با توجه به شناخت عناصر مفید اقلیمی آنها را به خدمت درآوردههماهنگی با طبیعت شکل گرفته 
 درتوان بیان کرد که در پایان می .ست فراهم نمایندزیهاي آینده و تعرض به طبیعت و محیطبدون به خطر انداختن نیاز نسل

استفاده از منابع انرژي تجدید شونده و کاستن  اجهت حفظ و توسعه منابع طبیعی، ب داف توسعه پایدار در معماري بومیراستاي اه
آید و بومی به دست می ی که از معماريبها و تجارو لحاظ کردن توان و ظرفیت محیط به همراه درسهاي فسیلی از مصرف انرژي

   .زیست خلق نمودپا با محیطشرایط زندگی مساعدتر و همتلفیق آنها با تکنولوژي به روز 
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