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انرژي و صرفه جویی در مصرف، لزوم تجدید نظر در نحوه ساخت و ساز به یکی از ارکان اصلی کشور تبدیل شده 
. این مسئله به ویژه در روستا که همواره از منابع کمتري نسبت به شهر برخوردار بوده ، از مسائل حیاتی تر است

ل مطرح در روستا، منجر به شکل گیري معماري خاص در آن شده 
بررسی ویژگی هاي کالبدي و مصالح روستا نشان می دهد، عالوه بر استفاده از انرژي طبیعی براي تامین آسایش 

، در جهت بهینه لذا معماري بومی، با کمترین نیاز به انرژي
این مقاله در .سازي آن از آلودگی محیط زیست جلوگیري کرده که مصداق بارزي از معماري همسو با توسعه پایدار است

و استخراج به عنوان معماري هم راستا با توسعه پایدار 
ها و عوامل تاثیرگذار بر  پس از بررسی مفاهیمی، به مطالعه ویژگی

تحلیلی  -روش مورد استفاده در این نوشتار، توصیفی
که  بومی اتخاذ شده در این روستاانتهاي مقاله راهکارهاي 

  . در قالب جدولی بیان می گردد
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  :چکیده
انرژي و صرفه جویی در مصرف، لزوم تجدید نظر در نحوه ساخت و ساز به یکی از ارکان اصلی کشور تبدیل شده  بحران
این مسئله به ویژه در روستا که همواره از منابع کمتري نسبت به شهر برخوردار بوده ، از مسائل حیاتی تر است. است

ل مطرح در روستا، منجر به شکل گیري معماري خاص در آن شده در گذشته و مسائ نبود امکانات براي استفاده از انرژي
بررسی ویژگی هاي کالبدي و مصالح روستا نشان می دهد، عالوه بر استفاده از انرژي طبیعی براي تامین آسایش . است

لذا معماري بومی، با کمترین نیاز به انرژي. حرارتی در آن، با شرایط نامطلوب اقلیمی نیز مقابله می شود
سازي آن از آلودگی محیط زیست جلوگیري کرده که مصداق بارزي از معماري همسو با توسعه پایدار است

به عنوان معماري هم راستا با توسعه پایدار  رکانهپی درك ارزش هاي حاکم بر معماري روستاي و
پس از بررسی مفاهیمی، به مطالعه ویژگی لذا. باشد، می هاي قابل تکرار آن ویژگی

روش مورد استفاده در این نوشتار، توصیفی. خانه هاي روستاي ورکانه پرداخته شده استشکل گیري 
انتهاي مقاله راهکارهاي در .و ابزار گردآوري اطالعات، کتابخانه اي می باشد

در قالب جدولی بیان می گرددتکرار چنین تجریه هایی در معماري امروز باشد،  میتواند
  
  

  .  انرژي، بهینه سازي انرژي، معماري بومی، توسعه پایدار:هاي کلیدي

  :مقدمه

  

بررسی نحوه بهینه سازي انرژي در خانه هاي سنتی اقلیم سرد در راستاي 

چکیده

هاي کلیدي واژه
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، کمبود این منابع و با افزایش تقاضا براي مصرف منابع طبیعی، مخصوصا سوخت هاي فسیلی
. ظرفیت جهانی آن در حال حاضر احتمال اتمام هرچه زودتر آن و عدم دسترسی مقرون به صرفه منابع انرژي وجود دارد

نازك شدن الیه همچنین، مصرف سوخت هاي فسیلی باعث افزایش گازهاي گلخانه اي و در پی آن تغییرات آب و هوایی و 
این پیامدها بار دیگر اندیشه معماران را به استفاده از انرژي 
کشور ایران هر چند از منابع فسیلی غنی است و جزء کشورهاي رده اول این انرژي در جهان به شمار 
عث گردیده مصرف سوخت به صورت بی رویه افزایش 
لیکن با توجه به مشکالت بیان شد در حال حاضر تالش براي ساخت بنایی است که انرژي در آن به صورت بهینه به کار 

معماري همواره در راستاي  کشور ما ایران با داشتن گنجینه هاي بزرگی از تجربیات در گذشته در زمینه
  .است تجدید پذبر و ساختن بناهاي با کمترین مصرف انرژي بوده

بناي بومی بر حسب غیر تخصصی، باز و کامال متفاوت از شکل بناي 
به بناهاي بومی امکان تحمل تغییر و توسعه اي که باعث از بین رفتن ظاهر و مفهوم 

خانه به عنوان یکی از اصیل ترین بناهاي بومی است که در ارتباط با شرایط آب و هوایی، مصالح بوم آورد و شیوه هاي 
منظر با توجه به این که ساختار کالبدي خانه در گذشته داراي طراحی هوشمندانه از 

ل این بناها به عنوان سامانه صرفه جویی اصو، می توان از 

از این رو با توجه . غرب کشور به دلیل نو و بکر بودن ضروري می نماید
. گستردگی منطقه، الگوي بخصوصی از منطقه را برگزیده و با توجه به ویژگی هاي آن به معرفی آن پرداخته خواهد شد

ایش فضاهاي داخلی در روستاي ورکانه از جمله این سکونتگاه هاست که به دلیل قرارگیري در اقلیم سرد و کوهستانی گرم
به دلیل در دسترس نبودن منابع کافی انرژي در گذشته، سعی در این بوده 
لذا در ادامه ابعاد مختلف مطرح شده در معماري و خانه هاي اقلیم سرد 
رفه جویی در انرژي بررسی، سپس به مطالعه الگوهاي با ارزش موجود در روستاي ورکانه و ارتباط آن با مصرف بهینه 

و کاربرد انرژي هاي پایدار در حال حاضر نقشی کمرنگ در فرهنگ ساختمانی 
در حالی که در گذشته بناهاي الزم براي سکونت خانواده، فضاي مورد نیاز براي زندگی دام و فضاهاي مورد نیاز 

ادي نظیر خاك، سنگ، چوب، نی، مو. براي نگهداري محصوالت کشاورزي، با استفاده هر چه بیشتر از مصالح بومی می شد
گیاهان محلی و بوته خار که در اطراف محیط زندگی وجود داشت، هر کدام نوعی از مصالح ساختمانی بود که به دقت مورد 
در نتیجه با بهره گیري از این منابع در عین کمبود انرژي 

تبدیل مهم در جهانبه تبع آن پایداري و توسعه پایدار مفاهیمی هستند که در سال هاي اخیر به مسائل 
در پی آمده استکه امروزه این اصطالحاتبه عنوان موضوع کنفرانس ها، موسسه هاي پژوهشی و نهادهاي بین المللی در 

و از آن در توصیف و تحلیل واقعیت هاي گذشته همچنین طراحی حال و آینده، بهره 
صرفه جویی در مصرف انرژي، طراحی  نتوسعه پایدار در زمینه معماري زمانی اتفاق می افتد که عوامل اصلی آ
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با افزایش تقاضا براي مصرف منابع طبیعی، مخصوصا سوخت هاي فسیلی
ظرفیت جهانی آن در حال حاضر احتمال اتمام هرچه زودتر آن و عدم دسترسی مقرون به صرفه منابع انرژي وجود دارد

همچنین، مصرف سوخت هاي فسیلی باعث افزایش گازهاي گلخانه اي و در پی آن تغییرات آب و هوایی و 
این پیامدها بار دیگر اندیشه معماران را به استفاده از انرژي . ر سالمت افراد جامعه داردرات مخربی بثازون می شود، که ا

کشور ایران هر چند از منابع فسیلی غنی است و جزء کشورهاي رده اول این انرژي در جهان به شمار . طبیعی معطوف ساخت
عث گردیده مصرف سوخت به صورت بی رویه افزایش می رود اما وجود همین منابع سوختی در کشور و ارزان قیمت بودن آن با

لیکن با توجه به مشکالت بیان شد در حال حاضر تالش براي ساخت بنایی است که انرژي در آن به صورت بهینه به کار 
کشور ما ایران با داشتن گنجینه هاي بزرگی از تجربیات در گذشته در زمینهاز این رو ]1

تجدید پذبر و ساختن بناهاي با کمترین مصرف انرژي بوده انرژي   کشف آهنگ طبیعت، استفاده از 
بناي بومی بر حسب غیر تخصصی، باز و کامال متفاوت از شکل بناي . از خواص معماري بناهاي بومی امکان توسعه آن است

به بناهاي بومی امکان تحمل تغییر و توسعه اي که باعث از بین رفتن ظاهر و مفهوم  همین ویژگی هاست که. بسته می باشد
  .آن خواهد گردید را می دهد

خانه به عنوان یکی از اصیل ترین بناهاي بومی است که در ارتباط با شرایط آب و هوایی، مصالح بوم آورد و شیوه هاي 
با توجه به این که ساختار کالبدي خانه در گذشته داراي طراحی هوشمندانه از  ]2[.ساخت هر منطقه شکل گرفته است

، می توان از استمنافع انسانی و محیط زیست  بوده که داراي مصرف بهینه انرژي
  .در راستاي توسعه پایدار نام برد

غرب کشور به دلیل نو و بکر بودن ضروري می نمایدسگونتگاه هاي بررسی خصوصیات معماري 
گستردگی منطقه، الگوي بخصوصی از منطقه را برگزیده و با توجه به ویژگی هاي آن به معرفی آن پرداخته خواهد شد

روستاي ورکانه از جمله این سکونتگاه هاست که به دلیل قرارگیري در اقلیم سرد و کوهستانی گرم
به دلیل در دسترس نبودن منابع کافی انرژي در گذشته، سعی در این بوده . فصل زمستان از چالش هاي مهم در این روستا بود

لذا در ادامه ابعاد مختلف مطرح شده در معماري و خانه هاي اقلیم سرد  .تا با استفاده از عناصر خود بنا این کمبود جبران شود
رفه جویی در انرژي بررسی، سپس به مطالعه الگوهاي با ارزش موجود در روستاي ورکانه و ارتباط آن با مصرف بهینه از نظر ص

  .شودمی انرژي در راستاي توسعه پایدار پرداخته 

  :پیشینه موضوع
و کاربرد انرژي هاي پایدار در حال حاضر نقشی کمرنگ در فرهنگ ساختمانی  صرفه جویی و بهینه سازي مصرف انرژي

در حالی که در گذشته بناهاي الزم براي سکونت خانواده، فضاي مورد نیاز براي زندگی دام و فضاهاي مورد نیاز . کشور دارد
براي نگهداري محصوالت کشاورزي، با استفاده هر چه بیشتر از مصالح بومی می شد

گیاهان محلی و بوته خار که در اطراف محیط زندگی وجود داشت، هر کدام نوعی از مصالح ساختمانی بود که به دقت مورد 
در نتیجه با بهره گیري از این منابع در عین کمبود انرژي . توجه قرار گرفته و به طور صحیح مورد بهره برداري قرار می گرفت

  ]3[.می در ایجاد فضاي مطلوب و مورد نیاز را ایفا می کردنقش مه
به تبع آن پایداري و توسعه پایدار مفاهیمی هستند که در سال هاي اخیر به مسائل اقلیم و معماري 

امروزه این اصطالحاتبه عنوان موضوع کنفرانس ها، موسسه هاي پژوهشی و نهادهاي بین المللی در .ه اند
و از آن در توصیف و تحلیل واقعیت هاي گذشته همچنین طراحی حال و آینده، بهره معماران بتوانند معماري را ببینند

توسعه پایدار در زمینه معماري زمانی اتفاق می افتد که عوامل اصلی آ.گرفته باشند
  .طراحی انسانی کامال تحقق یابدبراساس چرخه حیات و 

  
با افزایش تقاضا براي مصرف منابع طبیعی، مخصوصا سوخت هاي فسیلی

ظرفیت جهانی آن در حال حاضر احتمال اتمام هرچه زودتر آن و عدم دسترسی مقرون به صرفه منابع انرژي وجود دارد
همچنین، مصرف سوخت هاي فسیلی باعث افزایش گازهاي گلخانه اي و در پی آن تغییرات آب و هوایی و 

ازون می شود، که ا
طبیعی معطوف ساخت

می رود اما وجود همین منابع سوختی در کشور و ارزان قیمت بودن آن با
لیکن با توجه به مشکالت بیان شد در حال حاضر تالش براي ساخت بنایی است که انرژي در آن به صورت بهینه به کار . یابد
1[. برود

کشف آهنگ طبیعت، استفاده از 
از خواص معماري بناهاي بومی امکان توسعه آن است

بسته می باشد
آن خواهد گردید را می دهد

خانه به عنوان یکی از اصیل ترین بناهاي بومی است که در ارتباط با شرایط آب و هوایی، مصالح بوم آورد و شیوه هاي 
ساخت هر منطقه شکل گرفته است

مصرف بهینه انرژي
در راستاي توسعه پایدار نام برد

بررسی خصوصیات معماري 
گستردگی منطقه، الگوي بخصوصی از منطقه را برگزیده و با توجه به ویژگی هاي آن به معرفی آن پرداخته خواهد شد

روستاي ورکانه از جمله این سکونتگاه هاست که به دلیل قرارگیري در اقلیم سرد و کوهستانی گرم
فصل زمستان از چالش هاي مهم در این روستا بود

تا با استفاده از عناصر خود بنا این کمبود جبران شود
از نظر ص

انرژي در راستاي توسعه پایدار پرداخته 
  
پیشینه موضوع - 2

صرفه جویی و بهینه سازي مصرف انرژي
کشور دارد

براي نگهداري محصوالت کشاورزي، با استفاده هر چه بیشتر از مصالح بومی می شد
گیاهان محلی و بوته خار که در اطراف محیط زندگی وجود داشت، هر کدام نوعی از مصالح ساختمانی بود که به دقت مورد 

توجه قرار گرفته و به طور صحیح مورد بهره برداري قرار می گرفت
نقش مه

اقلیم و معماري 
ه اندشد
معماران بتوانند معماري را ببینندآنها

گرفته باشند
براساس چرخه حیات و 
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. استضروري شناخت آموزههاي گذشتگان و استفاده از تجارب آنان براي امروز و فرداي جامعه 
استفاده از فن آوري، تکنیک و مصالح جدید، بناهاي معاصر متناسب با شرایط محیطی، طبیعت و 

و  ،دوباره به معماري بومی و سنتی يرویکردآن ها اثبات می کند 
براي پیگیري ابتدا به بررسی لذا . به کاهش و رفع مشکالت کمک می کند

فضاهاي روستاي ي اشاره نموده، سپس در شکل گیري معماري در مناطق سرد از نظر اقلیمی و بهینه سازي انرژ
توسعه پایدار تا از طریق بررسی دقیق و دریافت مفاهیم و اصول سازمان دهنده در خانه ها به ارتباط آن با 

  .بپردازد و بدین ترتیب این رویکرد در جامعه به درستی گسترش یابد

همچنین سواالت مطرح و    . در ادامه هدف از این پژوهش، نوع روش تحقیق و ابزار گردآوري اطالعات ذکر شده است

ن اقلیم در تامین مطالعه معماري اقلیم سرد و کوهستانی، بررسی نقش معماري ای
لذا در ادامه به . درجهت توسعه پایدار می باشدآسایش حرارتی در بنا، شناخت الگوهاي بهینه سازي انرژي معماري بومی ایران 

نتایج به دست آمده از . روش مطالعه موردي بافت و خانه هاي روستاي ورکانه واقع در پیرامون شهر همدان پرداخته خواهد شد
  . درك ارزش هاي قابل تکرار موجود در خانه هاي این روستا در زمینه مصرف بهینه انرژي منجر می شود

 یلیتحل-یفیدر روش توص. دارد یفیتوص يکردیاست و رو
 ينمونه مورد يمعمار یسپس با حضور در محدوده مورد مطالعه، به بررس

جهت تابش آفتاب، جهت وزش باد مزاحم و مطلوب هستند که هر 
  .گذارند

  .ردیده است
 چگونه می توان بین ساختمان و محیط، اقلیم و طبیعت تعامل برقرار کرد؟ 

در چگونه می توان با بهره گیري از معماري بومی در جهت توسعه پایدار ،بنایی را طراحی نمود به گونه اي که  انرژي را 

  :که عبارتند از موارد زیر است
  به نظر می رسد صرفه جویی در انرژي یکی از اصول معماري بومی است
ویی در انرژي یکی از مظاهر توسعه پایدار در راستا با بهینه سازي و صرفه ج

از این . فرهنگ معماري گذشته را به صورت یک سنت در خود داشته امروزه تنها به عنوان پیکري بی جان پیش رو است
معماري بومی . رو جوامع در جهت کشف و استفاده از ارزش هاي گذشته، ناگزیر به جستجو در ارزش هاي ناآشنا در خود است

از سوي دیگر .حاظ محیطی، اجتماعی و فرهنگی در جهت توسعه پایدار است
از این رو در حوزه . با گسترش شهرنشینی، بسیاري از کالن شهرها با معضالتی، همچون تخریب محیط زیست روبرو هستند
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شناخت آموزههاي گذشتگان و استفاده از تجارب آنان براي امروز و فرداي جامعه 
استفاده از فن آوري، تکنیک و مصالح جدید، بناهاي معاصر متناسب با شرایط محیطی، طبیعت و و  بررسی بناهاي بومی 

آن ها اثبات می کند  تحقیقات مشابه بررسی هاي فوق و. گیردمی انسانی شکل 
به کاهش و رفع مشکالت کمک می کندآنها به کارگیري مجدد تفکر براي تکامل آنها و 

در شکل گیري معماري در مناطق سرد از نظر اقلیمی و بهینه سازي انرژعوامل موثر 
تا از طریق بررسی دقیق و دریافت مفاهیم و اصول سازمان دهنده در خانه ها به ارتباط آن با مطالعه شده 

بپردازد و بدین ترتیب این رویکرد در جامعه به درستی گسترش یابد در راستاي بهینه سازي انرژي
  :تحقیقشناسی  روش

در ادامه هدف از این پژوهش، نوع روش تحقیق و ابزار گردآوري اطالعات ذکر شده است
  .فرضیه هاي مهم در این مقاله ارائه گردیده است

  هدف تحقیق
مطالعه معماري اقلیم سرد و کوهستانی، بررسی نقش معماري ای: اهداف که این مقاله در پی آن است

آسایش حرارتی در بنا، شناخت الگوهاي بهینه سازي انرژي معماري بومی ایران 
روش مطالعه موردي بافت و خانه هاي روستاي ورکانه واقع در پیرامون شهر همدان پرداخته خواهد شد

درك ارزش هاي قابل تکرار موجود در خانه هاي این روستا در زمینه مصرف بهینه انرژي منجر می شوداین پژوهش به 
  شناسی تحقیق روش

است و رو یدانیم قاتیو تحق يبر مطالعات کتابخانه ها یروش پژوهش مبتن
سپس با حضور در محدوده مورد مطالعه، به بررس گران،یتجارب د یو بررس يابتدا به مطالعه کتابخانه ا

جهت تابش آفتاب، جهت وزش باد مزاحم و مطلوب هستند که هر  ق،یتحق نیمداخله گر در ا يرهایمتغ. پرداخته شده است
گذارند ریتاث يمصرف انرژ يساز نهیروستا از نظر به يدر معمار یکدام به نوع

  تحقیق سواالت
ردیده استگدر این قسمت سواالت مهمی که در این مقاله مدنظر است بیان 

چگونه می توان بین ساختمان و محیط، اقلیم و طبیعت تعامل برقرار کرد؟ 
چگونه می توان با بهره گیري از معماري بومی در جهت توسعه پایدار ،بنایی را طراحی نمود به گونه اي که  انرژي را 

 در راستاي تامین آسایش حرارتی بهینه سازي کند؟
  فرضیه تحقیق

که عبارتند از موارد زیر است فرضیهاین . در این مقاله تعداي فرضیه مدنظر است
به نظر می رسد صرفه جویی در انرژي یکی از اصول معماري بومی است 
راستا با بهینه سازي و صرفه ج به نظر می رسد معماري بومی هم 

  .معماري است

  :مبانی نظري
فرهنگ معماري گذشته را به صورت یک سنت در خود داشته امروزه تنها به عنوان پیکري بی جان پیش رو است

رو جوامع در جهت کشف و استفاده از ارزش هاي گذشته، ناگزیر به جستجو در ارزش هاي ناآشنا در خود است
حاظ محیطی، اجتماعی و فرهنگی در جهت توسعه پایدار استموجود اقلیم سرد یکی از ارزش هایی است که از ل

با گسترش شهرنشینی، بسیاري از کالن شهرها با معضالتی، همچون تخریب محیط زیست روبرو هستند

  
شناخت آموزههاي گذشتگان و استفاده از تجارب آنان براي امروز و فرداي جامعه 

بررسی بناهاي بومی با 
انسانی شکل 

تفکر براي تکامل آنها و 
عوامل موثر 

مطالعه شده ورکانه 
در راستاي بهینه سازي انرژي

روش - 3
در ادامه هدف از این پژوهش، نوع روش تحقیق و ابزار گردآوري اطالعات ذکر شده است

فرضیه هاي مهم در این مقاله ارائه گردیده است
هدف تحقیق 1- 3

اهداف که این مقاله در پی آن است
آسایش حرارتی در بنا، شناخت الگوهاي بهینه سازي انرژي معماري بومی ایران 

روش مطالعه موردي بافت و خانه هاي روستاي ورکانه واقع در پیرامون شهر همدان پرداخته خواهد شد
این پژوهش به 

روش2- 3
روش پژوهش مبتن

ابتدا به مطالعه کتابخانه ا
پرداخته شده است

کدام به نوع
سواالت3- 3

در این قسمت سواالت مهمی که در این مقاله مدنظر است بیان 
چگونه می توان بین ساختمان و محیط، اقلیم و طبیعت تعامل برقرار کرد؟  •
چگونه می توان با بهره گیري از معماري بومی در جهت توسعه پایدار ،بنایی را طراحی نمود به گونه اي که  انرژي را  •

در راستاي تامین آسایش حرارتی بهینه سازي کند؟
فرضیه تحقیق4- 3

در این مقاله تعداي فرضیه مدنظر است
• 
• 

  
مبانی نظري- 4

فرهنگ معماري گذشته را به صورت یک سنت در خود داشته امروزه تنها به عنوان پیکري بی جان پیش رو است آنچه
رو جوامع در جهت کشف و استفاده از ارزش هاي گذشته، ناگزیر به جستجو در ارزش هاي ناآشنا در خود است

موجود اقلیم سرد یکی از ارزش هایی است که از ل
با گسترش شهرنشینی، بسیاري از کالن شهرها با معضالتی، همچون تخریب محیط زیست روبرو هستند
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ساختمان، با توجه به  میزان باالي مصرف انرژي در آنها، توجه به محیط زیست و تالش در جهت 
بنابراین در حال حاضر طراحی سازگار با اقلیم و محیط و ساختمان هاي 

  .پایدار در راستاي بهینه سازي انرژي با تاکید بر افزایش بهره گیري از انرژي هاي تجدیدپذیر مد نظر است

این سازمان در گزارش . براي نخستین بار نام توسعه پایدار در سازمان جهانی حفاطت از منابع طبیعی آمد
خود با نام استراتژي حفظ منابع طبیعی این واژه را براي توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها براي طبیعت مضر 

پایداري در منابع طبیعی، پایداري سیاسی و : می تواند چهار جنبه داشته باشد
در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه هاي اقتصادي و 

  ]4[. ت استتوسعه پایدار محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیس

راي توصیف یک شی یا سامانه به انرژي کمیتی است که ب
 ابداعات بربنیاد بشري وتمدن وتاریخ گشته محسوب

 يانرژ. 1: شده اند میبه دو دسته تقس ها يانرژ یبه طور کل
انرژي هاي تجدید ناپذیر تنها یک بار قابلیت مصرف دارد و منابع آن محدود است 

  ]5[.منابع انرژي تجدید پذیر تمام ناشدنی است و موجب ایجاد آلودگی نمی شود

روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژي است، 
  ]6[. که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند

توان دریافت که انسان همواره در اگر از چارچوب آسایش گرمایی به فعالیت خانه سازي در طول تاریخ توجه شود می 
براي تثبیت راحتی . صدد آن بوده که شرایط گرمایی داخل خانه را متناسب با استراحت و فعالیت خانگی خود ثابت نگه دارد

گرمایی درون خانه از انقالب صنعتی به بعد استفاده بی دریغ از انرژي معمول شده است و به تدریج در بعضی موارد به حیف و 
ل منابع نیز انجامیده است، تا جایی که امروز با توجه به کمبود این منابع، انرژي هاي تجدید ناپذیر همچون خورشید، باد و 

با پیروي از آنها . بهترین الگوي این گونه ها در معماري سنتی و بومی ایران یافت می شود
روزانه دیوارها و سقف اتاق . خت که در طول روز آفتاب گیر و از جریان هاي باد سرد در امان باشد

ر ظور بناها را باید طور ساخت که دبدین من. گرماي خورشید را در خود انبار کند و شب هنگام به داخل ساختمان پس دهد
مصالح . د که ورود هواي خنک به داخل فضا را ممکن سازد

  ]7[. دیوار و سقف طوري انتخاب شود که سرماي شبانه را در خود ذخیره تا در روز باعث خنک شدن هواي اتاق ها شود

ریخ معماري و ساختمان در طول تا. اقلیم به عنوان یک پدیده طبیعی همواره مورد توجه معماران و شهرسازان بوده است
طراحی اقلیمی  "سنتی"سازي، طراحان همواره در صدد پاسخ گویی به شرایط آب و هوایی بوده اند، حتی معماران به اصطالح 

خواه در ساختمان هاي واقع در اقلیم سرد و کوهستانی که در مقابل باد محافظت شده 
در .و خواه در اقلیم گرم و خشک حیاط مرکزي در بنا به منظور حفظ سرماي شب طراحی شده اند

این بناهاي بومی و سبک هاي محلی، اقلیم و آب و هوا به عنوان مبناي حیات و فعالیت انسان ها در نظر گرفته شده که نهایتا 
نیز نامیده شامل یک سري اصول علمی  "زیست اقلیم

و کاربردي است که در نظر گرفتن این اصول در طراحی ابنیه توسط طراحان و معماران می تواند منجر به طراحی فضاهاي 
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ساختمان، با توجه به  میزان باالي مصرف انرژي در آنها، توجه به محیط زیست و تالش در جهت 
بنابراین در حال حاضر طراحی سازگار با اقلیم و محیط و ساختمان هاي . یافته است بهینهمصرف انرژي  بااحی ساختمان 

پایدار در راستاي بهینه سازي انرژي با تاکید بر افزایش بهره گیري از انرژي هاي تجدیدپذیر مد نظر است
  توسعه پایدار

براي نخستین بار نام توسعه پایدار در سازمان جهانی حفاطت از منابع طبیعی آمد 1980در سال 
خود با نام استراتژي حفظ منابع طبیعی این واژه را براي توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها براي طبیعت مضر 

می تواند چهار جنبه داشته باشد پایداري. نیست، بلکه به یاري آن هم می آید
در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه هاي اقتصادي و . پایداري اجتماعی

توسعه پایدار محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیس. اجتماعی آن هم توجه می کند
  انرژي

انرژي کمیتی است که ب. انرژي در فیزیک و دیگر علوم یک کمیت بنیادین کالبدي است
محسوب بشري زندگی اساسی نیروي ترین ازاصلی انرژي.نسبت داده می شود

به طور کل. است گرفته یکدیگر صورت به فمختل هاي انرژي تبدیل درجهت
انرژي هاي تجدید ناپذیر تنها یک بار قابلیت مصرف دارد و منابع آن محدود است  .ریدناپذیتجد يها يانرژ.2، ریدپذیتجد

منابع انرژي تجدید پذیر تمام ناشدنی است و موجب ایجاد آلودگی نمی شود. و پس از مدتی به پایان می رسد
  بهینه سازي انرژي

روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژي است،  منظور از بهینه سازي انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به کارگیري
که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند

  معماري سنتی و مصرف بهینه انرژي
اگر از چارچوب آسایش گرمایی به فعالیت خانه سازي در طول تاریخ توجه شود می 

صدد آن بوده که شرایط گرمایی داخل خانه را متناسب با استراحت و فعالیت خانگی خود ثابت نگه دارد
گرمایی درون خانه از انقالب صنعتی به بعد استفاده بی دریغ از انرژي معمول شده است و به تدریج در بعضی موارد به حیف و 
ل منابع نیز انجامیده است، تا جایی که امروز با توجه به کمبود این منابع، انرژي هاي تجدید ناپذیر همچون خورشید، باد و 

بهترین الگوي این گونه ها در معماري سنتی و بومی ایران یافت می شود. غیره  مورد توجه قرار گرفته است
خت که در طول روز آفتاب گیر و از جریان هاي باد سرد در امان باشدمی توان بناها را به نحوي سا

گرماي خورشید را در خود انبار کند و شب هنگام به داخل ساختمان پس دهد
د که ورود هواي خنک به داخل فضا را ممکن سازدطول روز از تابش آفتاب در امان باشد و بازشوها طوري تعبیه شو

دیوار و سقف طوري انتخاب شود که سرماي شبانه را در خود ذخیره تا در روز باعث خنک شدن هواي اتاق ها شود
  طراحی اقلیمی

اقلیم به عنوان یک پدیده طبیعی همواره مورد توجه معماران و شهرسازان بوده است
سازي، طراحان همواره در صدد پاسخ گویی به شرایط آب و هوایی بوده اند، حتی معماران به اصطالح 

خواه در ساختمان هاي واقع در اقلیم سرد و کوهستانی که در مقابل باد محافظت شده . داراي بیان دقیق و استادانه اي بوده اند
و خواه در اقلیم گرم و خشک حیاط مرکزي در بنا به منظور حفظ سرماي شب طراحی شده اند.وب می باشندو رو به جن

این بناهاي بومی و سبک هاي محلی، اقلیم و آب و هوا به عنوان مبناي حیات و فعالیت انسان ها در نظر گرفته شده که نهایتا 
زیست اقلیم"اقلیمی که به نام طراحی . فرم و زیبایی ساختمان از آن منتج شده است

و کاربردي است که در نظر گرفتن این اصول در طراحی ابنیه توسط طراحان و معماران می تواند منجر به طراحی فضاهاي 
  ]8[. بهینه از نظر آسایش انسان و صرفه جویی در مصرف انرژي شود

  
ساختمان، با توجه به  میزان باالي مصرف انرژي در آنها، توجه به محیط زیست و تالش در جهت 

احی ساختمان طر
پایدار در راستاي بهینه سازي انرژي با تاکید بر افزایش بهره گیري از انرژي هاي تجدیدپذیر مد نظر است

توسعه پایدار 1- 4
در سال 

خود با نام استراتژي حفظ منابع طبیعی این واژه را براي توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها براي طبیعت مضر 
نیست، بلکه به یاري آن هم می آید

پایداري اجتماعی
اجتماعی آن هم توجه می کند

انرژي2- 4
انرژي در فیزیک و دیگر علوم یک کمیت بنیادین کالبدي است

نسبت داده می شودآن 
درجهت

تجد يها
و پس از مدتی به پایان می رسد

بهینه سازي انرژي3- 4
منظور از بهینه سازي انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به کارگیري

که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند
معماري سنتی و مصرف بهینه انرژي4- 4

اگر از چارچوب آسایش گرمایی به فعالیت خانه سازي در طول تاریخ توجه شود می 
صدد آن بوده که شرایط گرمایی داخل خانه را متناسب با استراحت و فعالیت خانگی خود ثابت نگه دارد

گرمایی درون خانه از انقالب صنعتی به بعد استفاده بی دریغ از انرژي معمول شده است و به تدریج در بعضی موارد به حیف و 
ل منابع نیز انجامیده است، تا جایی که امروز با توجه به کمبود این منابع، انرژي هاي تجدید ناپذیر همچون خورشید، باد و می

غیره  مورد توجه قرار گرفته است
می توان بناها را به نحوي سا

گرماي خورشید را در خود انبار کند و شب هنگام به داخل ساختمان پس دهد
طول روز از تابش آفتاب در امان باشد و بازشوها طوري تعبیه شو

دیوار و سقف طوري انتخاب شود که سرماي شبانه را در خود ذخیره تا در روز باعث خنک شدن هواي اتاق ها شود
طراحی اقلیمی5- 4

اقلیم به عنوان یک پدیده طبیعی همواره مورد توجه معماران و شهرسازان بوده است
سازي، طراحان همواره در صدد پاسخ گویی به شرایط آب و هوایی بوده اند، حتی معماران به اصطالح 

داراي بیان دقیق و استادانه اي بوده اند
و رو به جن

این بناهاي بومی و سبک هاي محلی، اقلیم و آب و هوا به عنوان مبناي حیات و فعالیت انسان ها در نظر گرفته شده که نهایتا 
فرم و زیبایی ساختمان از آن منتج شده است

و کاربردي است که در نظر گرفتن این اصول در طراحی ابنیه توسط طراحان و معماران می تواند منجر به طراحی فضاهاي 
بهینه از نظر آسایش انسان و صرفه جویی در مصرف انرژي شود
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هایی که برطبق اصول اقلیمی ساخته شده اند ضرورت گرمایش و 
  ]8[. سرمایش مکانیکی را به حداقل رسانده و در عوض از انرژي هاي موجود در اطراف ساختمان استفاده می کنند

مسیر در مناطق گر. عوامل چون حرارت، رطوبت، باد و غیره در نوع و سبک معماري بناها در اقلیم هاي مختلف موثر است
در . بنا در برابر وزش باد ساخته می شود و پنجره هاي آن به سوي باد باز می شود و فضاهاي تهویه در نظر گرفته می گردد

مناطق سردسیر می باید سطوح خارجی بنا در جهت خالف باد غالب منطقه قرار گرفته و دیوارها با ضخامت مناسب اجرا شود 
  ]8[. وبت نیز در نحوه ساخت و ساز و انتخاب مصالح تاثیر گذار است

باتوجه به این که روستاي ورکانه . ویژگی هاي معماري مناطق سرد و کوهستانی شامل شرایط اقلیمی، بافت و فرم بنا است
لذا کلیات شرایط اقلیمی این منطقه . از روستاهاي پیرامون شهر همدان است و همدان داراي اقلیم سرد و کوهستانی است

و تابستان هاي تا حدودي معتدل و گرم، میزان بارندگی در تابستان کم و در 
با توجه به .   زمستان زیاد و بیشتر به صورت برف، میزان رطوبت هوا به علت برودت هوا و خشک بودن آب و هوا کم است

وشید، بهره گیري از نوسان روزانه دما برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده اي از سال در این نواحی حداکثر استفاده از نور خ

بنابراین در شکل گیري بافت شهر و . عامل اصلی تاثیر گذار بر شکل بافت شهر و روستا در این اقلیم سرماي زیاد است
ویژگی هاي کلی بافت شهر و روستایی به . در رفتن آن می شود

فضاي شهري و روستایی کوچک و محصور به منظور نفوذ کمتر جریان بادهاي سرد به این فضاها، بافت شهري 
با توجه به سرماي با هدف تماس کمتر فضاي گرم با محیط سرد خارج  

بسیار زیاد در بخش عمده اي از سال در این نواحی، جهت آفتاب و عوارض زمین تعیین کننده در نحوه استقرار، گسترش و 
  ]10[. سیماي کلی شهر و روستاست، کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض کم

علل این کار به قرار زیر . در وسط کوهپایه و رو به جنوب بنا می کردند
اگر شهر و روستا در پایین دره باشد خطر سیل و از بین رفتن آن وجود د ارد، در شب هنگام که هواي سرد سنگین تر 

فزوده می شود، سمت شمال است به پایین دره نفوذ کرده و در همان محل ساکن می شود که در این صورت بر شدت سرما ا
کوه همیشه در سایه و سرد است بنابراین مکان خوبی براي زندگی نیست، باالي کوه براي استقرار مناسب نیست چرا که 

  ]10[) 1شکل . (معموال ناهمواري ها در این مکان ها بیشتر است و از همه مهم تر شدت باد در این نواحی بیشتر است

  
  ]11[. نحوه قرارگیري شهر و روستاها بر روي کوهیایه در اقلیم سرد و کوهستانی

خصوصیات کلی فرم خانه در این . فرم خانه نیز بر اساس اقلیم و جهت مقابله با سرماي شدید طراحی و اجرا شده است
نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم کم، نوع بام مسطح به منظور نگهداري بر روي بام به عنوان عایق حرارتی 
ماس با فضاي بیرونی کم، بازشوها کوچک و حتی المقدور عدم قرارگیري 
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هایی که برطبق اصول اقلیمی ساخته شده اند ضرورت گرمایش و در تمام آب و هواها ساختمان 
سرمایش مکانیکی را به حداقل رسانده و در عوض از انرژي هاي موجود در اطراف ساختمان استفاده می کنند

عوامل چون حرارت، رطوبت، باد و غیره در نوع و سبک معماري بناها در اقلیم هاي مختلف موثر است
بنا در برابر وزش باد ساخته می شود و پنجره هاي آن به سوي باد باز می شود و فضاهاي تهویه در نظر گرفته می گردد

مناطق سردسیر می باید سطوح خارجی بنا در جهت خالف باد غالب منطقه قرار گرفته و دیوارها با ضخامت مناسب اجرا شود 
وبت نیز در نحوه ساخت و ساز و انتخاب مصالح تاثیر گذار استرط. تا تبادل حراتی به حداقل برسد

  ویژگی معماري مناطق سرد و کوهستانی 
ویژگی هاي معماري مناطق سرد و کوهستانی شامل شرایط اقلیمی، بافت و فرم بنا است

از روستاهاي پیرامون شهر همدان است و همدان داراي اقلیم سرد و کوهستانی است
و تابستان هاي تا حدودي معتدل و گرم، میزان بارندگی در تابستان کم و در  داراي زمستان هاي سرد و طوالنی: عبارتند از

زمستان زیاد و بیشتر به صورت برف، میزان رطوبت هوا به علت برودت هوا و خشک بودن آب و هوا کم است
برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده اي از سال در این نواحی حداکثر استفاده از نور خ

  ]9[. حفظ حرارت و جلوگیري از بادهاي سرد زمستان امري ضروري است
عامل اصلی تاثیر گذار بر شکل بافت شهر و روستا در این اقلیم سرماي زیاد است

در رفتن آن می شودروستا بیشتر سعی بر حفظ گرماي ایجاد شده و جلوگیري از ه
فضاي شهري و روستایی کوچک و محصور به منظور نفوذ کمتر جریان بادهاي سرد به این فضاها، بافت شهري : شرح زیر است

با هدف تماس کمتر فضاي گرم با محیط سرد خارج   و روستایی در این نواحی متراکم و ابنیه به هم پیوسته
بسیار زیاد در بخش عمده اي از سال در این نواحی، جهت آفتاب و عوارض زمین تعیین کننده در نحوه استقرار، گسترش و 

سیماي کلی شهر و روستاست، کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض کم
در وسط کوهپایه و رو به جنوب بنا می کردندشهرها و روستاهاي در مناطق کوهستانی اغلب 

اگر شهر و روستا در پایین دره باشد خطر سیل و از بین رفتن آن وجود د ارد، در شب هنگام که هواي سرد سنگین تر 
است به پایین دره نفوذ کرده و در همان محل ساکن می شود که در این صورت بر شدت سرما ا

کوه همیشه در سایه و سرد است بنابراین مکان خوبی براي زندگی نیست، باالي کوه براي استقرار مناسب نیست چرا که 
معموال ناهمواري ها در این مکان ها بیشتر است و از همه مهم تر شدت باد در این نواحی بیشتر است

نحوه قرارگیري شهر و روستاها بر روي کوهیایه در اقلیم سرد و کوهستانی) : 1(کل ش
  

فرم خانه نیز بر اساس اقلیم و جهت مقابله با سرماي شدید طراحی و اجرا شده است
نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم کم، نوع بام مسطح به منظور نگهداري بر روي بام به عنوان عایق حرارتی : نواحی شامل

ماس با فضاي بیرونی کم، بازشوها کوچک و حتی المقدور عدم قرارگیري در زمستان، ارتفاع اتاق به منظور کاهش سطح ت

  
در تمام آب و هواها ساختمان 

سرمایش مکانیکی را به حداقل رسانده و در عوض از انرژي هاي موجود در اطراف ساختمان استفاده می کنند
عوامل چون حرارت، رطوبت، باد و غیره در نوع و سبک معماري بناها در اقلیم هاي مختلف موثر است

بنا در برابر وزش باد ساخته می شود و پنجره هاي آن به سوي باد باز می شود و فضاهاي تهویه در نظر گرفته می گردد
مناطق سردسیر می باید سطوح خارجی بنا در جهت خالف باد غالب منطقه قرار گرفته و دیوارها با ضخامت مناسب اجرا شود 

تا تبادل حراتی به حداقل برسد
ویژگی معماري مناطق سرد و کوهستانی 6- 4

ویژگی هاي معماري مناطق سرد و کوهستانی شامل شرایط اقلیمی، بافت و فرم بنا است
از روستاهاي پیرامون شهر همدان است و همدان داراي اقلیم سرد و کوهستانی است

عبارتند از
زمستان زیاد و بیشتر به صورت برف، میزان رطوبت هوا به علت برودت هوا و خشک بودن آب و هوا کم است

برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده اي از سال در این نواحی حداکثر استفاده از نور خ
حفظ حرارت و جلوگیري از بادهاي سرد زمستان امري ضروري است

عامل اصلی تاثیر گذار بر شکل بافت شهر و روستا در این اقلیم سرماي زیاد است
روستا بیشتر سعی بر حفظ گرماي ایجاد شده و جلوگیري از ه

شرح زیر است
و روستایی در این نواحی متراکم و ابنیه به هم پیوسته

بسیار زیاد در بخش عمده اي از سال در این نواحی، جهت آفتاب و عوارض زمین تعیین کننده در نحوه استقرار، گسترش و 
سیماي کلی شهر و روستاست، کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض کم

شهرها و روستاهاي در مناطق کوهستانی اغلب 
اگر شهر و روستا در پایین دره باشد خطر سیل و از بین رفتن آن وجود د ارد، در شب هنگام که هواي سرد سنگین تر : است

است به پایین دره نفوذ کرده و در همان محل ساکن می شود که در این صورت بر شدت سرما ا
کوه همیشه در سایه و سرد است بنابراین مکان خوبی براي زندگی نیست، باالي کوه براي استقرار مناسب نیست چرا که 

معموال ناهمواري ها در این مکان ها بیشتر است و از همه مهم تر شدت باد در این نواحی بیشتر است
  

فرم خانه نیز بر اساس اقلیم و جهت مقابله با سرماي شدید طراحی و اجرا شده است
نواحی شامل

در زمستان، ارتفاع اتاق به منظور کاهش سطح ت
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بازشوها به سمت غرب به منظور کاهش تبادل حرارتی داخل و خارج، ایوان ها با عمق کم و حیاط ها 

رقی شهرستان همدان و در امتداد جاده فرعی منشعب از جاده همدان به مالیر قرار گرفته 
این روستا از طرف شمال به روستاي شمس . قرار دارد

ود دره هاي فراوان از جمله دره هاي زیباي وج. آباد و علی آباد و از طرف غرب به روستاي سیمین و ابرو محدود می شود
یوردصفرخان، دره خان، تخته سنگ، جن دره و سوبالغ در مجاورت روستا از خصوصیات طبیعی است به طوري که دره بارانی 
شیب عمومی این منطقه و وجود دره هاي فراوان در اطراف روستا موجب شکل 

  
  ]14[. موقعیت روستاي ورکانه  با توجه به راه ارتباطی و منابع طبیعی

حهت گیري کل بافت روستا در جهت شمال . شیب عمومی منطقه از سمت جنوب غربی به طرف شمال شرقی است
این نحوه استقرار به طبع پیروي از توپوگرافی، شکل خاص زمین و نورگیري مناسب فضاها بوده 

  
  ]15[. عکس هوایی از بافت روستاي ورکانه

وفور یافت میشود و لذا واژه ورکانه ه روستا بمعادن سنگ پیرامون 
روستاي ورکانه به دلیل تلفیق هنرمندانه خانه ها، حیاط ها و باغ ها، خانه هاي سنگی با 

کم و عرض . شکل گرفته است به صورت متراکمبافت روستا 
استفادهاز مصالح بوم آورد سنگ در . شکستگی کوچه ها به منظور حفظ رطوبت و جلوگیري از ایجاد کوران در روستا است
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بازشوها به سمت غرب به منظور کاهش تبادل حرارتی داخل و خارج، ایوان ها با عمق کم و حیاط ها 
  ]12[. کوچک، دیوارها قطور به عنوان منبع ذخیره حرارت

  )روستاي ورکانه(نمونه موردي 
رقی شهرستان همدان و در امتداد جاده فرعی منشعب از جاده همدان به مالیر قرار گرفته روستاي ورکانه در جنوب ش

قرار دارد 34/40و طول جغرافیایی  48/37این روستا در عرض جغرافیایی 
آباد و علی آباد و از طرف غرب به روستاي سیمین و ابرو محدود می شود

یوردصفرخان، دره خان، تخته سنگ، جن دره و سوبالغ در مجاورت روستا از خصوصیات طبیعی است به طوري که دره بارانی 
شیب عمومی این منطقه و وجود دره هاي فراوان در اطراف روستا موجب شکل . در جنوب و جنوب شرق روستا واقع شده است

  ]13[. رودخانه هاي فصلی شده است
  

موقعیت روستاي ورکانه  با توجه به راه ارتباطی و منابع طبیعی) : 2(کل ش
  

شیب عمومی منطقه از سمت جنوب غربی به طرف شمال شرقی است
این نحوه استقرار به طبع پیروي از توپوگرافی، شکل خاص زمین و نورگیري مناسب فضاها بوده . جنوب غربی می باشد 

13[  

عکس هوایی از بافت روستاي ورکانه) : 3(کل ش

  بافت روستاي ورکانه1
معادن سنگ پیرامون . هسته اصلی روستا پیرامون یک قنات شکل گرفته است

روستاي ورکانه به دلیل تلفیق هنرمندانه خانه ها، حیاط ها و باغ ها، خانه هاي سنگی با ]16[.معادل کنار معدن یا ورکان است
بافت روستا  ]17[.محیط پیرامون داراي فضاي دلنشین و انسان مدار است

شکستگی کوچه ها به منظور حفظ رطوبت و جلوگیري از ایجاد کوران در روستا است

  
بازشوها به سمت غرب به منظور کاهش تبادل حرارتی داخل و خارج، ایوان ها با عمق کم و حیاط ها 

کوچک، دیوارها قطور به عنوان منبع ذخیره حرارت
نمونه موردي 7- 4

روستاي ورکانه در جنوب ش
این روستا در عرض جغرافیایی  . است

آباد و علی آباد و از طرف غرب به روستاي سیمین و ابرو محدود می شود
یوردصفرخان، دره خان، تخته سنگ، جن دره و سوبالغ در مجاورت روستا از خصوصیات طبیعی است به طوري که دره بارانی 

در جنوب و جنوب شرق روستا واقع شده است
رودخانه هاي فصلی شده استگیري 

شیب عمومی منطقه از سمت جنوب غربی به طرف شمال شرقی است  
 - شرقی
3[. است

  

  
4 -7-1

هسته اصلی روستا پیرامون یک قنات شکل گرفته است
معادل کنار معدن یا ورکان است

محیط پیرامون داراي فضاي دلنشین و انسان مدار است
شکستگی کوچه ها به منظور حفظ رطوبت و جلوگیري از ایجاد کوران در روستا است
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مصالح کفسازي سطح کوچه ها از یک سو سبب پدید آمدن بافتی ارگانیک و هماهنگ بین شاکله 
همچنین رنگ . هنگام یخبندان فراهم آورده استروستا و ابنیه شده و از سوي دیگر بافتی خشن و ناصاف را جهت عبور به 

سیاه این سنگ فرش سبب جذب گرماي ناشی از خورشید می شود و به علت سختی آن فرسایش کمتري نسبت به دیگر 
در قسمت هایی از این روستا، کوچه ها از زیر خانه ها عبور کرده که با ایجاد سایه و روشن از لحاظ بصري 

خانه ها بصورت ) 4شکل . (بوده و از نظر اقلیمی دماي هوا در این قسمت از کوچه، معتدل تر از قسمت هاي روباز آن است
  ]18[.فشرده و متصل به یکدیگرند تا در مقابل عوامل جوي خصوصا باد نامطلوب محافظت شوند

  
بهره گیري از مصالح طبیعی در سطح کوچه ها و خانه هاي  روستاي ورکانه، نحوه مسقف بودن قسمتی از 

ین مقاله به بیان در ادامه ا. روش هایی به منظور استفاده بهینه از انرژي دخیل بوده است

د و کیفیت ادر تعیین جهت گیري عمومی باید به این نکته نوجه کرد که رنگ و جنس مصالح پوسته ساختمان، ابع
ا جهت گیري فارغ از عوامل فوق بررسی می لذ. بازشوها البته وجود سایه بان نقش به سزایی در تنظیم شرایط محیطی بنا دارد

تعیین جهت استقرار خانه به منظور استفاده بیشینه از انرژي خورشید در اقلیم روستاي ورکانه در فصل زمستان و دوري 
که این در تمامی نظریه ها بهترین جهت در ارتباط با تابش آفتاب در اقلیم سرد جهت جنوب است، چرا 

  ]19[) 5شکل. (جهت باعث دریافت بیشترین مقدار از انرژي خورشید در زمستان و کمترین در تابستان می شود

  
  ]19[.جهت گیري ساختمان در اقلیم سرد
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مصالح کفسازي سطح کوچه ها از یک سو سبب پدید آمدن بافتی ارگانیک و هماهنگ بین شاکله 
روستا و ابنیه شده و از سوي دیگر بافتی خشن و ناصاف را جهت عبور به 

سیاه این سنگ فرش سبب جذب گرماي ناشی از خورشید می شود و به علت سختی آن فرسایش کمتري نسبت به دیگر 
در قسمت هایی از این روستا، کوچه ها از زیر خانه ها عبور کرده که با ایجاد سایه و روشن از لحاظ بصري . مصالح دارا است

بوده و از نظر اقلیمی دماي هوا در این قسمت از کوچه، معتدل تر از قسمت هاي روباز آن است
فشرده و متصل به یکدیگرند تا در مقابل عوامل جوي خصوصا باد نامطلوب محافظت شوند

بهره گیري از مصالح طبیعی در سطح کوچه ها و خانه هاي  روستاي ورکانه، نحوه مسقف بودن قسمتی از ) : 4(کل ش
  . کوچه ها

  روش هاي بهینه سازي انرژي در خانه هاي روستاي ورکانه2
روش هایی به منظور استفاده بهینه از انرژي دخیل بوده استخانه هاي روستاي ورکانه در معماري 

  . این روش ها و توصیف آن ها پرداخته شده است
  جهت گیري خانه ها1- 2

در تعیین جهت گیري عمومی باید به این نکته نوجه کرد که رنگ و جنس مصالح پوسته ساختمان، ابع
بازشوها البته وجود سایه بان نقش به سزایی در تنظیم شرایط محیطی بنا دارد

تعیین جهت استقرار خانه به منظور استفاده بیشینه از انرژي خورشید در اقلیم روستاي ورکانه در فصل زمستان و دوري 
در تمامی نظریه ها بهترین جهت در ارتباط با تابش آفتاب در اقلیم سرد جهت جنوب است، چرا . از باد مزاحم می باشد

جهت باعث دریافت بیشترین مقدار از انرژي خورشید در زمستان و کمترین در تابستان می شود
  

جهت گیري ساختمان در اقلیم سرد) : 5(شکل 
  

  
مصالح کفسازي سطح کوچه ها از یک سو سبب پدید آمدن بافتی ارگانیک و هماهنگ بین شاکله 

روستا و ابنیه شده و از سوي دیگر بافتی خشن و ناصاف را جهت عبور به 
سیاه این سنگ فرش سبب جذب گرماي ناشی از خورشید می شود و به علت سختی آن فرسایش کمتري نسبت به دیگر 

مصالح دارا است
بوده و از نظر اقلیمی دماي هوا در این قسمت از کوچه، معتدل تر از قسمت هاي روباز آن استزیبا 

فشرده و متصل به یکدیگرند تا در مقابل عوامل جوي خصوصا باد نامطلوب محافظت شوند
  

ش

4 -7-2
در معماري 

این روش ها و توصیف آن ها پرداخته شده است
4 -7-2

در تعیین جهت گیري عمومی باید به این نکته نوجه کرد که رنگ و جنس مصالح پوسته ساختمان، ابع
بازشوها البته وجود سایه بان نقش به سزایی در تنظیم شرایط محیطی بنا دارد

تعیین جهت استقرار خانه به منظور استفاده بیشینه از انرژي خورشید در اقلیم روستاي ورکانه در فصل زمستان و دوري . شود
از باد مزاحم می باشد

جهت باعث دریافت بیشترین مقدار از انرژي خورشید در زمستان و کمترین در تابستان می شود
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همان طور که در شکل مشاهده می شود، جهت گیري خانه هاي روستاي ورکانه بر جهت گیري 
البته با کمی انحراف به سمت جنوب و جنوب شرقی است تا نورگیري 

  )6شکل

  
  ]15[.در طول روز و جهت وزش باد سرد نحوه قرارگرفتن خانه هاي روستا و مسیر حرکت خورشید

پوسته بنا به عنوان بیرونی ترین جزء خانه نقش مهمی در تعیین تبادالت حرارتی میان فضاي داخل و هواي آزاد بیرون 
مصالح به کار رفته در خانه هاي  ]20[. جنس مصالح و رنگ آنها تعیین کننده کیفیت تبادل حرارتی می باشد

با توجه به بوم آورد بودن، فراوانی و استحکام در برابر عوامل جویی سنگ، در 
سنگ جرم حرارتی زیاد دارد و لذا  باعث می شود که به عنوان خازن 
سانتی متر از سنگ بوده اند که عالوه بر ایفاي نقش سازه اي در 

بنابراین موجب حفظ گرما . خانه هاي روستا، به عنوان یک خازن حرارتی، روند انتقال حرارت بین داخل و خارج را کند می کند
  )7شکل. ( چک این خصوصیات مصالح را خنثی نمی کند

  
  .نماي بیرون خانه در روستاي ورکانه

 جهت تابش آفتاب 
 جهت وزش باد
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همان طور که در شکل مشاهده می شود، جهت گیري خانه هاي روستاي ورکانه بر جهت گیري 
البته با کمی انحراف به سمت جنوب و جنوب شرقی است تا نورگیري . در باال منطبق استبیان شده در مطالب ذکر شده 

شکل. (مناسب براي خانه ها فراهم شود و از وزش باد سرد غرب در امان باشد

نحوه قرارگرفتن خانه هاي روستا و مسیر حرکت خورشید) : 6(شکل 
  

  پوسته خانه ها2- 2
پوسته بنا به عنوان بیرونی ترین جزء خانه نقش مهمی در تعیین تبادالت حرارتی میان فضاي داخل و هواي آزاد بیرون 

جنس مصالح و رنگ آنها تعیین کننده کیفیت تبادل حرارتی می باشد. ساختمان دارد
با توجه به بوم آورد بودن، فراوانی و استحکام در برابر عوامل جویی سنگ، در اما . روستاي ورکانه سنگ، خشت وآجر است

سنگ جرم حرارتی زیاد دارد و لذا  باعث می شود که به عنوان خازن . بیشترین بخش بنا از آن بهره گرفته شده است
سانتی متر از سنگ بوده اند که عالوه بر ایفاي نقش سازه اي در  60دیوارهاي خارجی خانه ها با ضخامت . مل نمایدحرارتی ع

خانه هاي روستا، به عنوان یک خازن حرارتی، روند انتقال حرارت بین داخل و خارج را کند می کند
چک این خصوصیات مصالح را خنثی نمی کندو خنکی داخل اتاق شده و وجود بازشوهاي کو

  

نماي بیرون خانه در روستاي ورکانه) : 7(شکل 

  )فرم و پالن(فرم خانه ها 3- 2

  
همان طور که در شکل مشاهده می شود، جهت گیري خانه هاي روستاي ورکانه بر جهت گیري 

بیان شده در مطالب ذکر شده 
مناسب براي خانه ها فراهم شود و از وزش باد سرد غرب در امان باشد

4 -7-2
پوسته بنا به عنوان بیرونی ترین جزء خانه نقش مهمی در تعیین تبادالت حرارتی میان فضاي داخل و هواي آزاد بیرون 

ساختمان دارد
روستاي ورکانه سنگ، خشت وآجر است

بیشترین بخش بنا از آن بهره گرفته شده استساخت 
حرارتی ع

خانه هاي روستا، به عنوان یک خازن حرارتی، روند انتقال حرارت بین داخل و خارج را کند می کند
و خنکی داخل اتاق شده و وجود بازشوهاي کو

  
4 -7-2
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با نگاهی به فرم و پالن خانه هاي واقع در روستا می توان دید که بسیار متراکم بوده و این تراکم 
در روستاي ورکانه خانه ها به صورت . فضاي دیگر نیازي به عبور از فضاي باز نباشد

ولی در اغلب موارد فرم ال و یو شکل را به خود اختصاص 
انرژي و جهت جوابگویی به عملکردها  علت شکل گیري این فرم ها جهت انطباق با اقلیم، بهینه سازي در مصرف

این گونه فرم شامل خانه هایی است که بیشتر در حاشیه روستا واقع شده و حیاط آن در ارتباط نزدیک با طبیعت و      
اکثرا . دارد، دیده می شودباغ هاي اطراف از نظر بصري است و یا در خانه هایی نسبتا جدیدساز که حیاط آن به باغ اختصاص 

فضاهایی . جهت گیري فرم بنا به سمت جنوب یا جنوب شرقی است، بنابراین اغلب فضاها از نور جنوب بهره مند هستند
به این ترتیب عالوه بر دوري از بوي . همچون طویله و انبار در همکف و فضاهاي اصلی مانند اتاق ها در طبقه اول قرار دارند

، از باال رفتن سرما و رطوبت به طبقه باال جلوگیري می شود، همچنین از گرماي حاصل از بدن حیوانات براي 
اتاق ها نیز معموال از یک طرف پنجره دارند تا از کوران هوا جلوگیري 

بنابراین در . به عنوان فضایی بین حیاط باز و اتاق هاي بسته درونی است
دالیل بهره گیري از این . زمستان به عنوان حلقه واسطه و در تابستان جهت ایجاد سایه و کوران براي اتاق ها استفاده می شود

. ( گی فرم و پاسخگویی به عملکرد استفرم به ترتیب اهمیت عدم سایه اندازي زیاد در حیاط به منظور نورگیري باغ، ساد

  
  .نمونه فرم خطی

در این فرم شامل همچون فرم خطی فضاهاي جانبی و خدماتی شامل انبار، 
فضاهاي خدماتی به عنوان فضاهاي . آغل و سرویس بهداشتی در طبقه همکف و فضاهاي اصلی در طبفه اول واقع شده است

، مشرف به ایوان می باشند که از نور جنوب و جنوب شرقی بهره مند 
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با نگاهی به فرم و پالن خانه هاي واقع در روستا می توان دید که بسیار متراکم بوده و این تراکم 
فضاي دیگر نیازي به عبور از فضاي باز نباشدباعث می شود تا براي عبور از فضایی به 

ولی در اغلب موارد فرم ال و یو شکل را به خود اختصاص . چهار فرم، خطی، یو شکل، ال شکل و فرم مرکزي تقسیم می شود
علت شکل گیري این فرم ها جهت انطباق با اقلیم، بهینه سازي در مصرف. داده است

  .صورت گرفته است
  فرم خطی

این گونه فرم شامل خانه هایی است که بیشتر در حاشیه روستا واقع شده و حیاط آن در ارتباط نزدیک با طبیعت و      
باغ هاي اطراف از نظر بصري است و یا در خانه هایی نسبتا جدیدساز که حیاط آن به باغ اختصاص 

جهت گیري فرم بنا به سمت جنوب یا جنوب شرقی است، بنابراین اغلب فضاها از نور جنوب بهره مند هستند
همچون طویله و انبار در همکف و فضاهاي اصلی مانند اتاق ها در طبقه اول قرار دارند

، از باال رفتن سرما و رطوبت به طبقه باال جلوگیري می شود، همچنین از گرماي حاصل از بدن حیوانات براي انبار  و طویله
اتاق ها نیز معموال از یک طرف پنجره دارند تا از کوران هوا جلوگیري . گرمایش و حفظ حرارت براي خانه استفاده می گردد

به عنوان فضایی بین حیاط باز و اتاق هاي بسته درونی است ایوان معموال. جلوي اتاق ها ایوان قرار دارد
زمستان به عنوان حلقه واسطه و در تابستان جهت ایجاد سایه و کوران براي اتاق ها استفاده می شود

فرم به ترتیب اهمیت عدم سایه اندازي زیاد در حیاط به منظور نورگیري باغ، ساد
(  

  

نمونه فرم خطی) : 8(شکل 
  فرم ال شکل

در این فرم شامل همچون فرم خطی فضاهاي جانبی و خدماتی شامل انبار، . این فرم رایج ترین شکل خانه در روستا است
آغل و سرویس بهداشتی در طبقه همکف و فضاهاي اصلی در طبفه اول واقع شده است

، مشرف به ایوان می باشند که از نور جنوب و جنوب شرقی بهره مند اتاق ها. حایل به مانند عایق حرارتی عمل می نمایند

  
با نگاهی به فرم و پالن خانه هاي واقع در روستا می توان دید که بسیار متراکم بوده و این تراکم 

باعث می شود تا براي عبور از فضایی به 
چهار فرم، خطی، یو شکل، ال شکل و فرم مرکزي تقسیم می شود

داده است
صورت گرفته است

فرم خطی •
این گونه فرم شامل خانه هایی است که بیشتر در حاشیه روستا واقع شده و حیاط آن در ارتباط نزدیک با طبیعت و      

باغ هاي اطراف از نظر بصري است و یا در خانه هایی نسبتا جدیدساز که حیاط آن به باغ اختصاص 
جهت گیري فرم بنا به سمت جنوب یا جنوب شرقی است، بنابراین اغلب فضاها از نور جنوب بهره مند هستند

همچون طویله و انبار در همکف و فضاهاي اصلی مانند اتاق ها در طبقه اول قرار دارند
انبار  و طویله

گرمایش و حفظ حرارت براي خانه استفاده می گردد
جلوي اتاق ها ایوان قرار دارد. شود

زمستان به عنوان حلقه واسطه و در تابستان جهت ایجاد سایه و کوران براي اتاق ها استفاده می شود
فرم به ترتیب اهمیت عدم سایه اندازي زیاد در حیاط به منظور نورگیري باغ، ساد

)8شکل

فرم ال شکل •
این فرم رایج ترین شکل خانه در روستا است

آغل و سرویس بهداشتی در طبقه همکف و فضاهاي اصلی در طبفه اول واقع شده است
حایل به مانند عایق حرارتی عمل می نمایند
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هشتی به عنوان فضاي نیمه باز، یکی از 
. ( می کند یال هاي تشکیل دهنده حیاط است که ارتباط بین حیاط و کوچه یا داالن را برقرار می کند و نفوذ هوا را کنترل

  
  ]آرشیو بنیاد مسکن استان همدان:ماخذ[

همان طور که از شکل پیداست بنا از سه طرف توسط دیوار ضخیم سنگی پوشیده شده که عایق بسیار مناسبی در برابر 
ورودي به حیاط . در این فرم حیاط از سه طرف توسط ساختمان محصور شده است

جهت قرارگیري ورودي ها با توجه به وزش بادهاي سرد از 
نحوه قرارگیري فضاهاي داخلی خانه . دجنوب غرب، در سمت شرق یا شمال است تا از نفوذ باد به فضاي حیاط جلوگیري کن

اتاق هاي اصلی در سمت . در این فرم به این صورت است که فضاي مطبخ و پخت نان در سمت غرب و رو به نور شرق است
با توجه به محدود بودن تابش آفتاب در جبهه غرب و وجود ایوان در این 

در این گونه نیز فضاي طویله و . البا تاریک بوده، لذا داراي نورگیر سقفی است که به تهویه هوا کمک می کند

  
  ]آرشیو بنیاد مسکن استان همدان:ماخذ[

در این فرم حیاط توسط اتاق ها و ایوان دور تا دور محصور 
. در طبقه اول اتاق ها، در جبهه شمالی و رو به نور جنوب قرار گرفته اند

نکته قابل توجه . فضاي مطبخ رو به نور شمال و شمال شرقی است
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هشتی به عنوان فضاي نیمه باز، یکی از . هستند و با توجه به فرم بنا گاه دور تا دور حیاط قرار دارند
یال هاي تشکیل دهنده حیاط است که ارتباط بین حیاط و کوچه یا داالن را برقرار می کند و نفوذ هوا را کنترل

(  

[.نحوه قرارگیري فضاها در خانه فرم ال شکل) : 9(شکل 

  فرم یو شکل
همان طور که از شکل پیداست بنا از سه طرف توسط دیوار ضخیم سنگی پوشیده شده که عایق بسیار مناسبی در برابر 

در این فرم حیاط از سه طرف توسط ساختمان محصور شده است.استهواي سرد و مخصوص بادهاي مزاحم 
جهت قرارگیري ورودي ها با توجه به وزش بادهاي سرد از . از جبهه باز یا از طریق یک داالن از حیاط به کوچه منتهی می شود

جنوب غرب، در سمت شرق یا شمال است تا از نفوذ باد به فضاي حیاط جلوگیري کن
در این فرم به این صورت است که فضاي مطبخ و پخت نان در سمت غرب و رو به نور شرق است

با توجه به محدود بودن تابش آفتاب در جبهه غرب و وجود ایوان در این . شمال بنا و داراي نور جنوب و جنوب شرق است
البا تاریک بوده، لذا داراي نورگیر سقفی است که به تهویه هوا کمک می کندسمت فضاها غ

  )10شکل . (انبار نیز در طبقه همکف و زیر فضاي مسکونی قرار دارد

[.شکل یونحوه قرارگیري فضاها در خانه فرم ) : 10(شکل 
  

  حیاط مرکزيفرم 
در این فرم حیاط توسط اتاق ها و ایوان دور تا دور محصور . استفاده از این فرم در روستاي ورکانه محدود مشاهده می شود

در طبقه اول اتاق ها، در جبهه شمالی و رو به نور جنوب قرار گرفته اند. شده که موجب عدم نفوذ باد سرد به حیاط می شود
فضاي مطبخ رو به نور شمال و شمال شرقی است. آغل قرار گرفته است در طبقه همکف فضاي مطبخ ، انبار و

  
هستند و با توجه به فرم بنا گاه دور تا دور حیاط قرار دارند

یال هاي تشکیل دهنده حیاط است که ارتباط بین حیاط و کوچه یا داالن را برقرار می کند و نفوذ هوا را کنترل
)9شکل 
  

  
فرم یو شکل •

همان طور که از شکل پیداست بنا از سه طرف توسط دیوار ضخیم سنگی پوشیده شده که عایق بسیار مناسبی در برابر 
هواي سرد و مخصوص بادهاي مزاحم 

از جبهه باز یا از طریق یک داالن از حیاط به کوچه منتهی می شود
جنوب غرب، در سمت شرق یا شمال است تا از نفوذ باد به فضاي حیاط جلوگیري کن

در این فرم به این صورت است که فضاي مطبخ و پخت نان در سمت غرب و رو به نور شرق است
شمال بنا و داراي نور جنوب و جنوب شرق است

سمت فضاها غ
انبار نیز در طبقه همکف و زیر فضاي مسکونی قرار دارد

  

فرم  •
استفاده از این فرم در روستاي ورکانه محدود مشاهده می شود

شده که موجب عدم نفوذ باد سرد به حیاط می شود
در طبقه همکف فضاي مطبخ ، انبار و
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در مورد این گونه، بنا دو طبقه است و چیدمان فضاهاي واقع در طبقه دوم به صورتی است که 
. ( فرم می افزاید این امر هم به عملکرد جواب داده و هم بر زیبایی

  
  .پیرامون حیاط در فرم حیاط مرکزي

پخت و پز اغلب در مطبخ صورت می گیرد و فقط یک 
مطبخ نسبت به فضاهاي . این فصا به سمت شرق یا شمال شرق است

تهویه و نورگیري از طرق روزنه سقفی . این امر موجب کنترل نور و ایجاد سایه می شود

ونت و گاه دور تا دور حیاط قرار گرفته که هم به عنوان فضاي ارتباطی و هم فضاي نشیمن در 
در برخی از . ایوان ها معموال در دو طبقه احداث می شود ولی گاه در یک طبقه نیز استفاده می شود

در نتیجه . موجب کنترل نور جنوب در تابستان شده است

ارتفاع اتاق نسبت به . در تمامی خانه هاي روستاي ورکانه اتاق در طبقه اول و رو به نور جنوب و جنوب شرق قرار دارد
لذا حجم اتاق ها جهت گرماش کم و سبب کاهش تبادل حرارتی با بیرون 

بنابراین ابعاد حیاط در این . با توجه به سردي هوا در اقلیم سرد و کوهستانی اکثر فعالیت ها در اتاق ها صورت می گیرد
در نقاط مرکزي و قدیمی . حیاط به عنوان فضاي باز در خانه ها تابع نحوه استقرار فضاي مسکونی آن است

که مانع از نفوذ بادهاي سرد منطقه به فضاي مسکونی می شود و صرفا به عنوان 
در حالی که نقاط جدید االحداث روستا وسعت حیاط دو برابر 
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در مورد این گونه، بنا دو طبقه است و چیدمان فضاهاي واقع در طبقه دوم به صورتی است که 
این امر هم به عملکرد جواب داده و هم بر زیبایی. موجب شده است، طبقه دوم به صورت یو یا ال شکل باشد

11      (  

پیرامون حیاط در فرم حیاط مرکزينحوه قرارگیري فضاها ) : 11(شکل 

  خصوصیات کالبدي و فضاهاي داخلی خانه4- 2
  آشپزخانه

پخت و پز اغلب در مطبخ صورت می گیرد و فقط یک . این فضا در خانه هاي روستاي ورکانه به صورت مجزا وجود ندارد
این فصا به سمت شرق یا شمال شرق است. صاص داردتفضاي کوچک آن هم در کنج به این کار اخ

این امر موجب کنترل نور و ایجاد سایه می شود. هم ردیف خود عقب تر قرار دارد
  . صورت می گیرد

  ایوان
ونت و گاه دور تا دور حیاط قرار گرفته که هم به عنوان فضاي ارتباطی و هم فضاي نشیمن در این فضا در مقابل فضاي سک

ایوان ها معموال در دو طبقه احداث می شود ولی گاه در یک طبقه نیز استفاده می شود. تابستان استفاده می شود
موجب کنترل نور جنوب در تابستان شده است خانه ها ایوان ها به سمت جنوب و باد مطلوب قرار گرفته اند که

  . سایه ایجاد کرده و مناسب براي استفاده در فصول گرم می باشد
  اتاق

در تمامی خانه هاي روستاي ورکانه اتاق در طبقه اول و رو به نور جنوب و جنوب شرق قرار دارد
لذا حجم اتاق ها جهت گرماش کم و سبب کاهش تبادل حرارتی با بیرون . تاه تر استنمونه هاي مشابه اقلیم گرم و خشک کو

  . می شود
  حیاط

با توجه به سردي هوا در اقلیم سرد و کوهستانی اکثر فعالیت ها در اتاق ها صورت می گیرد
حیاط به عنوان فضاي باز در خانه ها تابع نحوه استقرار فضاي مسکونی آن است. منطق کوچک است

که مانع از نفوذ بادهاي سرد منطقه به فضاي مسکونی می شود و صرفا به عنوان  بافت روستا حیاط کوچک و محصور می باشد
در حالی که نقاط جدید االحداث روستا وسعت حیاط دو برابر . فضاي ارتباطی انسان و دام بعضا فعالیت هاي متفرقه می باشد

  . قسمت مسکونی خانه می باشد و داراي کاربري باغ است
  بازشوها

  
در مورد این گونه، بنا دو طبقه است و چیدمان فضاهاي واقع در طبقه دوم به صورتی است که 

موجب شده است، طبقه دوم به صورت یو یا ال شکل باشد
11شکل 

  

  
4 -7-2
آشپزخانه •

این فضا در خانه هاي روستاي ورکانه به صورت مجزا وجود ندارد
فضاي کوچک آن هم در کنج به این کار اخ

هم ردیف خود عقب تر قرار دارد
صورت می گیرد

ایوان •
این فضا در مقابل فضاي سک

تابستان استفاده می شود
خانه ها ایوان ها به سمت جنوب و باد مطلوب قرار گرفته اند که

سایه ایجاد کرده و مناسب براي استفاده در فصول گرم می باشد
اتاق •

در تمامی خانه هاي روستاي ورکانه اتاق در طبقه اول و رو به نور جنوب و جنوب شرق قرار دارد
نمونه هاي مشابه اقلیم گرم و خشک کو

می شود
حیاط •

با توجه به سردي هوا در اقلیم سرد و کوهستانی اکثر فعالیت ها در اتاق ها صورت می گیرد
منطق کوچک است

بافت روستا حیاط کوچک و محصور می باشد
فضاي ارتباطی انسان و دام بعضا فعالیت هاي متفرقه می باشد

قسمت مسکونی خانه می باشد و داراي کاربري باغ است
بازشوها •
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ي روستاي ورکانه ابعاد بازشو نسبت به سطح نما به منظور کاهش تبادل حرات، 
در عین حال براي بهره گیري از نور جنوب ابعاد بازشوهایی که در این جبهه قرار دارد، بزرگ 

نبود دانش و امکانات تولید پنجره هاي عایق  با توجه به
شکل . (امروزي، چوب ماده اولیه خوبی براي ساخت آن ها بوده است چرا که از نظر حرارتی چوب عایق بسیار خوبی می باشد

  
  .شکل بازشوهاي کوچک در جبهه شرقی بنا

مسطح بودن بام  موجب می . و با تیر چوبی و کاهگل اجرا شده است
همچنین براي نگهداري برف بر روي بام به عنوان عایق حرارتی از آن در 

  
  . نحوه قرارگیري تیر چوبی و کاهگل در بام مسطح

مصالح متعارف در خانه هاي روستاي ورکانه از سنگ، خشت و آجر است اما سنگ به عنوان اصلی ترین مصالح کاربردي در 
اکثر خانه ها با توجه به . پی و بدنه بنا از سنگ و مالت گل است
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ي روستاي ورکانه ابعاد بازشو نسبت به سطح نما به منظور کاهش تبادل حرات، در اغلب خانه ها
در عین حال براي بهره گیري از نور جنوب ابعاد بازشوهایی که در این جبهه قرار دارد، بزرگ . کوچک در نظر گرفته شده است

با توجه به. اکثر درب ها و پنجره ها از مصالح چوبی ساخته شده اند. تر می باشد
امروزي، چوب ماده اولیه خوبی براي ساخت آن ها بوده است چرا که از نظر حرارتی چوب عایق بسیار خوبی می باشد

  

شکل بازشوهاي کوچک در جبهه شرقی بنا) : 12(شکل 
  بام

و با تیر چوبی و کاهگل اجرا شده استح مسطخانه هاي واقع در روستاي ورکانه به صورت 
همچنین براي نگهداري برف بر روي بام به عنوان عایق حرارتی از آن در . باشدآفتاب  تابش سطح بیشتري در مقابل

  )13شکل . (زمستان بهره گرفته شود
  

نحوه قرارگیري تیر چوبی و کاهگل در بام مسطح) : 13(شکل 
  

  مصالح
مصالح متعارف در خانه هاي روستاي ورکانه از سنگ، خشت و آجر است اما سنگ به عنوان اصلی ترین مصالح کاربردي در 

پی و بدنه بنا از سنگ و مالت گل است. خانه ها می باشد که به وفور در منطقه یافت می شود

  
در اغلب خانه ها

کوچک در نظر گرفته شده است
تر می باشد

امروزي، چوب ماده اولیه خوبی براي ساخت آن ها بوده است چرا که از نظر حرارتی چوب عایق بسیار خوبی می باشد
12 (  

بام •
خانه هاي واقع در روستاي ورکانه به صورت بام 

سطح بیشتري در مقابلشود 
زمستان بهره گرفته شود

مصالح •
مصالح متعارف در خانه هاي روستاي ورکانه از سنگ، خشت و آجر است اما سنگ به عنوان اصلی ترین مصالح کاربردي در 

خانه ها می باشد که به وفور در منطقه یافت می شود
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ظرفیت حراتی سنگ به اندازه خشت و آجر 
لذا با اضافه شدن به جرم دیوار مقدار بیشتري از حرارت 

از دیوار . ت جذب بیشتر نور آفتاب می باشداز طرف دیگر رنگ تیره سنگ مناسب جه
  . سنگی خشکه چین جهت حفاظ دور باغات و حیاط یا به عنوان بادشکن استفاده می شود

راهکارهاي اندیشیده شده و قابل تکرار در معماري تعدادي از خانه هاي روستاي ورکانه به عنوان مصداقی از توسعه پایدار مورد 
بناهاي مورد بررسی از نظر معماري، پایدار هستند؛ چرا که در معماري این بناها به کاهش اتالف حرارت در 

عواملی چون نحوه . اتالف حرارت، بهره گیري از انرژي خورشید در گرمایش اهمیت داده شده است
د و هیچ نوع ضایعاتی را که در محیط زیست قابل نبدون آلودگی کار می کن

 در شکل گیري معماري خانه هاي روستاي ورکانه
یاز دوران ار گرفت و ویژگیهایی که پاسخگوي نمورد واکاوي قر

نظر یت از سا توجه به مطابق با ابعاد اقلیمی، زیست محیطی، 
، تعادل انرژي و استفاده از انرژیهاي پاك و تجدید به منظور کاهش اثرات شدید محیطی

  )1جدول . (ارائه شده است ،راهکارهاي استفاده از این ویژگیها در معماري امروز

راهکارهاي مورد استفاده در نمونه مورد بررسی از اصول توسعه پایدار در راستاي بهینه سازي انرژي در معماري 

  .راي بهره مندي از نور مطلوب و دوري از باد سرد
  ..به چرخه طبیعی را داشته باشند

  .بهینه سازي مصرف انرژي و حداکثر استفاده از اشکال انرژیهاي تجدیدپذیر بخصوص انرژي خورشید
  .توجه به قرارگیري فضاها در خانه ها به منظور حفظ انرژي داخل و حفظ آسایش کاربران

  .گیري حداکثر از آفتاب

  .پرهیز از قرارگیري بازشوها در جبهه هایی که وزش باد سرد وجود دارد

  .ارتباط بصري با محیط پیرامون

  .دیوار سبز برگزینه اي جهت کاهش مصرف انرژي در ساختمان و سازمان بهینه سازي مصرف سوخت
[2]So zen, Gu, Gedi k, “Evaluation of traditional architecture in terms of building physics: Old Diyarbaki 
houses, Building and Environment.”, No. 2007

  .163، 1388، بنیاد مسکن انقالب اسالمی
  .ایران، پایداراولین همایش ملی معماري 

نحوه بهره گیري از انرژي خورشید در طراحی اقلیمی خانه هاي سنتی غرب ایران نمونه موردي خانه لطفعلیان 
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ظرفیت حراتی سنگ به اندازه خشت و آجر . موقعیت منطقه بر بستري از سنگ ساخته شده اند
لذا با اضافه شدن به جرم دیوار مقدار بیشتري از حرارت . نیست و این نقص با افزایش ضخامت دیوارهاي سنگ جبران می گردد

از طرف دیگر رنگ تیره سنگ مناسب جه. روز براي شب هنگام ذخیره می شود
سنگی خشکه چین جهت حفاظ دور باغات و حیاط یا به عنوان بادشکن استفاده می شود

  گیري نتیجه
راهکارهاي اندیشیده شده و قابل تکرار در معماري تعدادي از خانه هاي روستاي ورکانه به عنوان مصداقی از توسعه پایدار مورد 

بناهاي مورد بررسی از نظر معماري، پایدار هستند؛ چرا که در معماري این بناها به کاهش اتالف حرارت در . بررسی قرار گرفت
اتالف حرارت، بهره گیري از انرژي خورشید در گرمایش اهمیت داده شده استخانه، و کاهش تاثیر باد در 

بدون آلودگی کار می کن. استقرار و فرم ساختمان با سایت و اقلیم سازگارند
در شکل گیري معماري خانه هاي روستاي ورکانه.ددو باعث ارتقاي کیفیت محیطی می شونمصرف نباشد، تولید نمی کن

مورد واکاوي قر، در پنج جنبه که می بایست مورد توجه قرار گیرد یی
مطابق با ابعاد اقلیمی، زیست محیطی، طراحی صحیح خود بود استخراج شد، که بصورت کلی شامل 

به منظور کاهش اثرات شدید محیطی مکانیابیو  استقرار کاربري در طراحی
راهکارهاي استفاده از این ویژگیها در معماري امروزاز ، جدولی انتهادر .استو ساختار پذیر، مصالح 

راهکارهاي مورد استفاده در نمونه مورد بررسی از اصول توسعه پایدار در راستاي بهینه سازي انرژي در معماري :)1(جدول 
  . امروز

  عنوان  ردیف
راي بهره مندي از نور مطلوب و دوري از باد سردبجهت گیري ساختمان نسبت به جنوب و جنوب شرق   1
به چرخه طبیعی را داشته باشند م آورد که قابلیت بازگشتاستفاده از مصالح بو  2
بهینه سازي مصرف انرژي و حداکثر استفاده از اشکال انرژیهاي تجدیدپذیر بخصوص انرژي خورشید  3
توجه به قرارگیري فضاها در خانه ها به منظور حفظ انرژي داخل و حفظ آسایش کاربران  4
گیري حداکثر از آفتابقرارگیري فضاهاي اصلی رو به نور جنوب براي بهره   5
  .استفاده از ایوان به منظور کنترل نور ورودي در تابستان  6
پرهیز از قرارگیري بازشوها در جبهه هایی که وزش باد سرد وجود دارد  7
  .کاهش ارتفاع برخی فضاها با هدف تبادل کمتر حرارت با بیرون  8
ارتباط بصري با محیط پیرامونحداکثر ارتفاع دو طبقه خانه ها به منظور حفظ   9

  
  

  مراجع

دیوار سبز برگزینه اي جهت کاهش مصرف انرژي در ساختمان و سازمان بهینه سازي مصرف سوخت، زهره قیابکلو
Evaluation of traditional architecture in terms of building physics: Old Diyarbaki 

2007, PP. 1816. 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران، درآمدي بر شناخت معماري روستاي ایران، اکبر حاج ابراهیم زرگر

اولین همایش ملی معماري ، "انرژي، اقلیم و اکولوژي : معماري پایدار"، نغمه علیزاده، محمد لطیفی
نحوه بهره گیري از انرژي خورشید در طراحی اقلیمی خانه هاي سنتی غرب ایران نمونه موردي خانه لطفعلیان  "، سمانه روستایی

  .43، 1392، 6، هفت حصار، 

  
موقعیت منطقه بر بستري از سنگ ساخته شده اند

نیست و این نقص با افزایش ضخامت دیوارهاي سنگ جبران می گردد
روز براي شب هنگام ذخیره می شود

سنگی خشکه چین جهت حفاظ دور باغات و حیاط یا به عنوان بادشکن استفاده می شود
  

نتیجه - 5
راهکارهاي اندیشیده شده و قابل تکرار در معماري تعدادي از خانه هاي روستاي ورکانه به عنوان مصداقی از توسعه پایدار مورد 

بررسی قرار گرفت
خانه، و کاهش تاثیر باد در 

استقرار و فرم ساختمان با سایت و اقلیم سازگارند
مصرف نباشد، تولید نمی کن

ییویژگیها
خود بود استخراج شد، که بصورت کلی شامل 

استقرار کاربري در طراحی
پذیر، مصالح 
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