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 ونیمسک معماری در مراتب سلسله گیری شکل بر اقلیم تاثیر بررسی

گیالن عمومی  

 

 سید علی سیدیان 1 ، مهسا اسالمی 2 *

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ،دکترای تخصصی،   

ا... آملی،کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت دانشجوی   

 

 چکیده

 پاسخی یافتن دنبال به همیشه ها انسان که بوده مسائلی نخستین از و بشر اولیه نیازهای از یکی آسایش و سکونت محل عنوان به مسکن

 ساختن به محیطی امکانات از استفاده با چگونه که آموخت ابتدایی انسان به سرپناه داشتن به نیاز. اند بوده آن برای منطقی و مناسب

 خدا یعنی تفکر اصلی منبع چهار با و کرده تبدیل خانه به را بودن مکان آن جریان در آدمی که فرآیندی عنوان به سکونت. آورد روی خانه

. است اقلیم اساسی عنصر عنوان به زمین جمله از مختلف عوامل از تابعی ، پردازد می هماهنگی برقراری به زمین و آسمان ، خود ،

. ندارند قرار سطح یک در گذاری تاثیر و اهمیت میزان نظر از آنها ی همه که است متعددی عوامل از متاثر منطقه هر مسکونی معماری

 با دارد تالش حاضر پژوهش. باشد می منطقه هر جغرافیایی شرایط و اقلیم ، مسکونی معماری در تاثیرگذار عوامل ترین مهم از یکی

 معماری در را فضاها قرارگیری مراتب سلسله گیری شکل بر اقلیم تاثیر ، گیالن استان های خانه از نمونه چندِ   مسکونی معماری بررسی

.  اند گردیده انتخاب گیالن استان کوهستانی و ای جلگه نقاط از مطالعاتی های نمونه.  نماید بررسی شده ذکر منطقه عمومی مسکونی

 تاثیر تحت ای مالحظه قابل بصورت درگذشته اقلیم هر در معماری فضاهای که است استوار اساس براین تحقیق این نظری چهارچوب

 از اهم)  اسنادی مطالعات صورت دو به اطالعات گردآوری و بوده تطبیقی و تحلیلی توصیفی تحقیق روش.  اند داشته قرار اقلیم و محیط

 . است گرفته صورت میدانی مشاهدات و... (  و اینترنت,  کتاب

 .گیالن ، عمومی مسکونی معماری ، مراتب سلسله ، اقلیم:  کلیدواژه
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 مقدمه-1

 پایکوههای تا آن امتداد و شده شروع دریا از بعد فاصله بال که است خزر دریای جنوبی باریک حاشیه شامل خزر ی جلگه

 مقابل در دیواری همچون است، خاورمیانه کوه رشته بلندترین که البرز کوه رشته.  رسد می تالش شرقی و البرز شمالی

 هوا های جبهه این گذر نتیجه در.  شودمی ایران مرکزی نواحی به آنها نفوذ مانع و ایستاده ایستاده خزر دریای از ناشی رطوبت

 از تاثیرپذیری ترین بیش همواره مسکونی های واحد.  شود می میسر ها جلگه در بارش و رطوبت تخلیه از پس تنها

 باران بارش و هوا رطوبت که گیالن جغرافیایی ی پهنه در بنابراین.  است شده منعکس ها ان در طبیعی محیط خصوصیات

 نسبی طور به نیز را اقلیمی آسایش باید بلکه باشد سرپناه عنوان به انسان نیاز جوابگوی باید تنها نه مسکن ، است زیاد بسیار

 های جداره در زیاد بسیار بازشوهای و شفاف هایی الیه دارای مسکونی بناهای محیط، رطوبت دفع منظور به.  برگیرد در

 در مردان و زنان کار دوشادوشی فرهنگ و خیز حاصل های زمین وجود علت به ناحیه این در همچنین.  باشند می خارجی

 مسکونی محوطه دائم نظارت به نیاز طرفی از. نماید می منتفی را مسکونی فضاهای برای محصوریت وجود لزوم باغات و مزارع

 نیازها این ی همه.   آورد می وجود به اطراف محوطه و مسکن فضاهای ترین اصلی بین تنگاتنگی بصری ارتباط ، اموال حفظ و

 باشد می ساده استان گیالن های خانه در دسترسی مراتب سلسله نتیجه در و سازد می موجه را گرا برون معماری گیری شکل

 جغرافیایی و محیطی شرایط و اقلیم تاثیر تحت گیالن شدیدا عمومی مسکن معماری اینکه فرض با داد تالش حاضر پژوهش. 

 مطالعاتی های نمونه منظور بدین.  نماید بررسی را گیالن ی پهنه در مسکن فضاهای قرارگیری مراتب ساسله ، باشد می

 روابط و بسته و باز نیمه ، باز فضاهای میان ارتباط چگونگی ، پالن نوع نظر از ها نمونه ارزیابی و بررسی از پس و شده انتخاب

 . شود می گرفته قرار تحلیل مورد فضاها قرارگیری مراتب سلسله گیری شکل بر اقلیم تاثیر ، فضاها عملکردی

 

 معیشتی و اقلیمی خصوصیات و . جغرافیا2

 جغرافیا -2-1

 این. است گرفته جای ایران شمال در تالش و البرز هایکوه رشته میان در مربع کیلومتر ۱۷۷�۷۱ مساحت با گیالن استان

 در زنجان شرق، در مازندران  غرب، در اردبیل هایاستان با و دارد تعلق مازندران دریای جنوب جغرافیایی واحد به استان

 ۶۳ و درجه ۶۳ بین گیالن استان. است همسایه و مرز هم شمال در خزر دریای و آذربایجان یافته استقالل تازه کشور و جنوب

 النهارنصف از شرقی طول ٔ  دقیقه ۶۱ و درجه ۲۵ تا دقیقه ۷۲ و درجه ۱۳ و شمالی عرض ٔ  دقیقه ۷۱ و درجه ۶۳ تا دقیقه

 براساس. کندمی جدا مازندران استان از را آن است، جاری رامسر و چابکسر بین که ت مشک سفید رود و دارد قرار گرینویچ

 آبادی ۷۱۳۶ و دهستان ۹۹ بخش، ۶۵ شهر، ۶۲ شهرستان، ۷۷ رشت، مرکزیت به استان این ،۷۶۱۲ سال کشوری تقسیمات

 طوالش، سرا،صومعه  شفت، رودسر، رودبار،  رشت، انزلی، بندر اشرفیه، ٔ  آستانه آستارا،: از اندعبارت استان هایشهرستان. دارد

 .لنگرود و الهیجان فومن،

 اقلیم  -2-2

 معروف خزری معتدل هوای و آب به گیالن سرزمین .اقلیم [۷]د البرز از بقیه ایران جدا می شوداین منطقه به وسیله حصار بلن

 دریای آب بخار عبور از سدی مانند  شرقی، - غربی امتداد با البرز کوهستان و جنوبی  شمالی، جهت با تالش کوهستان. است

 در فراوان هایبارندگی موجب زیاد، ارتفاع علت به و کندمی جلوگیری ایران داخل به غربی شمال مرطوب بادهای و مازندران

 به ،(درصد ۹۶ تا سال گرم هایماه در ویژه به) هوا رطوبت افزایش ضمن مازندران دریای فراوان تبخیر. شودمی گیالن استان

 بندانیخ رو، این از. انجامدمی دریا، به نزدیک ایجلگه نواحی در ویژه به زمستان، در آن کاهش و تابستان در هوا دمای تعدیل
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 متوسط استان هواشناسی هایایستگاه گزارش براساس. است شده گزارش کم بسیار دریا هایکناره نزدیکی در زمستانی

 و ۱/۶ آستارا دمای مطلق حداقل متوسط گراد،سانتی درجه ۷۹/۳ آن مطلق حداکثر متوسط و ۳/۶ رشت دمای مطلق حداقل

 و ۷۶/۱ آن دمای مطلق حداکثر متوسط و ۹/۳ انزلی بندر دمای مطلق حداقل متوسط و ۷۲/۱ آن دمای مطلق حداکثر متوسط

 میزان. است شده گزارش گرادسانتی درجه ۶۷/۷ آن دمای مطلق حداکثر متوسط و ۱/۷ منجیل دمای مطلق حداقل متوسط

 از پاییز و تابستان در و شرق از بهار در غرب، شمال از زمستان در که دارد بستگی مرطوبی بادهای به گیالن استان در بارندگی

 هایتوده با برخورد اثر بر هوایی هایتوده این. رانندمی گیالن ٔ  جلگه سوی به را دریا مرطوب هوای بادها، این. وزندمی غرب

 طوالنی و فراوان هایبارندگی موجب آیند،می مازندران دریای فضای سوی به مدیترانه دریای سوی از که مرطوبی هوای

 باد وا،بیرون باد: از اندعبارت آنها ترینمهم که گذارندمی منطقه طبیعت بر ویژه تأثیری یک هر گیالن، استان بادهای. شوندمی

 آفتاب وا،گیله بیرون وا،گیله کنار وا،دشنه خشک منجیل، باد ،(گرمیش) گرمش باد وا،گیله باد وا،دشنه باد سَرتُوک، باد خزری،

 .سَمام باد و واکویتم وا،سیاه بوشه،

 تسمیه وجه  -2-3

 نظرات گیل، ٔ  واژه معانی و گیالن نام ٔ  درباره. است رشت کالنشهر مرکزیت به ایران شمالی هایاستان از گیالن، استان

 محل معنای به ،«ان» مکان پسوند ٔ  اضافهبه ،«گیل» از برگرفته را گیالن ٔ  واژه دهخدا، نامهلغت. استشده ابراز متفاوتی

 (Gelae) گ الی هایونانی نزد و (Gelan) گ الن پهلوی، زبان در واژه این صورت که استافزوده و دانسته هاگیل سکونت

 .استبوده

  معیشت  -2-9

 محصوالت ترینمهم. است استوار ابریشم کرم و عسل زنبور پرورش و صیدماهی دامداری، کشاورزی، پایه بر گیالن، اقتصاد

 از نیز زیتون. شوندمی کشت رودسر و الهیجان جمله از گیالن، مختلف شهرهای در که باشد،می چای و برنج شامل کشاورزی

 است رایج رودبار شهرستان در آن کشت که است زراعی هایفرآورده دیگر

 کشاورزی -5 -2

 اخیرا داراست را ایران در دوم مقام برنج تولید لحاظ به و اول مقام زمینی بادام و فندق زیتون، چای، تولید زمینه در گیالن

. باشد می استان این تولیدات از یکی عنوان به نیز محصول این و داشته ای ویژه رواج گیالن شرق در بخصوص کیوی باغات

(. جلگه مساحت درصد ۱۵ از بیش) شالیزارند آبیاری قابل زمینهای همه تقریباً. استبوده برنج تاکنون کشاورزی اصلی محصول

 کشت تنها تقریباً شالیزار دوالب طالش و رشت و نشا لشت بین سفیدرورد دلتای در ولی دارد وجود مناطق همه در برنجکاری

 تولید بزرگترین گیالن شمسی ۷۶۳۷ سال تا. دارد اختصاص برنج کشت به گیالن کشاورزی اراضی درصد ۲۷. است موجود

 ۳۵. گرفت پیشی آن از مازندران همجوار استان سال این در ولی داشت را ملی تولید درصد ۲۵ تا ۱۵ و بود ایران برنج کننده

 محصوالت با برنج تولید شرقی و غربی ایحاشیه هایجلگه در ولی شودمی انجام سفیدرود دلتای ناحیه در استان تولید درصد

 .استداده رخ اخیراً گیالن در تولید میزان این. استشده ترکیب دیگری متنوع

 در گشت و خوشابر در و است کشاورزی فعالیت ترین قدیمی بود تر مهم برنج از زمانی که ابریشم کرم تغذیه برای توت کشت

 ایران در ابریشم تولید منطقه ترین اصلی گیالن امروزه. شودمی انجام هاکوهپایه در شرق در آباد قاسم تا آستانه در و غرب

 کرمهای نگهداری محل تیلمبار،. دارد اختیار در را شودمی سال در تن ۱۵۵ تا ۷۵۵ بین که را ملی تولید درصد ۳۵ و است،

 .است گیالن بومی معماری هایمشخصه از ابریشم
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 دامداری - 2-6

 کمربند گالش و تالش ساکنان برای ولی دارد پایینی وضع خوب مرتع فقدان دلیل به مرکزی جلگه محالت ٔ  همه در 

 نگهداری گوسفند و گوساله هم گیالن شرق پروران مرکبات و تالش روستانشینان. ست اصلی درآمدی منبع کوهستانی

 اقلیم دلیل به منجیل و رودبار منطقه. دارد وجود گندم دیمی وسیع مزارع اشکورات و عمارلو دیلمان، در. کنندمی

 شالیزارهای و دامداری و گندم و زیتون آن در درآمد اصلی منشا که دارد ایران در همتایی بی کشاورزی نظام ایشمدیترانه

 شرکتی توسط که ست فعالیتی دیگر است خزر دریای به منحصر که استروژن شیالت. است آباد رستم بخش در سفیدرود کنار

 و( سال در تن ۷۲۵ تا ۷۵۵ بین) خاویار تولید نصف حدوداً گیالن و شودمی تولید آذری اکثراً کارمندانی با انزلی غازیان در

 ۳۵۵۵ تا ۱۵۵۵ بین صیادی تعاونی ۷۳ خاص، فعالیت این بر عالوه. دارد اختیار در را ایران( تن ۷۱۵۵ تا ۷۱۵۵ بین) استروژن

 .کنندمی صید حالل ماهیهای تن

 

 عمومی مسکن کلی . شکل3

 زیاد بارندگی و رطوبت آن بارز خصوصیات از و گرفته قرار خزر دریای جنوبی سواحل کنار در و کشور شمال در گیالن استان

 این جنوب در البرز بلند حصار وجود طرفی از. باشد می مرطوب و معتدل هوایی و آب دارای استان این کلی طور به و. است

 هر در. است ای جلگه و کوهستانی قسمت دو شامل گیالن استان. گردد می دریا از ناشی بخار و رطوبت خروج از مانع ناحیه،

 شکل اصلی عامل زیاد بارندگی و رطوبت. شود می دیده هایی تفاوت معماری دهنده تشکیل اجزای در ناحیه دو این از کدام

 و تهویه حداکثر از استفاده جهت و است باز صورت به روستایی و شهری بافت. باشد می ناحیه این شهرسازی و معماری گیری

 می استقرار محوطه در پراکنده صورت به مسکونی محیط دهنده تشکیل اجزای رطوبت، ماندن راکد از جلوگیری و کوران

 سطحی های آب و باران هدایت و تهویه حداکثر و رطوبت دفع جهت عناصری از منطقه این معماری در خصوص به. یابند

 نیز و زیباشناسانه عوامل کنار در که یابند؛ دست اقلیم با همساز معماری نوعی به بتوانند طریق این از تا شده، استفاده

 ایوان،: از عبارتند معماری عناصر این جمله .از [۷]آورد  فراهم خود ساکنان برای را آسایش شرایط اطراف، محیط با هماهنگی

 ترتیب به و اقلیمی های اولویت اساس بر بنا گسترش روند منطقه این در.برد نام را... و غالمگرد چینی، کرسی ،۷ فاکن ،۷ تالر

 معماری ایجاد سبب برونگرایی، عامل کنار در عوامل این مجموعه. باشد می ارتفاع در سپس و غرب شرق، جنوب، سمت از

 شیبدار بام همراه به برونگرایی کلی طور به. دانست آن گیری شکل اصلی علت را اقلیم میتوان که شده فردی به منحصر

 و باز نیمه فضاهای و ندارد وجود بیرون و درون بین مشخصی مرز معماری این در. باشد می منطقه این معماری خاص ویژگی

 سبب بنا، بیرونی های الیه بودن باز نیمه و شفافیت. نماید می ترکیب هم با را بیرون و درون فضای خانه، شفاف های الیه

 با آنان بیشتر چه هر پیوند و ساکنان زندگی بر زمستان و تابستان نیز و... و باران و باد و آفتاب همچون جوی اوضاع تأثیر

 .گردد می پیرامون طبیعت

 

 . عناصر معماری گیالن9

باران مداوم و رطوبت نسبی زیاد منطقه ، عامل اصلی شکل گیری معماری و شهرسازی بومی در این سرزمین است . در چنین 

باید با راهکارهای دقیقی صورت گیرد تا بتواند در برابر طرق مختلف نفوذ های رطوبت به ساختمان  محیطی احداث ساختمان

 .[۶] مقاومت نماید ) رطوبت از سقف و کف (
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 : خانه ، کوتام ، کندوج ، تلمبار  عناصر معماری گیالن عبارتند از

 : عتاصر تشکیل دهنده ی خانه به قرار زیر است : خانه -۱-۷

: اتاق ها در این اقلیم چند عملکردی هستند . در یک اتاق عملکرد های خواب، نشیمن ، غذا خوری ، پذیرایی و احیانا اتاق ها 

آشپزی اتفاق می افتد .نکته دیگر فصلی بودن استفاده از اتاق هاست . اتاق در فصل سرما محل خواب ، خوردن و حتی آشپزی 

عناصر دیری می دهد و همین اعمال یا در ایوان ) در صورت نداشتن تالر ( یا در است و در فصل گرما ، اتاق جای خود را به 

 [.۷]بیرون خانه در زیر کوتام یا زیر کندوج انجام می شود 

: فضایی نیمه باز و واسطه در سلسله مراتب دسترسی از فضای باز به فضای بسته می باشد .گو نه ای که بیشتر در خانه  ایوان

ی شود استقرار بالکن دور تا دور بنا می باش. این بالکن ضمن آنکه دسترسی اتاق ها را به یکدیگر تامین های شهری دیده م

 .[۶]می نماید، مانع از رسیدن باران به بدنه بنا می شود 

در جبهه ایوان اصلی بزرگتر از هر کدام از اتاق های خانه است و به عنوان فضای نشیمن استفاده می شود . این ایوان معموال 

شرقی یا جنوبی ساختمان شکل گرفته است و نسبت به سایر اتاق ها در ارتفاع باالتری واقع می شود تا از چشم انداز بهتر و 

 .[۶]جریان هوای بیشتری برخوردار گردد 

 ( :۷حالت های مختلف قرارگیری ایوان نسبت به اتاق به قرار زیر است ) تصویر 

 

 [1] برونگرا شناسی گونه ایرانی مسکونی معماری با آشنایی ایوان، : حالت های قرارگیری 1شکل 

 "همچنین جهت محافظت دیوار یک  .[۷]: فضاهای با دو ردیف ستون جلوی تالرها غالم گردش نامیده می شود  غالم گرد

 امه می دهند.که مانند ایوانی در سرتاسر محیط ساختمان گسترش می یابد بام را تا جلوی غالم گرد اد "غالم گرد 

، بام ها در این منطقه به صورت شیبدار هستند. بدین وسیله از جمع شدن آب باران  به دلیل ریزش مداوم بارانبام شیبدار : 

یا برف در سقف ساختمان، جلوگیری به عمل می آید . فضای خالی مابین بام شیبدار و سقف در این ساختمان ها ، محل 

نگهداری مواد غذایی ساالنه است و به گونه ای ساخته می شود که امکان جریان هوا و تهویه در آن مناسبی برای انبار نمودن و 

 .[۶] وجود داشته باشد

عنصر معماری است که در اکثر بناهای سنتی روستایی جلگه گیالن با کاربردهای ویژه خود به عنوان « فاکن » فاکن : 

پاییز و زمستان احداث می گردد و موجب عدم نفوذ کج باران به دیوارهای فضاهای خدماتی در بهه های رو به بادهای 

 [۱].  ساختمان می شود.فضای زیرین فاکن در سطح زمین برای استقرار احشام مناسب است

یا فاکن ایوان نیمه محصور جانبی و پشتی است که با امتداد دامنه سقف تا پایین ایوان به وجود می آید. این فضای ذوزنقه ای 

مثلثی شکل در زمستان جهت انبار مواد غذایی، لولزم منزل و انجام برخی فعالیت های درجه دو مورد استفاده قرار می گیرد و 

 . [۲]در تابستان مکانی برای تبدیل برخی محصوالت زراعی و باغی و آماده سازی برای استفاده و یا عرضه به بازار است 
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تالر نامیده می شود . تالر به اندازه چند پله از ایوان باالتر است و معموال در زیر آن انبار یا ایوان طبقه دوم یا سوم ،  تالر :

 .[۷] (۷طویله قرار می گیرد و در بعضی نمونهه ا زیر آن خالی است) تصویر 

 

 [1]: انواع تالر،آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا  2شکل 

: اتاقی که تالر جلوی آن قرار می گیرد باالخانه نامیده می شود و غالبا به مهمان اختصاص دارد . در این اقلیم تهویه باالخانه 

و جریان هوا نقش اساسی در شکل گیری معماری ایفا می کند، لذا باالخانه به عنوان فضایی که تالر جلوی آن قرار دارد ، 

 دید و منظر می باشد.  بهترین اتاق از نظر تهویه، جریان هوا،

: برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف بنا، ساختمان از کف زمین ارتفاع گرفته تا جریان هوا مابین کف و زمین  کرسی چینی

 برقرار شود.

: پله خود به خود یک المان معماری طراحی شده و هیچ گاه مانند بناهای کویری ایران در درون جرزها مخفی نمی گردد.  پله

در خانه های شهری ، پله های ارتباطی طبقات معموال در محدوده بسته قرار داشته که بیشتر تاثیر گرفته از معماری اروپایی و 

روسیه است . از نظر قدیمی این عنصر معماری در جبهه ای از ساختمان اجرا می شود که از کج باران و تابش مستقیم آفتاب 

 به دور باشد .

متر که بر روی دستک های چوبی  ۲/۶در  ۲/۶فضاهای نیمه باز محسوب می شود . اتاقی به ابعاد تقریبی جزو  کوتام : -۱-۷

(، این فضا از چهار طرف باز بوده و توسط جان پناهی چوبی  ۶متر از سطح زمین ساخته می شود ) تصویر  ۷تا  ۷/۲و با ارتفاع 

 .[۶]احاطه می شود و سقفی به شکل هرم دارد 

 

 [1] برونگرا شناسی گونه ایرانی مسکونی معماری با کوتام ، آشنایی:  3شکل
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از قسمت زیرین کوتام برای نگهداری دام ها و از قسمت باالیی آن برای خواب تابستانی ) بهار خواب( اعضای خانواده استفاده 

 می شود.

: جزو فضاهای نیمه باز محس.ب می شود . سقفی بلند به شکل کله قند دارد . ابعاد این فضا کمی بیشتر از  کندوج -۱-۶

 .[۶]ر کردن برنج و غله استفاده می شود کوتام می باشد . از این فضا برای انبا

شاورزی استفاده می شود : جزو فضاهای نیمه باز محس.ب می شود . فضایی است که جهت انبار کرده فضاهای ک تلمبار -۱-۱

. این فضا از نظر  [۶]. به همین دلیل دیوارهای ان معموال به کمک نی و گل بسته می شود و سقف دو شیبه با پوشش لی دارد

 اقلیمی به عنوان فضای حایل جهت کنترل تبادل حرارتی در فصول سرد و گرم سال در ساختمان می گردد .

 

 . انواع فضاها 5

 نوع فضای معماری قابل تشخیص است که عبارتند از :  ۶به طور کلی در این اقلیم 

 الف ( فضای بسته    ب( فضای نیمه باز   ج( فضای باز

غربی بوده تا هر اتاق  -: اتاق های فضای بسته می باشند .جهت گیری و استقرار این فضاها به صورت شرقی فضای بستهالف( 

 ان ورود هوا و تهویه را داشته باشد و کوران و کاهش رطوبت را ایجاد کند.از دو جهت مقابل هم امک

ماه سال ، فضاهای نیمه باز  ۹: به دلیل تغییرات اندک دما در طول روز و مناسب بودن اوضاع جوی در  فضای نیمه بازب( 

دمای آسایش مطلوب نسبت به بقیه  رکن اساسی معماری سنتی گیالن را تشکیل می دهند تا جایی که این فضاها با دارا بودن

 . [۶]فضاها در اکثر زمان های سال به عنوان اتاق ها عمل نموده اند

: محوطه حیاط اهمیتی به اندازه بقیه فضاهای معماری دارد . حیاط با چپر و یا دیوار خشتی که باالی آن با  فضای بازج( 

 .[۶] ران پوشیده شده است ، محصور گشته است.سفال یا لوح های چوبی )لته( برای جلوگیری از تاثیر با

 

 . نمونه های موردی6

 خانه مرادی -6-1

 اصلی صاحب. شد چینیدوباره موزه درمحل و واچینی ۷۶۳۳ سال در و ساخته نشرودکل روستای در  ۷۶۷۱ درسال خانه این

 سکونت سنگر، بخش سنگر، دهستان توابع از نشرودکل، روستای در که است زنجانی مهاجران از مرادی، یحیی آقای خانه،

 بنا این ساخت به شروع هاسال همان در  و شد منصوب ده کدخدای سمت به سالگی سی سن در مرادی یحیی آقای. کردند

 این ینرده تزئینات. دهدمی نشان را مرادی آقای اجتماعی پایگاه آن، غنی تزئینات و اندازه و ابعاد و بنا ساختار به توجه. نمود

 آن ارتفاع و است شده ساخته طبقه دو در مرادی یخانه.است مرکزی یجلگه یحوزه در نظیربی اینمونه و زیبا بسیار خانه،

 به منحصر هاینمونه از و اصیل، بسیار آن معماری ساختار و شکل. باشدمی مربع متر ۷۵۲ حدود آن مساحت و متر ۹ حدود

در جدول شماره  [۳].باشدمی مرغ یالنه و طویله چاه، تلمبار، کوروج، مسکونی، یخانه شامل مجموعه این. است منطقه فرد

 به بررسی خانه مرادی می پردازیم. ۷
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 مرادی خانه در فضاها مراتب سلسله گیری شکل و اقلیم رابطه بررسی:  1 شماره جدول

مولفه های نگرش 

 اقلیمی

 نتیجه گیری علل شکل گیری پالن

 

 

 

 

گسترده حیاط  

 
 

 

 

 

.گستردگی آب۷  

.شکل گیری زمین های ۷

 کشاورزی در حیاط

. ایجاد حریم و فاصله با ۶

 واحد های دیگر

. پایین بودن میانگین ۱

اختالف دما ) انجام کارهای 

 روزمره درون حیاط (

 

 

 

ایجاد حیاط گسترده ی 

 محاطی اطراف بنای اقامتی

 

 

 

یف دیوار کوتاه یا پرچین یا رد

 درخت

 

 

   

.جریان یافتن هوا۷  

.کاهش رطوبت۷  

.ایجاد امنیت۶  

.اقتصادی شدن دیوار۱  

ر. ایجاد اطمینان به یکدیگ۲  

 

 

ایجاد دیوار کوتاه و پرچین 

 دور تا دور حیاط

 

 

 

 ساخته شدن بر

 روی سکو

 

 

 

 

 و رطوبت نفوذ از .جلوگیری۷

  باران آب

بهتر تهویه و کوران .۷  

ط . دید بهتر نسبت به محی۶

 پیرامون

. ایجاد حریم و فیلتر در ۱

 قسمت ورودی 

. جلوگیری از ورود  ۲

 حیوانات

. امکان تقسیم فضاها۳  

 

 

 

 

 ساخته شدن بر روی سکو

 

 

 
 

 

 

ا ارتباط مستقیم بازشوها ب

 محیط خارجی

 

هوا تهویه و . کوران۷  

 

 

 

 

 

 اب بازشوها مستقیم ارتباط

خارجی محیط  
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 ایوان
 

 

کوران . ایجاد۷  

تابستانی استراحتگاه ۷  

.پخت و پز در ایوان و ۶

ه جلوگیری از ورود بوی غذا ب

 داخل اتاق ها

. پایین بودن اختالف دما۱  

ن . مراقبت مستقیم از زمی ۲

 های کشاورزی 

 

 

 

 شکل گیری ایوان 

 

 

 

 

 

شیبدار سقف  

 

 

 

باران آب سریع دفع.۷  

 متفاوت    گیری آفتاب.۷

)  مختلف شرایط در ساختمان

 برای آفتاب جهت در شیبدار

 از جلوگیری و گرما جذب

( رطوبت  

نور تابش زاویه تنظیم. ۶  

قفس زیر فضای از استفاده. ۱  

 

 

ارشکل گیری سقف شیبد  

 

 

پراکنده بودن واحد های 

 مسکونی و خدماتی

 

 

  

 .باال بودن امنیت منطقه۷

 و کوران برای فاصله ایجاد .۷

 هوا تهویه

 

 های واحد بودن پراکنده

خدماتی و مسکونی  

 عدم وجود داالن یا راهرو
 

 هوا تهویه و .کوران۷ 

. ارتباط مستقیم اتاق ها با ۷

 ایوان

 

 راهرو یا داالن وجود عدم

 

 خانه محتشم طلب : -6-2

 به منحصر و قدیمی هاینمونه از یکی خانه این. است موزه هایخانه ترینبزرگ و ترینقدیمی از یکی طلب، محتشم یخانه

 توابع از "گشت" روستای از که  خانه این. است حوزه این در شده منتقل بنای اولین و باشدمی گیالن غرب یجلگه فرد

 اجاره عمو صفر توسط که بوده طلبمحتشم آقای منطقه، مباشر به متعلق ، است گردیده منتقل موزه به فومن شهرستان

 منطقه متمول کشاورزان از که طلبمحتشم قلی محمد آقای فرزندش به ، بنا مالکیت اراضی، اصالحات از پس و شودمی

 بنا به هاییبخش مختلف، هایدوره در. گزیدند سکونت خانه این در نوادگانش و فرزندان او از پس. رسدمی شدهمی محسوب

 .داشتند سکونت آن در خانوار چهار بنا، وسیع ابعاد علت به ایدوره در و است شده افزوده

 شده چینیدوباره موزه در ۷۶۳۱ سال در و شده زده تخمین شمسی هجری ۷۷۵۵ تا ۷۷۹۵ بین خانه این ساخت سال

. است شده ساخته ُکلَشی سقف با و اول یطبقه در زگالی و همکف در ایچینه دیوار تکنیک با و طبقه دو در بنا این.است

 .است مترمربع ۷۶۲ حدود آن بنای زیر و متر ۳ از بیش بنا ارتفاع
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 یطبقه در و طویله، و انبارها دارای همکف در بنا. است بخشیده ایویژه یجلوه آن به ، متر ۷۵ تقریبی طول به بنا کشیدگی

 به ترتیب به اشطبقه نیم و اول یطبقه در بنا. است شده تعبیه خانه دود اتاق دو نیز، طبقه نیم در. است اتاق دو دارای اول

 و سبزیجات باغ و کوتی خانه، بر عالوه طلب محتشم مسکونی یمجموعه است.در شده مجهز نیز ایوان، و ورتالر تالر،

به بررسی خانه  ۷در جدول شماره . [۱]اندشده ساخته و یابیمکان خود یمحوطه در بنا اولیه وضعیت به توجه با جاتصیفی

 محتشم طلب می پردازیم.

 

 اقلیم و شکل گیری سلسله مراتب فضاها در خانه محتشم طلب: بررسی رابطه  2جدول شماره 

 مولفه های نگرش اقلیمی

 

 نتیجه گیری گیری شکل علل پالن

 
 

 
 

گسترده حیاط  

 

 

 

 

 
 

.گستردگی آب۷  

 .شکل گیری زمین های۷

 کشاورزی در حیاط

ا . ایجاد حریم و فاصله ب۶

 واحد های دیگر

ن . پایین بودن میانگی۱

انجام اختالف دما ) 

کارهای روزمره درون 

 حیاط (

 

 

 

ایجاد حیاط گسترده ی 

 محاطی اطراف بنای اقامتی

 

 

 

دیوار کوتاه یا پرچین یا 

 ردیف درخت

 
 

 

 

.وسعت دادن به دید۷  

. جریان یافتن هوا ۷

 کاهش رطوبت

.ایجاد امنیت۶  

.اقتصادی شدن دیوار۱  

. ایجاد اطمینان به ۲

 یکدیگر

 

 

 پرچینایجاد دیوار کوتاه و 

 دور تا دور حیاط

 

 

 

 

 ساخته شدن بر

 روی سکو

 

 

 
 

 

 

 نفوذ از .جلوگیری۷

  باران آب و رطوبت

بهتر تهویه و کوران .۷  

. دید بهتر نسبت به ۶

 محیط پیرامون

ر . ایجاد حریم و فیلتر د۱

 قسمت ورودی 

. جلوگیری از ورود  ۲

 حیوانات

. امکان تقسیم فضاها۳  

 

 

 

 

 ساخته شدن بر روی سکو
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 اب بازشوها مستقیم ارتباط

خارجی محیط  

 

 

هوا تهویه و .کوران۷  

 

 اب بازشوها مستقیم ارتباط

خارجی محیط  

 

 

 

 ایوان

 

 

 
 

کوران . ایجاد۷  

یتابستان استراحتگاه ۷  

.پخت و پز در ایوان و ۶

ا جلوگیری از ورود بوی غذ

 به داخل اتاق ها

ما. پایین بودن اختالف د۱  

. مراقبت مستقیم از  ۲

 زمین های کشاورزی 

 

 

 

 شکل گیری ایوان 

 
 
 

شیبدار سقف  

 

باران آب سریع دفع.۷  

 متفاوت  گیری آفتاب.۷

 شرایط در ساختمان

 جهت در شیبدار)  مختلف

 و گرما جذب برای آفتاب

( رطوبت از جلوگیری  

ورن تابش زاویه تنظیم. ۶  

 زیر فضای از استفاده. ۱

 سقف

 

 

 

 

ارگیری سقف شیبدشکل   

 

 

پراکنده بودن واحد های 

 مسکونی و خدماتی

 

 

 .باال بودن امنیت منطقه۷

 برای فاصله ایجاد .۷

 هوا تهویه و کوران

 

 های واحد بودن پراکنده

خدماتی و مسکونی  

 عدم وجود داالن یا راهرو

 

 هوا تهویه و .کوران۷

. ارتباط مستقیم اتاق ها ۷

 با ایوان

 

 راهرو یا داالن وجود عدم

 

خانه طربی -6-3  

.  سال پیش ساخته شده است و از نمونه های منحصر به فرد در کوهپایه غرب گیالن است.این خانه با ۱۵این خانه حدود 

روش های ساخت سنتی بهره برده است.الگوهای بومی ، از . [۳]   به بررسی خانه طربی می پردازیم ۶در جدول شماره  
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طربی خانه در فضاها مراتب سلسله گیری شکل و اقلیم رابطه بررسی:  3 شماره جدول  

 مولفه های نگرش اقلیمی

 

 نتیجه گیری گیری شکل علل پالن

 

 

 

 حیاط گسترده

 

.گستردگی آب۷  

 .شکل گیری زمین های۷

 کشاورزی در حیاط

ا . ایجاد حریم و فاصله ب۶

 واحد های دیگر

ن . پایین بودن میانگی۱

انجام اختالف دما ) 

کارهای روزمره درون 

 حیاط (

 

 

 

ایجاد حیاط گسترده ی 

 محاطی اطراف بنای اقامتی

 

 

دیوار کوتاه یا پرچین یا 

 ردیف درخت

 

 

.وسعت دادن به دید۷  

. جریان یافتن هو بری ۷

 کاهش رطوبت

.ایجاد امنیت۶  

.اقتصادی شدن دیوار۱  

. ایجاد اطمینان به ۲

 یکدیگر

 

 

پرچین ایجاد دیوار کوتاه و 

 دور تا دور حیاط

 
 
 
 
 

بر شدن ساخته  

سکو روی  

 

 

 

 

 نفوذ از .جلوگیری۷

  باران آب و رطوبت

بهتر تهویه و کوران .۷  

. دید بهتر نسبت به ۶

 محیط پیرامون

ر . ایجاد حریم و فیلتر د۱

 قسمت ورودی 

. جلوگیری از ورود  ۲

 حیوانات

. امکان تقسیم فضاها۳  

 

 

 

 

 ساخته شدن بر روی سکو

 

 

 
 

 
 

 اب بازشوها مستقیم ارتباط

خارجی محیط  

 

هوا تهویه و . کوران۷  

 

 

 

 اب بازشوها مستقیم ارتباط

خارجی محیط  
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 ایوان
 

 

کوران . ایجاد۷  

یتابستان استراحتگاه ۷  

.پخت و پز در ایوان و ۶

ا جلوگیری از ورود بوی غذ

 به داخل اتاق ها

ما. پایین بودن اختالف د۱  

مستقیم از . مراقبت  ۲

 زمین های کشاورزی

 

 

 شکل گیری ایوان 

 
 
 
 
 
 
 
 

شیبدار سقف  
 

باران آب سریع دفع.۷  

 متفاوت    گیری آفتاب.۷

 شرایط در ساختمان

 رد شیبدار)  مختلف       

 جذب برای آفتاب جهت

 از جلوگیری و گرما

( رطوبت  

ورن تابش زاویه تنظیم. ۶  

فضای از استفاده. ۱  

 

 

 

ارشیبد شکل گیری سقف  

 

 
 

 

 

 

 

پراکنده بودن واحد های 

 مسکونی و خدماتی

 

 

  

 .باال بودن امنیت منطقه۷

 برای فاصله ایجاد .۷

 هوا تهویه و کوران

 

 های واحد بودن پراکنده

خدماتی و مسکونی  

 

 عدم وجود داالن یا راهرو

 

 

 

 هوا تهویه و .کوران۷

. ارتباط مستقیم اتاق ها ۷

 با ایوان

 

 راهرو یا داالن وجود عدم

 

 : مقایسه نمونه های موردی 9جدول شماره 

 

 نتیجه

 

 خانه طربی
 

 

 خانه محتشم طلب
 

 

 خانه ی مرادی

 
 

 

مولفه های نگرش 

 اقلیمی
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 ایجاد حیاط گسترده ی

محاطی اطراف بنای 

 اقامتی

 
  

 

 حیاط گسترده

 

 
 

 

ایجاد دیوار کوتاه و 

 پرچین دور تا دور حیاط

    

ن کوتاه یا پرچیدیوار 

 یا ردیف درخت

 

ساخته شدن بر روی 

 سکو
  

 

 

 ساخته شدن بر

 روی سکو

 

 وهابازش مستقیم ارتباط

خارجی محیط با  

 

 

  
 

 

 

بازشوها به سمت 

 بیرون

 

 

 شکل گیری ایوان

   

 ایوان

 

شکل گیری سقف 

 شیبدار

 
  

 سقف شیبدار

 

 های واحد بودن پراکنده

خدماتی و مسکونی  

 
  

 

پراکنده بودن واحد 

های مسکونی و 

 خدماتی

 

 یا داالن وجود عدم

 راهرو
   

 

 

عدم وجود داالن یا 

 راهرو
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 نتیجه گیری  -7

مسکن در گیالن تحت تاثیر عواملی چند قرار دارد که این عوامل تنها در کنار هم در قسمت شمالی البرز مشاهده می شود ، 

بارش های زیاد منطقه موجب می شود که برای تهویه ساختمان، بناها فاصله ی زیادی از یکدیگر وجود رطوبت زیاد هوا و 

داشته باشند و اجزای محوطه در عرصه ی واحد مسکونی پراکنده گردد. همین عامل یعنی رطوبت زیاد و بارش فراوان در 

جوابگویی به نیاز فضایی این فعالیت ها ، چیدمان  منطقه انواع خاصی از فعالیت های اقتصادی را میسر می سازد که به منظور

عناصر سایت تابع نظمی ویزه گردد . این گونه فعالیت های اقتصادی که مشارکت همه اعضای خانواده را می طلبد موجب بروز 

 رهنگظواهر فرهنگی متفاوت با دیگر نقاط ایران می شود که البته این اختالف فقط در ظاهر زندگی بروز می کند . ف

 نیاز طرفی از. نماید می منتفی را مسکونی فضاهای برای محصوریت وجود لزوم باغات و مزارع در مردان و زنان کار دوشادوشی

 به اطراف محوطه و مسکن فضاهای ترین اصلی بین تنگاتنگی بصری ارتباط ، اموال حفظ و مسکونی محوطه دائم نظارت به

در مزارع و خارج از خانه حجاب ها و محرمیت های فضای زیست را به حداقل رسانده و ساعات زیاد کار زنان . آورد می وجود

تکیه بر مصالح منطقه ای و امکانات ساخت و ساز در گیالن عامل دیگری است که  آن را به گونه ای متفاوت عرضه می کند.

خطه می دهد . همه ی این عوامل دست خود منشعب از عوامل جغرافیایی بوده و از سویی ظاهری متفاوت به مسکن در این 

به دست هم می دهند تا شکل گیری سلسله مراتب فضاهای خانه به صورت ساده و شفاف درآید . اما در عین سادگی برای 

حفظ حریم های شخصی از عواملی چون تغییر جهت از طریق پله ، ایجاد اختالف ارتفاع ، نرده ، کاشت درخت در مقابل ایوان 

 ... استفاده کرده اند .و تالر و 
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