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 مقدمه

هر عنوان معمار در شههایی دورتر از زمان حال، مثال دویست سال پیش، بابتدا فرض کنید در سال

کنید. فعالیت شما معماری است. معماری منطبق با تعریفی که در زمان شما از آن یا روستایی زندگی می

کند. احتماال پیشه پدر شما نیز ای را طراحی و سپس اجرا میکه خانه هستید فردیشما ارائه شده است. 

فراد ا ارتباط میزان و شیوه ها در این دوران را درنظر بگیرید.سبک زندگی انسانحال معماری بوده است. 

ا به سمتی های شما، شما ر. احتماال صبح که از خواب برخیزید تا شب، فعالیتتصور کنید با طبیعت را نیز

 کند. بررسی علل این میزان تاثیرپذیری از طبیعتسوق خواهد داد که ارتباطتان با طبیعت را تقویت می

مقاله قصد دارد  به آن بپردازد. بلکه هدف در گذشته، و عدم آن در زمان حال، از مواردی نیستند که این 

 آنست که رفتار یک معمار در چنین شرایطی را تا حد توان بررسی کنیم.

کنید، شرایطی پیش رو دارید که احتماال از اقدام به طراحی بنا می مذکور بستر زمانی که شما در

زی امرو یهای تراش خوردهنگبرای نمونه، توانایی استخراج سشوند. دیدگاه شما محدودیت حساب نمی

با طبیعت  بستگیعلت وابستگی و همهبندارید. توانایی حمل مصالح از نقاط دور را هم ندارید.  را از طبیعت

ذهبی م های شدیدترلی از قبیل: سنت، گرایشندارید. به این موارد، مسائ مقابله با آن و قصد نیز تمایل

های اجرایی زمان خود، اصول ایستایی شناخته و هوایی، تکنیک )نسبت به زمان حال(، وضعیت ناگزیر آب

تری ار متفاوتبسی شما در شرایط و ... را نیز اضافه کنید. با این اوصاف ی انسانیهابروز فعالیت یشده، شیوه

عت را با طبی های قدیمیکه معموره ههایی شداین شرایط معماری منجر به بروز ویژگی کنید.معماری می

تر دیکرا به معماری پایدار نز های سنتی. وضعیتی که شاید بتوان گفت بناکندمیو اقلیم خود همسازتر 

 . است کرده

هایی ابلهمقوری از تکنولوژی ایجاب کرده که عالوه بر کاهش ارتباط با طبیعت، شرایط امروز و بهره

هوا امروزه از طریق ممانعت از ورود هوای گرم، و خنک ی مقابله با گرمای مثال شیوه نیز با آن رخ دهد.

که حالیرد که به معنی قطع ارتباط با هوای آزاد بیرون است. گیردکردن فضا با وسائل سرمایشی شکل می

وارد شده  کنترل نور مانند کرد.که ارتباط با طبیعت را قطع نمی هایی داشتهحل، این مشکل راهدر گذشته

بسیاری از افراد، امروزه با زیستن در  هایی نظیر بادگیر.ایجاد کوران طبیعی هوا از روش ها، یااز پنجره

ی به اقلیم ندارند و بیشتر توان خود را بر ظاهرپردازی و زیاد توجه بعضامنازل جدیدی که معمارانشان، 

به یکی  نمونه کافیست اند. برایر اقلیم در منازل را فراموش کردهکنند، اهمیت و تاثینماسازی متمرکز می

وزه م محور شهر سرک بکشیم. در شهر تهران تعداد اینگونه منازل که اکنون تبدیل بهاقلیم سنتیاز منازل 
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هایی معقول و همساز با طبیعت، مانع اند با روشمعماران این بناها سعی کرده ،اغلباند، کم نیست. شده

توان  برای تشریح بهتر وضعیت، تا حدی انسان شوند. بروز تغییرات نامطلوب و ضدآسایش در محیط زندگ

 شود. می ی مورد نظر به اختصار معرفییکی از این نمونه ها

الینه ی آبگینه و سفموزهنام ای بهموزهتیر در خیابان سیی قجری تهران بزرگ، ناحیهبخشی از در 

بوده و بنابراین تمهیدات زینتی و السلطنه قوامقرار دارد. ساختمان این موزه در قبل محل سکونت 

 ی ازبرخخواهیم کالم، فقط می جان. اما برای آشنایی با زیاد و شایان توجهنددلبازانه در اجزای آن ودست

ت بزرگ این عمار مرور کنیم. قبل از هرچیز، در بدو ورود، حیاط و حوض را نکات آشنای مرتبط با اقلیم

گی حیاط و حوض این بنا که تناسب دارد با تمکن مالی صاحب خانه، شود. صرف نظر از میزان بزردیده می

طور کاهش خشکی هوا قابل توجه عملکرد این دو برای تلطیف و خنک سازی هوا توسط حوض و همین

شود. اکثر بناهای سنتی مانع عبور نور مستقیم و خیره به داخل می معمول های باربر بنا به رسمجدارهاست. 

 رساند.دل حرارتی را به حداقل میها که تباهای چوبی برای برخی از پنجرهچنین پوششهم

آوازه به همین  سکونت تاجری خوش هایی از موارد ذکر شده در موزه ملی ملک که محلنمونه

های مشبک برای کنترل نور در وجه شرقی بنا چنین در موزه اخیر، پوششهم بوده نیز مشهود است. نام

اند، خشت و آجر استفاده کرده آوردو بوم که از آنجا که این دو بنا از مصالح قدیمیضمن اینشوند. دیده می

 از ظرفیت حرارتی مناسبی برخوردارند.

ذکر شد، وجود مشکالت اقلیمی در روزگاری که صنعت  ، به ایجازهمانگونه که در دو مثال فوق

گیری از طبیعت مشکالت را تعدیل و یا هایی شد که با بهرهرونق چندانی نداشته، منجر به بروز راه حل

 هازها نشدگویی به این نیی پاسخساختند. یعنی هیچ تکنولوژی خاص بشری و مصنوع وارد عرصهمرتفع می

مند بودند. هدف از ذکر این نکته، نکوهش تکنولوژی محور آن دوران بهرهطبیعت هایو تنها از تکنولوژی

های اولیه نیست. بلکه هدف نمایش میزان تفاوت در رویکرد این دو نوین و توصیه به رجعت به فناوری

ایی تفاده( ابی اسهای نوین اغلب )بنا بر شیوهای که تکنولوژیدیگر است. به گونهنسل تکنولوژی با یک

کن( ها در فضای معماری )نظیر مسنسبت به آسیب رسانی به طبیعت ندارند و برای تامین آسایش انسان

های های معماران قدیم در ساخت مسکند. در نقطه مقابل، تکنیکنروکه انسان بخواهد پیش میا جاییت

ل طبیعت را حفظ کند، تعاد ای بوده که ارتباط انسان باچه به آن اشاره خواهد شد( به گونهسنتی )چنان

وارد نکند؛  االمکان آسیبی به محیطحتیدار نکند و ضمن تامین نسبی فاکتورهای آسایشی، طبیعت را خدشه

های بعضا مخرب امروزی در فضای آن زمان و نگرش ها ناشی از عدم وجود تکنولوژیو البته همه این

 است.
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الحظات اقلیمی، نه هزینه اجرایی باالیی دارند و نه ها و ماین روش از که بسیاریرغم اینعلی

ن اند. ایر اکثر ساخت و سازها مغفول ماندهامروزه د ،کنندمشکالت اجرایی خاصی به پروژه تحمیل می

این ل در اصشود. زندگی مردم دارد باعث رشد مصرف انرژی میتوجهی عالوه بر تاثیری که بر سبک بی

خاطر عدم کنترل موفق شرایط محیطی از حالت هشود که بای میآسایشیانرژی صرف تعدیل شرایط 

 .استنرمال خارج شده 

های بهسازی شرایط زندگی در مقابل عوامل هایی از روشامه این مقاله تالش شده تا نمونهدر اد

 اند، بررسی گردد.اتخاذ شدهجوی که توسط معماران قدیمی با شرایط فوق 

 

 معتدل و مرطوب اقلیم

شوند وجود رطوبت و  انسان در منازل مخل آسایشتوانند که می ایعوامل طبیعیدر این اقلیم 

بنا را تحت تاثیر قرار  ،شرق گاها بارندگی است. ضمنا در اکثر نقاط اقلیم، باد مزاحم از وجوه غرب و

شود و نیاز به کاهش دمایی محسوسی درک نمیها نسبت به روز شب ،علت وجود رطوبت هواهدهد. بمی

 کوران هوا نسبتا زیاد است.

بناهای  اغلبدر اند. نا شدهسنتی اقلیمی در این خطه بر اساس فاکتورهای طبیعی فوق ب هایخانه

و  اندهره بردهبسقف شیروانی  از معماران جهت مهار کردن آب باران و وزن آن بر بام، قدیمی این ناحیه،

 دهند تا باد و باران از اینامتداد میتا زمین  سقف را  برای کنترل باد غرب، در این وجه در بعضی بناها

ی ن فاصلهشان تامیشوند که وظیفههای سرتاسری دور بنا کشیده میچنین ایوانهم .وجه به بنا آسیب نزند

ر صالح نما در برابمنظور جلوگیری از آسیب دیدن مهب که خارجی با سطح دیوار است یالزم بین جداره

 .شودایجاد می باران

کردن رطوبت و است. برای مهار بت از کف خانهمشکل دیگر معماران و سازندگان، نفوذ رطو 

باید ساختمان از سطح زمین فاصله بگیرد.  ذ آن از کف ساختمان به سمت داخل، در دیدگاه اولعدم نفو

ن شود تا ساختمان به زمیاین خطه است( استفاده میبنابر این از پایه های چوبی )چوب مصالح بوم آورد 

 رعکس.شود و بنچسبد. هرچقدر فاصله ساختمان از دریا بیشتر باشد، ارتفاع آن از سطح زمین کمتر می

 گیرند.قرار میهای خدماتی گاها در فاصله بین طبقات مسکونی تا زمین بخش
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 اییدهاست پد سنتی بوده روی معمارانبرای معماری کردن در این فضا، مشکل دیگری که پیش 

جهت رفع این مشکل، فکری که به ذهن وزند. باران و بادهای مزاحمی که از ناحیه غرب میکج نامهست با

آنست که تماس وجه غربی با بیرون را به حداقل برسانیم. همین ایده ساده منجر به این  شودمتبادر می

غربی کشیده شوند. یعنی وجه غرب و شرق کمترین سطح را رقی ها در راستای ششده که اغلب ساختمان

  ترین سطح ساختمان را به خود اختصاص دهند.داشته باشند و وجوه جنوبی و شمالی بیش

ه دیگر قرار بگیرند یا بروی همهکه در پالن روب اندشدهبازشوهای این مناطق نیز به نوعی طراحی 

ها چنین جهت سهولت کوران هوا خانهکند. هم واند از این بازشوها کورانبتنوعی ارتباط داشته باشند تا هوا 

اغلب پرچین و یا حصار دور  شوند تا ورود و خروج هوا به راحتی صورت گیرد.با فاصله ساخته می

 شود تا مانعی سر راه باد نباشد. تر ساخته میها نیز از قد انسان کوتاهساختمان

هت در انبارهای برنج به ج آیند.های مهم به حساب میاز کاربریانبارهای برنج در این اقلیم 

است. شیوه برخورد معماران با این مسئله به این شکل است،  عدم وجود موش بسیار حیاتی رعایت نظافت،

مانع  باالی آن، فقیا که با وجود یک حلقه چوبی کنندمینحوی طراحی و اجرا  هب را های ساختمانپایهکه 

نفوذ موش به داخل انبار شوند. چرا که موش توانایی حرکت در سطوح افقی، خالف جهت جاذبه را ندارد 

ها قرار تواند از این نوع پایه عبور کند و درست به همین دلیل، درب انبارهای برنج در زیر آنو نمی

  .ها خارج باشدکه کامال از دسترس موش گیردمی
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 گرم و خشک: اقلیم

عنوان یک معمار اقدام به طراحی بنا کنید، وجود گرما و خشکی غالب هوا و هدر این شرایط باگر 

شهری  شما احتماال درپوشش گیاهی اندک شرایط متفاوتی را برای شما ترسیم خواهد کرد. در این شرایط، 

کم،  علت پوشش گیاهیهولی ب کنید که مشکلی در تامین خاک نداریددر نواحی مرکزی ایران زندگی می

ها باید سقف ها با تیرهای چوبی برایتان مهیا نیست. پس در این شرایط جهت پوشاندن دهانه اجرای امکان

 هاییکنیکاین محدودیت منجر به پیدایش تاستفاده کنید که احتیاجی به اسکلت ندارند.  از تکنیک دیگری

ار دارد، ها در سایه قردر اغلب روز نیمی از آن کهگنبدها بدلیل آن عالوههب مانند تکنیک گنبد.شد؛  جدید

ان فراهم تری برای ساکنو شرایط آسایشی بیشتری مطلوبمنتقل  تری به داخل خانهتوانند حرارت کممی

 کنند.

ثابت کرده که زمین عایق عنوان یک معمار بومی بههای منازل به شما چنین تجربه زیرزمینهم

یا بخشی از آن در داخل خاک،  پس با قرار دادن خانه بادل حرارتی است.ت گیری ازپیش هتمناسبی ج

توانید جلوی تبادل حرارتی را بگیرید. این مسئله نیاز به برداشت خاک قسمتی از زمین دارد تا گودی می

قابل تواند بخش برداری از طرف دیگر میحاصل شود. این خاک خانهاگیری با عمق مناسب جهت ج

 . یا آجر شما را فراهم آورد توجهی از مصالح الزم جهت تولید خشت

مطلوب غیر شکلیگرم در داخل ساختمان به  مسئله دیگری که پیش روی شماست، انباشت هوای

به خروج  بنا ممکن است منجر یایجاد بازشو در بدنهحل، یعنی ترین راهابتدایی ،این مسئله رفع برایاست. 

ازشو در و ایجاد ب ز داخل بنا و تبادل با هوای بیرون شود. بنابر این با بلندتر ساختن سقفهوای مطلوب ا

ره وزمهای رکند تا انباشت هوای گرم در ارتفاع باال رخ دهد و مزاحم فعالیت، معمار تالش میآن ارتفاع

 (2)شکلنشود.  در ارتفاع پایین افراد
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 با بازشوهایی بازشوهایی که در یک اتاق، در وجه شمالی هستند و مقایسه آن با بررسی ساده

ز و این نکته بر معماران پیش ا شودسادگی شدت تابش نور جنوب و گرمای آن آشکار میهوجه جنوبی، ب

که فضایی بسازد تا در فصل گرما مورد استفاده . در چنین شرایطی معمار برای آنما پوشیده نبوده است

 فاده در زمستان باید از نور جنوبساخت فضایی برای استباشد، باید از نور شمال استفاده کند و جهت 

ده از نور فاشد. چرا که امکان است هابهره گیرد. این نیاز، منجر به پیدایش حیاط مرکزی در داخل ساختمان

که خود حیاط مجال مناسبی جهت ایجاد حوض و کاشت د. ضمن اینکنها فراهم میدو طرف را برای اتاق

ه با تر نیز اشاره شد ارتباط ساکنان خانکه پیش؛ ضمن آنهوا استرطوبت کمبود منظور مقابله با هگیاه ب

شده. همچنین سازی مینشین با استفاده از بادگیر خنکگاها هوای قسمت تابستان. کندطبیعت را حفظ می

بدنه قسمت تابستان نشین برخالف زمستان نشین از شکست و فرورفتگی عاری بوده تا نور و گرمای 

 تری جذب کند.کم

یتی و مراکز جمع هاخانهرسانی به در این خطه مشکل آب ،بعنوان یک معمارتر نیز، در مقیاس کالن

 اند چرا که از طریقین اساس شهرها را متمرکزتر ساختهبرای شما حیاتی است. معماران این مناطق بر ا

انجام دهند. حال آنکه یک رسانی را تر آباین مراکز جمعیتی میتوانند راحت ها و آب انبارها دریخچال

تفاده انبارها و اسلتزام چندانی به ساخت آبکه مشکل کمبود آب ندارد، ادلیل آنهمعمار در شمال کشور ب

 تر از این اقلیم است.در اقلیم معتدل و مرطوب پراکنده ها ندارد. بر این اساس بافت شهرهاجمعی از آن

 

 اقلیم سرد و خشک

شود. و این به آن معناست که در این ناحیه تر شامل نواحی کوهستانی میاقلیم سرد و خشک بیش

آورد عی است معماران از این مصالح بومعنوان یک مصالح ساختمانی گسترده حضور دارد. پس طبیهسنگ ب

عنوان عایق مناسب شناخته شده و برای تعدیل هبرند. در این مناطق نیز خاک بترین استفاده را میبیش

گیرد. گاها در این اقلیم ناحیه مسکونی ساختمان در طبقه باال بخشی از خانه در داخل زمین قرار می ،هوا

ارتی حر یسیستم ،خانه است. این چیدمانمکف محل نگهداری احشام و یا مطبخشود و طبقه هساخته می

سراها نیز محل کاروانهای عمومی در ساختمان در پاره ای از مواردکند. مشابه گرمایش از کف ایجاد می

رفت حرارت داخل بنا تواند مانع خوبی برای برونشود که مینگهداری احشام دور تا دور بنا احداث می

  حساب آید.هب
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مشکل ها استفاده کرد. ولی دو از حوض توانمی ی منزلین مناطق جهت کاهش خشکی هوادر ا

تواند باعث اندازه کافی باال هست و وجود آب می که در این ناحیه سرمای هوا بهآید. اول اینپیش می

آب  زدگیعلت سرمای هوا، امکان یخهچنین بشود. هم ترو نتیجتا سرمای بیش تر حرارت هواجذب بیش

استفاده بودن آن وجود دارد. معماران سنتی در این اقلیم برای حل این مشکالت دو ویژگی و غیرقابل

کند، با میزان تبخیر حرارتی که آب از اطراف خود جذب می دانیمند. میها قرار دادهوشمندانه در حوض

یز ر باشد، میزان تبخیر نتآب رابطه مستقیم دارد. پس هر چقدر سطح تماس آب با فضای اطرافش کم

د دانیم که یخ، خوچنین میشود. همکردن هوای اطراف کمتر مینکیابد و درنتیجه اثر آن در خکاهش می

بینیم که با شکستن یک الیه یخ های یخ زده، میها و چشمهحرارت است. و در برکه مناسبی برایعایق 

به  حل برای مشکل مربوطصورت مایع قابل دسترسی است. با این تفاسیر دو راههب ،روی آب، آب زیر یخ

کل آب(  یخ زدن ها، کوچک بودن )برای کاهش میزان تبخیر( و عمیق بودن )برای جلوگیری ازحوض

 است. عماران سنتی این اقلیم اتخاذ شدهباشد که توسط ممی

 اک، اغلب شاهدعلت کمبود چوب و وفور خهها در اقلیم قبلی گفتیم ببرای احداث سقف خانه

راین برای شود بنابتری یافت میها هستیم. حال در این اقلیم چوب به میزان بیشتکنیک گنبد در سقف

است که از اسکلت چوبی برای ایجاد سقف مسطح استفاده کنند تا مشکل کمبود خاک  پذیرمعماران توجیه

 دهد.بدین ترتیب حداکثر جذب حرارت تابشی از سقف رخ می ها را آزار ندهد.آن

 

 اقلیم گرم و مرطوب

بارزترین ویژگی آب و هوایی این اقلیم گرما و رطوبت است. رطوبتی که گاها در برخی شهرها 

ای تقلیل حل طبیعی برست. راهبرای ساکنین جنوب مسئله غریبی نی امر کند و اینم سخت میتنفس را ه

گونه که در اقلیم معتدل و مرطوب نیز گفته شد کوران هوا در داخل دهنده هوا چیست؟ همانرطوبت آزار

نه مناسبی لیم گزیتواند از اثر رطوبت بکاهد. وجود بازشوهای عمودی و کشیده در مسیر باد در این اقبنا می

وزد. ب خانهتری به داخل تواند باعث شود باد با سرعت و شدت بیشاست. چرا که عرض کم بازشو می

دهند اتاق ترجیح می فضای ها را بهبامیم که مردم برای خواب شبانه، پشتگاها در برخی شهرها شاهد آن

  تر است.مطبوعایی با کوران هوایی بهتر و فض ،بامبه این دلیل که پشت

. است جذب اقل انرژی ممکن در دیواره ساختمان بوده نین یکی از مسائل پیش روی طراحانچهم

ی شود. در برخسفید برای کاهش جذب گرمای تابشی استفاده می از رنگ در نمای خانه، به این منظور
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دیدهای اری بادگیرها و صالحاده شده. معماستف در تعدیل دمای هوا بنادر نظیر بندر لنگه از بادگیر نیز

ها، در شهرهایی که مربوط به تناسبات و اندازه ی آنها در نوع خود جالب توجه است. در کنار همه این

د. کردنتری برای زندگی فراهم میهای منازل محل مناسبزیرزمین مانند دزفول، رطوبت کمتری دارند،

تر از هوای پایین است، بازشوهایی در باالی اتاق تاق گرمکه هوای باالی اچنین معماران با علم بر اینهم

 .آوردندوجود میبیرون بهجهت تبادل هوای گرم به 

 گیرینتیجه

ر د عماران قدیم با مسائل اقلیمیبرخورد م یهایی از شیوههدف از ذکر نکات فوق نمایش نمونه

ه دیدیم گونه ک. همانی معماران کنونی بودو تاکید بر میزان تفاوت این رویکرد، با رویکردها طراحی منازل

ی مشکالت سازاده، با سنگرفته بلکه برعکس رد قهرآمیز با طبیعت صورتیک از موارد فوق، برخودر هیچ

ه ذکر شد متاثر از طور کو همان است هایی ساده و ماندگار برای رفع موانع ارائه شدهحلو مسائل، راه

 .ها با طبیعت بودهنان و نزدیکی آنشیوه تفکر پیشی

عنوان مثال اگر مشکل نفوذ موش در انبارهای برنج اقلیم معتدل و مرطوب، قرار بود در شرایط هب

ایی شیمیها و استفاده از سموم حلی جز از بین بردن موشداده شود، احتماال این مشکل راه فعلی پاسخ

چنین باشد، اما دیدیم که معماران سنتی این اقلیم به چه سادگی این مشکل را برطرف کردند. همنداشته 

امروزه از طریق عدم نفوذ هوا به داخل و استفاده از خنک کننده  در ابتدا نیز ذکر شد، مسئله گرمای هوا که

استفاده از حوض آب، در گذشته با تعدیل دمایی هوای وارده،  ولی شودپاسخ داده میدر داخل محیط 

 .تاس آزاد بیرون نبوده یاه حل آن قطع ارتباط داخل با هواشده و ربرطرف میارتفاع سقف و کوران هوا 

نکار ا ها به تکامل کنونی رسیده و غنای غیرقابلالبته الزم به ذکر است که معماری سنتی نیز در طی سال

وارد شواهدی وجود دارد که کما اینکه در برخی مالعاده پیشینیان نیست. آن به معنای هوشمندی خارق

ل نمیتوان با این حا اه نیست.گکار برده و گاها از چرایی آن آهها را صرفا بر اساس سنت باین تکنیک ،معمار

گویی به نیازهای روز خود شد و مشخصا در مسئله اقلیم، بنظر منکر کارایی تحسین برانگیز آن در پاسخ

ر به منجهای طراحی بتواند ها با طبیعت و محدودیتاز شیوه تفکر و رویارویی آن رسد الگو برداریمی

های طراحی کارآمد برای زمان حال شود تا مشکالت معماری امروزه مساکن را های نو و شیوهبروز ایده

 تاحدی مرتفع سازد.
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