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بررسی ساختار معماری و عملکرد زيست محيطی مساکن بومی 
پايدار الهيجان

دكتر انسيه قربانی نيا*

تاريخ	دريافت	مقاله:				1390/11/02
تاريخ	پذيرش	نهايى:			1392/03/02

 چکیده
»خانه	هاى	شيکيلى«	يا	همان	بناهاى	مسکونى	بومى	الهيجان،	واقع	در	شمال	ايران،	را	مى	توان	همچون	موجودات	زنده	اى	تصور	
کرد	که	بيانگر	قرن	ها،	استفاده	بهينه	از	مصالح،	روش	هاى	ساخت	و	مالحظات	اقليمى	مى	باشند.	در	اين	مطالعه،	مستندات	معمارى	
و	ويژگى	هاى	اقليم		شناسى	حدود	26	گونه	از	خانه	هاى	چوبى	به	جا	مانده	از	قرن	چهاردهم	هجرى	شمسى	اين	منطقه	مورد	بررسى	
قرار		گرفته	است.	به	عالوه	ترکيب	خاص	متغيرهاى	زيست	محيطى	موجود	که	اصول	فنى	و	شرايطى	مطلوب	متناسب	با	خرد	اقليم	
مذکور	را	منجر	مى	ش��ود،	مورد	توجه	قرار	داده	اس��ت.	ترکيب	ياد	ش��ده	را	مى	توان	طراحى	پايدار	ناميد؛	که	عبارت	است	از	رويکردى	
انديش��مندانه	به	اقليم	و	محيط	زيس��ت	با	به	کارگيرى	فناورى	و	اصول	طراحى	مناس��ب	مى	باشد.	اين	نوع	طراحى	مبتنى	بر	شکل	
قرارگيرى	ساختمان،	تنظيم	فضايى،	جريان	هوا،	بازشوها	و	فرم	کلى	ساختمان	مى	باشد.	هدف	از	اين	مطالعه،	مستند	سازى	و	ارزيابى	

کمى	و	کيفى	اصول	مرتبط	با	اين	نوع	معمارى	است.	

 واژه های کلیدی
معمارى	بومى،	شمال	ايران،	طراحى	پايدار،	اصول	فنى	ساخت	و	ساز،	کالبد	ساختمان

* استادیار دانشکده هنر و معماری، واحد تهران شرق )قیامدشت(، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
     Email:ghorbaninia@yahoo.com
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مقدمه

س��اختمان	هاى	بوم��ى	در	تمام	نواحى،	نتيجه	تفک��ر	و	عملکرد	قرن	ها	
تجربه	است	که	مى	تواند	به	عنوان	يك	منبع	مستمر	دانش	مورد	استفاده	
ق��رار	گي��رد	)Oikonomou  et al., 2011(. 	اين	گون��ه	مى	توان	گفت	که	
اين	س��اختمان	ها،	به	صورت	زيس��ت	اقليمى	طراحى	شده	اند	که	در	آن	
براى	رس��يدن	به	شرايط	آسايش	حرارتى،	آکوستيك	و	نورانى،	با	در	نظر	
گرفتن	شرايط	اقليمى،	استفاده	از	اصول	و	مصالح	بومى	هر	منطقه،	براى	
	.)Vissilia, 2009(	شود	مى	تالش	اطرافش	محيط	با	س��اختمان	انسجام
اين	امر	موجب	تمايز	هويت	معمارى	هر	منطقه	از	ديگر	مناطق	گشته	و	
بر	اين	اساس	است	که	بسيارى	از	محققان	ساختمان	هاى	بومى	و	سنتى	
را	در	سراس��ر	جهان	از	نظر	اقليم	شناس��ى	و	معمارى	پايدار	مورد	بررسى	

قرار	مى	دهند.	
به	عالوه،	طراحى	زيس��ت	اقليمى	متکى	بر	کالبد	س��اختمان	است	که	
تواناي��ى	و	دانش	نحوه	بهره	بردارى	از	نور	خورش��يد،	گرما	و	جريان	هوا،	
از	طريق	پوس��ته	ساختمان،	در	زمان	دقيق	و	مورد	نياز	در	روز	و	ماه	هاى	
خاصى	از	س��ال	را	فراه��م	مى	کن��د )Szokolay , 2004(. معمارى	بومى	
مس��کونى	الهيجان	را	به	دليل	رابطه	بس��يار	قوى	آن	با	س��ايت،	اقليم	
ومحيط	زيست	اطراف،	معمارى	زيست	اقليمى	مى	نامند.	معماران	بومى	
الهيج��ان،	با	خواص	حرارتى،	انتقال	حرارت،	جابه	جايى	هوا	و	هندس��ه	
خورش��يدى	آش��نا	ودر	مجموع	از	دانش	کالبدى	س��اختمان،	به	صورت	

تجربى	برخوردار	بودند	)عزيزى،	1389(.
اي��ن	مطالع��ه،	در	مقياس	بزرگ،	ش��امل	اس��ناد	26	س��اختمان	بومى	
مى	باش��د	)در	جدول	3	پالن	و	نماهاى	اصلى	خانه	ها	ارائه	ش��ده	است(	
اين	س��اختمان	ها	در	واقع	تنها	بناهاى	باقى	مانده		قرن	14	خورش��يدى	
هس��تند.	در	اين	پژوهش،	اطالعات	مربوط	به	گونه	شناسى،	فرم،	مصالح	
و	اصول		ساخت	و	ساز	ساختمان	و	هم	چنين	اطالعات	عمومى	از	منطقه	
)موقعيت	جغرافيايى،	اقليم،	توپوگرافى	و	اساس	اصل	ترکيب(	با	توجه	به	
محدوديت	صفحه	مقاالت،	به	طور	خالصه	ارائه	ش��ده	است.	در	نهايت،	
نتيج��ه	به	صورت	يك	ط��رح	کلى	از	اصول	طراحى	که	مش��خصه	اين	

معمارى	و	مرتبط	با	اقليم	آن	بيان	گشته	است.

 معیار مقایس��ه معماری بومی الهیج��ان و معماری 
پایدار

اين	واقعي��ت	که	الهيجان	کيفيت		بناهاى	خود	را	بيش	از	صدها	س��ال	
حفظ	نموده،	نش��ان	دهن��ده	انتخاب	حرفه	اى	اصول	ساختمان		س��ازى	و	
مصالح	مورد	اس��تفاده	در	آن،	مى	باش��د.	معماران	سنتى،	نه	تنها	به	فکر	
تأمين	آسايش	بدون	استفاده	از	هيچ		يك	از	سيستم		هاى	مکانيکى	بودند،		

بلکه	به	هزينه	هاى	مصالح	و	اس��تفاده	مجدد	از	آن	ها	نيز	مى	انديشيدند	و	
همچنين	به	تأثير	محيط	بر	ساختمان	ها	نيز	فکر	مى	کردند	)کشتکار	قالتى،	
انص��ارى،	مجتبى	و	نازى	ديزجى،	1389(.	بنابراين	معمارى	بومى	الهيجان،	به	
عنوان	يك	معمارى	پايدار	تعريف	مى	ش��ود،	که	معيارهاى	تعريف	چنين	

معمارى	به	عنوان	معمارى	پايدار	عبارتند	از:
				-	در	نظر	گرفتن	کليه	تأثيرات	منفى	زيست	محيطى	که	ناشى	از	ساخت	

و	ساز	ساختمان	ها	و	زيرساخت	هاى	آن	ها	مى	باشد؛
-							توصيه	ه��اى	طراح��ى،	به	حداقل	رس��اندن	تأثيرات	زيس��ت	محيطى	

نامطلوب	در	ساختمان؛
-	اس��تفاده	از	مصالح	با	هزينه	نگهدارى	پايين	و	صرفه	جويى	در	مصرف	

انرژى؛
-	انتخاب	مصالح	ساختمانى	که	آسايش	حرارتى	را	فراهم	مى	کند؛

						-	استفاده	از	منابع	تجديدپذير	و	طبيعى؛
						-	کاهش	مصرف	انرژى	از	طريق	به	حداکثر	رس��اندن	آس��ايش	حرارتى	

غيرفعال؛
						-	اهميت	به	کمال	اقتصادى،	اجتماعى	و	عملکرد	زيست	محيطى؛

						-	بهبود	کيفيت	محيط	زيست؛
.)Godfaurd et al., 2005, 319–28( راحت	زندگى	براى	فضايى	ايجاد	-						

 اطالعات کلی جغرافیا و اقلیم 
موقعيت جغرافيايی:  شهرس��تان	الهيجان	در	ناحيه	ش��رقي	گيالن	
بين	درياى	خزر	و	سلس��له	جبال	مرتفع	البرز	واقع	ش��ده	است)شکل	1(،	
مساحت	شهرستان	معادل	584/3		کيلومتر	مربع	بوده	و	طول	جغرافيايي	
49	درجه	45	دقيقه	تا	50	درجه	و	14	دقيقه	ش��رقي،	عرض	جغرافيايي	
37	درجه	و	5	دقيقه	تا	37	درجه	و	24	دقيقه	ش��مالي	و	ارتفاع	از	س��طح	

دريا	2				متر	مي	باشد	)عظيمى	دو	بخشرى،	1385(.
اطالعات اقليمی شهرستان الهيجان: 	به	علت	وقوع	اين	شهرستان	
بين	درياي	خزر	و	سلس��له	جبال	مرتفع	البرز	که	پوشيده	از	جنگل	است،	
داراى	هوايى	لطيف	مى	باشد	که	در	تابستان	به	دليل	شدت	تبخير،	هواي	
اين	ش��هر	براي	مدتي	س��نگين	اس��ت؛	رطوبت	در	ارتفاعات،	رگبارهاي	
تابس��تاني	را	ب��ه	وجود	م��ى	آورد.	در	همين	زم��ان،	در	مناطق	جلگه	اي	
فش��ار	هوا	کم،	حرارت	زياد	و	جهت	بادها	از	دريا	به	س��مت	ساحل	است	

)جدول	1(.
با	عنايت	به	اطالعات	اقليمى	10	ساله	مندرج	در	جدول	فوق،	شهرستان	
الهيج��ان	داراى	اقليم،	معتدل	و	مرطوب،		Csa	مى	باش��د	که	اين	ريز	

اقليم	به	صورت	زير	قابل	تعريف	است:
	اقليم	معتدل	و	مرطوب	C	که	ويژگى	هاى	حرارتى	آن:	ميانگين	دماى	
س��ردترين	ماه	سال	کمتر	از	c°18	ولى	بيش��تر	از	c	°3			است.	ميانگين	
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بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن ...

شکل	1.	ايران،	گيالن،	الهيجان	و	روستاهاى	مورد	مطالعه

جدول	1.		اطالعات	اقليمى	ماهانه	الهيجان		)1995				2004(		)مأخذ:	سازمان	هواشناسى	جمهورى	اسالمى	ايران،	1389(

اسفندبهمن	دىآذرآبانمهر	شهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين	

)°	c	(	حرارت	درجه	حداقل	8.713.317.0619.419.8417.3813.469.045.3332.85.5ميانگين

)°	c	(	حرارت	درجه	14.318.722.5324.8524.9222.0918.0313.7710.177.67.659.85ميانگين

)°	c	(	حرارت	درجه	حداکثر	19.924.12830.33026.822.618.51512.212.514.2ميانگين

) 767672727580828079797879رطوبت	نسبى	)

)mm(	بارش	76.157.15950.268.7166.6232.3187.7163.2126117.8126.1ميانگين

8754610121111111011تعداد	روزهاى	بارش

WEEESESSWSWSWSWSWجهت	باد

)m/s(	باد	181286667108888سرعت

دماى	گرم	ترين	ماه	سال	بيش	از	c°10	است.
Cs:	تابس��تان	خش��ك:	بارندگى	در	مرطوب	ترين	ماه	زمستان،	حداقل	
3	برابر	بارندگى	در	خش��ك	ترين	ماه	تابس��تان	است.	بيش	از	70	درصد	
بارش	س��االنه	در	6	ماه	سرد	س��ال	مى	بارد.	در	الهيجان،	کل	ميانگين	
بارش	س��االنه	1594	ميلى	متر	مى	باشد	که	از	اين	ميزان	1156.8	ميلى	
متر	آن	در	6	ماه	س��رد	س��ال	مى	بارد	که	در	واقع	حدود	73	درصد	بارش	

ساالنه،	مى	باشد.

a	:	تابستان	گرم،	ميانگين	دما	در	گرم	ترين	ماه	سال	بيش	از		c°22	است 
 .)Köppen climate classification ,2010(

 تحلیل محیط ساخته شده
	خانه	هاى	ش��يکيلى	)شکل	2(	س��ازه	و	ريخت	شناسى	منحصربه	فرد	و	
الگ��وى	پالن	محوطه	منطبق	ب��ا	اقليم	را	دارا	مى	باش��ند.	اين	پژوهش	
ب��ه	بررس��ى	فرم	هاى	بوم��ى	الهيجان	ک��ه	نقش	مهمى	در	پيش��رفت	
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شکل	2.	خانه	هاى	شيکيلىه

معمارى	کنونى	گيالن	داش��ته	و	مى	بايست	حفظ	گردند،	پرداخته	است.	
اطالعات	جمع	آورى	شده	نتيجه	پژوهش	است	که	شامل؛	اندازه	گيرى	ها،	
کروکى	ها،	مش��اهدات	و	مصاحبه	ها	با	ساکنان	و	معماران	محلى	منطقه	
و	همچنين	کارشناس��ان	عمومى	و	خصوصى	مرتبط	با	جنبه	هاى	انرژى	

در	ساختمان	ها	است.

 تحلیل گونه شناسی
	گونه	ها	به	تدريج	و	با	توجه	به	خرد	اقليم	الهيجان	و	نيازهاى	س��اکنان	
آن	کامل	ش��ده	اند.	خانه	ها	نتيجه	نوآورى	ها،	ابداعات	و	همکارى	متقابل	
بين	س��ازندگان	و	صاحبان	آنها	مى	باش��ند.	فرم	و	ترکيب	س��اده	عناصر	

شکل	4.	جهت	گيرى	بناها	به	سمت	بادهاى	مطلوب	تابستانى	و	محافظت	در	برابر	
بادهاى	نامطلوب	زمستان

س��ازه	اى	و	معم��ارى،	در	ترکيب	کلى	خانه	ها،	و	ني��ز	دو	موضوع	اصلى،	
فرم	هاى	س��اده	و	حياط	هاى	گس��ترده	به	وضوح	در	تم��ام	گونه	ها	ديده	
مى	ش��ود.	تحقيقات	در	خص��وص	خانه	هاى	بومى	الهيج��ان،	منجر	به	
شناس��ايى	4	گونه	شاخص	از	س��اختمان	ها	گرديد.4	گونه	شاخص	)تك	
س��لول	يك	و	دو	طبق��ه،	دو	اتاق	يك	و	دو	طبق��ه(	را	مى	توان	در	قالب	

)شکل	3(	تعريف	نمود.
	

 طراحی پالن محوطه
خانه	هاى	شيکيلى	به	منظور	پاسخ	به	نيازهاى	اقليمى	با	توجه	به	جهت	گيرى	
نس��بت	به	خورش��يد،	جهت	باد	و	توپوگرافى	ش��کل	گرفته	اند	)شکل	4(.	

دکتر انسیه قربانی نیا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
43

     
      

 13
92

   
ان

ست
زم

م /
فت

 ه
ال

 س
م /

ده
انز

 ش
اره

شم
   

   
ر  

شه
ت 

وی
ه

صفحات     5-15

بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن ...

شکل	3.	گونه	شناسى	خانه	هاى	الهيجان

1

2
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شکل	6.	خيابان	هاى	غيرمستقيم	که	ساختمان	ها	را	به	يکديگر	مرتبط	مى				کنندشکل	5.	قرارگيرى	خانه	هاى	وياليى	در	ميان	مزارع	برنج	

خانه	ها	منفصل،	با	حياط	هايى	وس��يع	)ش��کل	5(	که	در	بين	مزارع	برنج	
واق��ع	ش��ده	اند	و	خيابان	هاى	غيرمس��تقيم	با	عرض،	ش��کل	و	موقعيت	

مختلف،	آنها	را	به	يکديگر	مرتبط	مى	سازند	)شکل	6(.
روابط	و	تناس��بات	ميان	خانه	ها	و	خيابان	ها،	نمايش��گر	مقياس	انسانى	
زيستگاه	است.	باغ	هاى	خصوصى،	ش��امل	فضاهايى	دلپذير	مى		باشند	و	
تقريبًا	در	سراسر	سال،	در	آن		ها	فعاليت	هاى	باز	صورت	مى	گيرد.	خانه	ها	
و	باغ	ها،	به	صورت	هماهنگ،	وابسته	و	متقابل	توسعه	يافته	اند	)شکل	7(.
اي��ن	فضاها	با	پرچين	هايى	که	حدود	فضاى	خانه	را	مش��خص	نموده	
و	حفاظى	که	براى	چهارپايان	و	ماکيان	اس��ت،	محصور	شده	است.	اين	
پرچين	ها	از	نى	هايى	بافته	ش��ده	با	ترکه	هاى	نازک	و	يا	از	ش��اخه	هايى	
که	به	دور	پايه		بس��ته	شده	و	يا	قطعه		چوب	هاى	افقى	پيچانده	شده		به	
تير	و	نيز	فضاهاى	جنبى،	ش��امل	باغ		مي��وه،	مزارع	برنج،	کندوج،	طويله	

مى	باشند.)شکل	8(

 مصالح و فنون ساخت وساز
	با	توجه	به	اقليم	اين	منطقه	)معتدل	خزرى(	که	متأثر	از	کوه	هاى	البرز	
و	درياى	خزر	اس��ت	و	به	س��بب	وجود	کوهستان	طالش	با	جهت	شمالى	
– جنوبى	و	کوهس��تان	البرز	با	امتداد	شرقى	–  غربى	که	مانند	سدى	از	
عبور	بخار	آب	حاصله	از	درياى	خزر	و	بادهاى	مرطوب	و	شمال	غربى	به	
داخ��ل	ايران	جلوگيرى	مى	کنند	و	ارتفاع	زيادى	که	دارند	منجر	به	ازدياد	
ميزان	بارندگى	در	اين	ناحيه	ش��ده	اس��ت.	بنابراين	اي��ن	منطقه،	داراى	
پوشش	هاى	گياهى	غنى	اس��ت.	جنگل	هاى	انبوه	بيشتر	در	دامنه	هاى	
ش��مالى	و	کوهپايه	هاى	اطراف	ش��هرها	مشاهده	مى	شود	و	درختان	آن	
عبارتند	از:	توس،لمرز،	راش،	بلوط،	اوک،	آزاد،	توس��کا،	شمشاد	و	زيتون.	

ب��ه	عالوه،	انواع	درختان	به	صورت	پراکنده	در	جنگل	هاى	گيالن	يافت	
مى	ش��وند	که	عبارتند	از:	افرا،	نارون،	شاه	بلوط	و	غيره.اين	ويژگى	باعث	
ش��ده	اس��ت	که	چوب	و	مصالح	گياهى،	عناصر	اصلى	ساختمان	در	اين	

منطقه	را	تشکيل	دهند	)معماريان،	1384،	84	و85(.
در	نگاه	کلى	خانه	ش��يکيلى	با	سقف	هايى	پوش��يده	از	الياف	گياهى	با	
ش��يبى	در	حدود	200	درص��د،	روى	اتاق	هاى	تك	اليه	اى	که	توس��ط	
ايوان	هاى	عريض	سرتاس��رى	محصور	شده	اس��ت،	خودنمايى	مى	کند.	
اين	ايوان	ها	و	تالر	تابس��تانى،	اليه	ش��فافى	در	دورتادور	بنا	ايجاد	کرده	
اس��ت	که	خود	روى	پى	هاى	به	ظاهر	لغزانى	در	ارتفاعى	باالى	س��طح	
زمين	احداث	ش��ده	اس��ت.	ارتباط	طبقات	و	زمين	توسط	پله	هاى	چوبى	
يك	طرفه	اى	اس��ت	که	در	نماى	اصلى	جلوه	گر	انعطاف	مسکن	همساز	
با	طبيعت	بوده	و	بنا	را	هرچه	س��بك	تر	نموده	است.	به	عبارتى	ديگر،	بنا	
در	اليه	هاى	متخلخل	س��طح	و	ارتفاعى	همانند	گياهان	روييده	از	زمين	

همگونى	خود	را	با	محيط	پيرامون	ابراز	مى	کند	)خاکپور،	1385(.

 مراحل احداث بناهای شیکیلی
شكيل يا باج بنه

1(	پاکه	کوبى	)بستر	خاکى(؛		پس	از	خاکبردارى	تا	عمق	1/5متر،	داخل	
گودال	را	با	زغال،	خاکس��تر	چوب	وش��ن	رودخانه	پ��ر	مى		کنند	و	بعد	با	
پتك	چوبى	مى	کوبند	و	اين	کار	را	تا	ارتفاع	50	س��انتى	متر	باالى	زمين	
ادامه	مى	دهند	تا	آب	هاى	سطحى	ناشى	از	باران	بستر	خاکى	را	تخريب	

نسازد.	سپس	آن	را	با	آهك	اندود	مى	سازند.
2(	مرحل��ه	ى	بعد	احداث	پى	ش��يکيلى	)نقاط	متمرک��ز(،	مجموعه	اى	از	
تيرهاى	چوبى	)4	اليه(	اس��ت	که	بناى	س��اختمان	را	براى	محافظت	از	
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صفحات     5-15

شکل	8.	مصالح	مورد	استفاده	جهت	تمايز	فضاى	داخل	خانه	)حياط(	و	گذر	عمومى،	نى	شکل	7	.	مقياس	انسانى	خانه	ها
مى	باشد.	نى	نه	تنها	بوم	آورد	و	در	دسترس	است	بلکه	جهت	تهويه	و	دفع	رطوبت	هم	مناسب	

است.

رطوبت	و	سيل	تا	ارتفاعى	معين	باال	مى	برد	)شکل	9(.
	3(	تيره��ا؛	در	مرحله	ى	بعد	براى	س��اخت	کف	طبقه	ى	اول	از3	اليه	ى	
اصلى	چوب	که	عامل	اتصال	کف	به	اجزاى	زمين	است	استفاده	مى	گردد	

)جدول	2(.	
س�طوح عمودی در معماری خانه ها: در	معمارى	اين	ناحيه	ش��اهد	
دو	نوع	از	س��طوح	عمودى	به	صورت	مسطح	هسته	ى	مرکزى	که	صلب	

است	و	سطوح	شفاف	اليه	ى	بيرونى	بنا	هستيم.
1(	سطوح	صلب	هسته	ى	مرکزى	همان	ديوارها	هستند،	که	در	الهيجان	
شکل	9.	اجزاى	مختلف	پى	شيکيلى	)مأخذ:	خاکپور،	1385(نوع	خاصى	از	ديوار»زگمه	اى«)ش��کل	10(	احداث	مى	شود.	مصالح	اين	

جدول	2.	ابعاد	بخش	هاى	مختلف	شکيل	يا	باج	بنه	)مأخذ:	فرج	الهى	راد،	1387(

طول	)cm(ارتفاع	)cm(سطح	مقطعتعداداعضابخش

				150	-				120								اليه	هاى	متراکم	زغال،	خاکستر	چوب	و	شن	رودخانهبستر	خاکى

35100مستطيل	و	نيم	دايره6					4)ريت(	گرده	ى	چوب	توتپى	شيکيلى	)نقاط	متمرکز(

25180چهارتراش	و	نيم	دايره3)زى(	گرده	ى	چوب	توت

3590					-30چهارتراش	و	نيم	دايره2کتل

40170ذوزنقه1فك

معادل	طول	ساختمان15					-20مستطيل4بنه	دارتيرها

وابسته	به	تعداد	پى	هاى	کمرکش
شيکيلى

معادل	عرض	ساختمان15				-	20مستطيل

به	اندازه	ى	طول	و	عرض	30مستطيل4نال
ساختمان

بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن ...
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ديواره��ا	چوب	هايى	هس��تند	که	ب��ا	اتصاالت	فاق	و	زبان��ه	به	يکديگر	
متصل	مى	ش��وند.	فضاى	خالى	بين	قطعات	چوب��ى	ديوار	با	کاهگل	پر	
مى	شوند	که	اين	خود	موجب	اتصال	نسبى	چوب	ها	و	همچنين	حفاظت	
از	چوب	ها	در	مقابل	حمالت	موريانه	وقارچ	ها	مى	شود.	نهايتًا	اين	ديوارها	

با	مخلوطى	ازآب،	آهك	و	مقدار	کمى	نمك	طعام،	اندود	مى	شوند.
2(	مرحله	ى	بعد	ساخت	سطوح	شفاف	خارجى	است،	که	عناصر	عمودى	
و	افقى	نماى	اصلى	را	ش��امل	مى	ش��وند.	در	فاصله	ى	ميان	اين	سطوح	
ش��فاف	و	هس��ته		ى	صلب	مرکزى،	ايوان	ها	تعريف	مى	ش��وند.	جبهه	ى	
ش��رقى	بنا	شامل	ستون	هايى	است	که	به	عنوان	يك	عامل	باربر	موازى	
با	ديوارهاى	شرقى	وغربى	هسته	ى	مرکزى	وظيفه	ى	انتقال	بار	بام	را	بر	
عهده	دارند.	اتصاالت	اصلى	در	قسمت	عناصر	باربر،	ويريس	)طنابى	که	
از	ساقه	ى	برنج	تهيه	مى	شود(	است	و	در	قسمت	هايى	ديگر	که	جنبه	ى	

باربرى	ندارند	از	ميخ	استفاده	مى	شود.	
 س�قف ش�يب دار: جهت	اجراى	س��قف	ش��يب	دار	از	چهار	عدد	چوب	
مستقيم	و	بلند	درخت	سمد	)نوعى	نارون(	به	طول	12	متر	براى	احداث	
اس��کلت	اصلى	اس��تفاده	مى	کنند	ابتدا	آن	را	به	ش��کل	مثلث	با	ويريس	
بس��يار	محکم	مى	بندند	و	توسط	طناب	آن	را	به	باالى	ساختمان	منتقل	
مى	کنند.	س��پس	در	چهار	گوشه	ى	ساختمان	چهار	تير	اصلى	سقف	که	
تماما	بار	و	وزن	سقف	بر	آن	متحمل	مى		شود،	از	چوب	هاى	بلند	و	ضخيم	
برپا	مى	کنند.	در	مرحله	ى	بعد	تيرهاى	افقى	س��قف	از	س��ر	ش��اخه	هاى	
درختان	توس��ط	ويريس	به	تيرهاى	عمودى،	بس��ته	و	شبکه	اى	بر	روى	
س��قف	ايجاد	مى	شود.	سپس	دس��ته	هايى	از	گالى	)گياهى	که	در	مرداب	
مى	رويد(	و	يا	س��اقه		هاى	برنج	)کلوش(	را	به	صورت	حلزونى	درآورده	و	
در	شبکه	ها	قرار	مى	دهند.	گالى	و	ساقه	ى	برنج	با	ايجاد	اليه	اى	متخلخل	
در	پوش��ش	نهايى،	عايق	حرارتى	و	صوتى	بس��يار	خوبى	مى	باشند،	ولى	

شکل10.	ديوار	زگمه	اى	)مأخذ:	خاکپور،	1385(	

نقطه	ضعف	آن	ها	آس��يب	پذيرى	در	مقابل	آتش	سوزى	و	رويش	خزه	در	
سمتى	است	که	تابش	آفتاب	کمتر	است.	امروزه	از	ورق	هاى	گالوانيزه	در	

پوشش	نهايى	استفاده	مى	شود.
فاكن	عنصر	معمارى	اس��ت	که	در	اغلب	بناه��اى	بومى	اين	منطقه	با	
کاربرده��اى	ويژه	خود	به	عنوان	فضاه��اى	خدماتى	در	جبهه	هاى	رو	به	
بادهاى	پاييز	و	زمس��تان	احداث	مى	گ��ردد	و	موجب	عدم	نفوذ	کج	باران	
به	داخل	بنامى	ش��ود.	فضاى	زيرين	فاکن	در	س��طح	زمين	براى	استقرار	

احشام	مناسب	است	)خاکپور،	1385؛	فرج		الهى	راد،	1387(.

 ارزیابی س��اختمان ها بر اس��اس متغیرهای پیشنهادی 
جداول ماهونی 

خانه	ه��اى	بومى	الهيجان،	بر	اس��اس	متغيرهاى	پيش��نهادى	جداول	
ماهونى	شامل	شکل	قرارگيرى	س��اختمان	)جهت	گيرى	نسبت	به	باد	و	
خورشيد	– تناسبات(،	تنظيم	فضايى)طراحى	پالن	محوطه(،	جريان	هوا،	
بازش��وها	)اندازه،	موقعيت	و	محافظت(	و	فرم	کلى	س��اختمان	)ديوارها،	
مصالح	س��اختمانى،	ضخامت،	جزئيات	س��اخت	و	س��از	ب��ام(	که	نحوه	
طراحى	ساختمان	ها	متناسب	با	اقليم	هستند،	مورد	ارزيابى	قرار	مى	گيرند	

.)Heerwagen, 2004(

 شکل قرارگیری ساختمان
خانه	ها	نسبت	به	محور،	ش��مال	غربى	قرار	مى	گيرند.	تناسبات	استفاده	
ش��ده،	به	معنى	نسبت	طول	بزرگ	تر	پالن	مستطيلى	به	ضلع	کوچك	تر	
مى	باش��د.	نس��بت	طول	به	عرض	پالن	در	گونه	هاى	ساختمانى	يك	و	

دوطبقه	)0/36(	يا	1	به	3		مى	باشد.	

 تنظیم فضایی )فاصله گذاری(
پالن	محوطه:	خانه	هاي	وياليي	با	توجه	به	شرايط	اقليمي	با	هندسه	اى	
گسترده	براى	استفاده	ازجريان	هوا،	اما	محفوظ	ازبادهاى	مزاحم	و	حياط	هايى	
گسترده	طراحى	شده	اند	)شکل	)11	Brown RGillespie, 1995((. حياط	نه	
تنها	ارتباط	خانه	را	با	گذر	تعريف	مى	نمايد،	بلکه	محلى	براى	فعاليت	هاى	
روزانه	افراد	خانه	اس��ت.	فعاليت	هايى	نظير	بازى	کودکان،	پخت	غذا	در	
تابستان،	آماده	سازى	محصوالت	زراعى	)باالخص	برنج	که	اصلى	ترين	
محصول	اين	منطقه	مى	باش��د(	و	باغى	براى	مصرف	يا	عرضه	به	بازار،	
انج��ام	فعاليت	هاى	دامى	و	برخى	از	فعاليت	هاى	توليد	صنايع	دس��تى	و	

خانگى.	
	حياط	به	لحاظ	اقليمى	نيز	مورد	اهميت	مى	باشد	چنان	که	با	رعايت	فاصله	
بنا	از	محدوده	قطعه	مسکونى،	امکان	تابش	آفتاب	و	سيرکوالسيون	باد	و	
نيز	دفع	رطوبت	از	بنا	و	ايجاد	آس��ايش	انسان	نيز،	ممکن	گرديده	است.	
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صفحات     5-15

عالوه	بر	آن	حياط	حافظ	حريم	منزل	مس��کونى	بوده	و	نيز	مس��يرهاى	
حرکتى	انس��ان	و	دام	را	تفکيك	مى	نمايد.	از	نظر	فرهنگى	وسعت	حياط	
نه	تنها	حريم	فضايى	منزل	مسکونى	را	حفظ	مى	نمايد،	بلکه	محلى	براى	
مالقات	هاى	همسايگان	و	تبادل	اطالعات	و	تحکيم	روابط	خويشاوندى	
اس��ت.	به	گونه		اى	که	در	بسيارى	از	موارد	حياط	معبر	فرعى	براى	برخى	

همسايگان	بوده	و	نوعى	حق	ارتفاق	ايجاد	مى	گردد.

 جابه جایی هوا
مس��أله	عم��ده	منطق��ه،	رطوبت	زياد	در	تمام	فصول	س��ال	اس��ت.	در	
نتيجه	مهم	ترين	عامل	ايجاد	آس��ايش	در	ساختمان	ها،	برقرارى	و	تداوم	
کوران	در	بنا	اس��ت.	لذا	ساختمان	ها	به	صورت	غير	متمرکز	و	پراکنده	در	
مجموعه	سازمان	دهى	مى	شوند	و	جهت	گيرى	بناها	به	گونه	اى	است	که	
از	بادهاى	شرقى	)بادهاى	مناسب	تابستانى(	و	نسيم	دريا	حداکثر	استفاده	
ص��ورت	پذيرد	و	هم	چنين	در	س��مت	وزش	بادهاى	نامطلوب	ش��ديد	و	
طوالنى	زمستانى		و	کج	باران	ها		که	توسط	تداوم	امتداد	بام	کاماًل	بسته	

مى	شود،	محافظت	شود.
پالن	ه��ا	گس��ترده	و	باز	طراحى	گش��ته	و	فرم	کالبدى	آنها	بيش��تر	به	
شکل	هاى	هندس��ى	و	باريك	است.	ايوان	ها	و	تالرها	)ايوان	طبقه	دوم(		
که	در	معرض	بيش��تر	باد	بوده	و	کوران	بهت��رى	دارد	در	چهار	طرف	بنا	
واق��ع	ش��ده	اند	)ش��کل		12	و13(	و	حرکت	باد	را	در	طبقات	مس��کونى	
امکان	پذير	مى	سازد.	تهويه	طبيعى	مناسب	اتاق	ها،		از	طريق	قرارگيرى	
بازش��وها،	درمحل	هايى	مناس��ب	جهت	دريافت		نسيم		بوده،	اندازه	آنها	
مرتبط	با	ابعاد	اتاق	اس��ت.	همچنين	بنا	از	س��طح	زمين	فاصله	گرفته	و	

تهويه	در	اليه	زيرين	ساختمان	نيز	صورت	مى	پذيرد.

 بازشوها
اندازه	– موقعيت	بازش��وها:	بازش��وها،	با	توجه	به	جهت	گيرى	خورشيد،	
توپوگرافى،	مناظر	و	الگوهاى	باد	قرار	گرفته	اند.	اندازه	و	ابعاد	آنها	با	زاويه	
ديوارها	تعيين	مى	ش��وند.	بنابراين	طراحى	بازشو	بر	اساس	بهترين	زاويه	
ديد،	نورگيرى	طبيعى	و	نس��يم	خنك	کننده	با	جهت	گيرى	مناسب،	انجام	
مى	ش��ود.	گونه	هاى	قديمى	تر،	فاقد	پنجره	مى	باش��ند.	که	اين	موضوع،	
تأکيد	مجددى	بر	برون	گرايى	در	اين	منطقه	اس��ت.	به	عالوه	در	گذشته	
ب��ه	دليل	عدم	وجود	وس��ايل	ارتباط	جمعى،	حض��ور	در	اتاق	ها	با	وجود	

حياط	هاى	بسيار	وسيع	و	زيبا	کاماًل	بى	معنى	مى	نموده	است.

 جمع بندی
	بازش��وها	در	ساختمان	هاى	يك	طبقه،	)درها(	حدود	93	درصد	در	نماى	
ش��رقى	و	7	درصد	در	نم��اى	جنوبى	و	)پنجره	ها(	ح��دود	63	درصد	در	

نماى	شرقى	و	7	درصد	در	نماى	جنوبى	و	30	درصد	از	بناها	فاقد	پنجره	
مى	باش��ند.	بازشوها	در	ساختمان	هاى	دوطبقه،	)درها(	در	تمام	13	بنا	در	
نماى	ش��رقى	واقع	ش��ده	اند	و	يك	بنا	عالوه	بر	نماى	ش��رقى	در	نماى	
جنوبى	هم	داراى	در	مى	باش��د	و	)پنجره	ها(	در	حدود	77	درصد	در	نماى	
ش��رقى	و	يك	بنا	عالوه	بر	نماى	ش��رقى	در	نماى	جنوبى	هم	داراى	در	

مى	باشد	و	15درصد	از	بناها	فاقد	پنجره	مى	باشند.
در	ه��ر	دو	نوع	از	بنا	هاى	ي��ك	و	دو	طبقه،	طول	پنجره	در	حدود	0/6	متر،	
ارتف��اع	پنجره	در	حدود	0/8	متر	و	نس��بت	ارتفاع	پنجره	به	ارتفاع	طبقه،	در	
حدود	20	درصد	و	درصد	مساحت	پنجره	به	مساحت	طبقه،	5	درصد	مى	باشد.	
همچنين	در	هر	دو	نوع	از	ساختمان		هاى	مذکور،	طول	در،	در	حدود	1	متر،	
با	ارتفاع	حدود	2/05	متر	و	نس��بت	ارتف��اع	در	به	ارتفاع	طبقه،	در	حدود	
65	درصد	و	درصد	مس��احت	در	به	مس��احت	طبقه،	10درصد	مى	باشد.	
در	نتيجه،	بازش��وها،	صرفًا	در	نماهاى	ش��رقى	و	جنوبى	واقع	گرديده	اند	
و	حدود	6	بن��ا	از	مجموع	26	گونه	مورد	مطالعه،	)حدود	23درصد	بناها(	

فاقد	پنجره	مى	باشند.
محافظت از بازش�وها: کليه	بازشوها	در	نماهاى	شرقى	و	جنوبى،	بعد	
از	قرارگيرى	ايوان	هاى	شرقى	به	عرض	ميانگين	2/39	مترو	ايوان	هاى	
جنوب��ى	ب��ه	عرض	ميانگي��ن	2/21	متر	در	بناهاى	ي��ك	طبقه	و	بعد	از	
قرارگيرى	ايوان	هاى	ش��رقى	به	عرض	ميانگي��ن	2/75متر	و	ايوان	هاى	
جنوبى		و	به	عرض	ميانگين	1/72	متر	در	بناهاى	دو	طبقه	قرار	دارند.

	
 پوشش ساختمان

ديوارها:	ديوارهاى	خارجى	بنا	در	الهيجان،	از	جنس	چوب	مى	باش��د.	
ضخامت	ديوارها	35	تا	40	س��انتى	متر	و	ضري��ب	انتقال	حرارت	پايين	
)u=0/48(	را	دارا	اس��ت	که	به	عنوان	يك	عايق	حرارتى	مناس��ب	عمل	
مى	کن��د.	روى	ديوارهاى	چوبى	را	با	مالت	کاهگل	پر	مى	کنند.	به	دليل	
اينکه	نوس��ان	دماى	روزانه	ى	هوا	کم	است	ذخيره	حرارتى	هيچ	اهميتى	
نداش��ته	و	ساختمان	ها	با	مصالحى	با	حداقل	ظرفيت	حرارتى	بنا	شده	اند.	
مصالح	س��اختمانى	سبك،	تأثير	تهويه	و	کوران	را	که	يکى	از	ضروريات	
منطقه	اس��ت،	افزيش	مى	دهد.	رنگ	نماها،	عمدتًا	س��فيد	مى	باشد؛	اين	
رن��گ	در	نما،	گرماى	کمترى	از	خورش��يد	را	جذب	مى	کن��د	بنابراين	از	

افزايش	دماى	فضاى	داخلى	در	فصل	تابستان	جلوگيرى	مى	کند.
 پش�ت بام ها:	به	دليل	تداوم	بارش	در	اوقات	زيادى	از	س��ال،	سهولت	
در	هدايت	باران	از	س��طح	رويى	بنا	به	س��طح	پايين	اهميت	زيادى	دارد.	
زي��را	نفوذ	آب	ب��اران	به	مصالح	س��اختمانى،	موجب	تخريب	س��ريع	و	
آس��يب	پذيرى	بنا	مى	ش��ود.	پس	سقف	هاى	چهار	ش��يبه	و	کله	قندى،	
پاس��خى	درست	و	کارآمد	به	دفع	راحت	نزوالت	جوى	مى	باشد.	زيرا	کج	
باران	ه��ا	از	هر	طرف	که	به	س��قف	برخورد	نمايند	به	راحتى	به	س��طوح	
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جدول	3.	انواع	گونه	هاى	خانه	هاى	الهيجان
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صفحات     5-15

پايين	منتقل	مى	شوند.	ميزان	شيب	سقف	پوشيده	از	کولوش،	حدود	200	
درصد	مى	باش��د.	در	جدول	3	تمامى	انواع	خانه	ها،	بر	اساس	شکل	کلى	
بنا،	نماى	اصلى	و	فرم	کلى	ساختمان	مورد	ارزيابى	قرار	مى	گيرد.	خانه	ها	
در	جهت	°16	محور	ش��مالى	–  غربى	واقع	ش��ده	اند	و	در	تمام	گونه	ها،	
ديوارهاى	ش��مال	غربى	–جنوب	ش��رقى	طوالنى	تر	از	ش��مال	ش��رقى				
جنوب	غربى		مى	باشند	)شکل	14(.	اين	نوع	جهت	گيرى	چنين	فرضى	را	
موجب	مى	شود	که	بر	اساس	جداول	ماهونى	محور	ياد	شده	مناسب	ترين	
محور،	جهت	فراهم	نمودن	حداکثر	آس��ايش	بوده	،	که	با	عناصر	آفتاب،	

نور،	هوا	و	درجه	حرارت	محيط	داخل	به	خوبى	کار	مى	کند.	
از	ديگ��ر	پيش��نهادات	جدول	ماهون��ى	مى	توان	به	اولويت	اس��تفاده	از	
فرم	هاى	س��اختمانى	نيمه	متراکم،	به	همراه	استفاده	از	مصالح	با	ظرفيت	
حرارتى	کم	در	پوسته	ساختمان،	همچنين	خانه	هاى	وياليى	با	حياط	هاى	

وسيع،	اشاره	نمود.

نتیجه گیری

							در	طراحى	خانه	هاى	شيکيلى،	جهت	تهويه	مطبوع	و	سرمايش	طبيعى،	
از	گ��ردش	هوا	)سيرکوالس��يون(	و	خروج	رطوب��ت	در	جهت	باد	غالب	
)جهت	ش��رق(،	به	نحوى	که	هوا	در	بينابين	بنا	گردش	يافته،	همچنين	

بازشوهاى	مناسب،	شده	است.
							چرخش	بنا	به	س��مت	بادهاى	مناس��ب	)جهت	شرقى(	و	مخالف	جهت	
باده��اى	مزاحم	)جهت	جنوب	غربى(	و	با	توجه	به	حرکت	خورش��يد	در	
آس��مان،	موجب	اس��تفاده	بهينه	از	انرژي	نورانى	و	گرمايي	خورش��يد	در	
فصول	مختلف	س��ال	و	س��رمايش	در	تابس��تان	و	گرمايش	در	زمستان	

شده	است.

							اس��تفاده	ازمصالح	موجود	در	منطقه	)ک��ه	در	اين	نوع	خاص	از	خانه	ها،	
چوب	مى	باشد(،	به	داليل	عملکرد	مناسب،	سازگارى	با	اقليم	آن	منطقه	
و	انعطاف	پذيرى	در	مقابل	عوامل	محيطى،	هم	چنين	در	دس��ترس	بودن	
آن	مصال��ح	و	کاهش	هزينه	هاى	حمل	و	نق��ل	)کاهش	مصرف	انرژى(	

ساخت	اين	بناها	را	ممکن	ساخته	است.
							استفاده	از	گياهان	مناسب	با	اقليم	منطقه	وکاشت	انواع	درختان	هميشه	
سبز	و	درختان	خزان		پذير	با	توجه	به	لزوم	سايه	يا	نورخورشيد	درفصول	
مختل��ف،	ايجاد	تنوع	رنگ	در	فضا،	تنظيم	ش��رايط	محيطي	داخل	بنا	و	

تلطيف	هواي	محيط	و	منطقه		را	در	پى	داشته	است.
							اس��تفاده	از	عناصرالحاقي	چون	ايوان	ها،	در	کنار	پنجره	ها،	راهى	جهت	
کنت��رل	عم��ق	وميزان	تابش	آفتاب	به	داخل	س��اختمان	در	تابس��تان	و	
زمس��تان	بر	حسب	نياز	ساکنان	به	انرژي	خورشيد	مي	باشد.	ضمن	اينکه	
زاويه	مناسب	تابش	خورشيدي	در	زمستان	اين	امکان	را	ايجاد	مي	نمايد	
ت��ا	به		بهترين	نحو		نور	خورش��يد	به	داخل	ابنيه	نفوذ	داش��ته	باش��د	و	

روشنايى	مناسب	را	به	وجود	آورد.
							دو	پوش	ساختن	س��قف	ها	)شيب	دار(،	عالوه	بر	سبك	کردن	سقف	به	
کنترل	حرارت	دريافتي	توس��ط	خورشيد	از	س��قف	با	ايجاد	نوعي	عايق	
توسط	هواي	محبوس	بين	دو	پوسته	و	انتخاب	مصالح	مناسب	)ظرفيت	
حرارتي	مصال��ح(،	عايق	کاملي	را	در	برابرعوام��ل	اقليمي	منطقه	ايجاد	

نموده	است.
س��اختمان	هاى	بومى	در	تمام	نواحى،	محصول	انباشت	تجربه	و	عملکرد	
قرن	ه��ا	اس��ت	و	مى	تواند	به	عنوان	يك	منبع	الهام	بخش	مورد	اس��تفاده	
قرار	گيرد.	استفاده	از	مصالح	بوم	آورد	)محلى(	و	هماهنگ	با	محيط	زيست	
از	جمله	عواملى	هس��تند	که	منجر	به	تمايز	هويت	معمارى	هر	منطقه	از	
ديگرى	مى	شود.	لذا	اين	ساختمان	ها	در	سراسر	جهان	از	نظر	اقليم	شناسى	
و	معمارى	پايدار	مورد	بررسى	قرار	مى	گيرند.	بهره	گيرى	از	الگوها	و	اصول	
ارزش��مند	معمارى	بومى،	راه	گش��اى	بسيارى	از	مس��ائل	معمارى	امروز،	

همچون	کمبود	انرژى	و	آلودگى	محيط	زيست	خواهد	بود.	
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