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 مقایسه تطبیقی تناسبات فضای پر و خالی در معماری خانه های بومی مناطق 

 جلگه ای وکوهستانی در شرق گیالن
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 چكیده 
ا کل گیری بناهاستان گیالن در شمال کشورودر کنارسواحل جنوبی دریای خزر قرار گرفته و از خصوصیات بارز آن رطوبت و بارندگی زیاد است که عامل اصلی ش

اری تفاوتهایی در این منطقه می باشداین استان شامل دو منطقه کوهستانی و جلگه ای می باشد که در هر کدام از این دو منطقه در اجزای تشکیل دهنده معم

نماید و ابداعی مهم در معماری دیده می شود یکی از این اجزا ایوان می باشد که به عنوان فضای خالی و الیه شفاف،فضای درون و بیرون بنارا با هم ترکیب می 

گشته است پژوهش بومی تلقی می شودو تغییرات خرد اقلیم در هر کدام از  نواحی جلگه و کوهستان باعث ایجاد تفاوتهایی در ابعاد این فضاهای خالی در بنا 

قیق مبنی بر این بود که چه نوع ارتباطی بین فضای پر و حاضر با هدف مقایسه تناسبات فضای پر و خالی در هر کدام از این نواحی انجام شدوپرسش اصلی تح

ر این پژوهش خالی درمعماری مساکن بومی جلگه ای در مقایسه با مساکن بومی کوهستانی در قسمت شرقی گیالن وجود دارد؟ که به منظور دستیابی به جواب د

اسنادی و میدانی صورت گرفت به این ترتیب که پاره ای از اطالعات الزم، نخست  تحلیلی استفاده شد و گرد آوری اطالعات به دو شکل–از روش تحقیق توصیفی 

آنها قابل تعمیم به بصورت اسناد گرد آوری شد و سپس بر اساس مطالعات میدانی در هر کدام از دو حوزه جلگه ای و کوهستانی ، تعدادی خانه که نتایج حاصل از 

عنوان نمونه انتخاب گردیدو پس از برداشت از خانه ها، پالن و نمای آنها ترسیم گردید سپس به منظور بررسی  تمامی خانه ها در حوزه های مذکور باشد به

ر گرفته ونسبت فضای چگونگی ارتباط بین فضاهای پر و خالی در خانه های موجود در دو حوزه ، خانه ها در هر کدام از حوزه ها در جداولی جداگانه کنار هم قرا

توجه آنها مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت این نتیجه حاصل گردید که که در شکل گیری فضاهادر معماری بومی این مناطق، عالوه بر  پر و خالی در

نطقه باعث ایجاد به خصوصیات کلی اقلیمی به ویژگیهای خرد اقلیمی هر منطقه نیز توجه شده است وتفاوتهای میکروکلیمایی و خرد اقلیمها در هرکدام از دو م

معماری مساکن تفاوت در ساختار فضاهای معماری در هر کدام از دو حوزه گشته است همچنین در انتها راهکارهایی در ارتباط با ترکیب فضای پر و خالی در 

 امروز منطقه ، به منظور رسیدن به معماری پایدار بیان گردید

 
 ی، تناسبات،  فضای پر و خالی، معماری بومیمناطق جلگه ای، مناطق کوهستان کلیدی: های واژه
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 مقدمه 

 
بنا بر باور بسیاری از اندیشمندان حوزه معماری جایگاه هندسه و تناسبات در ادراک فضاهای معماری انکار ناپذیر است در عصری که    

ری عادی بدل گشته و بعضا با تقلید از در معماری کشورمان عدم استفاده از تناسبات اصول و قواعد کاربردی در ساخت بناها به ام

معماری غربی نیز عجین گشته است کنکاش در حوزه معماری بومی و کشف تناسبات وقواعد هندسی و کارکردی بین فضاها در یک 

می  منطقه می تواند در درک بهتر فضا، حفاظت از آن و نیز دردستیابی به شیوه های جدید طراحی مفید واقع گردد که از آن جمله

توان به معماری بومی استان گیالن اشاره نمود که سرشار از ویژگیهایی است که برای زندگی امروز درسهای فراوانی به همراه داردمساله 

این است که معماری بومی در این منطقه با توجه به فرم خاص آن وبا وجود ساختار متفاوت و شگفت انگیزی که بدلیل وجودخرده 

در قسمتهای مختلف شکل گرفته ، در معماری امروز منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است در معماری بومی اقلیمهای متفاوت 

گیالن نقش محیط در شکل دهی کالبدی و کارکردی بناها از جایگاه ویژه ای برخورداربوده  واستان گیالن به عنوان خطه ای با اقلیم 

ان محیط و معماری که پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند با توجه به معتدل و مرطوب نمونه ایست عالی از تعامل می

اینکه این استان شامل دو قسمت کوهستانی و جلگه ای می باشد ودر هر کدام از این دو ناحیه تفاوت محیط و اقلیم باعث ایجاد 

 ی توان رابطه این تعامالت را بررسی نمود تفاوتهایی در اجزای تشکیل دهنده معماری گشته است با مطالعه دقیق م

با توجه به مطالب گفته شده ،  هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تناسبات فضای پر وخالی در معماری خانه های بومی در دو    

ید طراحی به جهت ناحیه جلگه ای و کوهستانی در شرق استان گیالن می باشد تا از آن طریق بتوان به تعدادی اصول وشیوه های جد

سنتی در منطقه دست یافت و بدین ترتیب تا حدودی به مشکالت ناشی از نادیده گرفتن معماری  –ادامه یافتن معیارهای بومی 

همساز با اقلیم در منطقه پاسخ داد همچنین فرضیه تحقیق براین است که در معماری بومی استان گیالن تفاوتهای میکروکلیمایی در 

ه ای و کوهستانی باعث ایجاد تغییرات کالبدی در فضاهای معماری دو ناحیه گشته که تغییر در تناسبات فضای پر و دو ناحیه جلگ

چه رابطه ای بین تناسبات فضای پر وخالی درمعماری -ودر نهایت این تحقیق به پرسشهایی نظیر .خالی )ایوان(یکی از آنها می باشد

چه رابطه ای بین تناسبات فضای پر وخالی درمعماری مساکن بومی قسمت -وجود دارد؟ استان گیالن  مساکن بومی قسمت جلگه ای

چه تفاوتی بین تناسبات فضای پر و خالی در معماری مساکن کوهستانی و جلگه ای وجود دارد؟ -کوهستانی استان گیالن وجود دارد؟ 

می استان گیالن با شرایط اقلیمی موجود در آن منطقه چه نوع ارتباطی میان تناسبات فضاهای پر و خالی در معماری بناهای بو-

تفاوتهای میکروکلیمایی بوجود آمده در دو منطقه جلگه ای و کوهستانی تا چه میزان باعث ایجاد تغییرات در تناسبات -وجوددارد؟  

 فضاهای نیمه باز و بسته شده است ؟ پاسخ خواهد داد

 نساختار کلی معماری خانه های روستایی گیال-1

بههه منظههور بررسههی ویژگههی هههای معمههاری بههومی ایههن منطقههه، ایههن بناههها از نظههر نههوع مصههال  سههاختمانی و تههاثیر بههاد و نههور    

 خورشید بر آنها و چگونگی نسبت به این عوامل و ساختار فضائیشان  مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

نهای مهدولهایی از مربهع مهی باشهد. کهه بصهورت خطهی در شهکل گیهری معمهاری بهومی گهیالن بهر مب ساختار فضهایی بنها  -الف   

غهرب و عمهود بهر جریهان بادتوسهعه یافتهه اسهت کهه از ویژگهی ههای آن، داشهتن ارتبهاط بصهری و فیزیکهی مسهتقیم  -امتداد شرق

 می باشدبا فضای بیرون خانه، نداشتن حیاط و گسترش در ارتفاع 
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منظهور جلهوگیری از نفهوا بهاران بهه داخهل سهاختمان توسهط بهاد، سهقف شهیب   بهه تاثیر جریان هوا و نور خورشهید بهر بنها -ب    

دار تا نزدیکی کهف زمهین در یهک یها دو طهرف بنها کهه در سهمت بهاد قهرار دارد ادامهه مهی یابهد. همچنهین بهه منظهور ممانعهت از 

 می گیردنفوا رطوبت از سط  زمین به داخل بنا، سط  آن باالتر از زمین قرار 

تمامی مصال  بکار رفته در بنا از مصال  موجود در محل می باشد که موجب کاهش انرژی در حمل و نقل  مانی مصال  ساخت -ج   

 مصال  از نقاط دیگر شده است

 .انواع فضاهای معماری در خانه های روستایی گیالن2

 ج  فضای باز ز   ب  فضای نیمه با  ستهالف  فضای بدر این اقلیم سه نوع فضای معماری قابل تشخیص است که عبارتند از  بطورکلی    

  تشكیل دهنده فضای بسته )پر(در معماری مساکن روستایی .عناصر3

اتاق ها به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده فضای بسته در معماری مساکن روستایی محسوب می شوند.. در یک اتاق  اتاق:      

آشپزی اتفاق می افتد در این منطقه نظام استقرار اتاق ها به دو شکل متفاوت عملکردهای خواب، نشیمن،غذاخوری، پذیرایی و احیانا 

از دو یا سه اتاق مستطیلی تشکیل خانه هاغربی دارند اتاق ها در امتداد هم چیده شده اند.  -ساختمان هایی که کشیدگی شرقی" است 

نوار و درآمد اقتصادی مکفی، تعداد اتاق ها بیشتر شده و شده است و کاربری ها از هم تفکیک نشده است. گاهی با توجه به تعداد خا

تفکیک یا کاربری مشخصی را به خود می گیرد. نوع دوم آن، ساختمان هایی که به صورت دو طبقه احداث شده اند بطوری که اتاق 

نه در طی فصولی از سال)خصوصاً های  پایین ساختمان را پایین خانه و اتاق های باال را باالخانه می نامند که کاربری های باالخا

 .(1391، قاسمیان  ، )صیدایی"تابستان( برای استفاده از نسیم مالیم و خنک و لذت بردن از چشم انداز طبیعی اطراف به کار می روند

ر جلوی آن قرار دارد، به عنوان فضایی که تال« باالخانه»باالخانه نامیده می شود  که تالر جلوی آن قرار می گیرد اتاقی " :باالخانه    

بهترین اتاق از نظر تهویه، جریان هوا، دید و منظر می باشد. از طرفی دارای دسترسی جداگانه از ایوان است به همین دلیل به مهمان 

 .(1389،دانشور ،)گرجی"اختصاص می یابد

 .عناصر تشكیل دهنده فضای نیمه باز )خالی (در معماری مساکن روستایی4

در معمهاری بهومی گهیالن ایهوان فضهایی واسهط و نیمهه بهاز در سلسهله مراتهب دسترسهی از فضهای بهاز  بهه بسهته مهی " : ایوان    

لکهردی چندگانهه مهی باشهد بهه ایهن باشد و به عنوان فضهای نیمهه بهاز خانهه، مههم تهرین و پرکهابردترین فضاهاسهت، کهه دارای عم

بهه دلیهل تغییهرات انهدک دمهایی و مناسهب بهودن اوضهاع جهوی تقریبها یب که در نه مهاه از سهال )اواخهر اسهفند تها اوایهل آار( ترت

کلیه فضهاهای روزمهره زنهدگی )از قبیهل  آشهپزی ، انجهام کارههای خانهه، غهذاخوری، نشهیمن و حتهی خهواب در تابسهتان( در ایهن 

ی سهازد.این فضهاها از دو فضا اتفاق می افتد. ایهوان در طهول سهاختمان قهرار  گرفتهه و ارتبهاط اتهاق هها را از خهارج امکهان پهذیر مه

 (1371 ،)معماریان"یا سه طرف باز )که جنوب و شرق در اولویت اند( می باشد. 

 دیوارها با-1عملکردهای غالم گرد عبارتند از  " فضاهای  با دو ردیف ستون جلوی تالرها غالم گردش نامیده می شود.. :غالم گرد    

 با وجود غالم گرد فضای مناسب و سایه دار برای-2م آفتاب تابستانی محافظت می شوند.وجود غالم گرد در برابر باران و تابش مستقی
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 .(1389 ،دانشور ،)گرجی"جریان هوا و نسیم تابستانی در اطراف ساختمان به وجود می آیدوتابستان ایجاد 

فضاهای  ردهای ویژه خود به عنوانفاکن عنصر معماری است که در اغلب بناهای سنتی روستایی جلگة گیالن با کارب" : فاکن     

خدماتی در جبهه های رو به بادهای پاییز و زمستان احداث می گردد و معموالً پنجره ای به بیرون در این دو جبهه باز نمی شود و 

ی به بدنه موجب عدم نفوا کج باران به دیوارهای ساختمان می شود عالوه بر این، فاکن از تابش نور نامطلوب شرقی و به خصوص غرب

 .(1385 ،)خاکپور"ساختمان ممانعت می نماید

ایوان طبقهه دوم و یها سهوم، تهالر نامیهده مهی شهود. تهالر بهه انهدازه چنهد پلهه از ایهوان بهاالتر اسهت و معمهوالً در زیهر آن " :تِالر   

انبار یا طویله قرار می گیهرد. در بعضهی نمونهه در زیهر آن خهالی اسهت.این ایهوان اصهلی معمهوالً )بسهته بهه شهرایط بادههای محلهی 

 .(1385 ،)خاکپور"نور مناسب و افزایش عمق نفوا آفتاب زمستانی را داراست و کج باران( در جبهه جنوبی بنا است که

متهر کهه بهر روی دسهتک ههای چهوبی  5/3در  5/3جزو فضاهای نیمه بهاز محسهوب مهی شهود. اتهاقی بهه ابعهاد تقریبهی " :کوتام   

توسهط جهان پنهاهی چهوبی احاطهه  متر از سط  زمین سهاخته مهی شهود. ایهن فضها از چههار طهرف بهاز بهوده و 2تا  5/1و با ارتفاع 

 .(1389  ،دانشور  ،)گرجی"می شود و سقفی به شکل هرم دارد.از قسمت 

جزو فضاهای نیمه باز محسهوب مهی شهود. سهقفی بلنهد بهه شهکل کلهه قنهد دارد.. از ایهن فضها بهرای انبهار کهردن غلهه و :کندوج   

مهی باشهد فضهای قابهل تهوجهی در زیهر بهام شهیبدار ایجهاد از آنجاییکهه کنهدوج دارای سهقف شهیب دار "برنج اسهتفاده مهی شهود. 

 .(1389  ،دانشور  ،)گرجی"شده است. لذا محل انبار نمودن دسته های برنج با شلتوک در قسمت زیر بام شیبدار است 

. به همین جزو فضاهای نیمه باز محسوب می شود. فضایی است که جهت انبار کردن محصوالت کشاورزی استفاده می شود" :تلمبار   

 (1389  ،دانشور  ،)گرجی" دلیل دیوارهای آن معموال به کمک نی و گل بسته می شود و سقف دو شیبه با پوشش لی دارد..

 .عناصر تشكیل دهنده فضای باز)خالی(در معماری مساکن روستایی5

بین خانه و طبیعت را فراهم می کند..  حیاط جزو الینفک از خانه های روستایی منطقه است و به عنوان فضای باز ارتباط :حیاط   

اند. بطور کلی می توان چنین  ناهای موجود در اطراف حیاط توسط یک یا چند پله یا به وسیله سکو یا ایوان از سط  حیاط جدا شدهب"

 ،)صیدایی"میگرددکه عموماً ارتباط فضای داخل ساختمان و حیاط بطور مستقیم و یا به وسیله یک سکو یا ایوان برقرار گفت 

 .(1391قاسمیان

 .ویژگیهای معماری مساکن واقع در منطقه جلگه ای6

خانه های نواحی ساحلی و جلگه ای به شکل برونگرا طراحی و ساخته شده اند ایوان یکی از ویژگیهای با ارزش معماری جلگه ای     

خانه ها به چشم می خورد و محور آن به سوی ثرو در اکاست که بصورت ستون دار و ممتد پیرامون فضای ساخته شده وجود دارد 

همچنین به " شرق و جنوب است تا از سویی آفتاب گیر و از سویی دیگر از بادهای خنک شمال شرقی و جنوب غربی برخوردار گردد.

ت دو طبقه ساخته شده اند و در اطراف اتاقها قرار می گیرند. بیشتر ساختمانها در این منطقه بصورایوانهامنظور محافظت اتاقها از باران، 

غربی قرار دارد همچنین در این مناطق بمنظور محافظت ساختمان از رطوبت بیش از حد –کشیدگی ساختمان در امتداد محور شرقی 
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ظرفیت حرارتی بنا گردیده  زمین، خانه ها بر روی پایه های چوبی ساخته می شوند.و اکثر ساختمان ها با مصالحی با حداقل

تامین سایه از طریق گسترش بام -1"بطور کلی راهکارهای اقلیمی در معماری بومی قسمت جلگه ای عبارتند از . (1392 ،دی)صیا"اند

جریان هوا در اطراف  برقراری-3   برقراری کوران هوا در مجموعه از طریق احداث بافت پراکنده-2    ساختمان و کاشت درخت

   تخلیه سریع آب باران به کمک بام شیب دار)غالبا چهار شیب(-4   وفضای باز در اطراف بناساختمان از طریق ایجاد گربه رو در زیر 

استفاده همزمان از سایه و باد به کمک ایوان یا تاالر -6  کنترل باران توام با باد از طریق گسترش سط  بام در جبهه رو به باد غالب-5

تفکیک فضاهای تابستانی -8   یق پایین آوردن لبه های بام تا نزدیک سط  زمینکنترل کج باران از طر-7   احداث شده در اطراف بنا

و زمستانی از طریق قرار دادن زمستان نشین در طبقه همکف با سقف کوتاه و در و پنجره محدود و تابستان نشین در طبقه اول با 

دور کردن فضاهای گرمازا از فضاهای تابستانی -9    عددسقف بلندتر و به دو صورت فضای نیمه باز و فضای بسته با در و پنجره های مت

 (1390 ،جلیلیان،)طاهباز "از طریق قرار دادن مطبخ در داخل یا مجاورت بخش زمستان نشین

 در منطقه جلگه ای در شرق گیالن  جدول یافته ها-.6-1

 نسبت فضای پروخالی در بنا پالن نمونه ها
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طقه کوهستانی                                                                                           ویژگیهای معماری مساکن واقع در من.  

می شدند، بگونه ای که بسیاری از خانه های واقع در نواحی کوهستانی در محیط های پرشیب و بیشتر بصورت دوطبقه ای ساخته    

طبقه زیرین به فضاهای خدماتی مانند انبار و اصطبل و مانند آن و طبقه فوقانی به محل سکونت اختصاص می یافت. ساختار پالن 

غربی است و جهت خانه ها عموماً به سمت جنوب است دالیل این کار  -اینگونه خانه ها، بیشتر خطی و کشیدگی محور آن، شرقی

نور بیشتر در جنوب برای مقابله با هوای سرد این مناطق است. خانه ها در اغلب موارداز یک ردیف اتاق شکل می گرفت.  استفاده از

سقف ها شیب دار و در دوران معاصر بیشتر از حلب ساخته شده اند. در بیشتر موارد دو ایوان ستون دار در دو جبهه اصلی ساختمان 

جلوگیری از برخورد بادهای سرد به -1"ی اقلیمی در معماری بومی قسمت کوهستانی عبارتند از ساخته شده است.بطور کلی راهکارها

پیش بینی حداقل فاصله بین واحدهای مسکونی به منظوربرقراری -2   ساختمانها از طریق احداث بافت بصورت مجتمع نسبتا متراکم

و خارج به کمک احداث فضای نیمه باز رو به جنوب در  پیش بینی فضای واسط میان داخل-3   جریان هوا و خشک شدن رطوبت

کنترل باران توام با بادبوسیله پیش آمدگی -5   تخلیه آب باران به کمک ساخت بام شیب دار به صورت دو شیبه-4   جلوی بازشوها

قرار بخش دامی در زیر بخش محافظت از بخش زمستانی در ارتفاعات باالتر از طریق است-6   لبه های بام از سط  نمای طبقه پایین

 (1390 ،جلیلیان،)طاهباز "مسکونی ساختمانهای دو طبقه و در سمت شمال و گاه غرب ساختمانهای بناهای یک طبقه

 .جدول یافته ها درمنطقه کوهستانی در شرق گیالن7-1

 نسبت فضای پر و خالی در بنا پالن نمونه ها
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 .تجزیه و تحلیل داده ها8

 اینطور به نظر می رسد که عوامل اقلیمی دردر دو منطقه جلگه ای و کوهستانی با توجه به نمونه های بررسی شده در بناهای واقع   
ابط بین فضاهای باز و بسته شکل گیری و ابعاد ا فضاها در دو منطقه تاثیر گذار بوده است و در هر دو منطقه از فضاهای خالیبه عنوان ر

غربی -در مناطق جلگه ای بیشتر ساختمانها بصورت دو طبقه با کشیدگی شرقی تاستفاده شده است ولی نحوه این ارتباط متفاوت اس

و بوده وبه منظور کوران و تهویه هوا از سط  زمین فاصله دارند فضاهای اصلی ساختمان در یک یا دو طبقه بر روی کرسی شکل گرفته 

به عنوان فضای واسط میان فضای بسته و فضای باز در ساختمان وجود دارد و نقش بسیار مهم و عمده ای را در شکل گیری ایوان 

بناهای منطقه جلگه ای برعهده دارد در مناطق کوهستانی تاثیرات اقلیمی باعث ایجاد فضاهای بسته بیشتری در مقایسه با فضاهای 
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عضی موارد فضاهای خالی)ایوان(به طور کلی حذف یا به حداقل رسیده است وخانه ها به دلیل سرمای هوا یا خالی)ایوان(گشته و یا در ب

 فاقد ایوان بوده یا ایوان در جبهه جنوبی که رو به آفتاب می باشدبا عرض کمتر نسبت به مناطق جلگه ای  قرار دارد بنابراین با توجه به

خالی در مناطق کوهستانی نسبت به مناطق جلگه ای گشته است و ایوان به دن نسبت فضای پریافته ها تاثیرات اقلیمی باعث زیاد ش

 کندط  کالبدی کمتری در بنا اشغال میدر مناطق کوهستانی نسبت به مناطق جلگه ای دارای ابعاد کوچکتر بوده و س

 .نتیجه گیری9

طقه جلگه و کوهستان مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان در این پژوهش معماری بومی در قسمت شرقی استان گیالن در دو من   

داد که در شکل گیری فضاهادر معماری بومی این مناطق عالوه بر توجه به خصوصیات کلی اقلیمی به ویژگیهای خرد اقلیمی هر 

د تفاوت در ساختار فضاهای منطقه نیز توجه شده است وتفاوتهای میکروکلیمایی و خرد اقلیمها در هرکدام از دو منطقه باعث ایجا

معماری در هر کدام از دو حوزه گشته است که از آن جمله می توان به نسبت فضاهای پر و خالی در بناهای دو منطقه اشاره نمود و 

های این امری است که در معماری امروز منطقه به فراموشی سپرده شده است  از طرفی امروزه با توجه به بحران انرژی و کمبود سوخت

فسیلی ایجاد ساختمانهای پایدار و بناهایی که در طراحی آنها به مسایل اقلیمی وتاثیر خرد اقلیمها توجه شود  باعث صرف انرژی کمتر 

و به حداقل رسیدن مصرف انرژی در ساختمان و ایجاد بنایی پایدار میگردد بنابرین امروزه باید در طراحی و اجرای بناها در مناطق 

اقلیم دقت بیشتری صورت گرفته و از تقلید الگوهای شهری که جز اتالف انرژی و از بین بردن هویت معماری منطقه  مختلف در یک

حاصلی ندارد اجتناب گردد معماران باید با الهام ازاصول گذشته و دادن رنگ و بوی امروزی به آن سعی در خلق بناهای پایدارو ایجاد 

ز جمله راهکارهایی که می توان در معماری امروز منطقه در ارتباط با فضای پر وخالی در بنا بکار حداکثر آسایش برای ساکنان نمایندا

وهمچنین  قابلیت تبدیل آن به فضای بسته ناسب و تهویه و ارتباط با طبیعت منظور سایه اندازی ماستفاده از ایوان دراطراف بنا ببست 

  باشد ه اندازه و ابعاد آن بایدتوجه به خصوصیات خرد اقلیم در هر منطقه متفاوتبه کمک انعطاف پذیری جداره ها می باشد که البت
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