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 چکیده 

مربوط به رابطه میان  ه توسعه بود، امّا با مطرح شدن مباحثدر عصر مدرن تامین رفاه جامعه سرلوح

پایدار مورد توجه جدّی قرار  ، مفهوم توسعههای گذشتهانسان، محیط زیست و توسعه در دهه 

تصادفی نیست،  همگرایی و همسویی اصول معماری گذشته ایران با اصول طراحی پایدار اتفاقی و.گرفت

معماری گذشته، گویای وجود چنین تفکراتی  های عالیمفاهیم و اندیشه بلکه پایداری، تدوام و استمرار

است.  طیانسان ومح نیتعادل از دست رفته برای ایجاد داربیپا یمعمار .در گذشته معماری ایران است

 نیتام یبرا یطیعنوان منابع مح ،بهیعیطب یروهایجز استفاده ازن یتعادل راه نیبه ا دنیرس یبرا

فنون  انیانجام شده وهدف آن ب یلیتحل _ یفیحاضربه روش توص قیوجودندارد. تحق یانسان یازهاین

 نینو میمطابق با مفاهه ک شربت اوغلی ی خصوص خانه هب زیتبر یسنت یبه کار رفته درمعمار یوالگوها

 شربت اوغلی ینشان دادکه بنا قیتحق نیبه دست آمده ازا جیباشد. نتا یم دارهست،یپا یدر عرصه معمار

 .   است منطقه میبه اقل ییپاسخ گو یبرا داریپا یاز اصول معمار یریموفق در بهره گ یا نمونه

                                                                                                                                     

   یبوم شناس ز،یتبر ،یمسکون یمعمار م،یاقل دار،یپا یمعمار :واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

فرآیند طراحی سبز در معماری فرآیندی بس کهن است بطوری که انسان غارنشین پی به این مسئله برده بود که غار رو 

اری در گذشته به جنوب از لحاظ دمای محیطی بسیار مناسب تر از غاری است که دهانه آن به سمت شمال است. این نوع معم

نیز دراقلیم های گوناگون مطابق باشرایط محیطی مورد استفاده قرار می گرفته است که ضرورت باز خوانی آن با نگرش های 

نوین برصاحب نظران امری ضروری می باشد. از طرفی رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان واستفاده گسترده از انرژی 

ی شده است. درخواست یک فضای تازه، دردنیای معاصر، نمی تواند صرفا از راه زبان های فسیلی سبب تغییرات زیست محیط

کهن بیان شود. بنابراین زبانی نو نیاز است. دراین سهم بخش ساختمان در مصرف نهایی انرژی وایجاد تغییرات زیست محیطی 

بحرانهای تغییر اقلیم،تقلیل ل بیان شده است. سهم چشمگیری می باشد که فرآیند معماری پایدار به عنوان راه حل این مشک

منابع وآلودگی محیط زیست که ناشی از سبک زندگی ونحوه فعالیتهای انسانی است ،به عنوان مهتمرین چالشهای جهانی در 

دنیای کنونی مطرح شده اند .فعالیتهای نابهنجار معماری ،شیوه های ساخت وساز وسبک زندگی در بناهای متداول،سهم 

دهای در بروز بحرانهای مذکور داشته است. از این جهت،ابداع ایده هاواتخاذراهکارهای موثر دربهبود وضع موجود ،در راس عم

معماری پایدار »عنوان اهداف برنامه های توسعه معماری قرار گرفته ومجموعه اندیشه ها واقدامات مرتبط با این نوع معماری ،با 

با کمی مطالعه در می یابیم که خیلی از بناهای سنتی ما بطور نسبی معماری  (1931،یگیقجرب،بیدلی خته شده است.)اشن «

پایدار به حساب می آیند چون عواملی مانند فرهنگ واصالت ،اقلیم ،مصالح منطقه و روابط عملکردی مناسب دراین بناها تاثیر 

ور صد در صد پایدار نمی باشد چون نیازهای ما از فضاهای گذار بودند اما این بناها بطور نسبی پایدار می باشند وهیچ بنایی بط

معماری در طول زمان عوض می شود به همین دلیل ما درهر سبکی از معماری می توانیم به نوعی معماری پایدار بصورت 

تی تبریز بناهای سن (1911،مهری تاالر پشتی .)نسبی داشته باشیم به شرطی که به شاخص های معماری پایدار نزدیک باشند

به کار  روش های ضمن توجه به مسائل زیباشناختی وحفظ محیط زیست ،پاسخ گوی نیازهای اقلیمی هر منطقه بوده است .

رفته دراین معماری بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در خود دارد واز این رو هدف از این پژوهش بررسی 

،ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی تبریز می باشد.که معماری سنتی خانه ی شربت اوغلی ر وتطابق آن با اصول معماری پایدا

 ( یفرهنگ راثیسازمان م با ارائه راهبرد هایی در صرفه جویی انرژی با توجه به اصول معماری پایدار خواهیم پرداخت.)

 

 بیان مساله : -2

از مهمترین  ه در واقع سالمت انسان ها را تامین می کند ،دستیابی به استاندارد های باالی کیفیت، امنیت وآرامش ک

اهداف معماری پایدار است ودر این بین توجه وبهره گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود کیفیت معماری ،راهگشای دستیابی 

توجه به اقلیم سرد تبریز، به طرحی پایدار خواهد بود. مطالعه معماری خانه های بهنام وقدکی تبریز به این نتیجه میرسیم که با

درساخت این بنا ها اصول وفنونی از قبیل ایجاد ساباط،استفاده از مصالح بوم آوردبا ظرفیت گرمایی باال جهت مقابله با سرمای 

 مخل آسایش انسان به کار برده شده است.

 

   اهداف تحقیق :  -9

 .ی شربت اوغلیهای معماری پایدار درخانه الف(  بررسی وتبیین موردی چگونگی انطباق پذیری ضوابط ومعیار

ب( دستیابی به راهکار های طراحی اقلیمی به کار گرفته شده در معماری سنتی تبریز جهت استفاده از آن ها در طراحی         

 ساختمانهای جدید به منظور استفاده از انرژی های پاک ونا محدود وکاهش آلودگی حاصل از مصرف سوخت های فسیلی.
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 روش تحقیق : -4

در این پژوهش ابتدا به تبیین مفهاهیم و است.تحلیلی استفاده شده  _به منظور انجام این تحقیق از روش توصیفی

الگوهای معماری پایدار وسپس تحلیل معماری خانه های سنتی شهر تبریز پرداخته می شود. در نهایت به الگوهای معماری 

 د. سی می شوشربت اوغلی برر یپایدار در بنا 
 

 فرضیه های تحقیق : -5

 تبریز ، مسائل اقلیمی تاثیر زیادی داشتند. ی شربت اوغلیالف( به نظر می رسد در طراحی وساخت خانه 

، بسیاری از مفاهیم نوین در عر صه معماری پایدار رعایت  ی شربت اوغلی  تبریزب( به نظر می رسد در طراحی وساخت خانه 

 شده است .

تبریز در کنار رعایت اصول طراحی اقلیمی وبوم آورد ، نمونه ای موفق از  ی شربت اوغلیمی رسد در طراحی خانه  ج( به نظر

 معماری ، در راستای توسعه پایدار است.

 

 معماری پایدار  -6

یر می پردازد معماری پایدار به عنوان یک روش طراحی به تقلیل مصرف منابع تجدید پذیر وبهینه سازی مصرف تجدید پذ      

و اظهار می دارد که آنچه را ما برای بقا نیاز داریم می توانیم از محیط زیستت بته دستت آوریتم. استتفاده از منتابع بته صتورت 

هوشمندانه ومشفقانه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی نسل های آینده اینگونه دید بته جهتان رانیتز تعریتف متی نمایتد. عامتل 

داری از منابع انرژی تجدید پذیر به رشد سریع در مفهوم ساختمان صفر انرژی وپایدار تبتدیل شتده محرک معاصر برای بهره بر

برای معمار، پایداری یک مفهوم پیچیده است، بخش بزرگی از تعریف پایداری از طریتق بقتای انترژی وکتاربرد فتن آوری است. 

دار دارایی دراز مدت بر گرمتای جهتانی اشتاره دارد. امتا هایی چون ارزیابی چرخه عمر برای حفظ تعادل بین ارزش سرمایه ومق

طراحی پایدار همچنین به ایجاد فضا هایی سالم، با دوام از نظر اقتصادی وحساس به نیاز های اجتماعی می پردازد. این طراحی 

صتلی مللتث توستعه به احترام گذاشتن به سیستم های طبیعی و یاد گیری فرآیند های بوم شناختی مربوط می شود .سه بعد ا

که به شکوفایی مجدد وتداوم معماری منجر شده اند، بتا معمتاری از دیتدگاه ویتروویتوس  -محیطی، اجتماعی، اقتصادی-پایدار

 (.1931بهاری وهمکاران،()1ومللث ثبات واستحکام،سودمندی وآسایش او نیز بخش های مشترکی دارند )شکل
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گونه ای انجام می شود که این سه مورد در یک چرخه ارتباطی صحیح قرار گرفته وبتوان در نگرش پایدار طراحی به      

 (.1931بهاری وهمکاران، ()2درآینده نیز از نتایج مصرف منابع در حال، بهره مند است )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول معماری پایدار -7

 شوند :به منظور دستیابی به توسعه پایدار راهبردها واصول زیر باید رعایت  
 به کارگیری وپایدار ساختن منابع تجدید پذیر )خورشید وباد( -1

 بهینه سازی استفاده از منابع وبه حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی به تناسبی که کمتر از آنچه رشد طبیعی آنها باشد. -2

 ی باشد.حداقل تولید ضایعات وآلودگی ها که قابل جذب در مقیاس وظرفیت محیط محلی تا جهان -9

 (.1916،سینگریتامین نیازهای پایه ای انسان واجتماع وایجاد محیطی سالم برای نسل های آینده) -4

 

 اقلیم تبریز -1

دقیقه عرض شمالی از نصف 2درجه و 91دقیقه طول شرقی و  25درجه و 46تبریز مرکزاستان آذربایجان شرقی است. در     

طی بررسی جداول (1917وهمکاران، شقاقی ).متر می باشد 1941ن از سطح دریا النهار گرینویچ واقع شده است. ارتفاع آ

درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقل درجه  41بیوکلیماتیک ساختمانی تبریز، حداکلر مطلق درجه حرارت ثبت شده در تبریز 

مسی، میانگین درجه حرارت ساالنه ش 1973باشد. و با توجه به جدول آمار سال درجه سانتگیراد در دی ماه می -6/13حرارت 

متر بوده و معموالً در میلی 9911میانگین بارندگی سالیانه ی شهر تبریز  درجه بوده است. 91/11درجه و حداکلر  1/1حداقل 

 1211صورت برف(، در بهار تر بهمتر )بیشمیلی 1199میانگین بارش در زمستان باشد.تر میطول فصل تابستان بارندگی کم

های متر در سالمیلی 5199متر است. نوسان بارندگی ساالنه از میلی 749متر و در پاییز میلی 217متر، در تابستان لیمی

 (.اداره هواشناسی تبریز) است بارش گزارش شدههای کممتر در سالمیلی 1324پربارش تا حداقل 

 

 تحلیل خانه های سنتی تبریز -3

خانه های تبریز صورت گرفته است. تناسبات هندسی خانه های تاریخی دارای اشکال هندسی براساس تحلیلی که بر روی     

دری بسته به کاربرد فضا بزرگ 5دری ویا 9مربع ومستطیل می باشد که این اشکال در فضاهای مختلف مانند اتاق های 

شده اند ونیز تناسبات انسانی ونیازانسان  وکوچک می باشد. این تناسبات براساس اندازه های فرش های تبریز در نظر گرفته می

نشستن و... طراحی می شده است. وبه دلیل اقلیم خاص این شهر و  -به فضا برای انجام فعالیت های مختلف مانند خوابیدن

برودت هوا در اکلر فصول سال وبارش برف فراوان در زمستان ها نسبت فضاهای بسته به باز بیشتر است ودر اکلر فضاهای 

رتباطی که داالن نامیده میشوند وفضای نیمه باز، درحد فاصل فضاهای باز وبسته هستند حذف گشته واتاق های دو یا سه ا

به عنوان فضای زندگی مورد استفاده قرار می گرفت.در خانه های  دری به جای آنها قرار گرفته است این فضاها در برخی فصول
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تاریخی حیاط نقش اساسی داشت ودر اطراف آن فضاهای زندگی سازماندهی میشد واکلر فضاهای زندگی در جبهه های 

 (1932،انیقباد شمالی وجنوبی وفضاهای خدماتی و... در جبهه های شرقی وغربی جانمایی می شده اند.)

 

  (یشربت اوغلی ) کمپاننه خا -11

متر مربع در خیابان ثقه االسالم ، کوی سرخاب و معبری که 1611( تبریز در زمینی به وسعت یخانه شربت اوغلی ) کمپان

به درب سرخاب معروف است ، بنا شده و یکی از جاذبه های دیدنی شهر بشمار می رود .این خانه که اکنون محل فعالیت شعبه 

اسی در آذربایجان شرقی است متعلق به اواخر دوره قاجاریه بوده و در اوایل دوره پهلوی بنایی دو طبقه در ضلع بنیاد ایران شن

غربی حیاط بیرونی آن احداث شده و بطور کلی مشتمل بر دو طبقه مسکونی و زیر زمین در دو بخش بیرونی و اندرونی می 

زیبا با تزیینات گچبری و آجر کاری است که قسمتهایی از آن باشد .ورودی ساختمان در بخش جنوبی آن دارای سردری 

 ورودی ، امکان استراحت را برای کسانی که از راه دور آسیب دیده ولی بخوبی مرمت نشده است.دو سکوی سنگی در اطراف در

داالن نسبتاً طوالنی بمانند  رسیده اند ، فراهم می آورد . هشت توی ورودی ما را به داالن سرپوشیده ای راهنمایی می کند .این

برزخی میان خانه و بیرون به ساکنین و صاحبخانه فرصت میدهد تا هر نوع مشغله فکری و مشکالت خارج از منزل را در طی 

این فاصله از ذهن خود بزدایند . درب اختصاصی ساختمان در انتهای داالن قرار دارد . داالن بعدی کوتاه ولی مورّب بوده 

مق آن یعنی حیاط بیرونی بطور کامل دیده نمی شود . این نوع ویژگی حریم به حریم را تقریباً در همه خانه های بطوریکه ع

قدیمی می توان مشاهده کرد .در مبداء حیاط بیرونی محلّی برای نگتتهداری اسب بوده که اکنون بصورت مسکونی بازسازی 

ع دارای دو باغچه و آبنمای بزرگی است که روح را تطهیر و نشاط متر مرب 61/21× 61/3شده است حیاط بیرونی به وسعت 

نمای اصلی ساختمان دارای ایوانی زیبا با ستون های رفیع و د دین و اعضای خانواده فراهم می کنالزم را برای دیدار تازه وار

انجام می گیرد و راهرو  سرستونهای گچبری شده است . ورود به ساختمان اصلی از طبقه همکف واز طریق راه پله مرکزی

دیگری نیز حیاط بیرونی را از میان ساختمان به حیاط اندرونی مرتبط می سازد .ساختمان اصلی همراه با بنای موجود در ضلع 

غربی محوطه ، یک مجتمع مسکونی مشتمل بر چهار واحد مرتبط بهم و در عین حال مستقل را برای خانواده فرزندان ذکور در 

نواده تأمین کرده ، که نشانگر پیوند عمیق و نزدیک میان خویشاوندان در گذشته ای نه چندان دور می باشد کنار بزرگ خا

.تاالربزرگ پذیرائی در طبقه باال ، ارتباط تنگاتنگی با دهلیز و اتاقهای اطراف دارد بطوریکه درجشن ها ومیهمانیها ومراسم 

لیز و پذیرائی باز شده و شرائط کامالً مناسبی را برای اجتماع افراد مذهبی وغیره این درب ها و پنجره موجود میان ده

بیشتربوجود می آورد.در حیاط اندرونی منزل ، باغچه و آب نمای دیگری زینت بخش فضای آن است که با هشت توی دیگری 

ا از ضلع شمالی در ضلع غربی حیاط به معبر شمالی ساختمان یعنی درب سرخاب مرتبط می شود . طاق نمای ورودی بن

بصورت آجر چینی زیبا کار شده و در گذشته صرفاً محل رفت و آمد ساکنین خانه و ارتباط با همسایگان بوده  ، در حالیکه 

ورودی ضلع جنوبی به سمت چایکنار و بازار تبریز برای رفت و آمد اشخاص و میهمانان ازحیاط بیرونی پیش بینی شده است 

اکنون برای ایجاد فضای نمایشگاهی آماده شده است ، در گذشته برای نگهداری آذوقه ، علوفه و  .زیرزمین ساختمان نیز که

بخشی نیز به آب انبار اختصاص داشته و دارای دو معبر ورودی بوده که در شرائط اضطراری و احیاناً آتش سوزی از اهمیّت 

ش بادها در تبریز ، بویژه باد شمال بنحوی طراحی و خاصی برخوردار می شدند .ساختمان شربت اوغلی با توجه به جهت وز

بنای  مرمّتاحداث شده که فضاهای داخلی آن از گردش طبیعی هوا در جهت شمال به جنوب و شرق به غرب بر خوردار است .

  73سال  یورماهشهر12به اهتمام شهرداری تبریز  و توسط مدیریت میراث فرهنگی وقت به اتمام رسیده و   1963خانه در سال 

  . (یفرهنگ راثیسازمان م)در فهرست آثار ملّی ایران ثبت شده است 9222به شماره 

 

  (یخانه شربت اوغلی ) کمپانشاخص های معماری پایدار  -11

 :برای بررسی معماری پایدار به موضوعات زیر میتوان اشاره کرد

 دورن گرایی -11-1
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 انه.ارتباط بصری وفیزیکی مستقیم با فضای بیرون خ

 
 برونگرایی -11-2

 گسترش در ارتفاع وسازماندهی فضایی نسبت به یک فضای دیگر.

 
 جهت گیری  -11-9

 وضعیت استقرار بنا در جهت قبله -1

 توجه به سمت وزش باد جهت استفاده از باد مناسب ویا ممانعت از ورودبادهای مزاحم -2

 منجر به شکل گیری فضاهای تابستانی وزمستانی. -9

 
 حیاط مرکزی  -11-4

 ایجاد وامکان استفاده از مرکزیت  -1

 امکان یک الیه بودن فضاهای بنا -2

 تهویه عرضی در هر فضا  -9

 قرار گیری پی در پی فضاهای پر وخالی با تناسبات وبا استفاده ازاین خاصیت، سایه وآفتاب را مهیا می نماید. -4

 
 اتاق کرسی -11-5

 واقع شده است وبرای تامین حرارت مورد نیاز در زمستان است. این فضا در قسمت زمستان نشین

 
 سرداب -11-6

 ایجاد سرمایش طبیعی  -1

 استفاده از ظرفیت حرارتی خاک -2

 
 حوض خانه -11-7

 استفاده به عنوان فضای تابستان نشین -1

 باعث خنک شدن محیط به وسیله عبور آب از حوض  -2

 .ایجاد وتامین رطوبت مورد نیاز  -9

 

 ایوان وسایه بان  -11-3
 ایجاد سایه وامکان ارتباط مستقیم -1

 ممانعت از تابش مستقیم نور خورشید در داخل بنا. -2

 
 هشتی  -11-11

 ممانعت از ورود مستقیم باد به داخل بنا.

 

 
 سقف  -11-11
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توسط خورشید با ایجاد نوعی  دو پوش ساختن سقف ها چه مسطح یا منحنی وچه شیب دار که به کنترل حرارت دریافتی     

 عایق توسط هوای محبوس بین دو پوسته کمک می کرد.

 
 پنجره  -11-11

پنجره های مشبک با شیشه های رنگی راه حل هایی جهت کنترل عمق ومیزان تابش آفتاب به داخل ساختمان در       

جلوگیری از حشرات به داخل بنا به علت رنگی تابستان وزمستان بر حسب نیاز ساکنان به انرژی خورشید می با شند.وباعث 

 بودن شیشه.

 
 مصالح با ظرفیت حرارتی متناسب  -12 -11

 متناسب با اقلیم از مصالح با ظرفیت حرارتی کم ویا مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد استفاده می شد.

 
 (گچ -چوب -سنگ -آجر -خشت -گلمواد ومصالح از نظر جنس) -11-19

سرما وگرما در منطقه ندارد.عالوه در دسترس بودن صالح منطقه دلیلی جز عملکرد مناسب این مصالح در برابراستفاده از م    

  که جهت کاهش هزینه های حمل ونقل که مستلزم صرف انرژی است.
 

 سبزینگی وپوشش گیاهی  -11-14

 تامین سایه -1

 ایجاد منظر وزیبایی -2

 جبران رطوبت محیط -9

 (1932،انیقباد )ی تابش مانع انعکاس دوباره پرتوها وافزایش دما می شود.با جذب پرتو ها -4

 

 (کمپانیشربت اوغلی) یشاخص های انرژی در خانه  -12
 سنتی می پردازیم: یدر جدول ارائه شده در زیر شاخص های انرژی در خانه 
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 گیرینتیجه -19

کاهش منابع آب آشامیدنی،  شدن زمین، افزایش جمعیت،عواملی از قبیل کاهش منابع فسیلی و خطراتی چون گرم 

 آینده کره زمین را به مخاطره انداخته است. دراین راستا طراحی صحیح کاهش منابع محیطی، آلودگی محیط زیست و... حال و

در آینده باشد. با به جهانی مبرا از این تهدیدها  ها در ساختتواند یکی از تاثیرگذارترین ارکانها و کالبد شهرها میساختمان

آسایش برای زندگی از  توانیم عالوه بر ایجاد یک فضای راحت و باشهرهای پایدار می ٔ  پایدار و توسعه کار بردن اصول معماری

تواند حصول به خطرات آینده را کم رنگ کند، بلکه نه تنها می تهدیدهای پیش رو جلوگیری نماییم. ایجاد شهرهای پایدار

معماری بومی ایران به خوبی توانسته بود در اقلیم های متفاوت به .امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع را دارد دتوانایی بهبو

فراخور نیاز وبا بهره گیری از تدابیر ویژه ومختص به آن محیط ومد نظر قرار دادن عوامل زیبایی شناسی بصری، بسیاری از 

اکنان آن محدوده قابل تحمل نماید. در این تحقیق سعی گردید که ویژگی مشکالت اقلیمی را ولو به طور نسبی برای زیست س

بیان شود تا بدین طریق به ارتباط معماری گذشتگان در جهت استفاده بهینه از انرژی  شربت اوغلی یهای معماری خانه 

از  ی شربت اوغلیخانه  وپایداری محیط اشاره شود.نتایج تحقیق حاکی از این است که راهکارهای استفاده شده درمعماری

قبیل ، داالن، حیاط اندرونی وبیرونی، ایوان های ستون دار، حوض خانه،دیوارهای ضخیم واستفاده از مصالح بوم آوردبا ظرفیت 

گرمایی باال جهت مقابله با سرمای آزار دهنده وغیره خود سبب ایجاد یک الگوی معماری همخوان با اقلیم سرد شهر تبریز 

را یک نمونه موفق معماری پایدار دانست وبا تلفیق الگوی معماری آن با  شربت اوغلیی رو می توان معماری خانه ت.از این اس

 دست یافت. پایدار شرایط جدید به عنوان الگویی در توسعه وشهرسازی
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