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چکیده
بام باالترین و عمودی ترین عنصر معماری یک بنا بوده و شاید بتوان آن را در گذشته شاخص ترین
عنصر برخی از بناهایی به شمار آورد که ترکیب حجمی و شکل بام در آن ها مهم ترین عنصر قابل مشاهده
از فاصله ای دور بوده است .از طرفی بام تاثیرپذیرترین جزء ساختمان در برابر عوامل اقلیمی و مهمترین
بخش پوشش ساختمان محسوب می شود ،چرا که در برابر بیشترین میزان پرتو خورشیدی قرار می گیرد و
حفاظتش از بقیه قسمت های ساختمان دشوارتر است .از این رو با توجه به اهمیت نقش بام برای طراحی
اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی  ،در این پژوهش سعی بر آن شده است تا تاثیر شرایط اقلیمی مناطق
سرد و کوهستانی ایران در شکل گیری بام از رویکردهای مختلفی از جمله شکل کالبدی ،نوع مصالح ،سازه،
عملکرد و غیره در دوران های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد .و این موضوع با تمرکز بر عملکرد
فرم بام ها و خصوصیات مصالح بکار رفته در آن ها برای طراحی اقلیمی و معماری سنتی مناطق سرد مورد
بحث قرار گیرد .موارد بررسی شده در مورد فرم بام ها و بام های مسطح شکل در انواع کاربری ها و
روستاهای این اقلیم میباشد .لذا به بررسی خصوصیات این بام ها و رابطه بین سقف های تخت و شرایط
اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی در ایران پرداخته شده است .پرسش اصلی این پژوهش این است که
چگونه جغرافیا و اقلیم در شکل گیری بام در فضاهای معماری از دیرباز تا امروز تاثیر گذاشته است .روش
پژوهش تحلیلی-توصیفی است و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده اند.
واژگان کلیدی :مورفولوژی ،بام ،اقلیم ،سرد و کوهستانی
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مقدمه
ابتدای قرن جدید مصرف انرژی به موازات توسعه اقتصادی و تکنولوژیک افزایش یافته و انتظار می رود در چند دهه دیگر این
نیاز همچنان بیشتر گردد .با عنایت به این امر ،یکی از موارد حائز اهمیت در شهرها و روستاها ،محیط زیست و انرژی مصرفی در
ساختمانهاست .در زمان حاض ر به دلیل تبعیت از معیارهای زندگی مدرن ،ایجاد راحتی گرمایی به وسیله انرژی غیر فسیلی ،اگر
مشکل نباشد ،کار ساده ای نیست .به هر تقدیر ،با وجود همه مسائل ،امروزه باید در حداقل فضای ممکن ،خانه هایی ساخته شود
که نیاز آسایش انسان را در تمام فصول برآورده سازند .در این میان چالش اصلی در معماری معاصر جهان امروز ،قطع ارتباط میان
معماری بومی و نیازهای مدرن است .از این رو ضروری است تا روش های استفاده شده در بناهای سنتی بومی هر منطقه ،به منزله
نمادی از راه حل های سبز بررسی شده تا با کمک پیشرفت های تکنولوژیک عصر حاضر با مفاهیم و اندیشه های نوین کنونی
همسو شوند .در این راستا بام به عنوان یکی از بخش های اصلی ساختمان که با توجه به ساختار هندسی خود بخش وسیعی از
سطح ساختمان را پوشش می دهد ،تاثیر عمده ای در مصرف انرژی و آسایش حرارتی در ساختمان دارد .هندسه بام از نظر شکل
اعم از قوسی ،گنبدی ،تخت و مورب معیاری عمده برای مشخص نمودن عملکرد حرارتی ساختمان است .چرا که بام ساختمان
مستقیما تحت تابش نور و گرمای خورشید قرار دارد و حفاظت بام از دریافت این تابش نسبت به بخش های دیگر ساختمان
دشوارتر است .در هوای سرد نیز از دست دادن حرارت در بام سریعتر و بیشتر از دیوارها اتفاق می افتد .لذا با توجه به نقش حیاتی
بام در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ،در این پژوهش سعی بر آن شده تا تاثیر شرایط اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی در شکل
گیری بام از رویکردهای مختلفی از جمله شکل کالبدی ،نوع مصالح ،سازه ،عملکرد و غیره مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و این
موضوع با تمرکز بر فرم بام ها و خصوصیات مصالح مورد استفاده در نمونه های بومی در مناطق مختلف اقلیم سرد مورد بحث قرار
گیرد.
روش تحقیق
پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه جغرافیا و اقلیم در شکل گیری بام در فضاهای معماری از دیرباز تا امروز تاثیر
گذاشته است؟ روش پژوهش تحلیلی-توصیفی است و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده اند.
وضعیت جغرافیایی اقلیم سرد
مناطق واقع شده در این نوع آب و هوا عمدتاً پهنه های وسیع کوهستانی و فالت های مرتفع را شامل می شوند که عبارتند از فالت
آذربایجان و ارتفاعات کردستان که از مرز عراق و ترکیه تا کوههای تالش در این ناحیه قرار دارند که ادامه آن بهه طهرف جنهوب در
امتداد رشته کوه زاگرس تا دریاچه بختگان قرار دارد ،ناحیه کوهستانی آذربایجان از طریق ارتفاعات البرز به سمت شهرق بهه ناحیهه
کوهستانی خراسان می پیوندد که در این ناحیه کوهستان های هزار مسجد و بینهالود و تها مهرز افغانسهتان و ترکمنسهتان را در بهر
میگیرد ،ارتفاعات کرمان واقع در قسمت جنوبی ایران هم بعلت ارتفاع نسبتا زیاد جزو این ناحیه محسوب مهی شهوند .سلسهله کهوه
های غربی ،همچون سدی مانع نفوذ هوای مرطوب مدیترانه به داخل فالت ایران می شوند و رطوبت هوارادردامنه های خود نگه می
دارند .بطور کلی مناطق با ارتفاع بیشتر از  0011متر جزو مناطق کوهستانی محسوب می شوند(.محمدنبا و جاودانی)0131،
کلیات آب و هوایی

• سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان
• اختالف بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین دمای شب و روز
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• بارش برف سنگین در زمستان و در تابستان بارندگی کم است.
• رطوبت کم هوا
• میانگین دمای هوا در گرمترین ماه سال بیش از  01درجه سانتی گراد و متوسط دمای هوا در سردترین ماه سال کمتر از 1-
درجه سانتی گراد
• زمستان های طوالنی بین  1تا  0ماه و سرد و سخت ،سرما از اوایل اذر ماه شروع می شود و تا آخر فروردین ماه کم و بیش ادامه
می یابد.
• چندین ماه از سال زمین پوشیده از برف و یخ است.
• درارتفاعات بیش از  1111متر همواره برف می بارد.
• فصل بهار کوتاه است و زمستان و تابستان را از هم جدا می کند.
• گرمای شدید دره ها در فصل تابستان و اعتدال آنها در فصل زمستان است
• مقدار و شدت تابش آفتاب در این منطقه در فصل تابستان زیاد و در فصل زمستان بسیار کم است(.کسمایی)0130 ،
در ادامه داده های آب و هوایی دو شهر در این اقلیم بررسی میشود.
وضعیت آب و هوایی تبریز
تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی در  64درجه و  01دقیقه طول شرقی و  11درجه و  2دقیقه عرض شمالی واقع شده است.
تبریز در  00کیلومتری قله سهند واقع شده است .از ویژگی های اقلیمی تبریز ،زمستان های سرد و سخت و طوالنی بوده و
چندین ماه از سال زمین پوشیده از یخ و برف است .مقدار بارندگی در تابستان ها کم است که این به علت وجود سلسله کوه های
غربی ایران می باشد که چون سدی مانع نفوذ هوای مرطوب مدیترانه ای به داخل ایران می گردد و رطوبت را در دامنه خود نگاه
می دارد .بارندگی در زمستان ها اکثر به صورت برف بوده و به طور کلی در این منطقه بهای کوتاه ،زمستان و تابستان را از هم
جدا می سازد .با بررسی اطالعات دما در تبریز می یابیم که  %42اوقات هوا سرد و بسیار سرد و  %01از اوقات هوا گرم و اصوالً هوا
خیلی گرم نمی شود و  %20از مواقع هوا معتدل است(.امیردستمالچی)0132 ،
درجه حرارت

بررسی دا ده های پنج ساله ایستگاه هواشناسی تبریز نشان می دهد که متوسط درجه حرارت تبریز در  %00ماه های سال زیر 00
درجه سانتی گرا می باشد که سردترین ماه های سال مربوط به دی و بهمن می باشد.
جدول  :0داده های  0ساله ایستگاه هواشناسی تبریز(امیردستمالچی)0132 ،

بارندگی منطقه و روزهای یخبندان در تبریز

جدول  2نشان می دهد روزهای یخبندان از اوایل آبان شروع و تا اواخر فروردین ادامه می یابد.
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جدول  :2روزهای یخبندان تبریز(امیردستمالچی)0132 ،

ساعا ت آفتابی

در بررسی ارقام پنج ساله ایستگاه هواشناسی تبریز نشان می دهد که بیشترین ساعات آفتابی ماه مربهوط بهه مهاه ههای تابسهتان و
کمترین انها مربوط به ماه های زمستان می باشد .همچنین مالحظه می گردد که حداکثر ساعات آفتهابی در طولهه دوره آمهاری بهه
میزان  116/1ساعت در ماه تیر و حداقل آن به مدت  011/1ساعت در دی ماه می باشد.

جدول :1ساعات آفتابی در تبریز(امیردستمالچی)0132 ،

وضعیت آب و هوایی شهرکرد
وضعیت اقلیمی شهرکرد برروی نمودار الگی

با توجه به نمودار الگی در شهرکرد فقط در ماههای اردیبهشت و مهر در هوای آزاد آسایش وجود دارد و ماههای خرداد تها شههریور
با افزایش رطوبت و جریان هوا در محیط آسایش نسبی فراهم می شود ،در ماهههای فهروردین و آبهان بها ایسهتادن در برابهر آفتهاب
میتوان خود را تا حدودی گرم کرد اما در سایر ماههای سال دمای محیط کمتر از دمای آسایش است همچنین در تمهامی شهبهای
سال دمای محیط کمتر از دمای محدوده آسایش می باشد.
وضعیت شهرکرد برروی جدول گیونی

در شهرکرد فقط در ماههای اردیبهشت ،خرداد ،شهریور و تا حدودی مهرماه شرایط آسایش در داخهل سهاختمان فهراهم اسهت .در
ماههای تیر و مرداد هم چنانچه از مصالح مناسب با اقلیم استفاده شود و جدار خارجی ساختمان از دمای داخل ساختمان نسبت به
خارج بکاهد بدون نیاز به تهویه طبیعی شرایط آسایش تامین میشود .در ماههای فروردین و آبان با توجه بهه اینکهه دمهای حهداقل
ساختمان باالتر از دمای محیط بیرون است تقریباً نیاز زیادی به منبع گرمایی احساس نمی شود اما در روزههای آذر لغایهت اسهفند
استفاده از وسایل گرم کننده الزامی است در این منطقه به استثنای شبهای خرداد ،تیرو مرداد تا اوایل شهریور در بقیه سال نیاز بهه
وسایل گرمایی محسوس است(.محمدنیا و جاودانی)0130 ،

روش ماهانی
با منظور کردن عوامل موثر درتنظیم حرارت بدن و حدود آسایش انسان مدل ها و روابط ریاضی متعددی به عنوان شهاخص ههای
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اقلیمی در طراحی ساختمان تعریف شده است .در بین روش هایی که برای طراحی اسکلت ساختمان مورد استفاده قهرار میگیرنهد
روش ماهانی متداولتر و مناسبتر میباشد ،در جداول ارائه شده توسط وی پیشنهادات جزیهی معمهاری بها توجهه بهه شهرایط آب و
هوایی مختلف ارائه شده است.
در جداول ماهانی عوامل مؤثر در آسایش مثل دما ،رطوبت ،باد و تهابش مهورد ارزیهابی قهرار میگیهرد و بها توجهه بهه محهدودههای
استاندارد دما و رطوبت نسبی که با تجربه بدست آمده است وضعیت آسایش در هر شهرستان تعیهین میگهردد .سه د در جهدول
نهایی ماهانی پیشنهادات معماری بصورت کلی و جزیی ارائه شده است ،پیشنهادات کلی عمدتاً در زمینه شهیوه اسهتقرار سهاختمان
فضای بین ساختمانها ،جریان هوا در داخل ساختمان ،وضعیت پنجرهها ،وضعیت دیوارها ،سهقفها و بهاالخره خهواب در ههوای آزاد و
حفاظت روزانه در مقابل باران ،نوع مصالح در دیوار و سقف و کف ساختمان و نیز وضعیت بیرونی ساختمانی توضیح داده شده است.
بعنوان مثال در مناطق سرد اندازه پنجرهها و محل نصب آنها با توجه جهت و زاویه تهابش آفتهاب و شهدت و زمهان اوج آن طراحهی
میشود و یا اینکه ارتفاع سقف اتاقها معموالً کمتر از مناطق گرم در نظر گرفته میشهود وغیهره در ایهن رابطهه جههت نمونهه آمهار
اقلیمی ایالم با توجه به روش ماهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
• بهترین نوع دیوارها در شهر ایالم ،دیوارهای ترکیبی شامل یک الیه عایق نزدیک به سطح داخلی به وسیله الیه عهایق بهه حهداقل
میزان ممکن میرسد.
• تأثیر ترکیب مصالح ساختمانی سنگین و عایق حرارتی را در افزایش دمای داخلی ساختمان در فصول سرد تأیید میکند.
• مصالح مفید برای گرم نگه داشتن ساختمان در فصول سرد به صورت طبیعی عبارتنهد از :دیوارههای بتنهی یها بنهایی بها ظرفیهت
حرارتی زیاد که سطح داخلی آنها به وسیله یک الیه عایق حرارتی مانند پشم سنگ یا پالستیک منبسط شده که خود بهه وسهیله
مصالح ضدرطوبت پوشانده شدهاند ،پوشیده شده است.
• مصالح ساختمانی دیوارهای داخلی و خارجی و بامها بایستی سنگین و با زمان تأخیر بیش از  3ساعت باشد.
• تمام سطوح خارجی که در تماس با نور ،در فصول سرد هستند باید بهه رنهگ تیهره و دارای بافهت ،جههت جهذب حهداکثری نهور
خورشید باشد.
• با توجه به شاخص ماهانی ،شکلگیری ساختمان باید جهت شمالی – جنوبی داشهته باشهد ،یعنهی محهور طویهلتر سهاختمان در
جهت شرقی -غربی باشد تا امکان بهرهگیری حداکثر از انرژی تابشی خورشید در مواقع سرد سال فراهم گردد.
• همچنین محلی باری خوابیدن در فضاهای آزاد در طی  0ماه از سال الزم میباشد.
• فاصله بین ساختمانها باید بر اساس سایه تعیین شود.
• فاصله بین دو ساختمان باید در حدی باشد که امکان نفوذ آفتاب به فضاهای داخلی در فصول گرم و سرد وجود نداشته باشد.
• در شرایط اقلیمی ایالم مجموعههای ساختمانی بهتر است که دارای بافت متراکم و فشرده باشند(.مداحیان و کاویانی)0131 ،
معماری در اقلیم سرد و خشک ایران
خصوصیات کلی بافت شهری در مناطق کوهستانی:

فضاهای شهری کوچک و محصور
بافت شهری متراکم و ابنیه متصل به هم
جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تعیین کننده در نحوه استقرار ،گسترش و سیمای کلی شهر
کوچهها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و با عرض کم
به دلیل سرمای بسیار زیاد در بخش عمدهای از سال ،در این نواحی بافت شهری متراکم و ابنیه متصل به هم هستند تا بدین نحو
سطح تماس فضاهای گرم و مسکونی با محیط سرد خارج کمتر شود .فضاهای شهری نیز تا حد امکان محصور و کوچک هستند تا
5
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جریان باد سرد به داخل این فضاها کمتر نفوذ کند .به عالوه تابش حرارت از سطوح خارجی دیوارهای گرم ساختمانها تاحدی
باعث اعتدال هوای سرد فضاهای شهری میشود و کوچک بودن این فضاها از این نظر نیز دارای مزیت است(.رستگاریان و همکاران،
)0132
شهر کالت نادری
شهرستان کالت وسعتی در حدود  1100کیلومتر مربع دارد که در استان خراسان رضوی واقع در شمال شرق ایران قرار دارد و د
محدوده  11درجه و  01دقیقه تا  11درجه و  30دقیقه عرض شمالی و  10درجه و  30دقیقه تا  10درجه و  00دقیقه طول شرقی
قرار دارد که از شرق به سرخد ،از غرب به درگز ،از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب به مشهد و چناران محدود شده است.
کالت در میان رشته کوه هزار مسجد قرار گرفته و این رشته کوه از جانب جنوب غربی حائلی طبیعی است که این شهر را از مشهد
و چناران جدا ساخته اس ت .آب و هوای کالت معتدل و سرد کوهستانی است و ارتفاع آن از سطح دریا بالغ بر  0300متر میباشد.
از مناطق حساسی است که از مجاورت مرزی به طول حدوداً  061کیلومتر با جمهوری ترکمنستان برخوردار است و در منطقه
کوهستانی واقع شده است که مشتمل بر جمعیتی در حدود  13041نفر میباشد.

تصویر :0شهر کالت نادری

براساس مشاهدات میدانی و تحلیل ساختار طبیعی شهر و محیط اطراف آن این نتیجه به دست میآید که هسته اولیه و توسعههای
آتی آن بیشتر تحت تأثیر عوامل جغرافیایی بوده و اقلیم و اصول اعتقادی ساکنین بیشتر در جهتگیری و فرم مجموعهها مؤثر بوده
و شکل شهر تحت تأثیر عوامل جغرافیایی قرار گرفته است در مناطق سردسیر نیز میباید سطوح خارجی بناها در خالف جهت باد
غالب منطقه قرار گیرد ،پنجرهها دوبل و دیوارهای با ضخامت مناسب اجرا شوند تا تبادل حرارتی به حداقل برسد .رطوبت نیز در
نحوه ساخ ت و ساز و انتخاب مصالح تأثیر دارند ،بنابراین عوامل محیطی دقیقاً در چگونگی فرم بناها ،جهتگذاریها ،خیابانها،
کوچههای شهری و انتخاب مصالح اثر میگذارد( .رستگاریان و همکاران)0132 ،
روشهای کنترل آبوهوا در ساختمان با توجه به اقلیم منطقه سرد
ساختمانها دارای حیاط مرکزی و درونگرا
نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم
ارتفاع اتاقها کم
بامها غالب ًا به صورت مسطح
بازشوها کم وکوچک
ایوان و حیاطها کوچک
6
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دیوارها نسبتاً قطور

تصویر :2شهر کالت نادری

انواع ساختمان از نظر کاربری در اقلیم سرد
بازار در نواحی کوهستانی و مرتفع در فالت

در این مناطق خصوصاً در نواحی شمال و شمار غرب کشور ،سرما و بوران از عوامل های مهم و تعیین کننده در شکل ساختمان ها
است .لذا راسته های بازار در شهرهای نسبتا بزرگ در این نواحی عموماً دارای طاق اجری می باشند .ولی در اینجا عرض راسته ها و
ارتفاع کف تا زیر طاق آنها کمتر از بازارهای مشابه در نواحی گرم و خشک است .وجود طاق مانع از تبادل حرارتی بیش از حد بین
داخل و خارج راسته ها می شود و ابعاد نسبتاً کوچک عرض و ارتفاع راسته ها باعث می گردد که درجه حرارت در راسته ها در حد
آسایش و قابل قبول برای انسان می باشد(.سهیلی وند و هژیرکارزار)0134 ،
مسجد در نواحی کوهستانی و مرتفع فالت
به منظور تنظیم شرایط محیطی و دمای مطلوب جهت تأمین شرایط آسایش انسان نکات ذیل در طراحهی و اجهراء غالهب مسهاجد
نواحی کوهستانی رعایت می شد:
• مصالح بنایی مانند سنگ ،آجر و خشت که دارای جرم حرارتی زیاد می باشند ،برای ساخت مساجد استفاده می شد.
• ارتفاع اکثر مساجد این نواحی نسبتا کوتاه است .
• ابعاد بازشو در شبستان این گونه مساجد اغلب کوچک و به تعداد کم هستند.
• بعضی از آنها کامالً فاقد حیاط و برخی دیگر که دارای حیاط مرکزی هستند.
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تصویر :1بازار در اقلیم سرد و کوهستانی

تصویر :6مسجد در اقلیم سرد و کوهستانی

مدرسه در نواحی کوهستانی و مرتفع
در مناطق کوهستانی و مرتفع فالت ،مدارس عمدتاً به صورت حیاط مرکزی اند .در این نواحی به حالظ برودت هوا ،ورود و خروج
به حجره ها از طریق راهروی پشت حجره طالب مانند مدرسه طالبیه روبروی مسجد جامع تبریز و یا از طریق راهروی مجاور حجره
ها مانند مدرسه میرزا علی اکبر اردبیل و مدرسه و مسجد جامعه ارومیه صورت می گیرد .در بعضی از مدارس مانند مدرسه جعفریه
که درنزدیکی مسجد جامع تبریز واقع است دسترسی به اتاق ها مستقیماً از طریق حیاط مرکزی انجام می شود .نکته ای که در
اغلب مدارس این ناحیه مشاهده می شود ،عدم وجود ایوان در مقابل حجره ها است .زیرا به لحاظ خنک بودن نسبی هوا در تابستان
ایوان استفاده ی چندانی ندارد( .سهیلی وند و هژیرکارزار )0134 ،

تصویر :0مدرسه در اقلیم سرد

کاروانسراها
خصوصیات کالبدی کاروانسراها در نواحی سرد کوهستانی که بر اثر شرایط اقلیمی و به منظور حفظ حرارت در داخل ساختمان
شکل گرفته به طور کلی بدین قرار است:
نسبت ارتفاع به طول و عرض اتاق ها کم می باشند ،مخصوصاً ارتفاع اصطبل در اکثر موارد بسیار کوتاه است تا احتیاج سوخت
کمتری جهت تأمین حرارت باشد.
با قرار دادن تاالر مرکزی و یا اتاق های مسافران در وسط ساختمان و اصطبلها در اطراف آن فضای حائل بین محیط گرم داخل که
باید در حد شرایط آسایش انسان باشد و محیط سرد خارج عمل می کند .فضای بخاری و آتشدان در این کاروانسراها نسبت به
سایر کاروانسراها بسیار بزرگتر و با اهمیت تر است.
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تصویر :4کاروانسرا

پایه ها و دیواره های این کاروانسراها اکثراً سنگی است که از محیط اطراف کاروانسرا تهیه میشده و مصالح مورد استفاده در طاق
های قوسی بعضی از کاروانسراها آجری و بعضی دیگر سنگی می باشد .لذا از آنجاییکه طاق ها با مصالح بنایی ساخته می شده،
احتیاج به پایه ها و دیوارهای قطور جهت تحمل بار طاق ها بوده است .بعضی از این کاروانسراها (مانند کاروانسرای گامبوش) تا
نیمه در داخل زمین قرار گرفته اند که این نیز در جهت کاهش سطح تماس فضای گرم داخل و محیط سرد خارج تأثیر به سزایی
دارد.
در اکثر این کاروانسراها چند دریچه در باالی طاق ها قرار داشته و نور و تهویه مورد نیاز ساختمان از این طریق تأمین شده است.
بازشوهای این ساختمان ها بسیار اندک و کوچک می باشند و در ورودی بنا غالباً از طریق یک هشتی در مقابل سرمای خارج
محافظت می شود( .سهیلی وند و هژیرکارزار)0134 ،

تصویر :1کاروانسرا

فرم بام در اقلیم سرد و کوهستانی
نمودار 0نشان می دهد که در فصول گرم و سرد ،کدام عوامل طبیعی را برای کاهش یا افزایش دما باید در نظر داشت.
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نمودار  :0تمهیدات الزم در فصول مختلف (شمد و خداکرمی)0133 ،

بام تخت
بام تخت یا صاف نوعی سقف نهایی است که به صورت صاف و تخت اجرا میشده است .سادهترین روش برای اجرای این نوع سهقف
که در گذشته از آن استفاده میکردند ،به کار بردن تعدادی تیر چوبی در سقف به منزله عناصر اصهلی بهاربر بهود کهه بهین آنهها بها
تختههای کوچکتر چوبی ،شاخههای درختان و مانند آن پوشانده میشد .به طور معمول در نهاییترین الیه ،از مصالح بنهایی ماننهد
خشت و گل به صورتهای متفاوت و متناسب با امکاتات و تجربههای محلی استفاده میکردنهد و در بسهیاری از نهواحی روکشهی از
کاهگل ورز داده شده روی آن میکشیدند تا در برابر باران مقاومت بهترین داشته باشهد .از ایهن نهوع پوشهش در نهواحی مرکهزی و
جنوبی ایران و برخی از نقاط کوهستانی استفاده میکردند ،اما امکان استفاده از آن در نواحی بهارانی وجهود نداشهتي زیهرا در برابهر
باران و آب و رطوبت زیاد نمیتوانست مدت زیادی به خوبی پایدار باشد( .سلطان زاده و رحیمی)0130 ،
در شهرهای بزرگ و در نواحی که امکانات الزم اقتصادی و فنی وجود داشت ،سطح نهایی بام ساختمانهای اعیانی و مهم را با آجر
می پوشاندند و به این ترتیب استحکام و مقاومت آن در برابر باران و فرسایش به صورت چشمگیری افزایش مییافت .به طور معمول
این نوع پوششهای صاف چوبی را روی دیوارهای باربر می ساختند که از خشت ،آجر یا سنگ و در مواردی ،ترکیبی از دو یا سه
ماده ساختمانی مزبور ساخته میشدند .چگونگی انتخاب این مصالح به امکانات محیطی ،فنی و اقتصادی در هر ناحیه و همچنین
جایگاه اجتماعی – اقتصادی کارفرمایان بستگی داشتي چنانکه در بناهای ساده ،به سبب استفاده از درختان بومی و در دسترس ،به
اندازه دهانه فضاها به طور متوسط بین سه تا چهار متر بود ،در حالیکه برای بناهای مهم ممکن بود بهترین چوب را از نواحی
دوردست سفارش دهند که بتوانند بزرگترین دهانه ممکن را پوشش دهند مانند ساختمان های ساخته شده در تخت جمشید.
میتوان به گونهای از بامهای تخت یا صاف نیز اشاره کرد که به دالیل کارکردی روی یک طاق قوسی شکل پدید میآمدهاند.
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تصویر :3بام تخت

تصویر :3بام تخت

در بسیاری از شهرهای واقع در نواحی گرم و مرطوب ،مانند خوزستان و هرمزگان ،اگر پوشش سقف نهایی ساختمان با طاق قوسی
شکل میبود ،به طور معمول روی آن را صاف می کردند تا بتوانند در بسیاری از اوقات سال از آن برای استراحت و گذراندن بخشی
از اوقات فراغت استفاده کنند.
تمام اجزای ساختمان در نواحی سرد باید با دقت طراحی شود تا به ایجاد ریز اقلیم مناسب کمک کند .میزان گرمای نفوذ کننده به
یک ساختمان به جند کف ،سقف دیوارها و غیره نیز بستگی دارد که در اوقات گرم روز از این عناصر به بنا نفوذ کرده و در آن
ذخیره میشود و در ساعات خنک شب این عناصر گرما را پد داده و باعث گرمتر شدن فضای داخلی میشود.
سقف به علت جهت گیری و سطح نسبت ًا بزرگ آن منبع مهمی در گرفتن گرما در یک ساختمان میباشد .اشعههای شدید خورشید
گرمای زیادی در طول روز ایجاد میکنند که باعث افزایش دمای زیر سطح سقف میشود .آزمایشهای مختلف نشان میدهد که
حتی اگر دمای محیط اطراف فقط  12درجه باشد رسانای زیر فضاهای سقف میتواند دما را از  40درجه نیز باالتر ببرد .در ناحیه
سرد از سقفهای شیبدار با شیب زیاد یا مسطح می توان استفاده کرد .شیب سقف به میزان برف و دمای هوا در آن ناحیه بستگی
دارد اگر حداقل دما تا حدود  -21درجه باشد میتوانیم از سقف مسطح بدون جانپناه استفاده کنیم و اگر تا  -0درجه باشد از
سقف شیبدار استفاده میشود که برف سریعتر آب می شود .انحراف باد توسط سقف شیبدار نیز روش مناسبی جهت کاهش اتالف
انرژی است.
بطور کلی در کوه ایههای شمالی سلسله کوههای البرز ساختمانهای سنتی دارای بامهای شیبدار و در مناطق کوهستانی غالب ًا
مسطح هستند .بامهای شیبدار در صورت مناسب بودن پوشش آن به مراتب از بامهای مسطح بهترهستند چرا که آب باران را به
سهولت از روی بام دور میکنند .ولی در صورت کاهگلی بودن پوشش بام ،قدرت آن در برابر رطوبت و باران و به ویژه برف بسیار
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تضعیف خواهد شد .چرا که آب ناشی از ذوب تدریجی برف وارد سقف کاهگلی میگردد و بنا مرطوب و نمدار میگردد .به همین
دلیل به محض بارش برف ،آن را از روی چنین بامی پارو میکنند و با غلتکی سنگی و کوچک ،بام را دوباره غلتک میکشند تا
پوشش کاهگلی آن مجدداً متراکم و سوراخهای ایجاد شده در اثر نفوذ آب مسدود گردند( .سلطان زاده و رحیمی)0130 ،

تصویر :01بام تخت در روستاهای اقلیم سرد و کوهستانی

از طرف دیگر انتخاب بامهای مسطح در اقلیم سرد مزیت دیگری نیز ایجاد می کند چرا که با نگهداری برف بر روی بام از آن به
عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده میشود و
همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد ،عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد بود .لذا دوجداره بودن
سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز اهمیت است).رسولی الرمایی)0131 ،

تصویر :00استفاده از برف به عنوان عایق بر روی بام تخت

مصالح و سازه بام
مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در روستاهای مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر حوزههای اقلیمی از مصالح بوم آورد و
موجود در آن اقلیم است .این مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی آن
حفظ نمایند.
سنگ  :سنگ به لحاظ مقاومت در برابر فرسایش ناشی از رطوبت ،نقش بسیار مؤثری در زیرسازیها داشته و در دیوارهای خشتی به
عنوان کرسی چینی مورد استفاده قرار میگیرد.
خشت :خشت که یکی از رایجترین مصالح ساختمانی است ،میتواند به لحاظ خاصیت قابل تکیه آن یعنی ممانعت از تبادل حرارتی
مورد توجه قرار میگیرد ،هر چند که در برابر حرکتهای ناگهانی شکننده بوده و به منظور مقابله با فرسایش ناشی از عوامل جوی،
نیاز به مرمت دارد.
چوب  :چوب به دالیل مختلف نظیر سهولت اجرا ،عدم نیاز به مهارت خاص و صرف نیروی کار کمتر در ساخت قسمتهای زیستی
ساکنین نقش غالب را دارد .کامالً روشن است که چنانچه بخواهند سقفی را اجرا نمایند مسلماً تهیهی چوب و چیدن آن بر روی
دیوار باال آمده آسانتر و سریعتر از دیگر روشهای اجرای سقف است.
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تصویر :02مصالح مورد استفاده در بام تخت

عمدهترین مصالح به کار رفته در دیوار خانههای این منطقه سنگ و چوب میباشد و همانطور که ذکر شد در سقف خانههای این
مناطق نیز از گل به همراه مصالح دیگر استفاده میشود .در این گونه سقفها به منظور مقاومت بیشتر و جلوگیری از ترکخوردگی،
گل را معموالًبا کاه ترکیب می کنند( .کاه در مالت کاه گل نقش آرماتور را برای مقابله با نیروهای کششی جهت جلوگیری از
ترکخوردگی مالت به هنگام خشک شدن ،بر عهده دارد) بام خانهها را با الیههای ضخیم و سنگینی از این گلها میپوشانند که
وزن خود را بر تیرهای چوبی که در بخش زیرین سقف قرار دارد و از طریق آنها به دیوارهای بنا وارد میسازند و دیوارها نیز این
وزن را به زمین منتقل میکنند.
گاهی زیر الیهی گلی را با الیههایی از برگ گیاه و یا ورقههای نایلونی و گاهی نیز با حصیر میپوشانند که برای جلوگیری از نفوذ
حشرات و آب باران به کار میرود .سقفهای چوبی عایق حرارتی مناسبی به شمار میروند ولی به دلیل وزن زیاد گل و عدم اتصال
مناسب به پایههای زیرین عامل مهمی در باال بردن جرم بنا و افزایش میزان تخریب سازه میباشند.
نوعی از سقف های سبک نیز در این مناطق وجود دارند که به کمک شاخ و برگ گیاهان و درختهای منطقه و بدون استفاده از
مصالحی چون سنگ و سیمان ساخته میشوند .این نوع سقفها بیشتر در فضاهایی همچون نشیمن موقت و فضاهای تابستانی
کاربرد دارند.
در بافت روستایی این مناطق پد از اتمام ساخت دیوار ،تیرهای چوبی بر عرض دیوارها قرار داده شده و روی این تیرها تختههکوبی
میشود .پد از شفته ریزی روی تخته را با گونی و یا قطعات ریزدانه سنگ پوشش داده و در مرحلههی بعهدی شهفتهریزی بهر روی
تختهها انجام میشود .پد از این مرحله با استفاده از سنگهای مدور سطح بام را مسهطح نمهوده و در آخهرین مرحلهه روی بهام را
کامالً با کاهگل پوشانده و مجدداً مسطح میکنند.

تصویر :01مصالح مورد استفاده در مناطق روستایی
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تصویر :06جزییات بام تخت

ساختمانهای سنگی
به دلیل فراوانی و در دسترس بودن ،سنگ ماده عمده ساختمانی مورد استفاده در نواحی کوهستانی بوده است .هماکنون نیز سنگ
در بسیاری از روستاهای این مناطق مورد استفاده قرار میگیرد .باید اذعان نمود که از دیرباز در کوهستانها و کوه ایهها،
ساختمانهای سنگی به دوران ماقبل تاریخ بر می گردد .در حفاریهایی که در آذربایجان انجام شده آثار متعددی از معماری پیش از
تاریخ این نواحی یافت شده است.

تصویر :00معماری سنگی در اقلیم سرد

بررسی نوع بام در روستاها و شهرهای مختلف اقلیم سرد و کوهستانی
روستای هجیج
هجیج یکی از روستاهای تابع شهرستان پاوه «بخش نوسود» و در دهستان سیروان در شمال غربی استان کرمانشاه واقع شده است.
این روستا در مختصات  46.20طول و  35.10عرض جغرافیایی ،در ارتفاع حدود ًا  900متری از سطح دریا و در فاصله 30
کیلومتری شهرستان پاوه قرار دارد .هجیج از شمال و شرق به شهرستان مریوان از توابع استان کردستان ،از جنوب شرق به بخش
مرکزی شهرستان پاوه ،از جنوب به مرکز دهستان (روستای نیسانه) و از غرب به روستاهای اطراف نودشه محدود میگردد.
بام با الیه ضخیم و سنگینی از گل پوشانده میشده که وزن خود را بر تیرهای چوبی که در بخش زیرین سقف قرار دارد و از طریق
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آنها بر دیوارهای بنا وارد میسازد .روی الیه گلی را خرده سنگ الک شده میریزند و با غلتکهای سنگی دستساز بام را غلتک
میکند تا شنها متراکم و سوراخهای ایجاد شده در آن مسدود شود .لبه بام را  15-10سانتیمتر با ورقههای حلبی جلو میآورند تا
به سایبان کوتاهی برای جلوگیری از نفوذ آب باران به دیوارها بکار رود.
سقفهای چوبی عایقهای حرارتی مناسبی به شمار می روند ولی به دلیل وزن زیاد تحمل و شن و عدم اتصال کافی با پایههای
زیرین عامل مهمی در باال بردن جرم بنا و افزایش میزان تخریب سازهای میباشند .انتخاب بام مسطح موجب نگهداری برف بر روی
بام و استفاده از آن به عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است
استفاده میشود(.موالنایی و اکبری)0132 ،

تصویر :04روستای هجیج

روستای ورکانه

روستای ورکانه در جنوب شرقی شهرستان همدان و در امتداد جاده فرعی منشعب از جاده همدان به مالیر قرار گرفته است .این
روستا به سبب بافت سنگی منحصر به فرد آن در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
روستای مذکور همچنین به دلیل تلفیق هنرمندانه خانهها ،حیاطها و باغها – خانههای سنگی با محیط پیرامون دارای فضاهای
دلنشین و انسانمدار است .وجود درههای فراوان از جمله درههای زیبای یورد صفرخان ،درههخان ،تخته سنگ ،جن دره و سوبالغ
در مجاورت روستا از خصوصیا ت طبیعی منطقه است به طوری که دره بارانی در جنوب و جنوب شرق آبادی واقع شده است و
شیب عمومی این منطقه و وجود درههای فراوان در اطراف روستا موجب شکلگیری رودخانههای فصلی شده است .روستای ورکانه
به لحاظ کار و استفاده از مصالح بومی و محلی به خصوص مصالح سنگی منحصر به فرد است و کاربرد سنگ به صورت یک مصالح
عام و متعارف در چهره و سیمای روستا خودنمایی میکند.

تصویر :01روستای ورکانه
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تصویر :03مصالح مورد استفاده در روستای ورکانه

از آنجایی که در این روستا زمستانها بسیار سرد و تابستانها معتدل است لذا مساحت حیاطها و ایوانها نسبتاً کوچک هستند و
حدود نیمی از سال اکثر فعالیتهای روزمره در داخل بنا صورت میگیرد .پنجرهها و بازشوهای ساختمانها اغلب رو به جنوب
هستند و بام ساختمانها مسطح و با تیر چوبی و کاهگل اجرا شده است .تقریباً تمامی ساختمانها با سنگ الشه ساخته شدهاند.
مالت این ساختمانها گل و یا گل و گچ میباشد و برای پی از مالت آهک استفاده میکنند .قطر دیوارها بین  01تا  41سانتیمتر و
پی حدود  31تا  011سانتیمتر میباشد .دیوار طبقات فوقانی بعضی از ساختمانها را با خشت میسازند و طاقهای معابر که از زیر
ساختمانها رد میشود غالباً به صورت طاق آهنگ است و با خشت اجرا میشود(.جعفری و همکاران)0131 ،
روستای کندوان
روستای تاریخی و کهن صخره ای کندوان با داشتن صد واحد صخره ای مسکونی یکی از کمنظیرترین معماری های جههان را دارد.
روستای خاص و متمایز دارای عناصر فرهنگی و معماری کما بیش ویژه خود می باشد .کندوان در فاصله  00کیلومتری «ارشهدداغ»
و قسمت غربی «نوور داغ» واقع شده است.
خانه های روستایی بسیار جالب توجه آن همگی در ساحل شرقی رودخانه بنا شده اند و قسمت غربی کندوان را باغات و مزارع ،به
صورت تراس پوشانده اند .کندوان روستای ییالقی ،کوهستانی و سردسیر با آب و هوایی مطبوع در تابستان است .در کندوان خانه
اهالی در درون سنگ های آتشفشانی کنده شده است .ارتفاع این سنگ های مخروطی شکل که با نام کران خوانده می شود بین
 01تا  00متر است و قطر آنها به تفاوت حدود  0الی  3متر است.

تصویر :03روستای کندوان

روستای کندوان در بین کوه پایه و رودخانه واقع گردیده است .کل بافت روستا پشت به شمال و کوه پایه رو به دره و آفتاب می
باشد که از لحاظ اقلیمی بسیار مناسب است .بیشتر پنجره ها در کران ها به سمت جنوب و به طرف دره باز می شود که باعث بهره
گیری بیشتر از نور خورشید می شود .کران ها طبیعت ًا به صورت متراکم و فشرده تشکیل یافته اند که مانع جریان کوران هوا و
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اتالف انرژی می شود .در نتیجه روستا دارای بافتی متراکم می باشد که از لحاظ اقلیمی مناسب است .این کران ها پایداری بسیار
خوبی در مقابل عوامل اقلیمی از قبیل تابش آفتاب ،باد ،باران ،رطوبت ،برف و همچنین زلزله دارد .با توجه به اقلیم این منطقه،
سنگ ها از مقاومت باالیی برخوردار بوده و از هر نوع گزندی مصون می باشد .پیوند و اتصال این کران ها با زمین موجب شده در
مقابل زمین لرزه های این منطقه مقاوم باشند و با این ایستا دگی و مقاومت به آیندگان خاطر نشان شوند که انطباق با طبیعت تا
چه حد می تواند منجر به پایداری بنا شود .تبادل حرارتی نیز در این کران ها محسوس نمی باشد .قطر دیوار خانه ها به دو یا گاهی
سه متر می رسند که خود یک عایق بسیار خوب حرارتی و یک منبع بسیار بزرگ ذخیره انرژی است .در سیر تکوین ،دیواره های
سست کران ها در اثر بارش فراوان و بادهای تند منطقه فرسایش یافته و از بین رفته اند و تنها قسمت های سنگین توف آنها
باقیمانده است .این کران ها (توف ها) ،سخت بوده و به عنوان عایق عمل می نمایند به همین دلیل در تابستان خنک و در زمستان
گرم میباشند( .عامری و حسینی)0131 ،
شکل گیری حیاط -بام ها در اقلیم کوهستانی
در روستاهای اقلیم سرد و کوهستانی خانه ها در روی شیب تند کوه بر روی هم قرار گرفته اند و با ترکیبهی پلکهانی و سهقف ههای
مسطح ،نمایی از خطوط افقی با پر و خالی های متنوع به دست داده است .ترکیب پوشش گیاهی ،صخره و کوه با خانه های به ههم
فشرده روی سینه کوه ،سیمای کلی روستاها را به ما معرفی می کند .بناها روی هم لغزیده و در هم ترکیب شده اند بهه طهوری کهه
تفکیک دانه ها از هم به سختی امکان پذیر است .قرار گیری خانه ها روی شیب تند و هماهنگ با وضع طبیعی کوه و همچنهین بهه
کارگیری مصالح محلی باعث شده اند تا کالبد این روستا هماهنگی خاصی با محیط اطراف خویش پیدا کنند .وقتی در معهابر داخهل
آنها قدم برمی داریم که اکثراً پشت بام منازل است تشخیص محدوده واحدها واقعاً مشکل و برای غریبه ها شاید غیر ممکهن باشهد.
حج م های پد و پیش شده خانه ها و بازی سایه روشن این ترکیب به همراه فضاهای خالی ایوان ها وجه غالب نمای بافهت آنهها را
شکل می دهد.
این نوع بافت اغلب در روستاهای کوه ایه ای و کوهستانی قابل مشاهده است .شیب زمین در این بافت ها حدوداً  11الی  01درصد
می باشد .مساحت واحدهای مسکونی معموال  021-41متر مربع بوده و نظام اسهتقرار فضهاهای مهورد نیهاز روسهتاییان بهه صهورت
طبقاتی است .بدین ترتیب که در طبقه اول و دوم فضاهای سکونت انسان مسهتقر مهی گهردد .اغلهب واحهدهای مسهکونی در بافهت
متراکم با  2یا  1طرف بسته به پالک های مجاور یا عوارض نامناسب و غیرقابل دسترسی طبیعی ختم میگردند .سقف طبقه زیرین
به عنوان تراس و حیاط طبقه باال مورد استفاده قرار می گیرد .عرض معابر و تعداد انها در این روستاها بهر خهالف گونهه روسهتاهای
دشتی بسیار کم است.
این مورد که بام یک خانه ،حیاط خانه باالتر خود می باشد ،ایجاد یک زندگی اجتماعی توأم با ارتباطات صحیح را نشان می دهد .بر
اساس نظام زندگی اجتماعی در روستا با توجه به بافت خاص و در هم تنیهدگی معمهاری خانهه هها مشهاهده نمهود .در طهی قهرون
متمادی تا کنون مردم مناطق یاد شده در یک نظام معماری و شهرسازی طبقهاتی بها تفهاهم کامهل ،زنهدگی مهی کننهد .ایهن امهر
نشاندهنده غنای فرهنگ مردم روستا می باشد.
روستای ماسوله
شهرک ماسوله در غربی ترین قسمت گیالن قرار گرفته است .منطقه ای که ماسوله در ان واقع شهده اسهت منطقهه ای کوهسهتانی
است .مردم ماسوله مردمی کشاورز نبوده و اغلب آنها به تجارت و دامداری اشتغال دارند .ماسوله در دامنه کوهی با شیب زیهاد قهرار
گرفته است .عالوه بر شیب شمال -جنوبی دو شیار نیز شیب شرقی -غربی به شهر داده اند .ارتفاع از بلندترین نقطه تا پهایین تهرین
قسمت آن حدود  011متر می باشد .تعداد خانه ها در این شههر حهدود  111خانهه مهی باشهد .قهدمت آن تقریبهاً بهه قهرن  3مهی
رسد(.سلطان زاده و رحیمی)0130،
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تصویر :21روستای ماسوله
روستای پالنگان
روستاهی بسیار زیادی در استان کردستان به شیوه پلکانی ساخته شدهاند که از میان آنها بیشتر روستای تاریخی پالنگان به طور
مشخص معرف اکثر ویژگیهای مسکن بومی کردستان میباشد.
روستای پالنگان در  00کیلومتری شهر کامیاران و ابتدای منطقه اورامان در استان کردستان ،قرار دارد .این روستا در کنار دره
زیبای تنگیور و در محل چشمه های پر آب شیخ خاتون و شیخ عمر ،قرار دارد .هسته اولیه قلعهای قدیمی بوده که هماکنون در
نزدیکی روستا بقایای اتاق ها ،آتشکدههاو پل های قدیمی آن پابرجاست .آثار به دست آمده از قلعه مانند یک دروازه سنگی بزرگ و
بقایای پل های ساخته شده بر روی رودخانه ،قدمت آن را به دوره پیش از اسالم میرساند .بافت قدیم روستای پالنگان کامالً فشرده
میباشد ،در حالی که قسمتهای جدیدتر آن دارای بافتی به مراتب مجوفتر است.
قطر زیاد دیوارها از تبادل حرارتی بین فضای داخلی بنا و محیط بیرونی ساختمان جلوگیری میکند همچنین قطر زیاد دیوار که از
مصالح بنایی است خود به عنوان منبع ذخیره حرارت عمل میکند و در طی روز که آفتاب به آن میتابد و گرم میشود ،کماکان
گرمای خود را در شب حفظ کرده و باعث تعدیل هوای خانههای روستایی میشود .در معماری بومی این مناطق تا حد ممکن
تالش می شود تا به شکل طبیعی یا با استفاده از بخاری و گرمای ناشی از حضور افراد ،پخت و پز یا حضور حیوانات ،بنا را گرم
نمود .انتخاب بامهای مسطح در این اقلیم آب و هوای (سرد و کوهستانی) مشکلی ایجاد نمینماید چرا که با نگهداری برف بر روی
بام از آن به عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده
میشود(.عالیی و باقری)0132 ،

تصویر :20روستای پالنگان
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان می دهد که شکل بام انواع بناهای کارکردی و سکونتگاهی در ایران به طور معمول به سبب تاثیر پدیده های
جغرافیایی مانند مصالح امکانات محیطی و خصوصیات آب و هوای محیط شکل می گرفته است ،در اقلیم سرد تمام اجزای
ساختمان باید با دقت طراحی شود تا ب ه ایجاد ریز اقلیم مناسب کمک کند .میزان گرمای نفوذ کننده به یک ساختمان به جند
کف ،سقف دیوارها و غیره نیز بستگی دارد که در اوقات گرم روز از این عناصر به بنا نفوذ کرده و در آن ذخیره میشود و در ساعات
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خنک شب این عناصر گرما را پد داده و باعث گرمتر شدن فضای داخلی میشود .در این ناحیه از سقفهای مسطح میتوان
استفاده کرد ،انتخاب بامهای مسطح در اقلیم سرد مزیت دیگری نیز ایجاد می کند چرا که با نگهداری برف بر روی بام از آن به
عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده میشود و
همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد ،عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد بود .لذا دوجداره بودن
سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز اهمیت است .مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در روستاهای مناطق سرد و
کوهستانی مانند سایر حوزههای اقلیمی از مصالح بوم آورد و موجود در آن اقلیم است .این مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی
خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی آن حفظ نمایند .عمدهترین مصالح به کار رفته در دیوار خانههای این منطقه
سنگ و چوب میباشد و همانطور که ذکر شد در سقف خانههای این مناطق نیز از گل به همراه مصالح دیگر استفاده میشود .به
دلیل فراوانی و در دسترس بودن ،سنگ ماده عمده ساختمانی مورد استفاده در نواحی کوهستانی بوده است .هماکنون نیز سنگ در
بسیاری از روستاهای این مناطق مورد استفاده قرار میگیرد ،بعضی از روستاها مانند روستای ماسوله همچنین به دلیل تلفیق
هنرمندانه خانهها ،حیاطها و باغها ،خانه های سنگی با محیط پیرامون دارای فضاهای دلنشین و انسانمدار و پاسخگو به شرایط
اقلیمی منطقه هستند .در این تحقیق سعی گردید تا ویژگی های معماری سنتی ایران در مورد طراحی بام در اقلیم سرد بررسی
شود تا بدین طریق به ارتباط معماری گذشتگان در جهت استفاده بهینه از انرژی اشاره شود .در بررسی بناهای بومی استفاده بهینه
از انرژی تجدیدپذیر همچون جریان هوا ،نور خورشید و ...در ساخت و سازها مد نظر تمام سازندگان بوده است و همچنین سعی
شده است تا کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد .بکارگیری روش های سنتی و در عین حال اساسی که در این
مناطق در زمان های کهن استفاده می شده است و تعمیم و تلفیق عناصر ویژه این مناطق با مصالح و روش های علمی و اجرایی
امروز می تواند بهترین نتایج را جهت نیل به سبک و اسلوب معماری کارآمد حاصل سازد .توجه به این نکته ضروری است که
بازگشت و نگاه به اصول سنتی معماری ،تکرار شکل ها و استفاده از فناوری آن روزگار نیست بلکه بازنگری اصولی است که پاسخ
خوبی به نیازهای انسان داده است.
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