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 چکیده 

ترین شاخص بام باالترین و عمودی ترین عنصر معماری یک بنا بوده و شاید بتوان آن را در گذشته      

عنصر برخی از بناهایی به شمار آورد که ترکیب حجمی و شکل بام در آن ها مهم ترین عنصر قابل مشاهده 

بام تاثیرپذیرترین جزء ساختمان در برابر عوامل اقلیمی و مهمترین  از فاصله ای دور بوده است. از طرفی

ورشیدی قرار می گیرد و بخش پوشش ساختمان محسوب می شود، چرا که در برابر بیشترین میزان پرتو خ

حفاظتش از بقیه قسمت های ساختمان دشوارتر است. از این رو با توجه به اهمیت نقش بام برای طراحی 

مناطق ، در این پژوهش سعی بر آن شده است تا تاثیر شرایط اقلیمی  سرد و کوهستانی اقلیمی مناطق

در شکل گیری بام از رویکردهای مختلفی از جمله شکل کالبدی، نوع مصالح، سازه،  ایرانسرد و کوهستانی 

و این موضوع با تمرکز بر عملکرد  عملکرد و غیره در دوران های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد.

ورد م سردفرم بام ها و خصوصیات مصالح بکار رفته در آن ها برای طراحی اقلیمی و معماری سنتی مناطق 

در انواع کاربری ها و  بام های مسطح شکلو  موارد بررسی شده در مورد فرم بام ها بحث قرار گیرد.

و شرایط  تختلذا به بررسی خصوصیات این بام ها و رابطه بین سقف های  .باشدمی روستاهای این اقلیم

وهش این است که پرداخته شده است. پرسش اصلی این پژ در ایرانمناطق سرد و کوهستانی اقلیمی 

روش  .معماری از دیرباز تا امروز تاثیر گذاشته استچگونه جغرافیا و اقلیم در شکل گیری بام در فضاهای 

 . توصیفی است و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده اند-پژوهش تحلیلی

 

 مورفولوژی، بام، اقلیم، سرد و کوهستانی: واژگان کلیدی
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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 

گرمایی به وسیله انرژی غیر فسیلی، اگر  ر به دلیل تبعیت از معیارهای زندگی مدرن، ایجاد راحتیساختمانهاست. در زمان حاض

مسائل، امروزه باید در حداقل فضای ممکن، خانه هایی ساخته شود  مشکل نباشد، کار ساده ای نیست. به هر تقدیر، با وجود همه

چالش اصلی در معماری معاصر جهان امروز، قطع ارتباط میان این میان  دربرآورده سازند.  که نیاز آسایش انسان را در تمام فصول

ضروری است تا روش های استفاده شده در بناهای سنتی بومی هر منطقه، به منزله از این رو . معماری بومی و نیازهای مدرن است

کنونی  فاهیم و اندیشه های نوینتا با کمک پیشرفت های تکنولوژیک عصر حاضر با مشده سبز بررسی  نمادی از راه حل های

یکی از بخش های اصلی ساختمان که  با توجه به ساختار هندسی خود بخش وسیعی از در این راستا بام به عنوان همسو شوند. 

سطح ساختمان را پوشش می دهد، تاثیر عمده ای در مصرف انرژی و آسایش حرارتی در ساختمان دارد. هندسه بام از نظر شکل 

قوسی، گنبدی، تخت و مورب معیاری عمده برای مشخص نمودن عملکرد حرارتی ساختمان است. چرا که بام ساختمان اعم از 

مستقیما تحت تابش نور و گرمای خورشید قرار دارد و حفاظت بام از دریافت این تابش نسبت به بخش های دیگر ساختمان 

لذا با توجه به نقش حیاتی م سریعتر و بیشتر از دیوارها اتفاق می افتد. در هوای سرد نیز از دست دادن حرارت در با دشوارتر است.

در شکل  بام در کاهش مصرف انرژی در ساختمان، در این پژوهش سعی بر آن شده تا تاثیر شرایط اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی

و این  یره مورد بررسی و تحلیل قرارگرفتهگیری بام از رویکردهای مختلفی از جمله شکل کالبدی، نوع مصالح، سازه، عملکرد و غ

مورد بحث قرار در مناطق مختلف اقلیم سرد مورد استفاده در نمونه های بومی  موضوع با تمرکز بر فرم بام ها و خصوصیات مصالح

 .گیرد

 

 روش تحقیق

معماری از دیرباز تا امروز تاثیر پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه جغرافیا و اقلیم در شکل گیری بام در فضاهای 

 .توصیفی است و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده اند-روش پژوهش تحلیلیگذاشته است؟ 

 

 اقلیم سرد وضعیت جغرافیایی

شوند که عبارتند از فالت  یمرتفع را شامل م یو فالت ها یکوهستان عیوس ینوع آب و هوا عمدتاً پهنه ها نیمناطق واقع شده در ا

قرار دارند که ادامه آن بهه طهرف جنهوب در  هیناح نیتالش در ا یتا کوهها هیو ارتفاعات کردستان که از مرز عراق و ترک جانیآذربا

 هیهاحارتفاعات البرز به سمت شهرق بهه ن قیاز طر جانیآذربا یکوهستان هیبختگان قرار دارد، ناح اچهیامتداد رشته کوه زاگرس تا در

و تها مهرز افغانسهتان و ترکمنسهتان را در بهر  نهالودیهزار مسجد و ب یکوهستان ها هیناح نیکه در ا ونددیپ یخراسان م یکوهستان

شهوند. سلسهله کهوه  یمحسوب مه هیناح نیجزو ا ادیهم بعلت ارتفاع نسبتا ز رانیا یارتفاعات کرمان واقع در قسمت جنوب رد،یگیم

 یخود نگه م یشوند و رطوبت هوارادردامنه ها یم رانیبه داخل فالت ا ترانهیمرطوب مد یمانع نفوذ هوا یهمچون سد ،یغرب یها

   (0131نبا و جاودانی،)محمدشوند. یممحسوب  یمتر جزو مناطق کوهستان 0011از  شتریمناطق با ارتفاع ب یدارند. بطور کل

 

 کلیات آب و هوایی
 در تابستانسرمای شدید در زمستان و هوای معتدل  •

 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 •

 1-درجه سانتی گراد و متوسط دمای هوا در سردترین ماه سال کمتر از  01میانگین دمای هوا در گرمترین ماه سال بیش از  •

 درجه سانتی گراد

سرما از اوایل اذر ماه شروع می شود و تا آخر فروردین ماه کم و بیش ادامه        ماه و سرد و سخت، 0تا  1ستان های طوالنی بین زم •

 می یابد.  

 .چندین ماه از سال زمین پوشیده از برف و یخ است •

 متر همواره برف می بارد. 1111درارتفاعات بیش از  •

 بستان را از هم جدا می کند.فصل بهار کوتاه است و زمستان و تا •

 گرمای شدید دره ها در فصل تابستان و اعتدال آنها در فصل زمستان است •

 (0130)کسمایی، مقدار و شدت تابش آفتاب در این منطقه در فصل تابستان زیاد و در فصل زمستان بسیار کم است. •

 شود.در ادامه داده های آب و هوایی دو شهر در این اقلیم بررسی می

 ضعیت آب و هوایی تبریزو

دقیقه عرض شمالی واقع شده است.  2درجه و  11دقیقه طول شرقی و  01درجه و  64تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی در 

کیلومتری قله سهند واقع شده است. از ویژگی های اقلیمی تبریز، زمستان های سرد و سخت و طوالنی بوده و  00تبریز در 

ها کم است که این به علت وجود سلسله کوه های  انستتاباست. مقدار بارندگی در چندین ماه از سال زمین پوشیده از یخ و برف 

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 

این منطقه بهای کوتاه، زمستان و تابستان را از هم می دارد. بارندگی در زمستان ها اکثر به صورت برف بوده و به طور کلی در 

از اوقات هوا گرم و اصوالً هوا  %01اوقات هوا سرد و بسیار سرد و  %42جدا می سازد. با بررسی اطالعات دما در تبریز می یابیم که 

 (0132)امیردستمالچی، از مواقع هوا معتدل است. %20خیلی گرم نمی شود و 
  درجه حرارت

 00ماه های سال زیر  %00ده های پنج ساله ایستگاه هواشناسی تبریز نشان می دهد که متوسط درجه حرارت تبریز در بررسی دا

 درجه سانتی گرا می باشد که سردترین ماه های سال مربوط به دی و بهمن می باشد.
(0132)امیردستمالچی، ساله ایستگاه هواشناسی تبریز 0: داده های 0جدول 

 

 منطقه و روزهای یخبندان در تبریزبارندگی 

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

 

 ت آفتابی ساعا

ساعات آفتابی ماه مربهوط بهه مهاه ههای تابسهتان و در بررسی ارقام پنج ساله ایستگاه هواشناسی تبریز نشان می دهد که بیشترین 

کمترین انها مربوط به ماه های زمستان می باشد. همچنین مالحظه می گردد که حداکثر ساعات آفتهابی در طولهه دوره آمهاری بهه 

 ساعت در دی ماه می باشد. 1/011ساعت در ماه تیر و حداقل آن به مدت  1/116میزان 

 
 

 

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

 
 

 وضعیت آب و هوایی شهرکرد 
 وضعیت اقلیمی شهرکرد برروی نمودار الگی

 وریخرداد تها شههر یوجود دارد و ماهها شیآزاد آسا یو مهر در هوا بهشتیارد یدر شهرکرد فقط در ماهها یبا توجه به نمودار الگ

در برابهر آفتهاب  سهتادنیو آبهان بها ا نیفهرورد یشود، در ماههها یفراهم م ینسب شیآسا طیهوا در مح انیرطوبت و جر شیبا افزا

 یشهبها یدر تمهام نیاست همچن شیآسا یکمتر از دما طیمح یسال دما یماهها ریاما در سا ردگرم ک یخود را تا حدود توانیم

 باشد. یم شیمحدوده آسا یکمتر از دما طیمح یسال دما
 وضعیت شهرکرد برروی جدول گیونی

در . در داخهل سهاختمان فهراهم اسهت شیآسا طیمهرماه شرا یو تا حدود وری، شهرخرداد بهشت،یارد یدر شهرکرد فقط در ماهها

داخل ساختمان نسبت به  یساختمان از دما یاستفاده شود و جدار خارج میو مرداد هم چنانچه از مصالح مناسب با اقل ریت یماهها

حهداقل  یدمها نکههیو آبان با توجه بهه ا نیفرورد ی. در ماههاشودیم نیتام شیآسا طیشرا یعیطب هیبه تهو ازیخارج بکاهد بدون ن

اسهفند  تیهآذر لغا یشود اما در روزهها یاحساس نم ییبه منبع گرما یادیز ازین باًیاست تقر رونیب طیمح یساختمان باالتر از دما

بهه  ازیسال ن هیدر بق وریشهر لیمرداد تا اوا رویت ،خرداد یشبها ینامنطقه به استث نیاست در ا یگرم کننده الزام لیاستفاده از وسا

 (0130 )محمدنیا و جاودانی،محسوس است. ییگرما لیوسا

 روش ماهانی

 یشهاخص هها  به عنوان  یمتعدد یاضیانسان مدل ها و روابط ر شیحرارت بدن و حدود آسا میبا منظور کردن عوامل موثر درتنظ
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گیرنهد هایی که برای طراحی اسکلت ساختمان مورد استفاده قهرار می در بین روش شده است. فیساختمان تعر یدر طراح یمیاقل

باشد، در جداول ارائه شده توسط وی پیشنهادات جزیهی معمهاری بها توجهه بهه شهرایط آب و تر میروش ماهانی متداولتر و مناسب

 هوایی مختلف ارائه شده است.

های گیهرد و بها توجهه بهه محهدودهؤثر در آسایش مثل دما، رطوبت، باد و تهابش مهورد ارزیهابی قهرار میدر جداول ماهانی عوامل م

گهردد. سه د در جهدول استاندارد دما و رطوبت نسبی که با تجربه بدست آمده است وضعیت آسایش در هر شهرستان تعیهین می

در زمینه شهیوه اسهتقرار سهاختمان  ، پیشنهادات کلی عمدتاًنهایی ماهانی پیشنهادات معماری بصورت کلی و جزیی ارائه شده است

ها، وضعیت دیوارها، سهقفها و بهاالخره خهواب در ههوای آزاد و فضای بین ساختمانها، جریان هوا در داخل ساختمان، وضعیت پنجره

ختمانی توضیح داده شده است. حفاظت روزانه در مقابل باران، نوع مصالح در دیوار و سقف و کف ساختمان و نیز وضعیت بیرونی سا

ها و محل نصب آنها با توجه جهت و زاویه تهابش آفتهاب و شهدت و زمهان اوج آن طراحهی بعنوان مثال در مناطق سرد اندازه پنجره

 شهود وغیهره در ایهن رابطهه جههت نمونهه آمهارها معموالً کمتر از مناطق گرم در نظر گرفته میشود و یا اینکه ارتفاع سقف اتاقمی

 .اهانی مورد بررسی قرار گرفته استبا توجه به روش م المیاقلیمی ا

بهترین نوع دیوارها در شهر ایالم، دیوارهای ترکیبی شامل یک الیه عایق نزدیک به سطح داخلی به وسیله الیه عهایق بهه حهداقل  •

 رسد.میزان ممکن می

 کند.دمای داخلی ساختمان در فصول سرد تأیید میتأثیر ترکیب مصالح ساختمانی سنگین و عایق حرارتی را در افزایش  •

مصالح مفید برای گرم نگه داشتن ساختمان در فصول سرد به صورت طبیعی عبارتنهد از: دیوارههای بتنهی یها بنهایی بها ظرفیهت  •

وسهیله  حرارتی زیاد که سطح داخلی آنها به وسیله یک الیه عایق حرارتی مانند پشم سنگ یا پالستیک منبسط شده که خود بهه

 اند، پوشیده شده است.مصالح ضدرطوبت پوشانده شده

 ساعت باشد. 3ها بایستی سنگین و با زمان تأخیر بیش از مصالح ساختمانی دیوارهای داخلی و خارجی و بام •

تمام سطوح خارجی که در تماس با نور، در فصول سرد هستند باید بهه رنهگ تیهره و دارای بافهت، جههت جهذب حهداکثری نهور  •

 رشید باشد.خو

ان در سهاختم ترطویهل محهور یعنهی باشهد، داشهته جنوبی –گیری ساختمان باید جهت شمالی ماهانی، شکل با توجه به شاخص •

 گیری حداکثر از انرژی تابشی خورشید در مواقع سرد سال فراهم گردد.غربی باشد تا امکان بهره -جهت شرقی

 باشد.ماه از سال الزم می 0طی  همچنین محلی باری خوابیدن در فضاهای آزاد در •

 ها باید بر اساس سایه تعیین شود.فاصله بین ساختمان •

 فاصله بین دو ساختمان باید در حدی باشد که امکان نفوذ آفتاب به فضاهای داخلی در فصول گرم و سرد وجود نداشته باشد. •

 (0131 )مداحیان و کاویانی،متراکم و فشرده باشند.های ساختمانی بهتر است که دارای بافت در شرایط اقلیمی ایالم مجموعه •

 

 معماری در اقلیم سرد و خشک ایران
 :یدر مناطق کوهستان یبافت شهر یکل اتیخصوص

  کوچک و محصور یشهر یفضاها

 متصل به هم هیمتراکم و ابن یبافت شهر

 شهر یکل یمایکننده در نحوه استقرار، گسترش و س نییعامل تع نیجهت آفتاب و عوارض زم

 و با عرض کم  نیبه موازات خط تراز زم یها و معابر اصلکوچه

نحو  نیمتصل به هم هستند تا بد هیمتراکم و ابن یبافت شهر ینواح نیاز سال، در ا یادر بخش عمده ادیز اریبس یسرما لیدل به

تا حد امکان محصور و کوچک هستند تا  زین یشهر یتر شود. فضاهاسرد خارج کم طیبا مح یگرم و مسکون یسطح تماس فضاها
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 یها تاحدگرم ساختمان یوارهاید ینفوذ کند. به عالوه تابش حرارت از سطوح خارج ترفضاها کم نیباد سرد به داخل ا انیجر

)رستگاریان و همکاران، است. تیمز یدارا زینظر ن نیفضاها از ا نیو کوچک بودن ا شودیم یشهر یسرد فضاها یباعث اعتدال هوا

0132) 

 شهر کالت نادری

کیلومتر مربع دارد که در استان خراسان رضوی واقع در شمال شرق ایران قرار دارد و د  1100شهرستان کالت وسعتی در حدود 

ول شرقی دقیقه ط 00درجه و  10دقیقه تا  30درجه و  10دقیقه عرض شمالی و  30درجه و  11دقیقه تا  01درجه و  11محدوده 

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 

باشد. متر می 0300ت. آب و هوای کالت معتدل و سرد کوهستانی است و ارتفاع آن از سطح دریا بالغ بر و چناران جدا ساخته اس

کیلومتر با جمهوری ترکمنستان برخوردار است و در منطقه  061از مناطق حساسی است که از مجاورت مرزی به طول حدوداً 

 باشد.فر مین 13041کوهستانی واقع شده است که مشتمل بر جمعیتی در حدود 

 

 
 : شهر کالت نادری0تصویر

های آید که هسته اولیه و توسعهبراساس مشاهدات میدانی و تحلیل ساختار طبیعی شهر و محیط اطراف آن این نتیجه به دست می

ها مؤثر بوده مجموعهگیری و فرم آتی آن بیشتر تحت تأثیر عوامل جغرافیایی بوده و اقلیم و اصول اعتقادی ساکنین بیشتر در جهت

باید سطوح خارجی بناها در خالف جهت باد و شکل شهر تحت تأثیر عوامل جغرافیایی قرار گرفته است در مناطق سردسیر نیز می

اجرا شوند تا تبادل حرارتی به حداقل برسد. رطوبت نیز در  ها دوبل و دیوارهای با ضخامت مناسب، پنجرهقرار گیرد غالب منطقه

ها، ها، خیابانگذاریت و ساز و انتخاب مصالح تأثیر دارند، بنابراین عوامل محیطی دقیقاً در چگونگی فرم بناها، جهتنحوه ساخ

 (0132)رستگاریان و همکاران،  گذارد.میهای شهری و انتخاب مصالح اثر کوچه

 وهوا در ساختمان با توجه به اقلیم منطقه سردهای کنترل آبروش

 دارای حیاط مرکزی و درونگراها ساختمان

 سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم نسبت 

 ارتفاع اتاقها کم

 ها غالبًا به صورت مسطح بام

 بازشوها کم وکوچک

 ها کوچکایوان و حیاط
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 دیوارها نسبتاً قطور

 
 : شهر کالت نادری2تصویر

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

در نواحی شمال و شمار غرب کشور، سرما و بوران از عوامل های مهم و تعیین کننده در شکل ساختمان ها  در این مناطق خصوصاً

و است. لذا راسته های بازار در شهرهای نسبتا بزرگ در این نواحی عموماً دارای طاق اجری می باشند. ولی در اینجا عرض راسته ها 

. وجود طاق مانع از تبادل حرارتی بیش از حد بین ارتفاع کف تا زیر طاق آنها کمتر از بازارهای مشابه در نواحی گرم و خشک است

ابعاد نسبتاً کوچک عرض و ارتفاع راسته ها باعث می گردد که درجه حرارت در راسته ها در حد داخل و خارج راسته ها می شود و 

 (0134 ،هژیرکارزار )سهیلی وند وانسان می باشد. آسایش و قابل قبول برای

 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: 

 دارای جرم حرارتی زیاد می باشند، برای ساخت مساجد استفاده می شد.مصالح بنایی مانند سنگ، آجر و خشت که  •

 .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. •

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 

 

 بازار در اقلیم سرد و کوهستانی :1تصویر

 
 : مسجد در اقلیم سرد و کوهستانی6تصویر

 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 

در بعضی از مدارس مانند مدرسه جعفریه  اردبیل و مدرسه و مسجد جامعه ارومیه صورت می گیرد.ها مانند مدرسه میرزا علی اکبر 

. نکته ای که در که درنزدیکی مسجد جامع تبریز واقع است دسترسی به اتاق ها مستقیماً از طریق حیاط مرکزی انجام می شود

حجره ها است. زیرا به لحاظ خنک بودن نسبی هوا در تابستان عدم وجود ایوان در مقابل اغلب مدارس این ناحیه مشاهده می شود، 

 (0134،  هژیرکارزار )سهیلی وند و .ایوان استفاده ی چندانی ندارد

 
 

 : مدرسه در اقلیم سرد0صویرت

 کاروانسراها

داخل ساختمان خصوصیات کالبدی کاروانسراها در نواحی سرد کوهستانی که بر اثر شرایط اقلیمی و به منظور حفظ حرارت در 

 :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.

فضای حائل بین محیط گرم داخل که طبلها در اطراف آن با قرار دادن تاالر مرکزی و یا اتاق های مسافران در وسط ساختمان و اص 
فضای بخاری و آتشدان در این کاروانسراها نسبت به  .باید در حد شرایط آسایش انسان باشد و محیط سرد خارج عمل می کند

 . تر است سایر کاروانسراها بسیار بزرگتر و با اهمیت
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 : کاروانسرا4تصویر

 

شده و مصالح مورد استفاده در طاق کاروانسراها اکثراً سنگی است که از محیط اطراف کاروانسرا تهیه میپایه ها و دیواره های این 

های قوسی بعضی از کاروانسراها آجری و بعضی دیگر سنگی می باشد. لذا از آنجاییکه طاق ها با مصالح بنایی ساخته می شده، 

ق ها بوده است. بعضی از این کاروانسراها )مانند کاروانسرای گامبوش( تا احتیاج به پایه ها و دیوارهای قطور جهت تحمل بار طا

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

 یه مورد نیاز ساختمان از این طریق تأمین شده است.در اکثر این کاروانسراها چند دریچه در باالی طاق ها قرار داشته و نور و تهو

 بازشوهای این ساختمان ها بسیار اندک و کوچک می باشند و در ورودی بنا غالباً از طریق یک هشتی در مقابل سرمای خارج

 (0134هژیرکارزار، )سهیلی وند و  محافظت می شود.

 

 
 : کاروانسرا1تصویر

 فرم بام در اقلیم سرد و کوهستانی

 دهد که در فصول گرم و سرد، کدام عوامل طبیعی را برای کاهش یا افزایش دما باید در نظر داشت.نشان می 0نمودار
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 (0133 ،خداکرمی)شمد و  : تمهیدات الزم در فصول مختلف0نمودار 

 بام تخت

ترین روش برای اجرای این نوع سهقف شده است. سادهبام تخت یا صاف نوعی سقف نهایی است که به صورت صاف و تخت اجرا می

کردند، به کار بردن تعدادی تیر چوبی در سقف به منزله عناصر اصهلی بهاربر بهود کهه بهین آنهها بها که در گذشته از آن استفاده می

ترین الیه، از مصالح بنهایی ماننهد شد. به طور معمول در نهاییدرختان و مانند آن پوشانده می هایتر چوبی، شاخههای کوچکتخته

کردنهد و در بسهیاری از نهواحی روکشهی از های محلی استفاده میهای متفاوت و متناسب با امکاتات و تجربهخشت و گل به صورت

اومت بهترین داشته باشهد. از ایهن نهوع پوشهش در نهواحی مرکهزی و کشیدند تا در برابر باران مقکاهگل ورز داده شده روی آن می

کردند، اما امکان استفاده از آن در نواحی بهارانی وجهود نداشهتي زیهرا در برابهر جنوبی ایران و برخی از نقاط کوهستانی استفاده می

 (0130، حیمیر )سلطان زاده وتوانست مدت زیادی به خوبی پایدار باشد. باران و آب و رطوبت زیاد نمی

های اعیانی و مهم را با آجر در شهرهای بزرگ و در نواحی که امکانات الزم اقتصادی و فنی وجود داشت، سطح نهایی بام ساختمان

یافت. به طور معمول گیری افزایش میپوشاندند و به این ترتیب استحکام و مقاومت آن در برابر باران و فرسایش به صورت چشممی

ساختند که از خشت، آجر یا سنگ و در مواردی، ترکیبی از دو یا سه بی را روی دیوارهای باربر میهای صاف چواین نوع پوشش

چگونگی انتخاب این مصالح به امکانات محیطی، فنی و اقتصادی در هر ناحیه و همچنین شدند. ماده ساختمانی مزبور ساخته می

در بناهای ساده، به سبب استفاده از درختان بومی و در دسترس، به اقتصادی کارفرمایان بستگی داشتي چنانکه  –جایگاه اجتماعی 

اندازه دهانه فضاها به طور متوسط بین سه تا چهار متر بود، در حالیکه برای بناهای مهم ممکن بود بهترین چوب را از نواحی 

 ساخته شده در تخت جمشید.دهند مانند ساختمان های را پوشش  ترین دهانه ممکندوردست سفارش دهند که بتوانند بزرگ

 اند.آمدههای تخت یا صاف نیز اشاره کرد که به دالیل کارکردی روی یک طاق قوسی شکل پدید میای از بامتوان به گونهمی
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 : بام تخت3تصویر

 
 : بام تخت3تصویر

در بسیاری از شهرهای واقع در نواحی گرم و مرطوب، مانند خوزستان و هرمزگان، اگر پوشش سقف نهایی ساختمان با طاق قوسی 

کردند تا بتوانند در بسیاری از اوقات سال از آن برای استراحت و گذراندن بخشی بود، به طور معمول روی آن را صاف میشکل می

 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 

 .شودتر شدن فضای داخلی میخنک شب این عناصر گرما را پد داده و باعث گرمشود و در ساعات ذخیره می

های شدید خورشید باشد. اشعهگیری و سطح نسبتًا بزرگ آن منبع مهمی در گرفتن گرما در یک ساختمان میسقف به علت جهت

دهد که های مختلف نشان میآزمایش شود.د که باعث افزایش دمای زیر سطح سقف مینکنگرمای زیادی در طول روز ایجاد می

در ناحیه درجه نیز باالتر ببرد.  40تواند دما را از درجه باشد رسانای زیر فضاهای سقف می 12حتی اگر دمای محیط اطراف فقط 

بستگی توان استفاده کرد. شیب سقف به میزان برف و دمای هوا در آن ناحیه دار با شیب زیاد یا مسطح میهای شیبسرد از سقف

درجه باشد از  -0پناه استفاده کنیم و اگر تا توانیم از سقف مسطح بدون جاندرجه باشد می -21دارد اگر حداقل دما تا حدود 

شود. انحراف باد توسط سقف شیبدار نیز روش مناسبی جهت کاهش اتالف تر آب میشود که برف سریعسقف شیبدار استفاده می

 انرژی است.

دار و در مناطق کوهستانی غالبًا های شیبهای سنتی دارای بامهای شمالی سلسله کوههای البرز ساختمانکوه ایهدر بطور کلی 

ند چرا که آب باران را به هستهای مسطح بهتردار در صورت مناسب بودن پوشش آن به مراتب از بامهای شیببام .مسطح هستند

کاهگلی بودن پوشش بام، قدرت آن در برابر رطوبت و باران و به ویژه برف بسیار  کنند. ولی در صورتسهولت از روی بام دور می
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گردد. به همین دار میگردد و بنا مرطوب و نمآب ناشی از ذوب تدریجی برف وارد سقف کاهگلی می. چرا که تضعیف خواهد شد

کشند تا نگی و کوچک، بام را دوباره غلتک میکنند و با غلتکی سدلیل به محض بارش برف، آن را از روی چنین بامی پارو می

 (0130، رحیمی)سلطان زاده و  های ایجاد شده در اثر نفوذ آب مسدود گردند.متراکم و سوراخپوشش کاهگلی آن مجدداً 

 

 
 : بام تخت در روستاهای اقلیم سرد و کوهستانی01تصویر

چرا که با نگهداری برف بر روی بام از آن به  دیگری نیز ایجاد می کندمزیت های مسطح در اقلیم سرد از طرف دیگر انتخاب بام

شود و عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می

دوجداره بودن . لذا ا خواهد بودهمچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد، عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بن

 (0131رسولی الرمایی، (سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز اهمیت است.

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

 مصالح و سازه بام
و  های اقلیمی از مصالح بوم آوردحوزهمصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در روستاهای مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر 

از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی آن موجود در آن اقلیم است. این مصالح باید 
 حفظ نمایند.

در دیوارهای خشتی به  ها داشته و: سنگ به لحاظ مقاومت در برابر فرسایش ناشی از رطوبت، نقش بسیار مؤثری در زیرسازیسنگ
 گیرد.عنوان کرسی چینی مورد استفاده قرار می

تواند به لحاظ خاصیت قابل تکیه آن یعنی ممانعت از تبادل حرارتی ترین مصالح ساختمانی است، می: خشت که یکی از رایجخشت
ظور مقابله با فرسایش ناشی از عوامل جوی، های ناگهانی شکننده بوده و به منگیرد، هر چند که در برابر حرکتمورد توجه قرار می
 .نیاز به مرمت دارد

های زیستی : چوب به دالیل مختلف نظیر سهولت اجرا، عدم نیاز به مهارت خاص و صرف نیروی کار کمتر در ساخت قسمتچوب
ی چوب و چیدن آن بر روی تهیهروشن است که چنانچه بخواهند سقفی را اجرا نمایند مسلماً ساکنین نقش غالب را دارد. کامالً

 های اجرای سقف است.تر از دیگر روشتر و سریعدیوار باال آمده آسان
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 : مصالح مورد استفاده در بام تخت02تصویر

های این خانه باشد و همانطور که ذکر شد در سقفهای این منطقه سنگ و چوب میترین مصالح به کار رفته در دیوار خانهعمده

خوردگی، ها به منظور مقاومت بیشتر و جلوگیری از ترکشود. در این گونه سقفنیز از گل به همراه مصالح دیگر استفاده میمناطق 

کنند. )کاه در مالت کاه گل نقش آرماتور را برای مقابله با نیروهای کششی جهت جلوگیری از می با کاه ترکیبگل را معموالً

پوشانند که ها میهای ضخیم و سنگینی از این گلها را با الیهبام خانهدن، بر عهده دارد( خوردگی مالت به هنگام خشک شترک

سازند و دیوارها نیز این وزن خود را بر تیرهای چوبی که در بخش زیرین سقف قرار دارد و از طریق آنها به دیوارهای بنا وارد می

 کنند.وزن را به زمین منتقل می

پوشانند که برای جلوگیری از نفوذ های نایلونی و گاهی نیز با حصیر میهایی از برگ گیاه و یا ورقها با الیهی گلی رگاهی زیر الیه

روند ولی به دلیل وزن زیاد گل و عدم اتصال های چوبی عایق حرارتی مناسبی به شمار میرود. سقفحشرات و آب باران به کار می

 .باشندباال بردن جرم بنا و افزایش میزان تخریب سازه میهای زیرین عامل مهمی در مناسب به پایه

های منطقه و بدون استفاده از های سبک نیز در این مناطق وجود دارند که به کمک شاخ و برگ گیاهان و درختنوعی از سقف

های تابستانی ها بیشتر در فضاهایی همچون نشیمن موقت و فضااین نوع سقفشوند. ساخته می مصالحی چون سنگ و سیمان

 کاربرد دارند.

کوبی در بافت روستایی این مناطق پد از اتمام ساخت دیوار، تیرهای چوبی بر عرض دیوارها قرار داده شده و روی این تیرها تختهه

ریزی بهر روی ی بعهدی شهفتهاز شفته ریزی روی تخته را با گونی و یا قطعات ریزدانه سنگ پوشش داده و در مرحلهه. پد شودمی

های مدور سطح بام را مسهطح نمهوده و در آخهرین مرحلهه روی بهام را شود. پد از این مرحله با استفاده از سنگها انجام میتخته

 کنند.مسطح می کامالً با کاهگل پوشانده و مجدداً

 

 
 : مصالح مورد استفاده در مناطق روستایی01تصویر
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 جزییات بام تخت :06تصویر

 ساختمانهای سنگی

اکنون نیز سنگ دلیل فراوانی و در دسترس بودن، سنگ ماده عمده ساختمانی مورد استفاده  در نواحی کوهستانی بوده است. همبه 

ها، ها و کوه ایهگیرد. باید اذعان نمود که از دیرباز در کوهستاندر بسیاری از روستاهای این مناطق مورد استفاده قرار می

گردد. در حفاریهایی که در آذربایجان انجام شده آثار متعددی از معماری پیش از قبل تاریخ بر میهای سنگی به دوران ماساختمان

 .تاریخ این نواحی یافت شده است

 

 
 : معماری سنگی در اقلیم سرد00تصویر

 بررسی نوع بام در روستاها و شهرهای مختلف اقلیم سرد و کوهستانی

 روستای هجیج

و در دهستان سیروان در شمال غربی استان کرمانشاه واقع شده است. « بخش نوسود»هجیج یکی از روستاهای تابع شهرستان پاوه 

 30متری از سطح دریا و در فاصله   900 عرض جغرافیایی، در ارتفاع حدودًا  35.10طول و  46.20این روستا در مختصات 

از شمال و شرق به شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، از جنوب شرق به بخش  کیلومتری شهرستان پاوه قرار دارد. هجیج

 گردد.مرکزی شهرستان پاوه، از جنوب به مرکز دهستان )روستای نیسانه( و از غرب به روستاهای اطراف نودشه محدود می

 بی که در بخش زیرین سقف قرار دارد و از طریقشده که وزن خود را بر تیرهای چوبام با الیه ضخیم و سنگینی از گل پوشانده می
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ساز بام را غلتک های سنگی دستریزند و با غلتکروی الیه گلی را خرده سنگ الک شده می سازد.آنها بر دیوارهای بنا وارد می

آورند تا های حلبی جلو میسانتیمتر با ورقه 10-15های ایجاد شده در آن مسدود شود. لبه بام را ها متراکم و سوراخکند تا شنمی

 به سایبان کوتاهی برای جلوگیری از نفوذ آب باران به دیوارها بکار رود.

های روند ولی به دلیل وزن زیاد تحمل و شن و عدم اتصال کافی با پایههای حرارتی مناسبی به شمار میهای چوبی عایقسقف

باشند. انتخاب بام مسطح موجب نگهداری برف بر روی ای میبنا و افزایش میزان تخریب سازهزیرین عامل مهمی در باال بردن جرم 

بام و استفاده از آن به عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است 

 (0132)موالنایی و اکبری، .شوداستفاده می

 

 
 یج: روستای هج04تصویر

 روستای ورکانه
روستای ورکانه در جنوب شرقی شهرستان همدان و در امتداد جاده فرعی منشعب از جاده همدان به مالیر قرار گرفته است. این 

 های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.روستا به سبب بافت سنگی منحصر به فرد آن در سال

های سنگی با محیط پیرامون دارای فضاهای خانه –ها ها و باغها، حیاطروستای مذکور همچنین به دلیل تلفیق هنرمندانه خانه
هخان، تخته سنگ، جن دره و سوبالغ های زیبای یورد صفرخان، درههای فراوان از جمله درهمدار است. وجود درهدلنشین و انسان

ت طبیعی منطقه است به طوری که دره بارانی در جنوب و جنوب شرق آبادی واقع شده است و در مجاورت روستا از خصوصیا
روستای ورکانه  های فصلی شده است.گیری رودخانههای فراوان در اطراف روستا موجب شکلشیب عمومی این منطقه و وجود دره

صر به فرد است و کاربرد سنگ به صورت یک مصالح منح به لحاظ کار و استفاده از مصالح بومی و محلی به خصوص مصالح سنگی
 کند.چهره و سیمای روستا خودنمایی میعام و متعارف در 

 
 : روستای ورکانه01تصویر
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 مصالح مورد استفاده در روستای ورکانه :03تصویر

کوچک هستند و  ها نسبتاًایوانها و ها بسیار سرد و تابستانها معتدل است لذا مساحت حیاطاز آنجایی که در این روستا زمستان

ها اغلب رو به جنوب ها و بازشوهای ساختمانگیرد. پنجرههای روزمره در داخل بنا صورت میحدود نیمی از سال اکثر فعالیت

ند. اها با سنگ الشه ساخته شدهگل اجرا شده است. تقریباً تمامی ساختمانها مسطح و با تیر چوبی و کاههستند و بام ساختمان

سانتیمتر و  41تا  01کنند. قطر دیوارها بین باشد و برای پی از مالت آهک استفاده میمالت این ساختمانها گل و یا گل و گچ می

های معابر که از زیر سازند و طاقبا خشت می. دیوار طبقات فوقانی بعضی از ساختمانها را باشدسانتیمتر می 011تا  31پی حدود 

 (0131)جعفری و همکاران، شود.اجرا می شود غالباً به صورت طاق آهنگ است و با خشتساختمانها رد می

 روستای کندوان

نظیرترین معماری های جههان را دارد. روستای تاریخی و کهن صخره ای کندوان با داشتن صد واحد صخره ای مسکونی یکی از کم

« ارشهدداغ»کیلومتری  00بیش ویژه خود می باشد. کندوان در فاصله روستای خاص و متمایز دارای عناصر فرهنگی و معماری کما 

 واقع شده است.« نوور داغ»و قسمت غربی 

خانه های روستایی بسیار جالب توجه آن همگی در ساحل شرقی رودخانه  بنا شده اند و قسمت غربی کندوان را باغات و مزارع، به 

کوهستانی و سردسیر با آب و هوایی مطبوع در تابستان است. در کندوان خانه  صورت تراس پوشانده اند. کندوان روستای ییالقی،

اهالی در درون سنگ های آتشفشانی کنده شده است. ارتفاع این سنگ های مخروطی شکل که با نام کران خوانده می شود بین 

 متر است. 3الی  0متر است و قطر آنها به تفاوت حدود  00تا  01

 
 روستای کندوان :03تصویر

می  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 

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 

کران ها طبیعتًا به صورت متراکم و فشرده تشکیل یافته اند که مانع جریان کوران هوا و  .از نور خورشید می شود گیری بیشتر
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این کران ها پایداری بسیار  اتالف انرژی می شود. در نتیجه روستا دارای بافتی متراکم می باشد که از لحاظ اقلیمی مناسب است.

تابش آفتاب، باد، باران، رطوبت، برف و همچنین زلزله دارد. با توجه به اقلیم این منطقه، خوبی در مقابل عوامل اقلیمی از قبیل 

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 

دگی و مقاومت به آیندگان خاطر نشان شوند که انطباق با طبیعت تا مقابل زمین لرزه های این منطقه مقاوم باشند و با این ایستا

تبادل حرارتی نیز در این کران ها محسوس نمی باشد. قطر دیوار خانه ها به دو یا گاهی  چه حد می تواند منجر به پایداری بنا شود.

انرژی است. در سیر تکوین، دیواره های رسند که خود یک عایق بسیار خوب حرارتی و یک منبع بسیار بزرگ ذخیره سه متر می

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 

زمستان  )توف ها(، سخت بوده و به عنوان عایق عمل می نمایند به همین دلیل در تابستان خنک و در باقیمانده است. این کران ها

 (0131)عامری و حسینی،  .باشندگرم می

 بام ها در اقلیم کوهستانی  -شکل گیری حیاط

خانه ها در روی شیب تند کوه بر روی هم قرار گرفته اند و با ترکیبهی پلکهانی و سهقف ههای  در روستاهای اقلیم سرد و کوهستانی

ده است. ترکیب پوشش گیاهی، صخره و کوه با خانه های به ههم مسطح، نمایی از خطوط افقی با پر و خالی های متنوع به دست دا

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 

ضع طبیعی کوه و همچنهین بهه تفکیک دانه ها از هم به سختی امکان پذیر است. قرار گیری خانه ها روی شیب تند و هماهنگ با و

. وقتی در معهابر داخهل کارگیری مصالح محلی باعث شده اند تا کالبد این روستا هماهنگی خاصی با محیط اطراف خویش پیدا کنند

آنها قدم برمی داریم که اکثراً پشت بام منازل است تشخیص محدوده واحدها واقعاً مشکل و برای غریبه ها شاید غیر ممکهن باشهد. 

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 حج

 شکل می دهد.

درصد  01الی  11این نوع بافت اغلب در روستاهای کوه ایه ای و کوهستانی قابل مشاهده است. شیب زمین در این بافت ها حدوداً 

متر مربع بوده و نظام اسهتقرار فضهاهای مهورد نیهاز روسهتاییان بهه صهورت  021-41دهای مسکونی معموال می باشد. مساحت واح

طبقاتی است. بدین ترتیب که در طبقه اول و دوم فضاهای سکونت انسان مسهتقر مهی گهردد. اغلهب واحهدهای مسهکونی در بافهت 

. سقف طبقه زیرین گردندو غیرقابل دسترسی طبیعی ختم می طرف بسته به پالک های مجاور یا عوارض نامناسب 1یا  2متراکم با 

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.

زندگی اجتماعی توأم با ارتباطات صحیح را نشان می دهد. بر این مورد که بام یک خانه، حیاط خانه باالتر خود می باشد، ایجاد یک 

اساس نظام زندگی اجتماعی در روستا با توجه به بافت خاص و در هم تنیهدگی معمهاری خانهه هها مشهاهده نمهود. در طهی قهرون 

ننهد. ایهن امهر متمادی تا کنون مردم مناطق یاد شده در یک نظام معماری و شهرسازی طبقهاتی بها تفهاهم کامهل، زنهدگی مهی ک

 .دهنده غنای فرهنگ مردم روستا می باشدنشان

 روستای ماسوله

شهرک ماسوله در غربی ترین قسمت گیالن قرار گرفته است. منطقه ای که ماسوله در ان واقع شهده اسهت منطقهه ای کوهسهتانی 

. ماسوله در دامنه کوهی با شیب زیهاد قهرار است. مردم ماسوله مردمی کشاورز نبوده و اغلب آنها به تجارت و دامداری اشتغال دارند

غربی به شهر داده اند. ارتفاع از بلندترین نقطه تا پهایین تهرین  -جنوبی دو شیار نیز شیب شرقی -گرفته است. عالوه بر شیب شمال

مهی  3رن خانهه مهی باشهد. قهدمت آن تقریبهاً بهه قه 111متر می باشد. تعداد خانه ها در این شههر حهدود  011قسمت آن حدود 

 (0130)سلطان زاده و رحیمی،رسد.
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 روستای ماسوله: 21تصویر

 روستای پالنگان
ها بیشتر روستای تاریخی پالنگان به طور اند که از میان آنوستاهی بسیار زیادی در استان کردستان به شیوه پلکانی ساخته شدهر

 .باشدهای مسکن بومی کردستان میمشخص معرف اکثر ویژگی

کیلومتری شهر کامیاران و ابتدای منطقه اورامان در استان کردستان، قرار دارد. این روستا در کنار دره 00پالنگان در روستای 
اکنون در ای قدیمی بوده که همهای پر آب شیخ خاتون و شیخ عمر، قرار دارد. هسته اولیه قلعهزیبای تنگیور و در محل چشمه

های قدیمی آن پابرجاست. آثار به دست آمده از قلعه مانند یک دروازه سنگی بزرگ و هاو پلدهنزدیکی روستا بقایای اتاق ها، آتشک
فشرده  رساند. بافت قدیم روستای پالنگان کامالًهای ساخته شده بر روی رودخانه، قدمت آن را به دوره پیش از اسالم میبقایای پل

 تر است.ی به مراتب مجوفهای جدیدتر آن دارای بافتباشد، در حالی که قسمتمی
کند همچنین قطر زیاد دیوار که از قطر زیاد دیوارها از تبادل حرارتی بین فضای داخلی بنا و محیط بیرونی ساختمان جلوگیری می

شود، کماکان تابد و گرم میکند و در طی روز که آفتاب به آن میمصالح بنایی است خود به عنوان منبع ذخیره حرارت عمل می
شود. در معماری بومی این مناطق تا حد ممکن های روستایی میمای خود را در شب حفظ کرده و باعث تعدیل هوای خانهگر

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 تالش می
نماید چرا که با نگهداری برف بر روی لیم آب و هوای )سرد و کوهستانی( مشکلی ایجاد نمیهای مسطح در این اقنمود. انتخاب بام

بام از آن به عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده 
 (0132)عالیی و باقری، .شودمی

 
 روستای پالنگان: 20تصویر

 گیرینتیجهبحث و 

نتایج نشان می دهد که شکل بام انواع بناهای کارکردی و سکونتگاهی در ایران به طور معمول به سبب تاثیر پدیده های  

تمام اجزای در اقلیم سرد ، جغرافیایی مانند مصالح امکانات محیطی و خصوصیات آب و هوای محیط شکل می گرفته است

ه ایجاد ریز اقلیم مناسب کمک کند. میزان گرمای نفوذ کننده به یک ساختمان به جند ساختمان باید با دقت طراحی شود تا ب

شود و در ساعات کف، سقف دیوارها و غیره نیز بستگی دارد که در اوقات گرم روز از این عناصر به بنا نفوذ کرده و در آن ذخیره می
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توان های مسطح میناحیه از سقف این در .شودلی میتر شدن فضای داخخنک شب این عناصر گرما را پد داده و باعث گرم

چرا که با نگهداری برف بر روی بام از آن به  مزیت دیگری نیز ایجاد می کندهای مسطح در اقلیم سرد انتخاب بام ،استفاده کرد

شود و فاده میعنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است است

دوجداره بودن . لذا همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد، عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد بود

مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در روستاهای مناطق سرد و  .سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز اهمیت است

از ظرفیت و مقاومت حرارتی و موجود در آن اقلیم است. این مصالح باید  های اقلیمی از مصالح بوم آوردسایر حوزه کوهستانی مانند

های این منطقه ترین مصالح به کار رفته در دیوار خانهعمده .خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی آن حفظ نمایند

به  شود.های این مناطق نیز از گل به همراه مصالح دیگر استفاده میخانه ذکر شد در سقف باشد و همانطور کهسنگ و چوب می

اکنون نیز سنگ در در نواحی کوهستانی بوده است. هم دلیل فراوانی و در دسترس بودن، سنگ ماده عمده ساختمانی مورد استفاده

همچنین به دلیل تلفیق مانند روستای ماسوله  روستاهاضی از گیرد، بعمناطق مورد استفاده قرار می بسیاری از روستاهای این

و پاسخگو به شرایط  مدارهای سنگی با محیط پیرامون دارای فضاهای دلنشین و انسانخانهها، ها و باغطها، حیاهنرمندانه خانه

طراحی بام در اقلیم سرد بررسی در این تحقیق سعی گردید تا ویژگی های معماری سنتی ایران در مورد  اقلیمی منطقه هستند.

شود تا بدین طریق به ارتباط معماری گذشتگان در جهت استفاده بهینه از انرژی اشاره شود. در بررسی بناهای بومی استفاده بهینه 

ی از انرژی تجدیدپذیر همچون جریان هوا، نور خورشید و... در ساخت و سازها مد نظر تمام سازندگان بوده است و همچنین سع

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 

نیل به سبک و اسلوب معماری کارآمد حاصل سازد. توجه به این نکته ضروری است که امروز می تواند بهترین نتایج را جهت 

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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 منابع: 

بین المللی عمران  شیهماامیردستمالچی مهسا، اقلبم سرد و معماری مربوط به شهرهای سردسیر مطالعه موردی : شهرتبریز، مجموعه مقاالت 
 .0132معماری و شهرسازی پایدار،دی ماه 

 (روستای ورکانه یمطالعه مورد) جعفری کمالوند مینا، مهرپویا رضا، گودرزی سروش محمد مهدی، تجربه نهفته د ر معماری سرد وکوهستانی 
 .0131همایش ملی معماری عمران مدیریت انرژی، بهمن ماه 

مسجد  یردوم همطالع ) داریپا طیمح هب دنیت رسهدر ج یتنس هایانب ویر رب یمومصالح ب نقش ن،حسی قلنساربا یستاری ، مصطفی جمال
 .0131مرداد  ( اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریری محیط زیست،کان بوجامع 
 یمطالعه مورد) داریپا کردیبا رو یسرد و کوهستان میدر اقل یمصالح سنت یبررس ،حسن یساربانقل یستار ی،جمالی محمود،مصطف یجمال

 .0132 یو توسعه شهر داریمعماری پا  شیمجموعه مقاالت هما ن(،ایمسجد جامع حمام
 قدکی خانه موردی نمونه بررسی با(ایران سردسیری نواحی سنتی ساختمانهای در دوپوسته بازشوهای عملکرد ، بررسیمسعودیی الرما یرسول

کنفراند بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری وفادار به زمینه، تبریز ، مجموعه مقاالت   )تبریز زاده گنجهای خانه و
 . 0131شهریورماه 

 ، (یکوهستان می)نمونه موردی: مساجد اقل اطیدر معماری مساجد فاقد ح مینقش اقل یبررسی صفورا،شهاب، نایمیی صحرا، داوودیی رضا
 .0131ماه  بهشتیارد ، زیتبر، رانیمعماری ا یکانون مل،شهری نیی نو معماری، عمران و توسعه یمل شیمجموعه مقاالت هما

بامها در اقلیم کوهستانی ایران )نمونه موردی : روستای سلطان زاده حسین، رحیمی اتانی زهرا، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حیاط 
 .0130اسالمی، بهمن ماه  -ی ایرانیشهرسازی و معمار یمل شیهما ماسوله(

، 2، شماره 63نی، دوره سلطانزاده، حسن، نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل گیری بام در واحدهای مسکونی، پژوهش های جغرافیای انسا
 .0131تابستان 

 
سرد و خشک  میمعماری در اقل بر دیمصرف انرژی در زمان احداث با تاک نهیبه تیریفناوری ساخت و مد، دیوح  کارزار ریهژ، الیند لو سهیلی

 .0134ملی معماری پایدار،  شیهما نیمجموعه مقاالت اول، رانیا
 .0133شهرسنندج،شمد مجید، خداکرمی مهناز،بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم سرد مطالعه موردی 

صادقی سودجانی رعنا، زندیان جالل، کاظمیان فرهاد، بررسی عوامل پایداری معماری بومی اقلیم سرد و خشک )نمونه موردی: روستای ده 
 .0132چشمه چهار محال و بختیاری(، اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهرسازی ایذه )خشت اول(

ین، آسایش در دل سنگنمونه موردی: روستای کندوان،کانون ملی معماری ایران،همایش ملی معماری عامری حمیدرضا، حسینی اعظم شیر
 .0131عمران وتوسعه شهری، اردیبهشت 

( مجموعه مقاالت پالنگان کردستان ی: روستا ینمونه مورد یی)روستا یبوم یدر معمار یداریپا یشاخص ها یبررس باقری فاطمه، عالیی علی،
 . 0132سم وزیم معماری و شهرسازی و توسعه پایداردی ماه هشتمین 

روستایی محبوبه، شاهماری نگین، بررسی تاثیر اقلیم بر بافت و عناصر معماری مناطق سرد و کوهستانی )نمونه موردی : روستای  ی،عل ییعال
اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری عمران گردشگری انرژی و محیط زیست  مجموعه مقاالت هجیج(

 .3113شهری و روستایی،مرداد ماه 
 0133قبادیان، وحید، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، دانشگاه تهران، 

 0130کسمایی، مرتضی، اقلیم و معماری، اصفهان، نشر خاک، 
سهراب،جاودانی خلیفه ناصر،استفاده از عناصر اقلیمی در ساخت سکونت های مناطق سرد و کوهستانیبا هدف صرفه جویی و بهینه  محمدنیا

 .0130،مجموعه مقاالت سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان،سازی مصرف سوخت
معماری  شیهما، مجموعه مقاالت ماهانی،نمونه موردی شهرایالم،مداحیان سیدمحسن، کاویانی پورکاوه، اسایش در داخل ینا براساس شاخص 

 .0131و توسعه پایدار،
موالنایی صالح الدین، اکبری احسان، یازشناخت راهکارهای اقلیمی جهت تامین شرایط آسایش در منطقه زاگرس ایران با نگاهی ویژه به 

 . 0132 ریپایدار و توسعه شه معماری  شیهما مجموعه مقاالت روستای هجیج،
رستگاریان زینب، حیدری فاطمه، کیانی اکبر، ارزیابی اقلیم و معماری پایدار مناطق سرد)نمونه موردی شهرکالت نادری(، مجموعه مقاالت 

 .0132معماری و شهرسازی و توسعه پایدار دی ماه 
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