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 چکیده:
يكی از عمده ترين راههاي اتالف انرژي در ساختمانها، پنجره ها و دربهاي موجود در ساختمان استت کته دلیت  

درصد از تلفات حرارت جداره در ساختمان بته  اصلی اين امر باال بودن ضريب انتقال حرارت در آنها می باشد. ده

حال اگر بتوانیم اين مقدار را در دربها و بازشوها کتاه  دهتیم، صترفه جتويی  ابت    .پنجره ها مربوط می شود

از آنجايی که پوسته  مالحظه اي در مصرف انرژي داشته و از پرت حرارتی در ساختمان نیز جلوگیري می گردد.

نرژي در ساختمان است، تمرکز بر روي اين بخ  می تواند براي کتاه  مصترف انترژي حرارتی مسئول اتالف ا

موثر باشد. بررسی میزان تاثیر ابعاد نورگذرهاي ساختمان به عنوان يكی از مهمترين عوام  موثر در صرفه جويی 

ا بیشتتر و عبتور مصرف انرژي می باشد؛ باتوجه به اينكه اين ضريب انتقال حرارتی پنجره ها نسبت به جداره هت

 -دادن بخ  اعظمی از تشعشعات خورشیدي، همواره مورد توجه بوده است. بتر آن استت تتا بته روش تیلیلتی

و  و با انتخاب مناسب فاکتورهاي معمتاري تنها با طراحی معماريتوصیفی، انواع پنجره و نورگذر بررسی شود تا 

باالترين درصد هدر رفت انترژي را  ي مسكونی کههمچنین طراحی در جاي مناسب نورگذرها، خصوصاً در معمار

 .کاه  داداز طريق نورگذرها ها را میزان مصرف انرژي ساختماندارا می باشد 

 

 پنجره، ابعاد، انرژي، بهینه سازي کلمات کلیدی:
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Effect of window size, Due to the Taking advantage of solar 

energy and energy saving 
 

Abstract: 

One of the main ways of energy loss in buildings, Windows and doors in buildings High 

coefficient of heat transfer in them. Ten percent of heat loss in the building wall the windows 

are concerned. Now, if we can the value in the doors and openings are cut, substantial savings 

in energy consumption and also prevent heat loss in the building. Since the thermal shell is 

responsible for the waste of energy in buildings, the focus on this sector can, Is effective for 

reducing energy consumption. Evaluation of the impact of building crossing light, as one of 

the most important factors is effective in saving energy; since the heat transfer coefficient of 

windows, more than wall and Passing a large part of solar radiation, has always been an 

important issue. It is a descriptive analytical method, Types of windows and crossing light 

review The only architectural design and With proper selection of architectural elements and 

Also designed in the right place crossing light, Especially in residential architecture Had the 

highest percentage of energy is wasted through crossing light reduced energy consumption 

buildings. 
 

Keywords: 

Window, Dimension, Energy, Optimization 
 

 

 مقدمه:
ی ستاختمان در ساده ترين نگاه و تعريف در مورد پنجره هاي ساختمان می توان گفت، پنجره ها يكی از بخ  هاي اصتل

هستند که وظیفه ي تأمین روشنايی داخ  ساختمان درطول روز، تهويه ي هوا و ديد به بیرون را فراهم می آورنتد. امتا در ايتن 

تعريف هیچ گونه ديد مهندسی لیاظ نشده است، حال آن که جنس و می   رارگیتري پنجتره هتا نقت  مهمتی در بهتره وري 

ها صرفاً وظیفه ي عبور پرتو آفتاب به داخ  ساختمان جهت تتأمین روشتنايی در طتول  پنجره .انرژي ساختمان بر عهده دارند

روز را به عهده ندارند، بلكه همراه اين پرتوي عبوري، انرژي حرارتی خورشید را نیز به داخ  ساختمان وارد می نماينتد. ماتاف 

مییط داخ  و خارج ساختمان هستند. به بیتانی  بر اين که در کنار درهاي خروجی، مستعدترين جزء در راستاي تبادل حرارت

ديگر، بی  ترين اتالف حرارتی از پنجره ها رخ می دهد که در طول تابستان گرما از مییط گرم بیرون به میتیط سترد داخت  

ه وارد می شود و در زمستان عكس اين حالت اتفاق می افتد و گرما از مییط گرم داخ  به مییط سرد خارج منتق  می شود ک

کارخانجات سازنده ي پنجره در کشورهاي اروپايی و آمريكا به ايتن فكتر  1970هر دو نامطلوب است. پس از بیران انرژي سال 

افتادن تا با طراحی نوين و اصولی پنجره و جانمايی صییح آن ها در ساختمان، گامی موثر در کاه  اتالف حرارتی از پنجره ها 

ز می توانند ا داماتی انجام دهند که ساده ترين آنها استفاده از پنجره هاي دو جداره استت. ايتن بردارند. البته صاحبان منازل نی

 (0931، نصراللهی)  .پنجره ها عالوه بر عايق حرارتی، عايق صوتی خوبی نیز هستند

ت تتا در هتر از آنجا که طراحی ا لیمی، در حقیقت طراحی معمارانه ي کالبد و جزئیات يک ساختمان است، پس نیاز است

مرحله از طراحی به نكات تاثیر گذار توجه کرده و در طراحی لیاظ شود. برخی عوام  تاثیر زيادي بتر رفتتار حرارتتی بنتا متی 

گذارند و ضروري است در طراحی معماري مد نظر  رار بگیرند. اين عوام  که کامالً بته هتم ارتبتاط دارنتدعبارت انتد از  جهتت 

نسبت بین سطوح کدر و شفاف بنا )ديوار و شیشه (، مو عیت و اندازه پنجره ها در جهتات مختلتف بنتا، گیري بنا، فرم کلی بنا، 
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نیوه کنترل سطوح شیشه اي در مقاب  تاب  خورشید، نوع مصالح متورد استتفاده در بنتا، عتايق هتاي حرارتتی بته کتار رفتته 

 )همان( یرامون است.طراحی ا لیمی در پی ايجاد هارمونی با طبیعت پ درپوسته خارجی بنا
 

 بیان مسئله:
از آنجايی که پوسته حرارتی مسئول اتالف انرژي در ساختمان است، تمرکز بر روي ايتن بخت  متی توانتد بتراي کتاه  

مصرف انرژي موثر باشد. پنجره ها از اجزاي اصلی پوسته ساختمان هستند که ديد، روشنايی و تهويته طبیعتی را بتراي فاتاي 

نند. با توجه به اينكه پنجره ها مقاومت حرارتی را در میان اجزاي پوسته حرارتی ستاختمان دارنتد، طراحتی داخلی فراهم می ک

 (0931، هدفیآنها تاثیر مهمی بر روي آساي  حرارتی و آساي  بصري و مصرف انرژي ساختمان دارد.)
 

 ضرورت تحقیق:
ادي بر مصرف انرژي دارد و متی تتوان بتا طراحتی طراحی معماري ساختمان ها خصوصاً ساختمان هاي مسكونی تاثیر زي

ساختمان هاي انرژي کارا وضعیت مصرف انرژي را در ساختمان ها بهبود بخشید. از آنجا که بیشترين هدر رفت انرژي از طريق 

 بازشوها صورت می پذيرد درخور توجه ويژه به اين امر می باشد.

 ی می شود ضرورت پرداختن به چنین امري از ابعاد زيرين ناش

 بیران انرژي در جهان 

 آلودگی روزافزون مییط زيست 

 اتمام پذيري انرژيهاي تجديد ناپذير 

 لزوم استفاده از فن آوري جديد به عنوان شرط الزم در جهت در جهت سالم و پويا کردن فااها 

 نادرستت و  اتالف بی  از حد انرژي و مصرف بی رويه در عرصه سكونتگاههاي کشتور بته جهتت ستاخت و ستازهاي

 غیراصولی )پوالدي، مجتهدزاده(

 

 اهمیت تحقیق:
اين وا عیت  اب  توجه، همراه با مسئله حفظ مییط زيست، کاه  آلودگی هواي شهرها و میتدود بتودن منتابن انترژي، 

مصرف بتی  ضرورت استفاده بهینه از منابن و ذخاير کشورمان را بی  از پی  مطرح می کند. کارشناسان انرژي، هزينه ناشی از

رويه و نادرست انرژي در کشور را ساالنه بی  از پنج میلیارد دالر برآورد می کنند که بخ  مسكونی و تجاري مهمترين بخ  

مصرف کننده انرژي کشور در شك  نازل هستند. امروزه با شرايط حاکم بر دنیا و کشور شايسته است از منابن تجديدناپذير و در 

استفاده نموده و به فكر تامین انرژي به روش هاي پايدار و همچنین در صدد پیشگیري از تلف شتدن جايگاه ويژه و خاص خود 

و هدر رفتن انرژي باشیم وجهی که می بايد از طريق ساخت و ساز صییح و اجراي د یق اصول ضوابط تعیین شده تیقق يابتد، 

 (0931فايی و طالقانی، امريكه به نوبه خود وابسته به پژوه  خاصی در اين زمینه است. )ص

 

 اهداف تحقیق:
هدف از نگارش اين مقاله دستیابی به چهارراه چوبی پی  روي مهندسان معمار است که اصول معماري همساز با ا لیم را 

جهت نی  به آساي  حرارتی در ا لیم شهر مشهد را مبناي طراحی خوي   رار دهند. تا کاه  مصرف  اب  توجهی در انترژي 

 ساختمان در اين کالن شهر ايران با توجه به بیران هاي اخیر انرژي فسیلی و آلودگی هاي ناشی از آن داشته باشیم.در حوزه 

 تعريف پنجره و انواع آن .0
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 واژه هايی که براي انواع پنجره به کار رفته .2

 واژه هايی که براي انواع نورگذر به کار رفته .9

 بررسی نق  و کارکردهاي پنجره .1

 انواع پنجره بررسی ويژگی هاي .5
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 سواالت تحقیق:
 استفاده از پنجره در گذشته به چه صورت هايی  و در کجا شك  می گرفته است؟ .0

 چه تفاوتی در کارايی پنجره ها و نورگذرها می باشد؟ .2

 دلی  استفاده از پنجره ارسی عالوه بر ظاهري شكی  در چه چیزهايی می باشد؟  .9

 يا پنجره در کاربري هاي مختلف به يک شك  استفاده می شده؟آ .1

 براي استفاده از پنجره با رويكرد جلوگیري از اتالف انرژي از چه راهكارهايی می توان بهره جست؟ .5

 

 فرضیه تحقیق:
ذخیتره  يكی از جنبه هاي معماري پايدار، صرفه جويی و بهینه سازي مصرف انرژي و کاربرد انرژي هاي پايتدار در جهتت

انرژي هاي تجديدناپذير که از عوام  مهم آن طراحی و ساخت ساختمان به گونه اي که نیاز آن به سوخت فستیلی بته حتدا   

پنجره کته كه يباشد،  به طورمی صرفه جويی در مصرف انرژي بخشی از سیستم ممكن برسد. نسبت پنجره به ديوار در معماري

نور می تواند در انتقال و هدر رفت انرژي سهم به سزايی داشته باشد.)صفايی و طالقتانی،  پوسته شفاف می باشد عالوه بر انتقال

( امروزه در ساختمان ها، انرژي زيادي جهت دستیابی به شرايط مطلوب آساي  و به خصوص رسیدن به دمتاي مناستب 0931

نترژي در بخت  ستاختمان رو بته افتزاي  صرف می شود. آمار و ار ام حاکی از آن است که در ممالک توسعه نیافتته مصترف ا

(. به جهت زيتاد 0933است،به طوري که بی  از يک سوم انرژي در ساختمان هاي مختلف مصرف می شود)حیدري و غفاري، 

بودن سهم مصرف انرژي در ساختمان هاي جديد، ضروري است که به طرق مختلف راهكردهاي کاه  مصرف انرژي به دستت 

وند. در آزماي  ها و تیقیقات چنین آمده است که هر يک درجه تغییر در نیاز بته سیستتم گرمايشتی و آمده و به کار گرفته ش

درصد امكان صرفه جويی در مصرف انرژي را مهیا می سازد. به اين ترتیب مشخص می گررد کته پترداختن  7سرمايشی حدود 

مصرف انرژي و تطبیق دماي هتوا بادمتاي آستاي   به راهكارهاي مناسب در طراحی ها و میاسبات ا لیمی که صرفه جويی در

(. جهت ارتقتاء بهتره وري در طراحتی 0939بدن و روح انسان را میسر می سازد حائز اهمیت بااليی است)مهديزاده و همكاران، 

داد بی بناها همواره اين پرس  مطرح است که میزان انرژي مورد استفاده چقدر بوده و چگونه می توان مصرف انرژي را کاه  

آنكه هزينه سنگینی را هم بر ساکنین اعمال نمود. در اين میان، طراحی منطبق با ا لیم در زمره مهم ترين  راهكارها استت کته 

نقطه اوج اين گونه راهكارها را می توان در ساختمان هاي سنتی ايران يافت که در طی سالیان متوالی و طوالنی، جهت تطبیتق 

 دستاوردهايی ارزشمند دست يافته اند. بیشتر با شرايط آساي  به

 

 روش تحقیق:
تیلیلتی زده و بته  -اي بوده است، دست بته يتک بررستی توصتیفیاين تیقیق بر مبناي روش اسنادي و مطالعه کتابخانه

ي انتواع تعريف پنجره و انواع آن، اسامی انواع پنجره، انواع نورگذر، نق  و کارکردهتاي پنجتره، ويژگتی هتاتوضیح انواع پنجره، 

 را مورد بررسی  رار داده است.پنجره، سیر تیول پنجره 
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 پیشینه تحقیق:
ها در معمتاري هاي جام رنگی به ايتران و ستاخت ارستیاز آنجايی که اطالعات د یق و مستندي در ارتباط با ورود شیشه

هايی چنتد از ايتن دستت رستی نمونتههاست، در اين جا بته برهاي سفرنامهاسالمی در دست نیست و تنها منابن موجود نوشته

 ايم.ها پرداختهسفرنامه

هتاي پنجره»نويستد  ها میها و تزيینات آنشاردن سیاح فرانسوي که در دوره صفوي به ايران آمده است ضمن شرح خانه

استت کته در هتر  هاي خانه اعیان و بزرگان عبارت از درهاي مشتبكیهاي عامه مردم از چوب چنار ساخته شده، اما پنجرهاتاق

هاشتان يتا هتاي پنجرهآيد تعبیه شده است... بته  ابها نق  زيبايی پديد میاش شیشه کوچک رنگینی که از اجتماع آنشبكه

 (.0971شاردن، «)کندها عبور میهاي زيبا دارد و هم نور از آنهاي شفافی که هم نق اندازند يا مشمنشیشه می

هاي ختوش ستاخت ها از تعدادي پنجره نورگیر که با شبكهدر سفرنامه تاورنیه آمده است  آنهاي ارسی همچنین درباره پنجره

کردند و از آن بته هاي رنگین نصب میشود، برخوردار بودند در بخ  باز میان زهوارهاي شبكه، شیشهچوبی و گچی مسدود می

اند)پوپ ديگر خانه که زنان در آن رفت و آمد داشته هايها و بخ کردند، به خصوص در اندرونیجاي شیشه پنجره استفاده می

 (.0937، فیلیس و و اکرمن

هاي رنگی ونیزي اشاره کرده رافائ  دومان)نیمه دوم سده هفدهم(، نیز ضمن شرح تولید و صدور ابريشم گیالن، به شیشه

از جملته آيینته،  -يشتم را بتا کاالهتاي ونیتزيها بود و آنان ابرمعموالً خريد و فروش ابريشم در انیصار ارمنی»نويسد که  و می

 (.0951دومان، «)شدکردند و از اين معامله سود زيادي نصیب آنان میمبادله می -هاي رنگی براي پنجرهعینک و شیشه

اي از آن در ستفرنامه هاي رنگی اشاراتی شده استت کته نمونتهها و شیشههاي مربوط به دوران  اجار به ارسیدر سفرنامه

 دام کارالسرنا است.ما

هاي رنگتین شود ... در انتهاي اين خیابان،  صر شاه وا ن شده ... سر در  صر، کته بتا شیشتهبه خیابانی باز می« دولت»دروازه »

 (.0962مادام کارالسرنا، «)تزئین يافته، درست رو به روي دروازه دولت است

شتت ... پهلتوي آن دا  ترار[ مرمتر] تختت تاالر...  حیاط ته در .رسیدم( تهران  -باالخره به در ورودي  صر )کاخ گلستان»

 )همان(...« هاي بسیار کوچک و ريز داشت هاي بلند که شیشهساختمانی بود با ارسی

هاي التوان هستتند و بته ايتوان درازي در هاي بلنتد کته داراي شیشتهها از طريق پنجرههاي بندر انزلی ... نور اتاقخانه»

 همان(.«)گرددشوند، تامین میباز می سرتاسر ساختمان

 کرده است، چنین است اي که در دوره  اجار در آن زندگی میتوصیف عبداهلل مستوفی از خانه

شتد ... سته دهنته ارستی کته در حاشتیه هتاي بیرونی دو اتاق روبروي هم ... بناي سمت شمال که رو بته  بلته میستوب می»

هاي طرفین هم هر يتک، يتک ده ... تاالر ساختمان سمت شمال ارسی پنج دهنه و باالخانهباالروهاي شیشه خورده الوان کار کر

ها منظم تا شده بود که با  ر تره و بنتد و بستاط بتاال ها پرده کرباسی داشت که تا باالرو ارسیارسی سه دهنه و جلو تمام ارسی

 (0919مستوفی، ...«)کشیده بودند 

هاي رنگی از دوره صفويه از ونیز به ايتران توان نتیجه گرفت، با ورود شیشهآمده است میها با توجه به آن چه در سفرنامه

هاي ها به دالي  مختلف از جمله مسافت زياد در بین راه، هنرمند خوش ذوق و سلیقه مسلمان از شكستهو شكستن اکثر شیشه

برده است و آثاري بدين و کم نظیر خلق کترده استت. هاي ارسی به زيباترين شك  بهره چینی پنجرهکوچک آن در تزئینات گره

 .اندرسیده خود  شكوفايی و اوج به  هاي ارسیبا شروع از دوره صفويه، در دوره  اجار در و پنجره

بر می گردد. جان راسكین و ويلیتام متورس و ريرتارد  03اصلی نهات حفظ مییط زيست و معماري پايدار به  رن ريشه 

 نهات معماري پايدار میسوب میشوند. لتابی از پیشگامان 
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ا لیم معماري داراي دو هدف عمده است که عیارت اند از  فص  زمستان مقاومت در برابر اتالف و خروج حرارت به بیترون 

از ساختمان و جذب هر چه بیشتر حرارت خورشیدي مانند پرتوي خورشیدي که از پنجتره هتاي جنتوبی متی تابتد. در فصت  

گرم( که سرماي  مورد نیاز است، اين اهداف عكس می گردند، يعنی مقاومت در برابر حرارت تاب  خورشیدي تابستان )فصول 

 (.Watson,1993با ايجاد سايه و اتالف هرچه بیشتر حرارت داخ  ساختمان مورد نظر است)

ی بته نگترش و توجته بته در رابطه با موضوع ا لیم معماري مطالعات زيادي صورت گرفته است که هريک از آن ها به نوع

شرايط ا لیمی در ساخت ابنیه و ايجاد ساختمان هاي همساز با ا لیم تاکیتد داشتته انتد. برختی از ايتن تیقیقتات عبارتنتد از  

کسمايی در کتاب ا لیم و معماري، در نواحی ا لیمی مخلف ايران، اصول طراحی ساختمان را در ارتباط با ا لتیم بررستی کترده 

(. میمدي در کتاب آب و هواشناسی کاربدي به بررستی چگتونگی ارتبتاط ا لتیم و معمتاري پرداختته و 0932است )کسمايی، 

بته  0965شك  معماري و بناهاي نواحی مختلف ايران را با توجه به شرايط ا لیمی بیان کرده است. عبدلی و فصییی در ستال 

سكونی پرداخته اند. آن ها شترايط ا لیمتی وربتوط بته شتهر تاثیر ا لیم شهر تهران بر میزان مصرف انرژي در ساختمان هاي م

تهران را بررسی نموده و در نهايت اهداف عمده طراحی ا لیمی در اين شهر را شناسايی کرده اند و راهكارهايی در جهت بهینته 

مقالته اي بته بررستی سازي مصرف انرژي و افزاي  آساي  ساکنین از طريق طراحی ا لیمی ارائه نموده اند. گرجی مهلبانی در 

اصول معماري شهر کاشان با توجه به شرايط ا لیمی می پردازد و در اين راستا از روش تیلی  گیونی بهره متی جويتد )گرجتی 

(. ملک 0933(. طاهباز روش تیلی  آمار هواشناسی براي طراحی معماري همساز با ا لیم ارائه می کند)طاهباز، 0931مهلبانی، 

ا لیم شهر اراک را طبق ديدگاه اولگی و گیونی و ماهانی و اونز بررسی می کنتد و در آختر تتاثیر ا لتیم بتر  حسینی در مقاله اي

 (.0933معماري سنتی و مدرن شهر اراک را بیان می کند)ملک حسینی و ملكی، 

متی تقی طاووسی به ارزيابی شتاخص هتاي آستاي  دمتايی و معمتاري همستاز بتا ا لتیم شتهر روانستر در مقالته ختود 

 (.0933پردازد)طاووسی و عبداللهی، 

در خصوص ا لیم و آب و هواي اين شهر پژوه  هاي مختلفی در حوزه جغرافیا انجام شده است. اسماعیلی در مقالته اي 

به پهنه بندي ا لیمی خراسان رضوي می پردازند که در اين تقسیم بندي شهر مشتهد در دشتت رضتوي بتا آب و هتواي نیمته 

(. داوددي و همكاران در مقاله اي عناصر ا لیمتی شتهر مشتهد رابررستی کترده و 0931اسماعیلی و همكاران، خشک  رار دارد)

ا لیم شهر مشهد را نیمه گرم و خشک عنوان می کنند و در پايان پتی  بینتی بلنتد متدتی بتراي ا لتیم ايتن شتهر ارائته متی 

 (.0933نمايند)داوودي و همكاران، 

 

 پنجره:
دگی تیقیق در خصوص پنجره، عدم تشابه زبتان شتناختی آن در يكايتک زبانهتاي دنیتا استت. در بدون شک نشانه پیچی

می باشد. ارتباط ديرينه زبان ها در اروپا نشتان  vientoو ريشه آن  ventanaو در اسرانیايی  windو ريشه آن  windowانگلیسی 

 )شولتز( می دهد که کلمه باد منشا اصلی مفهوم لغت پنجره در اين زبانهاست.

انديشمندان، معادل هاي پنجره و چشمه در التین را به معناي سوراخ، شكاف، روزنه، مزغ  و راه دسترسی بته کتار بترده 

اند.)همان( اصطالح اسكانديناوي چشمه سقف در اص  به گشودگی در بام گفته می شد که اجازه می داد نور آسمان بته فاتاي 

ا به عینک مجهز شد و پنجره به چشمی مبدل شد که خانه به وسیله آن به مییط پیرامون داخلی اتاق راه يابد. اين چشم بعده

 می نگريست.)همان(

جنبه ديگري که در مورد پنجره با اهمیت به نظر می رسد جلوه بصري آن از بیرون ساختمان است. کما اينكته در برختی 

کته واژه اي   okoبه معنی پنجره، اشاره دارد بته لغتت   oknoت زبانها از جمله زبانهاي اسالو همانند روسی، لهستانی و چک لغ

 است به معنی چشم.
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و در   finestraداللت می کند همانگونه که در ايتالیا يی بته پنجتره   (void)همچنین پنجره بر يک فااي باز خالی مث  

 هم دارد. lightو  openingگفته می شود. که معنی  fenetreفرانسه 

 ,From Language to Language.)و يتتا نافتتذه گفتتته متتی شتتود (shubbak)بتته پنجتتره، شتتابک در زبتتان عربتتی 

http//WWW.Language.com.)  شابک ها منبن اصلی خنک کردن درون خانه در جتده عربستتان هستتند و نتوع عتري  ايتن

وع پنجره به سمت خارج برجستته پنجره ها فااي  اب   بولی براي نشستن در کنار شابک را فراهم می کند و هنگامی که اين ن

 می نامند که فااي وسیعتري براي استراحت و خواب در کنار پنجره فراهم می آورد. (Rowshan) "روشن"می شود آن را 

به هتم رستانی "گفته می شود که پنجره را می توان  thyroگفته می شود و به ديدن  parathyroدر زبان يونانی به پنجره 

 (.From Language to Language, http//WWW.Language.com.)يا به ديده درآوردن، ترجمه کرد "هستديدگان و آنچه که 

 

 معنای واژه پنجره در لغت نامه:

 در لغت نامه اسدي نسخه نخجوانی  پنجره، دريچه اي بود در ديوار که به بیرون نگرند. )لغت نامه دهخدا، ذي  پنجره(

 عانی آورده شده است  در غیاث الغات براي پنجره اين م

آنچه در بعای عمارات مشبک سازند. هرچه مشبک باشد، تنكه آهنی پر سوراخ، خانه چوبین که براي درنتدگان و طیتور 

سازند.)همان( در صیاح الفرس، پنجره، دريچه اي بود مشبک، مشبكی باشد که در سراي ها بر دريچه ها نهند.)همان( پنجتره، 

وارد شدن روشنايی، هوا يا هر دو و ديده شدن فااي بیرون يا درون. )فرهنگ عمیتد، ذيت  پنجتره(  ساختاري است در بنا براي

مث  پنجره= شبكه دار، مشبک، دريچه دار، مغرب .)لغت نامه دهخدا، ذي  پنجره( پنجره الجورد، کنايه از آستمان استت.)برهان 

  اطن در دهخدا(

 

 :واژه هایی که برای انواع پنجره به کار رفته

می گوينتد؛ کته  door windowدر اغلب زبان ها انواع پنجره نام هاي خاص دارند. در زبان انگلیسی، پنجره دو لته  دي را 

در زبان فارستی بته ايتن  (Cyril M,Harris, Dictionary of Architecture)آمده است. French windowو  French doorمعادل 

به پنجره اي گفته می شود که بر میفظه بیرون زده از سقف شتیبدار  dormerنین نوع پنجره، در پنجره گفته می شود. همچ

در پنجره؛ درهاي چوبی دولته اي که تنكه هاي بااليی آن بتاز  (Cyril M,Harris, Dictionary of Architecture )نصب می شود.

 معموالً به اين صورت می ساختند. باشد يا شیشه داشته باشد. پنجره هاي  دي دو لته مشبک. پنجره هاي اتاق ها را

 

 
 نمونه در مشبک چوبی در مهریز، سریزد -1شکل 
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 ماخذ تصویر: خانه های روستایی ایران
 

 در پنجره، درهاي مشبک،)سعید فالح فر، ذي  در و پنجره(  پاچنگ
 

        
 نمونه هایی از پنجره چوبی پاچنگ در اسدیه بیرجند و کاشان. -2شکل 

 مأخذ تصویر باال: خانه های روستایی ایران، پایین: میراث فرهنگی
 

( دريچه خرد،)لغت نامه دهخدا، ذي  0931پنجره اي که تا کف کشیده نمی شود و زير آن دست انداز بسته است.)پیرنیا، 

شبک و سوراخ آهنتی يتا پاچنگ( دريچه، در و پنجره کوچک ، روزنه، نورگیر يا هواک  کوچک.)فالح فر، ذي  دريچه( دريچه م

 چوبی که در ديوار اتاق يا جاي ديگر کار بگذارند.)فرهنگ فارسی عمید، ذي  پنجره(

دريزه، نورگیر و هواک  )از ديوار()سعید فالح فر، ذي  دريزه( سه دري، اتا ی که سه در دارد، پنجره سه تايی، اتتا ی کته 

است،نگارنده(. اتا ی که براي خوابیدن استفاده می شده.)همان، ذيت   سه لنگه در ارسی دارد)منظور پنجره ارسی سه درک بوده

 سه دري(

 

 
 پنجره سه دری خانه انصاری، بم. -3شکل 

 کالبد قدیم -مأخذ تصویر: زندگی جدید
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استت بالگانه، )لغت نامه دهخدا، ذي  پنجره،حاشیه لغت نامه اسدي نسخه نخجوانی(، بالگانه يا بالكانه، دريچه يا پنجره اي 

که از میله هاي فلزي درست کنند)فرهنگ فارسی عمید، ذي  بالكانه(. بالكانه، دري کوچک بود در ديوار که ازو پنهان به بیترون 

 نگرند و بود نیز که مشبک کنند)اسدي، لغت نامه دهخدا، ذي  بالكانه(.

اراي ناو و کشويی است و به بتاال و پتايین ارسی، اروسی، گشاده و باز، پنجره باالرو، پنجره اي که در دو طرف چهار پوب د

 اب  حرکت و بوده و اغلب با آلت سازي و شیشه هاي رنگین تزيین می شود، ارسی پنجره مشبكی است که به جاي گشتتن بتر 

 (0931روي پاشنه گرد، باال می رود و در میفظه اي که روي آن  رار گرفته جاي می گیرد)پیرنیا، 
 

 
 رسی در مالده، سمنان، عمارت ابراهیم خان.نمونه پنجره ا -4شکل 

 مأخذ تصویر: خانه های روستایی ایران.

 

اتا ی که داراي پنجره ارسی باشد)سعید فالح فر، ذي  ارسی(. بعای ارسی را از ريشه اروز و يا اروس پهلتوي، بته معنتاي 

 روشنايی دانسته اند)بهرام فره وشی، نق  در عبدالكريم پیرنیا(

بكن در)فرهنگ دهخدا، ذي  پنجره(، پنجره که در پی  درها نصب کنند و آن را در پنجره گويند)از برهان غلوکن در= غل

 اطن(. پنجره که در پی  درها نصب کنند )فرهنگ رشیدي()آنندراج(. پنجره باشتد کته در پتس درهتا نصتب کننتد )فرهنتگ 

تر دهقانان دارند و در بتا  نیتز کننتد. اگتر از او درنگتري جهانگیري(. دري بود از چوب باريک بافته، چون پنجره مشبک، و بیش

هرچه در با  باشد پديد بود )فرهنگ اسدي(. دري که از چوب و نی سازند و در روستا ها بر درهتاي باغهتا آويزنتد و از پتس آن 

 نگاه کنند )برهان  اطن(

 

 واژه هایی که برای انواع نورگیر به کار رفته:

پنجره اي در باالي در، نورگیر کوچک باالي در، سوراخ)سعید فالح فر، ذي  روزن(. گاه به حفتره  روزن، پنجره، نورگیر، هر

هاي نورگیر ساده و بدون شبكه میافظ و پنجره هاي سقفی برخی از فااها مانند راسته بازارها، آشرزخانه هتا و بتاالي درهتاي 

 فرين(.ورودي خانه ها نیز روزن می گفته اند)فرهنگ دهخدا، ذي  دارآ

روزن اسم آلت و برگرفته از روز و روشنايی است)همان، ذي  روزن(. روزن و يک پنجره کوچک است که معموالً در بتاالي 

در و گاهی در هر دو سوي آن براي گرفتن روشنايی و تامین هواي آزاد براي فااهاي بستته بته کتار متی رفتته استت. گتاه بته 

يا شانه طاق ها تعبیه می شده است. روزن گاهی با چوب و گاه با گچ و سفال ستاخته  سوراخهايی اطالق می شود که در کالله و
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(. در بناهايی که داراي بافت مرکزي و درونگرا بودند و از سقف هشتی يا از نقطته 0931می شده و اغلب ثابت بوده است)پیرنیا، 

رار می دادند)همان(. روزن جنبه تزئینی نیز داشتت و اي ديگر نور کافی براي هشتی تامین نمی شد، در باالي در ورودي روزن  

گاه داراي  وس هاللی و شكسته و گاه ساده و چهارگوش بود و طرح هاي  واره بري با شیشه رنگی در آن به کار می رفتت. واژه 

رستی رايتج بتوده و روزن از روچن پهلوي، به معناي سوراخی که از آن نور و هوا داخ  اتاق می شود، پی  از پنجره در زبتان فا

احتماالً به دريچه هاي غیر مشبک گفته می شده و در دوره هاي بعد انواع خاصی از پنجره ها را به اين نام خوانتده اند)سوستن 

فرنگی، ذي  پنجره(. روزنه، سوراخ، سوراخ کوچک، پنجره کوچک براي ديدن نور آفتاب، گاهی به جاي روزن و به معناي پنجتره 

سعید فالح فر، ذي  روزنه(. هورنو روزن میانی گنبد است که به آسمان باز می شتود. در نزديكتی هتاي تیتزه استعمال می شود)

گنبد امكان اجراي آن به صورت بقیه  سمت ها میسر نیست، لذا سوراخ را پر نمی کنند. در پوش  بازارها اکثراً ستوراخ هورنتو 

 (.0931، باز است تا عم  روشنايی و تهويه صورت پذيرد)پیرنیا

 

 
 نمونه هورنو در خانه طباطبایی، کاشان. -5شکل 

 مأخذ تصویر: آرشیو نگارنده

 

 خورشیدي؛ پنجره ثابت نیم دايره باالي در پنجره است که معموالً با گره چینی ساخته می شود.

بازارهتا و ستاير بناهتاي  روشندان به معناي روزن است)فرهنگ دهخدا، ذي  گلجام( و اسم آلت روشنايی است. در بناهايی مث 

عمومی که تعبیه پنجره در ديوارها ممكن نیست، معماران در  سمت خورشیدي کاربندي روزن هايی ايجاد کرده اند کته عبتور 

 نور مناسب و تهويه را به بهترين شك  میسر می ساخته است، اين روزن ها در اصطالح روشندان نامیده می شود.

يک کاله فرنگی بوده و عمود بر  سمت خورشیدي کاربندي ساخته می شتود و برختی از آن روشندان ها معموالً به شك  

 ها داراي شیشه اند. برخی از روشندان ها داراي پالن مدور و برخی چند ضلعی می باشند.

 

 
 نمونه روشندان در عمارت هشت بهشت اصفهان. -6شکل 

 مأخذ تصویر: دانشنامه رشد
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ن است که ريشه در واژه شیشه جامی دارد. در کالله گنبدها و کلمبته هتا، در گرمابته هتا و غالمخانته جامخانه يكی از انواع روز

رباط ها و رسته ها در بازارها، روزن هايی هست که با چند حلقه سفالین به گونه  به يا کره برجسته درآمده اند. اين حلقته هتا 

مانند ته غرابه در میان حلقه ها کار گذارده شده و در تابستان يتک  در کنار هم چیده شده، در زمستان جام هاي گرد شیشه اي

يا همه آن ها را بر می داشتند. گذاشتن و برداشتن اين تكه هاي شیشه اي بسیار ارزان و آسان است. کره يا  ره در آتشكده هتا 

نیز مورد استفاده  ترار متی گرفتته  و کوشک هاي ساختمان هاي پارتی در چهارگوشه گنبدها و می  تقاطن رواق ها و راهرو ها

است.  به گاهی به صورتیكرارچه از سنگ مرمر يا شیرسنگ)سنگی مانند سنگ پلور، ولی کمی تیتره تتر و تتارتر( ستاخته متی 

 (.0931شدند)پیرنیا، 

ه گرماي به دلی   ابیلت انعطاف، جامخانه در بناي حمام ها در طول زمان شك  خود را حفظ کرده است. در زمان هايی ک

حمام غیر  اب  تیم  می شود، با برداشتن يک يا چند عدد از اين شیشه ها می توان دماي هوا را به شك  مطلوب حفظ نمتود. 

فخر و مدين، شبكه اي سفالی يا کاشی که بر بارو و حصار باغها و بناهتاي عمتومی نصتب متی کننتد، ديتوار باغهتاي دو ستري 

 (0931پیرامون نق  جهان چنین بوده است)پیرنیا، چهاربا  اصفهان و ايوان بازارهاي 

فخر در فارسی به معناي گ  پخته است، در عربی نیز گ  پخته فخوري و سازنده آن فخار نام دارد. مدين نیتز بته معنتاي 

ن مادگی و سوراخ و فرورفتگی است. فخر و مدين به چیزي گفته می شود که با گ  پخته و سفال يا کاشی ستاخته شتده و روز

 (.579، پاور ی 0931هاي کوچكی در میان آن در می آيد)پیرنیا، 

 

 
 نمونه فخر و مدین در مسجد حکیم، اصفهان. -7شکل 

 مأخذ تصویر: ماهرالنقش، معماری مسجد حکیم
 

 گلجام، روزن باالي پنجره است که معموالً داراي شیشه هاي رنگی به رنگهاي زرد لیمويی و آبی بوده  کته ايتن شیشته را

گلجام را آينه جامی نیز متی  "اغلب از غرابه هاي شكسته به دست می آورند. اين لغت از ريشه شیشه جامی مشتق شده است. 

 )لغت نامه دهخدا، ذي  گلجام("گويند.
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 نمونه هایی از گلجام و خورشیدی چوبی در خانه عامری ها، کاشان. -8شکل 

 های کاشانمأخذ تصویر: میراث فرهنگی، لوح فشرده خانه 

 

دارآفرين، به اتا ک ها و باجه هاي چوبینی می گفتند که ديوار مشبک داشته و اغلب در پیشخان دکان ها و باالخانه هتا و 

 (.0931خیشخان ها جاي داشته است)میمدکريم پیرنیا، 

 دارآفرين، پنجره هايی با صفیه مشبک چوبی)سوسن فرهنگی، ذي  پنجره(

کاشی که بر روزن ها در بنا نصب می کنند، زره يا ضريح يا نرده فتوالدي و يتا چتوبی مر تد  شباک، نوعی شبكه سفالی يا

 (.0931هاي مطهر)پیرنیا، 

هواي متغیر ايران، آفتاب تند و روشن، باد و باران، توفان و گردباد و عقايتد ختاص ملتی و متذهبی ايجتاب متی کترد کته 

ده اي براي حفاظت درون بنا داشتته باشتد. در گذشتته درون ستاختمان بتا ساختمان افزون بر در و پنجره و روزن، شباک يا پر

روزن ها و پنجره هاي چوبی يا گچی و پرده میفوظ می شد و بیرون آن ها با شبكه هاي سفالی يا کاشی بته نتام پوشتانده متی 

 (.0931شد)پیرنیا، 

فته و نور ضعیف تري از البه الي آن عبور می شباک در بناهاي عمومی کاربرد بیشتري دارد. اين شبكه ها شدت نور را گر

کند. انیراف پرتوهاي نور در اثر برخورد با کنارهاي شبكه سبب پخ  نور شده و به يكنتواختی روشتنايی کمتک متی کنتد. در 

مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد حكیم در اصفهان، شباک هاي زيبايی از سفال لعابدار با طرح استلیمی وجتود دارد کته هماننتد 

 ساير جزئیات اين آثار معماري زيباست.
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 نمونه شباک های سفالی لعاب دار، مسجد حکیم، اصفهان. -9شکل 

 مأخذ تصویر: ماهر النقش، معماری مسجد حکیم

 

 نقش و کارکردهای پنجره:
جتاوز نكنتد؛ مصطلح شدن واژه پنجره به صورت امروزي در زبان فارسی، عمر کوتاهی دارد و شايد از يكصد و پنجاه سال ت

ريشه اين واژه نیز از پنجارا در سانكريت به معناي  فس گرفته شده است. بنابراين جاي تعجب ندارد که چترا در زبتان فارستی 

ارتباطی بین کارکرد امروزي آن يعنی تامین نور و هوا، تامین ديد و ... و نام پنجره وجود ندارد. چون واژه هتاي ارستی، دريچته، 

پنجره به کار می رفته است. واژه ارسی از زبان پهلوي به معناي روشنايی آمده است. و آنچه براي نور گترفتن پاچنگ و در براي 

به کار می رفته، روزن بوده است. و روزن از روچن در زبان پهلوي به معناي نور روز گرفته شده کته معنتا و کتارکرد آن بتا هتم 

از شیشه و يا کاغذ در پنجره معمول نبوده، واژه پنجره، بیشتتر بته ستاختاري مرتبط هستند. در گذشته دورتر که هنوز استفاده 

مشبک و ثابت گفته می شده که در صورت نیاز به عنوان حفاظ، بر گشودگی ها و روزن ها در بنتا نصتب متی گردنتد؛ کته هتم 

ن را فراهم متی نمتوده و ستاختار آن حفاظ بوده و حجاب و هم نور و هوا را از میان خود عبور می داده و هم امكان ديد به بیرو

 مانن ديده شدن می شده و معموالً نیازي به باز شدن نداشته است.

در بعای مناطق براي کنترل هوا، در يا دريچه اي کامالً تخته پوش در پس پنجره مشبک کار می گذاشتتند. )بته معنتی 

بازشو هاي رو به معبتر و در اشتگوب خانته در بستیاري از واژه غلبكن، توجه شود(. از اين نوع همنشینی در و پنجره مشبک در 

بافت هاي مسكونی برون گرا و روستاها مانند ماسوله و ابیانه مرسوم بوده است و در بعای منتاطق ستاحلی جنتوب ايتران يتک 

ريت، پنجره مشبک کفايت می کرده است. از اين لیاظ روشن می شود که کارکردهتاي آن بتا معنتی ريشته آن در زبتان ستانك

 پنجارا به معنی  فس هماهنگی داشته است.
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بعای از اين نوع پنجره ها يا مشبک ها را متناسب می  به کارگیري و در هماهنگی با ستاختار بنتا، بتا مصتالح مختلفتی 

چون چوب، سفال، سفال لعاب دار، سنگ، آجر، گچ، و با طرح هاي هندسی بسیار زيباي گره چینی می ساختند که متناسب بتا 

ی  کاربرد، نامهاي خاصی داشته اند. شبكه هاي سفالی و يا سفال لعاب دار که در ديوار با  و يا بناهاي عمتومی بته کتار متی م

رفته، فخر مدين نامیده شده که در ديوار باغهاي مجاور چهاربا  اصفهان ديده می شود. شبكه هاي آجري و سفال لعتاب دار يتا 

شباک نامیده می شده است. شباک واژه اي فارسی است و شتايد بتتوان گفتت کته معتادل  چوبی که در روزن ها بكار می رفته،

پنجارا در زبان سانسكريت است که به  فس ترجمه شده است. معموالً در روزن هاي بناهاي عمومی و مهم چون مسجد، شتبكه 

به کار رفته در ايوان غربی مسجد حكیم و هاي آجري گ  نو و يا سفال لعاب دار به کار می رفته است. مانند شباک هاي زيباي 

در سا ه گنبد مسجد شیخ لطف تاه در اصفهان که طرح اسلیمی دارند. و در روزن هاي خانته هتا شتبكه هتاي چتوبی و گتاهی 

آجري به کار می رفته است و باالخره شبكه گچی که با شیشه هاي رنگی تزئین می شده و در روزن هاي بتاالي پنجتره هتا در 

ه کار می رفته، گلجام نامیده می شده است. در حال حاضر، حفاظ هاي مشبک آهنی جايگزين مشبک هاي زيباي سنتی خانه ب

شده اند. در دوران جديد و تا همین اواخر، انواع مشبک ها با مصالح بتن و يا سفال لعابدار و يا چوب، عالوه بر حفاظ هاي فلتزي 

ه واژه پنجره به تنهايی در اين وارد معمول نیست. و به آن هتا پنجتره مشتبک گفتته متی در بناها کاربرد داشته اند؛ اما متاسفان

 شود.

 

 ویژگی های انواع پنجره:
 در خانه هاي ايرانی، پنجره ها با نامهاي خاص نامیده می شوند  ارسی، در يا پنجره، پاچنگ، دريچه، روزن.

 هايی گفته می شوند که پنجره هايی از نوع در پنجره دارنتد. واژه هاي ترکیبی مث  سه دري، پنج دري، هفت دري، به اتا

در اين موارد، واژه در، گاهی هم براي پنجره اتاق به کار می رود و هم براي در ورودي اتاق. معموالً ساختار کلی هر دو نیز يكتی 

می شتود معمتول تترين ستاختار است. همچنین واژه ترکیبی اتاق ارسی هم مصطلح است، که به اتاق داراي پنجره ارسی گفته 

همتاي پنجره هاي آشناي امروزي، که بتوان آن را باز و بسته کرد و از آن بیرون را ديد به نام در پنجره، يا پنجره  دي و پنجره 

پاچنگ و پنجره ارسی است که براي اتاق هاي خانه به کار می روند و نوع در پنجره و پاچنگ براي حجره هاي طلبه ها هتم در 

 ناهايی چون مدرسه به کار می روند.ب

در پنجره ها، دري دولته چوبی هستند که به جهت شباهت ساختار آن با در ورودي اتاق، و يا ترکیب کارکرد آن با در، به 

گفته می شود. و معموالً تعدادي از تنكه هاي آن باز است و يا با شیشه پوشیده می شتود. در متواردي  "درپنجره"و يا  "در"آن 

در پنجره را کامالً پوشیده می سازند، از آن جمله پنجره هاي  ديمی تر اشتكوب خانته در ماستوله و يتا ابیانته و در بستیاري از 

روستاهاي کوهرايه هاي است که از يک در دو لته چوبی  دي و بدون شفافیت که چشمه هاي آن با تنكه هاي چتوبی پوشتیده 

هنی است که میان دو پاسار يا دو آلت در درهتا و پنجتره هتا بته کتار برنتد()لغت نامته شده، )تنكه، در اصطالح نجاران، تخته پ

کامالً مفهوم بوده است.  -دري که پنجره دارد –دهخدا، ذي  تنگه(. به چشمه ها يا تنكه هاي باز، پنجره هم می گفتند در وا ن 

 "زه صتاحب نظرانتی چتون استتاد پیرنیتا بته آن در همان ساختار، به جاي تنكه شیشه نصب کردنتد. ناگفتته نمانتد کته امترو

هم گفته اند. اين نوع پنجره معمول ترين پنجره در خانه هاي ايرانی استت. مشتابه ايتن نتوع پنجتره در بستیاري از  "دروپنجره

نجتره فرهنگ هاي ديگر شر ی و غربی و اروپا نیز در خانه ها به کار می رفته که به آن پنجره عمودي نیتز گفتته شتده استت. پ

هاي پاچنگ که پنجره اي دو لته و کوتاه هستند، معموالً به صورت ترکیبی با يک در پنجره به کار می روند، و ترکیبی متقتارن 

می سازند. نمونه اين نوع پنجره در بسیاري خانه هاي روستايی از جمله خانه جعفري در منظريه بیرجند و خانته مهتدي ختان 

 ه بیرجند ديده می شود. رفیعی و خانه مسینانی در اسدي
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( از 7میزان نور رسانی پنجره در نزديكی سقف چند برابر بیشتر از نوررسانی آن در نزديكی زمین است. )فون متايس، ص 

اين رو، اگر نیازي به تامین ديد و پیوستگی فااي داخ  و خارج نبود، با صترفه تترين پنجتره هتا در نزديكتی ستقف  ترار متی 

سیاري از معماران کوشیده اند تا با تعبیه نورگیرهايی در باالي پنجره هاي تامین کننده ديتد ايتن دو را از گرفتند. در گذشته، ب

هم جدا کنند. هنوز هم رايج ترين پنجره سنتی، که در ديوارهاي باربر تعبیه می شوند، پنجره عمودي است که هتر سته کتار را 

 ن انجام می دهد.در  الب يک عنصر معماري، با حدا   نع  درگاه ممك

 

 نتیجه گیری:
واژه پنجره، امروزه معموالً به ساختاري گفته می شود که داراي  اب بندي هايی از چوب يا فلز يا مواد آلی و يتا مصتالیی 

ديگر بوده و در میان  اب بندي ها مصالح شفافی چون شیشه  رار می گیرد و بیشتر در ديوار خارجی و کمتر در ديوار میانی در 

ا نصب می گردد و تمام يا  سمت هايی از آن باز می شود و در مواردي تماماً ثابت  است. اگر ساختار مشابهی در سقف نصتب بن

شود به آن نورگیر سقفی يا پنجره سقفی گفته می شود و اگر ساختار مشابهی تمام نماي ساختمان را تشكی  دهد، به آن نماي 

نجره مفهومی ندارد. لذا اين مقاله سعی بتر گشتودن بتاب تتأثیر طراحتی پنجتره در شیشه اي گفته می شود و در اين صورت پ

سازي مصرف انرژي دارد و اهمیت آنچه را که تاکنون ناديده گرفته شده است را تنها با اشتاراتی معماري و بازخورد آن در بهینه

وا ف نیستند، گوشزد نموده است. از سوي ديگتر  مختصر از يک سو، به طراحان و معمارانی که به تأثیر نق  خود در اين راستا

گتردد، بته ستادگی مطترح سرماي ، استفاده نورطبیعی و ديد در ستاختمان بتر متی توجه به عواملی که مستقیماً به گرماي ،

وع گرديده است. در صورت اعمال نكات مطرح شده  در طراحی و بهره گیري از پنجره يا نورگذر مناسب با توجته بته میتزان تنت

نورگذرها، همانطورکه معماران پیشین در بناها بهره می گرفته اند، اکنون نیز توسط طراحان و معماران و ساکنین ستاختمانهاي 

توان استفاده کرد و از ستويی ضتمن کتاه  آلتودگی ناشتی از مصترف انرژيهتايی کته از مسكونی و غیرمسكونی، به راحتی می

 مند شد.هاي طبیعی نیز بهرهناپذير انرژين از منابن پايانگردد، می تواسوختهاي فسیلی تأمین می
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