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 چكیده
 ریتحت تأثاد زندگی انسان، معماری نیز به سهم خود با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ظهور آن در همه ابع

 هایهای فسیلی و توجه جامعه جهانی به استفاده از انرژیاست. از سوی دیگر با کاهش منابع سوخت قرارگرفته

های اخیر شاهد توسعه معماری هوشمند و پاسخگو به های فسیلی، در سالجویی در مصرف سوختپاک و صرفه

در مرز فضا و روبرو بودن با عوامل جوی  قرار گرفتنی واسطهایم. پوست ساختمان بهجهان بوده محیط در سراسر

هوشمند زیاد طراحی و اجرای پوسته،  هزینه لیبه دلعالوه، نقش مهمی در کاهش یا افزایش مصرف انرژی دارد. به

 بران نماید. در این میان تئوری مبتنیکاهش مصرف انرژی در ساختمان این هزینه را ج از طریق تواندمیآن  بودن

توانند رفتارهای ها میداشته باشد. مجموعه عامل یمؤثرنقش  تواندمیعامل در راستای کمک به این هدف  بر

فعال و  پذیری، واکنشخودکار بودنهایی همچون ها با ویژگیعامل بیاورند. به وجودتعاملی هماهنگ یا تعاونی را 

 مؤثر طوربه تواندمیسیستم ترتیب اینو به کنندمی تعامالت غیرخطی و پیچیده را فراهم دنمدل کرامکان  بودن

 یابد.  هایش دستبه هدف

 

 عامل بر معماری هوشمند، کاهش مصرف انرژی، پوسته هوشمند، تئوری مبتنیواژگان كلیدي: 

 

 

 مقدمه -7
رق میانه و اروپا که الگوهای اقلیمی امکان ارتباط آزاد بین بیرون خصوص در شکلی معماری پاسخگو در سراسر جهان بهطوربه

العمل مثبت و سریع تعریف شود. طراحی پاسخگو عکس عنوانبه تواندمیآورد استفاده شده است. کلمه پاسخگو و درون را فراهم می

شناسانه است. این اهداف شامل یحرکات کاربردی، پاسخگویی به محیط و اهداف زیبای پوشش دادنیک زمینه گسترده برای 

 های معماری پاسخگوتر است. مزیتبخشسودمندترساختن ساختمان، کارآیی بهتر انرژی و توزیع بهتر آن، زیبایی بیشتر و لذت

ه و های پیشرفتترشدن عمر ساختمان توسط سازگارشدن و انطباق بیشتر با کاربران باشد. فناوریشامل طوالنی تواندمیهمچنین 

فرد ربهای منحصوری بهینه ساختمان و تجربههای ساختمانی پاسخگو تولید کرده است، و از این طریق به بهرهمتریال جدید پوشش

باشد، که میان های پدیدارشناسانه متفاوتی داشتهیافته است. این عوامل معماری را قادر خواهدکرد که جنبه برای کاربران دست

 (Gunderson 2015:1)کند. د میمردم و مکان ارتباط ایجا

ی فعال اهی مدیریت ساختمان، ارائه یک ساختمان با سیستمهای ساده یا پیچیدهالگوی متعارف مربوط به استفاده از سیستم

ها کند. اینهایی است که امکان فعالیت توسط موتور را برای آنچه ما ممکن است عملکردهای اساسی بنامیم فراهم میو کنترل

 کردنهای معمولی مربوط به امنیت و فعالهای مهم و سودمند تکامل مدیریت و کنترل خدمات ساختمان هستند. سیستمجنبه

است. مطالعه پوسته هوشمند، که بخشی از یک برنامه گسترده ساختمان هوشمند است، مربوط به  خودکار و یا از راه دور لوازم

شود، و شامل یک اوقات و نه همیشه این موضوع مربوط به عملکرد محیطی کل ساختمان میعملکرد پاسخگوی آن است، گاهی

هوش طبیعی پوست انسان و علم هوش مصنوعی دیده  مقایسه بسیار نزدیک با ایده بیولوژیکی هوش و پاسخگویی، مانند آنچه در

 (Wigginton and Harris 2013:3)شود است.می
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 ها یا رفتار را در طول زمان در پاسخ بهپذیر و مکرر عملکرد، ویژگیییر برگشتهوا توانایی تغپذیر با آب ویک پوسته انطباق

تغییر عملکرد مورد نیاز و شرایط مرزی متغیر دارد. با انجام این کار، پوسته ساختمان به طور موثر به دنبال بهبود کلی عملکرد 

 (Loonen 2010:7)ل قبول است. ساختمان در مصرف انرژی اولیه با حفظ شرایط آسایش حرارتی و بصری قاب

ا ای رهای فسیلی از معضالت بسیار مهمی است که مشکالت عدیدهدر دنیای پیشرفته امروز، مسئله انرژی و کاهش سوخت

کنند، استفاده ا میها در مصرف سوخت و هدررفتن انرژی ایفانکاری که ساختمان قابل کند. با توجه به نقش اساسی و غیرایجاد می

ای است که در های پایا از مباحث عمدههای غیرقابل بازگشت و نیز ذخیره انرژیهای جدید جهت کاهش مصرف انرژیاز تکنولوژی

ه های مختلف و متنوع بشود. پیشرفت سریع و فراگیرشدن فناوری اطالعات و ارتباطات، سبب ایجاد زمینهمعماری پایدار مطرح می

 هایی است کهآن در تمامی ابعاد زندگی انسان شده است. یکی از مزایای رشد سریع فناوری اطالعات توسعه سیستمکارگیری 

کرده و تخمین بزنند و سپس در مقابل آن واکنش نشان دهند. پیشرفت در زمینه تغییر شیوه گیریتوانند تغییرات را اندازهمی

هایی گیری در زمینه طراحی ساختمانفیزیکی شود. در نتیجه شاهد رشد چشم زیستباعث بهبود شرایط محیط تواندمیطراحی 

ث های ارتباطی باعها تلفیق فناوری اطالعات و سیستمشود. در این ساختمانها با عنوان ساختمان هوشمند یاد میهستیم که از آن

  (5:1931 سیقراو واصل  ی)ساعتچشود.ع انرژی میخصوص در مصرف منابها بهجویی در هزینهایجاد آسایش و امنیت بیشتر و صرفه

دلیل تاثیر آن بر هزینه خدمات ساختمان ممکن ساختمان باشد، و بهدرصد کل بودجه  04تا  15بین  تواندمینمای ساختمان 

درصد بیشتر از  04تا  94 تواندمیهای پیچیده، خدمات مکانیکی و الکتریکی درصد افزایش دهد. در ساختمان 04است هزینه را تا 

های اساسی یک ساختمان اداری با نهدرصد از هزی 95تا  94دهد که بین میبودجه کلی ساختمان را تشکیل دهد. تحقیقات نشان

شود. این خدمات به درصد نیز به خدمات محیطی اختصاص داده می 15تا  19به خدمات ساختمان است و  کیفیت باال مربوط

داری، جایگزینی های طول عمر ساختمان، شامل تعمیر و نگهنهایت هزینه شود. درکنترل دمای داخلی و تهویه محیطی تقسیم می

 (Wigginton and Harris 2013:3)شود.ها اضافه میهای انرژی  به این هزینههزینهو 

کنترل، بیش از حد ده و قابلی خود سازمانیک شیشه»گوید: که می در حالی 1390پرداز و مورخ، رینر بانهام، در سال نظریه

آوری شود که فنهای واقعی انرژی به حساب آیند، اثبات میکند که اگر هزینهگیری می، نتیجه«انتظار، کوچک شمرده شده است

های ی پوستهشده در حیطه ای ایجادهبینی وی چندان هم اشتباه نبود چرا که کل توسعهجدید از نظر اقتصادی عملی است. پیش

 گذاری بر مواد هوشمنداند. در واقع بیشترین سهم سرمایههای هوشمند براساس بهبود مصرف انرژی شکل گرفتههوشمند و پنجره

دین د و بی ظاهری یک ساختمان هستنها عناصر مشخصهها و پوستهدر ساختمان بر این دو سامانه تمرکز دارند. عالوه بر این پنجره

 (159:1934 ,ادینگتون و اسکودک)باشند.ترتیب عمال مهمترین موضوع مورد توجه معماران می

 

 پیشینه پژوهش -2

است که با مفهوم خانه هوشمند  ، صنعت اتوماسیون خانگی انقالبی را در محیط زندگی ما ایجاد کرده1304ی از اواسط دهه

ه هایی است کیی و غیره با ریزپزدازندهها، لوازم روشناکردن لوازم خانگی، ترموستاتانداز این صنعت مجهزماست. چششده شناخته

ی کامپیوتری هاترتیب هوشمندانه رفتار کنند. با وجود سابقه طوالنی خانهایندهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بهها اجازه میبه آن

کی از کند. یساکنان تحمیل می های زیادی را بهگاه محبوبیت چندانی نداشته است زیرا هزینهها هیچو اتوماسیون خانگی، این خانه

رها و گهای اخیر با استفاده از حسریزی برای عملکرد مناسب سیستم است. رویکرد جایگزین در سالی برنامهها، هزینهاین هزینه

 عه ـهای ساکنان را توستهـی سبک زندگی و خواسدهـ، توسط مشاه"ریزیهـخودبرنام"العات توانایی ـفناوری اط

 (Mozer 1998:110)است.داده

نقل عمودی، و افزایش سطح واند، که تاحدودی مدیون کنترل آسایش مصنوعی و حملتر شدهتر و پیچیدهها بزرگساختمان

توانند به کارکرد یک ساختمان کمک کنند و وظایفی را که قبال وقت تعداد زیادی انسان را پیشرفت تکنیکی است. کامپیوترها می

ن زمینه هایی در ایداری مثالریزی تعمیر و نگه، روشنایی اتوماتیک، سیستم ثبت خطا و برنامهگرفتند در چند ثانیه انجام دهندمی

توجهی بر به نظارت قابل "هوشمند"های یابد. فناوریحاضر این موضوع به حوزه خودتشخیصی گسترش میهستند. در حال

هستند.  "مواد هوشمند"المللی های بینضوع اصلی کنفرانسهایی مومانیتورینگ تنش در ساختار هواپیما منجر شد. چنین تکنولوژی

های آسانی در رجوع به بسیاری از ویژگیطور منظم، و گزارش آن به مالکان و ساکنان خود بهتوانایی ساختمان برای بررسی خود به
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های غیرمعمول که احتمال تنشخصوص در مناطقی ها ممکن است، و این یکی از موضوعات مورد توجه برای ساختمان هوشمند بهآن

 (Wigginton and Harris 2013:34)خیز، است.وجود دارد، مانند مناطق لرزه
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ای در علوم اجتماعی در سازی و پدیده( یک رویکرد در حال ظهور با فرآیند پیچیده مدلABM) سازی مبتنی برعاملمدل

 سازی مبتنی بر فرد(، یا مدلABSسازی مبتنی برعامل )(، شبیهMASدعامله )های اخیر است. همچنین به عنوان سیستم چنسال

(IBMشناخته می )1های سلولیماشین"های یافت، زمانی که اولین نمونه 1304توان در اوایل دهه شود. منشاء آن را می" ،

ها سازی کامپیوتری عاملشبیه .راع شدروشن، اخت-های خاموشی سوئیچوسیلههایشان بهها با همسایهسازی تعامل شبکهشبیه

این امکان را فراهم کرد  او متحول شد، و ازاین رو 2Boidهای ( با معرفی ادراک فردی، هوش و رفتار با عامل1391) توسط رینولدز

بود که الگوی  1334رغم تاریخ طوالنی آن، تنها در سازی شود. علیدهنده شبیهکه الگوها بر مبنای گروه بزرگی از واحدهای تشکیل

سازی عملی به کار گرفته شد و کاربرد آن سازی عامل از هر دو جنبه مفهومی و محاسباتی کامل شد و به عنوان یک ابزار شبیهمدل

ای در مطالعات در این به طور گسترده ABMدر علوم اجتماعی و به اصطالح تجزیه و تحلیل شهری پدیدار شد. در دو دهه گذشته، 

زمانی بود که من مغرورانه معتقد بودم که من تمام مقاالت کلیدی در "گفته است:  Wooldridgeتفاده شده است. چنانکه حوزه اس

ها و مسائل تحقیقاتی اصلی دارم. خوب، اگر که تا به ام، و دانش کاری پایه از تمام تکنیکعامله را خواندههای چندزمینه سیستم

، و برای نزدیک به دو دهه اینطور نیست: زمان طوالنی گذشته است از زمانی که یک فرد حال درست بود، قطعا همیشه نیست

 (L. Chen 2012:167) "های چندعامله داشته باشد.توانست یک درک عمیق از تمام حوزه تحقیقاتی سیستممی

 

 تعاریف ساختمان هوشمند -9
های هوشمند ارائه شده است. همچنین های مختلف تخصصی در جهان، تعاریف و تعبیرهای متفاوتی برای ساختماناز نظر گروه

یت و گستردگی حوزه عمل شهرهای هوشمند و مجامع مرتبط بسیاری در این خصوص وجود دارند که هر کدام با توجه به نوع فعال

در تورنتو تصریح کرد: یک  1395المللی معماری در سال نمایند. سمپوزیوم بینخود، تعاریف خاصی در این خصوص ارائه می

ای است از ابداعات )خواه این ابداعات تکنولوژیک باشد یا خیر( به همراه مدیریتی بدون نقص که در این ساختمان هوشمند آمیزه

ا داشتن این دو ویژگی سرمایه صرف شده تا حد زیادی بازگردد. این تعریف عالوه بر لزوم وجود ابداع و نوآوری و استفاده راستا و ب

ه هایی ساختهای هوشمند، این است که ساختمانکند که یکی از اهداف ساخت ساختماناز تکنولوژی این موضوع را نیز یادآوری می

                                                           

1- Cellular automata 

2- Boids agents 

http://www.courses.edx.org/
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ها صرف شده است برگردانند که این سرمایه مسائل مختلفی را از جمله ساز آنورا که در ساختای شوند که هر چه بیشتر سرمایه

 (5:1931, قراویس و اصل ساعتچی)گیرد. انرژی را در بر می

 

 :گروه ساختمان هوشمند اروپا -9-7

های اقتصادی ساختمان از طریق آن دست یافته شود، کننده یک محیط پاسخگو و موثر باشد که هدفهر ساختمانی که تامین

ن کند. ایها را هماهنگ و ترکیب میها و تکنولوژیها، مصالح، سیستمهای هوشمند بهترین ایدهساختمان هوشمند است. ساختمان

 (5:1931, قراویس و اصل ساعتچی)شوند.ها با هم ترکیب میاجزا برای رسیدن به عملکرد بهتر در ساختمان

 

 تعریف عامل -4
 عامل از موجود تعاریف ندارد. وجود عامل از جهانی شدهپذیرفته منحصر تعریف هیچ آن، متداول رغم استفادهعلی متاسفانه،

تا  "کندمیعمل و کندمیدرک که چیزی تنها"فردی مانند  عامل یک عنوان به سست و از تعاریف ابتدایی اعم است، متنوع و زیاد

چیده پی های دینامیکمحیط برخی ساکن که هستند محاسباتی هایسیستم مستقل هایعامل "دقیق مانند  و تعاریف استادانه

 هانآ برای که وظایفی یا اهداف از ایمجموعه به وسیله این به و کنند،میعمل محیط در خودکار صورتبه و کنندمیحس هستند،

ها سیستم تحلیل و تجزیه برای ابزار یک معنی به عامل یک مفهوم": اندگفته نورویگ و راسل ".بخشندمیتحقق اندشده طراحی

 (L. Chen 2012:168)"کند.می تقسیم هاغیرعامل و هاعامل به را جهان که مطلق توصیف یک نه است،

Wooldridge و Jennings اجتماعی، توانایی دارای خودکاربودن، :کنندمیخالصه صورت این به را هاعامل هایویژگی 

 کی عامل یک ":کندمیبیانینگونه که ا کردند، رسمی مختصر و جامع صورت به را عامل تعریف هابودن. آنفعال پذیری وواکنش

 هایهدف به تا دارد را پذیرانعطاف صورتبه اتوماتیک کردنعمل قابلیت که ها،محیط از برخی در واقع است، کامپیوتری سیستم

 هایزمینه در کار به مشغول افراد توسط معموال که دارد تاکید هاعامل اصلی ویژگی دو روی بر تعریف این. "کندپیدادست طراحی

 انجام نداختن،بکارا به قادر باید عامل یک که معنی این به بودنمستقل .اجتماعی توانایی و استقالل: است توافق مورد مرتبط

اجتماعی باشد، داشته کنترل داخلی محیط و هاآن اعمال بر و باشد، دیگران مستقیم دخالت بدون تصمیمات گرفتن و هادستورالعمل

 هاآن خاص وظایف تکمیل منظور به دیگر هایعامل با تعامل به قادر که است، جامعه یک از بخشی عامل یک که عنیم این به بودن

 مانند دیگر افزارینرم الگوهای از را برعاملمبتنی سیستم کلیدی ویژگی دو خود است. این هایفعالیت با دیگران به کمک و

 (L. Chen 2012:168)کند.می زمتمای توزیع محاسبات و گراشی نویسیبرنامه

ها را فراهم کردن تعامالت غیرخطی و پیچیده میان آنها امکان مدلهای اجتماعی عاملتوسط تعریف، خودکاربودن و ویژگی

شناختی ، مکاتبات هستیABMشود. دوما، در دهی میهای نوظهور مانند خودسازمانکند که منجر به رفتارهای جمعی و پدیدهمی

ر ها آشکازیست و ارتباط آن شود و ارائه این بازیگران و محیطبازیگران جهان واقعی آسان میهای کامپیوتری در مدل و میان عامل

همچنین  ABMها تعریف شود، داخل هر محیط سیستم داده شده با تنظیم آزادانه پیچیدگی عامل تواندمی ABMشود. سوما، می

 (L. Chen 2012:168).در سطوح مختلفی از انتزاع کار کند تواندمی
 

 تغییرپذیري -5
ای دارد. العادهمزایای فوق جای اتکا به خدمات ساختمان، ایده ارائه تغییرپذیری به ساختار ساختمان برای پاسخ به تغییرات، به

تواند برای که ب "پاسخگو"ایده از کرکره و پرده شناخته شده است. برای ارائه یک پوست هوشمند، با توانایی ارائه یک سیستم این 

طور فیزیکی واکنش نشان دهد، بهبود عملکرد انرژی و آسایش داخلی ساختمان، و ارائه یک پاسخ بهینه به تغییرات خارجی، به

یابد، و این ایده با پیشنهادهای داروین، کسی که معتقد سادگی گسترش میاست بهتمان مقرر شدهها و اصول که قبال در ساخایده

 (Wigginton and Harris 2013:30).ماندن وابسته به توانایی سازگاری با تغییرات محیطی است، سازگار استبود قابلیت زنده

ویژه اگر اتوماتیک باشد، مربوط به تعامل میان نور و گرما است. در های مزایای بالقوه تغییرپذیری، بهترین نمونهیکی از قوی

غم رشد. علیعنوان نقاط ضعف در شرایط حرارتی درنظرگرفته میطراحی ساختمان، بازشوها برای منظر و نور به مدت طوالنی به

همیشه  کنند، و اینکوتاه از شیشه عبور میهای خورشیدی موجاز شیشه، این مشکل باقی است. تابش افزایش پنج برابری استفاده

گرمای ناشی از انتقال و هدایت گرمایی، نفوذپذیر  حرارتی، جریان ای برای انتقالمقایسهطور قابلهمچنین به مطلوب نیست. شیشه
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یر صورت فیزیکی تغیهای خود را بهطور ذاتی ویژگیبه تواندمییشرفته، که های پهای اخیر در شیشهاست. این امر توسط توسعه

د با استفاده از ابزار کروموژنیک باشد )مانن "ی یک سوئیچضربه"صورت الکتریکی در ها بهها(، یا تغییر آندهد )مانند ترموکرومیک

وجهی تطور قابلای بهانتقال حرارتی بازشوهای شیشهبر  تواندمیاست. یک شاتر عایق های الکتروکرومیک(، جبران شدهشیشه

قل صورت خودکار یا مستبه تواندمیگذارد. ازطریق پوست هوشمند چنین تغییراتی، در ارتباط با هردو مورد انتقال و تابش، تاثیر

ته باشد و قابلیت اصالح داشها باید قابل کنترل فعال شود. نفوذپذیری پوست ساختمان نسبت به نور، گرما و هوا، و شفافیت آن

 (Wigginton and Harris 2013:30,31)العمل نشان دهد.در مقابل تغییرات شرایط اقلیمی محلی عکس تواندمیباشد، بنابراین 

ه ضرر ب تواندمیطور کلی این موضوع اغلب ها تاکید زیادی بر نیاز به کنترل شخصی محیط خود دارند. بهساکنان ساختمان

اختمان را س تواندمینفوذ تابش ارزشمند خورشید که  تواندمیمحیط ساختمان باشد. ایجاد یک پرده برای جلوگیری از انعکاس نور 

تمان تعادل حرارتی کل ساخ تواندمینطور که بازکردن یک پنجره به دلیل تمایل فرد به هوای تازه گرم کند از بین ببرد، درست هما

 را تضعیف کند. حفظ تعادل میان دریافت آنی آسایش، و آسایش روزانه، یکی از وظایف پوسته هوشمند 

 (Wigginton and Harris 2013:20)است.

پذیر و های طراحی انطباقهایی که احتماال مدیریت پیچیده کابل، الیهدر عمل، هوش ساختمان اغلب در رابطه با ساختمان

از موسسه  Walter Kronerرود. پروفسور میکارکنند بهمیهای کنترل کامپیوتری پیچیده را ترکیبپذیر، یا سیستمانعطاف

Rensselaer Polytechnic توسعه الکترونیکی"اصطالح هوشمند صرفا فرم معمارانه های بهکه بسیاری از ساختمان کندادعا می" 

 هستند.

آمده است، یک ساختمان هوشمند را با دستبه 1332در  Technibankو  DEGWتعریفی که از یک مطالعه انجام شده توسط 

ار کوبه اهداف کسب تواندمیکند که در آن سازماندهی هر ساختمانی که یک محیط پاسخگو، موثر و حمایتی را فراهم می"عنوان 

  کند.توصیف می "دست یابد

 

 هاي یادگیريتوانایی -6
کردن، و چرایی آن دارد. با گذشت زمان، پوست هوشمند، زمان عمل "دانستن"به موازات داشتن قابلیت تغییر، پوست نیاز به 

ایی یادگیری، توانایی تنظیم و تطبیق، برای برخورد با شرایط جدید، و توانایی های هوش بشری، باید برای توانبا برخی از ویژگی

یادگیری  هایواقعا توانایی تواندمیبینی آینده توسعه یابد. پیشرفت در علم شناختی به آن معنی است که پوست هوشمند پیش

. این بخشی از تکامل ساختمان هوشمند های بهینه به شرایط اقلیمی خاص را توسعه دهدالگوهای مورد استفاده و پاسخ

 (Wigginton and Harris 2013:31)است.

ساکنانش غریزه داشته باشد، برای مثال در غرایز )از پیش  ها حتی بهتر ازیک ساختمان هوشمند ممکن است در برخی از جنبه

گرما  کهوری انرژی. یک کاربر ممکن است با خوشحالی در زمستان یک پنجره را باز بگذارد درحالیها برای بهرهشده( آنریزیبرنامه

ین کاربر ، تصمیم ا"تاثیرمنطقه تحت"به  جای جبران عملکرد نامناسب انسانی با پمپاژ گرماشود. هوش ساختمان بهبه فضا ارائه می

با یک هشدار عدم آسایش، مشابه واکنش انسان به  تواندمیکند، ساختمان را با کاهش اتوماتیک گرما برای آن منطقه جبران می

ف انرژی به صرکند که ممیدرد اما در فرم مالیم، پاسخ دهد. یک استراتژی ترکیبی برای کنترل کاربر و نظارت کامپیوتری تضمین

  ها به آن عادت دارند محافظت کردهنحوی که آنحداقل رسیده است و ساکنان ساختمان را به

 (Wigginton and Harris 2013:32)است.

شده را بینیهوایی فعلی و پیشوهای موردی اطالعات آبباشد. برخی از نمونهتوانایی یادگیری داشته تواندمیپوست هوشمند 

افزاری نرم هایهای عصبی و الگوریتمکنند. شبکهمیی بهینه برای ساختمان استفادهبرای محاسبه گرمایش، روشنایی و سطح سایه

های های حرارتی و وضعیت انرژی خودشان، دادههایی با توانایی یادگیری ویژگیبا منطق فازی، ساختمانمبتنی بر دانش، در ترکیب 

 (Wigginton and Harris 2013:39)کنند.میهوایی غالب ارائهوهوایی اخیر و یا تاریخی مرتبط، و شرایط آبوآب

 های هوشمند، به سه ویژگی که یک ساختمان هوشمند باید داشته باشد اشاره شده است :، ساختمانBrian Atkinدر کتاب 

 ."بداند "افتد را فورا ساختمان باید آنچه در داخل و خارج اتفاق می

 ."خاب کندانت"ساختمان باید کارآمدترین راه برای ارائه یک محیط مولد، راحت و مناسب برای ساکنان را 

 (Wigginton and Harris 2013:22)."پاسخ دهد"ساختمان باید به سرعت به نیازهای ساکنان 
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از سیستم کلی ساختمان، مهم است که مرزهای تکنیکی و فضایی آن را در نظر در زمینه پوست ساختمان به عنوان بخشی 

ترین ارگان بدن انسان تاکید دارد، همچنین کیفیت یکپارچه و ذاتی بر مقایسه نزدیک با اپیدرم انسان، بزرگ "پوست"بگیریم. واژه 

برای طراحی ساختمان که در  "1روکش شکالت"گیرد، و به خاصیت روکش مرتبط با رویکرد ساختار کلی ساختمان را در بر می

 کند، و اغلبمیعنوان بخشی از متابولیسم و مورفولوژی کلی ساختمان عملمعماری مراکز تجاری رایج است اشاره دارد. پوست به

واهد های فرماندهی آمده از سیستم مدیریت ساختمان متصل خگرها و سیمهای دیگر ساختمان، شامل سنسورها، عملبه بخش

 (Wigginton and Harris 2013:27)بود.

خارجی، با توانایی داده میان محیط داخلی و ی فعال و پاسخگوی تغییرات رخکنندهعنوان یک کنترلپوست هوشمند به

ر این شود. فرض بتنظیم ساختار خود ساختمان، تعریف میکردن آسایش بهینه، توسط تنظیم اتوماتیک خود، و تصحیح خودفراهم

 آید. ساختار هوشمند پوشش ساختماندست میکردن انرژی بهاست که این فرآیند با حداقل استفاده از انرژی و کمترین اتکا به وارد

پذیر است، و نه یک پوشش ساکن استاتیک. اطالعات برای کمک به کنترل و پاسخگویی پذیر و انعطافدینامیک، انطباق یک پوشش

بینی اصالح پیش شود، و بنابراین رفتارها طی فرآیند قابلآوری میجمع از طریق سنسورهای مختلف، و پیکربندی ساختار

 (Wigginton and Harris 2013:27)شود.می

 

 اياطالعات زمینه -1
کردن و پاسخگویی به تغییرات در داشتن نهادهای هوشمند با توانایی حسمعنی در اختیار، انطباق به"زمینه آگاهی"نظراز نقطه

عالوه، میزان صورت مستقل، است. بهشرایط خارجی، تنظیم توابع داخلی، و اتخاذ اقدامات در مواجهه با نیازهای جاری به

یک ساختمان بیانگر آن است که، جدا از ساختن فرضیه منطقی، نهادهای هوشمند توانایی برقراری ارتباط و تعامل با  پذیریانطباق

عنوان اطالعات استخراج، تفسیر و به تواندمی اند. زمینه، بیانگر اطالعات موقعیتی است، آگاهی سیستم از زمینهکاربران را افزایش داده

کار هرساندن ماموریت بانجامهای کاربردی برای کاربران یا برای بهمچنین برای تنظیم توابع، و ارائه برنامهشود، ه ای استفادهزمینه

 تواندمی -های مغزیمانند سلول -هاها شامل تعداد زیادی سوئیچ هستند، و این سوئیچرود. در بررسی از پایین به باال، تمام ساختمان

 ربارۀای دها شامل اطالعات زمینهها و اطراف آنفاده شود. در بررسی از باال به پایین، ساختمانبرای ساخت یک سیستم منطقی است

وقتی، و کجا هستند. چگونه ما این اطالعات را اعمال کنیم، و باید برای چه هدفی از این اطالعات استفاده چیزی، چهکسی، چهچه

ای کارآمد، یک ساختمان باید شامل یک نهاد هوشمند با توانایی پردازش ات زمینهآوردن و استفاده از اطالعدستکنیم؟ به منظور به

  (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:63)ها باشد.اطالعات و استنباط معنای آن

م است )این مفهوفرم تئوری عامل هوشمند یکپارچه شدهپذیر در یک پلتهای انطباقاز دیدگاه خرد، محتوای اصلی مکانیسم

گرفته شوند شامل ورودی ادراک شرایط )از جمله داده است(. ابعادی که باید در نظرو طراحی پایگاه 2بطای، راشامل آگاهی زمینه

های پوسته و تغییرات عنوان مثال پوسته هوشمند، شامل ویژگیهای اقدام خروجی )بهاطالعات مربوط به کاربران و محیط(، مدل

پذیر برای انجام پردازش و ارزیابی )از جمله قوانین و شبکه عصبی و تئوری های محاسباتی امکاندر ترکیب هر سطح(، و مکانیسم

شده و اقدامات براساس شرایط ورودی و خروجی( است. سازیهای محاسباتی و انتخاب اثرات تطبیقی بهینهفازی، درایو مکانیسم
(S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:66) 

های مناسب ی چگونگی انتخاب تکنولوژینی دربارهمدت طوال ، محققان و طراحان، به9در یک محیط زندگی بر مبنای عامل

ها نامطمئن هستند. برای مثال، سیستم محاسبات مبتنی بر قواعد که اند، و دربارۀ چگونگی برخورد با این تکنولوژیسردرگم بوده

 0مراتبی پراکندهکنترل سلسله یک ساختار گره رفته است. کار کند در ساختمان هوشمند تلویزیون وین بهمیاز منطق باینری استفاده

دهند. در نتیجه، بیشتر میساخت را تشکیل-گیریها پردازش اطالعات و نقاط کنترل تصمیمگیرد، که در آن گرهرا به کار می

یست ن ها اضافه شوند. واقعیت این است که تشخیص عناصر ماژول در سیستم آسانعنوان تعدادی از دستگاهها باید بهکنندهفراکنترل

یک سیستم کنترل عصبی مرکزی به  (Mozer 2005)پذیرکند. در مثالی دیگر، خانه انطباقها را مشکل میو کنترل و شرح قانون

 با یک تعادل بهینه میان راحتی حداکثر کاربران و مصرف انرژی حداقل به کار گرفته، "(ACHEتطبیقی محیط خانه ) کنترل"نام 

                                                           
1 chocolate wrapper 

2 interface 

3 agent-based 

4 hierarchical control node structure 
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شدن سیستم عصبی در یک حالت است که باعث همگرا است. با این حال، در ارزیابی این سیستم دو مشکل اساسی پیدا شدهشده

درستی دهد یا بهمیآهستگی پاسخیستم اغلب بهکننده ساست: مشکل اول این است که کنترلمصرف انرژی کم و راحتی کم شده

ه شود کشدن دارد، و این باعث میکند، و مشکل دوم عملکرد نامناسب کاربر است. در نتیجه، سیستم تمایل به خرابکار نمی

 (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:67)سیستم محاسباتی عصبی مرکزی یادگیری نادرست داشته باشد.

مورد موقعیت، تئوری مکانیسم محاسبات و  9گرفتن همزمان نظرباید با در 1عامل انتخاب یک مکانیسم محاسباتی بر مبنای

 در ترکیب با منطق فازی با یک شبکه عصبی به 2افزار انتخاب شود. بنابراین استفاده از مفهوم نروفازیافزار و نرمتکنولوژی سخت

ادن دکرد منطق بشری را با یادگیری منطقی و توانایی انطباقشود. این رویمی پیشنهاد 9عنوان مکانیسم محاسباتی بر مبنای عامل

به ی اطالعات مبتنی بر تجرکند. یک سیستم نروفازی این توانایی را دارد که اجازه دهد یک پوسته هوشمند براساس نمونههمراه می

های واضح : ورودی از ارزش0کردن( فازی1) هایکاربر، قوانین را تنظیم کند یا تغییر دهد. به بیان دیگر، یک سیستم نروفازی از گام

برای  6کردنفازی( غیر0: خروجی از تابع عضویت، و )5( استنتاج فازی9( تعریف یک پایگاه قوانین فازی، )2)و یک تابع عضویت،

 ,S.-Y. Chen, Chang)است. یادگیری نروفازی وابسته به آموزش است.شده الیه تشکیل چندایجاد یک ساختار شبکه عصبی شبه

and Al-Qutayri 2010:68) 
 

 ایجاد یک پوسته هوشمند مبتنی بر عامل -8
وسیلۀ تغییر در پوسته و های هوشمند انطباقی بهعنوان یک روکش ساختمان که توانایی انجام فعالیتیک پوسته هوشمند به

ساس (، از جمله محاسبات و استنباط برا14و ارتباطات 3، تعامل9، عمل1العملشود )از طریق عکسهای آن را دارد تعریف میالیه

زیست برطرف نماید. تا نیازهای کاربران را از جمله راحتی و پایداری محیط تواندمیکردن اطالعات خارجی مفید، و درنتیجه درک

و اطالعات کاربران داخلی  –"11مکان" –شود، اطالعات موثر به دو دسته اطالعات محیط آنجا که به فاکتورهای ادراک مربوط می

افزاری متشکل از سنسورها، تجهیزات محاسباتی، افزاری و نرمهای سختهوشمند همچنین به سیستم شود، یک پوستهتقسیم می

، وابسته است. 15ارتباطات توابع آگاهی از زمینه –10کاراندازیبه –19محاسبه –12و عناصر محرک ساختمان برای دستیابی به ادراک

 کنند:مند مبتنی بر عامل به شرح زیر عمل میفاکتورها و متغیرهای اصلی محیط بر مبنای درایور اشیاء هوش

بندی شود. اطالعات خارجی شامل مواردی به اطالعات داخلی و خارجی طبقه تواندمیآمده از محیط و مکان دستاطالعات به

عات مفید مانند نور، صدا، هوا، رطوبت و منظره است. اطالعات داخلی شامل روشنایی، دما، رطوبت، امنیت و سالمتی است. اطال

نداشتن، حفظ حریم، ترجیحات؛ داشتن/دوستکاربران شامل موارد روانی و فیزیولوژیکی، اطالعات روانی شامل شادی، دوست

اطالعات فیزیولوژیکی شامل مکان، وضعیت، سن، جنس، قندخون، ضربان قلب، و حقیقی/حقوقی است. اقدامات تطبیقی از پوسته 

 (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:68)های مختلف باشد.در پوسته و یا در الیه به شکل تغییرات تواندمیبیرونی 

به تغییرات در عملکرد و تغییرات جنبشی تقسیم شود. تغییرات عملکردی  تواندمیشده توسط پوسته اقدامات تطبیقی انجام

ر روش تغییرات دشامل تغییرات در ظاهر، متریال، رنگ، ضخامت، چگالی، الگو، یا ترکیب و تطبیق است. تغییرات جنبشی شامل 

ها )مانند تغییر در شکل بازشو یا سایز آن(، جابجایی، حرکت انتقالی، چرخش )تغییر زاویه(، و تغییر در درجه )مانند تغییر بازشدن

ا کردن بگرها و همفکریافزاری، جدا از نصب سنسورها وعملافزاری و نرمشود. با توجه به امکانات سختدر شفافیت یا چگالی( می

                                                           
1 agent computing mechanism 

2 neuro-fazzy 

3 agent computing mechanism 

4 fazzification 

5 fuzzy inference 
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افزار توزیع، چگونگی و تراکم سخت که حاوی اطالعات حرکت و ادراک پیش از آن است، باید همچنین 1ایداده زمینهپایگاه یک

گرفته ای اقدامات، در نظرها، مانند زمان اقدامات مستمر، زمان اقدامات متناوب، و تنظیمات دورهگر و زمان اقدام آنسنسور و عمل

شده آوریور مختصر، عناصر اصلی یک پوسته هوشمند از اطالعات جمعبه ط (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:68) شود.

ه ( تشکیل شدگرها )عناصر معمارانهجایی نهایی عملبهشده توسط پردازشگرها، و جااز خروجی سنسورها، استنتاج و محاسبه انجام

زیست ینه راحتی کاربر و پایداری محیطبا توجه به تغییرات درمحیط خارجی به منظور حفظ به تواندمیاست. یک پوسته هوشمند 

 (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:69)تغییر کند و تنظیم شود.

 

 2استفاده از تئوري عامل هوشمند -3

های ها و اقدامات ابزارکردن و تنظیمات پاسخبه دو بخش پاسخگو برای توصیف تواندمیعامل بریک سیستم کنترل مبتنی

های محاسباتی است و مورد دوم شامل ها و مکانیسممل هوشمند مستقل و طرحهوشمند تقسیم شود. مورد اول شامل یک ماژول عا

سازی تاثیر برای پیاده 9افزاری قادر به درک محیط و انتخاب یک اقدامهای نرمعامل مجموعه عامل هوشمند و مدل تعاملی آن است.

مات شود، به بیان دیگر اقدامی عات از محیط دریافتصورتی که اطالشود بهمیاصطالح ادراک توسط سنسورها انجاممحیط هستند. به

سرعت واکنش نشان دهند، و باید همچنین فعاالنه برای ها باید قادر باشند بهگردد. عاملها برای تاثیر از محیط بازمیبه توانایی عامل

 تواندیمت نهفته است؛ شرایط خاص العمل در تغییرات وضعیرسیدن به اهداف خود کار کنند. کلید ایجاد تعادل بین عمل و عکس

 (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:70) عنوان وقایع شناخته شود.به

د؛ این یابهایش دستطور موثر به هدفبه تواندمیها باید تدوین شود تا اطمینان حاصل شود که سیستم ها و زیربرنامهبرنامه

 دهد. در نتیجه، هر ماژول اساسیمیاقدامات خروجی را شرح شده وها علت و تاثیر ارتباط بین رخدادهای ادراکها و زیربرنامهبرنامه

افزاری اطالعات های نرمافزار، است. عاملافزار و نرمگرها، از جمله سختهای محاسباتی و عملمرکب از سنسورها، مکانیسم 0عامل

د، و سپس اجزای داخل ساختمان بر کننهای دیگر را از طریق یک مدل رویدادمحور پردازش میشده از سنسورها یا عاملدریافت

به اقدام  5العملشود. عکسپذیر انجام می، فعالیت، و رفتارهای تعاملی انطباقالعملروند، و عکسها جلو میها و زیرپالنحسب پالن

گرفته به پیروی به اقدام صورت 6بدون انجام محاسبات اشاره دارد. فعالیت شده توسط یک عامل پس از دریافت اطالعاتفوری انجام

های دیگر یا یک شخص توسط یک رابط به ارتباط میان یک عامل با عامل 1از محاسبات پس از دریافت اطالعات اشاره دارد. تعامل

 (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:70)اشاره دارد. 

به چند( از  توانند رفتارهای تعاملی هماهنگ یا تعاونی را )شامل ارتباطات یک به یک، یک به چند و چندها میمجموعه عامل

ها به شده توسط مجموعه عاملهای منتقلها و پیامشده، پیامهای به اشتراک گذاشتهدادههای ارتباطی متداول، پایگاهطریق پروتکل

ا ها برای دستیابی به یک هدف یصورتی که آنها با یک جامعه ممکن است تغییر کند، بهوجود بیاورند. سطوح و روابط پیرو از عامل

دوباره به هم وصل شوند. یک پوسته هوشمند مبتنی بر عامل به سه عنصر اصلی نیاز دارد: سنسورها، یک ابزار محاسبه و  اموریتم

یک ابزار محاسباتی و یک مرکز اکتساب داده است؛ توانایی دریافت داده از سنسورهای متعدد را  9کننده دادهگرها. یک ثبتعمل

کننده داده به عنوان هسته محاسباتی پوسته هوشمند، پردازش داده کند. با استفاده از ثبتمیرا فراهمدارد و امکان طراحی برنامه 

 عنوان یکاگر یک تابع آگاهی از زمینه مبتنی بر تجربه کاربر را به (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:72)شود. انجام می

ی نزدیک به انسان از احساسات و روش استنباط بندیک طبقه تواندمیهدف طراحی عامل در نظر بگیریم، منطق فازی از آنجا که 

 اثرات خروجی مکانیکی مداوم تولید کند. به تواندمیهای استنباطی برتر است، و همچنین داشته باشد نسبت به بقیه مکانیسم

تگی اقدامات پیوسهای استدالل مبتنی بر قانون، که باعث ناعبارت دیگر، چنین سیستمی نیازی به پیروی از مقدار آستانه محدودیت

ها، یادگیری آمده از استنتاج خبرهدستهای یادگیری بیولوژیکال یا انسانی و انتقال تجربه بهغیر از داشتن ویژگی شود، ندارد. بهمی
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ا ه تنههایی کدهد که استفاده از عاملمیسازی وضعیت نشانکند. نتایج شبیهنروفازی از یادگیری نادرست و معیوب جلوگیری می

دارای توانایی محاسبات وابسته به استنتاج هستند در برقراری یک عملکرد آگاهی از زمینه مبتنی بر تجربه کاربر ناکافی است. در 

جربه زندگی آوردن تدستها باید دارای توانایی یادگیری باشند، و با تکیه بر یادگیری دائمی برای رسیدن به آشنایی و بهعوض، عامل

 (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:81)باشند. کاربران توانا 

Chen Yuan Chen  وShu-Fen Chang  توانند متکی بر استنتاج منطق ها میتایید کردند که عامل 2414در مقاله خود در سال

فازی و یادگیری نروفازی برای استفاده از تجربه کاربر برای تنظیم درجه پشتیبانی قوانین فازی، و در نتیجه حذف تفاوت بین قوانین 

توانند به آسانی های مستقل نمیبسیار، عامل در یک محیط دارای فاکتورهای پیچیده و استفاده واقعی باشند. عالوه براین،خبره 

ند اها باید با تکیه بر همکاری و هماهنگی مشکالتی که با آن مواجهای از عاملکنند. در عوض، مجموعهماموریت خود را در انزوا کامل

ها شود، همکاری و هماهنگی مجموعه عاملها باعث تضادها و ایجاد معضالت میکه اقدامات عاملاص، زمانیطورخکنند. به را حل

 (S.-Y. Chen, Chang, and Al-Qutayri 2010:81) کردن مشکل موردنیاز است.برای برطرف

 دهند. یکیمی گرمحور به کار خود ادامههای حسهای تعاملی، هوشیار و هوشمند با اتکای بر سیستمها و سیستماغلب محیط

و  گرکمال بین حسوهایی، چگونگی اتصال یکپارچه و تمامهای مهندسان طراح چنین سیستمترین آرمانترین و مهماز مطلوب

 (009:1931, نیا شسرو و, زاده تقی, گالبچی)گرها با سطوح فضا یا کالبد مواد مورد استفاده در فضاهای هوشمند است.عمل

 

 گیرينتیجه -71
 ها و هزینههای اصلی جامعه جهانی است. با توجه به میزان باالی مصرف انرژی در ساختمانامروزه کمبود منابع انرژی از نگرانی

مصرف نقش موثری در کاهش  تواندمیهای مختلف ساختمان های نوین و کاربرد هوش در بخشها، استفاده از فناوریباالی آن

خصوص های اخیر شاهد تغییر شیوه طراحی بهها و مواد هوشمند در دههها داشته باشد. با رشد سریع سامانهانرژی و کاهش هزینه

( ABMبرعامل )سازی مبتنیها، مانند مدلهای نوین طراحی سیستمها هستیم. در این میان تلفیق روشدر مورد پوسته ساختمان

 این روند خواهد شد. باعث پیشرفت هرچه بیشتر

 

 منابع

، ترجمه شیما "های جدید برای معماران و طراحانمصالح هوشمند و فناوری"ادینگتون، دی. میچل، ال. اسکودک،  -1

 .1934ضمیر، مرتضی فرهادیان دهکردی. نشر: خاک، اصفهان روشن

 .(pp. 4–12) شهر و منظر های هوشمند(. پایداری محیطی در ساختمان1931قراویس, ا.) واصل, م.,  ساعتچی -2

ارومیه: دومین همایش  .(pp. 1–12) (. کاربرد پوسته های هوشمند در کاهش آلودگی هوا1930شاهچراغی, آ. ) وعابدی, ر.,  -9

 .معماری، عمران و توسعه نوین شهری

 شارات دانشگاه تهران(. نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان. انت1931سروش نیا, ا. ) وگالبچی, م., تقی زاده, ک.,  -0
5- Chen, Liang. 2012. “Agent-Based Modeling in Urban and Architectural Research: A Brief Literature 

Review.” Frontiers of Architectural Research 1 (2). Elsevier: 166–77. 

doi:10.1016/j.foar.2012.03.003. 

6- Chen, Shang-Yuan, Shu-fen Chang, and M A Al-Qutayri. 2010. “Applying Agent-Based Theory to 

Adaptive Architectural Environment – Example of Smart Skins.” Smart Home Systems, no. July 

2016 (February). InTech: 63–85. doi:10.5772/8409. 

7- Gunderson, Rachele Danorah. 2015. “RESPONSIVE BUILDING ENVELOPES; Active Apertures 

for Chinooks.” Carleton University. 

8- Loonen, RCGM. 2010. “Climate Adaptive Building Shells.” Master of Science Thesis. TU 

Eindhoven, no. 3. 

9- Mozer, Michael C. 1998. “The Neural Network House: An Environment That Adapts to Its 

Inhabitants.” American Association for Artificial Intelligence Spring Symposium on Intelligent 

Environments, no. December: 110–14. doi:SS-98-02/SS98-02-017. 

10- ——. 2005. “Lessons from an Adaptive Home.” In Smart Environments, 271–94. Hoboken, NJ, 

USA: John Wiley & Sons, Inc. doi:10.1002/047168659X.ch12. 

11- Wigginton, Michael, and Jude Harris. 2013. Intelligent Skins. Routledge. 



  فصلنامه علمی تخصصی معماري سـبز

 

14 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7931پاییز ، دوازده شماره، چهارمسال   

 

11 

 

 

 کاروانسراهای عصر صفوی با رویکرد کالبدی تطبیقی فضای معماریمقایسه 

 
 7علیرضا مشبكی اصفهانی

 تهران، ایرانمعماری، دانشگاه پیام نور،  گروهعضو هیئت علمی مربی و  -1
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 چكیده

ر از آن غافل نباشند. امروزه با ورود همواره حتی در طول سف هاانساننیاز به وجود یک سرپناه باعث شده است 

، کاروانسراها رونق اولیه خود را از دست داده و در اثر متروک از وسایط نقلیه موتوری یریگبهرهصنعت به کشور و 

. این در اندشدهلتبدی، انبار و... نگپارکیو تعدادی دیگر تغییر کاربری داده و به پاساژ،  اندنهادهماندن رو به ویرانی 

عصر صفویه که مقارن با عصر طالیی و شکوفایی احداث کاروانسراهای ایران است،  ژهویبهکه در گذشته  حالی است

 جهتازآنبررسی کاروانسراها در عصر صفوی . اندبودهامنی برای مسافران و بازرگانان  مأوایکاروانسراها مسکن و 

ها فعالیت فراوان عمرانی است که از بارزترین آن فردیمنحصربههای دارای اهمیت است که این دوران حاوی ویژگی

 و بازدیدهای میدانی ایکتابخانهپژوهش حاضر با استفاده از مطالعات  بناهاست. ساخت این ژهویبهها و در زمینه راه

 دهیاسخپ ، درهاآنسراها و مبنای ساختار فضایی شناسی کاروانگونه . با استفاده از روش قیاسی به بررسیباشدمی

موردی شامل هشت عدد از  هاینمونهکالبدی آن پرداخته شده است.  یهایژگویبه نیازهای فردی و اجتماعی و 

در دستیابی به الگوهای  توانمی. در نهایت اندشدهکاروانسراهای دوره صفویه بوده که با روش تصادفی انتخاب 

و در جهت باز انسراهای در حال تخریب کمک نمود فضایی و کالبدی در جهت توسعه و باز زنده سازی کارو

 صورت داد. مؤثریسازی و احیاء مجدد این کاروانسراها اقدامات زنده

 

 یکالبد کردیروکاروانسرا، کاروانسراهای صفوی،  كلیدي: واژگان

 

 

 مقدمه -7

جتماعی و بیان خاطرات و رویدادها و و تبادل نظر درباره مسایل ا هاشهاندی، محل برخورد کاروانسراها محل گردهمایی مردم 

آداب و رسوم و مسایل مذهبی اقوام مختلف بوده است. بی تردید این گفت و گو و مناظره تاثیر شگرفتی در بیداری افکار عمومی و 

و سیاحانی  آگاهی مردم داشته است. همچنین کاروانسراهای ایران همانند هتل های امروزی در بسیاری از موارد، پذیرای جهانگردان

 ههمانند تاورنیه بوده اند. در این سفرنامه ها بیشتر سیاحان بیگانه، ایجاد و توسعه کاروانسراها در شهرها و راه های کاروان رو به دور

کاروانسراهای کنونی ایران اغلب شاه عباسی خوانده می شود و معروف است ی صفویه بویژه دوره شاه عباس  دوم نسبت می دهند. 

او برای اینکه شماره ی آن ها مشخص باشد و شماره های درست مانند ده و صد وهزار آسان به زبان می آید دستور می دهد وزیر 

یکی کمتر از هزار یعنی نهصد و نود و نه رباط سازند تا در شمارش آن ها اندکی درنگ شود و آیندگان ارج این کار بزرگ را 

اروپایی  ارتباطات با کشورهایاهای عصر صفوی از آن جهت اهمیت دارد که در اثر گسترش بررسی کاروانسر(. 1995)پیرنیا: بدانند

کاروانسراها همواره محل  شد.ها و تأسیسات مربوط به آنها داده میبه راه های اقتصادی، اهمیت زیادیو رونق تجارت و پیشرفت

با گذشت زمان دسته ای .ی معماری آنان نیز می افزوده استتالقی فرهنگ های مختلف بوده که این مبادالت فرهنگی بر ارزش ها

از کاروانسراها متروک و ویران شده اند لذا با مرمت و باز زنده سازی و دادن کاربری نو به کاروانسراها می توان به پایداری فرهنگی، 

  اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی رسید.
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ای ساختاری کاروانسراهای دوره صفوی بوده، ثانیا نحوه کاربست مفاهیم و هدف از این پژوهش در وهله اول شناخت ویژگی ه

عناصر معماری در جهت اتخاذ تصمیمات الزم برای پاسخ به نیازهای عملکردی در معماری بومی می باشد. براین اساس با رویکردی 

وند، شیخ علی خان، سارو تقی، مادرشاه، قیاسی به بررسی نمونه های موردی همچون کاروانسراهای امین آباد، رباط سرپوش، ری

تحلیلی است و در -پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفیمزینان و مهر در این دوره پرداخته شده است. 

ا تحلیل داده ها از روش قیاسی بهره گرفته است. شیوه ی نمونه گیری هدفمند و از نوع موردی میباشد و روش گردآوری داده ب

 مطالعات کتابخانه ای و بازدید های میدانی همراه بوده است.
 

 پیشینه تحقیق -2

در کتابخانه موزه بریتانیا یک نسخه خطی وجود دارد که از کاروانسراهای دوره صفویه در اصفهان گفتگو می کند. این نسخه 

کاروانسرا نام برده  04ین نسخه در حدود به خط شکسته نستعلیق به ثبت رسیده است. در ا 2430بصورت طوماری تحت شماره 

( ماکسیم سیرو از افراد 1911شده که توسط شاه عباس بزرگ و جانشینان و بستگان او ساخته شده است.)محمد یوسف کیانی:

 و "(1951های باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته به آن ها)راه"در دو کتاب خود به نام های  صاحب نامی است که

به طبقه بندی کاروانسراها از لحاظ اقلیم و نحوه مالکیت در دو  "(1962ها )ان های کوچک میان راهوانسراهای ایران وساختمکار"

روند شکل گیری کاروانسراهای "( به عنوان 1913شاخه برون شهری و شهری پرداخته است.  سیمون آیوازیان نیز در مقاله خود )

به تقسیم بندی کاروانسراها پرداخته است. همچنین در کتاب فهرست  "راهای حاشیه کویر(برون شهری )تحلیل کالبدی کاروانس

 (.1(، تقسیم بندی بر اساس اقلیم و بعد کالبدی معماری صورت گرفته است)جدول1969کاروانسراهای ایران از کیانی و کالیس،)

 

 )منبع:نگارنده( پیشینه تحقیق  -7جدول

  نویسنده مقاله/كتاب سال هدف روش نتایج

معرفی  اصفهانی توصیف راه ها

 و توضیح رباط ها

تاریخ  راجع به و قلعه ها توضیح

کاروانسراها و کاروانسراهای 

اصفهان و توضیح تزیینات نماها 

 در بناهای گوناگون

روش گردآوری اطالعات 

میدانی)تهیه به صورت 

رولوه در محل(و از نظر 

روش تحقیقی  ماهیت

 تاریخی بوده است.

اسایی کاروانسراها شن

جهت جلوگیری از 

فراموشی و نابودی آن 

 ها.)هدف عملی(

1951 

هــای  کــتــاب راه

ــی     ــان ــت ــاســـ  ب

ــفهان و  ناحیه اص

ــای  ــاهــ ــنــ  بــ

 وابسته به آن
رو

سی
م 

سی
اک

م
 

1 

عکاسی از بخش مهمی از 

کاروانسراهایی که پابرجا 

 هستند و تحلیل و تحقیق این

 نمونه های موردی

 نحوه گردآوری اطالعات

میدانی )تهیه ورت به ص

و از نظر  رولوه در محل(

ماهیت روش تحقیقی 

 تاریخی بوده است.

احیا  مرمت و 

 آن و تبدیلکاروانسراها 

به مکان هایی چون  ها

موزه مهمانسرا و...سبب 

آشنایی مردم با معماری 

سنتی ایران و جلب 

گردشگر و اشتغال 

 .)هدف کاربردی(زایی

1931 

کــــــتــــــاب   

های     ــرا  کاروانسـ

ان ایران 
دی

ربا
 پی

شه
انو

 

2 

معرفی کاروانسراها به خصوص 

برون شهری و بیان ویژگی های 

آنها و دسته بندی کاروانسراها 

 از نظر اقلیمی.

ماهیت روش از نظر  

تحقیقی تاریخی بوده 

 است.

شناخت رفت و آمدهای 

کاروانی و تاریخ آن و 

آشنایی با بناهایی که بر 

اثر رفت و آمد به وجود 

دف )ه آمده اند.

 کاربردی(

1301 

کــــــتــــــاب   

های     ــرا  کاروانسـ

ایــــــران و  

مان   ــاخت های   سـ

 کوچک بین راه
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  نویسنده مقاله/كتاب سال هدف روش نتایج

با فرمولی ساده کاروانسراها را 

 به گونه های کالسیک 

یا موارد ناقص و یا استثنایی 

 تقسیم بندی کرده

از نظر ماهیت روش  

تحقیقی تاریخی بوده 

 است.

ایجاد یک کار تحقیقاتی 

کردن به منظور آسان 

کار محققان و جلوگیری 

از اتالف وقت و دوباره 

)هدف کاربردی و  کاری.

 توسعه ای(

1913 

مقاله روند شــکل  

ــری   ــیــــ گــــ

های       ــرا کاروانسـ

هری     برون شــــ

بدی       یل کال  )تحل

های       ــرا کاروانسـ

 حاشیه کویر(
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ازی

یو
آ

 

0 

بررسی نمونه های مورد 

کاروانسراهای صفوی یعنی 

 کاروانسراهای شاه 

شاه و تقسیم  ساروتقی و مادر

بندی کاروانسراها به سه بخش 

 آغازین میانی و پایانی

نحوه گردآوری اطالعات 

 ای مطالعات کتابخانه

و روش بوده و میدانی 

 تاریخی بوده است. قیاسی

پاسخ به این پرسش که 

چه تغییراتی در 

صفوی  کاروانسراهای

 بازار اصفهان رخ داده

 است.)هدف عملی(

1932 

مقــالــه مطــالعــه  

 یــقــی تــطــبــ  

ــای معماری     فضـ

های       ــرا کاروانسـ

ــفـــــوی  صـــــ

 شاخص در بازار

ی
ین
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 ادبیات پژوهش -9

 معناي لغوي كاروانسرا -9-7
است. کاروان یا کاربان )کار+بان،وان( واژه ای پهلوی ساسانی است  "سرا"و  "کاروان"کاروانسرا مرکب از دو واژه ی فارسی  واژه

در پایکولی به کار رفته، و با اینکه در اصل بار لشگری و جنگی داشته است )کارزار=جنگ گاه(، اما در فرهنگ  که در کتیبه نرسی

 آمده است و )سرا( "گروهی مسافر و زایر و سوداگر که باهم مسافرت می کنند و دارای زاد و توشه وستورا نباشند"معین به معنای 

عنای خانه و منزلگاه به کار رفته است و بدین سان )کاروانسرا(  یعنی )سرا یا خانه کاروان و )سرای( نیز در زبان پارسی باستان به م

 (.1999که افراد آن بطور موقت در آنجا سکونت می کنند)معین،

به بیان دیگر محلی که کاروان در آن منزل کند، سرای کاروان، کاروانگاه، خانه گفته می شود که محوطه ای شامل حجرات 

ست و بازرگانان در آن ها به کار تجارت پردازند و در انبارهای آن کاالهای خود را جا دهند. افراد کاروان یا قافله را، کاروانی متعدد ا

می گویند، که جمع آن کاروانیان است. در هر کاروانی مودت و دوستی میان کاروان امری مهم و الزم است. کاروانسرا یا خانه کاروان 

 (.64: 1993ون فارسی بصورت )کاروانگاه(، )کاروانگه( و )کاروانخانه( نیز به کار رفته است) هادی زاده کاخکی، در پاره ای از مت

 "به رباط های بزرگ و جامع کاروانسرا می گویند چه در شهر و چه بیرون از آن باشد"پیرنیا در تعریف از کاروانسرا می نویسد 

 رنامه ی خود به تعریف کاروانسرا پرداخته:(. دیاالفوا نیز در سف292: 1995)پیرنیا،

کاروانسرا عبارت است از حیاط وسیع که دیوار گلی آن را احاطه کرده و در اطراف آن یک سلسله اتاق هایی وجود دارد که "

ن ودرادرآهمه با خشت و گل ساخته شده اند. هریک از این اتاق ها مخصوص یک نفر مسافر است که به محض ورود بار و لوازم سفر خ

 (.95: 1911)پیرنیا،"جای می دهد

 

 پیشینه و سیر تاریخی كاروانسرا -9-2
از دوره پادشاهی هخامنشی و اشکانی کاروانسرای شناخته شده ای در ایران باقی نمانده است، ولی از زمان ساسانیان تعداد 

قم نام برد. _در جاده ی تهران "دیرگچین"انسرای معدودی کاروانسرا باقی مانده که الگوی کاروانسراهای ایران میتوان از کارو

کاروانسرایی با پالن منظم چهار ایوانی و مربعی و حدود صد متر در صد متر، پایه ها و بخشی از دیوارهای این کاروانسرا با سنگ و 

ایران اغلب شاه عباسی در مجله اثر کاروانسراهای کنونی  "ریاضی"(. به نقل از 1993آهک ساخته شده، هنوز باقی است)مالیی،

خوانده میشود و تقریبا صرفا امر برای کاروانسرا علم شده اند. درباره کاروانسراهای شاه عباسی معروف است که وزیر او برای اینکه 

شماره آنها مشخص باشد و شماره های درست مانند ده و صد و هزار آسان به زبان می آید دستور می دهد یکی کمتر از هزار یعنی 

 (.1993نهصد و نود و نه رباط سازند تا شمارش آنها اندکی درنگ شود و آیندگان ارج این کار بزرگ را بدانند )مالیی،
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 كاركردهاي چندگانه كاروانسراها -9-9
 کاروانسراها نشانه ای از ذات پاک انسان ها هستند و جدای از نژاد، قوم و ملیت، دین و مذهب هرکس که به آنجا پا می گذاشته

(.  کاروانسراها به این علت که مردمانی از سرزمین های مختلف 1934صرفا یک مسافر محسوب می شده است )عبداهلل زاده ثانی،  

را برای مدت کوتاهی در خود جمع می کرد، محل تقابل و تعامل اندیشه ها و تبادل آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف بودند و تاثیری 

تند. کاروانسرا از یک نظام خاصی در ادوار گذشته برخوردار بوده است، به عنوان نمونه کاروانی که ابتدا شگرف بر زندگی مردم داش

وارد این مکان می شده در اولین گوشه ی کاروانسرا مستقر می شده تا فردا صبح که قصد حرکت می کرد، نخستین کاروان باشد 

 اروانسراها در ایران از جنبه های مختلف قابل بررسی و مطالعه می باشند:(. باتوجه به این مسائل ک1934)عبداهلل زاده ثانی، 

 : از لحاظ گونه شناسی و عناصر کالبدی، شناخت مصالح، طرح و نقشه و ساخت بنا.الف(معماري

 یک ورودیکه پالن کاروانسراها معموال مربع یا مستطیل شکل، با "از ویژگی های مهم معماری کاروانسراها می توان اشاره کرد 

برجسته عظیم و بلند، معموال ساده و بدون نقش، با دیوارهایی که گاهی اوقات بادگیرهایی در انتهای آن تعبیه شده است. یک داالن 

با طاق قوسی که مابین ورودی و حیاط داخلی قرار گرفته است. فضای کافی را برای جا دادن حیوانات بارکش فراهم می ساخته 

برآمده ای که در پیرامون این حیاط قرار گرفته است، طاقگان هایی واقع شده اند که نمای داخلی را مفصل است. بر روی سکوی 

بندی کرده اند. در پشت آنها حجره های کوچکی برای منزل دادن مسافران تعبیه شده است. در کاروانسراهای دو طبقه از حجره 

 (1934)عبداهلل زاده ثانی،   "باالیی برای منزل دادن مسافران استفاده می شد. های پایینی برای انبار کردن کاالها و از حجره های 

 نقش کاروانسراها در مبادالت تجاری، پخش و فروش تولیدات و توزیع درآمدها در مناطق گوناگون. ب(اقتصادي:

 های تعامل و گفت و گو.: مرکزی برای آمد و شد اقوام و گروه ها، گسترش نشست های اجتماعی، ایجاد زمینه پ(اجتماعی

حیات به معنای واقعی در کاروانسراها وجود داشته است. درون کاروانسراها هیاهویی حاکم بوده و حیات به معنای کامل درون 

کاروانسرا جریان داشته است و درون کاروانسراها عموما کالنتری، زایشگاه های ویژه، مغازه و غیره وجود داشته است. )عبداهلل زاده 

 (. 1934انی: ث

 : محل تعامل و تبادل فرهنگ ها، گسترش آداب، رسوم، سنت ها و عقاید.ت(فرهنگی

: محل استقرار امیران و حاکمان طی سفر، اهمیت سوق الجیشی و نظامی بویژه رباط های مرزی، محل انتشار و ث(سیاسی

 تبادل اخبار سیاسی و اقتصادی شهرها و سرزمین های گوناگون.
 

 بندي كاروانسراهادسته  -9-4

کاروانسراها از دید کارکردی به دو گونه شهری و برون شهری تقسیم می شوند. کاروانسراهای برون شهری: برای اسکان : كاركردي

ز امسافر و استراحت کاروانیان کاروانسراهای شهری:بیشتر به سرا مشهور هستند، در کنار بازارها قرار دارند و برای امور بازرگانی، باراند

 (.1301( و )سیرو،1951،)سیرو و توزیع بار استفاده می شده اند.

 

ی جغرافیایی از نظر اقلیمی و منطقه( 1934های بارز کاروانسراها باتوجه به اقلیم شان بوده است.)عبداهلل زاده ثانی، ویژگی: اقلیم

شباهت زیاد با یکدیگر، هریک ویژگی های خاص خود توان کاروانسراها را به سه گروه تقسیم کرد که از نظر معماری با داشتن می

 را دارند:

ین نوع کاروانسراها از توقفگاه های کوچک کنار راه ها تا ا :الف( كاروانسراهاي كامال پوشیده مناطق كوهستانی

یک ردیف گنبددار شوند. نمونه ساده آنها از اتاق های گنبددار مرکزی یا ساختمان های سلطنتی زمان شاه عباس اول را شامل می

و تعدادی اصطبل که در همان ردیف قرار دارند تشکیل شده اند. بیشتر کاروانسراهای کوهستانی دارای اجاق های متعدد یا بخاری 

دیواری در داخل بنا هستند. اینگونه کاروانسراها برای جلوگیری از بادهای مزاحم و برف های زمستانی و تگرگ های بهاری و پاییزی 

 طرف بسته و پوشیده اند.از هر 

این کاروانسراها عموما فاقد حیاط مرکزی بوده و بنایی چهارپهلو با اتاق میانی  ب(كاروانسراهاي كرانه خلیج فارس:

صلیبی شکل با اتاق های کناری هستند. یک سکوی سنگی دور ساختمان ساخته شده و همه ی اتاق ها به بیرون بنا راه دارند. 

ق( ساخته شده است. از آنجا که این کاروانسراها  1243ی در دوره ی صفویه و بویژه پس از گسترش بندرعباس )چنین کاروانسراهای
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در دوره ی آرامش سیاسی ساخته شدند، هیچ کدام جنبه دفاعی نداشته و دروازه های ورودی کاروانسراها به هر سمتی که الزم بود 

 مان برساند.گشوده می شده تا بادهای خنک ساحلی را به ساخت

مهمترین، بهترین و زیباترین کاروانسراها در این منطقه قرار دارند  ج( كاروانسراهاي حیاط دار مناطق مركزي ایران:

 معماری عبارتند از: -که از نظر کالبدی
ب ا بسیار جالتعداد کمی از کاروانسراهای ایران با نقشه مدور بنیاد گردیده است. این نوع کاروانسراه: کاروانسراهای مدور -

توجه و از نظر معماری حائز اهمیت فراوان است.  گرچه در حال حاضر فقط دو نمونه از این کاروانسراها شناخته شده،ولی 

العاده معماران دوره ی صفویه است. کاروانسرا دهنده ی سلیقه، ذوق، ابتکار و باالخره هنرنمایی فوقهمین دو نمونه نشان

 (19: 1962( یکی از این نمونه هاست. )کیانی و کالیس، زیره )بین کاشان و نطنز

اغلب هشت ضلعی( و مانند از کاروانسراها به شکل چندضلعی )این گروه : کاروانسراهای چندضلعی حیاط دار- -

کاروانسراهای مدور بسیار زیبا بنا شده اند و زمان ساخت آن ها دوره ای است که در معماری کاروانسراها پیشرفت قابل 

جهی بوجود آمده است. از نظر تعداد، کاروانسراهای چندضلعی نیز همانند کاروانسراهای مدور اندک و فقط نمونه های تو

 کمی از آنها در سراسر ایران باقی مانده است.

 به احتمال زیاد این نوع کاروانسراها بیشتر جنبه دفاعی و نظامی داشته اند. نکته جالب توجه در معماری کاروانسراهای -

مدور و چندضلعی این است که گرچه داخل بنا بصورت چندضلعی است ولی معمار با الهام از شیوه ی معماری ایران، 

 (.19: 1962حیاط چندضلعی داخل آن را نیز به صورت چهار ایوانی ساخته است) کیانی و کالیس، 

به شکل دو ایوانی و به فرم مربع یا مستطیل  همانند مدارس و مساجد و سایر بناهای مذهبی ایران: کاروانسراهای دوایوانی -

 (.10: 1962ساخته شده اند)کیانی و کالیس، 

تعدادی از کاروانسراهای ایران با تاالر ستوندار بنا گردیده اند و از تاالرها عموما به عنوان : کاروانسراها یا تاالر ستوندار- -

 (.10: 1962اصطبل استفاده شده است )کیانی و کالیس، 

 

 كاروانسراها كالبدشناسی -9-5
 آنها همان بنای سبک معموال و نیافته بسیاری دگرگونی امروز به تا کهن روزگاران از ،کاروانسراها معماری و ساختمان شیوه

 ویژگی هرکدام خصوصیات و طرح در ولی است، شده می ساخته محصور حیاط پیرامون که است اطاقهایی و ”بندها باره“ ایجاد

 .است پراکنده سراسر ایران در معماری جالب های طرح با کاروانسراهای تا ساده ساباط انواع چنانچه خورد،می چشم به هایی

 سنت تابع شیوه، بناها، سایر مانند ایران، کاروانسراهای معماری اساس که آید می بر چنین ایران سراسر کاروانسراهای بررسی از

 بوده زمان شیوه معماری تابع نیز اسالم از پیش کاروانسراهای که پنداشت توان می بترتی این با . است بوده زمان رایج سبک و

 ایجاد در موثری نقش موقعیت جغرافیائی و ساختمانی مصالح ،منطقه و محل ،معماری شیوه که است ضروری نکته این ذکر .است

 به توجه نیز ابنیه نوع این مورد در ولی ،ایران است یها کاروانسرا غالب شکل مرکزی حیاط که وجودی با .است داشته بناها اینگونه

 با ،برجسته بناها این ورودی معموالً .است کرده مصالح ایجاد نوع و فرم لحاظ از را اندکی های گوناگونی ،ایران از منطقه هر اقلیم

 معموالً . است قاعده تابع اسالمی بناهای گردی انواع از بیش کاروانسرا شده تعبیه آن انتهای در بادگیرهایی اوقات گاهی که دیوارهایی

 وسط و ها گوشه بانی، دیده های برج . است گیر چشم ارتفاعی با آمده پیش بزرگ سردر یک دارای .است مستطیل یا مربع آن نقشه

 (.1962کنند)کیانی و کالیس، می مشخص را آن اضالع

 حیوان بارکش چهارصد نزدیک که است حدی به وسعتش و دارد قرار آن داخلی حیاط و ورودی بین پوش تاق کریاس یا هشتی

 داخلی نمای که قرار دارد نماهایی تاق ،گردد می کاروانسرا حیاط دور تا دور در که آمده باال سکوهای روی .دهد می جای خود در را

 دو کاروانسراهای در. است شدهساخته  مسافران اقامت برای کوچکی های حجره نماها تاق این پشت در . کند می تقسیم را حیاط

  .گیردمی قرار استفاده مورد مسافران برای سکونت فوقانی طبقه های حجره و دارند اختصاص کاال انبار به تحتانی های حجره ،طبقه

 (.1994،هستند)هیلن برند حیاط های گوشه در که دهند می جای ها طویله در یا را حیوانات
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 بومی معماری در خالی فضای حضور ازعلل یکی  :خالی فضاي گیري شكل علت و كاروانسرا در وخالی پر فضاي يرابطه

 شودمی ایجاد اقلیم خرد یک ،فضا این در آب حضور و ،پر فضای توسط فضای خالی گرفتن میان در با که است این کویری مناطق

 داخل به را گرم و نامطلوب بادهای ورود ی اجازه اینکه بر عالوه پر فضای. است آن از بیرون خشک گرم و اقلیم با متضاد کامال که

 توانمی را معماری رابطه ی این معنایی دلیل . دهد نمی نیز را شده ایجاد داخل، در که خنکی مرطوب هوای خروج اجازه ،دهدنمی

 نمایش به راحتی به را االستو ارزش و صاحب زیباست که آنچه هر و ست گرادرون معماری ایرانی، معماری که کرد بیان اینگونه

 است ارزشمند که آنچه برای منزل به منزل را ذهن تا و کندمی واردش مراتبی سلسله با را آدمی آن، به حصول برای و گذارد نمی

 شرایطی چنین حایز نیستند مستثنی قاعده این از ایران کاروانسراهای که آنجای کند. از می آماده باالست معنایی دارای و

 (.1930تند)حاجی قاسمی،هس

 حیاط صورت به که ایران مرکزی مناطق کاروانسراهای از بسیاری در :كاروانسرا بناي با رابطه در باغ و حیاط موقعیت

 ظرف عنوان به هم باغ حالت این در آن مجاورت در باغی هم و داشت وجود کاروانسرا میان حیاطی در هم ،شدند می ساخته مرکزی

 و ظرف هم نقش باغ عبارتی کند. به می ایفا را مظروف نقش ،کاروانسرا مرکز حیاط طرفی از و است گرفته بر در راکاروانسرا  بنای

 (.1991دارد)نایبی،  تواما را مظروف نقش هم

 تنهایی به یا اند شده ساخته مرکزی حیاط صورت به که کاروانسراهایی :كاروانسراها حیاط در حیاط كالبدي موقعیت

 دارد وجود کاروانسرا همجواری در و بیرون در نیز باغی کاروانسرا میانه در مرکزی حیاط بر یا عالوه و دارند خود میان در را حیاطی

 فرم و باغچه بندی قالب در کاروانسرا درون مرکزی حیاط کالبدی های ویژگ و شود می نامیده "کاروانسرا حیاط" با نام اول نوع

 (.1935)قربان زاده،   گیرد می قرار بررسی مورد اصلی محور و ایوان و حوض ،چلیپایی

 به با توجه کل طور به اما است تقارن محور دو با متقارن صورت به کاروانسرا در حیاط پالن کل در اینکه وجود با :محوراصلی

 محور این واقع در و دکر آن مشاهده در را تر قوی محور یک وجود توان می .است گرفته صورت محور یک در که بیشتری تاکیدات

 نمایی خود بنا در شاخص نحوی به که سردر طراحی خاص همچنین و راستا این در ها ایوان یافتن ارتفاع جمله از عواملی توسط

 (.1935)قربان زاده،  شود می تاکید کند،می

 

 صفوي كاروانسراهاي-5-9

 اهتمام نیز کاروانی بناهای ساز و ساخت امر به کشور راهداری دستگاه تقویت و هاراه تأسیس و تعمیر موازات به صفویه زمان در

 بازسازی و گرفت قرار اساسی تعمیر مورد کشور سراسر مخروبه کاروانسراهای بعد به عباس شاه زمان از واقع، در .شد ورزیده فراوان

 دوران را صفوی عصر .شد بنا کشور هایجاده مسیر در بزرگ انبارهایآب و جدید کاروانسرای شماریبی تعداد حال، عین در .شد

 و حجم فراوان، بر کاروانسراهای ساخت ضمن زمان این (. در22همان: ،اند)کیانی وکالیسدانسته بزرگ کاروانسراهای ساخت طالیی

 برای وی سیاست از دیگری اساسی بخش هم آن که ساختمی ناپذیریخستگی طوربه اول عباس"شد.  افزوده نیز کاروانسراها وسعت

)سیوری،  کردندمی پیروی او کار این از نیز محلی حکام و ثروتمند بستگانش، بازرگانان و بود صفویه امپراطوری بازرگانی رونق پیشبرد

1912 :191) 

 لفظ را هزار عدد چون داشت، نگاه دست و کنند بنا کاروانسرا نه و نود و نهصد تا داد فرمان عباس شاه که دارد وجود ایافسانه

 بزرگ کار این ارج آیندگان و شود درنگ اندکی آن شمارش در تا کنند بنا هزار از کمتر یکی که داد دستور بنابراین دانست،می خفیفی

 کاروانسراهای واقعی تعداد از ترپایین بسیار رقم این که است معتقد خود تألیف در سیرو ماکسیم( 165: 1915)نوربخش،  بدانند را او

 مصالح(. 21: 1951 ،برند)سیرومی باال هزار سی تا را رقم این که کندمی نقل را محققان برخی نظر و است صفوی عصر در شده ساخته

 دروازه باالی در کتیبه عنوان به احتماالً سنگ از .باشدمی گچ و آجر، آهک، خشت شامل عمدتاً کاروانسراها ساختمان در رفته کار به

 دارای ورودی دروازه تنها شاید و ندارند پنجره و درب حجرات و هااتاق .هستند آجری و گنبدی هاسقف .است شدهمی استفاده ورودی

 دسته دو به دهندمی شکل را کاروانسرا یک که عناصری کلی طوربه نیست، دست در اثری هیچ هم آن از که است بوده چوبی درب

 :شوندمی تقسیم

 .شوندمی تکرار تغییر بدون کامالً که اجزایی به طور کلی و هاها، ایواناتاق -

 (01: 1990: )رفیع، لرافشان .پذیرندمی مختلف اشکال و ندارند ثابت ماهیت که عناصری  -
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 و هستند ایوانی چهار و ضلعی چهار بناهای مکان ترینحساس بیشتر امکانات وجود خاطر به هاگوشه" گوید:می صارمی اکبرعلی

خصوصی،  مسجد، شبستان و نمازخانه نظیر هاییمکان بنابراین .باشند پذیرا را مختلف کارکردهای و هاشکل انواع که ددارن را آن قابلیت

 (.1910،)صارمی دارند قرار هاگوشه در دارند ایشدهتعیین پیش از کمتر فرم و عملکرد که غیره و انبار
 

 مطالعات موردي -4

شیراز بنا شد. دارای هشت برج دایره ای شکل در اطراف اضالع هشتگانه  -اصفهان: در بین جاده كاروانسراي امین آباد

 (.2و1)اشکال (1962است)کیانی: 

 
كاروانسراي امین آباد  پالن و تصاویر-7شكل

 (منبع:سازمان میراث فرهنگی)

 تصویر هوایی كاروانسراي امین آباد -2شكل

                                     

را تهرنگ کاروانس در قسمت جنوبی روستای رباط سرپوش در حاشیه جاده سبزوار به مشهد است.اي رباط سرپوش: كاروانسر

یک ایوانی است. نکته قابل توجه در این کاروانسرا با توجه به کویری بودن سبزوار مسقف بودن آن است. بنابه شواهد موجود این 

 (.0و9 )اشکال (1931: و خرگاه زمستانی دارد. )شهرستانکی کاروانسرا شباهت زیادی به چاپارخانه یا اصطبل

  
 برش و نماي رباط سرپوش پالن، -4شكل رباط سرپوش تصویر هوایی كاروانسراي  -9شكل

 (كشور سازمان میراث فرهنگی منبع:)
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هد قرار دارد و از جمله ریباس یا ریواس( در روستای ریوند مش-قله-کاروانسرای ریوند )به معنی ستیغ :كاروانسراي ریوند

کاروانسراهای بین راهی که در دوران صفویه در حاشیه جاده ابریشم ساخته شده است. این کاروانسرا در نزدیکی آتشکده مقدس 

زرتشتیان به نام آذر برین مهر جای گرفته است. دارای تهرنگ چهارپهلو و دو اشکوب است. شیوه آجرچینی بی همتای این کاروانسرا 

 (.6و5)اشکال (1931ای به آن بخشیده است )شهرستانکی: ویژه ارزش

  
 پالن و تصاوبر كاروانسراي ریوند  :5شكل

 (2171177175كشور یفرهنگ راثیسازمان م منبع:)
 ریوند،  : تصویر هوایی كاروانسراي6شكل

 (2171177175منبع:سایت گوگل ارث )

 

روستای چاله سیاه )جهادآباد( اصفهان قرار دارد. )فرهنگ آبادی های کشور: این کاروانسرا داخل  كاروانسراي شیخ علی خان:

 شده است( طبق گفته مورخان ازاین کاروانسرا به عنوان محلی برای پذیرایی و اقامت مهمانان خارجی استفاده می91: 1961

 (.9و1)اشکال (191: 1910)کیانی، 

  
 پالن و تصاویر كاروانسراي شیخ علی خان-1شكل

 (2171177175سازمان میراث فرهنگی كشور منبع:)
تصویر هوایی كاروانسراي شیخ علی خان، -8شكل

 (2171177175رث امنبع:سایت گوگل )

 

کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد. احتماال در زمان شاه عباس دوم صفوی  01کاروانسرای مادرشاه در  كاروانسراي مادرشاه:

اتاق دارد. تهرنگ  104(. به صورت چهار ایوانی و دو اشکوب است و در حدود 161: 1962یس: ساخته شده است )کیانی و کال

 (.14و3)اشکال گذاری شده استکاروانسرا مستطیلی است و اکنون  به عنوان مهمانسرای عباسی نام
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 : پالن و تصاویر3شكل

 2171177175منبع:سازمان میراث فرهنگی كشور  

 مادرشاه، ی كاروانسرايتصویر هوای :71شكل

 2171177175سایت گوگل ارث  منبع:
 

رسد که ه.ق می 1460در روستای معروف و کهن مزینان مشهد است. قدمت بنا بر کتیبه سردر ورودی  كاروانسراي مزینان:

سراهای دو ایوانی برای استراحت زاءران و مسافران ساخته شده است. از گونه کاروان "حاجی معین الدین محمد اصفهانی"توسط 

های درازی به عنوان اصطبل ساخته شده است )شهرستانکی: غربی و جنوبی سالن-است و در پشت حجره های ضلع های شرقی

 (.19و  12، 11()اشکال1931

 
 

 : پالن، نما و برش مزینان 77شكل

 (2171177175كشور سازمان میراث فرهنگی منبع:)

  سرايتصاویر هوایی كاروان :79و72اشكال

 (2171177175سایت گوگل ارث  منبع:)

 

داده است. این مسافر را در خود جای می 054های دور، در حدود کاروانسرای مهر در سبزوار در گذشته كاروانسراي مهر:

 مستطیلکاروانسرا دارای تزیینات آجری با آجرهای نیم دایره است. ساختمایه این کاروانسرا مالت گل و گچ است. دارای تهرنگ 

شکل است و به دلیل قرار گرفتن در اقلیم گرم و خشک درونگرا است. این درونگرایی سبب ایمنی و حفاظت کاروانسرا در برابر 

 (.15و10(،)اشکال 1931راهزنان نیز شده است )شهرستانکی: 
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 پالن، برش ونماي كاروانسراي مهر   :74شكل

 (2171177175كشور سازمان میراث فرهنگی منبع:)

 : تصویر هوایی كاروانسراي مهر75شكل

 (2171177175سایت گوگل ارث  منبع:)

 

 دروازه  ساروتقی، چهارسوی شمال سمت در .است شده واقع اصفهان ساروتقی بازار در کاروانسرا اینكاروانسراي ساروتقی: 

 (.11و16)اشکال ،(190: 1999: بلیک پی) است گرفته قرار ساروتقی کوچک مسجد آن، جنوب در و کاروانسرا ورودی

  
 یساروتقپالن، برش ونماي كاروانسراي  :74شكل

 (2171177175كشور سازمان میراث فرهنگی منبع:)

 یساروتق: تصویر هوایی كاروانسراي 75شكل

 (2171177175سایت گوگل ارث  منبع:)

 

 تحلیل كالبدي كاروانسراهاي صفوي 
یت و رفاه حال کاروان ها با توجه به درجه امنیت راه ها در اقلیم ها و مناطق مختلف ایران دچار کاروانسراها به لحاظ تامین امن

دگرگونی هایی در ساختار و فرم بنا هستند. با توجه به اطالعات بدست آمده و براساس ویژگی های کالبدی که به قدرت و ثروت 

به تجزیه و تحلیل کاروانسراهای نمونه پرداخته  ،سلطه وابسته است حکومت و نیز تکامل بنا در طول تاریخ و گستره محدوده تحت

 (.9و2شده است)جداول
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 :مشخصات كالبدي كاروانسراهاي صفوي )نمونه هاي موردي()منبع:نگارنده(2جدول

 تهرنگ دیرینگی نام کاروانسرا
 مساحت

 )مترمربع(
 حیاط مرکزی

تعداد 

 ایوان ها
 مالحظات

 0 هشت ضلعی - هشت ضلعی صفوی امین آباد
هشت برج دایره ای 

 شکل دارد

 مسقف است 1 ندارد 601 مستطیل صفوی رباط سرپوش

 آجرکاری بینظیر 0 مستطیل - چهارپهلو صفوی ریوند

 6120 مستطیل صفوی شیخ علی خان
مستطیل با 

 گوشه های پخ
0 

کاروانسرایی 

دارای دو  -زیارتی

 حیاط فرعی

 6054 مستطیل صفوی مادرشاه
ل با مستطی

 گوشه های پخ
0 

کاروانسرایی 

سلطنتی و 

 تشریفاتی

 - مستطیل صفوی مزینان
مستطیل با 

 گوشه های پخ
2 

اصطبل در پشت 

 حجره ها

 6094 مستطیل صفوی مهر
مستطیل با 

 گوشه های پخ
 دارای نمای متقارن 2

 9054 مستطیل صفوی ساروتقی
مستطیل با 

 گوشه های پخ
 مسجد نیز دارد. 0

 

 نگارنده( لیل كالبدي كاروانسراهاي صفوي به صورت گرافیكی )منبع:: تح9جدول

 فضای پر و خالی فرم اصلی محور اصلی نام کاروانسرا

 امین آباد

   

 رباط سرپوش

   

 ریوند

   

 شیخ علی خان
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 فضای پر و خالی فرم اصلی محور اصلی نام کاروانسرا

 مادرشاه

   

 مزینان

   

 مهر

   

 ساروتقی

   

 

 نتیجه گیري -5

 هایحکومت زمان، هر در کهچنان .است بوده دوره هر اجتماعی در و سیاسی شرایط با خاص ارتباط ویژه به اروانسراهاک به توجه

در پژوهش  .است گرفته قرار باالیی سطح در نیز تجارت و ارتباطات آن، تبع به و اندداشته وجود کشور در توانمند هایدولت و مقتدر

بدی و ساختاری کاروانسراهای عصر صفوی پرداخته ایم لذا این آثار فاخر تاریخی، اگر بطور مناسب حاضر به معرفی ویژگی های کال

با  مرمت و تغییر کاربری داده شوند، عالوه بر صنعت توسعه گردشگری میتوانند مکان های مناسبی برای استراحت مسافران باشند.

عه های بین راهی، کاربردی ترین گزینه جهت ارایه خدمات در مبحث منسوخ شدن کاروانسراها و عدم تامین نیاز مخاطبان، مجمو

توریسم و سفرهای جاده است. تجمیع کاربری هایی همچون: فضاهای اقامتی، رستوران، جایگاه سوخت گیری، محل توقف، پارکینگ، 

عه ای کامل و جامع را جهت کمپ و هتل،زمین های ورزشی و بازی، فضاهای تجاری و فروشگاهی، اداری و پارک ها و ... مجمو

جذب گردشگران خارجی و داخلی فراهم می کند که گستره ی وسیعی از بعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را تحت تاثیر 

 قرار می دهد.

 

 منابع

 زیشهرسا و معماری تاریخ کنگره مقاالت مجموعه شهریبرون کاروانسراهای گیریشکل روند ( 1913)  سیمون ایوازیان، .1

 فرهنگ میراث سازمان تهران، ،1910 بم، ارگ ایران،

 .امیرکبیر تهران، صفوی، عصر در اقتصاد و سیاست ابراهیم، محمد ،(1915) پاریزی باستانی .2

 .فرهنگیان انتشارات تهران، افشار، صدری غالمحسین ترجمه ایران، معماری (1911پوپ، آرتور ) .9

 نشرخاک اصفهان، نژاد، احمدی محمد ترجمه ،(صفوی اصفهان اجتماعی اریمعم) جهان نصف(. 1999) استیون بلیک، پی .0



 7931پاییز ، دوازده شماره، چهارمسال   

 

29 

 

 

 (،کتاب کاروانسراهای ایران،تهران، نشرهفت رنگ.1931پیربادیان،انوشه،) .5

 .ایران باستانی آثار حفاظت ملی سازمان انتشارات تهران، رباط، و راه تا،بی اللّه، کرامت افسر، و کریم محمد پیرنیا، .6

 اصفهان، شیرانی، حمید دکتر تصحیح و کلی تجدیدنظر با نوری ابوتراب ترجمه تاورنیه، سفرنامه تا،بی اتیست،ب ژان تاورینه، .1

 .تأیید کتابفروشی و سینایی کتابخانه انتشارات

مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی  ،(، گنجنامه )کاروانسراها، بناهای بازار(1930حاجی قاسمی، ک، ) .9

 ه شهید بهشتی، انتشارات روزنه.دانشگا

(، مطالعه تطبیقی فضای معماری کاروانسراهای صفوی شاخص در بازار اصفهان،دو 1939) آرزو و پورنادری،حسین،،حسینی .3

 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر سال چهارم،شماره هشتم،پاییز و زمستان.

 شناسی،انسان نامهمجله :تهران صفوی، عصر کاروانسراهای شناختیسانان بررسی ( 1990احسان ) لرافشان، جالل، فر،رفیع .14

 0شماره 

 .مرکز تهران، عزیزی، کامبیز ترجمه عصفوی: عصر ایران ( 1910)  راجر سیوری، .11

 ملی سازمان تهران، بهنام، عیسی ترجمه ها،راهمیان کوچک هایساختمان و ایران کاروانسراهای (1301) ماکسیم سیرو، .12

 .ایران باستانی آثار حفاظت

(.راه های باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته به آنها،ترجمه مهدی مشایخی،تهران:سازمان ملی 1951،ماکسیم)سیرو .19

 حفاظت آثار باستانی ایران.

 امیر انتشارات دوم تهران، چاپ عباسی محمد ترجمه شاردن، نامهسیاحت :ایران تمدن المعارفدایره ( 1903) ژان شاردن، .10

 .کبیر

همایش ملی معماری پایدار و توسعه  (، ویژگی های کاروانسراهای دوره صفوی،1931، سبحان، حامد شادی،)شهرستانکی .15

 .شهری )بوکان(

 ایران، ارگ شهرسازی و معماری ختاری کنگره مقاالت معماری، مجموعه در متغیر و پایدار عناصر ( 1910) اکبرعلی صارمی، .16

 .فرهنگی میراث بم تهران، سازمان

 .تهران دانشگاه تهران، تاریخی، شهرهای و بناها سازیزنده باز (1965) محمدمنصور فالمکی، .11

 .نشریه اینترنتی معماری منظر  ،حیاط کاروانسرا )کاروانسرا باغ ها((،1935قربان زاده، مژگان، ) .19

 .اندیشه نشر تهران، اردالن، ظفردخت اقتباس و ترجمه شناسی،مردم و شناسیانسان زمینه ( 1954)  کالید کالکهون، .13

انتشارات وزارت فرهنگ و چاپ و سازمان تهران: ایران، کاروانسراهای فهرست،(1969) کالیس ولفرام، و محمدیوسف کیانی، .24

 ارشاد اسالمی.

 انتشارات و چاپ مرکز تهران، همایون، الرضاعبد و پاکزاد جهانشانه ترجمه معماری، در زیباشناختی ( 1915)  یورگ گروتر، .21

 .بهشتی شهید دانشگاه

 .54ماره بررسی انواع کاروانسراهای ایران،سازمان نظام مهندسی گیالن،فن و هنر،ش (1993مالیی، معصومه ) .22

 ، حیات در حیاط، حیاط در خانه های سنتی ایران، نشر نزهت، تهران.(1991)نایبی، ف،  .29

 .ایرانشهر تهران نشر امروز، تا باستان از ایران در سیاحت و سفر تاریخچه بر مروری  :تاریخ کاروان با ( 1914مسعود،) نوربخش، .20

 دفتر پژوهش های فرهنگی. کاروانسرا در ایران،(، 1993هادی زاده کاخکی، سعید، ) .25

 .شهری ریزیبرنامه و پردازش شرکت تهران، اعتصام، ایرج ترجمه اسالمی، معماری (1911) رابرت براند، هیلن .26
 

 

 

 

 

 

 

http://ajoora.blogfa.com/post/5
http://ajoora.blogfa.com/post/5
http://ajoora.blogfa.com/post/5
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZmu__moXYAhXSJFAKHT2JCZ4QFgg1MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.manzaronline.com%2F%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B7-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25BA-%25D9%2587%25D8%25A7.html&usg=AOvVaw3Hagc_29MIazkMgaSdNmd6


  فصلنامه علمی تخصصی معماري سـبز

 

20 
 

 
Comparative study of Architectural Space of Safavid Caravansaries 

with Physical Approach 
 

 
Abstract 
The need for a shelter has made people not always neglect that, even during the journey. 

Nowadays, with the arrival of industry in the country and the use of motor vehicles, 

caravansaries have lost their initial boom and remaining obsolete make them deserted, and 

some other have been changed their usage and have became  passage, parking, warehouse 

etc. In the past, especially in the Safavi era, which coincided with the golden age and the 

flourishing of the construction of Iranian caravansaries, caravansaries have been a safe haven 

for travelers and merchants. The study of caravansaries in the Safavi era is important because 

it has unique features that the most obvious of them are plentiful reconstructive activity in 

the field of roads and especially construction of this building. The present study uses library 

studies and field visits. Using a deductive method, the typology of caravansaries and the basis 

of their spatial structure are examined in response to individual and social needs and physical 

characteristics. It is possible to achieve spatial and physical patterns for the development and 

revitalization of destructive caravansaries, and to revitalize and give new uses to them. 
 

Keywords: Caravanserai, Safavid Caravansaries, physical approach 
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 چكیده
توان می، جویی در انرژیعالوه بر تولید و صرفهها در مبحث انرژی الکتریکی، رای رسیدن به خودکفایی ساختمانب

ها، اهها، فرودگهایی مانند استادیومدر بنا مثالًهای مصرف شده آن نیز پرداخت. به بازتولید و استفاده مجدد از انرژی

. برای کرد همنبع انرژی استفاد عنوانبهکاربران  یم انرژی جنبشی اتالفیتوان از حجم عظهای مترو و... میایستگاه

های در سال که رژی جنبشی به الکتریسیته بهره بردتبدیل ان تیباقابلتوان از مواد پیزوالکتریک میاین منظور 

سیته برداشت الکتری. در این پژوهش امکان اندشدههایی با این قابلیت تولید پوشاخیر برای سهولت کاربری، کف

بررسی شد. برای این کار، در یک در مقایسه با مصرف الکتریسیته ورزشگاه از یک استادیوم فوتبال و میزان آن 

ورد ها م، سکوهای تماشاگران و مسیرهای تردد و ورودییبازنیزماستادیوم، الکتریسیته تولید شده از سه بخش 

وات از هر گام،  9تا  5ها با توان خروجی دریافتی توسط این تایل یاهگامبررسی قرار گرفت. با محاسبه تعداد 

 54.کندیم نیتأمدرصد از نیاز ورزشگاه را  34حدود  جمعاًآمد که  دست میزان الکتریسیته تولیدی هر بخش به

دریافتی،  یهاگام. با مقایسه دیآیم دست به هایورودو  یبازنیزمدرصد از آن در سکوهای تماشاگران و باقی در 

رای تولید بخش ب نیترنهیبهکه  میابییدرمهای بکار رفته در هر قسمت میزان الکتریسیته تولیدی و تعداد تایل

و سکوهای تماشاگران در  یبازنیزممیانی  سومکیدیگر نیز  یهابخش. در باشندیم هایورودانرژی، راهرو و 

 یهاپوشکفاستفاده از  .مؤثرترندتر، در تولید انرژی رک بیشامتداد ضلع طولی زمین، به دلیل وجود تردد و تح

 ها داشته باشد.بسزایی در خودکفایی ساختمان ریتأث تواندمیمولد الکتریسیته 

 

 تهیسیالکترد مول پوشکفبازتولید انرژی، مصالح هوشمند، پیزوالکتریک، استادیوم فوتبال، كلیدي:  گانواژ

 

 

 مقدمه -7
ها بسیار مطرح است. مقدار ها و تمامِ زمینهسازی انرژی در همه کشورانرژی و منابع آن شدت یافته و بهینهامروزه بحران به 

ها همگام با تکنولوژی روز پیش باشد. عالوه بر این، در حال حاضر ساختمانمیزیادی از انرژی مصرفی هر کشور در حوزه ساختمان 

ای هکند. در این مسیر تا کنون به ساختمانمیها آغاز شده و روز به روز پیشرفت ختمانهاست که هوشمندسازی ساروند و سالمی

ها ساختمان خود تولیدکننده انرژی مصرفی خود و حتی ایم که در آنهای انرژی پالس رسیدهساختمانصفر انرژی و پس از آن 

 نرژی، آن را بازیافت و یا به عبارتی بازتولید کرد.توان به جای تولید امیباشد. در همین راستا میاز آن  بیش

هایی جدید و نوآورانه، در مصرف انرژی اند که با روشتا کنون بسیاری از مصالح هوشمند در حوزه ساختمان به کار رفته

کرد که عالوه بر این  شود اگر بتوان ساز و کاری تعریفمیکنند. اما، چه می جلوگیریجویی و یا به نحوی از هدررفت آن صرفه

 موارد، انرژی مصرف شده در ساختمان را بازتولید کرده و دوباره استفاده کرد؟
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توان به وسیله آن انرژی را به صورت دیگری تبدیل کرد، استفاده از مصالح هوشمند با اثر پیزوالکتریک میهایی که از روش

نند در یک سیستم طراحی شده، انرژی مکانیکی را به الکتریسیته تبدیل کنند توامیاست. اثر پیزوالکتریک، خاصیت موادی است که 

(Anshu Jain, 2015: 1581) . اج، جریان هوا و ... در ساختمان انرژی توان با این روش از صوت، حرکت افراد و راه رفتن، امومی

الکتریکی تولید کرد و با این کار، هم نیاز ساختمان به تولید انرژی را کاهش داد و هم از اتالف انرژی موجود در آن جلوگیری کرد. 

ی کاربران را ای دریافتهاند که قابلیت تولید الکتریسیته از گامهایی ساخته شدهپوشبا استفاده از خاصیت مواد پیزوالکتریک کف

هایی که ترند چون انرژیکنندگان زیاد مناسبهای عمومی با مراجعه. برای این منظور، ساختمان(1931ظاهر،  )شریفی و دارند

ارای د ها از این حیث قابل توجه است که غالباًتر است. استفاده از این تکنولوژی در استادیومبیشها قابلیت تبدیل دارند در این مکان

 تری برایبیشها به مقدار مناسبی وجود دارد که در نتیجه امکان های انرژی در این مکانتعداد کاربران زیادی است و انواع صورت

ه در است کها دهد. اما از مسائل مهم میزان الکتریسیته به دست آمده و در واقع اثربخشی مناسب این کفپوشمیبرداری به ما بهره

 شود.میش حاضر، به آن پرداخته پژوه

 

 سواالت تحقیق -2
 ها به چه صورت است؟نحوه استفاده از مواد پیزوالکتریک در ورزشگاه -

 های مبدل انرژی در یک استادیوم فوتبال چقدر است؟میزان الکتریسیته تولید شده توسط کفپوش -

 توان تامین کرد؟میف ورزشگاه را با استفاده از این روش تولید الکتریسیته، تا چه میزان از مصار -

 باشد؟میهای ورزشگاه در کدام قسمت بهترین مکان برای نصب این تجهیزات -

 

 روش تحقیق -9
باشد. ابتدا نوع مصالح مورد نظر معرفی و انواع میای تحلیل کمّی و کیفی صورت ترکیبی شامل کتابخانهروش تحقیق به

های مولد که از محصوالت پربازده تر نمونه از تایل 0 ها بررسی شد وباشند و میزان بازدهی آنمیهای کف که دارای این اثر پوشش

بخش از یک استادیوم درنظر گرفته شد:  9های دریافت شده توسط کاربران، و جدیدتر هستند انتخاب شدند. برای محاسبه گام

های دریافتی در یک رویداد ورزشی محاسبه شده و با توجه به بازده گامها، جایگاه تماشاگران، زمین بازی. در هر بخش تعداد ورودی

ها، میزان الکتریسیته تولید شده از هر بخش محاسبه شد. در ادامه، مجموع انرژی به دست آمده با میزان میانگین مصرف کاشی

مد. عالوه بر این، با توجه به نسبت میان ها در استادیوم به دست آوری این تایلهای فوتبال مقایسه شد و درصد بهرهاستادیوم

. پس ها معرفی شدندتر برای نصب این تایلهای بهینههای مصرفی در هر بخش و مقدار الکتریسیته تولید شده از آن، قسمتتایل

رداشت ران برای بهای حرارتی بازیکنان و رفتار تماشاگران، پرترددترین مناطق زمین بازی و سکوهای تماشاگاز آن، با بررسی نقشه

 تر معرفی شدند.انرژی بیش

 

 هاپیزوالكتریکمصالح هوشمند و  -4
ثل آجر م ی. با گذر زمان هر روز از مصالح سنتشودیممصالح اضافه  یهاهر روز به امکانات و کاربرد یتکنولوژ عیسر شرفتیبا پ

د، واکنش دهن دیدما را حس کنند، به نور خورش توانندیم که میرویم یو سفال و مصالح مدرن مثل بتن و فوالد، به سمت مصالح

 حاج ومهلبانی گرجی )قبیل  نیاز ا گرید یکنند و امکانات دیتول یانرژ دیدهند، از نور خورش لیو حساب شده تحو رهیگرما را ذخ

 (.69: 2441ابوطالبی, 

 بافت، ظاهری، ها از جمله: نمودآن خصوصیات به توجه با مصنوعی و طبیعی از سنتی، اعم موجود ساختمانی مصالح کلی طور به

 داشتن ردرنظ بر عالوه هوشمند مصالح بندیطبقه در شوند. امابندی میطبقه... و خواص مکانیکی، فیزیکی شیمیایی، ترکیب

 شده لحاظ نیز شودمی مربوط مصالح سنتی از هوشمند مصالح دادن تمییز به ویژه به طور که دیگری خواص فوق، یهامشخصه

 اند. شده ارائه زیر سه خاصیت پایه بر هوشمند مصالح پیشنهادی بندیواقع طبقه در. است
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 :درونی تغییر خواص قابلیت داراي هوشمند الف( مصالح

 دهنده شکل تغییر هوشمند مصالح -

 دهنده رنگ تغییر هوشمند مصالح -

 دهنده پیوند تغییر هوشمند مصالح -

 

 :مبادله انرژي قابلیت داراي هوشمند مصالح ب(

 نور  کننده ساطع هوشمند مصالح -

 الکتریسیته کننده تولید هوشمند مصالح -

 انرژی کننده ذخیره هوشمند مصالح -

 

 :درونی مواد و مبادله تغییر قابلیت داراي هوشمند ج( مصالح

توانند مواد را در فرم مولکول و به شکل گاز، مایع یا جامد با فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی، در خود محصور و میاین مصالح 

ر، با های آبدامحلولبه صورتی است که با قرار گرفتن در برابر انواع گاز، بخار آب، آب و یا حتی  آن ها. عملکرد یا اینکه آزاد کنند

 Ritter, 2007: 9). )دهند می ا به حجم خود واکنش نشانهها به سطح داخلی خود و یا اضافه کردن آنچسباندن آن

 تغییراتی خارجی به محرکات پاسخ در و باشندمی  خود درونی خواص قابلیت تغییر دارای، تغییرشکل دهنده هوشمند مصالح

 اکنون مصالح هم . دارد هاآن درونی آرایش ترکیبات و توزیع نوع به بستگی تغییرات این که کنندمی ایجاد خود ابعاد و شکل در

 ، شیمی2واکنشی ، الکترو1دما واکنشی هوشمند مصالح به توانمی هاآن از پرکاربردترین اما است دسترس در ویژگی با این زیادی

مهلبانی )گرجی اند  نموده معطوف به خود معماری زمینه در را توجه بیشترین حاضر حال در که نمود اشاره 0و پیزوالکتریک 9واکنشی

 . (63: 2441ابوطالبی,  و حاج

 یریعده کث یکه در اطراف ما فراوان وجود دارند، هرچند که برا نی هستنداز جمله مواد و مصالح پنها کیزوالکتریپ وادم

است که  ییهاهنیفقط چند نمونه از زم یصنعت یهاستمیو س یپزشک یخودرو، تکنولوژ کیهمراه، الکترون یهااند. تلفنناشناخته

ممکن  تهیسیزوالکتریاز کودک در رحم مادر با پ یریتصاو افتیدر یبرا ینگاراست. پژواک ریپذناها اجتنابدر آن کیزوالکتریپ یاجزا

 .(Holterman & Groen, 2013:3) وجود دارد کیزوالکتریپ زیما ن یدر عقب خودرو نگیدر سنسور پارک یشود. حتمی

 یانرژ را به یکیمکان یانرژ تواندمیخود ماده است که  عتِیطب لیبه دل نیا ست؟یچ کیوالکترزیکاربرد فراوان مواد پ لیدل

 و در اثر آن، رندیگمیقرار  یکیمواد تحت فشار مکان نیکه اهنگامی است  میمستق کیزوالکتریکند و برعکس. اثر پ لیتبد یکیالکتر

 یکیالکتر دانیم کی ریمواد تحت تاث نیاست که ا یهنگام کیزوالکتریاثر معکوس پکنند. می جادیا رویمتناسب با آن ن یکیالکتر بارِ

 .شودمی جادیا)تغییر شکل( تنش  در اثر آن در ماده که رند،یگمیقرار 

ته اخس یمثبت و منف یهاونیها از ستالیتقارن است. کر یها دارادهد که بلور آنمی یرو ییهاستالیدر کر کیزوالکتریاثر پ

در  یعیدر حالت طبو  ندیگومی یقطب وجود دارد که به آن دو یاجاذبه و دافعه یروهایها نآن انیم لیدل نیاند و به همشده

. (1)تصویر کندمی رییتغ یمثبت و منف یبارها نیب یرفته و فاصله نیب شکل متقارن بلورها از یکیمکان یرویبا اعمال ن اما .اندتعادل

همان  تهیسیشود. در واقع، الکترمی جادیا یکیالکتر دانیها، مکنش نیا یجهیو در نت را از بین بردهاصله حالت تعادل ف رییتغ نیا

متر یانتس کیمثال،  یبرا ست.ا یکینامیو علت آن فشار د دیآمیمواد به وجود  نیموجود در ا یبارها نیاست که ب یلیاختالف پتانس

  جادیولت ا 12544برابر با  یلیاختالف پتانس تواندمیاعمال شده  یروین وتنیونلیک 2مکعب از کوارتز با 

 . (Ledoux, 2011:8) کند

 
 

                                                           

1 Thermostrictive 
2 Electroactive 
3 Chemostrictive 
4 Piezoelectric 
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 . (Ledoux, 2011:8)( : ساختار بلور پیزوالكتریک و اعمال نیرو 7تصویر )

 

و تجهیزات سونار  زاتیسنج و تجهعمق، موتور ریگضربه یسنسورهاتوان به میهای کاربرد پیزوالکتریک در صنعت از نمونه

نراتور ژچنین استفاده از این مواد در پزشکی رو به افزایش است از جمله استفاده از پیزوالکتریک به عنوان ی اشاره کرد. همنور میتنظ

ن ساز ضربا یهایباتر مانند داخل بدن یپزشک زاتیتجه یانسان برا حرکات و استفاده از هاپوشش ریو سا هاشرتیقراردادن در ت با

، کیزوالکتریپ ینترهایپرشود. از جمله در میریک در بسیاری از تجهیزات دیگر نیز استفاده .... از پیزوالکت و نیانسول یهاقلب، پمپ

ها و ی، میکرورباتیکارتعاش یسنسورهای فراصوت، هاها، مبدلفندک ،یزلید یهمراه، انژکتورها یهاتلفنی، کیالکترون یهاسواکم

ام و )فخار, مهنشده است استفاده  کیالکتر زویاز پ یوعبه ن .و ...کریپاس میکروفن،انتقال صدا مانند  زاتیتجهها، میکروهواپیما

 .(APC International, 2015)( و 1932یسی، ادر

 

 هاكاربرد مواد پیزوالكتریک در ساختمان -4-7
 یکیلکترا یانرژ دیتول یساده برا نسبتاً یهاها در روشاستفاده از آن رازیاند مورد توجه معماران قرار گرفته اریها بسکیزوالکتریپ

با تالش   . (1931ظاهر،  )شریفی و به رشد بوده است رو اریها بسکنندگان در ساختمانعهتردد مراج ایاز باد و  یاز ارتعاشات ناش

های اهها، باشگها، جادهروپیادهقطار و  یهاستگاهیا رینظ یشهر ساتیدر تاس یشده است تا از حرکات انسان جادیامکان ا نیا نیمحقق

از موارد دیگر استفاده از پیزوالکتریک، . (1999، پور یآصف گهر و یاوری) شود دیبرق تول یِانرژ ،پرازدحام یهامحل ریساورزشی و 

از مزایای آن دقت و شود و میای و ...( است که به این روش کنترل فعال گفته های طرهها، تیرها )پلدر کنترل ارتعاشات سازه

 نامحدود بودن منبع انرژی است. 

گرهای حساس به فشار و حساست. شده بیان  هازندانگرهای پیزوالکتریک در سیستم حفاظتی در پژوهشی استفاده از حس

سیستم  ،ارج شونداز محدوده تعریف شده خکه اگر زندانیان است شده نصب  ایستگاه پلیسی در فنالند یهاپوشبسیار نازک در کف

 (.1939آقازاده,  ووی موس) ددهمی هشدارهای پلیس هشداردهنده به مراکز مخابراتی و ایستگاه

ای بنا های لرزهتوان پاسخها هنگام لرزش ساختمان میو واکنش آن هاستونپیزوالکتریک در پای  عملگرهایهمچنین با بکار بردن 

 .(Fallah & Ebrahimnejad, 2013: 450) را کاهش داد 

. در پژوهش دیگری، با اتصال پیزوالکتریک به یک تیر، میزان انرژی به دست آمده از ارتعاشات مکانیکی محاسبه شده و در صورت 

توان ارتعاشات میدو سرمفصل  نقطه میانی پل ریک درپیزوالکتقرار دادن  باهمچنین .  (Ledoux, 2011:11)شودمینیاز تیر تقویت 

و یا از نیروی باد و ارتعاشات ناشی از آن بدون نیاز به  .(101: 1931، رادضیائی و  یکنیت ی،می)کرها را تبدیل به الکتریسیته کرد پل

 (Wu, Wang & Xie, 2013: 25) ، برق تولید کرد توربین

دارد که  وجود افراد انرژی برداشت های ساختمان، امکانیزوالکتریک در پلهپ صفحات پژوهشی دیگر نشان داده شد که با کاربرد در

برداشت انرژی مکانیکی  (.1939آقازاده,  وموسوی ) رود بکار ساختمان از انرژی بخشی تامین در تواندمی و کرده پیدا افزایش مرور به

فنرهای است. از جمله ارتعاش کمکشده های مختلفی بررسی مصرفی بر اساس اثر پیزوالکتریک توسعه یافته و تا کنون در زمینه

 دیتول (Kong et al., 2014, 21) ها و حرکات انسان ها، امواج اقیانوس، جریانقطارها، جاده یلهای مهندسی، رنقلیه، سازهوسایل

 ،یرزشو یهاامواج صوت در مکان یانرژ ز،یشده در مناطق بادخ جادیها همانند ارتعاشات اموجود در ساختمان یمنابع انرژاز  یانرژ

 تواندمیها، مساجد و ورزشگاه ،یها، ادارات، مراکز فرهنگوآمد همانند موزهررفتپ یهادر ساختمان نیزو  روهاپیادهتردد افراد در 

 .ردیگها به عهده آن یانرژ نیدر تام یاسهم عمده
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 هاي مولد الكتریسیتهتایل -4-2
دل های مبپوشهایی در این زمینه به صنعتی کردن این فناوری روی آورده و کفبه منظور سهولت در استفاده و نصب، شرکت

سال، مقاومت در برابر رطوبت و شرایط  24تا  5اند. سهولت در نصب تجهیزات و مدارات، طول عمر تولید انبوه رسانده بهانرژی را 

هایی ست که باعث شد از این ها از جمله ویژگیپوشسازی این کفها و سفارشیجوی نامناسب، افزایش بازدهی، تنوع در روکش

، 1ت پیوژنتوان به شرکمیها پرداختند که به تولید انبوه و نصب این کاشی هاییشرکتتری شود. از جمله بیش تکنولوژی استقبال

 .اشاره کرد  9و تریولت 2انرژی فلورز

ه ک قرار دارد یکیالکترومکان ستمیس یدر هر کاششوند. می ی خمشود مقدارمیکف گام گذاشته  یهاماژول یکه رومیهنگا

ورت صها بهیکاش نیا. کندمیژنراتور را فعال  و کرده لیتبد یحرکت چرخش کیرا به  فردشده توسط  جادیا یعمود زیت ناچحرک

متداول می اس یخروج توانکند.  دیتول یانرژ لوواتیک 1از  شیب تواندمیها به شبکه یعدد از کاش 04مدوالر هستند و متصل کردن 

پروژه در نقاط  254تا کنون بیش از  شرکتاین  است. وات 14تا  1 نیفرد ب کیتوسط  وستهیپ یهاگام یرابانرژی فلورز  هر مدول

 و (Energy-Floors, 2016) میلیون ژول انرژی برداشت کرده است 5412مختلف دنیا اجرا کرده است و به طور کلی 

(Pavegen, n. d.).  های قطار، مراکز های مختلف از جمله ایستگاها در بخشدنیا ر سراسرپروژه در  154شرکت پیوژن  بیش از

 یتربیشباعث شده تا مردم ارزش  ایدر نقاط مختلف دن زاتیجهتنصب  .به اتمام رسانده است میها و فضاهای عموخرید، فرودگاه

وات  9های اصالح شده تا ونهوات و در نم 5. میزان خروجی اسمی هر ماژول به ازای هر گام قائل شوند شانیدیتول یانرژ یبرا

 .(.Pavegen, n. d)رسد می

 دیتول یتربیش یانرژ ددارن یادیکه کاربران تحرک ز یپرتردد و مناطق یهادر مکان یمبدل انرژ یهایکاشبا استفاده از 

است که  یهیمختلف بد یهاورزش نیب ازی است. تحرک فراوان ع،یوس اسیمق اد،یکابران ز ها که دارایمثال ورزشگاه شود.می

ن این ورزش همچنی .دارند یتربیش یانرژ دیتر باشد تولبیش نیحاضر در زم کنانیکه تعداد بازمثل فوتبال  ی گروهیهاورزش

 گیرد.میتر مورد استقبال مردم قرار بیش

 

 فوتبال يهاومیاستادسطوح مختلف در  آمده ازدستبهانرژي  -5

ها و بخش برای برداشت الکتریسیته مورد بررسی قرار گرفته است: زمین بازی، سکوهای تماشاگران، ورودی 9در یک استادیوم 

و  15نمونه از شرکت انرژی فلورز با توان خروجی  2 اندهایی که برای این بررسی انتخاب شده. تایلتماشاگرانمسیرهای تردد 

 54در 54های مورد استفاده در ورزشگاه وات است. ابعاد تایل 9و  5وان نمونه از شرکت پیوژن با ت 2وات و  14الی  5دیگری 

 .(Energy-Floors, 2016)باشد متر میسانتی

 

 انرژي تولید شده توسط بازیكنان فوتبال در زمین -5-7
برای پوشاندن زمین متر( سانتی 54در 54ها )متر است. با توجه به ابعاد کاشی 14در  145ابعاد زمین فوتبال به طور میانگین  

به دست آوردن  یکنند، برامی یانرژ دیبا هر گام تول یمولد انرژ یهایکاش نکهیبه اکاشی نیاز است. با توجه  23044به تعداد 

 تعداد دست آوردنه ب یشود را محاسبه کرد. برامی یها طکه توسط آن ییهاتعداد گام دیابتدا با کنانیشده توسط باز دیتول یانرژ

این میزان با توجه به جایگاه هر بازیکن در   کند.ی چه مسافتی را طی میباز کیکه او در  میبدان دیاول با کن،یباز کی یهاگام

. (Fox, 2016) استمایل  1کیلومتر یا  11 نیانگیبه طور م یدر هر باززمین متفاوت است اما مقدار متوسط آن برای هر بازیکن 

گام بین هر  میمقدار را به دست آور نیا یدر حالت عاد میاگر بخواه شود؟حال باید دانست که این مسافت با چند گام طی می

 ویرادهیپ ریمس کیمسافت مثل  ینکه ا نجاستینکته ا اما (Neufert & Thackara, 1980: 17) باشدمیمتر یسانت 15تا  62,5

با حداکثر سرعت،  دنیبا سرعت کم، دو دنیمختلف از جمله راه رفتن، دو یهاحالت یدر هر باز کنیبلکه هر باز ؛ستین یمعمول

شود. عالوه بر سرعت، مدت زمان میانجام  یمتفاوت یهاها در سرعتتیفعال نیدهد که هر کدام از امیچرخش، پرش و... را انجام 

 میتفاده کناس یوزن نیانگیم ایاز سرعت متوسط  میابیرا ب میانگینسرعت  نکهیا یمتفاوت است. الزم است برا زیها نتیفعال نیا
                                                           

1 Pavegen 
2 SEF: Sustainable Energy Floors 

3 Treevolt 
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بال میانگین سرعت بازیکنان فوت. میشده با همان سرعت محاسبه کن یمختلف را با توجه به مدت زمان ط یهاسرعت نیانگیم یعنی

 .(Verheijen, 1998: 17)شود میکیلومتر بر ساعت در نظر گرفته  1کیلومتر بر ساعت است که به طور میانگین،  9تا  6بین 

 & ,Hoeger, Bond, Ransdell, Shimon)د مختلف انجام ش یهاها در سرعتگام ددادرباره تع یپژوهش 2449سال در  

Merugu, 2008: 15) این میزان با توجه به جنسیت، قد و میزان سرعت افراد متفاوت است. باتوجه به اینکه میانگین قد .

دقیقه طی  10هر مایل را در حدود  می دوند، کیلومتر بر ساعت 1 متوسط متر بوده، و با سرعتسانتی 191,69ها فوتبالیست

است. که در کل بازی گام  1911در یک مایل  ورزشکاراین  یهاتعداد گامطبق یافته های این پژوهشگر ، (Fifa, 2014)کنند می

در زمین  نفره 11تیم  2شود. با حضور میگام  12113های طی شده توسط هر بازیکن، کند( تعداد گاممیمایل طی  1)هر بازیکن 

بر بازیکنان، حضور یک داور داخل زمین مسابقه الزامی ست. با توجه به اینکه میزان دوندگی شود. عالوه مینفر  22تعداد بازیکنان 

توان داور را جز دوندگان میپس  (Di Salvo, Carmont, & Maffulli, 2011)کیلومتر تخمین زده شده است  11داور در هر بازی 

 شود.میگام دریافت  232،591(. طبق این جدول در هر بازی توسط بازیکنان 1زمین محسوب کرد جدول )

( 2ها انرژی تولید شده در جدول )های مختلف میزان تولید انرژیِ متفاوتی دارند، با توجه به نوع آنه ماژولبا توجه به اینک

 محاسبه شده است.

عالوه بر  .انجامدمیتر به طول بیشها یباز یاست و گاه یاقهیدق 34بازه  کیتعداد گام فقط در  نیتوجه داشت که ا دیالبته با

. به جز موارد گفته شده باید پردازندمیو به گرم کردن  کرده دایحضور پ نیدر زم یقبل از شروع باز دقیقه 15د حدو کنانیباز ن،یا

 شود که ساعات تمرین بسیارمیاین را هم در نظر بگیریم که در یک استادیوم عالوه بر مسابقات، تمرینات یک باشگاه هم انجام 

 توان از زمین بازی انرژی دریافت کنیم.و در تمام این حاالت باز هم می دقیقه یک مسابقه است 34تر از بیش

 

 از هیاهوي تماشاگرانانرژي تولید شده  -5-2
شود. می تعیاز شروع مسابقه، مملو از جم شیپ یها حتومیمسابقات فوتبال، استاد یکه در برخ دیادهبو نیبارها شاهد اشاید  

 اریبس یاهوی، در ورزشگاه حضور دارند و با هبرنده شدن یک تیمپس از  یحت آن و انیپا حتی پیش از شروع بازی تاها مدام و آن

حاضر  گریشود، از هزاران نفر دمی دیتول یانرژ مگاوات 1,5حدود  نیدر زم نفر حاضر 29. حال که از کنندشان را حمایت میمیت

 کرد؟  افتیتوان درمی یمیعظ یدر ورزشگاه چه انرژ

وخیز کردن تماشاگران را تخمین زد که البته تا ایستادن و نشستن، پریدن و جست میزانبه دست آوردن این مقدار باید برای 

ود. شبه دست آوردن یک مقدار تقریبی از انرژی تولیدی تماشاگران به یک نمونه اجرا شده اشاره میحدودی غیرممکن است. برای 

ها با شد. آن یآورجمعروتردام  پیدر ورزشگاه دکا 1بسترهای انرژی پایدار انرژی حاصل از تماشاگران با استفاده از 2410در سال

 یژول انرژ 54،444 ،هایصندل یک ردیف از در مقابل یکاشعدد  24ا و هیاز ورود یکیدر  یمربع کاشرمت 0,5به کار گذاشتن 

داخل شده از  افتیدر یصورت مجزا از انرژرا به یشده از ورود افتیدر یانرژ زانیمالزم است که ( . 9و 2تصویر  )کردند. افتیدر

 میت نیا در مسابقات انیحضور تماشاچ نینگایهلند است. م گیاز ل نوردیفا میت یوزشگاه، ورزشگاه خانگ نیاشود. ورزشگاه محاسبه 

توان می، است یاصل یهایمورد نظر از ورود یورود نکهیبا توجه به ا. (Transfermarkt, 2016) استنفر  05،013، 2410در سال 

                                                           
1 SEF: Sustainable Energy Floors 

هاي دریافت شده از همه افراد (: تعداد گام7جدول )

 حاضر در زمین در یک بازي
 1،911 های هر نفر در یک مایلتعداد گام

 های هر نفر در طول بازیتعداد گام
1،911  1  

12،113 

 2 هاتعداد تیم

 11 ضای هر تیمتعداد اع

 29 مجموع اعضا بعالوه داور

 های هر دوتیم در کل بازیتعداد گام
12،113   29 

  232،591  

 (: میزان الكتریسیته تولید شده از زمین فوتبال 2جدول )

 هاي مبدل انرژيتوسط تایل

 میانگین میزان تولید انرژی توسط بازیکنان 

توان 

(watt) 

توان 

(watt) ول
ماژ

ع 
نو

 mw kw watt 

1,5 1،062,1 232،591  5   1،062،695  5 1-14 

S
E

F
 0,0 0،999 232،591  15   0،999،455  15 15 

2,9 2،904,2 232،591  9   2،904،236  9 9 

P
av

eg
en

 

1,5 1،062,1 232،591  5   1،062،695  5 5 
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 15،444حدود  ارمقد نیورزشگاه ا رحاضر د تیجمع یشود که به ازامیدرگاه وارد  نیاز ا تیدرصد جمع 99در نظر گرفت حداقل 

 . 0تصویر  .کار گذاشته شدند ییچهارتا هیآرا 2صورت ماژول به 9ذکر شده  ی. در مقابل وروددیآمینفر به دست 
(Energy-Floors, 2016). 

 

ها عبور یکاش یاز رو تیدو سوم جمع نیانگیبه طور مگرفت که توان در نظرمی ها نسبت به درگاه،مکان نصب کاشی توجه به با   

به وزن و  یمقدار بستگ نیژول است که ا 24 یال 2ها یکاش نیاشدند. بازده  ها ردیکاش ینفر از رو هزار 14قرار  نیکنند. از امی

. اگر از هر نفر شودمی دیتول یژول انرژ 2هستند، از هر گام  یبا سرعت معمول یرو ادهیدر حال پافراد شدت ضربه وارده دارد. چون 

به دست  یورود از یهزار ژول انرژ 03 گام دریافت شده که با احتساب همین مقدار در خروج، 20،544گام دریافت شود،  9یا  2

 دیهزار ژول تولاست. این  شده دیولت گرهاتماشاسکوی از باقیمانده ژول  1444 ،یدیتول یهزار ژول انرژ 54از  جهیدر نتآمده است. 

 دیتول یژول انرژ 54لیاز هر تا یعنبه دست آمده است، ی نصب شده بود یاشاچمت کیکه هر کدام در مقابل  لیتا 24شده توسط 

شده  افتیدر یتماشاچضربه از هر  25تا  14حدود  ینیصورت تخمنداشتند به یادیها شدت زضربه نکهیاتوجه به شده است. با 

هر  یبه ازا میشود. اگر بتوانمی افتیگام در 25 یال 14 ،یباز یتماشاهنگام  چیتوجه به مطالب گفته شده از هر تماشا با است.

حداقل  انیاز تماشاچ، استنفر  05،013حضور تماشاگران در ورزشگاه  زانمی نکهیتن ابا در نظر گرف م،ینصب کن لیتا کیتماشاگر 

شده از تماشاگران در ورزشگاه  دیتول یانرژطبق این جدول  (. 9. جدول )شودمی افتیگام در 1،195،015گام و حداکثر  050،134

مسابقات فوتبال را به  یانرژ زانیم نیانگیم میبخواه. اگر تکیلووات اس 9،310میزان هلند  نوردیفا میت یورزشگاه خانگ پ،یدکا

مانند ) یمسابقات جهان ایو  یارهمسابقات قا ایهر کشور  یهاگیدر ل انیحضور تماشاچ نیانگیتوان ممی میبزن نیتخم یطور کل

 ,(UEFA League, 2016)ه است د( ارائه ش0دو نمونه به عنوان مثال در جدول )نظر قرار داد.  را مدی( و جام جهان کیالمپ

(Fifa, 2014). 

 

در ورزشگاه فوتبال دكایپ (: میانگین الكتریسیته تولید شده از تماشاگران9جدول )  

 نوع کاشی
 Pavegen,SEF SEF Pavegen (V3) نام

 9 15 5 بازده

های دریافتی از هر نفرتعداد گام  
 14 حداقل

 25 حداکثر

 (wattخروجی به ازای یک نفر )
 94 154 54 حداقل

داکثرح  125 915 244 

 05،013 تعداد کل تماشاگران

 (kwانرژی تولید شده از کل تماشاگران )
 9،699,5 6،919 2،211 حداقل

 3،490 11،492 5،611 حداکثر

 9،310 11،322,5 6،900 (kwمیانگین )

 

  

 
هاي مولد انرژي در سكوي (: تایل2تصویر )

 تماشاگران ورزشگاه دكایپ

هاي مولد انرژي نصب شده در (: تایل9تصویر )

 دي ورزشگاه دكایپورو

ها در (: آرایش تایل4تصویر )

 ورودي
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 (: میانگین الكتریسیته تولید شده از تماشاگران  در مسابقات فوتبال4جدول )

2416,11قهرمانان اروپا  لیگ مسابقات برزیل 2410جام جهانی    

 59،532 01،991 میانگین تماشاگران

 91,5 (wattمیانگین انرژی تولید شده از هر نفر )

665،9 (kwانرژی کل)  261،0  

 

 از تردد كاربرانانرژي تولید شده  -5-9

رای دریافت انرژی است. حتی بسیار بهینه ها نیز منابع خوبی بهای تردد آنعالوه بر سکوهای داخل ورزشگاه، مسیر

توان جلوی میگیرد. برای این منظور باشد چون در مساحت کمتر، حجم باالتری از تردد افراد صورت میمیتر هم 

 6ها را نصب کرد. به عنوان مثال، اگر در مقابل هر ورودی ماژولها و... وری تماشاگران، راه پلهها، مسیرهای عبدرگاه

گام هنگام ورود و به همان مقدار هنگام خروج به  9یا  2توان مینصب شود از هر نفر   9در 2صورت یک آرایه ژول بهما

ها و مسیر تردد هم به همین مقدار از سطوح مبدل نصب گام. اگر در راهرو 5دست آورد. یعنی از هر نفر به طور میانگین 

مثال باال، میزان انرژی به دست آمده محاسبه شده است  2شود. برای می گام دیگر از هر نفر دریافت 5گردد، حداقل 

 (. 5جدول )
 (: میانگین الكتریسیته تولید شده از تماشاگران در ورزشگاه فوتبال دكایپ5جدول )

 نوع کاشی
 ,Pavegen نام

SEF SEF Pavegen 
(V3) 

 9 15 5 بازده

های دریافتی  از هر نفرتعداد گام  14 

 54 154 94 (watt)ه ازای یک نفر خروجی ب

های اروپاجام باشگاه  
 01،991 تعداد افراد

 2،430 6،299 9،951 (kwانرژی تولیدی)

 جام جهانی برزیل
 59،532 تعداد افراد

 2،694 9،493 0،291 (kw)انرژی تولیدی

 
مسیر باشد، تعداد  14تماشاگران به سکوها عدد و مسیرهای دسترسی  1های ورزشگاه اگر مانند ورزشگاه دکایپ تعداد ورودی 

شود. مزیت تولید میعدد کاشی نصب  142عدد است که در مجموع،  64و در مسیرها  02ها های استفاده شده در ورودیماژول

ید انرژی آن های مورد استفاده کمتر از خود زمین بازی و سکوها است ولی تولها و ورودی، این است که تعداد تایلانرژی از مسیر

 ها ندارد.تفاوت زیادی با آن بخش

 

 یافته ها -5-4
وات،  5هایی با توان خروجی نفری و با استفاده از ماژول 04،444یک ورزشگاه  برایبا توجه به مطالب فوق، انرژی تولید شده 

  گردآوری شده است. (1و6)به تفکیک و در مجموع، در جدول 

شود، و میها دریافت میزان انرژی از سکوهای تماشاگران و سپس از تردد آنترین بیششود که میمشاهده 

ها نیز ها موثر است. بهترین مکان نصب کاشیاز نوع فعالیت آن بیشکننده دهنده این است که تعداد افراد مشارکتنشان

 (.2و1تر است. نمودار )بیشها آناست که میزان تولید انرژی به ازای هر کاشی در ها در مسیرهای تردد و ورودی
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(: میزان الكتریسیته تولید شده از استادیوم فوتبال در یک 6جدول )

 بازي

 

های بخش

 دارای مبدل

تعداد 

هاماژول  

 میزان انرژی تولیدی

kw درصد (هر ماژولwatt) 

 21 1،069 23،044 زمین فوتبال
1،069،44423،044 

03,9 

جایگاه 

 تماشاگران
04،444 9،544 54,2 

9،544،44404،444 

91,5 

های تردد مسیر

 و ورودی
142 2،444 29,9 

2،444،444142 

  13،641  

 --- 144 6،369 63،542 مجموع
هاي مختلف استادیوم(: درصد تاثیر بخش7نمودار )  

در تولید الكتریسیته   

 
 نصب شده ياهلیهر بخش و تعدادتا يدیتول تهیسیالكتر زانی: م(1)جدول 

 

ها در محل نصب تایل

 استادیوم

 مسیرهای تردد جایگاه تماشاگران زمین بازی

   
 142 04،444 23،044 هاتعداد تایل

 1،069 9،544 2،444 (kw)الکتریسیته تولید شده 

 24،044 9،444،444 5،994،444 )دالر( 1هزینه

 

 یماشاگرت که معموالً نیتمر یهااست که در ساعت نیفوتبال ا نیاز زم یانرژ دیتول تینکته دقت کرد که مز نیبه ا دیباالبته 

 یترشبی یکمتر، انرژ زاتیبا وجود نصب تجه یعنی وجود دارد. یانرژ دیاست، تول مسابقاتتر از ساعت بیش اریحضور ندارد و بس

قابل  و است ادیز اریها بسدادیرو یدر بعض یانرژ دیتول زانیاست که م نیا زین اگرانتماشاز  یانرژ دیتول تی. مزشودمی افتیدر

 نیود. اداده ش شیورزشگاه نما یهادر تابلو میت کیتفکشده به  دیتول یانرژ زانیست ما یاز آن کافپوشی نیست. گذشته چشم

کنند،  یانرژ دیتوانند تولمی نیکه تماشگران بدانند با ضربه زدن به زممیهواداران شده و هنگا انیچالش م کیبه  لیموضوع تبد

ترین اهداف توسعه این روشِ تولید انرژی، آگاهی افراد از تولید و مصرف انرژی . یکی از مهمکنندمی یتر همکاربیشهدف  نیا یبرا

از مردم در یک شود و همکاری این حجم عظیم میهای سبز های پایدار است که باعث توسعه در روند تولید و مصرف انرژیبه روش

 صورتها را به سمت تولید و مصرف انرژی بهها را افزایش داده، اهمیت تولید انرژی را درک کرده و آنرویداد تولید انرژی آگاهی آن

 .(Cramm, El-Sherif, Lee, & Loughlin, 2011) دهدمیپایدار سوق 

کند؟ با توجه به مطالب گفته شده کل الکتریسیته های ورزشگاه را برآورده میاما انرژی تولید شده در مجموع، چه میزان از نیاز

مگاوات  1کیلووات یعنی حدود  6،369وات(، میزان  5هایی با خروجی نفره و با استفاده از ماژول 04،444تولیدی )در یک ورزشگاه 

های مختلف ورزشگاه، گرمایش و سرمایش هایی از جمله روشنایی بخشاست. در هر رویداد ورزشی، انرژی مصرفی برای تامین نیاز

شود. میهای خدماتی، تهویه، پارکینگ، سیستم آبرسانی، سیستم اتوماسیون ساختمان، آشپزخانه و رستوران و ... استفاده بخش

                                                           
 (Manthorpe, 2016) دالر محاسبه شده است 244 ل،یهر تا ینصب به ازا نهیهز 1
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اگر این مقدار را به  .(Dietrich & Melville, 2011)مگاوات است  14تا  5میزان الکتریسیته مصرفی در هر رویداد ورزشی بین 

 (.9شود )نمودار از این الکتریسیته تامین می مگاوات 1ها مگاوات درنظر بگیریم، با نصب این کاشی 1,5طور میانگین 

 

  
ها و میزان الكتریسیته مقایسه تعداد ماژول(: 2نمودار )

 )%( تولیدي

 هاكل انرژي تولیدي از ماژولمیزان نسبت (: 9نمودار )

 انرژي مورد نیاز ورزشگاهبه 
 

ی ذکر شده، انرژی موثرند. به عنوان مثال، در نمونه در مرحله دوم، سکوهای تماشاگران و پس از آن زمین فوتبال در تولید

ژول از ورودی دریافت  03،444ژول از سکوها و  1444ژول انرژی دریافت شده تنها  54،444ورزشگاه دکایپ، مشاهده شد که از 

موجود در  لیو هر تاژول  6،125 یورود لی، هر تاتایل نصب شده بود 9 یدر ورودو  لیتا 24 در ورزشگاه نکهیبه ا توجه با شد.

تر هستند و نهیهبرابر ب 124 باًیتقر یورود یهالیاست که تا آنمطلب نشان دهنده  نیکرده است. ا دیتول یول انرژژ 54ورزشگاه 

 هم به ینطقم اریبس جهینت نیکرد. البته ا دیتول یتربیش یتوان انرژمیاز عناصر به نسبت داخل ورزشگاه،  یبا نصب تعداد کمتر

از داخل ورزشگاه  یافتیدر یهاگام و تعداد گام 9444 نیانگیبه طور م یهر ماژول در ورود یافتیدر یهارسد چون تعداد گاممینظر 

را  های یک نفرهای پرتردد تماشاگران، به جای اینکه تنها گامها در مسیربا این اوصاف، با نصب کاشی است.گام  25 یال 14 بایتقر

 کنیم. از هزاران نفر توسط تعداد معدودی کاشی انرژی بسیاری ذخیره می دریافت کنیم

توان در نظر گرفت که همین تعداد میراهروها و مسیرهای دسترسی با توجه به هر ورزشگاه و تعداد و کیفیت خاصی دارند پس 

ماژول با توجه به میزان  144به عنوان مثال، تعداد  کرد.های دسترسی ورزشگاه در مسیرها باید نصب ها را با توجه به ویژگیاز ماژول

 هایترین مناطق برای دریافت انرژی هستند. ماژولترین و پربازدههزینهگردد. این نقاط کممیها تقسیم ها میان آنتردد ورودی

وهای ها مهم است که بدانیم در سکباشد. برای پوشاندن سکومینصب شده در سکوهای تماشاگران با توجه به ظرفیت ورزشگاه متغیر 

ها برای نصب گیرد و تقریباً در تمام مسابقات پر از جمعیت است. این بخشمیها معموالً مورد اقبال قرار تماشاگران کدام بخش

ای خود آرام ها در جتری دارند. عالوه بر این موضوع، هیاهوی تماشاگران هم در یک سطح نیست، بعضی از آنبیشها اهمیت ماژول

و قرار ندارند و بعضی دیگر، برعکس. در یک ورزشگاه معموالً پرطرفدارترین مکان ضلع طولی زمین در طبقات پایین است. چون دید 

ردد. گها پر میها و در آخر پشت دروازهتر است. ورزشگاه ابتدا از نیمه ضلع طولی و سپس سمت کرنراز این نقاط به زمین مناسب

گذاری ( لکه5ه باال به همین صورت تا آخرین طبقه. به عنوان نمونه، مناطق مورد استقبال تماشاگران در تصویر شماره )سپس در طبق

ها انتخاب کنیم، باید بخشی از زمین را انتخاب کنیم حال اگر بخواهیم موثرترین نقاط زمین فوتبال را برای نصب مدول شده است.

ر زمین، های حرارتی از حضور بازیکنان دها اتفاق بیفتد. با بررسی نقشهاکثر وقایع بازی در آن قسمتترین تردد بازیکنان و بیشکه 

 (Fifa, 2014) (.6ترین حضور بازیکنان را داشته است. تصویر شماره )بیششود که یک سومِ میانی زمین میمشاهده 
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 بازیكنان در میانه زمینبیشتر تردد (: 6تصویر ) ه(: مناطق مورد استقبال تماشاگران در ورزشگا5تصویر )

 

 گیريبحث و نتیجه -6
های توان از موادی با اثر پیزوالکتریک استفاده کرد که تنشبرای بازیافت انرژی جنبشی کاربران در یک استادیوم فوتبال می

ما ها در زیر کف پوش نهایی است اه کاربردن آنکنند. ساده ترین روش استفاده، بهای الکتریکی تبدیل میمکانیکی را به پالس

هایی با همین خاصیت تولید شده اند که نصب و بهره برداری از این مواد را بسیار ساده کرده اند، طول عمر بیشتر، مقاومت در تایل

های مختلف است. در بخشهای این محصوالت های متنوع و مقاوم، نصب آسان و بازدهی باال از ویژگیبرابر رطوبت و فشار، روکش

ها ها استفاده کرد. با استفاده از آنتوان زیر الیه گیاهی از این تایلتوان به عنوان پوشش نهایی و در زمین چمن میاستادیوم می

 های کاربران میزان قابل توجهی الکتریسیته برداشت کرد. توان از گاممی

ها، این مقدار در سه بخش محاسبه شد: انرژی به دست آمده از بازیکنان گامبرای محاسبه میزان الکتریسیته به دست آمده از 

در زمین فوتبال، انرژی به دست آمده از تحرک تماشاگران در سکوها، انرژی ناشی از تردد تماشاگران هنگام ورود و خروج در راهروها 

مگاوات الکتریسیته تولید  6,3ویداد ورزشی به میزان نفره در هر ر 04،444ها. به این وسیله در مجموع از یک ورزشگاه و ورودی

درصد  34مگاوات، حدود  14تا  5ها در هر رویداد ورزشی به میزان شود که در مقایسه با میانگین مصرف الکتریسیته ورزشگاهمی

ول ب شده در هر بخش در جدهای نصشود. میزان تولید الکتریسیته در هر بخش به تفکیک و تعداد ماژولاز نیاز ورزشگاه تامین می

در  وسکوهای تماشاگران، مسیرهای تردد  همانطور که در جدول آمده است، بیشترین الکتریسیته به ترتیب از شود.( مشاهده می1)

ژی د انرها در تولیهای مولد به کار رفته، بهینه ترین بخشآید ولی با در نظر گرفتن تعداد ماژولآخر توسط زمین بازی به دست می

ای های مورد نیاز برباشند. به دلیل اینکه تعداد ماژولبه ترتیب مسیرهای تردد، جایگاه تماشاگران و در نهایت زمین فوتبال می

هایی را که پرتردد ترند مجهز کرد. با توجه به توان فقط بخشپوشاندن سکوهای تماشاگران و زمین چمن بسیار زیاد است می

جود شتری ورفتار بازیکنان در زمین، مشخص شد که در طول بازی در یک سوم میانی زمین تحرک بیهای حرارتی و تحلیل نقشه

 (.6دارد. تصویر )

شود در سکوهای تماشاگران هم باید به این نکته توجه داشت که در بسیاری از مسابقات از کل ظرفیت استادیوم استفاده نمی

ن سکوهایی را مجهز کرد که برای تماشاگران در اولویت باشند و اغلب اوقات تواهای خالی وجود دارند پس میو همیشه صندلی

شوند. دلیل اصلی این مزیت، دید مناسب تر به زمین بازی است. که این سکوها به ترتیب، اضالع طولی زمین در طبقه اول رزرو می

با توجه به نتایج به دست آمده نشان  (.5تند. تصویر )ها هسها و سکوهای پشت دروازهو بعد از آن اضالع طولی در طبقات باال وگوشه

داده شد که استفاده از تایل های مولد الکتریسیته در تامین نیاز به انرژی استادیوم فوتبال بسیار موثر است. با تولید انرژی پاک از 

ری و خودکفایی در انرژی ساختمان ها این روش در کنار موارد دیگر همچون برق خورشیدی و... می توان گام بلندی در زمینه پایدا

 برداشت.
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 چكیده

ان . در میاستداشته و قلب تپنده شهر و هسته اولیه شهر ایرانی  اییژهوبازار در معماری و شهرسازی ایران جایگاه 

 ازجملهایران بازار ارومیه با بیش از پنج هکتار مساحت اولیه )در اواخر دوره قاجار( پس از بازار تبریز  یبازارها

وسیع با الگوی ارگانیک بوده است. با شروع سده اخیر و با تحوالت شهرسازی صورت گرفته در دوره  یبازارها

اخیر سعی  هایسالاز آن منفک شد. در  ییهابخشفته و پهلوی اول دخل و تصرفات زیادی در این بازار صورت گر

منفک شده فوق در خط عرصه بازار تعریف شده و تحت حفاظت ضوابط محدوده اولیه بازار  یهامحدودهشده است 

قرار گیرند. این نوشتار در نظر دارد ضمن معرفی وضع موجود بازار ارومیه به ارائه گزارشی از دخل و تصرفات 

 در خصوص خط محدوده بازار و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بپردازد. صورت گرفته

 

 محدوده  ،بازار ارومیه، واژگان كلیدي:

 

 

 مقدمه -7

در شهرها محسوب  خصوصبهبرخوردار است و جز الینفک زندگی و حیات بشری  اییژهوبازار در فرهنگ ایران از جایگاه 

مانند وازارک)بازاری( وازارگان )بازرگان( به کار می رفته است.   هاییبترکوازار و یا  صورتبه . کلمه بازار در فارسی میانهگرددیم

اگرچه بازارها در ابتدای امر با اهداف اقتصادی ساخته شده اند, ولی ویژگی های کالبدی و معماری آن به گونه » (1993)پروشانی,

تعامالت اجتماعی و اتفاقات شهری نموده است. بازار نه تنها قلب تپنده اقتصاد  ای بوده که آنها را تبدیل به دنیایی از فعالیت ها,

شهر بود, بلکه در بسیاری از شهرها امتداد مهم ترین راه های تجاری آن زمان همچون جاده ابریشم از آن می گذشت و همین طور 

از حرکت های تاریخی مهم از بازار ها شرع شدند نقش بسیار مهمی در تعامالت اجتماعی و فرهنگی شهر داشت, چنان که بسیاری 

)محمدمرادی « و بازاریان نقش کلیدی در شکل گیری آنها داشتند. بازار مهره بسیار مهمی در شهرهای اسالمی بود. 

 ی هایاین نوشتار در نظردارد به معرفی بازار ارومیه در دوره های تاریخی و وضعیت فعلی آن پس از خیابان کش (164؛1993اصغر؛

 شهرسازی دوره پهلوی اول و منفک شدن قسمت هایی از آن بپردازد.

 

 شهر ارومیه  -2

 پیشینه  تاریخی -2-7

 یهاول قرون از ارومیه که گردد می مشخص  اسالمی نویسان جغرافی و سیاحان های نوشته و تاریخی متون و منابع مطالعه با»

:  آثار  ک.ر.)( 02, 1935)شجاع دل , «  است بوده آذربایجان پررونق و ادآب های شهر از یکی قمری هجری ده قرن تا اسالمی

 محمود بن محمد بن زکریا ،ق. هـ611حموی یاقوت ق،. ه چهار قرن اصطخری ، ق. ه چهار قرن  حوقل ابن ق،.  هـ213بالذری

 شدند شرقی روم امپراطوری جایگزین عثمانی ترکان که هجری ده و نه قرون در ق(. ه 104  مستوقی اهلل حمد،ق. ه 610 قزوینی
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 چلبی اولیا.  بود کرده حفظ نیز را خود باروی و برج و بود مطرح ایران مرکزی حکومت برای مهم  مرزی شهر یک عنوان به ارومیه

 خانه زاره 6 که بوده محله و ناحیه 6 ارومیه شهر: » میکند توصیف چنین را ارومیه( ق. هـ) 1465 سال به عثمانی دوره ترک سیاح

  «بود حسن اوزون مسجد ها آن از یکی که مسجد 9 با داشته

 ،لسترنج،کاسپاردوروویل گای به میتوان جمله آن از که اند نگاشته ارومیه شهر خصوص در نیز متاخر قرون اروپایی سیاحان»

 بر داللت هجری هشتم قرن تا تاریخی متون قدر هر.   نمود اشاره..و بارتولد و ،اوبن اوژن جکسن،  بایندر، هانری  کرزن، ن جرج

 ومیهار شهر قاجار دوره  در که هستند واقعیت این بیانگر شده ذکر متاخر های نامه سفر ولی اند داشته  ارومیه شهر رونق و آبادانی

 میتوان را قاجار رهدو.  کرد جستجو قاجار دوره در کشور  تحوالت در میتوان را امر این دلیل.  است نبوده برخوردار سابق رونق از

 برونی شرایط تغییرات مبنای بر بلکه درونی تاریخی شرایط دگرگونی مبنای بر نه که تحولی. دانست تاریخی مفاهیم در عمده تحولی

 (111:  1915،حبیبی)  « . داد رخ

 

 بافت تاریخی شهر ارومیه -2-2
 با رابطه در اطالعات حاوی که اینقشه اولین

 باشد، شهر بندی کوچه و معابر ا،هدروازه بارو، برج

 اینقشه که است( م 1994) قاجاریه دورۀ به مربوط

 و بارو برج و هادروازه و مهم نقاط و است نظامی

 .کند می معرفی شماتیک صورت به را شهر معابر

 نام به ایرانی نفر یک را نقشه این کننده تهیه

 جدیدویک توپخانه سلطان "خان اسداهلل"

 .اندکرده ثبت "واگز کاپاتن" نام به نفرخارجی

 (1)تصویر شماره 

 1912 سال به ارومیه شهر از نقشه دومین»

  هبلدی مهندس غریبیان آوانس آقای توسط شمسی

 لاوای به متعلق نقشه این چند هر.  است شده تهیه

 عمود خیابان دو نظر از صرف ولی است پهلوی دوره

 رهدو این شهرسازی تبع به که ونادری پهلوی هم بر

 زا است کرده تقسیم قسمت چهار به را شهر بافت

  میباشد شهر از دقیق نقشه اولین که جهت این

 دوره شهر کالبد  وضعیت تعیین برای موثقی منبع

 دمسج و بازار موقعیت نقشه این در.  میباشد قاجار

 یورت ،باش بازار ،هزاران ،آغداش محالت نام و جامع

 عسگر  هندو، ،القدم دیمه  نوگچر، ،دلگشا ،شاه

«  .است شده قید کورکه علی و درمان یدی  خان،

 (2)تصویر شماره 

 

 
 : نقشه شماتیک شهر ارومیه در دوره قاجار 7تصویر 

 )مركز اسناد كتابخانه مركزي دانشگاه تهران(

 
 يپهلو لیدر اوا هی: نقشه  شهر اروم 2ریتصو 

 ارومیه( ي)مركز اسناد شهردار

بررسی این نقشه ها از محدوده بافت تاریخی مشخص می شود که مجموعه بازار به عنوان هسته مرکزی شهر قطب عملکردی  با

شهر قدیم ارومیه در طول تاریخ خود از ساختار کالبدی معینی  آن به شمار می رود و به قلب تپنده زندگی شهری همانند است.

خورشیدی کلیتی همبسته و یکپارچه  1944هکتار تا پیش از آغاز سده  94نزدیک به  برخوردار بود. محدوده شهر قدیم با مساحتی

 بوده که همچون یک ارگانیسم زنده به شمار می رفت و حدود آن راباروی دور شهر تعریف می کرد. 

ی پیشتر دارد میالدی بعد از اشاراتی که به نظرات بعضی از مورخین و نویسندگان اسالم 1349در سفرنامه جکسن به سال »

کیلومتر کشیده اند که دارای هفت دروازه و خندق هایی است که در  5در رابطه با شهر می نویسد: پیرامون ارومیه بارویی به شعاع 

 (143؛1931جکسن؛«.)جاهایی که بیشتر در معرض هجوم قرار میگیرند کنده اند.. 
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 بازار ارومیه -9

 پیشینه تاریخی -9-7
شامل قسمت های مختلفی می باشد. قدمت مسجد جامع شهر که در این محدوده قرار گرفته به قرن پنجم  مجموعه بازار ارومیه

هجری می رسد. ولی در بین سایر قسمت های بازار قدمت قدیمی ترین قسمت ها به دوره صفویه می رسد. قدمت بخش های 

لیه بازار در مرکز شهر قدیم ارومیه واقع بوده  مساحتی در محدوده او» مختلف بازار از دوره صفویه تا قاجاریه را شامل می شود.

میالدی از ارومیه دیدن کرده است می  1346متر مربع را شامل می شده است. اوژن اوبن سیاح فرانسوی در سال  14444حدود 

صار کشیده اند.ک نویسد: ارومیه شهری است با سی هزار نفر جمعیت که در وسط جلگه ای واقع شده و مانند خوی دورش را ح

منظره ظاهری آن نیز شبیه خوی است با چند خیابان عریض تر که درختان بید روی آن سایه انداخته است. تجارت و داد  ستد 

( توصیف فوق که مربوط به اواخر دوره قاجار می 31؛1962)اوبن؛« شهر از طریق کاروانسرا و یک هزار و پانصد دکان انجام میگیرد. 

باب مغازه بازار می نماید که نمایانگر وسعت بازار قبل از شکافتن آن توسط خیابان های دوره پهلوی اول می  1544ه باشد اشاره ب

 باشد.

 

 پس از تحوالت شهرسازي سده اخیر وضعیت بازار ارومیه -9-2
در بر گرفت که شهر با شروع سده اخیر و به قدرت رسیدن رضاخان موج تازه ای از معماری و شهرسازی شهرهای ایران را »

ارومیه نیز از آن مستثنی نبود. بافت قدیم شهر با دو خیابان عمود بر هم به چهار قسمت تقسیم گردید که محل تقاطع آنها محدوده 

بازار بود. خیابان های پهلوی و عسگرآبادی از محدوده بازار گذشته و قسمت های زیادی از آن را تخریب نمودند. به طوری که بخش 

ی از بازار در قسمتهای غربی و جنوبی از هسته اصلی جدا شدند. جداره های خیابان های جدید با جذابیت های فانتزی اهمیت های

مضاعف یافته و مورد اقبال عمومی واقع شدند. در نتیجه بخش هایی از فعالیت های شهری در خیابان های جدیداالحداث شکل 

ل به مغازه هایی با کاربری های متعدد گردیدند.  بدین سان رفته رفته رونق بازار کمتر و گرفتند و ساختار جداره خیابان ها تبدی

کمتر شده و رونق و شکوه در جداره خیابان ها ظاهر گردید. ارتباط سلسله مراتب وار بازار با شبکه معابر قدیمی بافت از بین رفته و 

قسمت های منفک شده از بازار در ضلع های غربی و  (23 :1994اس زاده, )عب» راسته بازار ها مستقیما به خیابان ها وصل شدند. 

جنوبی به مرور هویت بازار را از دست داده و تبدیل به معابر شهری شدند که فقط نام راسته های قدیمی را یدک میکشند. این 

 بچی خانا.راسته ها عبارتند از : راسته غالم خان, شیشه گرخانه, نجارخانا, دمیرچی خانا و دوشا

مجموعه بازار ارومیه در سال  به شماره    در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است . محدوده ای از بازار ارومیه که در این 

تاریخ به ثبت رسیده است بزرگترین قسمت از قسمت های تفکیک شده بازار در دوره پهلوی اول بود و مشتمل برعرصه ای به 

باب  1444ه محصور در بین خیابان های امام)پهلوی(, عسگرآبادی, منتظری و اقبال بوده و شامل حدود هکتار بوده ک 9مساحت 

 (9مغازه بوده است. )تصویر شماره 

و در جریان تهیه حریم حفاظتی بازار ارومیه قسمتهایی از راسته های منفک شده از بازار که هنوز هویت و  1930در سال 

 5هکتار به  9حفظ شده بود به عرصه مصوب بازار ارومیه اضافه شده و مساحت عرصه مصوب بازار از  اصالت راسته بازار در آنها

هکتار افزایش یافت که این محدوده الحاق شده شامل راسته های دمیرچی خانا,نجارخانا و دوشابچی خانا می باشند. افزایش عرصه 

راسته هایی باشد که از بازار منفک بوده و در معرض خطر بودند. )تصویر گامی مهم در جهت حفاظت از  تواندمیمصوب بازار ارومیه 

 (0شماره 
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محدوده عرصه و حریم مصوب بازار ارومیه در  :  4تصویر  64: محدوده ثبت شده بازار ارومیه در سال  9تصویر

)خط قرمز محدوده عرصه و خط آبی محدوده  34سال 

 حریم(

 

 نده بازار ارومیهي تشكیل دهعناصر معمار -9-9
هرچند راسته ها و حجرات اصلی ترین عناصر معماری تشکیل دهنده بازارهای ایرانی می باشند که مهم ترین کاربری بازار یعنی 

داد و ستد در آنها تحقق می یابد. ولی از آن جا که کاربری های بازار های ایرانی تجاری صرف نبوده و جنبه های مختلفی از کاربری 

زارهای ایرانی تجاری را نیز شامل می شوند, به منظور تحقق این کاربری ها عناصر معماری دیگری غیر از راسته ها و حجرات های با

در بازار شکل گرفته اند. این عناصر معماری عبارتند از سرا یا کاروانسراها, چهارسوها, تیمچه ها, مساجد و فضاهای خدماتی چون 

 و... حمام, آب انبار

 معماری بازار ارومیه عبارتند از:عناصر 

 ها،سرای نخجوانی ،سرای مهدیزاده ،سرای حالجان ،سرای حاج ابراهیم ،سرای شجاع الدوله ،مسجد جامع ارومیه ،راسته بازارها

 حمام اتحادیه و حمام قراجه ،حمام تجلی ،حمام آخوند ،تیمچه صدریه ،تیمچه حاج ابراهیم

 

 گردند:معرفی می عناصر معماری فوق به طور خاصه

بازار های اصلی غالبا به شکل خطی و در امتداد مهمترین راه و معبر شهری شکل می گرفته است. به همین » راسته بازار:

سبب مهمترین بخش وعنصر اصلی یک بازار راسته اصلی آن است. یک راسته بازار در ساده ترین شکل با دکان های واقع در دو 

سیاری از بازار ها به تدریج ساخته می شدند و توسعه می یافتند و به همین دلیل امتداد راسته این بازار سوی آن شکل می گرفت. ب

ها به پیروی از صورت معابر غیر مستقیم و به شکل ارگانیک بوده است....در بعضی از شهر ها دو یا چند راسته اصلی به صورت موازی 

در بازار ارومیه نیز دو راسته بازار اصلی عطاران و بزازان از راسته میرزا حسین  (69،1994،سلطان زاده«)یا متقاطع پدید می آمد. 

 ،قصابان ،پنیرفروشان ،آقا منشعب شده و به موازات هم شکل گرفته اند. سایر راسته های فرعی بازار ارومیه عبارتند از: کوزه فروشان

 ،آجیل فروشان ،متوخانا ،کالهدوزان ،چاقوسازان ،کفاشان ،اجالل ،مسگران ،حلبی سازان ،نصیرزاده ،سنگتراشان ،پینه دوزان

 (5بزازخانه و حاج رضی)تصویر شماره  ،بلورفروشان ،فرش فروشان ،بزازان بزرگ ،سمساران،بذرفروشان
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 : موقعیت راسته هاي بازار ارومیه5تصویر  

 

ه و در جوار خیابان اقبال واقع شده است که در مسجد جامع ارومیه در ضلع جنوب شرقی بازار ارومی مسجد جامع ارومیه:

صحن و حجرات  ،شبستان ،محل خیابان اخیر در سال های اخیر پروژه میدان امام در حال اجرا می باشد. این مسجد شامل گنبدخانه

 هقاع است کای ایلخانی به خط ر کتیبه به مربوط دار مسجد جامع ارومیه کتیبه تاریخ ترین قدیمی پیرامون صحن می باشد.

 "ستمائه و سبعین سته سنه االول ربیع شهر فی التبریزی النقاش شرفشاه بن عبدالمؤمن عمل": کند می معرفی را محراب استادکار

 ایران سلجوقیان دوره  در ارومیه جامع مسجد اولیه هسته و مرکز را خانه گنبد ،1935شده تا سال  منتشر گزارشات اسناد و 

پژوهشی که اخیرا در این خصوص انجام شده شبستان مسجد جامع ارومیه که طبق الگوی مساجد قرون اولیه  اند. ولی در دانسته

هسته اولیه بنا معرفی شده و معتقدند که گنبد خانه این مسجد در دوره سلجوقی که عنصر گنبدخانه به مساجد  ،هجری بنا شده

ارومیه؛  جامع مسجد معماری تحول سیر بر . )ر.ک فری خسرو؛ نظریایرانی اضافه شده به پالن این مسجد نیز اضافه شده است

در میان صحن مسجد جامع ارومیه بنای حوزه  14در دهه  (1935کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان آذربایجان غربی؛ ارومیه 

طبق توافقات انجام  1935ال علمیه با حجمی بزرگ بنا شده و سیمای مسجد و هویت تاریخی آن را خدشه دار نموده بود. از س

شده فی مابین سازمان میراث فرهنگی و امام جمعه محترم ارومیه مقرر شده است بنای الحاقی فوق حذف و صحن وحجرات پیرامون 

 (1و  6صحن طبق مستندات تاریخی احیا گردند. )تصاویر شماره 

 

  
عكس هوایی مسجد جامع ارومیه و ساختمان حوزه  -6تصویر 

 شمسی 11میان صحن احداثی دهه  علمیه

عكس تاریخی از وضیت صحن مسجد جامع  -1تصویر

 ارومیه
 

سرای شجاع الدوله در قسمت مرکزی بازار واقع شده است وبنای آن منسوب به شخصی به نام یوسف  سراي شجاع الدوله:

کومت ارومیه منصوب شد و چند سال بعد نیز ه.ق به ح 1299خان شجاع الدوله می باشد که به استناد کتاب تاریخ افشار در سال 

متر داشته و در دو طبقه  25×94این سرا حیاط مرکزی به ابعاد  به حکمرانی والیات ثالثه ارومی و خوی و سلماس منصوب شد.

ن و بازرگانان احداث شده است. هرچند کاربری اولیه سراها در بازار های ایرانی عرضه عمده کاال و انبار کردن آن و بیتوته مسافرا
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ولی در دهه های اخیر کاربری سرای شجاع الدوله به بازار زرگران تغییر یافته است و همچنین در قسمت مرکزی حیاط  ،بوده است

 (9حجراتی ساخته شده و فرم اورژینال و سیما و منظر حیاط را مخدوش نموده است. )تصویر شماره 

 

ع جنوب غربی بازار ارومیه واقع شده است. این سرا با دو مسیر دسترسی به سرای حاج ابراهیم در ضل سراي حاج ابراهیم:

)درحال حاضر به خیابان امام(، نقش کلیدی بر بازار و  بازار و یک مسیر دسترسی به معابر عمومی شهر و مرکز محالت شهر قدیم

لیقه و از بین رفتن مرکزیت بازار و تغییر سبا تغییر و تحوالت شهری، پیشرفت تکنولوژی، گسترش شهرها  شهر قدیم داشته است. 

 های مردم، سرا کاربری  اولیه خود را از دست داد. هم اکنون از آن بیشتر برای کارگاههای تولیدی و انباری استفاده می شود.

مین، شامل زیرز حیاط مرکزی این سرا به ابعاد    بوده و سایر فضاها در در حول آن شکل گرفته اند. فضاهای جانبی در سه طبقه

طبقه همکف و طبقه اول، احداث شده اند. پوشش سقف ورودی از طرف خیابان طاق آهنگ می باشد. برای دسترسی به فضاهای 

زیرزمین به علت تقسیم فضاهای زیرزمین، هر فضا ورودی جداگانه ای از حیاط مرکزی دارد که با چند پله از کف  حیاط به زیرزمین 

نماهای شمالی، جنوبی،غربی  یرزمین ترکیبی از قوس و چهاربخشی هاست که با آجر پخته اجرا شده است.می رسد. پوشش سقف ز

و شرقی صحن دارای تزئینات آجری کمی هستند و در تراس طبقه اول که به صورت راهرو مورد استفاده قرا می گیرد ستونها و 

ها پوشش داده شده اند که روی د آهک دور ستون ها و سرستونسرستونهایی دیده می شود جنس ستونها از چوب بوده و با اندو

 (3)تصویر شماره آنها با نقوش درشت آهک بری شده است، 

 

  
: سراي حاج ابراهیم3تصویر  : عكس هوایی سراي شجاع الدوله 8تصویر  

 

سرای حالجان یا یونچی بازار در ضلع شمالغربی  سراي حالجان:

ت. کاربری این سرا در گذشته حالجی پشم بازار ارومیه واقع شده اس

و نیز کارگاه تهیه نمد بوده است. در حال حاضر محصوالت مرتبط با 

ه داشتمی رسد. این سرا حیاطی به ابعاد پشم در حجرات آن به فروش 

و دو ورودی یکی از راسته متوخانه بازار و دیگری از طرف خیابان امام 

جان از طرف خیابان امام طبق دارد.  اخیرا سر در ورودی سرای حال

 (14الگوهای پهلوی خیابان امام بازسازی شده است. )تصویر شماره 

این سه سرای  نخجوانی ها و سروش : ،سراهاي مهدیزاده

تاریخی در ضلع شمالی بازار ارومیه واقع بوده و متاسفانه دردهه های 

ده گذشته پس از خارج کردن محدوده آنها از عرصه بازار تخریب ش

بودند. در سال های اخیر که اقدامات برای ساخت و ساز در محل آنها 

این سه سرا به عرصه بازار اضافه شده و طرح احیای آنها  ،آغاز شده بود

طبق مستندات تاریخی تهیه و به تصویب رسیده و در مرحله اجرا 

 باشد. می

 

 
سردر ورودي سراي یونچی بازار : 71تصویر  

  7935-36 سال)طراحی و اجرا 
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واژه تیم به معنی کاروانسرا بوده است. چنان » تیمچه صدریه:

که ناصرخسرو در سفرنامه خود از این واژه استفاده کرده است و تیمچه 

به معنی تیم کوچک یا کاروانسرای کوچک بوده است. در دوره معاصر 

به کاروانسراهای کوچک و سرپوشیده تیمچه می گویند . این 

لبدی تیمچه ها یعنی سرپوشیده بودن آنها فضای خصوصیت کا

مناسبی برای عرضه کاالهای گرانبها مانند فرش دور از آسیب باد و 

( )تصویر شماره 99،1994سلطان زاده،«)باران و آب پدید می آورد. 

تیمچه صدریه در ضلع جنوبی سرای حالجان واقع شده است.  (12

ا پوشش طاق و گنبدی در این تیمجه با صحن سرپوشیده  در   متر ب

دو طبقه احداث شده است و از ضلع شمال به راسته بلورفروشان از 

ضلع غرب به دو راسته فرش فروشان و از ضلع جنوب به بزازخانه قدیم 

کاربری این راسته به دالیل ذکر شده در سطور فوق  دسترسی دارد. 

 فرش فروشی می باشد. 

 

 
 تیمچه صدریه : 77تصویر  

 

چنانچه ذکر آن گذشت بازارهای ایرانی عالوه بر حجرات که کارکرد اصلی بازار  قائم و اتحادیه : ،تجلی ،مام هاي آخوندح 

را شکل می شده اند بناهایی با کاربری های دیگر نیز داشته اند که عامل پویایی بازار بوده و مجموعه بازار را از عملکرد تجاری صرف 

محلی  ،یل می تموده اند. یکی از این بناها حمام ها می باشند عالوه بر فراهم نمودن امکانات پاکیزگیبه یک فضای شهری زنده تبد

برای تعامالت اجتماعی و فضایی برای انجام آداب و رسومات خاص بوده اند. بازار ارومیه نیز چهار باب حمام تاریخی شامل : حمام 

ی باشند. از این بین حمام اتحادیه که در راسته غالم خان واقع بوده پس از خیابان حمام قائم و حمام اتحادیه م ،حمام تجلی ،آخوند

کشی های دوره پهلوی اول  از قسمت اصلی بازار منفک شده است . هر چهار حمام فوق با الگوی حمام های ایرانی بنا شده اند. 

اث استان میباشد و آخرین مراحل مرمت و احیای آن در حمام های تجلی و قائم دائر بوده و حمام اتحادیه در تملک اداره کل میر

 حال انجام است. حمام آخوند نیز در حال طی مراحل تملک توسط اداره کل میراث استان می باشد.

 

 نتیجه گیري

شاورزی ک به لحاظ عملکردی به دلیل اقتصاد غالب ،در بین بازار های تاریخی ایرانی بازار ارومیه علیرغم آسیب های کالبدی بسیار

منطقه و ارتباط تجاری تنگاتنگ جامعه روستایی شهرستان ارومیه با بازار ؛ عملکردی پویا و زنده داشته و از بازار های فعال ایران 

می باشد. با وجود مداخالت گسترده در شروع سده اخیر و شکافتن شاکله اصلی بازار توسط خیابان های دوره پهلوی اول ؛ در پروسه 

توسط سازمان میراث فرهنگی کشور و بازگرداندن قسمت های عمده ای از بخش های منفک شده به  1930م سال تعیین حری

موجبات حفاظت بیشتر از عرصه های گسسته شده را فراهم نموده  ،عرصه بازار و الزام به تبعیت از ضوابط عرصه در این محدوده ها

از ادامه ساخت و ساز های ناهمگون را راهم نموده است . عالوه بر  است. همچنین ضوابط حریم مصوب شده موجبات جلوگیری

اقدامات فوق مرمت راسته بازار ها و مسجد جامع و سراها و حمام ها و سایر بناهای واقع در مجموعه بازار از برنامه های مستمر 

 سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
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 ارومیه؛،غربی آذربایجان استان شهرسازی و معماری تاریخ

 آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان ،شناخت بازار ارومیه  ،(1990) ،عباس زاده مظفر .9

کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان آذربایجان   ،ارومیه جامع مسجد معماری تحول سیر بر نظری  ،(1935) ،فری خسرو .3

 میه ارو ،غربی

 شماره طراح فصلنامه  ،معاصر سازی شهر های آرمان تبلور سنتی بازار  ،(1993) ،فرشته اسکویی بهمنی و اصغر مرادی محمد .14

 169 تا 16 صص ،2

 بی جا،،شار ارومیهتاریخ اف  ،بی تا ،میرزا رشید ادیب الشعرا .11
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 ان های نوین بررسی معماری پایدار با رویکرد به طراحی ساختم

 
افراپلی یئپریسا رضا  

 علمی کاربردی جامعه اسالمی کارگران مازندران مدرس دانشگاهکارشناس ارشد معماری، 
p.rezae86@yahoo.com 

 

 

 چكیده

، این پژوهش درصدد بنایی همسو و هماهنگ با هاساختمانخلق فضاهای کارآمدتر و ارتقای سطح کیفی  منظوربه

معماری منطقه همراه با کاربرد آخرین دستاوردهای ساختمانی در  یهایژگیوبه شناخت  اقلیم منطقه با توجه

یک فضا و  عنوانبهنیازها را برآورده سازد و  کامالًجهت معماری پایدار است تا نوعی از معماری حاصل شود که 

ه محیطی ببرای دستیابی  و همساز با اقلیم، های مدرنساختمانمعماری را داشته باشد.  یهاارزشبنا، تمامی 

 . طراحی دقیق معماریاندگذاشتهظهور  یعرصهسازی اکولوژی و تکنولوژی پا به هماهنگ منظوربهسازگار و پایدار 

است که برای  ییهاساختمانچنین  یهایژگیواز  اصول معماری پایداراز  و استفادهانتخاب مصالح مناسب  بومی،

. هدف از انجام این پژوهش نزدیک شدن به پاسخ بهره برد هاآناز  ستیبایمر دستیابی به اهداف معماری پایدا

ایجاد کرد و چه تغییراتی  توانیماست که چگونه پیوندی میان معماری اکولوژیک و پایدار و نوین  هاپرسشاین 

طالعات از دو روش و ا هاداده یآورجمع. شیوه این پژوهش از طریق شودیمایجاد  هاساختماندر این رابطه در 

ک و ل اسناد و مدارشام( و میدانی ))شامل طیف وسیعی از کتب، مقاالت، نشریات تخصصی و اینترنت یاکتابخانه

 اطالعات تعیین شده است. لیوتحلهیتجز( و اساتید اهل فن

 

 معماری پایدار، انرژی، مصالح نو، اکولوژی، تکنولوژی، اقلیم.: واژگان كلیدي

 

 

 مقدمه -7
یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی    لهیوس به صرفه بهمقرونساختمانی است که در بردارنده محیطی پویا و   پایدار یک ساختمان       

سرویس       ساختار،  ستمها،  سی شد ها و مدیریت و رابطه میان آنها مییعنی  صالح نو،   . با ضاهای معماری مانند م ضاهای معماری   ف ف

ی که شامل اصالحات و تغییراتی در فرم است تا به طور مداوم در برابر شرایط محیطی که      نوعی از معمار) حساس یا پاسخ دهنده  

شان دهد آنرا احاطه کرده سرد و خنک     ، (اند، عکس العمل ن سخ به هوای گرم بیرون خانه، هوای  شتی در پا برای مثال یک دیوار خ

احتیاج به امنیت و در دسترس بودن از طرف دیگر  و استاین کنش از جمله خصوصیات مصالح  ،آوردرا در فضای داخلی فراهم می

صادیق در کنار  ،اطالعات در زمان حقیقی سازی محیط زندگی و کم    صرفه مانند  معماری پایدار م صرف انرژی و بهینه  جویی در م

ساختمان بگونه   احداث بدین لحاظ بایست طراحی و  .از جمله مباحث این نوشتار است   آنها کردن هزینه های سرویس و نگهداری 

ساختمانی سازگار با محیط زیست پایدار که بتواند با بکار گیری     ،مطلوب درآورد ای انجام شود تا آن را در زمره ی بناهای نمونه و 

 یک ساختمان پایدار و سبز نه تنها در مقابل طبیعت قرار نمی گیرد بلکه در کنار و   .پیشرفته ترین تکنولوژی ها بهره برداری گردد 

 .امکانات محیطی و تامین آسایش انسان شکل می گیرد موازات آن برای بهره برداری هر چه بیشتر از به
سوخت و پایین آوردن هزینه های                سازی مصرف  شدن جدی موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه  با توجه به مطرح 

ستم مدیریت         سی ستفاده از  ساختمانها، ا شود   ساختمانه  انرژی درشارژ در  شته می  ست  .ا امری اجتناب ناپذیر انگا  بدین لحاظ بای

شود تا آن را در زمره ی بنا های نمونه و    طراحی و ساختمان بگونه ای انجام  سازگار با محیط     ،مطلوب درآورد احداث  ساختمانی 

 یک ســاختمان پایدار و ســبز با. که بتواند با بکارگیری پیشــرفته ترین تکنولوژی ها بهره برداری گردد 1اکولوژیک زیســت پایدار و
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طرح معماری بنا عالوه بر زیبایی و و اســتفاده از ســیســتم های پیشــرفته و هماهنگ شــرایط و طبیعی تنظیم و کنترل می گردد 

رژی ان عوامل و منابع طبیعی از قبیل انرژی های تجدید پذیر )انرژی خورشید، ی حداکثر از عملکرد خوب فضا ها سعی در استفاده

ساختمانهای مدرن      گرمایی، باد(زمین  سایش بهره برداران را دارد.  شرایط محیطی و در جهت آ اکولوژیک  2و گیاهان برای تنظیم 

 به منظور هماهنگ سازی اکولوژی و تکنولوژی پا به عرصه ی ظهور گذاشته اند.معماری  پایدار ه ببرای دستیابی 

سخ ا        شدن به پا ساختمان های      هدف از انجام این پژوهش نزدیک  ست که چگونه پیوندی میان معماری پایدار و  شها ا س ین پر

شنهادهایی را برای فرآیند     میتوان ایجاد کرد 9نوین شود. همچنین این گفتار پی و چه تغییراتی در این رابطه در معماری ایجاد می 

ــاختمان ــدن سـ تحقیق خود را با  ،نهایت در این پژوهش ها، به عنوان ابزاری نوین ارائه می دهد. درطراحی معماری هدف بروز شـ

یعنی معماری پایدار و ساختمان های نوین و ترکیب این دو خاتمه می دهیم و بحث خود را با پیشنهاد رهیافتی   ،طرح مساله اصلی

وندی نه پیجامع نگر به معماری پایدار برای طراحی ساختمان های نوین به پایان می رسانیم و به پاسخ این پرسشها است که چگو       

و چه تغییراتی در این رابطه در معماری ایجاد می شـود. یافته های   میان معماری پایدار و معماری نوین و مدرن میتوان ایجاد کرد

 د.مفید باش تواندمیبرای دانشجویان و معماران و مهندسانی که در عرصه معماری و عمرانی فعالیت می کنند  تواندمیاین پژوهش 
 

 ژوهشسابقه پ -2
 زیست  محیط جهانی مسائل  به نسبت  ای تازه اگاهی منطقی رشد  گردد نتیجه می باز 14 دهه به که پایداری مفهوم پیدایش     

سعه  و شد  می تو ضت های  همچون عواملی تاثیر تحت که با ست محیطی  نه ضایتی  ،64 دهه زی شی  های نار شاعه  از نا ست  ا  نادر

ستکهلم،  در 1312 سال  به توسعه  و زیست  محیط مورد در للم سازمان  کنفرانس اولین و مدرن معماری  بود. اولین گرفته قرار ا

ضوع  خاص صورت  به که کتابی شد  و اخالق پایدار، جامعه»کتاب  داد نیز قرار بحث مورد را پایداری مو صادی  ر  در که بود« اقت

 در ملل سازمان  که« زمین سران  میان بحث» کنفرانس .شد  منتشر  مسیحی  شناس  مذهب استیواز  ال رابرت توسط  1316 سال 

سر   در را پایدار توسعه  موضوع  کرد، برگزار 1332 سال  مجدی، ، کرد. )محمودی کهنه رودپشت  خود اصلی  جریان وارد جهان سرا

229:1999) 
 

 معماري پایدار چیست؟ -9
به معنای ایستادگی، مقاومت و  0یدر فرهنگ فارسی پایدارشود.  شامل می را بسیاری پیچیده های جنبه که است لغتی پایداری

نگه ) به معنای  Tinere و( از پایین به باال) به معنای  Susءو از دو جز Sustinere از ریشه التین Sustain فعلاستواری آمده است. 

ل از قبی میالدی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است. این فعل با مفاهیمی 1234تشکیل شده و از سال( داشتن، حفظ کردن

یا چیزی به کار می رود که مورد پشتیبانی قرار  در توصیف شرایط، حالت و 5پایدار حمایت، پشتیبانی و تداوم آمیخته است و صفت

ده بیان ش برای صفت پایداری نیز دارای ثبات، همیشگی و مقاومت کننده واسطه کمک، همچنان تداوم یافته است. گرفته یا به

انتخاب شده است فاقد معانی امروزی آن است و بر حفظ و ثبات  Sustainability ایداری که به عنوان معادل. بنابراین واژه پاست

 (95 :1995، اسدپور) در آینده تداوم یابد. تواندمیآنچه که  مدنظر است عبارت است از: اینجاتکیه دارد. معنای واژه پایداری که 

نین تعریف نمود: ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی توان این چابراین ساختمان پایدار را مینب

سازی در یک پهنه وسیع در جهت تأمین کیفیت های ساختمانتکنیک .تر با منطقه و جهان داردپیرامون خود و در پهنه وسیع

منابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان  یکپارچه از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی می کوشند. بنابراین استفاده معقول از

 نی. مصالح پایدار یعشودمحدود و کاهش مصرف انرژی کمک نموده و باعث بهبود کیفیت محیطی می سازی به حفظ منابع طبیعی

 لتا، در این حکه کمترین آسیب را به محیط زیست رسانده و همچنین انرژی مجسم آنها کم باشد استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

 می رسد. نزدیک به صفر، ساختمانهادر  6مصرف انرژی

را  شهری هایآلودگی رفع و شهر منظره ساختن و مفرح زیبا همانند کارکردهایی شهر مقیاس در اینکه علیرغم های سبزبام

 بار کاهش جمله از اوانیفر مزایای با فناوری این بسیار مؤثر هستند نیز فضاها درون به بیرون از حرارت و انرژی تبادل در دارند؛

 پایدار برای تالشی انرژی، مصرف کاهش همه مهمتر از و صوتی آلودگی کاهش فاضالب، از حفاظت هوا، تصفیه سرمایش، گرمایش و

 واژهای بام باغ سبز یا بام امروزه اما داشته، کاربرد روستایی ایران خانه های در گذشته در سبز بام اینکه رغم علی شهرهاست. کردن

ارزش های ،  حفظ سالمت جسم و روح شهروندان، و حفظ زیبایی های طبیعی اکولوژیکیشرایط  است. مردم از بسیاری برای ناآشنا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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معرفی شده  1در دو گروه اکولوژیک و اقتصادی در جدول  بام سبز مزایای باشند. از اهداف ایجاد بام سبز می  اقتصادی و معنوی

 (109:1993 رضویان،) اند.

 مزایاي بام سبز در ساختمان ها -7جدول 

 مزایاي اقتصادي اكولوژیک مزایاي

 هوا و رطوبت تولید دلیل شرایط میکروکلیماتیک: به بهبود -

 db 9تا 9از  صدا صوتی: انعکاس آلودگی کاهش -

 گیاهان طریق از هوا کربن اکسید دی هوا: جذب آلودگی کاهش -

 شهر حرارتی های جزیره تاثیر کاهش -

 پرندگان برای زیست محیط ایجاد -

 ساختمان کاربران برای مطبوع و سازگار فضایی تامین -

 بنا سرمایش و بارگرمایش کاهش -

 زندگی محدوده افزایش -

 عایق عنوان به گرما امواج ابربر در: رطوبتی عایق الیه -

 ملک ارزش افزایش -

  برقی درصد 14انرژی مصرف کاهش -

  برابر سه تا دو حداقل سقف عمر افزایش -

 

 

 پایدار معماري الگوهاي -4
 :اصولی که باید رعایت شود تا یک بنا به عنوان یک معماری پایدار طبقه بندی شود، عبارت است از     

 .های فسیلی به حداقل برسدی: نیاز ساختمان به سوختاصل اول، حفظ انرژ -

 .اصل دوم، هماهنگی با اقلیم: بناها با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل هماهنگی داشته و کارکند -

 و در پایان یافتهاصل سوم، کاهش استفاده از منابع جدید مصالح: میزان استفاده از منابع جدید تا حد ممکن کاهش  -

 .ود برای ساختن بنای جدید، خود به عنوان منبع جدید به کار روندعمر مفید خ

 .اصل چهارم، برآوردن نیازهای ساکنان: برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی -

 .اصل پنجم، هماهنگی با سایت: بنا باید با محیط اطراف سنخیت داشته باشد -

کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست اصل ششم،کل گرایی: تمام اصول معماری پایدار باید در یک پروسه  -

 .سالم می شود، تجسم یابد

 

 
 مراحل سه گانه معماري پایدار جهت حفظ محیط زیست -7شكل 
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 روش تحقیق   -5
ــت. در این          ــت در زمره تحقیقات کاربردی اس ــده اس ــوع و اهدافی که برای آن پیش بینی ش این پژوهش بنا به ماهیت، موض

ــد و  پژوهش از طریق مطا ــد، بنابراین روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای می باش ــتفاده خواهد ش لعه برای گردآوری اطالعات اس

برای جمع آوری داده ها و اطالعات از دو روش کتابخانه ای ) شامل طیف وسیعی از کتب، مقاالت، نشریات تخصصی و اینترنت ( و 

ست        ساتید اهل فن( ا سناد و مدارک و ا شامل ا ست. پس   میدانی )  شده ا  با و کتابخانه ای که میدانی اطالعات آوری جمع از فاده 

  .شد خواهد تحقیق اطالعات تحلیل به اقدام، شد خواهد بررسی تکمیل و مطالعه از استفاده

 

 نتیجه گیري -6
ــت معماری پایدار معماری      ــا و هماهنگ منطقه هر طبیعت و فرهنگی اقلیمی، ویژگیهای با باید و پویاس ــد زگارس  آنچه و باش

 پایدار معماری در بومی ارزشهای  عنوان به که است.آنچه  خصوصیات   همین به توجه است  کرده کم نظیر و ماندگار را بومی  معماری
 گوناگون ابعاد در طبیعی پیرامونش محیط به حساسیت   کلی بطور و اجتماع و فرهنگ و اقلیم به بودن پاسخگو  جهت به شد  نام برده

سیار  ست. توجه  شمند ارز ب شها و احترام به طبیعت  به این ا شد؛  کالبدی تکرار معنای به ارز شها  این تأثیر بلکه نمی با  سه  هر در ارز
 در ما که آنچه و بررســی اســت قابل اقتصــادی و کاهش هزینه ها و مصــارف انرژی و اجتماعی - فرهنگی محیطی، پایداری زمینۀ

 نیازهای امروز با آن تلفیق و ارزشها  این از استفاده  و پایداری، توجه مفهوم در بازبینی زمندیمنیا آن به پایدار معماری به نیل راستای 
 .است

 

 هاپی نوشت

5- Sustainable     
6- Energy Usage 

New housing -3    

4- Paydari    
1- Eco_Tech 
2- Modern  

 

 منابع

تمان های پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ (؛ اصول طراحی ساخ1999محمودی کهنه رودپشت، مجدی، ) -1

 چهارم.

 (؛ جنبه های زیبایی شناختی، نشر خاک، چاپ سوم.1995) محمد حسین، اسدپور، -2

 (؛ بام های سبز، انتشارات هنر، چاپ نهم.1993رضویان، مسعود، ) -9
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 ه اورامانات بررسی چگونگی تاثیر معماری پایدار و بومی بر منطق

 : روستای اورامان تختنمونه موردی

 
 *2عطااله عرفانی، 7پارسا انصاري

 قروه واحد سنندج دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ایرانمهر -1

 قروه رانمهریمدرس دانشگاه ا -2
 Ataerfani@yahoo.com 

 

 

 چكیده
 یمیاقل خصوصبه ،یطیمح اتیصوصاز شناخت خ تیحکا ران،یمناطق مختلف ا یبوم یگذار به معمار ینگاه

 ترشیاستفاده هر چه ب یما برا اکانیهوشمندانه ن یشیاندچارهمنطقه اورامانات  مخصوصاًو  ران،یمختلف ا یهاپهنه

بر آن است  یمقاله سع نیآن دارد. در ا یطیمح یمیاقل یهایناهنجارو مقابله با مشکالت و  یعیاز مواهب طب

 زین آنو اهداف  داریبه توسعه پا یابینقش آن در دست ییبه شناسا ،یبوم یو معمار یبر معمار یکل یضمن نگاه

صاحب سبک توابع  یاورامان تخت از روستاها یبر آن است که روستا یپژوهش سع نیدر ا شود. یاشاره مختصر

، استفاده ینانسا یهاارزشو  یستیبر اساس چرخه ز شدهیطراح، یبوم یاز معمار یانمونهکه  ،استان کردستان

، یعنوم یهاارزشبه  هبا توج عتیبا طب یستیهمز ،طیبه مح یرسانبیآسمنطقه بدون  عتیاز منابع موجود در طب

بافت خود قرار داده است را مورد  یریگشکل یرا الگو عتیاحترام به طب تیکه در نها یشناسانه و انسان ییبایز

و  دیرس و خواهد داریپا یدر قالب معمار یرانیا یبوم یه از معماربرگرفت ییقرار داده و به ارائه راهکارها یبررس

 .تطبیقی انجام یافته استو روش توصیفی  بر اساساین پژوهش 

 

 اکولوژی معماری بومی، معماری اکولوژی، اورامانات، توسعه پایدار،واژگان كلیدي: 

 

 

 مقدمه-7

مردم  ینه برا نایقی، ردیگیم بر را درکه آن  یطیمح یفرهنگ یهاراثیو م شدهساخته یفضا نیمتقابل ب وندیو پ یوابستگ

 مینیب یم رانیا یمعمار یشالوده ها در اش را زهیمقاله که انگ نیا .دیآ یتازه به شمارنم یا زنندهیبرانگ یمعمار یونه برا یشناس

 از یکیبه  ییبه پاسخ گو رانیرهنگ اشناخت ف یاشاعه  در درهمه حال و نهفته، یمعمار نیکه درا یا یآرمان امیاشاعه پ یبرا

کندبس  یم یرو یبه جهان،زاده شدن پس از ادب انسانها، فرآورده فرهنگ و هر و دهیپد هر که آنجا از .ازدیاش دست  ژهیو فیوظا

 یکیبه عنوان  یبوم یمعمار یها یهاوچند یدرباره چون یبررس ،سازندگان آن نهفته بوده است ی زهیگسترده ترازآنچه درانگ

 یوندهایپ یادآوری با معماران را موضوع کار یژرفا و یدگکه گستر دیام نیبه ا و مینهاد قدر را یفرهنگ یها دهیپد نیازبارزتر

های عامیانه بلکه تعریف سختی است نه تنها ساختمان تعریف معماری بومی .(1939)موالنایی، میآور در آن به نوشتار یطیمح

فرهنـگ را نیـز در بردارد.معماری بومی یک معماری غیر منومانی )یادمانی(، غیر پیشرفته و غیر ساختمان های معمـول در یـک 

اصیل است. معماری بومی اغلب به عنوان یک سنت بومی و محلی منتقل می شود و بیشتر براساس آزمون و خطا و فنون منتقل 

دقیق.معماری بومی یک معماری متعلق به یک زمان یا مکان  شده از نسلی به نسل دیگر است تـا براسـاس علـم هندسه و محاسبات
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 به منزله شناخت جامعه باشد تواندمیخاص است و از جایی به جای دیگر منتقل و کپی نمی شود. شناخت معماری بومی 

  .(1930)رحیمی،

به  یمناسب عناصر معمار یحپرداخته شده است و با استفاده از طرا معماری و بومی در منطقه اوراماناتپژوهش به  نیدر ا

ل و آب و هوا و ارتباط ان با شک یبوم راتییو تناسب تغ دیبه عمل آ یریجلوگ ریناپذ دیتجد یها یاز هدر رفتن انرژ وهیش نیبهتر

 یهابه روش یابیو دست میخرد اقل اسیو مق ساختمان های موجود در اورامانات و شیوه معماری بومی این منطقهدر  یمعمار یریگ

 یعیطب یساختمان بوده است و با استفاده از انرژ ی، همواره مورد نظر معمارداریپا یبه معمار دنیساختمان و رس یمناسب در طراح

 یو سالم ساز یمسکون طیو بهداشت مح شیآسا تیفیک شیدر مصرف سوخت و مهمتر از آن به افزا ییدر ساختمان به صرفه جو

 یدر مکان ها داریپا یمعمار یگذشته به بررس قاتیشود. در تحق یمنتهپایدار  یمعمار سبز و یو استفاده از فضا ستیز طیمح

 تاسرا نیدر ا یقیانجام شده است اماتاکنون تحق یگوناگون یدر شهرها یطیمح ستیو حوزه ز یعموم یبخصوص در فضاها یمعمار

روستای اکنون  یکه با معمار میکرد یپژوهش سع نیانجام نشده است و ما در ا روستای اورامانات در استان کردستاندر مورد 

 .میابیدست ب و معماری بومی داریپا یبه معمار اورامانات

 

 بیان مسأله -2

مفهوم جدیدی  ،مراقبت همزمان در نوسازی و بهسازی ،هایی برای هماهنگی با محیط پیرامونموضوع نگهداری زیست بوم و راه

تاکنون مطرح کرده است . با بررسی دیدگاههای معماری  ایرانی با تاکید بر اصول ارائه شده  1314از معماری پایدار را در سالها ی 

و معماری بومیکه پژوهش هایی در  درون گرایی و پرهیز از بیهودگی ،نیارش ،مردم واری، استفاده از مصالح بوم آورد: استاد پیرنیا

شناخت معماری پایدار که از مباحث و نیازهای مبرم جامعه امروز  می توان به ،باب شناخت آن به نیم قرن سابقه هم نمی رسد

معماری طبیعی از توجه صرف به ابعاد فرهنگی و اجتماعی پا را فراتر گذاشته و جنبه های فیزیکی، روحی .جهانی است منجر گردد 

ی روز شدیداْ وابسته به اقتصاد، تکنیک و و روانی بشر وارتباط وی با دنیای پیرامون را مد نظر قرار می دهد و در زمانی که معمار

 مقررات است معماری طبیعی این موارد را با ابعاد زیستی، فرهنگی و روحی بشر گره می زند.

 

 اهمیت و ضرورت -9

 یمختص حوزه معمار ،بومی و پایدار تیاست. رنگ باختن مفهوم هو یمسائل امروز جامعه جهان نیاز مهم تر یکی معماری پایدار

 ،بحرانمعتقدند،  یصاحبنظران معمار ه،ینظر نیمختلف مشهود است. همسو با ا یضعف درحوزه ها نیباشد؛ همچنانکه ا ینم

از مهم  یکیاست.  گرفتهبحران صورت  نیخروج از ا یراه ها افتنیجهت  یفراوان یرا در برگرفته و تالش ها رانیا بومی یمعمار

از سابقه  یمهم بخشباشد.  یم یرانیا یبخش معمار مهماری پایدار و بومی یمؤلفه ها خروج از بحران، باز شناخت یراهکارها نیتر

در  رانیا یاز معماری و شهرساز ییمقاله، شاخص ها نیکشور شکل گرفته است. در ا یدر نوار غرب ران،یا یمعماری و شهرساز

 یواحن ریبا سا هیناح نیمناطق شکل گرفته در ا یمعمار یالگوها قیبررسی شده است. تطب ران،یا یغرب هیمنطقه اورامان در ناح

را  دوران معاصر یبخش در معمار معماری بومی تیهو یتوان مؤلفه ها یم اصول، نیکه با توجه به ا کندیم نییرا تب یکشور، اصول

 یاهان و با نگدر منطقه کردست یرانیا تیبا هو یخاص معمار یها یژگیو یقیتطب یلیبه روش تحل پژوهش نینمود. در ا فیتعر

 یاصول و ارزش ها ریتأث ،یبه معمار کردییبا رو نهیزم نیشده است. در ا لیتحلو  یاورامان، معرف هیناح یمعمار نهیدر زم ژهیو

دهد در کنار  یمطالعات نشان م جی. نتاردیگیقرار م لیو تحل یمورد بررس اورامان ی بومیمعمار تیو هو یریدر شکلگ یاسالم

و  ییدرونگرا ت،یمحرم رینظ یاسالم یاز ارزش ها و اصول معمار یاریبس ،یخیو تار یمیاقل یها یژگیو و یساختار یشاخص ها

شده است. عوامل  یشاخص، متجل یتیهو جادیاورامان و ا یدر ساختار معمار ،ینید یو ارزش ها اصولبه همراه  یخودبسندگ

 یدر الگوها نیادیبن یتفاوت ها ییایو جغراف یمیاقل طینار شرامردم، در ک یاجتماع تیو نحوه وضع یاسالمفرهنگ، اعتقادات 

 .با ارزش در منطقه شده است یمعمار یریگ منجر به شکل تیبه وجود آورده و در نها منطقه یمعمار
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 پیشینه تحقیق -4

 یمعمار م دارا بودنرغ یغرب کشور عل هیانجام شده است. اما در ناح رانیا یمرکز ینواح یمعمار رامونیپ یمطالعات متعدد

 نیا یعمارم خصوصدر  یادیو بن یکاربرد قاتیصورت نگرفته و خأل تحق یچندان یو پژوهش یکهن، مطالعات علم اریبس نهیشیبا پ

اندک بوده است.  اریبس کردستان، هیناح ژهیو به و رانیغرب ا یمعمار نهیشود. مطالعه و پژوهش در زم یمشاهده م رانیبخش از ا

آغاز شده و  رانیا یغرب هیناح یشهرسازو  یمعمار یها یژگیو لیو تحل یمعرف نهیدر زم یدانشگاه یقاتیتحق ریاخ انیدر سال

در  قاتیتحق شتریدهد ب ینشان م قیتحق سوابق راستا شکل گرفته است. نیاست که در ا یپژوهش ریحاضر در ادامه مس قیتحق

ار به شم رانیدر ا یگردشگر یاصل یاز قطب ها یکی منطقه نیده است. امنطقه انجام ش نیدر ا یخیو تار یگردشگر یها نهیزم

می تواند نقش مؤثری در توسعه ملی و  ،یبه عنوان جزئی از صنعت گردشگر زین ییگردشگری روستا. (   Zarab p،2012)دیآیم

ا، منطقه اورامان از مناطق مستعد از پژوهش ه یبنابر بخش. (Daneshmehr , 2013)کند  فایابه تبع آن توسعه منطقه ای و محلی 

. با توجه به وجود جاذبه های منحصر دیگردشگری و تفرج به شمار میآ احتی،یهای مختلف س نهیدر زم برداریو مناسب جهت بهره 

 وردمجاذبه های موجود در منطقه، اورامان،  ریدستی و سا عیصنا ژه،یمعماری و عی،یجاذبه های چشم اندازهای طب همچونبه فرد، 

. بنابر موارد ستین ادیمنطقه، چندان ز یمعمار نهیاما سابقه پژوهش در زم ،(Tavakoli 2011,)توجه گردشگران عالقه مند است 

معماری  فیباز تعر یراستادر  تواندمیبوده و  یمنطقه ضرور نیا یو شهرساز یمعمار نهیدر زم یکاربرد یذکر شده، پژوهش ها

 .ردیرد توجه قرارگمو یرانیا یدر معمار پایدار

 

 تحقیق هدف اصلی -5

 یشیساآ تیفیو باال بردن ک یمصرف انرژ ییدر جهت صرفه جو یطیمح یها لیاز پتانس یاستفاده حداکثر قیتحق نیهدف از ا

 یباشد و معمار یمدر راستای معماری پایدار ساختمان  یها یو انطباق طراح ستیز طیمح یو سالم ساز یمسکون یها طیدرمح

در انتها موضوع را عنوان نمود که معماری روستایی مطلوب همان کرد.  جادیالزم را ا یو هماهنگ یهارمون نهیزم نیتوان در اکه ب

 معماری پایدار مورد بحث است.

 

 سؤاالت تحقیق  -6

 طراحی معماری با چه مولفه ها و ویژگی هایی اثر معماری پایدار را به وجود می آورد؟ -

 یدار و بومی در منطقه اورامانات به انرژی های تجدید پذیر و سوخت در آینده می توان مساعدت کرد؟چگونه با معماری پا -

 

 تحقیق فرضیه  -1

نیاز بشر به تأمین شرایط آسایش محیطی موجب پاسخگویی او به شکل های متفاوت به مقیاس های مختلف از این نیاز شده 

گیری آن کامالً مشهود است، ریخت معماری بومی هر منطقه است.کمبود امکانات و است. از جمله وجوهی که تأثیر اقلیم در شکل 

فن آوری های پاسخگو در رفع نیازهای آسایشی هر اقلیم، ساکنین و بومیان آن اقلیم را بر آن داشته که با تکیه بر راه کارهای اقلیم 

ند. در ایران باستان همواره پایداری مورد توجه افراد بوده است بنیان، به خلق فضاهای پاسخگو به الزامات اقلیمی آن سرزمین بپرداز

ایران می توان راه حل هایی منطقی و هماهنگ و سازگار با اقلیم منطقه را می توان مشاهده  سرد و کوهستانیاز جمله در مناطق 

و محلی می باشد و مانندسایر مقوالت طراحی و ساخت بر اساس مالحظات محیطی با استفاده از مصالح بومی  ،کرد . معماری پایدار

مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه  ،معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است که عبارتند از مرحله صرفه جویی در منابع

ول صزندگی و مرحله طراحی برای انسان در واقع می توان گفت که برای رسیدن به معماری بومی پایدار، طراح باید این مراحل و ا

 .را که تعریف کننده یک چارچوب اصلی برای طراحی پایدار است رادر طرح خود لحاظ و برحسب مورد، ترکیب و متعادل کند
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 روش شناسی تحقیق-8

در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی در سایت که باحضور ومشاهده عینی وحتی مخفی مداوم رفتار کاربران 

یلم وعکس از محل وهمچنین با ترسیم کروکی از سایت ومصاحبه با افرادی که به صورت مداوم و غیرمداوم  حتی افراد واستفاده از ف

های کمی و کیفی از طریق حاضر در سایت می توان به اطالعات حاضر در سایت دست یابیم و همچنین با توجه به گردآوری داده

احبه و پرسشنامه از ساکنین و کسبه محدوده برای سنجش و بررسی وضع موجود و های میدانی از محل با استفاده از مصبرداشت

طالعه م مطالعات کتابخانه ای از کتابخانه سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان کردستان جهت مطالعات تاریخی محدوده مورد

عماری بومی و پایدار بر مبنای مطالعات صورت در این پژوهش ابتدا تعاریف اصلی از مبحث م .روش تحقیق مرکب استفاده شده است

گیری این ساختار در زمینه معماری و شهرسازی اسالمی بر مبنای تحقیقات و گرفته، بیان شده در ادامه، عوامل اساسی در شکل

گیری معماری لدسته بندی های معتبر تبیین شده است. در پایان با رویکردی به معماری و روش تحلیلی، تأثیر عوامل مختلف در شک

 بومی اورامان با تأکید بر ساختار مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 

 ادبیات تحقیق -3

 يداریپا -3-7
در فرهنگ معین این واژه به معنای پایدار بودن و مقاومت از ( 1951)دهخدا،پایداری به معنای با دوام و ماندنی آمده است . 

 "حمایت، پشتیبانی و تداوم "مفاهیمی از قبیل  این فعل با .ری کردن و استقامت نشان دادن استبه معنای پایدا "پایش "مصدر 

 .به کار می رود "آمیخته در توصیف است و صفت حالت و یا چیزی 

 

 يمعمار يداریپا -3-2
ک عنوان اندازه ارزش ی یک مفهوم است که بیشتر به یتکرارشود. پایدار تواندمییک فرآیند است که  یپایدار به معن یمعمار

در  شود. بنابراین یمعاصر از طریق یک رفتار تکرارپذیر و بادوام مواجه م یحفاظت یکه با نیاز ها یشود. روش یروش به کار برده م

ر در اث یدهد که محصول نهای یپایدار به طور قطع تشخیص م یشود. معمار یتوجه م یمحصول نهای ازهفرآیند به اند یاین جا رو

 (.Norton , 1999ان ممکن است فرسوده شود و یا نیاز باشد که جایگزین گردد )زم

 

 معماري پایدار -9-3
پایداری علیرغم شعائر مبناییاش که فراگیر است و مسئله حفظ زمین را هدف قرار میدهد، برای دستیابی به راهکارهای واقعبینانه 

فس طبیعت موجود است از سوی دیگر، رویکردهای محلی را توصیه میکند و و قابل اجرا از یک سو و حمایت از گوناگونی که در ن

گذشته از ویژگیهای محیطی در هر  .را مورد توجه قرار میدهد "جهـانی فکر کنید، اما منطقهای عمل نمایید"در واقـع شـعار 

کل یـابی ایـن محصوالت از پرداختن منطقه، راهکارهای متکی بر تجربیات ممتد محلی به نوعی هویت منجـر مـی شـود، رونـد شـ

به مفاهیم درونی آغاز گردیده سپس قالب شکلی یافته و در انتها در ساختارهای مادی تجسد مییابد، درحالیکه شناخت و ابزارهای 

پس  .وندرد شروزآمد در مقیاس جهانی که قابلیت تحقق در مقیاس محلی را دارند، میتوانند به مثابه ابزار تکمیلی در این ترکیب وا

ه و طبعاً مقولـ ستین دارییدر تناقض با راهکارهای پا میتوجه به مسئله مفاه نهیدر زم رانیگفت نگرش منطقهای در ا توانیم

 تیهو ظیبه صورت ابزار تغل توانندیهستند م میمفاه نیکه در خدمت ا ییمواد و مصالح تا آنجا نیو همچن شکل ـایهندسـه 

 (.29)احمدی فرهاد، مجله معماری و فرهنگ، شماره  رندیمورد استفاده قرار گ یجهان تفکر ل بـهدر اتصـا ـایمنطقهای و 

سـاختمان تنهـا بـه  گـریداده و د رییطراح را نسبت به ساختمان تغ دگاهید داریو معماری پا دارییپا نهیکامل در زم شناخت

ان زنده ارگ کینگاه به معماری به عنوان  نیبنابرا .شودیم یزنده تلقموجود  کینبوده، بلکه بنا همچون  مصالح عنـوان تـوده ای از

 ت.اس نهیزم نیدر ا یمناسب الگوی خـود عـت،یطب ـرایانسان عمـل کنـد، ز عتیمناسب در راستای طب یطیمح جادیدر ا تواندمی

رای ب دییمف اریالهام بخش بس اندتومی هیهر ناح یو سنت یو معماری بوم عتیتوجه به عناصر موجود در طب دارینگرش پا در

 نیراآن دارد. بنـاب یمیو عملکرد اقل ییکارا زانیبرابر با م یساختمان ارزش کی یو تفکر در عمل طراح دهیا ،ییبایز طراحان باشد.

استفاده شده  زین یبا ارزش در طراح میمعمارانه و مفاه های دهیهستند که در آنها از ا ستیز طیمح بـا ـداریپا ییسـاختمان هـا
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 و یبوم طیو از شرا دیآیآن به وجود م رامونیپ یعیطب طیطرحها و مح نیا نیب زینی مناسـب یصورت همـاهنگ نیباشد. در ا

و تفکر، عملکرد، توجه به  دهیاعم از ا یعوامل مداخلهگر در طراح تیفیک هرچه .شودیبهره فراوان گرفته م زین طیمح یکیاکولوژ

 یتیفیشود، ساختمان از ک شتریاستفاده، فناوری ساخت و ... ب مورد مصـالح تیفیک ،یسنت و فرهنگ بوم ،یستیو ز یطیمح طیشرا

 (.1993باالتر برخوردار خواهد بود )صابرنژاد ژاله، 

 سایت پایدار -3-9-7
ن اساس که بر ای شودهای سبز به سازگاری و همزیستی سالم با طبیعیت و دوستی با آن اولویت بیشتری داده میدر ساختمان 

ای به محیط طبیعی دربرگیرنده پروژه چه در مرحله اجرا و ساخت و ساز و چه پس از ساخت و ساز پروژه هیچگونه خدشه و صدمه

های مقاوم را برای مالکین و کارفرمای آن وارد نکند و از نتایج این بخش، انتخاب بهینه سایت و توسعه شهری و توسعه زمین

آورد. در این بخش میزان استفاده متناوب از حمل و نقل برای دسترسی به امکانات و تسهیالت موجود در رمغان میها به اساختمان

ها از این جهت کنند و پروژههای باران تشویق میهای وارده به سایت و اداره کردن آبکند و به کاهش میزان زیانسایت را کم می

 .(1930،یگردند )مرداخانشوند باارزش میهای محیطی میگیکه منجر به کاهش جزایر گرمایی و آلود

 

 اهداف اصول پایدار -3-9-2
سه اصل  هدف اصلی اصول طراحی پایدار، کاهش تأثیرات منفی معماری بر طبیعت و حفظ آن جهت نسل آینده است که در

 است: یابیقابل دست ریبه صورت ز داریپا یطراح

 یحفاظت از انرژی، آب و مصالح ساختمانی. در حقیقت طراحی را م یعنیمان حفاظت از منابع، ه ایمنابع: اقتصاد منابع  اقتصاد

توان پایدار دانست که حاصل آن،  کمترین مصرف منابع را به دنبال داشته باشد. حفاظت از انرژی در ساختمان، از طریق استفاده 

بوم آورد و مناسب برای  دیلح مورد استفاده برای مردم ک مدرآمد باباال قابل اعمال است. مصا نولوژیاز مصالح و جزئیات دارای تک

 .(1993ه،یهای بومی برای اجرای آن استفاده شده و قابل بازیافت باشند )زنداقلیم محلی باشد، از مهارت

 

 روشهاي دستیابی به طراحی پایدار -3-9-9
آنها باید با توجه به زمان،  یو اهداف آن وجود دارد که همگ نیبا توجه به قوان داریپا یبه طراح یابیجهت دست یمختلف یهاراه

اقتصاد، اقلیم، فرهنگ و غیره ارزشیابی و استفاده شود. در اقتصاد منابع مه مترین گام در کاهش ورودی و مدیریت خروجی است. 

ر رو شهای دستیابی به طراحی پایدار دورود منابع تجدیدناپذیر و افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر از اصل یترین  نکاهش جریا

مدیریت منابع میباشد. ابزارهای موجود نیز مثل طراحی هوشمند و سرمایش و گرمایش غیرفعال رسیدن به طراحی پایدار را سریعتر 

 خواهند کرد.

 
 (.نگارنده) دیاگرام اهداف طراحی پایدار -7 نمودار

 

بدون  مصالح با استفاده از مصالح و منابع تجدیدپذیر، استفاده از توانیعمر در مرحله پیش از ساخت م یهطراحی چرخ در

کاربرد مصالح بازیافتی و یا قابل بازیافت و استفاده از مصالح با طول عمر زیاد و نگهداری کم به طراحی  ست،یز طیآسیب به مح

را به سایت رساند. تأسیسات پسماندها را  توان با تنظیم جدول اجرا، حداقل آسیبسازی نیز می پایدار رسید. در حین ساختمان

 نیشتریصورت منظم نگهداری و حفظ نمود و به این وسیله به ببه در اجرا استفاده نمود، مصالح کارگاه را  غیرسمیجدا کرد، از مواد 
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 اضافی یساختمان لحمصا و اجزا بازیافت با و پسماندها بازمصرف با نیز سازی . پس از ساختمانافتیپسماند دست  نیمصرف و کمتر

توان تأثیر بناها را به طبیعت کم کرد و به طراحی پایدار جدید می استفاده  جهتهای موجود نجدید از ساختما هی استفاد و

 نزدیکتر خواهد شد.

 

 
 )نگارنده(هاي كاربردي اصل اول اقتصاد : روش2 نمودار

 

. برای حفظ کرد توان اشارهیعی و طراحی برای آسایش انسان مطراحی انسانی به دو قسمت حفاظت از شرایط طبیمرحله  در

هم نزد، حداکثر استفاده را از آن برد و از گیاهان و هتوان تأثیرگذاری بر طبیعت را درک کرد، شیب زمین را بشرایط طبیعی می

 صوتی را فراهم کرد،ارتی  بصری توان شرایط آسایش حریجانوران )اکولوژی( حفاظت نمود. جهت طراحی برای آسایش انسان نیز م

های قابل بازشو استفاده نمود، تأسیسات چندمنظوره جهت کاهش مصرف هارتباط بصری با محیط بیرون را افزایش داد، از پنجر

ونقل هماهنگی صورت داد، از کمک به لانرژی در نظر گرفت، فضای مناسب جهت عبور و مرور پیاده طراحی کرد، با سیستم حم

اقشار ه هم ای اندیشید، طراحی پایدار را سهمههای متفاوت فیزیکی چاریتوانای اهای ناشی از بنا پرهیز نمود، برای اشخاص بیآلودگ

 (.1931)رحیمی، مردم دانست و از مواد غیرسمی استفاده کرد یهجامع
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 .(نگارنده )عمر. يطراحی چرخه ،هاي كاربردي اصل دومش: رو 9نمودار 

 
 طور که اشارهنبرداری از آن الزامی است و هماهن به معماری سبز یا پایدار توجه به بنا از شروع طراحی تا پایان بهررسید برای

 فقط که هاییهاید با. برداربهره و طبیعت معمار، بین جانبهسه تعامل رعایت با مگر ،شودینمشد پایداری در طراحی معماری حاصل 

راحی در ط شدهدهیدو درستی از اصول  دقتبه برداربهرهیات آن در زمان اجرا در نظر گرفته نشود و یا یا کیف ندبما باقی کاغذ روی

برداری با رعایت اصول و هاحی، دقت در اجرا و قناعت در بهر. خالقیت در طردیآینموجود  هو اجرا استفاده نکند، معماری سبز ب

ما هدیه خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف معماران باید نسبت به موضوعات  شهرهای بهقوانین طراحی پایدار، معماری سبز را 

 یهاگرشننوع زندگی و  یراتیارتقا یابد. در این میان تغ هاآنهای تخصصی، دانش هه باشند و از طریق دورگاهی داشتآ یطیمحستیز

 به رسیدن برای کاربردی یهاروشمهارت و  یهیپا دانش بر یهاشرفتیپجدید نسبت به محیط بومی و جهانی بسیار اهمیت دارد. 

عمر و طراحی انسانی  معماری سبز  یچرخهاقتصاد منابع، طراحی  ذکرشده اصل سه بین تعادل ایجاد با. راهگشاست هدف این

زان پایداری می یمحاسبهترازوی مناسبی جهت  تواندیم وسازساختخواهد شد و رعایت این چهارچوب در فرآیند هر  یافتنیدست

 )همان(. باشد ادشدهیبنای 

 

 یمعماري بوم -3-4
 در زیفرهنگ را ن کیمعمول در  یهاساختمانبلکه  انهیعام یهاساختمان تنهانهاست  یسخت فیتعر یمعماری بوم فیتعر

از  یبعض.ستین عمـاریپـوزنر اصـالً م کوالسیمعماری ن نگارخیتار ریاست. به تعب لیاص ریو غ شرفتهیپ ریغ یبوم معماریبردارد.

 یحلاز منابع م استفاده .دانندیو روزمره م یمعماری معمول کیدارند آن را  هیقض نیمثبتتری نسبت به ا دگاهینگارها که د خیتار
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 وجود آن که در یطیفرهنگ و مح ،یخیو بستر تار ابدییبه مرور زمان تکامل م ی. معماری بومیمحل ازهاییبرای برطرف کردن ن

 (.1939)دهقان، شودینشده رد م شیرایمعماری خام و پ کی. اغلب به عنوان کندیمنعکس مدارد را 

 

 رانیا یمعماري بوم -3-5
و  یمیو اقل ییایبا تنوع جغراف رانیا نیسرزم در.ردیگیو سکونتگاهها را در بر م هیاز ابن یمجموعه متنوع رانیا یبوم معماری

ام . بدهیو گاه به هم تپ گر،یکدی ها پراکنده و جـدای از خانه یگاه دارند. ژهاییو ختیدر هر مکان، روستاها ر ،یفرهنگ یگوناگون

 نجایا در.یمنحن گنبـدی شـکل و گـریمنـاطق د یو در ب ضـ بداریشـ گـریپوش است و مستوی و در جـای د ریت ییخانهها در جا

 (.1934)زرگر،  میپردازیقابل مشاهده است م ( ی)معماری بوم رانیاصل که در معماری غالب روستا های ا 12 یبه بررس

که در  یاست، که از مواد و مصالح ساختمان نیبرپا کردن ساختمان در هر جا اصل بر ا برای: استفاده از مصالح بوم آورد -1

ل از گ ابانهایبجنگل از چوب و در  هییو بردی، در حاش یهر و مرداب از ن درکناراستفاده شود. شودیم افتیاطراف به وفور  عتیطب

 .شودیم رییگ و در کوهستانها از سنگ بهره

کمک  یخالف شهرها، در روستاها بناها غالبا به دست اعضاء خانواده و گاه بر: نقش فعال خانواده در ساختمان سازی -2

شهر(  ایی اطراف و روستاها ایفن )روستای خود  استادکاران از ـدهیچیو در مـوارد پ شـوندیساخته م شاوندانیو خو گانیهمسا

 .شودیدعوت م

و بجای آن،  حیدر کاربرد صح یبه مواد و مصالح ساختمان انییروستا معرفتی: شناخت خواص مواد و مصالح ساختمان -9

متعدد مصالح مثل  تهاییمطلوب از قابل رییبهرهگ نیهمچن و یانتخـاب ابعـاد و انـدازه هـای متناسـب بـر ای عناصـر سـاختمان

شناختها  لیبق نی. اشودیم یمتجل رهیو غ یکشش اسـتعداد فشـاری و ،یاسـتحکام بخشـ ،یو حرارتـ یرطوبت ونیزوالسیا ،یچسبندگ

 است. بهیغر ینیهای شهر نش برای غالب خانواده

به  ازیبا بناهای شهری ن سهیمصالح و اجرا، اکثرا در مقا تیفیک لیبه دل ییروستا ساختمانهای: و نگهداری ریسهولت تعم -0

ساختار بنا  یبا توجه به سادگ زی. نگهداری آنها نشوندیم ریتعم یبه راحت ییروستا دارنـد . غالبـاً بناهـای شترییو نگهداری ب ریتعم

 است. یکار آسان

د شبا گانیافراد خانواده و همسا زیکار سازندهی ساختمان ن روییمصالح ساختمان بوم آورد باشند و ن یوقت: سرپناه ارزان -5

 زیو نگهداری آن ن ریارزان است و تعم یآن است. احدث ساختمان به صورت بوم یمنطق ی جـهیارزان تمام شدن ساختمان نت

خانواده  نههاییدر هز رییغالبا بار چشمگ یسنت وهیرو خانهسازی به ش نیا از .کندینم لیتحم ییرا به خانواده روستا ادییز نهییهز

 ندارد. ییروستا

اربرد که از ک نطوری. همشودیاجتناب م هودهیب ناتیاز کاربرد فرم ها وتزئ ییهای روستا خانه دری: هودگیاز ب زیهو پر یسادگ -6

مصداق دارد. در خانه  زیقاعده در مورد تعداد فضاهای خانه ن نیهم شود،یم ـزیپره ـزین یمصـا لح و مـواد سـاختمان هـودهیب

 .دیآیکنان آن بدست مسا ازیابعاد فضاها با توجه به ن ییروستا

انواده خ ازیمتناسب با ن جیدو اطاق شروع و به تدر ای کیمانند  هیهسته اول کیخانه در روستا غالبا با : خانه یجیرشد تدر -1

 ایو شود،یاضافه م یاحتماال اطاق دیبه وجود آ یدر دل خانواده اصل دییخانواده جد ای و شود شتری. اگر تعداد افراد بشودیافزوده م

از آغاز  یجیرشد تدر تیقابل .شودیآغل و انبار علوفه به خانه افزوده م شود ـدیتول شـترییمحصول ب ایاگر تعداد دام افزوده شود و 

 شیدر پ شود انجام دیبایکه توسعه در ارتفاع می در مواقع ایو  نیموضوع چه در اندازه زم نیدر خانه در نظر گرفته شود. ا دیبایم

 .شودیدازه ها ملحوظ مابعاد و ان ینیب

 -وانیا -است. اجزاء خانه مثل پلکان یمتناسب با ابعاد انسان ییفضا در خانههای روستا اندازهی: (یمردمواری )تناسب انسان -9

 نیلقت ابعاد و اندازه ها و یواز تکلف و افزودن رندیگیبا کارکرد خود شکل م متناسب فقـط بـه انـدازه، حـداقل ال زم ـرهیتنورخانه و غ

 .شودیابهت کاذب خودداری م

 رانیدر طول سال به نحو مستمر معتدل است. دهاتهای ا طیمح طیشرا رانیاز ا ییکمتر جا در: ازهایون طیسازگاری با مح -3

خود فراهم کنند.  نیرا برای ساکن یمناسب طیشدهاند که شرا یطراح گونهای به یدر مناطق گرم و خشک و مناطق کوهستان

است.  شیروزگار اصل خو یقشربندی اجتماع نهیکالبد روستا آئ معموالً .ستین یمیصرفا اقل رانیمعماری در روستاهای اسازگاری 

(. ابعاد واندازه کوچه ها و معابرمتناسب با ینیزم ریز هایگاهبرج و باروهای اطـراف روسـتا، انبارهـا وگـذر ،ساختمانها ی)چسبندگ
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 یساکنان آن طراح شهییمتناسب با فرهنگ و اند روستاها دام ها و....( ای یو آهن، تراکتور، دار قال)گا باشد یم نیابزار کار ساکن

 زانیو م یو عموم یخصوص های عرصه هـا ی آن اسـت . یژگـیدر زمـره ی و ـزیمـردم ن ـداییناپ ازهـاییشدهاند. توجـه بـه ن

است  ییبلکه فضا ست،ین فقط بـرای عبـور و مـرور نیادیست. معابر و مو باور مردم هر روستا ا نیتابع سنت هر سر زم هایگشودگ

 .)1916غفاری،  ) ... و یخوانهیشب ،یبرای عزاداری، نخلگردان

 

 معرفی سایت)روستاي اورامانات تخت( -71
 یشرقجنوب  یلومتریک 65از توابع بخش اورامانات شهرستان سروآباد در استان کردستان است که در  ییتخت روستا اورامان

 یاهایاز سطح در یمتر 1054روستا در ارتفاع   نیاواقع شده است  (مرکز کردستان)سنندج  یلومتریک 141و   وانیشهرستان مر

مستان بوده و ز ریمطبوع و دلپذ اریفصل بهار و تابستان بس درآن  یدارد. آب و هوا یسرد و کوهستان یمیآزاد قرار گرفته است و اقل

ان به آن امک یدسترس یچند روز یاست که برا یروستا به حد نیا دراز مواقع بارش برف  یاست. در بعض یو طوالنسرد  اریآن بس

اورامان  یاست که سراسر جنوب کردستان و شمال کرمانشاه را دربرگرفته و روستا یو کوهستان عیوس ینیسرزم اورامان.ستین ریپذ

گونه آمده  نیواژه ا نیکه در ترجمه ا شودیتلفظ م "هورامان" یدر زبان کرد ماناورا.دیآیبه شمار م عیوس نیسرزم نیاز ا یبخش

 یروستاکرده اند. یهم معن نیخانه و سرزم یخانه است و هورامان را به معن یهم به معن "مان"اهورا و  یبه معن "هور"است که 

 نیکه مردم ا استموضوع  نیوان در اطراف آن نشانگر افرا یآتشکدهها یایدارد و وجود آثار و بقا خیدر تار نهیرید یاورامان قدمت

تدار بر بوده که با اق یمحل نیو سالط انیدر گذشته قلمرو فرمانروا نیسرزم نیبودهاند. ا یبه اسالم زرتشت دنیاز گرو شیپ ینواح

 (.1935)موالنایی، دهاندینام سلطنتمرکز  ای تختیپا یعنیروستا را اورامان تخت  نیا لیدل نیبه هم کردندیم ییآن حکمفرما

 

 
 : نماي روستاي اورامانات تخت، كردستان)نگارنده(.7تصویر

 

 شناخت معماري منطقه -71-7
مطالعات نگارندگان بر پایه تحقیقات سال های اخیر نشان می دهد که معماری این مناطق به عنوان معماری اصیل دارای هویت 

(معماری اصیل با توجه به عنوان آن، نوعی از معماری است که هویت .Molanaei & Soleimani, 2012)مختص به خود می باشد 

و اصالت آن حفظ شده و دارای شاخصه های مختص به خود می باشد که بیشتر در روستاهای منطقه می توان آثار آن را یافت و 

ومی و پایدار هستند؛ مورد بررسی قرار گرفته در شهرها رو به فراموشی رفته اند در این مقاله بخشی از منطقه که دارای معماری ب

 است. اورامان تخت از جمله نمونه های شاخص این ساختار محسوب می شود.

 

 مورفولوژي منطقه  -71-2

: با توجه به تمرکز بر روی معماری بومی منطقه در این بخش، ساختار روستاهای منطقه دسته بندي به لحاظ توپوگرافی

کوهستانی  -1 :دسته به لحاظ توپوگرافی قرار میگیرند 9فی می شود: روستاهای این ناحیه به طور عمده در کردستان به اجمال معر

دشت با شیب مالیم. بر این اساس ساختار بافت روستا متفاوت بوده و هریک دارای  -9کوهپایه ای با شیب متوسط  -2با شیب تند 

(کوهستانی و کوهپایه ای،  2و  1دن ویژگی های روستاهای دسته های )ویژگی های مختص به خود می باشد. به دلیل شاخص بو
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( .جهت عمده ساختمان ها رو به سمت Molanaei, 2007 در این مقاله ساختار معماری این روستاها مورد بررسی قرار گرفته است)

 در بسیاری از موارد، در یک سمتجنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی بوده تا بیشترین دریافت ممکن از تابش آفتاب میسر باشد. 

 های مسکونی و در سمت دیگر، زمین های محدودی که به باغداری یا کشاورزی اختصاص یافته اند؛ مستقر می باشند.دره، خانه

 
 ستقرار بافت روستا در دهستان اورامانا :4شكل 

 )نگارنده( كردستان با توجه به توپوگرافی منطقه
،)نگارنده(مان: مقطع شماتیک اورا5شكل   

 

علی رغم این که بسیاری از کارشناسان در شکل گیری بافت روستاهای کوهستانی، بحث جبرگراییرا مطرح نموده و معتقدند 

که به دلیل ناگزیری در تقابل با عوامل اقلیمی نظیر شیب و توپوگرافی، وزش بادهای غالب و نورگیری، بافت این روستاها از یک 

عیت نموده و عوامل فرهنگی و معنوی در شکل گیری آن مؤثر نیستند، بررسی ها در معماری روستایی ایران جهت یا شیب خاص تب

( . به عنوان مثال در بسیاری از روستاهای (Alizada, 2008و باالخص مناطق کوهستانی غرب کشور خالف این باور را نشان می دهد

رغم نوع خاص و جهت غالب شیب و توپوگرافی، تالش شده است تا حد امکان  کردستان نظیر اورامان، هجیج، گلین و پالنگان، علی

جهت گیری اصلی بافت روستا به سمت قبله بوده و این ارزش معنوی به نحوی در ساخت منازل خود را نشان داده است. چرخش 

مشاهده می شود. با توجه به جهت قبله خانه ها و خروج از خط شیب و توپوگرافی تا آنجا که در توان معماران بوده در این مناطق 

در ایران (جنوب غربی) این جبهه از نور نسبتاً مناسبی هم برخوردار می باشد. ضمن این که در بسیاری از روستاهای دیگر عالوه بر 

شود. این این عامل، توجه به دید و منظر  مناسب و روی نمودن به جبهه ای که داری تنوع بصری زیبایی است؛ هم مشاهده می 

ها نیز علیرغم استقرار خانه 1مشخص شده است. در شکل  6چرخش در جهت گیری اصلی خانه علی رغم خط توپوگرافی در شکل 

 با زاویه چرخش نسبت به یکدیگر، این خانه ها همگی به سمت واحدی استقرار یافته اند. A,Bدر دو یال متفاوت بستر زمینه 

 

 
كردستان با  ماي خانه: چرخش در جهت گیري ن6شكل 

 )نگارنده( توجه به توپوگرافی منطقه

 : نماري روستاي اورامانات از معماري بومی1شكل 

 )نگارنده( كردستان با توجه به توپوگرافی منطقه

 

عابر پیاده و خودرو  5 وضعیت شیب زمین، چگونگی تعریف واحدهای همسایگی را نیز تغییر می دهد. مسیر ارتباطی و حرکتی

عامل توپوگرافی همچنین در کلیت نحوه استقرار بافت مسکونی روستاها  .ز تحت نظام خاص و محدودیت های توپوگرافی هستندنی

الف: بافت :تأثیرگذار بوده، به طوریکه علیرغم شرایط آب و هوایی سرد موجب شکلگیری دو نوع بافت متمایز از هم شده است

 )متصل )متراکممسکونی منفصل )آزاد( و ب: بافت مسکونی 
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 نتیجه گیري -77

 یزندگ سازنهیگشته، بلکه زم دارییموجب پا یعیانرژی و منابع طب نهینه تنها از لحاظ مادی و در زم یرانیمعماری ا هایی ژگیو

شـناخت  مـردم و بـا یهای اعتقادی و فرهنگبر ارزش هیبا تک هایژگیو نیفراهم نموده است؛ ا زیگرا را نکمال و داریمعنوی پا

آن  یعدالت و تجل یقانون و اصل حاکم بر عالم هست نیکه اشاره شد مهمتر همانطور .اند گرفته شـکل طیاز بسـتر محـ حیصـح

 نیه اب یابیدست یانسان ضروری دانسته و همواره در پ اتیتداوم ح برای متعـادل را ییو فضـا طیمحـ یرانیتعادل است و معماری ا

توجه  دیدر دست دارد، با خ،یارزشمند، به گواه تار یراثیم است شیمعمار امروز که وامدار گذشتگان خومهم تالش کرده است و 

 دارینکته که در نگرش پا نیخاطر داشتن ا به داشته باشد. "دییای عمل نماو منطقه دیفکر کن یجهان" به مفهوم جمله شترییب

روری باشد؛ ض یبرای طراح دییمف اریبخـش بسـالهـام تواندمی هیهر ناح یو سنت یو معماری بوم عتیتوجه به عناصر موجود در طب

 است.
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