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   A B S T R A C T 
 

 

Aims: In the architecture of traditional houses, the environment used to be formed by 

the mutual interaction of human beings and nature. With the emergence of 

environmental crises in the contemporary world, the integration of natural and human 

processes became the most important environmental issue in the domain of 

sustainability. The aim of the current study is to recognize those ecological criteria of 

traditional houses that can be productive in the contemporary world so as to arrive at 

ecological solutions based on the thermal behavior of these houses in cold regions. 

Methods: The ecological criteria of traditional houses are investigated in two traditional 

houses in Ardabil using descriptive methods, field observations, and quantitative 

analyses. 

Findings: The investigation of the most critical climatic condition of the region is 

indicative of the thermal resistance of the rooms against temperature fluctuations. 

Furthermore, the analysis of the architectural features taken from the physical 

environment (topography and climate) and structural environment (building form, 

spatial organization, material, landscape, and infrastructure) showed that there was an 
optimal interaction between these components. The recognition of these architectural 

features can also provide ecological solutions. 

Conclusion: The results of the assessment of the ecological criteria in the traditional 

houses are also indicative of their conformity with the environment. In fact, these 

structures have overcome climatic effects via the use of natural resources in a way that 

rooms like Shahneshin and basement which have a seasonal function, have optimal 
performance against temperature fluctuations. For example, in a sample Shahneshin 

room in smaller dimensions, the minimum difference between the inside and the 

outside temperature is 13°C. 
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 چکیده 

 تعاملی در انسان توسط محیط تاریخی،  هایخانه معماری در اهداف:

محیطی بحرانهای ایجاد با گرفت.می شکل طبیعت با دوجانبه  زیست 

 حوزه در اکولوژی مساله مهمترین انسانی و طبیعی فرآیندهای ادغام معاصر،

 در اکولوژیکی معیارهای شناسایی حاضر، مطالعه از هدف  .شد پایداری

 هایحلراه ارایه به تا است معاصر در  بهره وری امکان با تاریخی هایخانه

 .شود پرداخته سردسیر مناطق  در حرارتی رفتار به توجه با اکولوژیکی

 نمونه دو در تاریخی، هایخانه در اکولوژیکی معیارهای شناسایی ها:روش

 برداشتهای توصیفی، روشهای از استفاده با اردبیل تاریخی های خانه از

 .است پذیرفته صورت کمّی دادههای تحلیل و میدانی

 حرارتی مقاومت از نشان منطقه، اقلیمی شرایط ترینبحرانی بررسی ها:یافته 

 معماری هایویژگی شناسایی همچنین دارد. دمایی نوسانات برابر در اتاقها

 فرم)ساخت  انسان محیط و اقلیم( و توپوگرافی)طبیعی   محیط از برگرفته

 بهینه تعامل عالوه بر (زیرساختها  و  منظر مصالح، فضایی، سازمان ساختمان،

 .است اکولوژیکی حلهایراه دهندهارایه ها،مولفه این بین

 محیط با سازگاری دهندهنشان اکولوژیکی، معیارهای سنجش  گیری:نتیجه 

 فائق  سرد اقلیمی تاثیرات بر طبیعی منابع از استفاده با واقع در است؛ زیست

 در سرداب و نشینشاه نظیر فصلی کارکرد با اتاقهای که نحویبه اند؛آمده

 ابعاد با اینمونه  در مثال برای دارند. ایبهینه  عملکرد دمایی، نوسانات مقابل

 .رسدمی 1٣ ℃ به خارج و داخل دمای اختالف حداقل شاهنشین، کوچکتر

 انسان ساخت، محیط تاریخی، خانه های اکولوژیکی، معماری  ها:کلیدواژه 

 اردبیل  شهر حرارتی، عملکرد طبیعت،

 مقدمه

نیازهای   تامین برای انسان، توسط محیط سازماندهی گذشته در

 به گرفت.می شکل طبیعت  راستای در خود ادراکی و کالبدی

فصول،   نظم خورشید، تابش مانند طبیعت  عناصر از این ترتیب،

-خانه در محیطی سالمت  و آسایش ایجاد برای غیره  و درختان

 طبیعت  با سازگاری ایجاد واقع در  .گرفتندمی  بهره ای تاریخیه

 در .شدمی ساخت انسان محیط در انرژی  مصرف باعث کاهش

 مصرف تکنولوژی، سریع پیشرفت  به سبب که امروزه، حالی

سریعی منابع همه مرور وضعیت  این .دارد روند   سبب  به 

از مشکالت گسترش  که شد محیطیزیست  مسائل برگرفت 

غیرقابل منابع مصرف  از فراتر  و   [1]  است  تجدید انرژی 

باالرفتن الگوهای  در تغییر نظیر مواردی  گرمایش اقلیمی، 

 اجتماعی ایجاد مشکالت انسانها، سالمت  از بین رفتن جهانی،

  گیردمی  دربر را نیز غیره و ناعدالتی و  فقر گسترش  اقتصادی، و

طبیعت، بیگانگی داخلی، فضای ناسالم شرایط و  [2] -بی با 

 ساختمانها میان این در  . [3]شودمی موجب  را غیره و کانیم

 ؛ بنابراین[2]  هستند انرژی منابع به آسیب زنندگان بزرگترین

محیط   انرژی،  زمینه در محیط طراحی  از حلهایی راه یافتن

منابع   تحلیل یا تقلیل بدون طبیعی محیط با  سازگاری و زیست 

کاهش    . [1]است  ضروری محیطی پایداری به دستیابی به منظور

تعامل  در توانمی  را زیست محیطی مسائل از برگرفته مشکالت

مساله  مهمترین که یافت  انسان ساخت  محیط  و طبیعی محیط

با   جدید شیوهای واقع در .است  پایداری حوزه در اکولوژیکی

 توانمی را آن طراحی معیارهای از برخی که تاریخی ایپیشینه

توجه[4]  یافت  تاریخی اولیه هاینمونه  در  مسائل به ، 

-زیست  مشکالت به سبب  بیستم  قرن دوم در نیمه اکولوژیکی 

کیفیت  و حیطیم  . [5]است  یافته زیادی  اهمیت  محیطی تنزل 

 طبیعت  با سازگاری و رفتار چگونگی  اکولوژیکی،های  طرح لذا

ارزش با همزمان را  حل برای بستر هایسرمایه و هاحفظ 

 هایدهه در که به طوری ؛[6]  دهندارایه می مدرنیته مشکالت

 هایانرژی و اکولوژی به جهان توجه کشورهای اغلب  اخیر،

 . [7] اندتبدیل کرده الزام یک به را پایدار
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 با هارگ مک ایان توسط 1۹6۹ سال از اکولوژی توسعه

 با تا شد مطرح  طبیعی محیط و انسانی محیط بین هماهنگی

 اجتماعی فیزیکی، جغرافیایی، هایالیه ادغام به جدیدتر نگاهی

پرداخته و تدریج.  [6]شود   غیره   از فرمی  به اکولوژی به 

 طریق از را زیست محیطی مخرب اثرات شد تا تبدیل معماری

و فرآیندهای با ادغام  حداقل به هاگونه تنوع به توجه زنده 

  کند محافظت  زیستگاه و کیفیت  اکوسیستم چرخه از و برساند

خود مهمترین از یکی به تا  [3]  کیفیت  ارتقاء یعنی اهداف 

فرآیندهای این با  .[8]د  یاب دست  محیطی  اکولوژیکی وجود 

 در محیطی -های فضاییمشخصه با سیستمهای مثابه به کمتر

 و انسان رابطه بین ایجاد با که صورتی در  اند؛ شده گرفته نظر

 آسیب دیده بسترطبیعی یا اکوسیستم هر توانمی طبیعی محیط

 اساس بر  مطالعه اکوسیستم روش که آنجا از .[6]  کرد احیا را

 غالبا تاریخی هایزمانی، خانه لحاظ از و است  مکان و زمان

 سردسیر مناطق همچنین  .داشتند اکوسیستم با خوبی تعامل

 محیط با ارتباط در به منظور محدودیت  را کمتری هایپژوهش

 اکولوژیکی مطالعه به پژوهش حاضر  در این رو از .دارند طبیعی

عالوه   شود.می پرداخته تاریخی اردبیل هایخانه از نمونه دو در

 با تاریخی خانه زیادی تعداداردبیل،   تاریخی بافت  در این، بر

 تغییرات تحقیق، دستخوش بدون منحصر به فرد هایویژگی

 امکان با فضاها محیطی این کیفیت تعیین برای .اندشده فراوانی

 سبب  که آنها معیارهای اکولوژیکی به باید معاصر در وریبهره

 از نمود. توجه شود،انسان ساخت می و طبیعی محیط تعامل

رو میدانیبرداشت  توصیفی، هایروش با این   تحلیل و های 

محیط از برگرفته هایویژگی به کمی هایداده  طبیعی تعادل 

و و  )توپوگرافی ساختمان، ساخت انسان محیط  اقلیم(   )فرم 

زیرساخت  منظر مصالح،  کالبدی، -فضایی سازمان  های(و 

 مواقع در اغلب  اینکه به توجه با این شود. عالوه برمی پرداخته

 است، محدوده آسایش از خارج و سرد منطقه هوای و آب سال،

 اقلیمی ترین وضعیت بحرانی در حرارتی عملکرد نظر  از هاخانه

 توجه مورد نیاز ساکنان به آن پاسخگوی میزان و )سرما( منطقه

بر با اکولوژیکی هایحلراه  تا گیرندمی قرار  رفتار تاکید 

 .شود مشخص سردسیر هایبافت  در حرارتی

 

 نظری  مطالعه

  آن طراحی معیارهای و اکولوژی

بوم؛   معنای به  (οἶκος)   اکو  یونانی واژه دو از که اکولوژی واژه

تشکیل   دانش و شناخت معنای به  (λογία)  لوژی و بستر و خانه

بار است، شده  با  .[3]  شد مطرح هگل ارنست  توسط اولین 

 فارسی رایج هایمعادل تمام »اکولوژی« درواژه   اینکه معنای

 همه با اما است، مستتر غیره و  شناسیمحیط شناسی،چون بوم

 آن  خواننده که آیدمی پدید  مساله  این و دارد تفاوت این معانی

معنای   به دیگر بار و منطقه فرهنگ  شناخت  معنای به را یکبار

واژه   واقعی معنای که حالی در برد.می به کار بوم با سازگاری

و   استخراج به طبیعت، با سازگاری و محیط شناخت  عالوه بر

-می منطقه بیولوژیک و اجتماعی فیزیکی، هایبرهم نهی الیه

 محیط تعامل و ادغام به که است ابزاری بر ناظر و.  [6]  ردازدپ

 منجر محیط با سازگاری و هاگونه تنوع با موجودات زنده و

 اثرات کاهش و پایدار توسعه به توجه با هایی راحلراه تا شود

 دلیل به اساس این بر  . [2]دهد ارایه بر اکوسیستم انسان بارزیان

 تواننمی هنوز متون ترجمه در امانت  و اصل دقت  به وفاداری

 با آنها اصل ناگزیر و نمود ترجمه به فارسی را واژگان برخی

 .رودبه کار می فارسی امالی

  و افزایش  کاهش کیفیت زندگی  باروند کنونی طراحی معاصر،  

ای را ایجاد کرده است.  های همه جانبه، بحرانمصرف انرژی

جامعه  بنابراین   نفع  به  اکولوژیکی  اصول  با  مطابق  طراحی 

است. طبیعی  محیط  و  رو،    انسانی  این  قرن  از  بزرگ  چالش 

به  .  [3]  است   جدید هماهنگی فعالیت انسان با محیط اطراف

های طبیعی و  ای، که در طراحی بوم و سکونتگاه، سیستمگونه

تساوی و    .[9]  ای آنها تنزل نیافته و از بین نرودمحتویات داده

داده و ستانده با سازگاری و ادغام برهم شکل بگیرند. از این  

بهره انرژی،  مصرف  رساندن  حداقل  به  توجه  از  رو  گیری 

تکنولوژی و غیره در کنار زندگی هارمونتیک با طبیعت حائز  

است   واقع    [10]اهمیت  برای  در  مدیریتی  اکولوژی  دانش 

سامانه در  طبیعت  و  انسانی  طراحی  زیستی  همزیستی  های 

اکولوژی با ایجاد تعادل در محیط انسان   عالوه بر ایناست.  

سعه پایدار ساخت و طبیعت، نقش کلیدی در تکوین مفهوم تو

تا به وسیله آن، به ارتقاء کیفیت محیطی دست   [2]کند ایفا می
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یابد که کیفیت محیطی محقق  یابد. لذا پایداری زمانی تحقق می

ی سیستم تفکر؛ در واقع اکولوژی سبک نیست بلکه  [11]گردد  

  طبیعی  های جایگزین مبتنی بر محیطاستفاده از سیستم  برمبنای

ها از محیط طبیعی با ن اساس باید مولفهدر طراحی است. بر ای

بهره انسانقابلیت  محیط  در  بهینه  دادهبرداری  و  از ساخت  ها 

با طبیعت است، شناسایی   تعامل  که در  انسان ساخت  محیط 

محیط این  واکنش،  مطالعه  به  سپس  نمونهشوند،  در  ها  ها 

 (  1پرداخت. )شکل 

 
 از تعامل محیط انسان ساخت با طبیعت   ( طراحی اکولوژیکی متاثر1شکل

 

 های محیط طبیعی ویژگی

تمایل به داشتن زندگی هماهنگ با طبیعت، در تاریخ بشر به  

گردد. از این رو همواره سال قبل از میالد باز می  2500بیش از  

ساخت حائز اهمیت بوده  انسانهای   توجه به طبیعت در محیط

است. در واقع وابستگی انسان به طبیعت با چگونگی دستیابی  

دارد.   قرار  مستقیم  رابطه  در  معاش  و  آسایش  به  ؛  [12]وی 

ی آشنا برای هر فرد از طبیعت یا هویت بنابراین اولین نشانه

نهرها و غیره(،   توپوگرافی )کوهها،  در  اطراف خود،  محیطی 

،  [13]اهی، بستر و محیط طبیعی است  های گیموقعیت، گونه

همسازی با اقلیم بیش از هر چیزی موضوعی  عالوه بر این،  

خصوصا در معماری  ؛  [14]است    مربوط به معماری تاریخی

طراحی اقلیمی به عنوان پارامتری    که  و شهرسازی سنتی ایران

 هایکننده نحوی که تنظیم  ، به[1]  ویژه مورد توجه بوده است 

یابد و به تبع آن شامل منافع   کاهش ممکن حداقل به مصنوعی

شود   نیز  محیطی  زیست  و   به توجهلذا    .[15]اقتصادی 

 طوره  اقلیم، ب با همساز معماری  به عنوان  اقلیمی  پارامترهای

 آسایش داخل، هوای کاربران فضا، کیفیت  سالمت  بر مستقیم

  این پارامترهای و میزان مصرف انرژی تاثیرگذار است. حرارتی

؛ به  [16]  هوا است  جریان و آفتاب  رطوبت، دما،  اقلیمی شامل

به  روزانه،    دادههای  و بوسیلهارزیابی دما  با  توان  طوری که می

 .داخلی، خارجی و نوسانات آن پی برد دمای اختالف مجموع

 

 های محیط انسان ساخت ویژگی

با  انسانی  زیست  فضای  ساخت  انسان  محیط  از    منظور 

های رفتاری موثر در  های فعالیتی و سامانهنظام  از یاهمجموع

از   تجربه در محیط انسان ساخت هرگونه [12].   محیط است 

سالمتی، طبیعت، بر   و  روحی نیازهای کنندۀ تأمین عالوه 

شود؛ در صورتی که نبود آن نگرانی، استرس  یم ذهن بازیابی

کاهش    . عالوه بر این،[17]  داشت  خواهد را به همراه  و غیره 

مصرف منابع تجدیدناپذیر و توسعه محیط زیست بر سالمت  

  حضور  به حتی ها،پژوهش  . [18]  انسان در محیط موثر است

ساختمان    طبیعی مصالح پوسته  از  جزئی  عنوان   کنار دربه 

در واقع مصالح طبیعی با    دارند. طبیعت تأکید با مستقیم ارتباط

ی  استفاده حداقل از مواد و انرژو    افت یباز قابلیت سازگاری،  

اثرات   هستند    بارانیزفاقد  محیطی  بر   .[19]زیست  عالوه 

ها برای انباشت و استفاده از آب در  حلمصالح، بازیافت و راه

محیط انسان ساخت از اهمیت اکولوژیکی بسیاری برخوردار  

این    .[4]است   و  به  طبیعت  مابین  پیچیدگی  و  نظم  ترتیب 

. به  [20]کاربران بنا، فراتر از تفکر خطی و یکنواخت است  

غریزی   پیوندی از  بیوفیلیا فرضیههای اخیر،  طوری که در دهه

. بر این  [3]  گویدطبیعت سخن می و انسان  بین و کشش ذاتی

اساس طبیعت برای پاسخگویی به نیازها باید به صورت های 

عالوه  کند.  متفاوتی در اجزای اصلی محیط انسان ساخت ظهور  

در این،  شناختی ویژگی  اکولوژیکمعماری    بر  زیبایی    های 

طبیعت اطراف    هایویژگیبا اعمال    ،محیط بصری  برگرفته از

. چنانچه [8]  شود یمحقق م  و کالبد آن  ساخت در محیط انسان

که در گذشته هماهنگی بین محیط انسان ساخت و طبیعت با  

در فرم و ساختار فضایی بنا   طبیعت  از عملکردهای گیرىبهره 
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  گرفت ها و بازیافت صورت میو با آموختن از اصول چرخه

در نتیجه محیط بصری نیز با ساختار و استانداردهای .  [21]

بصری منطبق بود. به مرور زمان و دگرگون شدن نحو زیست  

بحران   و  گرفت  فاصله  طبیعی  محیط  از  بصری  محیط  بشر، 

ایجاد شد   بصری  کاربران   [8]اکولوژیکی  تعامل  رو،  این  از 

چشم واسطه  به  طبیعت  با  ازفضا  بصری  آسایش  و    اندازها 

  بنا در ارتباط محیط انسان ساخت و طبیعت سنجش ایمعیاره

 . [22]است 

توان در  طبیعت را از گذشته می پذیری باانطباقبه این ترتیب،  

استفاده از طبیعت برای سازماندهی فضا، فرم، عملکرد، مصالح، 

غیره و  نمود  تناسبات  های  سیاست [23]   مشاهده 

ای با دارای ابعاد همه جانیهمعماری اکولوژیکی    محیطیزیست 

قابلیت   بنابراین  است.  مراحل ساخت  تمام  در  اعمال  قابلیت 

و   اجتماعی  ساختار  و  مردم  از  خاصی  گروه  به  متعلق  های 

های فیزیکی نظیر مشخصه  رود؛می انتظار محیط ازفرهنگی آنها  

-بندیهای کاربران، پیکرهفضا، ساختار فضایی، ماهیت فعالیت 

هستند  اهمیت  حائز  که  اجتماعی  و  فرهنگی  الگوهای  و  ها 

حداکثر  همچنین  .  [12] محیطی،  های  فناوری  از  استفاده 

ریزی از ابعاد اصولی اکولوژی  کارایی اقتصادی، فرایند برنامه

بناهای    برای استفاده در  ،های اکولوژیکیحلراهاز    .[24]است  

رفته از منابع طبیعی  توان به تکنیک های پایدار برگ می  جدید

به  در خانه های تاریخی اشاره نمود که بدون آسیب رساندن  

 [4]دند تولید می ش های محلیبا فناوری طبیعت 

 

 مطالعه تجربی )محل انجام پژوهش( 
ل با مختصات جغرافیایی  شهر اردبیموقعیت )مقیاس کالن(:  

48 17’E,38 15’N  در شمال    میانه جنوبی دشتی آبرفتی  در

ا است رانیغرب  شده  واقع  شرقیکه    ،  شمال    یهاکوهبا    از 

کوه  و تالش دامنه  با  غربی  است   سبالن  از جنوب  .  همجوار 

  متوسط ارتفاع سطح آب های زیرزمینی در این شهر باال است و  

  محدوده دشت   در  به سبب واقع شدن در دامنه کوه سبالنشهر  

شود  ته میمتر از سطح دریا در نظر گرف  1500تا    1٣50تقریبا  

عناصر  .  [26]ترین شهرهای ایران است  اردبیل از کهن  .[25]

اجزا متقابل،   ءو  ارتباط  دارای  ایران  قدیمی  شهرهای  در 

شهر قدیم ؛ به طوری که  [27]  یکپارچه و به هم پیوسته هستند

فعلی تاریخی  منطقه  یا  زمان  نیز   اردبیل  طبیعی،  از    طی  بستر 

با این  تاثیرات    تاریخی و اجتماعی بسیاری را پذیرفته است. 

وجود شاکله اصلی و شکوفایی آن، به عنوان پایتخت معنوی،  

.  [26]گردد  به دوره صفویان و احداث بقعه شیخ صفی  باز می 

از آنجا که آب به صورت پنهان و آشکار مهمترین  (  2)شکل  

،  [28]د  کندهی بافت تاریخی شهرها ایفا می نقش را در شکل

رودها و نقش    گذشته  از  ساختاری اردبیل، نیز  در تعیین شکل

غیرقابل    در بستر آبرفتی آن،  هرهان های شهری با  ترکیب بافت 

که   طوری  به  است.   جهانگردان انکار  از  یکی  پیترودالواله 

شهر اردبیل را به شهر  ،  هرهان از زیادی    در قرن یازدهم  اروپایی

تنها رودی است که از    "و لالیقب  ".ونیز ایتالیا تشبیه نموده است 

  که جنوب غربی به شمال شرقی شهر در حرکت است  سمت  

نقشه موجود،براساس  به  های  گذشته  منقسم   در  نهر  چندین 

وده است. بعد از دوران  نممیآبیاری  و باغات شهر را    دهشمی

.  [26]ها، شهر حالت تدافعی گرفت  تهاجم روسصفویان با  

عه و باروی در اطراف شهر  ، نارین قل ٣چنانچه براساس شکل 

همچون حصاری مهم شهر را   و لالیقب  رودخانهو    شکل گرفت 

. سپس در  نمودافظت  حماز قسمت جنوب در مقابل مهاجمین  

ساختار شهر به نحوی شد که    4اواخر قاجار، براساس شکل  

به خروجی رو  از یک سو  پل    رودخانه  های جنوبی شهر،  و 

کوچ به  دیگر  از سوی  و  آن  منتهی  همجوار  های  مراکز  به  ه 

-شهر که به دور بازار حلقه زده بودند جهت   محالت شش گانه

. همچنین بازار خطی شهر هم که به سمت  [29]  شدندگیری  

گیری شده بود در ادامه ارتباط جمعه مسجد  راه ابریشم جهت 

، پیوسته  شعاعی  یبافتتا    [26]  با بقعه شیخ صفی را برقرار نمود

های  در دوره  شدحاصل    یدرون   یروهاین  یبر مبناو ارگانیک  

شهری،    بعدی گسیخته  لجام  توسعه  و  جمعیت  افزایش  با 

شبکهکشیخیابان و  سریع،ها  قدیم    بندی  مشهر   رکزدر 

قرار  شهرسازی جدید  و  های  و  گرفت  بازار  تاریخی،  بافت 

راف و شهر در اطمحالت چند تکه، تضعیف و برونگرا شدند 

-رینگ مرکزی و در آن سوی رودخانه گسترش یافت. در سال

و    زیست محیطی رودخانه  مالحضاترعایت    عدم  های اخیر



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهسا جوادی نوده و همکاران  20  ــــــــــــ

 

 1400بهار ، 1، شماره 11دوره                                                                                                                                                 پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

شکل  )  .قرار داده است   کامل  در معرض نابودی  باغات شهر را

5) 

 
میالدی(؛ ترسیم دستی از آدام   16٣7( اردبیل در دوران صفویه )2شکل 

 اولئاریوس 

 
 1827شده بوسیله مهندسین روسی از شهر اردبیل در  نقشه تهیه   (٣شکل  

 میالدی 

 
 گانه و زیرمحالت با بازار ( ارتباطات اصلی محالت شش4شکل 

 
در اطراف رینگ قدیمی شهر   1٣46( روند گسترش شهر در  سال  5شکل

 در دوره پهلوی دوم 

 

 های اقلیمیداده

رابطه با  اردبیل با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی در  شهر  

  سرد و  از نظر تقسیمات اقلیمی جزو مناطق های جوی،سامانه

بسیار سرد  "اقلیمی   گروه در و  محسوب می شودنیمه خشک  

تابستان  -زمستان می  "مناسب  در[25]گیرد  جای   فصل . 

 حرارتی شرایط در حتی که شود  می سرد  قدری به هوا زمستان

 فصل در اما  ؛[30]  هستند سرد  بسیار نیز گیر،آفتاب فضاهای

 مناسبی حرارتی شرایط ،فضاهاهم   ساعات ترینگرم در تابستان

 . [31] کنندمی تجربه را هوایی و آب اقلیمی و آسایش نظر از

که  ی هواشناس  ستگاهی ادادههای  طبق   مقادیر    اردبیل  میانگین 

. متوسط  است   شمسی(  1٣56اخیر )از سال  سال    42اقلیمی طی  

سال    42ها در طول  برای تمام ساعات ماه دما حداکثر و حداقل

-به صورت میانگین به دست آمده است. سپس از میان میانگین

ها حداقل و حداکثر دمای متوسط برای هر ماه استخراج و در  

 نشان داده شده است.   1نمودار 

میانگین میزان بارش ماهانه و ساعات آفتابی از  ،  2در نمودار  

دست آمده و برای هر ماه  سال بهمجموع مقادیر ماهانه در هر  

میانگین   است.    42متناظر  گرفته  قرار  نظر  مد  ماه  ساله همان 

در هر سال  ماهانه  مقادیر  میانگین  از  نیز  باد  متوسط سرعت 

سال در هر    42دست آمده و در نهایت از این مقادیر برای  به

 ماه متناظر میانگین گرفته شده است.  

های مختلف سال ب را در ماه، جهت باد غالب و نائ٣نمودار

 کند.مشخص می
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زمانی   بازه دما در باالترین ، میانگین2و1بر اساس نمودارهای  

می رخ  شهریور  تا  برابر  خرداد  که  در    و است   24.٣1دهد 

  گیرد.ترین حالت به حد باالی آسایش حرارتی قرار مینزدیک

های داخلی  حد پایین و باالی منطقه آسایش حرارتی در محیط

ترتیب   به  سانتی  25و    21اردبیل،  است  درجه  . [32]گراد 

درجه سانتی گراد است که    18همچنین حد پایین دمای تعدیل  

از    4تا    ٣تواند  های خارجی میدر محیط گراد  درجه سانتی 

پوشش فصل  حداقل دمای تعدیلی کمتر باشد، لذا با توجه به  

می گرفته  نظر  اردبیل در  روزهای سرد  در  رو،  این  از  شوند. 

بر .  [30]درجه سانتی گراد است    12های خارج  برای محیط

اساس این نمودارها بیشترین ساعات آفتابی و کمترین میزان  

دهد، بر این اساس با وجود  ها رخ می بارش ماهانه در این ماه

یه و گاها استفاده از جریان باد،  توان با ایجاد سااعتدال هوا، می

آذرخنک از  همچنین  نمود.  اسفند سازی  محدوده  در تا 

پایینسردترین ماه با میانگین  جای   4.52-ترین دما  های سال 

کمترین  می و  است  آسایش  پایین  حد  از  تر  پایین  که  گیرد 

ساعات آفتابی و بیشترین میزان سرعت باد با یخبندان و بارش  

بهره برف   بیشترین  است.  از  همراه  پرهیز  و  آفتاب  از  گیری 

ها به همراه نیاز به  گیری به سمت باد نامطوب در این ماهجهت

های فروردین، اردیبهشت، مهر  گرمایش ضروری است. در ماه

و آبان نیز به دلیل سرمای هوا تنها در گرمترین ساعات روز با  

دربهره  مناسبی  شرایط  آفتاب  تابش  از  آزاد   گیری  فضاهای 

)متوسط  فراهم می در طی شب  این صورت و  در غیر  شود. 

این فصول  پایین بنابراین در  نیاز به گرمایش دارد؛  ترین دما( 

نیاز به جذب، ذخیره و انتقال تابش آفتاب وجود دارد. همچنین 

-ماههای مذبور در رده  بیشترین میزان بارش ماهانه قرار می

ماه   میان  این  در  که  منطقه گیرند  تحتانی  مرز  در  اردیبهشت 

آسایش واقع است و در روز )متوسط باالترین دما( در منطقه 

ترین دما( خارج  آسایش است ولی در طی شب )متوسط پایین

 گیرد که بعضا نیاز به گرمایش دارد.از منطقه آسایش قرار می

گزارشات ایستگاه هواشناسی اردبیل،  به  استناد  عالوه بر این، با  

متغیر است.   %70تا    %50  سال ازدر طول  ین رطوبت نسبی  میانگ

ولی به دلیل پایین بودن دمای هوا مقدار مطلق رطوبت موجود  

 کند. ای را ایجاد نمیدر هوا شرایط ناراحت کننده

نمودار از سمت  باد غالبی   جریان  ٣براساس  که  مه  باد  نام  با 

 وزد ولی شدت آن از اردیبهشت و در طول یک سال میشرق 

به نحوی   با بارش، سرما و رطوبت همراه است   تا مهر بیشتر و

به شمار می مطلوبی  باد  تابستان  در  با  که  در زمستان  رود. و 

باد گرمیج که    با نامباد غالب دیگر   سرما همراه است. جریان

وزد که شدت  از سمت جنوب غربی و در طول یک سال می

برف و سرما و در تابستان  آن از آبان تا فروردین بیشتر همراه با  

رود. بنابراین  با گرما همراه است و باد نامطلوبی به شمار می

امری حائز اهمیت  تابش آفتاب  در این منطقه، کسب حداکثر  

 وغالب نامطلوب   باد جریان از پرهیز ؛ عالوه بر این[30]است  

ی، ایجاد قفس حرارتی و ذخیره انرژی  حرارت نوسانات  کاهش

   شود.وصیه میخورشیدی نیز ت

 
( متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهانه و محدوده آسایش حرارتی 1نمودار

 در اردبیل 

 ( متوسط سرعت باد، میزان بارش ماهانه و ساعات آفتابی در اردبیل 2نمودار
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 ( جهت باد غالب و نائب در اردبیل ٣نمودار

 

 تطابق با محیط طبیعی

با  بستر و توپوگرافی:   اردبیل همساز  تاریخی  موقعیت بافت 

بافت اکولوژیک آن نظیر: آب، خاک، اقلیم و فضای سبز است.  

به طوری که این بافت اکولوژیکی تعیین کننده محدوده بافت  

  پیوستگی بافت ارگانیک (.  6تواند باشد. )شکل تاریخی نیز می

که به دور    لیاردبیل از دوره صفوی به واسطه شش محله اص

  4مطابق با شکل  .  [29]اند، شکل گرفته است بازار حلقه زده

امکان اضافه شدن محله دیگری وجود  به دلیل ساختار شعاعی  

است  بوده  نداشته  این محالت  لوای  در  دیگر  اند.  و محالت 

بر   این، آب و هوای سرد  بر  ها و  خانه  نچسبیدبه همعالوه 

تاثیرگذار باز  فضای  حداقل  است   ایجاد  این [25]بوده  به   .

ها و معابر در بافت تاریخی مطابق با بافت ارگانیک  ترتیب خانه

گرفتند. با این وجود برخی از این معابر  متراکم شکلبه صورت  

شمالیجهت  با شدن   -گیری  کنالیزه  از  جلوگیری  و  جنوبی 

تابش خورشید را دریافت نموده و با به حداقل  بادهای سرد،  

س میزان  یخبندان ایهرساندن  از  سال  سرد  مواقع  در  اندازی 

 (.7)شکل [33] کردند. جلوگیری می 

 
 دبیل رای از بافت تاریخی ا( برش محدوده6شکل 

 
 ( معابر بافت تاریخی در اردبیل ٣شکل

 

به دلیل آب و  تاریخی اردبیل،  های  خانه  :های اقلیمیویژگی

و فشردگی محالت،هوای   فرم با وجود حیاط مرکزی    سرد 

بیشتر به    اند و به جای گسترش در سطح زمین،متراکمی داشته

 جدارهایصورت طبقاتی با قرارگیری در جرم حرارتی خاک،  

  میزان  کمترین  به و تبادالت حرارتی را  آزاد هوای در  مجاور

به طوری    ند؛زمین مانند عایق حرارتی عمل ک   تا  رساندندمی

در  هاحیاط  کف   که حتی یک متر    غالبااین منطقه  ی مرکزی 

قدری ها  حیاط  این  ابعاد  همچنین.  [34]تر از معبر است  پایین

ایران  کوچک مناطق مرکزی  از  مواقع  .  است تر  اغلب  در  هوا 

سال سرد و خارج از محدوده آسایش است و بیشترین استفاده  

با این وجود در  ؛  [30]از حیاط به تابستان محدود شده است  

 .اند، درختان بر کاهش شدت باد موثر بوده زمستان

اردبیل،   سرد  هوای  و  آب  بسیار در  نقش  ساختمان  استقرار 

داخلی   فضاهای  حرارتی  نیازهای  از  بخشی  تأمین  در  مهمی 

در این منطقه بیشترین جهت دریافت    کند.بطور طبیعی ایفا می

غرب   و  غربی  جنوب  سمت  از  زمستان  در  خورشید  تابش 

جهت دریافت تابش خورشید در تابستان از  و کمترین   است 

. بنابراین اگر عملکرد ساختمان در  سمت شمال و جنوب است 

گیری ساختمان  در شهر اردبیل جهت   ،کل سال مورد نظر باشد

حالت  بهترین  جنوب  سمت  خورشید  به  تابش  می    دریافت 

بر  [32]  باشد عالوه  آفتاب.  تابش  تاریخی    نظام  بافت  در 

-از عوامل بسیار مهم در تعیین جهت وزش باد اردبیل، جهت 

گیری بوده است. با توجه به باد نامطلوب جنوب غربی تا حد  

گیری ساختمان  امکان از قرار دادن بازشو، کشیدگی و جهت

اس شده  جلوگیری  راستا  این  و  در  عرض  ت  به  توجه  با 

غربی    -جهت شرقیجغرافیایی اردبیل، کشیدگی ساختمان در 
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مطلوب  استفاده از باد    برایهمچنین  .  [33]  مطلوب بوده است 

های تاریخی عالوه بر جنوب به گیری اغلب خانهشرقی جهت 

ها نیز با پیروی  سمت جنوب شرقی بوده است تا حیاط مرکزی

این جهت در  در زمستان  گیری  از  آفتاب و  تابش  دریافت  با 

 قی مواجه شوند.تابستان با دریافت باد مطلوب شر

به   توجه  اقلیمی  ویژگیبا  تمنطقهاین  های  های،  بخش    مایز 

الزامی نداشته است. لذا در   های تاریخی اردبیلفصلی در خانه

جنوب جهت خانه سمت  به  که  شدههای  سبب  گیری  به  اند، 

عملکرد مناسب بنا در تابستان و زمستان و کوتاه بودن فصل  

مجزا   قسمت  فاقد  حیاط  تابستانگرما  در ضلع جنوبی  نشین 

خانه در ضلع شمالی حیاط    فضاهای اصلیو    مرکزی هستند

در فصل تا  دارد.  قرار  نور جنوب  به  رو  های سرد مرکزی و 

خورشید   تابش  معرض  در  فضاهای  سال  در  دما  افزایش  و 

های گرم سال با دریافت کمترین و در فصل  قرار گیرندداخلی  

از   تابش خورشید  ایجاد  میزان  مطلوبی  فضای  سمت جنوب 

بنابراین در بیشتر اوقات از ضلع شمالی حیاط مرکزی به  شود.  

زمستان اتاق  میعنوان  استفاده  نشین  تابستان  و  شود  نشین 

گیری جنوب  ها با جهتبا این وجود خانه  (.1، شماره1)جدول

-نشین و تابستانهای مجزا زمستانشرقی معموال دارای اتاق

هستند.   شاهنشین  که  طوری  شمالی  به  ضلع  مرکز  در  نشین 

حیاط مرکزی به عنوان اتاق زمستان نشین و اتاق سه دری در 

  اندضلع جنوبی حیاط مرکزی به عنوان اتاق تابستان نشین بوده

تنها در    ی زندگیفضاهااین منطقه  در  و    (2شماره  -1)جدول

  .اندگذاری شدهجای  حیاطوجه  یا سه دو

از آنجایی که اردبیل جزء مناطقی با نیاز گرمایشی زیاد و نیاز  

ات  ییبا جز  زمستانیقسمت های  ،  [32]سرمایشی صفر است  

اند. بیشتری برای استفاده از نور و گرمای خورشید طراحی شده

زمستان بیشتر از تابستان    اردبیل در  دردر واقع دیوار جنوبی  

ی  یاز اهمیت باالنابراین  گیرد؛ بقرار می  در معرض تابش آفتاب

و    برخوردار پنجرهشاهاست  با  آن  مرکزیت  در  های نشین 

نفوذ   امکان بلندتر تاج تر وبا سطح وسیعاروسی دو یا سه الیه  

 ایاثر گلخانه بیشتر فضا را برای ایجاد به عمق تابش خورشید

نماید تا به وسیله سیستم غیرفعال خورشیدی به ایجاد  میسر می

جزییات ترسیمی از ،  ٣فضای گرم زمستانی منجر شود )جدول

در واقع    عمق نفوذ نور تابستان و زمستان در خانه ابراهیمی(

در این سیستم انرژی خورشیدی به صورت مستقیم در فضای  

نجایی  از آ.  [32]  شود تا انتقال یابدداخلی جذب و ذخیره می

که این اتاق در مرکزیت فضا است، گرما از طریق رسانش و  

به  همرفت  طریق  از  دیوار،  باالی  قسمت  در  پنجره  تعبیه  یا 

می انتقال  مجاور  این،فضاهای  بر  عالوه  فضای    یافت.  تهویه 

های اصلی  ها واقع بر دیوار اتاقوسیله شومینهداخلی غالبا به

ی با دریافت کمترین میزان  در تابستان، دیوار جنوب بوده است.  

-نشین را قابل استفاده میتابش خورشید در اردبیل، فضای شاه

  با  ایتأثیر گلخانه  و در گرمترین دوره روز  کند. با این وجود  

تا در کنار    جلوگیری کرد  توان از گرمامی  باال کشیدن اروسی

نمود. ایجاد  طبیعی  تهویه  با  مفرح  فضای  مرکزی  در  حیاط 

نشین دارای سایبان افقی  ها که فضای مقابل شاهنهبرخی از خا

 شد.می ایجاد به عنوان ایوان کم عرضی است، فضای تابستانی

خانه در  یا  سرداب  مرکزی  سرداب  صورت  به  اردبیل  های 

نشین  سرداب شرقی و غربی است. سرداب مرکزی در زیر شاه

است که به سبب فرو   مرکزی حیاط واقع محور راستای و در

رفتن در خاک، اکثر اوقات فضای داخلی آن خنک است؛ به  

طوری که از سرداب مرکزی به عنوان اتاق تابستان نشین و از 

-سرداب شرقی و غربی، به عنوان انبار مواد غذایی استفاده می 

خانه از  بعضی  در  اتاقشود.  شرقی  ها  ضلع  در  موجود  های 

روزهای  حیاط مرکزی با دریافت نور غرب و جنوب غربی در  

اتاق و  نور  سرد سال  دریافت  با  غربی  در ضلع  موجود  های 

های  شرق و شمال شرقی در روزهای گرم سال به عنوان اتاق

 اند. داشته  کاربرد خدماتی فصلی یا
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 های ابراهیمی و میرفتاحی( های تاریخی رایج در بافت تاریخی اردبیل )خانه ( دو نمونه از خانه1جدول
 

 ها و تصاویر خانه ابراهیمی و میرفتاحیپالن ها نمونه

 

 

 

 

 خانه ابراهیمی

   
 و خالینسبت فضای پر   پالن همکف  پالن زیرزمین

   
 گیری شاهنشین به سمت نور جنوب جهت میدان سرچشمه، کوچه شهیدگاه   موقعیت بنا در بافت قدیم اردبیل،

 

 

 

 

 

 خانه میرفتاحی
 

  

 نسبت فضای پر و خالی پالن همکف  پالن زیرزمین

 

 
 نشین به سمت نور جنوب شاه  -اتاق سه دری به سمت نورشمالی میدان )قنبالن( تازه موقعیت بنا در بافت قدیم اردبیل، محله

 ها روش
نظری مطالعات  در  طراحی    به  ابتدا  معیارهای  شناسایی 

طبیعت   با  ساخت  انسان  محیط  تعامل  از  متاثر  اکولوژیکی 

ارزیابی تجربی، منطقه سردسیر  شود. سپس برای  پرداخته می

پژوهش اینکه  به  توجه  با  دلیل  اردبیل  به  را  کمتری  های 

شود تا محدودیت در ارتباط با محیط طبیعی دارند، انتخاب می

داده موقعیت،  لحاظ  طبیعی از  محیط  با  تطابق  و  اقلیمی  های 

و   مطالعات   (  اقلیم)توپوگرافی  برای  سپس  شوند.  بررسی 

تاریخی    خانه  ساخت، دو نمونهمحیط انسانمربوط به تعامالت  

به عنوان    های کنونی باشند،قیاس با خانه از این منطقه که قابل  

ها برای مشخص  شوند. در این نمونهجامعه آماری انتخاب می 

بحرانی در  حرارتی،  رفتار  منطقه، کردن  اقلیمی  شرایط  ترین 

داده دیتاالگ برداشت  وسیله  به  هوا  دمای  به  مربوط  ر  های 

های  اتاق  در  داخل  خارج و  دمای گیرد تا به مقایسه  صورت می

خانه میزان    مختلف  دما،  تغییرات  نمودارهای  با  و  پرداخت 

اتاق در  مقاومت  دمایی  نوسانات  مقابل  در  مختلف  های 

مطالعات  بحرانی سپس  شود.  تحلیل  اقلیمی  وضعیت  ترین 

ان  )فرم ساختمان، سازم   انسان ساخت محیط  مربوط به تعامالت  

نمونه  ها(فضایی، مصالح، منظر و زیرساخت  انتخابی  در  های 

شود. تا پارامترهای مستخرج از مطالعات  توصیف و تحلیل می

امکان  و  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  تجربی  مطالعات  در  نظری 

شود.  بهره مشخص  معاصر  دوره  در  آنها  راه وری  های  حلو 

و رفتار حرارتی  گفته  اکولوژیکی با توجه به پارامترهای پیش

 در مناطق سردسیر ارایه شود. 
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 انتخاب نمونه )مقیاس خرد( 

 اردبیل، های تاریخیخانه بین در موردی، نمونۀ انتخاب برای

مورد از یکی دو توجه، عوامل  غالب جهت  انتخاب   گیری 

-ساختمان )جنوب و جنوب شرقی( است. برای قیاس با خانه

کنونی، خانه با  های  ازهای  کمتر  نسبتاً 500 زیربنا   مترمربع، 

 میدانی دارند، هایبرداشت  انجام و دسترسی که قابلیت  سالم

شد تعدادی هر در و انتخاب   لحاظ به تقریباً که اتاق خانه، 

نشین، سرداب، اتاق سه دری شرقی  کاربری )اتاق خدماتی، شاه

 (. 1)جدولشدند  مشخص اند،قیاس قابل و مشابه و غربی( 

ابراهیمی: خانه  اول؛  موردی  زیربنا  خانه    نمونه  با  ابراهیمی 

اردبیلم  2٣7.72 در محله سرچشمه  مربع واقع  به  تر  متعلق   ،

زندیه است که در دوره قاجار مورد مرمت قرار گرفته  دوره  

و  است.   است  جنوبی  ضلع  در  بنا  حیاط دو  ورودی  طرف 

صورت  و زیرزمین  ساز در یک طبقه    و  ساخت )شمال و شرق(  

و در دو طرف  است    نشین در ضلع شمالیشاه  .پذیرفته است 

 (.1، مورد1)جدول شوددری دیده می اتاق سهآن 

میرفتاحی: خانه  دوم؛  موردی  به  میرفتاحی  خانه    نمونه 

دوره  مترمربع  ٣80مساحت   به  متعلق  مح  قاجار،  تازه    لهدر 

است.  اردبیلمیدان   شده  جنوب  ورود  واقع  سمت  از  بنا  ی 

قرار    نشین و اتاق سه دریشاه در ضلع شمالی،    شرقی است.

ها به  اتاق  سایر  غربی و قسمتی از ضلع جنوبیضلع    در  .دارد

 (.2، مورد1اند )جدولو زیرزمین تعبیه شدهصورت یک طبقه 

 آوری آن ها و شرح شیوه جمع دادهتحلیل 

  و مالحظات اکولوژیکی  بنا در طراحی  های اقلیمیدادهتحلیل 

سبب    بسیار که  لذا  است.  اهمیت  درصرفهبا   مصرف   جویی 

-می، راحتی در محیط داخل و استفاده از منابع طبیعی  انرژی

های آب و هوایی  شود که برای این منظور بر اساس مشخصه

که   بهمن(  )دی،  ماه  دو  سرما،  فصل  بودن  طوالنی  و  اردبیل 

ترین شرایط اقلیمی در  انیحداقل دما در طول یک سال و بحر

افزایش    برای  شود. به نحوی کهگیری میدهد، اندازهآنها رخ می

در مرکز فضا با    الگرها، از دستگاه دیتادقت در برداشت داده

های تاریخی  های خانههر یک از اتاقدر    سانتیمتر  80ارتفاع  

ابراهیمی و میرفتاحی که در حال حاضر مرکز گردشگری و  

 شود. مطالعات است، استفاده میمرکز 

هوا  دمای  نسبیو   متغیرهای  جدول    رطوبت  در   1مطابق 

از جمله شاهقسمت  اتاقهای مشخص شده خانه  های  نشین، 

   Benetechسه دری شرقی و غربی، سرداب به وسیله دیتاالگر

ولی   گیری شده است.اندازه  CO   0.1با دقت    GM1365مدل  

را نشان نمی دهند،   آسایش  تغییرات   نسبیرطوبت  از آنجا که  

  این  نتایج در نظر گرفته شده است. دمای هواگیری فقط اندازه

در  اندازه است   7تا    4نمودارهای  گیری  داده شده   در.  نشان 

است    حیاطنشانگر دمای  محیط بیرون  ، دمای  5و    4نمودارهای  

  های مذکور، ماههر قسمت از خانه در    در  با دمای داخلیکه  

مقایسه    بار یک ساعت  زمانی سه فاصلۀ ساعت به  24 در طی

اختالف دمای داخل و   7و  6شده است. در ادامه نمودارهای 

-به دست آمده است، نشان می  1وسیله رابطه  خارج را که به

 هند. د

 (:1رابطه )

ΔT = T2 – T1 

دمای بیرون   1Tدر این رابطه دمای داخل و    2Tبه این ترتیب  

این اساس اختالف این دماها از هم در نمودارهای  است. بر  

 مذکور نشان داده شده است. 

 
دمای هایبرداشت (4نمودار در اتاق میدانی  دمای خارج  با  مقایسه  و  ها 

 چندین روز متوالی در دی ماه )خانه ابراهیمی( 
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دمای هایبرداشت (5نمودار در اتاق میدانی  دمای خارج  با  مقایسه  و  ها 

 چندین روز متوالی در بهمن ماه )خانه میرفتاحی( 

 
 ( اختالف دما محیط داخل و خارج در خانه ابراهیمی 6نمودار

 
 (  اختالف دما محیط داخل و خارج در خانه میرفتاحی 7نمودار

 

گیری همزمان )ساعت و روز( دمای هوای داخل و خارج  اندازه

روزهای مختلف  در خانه ابراهیمی و طی یک شیانه روز، در  

کمترین تغییرات دمای   4دهد که مطابق نمودار  دی ماه نشان می

نشین  داخل در مقایسه با محیط خارج مربوط به سرداب و شاه

دهد که بیشترین اختالف دما  نشان می   6است. همچنین نمودار  

  4دهد. بنابراین با توجه به نمودارهای در ساعات شب رخ می

ترین فضای خانه  ملکرد زمستانی اصلیدر خانه ابراهیمی ع  6و  

شود؛ نشین نسبت به محیط خارج مطلوب ارزیابی مییعنی شاه

به طوری که حداقل و حداکثر اختالف دما داخل و خارج آن  

گراد است. در  درجه سانتی  2٣تا    1٣در بازه    6مطابق نمودار  

گیری شده در این  حداقل دمای اندازه  4حالی که مطابق نمودار  

درجه سانتی گراد است. فضاهای بعدی خانه با توجه    12ق  اتا

دهد که بعد  نشان می  4به تغییرات دمای خارجی مطابق نمودار

نشین، سرداب، اتاق خدماتی، سه دری غربی و سه دری  از شاه

شرقی در مقابل نوسانات دمایی روزانه در فصل سرد مقاومت  

های  محیطبیشتری دارند. همچنین در بررسی تغییرات دمای  

نمودار   مطابق  میرفتاحی  در خانه  و خارج  کمترین  5داخل   ،

سپس  و  سرداب  به  مربوط  داخل  فضای  در  دمایی  تغییرات 

نمودار  شاه همچنین  است.  بوده  می  7نشین  که  نشان  دهد 

می رخ  در ساعات شب  دما  اختالف  در خانه بیشترین  دهد. 

زمستانی بخش شاه ماه عملکرد  بهمن  در  بنا  نشیمیرفتاحی  ن 

در بازه    7نسبت به محیط خارج با تغییرات دمایی مطابق نمودار

گراد است )به سبب بزرگی فضا(. فضاهای  درجه سانتی  11تا  8

  5بعدی خانه با توجه به تغییرات دمای خارجی مطابق نمودار 

نشین، سه دری شرقی  دهند که بعد از سرداب و شاهنشان می

وزانه در فصل سرد مقاومت و غربی در مقابل نوسانات دمایی ر

توان دریافت که فضاهای  بیشتری دارند. بنابراین از نتایج می

شاه )خصوصا  و  داخلی  ابراهیمی  خانه  در  سرداب(  و  نشین 

دارای   و  است.  شده  طراحی  اقلیمی  آسایش  برای  میرفتاحی 

ترین وضعیت مقاومت بیشتری در مقابل نوسانات در بحرانی

 اقلیمی است. 

 یط انسان ساختتطابق با مح

-خانه پالن بررسیدر  :فرم ساختمانالگوها، خصوصیات و 

ای تاریخی اردبیل، الگوی رایج از ترکیب فضاهای باز و بسته  ه

 شاه  و  تشکیل شده است   حیاط شمالی جبهه در  )الگوی نعلی(
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نشستی به دلیل تعدیل اقلیمی  با کمی عقب   تقارن مرکز در نشین

و زیبای بنا قرار دارد. ورود به فضای داخل به وسیله دو در  

جهت با  میکناری  ممکن  مانند  فیلتر  راهروی  و  شود.  گیری 

عالوه بر این، الگوی دیگر از ترکیب فضاهای باز، نیمه باز و  

دار( تشکیل شده است که دارای ایوان کم  بسته )الگوی ایوان

است تا عالوه   کناری فضاهای به نسبت  نشینی ب عق عرض با

در زمستان که هوای بیرون سرد است و  بر جلوه و زیبایی نما،  

 آفتاب تابش و جذب  ورود مانعتابد،  نور خورشید مایل می

در    نشوند  داخلی فضای به نماید.  و  عمل  برعکس  تابستان 

تا    4حیاط مرکزی با توجه به فرورفتگی حیاط    دیوارهای بلند

اندازی  متر از کف حیاط ارتفاع دارند تا در تابستان سبب سایه  5

در حیاط شده و محیط مطلوبی را فراهم آورند و در زمستان  

محل در  باغچه  قرارگیری  سایهبا  ذوب  های  سبب  اندازی 

از معسریع دیوار حیاط  ارتفاع  این وجود  با  برف شود.  بر تر 

متر است. به نحوی که از عرض معابر کمتر    2.5تا    2اطراف  

 [33]اندازی به معابر نشوند  باشند تا در فصول سرد سبب سایه

اتصال 7)شکل مرکزی،  حیاط  شرقی  و  جنوبی  جبهه  در   .)

پذیر  نعرصه عمومی به خصوصی بوسیله هشتی و داالن امکا

ط بصری به بوده است. این فضا با چرخش عالوه بر قطع ارتبا

را در صورت وجود  اندرونی  و  بیرونی  ارتباط حیاط  داخل، 

های که  کرد. با کنترل سروصدا، ایجاد سرپناه و تاقچهمیسر می

محیط   بود،  شده  تعبیه  افراد  نشستن  برای  آن  دیوارهای  در 

از پارامترهای  نمود. مناسبی را برای تعامل و صحبت ایجاد می

فرم  مهم در  فره  دیگر  منطقهساختمان،  مردم  سطح  نگ   ،

اقتصادی   هلحاظ طبقدر واقع    اقتصادی و اجتماعی آنها است.

تعدد فضاها  به طوری که    دارد؛تاثیر بسیاری بر فرم ساختمان  

مختلف، کارکردهای  برای    ،تقارن  الگوی  با  اتاق  اختصاص 

مفصلمالقات خدماتی  فضاهای  وجود  کاری،    محل تر،  های 

های اروسی،  با تزئینات زیاد و پنجره  مهمان از پذیرایی اصلی

وابسته به طبقه اقتصادی است. با  تر  استفاده از مصالح مرغوب

بوده اسالم  به  معتقد  غالبا  فرهنگی  لحاظ  از  و این وجود  اند 

می حریم  حفظ  با  را  خویشاوندی  روابط  به  در  توجه  توان 

مردان   و زنان ورود در فضای راهروها برای  ها ورودیتفکیک  

های اندرونی و بیرونی وسیع  وجود حیاطات و یا  مراسم امهنگ

نوازی و با توجه  مشاهده نمود. همچنین مطابق خصیصه مهمان

-به جایگاه اجتماعی، بهترین اتاق برای مهمان اختصاص می

شاه فضاهای  و  جداکنندهیافت  با  و  نشین  ساخته  پیش  های 

نظر    حیاطهای وسیع برای برگزاری مراسمات مذهبی مجزا در

شد. عالوه بر این تزئینات داخلی، نمای حیاط بیرونی  گرفته می

و تزئینات در ورودی نیز با توجه به جایگاه اجتماعی متفاوت  

بود و سلیقه رایج غالبا با اهمیت دادن به باطن در مقابل توجه  

. با این وجود تاکید بر هویت  [15]گرفت  به ظاهر شکل می 

عادی سازی با الگوی مرسوم شکل  اجتماعی گاها با متمایز یا  

مشترکات اجتماعی دیگر در بافت تاریخی اردبیل  گرفت. از  می

زندگی جمعی )زندگی مبتنی بر چندخانواری و   به توان می

 . [35]نمود   اشارهپدرساالری( 

فضایی خانه  -سازمان  بهکالبدی:  اردبیل  در  تاریخی  -های 

ترین  زیرزمین و یا در رایجصورت یک طبقه یا دو طبقه فاقد  

شدند. حالت، به صورت یک طبقه باالی زیرزمین ساخته می 

 ساخت  اردبیل  در زیرزمینی های  آب سطح  باالبودن  به سبب 

باالی    قوی  ساخت  تکنیک و مصالح با زیرزمین، سطح  و 

  های تاریخی در اردبیل با این وجود خانه  .بود میسر اقتصادی

بخ یا  اتاقاند:  تشکیل شدهش  از سه  های دو دری، سه دری 

های منعطف دیگر، اتاق کار یا  دری )اتاق خواب با کاربریپنج

)مالقات(؛   خدماتی  انبار،  مطبخفضاهای  توالت،  اتاق ، 

و چند منظوره    ی ویژههافضاگوشواره، راهروها، کبوترخانه( و  

 نشین، سرداب(. شاه)

خانههااتاق این  فعالیت ها  ی  طراحی  های  میزبان  با  متنوع 

نظارت بر محیط طبیعی را  امکان دید به حیاط و  منعطفشان 

غالبا این اتاقها در اردبیل به شکل مستطیل و دارای    .اندداشته

و ارتفاع    ٣.۹تا    2.5همچنین عرض    ۹.50تا    ٣.70طول متغیر از  

بوسیله    هااتاق این    اند.بوده  ٣.70تا    2.6 تفکیک  قابلیت 

را   متنوع  مراسمات  یا  خانواده  هر  برای  چوبی  جداگرهای 

به عنوان اتاق    های بزرگساختار خانواده  همچنین در اند،داشته

می خواب قرار  استفاده  مورد  فصلی  یا  کار  ، 2گیرند )جدول، 

شاه1شماره ویژه  فضای  صورت  (.  به  شکلی  لحاظ  از  نشین 

  14.5تا    4.80ستند که طولشان از  دریده همستطیلی و یا شکم

 2.8شان از  متر متغیر بود و در صورت مستطیلی بودن عرض
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 10.5تا    1.۹0دریده عرضشان از  متر و در حالت شکم  6.8تا  

شاه ارتفاع  همچنین  است.  آسمان  متغیر  خط  در  بعضا  نشین 

متر متغیر است. این ابعاد    6تا    2.٣0تراند این ارتفاع از  برجسته

تر  تواند بزرگمی  آن  ها با توجه به کاربردنشین و اتاقشاهدر  

های جمعی  نشین به عنوان کانون فعالیت شاه  تر باشد.یا کوچک

به وسیله اروسی در ارتباط با عناصر طبیعی حیاط بوده؛ از این  

نشین  رو دارای ارزش فضایی است. از عناصر بکار رفته در شاه

های دیواری از طبیعت،  نقاشیهای اروسی،  توان به پنجرهمی

گچبری مزین، مقرنسها و غیره اشاره نمود. همچنین  با    هاطاقچه

غالبا از جنس چوب  و غیره  در، صندلیظیر ن هاخانه ثیه ایناثا

طبیعی ساخته    عناصراز  استفاده شده  کلیه مواد  و    [36]  بودند

(. 2، شماره2جدول) اندشده
 های تاریخی اردبیل ( فضاهای متنوع در خانه2جدول

 های ابراهیمی و میرفتاحی تصویر فضاهای مختلف در خانه  نام فضا  شماره

 

1 

ها با  اتاق

های کاربری

 متنوع

  
 خانه میرفتاحی  خانه ابراهیمی 

 

 

 

2 

 

 

 نشین شاه

  
 نشین خانه میرفتاحی شاه نشین خانه ابراهیمی شاه

 

٣ 

 کبوترخانه 

 میرفتاحی( ) خانه 

 
 

 

4 

انبار مواد غذایی  

 و سرداب

    
 سرداب خانه میرفتاحی  سرداب خانه ابراهیمی   

 

 

5 

راهروها و 

فضاهای  

 فیلترمانند 

 )خانه ابراهیمی( 
   

  تنورخانه،  مطبخ، نظیر  دهنده،سرویس یا خدماتی فضاهای

و   انبارسرویس بهداشتی،  ل، کبوترخانه،اصطب خدمه،های اتاق

تر برخی در حیاط، که برای اهداف محیطی سالم  بودند غیره

گرفتند.  می  برخی در زیرزمین و یا در طبقه باالی زیرزمین جای 

 که  بنا شمالی بخش  در ها،اتاق پشت  در اغلب برای مثال مطبخ 

 و حفاظتی الیۀ یک مانند و  شدمی  ساخته ،بود نورگیریفاقد  

و دارای تجهیزات ساخته    کردمی عمل اردبیل  سرمای در قعای

و   چوب  مس،  مانند  مجدد  استفاده  قابل  مواد  از    خاک شده 

-زیرزمینتر دارای ها با فضاهای خدماتی مفصلاند. خانهبوده

 .بودند انبار  و تنورخانه مطبخ، چون فضاهایی دربرگیرندۀ های

خواسته در حیاط قرار داشت تا از بوی نادر  سرویس بهداشتی  

  به سیستم دفع  های داخلی جلوگیری شده و به راحتیمحیط
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شود. عالوه بر این انبار و اصطبل از فضاهای خدماتی    متصل

خانه در  هشتی  به  بزرگنزدیک  وجود  های  با  است.  بوده  تر 

بب  به آب، فشردگی محالت شش گانه سدسترسی همگانی  

های اعیان شده بود. به همین دلیل از حمام  نبود حمام در خانه

 کردند. مراکز محالت خود استفاده می 

با این    اگرچه حیاط توسط دیوارهای بلند احاطه شده است،

یکی    نادیده گرفته نشده است.  آنمحیط های طبیعی در    وجود

از مواردی که در سطوح دیوارهای داخلی حیاط در بعضی از  

میخانه دیده  اردبیل  تاریخی  است شود،  های    کبوترخانه 

( که نشان دهنده احترام انسان به طبیعت و  ٣، شماره2جدول)

های تاریخی به سبب  موجودات زنده است. زیرزمین در خانه

برای تازه    های خنک کننده ایمکانفرو رفتن در جرم خاک  

مواد غذایی روزانه داشتن  بوده  نگه  استفاده  معموال مورد  اند. 

مانند یا سفالی  ظرف  غذاها در مواد کامالً طبیعی  های چوبی 

می فضاهاند.  دشنگهداری  این  پنجره  همچنین  های  توسط 

می   کوچک )تهویه  اتاق 4؛ شکل2جدولشوند  زیرزمین  در   )  

نشین با الگوی شکلی  دیگری با نام سرداب مرکزی در زیر شاه

  گرفت.یده در تابستان مورد استفاده قرار میدرمستطیل یا شکم

-های به راهرو یا مطبخ متصل میپلهسرداب معموال توسط راه

 (. 4؛ شکل2شد )جدول

 باز فضای  رابطه است، پایین در اردبیل   هوا دمای  که جا آن از

داخل خانه    بسته و به  مرکزی  اتصال حیاط   توسط عمدتاو 

به عنوان    درها  گیریجهت   فیلترمانند با  فضاهای و دهلیز راهرو،

با کارکرد زمستانی مانع نفوذ   فضای ارتباطی و سلسله مراتبی

می کننده شخصیت که    شوندسرما  خانه   منعکس  اکولوژیکی 

(. عالوه بر این در 5؛ شکل2)جدول  است.  اردبیل  تاریخیهای  

به    بسته و باز فضای رابطه  ،های تاریخی اردبیل بعضی از خانه

برقرار شده   تابستانی  کارکرد  با  ایوان  باز  نیمه  فضای  واسطه 

اشرافیت همه این فضاها بر حیاط مرکزی به عنوان کانون  .  است 

فصلی نشان دهنده اهمیت محیط طبیعی   -های جمعیفعالیت 

بر تاکید  آن   با  در  موجود  طبیعی  عناصر  بصری  غنای  تنوع، 

 است.  

)ویدئواکولوژی(؛   بصری  اآسایش  و  چشم  کاشت: نداز 

اکولوژیکی   عوامل  از  یکی  عنوان  به  ندرت  به  بصری  محیط 

مورد مطالعه قرار گرفته است؛ در صورتی که جزیی از محیط  

باید در زمره  آن است و  تاثیرات مثبت و منفی بر  با  زندگی 

می که  گیرد  قرار  اکولوژیکال  عوامل  از  بر شرایط  یکی  تواند 

حیاط مرکزی  و    [8]  باشد  زیستی، فیزیکی و روحی انسان موثر

یکی از این فضاها است. عناصر طبیعی    های تاریخیخانه  در

های تاریخی اردبیل شامل  انداز در حیاط مرکزی خانهو چشم

که   هستندو درختان    طاقنما، باغچه  ، سکو،چاه، پمپ حوض،  

برآوردن  این عناصر   بر  فضایی را برای لذت ،  الزاماتعالوه 

محیط   از  میبردن  فراهم  باغچه د.کننطبیعی  این  ها  درختان 

دار یا بلند قامت هستند، تا  با برگ پهن و از نوع خزانمعموال  

در مواقع گرم  شود و امکان نفوذ آفتاب بیشتر  ،در فصول سرد

نفوذ از  جلوگیری  اشعه  نیز  عنوان    .کند  آفتاب  به  همچنین 

-می  بادشکن و کاهش دهنده سرو صدا و آلودگی نیز استفاده

چنار، صنوبر، بید تبریزی،  های گیاهی نظیر  شوند. این پوشش

میوه درختان  و  گنجشک  و    زبان  گیالس(  گالبی،  )سیب، 

هایی چون شمشاد و گلهایی چون اطلس سرخ، شب  درختچه

تاثیر  که  هستند.  شمعدانی  و  میمون  بنفشه،  بهار،  همیشه  بو، 

ثال قرارگیری  مثبتی بر روان و تنوع زیستی انسان دارند. برای م

خانه   مرکزی  حیاط  غربی  جنوب  جهت  در  صنوبر  درخت 

شود   ابراهیمی تا حد زیادی مانع از وزش باد نامطلوب به بنا می

 . (1، شماره1جدول)

محیطی، مکان  های مرکزی با مالحضات زیست در واقع حیاط

است   طبیعی  عناصر  با  انسان  ارتباط  برای  لذا   [15]مناسبی  ؛ 

های گیاهی و آب در حیاط، رطوبت هوا را در وجود پوشش

می افزایش  خانه  حرارت، داخل  درجه  تعدیل  در  آب  دهد. 

خنکی در تابستان بسیار موثر است. حوض آب غالبا در یکی  

شود  ین احداث مینشاز محورهای اصلی خانه و در مقابل شاه

نتیجه    به پیوند معماری، نور، آسمان و انعکاس  . در واقع  [35]

های تاریخی  شود. حوض از نظر شکل در خانهمنجر میبصری  

ضلعی و مستطیل است و   6ضلعی،  12اردبیل غالبا به صورت  

به سبب رطوبت باال، نسبت به مناطق گرم وسعت کمتری دارد.  

شانی متخلخل همواره لبریز  ها از جنس سنگ آتشفاین حوض

بودند به همین دلیل آبرو بیرونی در کناره حوض تعبیه شده  

(. عالوه بر  ٣بود تا پرندگان نیز به راحتی آب بنوشند )جدول
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این وجود فواره در وسط حوض آوا، منظر و طراوت ایجاد  

آب،می حوض  بنابراین  و    کرد؛  مکان  حس  فضایی،  کیفیت 

 . [24]دهد افزایش میشناختی را آرامش زیبایی

های  از عوامل اکولوژیکال بصری دیگر در ارکان و اجزاء خانه

های طبیعی بینایی  های که با مکانیسمتوان به محیطتاریخی می

های برگرفته  ها به ویژگیمطابقت دارند، اشاره نمود. این محیط

های نظیر وجود  ترند و شامل ویژگیاز محیط طبیعی نزدیک

کافی کنتراست و  جزییات  تاکید الزم،  نقاط عطف و  ، وجود 

ها با مصالح طبیعی و بندی، خطوط متعادل، بافت تباین، ترکیب 

هستند   خانه[8]غیره  در  راستا  این  در  اردبیل  .  تاریخی  های 

های نظیر تنوع و تاکید توان ویژگیمی  2و  1مطابق با جدول  

بودن حجم،  در ترکیب پر و خالی  هندسه، تقسیم  بندی فرم، 

آجرکاری و  طاقنما  با  راسته،  بندی سطوح  )خفته  متنوع  های 

ها در ها و رنگموشی(، استفاده از نقوش تزئینی، مقرنسدندان

طبیعی،   بافت  به  نزدیک  مصالح  از  استفاده  داخلی،  فضاهای 

بازتاب  مصالح  از  استفاده  مصالح،  بافت  در  کنتراست  ایجاد 

روسی(، عدم استفاده از بازشو  ای )اکننده نور و سطوح شیشه

ها و  رفتگی در نما به عنوان نقاط تاکید ورودیتکراری، عقب 

تعادلدعوت را  کنندگی،  غیره  و  نما  بصری  تمهیدات  سازی 

 مشاهده نمود.   

پوسته ساختمان و مصالح نما باید مصالح و پوسته ساختمان:  

. در کندهایی باشد که از اتالف انرژی جلوگیری  دارای ویژگی

از  از طریق جداره و استفاده  تبادالت حرارتی  اردبیل کاهش 

. مصالح با ظرفیت  [34]مواد با جرم حرارتی حائز اهمیت است  

می کاهش  را  داخل  دمای  نوسانات  دامنه  باال،   دهدحرارتی 

[37] . 

در محدوده اردبیل از لحاظ زمین شناسی، خاک عمدتا از نوع   

دانه نظر  از  و  است  رس  و  دارای بسیلت  و  ریز  بافت  ندی 

ضریب تخلخل خوبی است. جنس خاک تحت تاثیر ارتفاعات  

فعالیت  و  و  پیرامون  است  گرفته  قرار  سبالن  آتشفشانی  های 

برای   را  درختان  باالی  رویش  قابلیت  و  کانی  افزایش  سبب 

های آتشفشانی در اطراف  . سنگ[38]خاک فراهم کرده است  

داشته زیادی  گسترش  ایاردبیل  سنگاند.  شامل  ن  غالبا  ها 

سنگ خارا با ظرفیت    .تراورتن، بازالت سیاه، خارا و غیره است 

تاریخی  حرارتی باال غالبا در کف حیاط و حوض خانه های 

می استفاده  سرد  اردبیل  فصل  در  زدگی  یخ  از  تا  است  شده 

سقف از    منطقه،  این هاینهخا در اساس همین براجتناب شود.  

کف )چهارتراش(،  تیرچوبی    و گچ  خانه داخلی سازینوع 

ی داخلی از آجر با مالت آهک و خاک با روکش  دیوارها  ،خاک 

گچی و دیوارهای خارجی برای مقاوت بیشتر در برایر رطوبت  

با مالت شیره آهک و گچ ساخته می آجر  سبب   به  شدند.از 

ی و امکان  کشرطوبت خاک، پی سنگی در این منطقه با کانال

جریان هوایی در آن برای جلوگیری از پوسیدگی تعبیه شده 

 1.5به شکل کرسی چینی تا ارتفاع   سازیزارهااست. همچنین  

  مقاوم در برابرو مالت ماسه آهک  بازالت سیاه  متر از سنگ  

برای  عالوه بر سیستم دیوار حمال،  گرفت.  صورت می رطوبت  

تا   0.6بین  قطور و ما  ، ضخامت دیوارهاآسایش حرارتیتأمین  

است. تا به این    تاخیر زمانی  باال و  ظرفیت حرارتی   متر با   یک

  5و    4ترتیب ضریب کاهش نوسانات دما مطابق نمودارهای  

برسد. دیوارحرارت  هدایتضریب    به حداقل  در  آجر   ها  ی 

W/m K0.508    گچ اندود  .   [32]است    W/m K0.57و 

اثر کاهش انتقال صدا بین   نیزدیوارهای ضخیم و بلند حیاط  

انع شنوایی بین  دارند. صدای آب و فواره در حیاط مها را  خانه

افراد به    که غالبا   در زمستانشود.  های مجاور میافراد در خانه

اکثرا   و  چندخانواری  هستند،   یداخلمحیط  در  صورت 

 شود. میهای مجاور بین اتاقمانع شنوایی دیوارهای ضخیم 

تابش آفتاب خوبی    این شهر ازبا وجود دمای پایین در اردبیل،  

است.   دیوبرخوردار  دربنابراین  جنوبی  اشعه  ارهای    معرض 

دارند  زیاد قرار  پنجره  خورشید  رنگی،  و  های  شیشه  با  های 

تا سبب جذب   اندتری را به خود اختصاص دادهسطح وسیع

تابش خورشید در فضای داخلی در زمستان شوند و در طول  

جداره  زیاد  جرم  واسطه  به  پنجرهشب  وجود  و  دو  ها  های 

رسانشی،   حرارت انتقالشدت   ازو یا درپوش    الیه دو درجداره  

کاسته   زیاد  سرمای  و  میان،  .[34]  شودباد  این  ظرفیت    در 

و همرفت در فضای داخلی که به واسطه وجود  حرارتی باال  

سازی و پایداری دما تا صبح  شود، سبب گرم شومینه تشدید می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
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-ره پنج  سطح رویشود تا چرخه مذکور مجددا تکرار شود.  می

 نظر  درهایی  روآب میعان، از ناشی هایآب تخلیه برای ،اه

 با تیرهای چوبی  صاف معموالً هاخانه سقفشده است.   گرفته

تادهش ساخته  عایق عنوان به آنها  روی  بر برف تجمع از اند 

ده شود. وجود سقف دو الیه و دوپوش با فاصله استفا حرارتی

 را حرارتی قعایها نقش  نشین خانههوایی در زیرزمین و شاه

با    ایگهواره  طاق شکل به سقف  هازیرزمین بیشتر در  .دندار

تعبیه   با  فاصله  این  که  است  باال  طبقه  کف  تا  هوایی  فاصله 

 (. ٣شود )جدولمی های در ازاره سنگی نما تهویهحفره

وجود مشکالت ها(:  ها، انباشت )زیرساختچرخه بازیافت

کاهش   لزوم  فراوان  محیطی  مسئله  زیست  احیای  و  پسماند 

ایرانی مشخص می معماری  میراث  با  مطابق  را   کندبازیافت 

از  [21] اساس  این  بر  زیر    مهم  اکولوژیکیپارامترهای  .  در 

، در  برای حفاظت و استفاده مجدد از منابع طبیعی  بناها  ساخت 

میخانه تاریخی  و  های  آب  فاضالب،  نظیر:  مواردی  به  توان 

در اردبیل حفر چاه    های اقتصادیحلراه   زباله اشاره نمود. از

  شهرهای زیرزمینی بوده است. با این وجود  برای استفاده از آب

-لولهدارای سیستم    دوره صفویه از اولین شهرهای  در  اردبیل

. این سیستم  [26]شود  کشی و نحوه تقسیم آب محسوب می

های اعیان مجهز  در دسترس همگان نبود، تنها برخی از خانه

این اساس خانهآن بودهبه   بر  لولهاند.  با حفر  های فاقد  کشی 

می برآورده  را  خود  آبی  نیاز  حیاط  در  آب  در چاه  کردند. 

شد،  گذاری مینشین جایمواردی که آشپزخانه در پشت شاه

یافت در بقیه موارد  بوسیله راهرو دسترسی به حیاط سهولت می 

ب حیاط  نزدیکی  در  بهداشتی  سرویس  و  تا ودهآشپزخانه  اند 

دسترسی به چاه مقدور شود. عالوه بر این وجود آب انبار در  

های مهم تامین کننده آب در فصول کم آب بوده است. محله

و   تأمین می شدیا سطل از چاه  توسط پمپ    به این ترتیب آب

آب حوض نیز از طریق این چاه برای ذخیره، آبیاری و پاکیزگی  

شد. عالوه بر این، چاه دیگری نزدیک به سرویس  مصرف می

 (.٣شد. )جدولبهداشتی برای دفع فاضالب حفر می

 اکولوژیک در خانه های تاریخی اردبیل های طراحی حل ( معیارهای سنجش اکولوژی مبتنی بر راه٣جدول

 معیارهای سنجش اکولوژی  تصاویر  حلهای طراحی اکولوژیکیراه محیط طبیعی

 

توپوگرافی:   و  بستر 

دشتی   در  مسطح 

ارتفاع  جلگه به  ای 

از 1500تا    1٣50 متر 

 سطح دریا 

 

ها به صورت متراکم و ارگانیک  خانه

ها به هم  در بافت تارعنکبوتی؛ خانه

محالت   فشردگی  دلیل  به  چسبیده 

هوای  و  آب  تاثیر  و  گانه  شش 

شمالیسرد؛؛جهت جنوبی    -گیری 

-معابر برای به حداقل رساندن سایه

 اندازی و یخبندان

 
 رینگ مرکزی قدیمی در شهر اردبیل 

 

بافت  و  تاریخی  بافت  همسازی 

  محیط   با  کهارمونیاکولوژیک منطقه؛  

به   طبیعی توجه  خصوصیات    با 

فضای    توپوگرافی باد،  خاک،  )آب، 

 سبز و غیره( 

 

 ویژگی اقلیمی: 

تابستان   سرد؛  زمستان 

نامطلوب  باد  معتدل؛ 

باد   غربی؛  جنوب 

مدت  شرقی؛  مطلوب 

تابش؛   زیاد  زمان 

بیشترین آفتاب زمستان  

و   غربی  )جنوب 

آفتاب   کمترین  غرب(؛ 

و )شمال    تابستان 

 جنوب(

 

جرم  در  بنا  فرورفتن  درونگرایی؛ 

شاه  اتاق  خاک؛  به حرارتی  نشین 

مختص   چندمنظوره  فضای  عنوان 

-زمستان نشینی و در صورت جهت

 گیری بنا به سمت جنوب در تابستان

مختص  سرداب  دارند؛  کاربرد  نیز 

داخلی  تابستان فضای  تهویه  نشینی؛ 

های تعبیه شده در  غالبا بوسیله کانال

 هاشومینه

 

 

 
عمق   از  ترسیمی  نورجزئیات  خانه  نفوذ  در  زمستان  و  تابستان 

 ابراهیمی

 

به جهت بناها  غالب  اقلیمی  گیری 

با   شرقی  جنوب  و  جنوب  سمت 

خورشید؛   تابش  و  باد   کنترلوزش 

پوسته با فاصله    های دوسرما با  سقف

هوایی و دیوارهای قطور برای ایجاد  

حداکثر   دریافت  حرارتی؛  آسایش 

تابش خورشید با عمق نفوذ زیاد در  

و   تابستان  در  کمتر  نفوذ  و  زمستان 

 ایایجاد اثر گلخانه
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 معیارهای سنجش اکولوژی  تصاویر  های طراحی اکولوژیکیحلراه ساخت محیط انسان

 فرم ساختمان: 

انتظام الگوهای فضایی 

 ای؛با فضاهای واسطه

سطح   فرهنگ؛ 

 اقتصادی؛

 وضعیت اجتماعی 

 

با الگوی   فضاهای باز و بستهانتظام  

ایوان و  عنوان  نعلی  به  )ایوان  دار 

خانه تقسیمات  افقی(؛  در  سایبان  ها 

بافت فشرده با توجه به دین اسالم؛ 

مهمان و  محرمیت؛  روابط  نوازی؛ 

روابط  جایگاه   اجتماعی؛ 

خانواده  ساختار  خویشاوندی؛ 

سطح   و  اجتماعی  هویت  گسترده؛ 

  اقتصادی 

 

و   الگوها  موقعیت؛  محل؛ 

شکل منطقه؛  گیری  خصوصیات 

سطح   و  فرهنگ  اساس  بر  فضاها 

 اقتصادی و اجتماعی

 سازمان فضایی: 

بر   مبتنی  زندگی  سبک 

اهمیت ،  همکاری

سالمتی و  ،  آسایش 

بزرگ وجود ؛  خانواده 

همسایگی و   روابط 

 ساختار اقتصادی

 

اتاق و  بزرگحیاط  از  ؛  های  استفاده 

طبیعی و  کاربردی  اتاق  ؛  عناصر  یک 

خانواده یک  گرفتن  برای  نظر  در  ؛ 

-کاربری  با  اتاق ها ؛  فضاهای خدماتی

)تنوع فضایی(؛    و مبلمان  های متنوع

زیبایی واسطهاهمیت  فضاهای  ای ؛ 

برای جلوگیری از نفوذ مستقیم سرما؛  

های  ارتباط فضایی مستقیم در کانون

 جمعی 

     
 های جمعی  نشین: کانون فعالیتشاه   

 ها: تداوم محیط طبیعی با محیط داخل  اتاق   

 راهروها: به عنوان فضای ارتباطی، فیلترمانند   

 ای با سلسله مراتب  هشتی و داالن: فضای واسطه   

 نشین با مطبخ  مطبخ: ارتباطات مناسب شاه   

فصلی، وجود تنوع و   -های جمعیحیاط مرکزی:کانون فعالیت   

 غنای بصری و ادراکی عناصر طبیعی 

 

 ؛ طراحی متناسب با سبک زندگی

فضاهای   از  پذیر  انعطاف  استفاده 

کاربر نیاز  با  از  ؛  مرتبط  جلوگیری 

؛ ایجاد ارتباط  فضاهای از دست رفته

مطلوب؛  فضای تجهیزات  یارای  ه 

طبیعی طور  به  انعطافکاربردی  -؛ 

تنوع؛ تداوم  پذیری؛ سلسله مراتب؛ 

در   طبیعی  محیط  به  اشرافیت  و 

سبک   به  توجه  با  فضایی  سازمان 

 آسایش بصری زندگی؛

 ویدئواکولوژی: 

به عنوان    کاشت و منظر

و آسایش    یاقلیمعنصر  

ساختار  ،  بصری

حفاظت  ؛   درونگرایی

 طبیعت از 

 

درونوجود   حوض  طبیعت   مانند 

؛ کبوترخانه هاچه، درختان،  باغ ،  آب 

داخلی  سطوح  در  یکنواختی  عدم 

وجود   مرکزی؛  حیاط  دیوارهای 

عناصر   کنار  در  طبیعی  مصالح 

با   محیط  جزییات  تطابق  طبیعت؛ 

 مکانیسم طبیعی بینایی 

 
 حیاط مرکزی و جزییات ترسیمی حوض در خانه ابراهیمی

 
 ؛ کاهشهماهنگی خانه ها با طبیعت 

در    گلخانه  اثر کاشت  وسیله  به 

 سازگار با محیط زیست تابستان؛ 

   :پوشش ساختمان

مصالح بومی و برگرفته  

از محیط طبیعی اطراف  

بازالت،   سنگ  )نظیر 

 خارا(؛ 

ای   سازه  سیستم 

 غیرایمن 

 

کارگیری   با  به  ظرفیت  مصالح 

)ضریب   باال  تاخیر  زمان  و  حرارتی 

پایین(؛   حرارتی  فناوری  هدایت 

دو الیه با به کارگیری  پوشش  ؛  سنتی

کشی ها و یا کانالعایق هوا در سقف

از   جلوگیری  برای  پی  در  هوا 

 پوسیدگی

 

 
 های دوپوش با فاصله هوایی در خانه ابراهیمیالیه یات جزی

 

با کمترین    صالح بومی و در دسترسم

و  جابه قابل  جایی  و  سالم  کاربردی 

صرفه ؛  با شرایط محلی  استفاده مجدد

  استفاده از منابع تجدید پذیر  جویی با

  

 

  نشین خانه ابراهیمی تصاویر کانالهای هوایی پی و سقف دو الیه شاه

و   بازیافت  چرخه 

 انباشت:

 جوار و ساختارهای هم

 قابلیت استفاده عمومی

 

در   استفاده ؛  زیرساخت سهولت 

 پمپ چاه و،آب انبارکاربردی از 

 
 

صرفه و   ه راه حل های مقرون بهیارا

فنی های  زیرساخت  برای  ؛  طبیعی 

از   منابع  ی  حداکثر  مزایایاستفاده 
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بازیافت مواد  ؛ امکان استفاده و  محلی تصاویر حفر چاه آب و فاضالب در حیاط مرکزی

 زائد

زباله های جامد و  به صورت  به طور کلی دو نوع ضایعات،  

خانه   در  مایع،  های  میزباله  جامد  شدند.  تولید  برای  زباله 

سوخت   درمو تامین  استفاده  میحمام  رد  بکار  که  رفت  ها 

-میانرژی گرمایش را از سوزاندن زباله های شهر به دست  

عآورده بر  اند  شاخصه  آن،الوه  یک  عنوان  اقتصادی،  به  ی 

کود مورد نیاز برای    ها عرضه کنندگانها و کبوترخانهاصطبل

برای    نیز  از زباله های مایعاند. همچنین  بوده   هاحیاط  چهباغ

  ای بهینه هایراه حلبنابراین  استفاده می شد. هاغچهآبیاری با

و  مصرف  برای   طبیعی  از  منابع  برای    ضایعاتاستفاده 

 جلوگیری از ضرر رساندن به طبیعت در نظر گرفته شده بود. 

 

 هایافته

میزان   نشان دهنده  سنجش معیارهای اکولوژیکیاز آنجا که  

است   ی سازگار زیست  محیط  طراحی  حلراه  .با  های 

اردبیل مطابق  تاریخی  از خانه های  نمونه  اکولوژیک در دو 

تعامل محیط طبیعی و محیط انسان ساخت  بر اساس    ٣جدول  

 اند. بندی شدهجمع

بافت    ٣بر اساس جدول   تاریخی و  در مقیاس کالن، بافت 

-یکدیگراند؛ به نحوی که جهت   با  اکولوژیک منطقه، همساز

باد و تابش خورشید بوده است.  گیری اقلیمی بناها براساس  

تابش   حداکثر  دریافت  برای  اقلیمی  تمهیدات  همچنین 

خورشید، ایجاد آسایش حرارتی و غیره در نظر گرفته شده 

ترین شرایط اقلیمی منطقه بوسیله  است. لذا که بررسی بحرانی

نشان می نمودارهای  دیتاالگر  مطابق  ، حداقل و 7و    6دهد، 

ترین فضای  ل و خارج در اصلیحداکثر اختالف دمای داخ

گراد  درجه سانتی 2٣تا  1٣نشین( در بازه  خانه ابراهیمی )شاه

گراد است.  درجه سانتی  11تا    8و در خانه میرفتاحی در بازه  

نشین و سرداب( برای  در واقع فضاهای داخلی )خصوصا شاه

آسایش اقلیمی طراحی شده است. و دارای مقاومت در برابر  

اقلی نمونه   می است.نوسانات  دو  این  در  مقیاس خرد و  در 

اکولوژیکی  تاریخی، غالبا  خانه در فرم ساختمان،    معیارهای 

فضایی،   مصالحمنظرسازمان  زیرساخت   ،  براساس    هاو 

طبیعی محیط  زندگی،  سبک  اقتصادی،  سطح  و    فرهنگ، 

دهنده  و غیره شکل گرفته است. که نشانخصوصیاتی از آن  

تعامل بهینه محیط انسان ساخت با محیط طبیعی بستر است.  

تدوین  قابلیت  مذکور  پارامترهای  به  توجه  رو  این  از 

معاصر  دوره    در   از آنها را  وریبهرهاستانداردها، ضوابط فنی و  

 کند. مشخص می

 

 گیری بحث و نتیجه
به پارامترهای مورد مطالعه، شرایط نسبتا پایدار در   با توجه 

سازگار    های تاریخی اردبیل برقرار بوده است. لذا بناهای خانه

اند بر تاثیرات اقلیمی این منطقه سرد توانسته  ستیز ط یبا مح

منطقه شکل   براساس اکوسیستم  های بومیویژگیفائق آیند.  

گرفته تا طراحی براساس آن به ایجاد آسایش محیطی منجر  

ن وضعیت  تریدر بحرانی  داخلی فضاهایگردد. به نحوی که  

دارای مقاومت در برابر نوسانات دمایی  )سرما(  اقلیمی منطقه

 خاک نوسان با همجواری دلیل بهاند. برای نمونه سرداب  بوده

 عنوان به نشینشاه اتاق آن از دارد. بعد کمی خیلی  حرارتی

 از خانه، دو هر ایرانی در خانۀ ترین فضاهایاصلی از یکی

مناسبی دارد به نحوی که در   عملکردحرارتی   آسایش جهت

نشین خانه ابراهیمی با ابعاد فضایی کوچکتر غالبا نوسانات  شاه

گیری  رسد و جهت درجه سانتی گراد می  2٣تا    1٣دمای از  

تعبیه   اقلیمی و  یا سه الیه  پنجرهمناسب  های اروسی در دو 

قفس    بیشتر فضا و ایجاد  به عمق  نفوذ تابش خورشید امکان

تا شاهمحیا می  راحرارتی   بهنمود.  مهمان،   اتاق عنوان نشین 

های جمعی از آسایش حرارتی، نشیمن و کانون فعالیت  فضای

طبیعی  محیط  با  پیوسته  فضایی  تداوم  و  مطلوب  منظر 

تر فضایی  عالوه بر این تاکید بر ابعاد کوچکبرخوردار باشد.  

اتاق مانند  در  با ظرفیت حرارتی باال  از مصالح  ها و استفاده 

گچ،  اندود  و   اندود آجر،  سقف  بودن  پوش  دو  کاهگل، 

 و اتاقها ابعاد بازشوها، همجواری و ضخامت دیوارها، تعداد
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 حرارتی تواند موجب ارتقا آسایشمی آنها  قرارگیری جهت

استانداردها و ضوابط بافت جدید گردد. این در حالی است که  

توجه  پیرامون بافت قدیمی غالبا براساس منافع اقتصادی و بی

اطراف    کالبدیشرایط اقلیمی، اجتماعی و  ،  طبیعی  به محیط

ها عملکرد اقلیمی نداشته  اند. از این رو ساختمانساخته شده

پوسته  یکسانو  موقعیتشان،  از  نظر  واقع  شان صرف  در  اند. 

اکولوژیکی   های  جنبه  از  آنها  بسیاری  قرار  در  توجه  مورد 

-های موجود در بافت به عبارتی دیگر در خانهنگرفته است.  

از   پیروی  با  تاریخی  محلی،های  موقعیت    توپوگرافی 

ویژگی شکلجغرافیایی،  اقلیمی،  ساختمان  های  فرم  گیری 

براساس خصوصیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، توجه به  

های  ترین پاسخن فضایی براساس سبک زندگی از بهینهسازما

محیط انسان ساخت در تعامل با محیط طبیعی است. با توجه  

خانههای  دورهبه   اردبیل  در  سرما  با  طوالنی  تاریخی  های 

ای، مصالح  گیری مطلوب و استفاده از تاثیرات گلخانهجهت

پنجره ساختمانی،  پوسته  برای  جنوب،  بهینه  به  رو  های 

های همرفتی، فرم و فضای متناسب و ویدئواکولوژی  ریانج

تدوین استانداردها و ضوابط در   سرنخ های مفیدی را برای

منطقه  امروز  معماری   مییارااین  و  وابط  ر  بنابراین  د.ندهه 

-میبا محیط طبیعی    تاریخی  هایخانه  موجود در  هماهنگی

برای   در معماری و برنامه ریزی شهری  مدلیتواند به عنوان 

مناسب  طرح ساختارهای  تا  رود  کار  به  اکولوژیکی  های 

 های پایدار ارایه دهد. ای را برای بافت منطقه
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