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 خاكپور مهندس مژگان

  
  ساخت خانه هاي شيكيلي در گيالن

        

  

  13/9/84   :تاريخ دريافت مقاله                                                                                                                          
   6/12/84            :تاريخ پذيرش نهايي                                                                            

  
  :چكيده

  
معماري مسكوني متفاوت  هاي مناسب براي ساخت بنا، احت چوبجنگل واستحصال ر به دليل وفور شمال كشوردر

يعني   گيالن،مركزي ساخت يكي از انواع بناهاي جلگه خصوصمقاله حاضر در .ديگر نقاط ايران بروزنموده استاز
اين آنچه در .وب درساختمان سازي سنتي روستاييچاعجابيست از نحوه استفاده از است كه به اذعان مطلعين،"شيكيلي"بناي

 تكيه بر اطالعات گردآوري كه باوصيات ويژه اينگونه ازبناها در نحوه اجرا ومصالح موجود درآن مي باشد،نوشتار بيان شد خص
ش اعظم اين مطالب توسط افراد آگاه محلي بيان گرديده وبخشي نيز توسط ه بخچنانك .شده از روستاهاي اين ناحيه است

ه به چگونگي ساخت بناي شيكيلي ازپي تا سقف پرداخته اين مقالدر.يات دربناهاي قديمي استحصال شده استيمشاهده جز
نتقال بار دراجزاء سازه همچنين درمورد اتصال و نوع تحمل وا .ي بومي هر جزء بيان گرديده استها آن با نام يشده واجزا

پايان با در .دانش فني زمان خود بيان مي كنداي،مختصر اشاره اي گرديده است وحسن انتخاب سازندگان بنا را در ارتباط با
  .پرداخته شده استمنطقه ه برخي پيشنهادها براي معماري مسكوني امروز از نكات مثبت معماري سنتي به ارائياري جستن 

  
  

  :يواژه هاي كليد
  . سقف گالي پوش،زگمه اي  ديوار، چوبيمعماري ، جلگه گيالن،شيكيلي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  E-mail : khakpour @ guilan .ac . ir                . دانشگاه گيالن، مربي دانشكده معماري و هنر *       
   
   
 

*  
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  مقدمه
  

خ ين مرز و بوم پهناور كه تاريدر گوشه و كنار ا
مي آن مي باشد، شاهد غناي يوع اقلتمدنش به وسعت تن

 گوني آب و هوا و آن با گوناه بر همسازييمعماري بومي با تك
ه اعجاز معماري سنتي، درب. ميطي هستيست محيزط يشرا
 ،ژه ساختيو ك هاييري مصالح منطقه اي و خلق تكنيكارگ
كي و يزيازهاي فيي به نيپاسخگون روش يرتهشكل بدر 
 سازي، بردوستداران مظاهر  ساختمان انسان براييروح

در باب معماري خشتي . ستيده نين پوشيران زميفرهنگي ا
خته يز جسته و گريصورت گرفته و مقاالتي ن ي هايفرسا قلم

معماري قابل  در خصوص معماري سنگي مناطق كوهستاني و
ران به ير نقاط ايو معماري بومي سار و تركمنان يانعطاف عشا

  . چشم مي خورد
لي ا كم عرض شمن خطةيد سهم ايشا؛ النياما گ

خ متأثر از ين مقوله، همانند تاري در جذب پژوهندگان ا،البرز
  .ري بس طوالني مواجه باشدي با تأخ،ژه آنياي ويجغراف

نوشته حاضر سخني تازه است در خصوص  دست
. النيبومي گ ن اشكال معمارييه ترژيكي از ويان ساخت يب

الن بوده و در يكزي گكه مختص جلگه مر 1لييكيشخانه 
  اي را به خود معطوف  نندهيب  نظر هر باي خويشيظاهر فر

  
بهـره گيـري از اطالعـات        .)1تصوير شـماره  (مي دارد 

گذشـتگان گـامي اسـت جهـت گـشودن دروازه هـاي جديـد        
 شـايد الزم  .يات جديـد يساختمان سازي و ابداع تكنيك و جز      

، هماننـد   اين نوع بنـا  به ذكر نباشد كه سهم چوب در ساخت
 .هاي بي دريغ گيالن تا چه ميزان است جنگل

 هدف از بررسي اين گونه بناها گامي است كوتاه 
جهت شناخت تكنيك و علم سازندگان آن، در زماني كه ابزار 
و مصالح سنتي تنها امكانات محدودي را در اختيار قرار مي 

يافتن آگاهي در اين خصوص از آن جهت حايز و  تفحص .داد
 حل سود جستن از راه ،درمعماري بومي  است كهاهميت

 به برخي ها  بهترين پاسخاز  گاه،ارزان هايي بس ساده و
گردد، اين گونه از مساكن سنتي  چنانكه بيان مي. نيازهاست

 و كاهش در هزينه هاي مصرف در پاسخ به مشكالت اقليمي
 انرژي بسيار مثبت عمل نموده، همچنين در بوته آزمايش

ي مانند زلزله، از حيث ايستايي ساختمان سر بلند هاي طبيع
   در ادامه نوشتار به بررسي نكات مثبت اينگونه .جلوگر شدند

 مساكن هايي براي عملكرد بهتر معماري و ارائه راه حل
   .خواهد شدامروزي پرداخته 

 

  
 :كن بومي روستايي در جلگهامس

هاي آب  درجاي جاي جلگه هاي گيالن كه ويژگي  
ايي آن موجب بروز نوعي خاص از معماري با عنوان كلي وهو

با صرف نظر از تضاد ها و معماري برون گرا شده است، 
پيچيدگي هاي تكنيكي ساخت و تنوع در بهره برداري از مصالح 

هاتي در شماي كلي اينگونه  بومي و قابل دسترس، شاهد تشاب
  :ارتند ازعب عمده موارد تشابه در اين بناها .از معماري هستيم

 كه از  وجود ايوان و تالر در يك تا چهار جداره بنا-1
  ترين فضاهاي زيستي است مهم

 قرارگيري فضايي محدود و محصور در قلب بنا و -2
   زمستانها براي اوقات ده توسط تالر و ايواناحاطه ش

  ارتفاع گرفتن قسمتهاي مسكوني از سطح زمين -3
  ها امهاي چهار شيبه و شيب تند ب  بام-4
 و فضاهايي با حد  چند اليه اي بودن نماهاي اصلي-5

   اكثر تخلخل در خارجي ترين سطح
 قرارگيري راحت و بدون واسطه پله هاي سبك -6

  چوبي كه ارتباط محوطه و مسكن را تامين مي نمايند 

 استفاده فراوان از مصالح گياهي و چوب بدون -7
  روكش و آمود

رون بنا و حتي محوطه  ارتباط تنگاتنگ درون و ب-8
  مسكوني

 ظاهر ساده و همشكل مساكن هر منطقه و پرهيز از -9
  تجمل گرايي و تزيينات فراوان

دليل تفاوت ه در نقاط مختلف جلگه هاي اين منطقه ب  
 شاهد گونه ،در ميزان بارش ، رطوبت نسبي هوا و بادهاي محلي

ونه، ، با پي هايي از انواع پاكهاي مختلفي از مساكن هستيم
وارهايي از انواع زگالي، زگمه و شيكيلي و دي) سكت چاه(سكتي

در . )65، ص1384 خاكپور،( خشتي و آجاري) دارورجين(اي
جلگه مركزي گيالن كه وسعت قابل توجهي نيز دارد، از 

اي ويژه از   لنگرود، گونهشهرستان آستانه اشرفيه تا شهرستان
 ساختار مقالهمعماري مسكوني به چشم مي خورد كه در اين 

  .بررسي قرار مي گيرد مورد آن
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  خانهءشيكيلي حوالي الهيجان -1تصوير 

    :لييكيشخانه 
هايي پوشيده  سقفدر نگاه كلي مساكن شيكيلي با   

هاي  ، روي اتاق درصد200با شيبي در حدود  از الياف گياهي
 محصور شده هاي عريض سرتاسري تك اليه اي كه توسط ايوان

 اليه ،ها و تالر تابستاني اما اين ايوان. يي مي كنداست، خودنما
شفافي در دورتادور بنا ايجاد كرده است كه خود روي پي هاي 
 .به ظاهر لغزاني در ارتفاعي باالي سطح زمين احداث شده است

ست بي يكطرفه اي اارتباط طبقات و زمين توسط پله هاي چو
ا طبيعت طاف مسكن همساز بگر انعه كه در نماي اصلي جلو

 به عبارتي ديگر بنا در .تر مي نمايد بوده و بنا را هرچه سبك
ح و ارتفاعي همانند گياهان روييده از اليه هاي متخلخل سط

اين  تمام .زمين همگوني خود را با محيط پيرامون ابراز مي كند
ور بسياري از نظاره گران، ر با تصخصوصيات عجيب ظاهري مغاي

  هايي گيالن است به نام خانهگونه اي از مسكن روستاي
  ."شيكيلي"
  

   : كوبي2پاكه
ي وجود يلي مانند هر بنايكيشبراي احداث ساختمان 

از آنجا كه جلگه گيالن . از استيبستري مناسب و محكم مورد ن
  ابي بهي دستبه جهتحاصل انباشته شدن رسوبات آبرفتي است، 

ن يبد. دريصورت مي پذ  پاكه كوبي،م بستري تحكعنيين امر يا
خاكبرداري   متر5/1ن مورد نظر را تا عمقي كه ابتدا زمترتيب

 و شن رودخانه ،و داخل آن را با زغال، خاكستر چوبمي كنند 
فاده از پتك تسپس با اس. زنديه روي هم مي ريه اليصورت اله ب

ش تراكم ي به منظور افزا"پاكه"دن يكوب. مي كوبندپاكه را3چوبي
  هر بار باگونه اي كهه تمان است بو محكم تر شدن بستر ساخ

اد شده كاهش ياي ارتفاع مخلوط  مالحظه  قابلدن بطوريكوب
 20دن همچنان تا ارتفاعيه ها و كوبيافزودن ال. ابديمي 
 آببدينوسيله . ابدين ادامه مي يمتر باالتر از سطح زمسانتي

 باران روي سطح پاكه جاري نشده و آن هاي سطحي مخصوصا
   .سازد مينب يرا تخر

ز صورت مي يري سنگ الشه نيكار گه پاكه كوبي با ب
  سنگ الشه را توسط احشام تا محلبدين ترتيب كه. رديگ

 و با استفاده از آن به جاي مخلوط رود  كردهاحداث بنا حمل
چنانكه . خانه اي بستري محكم تر و با عمق كمتر مي ساختند

 كافي متر 1ن تا عمق يبراي پاكه كوبي با سنگ الشه حفر زم
ن يپس از آنكه پاكه تا ارتفاع مورد نظر از سطح زم .مي بود

اندود مي  4"فل" ا با مخلوط خاك رس وساخته شد، روي آن ر
 .استاكنون بستر مناسب جهت احداث پي آماده هم . كنند

پاكه امكان توزيع همگن بارهاي قائم ساختمان را به زمين مهيا 
اين منطقه زمين متشكل از در   شايان ذكر است كه.مي سازد

ابعاد پاكه . هاي زيرزميني باالست خاك رس حساس و تراز آب
  .)2تصويرشماره ( بناي مسكوني استهمان ابعاد

  
  احداث پاكه براي ساخت پي-2تصوير

  :پي شيكيلي
براي ساخت خانه اي با دو اتاق در هر طبقه، روي 

زير  تايي به شرح 5 عدد پي شيكيلي در دو رديف 10پاكه 
  ).3تصوير شماره(د احداث مي شو

  بنايي با پي شيكيلي در رودبنه -3تصوير  
  درخت توت5نهيگردب عدد 6 الي4ابتدا روي پاكه 

متر در محور  1حدود متر و طول سانتي35بيريبه قطر تق
 .ندي مي گو6 "تير"طولي ساختمان قرار مي دهند كه به آن 

وبت مناسب چوب درخت توت از نظر مقاومت در برابر رط
 به همين دليل در تحتاني ترين اليه پي كاربرد مطلوبي بوده 
 معموال از ،اما اليه هاي بعدي حسب امكانات ساخت. دارد
 هايي است كه تحمل فشار در جهت عمود بر الياف چوب

  سه و عمود بر آنتيروي رر ب.هاي طولي آن بيشتر باشد
متر به   سانتي25بي يا چهار تراش با قطر تقرينه يبعدد گرد
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.  سانتيمتر است180 قرار داده كه طول آن در حدود 7"زي"نام 
  يعني در راستاي ريته از پي و در جهت عمود بر آنين اليروي ا

 35 الي 30عنييادتر يز نه با قطريبا گرديدو عددچوب چهارتراش 
 ، سانتيمتر90 به طول تقريبي ت،يمتر و با طولي كمتر از ر سانتي
  9"فك" ،ن قسمت ساخت پييآخر. قرار مي دهند 8"كتل"بنام 

 با ت سمدك عدد چوب تنومند درخينام دارد كه عبارتست از 
و قاعده سانتي متر  40درحدود ن آنمقطع ذوزنقه كه قاعده پايي

متر   سانتي170متر بوده و طولي در حدود   سانتي20كوچك آن 
مي  وارد  روي آنها"ماي مستق ساختمانرهاي اصلييو بار ت دارد
 6 جهت ساخت بناي تك اتاق در هر طبقه، .)4تصوير شماره (دوش

  .پي شيكيلي در دو رديف كافي مي باشد

   اجزاءپي-4تصوير  
  

ن پي ها كه ي هركدام از امي شودهمانگونه كه مشاهده 
 با شكل ذوزنقه اي خود بار  نقطه اي هستند هاينوع پياز 

 منتقل مي ،افتهيم يتحك بستربه  تر عيسطحي وس ساختمان را در
 ،ساخت پي ن نوع ازياست در اان ذكريشا. )5شماره تصوير( ندينما
ندارد و تنها  وجود ،ل دهندهين اجزاي تشكيچ گونه اتصالي مابيه
 اتموجب ،ساختمان و شكل هرم ناقص پي هابار روي فشاري ين
تر آنكه بهنگام  جالب. ا مي سازنديي ساختمان را مهيستايا

امكان حركت اندك  ،زلزله مانند ربخروهاي جانبي مينواردآمدن 
 بوده و اتصاالت صلب و كل بنا پايداريب  سب،اجزاء ساختمان

ب يرخ چنانكه عامل ت.ن نوع ساختمان وجود ندارديخشك در ا
اري از بناهاي امروزي گسستن اتصاالت صلب در نقاط حساس يبس
 وجود ، پين حركات جزئي اجزاءين اي همچن.باشدمل بار مي حت

، راپي هاي نقطه اي  شناژ، مانند يرون  افقيتوزيعبراي  عنصري
  .منتفي مي سازد

 

  فك كتل و زي، ريت،: پي شيكيلي اجزاء -5تصوير 
   : طبقه اول

روي فشاري ي كار انتقال ن، عدد پي10با شرح فوق 
ن تعداد در يكه ا بر عهده دارندرا ن يبارهاي ساختمان به زم

اد يروهاي يصري كه نا اما عن. عدد مي رسد6 به تر بناهاي كوچك

 11"كمر كش"و10"ه داربن" منتقل مي سازد يليكيشده را به پي ش
  .ندنام دار

  زگال طبقه اول   وكش بنه دار، كمرقرارگيري فك، -6تصوير 
  

كه  12"له"  عبارتست از چوب درختان كهنسالبنه دار
 بناي دو راي متر ب12در حدود  ( معادل طول ساختمان طولي
 "ب جمعاين ترتيبد. رنديمي گ داشته و در دو سر پي ها قرار )اتاقه

 .)6تصوير شماره (نديل مي نمار اصلي بار ساختمان را تحميچهار ت
اين تيرهاي سرتاسري كه در راستاي محور طولي بنا قرار دارند از 

ي يهاي جز  برخوردارند، چنانكه امكان حركت ويژهيحساسيت
الل محضن راستا و توسط بنه دار موجب ا در اي اي،اجزاء سازه

قدرت مخرب زلزله گشته و بناهاي شيكيلي در برابر اين 
  . نيروها ايستا بوده اند
كمر كش ها قرار  و عمود بر آن بنه داردر روي 

است كه در  )سمد( لهنه درخت يب از گرد نيز كمر كش.دارند
 وظيفه اصلي . دارد درازاساختمان  عرضمعادل متر 8حدود 

ها انتقال بارهاي زنده و وزن مصالح ساختمان به  كمركش
بنابراين با توجه به شكل . بنه دار و در نتيجه به پي ها است

ها بر روي بنه دار، همگن   توزيع كمركش،تقارن نسبي بنا
  .وارها شروع مي گرددي ساخت د از اين مرحلهپس .است

  
  : واريساخت د

 
  ديوارزگمه اي -7تصوير

 .است 13"زگمه" ،لييكيوار بناي شيستم سازه اي ديس
ن شرح است كه ي بد7شماره وار زگمه اي مطابق تصويريساخت د

 سانتيمتر و طولي در 20در حدود با قطري نهيبدو عدد گرد
 نهيبمتري قرار داده و دو عدد گرد 5/3الي 3 در فاصلهمتر 4حدود
كه در ي مي دهند طورن فاصله قرار عمود بر آنها در هميرا نيزديگر 

 .گيرند روي هم قرار سانتيمتر20نه ها در حدوديبگرد ،نقاط تالقي
 وارهاي مجانبي د زگمهبهتر چوب هاي استقرار به منظور ن امريا

 ،آنپس از . چ اتصالي روي هم واقع مي شوندياست كه بدون ه
.  دهندان قرار مييم ك دريه هاي بعد را روي آنها يگر و اليه ديال
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 كمي تالقي در نقاط ، گردبينه هااز لغزيدنمنظور جلوگيري به 
 دو  هرنيه خالي بلاصف . كام و زبانه ايجاد مي كنندگودي به شكل

وار يدنه هاي يب گردكه ناشي از اندازه قطر )زگمه(وارير افقي ديت
اين مالت خود اليه . 14است را با مالت كاهگل پر مي كنندجانبي 

ها   از حمالت موريانه و قارچها وبموجب حفاظت چاي است كه 
لذا حفظ و ترميم مالت پوشاننده ديوار و دفع رطوبت از . مي شود

 ي به عالوه مالت موجبات اتصال نسبي اجزا.آن حائز اهميت است
 همچنين قطر گردبينه ها و .چوبي ديوار ها را فراهم مي كند

 باال پايين معموال كمي بيشتر از طبقه ضخامت مالت كاهگل طبقه
هم  تر شود و يكداست تا هم مركز ثقل ساختمان به زمين نز

 خود موجب  ويژه اليه كاهگل با ظرفيت حرارتي مناسبضخامت
الزم به ذكر . گردد داخلي  فضاي خارج برايسردتعديل هواي 

باال و در  طبقه ،ستانست كه عموما فضاي اصلي زيست در تابا
 يها  و اجاق)65 ص،1384خاكپور، ( استپايينستان طبقه زم

   .دنهاي اين طبقه كار گذاشته مي شو اتاق گوشه  در گليسنتي
وار يـ خت در و پنجره كـه معمـوال در وسـط د           جهت سا 

  امـا  .استفاده مـي شـود     نه هاي كوتاه تر   يباحداث مي گردد از گرد    
 نـد ي استفاده مي نما واريبا طول د  ي  ينه ها يب از گرد  براي نعل درگاه  

اجراي  به منظور وارين ساخت دي در ح.)311،ص1368زمرشيدي،(
 بهتر دروپنجره، چارچوب كاذبي  قرار داده و پس از اتمـام سـاخت           

 به جـاي     چارچوب اصلي را   ،ري روي زگمه  يزمان مالت گ   وار در يد
 .)8شـماره  تـصوير ( ندي و محكم مي نمابردهكار ه بچارچوب كاذب  

يي كه بـا  جا. مكان تعبيه در و پنجره در اليه دوم نماي اصلي است    
ها از طريق  ايوان ارتباط درجه يك داشته و امكان دستيابي به اتاق 

بسته به شرايط بادهـاي     (اين ايوان اصلي معموالً   . ايوان يا تالر است   
هه جنوبي بنـا اسـت كـه نـور مناسـب و             بدر ج ) محلي و كج باران   

در برخـي از بناهـا   . افزايش عمق نفوذ آفتاب زمـستاني را داراسـت   
بـراي دسترسـي اتـاق    ي يا هـ  در يا دريچه  ،تاق هر طبقه  مابين دو ا  

 درمعرضكه اما تعمداً در جبهه هايي از بنا  . مجاور تعبيه مي گردد   
   . نمي شودها قرار مي گيرد هيچ روزني يافت ج باران

  

  
  

  قرارگيري گردبينه ها و چارچوب پنجره -8تصويرشماره
چيدن گردبينه هاي ت آنست كه ي اهمزنكته حائ

 كمي  بگونه ايست كه در چهار وجه، ديوارهاي زگمه ايواريد
به داخل جمع شده و مساحت سقف اتاق كمتر از كف آن مي 

نه ها در يب گرد احتماليييب حركت جزين ترتي بد.باشد
روي هم ها از  باعث در رفتن چوبروي افقييهنگام ورود ن

  .)9شماره تصوير(ن مي گردديمض ساختمان تنبوده و پايداري

  

  
  جمع شدن ديوارها به داخل -9تصوير
 از الوارهاي تبري كه ، ساخت كف طبقهبراي

اف ي در جهت الوسيله تبره  بنه هاگردبيحاصل تركاندن 
ر بعمود   كف بنا راساخته و15"زگال" ،طولي چوب است

عني يوار ياسكلت دبه عبارتي . ند، با زگال مي پوشانواشان ها
قرار گرفته و فضاي  كش يا كمرما روي واشاني مستق،زگمه
  . زگال پر مي گرددوارها باين ديبكف 

وار ي باالي د در،اولوار زگمه طبقه يپس از اجراي د
 خشك كردن برنج ف واشان كاذب بنام خرك براييك ردي

 در دسته هاي كوچك دني پس از بر رابرنج. ندقرار مي ده
م  كه هگرماي اتاقي زان نموده وي به خرك ها آو16"درز"بنام 

 موجب ،ست روزانهي فضاي زهم ز است وپ مكان پخت و
 ماه يكروز الي  20نيخشك شدن درزهاي برنج در زماني ب

  .مي شود
كف طبقه دوم روي   به منظور ساختواشان اصلي

طبقه دوم بنا همانند طبقه . رديمي گواشان كاذب قرار 
   .ن احداث مي گردديريز

  
  سقف طبقه دوم -10تصوير
قي ي به طري چوبيوارهايف و د كپس از ساختن

 با وارها رايح آن گفته شد، تمامي سطوح كف و دوشرمكه 
 به 18كلوش را توسط داره. مي پوشانند 17"كلوش"مالت گل و

 ورز ،م كرده و آن را با گل رسيند سانتيمتري تقسچقطعات 
 تهيه شده و حداقل سطح ترك ك دستي تا مالتي مي دهند

پس از آنكه تمامي سطوح . ديا حادث نم، اجرا ازرا بعد
وارها ين اجزاي چوبي در كف و ديناهموار و فضاهاي خالي ب

 تا است زمان الزم ،با مالت فوق پرشد مدتي در حدود دو ماه
. ان سازديي خود را نمايهاي جز مالت خشك شده و ترك

زتر كلوش ساخته يگري كه با قطعات ريسپس توسط مالت د
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م شده يها ترم مي شوند تا ترك روكش ،ن اجزاءي ا،مي شود
 ،وار و كفيي ديپوشش نها. كدست حاصل گردديو سطحي 

فتر و ي كه مالتي ظربوده19مخلوط گل رس و پوسته برنج
 در نهايت روي ديوارها را با آهك كه .همگن تر است
اين عمل توسط . يد مي كنندسف  است، نيزضدعفوني كننده

نوروز و مراسم عروسي ي مانند جارو در هر زمانزنان بوسيله 
  مجداداً،كه نياز به سفيدكاري باشد يكي از فرزندان خانه،

  .صورت مي پذيرد

  :اجراي سقف بنا 

  
  سقف گالي پوش جلگه مركزي گيالن - 11ويرتص
ن مراحل ساخت خانه هاي يتر كي از مهمي

 ي بناي مسكوني كهيسقف نها. ي استيلي سقف نهايكيش
شيبه چهار ،يل تشريح شداحداث پي و طبقات آن به تفص

 ت آب باراني هداروش مناسبي براياد آن يب زي و شبوده
 مراحل ساخت آن به كه است  منطقهاد و طوالنيي زهاي

  .)11شماره تصوير(ر مي باشديشرح ز
ت است كه در بناي ين نكته حائز اهميتوجه به ا

اجراي سقف طبقه دوم كه   اتماماين مرحله يعني تا ،لييكيش
ازهيچ صب مي گردد، زي شده و زگال روي آن نيواشان ر
ه و يدردگ جهت اتصال و بستن اجزاء چوب استفاده نقطعه اي

رند و مالت يوزن خود روي هم قرار مي گ رثعناصر در ا
چوب  مي سازد حتي چارهم محكم آنها را به 17كلوش گل

وارها متصل مي يو پنجره ها فقط توسط مالت به د هادر
  .باشد

 
   ويريساتصال سرچو توسط - 12تصوير 

 اصلي و فرعي توسط يي اجزاياما در سقف نها
گر اجزاء يد  به20"سيريو"طناب بافته شده از ساقه برنج بنام 

ف ين توصيبا ا. )12تصويرشماره(ساختمان متصل مي گردند
مد را جهت احداث م و بلند درخت سيچهار عدد چوب مستق

  طول.اده مي كننداستف 21"سرچو"اسكلت اصلي سقف با نام 
 شكل مثلث هسرچوها را ب. است متر 12سرچوها در حدود 

ن ين عمل در روي زميا.  محكم مي بندند بسيارسيريبا و
ن اجزاء را توسط طناب به باالي يسپس ا. انجام مي شود

 طرف ين ساختمان دويافرادي در پاساختمان منتقل كرده و 
در  را و سپس آنهاا طناب كنترل مي نمايند  را باين چوب ها

 .عني وسط اضالع سقف طبقه دوم قرار مي دهنديجاي خود 
به  را خود ن هنگام فردي ماهر با باال رفتن از سرچوهايدر ا

س به هم يري سرچو را توسط وتمام اعضاء قله آن رسانده و
  .)13شماره تصوير( مي كند محكم

  

  
   بستن اجزاءبام- 13تصوير

  
  هلهله وي جشن احداث بنا وي هنگام بر پا،ن زمانيا

مه دادن يول اني كردن ورب ق  با،ژهيني ويي آ  است كه شادي
ن مرحله از يهمانگونه كه تصور مي رود ا. بر گذار مي گردد

  .ن مراحل ساخت بناستيتر ن و خطرناكيسخت تر
 وه بر سرچوها يبا تك ون تمام اجزاء سقفهم اكن
 .)13شماره تصوير(ام قابل اجرا استبزه ي تاتصال سر آنها به

 بار ير اصلي سقف كه تمامتيگوشه ساختمان چهار  در چهار
هاي بلند و  ل مي شود از چوبحم سقف را متوزنبرف و 

 يادي از افراد محليآنگاه تعداد ز. م برپا مي كننديضخ
 23"آجاردودي"  به نامعنصري ،سيريو و 22"لوله"توسط
نه مطول داطولي معادل  دامنه سقف بااحداث انتهاي  جهت

  ساخته و در جاي خود محكم مي كنند،درازاي بناعني ي
  .)14شماره تصوير(

 
   آجار دودي-14تصوير
 24"آجار" رهاي افقي سقف را ازيدرمرحله بعد ت

عمودي بسته و شبكه اي در روي  رهاييس به تيريتوسط و
 ا دره رپهمان نقش ال هاآجار. نديجاد مي نمايسقف ا

را  25"گالي" زي ايسپس دسته ها. سقفهاي صندوقه اي دارند
س بسته كه ظاهري همانند جارو دارد و آنها را در يريبا و

  .)15ر شمارهيتصو( مي دهند ا قراررهاالبالي آج
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  دسته هاي گالي دربين آجارها  قرارگيري- 15تصوير

اد يب زي با ش،اهيياف گين اليدسته هاي انبوه ا  
 موجب ،) درصدبراي گالي و كلوش200 تا100شيب(سقف
 ن شده و علي رغم آنكه جلگه مركزيييپا ت آب باران بهيهدا

 نفوذ آب باران را ،انه استين بارش ساليشتري داراي بگيالن
ن ي تنها ضعف ا.مي اصلي بنا مشاهده نمي نمائيبه اجزا

 چنانكه سقف .است طول عمر كوتاه آن ،مصالح براي سقف
م هاي دوره اي داشته و عمر يماز به تريش نهاي گالي پو

علي الخصوص در جبهه .  سال است4ي آنها در حدود ينها
هر . ، گاه ساليانه استمرمت سقف 26كج بارانهاي رو به 
ي را با قسمتهاي لدسته هاي نو گا بايد ،وارسي  ازساله  پس

  .ده عوض نموديپوس
ق ي عا،يي نهاه متخلخل پوششي الباسقف  نوع نيا

ش انسان ين آسايار خوبي در جهت تاميحرارتي و صوتي بس
 دشواريولي همانطور كه ذكر شد . در بنا استساكن 

الي گري از بناهاي ين نوع بام موجب شده تا كثينگهداري ا
اهي ياف گير نوع پوشش خود را از اليهاي اخپوش در دهه 
ورق هاي  علي رغم عمر طوالني .تغيير دهندزه يبه ورق گالوان

 صداي  وسهولت نگهداري آن، انتقال صدا مخصوصاًگالوانيزه
 انتقال حرارت ناشي از تابش ، مدت بارش هاي طوالنيباد و

 ،در تمام طول تابستان و سرماي زمستان به داخل خانه
طور محسوسي ه بساكنين خانه ش يموجب شده تا رفاه و آسا

  .كاسته شود

  
   فاكن- 16تصوير

 :فاكن

 است كه در اغلب بناهاي اري عنصر معم27"فاكن"
ژه خود به ي با كاربردهاي و جلگه هاي گيالنييسنتي روستا

ز و ييدر جبهه هاي رو به بادهاي پا عنوان فضاهاي خدماتي
مي موجب عدم نفوذ كج باران  و  مي گردداحداثزمستان 

ن براي استقرار احشام ين در سطح زم فاكنيري فضاي ز.شود
  .استمناسب 

پشتي   جانبي و نيمه محصورهاي وانفاكن همان اي
 بوجود مي  دامنه سقف تا پايين ايوانبا امتداد  كهاست
 اين فضاي ذوزنقه اي يا مثلثي شكل .)16شماره تصوير(آيد

 و انجام برخي ، لوازم منزلجهت انبار مواد غذاييدر زمستان 
 و هاي درجه پايين روز مورد استفاده قرار مي گيرد فعاليت

مكاني است براي تبديل برخي محصوالت زراعي در تابستان 
زمان . ويا عرضه به بازار استفاده و باغي و آماده سازي براي

 گاهو سازي  ساختمان  كارافتنيان يساخت فاكن پس از پا
 نحوه اجراي . مي باشدبنا از استفاده  از گذشت چند سالبعد

درجهت ي ي تيرها توسط ويريسكه است  بدين صورتفاكن
 مطابق ساخت سقف اصلي سقف مي بندند و  به تيرسرچوها

 با آجارها و دسته هاي زگال سقفي يكپارچه با امتدادي اصلي
 پس از .)17ر شمارهيتصو( سازند مي تا نزديك سطح زمين

  . مي رسد ساخت خانه شيكيلي به پايان، اين مرحلهاجراي
  

  
  )فاكن( پوشش سقف روي ايوان- 17تصوير               

   گيريهنتيج
  

تكيه برمصالح منطقه اي وامكانات ساخت وساز 
نه تنها  در گيالن كه ناشي از شرايط زيست محيطي است،
بلكه به  ظاهري متفاوت به بناهاي اين ناحيه داده است،

 بنا و الياف گياهي در واسطه استفاده فراوان از چوب و
هاي ساختمان سازي  روش اين مصالح، خصوصيات ويژه

 بررسي .متمايز از ديگر نقاط ايران مي باشددر گيالن 
به   روستايي گيالنيسازسنتي ساختمان  هاي روش

  معماري همساز با "شناخت يكي از گونه هاي منظور 

  
، ما را به تعامل كامل انسان و محيط پيرامون "طبيعت

خود رهنمون مي سازد، كه اين همه حكايت از دانش 
هاي تكنيكي  بشري هوشمند در زماني با محدوديت

 چنانكه عناصر .مي نمايد و حس احترام به طبيعت ساخت
ماني همه در جهت ساخت معماري معماري و اجزاء ساخت

 با شرايط زيست محيطي ويژه ، در اين منطقه خاص،اپوي
 نه تنها امكان بهره هااين نوع خاص از بنا در .آن مي باشد

در موجب تامين آسايش اقليمي مندي از كوران طبيعي 
هاي   بلكه در زمستان نيز اتاقتابستان مي شود، بهار و
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 مانند ، شدهمحصور زمستاني با اليه اي از عناصر نيمه باز
 از ميزان تبادل حرارت فضاي داخلي و محيط باز فاكن

بدين سبب با در نظر گرفتن حجم اتاق . پيراموني مي كاهد
 اجاق فقط استفاده از در بيشتر اوقات ،زمستان نشين

 .خوراك پزي تكافوي تامين گرماي الزم را مي نمايد
 در بدينوسيله مصرف زياد انژي جهت تامين گرماي الزم

كه امروزه دغدغه بيشتر و تعديل رطوبت تابستاني  زمستان
  .ساختمانهاي جديد است، منتفي مي گردد

انه هاي شيكيلي درخ كه مالحظه شدهمانگونه 
جود ندارد وتنها در  نقاط ساختمان وهيچ ستوني در عمدة
 در اين .ها انتقال دهنده نيرو هستند ايوان و تالرها، ستون

گونه از بنا جهت انتقال بارهاي جانبي از عناصري همانند 
 ديافراگم ها انتقال نيرو توسطو  ه استفاده نگرديدها قاب

كميته دائمي بازنگري آئين نامه (مي پذيردبراحتي انجام 
  چنانكه).50،ص 1378،ابر زلزلهها در بر طراحي ساختمان
ديافراگم بر اليه  همانند چندين  نيزهارتيرهاي افقي ديوا

  در اين نوع بنا گونه اي خاص از .ي هم عمل مي نمايندرو
پي معرفي مي گردد كه روي زمين و بدون درگيري 

اين نوع پي اتصال  .شود مستقيم با خاك احداث مي
 قابليت انعطاف بنا ،يدار نداشته و فقط اتصاالت مفصلگير

صدمات ناشي از نيروهاي جانبي افزايش را در خنثي كردن 
 خارج از  متر و13در حدود   بنا تمام شده ارتفاع.مي دهد

اما هاي سازه اي ساده است  وابط تعيين شده در سيستمض
زلزله هاي شديد نيز نتوانسته ايستايي سازه خانه شيكيلي 

هتر سازه هاي سنتي عالوه  با شناخت ب.را زير سوال ببرد
 گشودن افقبر استفاده از علم و دانش و تجربه پيشينيان، 

 و طراحي جزييات ساختمان سازييك نو از تكنهايي 
 دسته بندي زير نتايجي است كه . ميسر مي گردداجرايي،

  :از بررسي فوق استحصال مي گردد

بناهاي مسكوني جديد نيز همانند بناهاي  -1
از  در جهت كاهش رطوبت در تابستان مي توانندبومي 

فضاهاي نيمه محصوري استفاده نمايند كه امكان حركت 
علي  ،راحت باد در اليه هاي سطحي و ارتفاعي بنا

الخصوص در جبهه هاي فشار و مكش بادهاي محلي، 
ايوان و منظور استفاده از بهارخواب، بدين . ميسر باشد

ي با يها جممناسب بوده و از ساخت حهاي باز  بالكن
چنانكه مي توان درجه . جداره هاي صلب پرهيز گردد

محصوريت اين عناصر معماري را با استفاده از جداكننده 
هاي سبك افزايش داده و از تبادل حرارت كمتري در 

  .زمستان برخوردار بود
توان سازهاي طرح نمود كه در آن پي ها  مي -2

 قرار گيرد تا داراي تكيه گاه مفصلي بوده و در سطح زمين
 منطقه  رسيهاي خاكتاثير منفي سستي بدين ترتيب از 
با اين ايده . هاي زيرزميني دوري جست و تراز باالي آب

 كششي و يفقط تحكيم بستر صورت پذيرفته و اجزا
  .دنفشاري پي عريان مي باش

هاي افقي در بناهاي  استفاده از ديافراگم -3
 جلگه مركزي مسكوني همانند آنچه در معماري بومي

توان حركات  مي. كار رفته بسيار سودمند استه گيالن ب
افقي بنا را در هنگام وارد آمدن نيروهاي جانبي توسط 

  . نمودمنتقل ديافراگم 
  گونه هاي مـساكن روسـتايي گـيالن        بررسي -4

 استفاده از جنبه هاي    راي ب همانند بررسي بناهاي شيكيلي،   
راهكارهاي اقليمـي و    مثبت معماري بومي و سود جويي از        

ي تـر بـراي بهينـه سـاز        ه اي آنها پاسخ هايي مناسـب      ساز
ــه   ــن منطق ــروزي اي ــساكن ام ــتاختياردر م .خواهدگذاش

  
  
  
  
  

  سپاسگزاري
  

اله خاکپور استفاده شده است که بدين وسيله از ايشان قدردانی می  در تدوين اين نوشتار از راهنمايی جناب آقای نعمت
  .گردد
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  ساخت خانه هاي شيكيلي در گيالن                                                                                                   

 

  : هاپي نوشت

  )Shekili( شيكيلي يا شكيلي1
   بستر محكم شده زير پي شكيلي،)Pake( پاكه2
  مي باشد"ازگيل" سانتيمتر و دسته آن از چوب درخت25به قطر تقريبي"سمد" پتكي كه سر آن از چوب درخت3
4) Fall (شلتوك يا پوسته برنج 
  پوست درختاي، تنه بدون   تير استوانه5
6 Ritt)143،ص1370،برومبرژه( 
7 Zi 
8 Ktall 
9 Fueke 

10 Banedar 
11 Kamarkesh 
  .، كه نوعي از نارون است)Samad( همان درخت سمد،)Le(له 12
13 Zagmeh  
  . سانتيمتر استفاده مي شود4الي3 دراين مالت به جاي كاه از ساقه هاي بريده شده برنج به طول 14
15 Zegal316،ص1366پاينده،( توفال( 
16 Darzج درو شده است و عبارتست واحد خوشه هاي برن  

  .  ازمقدار برنجي كه ساقه هاي آن در مشت جا شود
  .مالت كلوش گل همانند كاهگل است كه به جاي كاه از ساقه برنج استفاده مي شود است و  كولوش همان ساقه برنج17
  )43،ص1365بازن و برمبرژه،( داس دندانه دار18
   فل گل 19
  .از ساقه هاي برنج بافته مي شود وريس يا ويريس طنابي است كه 20
21 Sarchoo 
  . كه در مردابها مي رويدتوخالي هاي ساقه گياهي با 22
23 Ajardevedi  
  سرشاخه هاي درختان 24
  سل ها مي رويدبه اصطالح محلي،  يا ليق گياهي است كه در مرداب ها يا ، ليلي گا25
  .درجه به بنا اصابت مي كند و در مدت طوالني موجب آسيب جدي ديوارها مي شود 45 اي نزديك به بارانهاي ماليم و مداوم همراه با باد كه با زاويه 26
27  Facon  

  

  :فهرست منابع

  ، تهرانفرشچيان، توس. ، م"گيالن و آذربايجان شرقي"،)1365(، با اضغر عسكري خانقاه، اصغر كريميكريستين برمبرژهوازن، مارسل ب
، تحقيقـات فرهنگـي   موسسه مطالعات و  ،عالالدين گوشه گير  ،  "معماري در جامعه روستايي گيالن     سكن و م" )1370(،كريستيان،  برومبرژه

  .تهران
  . تهران، اميركبير،"فرهنگ گيل و ديلم" )1366(پاينده لنگرودي، محمود،

  .72 الي63،ص22شماره، 1384تابستان نشريه هنرهاي زيبا ، "مسكن بومي در جوامع روستايي گيالن"،)1384(خاكپور، مژگان
  .، تهرانافشار،  "اجراي ساختمان با مصالح سنتي"، )1368(زمرشيدي، حسين، 

، مركز تحقيقات  "آئين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله "،)1378(كميته دائمي بازنگري آئين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله،      
  .، تهرانساختمان و مسكن
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