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  چكیده
ز معماری خواهیم بود که تقلیدی نه از روی مفاهیم معماری مدرن با نگاهی عمیق به معماری عصر حاضر ایران، شاهد نوعی ا 

. معماری که با هیچ یک از اصول و شرایط اقلیمی ایران سازگار نیست ؛که از روی کالبد و فرم ظاهری آن، شکل گرفته استبلغرب 

خواهیم یافت که عالوه برهماهنگی با اصول هایی را ای از ویژگیی معماری ایران نگاهی بیاندازیم، مجموعهکه اگر به گذشتهدرحالی

جایی که انسان باشد. از سویی دیگر از آنی بهینه از شرایط اقلیمی و محیطی میفرهنگی مردم ایران، آموزگاری در راستای استفاده

ماری در طی سالیان متوالی و های ثابت معتوان از او انتظار داشت که پذیرای الگوطلب و خواهان تغییر و تحول است، نمیموجودی برتری

گیری معماری غیربومی در ایران شده طلبی وی و همگام شدن با شرایط روز دنیا یکی از عوامل مهم شکلدراز باشد و در واقع همین تنوع

های گیری از ویژگیباشد که با بافت و بستر خود انطباق دارد. بهرههای خاص خود را دارا میاست. معماری شهرهای کویر ساختار و ویژگی

تواند در راستای هدفمند کردن طراحی و تطابق با محیط معماری بومی و سنتی مناطق کویر که از مفاهیم پایداری برخوردار است، می

و استخراج  های پایداری معماری سنتی اقلیم گرم و خشکی جنبهزندگی با افراد سودمند باشد. بنابراین این پژوهش به دنبال مطالعه

 باشد.محیط مسکونی مطلوب، میبافت شهری و در راستای طراحی  الگوهای بومی کارآمد
 

 بافت شهری ،الگوهای بومی، معماری بومی و سنتی مناطق کویری معماری پایدار، اقلیم کویری، کلیدی: های واژه

 

  مقدمه -۱
به منابع محیطی آغاز گردید و این بحث از  میالدی با آغاز  بحران انرژی در جهان، عصر پایداری و توجه ٧٠در دهه ی 

در دستور  ۱٩۸٧توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه در سال  "ی مشترک ماآینده"طریق گزارش برونتلند تحت عنوان 

درصد از  ٥٠ ی مهمی را بر عهده دارد. زیرا کار قرار گرفت. امروزه معماری به عنوان یک سامانه بزرگ و تاثیرگذار وظیفه

شود. از این رو بحث معماری پایدار مطرح گردید، طراحی رسد و یا تلف میرف انرژی جهان در این حوزه به مصرف میمص

رود، این شمار میالعملی منطقی در برابر مسایل و مشکالت عصر صنعت بهپایدار یکی از جریانات مهم معاصر است که عکس

اصول و قواعد خاصی است که بدنبال دستیابی به آسایش محیطی با صرف  نوع از طراحی مانند سایر مقوالت معماری دارای

مفهوم آسایش هستند. معماری پایدار در بطن  و سالمت، زیرمجموعه یباشد. مفاهیمی همچون امنیت، ایمنحداقل انرژی، می

معماری و بافت شهر کویری کند. بررسی خود دارای مفاهیم عمیقی است که ارتباط بین انسان، طبیعت و معماری را حفظ می

های های تاریخی و سنتی شهر مزبور به میزان قابل توجهی منطبق بر یافتههای کالبدی بخشدهد که ویژگییزد نشان می

و خطاهای مکرر تاریخی بوده که در طی جریان طراحی  باشد که این تطابق محصول فرآیندی طوالنی از آزمونعلمی جدید می

]۱[وقوع پیوسته است.های شهری بهافتو ساخت بناها و ب
 

پایداری نگرشی است که از تغییر نگاه انسان به جهان در راستای هماهنگی و تطابق با محیط زیست، متولد شده است، 

ی بقا، ثبات و پایداری عناصری است که باید در جریان تغییرات ثابت باقی بمانند و بقای نسل کنندهاین الگوی توسعه، تضمین

های مسکونی آن توان به ساختارهای معماری سنتی ایران اشاره کرد که محیطینده را هم تامین کنند، از جمله این الگوها میآ
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یابیم خشک، درمیودر بررسی ترکیب معماری و بافت شهرها و روستاهای نواحی گرم] ٢[بر عوامل اقلیمی منطقه، منطبق است.

]٣[.ای داشته استبافت شهرها و ترکیب معماری این مناطق نقش عمدههوا در شکل دادن به وکه عامل آب
که اما از زمانی 

ی قاجار آغاز گردید، بسیاری از الگوهای معماری بومی کمرنگ شدند و به تاثیرگذاری معماری غربی بر معماری سنتی در دوره

 میزان زیادی از بین رفتند. 

مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.  وآوری گردید های هوایی جمعای ، عکساطالعات مورد نظر ازطریق منابع کتابخانه

ایجاد آسایش  منظورپایدار بهی الگوهایی از معماری ی ساختار معماری بافت شهر کویری یزد، در پی ارائهاین تحقیق با مطالعه

 در صاویر به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم واست. ت شدهروش تحقیق توصیفی استفاده از باشد. در این پژوهش، محیطی افراد می

 های گرافیکی تبدیل شدند. فتوشاپ به مدل افزارنرم
 

 

 های  اقلیمی مناطق کویری  بررسی ویژگی -٢

طق مختلف دهد که ارتفاع آن در منابخش مرکزی ایران را کویری پهناور با مساحت هزاران کیلومترمربع تشکیل می

ترین نقاط جهان و در فصل تابستان از گرم نواحیترین باشد. کویر مزبور از خشکسطح دریا می از متر ۱٥٠٠الی  ٥٠٠بین 

گردد. با این وجود در طول تاریخ تعداد قابل توجهی از شهرهای بزرگ و پراهمیت ایران مانند سطح سیاره زمین محسوب می

شکوفا شدند. مناطق کویری ایران از شمال توسط رشته یزد، سیلک، کرمان، کاشان و ... در حاشیه این کویر شکل گرفته و 

شوند، ها مانع ورود بادهای باران آور به این مناطق می. این رشته کوهاندهای البرز و از شرق توسط کوه زاگرس محصور شدهکوه

باشد. برای عیت کم میزار و تراکم جمبنابراین میزان بارندگی در این مناطق بسیار کم، پوشش گیاهی آن فقیر، زمین شوره

 ٤٠توان گفت تابش آفتاب سوزان و گرمای شدید در روز )حداکثر درجه حرارت تابستان در حدود مثال درمورد شهر یزد می

درجه  ٢٠روز )نوسان حرارتی روزانه در شهر یزد در فصل تابستان به وگراد( و اختالف درجه حرارت زیاد بین شبدرجه سانتی

-درجه سانتی٥٩های بسیار گرم )نوسان حرارتی ساالنه در شهر یزد در حدود های سرد و تابستانسد(، زمستانرگراد میسانتی

-های این مناطق میآبی از دیگر ویژگی( و کممتر استمیلی ٦٠گراد است(، بارندگی اندک )میزان بارش ساالنه در شهر یزد 

های هوای ابر است و معموال بعد از ظهرها در اثر گرم شدن و حرکت الیهآسمان این مناطق در بیشتر مواقع سال بدون ] ٤[باشد

 ]٥[.آید، مه و طوفان و گرد و غبار پدید مینزدیک به زمین

و دهدبهوا سریعا حرارت خود را از دست  شود ، باعث می، رطوبت کم هوا و ظرفیت حرارتی بسیار اندک آنطول شبدر 

د و چون هوا عاری از رطوبت است، در اغلب موارد آسمان این نواحی در تابستان صاف و آسمان مانند یک جسم سرد عمل کن

 ]٢[گیرد.تابش حرارتی از سطح زمین به سطح سردتر یعنی آسمان صورت می

 

 ها در مناطق کویریساختمانمعماری های بارز  بافت شهری و ویژگی -٣
 بافت متراکم -۱-٣

گیری شهرهای مناطق بنابراین شکل ] ٣[.شودمی خشک از نیازهای زیستی ناشی نظم فضایی بافت شهری نواحی گرم و

ن به شهر و ( عالوه بر ضرورت امر دفاع دربرابر حمله مهاجما۱باشد، )شکلهم پیوسته میکویری عمدتا به صورت فشرده و به

شهر و همچنین روستاهای این اقتصادی داخل شهر، که سهم بسیاری در شکل پیچیده و بسته -همچنین روابط اجتماعی

ای را در ترکیب فشرده و بسته نواحی دارد، کم کردن تماس با گرما، آفتاب تند تابستان، بخصوص تهیه سایه، نقش عمده

جویی اند کمتر باشند، صرفهزیرا هرچه تعداد سطوحی که در معرض تابش خورشید قرار گرفته ] ٣[،ها دارا بوده استمجموعه

های مسکونی آن از چهار جانب به گردد به طوری که حتی برخی از واحدصورت گرفته و آسایش اقلیمی تامین میانرژی بیشتر 

توان نسبت یا حاصل تقسیمِ سطح در معرض تابش آفتاب به باشند. شاخصه واضح فشردگی را میهای دیگر متصل میواحد
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ها از نظر اقلیمی یک مزیت در پیچ بودن کوچهدرشد که پیچ باید متذکر ] ٤[.سطح پوشیده شده )سطح زیربنا( تعریف نمود

توانند به سرعت جریان شود، زیرا در مسیرهای عریض و مستقیم، بادهای کویری میخشک و کویری محسوب میومناطق گرم

، زیرا د نداردداشته باشند و باعث اختالل در زندگی روزمره شوند. اصوال هیچ فضای شهری غیر محصور در این مناطق وجو

 .شرایط نامساعد اقلیمی ممکن نیست محصور در مقابلمحافظت از فضای غیر

 

 
 )منبع: نگارندگان(موجود در منطقه و توده وفضای  ، بررسی بافت متراکم ی مسجد کبیر یزدی منطقه: محدوده۱شكل 

 

 گیری بنا جهت-٢-٣

نشین توجیه منطقی نشین و زمستان، به علت این که فضای تابستاناندهای قدیمی که در بافت کویری بنا شدهتمامی خانه

شدند تا از آفتاب زمستان که ها معموال در وجه شمالی حیاط ساخته مینشینخود را بیابند، در جهت قبله قرار دارند. زمستان

دری و دری، پنجمحور اصلی از جمله سهتابیدند، استفاده کنند و دارای فضاهایی بر روی ها میای مایل به درون اتاقبا زاویه

ها نشینشدند. تابستانهای بزرگ ساخته میهای آن از ارسیباشند. برای ورود بیشتر نور خورشید اغلب پنجرهدریده، میشکم

موال اند تا در تابستان از تابش مستقیم آفتاب در امان بماند و روی محور اصلی آن معدر وجه جنوبی ساختمان قرار گرفته

 دادند. ها را تشکیل میترین فضای زندگی آنگیرد و به جز مواقع بسیار سرد سال مهمفضای نیمه باز یا تاالر قرار می

 گرایی درون-٣-٣

-های بهدهد. در واقع حیاط مرکزی موجب  تنفس این خانههای کویری را حیاط مرکزی شکل میترین فضای خانهاصلی

کف حیاط در طول روز در سایه قرار  ]٦[آورد.خنک و مطلوب را برای هر واحد مسکونی فراهم میشود و هوای هم فشرده می

کند و در نتیجه باشد و با از دست دادن گرمای دریافتی در طول روز، حرارت بیشتری را دفع میدارد و در طول شب باز می

حیاط نقش اساسی در  ]٧[ موجود در ساختمان است. ترین محیطهای کویری خنکتر خواهد شد. این فضا در خانهحیاط خنک

های یک حیاطه شود و ساخت خانهها به اندرونی و بیرونی تقسیم میدهی به فضاهای ابنیه کویری را داشته است. حیاطسامان

ده است که تر بومعموال سطح حیاط از کوچه پایین (٢)شکل ]٦[.و دو حیاطه )اندرونی و بیرونی( در یزد متداول بوده است

ی داخل حیاط شوند. های هم سطح کوچه جاری بوده به طور طبیعی وارد باغچههای سطحی که در جویشده آبموجب می

یابد و نوسان درجه زمین تبادل حرارت بین داخل و خارج بنا کاهش می در مجموع با قرار دادن بخشی از ساختمان در زیر

 شود.حرارت کمتر می

اجتماعی و نیز اقلیمی است و نباید آن را تنها ناشی -های مناطق کویری معلول عوامل فرهنگیخانه خصوصیت درونگرایی

هوایی و اقلیمی مناطق گرم و خشک بدانیم چون در بعضی شهرها نیز که از اعتدال حرارتی برخوردارند نیز این واز عامل آب

 ] ٣[.شودترکیب درونگرا دیده می
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 (.باشدهای دو حیاطه می: پالن خانه مهربان گودرز، یزد )این بنا از جمله خانه٢شكل

 

 کمربند سبز  -٤-٣

های شهرهای افزایش رطوبت هوا و تعدیل دمای فضای داخلی بنا از دالیل عمده وجود آب و درخت در حیاط اغلب خانه

رکت شن و ماسه از سمت کویر به طرف نواحی کویری است. در این مناطق درختکاری بمنظور جلوگیری از حی حاشیه

 ]٢[تر است.شود که به کویر نزدیکای از شهر انجام میمسکونی، در محدوده

اند و بازتاب گرمای خورشید را به حداقل خشک را احاطه کردهوهای فشرده مناطق گرم، بافتمزارع کشاورزی و باغات میوه

-ی مرکزی را در مقابل بادهای کویری، گرد و غبار و خشکی هوای کویر محافظت میرسانند. این بافت سبز، بافت فشردهمی

 ی شهر تاثیر بسزایی دارند. نماید و در تهویه

 

 سطوح سبز -٥-٣

کاشت درختانی که به آب کمی نیاز دارند عالوه بر تامین سایه و زیبایی، با جذب پرتوهای خورشید مانع انعکاس مجدد  

-باشند و میشوند. درختان در کاهش انتقال صوت و تصفیه هوا موثر میانع از افزایش ناخواسته گرما میها و در نتیجه مآن

 ( ٣توانند تاثیر بسیار مطلوبی در تعدیل نوسان حرارت و فراهم نمودن شرایط مناسب زیستی در کل منطقه داشته باشد. )شکل

ایجاد آرامش بصری از طریق تعدیل میزان نور دریافتی توسط چشم تواند موجب عالوه بر موارد مذکور، رنگ سبز گیاهان می

 شود.

های گیاهی ها، بهترین پوششهای خاصی از چمنها، هرگونه گیاه بادوام و نیز گونهها و گلدرختان همیشه بهار، انواع بوته

 ]٧[وخشک هستند.برای استفاده در مناطق گرم
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 زداستان ی : درخت سرو، شهرابرکوه،٣شكل 

 

  نظم طبیعی-٦-٣

ها ایجاد شده است. با وجود این که قنات ها با نظمی طبیعی و کامال منطبق بر شیب و جهت آبی راهگیری شبکهشکل

پیچ  ،های نامنظمبندیاند و این قطعهها با نظمی کامال هندسی ساخته شدهبندی زمین کامال نامنظم است اما ساختمانقطعه

-شود، در برخی قسمتهای مزاحم میکنند که این امر مانع ورود بادها ایجاد میمعابر غیرمستقیم را در گذرهای فراوان و خمو

ی کنند و نحوهترین سایه را ایجاد میباشند. این گذرها به دلیل عمق زیاد، بیشها این گذرها به شکل سرپوشیده )ساباط( می

 (٤شکل). توالی مناسب در طی حرکت خود در فضای سایه قرار بگیرد ها به شکلی است که عابر در یکاستقرار ساباط

 

 
 ساباط: ٤شكل

گذرها، بخاطر باریک بودن و بلند بودن دیوارهای دو طرف در بعد از ظهرهای گرم تابستان پر از سایه است، این خصوصیت 

انظار از ها را ها، عالوه بر اینکه خانهبلند بام هایپناهجان (٥شکلتوان دید. )وخشک ایران میرا بیشتر در شهرهای اقلیم گرم

ها اندازد و کوچه ها و حیاطها سایه میها و کوچهدارد و مانع مناسبی است در مقابل باد نامطلوب، روی بامعمومی محفوظ می

] ٣[کند.را گودتر می
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 ]۸[(عمیق چپ گذر باریک راست ،گذر) ناسبات و عمقبررسی انواع گذرها از لحاظ ت : ٥ شكل

 

 های طبیعی استفاده از سیستم-٧-٣

نماید استفاده از هایی که مناطق کویری را به الگویی مناسب در جهت نیل به پایداری معرفی میترین شیوهیکی از متداول

ا که وسایل برقی باشد، این تاسیسات خدماتی رهای بادی و آبی میها، آسیابها، یخچالها، آب انبارتاسیساتی همچون بادگیر

 ] ٤[کردند.تر فراهم میهایی کم هزینهنمایند به روشنظیر  کولر آبی، آبسرد کن و ... با صرف انرژی تامین می

همراه انبارها از ابنیه مهم شهری برای تداوم زندگی در این مناطق بوده و بنای آن بهوخشک آبدر شهرهای گرم 

ها مصادیق استفاده از بادگیر] ٢[کرده است.فواصل دور در سیمای شهر خودنمایی میبادگیرهای بلند و گنبدهای حجیم از 

شوند که هوا را درون ساختمان به جریان فرنگی و زیرزمین مربوط میخانه، کالهباشند که به تاالر، حوضهای پاک میانرژی

-...کمبود رطوبت زمین را جبران می داره زمین وزا، همچون حوض، باغچه، جاندازند و با در تماس بودن با عناصر رطوبتمی

. شهر یزد به شهر کنندمیهدایت ها اتاق سمت کشد و بههای مطبوع باالی سطح شهر را به درون خود مید و در واقع بادننمای

ضی از بادگیرها ترین تعداد بادگیر است. بعبادگیرها معروف است و به تحقیق نسبت به سایر شهرهای مرکزی ایران دارای بیش

 (٦)شکل.سازندداخل بنا را خنک می و برخی دیگر از طریق تبخیر جایی هوافقط از طریق جابه

 

 
 : بادگیرهای جهارطرفه شهر یزد6شكل

 

های شهر یا روستا بوده )مانند یخچال شهر ارتفاع بلند یخچال که در بعضی مناطق بلندترین و یا یکی از بهترین ساختمان 

ستان یزد( به این دلیل بوده که در طی روزهای گرم تابستان، خصوصا در حاشیه کویر مرکزی، که تابش آفتاب درون میبد در ا

 ] ٢[تر باشد.تر خنککند، گرما در ارتفاع باالتری قرار گیرد و سطوح پایینیخچال را گرم می

ی از طریق قرار دادن بازشوها در ارتفاع های کنترل دمای فضاهای داخلی در این مناطق ایجاد اثر دودکشیکی از روش

 ]٧[.کندکار با ایجاد اختالف فشار و مکش هوا به تسریع جریان باد کمک میاست، این
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 تجهیزات و مصالح مناسب -۸-٣

استفاده از مصالحی که دارای ظرفیت حرارتی مناسبی هستند موجب خنکی هوای اتاق در تابستان و حفظ گرمای آن در  

های منحنی شکل خشتی، گرما را در خود ذخیره و به تدریج شود. استفاده از دیوارهای خشتی ضخیم و سقفزمستان می

   ] ٣[دهند. کنند و نوسان درجه حرارت را در طی شبانه روز کاهش میکنند، در واقع این مصالح مانند خازنی عمل میهدایت می

تری تولید ترین حالت تابش خود را داشته باشد، در نتیجه گرمای کمیشوند خورشید تنها در یک نقطه عمودمنحنی باعث می

تری داشته باشند و حجم زیادی از هوای گرم را درون خود جای ها ارتفاع بلندشود که اتاقشود و انحنای سقف موجب میمی

آورد بهره گرفته شده است، مصالح بوم ها شوند. عالوه بر این در ساخت این بناها ازدهند و مانع گرم و سرد شدن سریع اتاقمی

گیری از آن چه در فضای شود، معمار با بهرهی اصلی محسوب میمایهوخشک، خاک ساختاز آنجائیکه که در مناطق گرم

آید. آن چه در وجود میای بهدهد، بنابراین بین محیط مصنوع و محیط طبیعی رابطه، فضا را شکل میپیرامون بنا وجود دارد

 ]٩[ معروف است معلول این پیوند است. "بوم آورد"عماری ایرانی به م

-کنی محل ساختمان بدست مینوع مصالح مصرفی در بنا عمدتا خشت و آجر است که عموما از خاک ناشی از گودبرداری و پی

مر ساختمان سازی بکار های کشاورزی بوده، در اخود محصول جانبی فعالیت که نظیر کاهیب با مصالح دیگری آمده و در ترک

 ] ٢[.داردرنگ روشن کاهگل  به نوبه خود گرمای تابشی را باز می ] ٤[رفته است،می

بافت مسکونی، بافت ویژه )فرهنگی، تجاری(، بازار و بناهای اطراف، ارگ شهر یزد و هرآن چه در اطراف آن ساخته شده است از 

معمار به چیز دیگری خارج  گلی در یزد بر اساس الگوهای اقلیمی بوده است،از آنجائیکه کاربرد مصالح  گل و مشتقات آن است.

گیرد، زیرا به جز خشت و گل هیچ مصالح دیگری مقاومت بتواند از مصالح دیگری یاری تواند بیاندیشد و نمیاز این مقوله نمی

ها توان اتاقفصول سرد نیز با اندکی حرارت می ی سوزان آفتاب ندارد و درتیر و مرداد و اشعه هایماه الزم را در مقابل گرمای

شود. ها و تیر افقی در داخل سقف استفاده میدر این مناطق از چوب جهت در و پنجره و گاهی ستون ایوان ] ٠٠[را گرم کرد.

ا کمتر بکار رفته هوای یزد در ساخت بناهوو به علت عدم تطابق با آب] ٢[رودچینی به کار میسنگ نیز عمدتا برای پی و کرسی

 است.

 

 گیری نتیجه -٤
یابی به در راستای دستخشک ودهد که معماری مناطق گرممطالعه و بررسی معماری بومی و سنتی کویر نشان می

که در بافت  بهره گرفته است، الگوهای بومی ی، اقلیمی، محیطی موجود در منطقهاز شرایط جغرافیایالگوهای معماری پایدار 

باشد و از حداکثر های معماری پایدار منطبق میکامال بر معیارها و مولفههای خردتر آن قابل مشاهده هستند، یاسشهری و مق

 ند.گیرشرایط محیطی برای تامین آسایش افراد بهره می

ناها های معماری بومی و سنتی مناطق کویری که از مفاهیم پایدار برخوردار هستند، در طراحی و ساخت بامروزه ویژگی

مانند شهر  توان مشاهده کرد که معماری و ساختار شهرهای کویریمی ی این امرگیرند، درنتیجهکمتر مورد استفاده قرار می

بینیم ساختاری ناپایدار ، و آنچه که اکنون در سطح شهر میآل خود دور شده استبه میزان قابل توجهی از شرایط ایده یزد

 باشد.هیم و بنیادهای معماری پایدار و فاصله گرفتن از الگوهای معماری بومی میکار نبستن مفااست که حاصل به

های از جمله توجه به جهت قرارگیری مناسب بناها، استفاده از سیستمط موجود، باید راهکارهایی منظور بهبود شرایبه

که وناگون برای ایجاد تهویه طبیعی و ...منظور باال بردن رطوبت و کاهش دمای فضای داخلی، تعبیه بادگیرهای گغیرفعال به

ها، کالبد های کاربردی آنگیرند را شناسایی کرد تا با تقویت جنبهدیگر مورد استفاده طراحان شهری و معماران قرار نمی

 وخشک را سامان بخشید.ناپایدار شهرهای مناطق گرم 

های حاشیه کویر، تضمینی برای ارتقا و بهبود کیفیت های معماری پایدار در شهرسازی ارزشگیری مجدد و باززندهبهره

 ها خواهد بود.محیط زندگی افراد و تامین آسایش آن
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