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  چكیده

 
معماری بومی يا سرزمينی, می تواند به هر نوع معماری که به يك مكان خاص تعلق داشته باشد, گفته شود. اين می تواند 

معماری بومی که  .شهری تا ساختمان های بزرگ و حتی بناهای يادمانی را دربرگيرد –ستايی معماری ساختمان های ساده رو

به دور از تخصص ها تحقق ميابد, جوابگويی به نيازهای يك جامعه را در ارتباط با عوامل طبيعی و خواسته های معنوی انسان 

می شود و از زندگی روزمره آنان الهام می گيرد و به دور از ها عهده دار است, زيرا با مشارکت آنان, در تدبير و در اجرا زاده 

خاص,  "مدل"خودنمايی و برون آرايی, استقرار ميابد. از اين رو, معماری بومی, بدون دارا بودن سبك و به دور از فرم و 

سرزمين های  خصيصه بديهه ساز بودن را حفظ کرده است. به همين لحاظ , مصنوعات و معماری بومی را در مواجهه با

انقالب صنعتی و پيشرفت تكنولوژی همراه با خود بحران تغيير آب و  ناشناخته, در پيوندی مرموز, مانوس و قابل فهم درميابيم

هوا و اقليم را به جهان عرضه کرد که امروزه دامان اقصی نقاط جهان را گرفته و موجب ايجاد عكس العملهايی نيز در اين زمينه 

در اين نوشتار سعی بر آن سعه پايدار شده است که در معماری تحت عنوان معماری پايدار عنوان شده است .از جمله بحث تو

فرآورده ی با ارزش در اين  در اقليم گرم و خشك و پايدار بومیبراساس بازخوانی معماری  معماری و اقليمبررسی  است تا با

اين منطقه از ايران ارائه شود.روش  معماری ، نتايجی در جهت بهبود و احياء کالبد و کارکردمعماری ايران و شناخت عوامل آن 

ه ها و تصاوير ( به همراه برداشت ميدانی می تحقيق در اين پژوهش نوعی روش اسنادی ) تحليل اسناد بر اساس متون، نقش

 باشد.
 

 ، معماری حاشيه کوير  معماری بومی، معماری و اقليم  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

تاريخی خاص خود دچار دگرگونی شود ، شكل جديد پديده از انسجام ، همبستگی ، هرگاه پديده ای در اثر تحول 

قطع اين فرا گشت در نقطه ای  .انتظام و اعتبار برخوردار می گردد و نظم جديد از دل سازمان کهن جوانه خواهد زد

فاده بی توجه به پيامد رجوع غير انديشمندانه و است)و مداخله در کنشهای درونی به منظور دستيابی به شكل جديد 

آن نسبت به محصوالت وروشهای وارداتی غربی که عمدتاً از نما و ظاهر آراسته و فريبنده ای برخوردارند که عمدتاً 

اگر چه ممكن است چهره ای تازه و معنايی ديگر  (بدليل ديكته کردن نوعی آسايش ورفاه در مورد نوع بشر می باشد

 .بی گمان اين همان نيست که می بايست از دل تحول تاريخی به دست می آمد  را برای پديده سبب شود ، ولی

در هر دو رويكرد سنتی )تقابل و تعارض بين اصول رايج مورد استفاده در عرصه معماری معاصر ايران و اصول پايدار 

ان آن يا سازندگان در طی قرنهای متمادی خانه ها را ساکن .نتيجه قطعی اين فراشد تاريخی است  (و اکولوژيكال

اين افراد با استفاده از منابع موجود،فنون و سنتهای باستانی و ابزار ساده برای رفع نيازهايشان .محلی می ساختند

 [1] .تالش می کردند

 وبحث ها ها فته ای

الی انسانی با ترکيب مناسب خود با علم هندسه، معماری همواره به عنوان بستر فرهنگ جهانی مطرح بوده است، اين هنر وا

رياضيات، نجوم و... از ديرباز خالق آثار زيبا و ماندگاری در اقصی نقاط گيتی شده است. نمی توان به معماری به عنوان علمی 

همواره در طول  جدا از مقوله های فرهنگ، جامعه شناسی، سياست، اقتصاد، روانشناسی و... نگريست؛ زيرا اين هنر متعالی که

تاريخ، به يد توانای معماران برجسته و فرهيخته، دست به دست و سينه به سينه به ما رسيده است زيباترين تجلی و انعكاس 

همگرايی و همسويی اصول معماری گذشته ايران با اصول طراحی پايدار اتفاقی  فرهنگ و سنت در هر دوره تاريخی بوده است .

تدوام و استمرار مفاهيم و انديشه های عالی معماری گذشته ،گويای وجود چنين تفكراتی در و تصادفی نيست ، بلكه پايداری ، 

گذشته معماری ايران است ، البته در اين بين روح زمانه و مقتضيات زمانی به عنوان اصل غير قابل انكار پذيرفتنی است و بايد 

اين سطح  نكته قابل توجه اينجاست که در زمانی که بحران های زيست محيطی و انرژی در.در مالحظات ما گنجانده شود

فعلی نبوده، کمابيش اصول پايداری با عناوين و شكل و سياق همساز با دوره خود در قالب اصول پايدار معماری شكل گرفته و 

متاسفانه در دوره معاصر با توجه به بروز  .امروزه با بررسی شواهد و مصاديق موجود می توان با اين ويژگيها بيشتر آشنا شد

در کنار بحران های زيست محيطی و انرژی ، اصول فوق الذکر با رويكرد سنتی ديگر پاسخگو نبوده  مشكالت فرهنگی و هويتی

و نياز جدی به انطباق و همسويی آن اصول با مصاديق و نيازهای امروزی بر اساس تكنولوژی روز اجتناب ناپذير بوده و روز به 

با گرفتن رنگ و بوی امروزی و تكنيكال تبديل به اصول طراحی  روز حياتی تر جلوه می نمايد و ميبايست اصول پايدار گذشته

معماری بومی با مردم همزاد وبا محيط همساز است. اين معماری بيش از آنكه در .پايدار منطبق بر مسائل اکولوژيكال گردد

به  معماری خود جوشخور تحسين باشد شايسته دوست داشتن است اولين باری که نامی بر اين پديده معماری نهاده شد 

ضمن اين فرضيه است که اين معماری مت ( minore)  خرد( بود.واژه معماری giuseppe paganoابداع جوزپه پاگانو)

 [2] (قرار داشته باشد. maggioreمادون معماری کالن ) 

حدود نيم قرن است که معماری بومی به عنوان بخشی از مباحث نظری و جزئی از تحقيقات تجربی معماری مطرح است. از اين 

ته, معماری سنتی, معماری مردمی , معماری عاميانه و يا حتی به موضوع ابتدا تحت نام های گوناگونی همچون معماری ناشناخ

عنوان معماری بدون معمار نام برده می شد. اين معماری با آنكه در طول تاريخ دست خوش پديده های گوناگون بوده است, 

سرزمين به شمار می رود, شناسنامه معتبری از مردم يك  , توانسته هويت ويژه خود را حفظ کند. از آنجا که بوم گرايی

 ,نمايانگر آداب ورسوم , روحيه و احساسات, انديشه و عقيده, ذوق و سليقه و هنر آنان است. در شكل گيری معماری بومی
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برخی روابط اجتماعی و اقتصادی در محيط طبيعی و نمادهای فرهنگی, ماهرانه انعكاس ميا بد, به نحوی که هم زمان, سادگی 

 .متجلی است و آرايش در آنها

مساکن و ساختمانهايی که در گذشته ساخته می شد به علت رعايت اصول و معيارهای آب و هوايی در برابر عوامل 

طبيعی انسان را از شرايط آب و هوايی سرد و گرم حفظ می کرد. اما نامساعد جوی عملكرد خوبی داشته، به طور 

رشد تكنولوژيكی بشر بعد از انقالب صنعتی و دستيابی به انرژيهای فسيلی موجب شد رعايت معيارهای آب و هوايی 

ی و در ساخت و ساز مسكن و ساختمان به بوته فراموشی سپرده شود. با اين حال محدوديت منابع انرژيهای فسيل

بروز مسايل زيست ـ محيطی از اواسط قرن بيستم موجب گرايش انسان به طبيعت و رعايت معيارهای آب و هوايی 

  [3] در ساختمان شد که ابداع انواع تكنيكهای اقليمی را در پی داشت.

 اقلیم :

( ،اقليم عبارت است از تفسير مجموعه شرايط جوی که توسط w.m.o.182بر اساس فرهنگ هواشناسی اقليمی)

  [4] کيفيت وتكامل وضع هوای منطقه معين مشخص می شود.

 )معماری و اقلیم( تاثیر اقلیم بر معماری :

است. تقريبا تمام هدف از اقليم شناسی کشف و تعيين رفتار طبيعی اتمسفر وبهره برداری از آن جهت منافع انسان 

اقليم تا  فعاليت های بشری برای تداوم چرخه ی زندگی بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير هوا واقليم می باشد

همچون :تابش آفتاب  ـ دمای هوا   ـ رطوبت  آنجا که به آسايش انسان مربوط می شود نتيجه تاثير متقابل عواملی است

  [5]یهوا ـ وزش باد  ـ ميزان بارندگ

اهميت تاثير اقليم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در اين زمينه ايجاب می کند.بويژه در کشور ما که 

 تنوع شرايط اقليمی در آن کامال مشهود است.

  عواملی که بر شرايط اقليمی يك منطقه تاثير ميگذارد :

 زاويه تابش خورشيد 

  بادهای فصلیشدت جريان و جهت 

  وجود آب ،رطوبت و گياه در منطقه 

   عرض جغرافيايی، يعنی دوری يا نزديكی از خط استوا 

  [5]ارتفاع از سطح دريا و ناهمواری های سطح زمين 

 اقلیم گرم و خشک : )ویژگی های اقلیم گرم و خشک(

می شوند، عمدتاً در نواحی مرکزی و شرقی مملكت دشت های فالت که بخش عمده ای از مساحت کشور ما محسوب 

قرار دارند. دو منطقه دشت کوير و کوير لوت، در مرکز ايران واقع شده اند که به طور کلی لم يزرع و يا با بارندگی بسيار 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 4 

ی، نواحی حاشيه کويری و کوهپايه ااندك می باشند. اين دو کوير، قريب يك هفتم مساحت ايران را شامل می شوند.

  [6]دارای آب و هوای معتدل تر با بارندگی بيشتر می باشند؛ ولی به هر تقدير، اقليم اين نواحی نيز گرم و خشك است. 

 خصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشت های فالت به قرار زیر است: 

 تابستان و سرد و خشك در زمستان آب و هوای گرم وخشك در -1

 اندك بارندگی بسيار -2

 رطوبت هوای بسيار کم -3

 پوشش بسيار کم گياهی -4

 ف زياد درجه حرارت بين شب و روزاختال -5

 [7]در نواحی کويری و حاشيه کويری، باد های توام با گرد وغبار -6

ی ، گرم ، مرطوب ، يكی از پايه های شكل گيری معماری ايرانی، اقليم می باشد . که براين اساس معماری مناطق کوير

اقليم نتيجه تاثير متقابل عناصر شهری می باشد . سرد هويت وساختار خود را می يافت و بر کالبد آنها معنا می بخشيد

از همان آغاز هستی نياز انسان به پناهگاه و ماورا  که به صورتهای مختلف زندگی انسان را تحت تاثير قرار داده است .

بود و اين پناهگاه به اشكال ساده و پيچيده در تطابق با اقليم قرار داشت . بنابراين در کشوری کامال محسوس و بديهی 

های متنوعی را تجربه می کند ، سبك های  در نتيجه اقليم مانند ايران که در عرض جغرافيايی کشيده شده است و

عماری مناطق گرم وخشك ايران قابل در اين ميان ويژگی های م"گوناگون  معماری و شهرسازی وجود داشته باشد . 

تامل است . حدود سه چهارم اقليم ايران زمين تحت تاثير شرايط سياره ای ، منطقه ای و محلی در سيطره اقليم گرم و 

خشك است . بارش کم و نامنظم ، نوسان باالی دمای ساالنه و روزانه و وزش بادهای گرم و خشك به ويژه در فصل های 

گيهای عمده اين اقليم می باشد که شرايط زيست را بسيار سخت و دشوار می کند . به اين علت و خشك سال از ويژ

ساير داليل اقليمی ، ساکنان اين پهنه برای آنكه بتوانند به زيستن در چنين شرايطی ادامه دهند ترفندهای اصولی را 

ر گردند ، مثال استفاده از بادگير و سرداب در اين آزموده و به کار بسته اند تا به نوعی با طبيعت سخت و خشن آن سازگا

  [8] "مناطق باعث نوعی آسايش در تابستانهای گرم سوزان مناطق شده است 

  :معماری منطقه گرم و خشک  

 

رو اهميت تاثير نوع اقليم بر طراحی ساختمان، لزوم بررسی و تحقيقات جامعی را در اين زمينه ايجاب کرده است. از اين

های اقليمی، خوداقليمی و هواشناسی به منظور استفاده از انرژی، در طراحی ساختمان مورد توجه قرار گيرند. بايد داده

ها و اطالعات اقليمی حی و محاسبات مربوط به انرژی ساختمان، به کيفيت دادهبازده طرا صحت و دقت ظرفيت طراحی،

بستگی دارد. از ديدگاه اقليم شناسی، خشكی متأثر از دو عنصر است : يكی ميزان بارندگی که متفاوت است و اشكال 

  [9] .ايجاد شده استخاصی دارد و ديگری تبخير و تعرق که به واسطه عناصر وابسته بهم ) حرارت، باد و غيره ( 
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فالت مرکزی ايران اشاره توان به معماری مسكن بسياری از شهرهای در بررسی و مطالعه معماری اين نوع اقليم می

خشكی، کم آبی، «های اقليمی اين منطقه . ويژگیباشندگرا هماهنگ با اين نوع اقليم مینمود که دارای معماری درون

به همراه طوفانهای شنی در برخی از مواقع سال و وزش باد در جهات مختلف و همچنين « گرمای شديد در تابستان

  .شدبامی« سرمای شديد در زمستان»

 :(کرمانویژگیهای معماری بومی منطقه گرم و خشک )
 

جهت آسايش و رفاه شهروندان ، فضاسازيهای درون شهری ، کامال بر کرمان در طراحی بافت های قديمی شهرهايی چون 

محيطی بوده و بافت فشرده و کوچه های باريك و سايه دار و حتی رنگ ساختمانها متاثر از اين توجه می  اساس عناصر

نتی بصورت بادشكن ، فضاهای محصور خالی داخلی چون ميادين درون بافتهای س باشد. نحوه استفاده از فضاها در

دهند ، ترکيب منسجم گياه و آب در درون فضاهای شهری  شهری که هسته های اصلی شهرهای سنتی را شكل می

ه همچون ديوارهای بلند مساکن ( ، تعبي) )چون چهار باغ( ، حفاظت بنا توسط زمين، ايجاد سايه در مقابله با خورشيد

شكل پذيری بافت  [11] پنجره های مشبك وتهويه طبيعی از نمونه های توجه به محيط درساخت شهرها می باشد .

شهری و روستايی و تطبيق شرايط زندگی با عوامل طبيعی و همچنين استفاده از اين عوامل در شرايط بسيار نامساعد 

وشش گياهی بسيار اندك ، اختالف زياد درجه حرارت هوا هوايی از قبيل بارندگی اندك ، رطوبت بسيار کم هوا ، پ آب و

با توجه به اين موضوع الزم است که نظری اجمالی به خصوصيات  .مناطق قابل توجه است بين شب و روز و ... در اين

ون ای در کرمان و بد به آب و هوای منطقه کلی بافت شهری و روستايی و چند مورد از راه حلهای مورد استفاده با توجه

 :کاربرد انرژيهای فسيلی بيفكنيم

های باريك و نامنظم با  پيوستگی و يكپارچگی ساختمانهای سنتی) بافت به هم فشرده شهر همراه با کوچه -1

 ديوارهای بلند طرفين آنها

 . ضخامت جداره های ساخته شده  -2

 استفاده و عدم تاثير نامطلوب دورريزی مصالح  -3

 ی حياط مرکزیاه فضاهای محصور خانه   -4

 استفاده صحيح از نور خورشيد   -5

 زئيات صحيح اجرا شده در معماری بومی کرمان ) مانند جان پناه های بلند، نهاز و نخير ج -6

  . سهولت حمل و نقل مصالح و عدم آلودگی محيط -7

  (دارنداستفاده از خشت و خاك به عنوان عايق ) مصالحی که ظرفيت گرمايی بااليی  -8

 استفاده از ضخامت زياد برای ديوارها -9

  استفاده از تاقها و گنبدها  -11

  های باالتر از حد معمول ساختن سقف  -11

 رنگ ساختمان و جداره های آن  -12

  های دوپوسته سقف -13

 . ... راهها و مسقف کردن پياده  -14

تالف حرارت و خروج حرارت به بيرون از ساختمان ونيز : جلوگيری از ااز مهمترین اهداف طراحی اقلیمی در زمستان

 حرارت خورشيدی  جدب نمودن هر چه بيشتر

: کم نمودن هر چه بيشتر درجه حرارت داخلی ساختمان تا مرز آسايش ونيز  و از اهداف طراحی اقلیمی در تابستان

 در برابر حرارت تابشی خورشيد وايجاد سايه را می توان نام برد. ...  مقاومت



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 6 

تر در خانه  ، بايد برای مدتی هر چه طوالنی . برای مثال: در فصل زمستان ، هر مقدار حرارتی که وارد ساختمان می شود

انرژی در فضاييكه  اظتنگهداشته شود ؛ يعنی ميزان اتالف حرارت را بايد تا حد امكان کاهش داد. اولين قدم جهت حف

 [11] بايد گرم شود ، شناخت مقدار اتالف حرارت وکاهش آن است.

در ساخت مساکن ايرانی ، انتخاب جهت گيری مساکن بسيار مهم وکامال جغرافيايی بوده ، به گونه ای که با توجه به 

نس زمين مكان قرارگيری ، تابش خورشيد وجهت وزش بادها ) چه مطلوب و چه نامطلوب( و ج شرايط اقليمی و جهت

به گفته استاد محمد کريم پيرنيا ، در فرهنگ معماری سنتی ايران ، به نحوه قرار گيری يا جهت  .مشخص می شده است

جهت شمال  -1 :ايرانی نيز دارای سه جهت يا رون اصلی در ساخت خود بودند گفته می شد و مساکن "رون  "خانه ها 

نيز معروف بوده و در شهرهای مرکزی ايران و شمال غرب متدول می باشد  "روبه قبله  "جنوب غربی : که به  -شرقی

جنوب شرقی :که در منطقه فارس و بويژه اصفهان، بيشتر خانه  -جهت شمال غربی -2 .می گفتند "رون راسته  " وبدان

: که بيشتر در مناطق ايران ،  شرقی –جهت غربی  -3 .معروف بودند " رون ا صفهان"ها را بدين جهت می ساختند و به 

رون  "باشد که اين جهت ، به  اين جهت نامرغوب ونامطلوب تلقی می شد ) زيرا در زمستان سرد ودر تابستان گرم می

می  معروف بود و بيشتر در کرمان و مناطق سرد چون همدان و آذربايجان ، ساختمانها به اين جهت ساخته "کرمان 

   [12] شدند.

ته ، در مناطق گرم و خشك ، که چوب به سختی يافت می شد ، شيوه های ساخت و ساز به سمتی در طی قرون گذش

در  پايدار ترين مصالح بومی در اين مناطق( به عنوان پوشش ساختمان استفاده نموده اند. رفتند که از گلز)يكی از

از تابعيت اين بناها و بافتهای سنتی از شرايط اقليمی  معماری سنتی ما ، ساخت خانه های چهار فصل ، نمونه بارزی

که از نام آنها مشخص می باشد ، اطاقهای اطراف حياط اين ساختمانها ، بنا به فصل ، مورد  همانطوری محيط بوده و

از ساير سمت شمالی حياط ها که در زمستان آفتاب مايل را دريافت می کنند و  استفاده قرار می گيرند؛ بدين معنا که

معروف بوده ودر تابستانها ، اطاق  "زمستان نشين  "قسمت  نقاط ساختمان ، گرمای بيشتری را دريافت می کنند و به

معروف می باشند ، مورد  "نشين  تابستان "های سمت جنوب حياط که در سايه قرار داشته و خنكتر هستند ، به 

نيز می  ( که آفتاب کمتر دريافت می کند يا سايه گير )جايی "نسار  "استفاده قرار می گيرند؛ که البته به اين قسمت 

 گويند.

به بيرون خانه باز نشده و تنها بازشويی که با بيرون ارتباط داشته ، در  .در بافت سنتی اين مناطق هيچ بازشو يا پنجره ای

ساختمان منتهی شده واز طريق داالنهای نسبتا  بوده که آن هم بطور مستقيم و بال واسطه به بخش های بيرونی ورودی

مساکن در مناطق خشك،  ياط خانه منتهی می گرديده اند . يكی از عمده ويژگيهایحاين درها به  "هشتی ها  "بلند و 

 ود ، که خود نتيجه عوامل مختلفی همچون مقابله باهای مسكونی نسبت به معابر شهری ب پايين تر بودن سطح حياط

نيروی زلزله و کاهش تبادل حرارتی بين داالن ها و خارج ساختمان ، استفاده از خاك موجود برای تهيه خشت و احداث 

مهمترين اصل تامين آب بوده که از طريق نهرها و يا قنواتی که در سطح جوی های شهر بوده اند  ساختمان و همچنين

مسكونی ، از طرف ديگر ضريب امنيتی وتدافعی آنها را در مقابل افراد مهاجم و  گودتر بودن فضاهایامين می شده ، ت

متاسفانه ازچندين دهه قبل تا کنون عالقه مردم به ايجاد خانه های چند کله ای سير  .بيگانگان افزايش می داده است

 عمال متوقف شده است .  ع خانه سازینزولی طی کرده ، تا جايی که امروزه اين نو

 به آنها بازتاب از بخشی که است بوده وابسته دولتهای " اجتماعی – اقتصادی "يكی از داليل مهم اين امر ، برنامه های 

صورت رشد شهرنشينی ، بورس سازی زمين و خانه های شهری و عوارض مشابه ظاهر شده و در نهايت قيمت زمين ، 

ختمانی را با سرعت فزاينده ترقی داده است. در نتيجه امروز کمتر کسی از عهده قيمت زمين نسبتا سا مصالح و خدمات

 [13]آيد وسيع و هزينه ساخت اين خانه ها بر می
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 چهارچوب های معماری پایدار

                                                                     بيولوژيكی ـ معماری بيولوژيكی همگن بودن با محيط ـ ساختار

                                                                                                         ار يا جواب معمارانه ايست که :معماری پايد

                                 ر درجه اول اهميت قرار می دهد.ها و حفظ و نگهداری از آن ها را در حال و آينده د زندگی انسان -

محيط خود  در ساختارآن مصالحی به کار گرفته می شود که چه در هنگام توليد يا کاربری و تا حتی در زمان تخريب با -

 همگن و پايدار باشد.

 يد استفاده شود.الحی که از محل توليد بدست ميادر حد امكان از مص -

پيشبينی مصرف حد اقل از منابع انرزی سوختی و حد اکثر استفاده از نيرو های خورشيدی واستفاده از سيستم های گرمازا  -

 دهی و حد اقل تخريب محيط زيست.با حد اکثر باز

در آن محيط زندگی می کنند و حد اکثر ارتقای بهبود و  بهبود دادن به زندگی و سكونت انسان ها و کليه موجوداتی که -

 فيزيكی و روانی در محيط زيست. راحتی زندگی از نظر

در جهت راهبرد فوق می بايستی به کليه عوامل متشكله محيط زيست توجه کامل داشت و پايداری را شامل: کشورزی پايدار ـ 

موجودات پايدار ـ تجارت پايدار ـ ارتباطات پايدار. آموزش و پرورش محيط زيست پايدار ـ معماری پايدار ـ همسايگی ديگر 

پايدار ـ تعليم وتربيت پايدار ـ سيستم های مراوده مالی و پولی پايدار ـ کار پايدار ـ روحيه انسان های پايدار ـ نشريات پايدار ـ 

ايدار و باالخره ايدار ـ دهكده های اکولوژيكی دايمی پتغذيه پايدار ـ تكنولوژی پايدار ـ توريسم پايدار ـ دهكده های اکولوژيكی پ

 کل زندگی دانست.

با ديگران در اين راستا محله و شهر ها و شهروندی انسان ها را به محله های فاميلی خوديار و خودکفا که در نهايت همبستگی 

و پايداری به صورت ز از درك مفهوم معماری درك مفهوم معماری پايدار به هيچ عنوان منفك و بدون آغامی باشد تبديل نمود.

می بايستی معماری را وسيله ای غير قابل انكار برای زندگی و نه فقط ساختن بلكه مجموعه ای از تفكر عملكرد و مجزا نيست.

هنر زندگی  مصرف دانسته و ساختار های معمارانه را نه فقط جهت استفاده فيزيكی بلكه روانی واالی روحی و پايداری به عنوان

اجتماعی و تعادل در موجوديت و هماهنگی سيستماتيك در اين تعادل که همگنی و تداومی از طبيعت محيطی داشته و نه 

فقط زندگی در اجتماعی سه بعدی که از علوم و فنون پيروی می نمايند بلكه انرژی و نيرويی مافوق که در هر انسانی وجود 

 فهوم آن مغز ها را متفكر سازد.عنوان کيفيتی که هر هنگام قابل درك نيست مورد توجه و مدارد می بايستی در اين زندگی به 

اصل هارمونی و هماهنگی در هم آميخته ميان انسان ها و طبيعت باعث نيرويی مثبت می گردد و بالعكس اختالف و جدايی و 

 ی گردد.انهدام اين نيرو م سعی در سبقت بيهوده از ديگران و در نهايت از طبيعت محيط باعث زدودن و

هنگامی می توان به معماری پايدار اطالق نمود که سيستم هارمونی محيط دنيايی را تضمين نمايد ك بدين معنی که آنچه که 

ضامن حقوق در کليه مقياس ها و مفهومات سيستم های آنتروپولوگ يا طبيعت باشد می تواند در راستای داشتن محيطی 

ا ياری دهد. بدين ترتيب می توان گفت که پايدار معماری است که بطور عموم برای زندگی و موجوديت آن پايدار انسان ها ر

احترام قايل شود و اين معماری زندگی را نه فقط در مقياس آنتروپولوژی و طبيعی و نه فقط در مقياس موضعی و آنی بلكه در 

  [14] رد توجه و اهميت قرار دهد.کليه مقياس ها و آنچه زندگی و محيط دنيای آن است ، مو

 يكی از راهكارهای حفظ پايداری شهرها حفظ و ساماندهی بافتهای تاريخی آنهاست

شهرهای ايران که در طول دوره های تاريخی ، با تكيه بر خالقيت و ابتكارات ملی به صورت ارگانيك ودرون زا،به رشد 

رسيده بودند، به تدريج طی چند دهه اخير به کلی دگرگون گرديدند و خصوصيات کالبدی، ارزش های فرهنگی،  وتكامل

  [15]ويژگی های اجتماعی،هنری وتاريخی خود را از دست دادند



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 8 

يمی،کيفيت شرايط زيست دت های قديمی شهرها به فراموشی سپرده شده اند.در بافت های قبيش از چند دهه است که باف

محيطی به پايين تر از هر استاندارد قابل تحمل انسانی تنزل يافته است.اين بافت ها روز به روز بی رونق و فرسوده تر می 

ح می باشند.وساماندهی واحيای بافت های شوندوبه بافت های مسئله دارومشكل زا در برنامه ريزی ومديريت شهری مطر

قديمی ضرورتی است که اهميت آن با شناخت ارزش ها،توان اقتصادی،کالبدی،فرهنگی واجتماعی بافت روشن می 

شود.تداوم وضعيت تخريب کالبد فيزيكی بافت به همراه تنزل شرايط زيست محيطی،منجر به حرکت گروههای توانمنداز اين 

مت های شهر وهجوم و اشتغال آن به وسيله گروههای کم درآمدوکارگر گرديده است که نتيجه آن محله ها به ساير قس

  [16] .تسريع فرايند رکود وتنزيل است

در حالی که شهر از درون تهی شده و می پوسد،نقاط پيرامونی آن بيشتر وبيشتربه خود توسعه بخشيده ومی بخشندوهر 

امه را به بن بست می کشاند،نفاط پيرامونی شهرها،دوردست ها،مقصد توسعه های آتی شهر می گونه تالش برای شهربا برن

رها شده باقی می ماندوهر زمان بيش از "بافت قديم "گردند،واين در حالی است محدوده ای وسيع در درون شهرتحت عنوان

ز نو ساختن خويش باز بماند،معاصر نگردد رشد شهر از برون سبب گرديده است تا شهر قديم ازمان ديگر فرو می ريزد.

از زيستن باز مانده است.او را هوائی تازه بايد وحالی ديگر شايد.الزم است که فرايند "شهرکهن"وجريان زمان در آن راه نيابد.

ر کليت دگر باره رخساره نمايد تا شهر د"رشد شهر از درون "بدان باز گردانيده شود،الزم ايت که فلسفه"نو شدن"تاريخی 

  [17]آن مفهومی نو بخشدوهويتی بارز دهد امروزی

درونزابه يادگارازنسل بافت قديم به عنواان هسته اوليه شهرهای کشوروبه عنوان شبكه به هم پيچيده ای روابط کالبدی و

های پيشين با وجوددگرگونی های زياددرطی دهه های اخير نتوانسته است بانيازهای جامعه واحتياجات روزسازگارگردد. 

ولی به دليل جايگاه خود درمرکزيت شهر،ازبهترين محدوده ها برای تمرکز خدمات تجاری،اداری،فرهنگی،سياسی واقتصادی 

اين بافت ها در کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده اقتصادی وارائه خدمات بهتر،استقرار  به شمار می روند.که اهميت

بازاروفعاليت های تجاری،پاسخگويی به نيازهای جمعيت روبه تزايد،اهميت بار فرهنگی اين بافت ها،وجود عناصر والمان های 

رسانی به اين مناطق به ويژه درزمان  با ارزش تاريخی وميراث فرهنگی،جاذبه های توريستی،اهميت ولزوم خدمات

                                                               بحران،اهميت ساماندهی واحياءاين نوع از بافت های شهری رادو چندان می کند.

اقدامی ضروری به نظر رسيدن به سلسه نيازهای مناسب وطبقه بندی شده وامكانات،محدوديت ها وپتانسيل ها،قبل از هر 

می رسد،چرا که شايد با بررسی آنها وبدون انجام عمليات خاص وتنها برنامه ريزی واتخاذ تصميمات کار آمد در حوزه های 

  [18]اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و.....بتوان مشكالت را مهار کرده وبر آنها فائق آمد

ی بافتهای قديمی وتامين زيرساختهاوايجادکاربريهای ارزش افزامهمترين رکن ساماندهی ناپايداری مهمترين شرط فرسودگ

وتملك مهمترين عامل درفراهم نمودن بسترالزم وتوليدزمين مناسب جهت تامين زيرساختهاالزم دراجرای ساماندهی 

  .يمی امكان پذيرنيستبافتهای قديمی است ومشارکت مردمی امری است که بدون آن بهسازی و نوسازی بافتهای قد

 نتیجه 

اقليمی و جغرافيايی اين سرزمين پهناور در ابداعات و نوع آوری راه ترقی را بيهوده و معماران ايران با توجه به موقعيت 

ار های رابها، مناره ها و تزئينات گوناگون بنا در عصر و دوره ای شاهكدر ايجاد انواع برشها، طاقها، ايوانها، طاقنماها ، مح

اين هنر بيان بازخوانی هنر معمار ايران در طول تاريخ از تداوم کم نظيری برخوردار بوده است  فراوانی بوجود آورده اند.

دليل ضرورت مرور و سنتهای مردمان اين سرزمين است.کننده نحوه انديشه جهان بينی ، باورها و اعتقادات مذهبی 

 راه حلهای مورد استفاده توسط پيشينيانمان برای تطبيق با شرايط سخت آب و هوايی، اين است که معماری آن روزها
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حاصل فرايند متداوم معماری محلی بوده و از نسلی به نسل ديگر در طی زمانی طوالنی منتقل شده است ؛ در نتيجه 

پايان، با  در.يش و خطا طی گذر ساليان دراز آزموده و اصالح شده استتوسط روش آزما جايگاه و پيوستگی آنها

بررسی های انجام شده فوق الذکر چند مورد پيشنهاد در خصوص بهسازی وضعيت ساخت و ساز و سير آن به سمت 

 شهرسازی پايدار در اين مناطق ارائه می گردد معماری و

 غربی –بهره گيری از فرم خطی در ساختمانها و کشيدگی در جهت تقريبی شرقی  -1

 بهره گيری از ديوارهای با مصالح سنگين در ضلع جنوبی -2

 استفاده از انباره سنگی در زير اتاقها برای ذخيره گرمای روز و توليد گرمای مطبوع درشب  -3

ان برای گرم کردن آن در زمستان و خنك نمودن در تابستان و نيز ايجاد استفاده از باغ بام )بام سبز(در ساختم -4

 در بافت شهر جلوه بصری زيبا و دلپذير

استفاده از فضای سبز )آتريوم يا پاسيو( به عنوان حياط مرکزی با توجه به اصول الزمه طراحی برای حفظ گرمای  -5

 ستانوايجاد تهويه طبيعی مطبوع در تاب داخل بنا در زمستان

 ها و گياهان هميشه سبز به منظور ايجاد آسايش  پوشاندن جداره های خارجی ساختمان با بوته -6

 های حرارتی مناسب در جداره های خارجی و بويژه در بام بهره گيری از عايق -7

 های بزرگ بويژه در نمای شمالی ساختمانها خودداری ازطراحی و اجرای پنجره -8

 ساختمان برای ايجاد سايه در تابستان و دريافت گرمای مناسب در زمستانطراحی مناسب فرم  -9

 طراحی و اجرای فضاهای گرمازا همچون مطبخ )آشپزخانه( به صورت قلب ساختمان )در مرکز پالن( -11

  ها با بهره گيری از اجرای صحيح ساختمانها و رعايت اصول مربوطه ايجاد بافتی پيوسته و متراکم در مجتمع -11

 نابع :م

 1391. بهار  2شماره  . نشريه شهر و معماری بومی -1

 امير بانی مسعود, پست مدرنيته و معماری -2

 1391. بهار  2شماره  . نشريه شهر و معماری بومی -3

   1389همساز با اقليم سرد،شمس وخداکرمی ،بررسی معماری سنتی  -4

 (1384).  122، تهران، نشر خاك: "اقليم و معماری":کسمايی، مرتضی -5

 (1372). 17ـ24:24دوره چهارم، شماره  -، مجله معماری و شهرسازی"تطبيق مسكن با اقليم" قباديان، وحيد  -6

       1381، تهران : پيام : پيوند نو ، “ت شهر و معماری در اقليم گرم و خشكساخ(“1322توسلی ، محمود )   -7

 (1372). 17ـ24:24دوره چهارم، شماره  -، مجله معماری و شهرسازی"تطبيق مسكن با اقليم" قباديان، وحيد  -8

 12:1375،کاشان: مولف؛ اداره ميراث فرهنگی کاشان)کاشان( تاريخی بناهای به نگاهیفرخ يار، حسن ،  -9

   . 1384قباديان ، وحيد . بررسی اقليمی ابنيه سنتی ايران. چاپ سوم. تهران.انتشارات : دانشگاه تهران ،     -11

     .1372پيرنيا ، محمد کريم. آشنايی با معماری اسالمی ايران .تهران : انتشارات دانشكده صنعت وعلم  -11

، محمود.آسایش به وسیله معماري همسازي با اقلیم . تهران .انتشارات : دانشگاه شهید بهشتی. رازجویان  -12

7631. 

       1379، مجله فضا، شماره اول، بهار "معماری شهر"( :  1379شاه حسينی، حبيب )   -13

 1321ص  1367سائی ميرزا حسن، فارسنامه ناصری، انتشارات اميرکبير،جلد دوم، تهران ف -14

 11- 11صفا منش ، کامران. شخصيت شكلی معماری امروز ايران. فصلنامه ما ) معماری ايران( دوره سوم، شماره  -15

 .112-119صص  -81پاييز وزمستان 
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، اثرات توسعه فيزيكی شهريزدبربافت قديم و راهكارهای ساماندهی واحيائ آن، رساله  1381شماعی، علی، -16

 دکترا،دانشگاه تهران

آلپاگونوولو،آدريانو و محمد مهريار و مصطفی ربوبی و محمدمنصور فالمكی و مهيار دادخواه و آذرندخت شريعت و  -17

 .                                                   1384رحمان اقبالی و سيامك صانعی، معماری بومی، نشر فضا ،تهران ،

 فرهنگی ميراث سازمان:  انتشارات. اول چاپ. ايران معماری در پايدار ارزشهای.  تقی ، رادمرد –رمی ، علی اکبر صا -18
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