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 :چکیده

ی واِثذی تٝ ٔٙهٛس دستشٌشفتٗ فًاِیتی ًٔیٗ ٚ تشای پاسخٍٛیی تٝ ٘یاص استفادٜ وٙٙذٌاٖ پذیذ ٔی آیذ ٚ ضىُ آٖ يالٜٚ تش ٞافؿا ًٕٔاسی

ٌی ٞای ٔحیف قثیًی، ٔػاِح ٚ أىا٘ات فٙی، فشًٞٙ ظیش يٛأُ ٔتًذد دیٍشی اص خّٕٝ ٚیٔطشٚـ ضذٖ تٛسف يٛأُ ٔضتٛس، تحت تأث

 . لشاس ٔی ٌیشد ....ٚیظٌیٟای اختٕايی ٚ ًٔیطتی ٚ حاوٓ تش خأًٝ ٚ 

ی ًٕٔاسی تٛٔ .ضایذ تتٛاٖ ٌفت ، اٚج  ٕ٘ٛد ٚ دخاِت يٛأُ ٔحیكی ٚ اختٕايی دس ضىُ ٌیشی ًٕٔاسی، دس ًٕٔاسی تٛٔی تدّی ٔی یاتذ

احیٝ ضىُ ٔی ٌیشد ٚ دس ٚالى تاصتاتی اص ٚیظٌیٟای خغشافیایی، قثیًی، فشٍٞٙی، التػادی ٚ اختٕايی تستش تا ٔػاِح ٚ أىا٘ات تٛٔی ٞش ٘

ٔحیكی خٛد ٔی تاضذ ٚ چٖٛ دس ٚیظٌی ٞای ٔحیف قثیًی دٌشٌٛ٘ی چٙذا٘ی غٛست ٕ٘ی ٌیشد، دس تاصتاب ٞای واِثذی آٖ دس فؿاٞای 

ت است وٝ ًٕٔاسی تٛٔی دس ٔٙاقك ٚ ضشایف یىساٖ چٟشٜ ای ثاتت ٚ پایذاس سا تٝ ٕٞیٗ خٟ. ًٕٔاسی ٘یض چٙذاٖ تغییشی حاغُ ٕ٘ی ضٛد

 .تٝ ٚخٛد ٔی آٚس٘ذ

تا تشسسی يٛأُ ٔٛثشی ٔٙدّٕٝ قثیًت ، ًٔیطت ٚ يٙػش آب ًٔشفی دس ایٗ ٔماِٝ تش آ٘یٓ تا یىی اص چٟشٜ ٞای ًٕٔاسی تٛٔی دس ایشاٖ سا 

 .وٙیٓ تیاٖٝ ضىّی ٔستمُ ٚ تشسسی ٕ٘اییٓ ٚ تاثیش ٞش وذاْ اصایٗ يٛأُ سا ت

 ًٕٔاسی تٛٔی، قثیًت، ًٔیطت، سٚستای غشاخیٝ :کلمات کلیدی

 

 :مقدمه -1

ًٕٔاسی سا ٔیتٛاٖ پاسخی واِثذی تٝ تٕأی ٘یاصٞای فؿایی ا٘ساٖ یا تًثاست دیٍش ٘یاصٞایی وٝ ٔیتٛا٘ذ ٔٙدش تٝ ضىُ ٌیشی 

ایٗ يٛأُ ٌاٜ تػٛست . يٛأُ ٔتًذدی ٔیتٛا٘ذ تش ضىُ ٚ غٛست ًٕٔاسی تٛخٛد آٔذٜ، ٔٛثش تاضذ .ضٛد، دا٘ست "فؿا"، یا  "ٔىاٖ"

يٛأُ ٔضتٛس سا ضایذ ٘تٛاٖ تذلت تشضٕشد ٚ یا تحت يٙاٚیٗ .ٌزاس٘ذ أىاٖ ٚ ٌاٜ تػٛست ٔحذٚدیت، تش ضاوّٝ ًٕٔاسی تاثیش ٔی

ٚ تاسیخی،  ی والٖ تٝ يٛأُ قثیًی، يٛأُ فشٍٞٙی ٚ اختٕايیخاغی تذاٟ٘ا اضاسٜ وشد، أا اص ٟٕٔتشیٗ آٟ٘ا دس یه دستٝ تٙذ

 .يٛأُ ا٘سا٘ی ٔیتٛاٖ تسٙذٜ ٕ٘ٛد، وٝ ٞش وذاْ داسای صیش ٔدٕٛيٝ ٞا ٚ ضاخٝ ٞای تیطٕاسی ٔی تاضٙذ

ص إٞیت اثشٌزاسی ٞش وذاْ اص ایٗ يٛأُ ٔٙدش تٝ تٛخٛد آٔذٖ ضىّی خاظ اص ًٕٔاسی ٔی تٛا٘ذ تاضذ، وٝ سثه یا ضیٜٛ ای ا

ٚ یا تیٛ٘یه، تا تٛخٝ تٝ خػٛغیات ضاخػٝ ٚ ٔطتشن تٝ يٙٛاٖ ٔثاَ دس ًٕٔاسی تٝ ضیٜٛ اسٌا٘یه  .ًٕٔاسی سا سلٓ صدٜ است

. واِثذی دس ًٕٔاسی تا ایٗ سثه، ٔیتٛاٖ تٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذ وٝ يٛأُ قثیًی ٚ ٔحیكی اص تمیٝ يٛأُ اثشٌزاس، پیطی خستٝ است

ٛأُ ٘هشیٝ ٞای ٔختّفی حاغُ ٔیطٛد وٝ ٞش وذاْ تیاٍ٘ش ٘ٛيی اص استثاـ ٚ تفىشی ا٘سا٘ی ٘سثت دس تاثیشٌزاسی ٞش دستٝ اص ایٗ ي

 .ٞش وذاْ اص ایٗ ٘هشیٝ ٞا ٘یض ٔیتٛا٘ذ سثه ٚ سیالی سا تشای ًٕٔاسی سلٓ ص٘ذ. تٝ آٖ يأُ تاثیشٌزاس دس ًٕٔاسی خٛاٞذ تٛد

 



 :شکل گیزی معماری طبیعت و تاثیزات آن در -2

قثیًت ٚ تستش .  ٌیشد یٔ  خٛد اص آٖ اِٟاْ  سفى ٘یاصٞای اِٚیٝ یتٍٙاتًٙ تا قثیًت تٝ سش تشدٜ ٚ تشا ای دس ساتكٝٞاست وٝ تطش  لشٖ

ضىُ تا وٙٙذ،  ٞای تشفی ص٘ذٌی ٔی وسا٘ی وٝ دس آالسىا ٚ دس خا٘ٝ. لشاسٌیشی ٔیتٛا٘ذ ضىُ ٚ ضیٜٛ ًٕٔاسی سا وأال دٌشٌٖٛ ساصد

وٙٙذ، تفاٚت  وٙٙذ، تا ضىُ ص٘ذٌی وسا٘ی وٝ دس ٔشوض وٛیش ص٘ذٌی ٔی تسیاس سشسثض ص٘ذٌی ٔیی  ص٘ذٌی وسا٘ی وٝ دس یه ٔٙكمٝ

قثیًت ٚ وٙٙذ، تا ص٘ذٌی دس دضت ٔتفاٚت است؛ تٙاتشایٗ تا تغییش سثه ص٘ذٌی وسا٘ی وٝ دس ٔٙاقك وٛٞستا٘ی ص٘ذٌی ٔی. داسد

قثیًت ٚ ٔحیف . ٌشدد ٝ نشف ص٘ذٌی است ٔتفاٚت ٔیضٛد ٚ ًٕٔاسی ٘یض و ٔىاٖ ضىُ ص٘ذٌی يٛؼ ٔی ٔحیف لشاسٌیشی یا ٕٞاٖ

 :ایداد وٙذاقشاف ٔیتٛا٘ذ يالٜٚ تش أىا٘ات ٔحذٚدیت ٞایی سا ٞٓ تشای ا٘ساٖ 

ا٘ساٖ ٕ٘یتٛا٘ذ ٕٞٝ ضشایف صتیًت سا تحُٕ وٙذ ٚ ٘اچاس تٝ خذایی اص قثیًت ٚ سخٛو تٝ ٔحیكی : ٔحذٚدیت ٞای ٔادی -

 .ٔتفاٚت است

ا ٚ تفىشات ا٘ساٖ دس ٔٛسد خایٍاٜ قثیًت ٚ ٘سثت آٖ تا ا٘ساٖ ٌاٜ آٖ سا تاالتش یا پاییٗ تش تیٙص ٞ: ٔحذٚدیت ٞای ٘هشی -

 . اص سكح ا٘ساٖ تًشیف ٔی وٙذ

دس ایٙدا تایذ تٝ چٟاس ٘ٛو ٍ٘شش تٝ  .ٞش دٚ يأُ فٛق سثة ضىُ ٌیشی ًٕٔاسی ٔحیف ٞایی ٔتفاٚت دس دَ قثیًت ٔی ضٛد

 :تٛا٘ذ تٝ ٘ٛيی اثشٌزاسی يٛأُ قثیًی سا تش ًٕٔاسی ٔتفاٚت وٙذاستثاـ ا٘ساٖ ٚ قثیًت اضاسٜ وشد وٝ ٔی

 .استثاـ غیش سأا٘ٝ ای ٌسستٝ ٚ یه قشفٝ ٚ ٔػشفی، ٕٞچٖٛ استثاـ یه ٔاضیٗ تا قثیًت -1

 .استثاـ سأا٘ٝ ای ٌسستٝ، ٕٞچٖٛ استثاـ اخضای یه ٔاضیٗ -2

 .استثاـ سأا٘ٝ ای پیٛستٝ، ٕٞچٖٛ استثاـ اخضای قثیًت -3

 .ا٘ٝ ای، ٕٞچٖٛ خالفت اِٟی ا٘ساٖ دس قثیًت ٚ ٔذیشیت ٞٛضٕٙذ آٖ استثاـ فشا سأ -4

 .استثاـ فشاٌیش، خذاٚ٘ذ پایٝ ٞٛیت ا٘ساٖ ٚ قثیًت است -5

،  3ٔٛسد .استثاـ ٔػشفی ٚ یه سٛیٝ است ٚ تٟٙا دس خستدٛی تأیٗ تٟشٜ ٚ سّكٝ تیطتش ا٘ساٖ تش قثیًت استیه  2ٚ 1ٔٛاسد 

ساص ٔا٘ایی ٚ .تًشیف ٔیىٙذ وٝ ا٘ساٖ خضیی اص آٖ است ٚ ٘یاصٔٙذ وسة ٞٛیت اص قشیك آٖ استقثیًت سا تٝ يٙٛاٖ سأا٘ٝ ای والٖ 

پایذاسی ایٗ خض ٕٞاٍٞٙی تا وُ است ٚ ا٘سا٘یت ا٘ساٖ دس ٌشٚ فًاَ ضذٖ ٚ ٕٞاًٞٙ ضذٖ اٚ تٝ يٙٛاٖ یه خض دس وُ قثیًت 

واسوشد ٞٙشٞا ٚ ًٕٔاسی دس ایٗ . قثیًت سا الصْ ٔی دا٘ذایٗ تیٙص قثیًت سا ٔادس ا٘ساٖ لّٕذاد ٔی وٙذ ٚ احتشاْ تٝ حمٛق . است

 .ضیٜٛ اسٌا٘یه دس ًٕٔاسی حاغُ ایٗ تفىش است. دیذٌاٜ تّكیف ا٘ساٖ ٚ ٘ضدیه وشدٖ اٚ تٝ قثیًت است

ایٗ قثیًت است وٝ اص قشیك ا٘ساٖ ٞٛیت ٔی یاتذ ٚ دس . ، دس ایٗ ٍ٘شش يهٕت ٚخٛدی ا٘ساٖ چیضی فشاتش اص قثیًت است4ٔٛسد 

. ٔیتٛا٘ذ دس خذٔت اٚ لشاس ٌیشدت ا٘ساٖ است ٚ تٝ ٕٞیٗ خٟت وأال مى اسصش قثیًت دس ٕٞاٍٞٙی ٚ ٞٓ سٙخی آٖ تا سشضِٚ

 . اساع ایٗ تیٙص ًٔٙٛی است ٚ ٞذف آٖ تاویذ تش ساختاس فشاقثیًی ا٘ساٖ است

 .تا سشچطٕٝ ٞستی یًٙی خذاٚ٘ذ است، آ٘چٝ دس ایٗ ٍ٘شش ٞٓ سٙخی ٚ ٔطاتٟت تیٗ ا٘ساٖ ٚ قثیًت تشلشاس ٔیىٙذ استثاـ 5ٔٛسد 

 



 :نمونه هایی اس معماری با تاثیز پذیزی اس طبیعت -3
  :ًٕٔاسی تیٛ٘یه -

یٙذ آيّٓ فش" یتٛا٘یٓ تٝ فاسس یصادٜ ضذ وٝ ٔ "Biology"  ٚ"Technique"اص تشویة دٚ ِغت  "Bionic"تٝ ٘اْ  یا ٚاطٜ

خٛد اص  یحُ ٔطىالت فٙ یاست وٝ تالش داس٘ذ تشا یٔتخػػا٘ ی ایٗ ٚاطٜ دستشٌیش٘ذٜ واس ٕٞٝ. تشخٕٝ وٙیٓ "صیستى

 .اِٟاْ تٍیش٘ذدس پشتٛ فٙاٚسی قثیًت  یٞا دا٘ستٝ

 :ًٕٔاسی اسٌا٘یه، ًٕٔاسی سثض ، ًٕٔاسی تیِٛٛطیه -

ًٕٔاسی اسٌا٘یه یا ًٕٔاسی سثض یا ًٕٔاسی اوِٛٛطیه تٝ ٘ٛيی حاغُ سٚیىشد راتی ا٘ساٖ دس پزیشش ٟٔٓ تشیٗ اغُ حیات 

ٍٕٞأی ٚ : ًٕٔاسی اسٌا٘یه حاغُ وٙاس ٞٓ لشاس ٌشفتٗ چٙذ ٚاطٜ است. احتشاْ تٝ قثیًت ٚ ٘ٝ ِضٚٔا ٟٔاس آٖ است یًٙی

  .....، غشفٝ خٛیی ٚ (تاصٌطت دٚتاسٜ تٝ ٔحیف یا ٕٞاٖ تاصیافت)، حفانت، تشٔیٓ (ٔحیف صیست)ٕٞساصی، قثیًت 
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ًٔیطت سا ٔیتٛاٖ تٝ ٘ٛو ٚ ضیٜٛ ص٘ذٌی، یا دس والٔی تٟتش تٝ ٘حٜٛ تأیٗ ٘یاصٞای ٔادی ٚ  صیستی اقالق وشد وٝ ٔیتٛاٖ ٌفت تی 

دس تخص تاال اضاسٜ تٝ ٔحذٚدیت ٞایی . استثاـ تا قثیًت ٚ ٔحیف ٘ثٛدٜ ٚ اص صیش ضاخٝ ٞای يٛأُ ٔحیكی ٚ قثیًی تطٕاس ٔی سٚد

ًٔیطت . ا٘ساٖ ایداد وٙذ ٚ دس ایٗ ساستا تفىشاتی اص استثاـ تیٗ ا٘ساٖ ٚ قثیًت ضىُ ٔی ٌیشد ضذ وٝ قثیًت ٔیتٛا٘ذ تشای

. ٔیتٛا٘ذ یه أىاٖ اص ٔدٕٛيٝ يٛأُ قثیًی، تشای ا٘ساٖ تاضذ وٝ اِثتٝ ضایذ ساٜ ٚ سٚش ٚ ضىُ خاغی اص ًٕٔاسی سا دیىتٝ وٙذ

الّیٓ، ٌیاٜ، خان، آب، چطٓ ا٘ذاص، ٔٛخٛدات ص٘ذٜ ٚ خیّی اص ّٝ تٕأی ٚیظٌیٟای ٔحیكی ٚ يٛأُ قثیًی تستش لشاسٌیشی اص خٕ

ایٗ . يٛأُ قثیًی ٔٛخٛد ٔیتٛا٘ذ ًٔیطت ا٘ساٖ سا دس آٖ ٔحیف خاظ ٚ تاِتثى ضىُ خاغی اص ًٕٔاسی سا تستش ٔٛخٛد سلٓ تض٘ذ

 . اثش ٌزاس تٛدٜ استيأُ دس تٛخٛد آٔذٖ ضیٜٛ ٚ ضىّی اص ًٕٔاسی وٝ ًٕٔاسی تٛٔی ٘اْ داسد، تسیاس حائض إٞیت ٚ 

 :معماری بومی -5

٘یض ٟای ٔٙكمٝ ای سٙتاست وٝ تاصتاب  أىا٘ات ٔٛخٛد ٘یاص ٞای ٔٙكمٝ ای ٚ  ضیٜٛ ٞای ًٔیطتی،  تش پایٝ ًٕٔاسی ضاخٝ ای اص 

 .یاتذٔی ًٕٔاسی تٛٔی دس قَٛ صٔاٖ تش اساع پیطیٙٝ ٔحیكی،فشٍٞٙی،فٙاٚسی ٚ تاسیخی وٝ دس آٖ ٚخٛد داضتٝ تىأُ  .ٔی تاضذ

تٝ غٛست غیش اتفالی تشای اٞذاف صیثایی ضٙاسا٘ٝ  ، قشاحی ی اص وٝ تا يٙاغش سثىًٕاسی سسٕی ٔتٛٔی سا ٔی تٛاٖ ٔتماتُ  ًٕٔاسی

ٌفتٝ ًٕٔاسی سٙتی، اغكالح ًٕٔاسی تٛٔی ٘ثایذ تا آ٘چٝ . دا٘ست، ٞستٙذ ساختٕاٖفشاتش اص ٘یاص ٞای ؾشٚسی  ٚوٙاس ٞٓ لشاس ٌشفتٝ 

ًٕٔاسی سٙتی ٔی تٛا٘ذ ضأُ ساختٕاٖ ٞایی تا يٙاغش قشاحی .د،ٞشچٙذ پیٛ٘ذ ٞایی ٔیاٖ ایٗ دٚ ٚخٛد داسدٔی ضٛد اضتثاٜ ضٛ

 .ٚ لػش ٞا ضٛد ٔا٘ٙذ ٔىاٖ ٞای ٔزٞثی ٕٞچٖٛ ًٔاتذ  سسٕی

٘یض ٘ٝ تٟٙا ساختٕاٖ ٞای يأیا٘ٝ تّىٝ ساختٕاٖ ٞای ًَٕٔٛ دس یه فشًٞٙ سا ، صیشا تًشیف ًٕٔاسی تٛٔی تًشیف سختی است 

اغّة تٝ يٙٛاٖ یه سٙت تٛٔی ٚ وٝ  ، غیش پیطشفتٝ ٚ غیش اغیُ است(ییادٔا٘)ًٕٔاسی تٛٔی یه ًٕٔاسی غیش ٔٙٛٔا٘ی .دستشداسد

ٔحّی ٔٙتمُ ٔی ضٛد ٚ تیطتش تشاساع آصٖٔٛ ٚ خكا ٚ فٖٙٛ ٔٙتمُ ضذٜ اص ٘سّی تٝ ٘سُ دیٍش است تا تشاساع يّٓ ٞٙذسٝ ٚ 

 اسی ٔتًّك تٝ یه صٔاٖ یا ٔىاٖ خاظ است ٚ اص خایی تٝ خای دیٍش ٔٙتمُ ٚ وپی ٕ٘ی ضٛدیه ًٕٔ ایٗ ًٕٔاسی، .ٔحاسثات دلیك

تا آ٘ىٝ دس قَٛ تاسیخ دستخٛش پذیذٜ ٞای دٌشٌٖٛ وٙٙذٜ تٛدٜ، تٛا٘ستٝ ٞٛیت ٚیظٜ خٛد سا حفم وٙذ، ٚاص آ٘دا وٝ ضٙاسٙأٝ  ٚ 



سٚحیٝ ٚ احساسات، ا٘ذیطٝ ٚ يمیذٜ، رٚق ٚ سّیمٝ ًٔیطت ، ًٔتثشی اص ٔشدْ یه سشصٔیٗ تٝ ضٕاس ٔی سٚد، ٕ٘ایاٍ٘ش آداب ٚ سسْٛ،

دس ضىُ ٌیشی ًٕٔاسی تٛٔی، تشخی سٚاتف اختٕايی ٚ التػادی تا ٔحیف قثیًی ٚ ٕ٘ادٞای فشٍٞٙی ٔاٞشا٘ٝ .ٚ ٞٙش آ٘اٖ است

صٞای یه خأًٝ سا ًٕٔاسی تٛٔی خٛاتٍٛیی تٝ ٘یا.دس آٟ٘ا ٔتدّی است سایصسادٌی ٚ آ، اً٘ىاع ٔی یاتٙذ تٝ ٘حٛی وٝ ٕٞضٔاٖ 

دس استثاـ تا يٛأُ قثیًی ٚ تا خٛاستٝ ٞای ًٔٙٛی ا٘ساٖ ٞا يٟذٜ داس است، صیشا تا ٔطاسوت آ٘اٖ دس تذتیش ٚ دس اخشا صادٜ ٔی ضٛد 

ا تٛدٖ تذٖٚ داس ، ٚ اص ص٘ذٌی سٚصٔشٜ آ٘اٖ اِٟاْ ٔی ٌیشدٚ تٝ دٚس اص خٛدٕ٘ایی ٚ تشٖٚ آسایی استمشاس ٔی یاتذ، ٚ اص ایٗ سٚی است وٝ 

ضٙاخت ًٕٔاسی تٛٔی ٔی تٛا٘ذ تٝ ٔٙضِٝ ضٙاخت . سثىی، تٝ دٚس اص فشْ ٚ ٔذَ خاظ، خػیػٝ تذیٟٝ ساص تٛدٖ سا حفم وشدٜ است

 .خأًٝ تاضذتٕأی ٚیظٌیٟای یه 

ًٕٔاسی ایٗ ٔی تٛا٘ذ . ٌفتٝ ضٛد, ٔی تٛا٘ذ تٝ ٞش ٘ٛو ًٕٔاسی وٝ تٝ یه ٔىاٖ خاظ تًّك داضتٝ تاضذ, ًٕٔاسی تٛٔی یا سشصٔیٙی

, ضٟشی تا ساختٕاٖ ٞای تضسي ٚ حتی تٙاٞای یادٔا٘ی سا دستشٌیشد ٚ تٝ غّف دس اوثشیت ٔٛاسد – ساختٕاٖ ٞای سادٜ سٚستایی

 .ًٕٔاسی تٛٔی سا ًٔادَ ًٕٔاسی سٚستایی لّٕذاد ٔی وٙٙذ

روستایی  -روستای صزاخیه در تاالب شادگان، خوسستان) معزفی و بزرسی نمونه موردی -6

 (:ز روی آبساخته شده ب

دس ایٗ سٚستا ٔیتٛاٖ ًٕٔاسی . سٚستای غشاخیٝ سٚستای ساختٝ ضذٜ تش سٚی تاالب دایٕی ضادٌاٖ دس استاٖ خٛصستاٖ ٔی تاضذ

تٛٔی خاظ ٔٙكمٝ، ٚ ٕٞچٙیٗ تاثیشات تسیاس يأُ قثیًت دس دسخٝ اَٚ ٚ ًٔیطت دس دسخٝ دْٚ سا دس چٟشٜ ًٕٔاسی تٛخٛد آٔذٜ 

                 . تخٛتی ٔطاٞذٜ وشد

 تصویز هوایی قزارگیزی روستا بز روی تاالب:1عکس                                            

 

 

 

 

 :تاالب شادگان -6-1

ضٛد  إِّّی ثثت ضذٜ دس یٛ٘سىٛ است وٝ آب آٖ اص سٚدخا٘ٝ خشاحی یا ٔاسٖٚ تضسي تأیٗ ٔی تاالب تیٗ 1۱تاالب ضادٌاٖ یىی اص 

دس اساؾی  ، تاالب ٚ پٙاٍٞاٜ ضادٌاٖ  .وٙذ فاسع سا ایفا ٔی ٚ سشصٔیٙی است ٔثُ دِتا وٝ ٘مص ساتف تیٗ سٚدخا٘ٝ خشاحی ٚ خّیح

تٛسف سسٛتات  ٚ ٕٞچٙیٗ تاالب ایٗ دضت. ٚالى ضذٜ است ٔاٖپست خٍّٝ یا دضت خٛصستاٖ ٚ دس ٘احیٝ خٙٛب غشتی وطٛس

يٕذٜ تشیٗ ٔٙثى تأٔیٗ وٙٙذٜ آب . تاالب ضادٌاٖ تاالتی دائٕی تا آب ضیشیٗ، ضٛس ٚ ِة ضٛس است . است ضذٜآتشفتی پٛضیذٜ 

ٜ تش آٖ آب تاالب اص قشیك سٚدخا٘ٝ واسٖٚ، خشاحی ٚ خضس ٚ ٔذ دسیا اص قشیك خٛسٞای ساحّی تاالب، سٚدخا٘ٝ خشاحی تٛدٜ  ٚ يالٚ

تاالب ضادٌاٖ اوٛسیستٕی ایذٜ آَ دس ٔٙكمٝ . ٔتش ٔی تاضذ 5-7استفاو تاالب اص سكح دسیا . تأٔیٗ ٔی ضٛد، ٔٙتٟی تٝ تاالب

ٚخٛد پٛضص ٌیاٞی ا٘ثٜٛ آٖ يالٜٚ تش تأیٗ يّٛفٝ ٚ غزای  .تٛخٛد آٚسدٜ است تكٛسی وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا یه رخیشٜ ٌاٜ تّمی وشد

  ایٗ . سثة تٛخٛد آٔذٖ ٔأٗ ٚ پٙاٍٞاٞی ياِی تشای حیات ٚحص ٔٙكمٝ ضذٜ است, ٔٛسد ٘یاص ٚحٛش ٚ پش٘ذٌاٖ ٚ آتضیاٖ ٔٛخٛد

 



اص   یىی  خٛسان  خٛش  ٞای  ٌٛ٘ٝ  داضتٗ ٚ خٛد  ٌیاٞی  پٛضص  يهیٓ  رخیشٜ تا صیشا ، است  صیادی  تٛخٝ حائض  يّٛفٝ اص ٘هش تِٛیذ  تاالب

تاالب . ٚ يّف ضٛس است« ٘ی»، «تشدی»، «ٌثٗ»ٌیاٞاٖ ضاخع ایٗ تاالب چٖٛ .  است   دس ٔٙكمٝ  دأی  يّٛفٝ  تأٔیٗ  اغّی  ٔٙاتى

تٛدٖ تٝ  ٞای ٘ادس ٚ ٟٔٓ وطٛس است وٝ تا ٚخٛد فػّی تٛدٖ تخص آب ضیشیٗ آٖ، آب ضٛس آٖ تٝ دِیُ ٔتػُ ضادٌاٖ اص تاالب

تٛاٖ دس آٖ  ٔحیف سا ٔی دٚقٛس وّی تٙٛو صیستی دس  تٙاتشایٗ اوٛسیستٓ ٚ ٌیاٞاٖ ٚ خا٘ٛساٖ ٚ تٝ .خٛسٞا ٚ دسیا دائٕی ٚ پشآب است

  .ٔطاٞذٜ وشد

 :روستای صزاخیه -6-2

 :ویژگیهای عمومی

خٛصستاٖ ًٔشفی دس استاٖ تٝ يٙٛاٖ یىی اص سٚستاٞای داسای خارتٝ ٌشدضٍشی  تش سٚی تاالب ضادٌاٖ لشاسداسد ٚ  ایٗ سٚستا

شاخیٝ تا تافتی غسٚستای   .ٚآٔذ دس ٚ٘یض ایتاِیا است ٚآٔذ دس ایٗ سٚستا ٚ تیٗ سٚستاٞای اقشاف ٕٞچٖٛ سفت سفت ، صیشااست ضذٜ

تٛا٘ذ  ضٙاسی اص إٞیت صیادی تشخٛسد تٛدٜ ٚ ٔیْ تٝ ِحال ٔشد وٝ. است استاٖ خٛصستاٖ، یىی اص سٚستاٞای لاتُ ٔكاًِٝ دس تٛٔی

ًٕٔاسی سٚستای غشاخیٝ، تا دستاٖ  .وٙٙذ غحثت ٔی صتاٖ يشتیاٞاِی سٚستا يشب ٚ تٝ . تخطی اص فشًٞٙ تٛٔی ٔٙكمٝ سا تاصٌٛ وٙذ

ٛدٜ ٚ ساوٙاٖ سٚستا ایٗ ًٕٔاسی دس أتذاد ًٕٔاسی سٙتی ٔٙكمٝ ت. ضٛد ٚ اص ایٗ خٟت إٞیت صیادی داسد تٛٔی ٔٙكمٝ ساختٝ ٔی

ضیٜٛ ٞای  .ساص٘ذ ٞای خٛد سا ٔی دٞذ خا٘ٝ تا استفادٜ اص ٔػاِحی ٕٞچٖٛ خطت ٚ ٌُ ٚ ٘ی وٝ تاالب دس اختیاسضاٖ لشاس ٔی

ٔی ( پشٚسش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٌاٚٔیص) غیذ ٔاٞی، دأذاسی: ًٔیطتی ساوٙاٖ سٚستا، ٍٕٞی ٚاتستٝ تٝ تاالب تٛدٜ ٚ ضأُ

 .ب ضأُ ٘ی ٞای ٔخػٛظ تاالب ٚ دسختاٖ ٘خُ ٔٛخٛد دس حاضیٝ تاالب ٔی تاضذٕٞچٙیٗ تافت ٌیاٞی تاال.تاضذ

 :معماری روستا

تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔیتٛا٘ذ . ًٕٔاسی سٚستا تٕأی ٚیظٌیٟای ًٕٔاسی تٛٔی وٝ دس تًشیف ایٗ ٚاطٜ دس ٔماِٝ آٚسدٜ ضذٜ است، سا داساست

ایٗ ًٕٔاسی وأال تٝ . شٍٞٙی، التػادی ٚ اختٕايی تستش خٛد تاضذتاصتاب وأّی اص ٚیظٌیٟای خغشافیایی، الّیٕی ٚ خػٛغیات ف

دس لسٕت ٚسٚدی سٚستا آ٘چٝ  .ٔحیف قثیًی اقشاف خٛد ٚاتستٝ تٛدٜ ٚ اص فٖٙٛ ٚ ٔػاِح ٚ سٙت ٞای ٔحّی پیشٚی وأُ داسد

پٛضا٘ذٜ ٞای تاالب  ٞایص اص ٘ی وٝ دیٛاسٜ است داال٘ی اص آبتػٛیشی تیاد ٔا٘ذ٘ی اص ًٕٔاسی ٚیظٜ سٚستا سا دس رٞٗ ثثت خٛاٞذ وشد ،

 .ٔی وٙذسا ٔطخع  ٚسٚد  ٔسیشضذٜ ٚ 

 داالنی اس آب، ورودی روستا:2عکس                                                                  

 

 

 

 

 :ٔػاِح

ٔػاِح ٔٛسد استفادٜ دس سٚستا تا تٛخٝ تٝ تٛٔیت ٔٙكمٝ ٚ ساخت ٚ ساصٞای ٔحّی اص ٘ی، ضاخٝ ٞای دسخت خشٔا، خطت ٚ آخش ٚ 

تشای ساخت حػاس ٚ دیٛاسٜ ٞای اقشاف ٚ ٕٞچٙیٗ فؿاٞای اِحالی تٝ خا٘ٝ ٞا . تّٛن ٞای سثه ٚ لاتُ حُٕ، تطىیُ ٔیطٛد

  



اغّة . خذیذتش اص تّٛن ٞای تتٙی دس ساخت فؿای اغّی خا٘ٝ ٞا استفادٜ ضذٜ است يٕٛٔا اص ٘ی، ٚ اص خطت ٚ آخش ٚ دس تٙاٞای

  .سمف ٞا ٚ پٛضص تاْ فؿاٞا اص ٘ی ٚ ضاخٝ ٞای خطه خشٔا ٔیثاضذ، وٝ تٝ آسا٘ی لاتُ تًٕیش ٚ تًٛیؽ است

 بزای جداساسی قلمزو خانهحصارهایی اس نی :2عکس                                                               

 

 

 

 

 :الگوی معماری

خا٘ٝ ٞا تٝ ضىّی تشٍٚ٘شا ساختٝ ضذٜ ا٘ذ ٚ تا حػاسٞایی اص ٘ی اص . خٟت لشاسٌیشی ٚ وطیذٌی دس خا٘ٝ ٞا دس أتذاد تاالب لشاس داسد

لشاس داسد ٚ سفت ٚ آٔذ اص فؿای تاص ٔشتٛـ تٝ ٞش خا٘ٝ وٝ ٔحٛقٝ ٔشتٛـ تٝ آٖ ٔحسٛب ٔی ضٛد سٚ تٝ تاالب . یىذیٍش خذا ٔی ضٛ٘ذ

اص فؿاٞای تاص سٚ تٝ تاالب تٝ . ایٗ دس حاِیست وٝ ٚسٚدی اغّی پطت تٝ تاالب ٚ سٚ تٝ خطىی لشاس داسد. ایٗ لسٕت ا٘داْ ٔیطٛد 

 .ضىُ ایٛاٖ یا حیاـ استفادٜ ٔی ضٛد

 ها در مقابل تاالبقزارگیزی خانه :4عکس                                                             

 

 

 

 

 

 

ٔحُ : ایٗ فؿاٞا ضأُ. لشاس ٌیشی فؿاٞای خا٘ٝ تٝ ضىّی است وٝ فؿاٞای ٔطشف تٝ تاالب يٕٛٔا فؿاٞای اِحالی تٝ خا٘ٝ ٞستٙذ

ست ٚ ٚ یا ٘خّستاٖ ٔشتٛـ تٝ ٞش خا٘ٝ ا ، فؿاٞایی تشای ٍٟ٘ذاسی فؿٛالت حیٛا٘ی یا ٕٞاٖ ا٘ثاس خا٘ٝ ٞا(قٛیّٝ)ص٘ذٌی دأٟا 

 .فؿاٞای اغّی خا٘ٝ تا حفم حشیٓ ٚ فاغّٝ ای تشای ٔحافهت دس تشاتش قغیاٟ٘ای احتٕاِی آب تاالب ، لشاس داس٘ذ

 فضاهای الحاقی به خانه ها در مجاور تاالب:5عکس                                                   

 

 

 

 

 

  

  



 :معماری بومی روستاتاثیز دو عامل طبیعت و معیشت بز شکل گیزی 

پشٚسش ٌاٚ . ضایذ تتٛاٖ ٟٕٔتشیٗ يأُ ضىُ ٌیشی ًٕٔاسی ٔٛخٛد سٚستا سا ٘ٛو ًٔیطت ٚ أشاس ًٔاش ٔشدٔاٖ ایٗ سٚستا دا٘ست

ایٗ داْ ، ضشایف ًٔیطتی خاغی سا ٘یاص داسد تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٌّٝ ٞای . ٔیص دس ایٗ سٚستا ٟٕٔتشیٗ ضیٜٛ أشاس ًٔاش است

دس ٔداٚست آب ص٘ذٌی وٙٙذ تا تتٛا٘ٙذ دٚ تاس دس سٚص دسٖٚ آب لشاسٌیش٘ذ ٚ دس غٛست يذْ ٚخٛد آب ، ایٗ ٌٛ٘ٝ ٌاٚٔیص ٔی تایست 

ایٗ ٔٛؾٛو ٘یاص ساوٙاٖ سٚستا سا تٝ لشاسٌیشی دس ٔداٚست ٚ یا دس دسٖٚ تاالب سلٓ . خاظ اص داْ ٕ٘ی تٛا٘ذ تٝ حیات خٛد ادأٝ دٞذ

ًٕٔاسی داٚست ٔستمیٓ تا آب ، استفادٜ اص ٔػاِح تْٛ آٚسد ٚ دْ دستی ٚ سایح دس ٔحُ، لشاس ٌیشی دس دسٖٚ تاالب ٚ ٔ. صدٜ است

 .تٛٔی سا تا چٟشٜ ای خاظ تشای ایٗ سٚستا سلٓ ٔیض٘ذ

 :نتیجه گیزی -7

ایٗ يٛأُ . ًٕٔاسی تشآیٙذ ٔدٕٛيٝ ای اص أىا٘ات ٚ ٔحذٚدیتٟاست وٝ تٝ دٚ يأُ وّیذی ا٘ساٖ ٚ ٔحیف ، ٔشتٛـ ٔی ضٛد

ا٘ٛاو سثىٟا ٚ ٘أٟای . ٔیتٛا٘ٙذ دس ضشایف خاظ اِٚٛیت ٚ إٞیت یاتٙذ ٚ ضىُ ًٕٔاسی سا ٚ تاِتثى ضىُ ص٘ذٌی ا٘ساٖ سا سلٓ ص٘ذ

ًٕٔاسی .ٟاٖ تٝ اِٚٛیت ٚ إٞیت ٞش وذاْ اص ایٗ يٛأُ ٚ ٔطتمات تیطٕاس آٟ٘ا تشٔی ٌشددٔٛخٛد تشای ضیٜٛ ٞای ًٕٔاسی دس خ

. تٛٔی سا ضایذ تتٛاٖ اِٚیٗ ٚ اتتذایی تشیٗ ضىُ ًٕٔاسی، ٚٔحػَٛ سادٜ تشیٗ ضىُ پاسخٍٛیی تٝ ٘یاصٞای سىٛ٘تی ا٘ساٖ ، دا٘ست

. أُ تاثیش ٌزاس دیٍش ٘مص پشسً٘ تشی سا ایفا ٔی وٙذدٚ يأُ ًٔیطت ٚ قثیًت دس ضىُ ٌیشی ایٗ ٘ٛو ًٕٔاسی اص تٕأی يٛ

دس ًٕٔاسی . ًٔیطت ، ٘ٛو ص٘ذٌی ٔشدٔاٖ سا تًییٗ ٚ قثیًت تٝ ایٗ ٘ٛو ص٘ذٌی ضىّی ٚیظٜ ٚ ٔٙكثك تا ضشایف خٛد، ٔیثخطذ

أىا٘ات ٚ  سٚستای تشسسی ضذٜ، يأُ ًٔیطت، اغّی تشیٗ يأُ دس ضىُ ٌیشی، ضىُ ًٕٔاسی تٛدٜ است ٚ قثیًت ٘یض تا ٚخٛد

ٔحذٚدیتٟای خاظ ٔٛخٛد ٔٙكمٝ تٝ يٙٛاٖ يأُ دْٚ تاثیش ٌزاس، ایٗ ضىُ ًٕٔاسی سا ،خاظ ٚ ٚیظٜ ٚ ٔٙكثك تا ضشایف حاوٓ 

 .دس ایٗ ٘ٛو ًٕٔاسی ضایذ تتٛاٖ يٛأُ ا٘سا٘ی سا  ٘یض دس دسخٝ سْٛ إٞیت دا٘ست.ٕ٘ٛدٜ است
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