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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

انرژي و سوختهاي فسيلي فاكتورهاي مهمي براي ادامه حيات بشري و هم چنين هزينه بسيار بااليي در بخش ساختماني را 

حيطي فراواني دارد معماري زمينه گرا مي تواند كمك شامل مي شوند با توجه به اينكه مصرف باالي انرژي تبعات زيست م

        بسزايي دربهينه سازي انرژي داشته باشد .

اقليم و شرايط خاص آن سايت و ساختمان طراحي  –معماري زمينه گرا در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي ، تاريخي وكالبدي 

ي دارد لذا مباحثي مثل اقليم و كالبد و شرايط خاص را حاصل مي كند ازآنجا كه بحث فوق تاكيد بر بهينه سازي مصرف انرژ

سايت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرندو به اين مهم پي برده مي شودكه بوم در زمينه معماري حاضر عامل اصلي شكل گيري 

مراستا بامعماري معماري مي باشد و از آنجا كه معماري زمينه گرا نه تاكيد بر تقليد دارد و نه مانع نو آوري و خالقيت است ه

 .بومي بوده و با توجه به محيط كالبدي و اقليم عامل موثر دركاهش مصرف انرژي مي باشد
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اهميت مي باشد كه منابع اين انرژي ها صرفه جويي وكاهش مصر ف انرژي هاي تجديد ناپذير و فسيلي از آن جهت حائز 

 40محدود و البته كاهش آلودگي محيطي را به دنبال دارد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در بخش ساختمان كه مصرف 

  درصدي انرژي را دارد الودگي محيط زيست  را كاهش داده. 

ي و توجه به مولفه هاي ان ميباشد برخي تصور مي كنند يكي از راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي استفاده از معماري بوم

تمامي بحران هاي عصر حاضر توسط تكنولوژي بر طرف شده و به مشكالت و بحرانها پايان مي دهد حال آنكه اين نكته قابل 

زينه ها و كالبد و... در هر طراحي در هر نقطه اي از جهان در ساختمان ه –تعميق است  كه راه حل هاي توجه به اقليم 

  مصرف انرژي را تا حدود زيادي كاهش مي دهد.

اين ميزان كاهش اين نكته را گوشزد مي كند كه نبايد بازگشت به خويشتن خويش را فراموش كرد چه تمامي هزينه هاي اين 

  فراموشي اعم از مادي و غير مادي عواقب ناخوشايندي را به دنبال دارد.

لف توانست محيط طبيعي را به تسخير خود در بياورد مادامي كه انرژي وجود دارد حيات شهر با استفاده از انرژي هاي مخت

بشري در جريان است حال آنكه اگر تمامي تكيه زندگي و حيات بشر به دوش انرژي هاي فسيلي و تجديدناپذير باشد باروند رو 

  به افزايش مصرف آنها زندگي بشر به درازا نمي كشد. 

قبل از انقالب صنعتي انرژي « از انرژي هاي تجديد ناپذير مثل خورشيد ، باد و.... است با توجه به اينكه  پس راه حل، استفاده

مورد استفاده بشر اساسا تجديد پذير بود. فرم و طراحي شهرها براساس اقليم موجود به گونه اي طراحي مي شد تا حداكثر 

اي كويري به فراهم سازد اين موضوع در شهرهاي ايران و بخصوص شهرهاستفاده از انرژي  خورشيد و باد را براي شهروندان 

  .)2، 1380اربابيان ، »(وضوح مشاهده مي شود

بنابراين استفاده از تكنولوژي نرم كه درواقع با طبيعت سازگار و از اكولوژي برخوردار است در آينده بايد جز الينفك معماري و 

  .هم ساز با بوم منطقه باشدستا و طراحي باشد و سازگار با طبيعت و در را

  
        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

معماري بومي و ارتباط  – معماري زمينه گرامي باشد كه سعي دارد با تعريفي از از نوع كتابخانه اي توصيفي  -اين تحقيق از نوع تحليلي 

  .اين دو با الگويي در هويت بخشي به معماري معاصر ارائه دهد

  

 معماري بومي و مولفه هايش:معماري بومي و مولفه هايش:معماري بومي و مولفه هايش:معماري بومي و مولفه هايش:

ري كلمه اي است كه اكثر اوقات به عنوان علم طراحي ساختمان در نظر است معماري بومي حوزه اي از معماري است كه معما

بر بوم و فرهنگ مردم عاميانه در يك منطقه يا محل داللت مي كند به ابداع جوزپه پاگانو معماري بومي معماري خود جوش 

ن ان نيست بلكه طبيعي بودن آن است زيرا در عرصه اين عمليات هيچ چيز است البته  منظور از خود جوش معني تصادفي بود

تصادفي نيست به عكس هر گونه گزينش نهايت سختگيري به عمل مي آيد اين برخواسته از ضرورت هاي معين است 

  ضرورتهايي كه تنها حامل جنبه هاي مادي وعملكردي نيستند. 

دسته تقسيم كرد اول مولفه هاي انساني و دوم مولفه هاي  2ي بومي را به در يك تقسيم بندي مي توان مولفه هاي معمار

محيطي در بحث مولفه هاي انساني به زمينه فرهنگي و عناصر فرهنگي ، ويژگي هاي فرهنگ وعناصر ذهني ، زمينه تاريخي 

پرداخته مي شود و دربحث مولفه ،اجتماعي ، اقتصادي ، دين و مذهب ، سنتها، ارزشها، خانواده و تمامي مسائل از اين قبيل 

  .زمينه كالبدي پرداخته مي شود –هاي محيطي به عواملي از قبيل زمينه اقليمي 
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        ارتباط بين معماري بومي و زمينه گراارتباط بين معماري بومي و زمينه گراارتباط بين معماري بومي و زمينه گراارتباط بين معماري بومي و زمينه گرا

ارتباط بين معماري بومي و معماري زمينه گرا ارتباطي تنگاتنگ است معماري بومي معماري است كه توجه به انسان و نيازها 

جه به زندگي در محيط پيرامون را يكي از اصول خود قرار مي دهد متقابال معماري بر پايه زمينه نيز توجه به مقياس را با تو

انساني و انطباق آن ها با نيازهاي انساني را مد نظر قرار ميدهد درمعماري بومي محيط و الزمات محيط تعيين كننده اند در 

در اميختگي از طبيعت و احترام به آن را داريم معماري بومي دربرگيرنده محورهاي معماري زمينه گرا رابطه انسان با محيط 

اعتقادات ، سنن و فرهنگ است و براي شكل گيري نيازمند بستر و زمينه و معماري زمينه گرا از زمينه اجتماعي ، فرهنگي ، 

، اقليم و فرهنگ و نياز كاربران الگو پردازي مي تاريخي ، كالبدي و.... پيروي مي كند و با توجه به ويژگي هاي مختلف زمينه 

كند در معماري بومي اب و هوا و اقليم مدل را تشكيل ميدهد و درمعماري زمينه گرا نماد و نشانه به عنوان عامل ارتباطي 

  معرف شخصيت وهويت مكان است .

  

  معماري زمينه گرا معماري زمينه گرا معماري زمينه گرا معماري زمينه گرا 

زمين مداري و پيوند محيط با فضا تاكيد  - اختمان هاي مجاورمعماري زمينه گرا معماري است كه با هدف هماهنگي ميان س

بوجودآمدن ديد بصري زيباتر، همگون سازي، تعادل، تناسب بين معماري و بافت شهري و اشنايي با روش هايي براي « دارد

. نيز از ديگر )3، 1393(راسفيجاني و فتاحي سده ، » ايجاد ارتباط سازگار و همگون تر ميان ساختمان ها و محيط طبيعي 

  اهداف اين معماري مي باشد. 

در « واژه زمينه دراصل به معناي توجه و احترام به زمينه از جهات مختلف كالبدي ، اجتماعي ، فرهنگي مورد توجه است 

ي از فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي در مقابل كلمه معماري زمينه گرا واژه معماري انضمامي را قرار داده يعني هر نوع يا بخش

معماري زمينه گرا . « )78، 1389(مرزبان ومعروف، » معماري كه براي منظم شدن باساختمان مجاورش طرح افكني مي كند

  .)41، 1380( تواليي ، » آن را بخشي از فرايند طراحي خود قرار دهدويژگي هايي يك مكان را دريابد و بايد قادر باشد
  ر ان اتفاق مي افتد و كمك مي كند، انسان ان را بهتر درك كند.هم چنين درك موقعيت و شرايطي كه چيزي د

  .)1388( احمدي،» چگونه طراحي محيطي و طرح توسعه جديد با زمينه اش مرتبط باشد« تئوري زمينه به اين ميپردازد كه  

  

        ابعاد زمينه گراييابعاد زمينه گراييابعاد زمينه گراييابعاد زمينه گرايي

خصوصيات، كالبدي، اقليمي ، اجتماعي ، « زمينه اي كه معماري از آن به عينيت مي رسد داراي ابعاد خاصي است از جمله 

  .)1393(بهرامي و ديگران » فرهنگي ، اقتصادي ، تاريخي و...

زمينه در معماري را تحت سه موضوع كلي با الگوهاي فرمي، فعاليتي و اقليمي دسته بندي مي كند وليكن  1980مريل گينس 

زمينه اقليمي مورد بررسي قرار مي - 2زمينه كالبدي  - 1گرايي در دراين مقاله با توجه به بحث كاهش مصرف انرژي ابعاد زمينه

  گيرند .

  

   بوميبوميبوميبومي زمينه گرايي كالبدي درمعماريزمينه گرايي كالبدي درمعماريزمينه گرايي كالبدي درمعماريزمينه گرايي كالبدي درمعماري

عناصري چون فرم ، شكل، مقياس ، تناسبات ، جزئيات مصالح، بافت، رنگها ، هندسه دسترسي ها، جهت گيري، چشم اندازها « 

بافت شهري شامل ميزان تراكم بناها، خيابان ها وپياده روها و نسبت آنها ، پرسپكتيو، توپوگرافي محل، وضعيت پوشش گياهي، 

با يكديگر، پيوند بناهاي قديمي و جديد ، خط آسمان ، خط زمين  وضوع اتصال به زمين و بسياري از اين مسائل را در بر مي 

  ).5، 1392( بيدار بخت، » گيرد
.  
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بيعت انسان و محيط بر آمده است و توسط خود مردم بر پا مي شود معماري بومي به طور خاص به آنچه از سرشت و ط« 

، 1391داميار و ناري قمي ، »( نسبت داده شده است معماري بومي معماري مردم و معماري توسط مردم است نه براي مردم

90.(  

گذشتگان به عنوان  هر چند در نظر داشتن همه اين فاكتورها به نظر سخت مي نمايند وليكن وجود معماري هاي بومي« 

(احمدي ،  »نمونه هايي موفق اين نويد را مي دهد كه توجه به محيط و حل معضالت معاصر امري بعيد و غير ممكن نيست 

1388(.   

در زمينه گرايي كالبدي بين ساختمان و محيط اطراف وحدتي بوجود مي ايد ميزان درك معمار از ويژگي هاي فيزيكي و 

ورد طراحي و يا حس مكان كه ميزان تعلق و وابستگي به يك مكان را ارائه مي دهد تا بهترين احساسي سايت م –ذهني 

 ارتباط بين بنا و كالبد اطراف را داشته باشد معماري بومي به مثابه توجه به محيط اطراف و كالبد مورد طراحي از بهترين

موقعيت قرار گيري و جايگري بنا در سايت بهره مي برد واز انجا كه يكي از موارد كاهش مصرف انرژي و يكي از خصوصيات 

معماري بومي توجه به كالبد اطراف مورد طراحي مي باشد لذا زمينه گرايي در معماري بومي تالشي مستمر در بهينه سازي 

  مصرف انرژي ميباشد . 

  

        ي در معماري بومي ي در معماري بومي ي در معماري بومي ي در معماري بومي زمينه گرايي اقليمزمينه گرايي اقليمزمينه گرايي اقليمزمينه گرايي اقليم

نياكان ما در هر منطقه و شرايط اب و هوايي براي ايجاد فضاي مناسب به فرم ها و مصالح مطابق با آن توجه داشته اند « 

  . )5، 1393( هاتفي،  «كوشش آنها در تيپ هاي گوناگون ساختمان در اب و هواهاي مختلف به بهترين شكل نمايان است 

» حساس است دستگاه خودكار هواشناسي در مقابل عواملي محيطي دما، باد، تابش و رطوبت  بدن انسان به مثابه يك« 

). 67، 1388(رازجويان ،   

بدين ترتيب با منظور كردن عوامل موثر در تنظيم حرارت بدن و حدود اسايش انسان مدل ها و روابط رياضي متعددي به 

تا حد زيادي انسان مدارانه است و با توجه به شاخص هاي اقليمي  عنوان شاخص هاي اقليمي تعريف شده است معماري بومي

باد و اب .... باز  –راه براي استفاده از نيروي طبيعي نظير خورشيد « موثر در اسايش انسان گام بر مي دارد دقت به اين مهم 

منطقه خصوصيات اقليمي هر زمينه باد مي كندو استفاده ازمنابع فسيلي را به حداقل مي رساند لذا توجه به فاكتورهاي اقليمي 

( آفتاب و... امري ضروري است  –وضعيت اسمان -جريان هوا –دماي هوا  - تغييرات دماي هوا در شب و روز –باران  –

 ).3، 1393دوزدوزاني و سعيد كيا ،
  

        معماري بومي و زمينه گراييمعماري بومي و زمينه گراييمعماري بومي و زمينه گراييمعماري بومي و زمينه گرايي

داراست ، توجه به اين مهم كه نياز ساكنين در  طراحي درمناطق مختلف شرايط و ضوابطي خاص حاكم بر همان منطقه را

تمامي مناطق تقريبا يكسان است اما به دليل داشتن شرايط خاص هر منطقه و زمينه سايت طراحي بايد طرح مورد نظر به 

  گونه اي باشد كه هم پاسخگويي نياز ساكنين و هم جوابگوي شرايط خاص منطقه باشد.

هدف « درك نيازهاي و فعاليتهاي انسان در دنياي پيرامون همان محيط است و  معماري بومي معماري شناخت محيط و

 ).3، 1393راسفيجاني و فتاحي سده ، »( ساني در درون شكل كالبدي دانست معماري را مي توان ايجاد انگاره هاي ان
مسائل زمينه اي را در طراحي  با بررسي معماري بومي مناطق مختلف به اين نكته مي رسيم كه معماران ما به صورت اگاهانه

طرحهايي كه در زمينه معماري پس از ظهور انقالب صنعتي و دستيابي بشر به انرژيهاي فسيلي « هاي خود به كار مي برند. 

  ).4، 1393( دوزدوزاني، »رد عرضه مي شد، كمترين انطباق را با شرايط اب و هوايي داشته و دا
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حدوديت عرضه ان موجب گرايش بيشتر به معماري بومي در زمينه اقليم و كالبدي اما خطر كاهش انرژي هاي فسيلي و م 

شده است لزوم توجه به زمينه گرايي در معماري بومي و استفاده از آن با شيوه مدرن امري ضروري است به عبارت ديگر هويت 

تكنيكهاي طراحي زمينه گرا با  اصلي معماري پاسخگويي به نيازهاي بشر در مكان است به همين سبب شناخت و انطباق

شناخت و بكارگيري راهكارهاي سازگاري با اقليم باعث مي شود ساختمان « شرايط بومي از اهميت بااليي برخوردار است 

 داراي شرايط اسايش بهتر باشد تماما اين راه كارها براساس بكارگيري نيروهاي طبيعت جهت ايجاد شرايط اسايش پايدار در

 ). 1390(رستمي ، است فضاي معماري
  

        معماري بومي يك نياز براي بحران انرژي معماري بومي يك نياز براي بحران انرژي معماري بومي يك نياز براي بحران انرژي معماري بومي يك نياز براي بحران انرژي 

همانطور كه اشاره شد بخش ساختمان يكي از بزرگترين بخشهاي مصرف كننده انرژي در اكثر جوامع مي باشد توجه به اصول 

نقش سازنده داشته باشد  بومي به منظور صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي به ميزان بسيار موثري مي تواند دراين راستا

  يكي از عوامل موثر در راندمان و بهينه سازي مصرف انرژي طراحي معماري است. 

نشان مي دهد كه اين عامل يكي از عواملي است كه بي توجهي به آن مي ) Baker ,1996مطالعات به عمل آمده توسط باكر(

ش دهد به عنوان مثال مي توان به ساختمانهايي اشاره كرد كه به برابر مصرف معمول را افزاي 2/5تواند ميزان مصرف انرژي تا 

گونه اي طراحي شده تا ميزان مناسب جذب تابش گرما خورشيد را داشته و كمتر تبادل حرارتي از داخل به بيرون داشته 

شيد از زمينه گرايي باشند كه در واقع اين نوع از ساختمانها با توجه به جهت قرار گيري به ميزان جذب مناسب انرژي خور

كالبدي و اقليمي بهره جسته اند در نتيجه مصرف انرژي در انها بهينه تر مي باشد. يا فضاهايي را مي توان مثال زد كه به دليل 

بنابراين اينگونه به « بهره گيري از نور طبيعي وتوجه به مسير غروب و طلوع خورشيد استفاده كمتري از روشنايي برق دارند

ي ساختمان در طول سد كه تصميمات استراتژيك براي طراحي ساختمان تاثيرات گسترده تري را براي عملكرد واقعنظر مي ر

  .]١[»حيات خود دارد

دراين ميان طراح اين نقش را مي پذيرد كه به عنوان يكي ازمولفه هاي بومي ساختمان درمصرف بهينه انرژي و كاهش اتالف 

در قسمتهاي مختلف ساختمان مورد بررسي قرار داده و از طريق راهكارهاي بومي و كالبد انرژي تمامي تبادالت حرارتي را 

  طرح اين ميزان اتالف حرارت را به كمترين مقدار خورد برسانند.  

نحوه استقرار و فرم ساختمان از دو جهت مي تواند اتالف انرژي را كاهش دهد يكي جهت تابش خورشيد وديگري جهت ورزش 

د جهت يابي ساختمان نسبت به تابش آفتاب وورزش باد بستگي به زمينه اقليمي محيط داشته و فرم ساختمان نيز باد مي باش

مي تواند به گونه اي  طراحي شود كه هماهنگي الزم را با دو مولفه نامبرده داشته باشد و زمينه كالبدي را هم به خوبي رعايت 

  كند.

  

        نتيجه گيري :نتيجه گيري :نتيجه گيري :نتيجه گيري :

باب تاثير زمينه گرايي در معماري بومي دربهينه سازي مصرف انرژي را داشته اهميت آنچه را كه تا  اين مقاله سعي بر گشودن

كنون ناديده گرفته شده است گوشزد نمايد. با در نظر گرفتن تمامي مولفه هاي معماري بومي و زمينه گرايي در كنار هم اين 

اد هماهنگي بين بنا و زمينه داراي اهميت بااليي هستند. اما نتيجه حاصل مي شود كه تمام موارد ذكر شده در راستاي ايج

دراين بين عوامل كالبدي و اقليم از اين جهت حائز اهميت اند كه در نظر گرفتن انها در طراحي ميزان مصرف انرژي هاي 

  فسيلي را به شدت پايين و باعث صرفه جويي درآنها مي شود. 

يم و محيط پيرامون اثر معماري تاكيد بسيار دارد زمينه گرايي در بوم الگويي است معماري زمينه گر به ضرورت توجه به اقل

  براي خلق محيط مطلوب تر لذا شناخت وآگاهي بيشتر و دركي عميق تر نسبت به زمينه امري ضروري و واجب است . 
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ورشيدي جهت تامين گرما و نور كافي يا استفاده از انرژي هاي تجديد پذير يا به بياني استفاده از انرژي هايي هم چون انرژي خ

استفاده از انرژي باد در جهت گيري مناسب موجب تهويه مناسب در بنا مي شود ما در معماري امروز مي توانيم با تركيب 

 تكنيك هاي بومي و تكنولوژي در دسترس و باال بودن راندمان آنها گاهي در جهت حفظ محيط زيست برداريم .
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