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  .رانيواحد همدان، ا يدانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه آزاد اسالم 1
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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

و شكل  يريبر فرم گ مياقل ريتاث ينمودها نيو مشخص تر نياز بارزتر يكيگرم و خشك  ميبناها و شهرها در اقل يمعمار

مشاهده نمود.  مياقل نيا عيرا در پهنه وس يرانيا يها يطراح نيو هنرمندانه تر نيباتريتوان ز يشهر و بناهاست و م يريگ

آن الزم است تا به  يباشناسيبه خصوص بحث ز يمعمار يريدر شكل گ ميروشن تر شدن نقش اقل ينا برامب نيبر هم

-يليتحل يبر اساس روش زيبه خصوص در مناطق گرم و خشك اقدام شود. پژوهش حاضر ن نهيزم نيجامع در ا يبررس

آن با  نديادر فر ميبر نقش اقل يليبا تحل يمعمار يباشناسيز يبه بررس نهيزم نيو استفاده از منابع موجود در ا يفيتوص

مختلف  طيگرم و خشك بر اساس شرا ميآن بودند كه كه در اقل انگريب جيگرم و خشك اقدام شده است. نتا ميبر اقل ديتاك

 يليبد يب يچرا كه جلوه ها زانديانگ يرا بر م يهر كس يباشناسيآورده است كه حس ز ديرا پد يو منظر يمعمار ،يطيمح

 ييبايز يداده است و بناها يرا در خود جا تيو بشر طيدانش، احترام به مح هنر،خلق كرده است كه نشان از ارزش را 

از  ياريقشنگ، كاروانسراها و بس ياشراف يخانه ها، خانه ها رينظ يب يرهايبادگ با،يز يآب انبارها ن،يهمچون مساجد گنبد

نوازد.  يرا م يا نندهيباشد روح هر ب يم يو انسان يطيمح طيشرا آورده است و چون مطابق با ديرا پد گريموارد د

 يساختمان نموده و داشتن فرم يمنطقه اثر داشته است و حكم بر فشردگ نيا يهوا بر ساختمان ساز يو گرم يخشكسال

و  بايرم زهمان ف گردد يم شنهاديمناطق گرم و خشك پ يبرا بيترت ني. آنچه بددينما يم يرا ضرور بايمكعب شكل و ز

خشك  يبلكه در نواح رانيا يتاكنون نه تنها در مناطق داخل خياست كه از دوران ماقبل تار رانيا يسنت يها مشهور خانه

 كينوع اجزاء  نيباتريممكن و ز بيفرم و ترك نيبهتر يميدار قد اطيح يتكرار شده است. ساختمانها زين انهيخاورم

   .روند يمبشمار  مياقل نيا ليتعد يساختمان برا

  

        زيباشناسي، معماري، اقليم، گرم و خشك. هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه
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 نياز اين از مختلف هاي مقياس به متفاوت هاي شكل به او پاسخگويي موجب محيطي آسايش شرايط تأمين به بشر نياز

 منطقه هر بومي معماري تريخ است، مشهود كامالً آن گيري شكل در اقليم تأثير كه وجوهي جمله از. است شده

 داشته آن بر را اقليم آن بوميان و ساكنين اقليم، هر آسايشي نيازهاي رفع در پاسخگو هاي آوري فن و امكانات كمبود.است

 با موضوع اين. بپردازند سرزمين آن اقليمي الزامات به پاسخگو فضاهاي خلق به بنيان، اقليم كارهاي راه بر تكيه با كه

 قابل خوبي به اقليم هر وساز ساخت كالبد شناسي ريخت نيز و معماري ريزفضاهاي و عمومي فضاهاي چيدمان بررسي

 شخص جايگاه و اطراف محيط چگونگي كه است اين زيباشناسي ). هدف5: 1393خانقاه،  است(كاظمي و فرهنگي درك

 تاريخ ابتداي از هنرمندان و ها يلسوفف است هنرمند خالق ذهن زائيده هنر كند درك واقعي معناي به را اطراف درمحيط

 زيبايي دونوع به را آن و ميدانست كل با اجزا هماهنگي را زيبايي افالطون كه بصورتي داشتند نظر اختالف برسرزيبايي

 درحاليكه است نسبي طبيعي زيبايي كه بود اومعتقد ميكرد تقسيم دايره و خط هندسه زيبايي و زنده موجودات و طبيعت

 را شده ناميده هندسي زيبايي افالطون درنظريه آچه و است مطلق ميشود بشرساخته دست به آنچه يا هندسي زيبايي

 هنري اثار تمام مطالعه با هنراوست بهترين انسان و است هنرخداوند كائنات است ناميده مهندسي زيبايي لوكوربوزيه

 براي و دارند هنري برچسب فقط هنري ازاثار برخي دهستن حكمت و ازاگاهي اي پشتوانه داراي كه يابيم درمي خداوند

 ازمدتي پس ولي باشند درصدر زماني اول گروه شايد هنرهستند واقعا نيز برخي و ميشوند بزرگنمايي تجاري مقاصد

 بخاطر و هستند هنري ذات و حقيقت داراي هنريواقعي اثار ولي مينمايد هودفروكش به خود بارمعنايي بخاطرنداشتن

 نظر به بازند نمي رنگ راحتي به و هستند ارزش با و اور حيرت درهرزمان بيننده درچشم برتر عالم به اتصال و وجود فلسفه

 همكاران، و شيركوهي حسني(ميداند هركار سراغاز هنررا و بگيرد تصميم تواند مي هنر خود فقط هنر درمورد هايدگر

1393 :1.(  

 ظاهر بين اسالمي درشهرسازي رسد مي نظر به است مسلم امري سكونتش حلم زيبايي از انسان ادراك متقابل تاثيرات

 به معنوي برايانسان دارد وجود ماورايي حقيقت يك به اشاره و ازلي مفاهيم حاوي عميق ارتباطي اعتقادات باطن و كالبد

 درمناطق را فاضها اترينزيب ويژه به ملكوت عالم از است ديگر چيزي از نمودي زمين برروي هرچيزي اهللا خليفه عنوان

 درخلق مناسبي بسترساز...  و مردمي اعتقادات و فرهنگ مراه به اقليمي شرايط كه نمود مشاهده وان ميت كويري

 كه اند شده مطرح شهرها زيباشناختي ابعاد ازمهمترين يكي عنوان به نمادها ست بودها وشهرسازي معماري شاهكارهاي

 نيز فضايي هاي كيفيت دربرگيرنده بلكه نيستند مقداري هاي كميت صرفا رموز اين ستنده پنهان معاني القا براي رموزي

 هاي مقوله بررسي و درك لذا شد گسسته هم از معني و كالبد بين ارتباط مدرنيسم دوره از متاثر تحوالت درپي هستند

 دررشته شرو پي الزامات از ارزشها اين احيا و بازآفريني هدف با كويري درمناطق اسالمي شهرهاي شناسي زيبايي به مربوط

 .)1: 1390باشد(عسگري زاده و عسگري زاده،  مي معاصر شهر مديريت و طراحي ريزي برنامه معماري شامل مرتبط هاي

 نه كه است يافته دست و روشهايي اصول به ايران كويري معماري انسان، زندگي مناسب و پايدار محيطي ايجاد جهت در

 ايفاي نيز ماده به بخشيدن كمال عامل عنوان به از آن فراتر بلكه ؛ كند نمي تحميل محيط بر را اي ضايعه و تخريب تنها

 طراحي در كه ميدهد نشان اجرايي، روشهاي و مصالح و كوير كالبدي معماري طراحي هاي ويژگي بررسي.  نمايد مي نقش

 مصداق و آورده عمل به جلوگيري نيز زيست محيط تخريب و آلودگي از محيطي، از پتانسيلهاي استفاده بر عالوه معماري،

شايد بتوان گفت يكي از مهم ترين عوامل موثر در طراحي شهرها،  .)55: 1391است(پوراحمدي،  پايدار از معماري بارزي

لي فضاها اقليم مي باشد. آنچنان كه تاثير آن در تمام تار و پود بافت شهري و حتي تك تك بناها و عناصر معماري داخ

ديده مي شود. در ايران معماري بناها و شهرها در اقليم گرم و خشك يكي از بارزترين و مشخص ترين نمودهاي تاثير اقليم 

بر فرم گيري و شكل گيري شهر و بناهاست و مي توان زيباترين و هنرمندانه ترينن طراحي هاي ايراني را در پهنه وسيع 

). بر همين مبنا براي روشن تر شدن نقش اقليم در شكل  17: 1390باني و همكاران، اين اقليم مشاهده نمود(گرجي مهل
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گيري معماري به خصوص بحث زيباشناسي آن الزم است تا به بررسي جامع در اين زمينه به خصوص در مناطق گرم و 

  خشك اقدام شود.

        

        پيشينهپيشينهپيشينهپيشينه- - - - 2222
 مسجد موردي مطالعه(مساجد معماري بر اقليم و هوا و آب ) در مقاله اي به بررسي اثرات1394هاشمي نسب و همكاران(

 ژوئن، هاي رماه د گرما اصفهان شهر در كه است ان از حاكي پژوهش اين پرداختند كه نتايج )اصفهان شهر در سرخي

 ، مي اوريل، هاي ماه در و است حاكم دسامبر و نوامير فوريه، ژانويه، هاي ماه در سرما و است حاكم اگوست و جوالي

 نظر در با مسجد معمار اصفهان شهر اي منطقه اقليم به توجه با مسجد اين در. است برقرار مطلوب شرايط اكتبر و پتامبرس

 مسجد اين ساخت در را جوانب تمام و نموده اصفهان شهر اقليم با بنا همسازي در سعي هوايي، و آب تغييرات گرفتن

  ه است.است و اثري شگرف و زيبا را حادث شد كرده رعايت

 در اقليمي هويت شناسي ريشه رويكرد با روستايي پايدار معماري ) در تحقيقي به آفرينش1393خانقاه( فرهنگي و كاظمي

 نيازهاي به پاسخگويي در بومي دانش ي خالقانه كارهاي راه درك تحقيق، ي مرطوب پرداختند كه نتيجه و گرم پهنه

 يك خلق موجب خود كه است، منطقه اين معماري امروز ي چهره رب دهي شكل در آن كاربرد و توسعه جهت اقليمي

  .بود خواهد آن براي فرد به منحصر و اصيل، زيبا هويت

 موردي نمونه ايران سنتي و بومي معماري در پايدار الگويي انبار ژوهشي به بررسي آب) در پ1393(مهدوي عادلياحمدي و 

 عناصر با تركيب در پايدار معماري از گيري بهره به يزد پرداختند كه نتايج بيانگر آن بود كه توان شهر بادگير شش انبار آب

  .نمود اشاره اي منطقه و بومي عماريم اصول و اجتماعي و فرهنگي هاي ارزش حفظ با سنتي و بومي هاي فرم و

 ايجاد و طراحي چگونگي و شهري طراحي در بومي مصالح از ) در مقاله اي به بررسي استفاده1392سجادزاده و نعمتي(

كرمانشاه پرداخته اند كه نتايج بيانگر آن است كه  در شهري مبلمان و بومي مصالح - شهري سازي منظر در رواني آسايش

 با كه داشت خواهد را شهروندي ديد در سازي منظر و رواني آسايش در مستقيم تأثيري شهري ازيزيباس و طراحي

 شهري، مبلمان و طراحي در آن كردن جايگزين و شهري دستاورد بومي منابع از استفاده با و امكانات حداقل با استفاده

  .نمود جاداي آنها مابين رواني و حس زيبايي آسايش و شهري معماري و شهروند بين

ايران  تاريخي درمساجد زيبايي و اكولوژي نياز به پاسخ سنجي ) در پژوهشي به اولويت1392ثابتي اشجعي و همكاران(

 پيش آذري دوره در شناسي زيبايي اولويت سمت به اقليمي منطقي هاي اولويت از سير اين ها يافته پرداختند و براساس

 زيبايي كه آنجا از شد ايجاد ها اولويت اين در بيشتر تعادل حدودي تا صفويه دوره در رسد مي نظر به حاليكه در رفت

 رخ بيشتر زيباگرايانه هاي افراط حكومتي اقتدار هاي دوره در آن زياد هاي هزينه به توجه با و دارد فرهنگي منشا بيشتر

 هاي رويكرد تحقيق اين.  است هميشگي ضروريات جزء و است تري منطقي نياز اقليمي حاليكهĤسايش در.  دهد مي

  نمايد. مي توصيه را اقليم به اعتنا بي هاي گرايي زيبايي از پرهيز و اعتدالي

        

        روش كارروش كارروش كارروش كار- - - - 3333
توصيفي -پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش اقليم در معماري به خصوص در بحث زيباشناسي آن بر اساس روشي تحليلي

مينه در بحث نقش اقليم در معماري، نقش اقليم در خلق فضاهاي پرداخته است. بر همين مبنا از منابع موجود در اين ز

زيبا به خصوص در مناطق كويري اقدام شده است و سعي گرديده است جنبه هنري و نيز جنبه انساني و اخالقي و 

  زيباشناسي آن نيز مورد بحث قرار گيرد.
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        نقش اقليم در معمارينقش اقليم در معمارينقش اقليم در معمارينقش اقليم در معماري- - - - 4444
 عوامل اقليمي، هاي ويژگي به توجه چون هايي شاخص با دارد، وجود نايرا سنتي بناهاي بطن در كه پايداري معماري

 اصول ارائه و طبيعت، و ساخت انسان محيط ارتباط نوع به خالقانه نگرش واسطه به و فرهنگي - اجتماعي عوامل اقتصادي،

 فرم ارتباط فضايي، حوريتم دسترسي، مراتب سلسله فضاها، و ها فرم در تكرار و ريتم چون متفكرانه، معماري راهكارهاي و

 شده تبديل معاصر طراحان نگاه از آموزنده معماري به اقليم، با متناسب مصالح به همزمان توجه حال عين در و عمكلرد و

 را) معنوي و مادي( انسان حيات هاي ساحت همه نياز كه است، پايدار اي توسعه به رسيدن راهگشاي آن از الهام كه است،

 مطرح معماري برتر هاي نمونه عنوان به كه اصيل، هايي ارزش با گذشته آثار از بسياري است طبيعي .كند مي برآورده

 و تحول دوره طول در و زمان گذر در ندارند را جنبه اين از ارزشهايي كه معمول بناهاي از بسياري و شوند ماندگار هستند،

 اصولي ارزشمند، سنتي بناهاي از شايسته اقتباسي طريق از وانت مي ميان اين در. روند بين از و شوند تخريب دچار نوآوري

 نياز كه است، طراحي در بهينه هايي ايده ارائه تالش اين نتيجه. باشد پايدار معماري شدن پديدار راهنماي كه كرد احيا را

 مي رنج بسياري ايه آسيب و معضالت از كه است معاصري معماري به دهي شكل براي الزم مقدمه و كنوني جامعه آشكار

 رشد ايجاد شاهد بشري جامعه ، آوري فن و علم توسعه و باگسترش امروزه .)5: 1393اقدم و همكاران،  پور برد(جليل

 بر مبتني صرفا راهكارهايي از گيري بهره با چنانچه.است معماري و اقليم تنگاتنگ ارتباط در موجود شكاف روزافزون

 توجه با. است گسسته شده معماري و اقليم ميان ارتباط منطقه، محيطي زيست شرايط و اقليم به توجه بدون و تكنولوژي

 پيوند اين ايجاد در راهكارهايي يافتن و بررسي لذا است، دربرگرفته بياباني هاي بوم را ايران كشور از عظيمي وسعت آنكه به

 بهترين از يكي جزء همچنان كه ايراني معماري دارزشمن آثار.  ميرسد نظر به ضروري امري منطقه نيازهاي به پاسخگويي و

 به بادگير نام به عنصري به ميتوان ميان اين كه در ميشوند محسوب بياباني اقليم در طراحي براي معماري راهكارهاي

 زيبايي و بخشي هويت در نقش ايفاي با بر عالوه بادگيرها. نمود اشاره عملكردي چند و چشمگير هاي پديده از يكي عنوان

 كردن خنك و ها درونيساختمان فضاي تهويه امر در ويژه به بياباني اقليم درزمينه اهميتي حائز عنصر بافت، شناسي

  .)1: 1390ميگردند(الهي،  محسوب هوا جريان ايجاد و ها انبار آب و ها سرداب

 طبيعت با. آنجاست محلي مردم ساز و ساخت روش و ها سنت داريم، قرار آن در كه محيطي شناختن براي راه بهترين

 و زميني موقعيت گرفتن نظر در هوايي، و آب شرايط كردن درك يعني اطرافمان، محيط به گذاشتن احترام يعني ساختن

). 49: 1389 عربي، زندي،(باشد مي خصوص به محل آن ويژگي كه امكاناتي ساير و خورشيد و باد جهت طبيعي، عناصر

 زندگي فضاي و مسكن بر هوايي و آب عوامل نقش به مربوط مطالعات در جالب موضوعات از يكي معماري اقليم موضوع

 و اند دانسته مي ، بناها و مساكن بر را باران و آفتاب و باد اثرات تجربه اثر بر گذشته هاي زمان در معماران. است انسان

 به توجه با  كه تغييراتي معاصر معماري در. دان داده ارايه عوامل اين مطلوب نا اثرات كاهش براي نيز جالبي هاي روش

 قابليت به ساختمان شناسي بوم واقع در. يابد مي بيشتري اهميت روز هر آيد، مي پديد پايداري و اقليمي زيست معيارهاي

 جودت،(دارد تاكيد فرم آسايش و فضايي هاي كيفيت صورت به آنها تبديل و جوي و محيطي عوامل تلفيق براي ساختمان

 در ساختمان آن نشود توجه اقليمي شرايط با همسازي جهت ضروري نكات به ساختمان يك طراحي در اگر). 5:  1380

 ايجاد را نامساعدي دمايي شرايط تواند مي بيروني محيط در طبيعي حرارتي آسايش وجود با حتي خود داخلي فضاي

 با سرمايش و گرمايش هاي سيستم از استفاده با حتي وانت نمي را اقليم با ناهماهنگ هاي ساختمان داخلي شرايط. نمايد

 قرار طبيعي عوامل تأثير تحت انسان كه اين با). 2: 1367 كسمايي،( نمود تنظيم آسايش حد در معقول هاي هزينه صرف

 قرون طول در يساز ابزار و سازماندهي در كالم يك در و هنر و لياقت ذكاوت، فاكتور از برخورداري با توانسته هذا مع دارد،

 هر حرارت درجه و اقليم به منعطف و منطبق معماري از انسان كه چرا. كند حركت پيشرفت و تكامل سوي به اعصار، و

  ).31: 1381 نژاد، قره(است كرده استفاده آسايش جهت احسن نحو به ناحيه
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        نقش اقليم در زيباسازي فضاهاي معماري روستاهاي و شهرهاي مناطق كويرينقش اقليم در زيباسازي فضاهاي معماري روستاهاي و شهرهاي مناطق كويرينقش اقليم در زيباسازي فضاهاي معماري روستاهاي و شهرهاي مناطق كويرينقش اقليم در زيباسازي فضاهاي معماري روستاهاي و شهرهاي مناطق كويري- - - - 5555
 با تا كوشيد يكجانشيني بدو از اوليه بشر. است انساني تمدن پيدايش مهد و بشري گاه سكونت شكل ترين قديمي اروست

 شناخت كسب و زمان مرور با همچنين. بسازد سرپناهي خود براي طبيعت در موجود ابزارهاي و مواد ترين ساده از استفاده

 اين از و نموده خود نيازهاي با گاه سكونت شرايط سازگاري و زيهمسا در سعي محيطي، زيست و اقليمي عوامل از بيشتر

 در موجود عوامل مهمترني از يكي به آن جزئيات و معماري امروزه. داد شكل تاريخ طول در را آن اصول و معماري طريق

 از نواحي اين در اصول اين طبيعت و روستا جدانشدني و عميق پيوند به توجه با و شده تبديل روستاها ي توسعه فرآيند

 از جزئي نيز ابنيه روستايي هاي محيط در ديگر عبارت به. است برخوردار شهري نواحي با مقايسه در بيشتر حساسيت

 سويي از. باشد برخوردار اقليمي و محيطي زيست هاي جنبه با الزم سازگاري از بايد بنابراين و شده محسوب طبيعي عناصر

 دست به محيطي زيست و طبيعي عوامل در تغيير با را آن تواند نمي كه دارد نياز رايطيش به آسايش كسب براي بشر ديگر

 گاه سكونت كالبدي و معماري شرايط تا كوشد مي محيطي زيست و اقليمي عوامل از بيشتر شناخت كسب با بنابراين آورد

سازد(باقري نشاني و  فراهم گوناگون هاي جنبه در او براي را بيشتري آسايش و آرامش كه نمايد تنظيم اي گونه به را خود

  .)1: 1393همكاران، 

در محدوده كوير دماي هوا در فصول مختلف متغير بوده و حتي دماي بين بيشينه و كمينه نيز داراي تفاوت بسيار  بوده و 

لحي يا بافتي در طول روز هوا بسيار گرم و در طول شب بخصوص در فصل زمستان خنك مي شود و اين مي بايست از  مصا

استفاده كرد كه اين شرايط را تعديل نمايد بدين لحاظ با بررسي كه در معماري محدوده كوير صورت گرفت مشخص شد 

كه كه مصالحي كه در بافت مساكن اين محدوده به كار گرفته شده است ، خشت و گل است چرا كه خاصيت اصلي خاك 

است كه تابستان هاي گرم و داغ كويري را تعديل مي نمايد  و خانه هاي كه با كاه و آب به شكل كاهگل در مي آيد اين 

اهالي  بسيار متمركز، استفاده از عناصر بومي در زيباسازي خانه ها ساخته شده است تا از نفوذ گرما، باد و سرما به داخل 

وده در فصل تابستان دماهاي مساكن و شهر تا حد امكان ممانعت به عمل آيد و از طرفي مشاهده گرديد كه در اين محد

بسيار بااليي را دارا بوده است ودر كل ساخت كالبدي خانه ها براي مقابله با مسائل اقليمي فشرده و پر سايه شكل گرفته 

است  تا از نفوذ آفتاب به داخل جلوگيري كند و مي بينيم كه دور تا دور خانه را با ديوارهاي بلند، خشتي، زيبا با كنگره 

انگيز براي مقابله با آفتاب و از آنجاييكه وزش باد در اغلب فصول شديد مي باشد اين ديوارهاي بلند ساخته شده  هاي دل

  است.
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مشاهده گرديد كه بهترين شيوه ايجاد مساكن، مساكن روبه جنوب است چون كه باد اغلب از جهت غرب مي وزد و در اكثر 

زمينه ساز يك چشم انداز بسيار زيبا با بافتي فشرده شده و زمينه ساز مساكن جهت رو به جنوب مي باشد، اين موارد 

آسايش و راحتي ساكنين را فراهم كرده كه زمينه را براي ايجاد ديوارهاي بلند، حياتي دلنشين و سبز، گنبدهاي زيبا، بوي 

ن نمونه هاي زيباشناسي در كوير خوش كاهگل، آب انبارهاي زيبا، بادگيرهاي بي نظير و ... فراهم كرده است كه خود بهتري

  مي باشد.

از طرفي بيشتر خانه ها را مساكن گنبدي تشكيل مي دهد اين مساكن داراي در هاي كوتاه و سقف هاي بلند هاللي مي 

باشد و بر روي بعضي از اين گنبدها بادگيرهاي زيبايي ساخته شده است.  با توجه به اين مطلب خاصيت مساكن گنبدي 

از گرم شدن بيش از حد خانه در فصول گرم و در طول روز به دليل سايه دار بودن يك سمت آن، جلوگيري  اين است كه

به عمل مي آورد و همچنين در فصول سرد و حتي در طول شب از سرد شدن بيش از خانه ممانعت به عمل مي آورد اين 

ته  است و چشم اندازي بي بديل، زيبا و همدست طرز مساكن نيز دقيقا بر اساس شرايط اقليمي حاكم بر منطقه شكل گرف

  را در منطقه كويري و بياباني پديد آورده است.
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همانطور كه بررسي شد براي ايجاد شرايط آسايش شبانه و روزانه در فصول مختلف سال و حتي در طول روز مي بايست 

گرفت مشاهده گرديد كه از ويژگيهاي اصلي تدابيري در بافت مساكن كويري در نظر گرفته مي شد با بررسي كه انجام 

مساكن كويري ديوارهاي بلند كه سايه انداز روزهاي گرم بوده و در چهار طرف ساختمان ساخته شده، حوض هاي بزرگ در 

وسط خانه براي تعديل هوا و حياط و فضاي گسترده و بازي به نام تاالر كه بيشتر صبح ها و بعد از ظهر هاي تابستان يعني 

گاميكه تابش اشعه خورشيد كاهش مي بابد مورد استفاده قرار مي گيرد و اين چشم انداز نمونه اي زيبا از هم زيستي هن

  آب، خاك، سنگ، چوب و انسان مي باشد كه حس زيبايي هر بيننده اي را با مشاهده آن بر مي انگيزاند.

  
مختلف، شاهد آن هستيم كه در خانه هاي كويري  به همين خاطر اين شرايط آسايش شبانه و روزانه و حتي در فصول

اطاقها اغلب در چهار طرف جهت جغرافيايي ساخته شده كه تابستان ها در اطاق هاي رو به جنوب و در زمستان ها در 
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اطاق هاي روبه شمال زندگي مي كنند چرا كه اطاق هاي جنوبي  در فصل گرم سايه گير بوده و از گرم شدن بيش از حد 

ي مي كند و اطاق هاي شمالي در فصل زمستان آفتاب گير بوده و شرايط مساعدي را فراهم مي آورند. پس به طور جلوگير

كلي مي توان گفت كه مساكن كويري و معماري آن، ساختي متمركز با مصالحي از جنس خشت و گل و بصورت گنبدي با 

اي تنگ و مسقف ساخته شده است و اين امر بر زيبايي دو ديوارهاي بلند، درهاي كوتاه و محدود بودن پنجره با گذر گاهه

  چندان معماري كويري افزوده است و منظري متمركز، مكعبي و زيبا را پديد آورده است.

  
        

        

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري- - - - 6666
بر اساس آنچه مورد بررسي قرار گرفت مشاهده گرديد كه در اقليم گرم و خشك بر اساس شرايط مختلف محيطي معماري 

را پديد آورده است كه حس زيباشناسي هر كسي را بر مي انگيزاند چرا كه جلوه هاي بي بديلي را خلق كرده و منظري 

است كه نشان از ارزش هنر، دانش، احترام به محيط و بشريت را در خود جاي داده است و بناهاي زيبايي همچون مساجد 

نه هاي اشرافي قشنگ، كاروانسراها و بسياري از موارد ديگر را گنبدين، آب انبارهاي زيبا، بادگيرهاي بي نظير خانه ها، خا

 هوا گرمي و پديد آورده است و چون مطابق با شرايط محيطي و انساني مي باشد روح هر بيننده اي را مي نوازد. خشكسالي

 ضروري را لشك مكعب فرمي داشتن و نموده ساختمان فشردگي بر حكم و است داشته اثر منطقه اين سازي ساختمان بر

 ايران سنتي هاي خانه مشهور و زيبا فرم همان گردد مي پيشنهاد خشك و گرم مناطق براي ترتيب بدين آنچه. نمايد مي

. است شده تكرار نيز خاورميانه خشك نواحي در بلكه ايران داخلي مناطق در تنها نه تاكنون تاريخ ماقبل دوران از كه است

. روند مي بشمار اقليم اين تعديل براي ساختمان يك اجزاء ممكن تركيب و فرم رينبهت قديمي دار حياط ساختمانهاي

 مناطق در معموالً كه شن طوفان و باد زمستان سرماي برابر در شوند مي باز حياط داخل به فقط كه منازل اينگونه اطاقهاي

 مجموعه اين شمال به رو اطاقهاي ستانتاب در و جنوب به رو اطاقهاي زمستان در. شوند مي حفاظت است جريان در كويري

 درخت، شامل كه داخلي حياطهاي گردد مي هماهنگ اقليم با نيز زندگي محل ترتيب بدين و گرفته قرار استفاده مورد

. روند مي شمار به مناطق اينگونه خشك هواي در رطوبت ايجاد عوامل مؤثرترين از يكي هستند گياهان سبز سطوح و حوض

 ترتيب اين به و ماند مي ديوارها جسم و حياط داخل در و كرده حركت پائين بطرف بام پشت مجاور دسر هواي شب در
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 تابش شدت و خارجي هواي دماي هنگاميكه روز در نتيجه در شود مي روز در حياط داخل هواي دماي حداكثر افت باعث

 اكولوژيكي يا و بومي طراحي عمده هاي ويژگي. ماند خواهد معتدل نسبتاً ساختمان داخل هواي رسند مي حداكثر به آفتاب

 منابع از استفاده رساندن حداقل به اقليمي، شرايط با هماهنگي ي، انرژ حفظ:  كرد ي بند جمع چنين توان مي را پايدار

  .منطقه به احترام و كنندگان استفاده به احترام جديد،

        

 منابعمنابعمنابعمنابع- - - - 7777
 نمونه ايران سنتي و بومي معماري در پايدار الگويي نبارا ، آب)1393 (عادلي مهدي مهدوي و احمدي، پرستو .1

 زيست محيط و عمران معماري، ملي همايش يزد، مجموعه مقاالت اولين شهر بادگير شش انبار آب موردي

 شهري.

 كنفرانس خشك، مجموعه مقاالت اولين و گرم اقليم در پايدار معماري از نمادي ، بادگير)1390 (الهي، سروين .2

 توسعه. و عمران ملي

 روستايي نواحي معماري بر مؤثر طبيعي و اقليمي عوامل ، اثربخشي)1393 (همكاران و نشاني، عبداهللا باقري .3

 پايدار. شهري منظر و معماري ملي ايران، مجموعه مقاالت كنفرانس

 معماري و شهر مهريز، نشريه سنتي هاي خانه معماري در پايداري الگوهاي ، بررسي)1391(محبوبه پوراحمدي، .4

 زمستان. و پاييز.  3 شماره.  بومي

 تاريخي درمساجد زيبايي و اكولوژي نياز به پاسخ سنجي ، اولويت)1392 (همكاران و اشجعي، شيوا ثابتي .5

 اسالمي. شهرسازي و معماري ملي همايش ايرانريال مجموعه مقاالت دومين

: موردي نمونه( ايران سنتي بناهاي بر تكيه با ماريمع پايدار الگوي ، ارائه)1393(همكاران و اقدم، سيما پور جليل .6

 پايدار. شهري منظر و معماري ملي ، مجموعه مقاالت كنفرانس)كاشان ياسين آل تاريخي خانه

 طبيعت، با دررابطه ايران سنتي ومعماري درهنر شناسي زيبايي ،)1393 (همكاران و شيراز شيركوهي، حسني .7

 .شهري زيست محيط و عمران ماري،مع ملي همايش دومين مقاالت مجموعه

-23 شماره ساختمان، و معماري ،)لواسان - ده نيكنام(طبيعت با طراحي)،  1389(شقايق عربي، داريوش، زندي، .8

 .تهران، ،22

 ايجاد و طراحي چگونگي و شهري طراحي در بومي مصالح از ، استفاده)1392(ليدا نعمتي و سجادزاده، حسن .9

 همايش كرمانشاه، مجموعه مقاالت اولين در شهري مبلمان و بومي مصالح -شهري سازي منظر در رواني آسايش

 پايدار. توسعه و شهرسازي جغرافيا، ملي

 درمناطق اسالمي شهرسازي و معماري شناسي زيبايي ، بررسي)1390(زاده زهرا عسگري و زاده، محمد عسگري .10

 محيطي. هنرهاي و گردشگري بياباني، هاي بوم ملي نمادها، مجموعه مقاالت همايش برنقش تاكيد با كويري

 .، اصفهان، انتشارات گل هاي محمديانسان، طبيعت و معماري )،1381(قره نژاد، حسن، .11

 هويت شناسي ريشه رويكرد با روستايي پايدار معماري ، آفرينش)1393 (خانقاه عليرضا فرهنگي و كاظمي، سبا .12

 روستايي. پايدار توسعه ملي همايش ينمرطوب، مجموعه مقاالت سوم و گرم پهنه در اقليمي
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، بررسي تاثير اقليم بر معماري و بافت زواره، مجله مسكن و محيط )1390(همكاران و مهلباني، يوسف گرجي .13

 ، زمستان.136روستا، شماره 

 مسجد موردي مطالعه(مساجد معماري بر اقليم و هوا و آب ، اثرات)1394 (همكاران و نسب، سادات هاشمي .14

  ايران. شهرسازي و معماري تخصصي كنفرانس ، مجموعه مقاالت اولين)اصفهان شهر در سرخي

        


