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اصول تجربى طراحى بناهاى پايدار براى مناطق كويرى
دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني*، مهندس مهسا ممقانى قاضى جهانى**دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني*، مهندس مهسا ممقانى قاضى جهانى**

1389/12/16 تاريخ دريافت مقـاله:
1390/06/22 تاريخ پذيرش نهايي:

 

 چكيده
شود. ساكنان دوران باستان اين اصول را كشف، بنيان مى شكوفا مناسب مصنوِع يا طبيعى اقليمى شرايط و محيط در تنها زندگى
و طراحى ها بر آن اساس انجام مى شد. استنتاج ها آن اصول عناصر شناخت با دادند. قرار يشان شهرها و بنا عناصر طراحى روش و
و عناصر معمارى هوشمند به انرژى كه طى تاريخ به كارگرفته اصول بر تحقيقات نتيجه كه نمايد مى ارائه را مهمى نكات بحث اين
و فقط با توجه به زمان احداث انتخاب شده، كه از فرهنگى تنوع يا اقليم نوع به توجه بدون مطالعاتى، موارد باشد. مى ــت اس ــده ش
ــد. تحليل اين موارد مطالعاتى ش داده تطبيق و ــه مقايس يكديگر با و گرديد، بندى طبقه معاصر بومى معمارى تا تاريخ ماقبل دوره
و فرهنگ متفاوت اما از نظر نوع اقليم مشابه مى باشند. تاريخ در كه دهد، مى نشان اصول و عناصر در را تضاد حدودى تا و شباهت

 واژه هاي كليدي
پايدارى، روش هاى ايستا، اصول طراحى بنا، اقليم كويرى

Email: s_m_mofidi@iust.ac.ir .(مكاتبات (مسئول شهرسازي. و معماري دانشكده ايران، صنعت و علم دانشگاه استاديار *
** دانش آموخته دوره كارشناسى ارشد معمارى، دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات ، تهران، ايران.
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مقدمه

و خطا سعى با و ــتخراج اس طبيعى عوامل و ــرايط ش پايه بر كه اصولى
طى هزاران سال يافته شده است، براى طراحان معاصر مى تواند ضوابط
مهمى براى تصميم سازى باشد. شاكله، تراكم، چيدمان، چرخش (روابط 
و مصالح  افكن سايه عوامل بازشوها، سطوح، سقف، شكل فضاها)، بين
و عناصر معمارى در اقليم هاى اصول براى اصلى موضوعات عنوان به
براى كه است راهكارهايى ــناخت ش هدف، است. ــده ش انتخاب مختلف
نمايند، خلق داخلى فضاهاى بتوانند اقليمى زيست نظر از ساكنان آسايش

است. بوده توجه مورد سال هزاران براى راهكارها اين كه همانطور
توان به مى ــك2 خش و گرم نيمه يا ــك1 خش و گرم مناطق به ــفر س با
زيستگاه ها شهرى بافت دهى شكل در را اقليم نفوذ ــتردگى گس وضوح
ماقبل تاريخ به ها زيستگاه اين از بعضى موجوديت تاريخ نمود. مشاهده
و تعدادى در زمان دارند باستان زمان در ــه ريش اى عده و گردد، مى بر
43٪ از سطح زمين را اقليم هاى گرم اند. «حدود ــده ش نهاده بنا حال
.(Schantz, 1956) ــود» ش مى شامل ــك خش و گرم نيمه و ــك خش و
، شمال غربى استراليا بيشتر ميانى، ــياى آس در: اصلى طور به B منطقه
و جنوبى، غرب آمريكاى شمالى  شمالى آفريقاى خاورميانه، هندوستان،

و جنوب و غرب آمريكاى مركزى متمركز شده است (شكل1).
و خشك بسترى براى تولد فرهنگ هاى بسيارى  گرم نيمه و گرم اقليم

و محيطى پايدار براى خلق تمدن هاى شهرى ايجاد نموده است. فراهم
ــهرى بر اين باورند ش دانان تاريخ از اى عده و گولينى كه گونه ــان هم
ــك و نيمه خش ــك خش هاى پهنه از دنيا اوليه هاى تمدن «اكثر ــه: ك
و ناحيه نيل» ــه خاورميان حاصلخيز هالل پهنه مانند ــت، اس ــته برخاس
ــه سامانه رودخانه اى عظيم از مناطق س كه جايى در .(Golany, 1983)

و خشك عبور مى كنند، سه گروه از انسان ها استقرار گرم نيمه و گرم
دقيقًا در اين نهادند. بنا هايى ــهر ش و نمودند حاصلخيز را زمين يافتند،
محدوده ها اولين مراكز شهرى به وجود آمدند، مانند محدوده ايندوس،
و فرات، كه مكان تولد تمدن هاى اوليه بودند. بررسى چنين  دجله نيل،
و با ارزش زنده زيستگاهى عنوان به توانند مى مناطق اين در شهرهايى
گيرد. اين روابط قرار مطالعه مورد اقليم و شهر شكل بين رابطه نظر از
در مراكز شهرى مثل چتال هيوك، اور، موهينجودارو، ارگ بم، تيماگاد،

مساوردى به دقت مورد بررسى قرار گرفته است.
ــت  ــترك مدنظر بوده اس و مش فراگير عناصر ــايى شناس بحث اين در
ــتگاه ها در مناطق ــد. زيس B مى باش ــهرى در منطقه ش مراكز اكثر و
ــترده اى ــيار گس ــابه بس ــك تش و نيمه خش ــك خش و گرم ــف مختل
ــواع ديگر ــه با ان ــان در مقايس ش ــاكله ش و ــدى كالب ــاى ه ــه جنب در
ــهرى كه ش اقليمى ــر عناص ترين ــم مه دهند. ــى م ــان نش ها ــم اقلي
ــابه مش اند ــاخته س را مناطق ــن اي ــاى ه ــتگاه زيس فضايى ــكل ش
ــند. ــده باش ش واقع مركزى آمريكاى يا النهرين بين در ــه چ ــتند، هس

دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني، مهندس مهسا ممقانى قاضى جهانى

شكل 1. مناطق گرم و خشك و نيمه خشك جهان (محدوده هاى تيره) 
(!rewartha,1968 (ماخذ:
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5-15 صفحات

اصول تجربى طراحى بناهاى پايدار براى مناطق كويرى

 معيارهاى منتخب
ــينه تاريخى، پيشرفت دانش ــه با توجه به پيش مفاهيم معمارى هميش
ــتقرار مى يابد. سه معيارى كه هستى يك  ــتر محيط طبيعى اس و در بس
اقليم. و فرهنگ تاريخ، از: است عبارت نمايد مى تعريف را شهرى مركز
ــه به معيارهاى ــهر با توج ش دهنده ــكل ش اصول و عناصر از هركدام
و از سويى، بسيارى از الگوهاى كالبدى ــتند، هس همتا بى شان مرتبط
و راهبردهايى عناصر الگوى ويژه به و يكديگراند؛ با مشابه مناطق اين
ــت. اين معيارها در اين پژوهش اس اقليم و طبيعى محيط از متاثر ــه ك
مورد توجه قرار گرفته است تا نمايندگان مصاديق معمارى از دوره هاى
ــند. به  باش مختلف هاى فرهنگ و اقليمى هاى ،پهنه متفاوت، تاريخى
آيد. دست به منتخب بناهاى از متعادل و يكپارچه توزيعى تا ديگر، بيان
و ارايه پيشنهادات كمك خواهد نمود. نتايج به دستيابى در رويكرد اين

 اقليم
ــترده اى در تعيين شاكله معمارى، بافت آينده معمارى اقليم نقش گس
و خواهد داشت. هدف مشاهده ادامه  داشته انسان زندگى شيوه و پايدار
است. به عنوان يافته تاريخ طى معمارى شكل بر اقليم تاثير انقطاع يا
اصلى پژوهش تأكيد بر آن است كه سبك معمارى بومى كمتر به وسيله
ــط ويژگى هاى محيطى تعريف مى گردد.  ــتر توس و بيش ملى مرزهاى

شاهد اين يافته را در تمامى قاره ها مى توان مشاهده نمود.
ــد كه در موارد  ش خواهد پرداخته هايى اقليم انواع معرفى به ــه ادام در
توانند به مى ها اقليم اين اند. گرفته قرار توجه مورد تحقيق اين مطالعاتى
كه بيشترين شوند، ناميده ــكونت» س قابل اقليمى هاى «محدوده عنوان
محدودهايى چنين در ها انسان يافته ــكان اس هاى ــرزمين س و ها تمدن
چهار به را ها آن بناها، بندى گروه در ــى بخش عموميت براى ــد. باش مى
كوپن، بندى طبقه طبق مناطق اين شوند. مى تقسيم اصلى اقليمى منطقه

از: عبارتند كه شد تقسيم است، تاييد مورد محققين اكثر توسط كه
و مرطوب/ بارانى استوايى گرم (A

(BS) خشك نيمه /(BW) خشك و گرم يا خشك (B
و مرطوب گرم نيمه معتدل/ (C

D) سرد/ نيمه قطبى
ــم كلى مذكور ــد در يكى از چهار اقلي ــتگاه منتخب باي ــم هر زيس  اقلي
ــاى طراحى در انتهاى  دارد. جدول راهنم ــود وج دنيا در كه ــرد قرارگي
ــيم شده كه منطبق با تقسيمات اقليمى و تقس تنظيم ايى گونه به مقاله
ــت. به اين ــده اس ش ارائه و بندى جمع را مطالعه مهم نكات و ــت اس
ــيله پژوهشگر قادر خواهد بود فراگير بودن نفوذ اقليم هاى جهان را وس
و اصول معمارى تأثير گذارده،  عناصر در كه طبيعى امر يك عنوان ــه ب

درك نمايد.

 تاريخ
ــتند كه در ــب هس با توجه به اهداف مطالعه، دوره هاى تاريخى مناس
و پيشرفتشان را بتوان در  باشد گرفته شكل ــهرى ش هاى تمدن ها آن
نمود. ــاهده مش وضوح به ــان ش ــاكنين س هنرى آثار و ابتكار، فرهنگ،
ــد، اما تفسير تاريخى به عنوان هدف مرورى بر تاريخ معمارى نمى باش
ــارى بومى به  و معم ــهرى ش مراكز ــاكله ش بر اقليم تاثير ناقل ــه مولف

كارگرفته شده است.
ــيم بندى هاى متداول مراحل تاريخى به طور نسبى نوع  بعضى از تقس
ــت كه فراتر از نظامشان جوابگو نمى باشند.  نگرش خاصى به تاريخ اس
ــطى يا رنسانس كه عموما براى غرب مناسب  به عنوان مثال؛ قرون وس
هستند اما براى بسيارى تمدن هاى جهان قابل اعمال نيستند. لذا ارائه 
و صريح كه ديدگاهى گسترده در مقياس جهانى را  متمايز معتبر، روشى

القا نمايد، مورد نياز بوده است.
ــاى تاريخى، بناهاى اقليمى انتخاب گرديد. اين  ه دوره به توجه با لذا
تاريخدانان منطبق ــداول مت هاى بندى گروه يا ــيمات تقس با ها دوره
هايشان ويژگى به توجه با ها بندى تقسيم و ها دوره اين بلكه باشد. نمى
ــذارى گرديد، كه نامگ اقليمى طراحى ــخ تاري در عطف نقاط عنوان ــه ب

عبارت است از:
- دوره ما قبل از تاريخ (ق م 5500-ق م 3500)

- دوره باستان (ق م3500- ب م422)
- دوره ماقبل صنعتى شدن (ب م422- 1735)

- دوره مدرن (1970-1735)
- دوره پايدارى (1970 به بعد)

 فرهنگ
و كالبد عناصر معمارى به صورت گسترده تشكل برروى فرهنگ تاثير
ــت. در اين پژوهش اس گرفته قرار تحقيق ــورد م مختلفى اهدف ــا ب و
ــكال معمارى نيازى به بازبينى يا تأكيد اهميت نفوذ فرهنگ برروى اش
ــد، در  ــويى در حوزه اهداف اين بحث نيز نمى باش س از و ندارد؛ مجدد
و تحقيقات در اين محدوده براى مدارك از ــيعى وس پيكره حاضر حال
است مطالعات آينده وجود دارد. به هرحال نكته قابل ذكر كه بسيار مهم

اين بحث است كه فرهنگ ها متاثر از اقليمشان مى باشد. 
ــيارى وجود دارد كه نمونه هاى  ــرفته بس و پيش متفاوت هاى فرهنگ
ــود، اما به منظور پويايى پژوهش، ش انتخاب ها آن از تواند مى معمارى
و ها فرهنگ از ــيارى بس گرديد. ــامل ش را اصلى مطرح هاى فرهنگ
تمدن ها مورد انتخاب قرار نگرفتند، اما تأثير انها را مى توان در بناهاى
منتخب مشاهده نمود. بسيارى از فرهنگ هايى كه ديگر وجود خارجى 
ــوخ خوانده مى شوند، اما تاثيرشان بر  و به نام فرهنگ هاى منس ندارد،
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و نشانه هاى است ــاهده مش قابل موجود شهرهاى ــينى شهرنش تمدن
آن ها از فراوانى هاى درس و مطالعه بايد كه ــت اس مانده باقى ــان ميراثش
(در پاكستان) ايندوس دره در هاراپا منسوخ، هاى فرهنگ جمله از برگرفت.
ــاره نمود، كه ــك در آمريكاى مركزى (در مكزيك) مى توان اش يا ازت
ــف از جمله ديدگاه  ــيار غنى با ديدگاه هاى مختل و بناهاى بس ــهرها ش

مطالعات اقليمى باقى گذارده اند.
ــند  در قرابت مكانى يا اقليمى با يكديگر مى باش ها فرهنگ از بعضى
و ساختار معمارى يكديگر فضايى وضعيت بر اى مشابه ــيار بس تاثير كه
ــيارى در مناطق مختلف اقليمى وجود دارد كه اند. بناهاى بس ــته داش
ــابه ساخته شده است، مطالعه ــط يك فرهنگ يا فرهنگ هاى مش توس
ــت. چگونه شاكله بناها در يك  اين نوع بناها جنبه مهم اين تحقيق اس
و  مكان انتخاب به توجه با ــوند ش مى تبديل و يافته مى تغيير فرهنگ

.3 اقليم مختلف زيستگاه مورد بررسى قرار گرفت
و مهم  اصلى فرهنگ چهار آمريكا ــو مس و غرب نزديك، خاور ــرق، ش
ــروع تمدن ش ابتداى از و باال مطروحه ــوارد م به توجه ــا ب كه ــتند هس
شهرى تا زمان حال انتخاب شدند. آن ها مثال هايى هستند كه نماينده
و تأثيرگذارترين فرهنگ ها براى مطالعات اقليمى  ترين اصلى از كاملى

معمارى باشند.

 راهكار هاى طراحى
ــوط راهنماى ــتخراج مجموعه اى خط ــدف مطالعه اس ه ترين ــم مه
ــته و بومى گذش اقليمى معمارى كالبد هاى جنبه بر تمركز ــا ب طراحى
و عناصر بنا شاكله معمارى، اصلى هاى راهكار مطروحه موارد ــت. اس
و درونى فضاهاى بيشتر آسايش براى اساسى داليلى كه هستند طراحى
هاى جنبه ادامه در باشند. مى سال هزاران طى منطقه ساكن براى بيرونى

B ارائه شده كه شامل مهم ترين راهكارهاى معمارى براى اقليم طراحى
طراحى برگرفته تحليل ها است.

درونگراى  شاكله بودن فراگير سكونت: قابل خرداقليمى خلق منظور به -
متنوع هاى حجم و ها ــكل ش در آتريوم يا مركزى حياط ــكل ش به بناها

شد. مى جانمايى
براى بود: ــرورى ض درونى باز فضاى با ــط متوس ــردگى فش با كالبدى -
گذارى تأثير كاهش و داخلى، حجم به نسبت بناها خارجى سطوح كاهش

آفتاب. تابش
ــان نزديك به هم فضاها در اطراف حياط مركزى برنامه ريزى - چيدم
ــرد در طول شب: براى س هواى نشست از تأثيرپذيرى براى بود ــده ش

افزايش سرمايش فضاهاى روزانه.
ــش موثر فضايى بين فضاهاى عملكردى راهكارهاى مهم بود:  - چرخ
و براى فضاها، ــدن ش موثر افزايش براى داخلى، چرخش كاهش براى

كاهش حجم بناها و درنتيجه كم كردن نياز به سرمايش.
و طاق، جنبه كالبدى معمول براى فضاهاى  گنبد شكل به ها ــقف س -
و نيمه باز بودند: براى كاهش تأثير تابش آفتاب، براى ايجاد سايه بسته

و خود ـ سايه اندازى، و براى افزايش تماس بيشتر با باد.
ــده بود: براى كاهش جذب گرما،  ش برده كار به نماها در زبر ــطوح س -
براى افزايش تماس با جريان هوا، براى كاهش تاثير خورشيد بر سطوح

و خلق بيشتر سرمايش موثر.
ــطح پنجره ها به ويژه واقع در نماى به سمت غرب: براى  س كمترين -

كاهش مستقيم تابش آفتاب در بعدازظهر و خيرگى نور در داخل فضا.
شد:  مى استفاده تر خنك بادهاى جهت در و نماها در پنجره كمى تعداد -

براى ورود جريان هوا و اجتناب از خيرگى نور.
ــيم خاص در  و ارتفاع مختلف در رابطه با نس جهت اندازه، در ــر بادگي -

15 ميالدى) شكل 2. عناصر فراگير مهمارى در مناطق گرم و خشك (اكوما، نيومكزيكو، آمريكا،
(Knowles., 1980) مأخذ:
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5-15 صفحات

بيشتر مناطق به كارگرفته مى شد: براى ايجاد سرمايش همرفتى موثر.
- شبكه چوبى (سايه افكن مخلوط) در اين مناطق در صورت دسترسى 
و كاهش نورروز، انتقال بر نظارت براى ــد: ش مى كارگرفته به چوب به

خيرگى نور به فضاى درونى.
افزايش  ــراى ب حجيم: و ــنگين س ــاز س و ــاخت س مصالح كارگيرى به -
شبانه. گرمايش به نياز براى گرما مقدارى ذخيره و 4 مصالح زمانى اختالف
ــهيل ــاختمانى ضرورى بود: براى تس س مصالح در تخلخل ــدارى مق -

پراكنش گرما.
 

 يافته ها
ــل تركيب آن ها، مجموعه ــتند كه حاص يافته هاى فوق مواردى هس
ــخص  ــاكله معمارى را مش ش بر اقليم تاثير كه ــت اس طراحى راهنماى
ــت صدها ــر چهار منطقه اقليمى كه ممكن اس ه بناهاى ــت. اس نموده
ــاكله ش و اقليم واجد كه هنگامى ــند، باش ــته داش فاصله هم از كيلومتر
آن ها مشابه كالبدى ظاهر و اقليمى طراحى اصول ــند، باش مشابه شهرى
است از نظر ممكن منتخب بناهاى (شكل2). است شفاف و مستدل كامال
و يا فرهنگ مختلف داشته باشند، باشند، متفاوت مقياس و بافت اندازه،
ــت. اس آهنگ هم يكديگر با ــان اقليمش با ها آن فضايى ــازمان س ــا ام
و گسترده غنى متنوع، هاى نمونه از قليلى تعداد ــده، ش مطالعه بناهاى
و اقليم را شامل مى شود. اصول تاريخ ها، فرهنگ از وسيعى طيف كه
و بازبينى شدد. نتايج مشخص اقليمى منطقه هر براى طراحى عناصر و

و اهداف مشخص گرديد تا تحليل ها يافته شد، اكتساب ها اقليم براى
ــود. جدول 1 خالصه اى ش نهاده بنيان اقليمى طراحى براى جامع ديد
ــت. از نتايج حاصله از تحليل جنبه هاى معمارى براى اقليم كويرى اس
ــت از يافته هايى براى هر كدام از مناطق  اين جدول جمعبندى، عبارتس
اى  گونه و است شده بندى طبقه عناصر و اصل نه ــاس اس بر كه اقليمى

نمايند. تسهيل و ارائه را ها يافته تطبيقى مطالعات تا شده ترسيم
ــاى پايين در و دم ،B ــاى باال در اقليم A، دم ــاال در اقليم ب ــت رطوب
ــايش ــتند كه موجب عدم آس D مهم ترين ويژگى اقليمى هس ــم اقلي
ــت. به هر حال وجود اين ويژگى ها موجب  ــان شده اس براى ساكنينش
ــت. مطالعه نشان داد  اس ــده نش ــان معماريش ــعه توس براى محدوديت
ــهرى در اقليم هاى مذكور از بنيان گذاران اولين ش مراكز از ــيارى بس
ــت ــروترين بودند كه به دس و برخى از پيش بوده ــهرى ش هاى ــدن تم

آوردهاى ارزنده رسيدند.
ــج برآمده بود، تا  و نتاي محصول ــد من نظام ــازماندهى س اصلى هدف
و عناصر در اقليم هاى مشخص استخراج گردد، راهكارها آن ــاس براس
و اين براى بنياد نهادن پيشنهادات مفيد خواهد بود. بعضى از راهكارها،
ــبت به ديگر اقليم ها ايفا ــاس ترى نس در تعدادى از اقليم ها نقش حس
ــى برخوردار نبودند. شواهد اثر  و بعضى عناصر از اهميت اساس كند مى
ــترده اقليم بر شكل معمارى به تصوير كشيده شد، طرح ها توصيف گس
ــق مختلف كه نيازمند مطالعات  ــد، اما با عمق متفاوت براى مناط گردي

بسيار آتى است.

جدول1. جمع بندى يافته هاى جنبه هاى معمارى اقليم گرم و خشك

خشكعناصر معمارى و گرم نيمه وخشك/ گرم :B

بود.شاكله شاكله درونگراى بنا به اشكال و فضاى متنوع حياط مركزى يا آتريم بسيار فراگير

شكل فشرده گى متوسط با فضاى باز داخلى بسيار مهم مى باشد.فشرده گى

بود.چيدمان چيدمانى نزديك در اطراف حياط مركزى براى پديده نشست هواى سرد در شب هنگام برنامه ريزى شده

چرخشى موثر فضايى در ميان فضاهاى عملكردى راهبردى مهم بود.چرخش

است.شكل سقف بوده سقف به شكل گنبد و طاق ضربى براى فضاهاى بسته و نيمه بسته جنبه اى مشترك

سطوح زبر بنا مورد استفاده قرار مى گرفت.پوسته

حداقل سطح پنجره به ويژه در نماى سمت غرب جانمايى مى شد.پنجره

تعدادى پنجره كوچك به سمت جريان هواى خنك به كارگرفته مى شد.

بادگير يا بادكش به اندازه، جهت و ارتفاع متنوع با توجه به نسيم ويژه در اكثر مناطق استفاده مى شد.

شد.عوامل سايه افكن مى در صورت وجود چوب، شبكه چوبى (سايه افكن مخلوط) در منطقه به كارگرفته

مصالح ساختمانى سنگين استفاده مى شد.مصالح

مقدارى تخلخل در مصالح ساختمانى ضرورى بود.

مصالح ساختمانى سبك براى عناصر فضاى باز به كارگرفته مى شد.

اصول تجربى طراحى بناهاى پايدار براى مناطق كويرى
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نتيجه گيرى

و انرژى نيست، بلكه انسان ساخته خويش است، اقليم مصنوع ــان انس
و استفاده از آن ها نمى توانست به اندازه كنونى تكامل نظارت بدون اما
و بر تكامل ــو، س يك از ــان انس تكامل بر اقليم نفوذ حال هر به ــد. ياب
شكل معمارى به صورت غيرمستقيم از سوى ديگر تأثير گذاشته است.
باشد.  مى اقليمى وضعيت زاده اساسًا بومى و محلى معمارى ديگر بيان به

است: مطالعات از حاصله اصلى نتايج زير موارد
و آنچه كه به صورت گذشته اقليمى طراحى تجربى هاى يافت دست -
يكديگرند. مكمل و است ــابه مش گرديده، ــب كس حاضر حال در علمى
و اصول معمارى عناصر تضاد و شباهت پژوهش اى منطقه پيشنهادات

را براى پهنه هاى اقليمى قابل سكونت تأييد مى كند.
ــكونت قرار  س قابل هاى اقليم در جهان ــهرى ش اصلى هاى ــدن تم -
ــتر قابل سكونت براى انسان ها C كه بيش و B ــته اند. اقليم هاى داش
و اين دو اقليم محيط  گرفتند شكل ها آن در شهرى مراكز اولين بودند،

مناسب ترى را براى توسعه سبك هاى معمارى فراهم مى نمودند.
داشتند  قرار مشابه جغرافياى موقعيت يا اقليم در كه بناهايى بررسى -
و عناصر الگوى ــه ك دارد مى اظهار بودند، ــاوت متف فرهنگى در ــا ام
شاكله با بناها آين يافت. توسعه اى مشابه ــيار بس معمارى راهكارهاى
بسيار عناصر و اشكال با و ــدند، ش مى ريزى برنامه ــابه مش طراحى و
هاى تمدن از ــيارى بس در برعكس گرديدند. مى طراحى اى ــابه مش
يا حتى فرهنگ اگرچه دنيا، تمام در يافته ــترش گس و ــده ش ــناخته ش
تمدن ها اين ــف مختل هاى اقليم در اما ــتند، داش اى ــابه مش مذهب

اشكال معمارى مختلفى تكامل و اجرا مى گرديد.

پى نوشت ها

1.BW
2.BS

3. فرهنگ خاور نزديك و رومى ها مى تواند از نظر اين منظر بررسى شود.
4.Time-lag
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