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 چكیده 
توان نمی گرچهکنند. محیطی را ايجاد میهای زيستاز آلودگی بخش اعظمی ،بخشی از محیط زيست به عنوانها ساختمان

 ثیرأترين تهايی ساخت که کمتوان ساختماندقیق، می ريزیولی با يك تفكر، طراحی و برنامه ؛متوقف کرد ساخت و ساز را

-ساختمان چنین ريزی و طراحی برای ساختهای برنامهيكی از ايده منفی را بر محیط زيست داشته باشند. معماری پايدار

 یپايدار نسبت به مسائل محیط یمعمار مورد توجه قرار گرفته است، رويكردجا چه که در اينآن .آيدبه حساب میهايی 

در اين مقاله با  دشوار است. یکار اجتماعی، و یفرهنگ ی،اقتصاد یهااست؛ هر چند که جداکردن اين موضوع از ساير جنبه

مفاهیم پايداری و توسعۀ پايدار، به  جستجو در، پس از پايدار یپايدار و معمار ۀتوسع یمحیطزيست یهانظريهشناخت هدف 

تاثیر، اهداف و کاربرد مفاهیم پايداری در معماری پرداخته شده است و ضمن استخراج تعريفی مشترک از بین نظريات 

ه حساب آيد بیان شده است. در ادامه هايی که يك ساختمان بايد داشته باشد تا معماری پايدار بمختلف، اصول و ويژگی

های ويژه تأثیر ويژگیطور موردی مورد مداقه قرار گرفته است و با بررسی و تحلیل اين معماری، بهمعماری بومی سیستان به

 های پايداری بودهکار رفته در اين معماری، واجد کلیۀ شاخصاقلیمی و طبیعی بر آن، مشخص شده است که فنون و قواعد به

ای به مسائل و بسیاری از مفاهیم نوين در عرصۀ معماری پايدار را در خود به وضوح دارد و توانسته است به نحو شايسته

روش اين پژوهش که از نوع کیفی  شود.محیطی خود پاسخ دهد؛ بنابراين معماری بومی سیستان معماری پايدار محسوب می

ای و میدانی است. نتايج حاصل از اين تحقیق به درک اهمیت نقش تابخانهو با رويكرد توصیفی است مبتنی بر مطالعات ک

 -نه تقلید و تكرار کالبد و جسد گذشته  -برداری از اصول پايداری معماری بومی در ايجاد رويكرد پايداری در معماری و بهره

 شود. در معماری امروز ما منجر می

 
 

 دار، معماری پايدار، معماری بومی، معماری سیستانمفهوم پايداری، توسعۀ پاي های كلیدی:واژه
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 مقدمه 
های رشد جمعیت، افزايش مصرف و مشخصهبا ناپايدار  ۀتوسعدار در نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی و معنی تغییرات در پی

پايدار مطرح شـده و در  ۀن توسعای با عنوامفهوم تازه ،5زيستمحیط ۀدر عرص مشكالت پیچیدهايجاد  و توزيع نامتعادل منابع

يكی از  .گرفتپايدار، معماری پايدار مورد توجه صاحب نظران قرار  ۀشده در جريان توسع نتیجه به دلیل نقش مهم محیط ساخته

و حساس  مهمبسیار  معماران در اين حوزه، ۀپايدار روی آن تأکید دارد، مسائل محیطی است. وظیف ۀمهمی که توسع ۀسه حوز

بايست معماران با بنابراين می ؛[1] هستند هوا و آب تغییر ٪75چرا که معماران، به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئول  است؛

کارهای بسیاری، گذرد و راهشدن معماری پايدار میها از مطرحدهه اندازی در آن بپردازند.ای نسبت به طبیعت، بــه دستنگاه تازه

جايی از آن ولی همچنان مشكالتی در سر راه ايجاد معماری پايدار وجود دارد. ها ارائه شده است،رانتوسط معماران، برای حل بح

های بیان شده در اين زمینـه بنابراين توجه به مباحث و نظريه ،[2] معماری پايدار وجود ندارد ۀقطعی دربار ۀکه هیچ روش يا توصی

 بیانتوسعه و معماری پايدار  ۀدربار مختلفسـعی شـده اسـت نظرات  تحقیقين رسد. در اجهت آگاهی معماران ضروری به نظر می

 های مختلف عوامل اساسی معماری پايدار استخراج گردد.تا جنبه شود

اجتماعی و اقتصادی، و پیوستگی شديد اين موضوعات، ما را به سوی  – از سويی حل مشكالت محیطی، فرهنگی ینهمچن

طراحی معماری امروز، استخراج برای  های آندهد تا آموزهسنجش با يكديگر قرار میو  يداری در مقايسهمعماری بومی و رويكرد پا

خود تعامل  که هر ساختمان بايد با بستر و محیط طبیعی پیراموناين پايدار و به طبع آن معماری پايدار ۀدر بحث توسع گردد.

برقراری تعامل و نوع تدابیر در نظرگرفته شده  رد توجه ايـن امـر چگـونگیبرانگیز و موقسمت بحث؛ داشته باشد امری بديهی است

اجرای  اند و بااين مرز و بوم با مهارتی ويژه از آن بهره جسته ها پـیش سـاکنیناين درست همان مطلبی است که سال. باشدمی

ص خورشـید و باد و هماهنگی با اقلیم از آن استفاده ها و منابع طبیعی به خصوبهینه ازانرژی ۀاستفاد ۀفنون و قواعد خاص در زمین

 [.3] نابودی و فراموشی کشانده شده است ۀانگاری به ورطاند و امروزه با سهلکرده

بردن از بهرهبا هدف گويی به سواالت تحقیق و کشف اصول معماری پايدار در معماری بومی سیستان ، جهت پاسخدر اين مقاله

پرداختن به سپس و  پرداخته شده استپايدار معماری  ، توسعۀ پايدار وپايداریمفاهیم ، ابتدا به وز منطقهها در معماری امرآن

سیستان و عناصر و فضاهای  اند. سرانجام معماری بومیقرار گرفته های آن در ايجاد پايداری مورد توجهبومی و قابلیت معماری

 کـه نگرشبا اين ، پايداری الگويی مناسب در راستای رويكردمصداق و عنوان  به خلق شده با تفكر اقلیمی در اين نوع معماری

-مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های آينده اين مـرز و بـوم باشـد،در طراحی گشا بوده و منبع الهام و الگويیبررسی اين عناصر راه

  .استخراج گرديده است های پايداری آن
 

 روش تحقیق. 1
ق سعی شده است تا با توجه به ماهیت  و ساختار تحقیق، روشی مناسب جهت مواجهه با مسأله انتخاب شود و در اين تحقی    

يابی به اين منظور روش تحقیق کیفی، اصول راهبردی يك تحقیق علمی با طی فرآيند و مسیر پژوهش تداوم يابد. لذا برای دست

ای شامل: کتاب، رساله، مقاله و ... و مطالعات میدانی ز به دو شكل کتابخانهاند و اطالعات مورد نیاتوصیفی و تشريحی انتخاب شده

بدست آمده و در نهايت با تجزيه و تحلیل اطالعات، مصاديق معماری پايدار در معماری بومی سیستان مورد کاوش قرار گرفته 

 است.
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 . پایداری2
-نگهداری ياداشتن و نگه یمعن ( بهtenere ,Subین )الت يشۀر کار گرفته شده و ازبه یالدیم 1290از سال ( Sustain)فعل 

را به اشكال مختلف رساند و آنیم میالدی 1400 سال به حدود ( راSustainable) صفت ۀسابق ،آکسفورد نامهکردن است. لغت

 يا ،«يابدتداوم  يندهآ واند درتیچه که مآن» يعنیآن  یکنون معنای واژه با ينا یراخ ۀچند ده يناما تنها در ا ؛کندیم یمعن

 و...« بادوام»، «يدانجاو» ،«استوار»، «یباق» ،«باثبات» ،«دائم» ،«ياپا»به  . اين واژه در فارسیکرده است یداکاربرد پ« يداریپا»

 ينکه در ا «یيدارپا» ۀواژ یمعنای کنون آورده است. «ماندنی»و « نو»، «بادوام» را به معنای «يداریپا»دهخدا  ترجمه شده است.

 [.4]« يابدتداوم  يندهدر آ تواندیچه که مآن»عبارت است از  باشد،یمدنظر م یزبحث ن

و توجه  استفاده در جامعه بسیار مورد یشود. امروزه، لغت پايدارمی را شامل یپیچیده بسیار یهااست که جنبه یلغت یپايدار

 [.5] ندارد واضحی معماران هنوز کامالً مشخص نبوده و تعريف یبرا آن درست اين لغت و مفاهیم یباشد، اما معنیم

-محیطی و توسعه و برآمده از نهضتتوان نتیجۀ رشد آگاهی نسبت به مسائل زيسترا می 1970پیدايش مفهوم پايداری در 

ن اولین کنفرانس محیطی و در پی آهای غذايی و امور زيستهای اقتصادی و زنجیرهدانست. تالش ارتباط بین مدل 1960های 

 1972های آغاز حرکتی بوده که بعداً با گزارش فونیكس، اعالمیه 1972سازمان ملل در مورد محیط زيست و توسعه  در 

ر گزارش کمیسیون جهانی کوکويك موجب گسترش و قدرت يافتن ادبیات پايداری شد. ماحصل اين حرکت د 1974استكهلم و 

ای در راستای برآورد نیازهای فعلی بدون به توسعه»را « توسعۀ پايدار»، «6مشترک ماآيندۀ »تحت عنوان  ،]6[محیط زيست 

 [.7] داندمی« شانهای آتی در برآورده ساختن نیازهایهای نسلمخاطره انداختن توانايی

ذاری بر زندگی آوری الزم برای تاثیرگهنر و مسیر فن»پايداری يك دنبالۀ آکادمیك يا حتی يك فعالیت تخصصی نیست؛ بلكه 

بايست بین ما و محیط زيست محلی و جهانی برقرار که چه نوع ارتباطی می. دانستن اين[8]« موجودات توسط هر چیزی است

اين البته، . [9]يابی به اين رابطه و رسیدن از نظر به عمل است باشد، اولین نكته است. قدم بعدی تسلط و دانش بر تكنولوژی دست

 ؛شوند، حاصل گرددهای ترکیبی، که به صورت نمادين نمايش داده میتواند از طريق تكنولوژیکه پايداری می است فرض نادرست

 .[10]تنها ظاهر بنا يادآور مسائل پايداری است و مجموعه، همچنان ناپايدار است  ،در اين حالت

شود. روشی که با نیازهای حفاظتی معاصر می کار برده پايداری يك مفهوم است که بیشتر به عنوان اندازۀ ارزش يك روش به

عنوان قدرتی که به ؛پايداری نیاز دارد که در رابطه با فرآيند ديده شود .[11]د گرداز طريق يك رفتار تكرارپذير و بادوام مواجه می

و فرهنگ اجتماعی و نماد و  شدهجسم ساخته 7عنوان چیزی که رابطۀ بین بیوفیزيكالکند. بهپايدار می پايدار است، که را چهآن

کردن نگاه به معنیِ ؛شده استعنوان يك فرآيند، بیش از يك محصول تمامدهد. اين ديدگاه نسبت به پايداری بهسمبل را شكل می

يی داشتن يك حس که چه چیزهايی بايد حفظ شود و چه چیزهانگاه باشد. به معنیِدادن میعنوان يك قابلیت برای تغییربه آن، به

چه چیز مناسب ( و ها، حالت سكونت يا کار، عادت فكری و بدنیآوریها، فنها، اشیاء، فعالیتمناسب پايداری است )خواه ساختمان

پايداری به معنای مداومت، پیوستگی و استمرار است. فعال است و به معنی جنبش و حرکت است و به معنی ذخیره  .[10] نیست

 [.5] کند که قابلیت پايداری داردچیزی را حفظ می آن حفظ منابع موجود آب. باشد؛ مانندبرای آينده می

يابی دهند، برای دستباشند و مسألۀ حفظ زمین را هدف قرار میپايداری با وجود شعارهای اساسی و فراگیرش، که جهانی می

فس طبیعت موجود است از سوی ديگر، رويكردهای بینانه و قابل اجرا از يك سو و حمايت از گوناگونی که در نکارهای واقعبه راه

 [.12]دهد را، مورد توجه قرار می «ای عمل نمايیدفكر کنید، اما منطقه جهانی»کند و شعار محلی را توصیه می

دوام و  آن شود که توسطیگانه نامیده مخط بنیان سه ی،محیط ی واجتماع -یفرهنگ ی،اقتصاد ۀهر سه سامان یِپايدار گاهی

 .[13] گرددیم یارزياب ی،فقیت توسعه و طراحمو
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 . توسعۀ پایدار2-1

باشد که یو اقتصادی توسعه م یاجتماع کالبدی، یدر مقابل الگوهای سنت يیهاحلراه یه،اول یبه معن يدارپا ۀمفهوم توسع

 يینو پا یعدالتیب یت، رواججمع يۀرویب ی، افزايشآلودگ ،هایستماکوس يبتخر ،یعینابودی منابع طب يل همچونبتواند از بروز مسا

 .[4] کند جلوگیری هاانسان یزندگ یفیتآمدن ک

قرن  دو مسأله با ديدگاه باشد. اينیها با يكديگر مو انسان طبیعت انسان و ۀپايدار يك تغییر مهم در فهم رابط ۀتوسع مفهوم

قرن گذشته،  دو شكل گرفته بود در تضاد است. در یو اقتصاد یاجتماع ی وموضوعات محیط یجداي ۀانسان که بر پاي ۀگذشت

و استثمار انسان،  ی استفادهبرا ،شده است و در نتیجهیم ینسبت به بشر، تلق خارجی عنوان يك موضوعمحیط به طور عمده به

ن بر طبیعت درک انسا ۀصورت غلب به شدند. در اين ديدگاه، ارتباط انسان و محیط،یديده م محلی اساساً به صورت یمشكالت محل

 ۀفايق آيد. اين ديدگاه مرتبط با توسع طبیعی و یتواند بر تمام موانع محیطیبشر م یآوردانش و فن که شد و باور داشتندیم

: کندیگذاران علم مدرن، آن را مطرح ماز پايه یيك 8طور که بیكنباشد. همانیو علم مدرن م یو انقالب صنعت ی،دارسرمايه

 .[14] «جهان یشود و نه بشر برایشر ساخته مب یبراجهان »

 اجتماعی، در حال رشد، موضوعات یمابین مشكالت محیط ی جهانی،از پیوندها یپايدار، حاصل رشد آگاه ۀمفهوم توسع

و  یتماعاج محیطی، پايدار، قوياً موضوعات ۀباشد. توسعیبشر م یسالم برا آيندۀ يك ۀها درباریو نگران یفقر و نابرابر ی،اقتصاد

 .[15] دهدیهم پیوند مرا به یاقتصاد

، توسعۀ پايدار را تضمین کیفیت بهتر زندگی برای همگان چه در نسل حاضر و چه در 9تعاريف مختلفی از جمله تعريف دفرا

 داند و معتقد است الزمۀ آن تعقیب چهار هدف کلیدی است:های بعدی مینسل

 ه رسمیت بشناسد.پیشرفت اجتماعی که نیاز هر کس را ب  •

 محافظت موثر از محیط زيست  •

 استفادۀ محتاطانه از منابع طبیعی  •

 ابعاد سطح باال و پايدار رشد اقتصادی و اشتغال  •

شود که ابعاد اقتصادی محیطی و اجتماعی طرح میچه مشخص است ابعاد توسعۀ پايدار در سه بستر کلی اقتصادی، زيستآن

آيی، مقابله با غیبت از کار، سرمايه انسانی و حفظ و نگهداری و تجديد نیروی کار، ابعاد زيست محیطی شامل: ارزش افزوده، کار

جايی و استفاده از فضا و در نهايت ابعاد اجتماعی شامل: مشارکت اجتماعی، شامل: مصرف منابع، آلودگی، حمل و نقل و جابه

 شود.و ايمنی میزندگی، ساعات کاری و سالمتی -کیفیت زندگی، تعادل کار

محیطی مربوط است و محوريت های زيستاست که به جريان اقتصادی، سازمان اجتماعی و جنبه 10بنابراين، پايداری يك ايده

های اجتماعی به نحوی است که بتواند نیازهای خود، اعم از اقتصادی و اجتماعی را با دادن تمدن و فعالیتاين موضوع، شكل

-کنند؛ و نیز برنامهها مرتفع سازند؛ در عین حال که تنوع زيستی و اکوسیستم طبیعی را حفظ میپتانسیل گیری ازحداکثر بهره

ها، از همسايگی محلی تا تمام کرۀ زمین را تحت ها برای حفظ اين منابع. با اين ديدگاه، پايداری در هر سطحی از سازمانريزی آن

محیطی و برای زندگی و حل مشكالتی است که به تساوی اجتماعی، سالمت زيستنگر . پايداری روشی کل11دهدتاثیر قرار می

شكوفايی اقتصادی مربوط است. برای پايدار بودن، اقتصاد بايد سطح بااليی از کیفیت زندگی را برای مردم در عین حفظ سالمت و 

 .12نیز حفظ منابع برای طوالنی مدت به ارمغان بیاورد
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که دستورالعمل نهايی توسعۀ پايدار است، در اجالس سران زمین در سازمان  13نی محیط زيستکمسیون جها 21دستور کار 

را مبتنی بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و بنیادی تدوين گرديده و ابعاد مختلف اصلی آن 14ملل توسط کمیتۀ توسعۀ پايدار

 قرار داد.

 

 
 جهانی محیط زیست كمسیون 21: ابعاد توسعه پایدار دستور كار 1 شكل

 [7]. 4، 1387مأخذ: تحصیلدوست 

 

است. در سال  دو بوده ينا ینماب يانهجویکارهای آشتو سنت، و راه یسمای به مدرنطلبانهبازنگری اصالح يدار،پا ۀدر واقع، توسع

در  یهای آتنسل يیش توانارا بدون کاه یکنون یازهایای که نتوسعه»شد:  یرتعب گونهينا يدارپا ۀنروژ، توسع ر اجالسد1983

 را يیهاحلکند راهیاست که تالش م یطدخل و تصرف در مح ینوع یزن يدارپا ی، طراحنابراينب«. کند برآوردهشان یازهاین ینتام

 یتیفکه بتواند ک يابددست  ی، به تعادلیختهنگر و درهم آمنگاه کل يكو اقتصادی در  یطی، اجتماعیمح اهداف که با يدابداع نما

 .[16] ، فراهم سازديندگانرا جهت آ یمناسب یراثم و ،ینسل کنون یزندگ برتری را برای

 

 . معماری پایدار و اصول حاكم بر آن2-2

-ای بهواسطۀ فراگیری و اهمیت موضوعات مورد بحث آن، در سطح گستردهمعماری پايدار از جمله مباحثی است که امروزه به

ای مورد آزمايش و پژوهش است. اين در حالی است که از سويی در عرصۀ عمل و بنیادهای حرفهويژه محافل علمی و دانشگاهی 

های های متعددی در تفسیر است و از سوی ديگر گستردگی جنبهخود دارای تضاد و تالقی« معماری پايدار»تعاريف ارائه شده از 

 .[17]مختلف آن و امكان تفسیر پويا از آن از ملزومات کارآيی آن است 

رغم وجود تعاريف مختلف، معیارهای عملی برای بسیاری از افراد هنوز کامالً مشخص نیست و علی« معماری پايدار»عبارت  

های مختصری با يكديگر دارند و در هر کوششی برای رسیدن به معماری پايدار عالوه اين تعاريف تفاوتکمتری ارائه شده است. به

 .[8] کنندها بروز میاين تفاوت

است که مبتنی بر افزايش  1970-80محیطی های زيستعمدۀ محققان معتقدند که ريشه و بنیاد اصلی پايداری در حرکت

محیطی نیازمند بدين ترتیب محوريت مسائل زيست .[8]رويه و انهدام محیط زيست بود هوشیاری نسبت به خطرات تخريب بی

که بخش های تاثیرگذار بر نظام طبیعت بود؛ چه اينن به عنوان يكی از عمده فعالیتپاسخ طراحان و افراد درگیر در امور ساختما

برداری و تخريب ريشه دارد. عمدۀ ای از آلودگی و نیز منابع آب و خاک و انرژی، در امور ساختمانی از ساخت تا بهرهعمده

 .[7]عبارت بود از  -ساختمان است که طبعاً نیازمند دريافت پاسخی مناسب در فن  -زيستی فوق موضوعات محیط

 فرسايش خاک  •شدن کرۀ زمین                                                     گرم  •              

 های فسیلی محدوديت منابع انرژی  •آلودگی هوا                                                                 •              

 آلودگی ناشی از تولید زباله  •فرسايش اليۀ ازن                                                         •              

 منقرض شدن حیوانات و گیاهان  •آلودگی آب                                                                 •              
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 افزايش جمعیت  •دگی خاک                                                             آلو  •              

 ها       از بین رفتن جنگل  •              

 نامیده 17يا ساختار پايدار 16، اغلب ساختمان پايدار15شده ساخته و محیط یساختمان یهاپايدار در رابطه با فعالیت ۀتوسع

شده، به طور  ساخته باشد و به همراه محیطیدر اروپا م یو اجتماع ی اقتصادیهاترين بخشاز بزرگ یتمان يكشود. بخش ساخیم

 ۀدر توسع یکلید ۀدو حوز عنوانگذار است. بخش ساختمان و محیط ساخته شده، بهی، تاثیرمحیط طبیع یدر تغییر رو یداریمعن

 .[18] اندمطرح شده ی،پايدار جهان

ها تاثیر مهمی بر محیط زيست و بدنۀ اجتماعی يك جامعه دارد. معماری های آنها، مصارف و خروجیساختن آنها، ساختمان

تواند به جامه عمل پوشاندن شعارهای فوق و حتی ترغیب به مسیر پايدار زندگی کمك کند. اما پردازان میپايدار به زعم تئوری

های ها چگونه بايد طراحی و ساخته شوند تا تاثیر مثبتی بر سرفصلختمانآوری الزم اين امر چیست؟ به عبارت ديگر سافن

ای فراگیر و اجتماعی استوار داشته باشند و در عین حال حداقل تاثیرات را بر پايداری برای رسیدن به اقتصادی پرقدرت و جامعه

ر و تكنولوژی ساخت متعاقب و درخور آن محیط زيست بگذارند؟ پاسخ به اين سوال دو هدف عمده را در طراحی معماری پايدا

 کند:مطرح می

ها به های پايدار بايد به آرامی بر زمین قدم بگذارند تا تاثیرات محیط زيستی ساخت و ساز، مصرف و تخريب آنساختمان  •

 جای بگذارند.حداقل برسد؛ به عبارت ديگر بايد حداقل رد پای اکولوژيكی را از خود به

ايد با برآورد نیازهای عملی مردم در عین بهبود محیط زيست اطراف خود و رفاه فیزيكی و روانی، سهم مثبت ها بساختمان  •

 .[7]و مناسبی در محیط اجتماع ساکن در آن فراهم آورند 

پايدار  ۀعارائه شده در توس یهاحلی راهانسان و طبیعت ايجاد کند ول ۀرا در فهم رابط یتغییر مهم پايدار قصد دارد که ۀتوسع

انسان نسبت به  یديدگاه و ايدئولوژ به است و در اصالح یماشین یهاحلهمچنان راه یو معمار شدهدر زمینه محیط ساخته

 .[5] شودنمی تعريف یانسان و طبیعت به صورت کامل و صحیح رابطۀ طبیعت منجر نشده و

است که از طريق ذخیره  یپايدار، آن چیز یاز طراح یقسمت وسیع »که  کنندیاستدالل م 19و براين ادوارد 18پل حیات

 یبوم یو حساس به نیازها یاست که سالم، بادوام، اقتصاد یفضاهاي ايجاد»ی طراح دانیم،یکه محالی ، در«دهیمیانجام م یانرژ

و  یاساس ضوابط محیطسالم که بر یهاساختمانو مديريت  ايجاد» عنوانبه همچنین به تعريف ساختار پايدار هاآن .«باشندیم

با نیازهای آينده رو به رو شود بدون  تا ديدگاه ريچارد راجرز طراحی پايدار قصد دارد از .[19]کنند یاشاره م «باشندیم منابع کارا

 حداقل، رژیها، طراحی پايدار به کارايی منابع، انساختمان مورد باقی مانده برای نسل آينده را از بین ببرد. در طبیعی که، منابعآن

پايداری در  برای در سطح نخست، سه اصل اساسی 20نظر جونگ جین کیم به .[20] کندانعطاف پذيری و عمر طوالنی، اشاره می

کار گرفته شده بازيافت منابع طبیعی به مجدد و ۀمصرف منابع که با کاهش مصرف، استفاد در جويیشود: صرفهمعماری مطرح می

تحلیل فرآيند ساختن بنا و تاثیرات آن بر محیط  که روشی را برای حیاتۀ رد، طراحی براساس چرخکار دا در ساختمان سر و

 .[21] و جهان طبیعی تمرکز دارد طراحی انسانی که بر تعامل بین انسان ،کند و دست آخرمی زيست مطرح

 انرژی طه با محیط زيست، اغلب در رابطه باپايدار را در راب معماری توان اهدافیپايدار گفته شد، م یمعمار ۀچه درباراز آن

 یاجتماع -یفرهنگ یگرفتن محتوا نظر در و یمصرف حداقل انرژ ی بومی،حساس به نیازها یهايجستجو کرد: ايجاد ساختمان

 .[5]است  یضرور یمحیط یهایآورفن یسازپیادهی نیز، برا یبوم

کرده  یداپ یشتریب یت، هر روز اهميندآیم يدپد يداریو پا یمیاقليستز یارهایکه با توجه به مع ییراتیمعماری معاصر، تغ در 

 يعنی یوستههم پبه یتکل يكو حفظ  يداریساختمان، بلكه به پا یزيكیف يداریدر معماری را نه تنها به پا پايداری و سخن از

یشان، مگرفتنيدهناد يااز هدردادن  یشسترس، بکرد که در آن، مواد و منابع در د یرتوان تعبیم نیز آن و منابع انرژی ینزم یارهس

 ساختمان، یشناساز بوم یریگبا بهره یریکار گرفته شوند و به تعبهنگر بنگاه کل يكدر ۀ جهات، در هم یشتریب یبا کارائ يستبا
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 ، کالبد و فرم مناسبيشو آسا يیفضا یفیاتبه ک یلدر ن یو جوی دارد، سع محیطی ساختمان با عوامل یقتلف یتبر قابل یدکه تاک

 .معماری دارد یدر طراح

از  يیهاهای گوناگون، گونهالگوهای متفاوت و راه یاند با بررسکرده ینظران سعاهداف، معماران و صاحب ينبه ا یلن جهت

چه در آن یلاز قب یالتتر باشد ارائه دهند تا بتوان مشكمناسب –يدار پا ۀتوسع –اهداف  ينبه ا يافتندست در بتواند معماری را که

 يند:مرتفع نما شودیبه آن اشاره م يلذ

از هرگونه پوشش  یروح و خالیصلب و ب يیهای متراکم و انبوه و بلند، با نماهاشدن تمام فضای جامعه با ساختماناشغال  .1

عنوان افرادی که در ها بهانسان یاتشدن روحو کسل يدندیبآس یجهو در نت يرپذيدو تجد يافتقابل باز یعیمصالح طب يا یاهیگ

-یریدرگ ايجاد ها وآن یروان یتشدن ظرفکم یجهکار دارند، و در نت سر و يیفضاها یناز چن يكیروز، حداقل با تمام مدت شبانه

 .های مكرر و کاهش بازده کاری افراد

يافت به باز یو عدم توجه کافیطی مح یآلودگ يجادو ا یلیهای فسو استفاده از سوخت يرناپذيداستفاده از منابع انرژی تجد . 2

 ی.طوالن یداستفاده از مصالح دارای عمر مف و مواد

-های حمل و نقل در ساختمانينههز يشافزا یجهو در نتی عدم توجه به استفاده از مصالح بوم باالی مصرف انرژی و ينۀهز . 3

 .[16] سازی

دهد. اصولی که بايد رعايت شود تا ها را در زمرۀ بناهای پايدار قرار میآن ها و خصوصیاتی هستند کهبرخی بناها دارای ويژگی

 بندی شود، عبارت است از:عنوان يك معماری پايدار طبقهيك بنا به

 اصل اول: حفظ انرژی

 اصل دوم: هماهنگی با اقلیم

 اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جديد 

 اصل چهارم: برآوردن نیازهای اجتماعی

 نجم: هماهنگی با سايت اصل پ

 .[3] [22]گرايی اصل ششم: کل

 

 . پیشینه و مبانی معماری پایدار سیستان3
 ايجاد توانمی را معماری هدف و است پذيرامكان پیرامونش دنیای در انسان هایشناخت محیط و معماری تنها با درک فعالیت

زندگی يعنی  ،بازتاب کالبدی زندگی بشری است ،ر بپذيريم که معماریسانی در درون شكل کالبدی دانست. بنابراين اگان ایانگاره

تواند بی رابطه با با تمام ابعاد )نیازها، باورها، اعتقادات و به طور کلی ارزش ها(، بايد دريابیم که معماری امروز و فردای ما نمی

 .[23] گذشته باشد معماری
 در زمان و خصوص ابنیۀ روستايی اين منطقه،ی بومی بهای، بناهاکتابخانهو مستندات سیستان با توجه به آثار معماری بومی 

، برخی روابط اجتماعی و سیستان گیری معماری بومیدر شكل داشتند.مكان خود به خوبی با اهداف رويكرد پايداری، مطابقت 

بگوی نیازهای جامعه در ارتباط با عوامل اين معماری جواو يابد محیط طبیعی و نمادهای فرهنگی ماهرانه انعكاس می اقتصادی با

 .قابل مشاهده استاين منطقه  بدين ترتیب پیوستگی موضوعات مورد نظر معماری پايدار در معماری بومی ؛باشدطبیعی می

زدن به امكانات طراحی معماری پايدار در سیستان با درک صحیحی از محیط اطراف و آگاهی برای جلوگیری از صدمه

ید، استفاده نسبت به خورش ساختمان یریقرارگ یجهت و چگونگتوجه به  اقلیمی با تاکید بر: یباعث طراحگذشتۀ دور محیطی، از 

ويژه فضای سبز کشاورزی از عناصر طبیعی همچون باد در معماری، جنس و رنگ مصالح مناسب منطقه، استفاده از فضای سبز به
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بنابراين،  گشته است. طور کلی، طراحی عملكردی با رويكرد اقلیموای آلوده و بهتر و تصفیه هجهت تعديل دما، ايجاد رطوبت بیش

داشته باشد و  یعتو دخل و تصرف را در طب یبن آسيترکه کم ساخته شده استساختمان طوری  سیستان، یكمعماری ارگان در

ها و در کل هماهنگ با رنگ یعت،نگ با طبهماه يداریبه شكل پا یاطراف خود باشد و مصالح ساختمان یعتاز طب یجزئ یبه عبارت

ای های مبتكرانهدر اين منطقه، فناورید. ارنخود د یرامونپ یعیطب یطرا با مح يرتناسازگاری و مغا ينکمترو  هستند یطمح

شده است و  کار گرفتهکنندۀ غیر فعال، برای مواجهه با شرايط بد آب و هوايی بهعنوان سیستم خنكهمچون استفاده از بادگیر به

های سازگار با محیط، نه تنها قادرند در آب و هوای بیابانی زندگی کنند، بلكه بدون چنینی و انديشهساکنان بومی با ترفندهای اين

 استفاده از وسايل پرمصرف انرژی، آسايش نیز دارند.

تدوام و  يداری،بلكه پا یست،ن یادفو تص یاتفاق يدارپا یبا اصول طراحسیستان گذشته  یاصول معمار يیسوو هم يیگراهم

-قرن یدر ط. استسیستان  یمعمار ۀدر گذشت یتفكرات ینوجود چن يایگو و گذشته یمعمار یعال هایيشهو اند یماستمرار مفاه

فاده از افراد با است ين. اساختندیم یمحل استادکاران ياساکنان آن ای با طراحی، بلكه نه معماران حرفهها را خانه ی،متماد یها

 یزمان رکه د ينجاستقابل توجه ا ۀ. نكتکردندیتالش م یازهايشانرفع ن یو ابزار ساده برا یباستان یهامنابع موجود، فنون و سنت

همساز با دوره  یاقو شكل و س ينبا عناو يداریاصول پا یشنبوده، کماب یفعل بحرانی در سطح یو انرژ یطیمحيستز یهاکه بحران

آشنا شد.  یشترب هايژگیو ينبا ا توانیموجود م يقشواهد و مصاد یشكل گرفته و امروزه با بررس یمعمار يدارول پاخود در قالب اص

الذکر با اصول فوق ی،و انرژ یطیمح يستز یهادر کنار بحران يتیو هو یبا توجه به بروز مشكالت فرهنگ عاصرمتأسفانه در دوره م

روز  یبر اساس تكنولوژ یامروز یازهایو ن يقآن اصول با مصاد يیسوبه انطباق و هم یجد ازیپاسخگو نبوده و ن يگرد یسنت يكردرو

 ،21یكالو تكن یامروز یگذشته با گرفتن رنگ و بو يداراصول پا بايستیو م نمايدیم جلوهتر یاتیبوده و روز به روز ح يرناپذاجتناب

 گردد.  22اليكمنطبق بر مسائل اکولوژ يدارپا یبه اصول طراح يلتبد

اند، اما ها پايدار بودهاند که در طی قرنهايی شدههای سنتی موجود در معماری سیستان، باعث ايجاد سرپناهمشیبنابراين، خط

هايی که حقیقتاً پايدار مشیهايی نو و خطحلآيند. در محیط جديد، يافتن راهبرنمی در حال حاضر از عهدۀ نیازها و منابع موجود،

های ها و ويژگیوجودآمده و بر اساس ارزشهايی از جنس معماری پايدار متناسب تغییرات به، کار سختی است؛ اما قطعاً پاسخباشند

 یمعماری بوم ين،نو هاییورآتوان با توجه به فنیمگیری معماری پايدار نیز وجود دارد و قابل تكرار معماری بومی در فرآيند شكل

 کرد. يلمه و تبدرا به زبان امروزی ترج

 
 های بومی: رفع موانع ایجاد پایداری با توجه به ویژگی2 شكل

 [24]. 1388أخذ: ارمغان و گرجی مهلبانی م

 

 . مطالعات محیطی سیستان4
 . بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی سیستان4-1
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 50درجه و  61تا  یقهدق 15 درجه و 60 ینب یايیدر محدوده جغراف یلومترمربعک 15197با مساحت  یستانس منطقۀ

آزاد،  يایمتر از سطح در 489و ارتفاع  یايیعرض جغراف یقهدق 28درجه و  31تا  یقهدق 5درجه و  30و  یايیطول جغراف یقهدق

و بلوچستان واقع است و از شمال و شرق با  یستانمنطقه در شمال استان س ينا همچنین .واقع شده است يرانا یدر جنوب شرق

 (.3 شكل) .[25]و از جنوب با شهرستان زاهدان مرز مشترک دارد  ین، از غرب با استان خراسان جنوبافغانستا

 

 

 و بلوچستان یستانروی نقشه ایران و استان س بر یستانمنطقه س یتموقع :3 شكل

 [.26]. 21، 1391 ی، سلیقه و صفرزائی)طاوسمأخذ: 

 

آن افزون بر دشت، دلتا، رودخانه و  یعیطب هایيدهشت هموار است و پدد يك یشکماب ی،از نظر ژئومورفولوژ یستانس ۀمنطق

 .[26]دارند  ینقش مهم یستانس یاترطوبت و ح ینو در تام آيندمی شماربه یستانس یاتیهستند که شاهرگ ح ياچهدر

و به روش  یابانی، ب32آن به روش گوسن یموجود دارد. اقل یروز خشك 300از  یشب یانهطور متوسط سالبه سیستان منطقۀ در

 یاتباشد. از خصوصیبارش، گرم و خشك مکم یاربس ،25ایخوشه یلگرم با تابستان خشك و به روش تحل یار، خشك بس24کوپن

 260از  یشب یانهسال یآفتاب یتعداد روزها یانگین(، میستانروزه س120) يدشد یتوان به وزش بادهایمنطقه م ينا لیمیمهم اق

نامناسب، باال بودن دما و  یمتر با پراکندگیلیم 64 یانهمتوسط سال یروز، بارندگدما در شبانه يادز ییراتتغ ۀدامن روز تابش آفتاب،

در  متریلیم 4000 – 5000کشور ) ۀساالن یرمقدار تبخ یشترينب یلپتانس سیستان منطقۀ .[27]کرد  اشاره یتعداد ساعات آفتاب

 يراندر ا یستانس ۀگرد و خاک از حوز هایطوفان ۀدور ترينیشنوشته است که ب 1986سال در  26یدلتونم  .[28] سال( را دارد

که از تعداد  یگرد و خاک وجود دارد. طبق برآورد یهاروز، طوفان 7/80طور متوسط هب لهگزارش شده است که در آن هر سا
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روز،  1500از  یشبا ب یستانس ۀه عمل آمده، منطقساله در سطح کشور ب 10 ۀدور يك یتوأم با طوفان و گرد و خاک برا یروزها

-موارد وزش باد مربوط به ماه ترينیشسال ب هایماه یۀکل ینبه خود اختصاص داده است. در ب ورنسبت را در سطح کش ينباالتر

درصد کل  80باشد که حدود یم یو شمال غرب یشمال یجهات وزش باد هم مربوط به بادها ترينیشگرم سال بوده است. ب های

 .[29]دهند یموارد مشاهده را به خود اختصاص م

عنوان طوفان شناخته نات( به 30) یهمتر بر ثان 15از  یشبا سرعت ب یبادها ،27یجهان یبر اساس مطالعات سازمان هواشناس 

است و  اين عدد زا یشدر اغلب موارد ب یستاندر س یو شمال غرب یشمال یکه سرعت وزش بادها اين در حالی استشوند. یم

منطقه،  یلذا بادها .[29] رسدمیبر ساعت  یلومترک 120تا  108هم  یو گاه یلومتر بر ساعتک 90تا  70به حدود  معموالً

. کندیم یمعرف یشمال یمكرۀمتوسط ن یاسمق یوزش هایسامانه ترينبادها را از معروف ينا [29] یباشد. خسرویم يندهفرسا

-یم یزدر ساعت ن یلومترک 120و اشاره کرده است که سرعت وزش باد به  یدهنام يرانباد ا ترينناکا سهمباد ر ينا [31] یرفاه

 شودیم يرانخاک ا ردافغانستان وا یهرات بوده و از سرحد شرق یو صحار یرباد از فالت پام ينا ۀگفته است که سرچشم یرسد. و

. گرددیروان م هایو حرکت شن يدشد يشباد سبب فرسا ين. اکندیم یداپ ياناه جرمردادم اواخر تا ماهيبهشتارد اوايل و معموالً از

 [32] یفیرود. نگارش و لطیباال م یطور نسبهخاک ب یمقدار شور در همه جا به شدت صورت گرفته و ضمناً یرباد، تبخ يندر اثر ا

 یگذشته داشته است. فرج زاده و راز دهۀ ا در کشور درسرعت باد ر يشیافزا ییراتتغ ترينیشزابل ب يستگاهکه ا دارندیم یانب

 . است داشته را هاوقوع طوفان یفراوان ترينیشب يادزابل با تفاوت ز يستگاها کلی طورکه به دارندیم یانب  [33]

 خود به ر رادر کشو باد وزش سرعت متوسط باالترين و بادخیزی زمان تريننیزابل طوال يستگاهکه ا گويدیم [34]گندمكار  

 يادتداوم ز يگریسرعت و د يكیاز دو مشخصه،  یستانس ۀروز 120 یکه بادها داردیم یانب [35] زادهحسین. دهدمی اختصاص

 . باشندیم تربیش سرعت و ترثابت تر،مشخص هتج یبادها در زابل دارا ينبرخوردار است. ا

 ی،اعم از انسان یستانس یایجغراف کلی طوربه ،است يشعدم آسا ۀيددر واقع محل حوادث متعلق به پد ینۀ اين تحقیق کهزم

از  ایمجموعه بینیمیخاص است که ما م یایجغراف يا ینهزم ينو در واقع به علت ا شودیو ... را شامل م یمیاقل ی،فرهنگ

 .باشدیمنطقه م یمعمار زا یشكل خاص اشنتیجه که گرفته شكل هاکنش/واکنش

و  باشدیم تردقیق هاشاخص يرآمده است، نسبت به سا يردر ز یطیکه نمودار آن بر اساس عوامل مح اقلیمیيستشاخص ز

 يطشرادهد که آسايش نشان میزابل در نمودار  یمیاطالعات اقل بررسی. باشدیتابستان و زمستان م یبرا يشآسا ۀدو منطق یدارا

 ت:به دو معناس ينقرار دارد و ا« ب»زابل در منطقه  یمیاقل

 یست.ن یسراز تابش آفتاب م یریبدون جلوگ يشاحساس آسا. 1

 د.ذرات آب در هوا استفاده کر یراز تبخ یاز برودت ناش يدبا. 2
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 یشآسا ۀشامل منطق اقلیمییستشاخص ز :4 شكل      كردن    كه البته با اضافه یش،آسا ۀب خارج از منطق ۀمنطق :5 شكل

 تابستان و زمستان                     .كرد یکنزد آسایش منطقۀ به راآن توانیم هوا به رطوبت             

 [.36]. 32، 1388 یان: رازجومأخذ                                                 [.36]. 36، 1388 یان: رازجومأخذ                      

 

 برمتر  5/1از  تريعسر یهوا ياناز جر توانینم طبق جدول زير شد.غافل نیز داخل  یهوا ياناز سرعت جر يدنبا چنینهم

 .[36]کرد  برداریبهره شدنخنك یبرا یهثان

 

 [.36]. 32، 1388 یانمأخذ: رازجو   هوا یانواكنش انسان نسبت به جر :1جدول                                

متر بر  –سرعت جریان هوا 

 ثانیه

 واكنش انسان به هوا

 نا محسوس 25/0کمتر از 

 مطبوع 50/0تا  25/0بین 

 محسوس و مطبوع 00/1تا  50/0

 گاهی ناراحت کننده 50/1تا  00/1

در بسیاری از موارد مزاحم و  50/1بیشتر از 

 حتی مضر

 

 

به  يدبا است، یستانس ۀحاصل از شناخت منطق یاصل يدۀ( که پدیو رفتار ی)حرارت يشعدم آسا يدۀدر خصوص پدحال 

 داده شود:پاسخ  يرسواالت ز
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 ایاست از چه دوره یپاسخ منف یل؟ اگربه چه دل ی،وجود داشته است؟ اگر آر یستاندور هم در س ۀدر گذشت يشعدم آسا آيا

 یل؟داشته است؟ و به چه دل یتموضوع

 کهينبه ا يتوده است و با عناب یستانس ۀدر منطق هکه در گذشت یبا توجه به آب فراوانکه گفت  يدپاسخ به سواالت فوق با در

و عبور  سیستانبا پخش شدن آب در دشت  شود،یدر کل منطقه شرق کشور محسوب م یمسطح ینو زم باشدیدشت م یستان،س

برقرار  آلیيدهانسان به نحو ا یبرا یحرارت يشآسا يطهوا در تابستان، شرا يانو با جر يافتههوا به شدت کاهش  دمای ،آن یباد از رو

دور  یلیاز سنوات خ یکه در بعض طوریاست به شدهیرا باعث م ایآزاردهنده یله در زمستان، سرماأمس ینده است. اما همبو

حاکم نبوده است.  یحرارت يشدر زمستان آسا ينباشد، بنابرایم یرمندهامون و رود ه ياچۀدر در ایکشنده هایيخبندانصحبت از 

دور با ماسه و شن روان همراه نبوده است لذا به لحاظ کاهش  ۀباد در گذشت کهينبه جهت ا باز هم ی،رفتار يشاما در خصوص آسا

-یکه در معابر حرکت م یکه باد بر افراد یرويیوجود نداشته است. از نقطه نظر سرعت باد و ن یدست، مشكل يناز ا یو مسائل يدد

 کهاين نه لذا. است بوده حال زمان از ترسرعت باد کم شته است،وجود دادر گذشته  تریمتعادل یچون که دما کند،یوارد م کردند

 ینچن توانیم بنابراين .اندزيستهیبهتر از زمان حال م شرايطی در بلكه ببرند، سربه یرفتار يشآسا شرايط در کامل طورافراد به

 :گرفت که یجهنت

در حال حاضر منطقه  کهينمناسب نبوده است، حال ا در تابستان برقرار و در زمستان یحرارت يشآسا يطدر گذشته شرا. 1

 .باشدینم یحرارت يشآسا يطاز فصول سال حائز شرا يك یچدر ه یستانس

 .است بوده حال زمان از تربه مراتب مناسب یرفتار يشآسا يطدور شرا ۀ. در گذشت2

 

 

 معماری بومی سیستان كار گرفته شده در. تاًثیر اقلیم بر معماری سیستان و فنون اقلیمی به4-2 

ساکنان هر  یبوم یفرهنگ یتوضع يخ باشد،وقوع حوادث متعدد در طول تار یط یعتبرخورد انسان با طب یجۀفرهنگ نتاگر 

 یمعماری بومتوان گفت که . بنابراين میاست یعیبا امكانات طب يستیزهم ی، درو انتخاب روش مردم بوم یجۀ تقابلنتین سرزم

ها، به دور از تخصصکه  است ینبا انتخاب و استفاده از مقدرات هر سرزم یمكان یازهایبه ن يیگوای پاسخبر یعتهموارکردن طب

ها در با مشارکت آنست و هاهای معنوی انسانو خواسته یعیارتباط با عوامل طب جامعه در يك یازهایجوابگوی ن يابد ویتحقق م

 شود.یو اجرا زاده م یرتدب

های دهد که در گذشته به شكل بارزی در معماری اين منطقه از انرژیبومی سیستان نشان می شدن در معماریدقیق

ها و اشكال و مصالح و جزئیات ها، انتخاب فرمطوری که در تنظیم شرايط محیطی داخل ساختمانتجديدپذير استفاده شده است به

ها در جهتی بوده است که ساکنان را در گیری ساختمانجهت معماری مناسب و ابداعی نقش اساسی ايفاء نموده است. برای نمونه

 اند.  ای از اوقات نیز از اين عوامل اقلیمی بهره جستهمقابل گرمای شديد آفتاب مستقیم و بادهای مزاحم حفظ و در پاره

 يیو آب و هوا ییماقل یاتخصوص است، داشته یرتاث یستانس ۀدر منطق بومیساخت مسكن  درکه  یعوامل ينتراز مهم يكی

های ويژه خانهمسكن اين منطقه بهمتفاوت بكار رفته در  هاییكحاصل از تكن يجو نتا یرتاث ينا یچگونگ یبوده است و بررس

ترين به نحوی که علیرغم شرايط سخت اقلیمی، يكی از مناسب مشغول داشته است خود به بومی را محققان ذهن همواره روستايی،

که در ساختار مسكن  یمیاقل ترين عاملدهعم ،عوامل ينا از بین اند.نسان و طبیعت را به منصۀ ظهور رساندههای ارتباط اشیوه

جالب و موثر که بعضاً در نوع  يیهاحلراه یبا اجرا یستانس یو سنت يیروستا ی. بناهاباشدیداشته است، باد م یرتاث یستانس بومی

 ينشده به بهتر يلتعد يطشرا ينخشن را مهار کرده و از ا یو آب و هوا یمیاقل ۀندسخت و آزارده يطهستند، شرا یرنظیخود ب

های جنوبی که ايوان ها،، خارخانهطرفهيك بادگیرهای. اندآسوده و متعادل در سكونتگاه خود استفاده نموده یطیمح يجادوجه در ا
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-ها، سقفز کشاورزی در جبهۀ باد، ضخامت ديوارها و سقفاند، مصالح مناسب، وجود آب و گیاه و فضای سبقلمروی زمستانی بوده

اند و باد و آب و شده گرفته نظر در هادر خانه یاوضاع جو يلتعد ياهستند که جهت مقابله و  یعناصر یو ... همگ های گنبدی

واره در معرض وزش باد قرار هم شانیواسطه برجستگهاستقبال از باد که ب يعنیآوردن گنبدها اند. پديدآفتاب را به خدمت گرفته

 (.6 شكل) باشد، نیز از ديگر ترفندهای معماران سنتی سیستان میموثر است یاربام بس یدر کاهش دما یتخصوص ينا و گیرندیم

 
 

 

 

 

 .شودیبام م یها كه باعث كاهش دماآن و در معرض وزش باد قرارگرفتن یگنبد یهاسقف یجادا : 6 شكل

 [.37]. 5، 1393ان مأخذ: حیدری و دیگر

 

غبار، هوای بسیار گرم و  و از زيان عوامل نامساعد طبیعی از قبیل بادهای موسمی همراه با گرد در امان ماندنبرای  معموالً

( روستايی مناطق)سیستان  هایخانه بیشتر. سازندمی آفتاب به رو را هاخانه ،سوزان در تابستان و همچنین برودت هوا در زمستان

. باشدمی سازگار بسیار منطقه هوای و آب با معماری، نوع و طبیعی مصالح اين شوند.با ديوارهای ضخیم ساخته می گِـل و تخش از

زمستان به کندی صورت گرفته و محیطی با شرايط آسايش مناسب  و تابستان ديوارها، انتقال گرما و سرما در بودن ضخیم علـت به

 شود.ايجاد می

ان سقف سیست روستايی هایانهمشترک تمام خ وجه

 هواکش بصورت ایدريچه ،هاست که در وسط سقفگنبدی آن

 قرار «کـُلَك»نام به بادگیری دريچه، اين روی بر که دارد وجود

 (.7 شكل) دارد
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 «کكـُلَ»موسوم به  یستانسطرفه یک یرهایاز بادگ اینمونه:  7 شكل

 )مأخذ: نگارنده(

 

 .[37]« مشبك یهايچهدر» و «صورَک»، «کُلَك»شود: به سه شكل تعبیه میدر معماری بومی سیستان واکش ه

 یانیاست در قسمت م یشكل یلمستط یبرآمدگ يند،گویم «كلَکُ»به آن  یکه در اصطالح محل یستانس یبوم یربادگ :كُلَک

سقف امكان  یخانه شده و با توجه به فرم گنبد یداخل ید فضاباد پس از ورود به کلك وار .شودیدر جهت باد ساخته م وگنبد 

ها که از قسمت مسطح بام یبا هم و با ارتفاع یبو گنبد در ترک یر، دو قسمت بادگواحین ينسازد. در ایمطلوب را فراهم م يهتهو

شكل به اندازه  یبا پالن مربع یربادگ .[38] دارند يیسهم بسزا يیدر مقابل مسائل آب و هوا یراحت يطاند در برقرارکردن شراگرفته

اند و در جهت وزش باد مطلوب قرار طرفهيك یرهابادگ نوع ينشكل قرار دارد. ا یبر فراز بام گنبد متر 5/0 درمتر  5/0 حداکثر

است که  یاروزنهمناطق همانند  يندر ا یربندند. بادگیرا م یرهابادگ يناز نفوذ باد سرد مدخل ا یریجلوگ یدارند. در زمستان برا

وزد. به هنگام یباد مطلوب از آنجا م هجهت خاص دارد ک يكبه  و تنها رو یردگیقرار م یمكرهن یشكل و در باال یبر فراز سقف کرو

 یسطح، سرعت آن در رو یشكل سقف با کاهش اصطكاک باد بر رو یسطح کرو یرو با عبور باد از قسمت و ينوزش باد در ا

 ينا یخروج ۀدهان .[39]يابد یبه داخل راه م یشتریبا افت فشار در رأس گنبد، هوا با سرعت ب و يافته يشافزا یسقف گنبد

 یابدنه ياکانال  یچشود و لذا هیآن باز م يرسقف اتاق ز به یرهابادگ

 (.8 شكل)  ارتفاع اتاق ندارند یدر راستا یعمود
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 (کلَ)كُ یستانس سنتی : بادگیرهای 8 شكل

 [.37]. 4، 1390 یدری و دیگرانمأخذ: ح

 

کند. اين عنصر معمارانه در می مطبوع را با استفاده از انرژی تجديدپذير باد فراهمۀ عنوان يك سیستم سرمايشی، تهويبادگیر به

 شود.می ديدهنیز اقلیم گرم مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس  یهای گرم ايران و بسیاری از کشورهای دارااقلیم بومی معماری

ای خاص در ديوار شود. در اين شیوه مجرای ورودی و خروجی هوا با زاويهنوعی هواکش است که در ديوار تعبیه می :صورَك

و غبار را نیز  میزان ورود گرد شكستن نیروی باد، هوا را وارد فضای داخلی نموده و با کاهش سرعت وزش باد شود تا ضمنتعبیه می

توان با انباشتن معماران سیستانی است. در اين شیوه ضمن کاهش سرعت جريان باد، می عاتاز ابدا« صورَک» کاهش دهد. طراحی

ا نوعی ههای خار و ريختن آب بر روی آنها با انباشتن تودههای خار در قسمت بیرونی اتاق، تهويه مطبوع ايجاد کرد. سیستانیتوده

از  یستانس ۀمنطق یبوم یدر معمار . پسگرددفضای داخلی می دراند که باعث کاهش میزان حرارت کولر طبیعی را طراحی نموده

 (.9 شكلاستفاده شده است )نیز باد  زائیبرودت یتقطرات آب موجود در هوا و خاص یراز تبخ یبرودت ناش

 

 

 

 

 

 

 

 : خارخانه و صورك9 شكل

 [.37]. 5، 1390 یگراند و یدریمأخذ: ح

 

طور مستقیم هدايت کرده و در فصول گرم سال شمال، هوا را به ۀهای مشبك در جبهاستفاده از دريچه های مشبک:دریچه

سازد. بدين ها امكان تنظیم هوای داخل اتاق را به خوبی فراهم میيچهدر ينا دارند. یطمح یدر کاهش دما ینقش قابل توجه

 ،های مسدودها يا بازکردن روزنهبا مسدودنمودن برخی روزنه توان بسته به نیاز و شرايط،دادن نور و هوا  می ترتیب، ضمن عبور

 (.10 شكلجريان هوا را تنظیم نمود )

. اين طرح هوشیارانه شده استهای فسیلی بهینه از انرژی باد در معماری سیستان، باعث کاهش استفاده از انرژی ۀاستفاد

حرارت هوا در تابستان شده و  ۀای با اقلیم منطقه دارد. ديوارهای ضخیم و گنبدهای رفیع سبب کاهش درجمالحظه تطابق قابل

های سطحی همچنین با توجه به باال بودن آب .گرددموجب خنكی و دلپذيری هوا می ،های متعدد عالوه بر تهويهطراحی هواکش

در گذشته، امكان نفوذ رطوبت از سطح زمین به کف ساختمان وجود داشته است.  به دلیل نزديكی به درياچۀ هامون در اين منطقه

رو در زير ساختمان و لذا برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به بنا، عموماً از دو راهكارِ ساخت بنا بر روی يك تراس و يا ايجاد گربه

 شده است. تهويۀ پی بنا استفاده می
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 )مأخذ: نگارنده( مشبک هاییچه: در10 شكل

 

 بودن آسايش. اقتصادی -ب آسايش -مده مورد توجه است: الفدر طراحی فضاهای مسكونی دو ويژگی ع

توان مالحظه نمود که اين دو عامل در معماری سیستان به بهترين شكل مورد توجه قرارگرفته شده، میبا توجه به مطالب بیان

سازد. نرژی باد، مستمندترين مردم سیستان را نیز از زندگی در فضايی امن محروم نمیاست. دسترسی به خاک رُس و تكیه بر ا

های مشابه در ساخت بناها باعث ايجاد نوعی يكپارچگی در روستاهای سیستان گرديده و میزان فقر تكیه بر مصالح همسان و شیوه

 ای بر اين امر ندارد.و غنا نیز تأثیر قابل مالحظه

 

 ختمانی و تكنولوژی ساخت معماری سیستان. مصالح سا4-3 

و  یطرا به مح يبیها تخرآن یدتنها تول نه کهينجمله ا از داشتند. یخاص هایيژگیو سیستان یمصالح مورد استفاده در معمار

 یبآس عتیبه طب یزها نساختمان یدپس از عمر مف یهابن يبها و مواد حاصل از تخرآن يعاتضا بلكه کرد،ینم یلتحم یعتطب

و نمودند یم يفاءا یدواصله از خورش یمهم در بازتاب انرژ ینقش مصالح ين،ا عالوه بر .شدندیهضم م یعتدر طب یآسان نرسانده و به

است استفاده شده  یتنها از مصالح مناسب اقلیم کار نهبا اين بودند. یقابل دسترس یوابستگ يجاداز منطقه و بدون ا یمصالح بوم

 است. عمل آمدهبه جويیهای جانبی چون حمل و نقل نیز صرفهزينهه بلكه در

باشد. نرمی و چسبندگی خاک رُس بناهای منطقه را از بومی سیستان، گِل و خشت خام می ابنیۀمصالح مورد استفاده در 

به  وجود داشته است. حد اعال به یدر معمار یگفت که خودبسندگ توانیاجمال م طورو به کندنیاز میهرگونه مصالح وارداتی بی

 هاییوهاتخاذ ش با يینپا یفیتاز مصالح با ک یاًو ثان استفاده شودی تا از مصالح مرغوب محلاست بوده  بر آن یسع که اوالً یبترت ينا

 است. شدهیاستفاده م شود، که ضعف مصالح جبران ینحومناسب و خوب به یساختمان

توانند یدارند و م يی بااليیگرما یتظرف يعنی ؛شوندنامیده می «خازن»اصطالحاً  بومی سیستانهای خانه در مصالح بكار رفته

از  ،مناسب با توجه به اقلیم آورد با ظرفیت حرارتیاستفاده از مصالح بوم. تدريج آزاد کنندبه و یرهگرما را در خود ذخ يادیمقدار ز
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حفاظت در برابر  ی،کنترل تبادل حرارت همنطق ينا در کهطوریبه استتان سیسترفندهای اقلیمی بكاررفته در معماری مسكونی 

  قرار دارند. يتدر اولو شود،می انداختن انتقال حرارت، که موجب کاهش نوسانات دما خیرأت به و تابش آفتاب

های يوارهايی ويژگیهای گلی سنتی سیستان ديوارهای ضخیمی دارند که غالباً حدود يك متر پهنای آنهاست. چنین دخانه

دهند. همین امر آسايش بیشتری را تا حرارتی بسیار عالی دارند و تا پايان روز تابستان اجازۀ ورود گرما را به درون ساختمان نمی

شود )در واقع اين مزيت در آورد. در زمستان نیز خروج کمتر گرما باعث ايجاد آسايش بیشتر در شب میاواخر بعدازظهر فراهم می

های گلی گرمايی را که در طول روز حفظ شود؛ زيرا در اواخر بعدازظهر و اوايل شب، خشتابستان خود به يك معضل تبديل میت

حل « دَکُنچه»و « مهتابی»سازند. البته اين مشكل را تا حدودی با استفاده از فضاهای ديگر خانه مثل اند، به آرامی رها میکرده

 اند(. کرده

شود که اين عناصر عبارتند وژی ساخت مسكن بومی سیستان، به بررسی اجزای ساختاری آن پرداخته میدر خصوص  تكنول

 از:

ابعاد  ها به صورت قالبی تهیه شده وشود. خشتهای بنا از خشت خام استفاده میدر ساخت ديوارها و ساير قسمت دیوارها:

ها چهار خشت متر و در برخی مكانسانتی 75يعنی معادل  خشت سه عموماً باشد. ضخامت ديواریمتر مسانتی 25×25هر خشت 

 باشد.متر می 1معادل 

 يهاز سقف در سا یشود در طول روز بخشیگنبد باعث م یفرم کرو سازند.صورت گنبدی میها را بهدر سیستان سقف :سقف

-واسطۀ فرم آن، جريان هوايی بر سطح آن بههشده و همچنین با ايجاد سايه در بخشی از سقف ب یرهذخ یکمتر یقرارگرفته و گرما

 :دنشوبا توجه به ابعاد دهانه به دو صورت اجرا میها شود. اين سقفآيد که باعث خنكی سقف میوجود می

-صورت قوسی ادامه پیدا کرده و در مرکز گنبد خاتمه میسه متر باشد، آجرچینی از دو طرف شروع، بهتا سقف  ۀاگر دهانالف. 

 . يابد

 گنبد اتاق شروع و در مرکز ۀسقف بیش از سه متر باشد، با توجه به وسعت قطر دهانه، آجرچینی از چهار گوش ۀاگر دهان ب.

 (.11 شكل) يابدخاتمه می

 

 

 

 

 

 

 

 هاآن ینیو جهت آجرچ یستانیانواع مختلف سقف س :11 شكل

 [.37]. 5، 1393 یدری و دیگرانمأخذ: ح
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سقف  : پوشش12 شكل

 دوطرفه ینیآجرچ به شیوۀ یستانیس

 نگارنده(مأخذ: )

 

 شده با تفكر اقلیمی در معماری سیستان. فضاهای عملكردی خلق4-4

 یورود یدارند و بازشوها یغرب –ی شرق یدگیعمدتاً کش یستانس يیها در مساکن روستاکه ساختمان دهدینشان م هایبررس

 يردر سا یاطح دنجهت محصور کر یهر واحد مسكون یفضاها يرقرار دارند و سا شمالی جبهۀ در هاو پنجره یجنوب ۀدر جبه

اما به  باشد.یدو اتاق در کنار هم م يا يك یریقرارگ یستان،در س یخشت هایشكل خانه ترينساده واقع هستند. ینزم یبخشها

 يیتا جااست  يافته ییردارد، تغ یو استفاده فصل شودیها واقع مآن ینب یزن يوانا يكکه  یسه اتاقه به نحو یهاشكل خانهمرور به 

 (.13 شكلشكل گرفته است ) یزبا طبقات مختلف و چندگانه ن یمساکن ینزم یموارد و با توجه به توپوگراف یکه در برخ

 

                      

 

 

 

 راحل توسعه مسكن روستایی سیستان: م13 شكل

 نگارنده(مأخذ: )

 

 اند عبارتند از: ايوان، دَکُنچه و مهتابی.                                                           فضاهای عملكردی که در معماری سیستان با تفكر اقلیمی خلق شده

باز و محصور ها، فضاهايی نیمهايوان .[40] های مسكونی هستندخانه ها در کنترل تابش آفتاب از عناصر اساسیايوان ایوان:

های ساير مناطق گرم و باشد که بر خالف ايوانهای سنتی سیستان می( در جبهۀ جنوبی ساختمان13 شكلبین حداقل سه اتاق )

باشد و آفتاب آن در زمستان میترين کاربرد نشین دارند، بیشخشك ايران که در جبهۀ شمالی واقع شده و عملكرد تابستان

کند. البته با توجه به عمود تابیدن تابد گرمای دلنشینی را فراهم میمستقیم و مايلی که در روزهای آفتابی زمستان به اين فضا می

 نشینی نیز دارد.هايی از ايوان، اين فضا کارکرد تابستانخورشید در تابستان و ايجاد سايه در بخش

طبقه، يك هایجلوی اکثر خانه و در باشدینم يستز یفضا يردام در ز یکه فضا يیاز مسكن روستا يیهانهدر گو دَكُنچه:

 یفضاها یباز جلو یحالت به فضا يناجرا شده، در ا ینمتر از کف زمسانتی 60و با اختالف حدود  یندر سطح زم يستز یفضا

 یناست که در سطح زم یگفت دکنچه همان مهتاب توانید. مشویاحاطه شده، دکنچه گفته م يستز یکه توسط فضاها يستز

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

استراحت در ايام و محل  خانه مجزاست یاطاز ح ی به ارتفاع حدود نیم مترکوتاه يوارد یلۀفضا به وس ينا .[41] شود.یاجرا م

 .  باشدتابستان می

 يیاز مسكن روستا يیدرگونه ها موالًها واقع شده است و معاتاق یاناست محصور و بدون سقف که در م يیفضا مهتابی:

-دريچه با ديواری را مهتابی دور تا دورآن قرار دارد.  يیندام در طبقه پا یدر طبقه باال و فضا يستز یکاربرد دارد که فضا یستانس

شستن افراد خانواده ن یبرا فضا، معموالً ينکاربرد اباشد. يك متر می حدود که ارتفاع اين ديوار گیرندمی خاصی فرم با کوچك های

و در زمان از دست دادن حرارت جذب شده در طی روز توسط مصالح گلی و غیر قابل تحمل  در شب یدندر بعدازظهرها و خواب

 یشود، در معماریپنجم م یبر استفاده از بام به عنوان نما یامروز یکه در معمار یدیدر واقع تأک. باشدیم شدن فضاهای بسته

. باد شده است یاز انرژ یشترچه ب هر یورجهت بهره ینینشمطبوع و دل یفضاها یریگشده که موجب شكل يترعا یستانس یبوم

 نیز نامیده «بومتخت»يا همان  «بومتخ»مناطقی از خراسان  شود، درمهتابی گفته می در سیستان به آنکه  ی بهارخواباين فضا

 (. 14 شكلشود )می

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییدر مسكن روستا یمهتاب یریقرارگ موقعیت :14 شكل

   [.41]. 7، 1393 یدری و دیگرانمأخذ: ح

 

 كار رفته در معماری بومی سیستانبندی الگوهای پایداری به. جمع5

معماری پايدار و معماری بومی سیستان، برخی از الگوهای ارزشمند پايداری  شده در خصوص طراحیبا توجه به مطالعات ارائه

باشد و مان میبكار گرفته شده در معماری اين منطقه که البته نمونۀ کوچكی از تمهیدات مورد استفاده توسط گذشتگان سرزمین

 رتند از:اند، به اختصار عبااجتماعی، محیطی و اقتصادی موجه-های مختلف فرهنگیاز جنبه

 منطقه مردم سنت و اعتقادات هماهنگی تمهیدات اقلیمی با فرهنگ، -

 کردن سقفهای گنبدی و ايجاد افزايش سايه بر روی سقف و تولید جريان هوا برای خنكاستفاده از سقف -

ك(، خارخانه، صورَک، طرفه )کُلَبا استفاده از عناصری چون بادگیر يك مطبوع طبیعیۀ از سیستم سرمايشی و تهوي هاستفاد -

 رسانده است. اکثرحد را به يشکه انرژی را به حداقل و آساهای مشبك و ... دريچه

گیری جهتبا  سازی فضاهای مورد استفاده در تابستانگیری از آن در تهويه و خنكو بهره منطقه درست از باد غالب ۀاستفاد -

 چرخش بنا به سمت بادهای مناسبو 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

عنوان حد فاصل فضای باز و بسته بلكه موثر در ايجاد شرايط ها نه تنها بهان در جبهۀ جنوبی بنا و جلوی اتاقاستفاده از ايو -

 اقلیمی مناسب و نقطۀ آسايش در ساختمان 

 وجود حداقل بازشوها در جبهۀ جنوبی بنا و ممانعت از ورود نور مستقیم خورشید به فضاهای داخلی ابنیه -

جهت تبادل حرارتی مناسب اقلیم منطقه و عايق در برابر ورود گرما به فضای داخل در  رز ديوارهااستفاده از ضخامت ج -

 تابستان و خروج آن در زمستان 

منظور ايجاد محیطی مطبوع در تنظیم شرايط  بهو فضای سبز کشاورزی در جبهۀ باد  گیاهان ،مناسب از آب ۀاستفاد -

 محیط  محیطی داخل بنا و تلطیف هوای

 .رساندین صدمه مزُاُ يهبه ال ،که در ساخت و استفاده یمیايیمواد ش یهاجتناب از کل -

سازگار با اندک،  حمل و نقلۀ هزينطبیعت اطراف، با موجود در  آورد و، بومظرفیت حرارتی مناسببا  مصالح بكارگیری -

 های اقلیمی کنش و واکنشو  محیطی پذير در مقابل عواملانعطافو  قابل بازسازی يافت،قابل باز، اقلیم

  

 گیرینتیجه
يدار، معماری پايدار و اصول حاکم بر آن بود و نظريات متعدد پا ۀابعاد توسعيداری، مفهوم پااين مقاله از ابتدا در جستجوی 

و فصل مشترک  رسیدند؛ اما برآيندمطرح شده در اين خصوص را مورد بررسی قرار داد که گاهاً بسیار متفاوت و متنوع به نظر می

های آتی را در که نسلای است که نیازهای فعلی را برآورده کند؛ بدون آنتوسعه»اين نظريات بدين شكل است که: توسعۀ پايدار 

کمسیون جهانی محیط زيست که  21ی آن بر طبق دستور کار ابعاد اصلو « ساختن نیازهايشان به مخاطره بیاندازد برآورده

 یزن يدارپا ی، طراحنابراينبباشد. می« ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و بنیادی»سعۀ پايدار است، مبتنی بر دستورالعمل نهايی تو

 يكو اقتصادی در  یطی، اجتماعیمح اهداف که با يدابداع نما را يیهاحلکند راهیاست که تالش م یطدخل و تصرف در مح ینوع

را جهت  یمناسب یراثم و ،ینسل کنون یزندگ برتری را برای یفیتکه بتواند ک يابددست  ی، به تعادلیختهنگر و درهم آمنگاه کل

 .، فراهم سازديندگانآ

شده،  ساخته و محیط یساختمان یهاپايدار در رابطه با فعالیت ۀتوسع»توان رسید که بندی میهمچنین به اين جمع

و منابع  یبراساس ضوابط محیطو سالم  یهاساختمانو مديريت  ادو هدف آن ايج شودیم نامیده ساختمان پايدار يا ساختار پايدار

 برای سه اصل اساسیو انعطاف پذيری و عمر طوالنی اشاره  حداقل، طراحی پايدار به کارايی منابع، انرژیبنابراين، . «باشدیم کارا

   .طراحی انسانیو  یاتحۀ مصرف منابع، طراحی براساس چرخ در جويید: صرفهکنمطرح می را پايداری در معماری

 دو هدف عمده در طراحی معماری پايدار و تكنولوژی ساخت متعاقب و درخور آن مطرح شد:

ها به های پايدار بايد به آرامی بر زمین قدم بگذارند تا تاثیرات محیط زيستی ساخت و ساز، مصرف و تخريب آن. ساختمان1

 جای بگذارند.اکولوژيكی را از خود بهحداقل برسد؛ به عبارت ديگر بايد حداقل رد پای 

ها بايد با برآورد نیازهای عملی مردم در عین بهبود محیط زيست اطراف خود و رفاه فیزيكی و روانی، سهم مثبت . ساختمان2

 و مناسبی در محیط اجتماع ساکن در آن فراهم آورند.

بندی شود، عبارت عنوان يك معماری پايدار طبقهك بنا بههمچنین طبق مطالعات انجام گرفته، اصولی که بايد رعايت شود تا ي

است از: حفظ انرژی، هماهنگی با اقلیم، کاهش استفاده از منابع جديد مصالح، برآوردن نیازهای اجتماعی، هماهنگی با سايت و 

، مشاهده شد که هار آنحاکم ب اصول و تجارب گذشته گرايی که با مورد مداقه قرار دادن معماری بومی سیستان و شناختکل

یستان بكار گرفته شده است که معماری س یبوم معماری در گانۀ فوقيداری بسیاری و تقريباً همۀ اصول ششپا یالگوهامصاديق و 

 کند. بومی سیستان را به عنوان معماری پايدار همساز با شرايط طبیعی و اقلیمی معرفی می
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هايی توان ساختمانريزی دقیق، میبا يك تفكر، طراحی و برنامهچنینی و پايدار اين هاینیز با درس گرفتن از معماریامروزه 

ريزی و طراحی برای ساخت های برنامهترين تاثیر منفی را بر محیط زيست داشته باشند. معماری پايدار يكی از ايدهساخت که کم

. شودحاصل میآفتاب و باد  یهمچون انرژ يدپذيریتجد هاییاز منابع انرژ یریگتمرکز بر بهرهکه با  هايی استچنین ساختمان

و نه تكرار  شودیم یهتوص يگراناعمال و تجارب د يابیبدون ارز یدنه تكرار و تقل اوالً ینهزم ينموضوع قابل توجه آن است که در ا

قابل درک و  کامالً يردر مقوالت ز یگتعادل و هماهن ينا. دارد رتو انتخاب نكات مثبت ضرو يابیبلكه ارز؛ الگوها و کالبد گذشته

از  گیریی، بهرهاز مصالح بوم يست، استفادهمختلف ز یدر فضاها یعیو عناصر طب یعت: ارتباط انسان با طبباشدیم يیشناسا

و  یعیمناسب عناصر طب یقلفی، تدر دسترس و به دور از وابستگ یآوربا فن یممناسب هر اقل یطیمح يطشرا یمتنظ هاییستمس

 یاریبس یطی ومح يطها و مصالح مناسب در پاسخ به شرااشكال و رنگ یم، انتخابمناسب با اقل یعناصر معمار ی، انتخابمعمار

به تعبیری، جهانی انديشیدن و محلی عمل کردن مستلزم تبديل تكنولوژی روزآمد و پیشرفته  .[42]  دست ينمقوالت مرتبط از ا

 ازی آن است که خود معادل رشد جامعه در اين جهت نیز هست.سآوری در دسترس و بومیبه فن

 

 هانوشتپی

1. Sustainable 
2. Sustainable Development 
3. Sustainable Architecture 

باشند: هايی میويژگی انـد و دارایکه در سرزمینی معـین گـرد هـم آمـده أیشهری – معماری بـومی، يعنـی مجموعـه واحـدهای معمـاری. 4

های زاده از فرهنگ محیطـی، يگانگی زاده از احترام متقابل و برخورداری از رفتارهای ها و رسوم و سلیقههماهنگی مبتنی بر تفاوت، تشخص مبتنی بر ضابطه

 (.17، 1384 قراردادهای نانوشته ولی زنده )فالمكی – های مـشروط از قراردادهـای اجتمـاعی ضـمنیمحیطـی مبتنی بر آزادی
5. Environment 
6. Brundt Report: Our Common Future 
7. Biophysical 
8. Bacon 
9. Defra 
10. Concept 
11. UNESCO UN 
12. Washington State Department of Ecology. 2006 
13. WCE: World Commission on Environment 
14. CSD: Commission of Sustainable Development 
15. Environment Built 
16. Sustainable Building 
17. Sustainable Construction 
18. Paul Hyatt 
19. Brain Edwards 
20. Jong-Jin Kim 
21. Technical 
22. Ecological 
23. Gvsn Method  
24. Coupon Method 
25. Cluster analysis Method 
26. Middelton 
27. WMO: World Meteorological Organization 
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 .1376 .127-103 (:46) یايیجغراف یقاتفصلنامه تحق یستان.روزه س 120 یابادهیدرضا. زاده، سینحس [35]
 

 .1388. یبهشت یدانتشارات دانشگاه شه یم. تهران:همساز با اقل یدر پناه معمار يشآسا .محمود يان،رازجو [36]
 

 یآموزش ۀ. در مجموعه مقاالت دوریستاندشت س یبوم ی. شناخت اثر باد بر کالبد روستاهايبو آرش اد یدری،ح یابولفضل، عل یدری،ح [37]

 .1390 .يراندانشگاه علم و صنعت ا یو شهرساز ی. تهران: دانشكده معماریقدرس روش تحق ی،معمار یدکتر
 

 .1381 یام.انتشارات پ يران. تهران:خشك ا گرم و یمدراقل یمعمار و ساخت شهر .محمود ی،توسل [38]
 

 .1388 يزدا.انتشارات  يران. تهران:ا یارنماد معم یربادگ .مهناز ی،محمود [39]
 

 .1370 .57-44(: 4-3) صفه .هاسازها بر میزان کسب انرژی گرمايی از طريق پنجرهتاثیر سايه. پورديهیمی، شهرام [40]
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استفاده  یبوم یاهیوهش يریپذامكان یبررس. پور ینعلیحس یمصطف یدسو ، ی، اصغر محمد مراديانمعمار ینابوالفضل، غالمحس یدری،ح [41]

های علوم و تكنولوژی. مشهد: موسسه یستان. نهمین سمپوزيوم پیشرفتامروز س يیمسكن روستا معماری در يتاز باد در جهت بهبود هو

  .1393. آموزش عالی خاوران
 

 .1379 .78-61(: 44زاده، محمد. رابطه معماری ايران با اصول توسعه پايدار. هنر و معماری )نقی [42]
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