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ساختمانها به عنوان بخشی از محیط زيست ،بخش اعظمی از آلودگیهای زيستمحیطی را ايجاد میکنند .گرچه نمیتوان
ساخت و ساز را متوقف کرد؛ ولی با يك تفكر ،طراحی و برنامهريزی دقیق ،میتوان ساختمانهايی ساخت که کمترين تأثیر
منفی را بر محیط زيست داشته باشند .معماری پايدار يكی از ايدههای برنامهريزی و طراحی برای ساخت چنین ساختمان-
هايی به حساب میآيد .آنچه که در اينجا مورد توجه قرار گرفته است ،رويكرد معماری پايدار نسبت به مسائل محیطی
است؛ هر چند که جداکردن اين موضوع از ساير جنبههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،کاری دشوار است .در اين مقاله با
هدف شناخت نظريههای زيستمحیطی توسعۀ پايدار و معماری پايدار ،پس از جستجو در مفاهیم پايداری و توسعۀ پايدار ،به
تاثیر ،اهداف و کاربرد مفاهیم پايداری در معماری پرداخته شده است و ضمن استخراج تعريفی مشترک از بین نظريات
مختلف ،اصول و ويژگیهايی که يك ساختمان بايد داشته باشد تا معماری پايدار به حساب آيد بیان شده است .در ادامه
معماری بومی سیستان به طور موردی مورد مداقه قرار گرفته است و با بررسی و تحلیل اين معماری ،بهويژه تأثیر ويژگیهای
اقلیمی و طبیعی بر آن ،مشخص شده است که فنون و قواعد بهکار رفته در اين معماری ،واجد کلیۀ شاخصهای پايداری بوده
و بسیاری از مفاهیم نوين در عرصۀ معماری پايدار را در خود به وضوح دارد و توانسته است به نحو شايستهای به مسائل
محیطی خود پاسخ دهد؛ بنابراين معماری بومی سیستان معماری پايدار محسوب میشود .روش اين پژوهش که از نوع کیفی
و با رويكرد توصیفی است مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی است .نتايج حاصل از اين تحقیق به درک اهمیت نقش
معماری بومی در ايجاد رويكرد پايداری در معماری و بهرهبرداری از اصول پايداری  -نه تقلید و تكرار کالبد و جسد گذشته -
در معماری امروز ما منجر میشود.
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مقدمه
در پی تغییرات معنیدار در نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی و توسعۀ ناپايدار با مشخصههای رشد جمعیت ،افزايش مصرف و
توزيع نامتعادل منابع و ايجاد مشكالت پیچیده در عرصۀ محیطزيست ،5مفهوم تازهای با عنوان توسعۀ پايدار مطرح شـده و در
نتیجه به دلیل نقش مهم محیط ساخته شده در جريان توسعۀ پايدار ،معماری پايدار مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت .يكی از
سه حوزۀ مهمی که توسعۀ پايدار روی آن تأکید دارد ،مسائل محیطی است .وظیفۀ معماران در اين حوزه ،بسیار مهم و حساس
است؛ چرا که معماران ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئول  ٪75تغییر آب و هوا هستند ][1؛ بنابراين میبايست معماران با
نگاه تازهای نسبت به طبیعت ،بــه دستاندازی در آن بپردازند .دههها از مطرحشدن معماری پايدار میگذرد و راهکارهای بسیاری،
توسط معماران ،برای حل بحرانها ارائه شده است ،ولی همچنان مشكالتی در سر راه ايجاد معماری پايدار وجود دارد .از آنجايی
که هیچ روش يا توصیۀ قطعی دربارۀ معماری پايدار وجود ندارد ] ،[2بنابراين توجه به مباحث و نظريههای بیان شده در اين زمینـه
جهت آگاهی معماران ضروری به نظر میرسد .در اين تحقیق سـعی شـده اسـت نظرات مختلف دربارۀ توسعه و معماری پايدار بیان
شود تا جنبههای مختلف عوامل اساسی معماری پايدار استخراج گردد.
همچنین از سويی حل مشكالت محیطی ،فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی ،و پیوستگی شديد اين موضوعات ،ما را به سوی
معماری بومی و رويكرد پايداری در مقايسه و سنجش با يكديگر قرار میدهد تا آموزههای آن برای طراحی معماری امروز ،استخراج
گردد .در بحث توسعۀ پايدار و به طبع آن معماری پايدار اينکه هر ساختمان بايد با بستر و محیط طبیعی پیرامون خود تعامل
داشته باشد امری بديهی است؛ قسمت بحثبرانگیز و مورد توجه ايـن امـر چگـونگی برقراری تعامل و نوع تدابیر در نظرگرفته شده
میباشد .اين درست همان مطلبی است که سالها پـیش سـاکنین اين مرز و بوم با مهارتی ويژه از آن بهره جستهاند و با اجرای
فنون و قواعد خاص در زمینۀ استفادۀ بهینه ازانرژیها و منابع طبیعی به خصوص خورشـید و باد و هماهنگی با اقلیم از آن استفاده
کردهاند و امروزه با سهلانگاری به ورطۀ نابودی و فراموشی کشانده شده است [.]3
در اين مقاله ،جهت پاسخ گويی به سواالت تحقیق و کشف اصول معماری پايدار در معماری بومی سیستان با هدف بهرهبردن از
آنها در معماری امروز منطقه ،ابتدا به مفاهیم پايداری ،توسعۀ پايدار و معماری پايدار پرداخته شده است و سپس پرداختن به
معماری بومی و قابلیتهای آن در ايجاد پايداری مورد توجه قرار گرفتهاند .سرانجام معماری بومی سیستان و عناصر و فضاهای
خلق شده با تفكر اقلیمی در اين نوع معماری به عنوان مصداق و الگويی مناسب در راستای رويكرد پايداری ،با اين نگرش کـه
بررسی اين عناصر راهگشا بوده و منبع الهام و الگويی در طراحیهای آينده اين مـرز و بـوم باشـد ،مورد بررسی قرار گرفته و جنبه-
های پايداری آن استخراج گرديده است.
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 .1روش تحقیق
در اين تحقی ق سعی شده است تا با توجه به ماهیت و ساختار تحقیق ،روشی مناسب جهت مواجهه با مسأله انتخاب شود و
اصول راهبردی يك تحقیق علمی با طی فرآيند و مسیر پژوهش تداوم يابد .لذا برای دستيابی به اين منظور روش تحقیق کیفی،
توصیفی و تشريحی انتخاب شدهاند و اطالعات مورد نیاز به دو شكل کتابخانهای شامل :کتاب ،رساله ،مقاله و  ...و مطالعات میدانی
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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 .2پایداری
فعل ( )Sustainاز سال  1290میالدی بهکار گرفته شده و از ريشۀ التین ( )tenere ,Subبه معنی نگهداشتن و يا نگهداری-
کردن است .لغتنامه آکسفورد ،سابقۀ صفت ( )Sustainableرا به حدود سال  1400میالدی میرساند و آنرا به اشكال مختلف
معنی میکند؛ اما تنها در اين چند دهۀ اخیر اين واژه با معنای کنونی آن يعنی «آنچه که میتواند در آينده تداوم يابد» ،يا
«پايداری» کاربرد پیدا کرده است .اين واژه در فارسی به «پايا»« ،دائم»« ،باثبات»« ،باقی»« ،استوار»« ،جاويدان»« ،بادوام» و...
ترجمه شده است .دهخدا «پايداری» را به معنای «بادوام»« ،نو» و «ماندنی» آورده است .معنای کنونی واژۀ «پايداری» که در اين
بحث نیز مدنظر میباشد ،عبارت است از «آنچه که میتواند در آينده تداوم يابد» [.]4
پايداری لغتی است که جنبههای پیچیده بسیاری را شامل میشود .امروزه ،لغت پايداری در جامعه بسیار مورد استفاده و توجه
میباشد ،اما معنی درست اين لغت و مفاهیم آن برای معماران هنوز کامالً مشخص نبوده و تعريف واضحی ندارد [.]5
پیدايش مفهوم پايداری در  1970را میتوان نتیجۀ رشد آگاهی نسبت به مسائل زيستمحیطی و توسعه و برآمده از نهضت-
های  1960دانست .تالش ارتباط بین مدلهای اقتصادی و زنجیرههای غذايی و امور زيستمحیطی و در پی آن اولین کنفرانس
سازمان ملل در مورد محیط زيست و توسعه در  1972آغاز حرکتی بوده که بعداً با گزارش فونیكس ،اعالمیههای 1972
استكهلم و  1974کوکويك موجب گسترش و قدرت يافتن ادبیات پايداری شد .ماحصل اين حرکت در گزارش کمیسیون جهانی
محیط زيست ] ،[6تحت عنوان «آيندۀ مشترک ما« ،»6توسعۀ پايدار» را «توسعهای در راستای برآورد نیازهای فعلی بدون به
مخاطره انداختن توانايیهای نسلهای آتی در برآورده ساختن نیازهایشان» میداند [.]7
پايداری يك دنبالۀ آکادمیك يا حتی يك فعالیت تخصصی نیست؛ بلكه «هنر و مسیر فنآوری الزم برای تاثیرگذاری بر زندگی
موجودات توسط هر چیزی است» ] .[8دانستن اينکه چه نوع ارتباطی میبايست بین ما و محیط زيست محلی و جهانی برقرار
باشد ،اولین نكته است .قدم بعدی تسلط و دانش بر تكنولوژی دستيابی به اين رابطه و رسیدن از نظر به عمل است ] .[9البته ،اين
فرض نادرست است که پايداری میتواند از طريق تكنولوژیهای ترکیبی ،که به صورت نمادين نمايش داده میشوند ،حاصل گردد؛
در اين حالت ،تنها ظاهر بنا يادآور مسائل پايداری است و مجموعه ،همچنان ناپايدار است ].[10
پايداری يك مفهوم است که بیشتر به عنوان اندازۀ ارزش يك روش به کار برده میشود .روشی که با نیازهای حفاظتی معاصر
از طريق يك رفتار تكرارپذير و بادوام مواجه میگردد ] .[11پايداری نیاز دارد که در رابطه با فرآيند ديده شود؛ بهعنوان قدرتی که
آنچه را که پايدار است ،پايدار میکند .بهعنوان چیزی که رابطۀ بین بیوفیزيكال 7جسم ساختهشده و فرهنگ اجتماعی و نماد و
سمبل را شكل میدهد .اين ديدگاه نسبت به پايداری بهعنوان يك فرآيند ،بیش از يك محصول تمامشده است؛ به معنیِ نگاهکردن
به آن ،بهعنوان يك قابلیت برای تغییردادن میباشد .به معنیِ نگاهداشتن يك حس که چه چیزهايی بايد حفظ شود و چه چیزهايی
مناسب پايداری است (خواه ساختمانها ،اشیاء ،فعالیتها ،فنآوریها ،حالت سكونت يا کار ،عادت فكری و بدنی) و چه چیز مناسب
نیست ] .[10پايداری به معنای مداومت ،پیوستگی و استمرار است .فعال است و به معنی جنبش و حرکت است و به معنی ذخیره
برای آينده میباشد؛ مانند حفظ منابع موجود آب .آن چیزی را حفظ میکند که قابلیت پايداری دارد [.]5
پايداری با وجود شعارهای اساسی و فراگیرش ،که جهانی میباشند و مسألۀ حفظ زمین را هدف قرار میدهند ،برای دستيابی
به راهکارهای واقعبینانه و قابل اجرا از يك سو و حمايت از گوناگونی که در نفس طبیعت موجود است از سوی ديگر ،رويكردهای
محلی را توصیه میکند و شعار «جهانی فكر کنید ،اما منطقهای عمل نمايید» را ،مورد توجه قرار میدهد [.]12
گاهی پايداریِ هر سه سامانۀ اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و محیطی ،خط بنیان سهگانه نامیده میشود که توسط آن دوام و
موفقیت توسعه و طراحی ،ارزيابی میگردد ].[13
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 .1-2توسعۀ پایدار
مفهوم توسعۀ پايدار به معنی اولیه ،راهحلهايی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی توسعه میباشد که
بتواند از بروز مسايل همچون نابودی منابع طبیعی ،تخريب اکوسیستمها ،آلودگی ،افزايش بیرويۀ جمعیت ،رواج بیعدالتی و پايین
آمدن کیفیت زندگی انسانها جلوگیری کند [.]4
مفهوم توسعۀ پايدار يك تغییر مهم در فهم رابطۀ انسان و طبیعت و انسانها با يكديگر میباشد .اين مسأله با ديدگاه دو قرن
گذشتۀ انسان که بر پايۀ جدايی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شكل گرفته بود در تضاد است .در دو قرن گذشته،
محیط به طور عمده بهعنوان يك موضوع خارجی نسبت به بشر ،تلقی میشده است و در نتیجه ،برای استفاده و استثمار انسان،
مشكالت محلی اساساً به صورت محلی ديده میشدند .در اين ديدگاه ،ارتباط انسان و محیط ،به صورت غلبۀ انسان بر طبیعت درک
میشد و باور داشتند که دانش و فنآوری بشر میتواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی فايق آيد .اين ديدگاه مرتبط با توسعۀ
سرمايهداری ،و انقالب صنعتی و علم مدرن میباشد .همانطور که بیكن 8يكی از پايهگذاران علم مدرن ،آن را مطرح میکند:
«جهان برای بشر ساخته میشود و نه بشر برای جهان» [.]14
مفهوم توسعۀ پايدار ،حاصل رشد آگاهی از پیوندهای جهانی ،مابین مشكالت محیطی در حال رشد ،موضوعات اجتماعی،
اقتصادی ،فقر و نابرابری و نگرانیها دربارۀ يك آيندۀ سالم برای بشر میباشد .توسعۀ پايدار ،قوياً موضوعات محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی را بههم پیوند میدهد [.]15
تعاريف مختلفی از جمله تعريف دفرا ، 9توسعۀ پايدار را تضمین کیفیت بهتر زندگی برای همگان چه در نسل حاضر و چه در
نسلهای بعدی میداند و معتقد است الزمۀ آن تعقیب چهار هدف کلیدی است:
• پیشرفت اجتماعی که نیاز هر کس را به رسمیت بشناسد.
• محافظت موثر از محیط زيست
• استفادۀ محتاطانه از منابع طبیعی
• ابعاد سطح باال و پايدار رشد اقتصادی و اشتغال
آن چه مشخص است ابعاد توسعۀ پايدار در سه بستر کلی اقتصادی ،زيستمحیطی و اجتماعی طرح میشود که ابعاد اقتصادی
شامل :ارزش افزوده ،کار آيی ،مقابله با غیبت از کار ،سرمايه انسانی و حفظ و نگهداری و تجديد نیروی کار ،ابعاد زيست محیطی
شامل :مصرف منابع ،آلودگی ،حمل و نقل و جابه جايی و استفاده از فضا و در نهايت ابعاد اجتماعی شامل :مشارکت اجتماعی،
کیفیت زندگی ،تعادل کار-زندگی ،ساعات کاری و سالمتی و ايمنی میشود.
بنابراين ،پايداری يك ايده 10است که به جريان اقتصادی ،سازمان اجتماعی و جنبههای زيستمحیطی مربوط است و محوريت
اين موضوع ،شكلدادن تمدن و فعالیت های اجتماعی به نحوی است که بتواند نیازهای خود ،اعم از اقتصادی و اجتماعی را با
حداکثر بهرهگیری از پتانسیلها مرتفع سازند؛ در عین حال که تنوع زيستی و اکوسیستم طبیعی را حفظ میکنند؛ و نیز برنامه-
ريزی آن ها برای حفظ اين منابع .با اين ديدگاه ،پايداری در هر سطحی از سازمانها ،از همسايگی محلی تا تمام کرۀ زمین را تحت
تاثیر قرار میدهد .11پايداری روشی کلنگر برای زندگی و حل مشكالتی است که به تساوی اجتماعی ،سالمت زيستمحیطی و
شكوفايی اقتصادی مربوط است .برای پايدار بودن ،اقتصاد بايد سطح بااليی از کیفیت زندگی را برای مردم در عین حفظ سالمت و
نیز حفظ منابع برای طوالنی مدت به ارمغان بیاورد.12
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دستور کار  21کمسیون جهانی محیط زيست 13که دستورالعمل نهايی توسعۀ پايدار است ،در اجالس سران زمین در سازمان
ملل توسط کمیتۀ توسعۀ پايدار 14تدوين گرديده و ابعاد مختلف اصلی آن را مبتنی بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و بنیادی
قرار داد.
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شكل  :1ابعاد توسعه پایدار دستور كار  21كمسیون جهانی محیط زیست
مأخذ :تحصیلدوست ]7[ .4 ،1387
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در واقع ،توسعۀ پايدار ،بازنگری اصالحطلبانهای به مدرنیسم و سنت ،و راهکارهای آشتیجويانه مابین اين دو بوده است .در سال
1983در اجالس نروژ ،توسعۀ پايدار اينگونه تعبیر شد« :توسعهای که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانايی نسلهای آتی در
تامین نیازهایشان برآورده کند» .بنابراين ،طراحی پايدار نیز نوعی دخل و تصرف در محیط است که تالش میکند راهحلهايی را
ابداع نمايد که با اهداف محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در يك نگاه کلنگر و درهم آمیخته ،به تعادلی دست يابد که بتواند کیفیت
برتری را برای زندگی نسل کنونی ،و میراث مناسبی را جهت آيندگان ،فراهم سازد [.]16
 .2-2معماری پایدار و اصول حاكم بر آن
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معماری پايدار از جمله مباحثی است که امروزه به واسطۀ فراگیری و اهمیت موضوعات مورد بحث آن ،در سطح گستردهای به-
ويژه محافل علمی و دانشگاهی در عرصۀ عمل و بنیادهای حرفهای مورد آزمايش و پژوهش است .اين در حالی است که از سويی
تعاريف ارائه شده از «معماری پايدار» خود دارای تضاد و تالقیهای متعددی در تفسیر است و از سوی ديگر گستردگی جنبههای
مختلف آن و امكان تفسیر پويا از آن از ملزومات کارآيی آن است [.]17
عبارت «معماری پايدار» برای بسیاری از افراد هنوز کامالً مشخص نیست و علیرغم وجود تعاريف مختلف ،معیارهای عملی
کمتری ارائه شده است .بهعالوه اين تعاريف تفاوت های مختصری با يكديگر دارند و در هر کوششی برای رسیدن به معماری پايدار
اين تفاوتها بروز میکنند ].[8
عمدۀ محققان معتقدند که ريشه و بنیاد اصلی پايداری در حرکتهای زيستمحیطی  1970-80است که مبتنی بر افزايش
هوشیاری نسبت به خطرات تخريب بیرويه و انهدام محیط زيست بود ] .[8بدين ترتیب محوريت مسائل زيستمحیطی نیازمند
پاسخ طراحان و افراد درگیر در امور ساختمان به عنوان يكی از عمده فعالیتهای تاثیرگذار بر نظام طبیعت بود؛ چه اينکه بخش
عمده ای از آلودگی و نیز منابع آب و خاک و انرژی ،در امور ساختمانی از ساخت تا بهرهبرداری و تخريب ريشه دارد .عمدۀ
موضوعات محیطزيستی فوق  -که طبعاً نیازمند دريافت پاسخی مناسب در فن ساختمان است  -عبارت بود از [.]7
• فرسايش خاک
• گرمشدن کرۀ زمین
• محدوديت منابع انرژیهای فسیلی
• آلودگی هوا
• آلودگی ناشی از تولید زباله
• فرسايش اليۀ ازن
• منقرض شدن حیوانات و گیاهان
• آلودگی آب
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• افزايش جمعیت

• آلودگی خاک
• از بین رفتن جنگلها
توسعۀ پايدار در رابطه با فعالیتهای ساختمانی و محیط ساخته شده ،15اغلب ساختمان پايدار 16يا ساختار پايدار 17نامیده
میشود .بخش ساختمان يكی از بزرگترين بخشهای اقتصادی و اجتماعی در اروپا میباشد و به همراه محیط ساخته شده ،به طور
معنیداری در تغییر روی محیط طبیعی ،تاثیر گذار است .بخش ساختمان و محیط ساخته شده ،بهعنوان دو حوزۀ کلیدی در توسعۀ
پايدار جهانی ،مطرح شدهاند [.]18
ساختمانها ،ساختن آنها ،مصارف و خروجیهای آنها تاثیر مهمی بر محیط زيست و بدنۀ اجتماعی يك جامعه دارد .معماری
پايدار به زعم تئوریپردازان می تواند به جامه عمل پوشاندن شعارهای فوق و حتی ترغیب به مسیر پايدار زندگی کمك کند .اما
فنآوری الزم اين امر چیست؟ به عبارت ديگر ساختمانها چگونه بايد طراحی و ساخته شوند تا تاثیر مثبتی بر سرفصلهای
پايداری برای رسیدن به اقتصادی پرقدرت و جامعه ای فراگیر و اجتماعی استوار داشته باشند و در عین حال حداقل تاثیرات را بر
محیط زيست بگذارند؟ پاسخ به اين سوال دو هدف عمده را در طراحی معماری پايدار و تكنولوژی ساخت متعاقب و درخور آن
مطرح میکند:
• ساختمان های پايدار بايد به آرامی بر زمین قدم بگذارند تا تاثیرات محیط زيستی ساخت و ساز ،مصرف و تخريب آنها به
حداقل برسد؛ به عبارت ديگر بايد حداقل رد پای اکولوژيكی را از خود بهجای بگذارند.
• ساختمانها ب ايد با برآورد نیازهای عملی مردم در عین بهبود محیط زيست اطراف خود و رفاه فیزيكی و روانی ،سهم مثبت
و مناسبی در محیط اجتماع ساکن در آن فراهم آورند [.]7
توسعۀ پايدار قصد دارد که تغییر مهمی را در فهم رابطۀ انسان و طبیعت ايجاد کند ولی راهحلهای ارائه شده در توسعۀ پايدار
در زمینه محیط ساختهشده و معماری همچنان راهحلهای ماشینی است و در اصالح به ديدگاه و ايدئولوژی انسان نسبت به
طبیعت منجر نشده و رابطۀ انسان و طبیعت به صورت کامل و صحیحی تعريف نمیشود [.]5
پل حیات 18و براين ادوارد 19استدالل میکنند که « قسمت وسیعی از طراحی پايدار ،آن چیزی است که از طريق ذخیره
انرژی انجام میدهیم» ،در حالیکه میدانیم ،طراحی «ايجاد فضاهايی است که سالم ،بادوام ،اقتصادی و حساس به نیازهای بومی
میباشند» .آنها همچنین به تعريف ساختار پايدار بهعنوان «ايجاد و مديريت ساختمانهای سالم که براساس ضوابط محیطی و
منابع کارا میباشند» اشاره میکنند [ .]19از ديدگاه ريچارد راجرز طراحی پايدار قصد دارد تا با نیازهای آينده رو به رو شود بدون
آنکه ،منابع طبیعی باقی مانده برای نسل آينده را از بین ببرد .در مورد ساختمانها ،طراحی پايدار به کارايی منابع ،انرژی حداقل،
انعطاف پذيری و عمر طوالنی ،اشاره میکند [ .]20به نظر جونگ جین کیم 20در سطح نخست ،سه اصل اساسی برای پايداری در
معماری مطرح میشود :صرفهجويی در مصرف منابع که با کاهش مصرف ،استفادۀ مجدد و بازيافت منابع طبیعی بهکار گرفته شده
در ساختمان سر و کار دارد ،طراحی براساس چرخۀ حیات که روشی را برای تحلیل فرآيند ساختن بنا و تاثیرات آن بر محیط
زيست مطرح میکند و دست آخر ،طراحی انسانی که بر تعامل بین انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد [.]21
از آنچه دربارۀ معماری پايدار گفته شد ،میتوان اهداف معماری پايدار را در رابطه با محیط زيست ،اغلب در رابطه با انرژی
جستجو کرد :ايجاد ساختمانهايی حساس به نیازهای بومی ،مصرف حداقل انرژی و در نظر گرفتن محتوای فرهنگی -اجتماعی
بومی نیز ،برای پیادهسازی فنآوریهای محیطی ضروری است [.]5
در معماری معاصر ،تغییراتی که با توجه به معیارهای زيستاقلیمی و پايداری پديد میآيند ،هر روز اهمیت بیشتری پیدا کرده
و سخن از پايداری در معماری را نه تنها به پايداری فیزيكی ساختمان ،بلكه به پايداری و حفظ يك کلیت بههم پیوسته يعنی
سیاره زمین و منابع انرژی آن نیز میتوان تعبیر کرد که در آن ،مواد و منابع در دسترس ،بیش از هدردادن يا ناديدهگرفتنشان ،می
بايست با کارائی بیشتری در همۀ جهات ،در يك نگاه کلنگر بهکار گرفته شوند و به تعبیری با بهرهگیری از بومشناسی ساختمان،
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که تاکید بر قابلیت تلفیق ساختمان با عوامل محیطی و جوی دارد ،سعی در نیل به کیفیات فضايی و آسايش ،کالبد و فرم مناسب
در طراحی معماری دارد.
جهت نیل به اين اهداف ،معماران و صاحبنظران سعی کردهاند با بررسی الگوهای متفاوت و راههای گوناگون ،گونههايی از
معماری را که بتواند در دستيافتن به اين اهداف – توسعۀ پايدار – مناسبتر باشد ارائه دهند تا بتوان مشكالتی از قبیل آنچه در
ذيل به آن اشاره میشود مرتفع نمايند:
 .1اشغالشدن تمام فضای جامعه با ساختمانهای متراکم و انبوه و بلند ،با نماهايی صلب و بیروح و خالی از هرگونه پوشش
گیاهی يا مصالح طبیعی قابل بازيافت و تجديدپذير و در نتیجه آسیبديدن و کسلشدن روحیات انسانها بهعنوان افرادی که در
تمام مدت شبانهروز ،حداقل با يكی از چنین فضاهايی سر و کار دارند ،و در نتیجه کمشدن ظرفیت روانی آنها و ايجاد درگیری-
های مكرر و کاهش بازده کاری افراد.
 .2استفاده از منابع انرژی تجديدناپذير و استفاده از سوختهای فسیلی و ايجاد آلودگی محیطی و عدم توجه کافی به بازيافت
مواد و استفاده از مصالح دارای عمر مفید طوالنی.
 .3هزينۀ باالی مصرف انرژی و عدم توجه به استفاده از مصالح بومی و در نتیجه افزايش هزينههای حمل و نقل در ساختمان-
سازی [.]16
برخی بناها دارای ويژگیها و خصوصیاتی هستند که آنها را در زمرۀ بناهای پايدار قرار میدهد .اصولی که بايد رعايت شود تا
يك بنا بهعنوان يك معماری پايدار طبقهبندی شود ،عبارت است از:
اصل اول :حفظ انرژی
اصل دوم :هماهنگی با اقلیم
اصل سوم :کاهش استفاده از منابع جديد
اصل چهارم :برآوردن نیازهای اجتماعی
اصل پنجم :هماهنگی با سايت
اصل ششم :کلگرايی [.]3[ ]22
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شناخت محیط و معماری تنها با درک فعالیتهای انسان در دنیای پیرامونش امكانپذير است و هدف معماری را میتوان ايجاد
انگارهای انسانی در درون شكل کالبدی دانست .بنابراين اگر بپذيريم که معماری ،بازتاب کالبدی زندگی بشری است ،يعنی زندگی
با تمام ابعاد (نیازها ،باورها ،اعتقادات و به طور کلی ارزش ها) ،بايد دريابیم که معماری امروز و فردای ما نمیتواند بی رابطه با
معماری گذشته باشد [.]23
با توجه به آثار معماری بومی سیستان و مستندات کتابخانهای ،بناهای بومی بهخصوص ابنیۀ روستايی اين منطقه ،در زمان و
مكان خود به خوبی با اهداف رويكرد پايداری ،مطابقت داشتند .در شكلگیری معماری بومی سیستان ،برخی روابط اجتماعی و
اقتصادی با محیط طبیعی و نمادهای فرهنگی ماهرانه انعكاس میيابد و اين معماری جوابگوی نیازهای جامعه در ارتباط با عوامل
طبیعی میباشد؛ بدين ترتیب پیوستگی موضوعات مورد نظر معماری پايدار در معماری بومی اين منطقه قابل مشاهده است.
طراحی معماری پايدار در سیستان با درک صحیحی از محیط اطراف و آگاهی برای جلوگیری از صدمهزدن به امكانات
محیطی ،از گذشتۀ دور باعث طراحی اقلیمی با تاکید بر :توجه به جهت و چگونگی قرارگیری ساختمان نسبت به خورشید ،استفاده
از عناصر طبیعی همچون باد در معماری ،جنس و رنگ مصالح مناسب منطقه ،استفاده از فضای سبز بهويژه فضای سبز کشاورزی
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جهت تعديل دما ،ايجاد رطوبت بیشتر و تصفیه هوای آلوده و بهطور کلی ،طراحی عملكردی با رويكرد اقلیم گشته است .بنابراين،
در معماری ارگانیك سیستان ،ساختمان طوری ساخته شده است که کمترين آسیب و دخل و تصرف را در طبیعت داشته باشد و
به عبارتی جزئی از طبیعت اطراف خود باشد و مصالح ساختمانی به شكل پايداری هماهنگ با طبیعت ،رنگها و در کل هماهنگ با
محیط هستند و کمترين ناسازگاری و مغايرت را با محیط طبیعی پیرامون خود دارند .در اين منطقه ،فناوریهای مبتكرانهای
همچون استفاده از بادگیر بهعنوان سیستم خنكکنندۀ غیر فعال ،برای مواجهه با شرايط بد آب و هوايی بهکار گرفته شده است و
ساکنان بومی با ترفندهای اينچنینی و انديشه های سازگار با محیط ،نه تنها قادرند در آب و هوای بیابانی زندگی کنند ،بلكه بدون
استفاده از وسايل پرمصرف انرژی ،آسايش نیز دارند.
همگرايی و همسويی اصول معماری گذشته سیستان با اصول طراحی پايدار اتفاقی و تصادفی نیست ،بلكه پايداری ،تدوام و
استمرار مفاهیم و انديشههای عالی معماری گذشته و گويای وجود چنین تفكراتی در گذشتۀ معماری سیستان است .در طی قرن-
های متمادی ،خانهها را نه معماران حرفهای با طراحی ،بلكه ساکنان آن يا استادکاران محلی میساختند .اين افراد با استفاده از
منابع موجود ،فنون و سنتهای باستانی و ابزار ساده برای رفع نیازهايشان تالش میکردند .نكتۀ قابل توجه اينجاست که در زمانی
که بحرانهای زيستمحیطی و انرژی در سطح بحرانی فعلی نبوده ،کمابیش اصول پايداری با عناوين و شكل و سیاق همساز با دوره
خود در قالب اصول پايدار معماری شكل گرفته و امروزه با بررسی شواهد و مصاديق موجود میتوان با اين ويژگیها بیشتر آشنا شد.
متأسفانه در دوره معاصر با توجه به بروز مشكالت فرهنگی و هويتی در کنار بحرانهای زيست محیطی و انرژی ،اصول فوقالذکر با
رويكرد سنتی ديگر پاسخگو نبوده و نیاز جدی به انطباق و همسويی آن اصول با مصاديق و نیازهای امروزی بر اساس تكنولوژی روز
اجتنابناپذير بوده و روز به روز حیاتیتر جلوه مینمايد و میبايست اصول پايدار گذشته با گرفتن رنگ و بوی امروزی و تكنیكال،21
تبديل به اصول طراحی پايدار منطبق بر مسائل اکولوژيكال 22گردد.
بنابراين ،خطمشیهای سنتی موجود در معماری سیستان ،باعث ايجاد سرپناههايی شدهاند که در طی قرنها پايدار بودهاند ،اما
در حال حاضر از عهدۀ نیازها و منابع موجود ،برنمیآيند .در محیط جديد ،يافتن راهحلهايی نو و خطمشیهايی که حقیقتاً پايدار
باشند ،کار سختی است؛ اما قطعاً پاسخهايی از جنس معماری پايدار متناسب تغییرات بهوجودآمده و بر اساس ارزشها و ويژگیهای
قابل تكرار معماری بومی در فرآيند شكلگیری معماری پايدار نیز وجود دارد و میتوان با توجه به فنآوریهای نوين ،معماری بومی
را به زبان امروزی ترجمه و تبديل کرد.
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شكل  :2رفع موانع ایجاد پایداری با توجه به ویژگیهای بومی
مأخذ :ارمغان و گرجی مهلبانی ]24[ .1388

 .4مطالعات محیطی سیستان
 .1-4بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی سیستان
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منطقۀ سیستان با مساحت  15197کیلومترمربع در محدوده جغرافیايی بین  60درجه و  15دقیقه تا  61درجه و 50
دقیقه طول جغرافیايی و  30درجه و  5دقیقه تا  31درجه و  28دقیقه عرض جغرافیايی و ارتفاع  489متر از سطح دريای آزاد،
در جنوب شرقی ايران واقع شده است .همچنین اين منطقه در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع است و از شمال و شرق با
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افغانستان ،از غرب با استان خراسان جنوبی و از جنوب با شهرستان زاهدان مرز مشترک دارد [( .]25شكل .)3
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شكل  :3موقعیت منطقه سیستان بر روی نقشه ایران و استان سیستان و بلوچستان
مأخذ( :طاوسی ،سلیقه و صفرزائی .]26[ .21 ،1391

A

منطقۀ سیستان از نظر ژئومورفولوژی ،کمابیش يك دشت هموار است و پديدههای طبیعی آن افزون بر دشت ،دلتا ،رودخانه و
درياچه هستند که شاهرگ حیاتی سیستان بهشمار میآيند و در تامین رطوبت و حیات سیستان نقش مهمی دارند [.]26
در منطقۀ سیستان بهطور متوسط سالیانه بیش از  300روز خشكی وجود دارد .اقلیم آن به روش گوسن ،23بیابانی و به روش
کوپن ،24خشك بسیار گرم با تابستان خشك و به روش تحلیل خوشهای ،25بسیار کمبارش ،گرم و خشك میباشد .از خصوصیات
مهم اقلیمی اين منطقه میتوان به وزش بادهای شديد (120روزه سیستان) ،میانگین تعداد روزهای آفتابی سالیانه بیش از 260
روز تابش آفتاب ،دامنۀ تغییرات زياد دما در شبانهروز ،بارندگی متوسط سالیانه  64میلیمتر با پراکندگی نامناسب ،باال بودن دما و
تعداد ساعات آفتابی اشاره کرد [ .]27منطقۀ سیستان پتانسیل بیشترين مقدار تبخیر ساالنۀ کشور ( 4000 – 5000میلیمتر در
سال) را دارد [ .]28میدلتون 26در سال  1986نوشته است که بیشترين دورۀ طوفانهای گرد و خاک از حوزۀ سیستان در ايران
گزارش شده است که در آن هر ساله بهطور متوسط  80/7روز ،طوفانهای گرد و خاک وجود دارد .طبق برآوردی که از تعداد
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روزهای توأم با طوفان و گرد و خاک برای يك دورۀ  10ساله در سطح کشور به عمل آمده ،منطقۀ سیستان با بیش از  1500روز،
باالترين نسبت را در سطح کشور به خود اختصاص داده است .در بین کلیۀ ماههای سال بیشترين موارد وزش باد مربوط به ماه-
های گرم سال بوده است .بیشترين جهات وزش باد هم مربوط به بادهای شمالی و شمال غربی میباشد که حدود  80درصد کل
موارد مشاهده را به خود اختصاص میدهند [.]29
بر اساس مطالعات سازمان هواشناسی جهانی ،27بادهای با سرعت بیش از  15متر بر ثانیه ( 30نات) بهعنوان طوفان شناخته
میشوند .اين در حالی است که سرعت وزش بادهای شمالی و شمال غربی در سیستان در اغلب موارد بیش از اين عدد است و
معموالً به حدود  70تا  90کیلومتر بر ساعت و گاهی هم  108تا  120کیلومتر بر ساعت میرسد [ .]29لذا بادهای منطقه،
فرساينده میباشد .خسروی [ ]29اين بادها را از معروفترين سامانههای وزشی مقیاس متوسط نیمكرۀ شمالی معرفی میکند.
رفاهی [ ]31اين باد را سهمناکترين باد ايران نامیده و اشاره کرده است که سرعت وزش باد به  120کیلومتر در ساعت نیز می-
رسد .وی گفته است که سرچشمۀ اين باد از فالت پامیر و صحاری هرات بوده و از سرحد شرقی افغانستان وارد خاک ايران میشود
و معموالً از اوايل ارديبهشتماه تا اواخر مردادماه جريان پیدا میکند .اين باد سبب فرسايش شديد و حرکت شنهای روان میگردد.
در اثر اين باد ،تبخیر در همه جا به شدت صورت گرفته و ضمناً مقدار شوری خاک بهطور نسبی باال میرود .نگارش و لطیفی []32
بیان میدارند که ايستگاه زابل بیشترين تغییرات افزايشی سرعت باد را در کشور در دهۀ گذشته داشته است .فرج زاده و رازی
[ ]33بیان میدارند که بهطور کلی ايستگاه زابل با تفاوت زياد بیشترين فراوانی وقوع طوفانها را داشته است.
گندمكار [ ]34میگويد که ايستگاه زابل طوالنیترين زمان بادخیزی و باالترين متوسط سرعت وزش باد در کشور را به خود
اختصاص میدهد .حسینزاده [ ]35بیان میدارد که بادهای  120روزۀ سیستان از دو مشخصه ،يكی سرعت و ديگری تداوم زياد
برخوردار است .اين بادها در زابل دارای جهت مشخصتر ،ثابتتر و سرعت بیشتر میباشند.
زمینۀ اين تحقیق که در واقع محل حوادث متعلق به پديدۀ عدم آسايش است ،بهطور کلی جغرافیای سیستان اعم از انسانی،
فرهنگی ،اقلیمی و  ...را شامل میشود و در واقع به علت اين زمینه يا جغرافیای خاص است که ما میبینیم مجموعهای از
کنش/واکنشها شكل گرفته که نتیجهاش شكل خاصی از معماری منطقه میباشد.
شاخص زيستاقلیمی که نمودار آن بر اساس عوامل محیطی در زير آمده است ،نسبت به ساير شاخصها دقیقتر میباشد و
دارای دو منطقۀ آسايش برای تابستان و زمستان میباشد .بررسی اطالعات اقلیمی زابل در نمودار آسايش نشان میدهد که شرايط
اقلیمی زابل در منطقه «ب» قرار دارد و اين به دو معناست:
 .1احساس آسايش بدون جلوگیری از تابش آفتاب میسر نیست.
 .2بايد از برودت ناشی از تبخیر ذرات آب در هوا استفاده کرد.
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شكل  :5منطقۀ ب خارج از منطقۀ آسایش ،كه البته با اضافهكردن
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شكل  :4شاخص زیستاقلیمی شامل منطقۀ آسایش

رطوبت به هوا میتوان آنرا به منطقۀ آسایش نزدیک كرد .

تابستان و زمستان
مأخذ :رازجویان .]36[ .32 ،1388

مأخذ :رازجویان .]36[ .36 ،1388
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همچنین نبايد از سرعت جريان هوای داخل نیز غافل شد .طبق جدول زير نمیتوان از جريان هوای سريعتر از  1/5متر بر
ثانیه برای خنكشدن بهرهبرداری کرد [.]36
جدول  :1واكنش انسان نسبت به جریان هوا مأخذ :رازجویان .]36[ .32 ،1388

سرعت جریان هوا – متر بر
ثانیه

c
r

واكنش انسان به هوا

کمتر از 0/25

نا محسوس

بین  0/25تا 0/50

مطبوع

 0/50تا 1/00

محسوس و مطبوع

 1/00تا 1/50

گاهی ناراحت کننده

بیشتر از 1/50

A

در بسیاری از موارد مزاحم و
حتی مضر

حال در خصوص پديدۀ عدم آسايش (حرارتی و رفتاری) که پديدۀ اصلی حاصل از شناخت منطقۀ سیستان است ،بايد به
سواالت زير پاسخ داده شود:
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آيا عدم آسايش در گذشتۀ دور هم در سیستان وجود داشته است؟ اگر آری ،به چه دلیل؟ اگر پاسخ منفی است از چه دورهای
موضوعیت داشته است؟ و به چه دلیل؟
در پاسخ به سواالت فوق بايد گفت که با توجه به آب فراوانی که در گذشته در منطقۀ سیستان بوده است و با عنايت به اينکه
سیستان ،دشت میباشد و زمین مسطحی در کل منطقه شرق کشور محسوب میشود ،با پخش شدن آب در دشت سیستان و عبور
باد از روی آن ،دمای هوا به شدت کاهش يافته و با جريان هوا در تابستان ،شرايط آسايش حرارتی برای انسان به نحو ايدهآلی برقرار
بوده است .اما همین مسأله در زمستان ،سرمای آزاردهندهای را باعث میشده است بهطوری که در بعضی از سنوات خیلی دور
صحبت از يخبندانهای کشندهای در درياچۀ هامون و رود هیرمند میباشد ،بنابراين در زمستان آسايش حرارتی حاکم نبوده است.
اما در خصوص آسايش رفتاری ،باز هم به جهت اينکه باد در گذشتۀ دور با ماسه و شن روان همراه نبوده است لذا به لحاظ کاهش
ديد و مسائلی از اين دست ،مشكلی وجود نداشته است .از نقطه نظر سرعت باد و نیرويی که باد بر افرادی که در معابر حرکت می-
کردند وارد میکند ،چون که دمای متعادلتری در گذشته وجود داشته است ،سرعت باد کمتر از زمان حال بوده است .لذا نه اينکه
افراد بهطور کامل در شرايط آسايش رفتاری بهسر ببرند ،بلكه در شرايطی بهتر از زمان حال میزيستهاند .بنابراين میتوان چنین
نتیجه گرفت که:
 .1در گذشته شرايط آسايش حرارتی در تابستان برقرار و در زمستان مناسب نبوده است ،حال اينکه در حال حاضر منطقه
سیستان در هیچ يك از فصول سال حائز شرايط آسايش حرارتی نمیباشد.
 .2در گذشتۀ دور شرايط آسايش رفتاری به مراتب مناسبتر از زمان حال بوده است.
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 .2-4تاًثیر اقلیم بر معماری سیستان و فنون اقلیمی بهكار گرفته شده در معماری بومی سیستان
اگر فرهنگ نتیجۀ برخورد انسان با طبیعت طی وقوع حوادث متعدد در طول تاريخ باشد ،وضعیت فرهنگی بومی ساکنان هر
سرزمین نتیجۀ تقابل و انتخاب روش مردم بومی ،در همزيستی با امكانات طبیعی است .بنابراين میتوان گفت که معماری بومی
هموارکردن طبیعت برای پاسخگويی به نیازهای مكانی با انتخاب و استفاده از مقدرات هر سرزمین است که به دور از تخصصها،
تحقق میيابد و جوابگوی نیازهای يك جامعه در ارتباط با عوامل طبیعی و خواستههای معنوی انسانهاست و با مشارکت آنها در
تدبیر و اجرا زاده میشود.
دقیقشدن در معماری بومی سیستان نشان می دهد که در گذشته به شكل بارزی در معماری اين منطقه از انرژیهای
تجديدپذير استفاده شده است بهطوری که در تنظیم شرايط محیطی داخل ساختمانها ،انتخاب فرمها و اشكال و مصالح و جزئیات
معماری مناسب و ابداعی نقش اساسی ايفاء نموده است .برای نمونه جهتگیری ساختمانها در جهتی بوده است که ساکنان را در
مقابل گرمای شديد آفتاب مستقیم و بادهای مزاحم حفظ و در پارهای از اوقات نیز از اين عوامل اقلیمی بهره جستهاند.
يكی از مهمترين عواملی که در ساخت مسكن بومی در منطقۀ سیستان تاثیر داشته است ،خصوصیات اقلیمی و آب و هوايی
بوده است و بررسی چگونگی اين تاثیر و نتايج حاصل از تكنیكهای متفاوت بكار رفته در مسكن اين منطقه بهويژه خانههای
روستايی ،همواره ذهن محققان بومی را به خود مشغول داشته است به نحوی که علیرغم شرايط سخت اقلیمی ،يكی از مناسبترين
شیوههای ارتباط انسان و طبیعت را به منصۀ ظهور رساندهاند .از بین اين عوامل ،عمدهترين عامل اقلیمی که در ساختار مسكن
بومی سیستان تاثیر داشته است ،باد میباشد .بناهای روستايی و سنتی سیستان با اجرای راهحلهايی جالب و موثر که بعضاً در نوع
خود بینظیر هستند ،شرايط سخت و آزاردهندۀ اقلیمی و آب و هوای خشن را مهار کرده و از اين شرايط تعديل شده به بهترين
وجه در ايجاد محیطی آسوده و متعادل در سكونتگاه خود استفاده نمودهاند .بادگیرهای يكطرفه ،خارخانهها ،ايوانهای جنوبی که
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قلمروی زمستانی بودهاند ،مصالح مناسب ،وجود آب و گیاه و فضای سبز کشاورزی در جبهۀ باد ،ضخامت ديوارها و سقفها ،سقف-
های گنبدی و  ...همگی عناصری هستند که جهت مقابله و يا تعديل اوضاع جوی در خانهها در نظر گرفته شدهاند و باد و آب و
آفتاب را به خدمت گرفتهاند .پديدآوردن گنبدها يعنی استقبال از باد که بهواسطه برجستگیشان همواره در معرض وزش باد قرار
میگیرند و اين خصوصیت در کاهش دمای بام بسیار موثر است ،نیز از ديگر ترفندهای معماران سنتی سیستان میباشد (شكل .)6
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شكل  : 6ایجاد سقفهای گنبدی و در معرض وزش باد قرارگرفتن آنها كه باعث كاهش دمای بام میشود.
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مأخذ :حیدری و دیگران .]37[ .5 ،1393

معموالً برای در امان ماندن از زيان عوامل نامساعد طبیعی از قبیل بادهای موسمی همراه با گرد و غبار ،هوای بسیار گرم و
سوزان در تابستان و همچنین برودت هوا در زمستان ،خانهها را رو به آفتاب میسازند .بیشتر خانههای سیستان (مناطق روستايی)
از خشت و گِـل با ديوارهای ضخیم ساخته میشوند .اين مصالح طبیعی و نوع معماری ،با آب و هوای منطقه بسیار سازگار میباشد.
به علـت ضخیم بودن ديوارها ،انتقال گرما و سرما در تابستان و زمستان به کندی صورت گرفته و محیطی با شرايط آسايش مناسب
ايجاد میشود.
وجه مشترک تمام خانههای روستايی سیستان سقف
گنبدی آنهاست که در وسط سقف ،دريچهای بصورت هواکش
وجود دارد که بر روی اين دريچه ،بادگیری بهنام «کـُلَك» قرار
دارد (شكل .)7
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شكل  : 7نمونهای از بادگیرهای یکطرفه سیستان موسوم به «كـُلَک»
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(مأخذ :نگارنده)

هواکش در معماری بومی سیستان به سه شكل تعبیه میشود« :کُلَك»« ،صورَک» و «دريچههای مشبك» [.]37

كُلَک :بادگیر بومی سیستان که در اصطالح محلی به آن «کُلَك» میگويند ،برآمدگی مستطیل شكلی است در قسمت میانی
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گنبد و در جهت باد ساخته میشود .باد پس از ورود به کلك وارد فضای داخلی خانه شده و با توجه به فرم گنبدی سقف امكان
تهويه مطلوب را فراهم میسازد .در اين نواحی ،دو قسمت بادگیر و گنبد در ترکیب با هم و با ارتفاعی که از قسمت مسطح بامها
گرفتهاند در برقرارکردن شرايط راحتی در مقابل مسائل آب و هوايی سهم بسزايی دارند [ .]38بادگیر با پالن مربعی شكل به اندازه
حداکثر  0/5متر در  0/5متر بر فراز بام گنبدی شكل قرار دارد .اين نوع بادگیرها يكطرفهاند و در جهت وزش باد مطلوب قرار
دارند .در زمستان برای جلوگیری از نفوذ باد سرد مدخل اين بادگیرها را میبندند .بادگیر در اين مناطق همانند روزنهای است که
بر فراز سقف کروی شكل و در باالی نیمكره قرار میگیرد و تنها رو به يك جهت خاص دارد که باد مطلوب از آنجا میوزد .به هنگام
وزش باد در اين قسمت و با عبور باد از روی سطح کروی شكل سقف با کاهش اصطكاک باد بر روی سطح ،سرعت آن در روی
سقف گنبدی افزايش يافته و با افت فشار در رأس گنبد ،هوا با سرعت بیشتری به داخل راه میيابد [ .]39دهانۀ خروجی اين
بادگیرها به سقف اتاق زير آن باز میشود و لذا هیچ کانال يا بدنهای
عمودی در راستای ارتفاع اتاق ندارند ( شكل .)8
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شكل  : 8بادگیرهای سنتی سیستان (كُلَک)
مأخذ :حیدری و دیگران .]37[ .4 ،1390

بادگیر بهعنوان يك سیستم سرمايشی ،تهويۀ مطبوع را با استفاده از انرژی تجديدپذير باد فراهم میکند .اين عنصر معمارانه در
معماری بومی اقلیمهای گرم ايران و بسیاری از کشورهای دارای اقلیم گرم مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز ديده میشود.
صورَك :نوعی هواکش است که در ديوار تعبیه می شود .در اين شیوه مجرای ورودی و خروجی هوا با زاويهای خاص در ديوار
تعبیه میشود تا ضمن شكستن نیروی باد ،هوا را وارد فضای داخلی نموده و با کاهش سرعت وزش باد میزان ورود گرد و غبار را نیز
کاهش دهد .طراحی «صورَک» از ابداعات معماران سیستانی است .در اين شیوه ضمن کاهش سرعت جريان باد ،میتوان با انباشتن
تودههای خار در قسمت بیرونی اتاق ،تهويه مطبوع ايجاد کرد .سیستانیها با انباشتن تودههای خار و ريختن آب بر روی آنها نوعی
کولر طبیعی را طراحی نمودهاند که باعث کاهش میزان حرارت در فضای داخلی میگردد .پس در معماری بومی منطقۀ سیستان از
برودت ناشی از تبخیر قطرات آب موجود در هوا و خاصیت برودتزائی باد نیز استفاده شده است (شكل .)9
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شكل  :9خارخانه و صورك
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مأخذ :حیدری و دیگران .]37[ .5 ،1390

دریچههای مشبک :استفاده از دريچههای مشبك در جبهۀ شمال ،هوا را بهطور مستقیم هدايت کرده و در فصول گرم سال
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نقش قابل توجهی در کاهش دمای محیط دارند .اين دريچهها امكان تنظیم هوای داخل اتاق را به خوبی فراهم میسازد .بدين
ترتیب ،ضمن عبور دادن نور و هوا میتوان بسته به نیاز و شرايط ،با مسدودنمودن برخی روزنهها يا بازکردن روزنههای مسدود،
جريان هوا را تنظیم نمود (شكل .)10
استفادۀ بهینه از انرژی باد در معماری سیستان ،باعث کاهش استفاده از انرژیهای فسیلی شده است .اين طرح هوشیارانه
تطابق قابل مالحظه ای با اقلیم منطقه دارد .ديوارهای ضخیم و گنبدهای رفیع سبب کاهش درجۀ حرارت هوا در تابستان شده و
طراحی هواکشهای متعدد عالوه بر تهويه ،موجب خنكی و دلپذيری هوا میگردد .همچنین با توجه به باال بودن آبهای سطحی
به دلیل نزديكی به درياچۀ هامون در اين منطقه در گذشته ،امكان نفوذ رطوبت از سطح زمین به کف ساختمان وجود داشته است.
لذا برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به بنا ،عموماً از دو راهكارِ ساخت بنا بر روی يك تراس و يا ايجاد گربهرو در زير ساختمان و
تهويۀ پی بنا استفاده میشده است.

A

www.SID.ir

D
I

S
f

شكل  :10دریچههای مشبک (مأخذ :نگارنده)
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در طراحی فضاهای مسكونی دو ويژگی عمده مورد توجه است :الف -آسايش ب -اقتصادیبودن آسايش.
با توجه به مطالب بیانشده ،می توان مالحظه نمود که اين دو عامل در معماری سیستان به بهترين شكل مورد توجه قرارگرفته
است .دسترسی به خاک رُس و تكیه بر انرژی باد ،مستمندترين مردم سیستان را نیز از زندگی در فضايی امن محروم نمیسازد.
تكیه بر مصالح همسان و شیوه های مشابه در ساخت بناها باعث ايجاد نوعی يكپارچگی در روستاهای سیستان گرديده و میزان فقر
و غنا نیز تأثیر قابل مالحظهای بر اين امر ندارد.
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 .3-4مصالح ساختمانی و تكنولوژی ساخت معماری سیستان
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مصالح مورد استفاده در معماری سیستان ويژگیهای خاصی داشتند .از جمله اينکه نه تنها تولید آنها تخريبی را به محیط و
طبیعت تحمیل نمیکرد ،بلكه ضايعات آنها و مواد حاصل از تخريب ابنیه پس از عمر مفید ساختمانها نیز به طبیعت آسیب
نرسانده و به آسانی در طبیعت هضم میشدند .عالوه بر اين ،مصالح نقشی مهم در بازتاب انرژی واصله از خورشید ايفاء مینمودند و
مصالح بومی از منطقه و بدون ايجاد وابستگی قابل دسترسی بودند .با اينکار نه تنها از مصالح مناسب اقلیمی استفاده شده است
بلكه در هزينههای جانبی چون حمل و نقل نیز صرفهجويی بهعمل آمده است.
مصالح مورد استفاده در ابنیۀ بومی سیستان ،گِل و خشت خام میباشد .نرمی و چسبندگی خاک رُس بناهای منطقه را از
هرگونه مصالح وارداتی بینیاز میکند و بهطور اجمال میتوان گفت که خودبسندگی در معماری به حد اعال وجود داشته است .به
اين ترتیب که اوالً سعی بر آن بوده است تا از مصالح مرغوب محلی استفاده شود و ثانیاً از مصالح با کیفیت پايین با اتخاذ شیوههای
ساختمانی مناسب و خوب بهنحوی که ضعف مصالح جبران شود ،استفاده میشده است.
مصالح بكار رفته در خانههای بومی سیستان اصطالحاً «خازن» نامیده میشوند؛ يعنی ظرفیت گرمايی بااليی دارند و میتوانند
مقدار زيادی گرما را در خود ذخیره و بهتدريج آزاد کنند .استفاده از مصالح بومآورد با ظرفیت حرارتی مناسب با توجه به اقلیم ،از
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ترفندهای اقلیمی بكاررفته در معماری مسكونی سیستان است بهطوریکه در اين منطقه کنترل تبادل حرارتی ،حفاظت در برابر
تابش آفتاب و به تأخیر انداختن انتقال حرارت ،که موجب کاهش نوسانات دما میشود ،در اولويت قرار دارند.
خانه های گلی سنتی سیستان ديوارهای ضخیمی دارند که غالباً حدود يك متر پهنای آنهاست .چنین ديوارهايی ويژگیهای
حرارتی بسیار عالی دارند و تا پايان روز تابستان اجازۀ ورود گرما را به درون ساختمان نمیدهند .همین امر آسايش بیشتری را تا
اواخر بعدازظهر فراهم می آورد .در زمستان نیز خروج کمتر گرما باعث ايجاد آسايش بیشتر در شب میشود (در واقع اين مزيت در
تابستان خود به يك معضل تبديل میشود؛ زيرا در اواخر بعدازظهر و اوايل شب ،خشتهای گلی گرمايی را که در طول روز حفظ
کردهاند ،به آرامی رها می سازند .البته اين مشكل را تا حدودی با استفاده از فضاهای ديگر خانه مثل «مهتابی» و «دَکُنچه» حل
کردهاند).
در خصوص تكنول وژی ساخت مسكن بومی سیستان ،به بررسی اجزای ساختاری آن پرداخته میشود که اين عناصر عبارتند
از:
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دیوارها :در ساخت ديوارها و ساير قسمتهای بنا از خشت خام استفاده میشود .خشتها به صورت قالبی تهیه شده و ابعاد
هر خشت  25×25سانتیمتر میباشد .ضخامت ديوار عموماً سه خشت يعنی معادل  75سانتیمتر و در برخی مكانها چهار خشت
معادل  1متر میباشد.
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سقف :در سیستان سقفها را بهصورت گنبدی میسازند .فرم کروی گنبد باعث میشود در طول روز بخشی از سقف در سايه
قرارگرفته و گرمای کمتری ذخیره شده و همچنین با ايجاد سايه در بخشی از سقف بهواسطۀ فرم آن ،جريان هوايی بر سطح آن به-
وجود میآيد که باعث خنكی سقف میشود .اين سقفها با توجه به ابعاد دهانه به دو صورت اجرا میشوند:
الف .اگر دهانۀ سقف تا سه متر باشد ،آجرچینی از دو طرف شروع ،بهصورت قوسی ادامه پیدا کرده و در مرکز گنبد خاتمه می-
يابد.
ب .اگر دهانۀ سقف بیش از سه متر باشد ،با توجه به وسعت قطر دهانه ،آجرچینی از چهار گوشۀ اتاق شروع و در مرکز گنبد
خاتمه میيابد (شكل .)11
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شكل  :11انواع مختلف سقف سیستانی و جهت آجرچینی آنها
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شكل  :12پوشش سقف
سیستانی به شیوۀ آجرچینی دوطرفه
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 .4-4فضاهای عملكردی خلقشده با تفكر اقلیمی در معماری سیستان
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بررسیها نشان میدهد که ساختمانها در مساکن روستايی سیستان عمدتاً کشیدگی شرقی – غربی دارند و بازشوهای ورودی
در جبهۀ جنوبی و پنجرهها در جبهۀ شمالی قرار دارند و ساير فضاهای هر واحد مسكونی جهت محصور کردن حیاط در ساير
بخشهای زمین واقع هستند .سادهترين شكل خانههای خشتی در سیستان ،قرارگیری يك يا دو اتاق در کنار هم میباشد .اما به
مرور به شكل خانههای سه اتاقه به نحوی که يك ايوان نیز بین آنها واقع میشود و استفاده فصلی دارد ،تغییر يافته است تا جايی
که در برخی موارد و با توجه به توپوگرافی زمین مساکنی با طبقات مختلف و چندگانه نیز شكل گرفته است (شكل .)13
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شكل  :13مراحل توسعه مسكن روستایی سیستان
(مأخذ :نگارنده)

A

فضاهای عملكردی که در معماری سیستان با تفكر اقلیمی خلق شده اند عبارتند از :ايوان ،دَکُنچه و مهتابی.
ایوان :ايوانها در کنترل تابش آفتاب از عناصر اساسی خانههای مسكونی هستند [ .]40ايوانها ،فضاهايی نیمهباز و محصور
بین حداقل سه اتاق (شكل  )13در جبهۀ جنوبی ساختمانهای سنتی سیستان میباشد که بر خالف ايوانهای ساير مناطق گرم و
خشك ايران که در جبهۀ شمالی واقع شده و عملكرد تابستاننشین دارند ،بیشترين کاربرد آن در زمستان میباشد و آفتاب
مستقیم و مايلی که در روزهای آفتابی زمستان به اين فضا میتابد گرمای دلنشینی را فراهم میکند .البته با توجه به عمود تابیدن
خورشید در تابستان و ايجاد سايه در بخشهايی از ايوان ،اين فضا کارکرد تابستاننشینی نیز دارد.
دَكُنچه :در گونههايی از مسكن روستايی که فضای دام در زير فضای زيست نمیباشد و در جلوی اکثر خانههای يكطبقه،
فضای زيست در سطح زمین و با اختالف حدود  60سانتیمتر از کف زمین اجرا شده ،در اين حالت به فضای باز جلوی فضاهای
زيست که توسط فضاهای زيست احاطه شده ،دکنچه گفته میشود .میتوان گفت دکنچه همان مهتابی است که در سطح زمین
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اجرا میشود .]41[ .اين فضا به وسیلۀ ديوار کوتاهی به ارتفاع حدود نیم متر از حیاط خانه مجزاست و محل استراحت در ايام
تابستان میباشد.
مهتابی :فضايی است محصور و بدون سقف که در میان اتاقها واقع شده است و معموالً درگونه هايی از مسكن روستايی
سیستان کاربرد دارد که فضای زيست در طبقه باال و فضای دام در طبقه پايین آن قرار دارد .دور تا دور مهتابی را ديواری با دريچه-
های کوچك با فرم خاصی میگیرند که ارتفاع اين ديوار حدود يك متر میباشد .کاربرد اين فضا ،معموالً برای نشستن افراد خانواده
در بعدازظهرها و خوابیدن در شب و در زمان از دست دادن حرارت جذب شده در طی روز توسط مصالح گلی و غیر قابل تحمل
شدن فضاهای بسته میباشد .در واقع تأکیدی که در معماری امروزی بر استفاده از بام به عنوان نمای پنجم میشود ،در معماری
بومی سیستان رعايت شده که موجب شكلگیری فضاهای مطبوع و دلنشینی جهت بهرهوری هر چه بیشتر از انرژی باد شده است.
اين فضای بهارخواب که در سیستان به آن مهتابی گفته میشود ،در مناطقی از خراسان «تخبوم» يا همان «تختبوم» نیز نامیده
میشود (شكل .)14
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شكل  :14موقعیت قرارگیری مهتابی در مسكن روستایی
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 .5جمعبندی الگوهای پایداری بهكار رفته در معماری بومی سیستان

A

با توجه به مطالعات ارائهشده در خصوص طراحی معماری پايدار و معماری بومی سیستان ،برخی از الگوهای ارزشمند پايداری
بكار گرفته شده در معماری اين منطقه که البته نمونۀ کوچكی از تمهیدات مورد استفاده توسط گذشتگان سرزمینمان میباشد و
از جنبههای مختلف فرهنگی-اجتماعی ،محیطی و اقتصادی موجهاند ،به اختصار عبارتند از:
 هماهنگی تمهیدات اقلیمی با فرهنگ ،سنت و اعتقادات مردم منطقه استفاده از سقفهای گنبدی و ايجاد افزايش سايه بر روی سقف و تولید جريان هوا برای خنكکردن سقف استفاده از سیستم سرمايشی و تهويۀ مطبوع طبیعی با استفاده از عناصری چون بادگیر يكطرفه (کُلَك) ،خارخانه ،صورَک،دريچههای مشبك و  ...که انرژی را به حداقل و آسايش را به حداکثر رسانده است.
 استفادۀ درست از باد غالب منطقه و بهرهگیری از آن در تهويه و خنكسازی فضاهای مورد استفاده در تابستان با جهتگیریو چرخش بنا به سمت بادهای مناسب
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 استفاده از ايوان در جبهۀ جنوبی بنا و جلوی اتاقها نه تنها بهعنوان حد فاصل فضای باز و بسته بلكه موثر در ايجاد شرايطاقلیمی مناسب و نقطۀ آسايش در ساختمان
 وجود حداقل بازشوها در جبهۀ جنوبی بنا و ممانعت از ورود نور مستقیم خورشید به فضاهای داخلی ابنیه استفاده از ضخامت جرز ديوارها جهت تبادل حرارتی مناسب اقلیم منطقه و عايق در برابر ورود گرما به فضای داخل درتابستان و خروج آن در زمستان
 استفادۀ مناسب از آب ،گیاهان و فضای سبز کشاورزی در جبهۀ باد به منظور ايجاد محیطی مطبوع در تنظیم شرايطمحیطی داخل بنا و تلطیف هوای محیط
 اجتناب از کلیه مواد شیمیايی که در ساخت و استفاده ،به اليه اُزُن صدمه میرساند. بكارگیری مصالح با ظرفیت حرارتی مناسب ،بومآورد و موجود در طبیعت اطراف ،با هزينۀ حمل و نقل اندک ،سازگار بااقلیم ،قابل بازيافت ،قابل بازسازی و انعطافپذير در مقابل عوامل محیطی و کنش و واکنشهای اقلیمی

نتیجهگیری
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اين مقاله از ابتدا در جستجوی مفهوم پايداری ،ابعاد توسعۀ پا يدار ،معماری پايدار و اصول حاکم بر آن بود و نظريات متعدد
مطرح شده در اين خصوص را مورد بررسی قرار داد که گاهاً بسیار متفاوت و متنوع به نظر میرسیدند؛ اما برآيند و فصل مشترک
اين نظريات بدين شكل است که :توسعۀ پايدار «توسعهای است که نیازهای فعلی را برآورده کند؛ بدون آنکه نسلهای آتی را در
برآورده ساختن نیازهايشان به مخاطره بیاندازد» و ابعاد اصلی آن بر طبق دستور کار  21کمسیون جهانی محیط زيست که
دستورالعمل نهايی توسعۀ پايدار است ،مبتنی بر «ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و بنیادی» میباشد .بنابراين ،طراحی پايدار نیز
نوعی دخل و تصرف در محیط است که تالش میکند راهحلهايی را ابداع نمايد که با اهداف محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در يك
نگاه کلنگر و درهم آمیخته ،به تعادلی دست يابد که بتواند کیفیت برتری را برای زندگی نسل کنونی ،و میراث مناسبی را جهت
آيندگان ،فراهم سازد.
همچنین به اين جمعبندی میتوان رسید که «توسعۀ پايدار در رابطه با فعالیتهای ساختمانی و محیط ساخته شده،
ساختمان پايدار يا ساختار پايدار نامیده میشود و هدف آن ايجاد و مديريت ساختمانهای سالم و براساس ضوابط محیطی و منابع
کارا میباشد» .بنابراين ،طراحی پايدار به کارايی منابع ،انرژی حداقل ،انعطاف پذيری و عمر طوالنی اشاره و سه اصل اساسی برای
پايداری در معماری را مطرح میکند :صرفهجويی در مصرف منابع ،طراحی براساس چرخۀ حیات و طراحی انسانی.
دو هدف عمده در طراحی معماری پايدار و تكنولوژی ساخت متعاقب و درخور آن مطرح شد:
 .1ساختمان های پايدار بايد به آرامی بر زمین قدم بگذارند تا تاثیرات محیط زيستی ساخت و ساز ،مصرف و تخريب آنها به
حداقل برسد؛ به عبارت ديگر بايد حداقل رد پای اکولوژيكی را از خود بهجای بگذارند.
 .2ساختمان ها بايد با برآورد نیازهای عملی مردم در عین بهبود محیط زيست اطراف خود و رفاه فیزيكی و روانی ،سهم مثبت
و مناسبی در محیط اجتماع ساکن در آن فراهم آورند.
همچنین طبق مطالعات انجام گرفته ،اصولی که بايد رعايت شود تا يك بنا بهعنوان يك معماری پايدار طبقهبندی شود ،عبارت
است از :حفظ انرژی ،هماهنگی با اقلیم ،کاهش استفاده از منابع جديد مصالح ،برآوردن نیازهای اجتماعی ،هماهنگی با سايت و
کلگرايی که با مورد مداقه قرار دادن معماری بومی سیستان و شناخت تجارب گذشته و اصول حاکم بر آنها ،مشاهده شد که
مصاديق و الگوهای پايداری بسیاری و تقريباً همۀ اصول ششگانۀ فوق در معماری بومی سیستان بكار گرفته شده است که معماری
بومی سیستان را به عنوان معماری پايدار همساز با شرايط طبیعی و اقلیمی معرفی میکند.

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

امروزه نیز با درس گرفتن از معماریهای پايدار اينچنینی و با يك تفكر ،طراحی و برنامهريزی دقیق ،میتوان ساختمانهايی
ساخت که کم ترين تاثیر منفی را بر محیط زيست داشته باشند .معماری پايدار يكی از ايدههای برنامهريزی و طراحی برای ساخت
چنین ساختمانهايی است که با تمرکز بر بهرهگیری از منابع انرژیهای تجديدپذيری همچون انرژی آفتاب و باد حاصل میشود.
موضوع قابل توجه آن است که در اين زمینه اوالً نه تكرار و تقلید بدون ارزيابی اعمال و تجارب ديگران توصیه میشود و نه تكرار
الگوها و کالبد گذشته؛ بلكه ارزيابی و انتخاب نكات مثبت ضرورت دارد .اين تعادل و هماهنگی در مقوالت زير کامالً قابل درک و
شناسايی میباشد :ارتباط انسان با طبیعت و عناصر طبیعی در فضاهای مختلف زيست ،استفاده از مصالح بومی ،بهرهگیری از
سیستمهای تنظیم شرايط محیطی مناسب هر اقلیم با فنآوری در دسترس و به دور از وابستگی ،تلفیق مناسب عناصر طبیعی و
معماری ،انتخاب عناصر معماری مناسب با اقلیم ،انتخاب اشكال و رنگها و مصالح مناسب در پاسخ به شرايط محیطی و بسیاری
مقوالت مرتبط از اين دست [ .]42به تعبیری ،جهانی انديشیدن و محلی عمل کردن مستلزم تبديل تكنولوژی روزآمد و پیشرفته
به فنآوری در دسترس و بومیسازی آن است که خود معادل رشد جامعه در اين جهت نیز هست.
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 .4معماری بـومی ،يعنـی مجموعـه واحـدهای معمـاری – شهریأی که در سرزمینی معـین گـرد هـم آمـدهانـد و دارای ويژگیهايی میباشند:
هماهنگی مبتنی بر تفاوت ،تشخص مبتنی بر ضابطهها و رسوم و سلیقه های زاده از فرهنگ محیطـی ،يگانگی زاده از احترام متقابل و برخورداری از رفتارهای
محیطـی مبتنی بر آزادیهای مـشروط از قراردادهـای اجتمـاعی ضـمنی – قراردادهای نانوشته ولی زنده (فالمكی .)17 ،1384
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8. Bacon
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