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 چکیده 

محیطی بوجود آمده توسط های زیستتوان زمان آگاهی انسان از بحراندهه هفتاد میالدی را می         

شناخت  گردید، که همان "توسعه پایدار"وجود آمدن علم خود او دانست، آگاهی از این اطالعات سبب به

ترین عوامل ایجاد که یکی از مهمباشد. با توجه به اینعمیق انسان نسبت به محیط زیست خود می

های فسیلی در فضاهای مسکونی است، لذا اندیشمندان و آلودگی زیست محیطی در جهان، مصرف انرژی

یران در بخش مسکونی حلی در این باب هستند. در این راستا معماری سنتی ادنبال راهطراحان معمار به

گوی مسائل که ضمن توجه به مسائل زیباشناختی و اقلیمی، پاسخ استفردی بههای منحصردارای ویژگی

های منطقی) برای این مقاله دارای ماهیتی توصیفی بوده، از استدالل .باشدمیمحیطی نیز زیست

های سنتی ایران( استفاده معماری خانه معیارهای پایداری( و مقایسه )برای ارزیابی پایداری دراستخراج 

است ای و میدانی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق موید آننماید، در این راستا از مطالعات کتابخانهمی

های سنتی کاشان، اصول پایداری رعایت شده و میزان های تاریخی ایران، برای نمونه خانهکه در خانه

کار رفته های بهتوان ویژگیهمین دلیل مییط زیست بسیار کم بوده و بهها بر محاثرات مخرب این خانه

 کار برد.های مسکونی امروزی بهصورت مدرن در ساختمانها را بهدر این خانه

 های تاریخی با معیار پایداریهای تاریخی، تطبیق ویژگی خانههای خانهپایداری، ویژگی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

باشد. گفتنی است از زمان مطرح گانه میهای سهی در علوم مختلف از جمله معماری نیازمند تحقق پایداریپایدار    

بنابر تعریف کمیسیون جهانی ها و معیارهای مختلفی برای بسط آن ارائه شده است. شدن ایده پایداری تاکنون، تعاریف، مدل

-کننده نیازهای نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل برآورده "توسعه پایدار"محیط زیست و توسعه بیان شده 

طور های آینده در تامین نیازهای خود است، عالوه بر تعریف مزبور تا کنون تعاریف گوناگونی نیز در این باب شده است، ولی به

گویی به نیازهای نسل ئه کرد: پاسخای از تعاریف انجام شده در خصوص توسعه پایدار را به این شرح اراتوان مجموعهکلی می

زیست، یکپارچه کردن حفاظت و ها، پایدار کردن زندگی بشر، حفاظت از محیطآینده، توجه به ظرفیت قابل تحمل اکوسیستم

های دیگر علمی، پایداری مطرح بوده و یکی از در معماری نیز همانند حوزه. (1831)عزیزی، توسعه به عنوان رویکرد کلی 

های پاک و تجدیدشونده، استفاده از مصالح بومی و قابل بازیافت باشد. استفاده از انرژین موضوعات این رشته علمی میمهمتری

های تاریخی و همچنین عنایت به مسائل اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه از جمله مواردی است و حفظ یا باززنده سازی بافت

فردی بههای منحصرمعماری سنتی ایران در بخش مسکونی دارای ویژگی(. 1831ان، ) قبادیکه مورد توجه معماری پایدار است

باشد. این مقاله دارای ماهیتی محیطی نیز میگوی مسائل زیستاست که ضمن توجه به مسائل زیباشناختی و اقلیمی، پاسخ

های )برای ارزیابی پایداری در معماری خانههای منطقی) برای استخراج معیارهای پایداری( و مقایسه توصیفی بوده، از استدالل

است ای و میدانی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق موید آنراستا از مطالعات کتابخانهنماید، در این سنتی ایران( استفاده می

ها ت مخرب این خانههای سنتی کاشان، اصول پایداری رعایت شده و میزان اثراهای تاریخی ایران، برای نمونه خانهکه در خانه

-صورت مدرن در ساختمانها را بهکار رفته در این خانههای بهتوان ویژگیهمین دلیل میبر محیط زیست بسیار کم بوده و به

خانه ایرانی انجام های تحقیقات متعددی توسط پژوهشگران ایرانی برای تبیین و تحلیل ویژگی .کار بردهای مسکونی امروزی به

ارزیابی مفاهیم توسعه شهری پایدار و بررسی تطبیقی آن با اصول "ای با عنوان (، در مقاله1838از جمله: دلخوش )، شده است

محیطی درطراحی فضاهای شهری با توجه به معماری و شهرسازی ، به بررسی ابعاد زیست"معماری و شهرسازی سنتی ایران

الگوبرداری از معماری بومی با هدف توسعه "در تحقیقی با عنوان (، 1831سنتی ایران پرداخته است. عباسی و همکاران )

(، در 1838محمودی )معماری پایدار پرداخته است.  ، به بیان الگوهایی از معماری بومی در راستای توسعه"معماری پایدار

تر بناهای زیرزمینی و یق، به شناخت دق"زیستی پایدار معماری و طبیعت در بناهای زیرزمینیبررسی هم"ای با عنوان مقاله

ها پرداخته و تکنیک ساختمانی روش زیرزمینی در معماری کهن ایران را با بررسی روستای میمند معرفی و معرفی مزایای آن

علل و نوع دهد که نماید. بررسی پیشینه تحقیقات نشان میصورت مدرن ارائه میگونه بناها بهراهبردهایی برای طراحی این

گران بوده، کمتر مورد توجه پژوهشهای سنتی خصوص در زمینه خانههای ساختمانی معماری سنتی ایران، بهژگیپایداری وی

های تاریخی کاشان( های تاریخی ایران) برای نمونه خانههای خانهو مقایسه ویژگیشود تا به ارزیابی لذا در این تحقیق سعی می

های خانهدر گویی به این سواالت دارد که آیا نظور تحقیق حاضر سعی در پاسخبا معیارهای پایداری پرداخته شود. بدین م

ایران به چه دالیلی  های مسکونیکه معماری سنتی خانهرعایت شده و یا اینپایداری مطابق با معیارهای  یتاریخی ایران اصول

ی منطقی   ) برای استخراج معیارهای پایداری( و هادارای پایداری هستند. این مقاله دارای ماهیتی توصیفی بوده و از استدالل

ای و خانههای سنتی ایران( استفاده نموده، در این راستا از مطالعات کتابمقایسه) برای ارزیابی پایداری در معماری خانه
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در سه حیطه  فرآیند تحقیق شامل سه گام اساسی است. در گام نخست، به معرفی اصول پایداریمیدانی بهره گرفته شده است. 

های تاریخی کاشان پرداخته و های خانهشود. سپس در گام دوم به معرفی ویژگیاجتماعی، محیطی و اقتصادی پرداخته می

  شود.ها با معیارهای پایداری مقایسه میدر نهایت این ویژگی نموده،ها را از نظر پایداری بررسی آن

 روش تحقیق  -2

های منطقی )برای استخراج معیارهای پایداری( و مقایسه )برای ماهیتی توصیفی بوده، از استداللاین مقاله دارای             

ای و میدانی بهره استفاده نموده است و در این راستا از مطالعات کتابخانههای سنتی ایران( ارزیابی پایداری در معماری خانه

                       گرفته شده است.

 پایداری  -8

 مفهوم پایداری و معیارهای مرتبط با آن -8-1

 ی پویا میان عوامل موثر فراوان نظیر عوامل طبیعی،، به معنای تداوم در امری همچون فعالیت و ایجاد موازنهپایداری  

دن و مطلوب بو ،پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن باشد.اجتماعی، اقتصادی مورد نیاز نوع بشر می

در زبان التین نیز از پایداری تحت عناوین زیر یاد شده است:  (.1838)کامرانی، کند امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی

کند که به چیزی را توصیف می )2Sustainable(باشد و صفت به معنای نگه داشتن و حفظ کردن می )1Sustain(فعل 

های خود را وامدار نگرش توسعه پایدار معماری پایدار اندیشه (.1831)بهادری نژاد، شود جر میتداوم زندگی و طوالنی کردن آن من

ها که مبنایی تئوری دارند، توسعه پایدار مسیر زایش و حیات خود را بر محور است. برخالف بسیاری از رویکردها و نگرش

م ، کمیسیون جهانی محیط 1392زیست استکهلم محیط(. کنفرانس Steele, 1997ها استوار ساخت)ها و کمیسیونکنفرانس

این ، م مهمترین نقش را در تبیین رویکرد توسعه پایدار برعهده داشتند1332م و کنفرانس ریو 1339زیست و توسعه برانتلند 

شد،  م تشکیل1331المللی برای حفاظت طبیعت در سال رویکرد در کمیسیون استراتژی حفاظت زمین که توسط اتحادیه بین

کند که برطرف کردن نیازهای نسل امروز، نیازهای نسل توسعه پایدار مدلی از توسعه را جستجو می(. 1833)گرجی، مدون گردید 

محیطی، اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر گویی به مشکالت زیستفردا را به مخاطره نیندازد. توسعه پایدار در راستای پاسخ

گانه های سهبه عبارت دیگر پایداری در علوم مختلف از جمله معماری نیازمند تحقق پایداری (.1394)گالبچی،  گرفته استشکل

ها و معیارهای مختلفی برای بسط آن ارائه شده باشد. گفتنی است از زمان مطرح شدن ایده پایداری تاکنون، تعاریف، مدلمی

 است. 

 

 

 

 

 تاریخچه پایداری -8-2

                                                        
1 To make sth. Continue for some time without becoming less 

2 involving the use of natural products and energy in a way that does not harm the environment     
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نمود، سپس وارد زمین مسطح ن، غارهایی را که رو به جنوب بود و آفتاب بدان راه میافت انتخاب میغارنشیانسان            

زمین خانه ساخت و به نیروهای آب، باد و خورشید پی برد و از آنها در جهت آسایش گردید و در آنجا نیز برای خود از خاک

مرکزی و ... را ساخت. در اصل ادان، بادگیر، آسیاب آبی، حیاطخود در زندگی استفاده نمود، همچنین عناصر تاسیساتی مثل شو

رویه از پس از افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و استفاده بی(. 1831)بهادری نژاد، اولیه به نوعی پایداری رسیده بودانسان

زیست شد، جدی محیطتمنابع فسیلی نوعی ناهمگونی بین انسان و طبیعت بوجود آمد. این مسائل موجب افزایش مشکال

زمین و نابودی منابع طبیعی. پس اندیشمندان برای جلوگیری از این فجایع، هشدارها و مانند آلودگی، افزایش دمای کره

       ها دانستمیالدی را میتوان آغاز نگرانی 91و  11المللی متعددی برگزار نمودند. در واقع دهه های های بینکنفرانس

 .(1893محمدی، )خان

 هدف توسعه پایدار -8-8

های طبیعی هدف توسعه پایدار تامین نیازهای اساسی، بهبود ارتقا سطح زندگی، آسایش انسانی و حفظ اکوسیستم           

های همراه حفظ اکوسیستمحلی برای رسیدن به رویارویی بشری درباره تکنولوژی و آسایش او بهاست. این نوع توسعه راه

های ذینفعان مختلف در حوزه های اقتصادی، اجتماعی ای پایدار است که خواستهباشد. توسعههای آینده میای نسلطبیعی بر

 محیطی قابل بررسی استمحیطی را برآورده نماید. پس مفهوم پایداری در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و زیستو زیست

 (.1838)احمدی، ز، 

 

 

 ر اجتماعیمفهوم پایداری از نظ -8-8-1

بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تواند سنگهای جسمی، روانی و اجتماعی مییک انسان عاری از آسیب          

های . بعد اجتماعی پایداری جنبه(1831مرکز مطالعات حقوق بشر، )باشد. یعنی انسان باید در کانون اهداف توسعه پایدار قرار گیرد

عنوان بخش مهم و اصلی در دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرارداده و دارای هنگی، وجود انسان را بهروانی، اجتماعی و فر

باشد که از جمله میتوان به: توانمدسازی، آموزش، کاهش تفاوت در سطح زندگی، ریشه کنی فقر، های مختلفی میشاخصه

فیت بودن، ایجاد عایق صوتی، حذف فقر استراتژیک، و...اشاره مندی عادالنه همه مردم از مواهب طبیعی، در خدمت کیبهره

 (.1838)احمدی، ز، نمود. 

 

 

 مفهوم پایداری از نظر محیطی -8-8-2

اجتماع   

اقتصاد   

   

محیط زیست    

 

 

پایدار   
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جویی در باشد، که شامل: صرفهزیست در عین استفاده بهینه از آن میهدف این نوع پایداری ضربه نزدن به محیط         

واد ضربه زننده به انسان، کاهش اتالف و پخش انرژی به محیط، استفاده پایدار از منابع استفاده از منابع طبیعی، کاهش م

زیست، بازیافت آب از فاضالب، حذف انتشار آالینده، دفع موادسمی، قابلیت کاربرد مجدد، ناپذیر، حفاظت موثر از محیطتجدید

           ه قابل بازیافت، پایداری محیط زیست یا اکولوژیکمدیریت منابع طبیعی، حذف زباله و بازمانده، استفاده از مواداولی

 (.1832)احمدی، ف، باشد.می

 مفهوم پایداری از نظر اقتصادی -8-8-8

های این نوع پایداری شامل موارد زیر است: حفاظت از سطح و ثبات رشداقتصادی، ساماندهی اقتصادی، تامین فرصت           

ها در جهت افزایش فروش، ایجاد ارزشهای های جاری، خلق بازارهای جدید و فرصتلیل هزینهشغلی، تقلیل مصرف انرژی، تق

های با سهولت تولید، کاهش های بدون نقص روشبرتر، اشتغال، منافع اقشار محروم، سالمت و امنیت کارگر، ارائه راه حل

رزش افزوده مضاعف، دسترسی به درآمد کافی برای قیمت از طریق افزایش راندمان، کاهش انرژی و مواد خام مصرفی، ایجاد ا

 )همان(.همگان 

 مفهوم معماری پایدار -8-1

دهد و معماری و طبیعت تنها به سوی هنر بلکه به سوی هنرسکونت در طبیعت سوق میمعماری پایدار، معماری را نه            

تواند صرفا ساختن سریع در هر فراهم نمود، پس معماری نمی باید آینده همگنی داشته باشند که امکان موجودیت آنها را با هم

پایدار متفاوت . برداشت افراد از معماری(1833)برایان، ا، مکان بدون در نظر گرفتن احتیاجات و امکانات طبیعت موجود باشد 

حفظ منابع طبیعی و است، اما همه در این نکته که این معماری توجه زیادی به ساخت محیط مصنوع، با در نظر گرفتن 

است که محیط مصنوع را با توجه به پایدار برای معماران ایناند. بهترین مفهوم معماریاستمرار آن برای آیندگان دارد، موافق

 (.1833)آذرباییجانی،افزایش کیفیت زندگی حال و مرتفع ساختن نیازهای آیندگان بسازیم 

 تاریخچه معماری پایدار -8-1

را مورد توجه ای آنهای اولیه و بشر کهن به گونهباشد بلکه انسانبقه ایده معماری پایدار مختص به قرن حاضر نمیسا            

ها بسیار هوشمندانه و گر این است که انتخاب جهت خانهاند. مثال اکتشافات انجام شده در منطقه تپه زاغه قزوین بیانقرار داده

مطلوب ای انتخاب شده که مانع نفوذ بادهای ناها به گونهت گرفته است و در آنها جهت خانهبر پایه تفکرات پایدار محور صور

شده و کشیدگی طول بنا به سمتی است که کمترین مواجهه را با بادهای سرد زمستان و بادهای گرم تابستان داشته 

های فسیلی برای رفع نیازهای روزمره وختهای معماری و تکنولوژی، استفاده از س. با پیشرفت سبک(1831)پیرنیا، باشند

های جبران ناپذیری به حل های سنتی به دست فراموشی سپرده شد، درنتیجه زیانسرمایشی و گرمایشی بیشتر شده و راه

 طبیعت وارد آمد، مانند آلودگی صوتی، آلودگی هوا، اتمام منابع فسیلی، آب و... . پس معماری سهم بسزایی در به خطر افتادن
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زیست پایدار به این نتیجه رسیدند که مبحث معماری پایدار را محیطزیست بازی نمود. متخصصان نیز برای رسیدن به محیط

  (5831)لنکر، دنبال آن مباحثی چون معماری سبز، معماری اکولوژیک و ... بوجود آمدند. در مباحث توسعه پایدار گنجانده که به

 اصول معماری پایدار -8-1

 بندی نمود:صورت زیر طبقهتوان بهول را میاین اص

 (1891)بحرینی،  پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمیتاثیر -1

 (1838)سفالیی، زیست) حداقل آسیب به طبیعت( هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط -2

 (1832، مکی)جینجویی و نگهداری( جویی در مصرف انرژی) صرفهصرفه -8

 (1833منش، )گلشنیدرست به نیازهای عملکردی  پاسخ -1

 (1838)محمودی، خوانایی دور از ابهام) درک مردم(  -1

 (1831) قبادیان، محیطیاستفاده درست از مصالح، هم از لحاظ بصری و هم زیست -1

 ذ: نگارندگان()ماخهای تحقق پایداری در معماری ها و شیوه: سیاست1جدول شماره                             

 محورها 
-چشم

 انداز
 های فرعیمصادیقی از شیوه های بنیادینسیاست

 پایداری

 عدالت اجتماعی

تعهد به عدالت 

 نسلیدرون

هایی که عمال قابل توسعه و پرورش در اجتماع هستند و توسط استفاده از مهارت

ترسی اقشار برآوردن نیازهای ساکنان؛ امکان دسمردم بومی بتوانند تکرار شوند؛ 

 بهبود کیفیت زندگی انسان؛مختلف؛ ترویج زندگی سالم؛ 

تعهد به عدالت 

 نسلیبین

 حفظ هویت فرهنگی و قومی؛ نگری در تصمیمات؛ برنامه جامع؛ آینده

 حفاظت محیطی

 های تجدیدناپذیر؛ کاهش نیاز به انرژیجویی در مصرف انرژی و منابع اولیه؛ صرفه تقلیل مصرف

لیل ضایعات، تق

خسارات و 

 هاآالینده

گیری از بازیافت و یازاستفاده مواد جلوگیری از هدررفت مواد اولیه و انرژی؛ بهره

ساختمانی؛ استفاده از مصالح بومی، تجدیدپذیر و کارآمد؛ جلوگیری از تخریب 

طبیعت و کاهش تولید سموم در طبیعت؛ ایجاد کمترین تغییرات در زمین از 

های ناشی از ای و محیطی؛ کاهش آالیندهی بنا با شرایط زمینهطریق هماهنگ

استفاده از منابع انرژی افزایش های ساختمانی در دوره حیات آن؛ عملیات

 تجدیدپذیر در بنا 

 توسعه اقتصادی
های توسعه روش

 کارآمد و اقتصادی

رژی و بهبود بازدهی در مصرف ان های مورد نیاز؛ کاهش تلفات مواد؛کاهش هزینه

 مواد اولیه؛ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 های تاریخی کاشانخانه ویژگی -1

 های جغرافیایی و اقلیمی کاشانویژگی -1-1

تپه سیلک واقع شده  یکیلومتر 1این شهر در  ران و همجوار اصفهان و تهران است.کاشان از شهرهای مرکزی ای       

هایی چون قاسان، می در این ناحیه است. کاشان را با نامهای بدست آمده از این تپه حاکی از استقرار تمدنی قدیاست، کاوش

کاشان شهری مهمترین علل قرارگیری شهر معلول )آب( و )راه( است. ( 1891پیرنیا،  .)شناختندآشیان و کاسان میرود، کیکاس

غبار( و بادهای وبا گرد، بارندگی آن کم و درجه حرارت زیاد دارد که بادهای نامطلوب ) توام باشدمی خشکوبا اقلیم گرم

پناهی،  .)وزند. حرارت هوای کاشان )برحسب طول و عرض جغرافیایی( غالب و خشک استمطلوب از جهات مختلف به شهر می

ماه گراد در دیدرجه سانتی 1/1گراد در تیرماه و کمترین آن درجه سانتی 92/82بیشترین دمای متوسط در طول سال ( 1838

 (1839فر، خورشیدی).ماه استدر دی 9/1 ماه ودر تیر 1/11ترتیب ثر درجه حرارت ماهانه هوای کاشان بهاست. حداقل و حداک

 

 

 

 

 

 (: موقعیت شهر کاشان در نقشه ایران، ماخذ: نگارندگان1شکل )     

 های شهر کاشان) دوره قاجار(خانه -1-2

ه.ق  1218-1818ها، عباسیان و...، غالبا در دوره ناصرالدین شاه، اطباییها، طبها، مثل خانه بروجردیتاریخ این خانه            

میراحمد و کوشک صفی مستقر هستند، که تراز ارتفاعی باالتری نسبت به سایر ها بیشتر در محله سلطانگردد. خانهمیبر

 (1831تاکی، ).ها دارندمحله

 امامزاده میراحمد

 های تاریخیموقعیت خانه

 حمام میراحمد

             قلعه جاللی

 ها در نقشه شهر کاشان، ماخذ: نگارندگان(: موقعیت خانه2شکل)                                                      
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 کارهای پایداری معماری در بناهای سنتی کاشانراه-1-8

محیطی در هر اقلیم و در ارتباط با انسان مطرح است، چرا که همیشه های کارهای پایدار در نتیجه بررسی ویژگیراه             

کارها بر اساس دانش و اطالعاتی است اش پیوندی منطقی و ناگسستنی برقرار بوده است. ارائه این راهبین انسان و محیط زندگی

 نگ جامعه دارد.که انسان متفکر نسبت به محیط، اشکال، فضاها ومعنای ظاهری و باطنی عناصر محیط و فره

 گیری مناسب بناجهت -1-8-1

ای طلبد که از اصول ویژهخشک مثل کاشان، طرح معماری خاصی میورسیدن به الگویی پایدار در مناطق گرم             

گیری خاص بناهای آن است. خورد، جهتچشم میکنند. یکی از این اصول که در طراحی بناهای سنتی کاشان بهپیروی می

گیری بافت و معابر خشک به آن توجه شده است. جهتوگیری)رون(، اولین اصلی است که در ساخت شهرهای اقلیم گرمهتج

باشد. جنوبی با کمی انحراف می-ظهر و بادهای گرم و طوالنی در جهت تقریبا شمالیبا توجه به برکنار بودن از آفتاب گرم بعداز

 (.1891)پیرنیا، باشد. جهت این رون تقریبا همسو با قبله استغربی میجنوب -شرقیمالها و قطعات در جهت شرو دانهاز این

این طرز قرارگیری بناها موجب استفاده حداکثر از بادهای مساعد و در امان ماندن از شدت تابش آفتاب است، و عالوه بر آن 

-رز منطقی پیرامون حیاط قرار گیرند. درواقع این جهتهای زمستانی به طآورد تا فضای تابستانی و اتاقشرایطی را بوجود می

نشین منجرشده و نیز سبب بوجودآمدن نشین و تابستانگیری به چندعملکردی کردن فضاهای داخلی، مانند فضاهای زمستان

 (. 1839) معماریان، ها گردیده استکوچ داخلی در خانه

 مرکزیگرایی و حیاطدرون -1-8-2

ها، موجب تامین هوای خنک و مطبوع برای واحدهای زیستی گردیده است مرکزی در این خانهع ایجاد حیاطدرواق              

کنندگی هوا، راه باد را ها عالوه بر خاصیت تنظیمباشد. این حیاطپذیر میها امکانهای متراکم از داخل این حیاطو تنفس خانه

دارند     وچک و خلوت درونی را در برابر فضاهای باز و ناامن بیرون پاس میآورند، در ضمن زندگی کسد کرده و سایه پدید می

شمار ها محسوب شده و فضایی اجتماعی با رویکردی محیطی بهمرکزی در این اقلیم کانون مرکزی خانهحیاط(. 1891) صارمی، 

حال باید آورد و در عینرای این فضا فرآهم میشود که در طول روزهای تابستان، سایه الزم را بای طراحی میگونهآید، و بهمی

مرکزی بر سرد قادر به دریافت تشعشعات خورشید باشد. درواقع این اصل حیاطشده که در زمستانای طراحی میاندازهبه

 (.1831) لشگری، محیطی در جهت تامین آسایش انسان دارداستفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و بدون آلودگی زیست

 مصالح مصرفی -1-8-8

خشک، استفاده از گل و مشتقات آن باتوجه ظرفیت حرارتی باال و وهای اکولوژیکی در اقلیم گرمباتوجه به محدودیت             

ها روشنی رنگ آن به تامین آسایش حرارتی ساکنان و کاهش استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر جهت سرمایش ساختمان

آید، دست میآورد بودن، گل مورد نیاز، از خاک همان محلی که پس از گودبرداری زمین بهدلیل بومبه شود، همچنینمی

رو با معیارهای شهر گردد و از ایننقل ونیز کاهش ضایعات و آلودگی ساختمانی میومنظور حملموجب کاهش مصرف انرژی به
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طور عمده گل، خشت و آجر است. این نوع مصالح در این منطقه بهمصالح مورد استفاده در )همان(. باشدپایدار هماهنگ می

ها ارزان است و سابقه دیرینه کاربرد در این نواحی دارد. از لحاظ اقلیمی نیز این مصالح شوند، تهیه آنوفور یافت میمنطقه به

دهند، که موجب تعدیل دست میهنگام نیز دیر حرارت خود را از عملکرد خوبی دارند، زیرا درطی روز دیرگرم شده و شب

دلیل دارا بودن رنگ روشن، مقدار زیادی از انرژی خورشید را شود. همچنین بهروز در ساختمان مینوسان حرارت در طی شبانه

شود. ها و تیر افقی در داخل سقف استفاده میایوان نمایند. در این منطقه از چوب برای در و پنجره و گاهی ستونمنعکس می

 (.1831) قبادیان، رودکار میگ نیز عمدتا برای پی و کرسی چینی بهسن

 طراحی از جهت قرارگیری در شیب زمین -1-8-1

که در آید تا جاییپله پایین میصورت پلهصورت که خانه بهاینهای کاشان است، بههای بارز خانهباغچه از ویژگیگودال           

شود، پایین بودن سطح حیاط نسبت به کوچه دارای چند مزیت طح با زمین مشاهده میمتر اختالف س 1کف سرداب حدود 

 است:

طور طبیعی سوار باغ و باغچه داخل حیاط، و در صورت های همسطح کوچه جاری است بهآب قنات یا شهر که در جوی -الف

 (1831.) تاکی، شودانبار میانبار در زیرزمین، سوار آبوجود آب

شود.    ودبرداری شده، اگر خاک آن درحد نسبتا خوبی باشد خشت ساخته و برای احداث ساختمان استفاده میاز خاک گ -ب

 (1891) پیرنیا، 

یابدو نوسان درجه حرارت نیز با قرار گرفتن بخشی از بنا در داخل زمین، تبادل حرارت بین داخل و خارج بنا کاهش می -پ

 (1831فر، )سهیلیشود. کمتر می

 (1831) قبادیان، دهد. های ساختمان و درنتیجه کل بنا مقاومت بهتری نشان میر مقابل نیروی زلزله پایهد -ت

 پوشش گیاهی -1-8-1

پوشش گیاهی موجود در حیاط، عاملی است جهت تعدیل خشکی هوا، که بخش زیادی از رطوبت مورد نیاز محیط را              

 (1831)تاکی، وب جهت آسایش حراری انسان تاثیرگذار است. کند و در ایجاد محیط مطلتامین می

 بادگیر -1-8-1

ها و راندن هوای گرم و آلوده به بیرون، فرآیند تهویه را انجام    بادگیرها با انتقال جریان هوای مطبوع به داخل اتاق             

تنها عاملی بادگیرها نه (.1891)پیرنیا، رتفاع زیادی هستند دهند. شکل بادگیرها تابعی از جهت وزش باد بوده و معموال دارای امی

انبارها نقش مصونیت شدند. بادگیرها در آبموثر در احساس آسایش، بلکه عامل تعیین کننده در زیبایی فیزیکی شهر تلقی می

جویی در ر استفاده و صرفهها، عالوه بکردند. استفاده از بادگیرها و آب جهت سرمایش ساختماناز گندیدگی آب را ایفا می
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یابی به اصول برداری از آب در راستای دستمحیطی، در جهت بهرهپذیر و نداشتن آلودگی زیستهای تجدیدمصرف انرژی

 (1831)لشگری، پایدار شهری بودند 

 طراحی از جهت شکل و فرم بنا -1-8-9

پناه بلند است و به دار با جاناکم هستند. سقف آنها مسطح، سایهگرا و مترصورت درونهای کاشان از نظر حجم بهخانه           

فضاهای (. 1838) صارمی،  شودهای بیرونی و اندرونی تشکیل میاین صورت که خانه از قسمتاند، بهدار یا محجبه معروفحجاب

های دست آورد. برخالف خانهانه بهشود تا شخص در نگاه اول نتواند تصوری از کل خهای زیادی باعث میپوشیده و در و پنجره

ای نیست که فقط گونهطراحی خانه به(. 1833)خامه، بینیم کنیم تا انتهای خانه را میامروزی که وقتی درب خانه را باز می

  مختص یک فصل باشد، بلکه از دو قسمت زمستانی و تابستانی تشکیل شده تا بتوان از آن در تمام فصول سال استفاده کرد   

 (.1831) سیفیان، 

 های تاریخی کاشان با معیارهای پایداریمقایسه ویژگی خانه -1

-ها و اصول بکاررفته در معماری خانهدهد که عمده ویژگیهای کاشان با اصول پایداری نشان میمقایسه ویژگی خانه           

، اقتصادی و محیطی مرتبط است. این قیاس در جدول گانه اجتماعیهای سههای کاشان با بسیاری از معیارهای مطرح در حوزه

 ( نشان داده شده است.2شماره )

 ، ماخذ: نگارندگانهای تاریخی کاشان با معیارهای پایداری(: مقایسه ویژگی خانه2جدول شماره )

های های خانهویژگی 

 تاریخی کاشان
 محورهای پایداری

 حفاظت محیطی عدالت اجتماعی توسعه اقتصادی

 گیری مناسب بناجهت 1

o تهیااه سااوخت  کاااهش هزینااه

فسیلی برای گرماایش و 

 سرمایش 

o  صرف هزینه کمتر برای طراحای

 آلایده

o  طول عمر بیشتر ساختمان برای

قرارگیااری مناسااب در 

براباار شاارایط مختلااف 

 جوی

 

o مناادی اقشااار مختلااف بهااره

هاای انسانی از انارژی

 طبیعی 

o  امکان دسترسی اقشار مختلف

 شبه این رو

o  مهارت قابل تکرار بارای افاراد

 مختلف در هر قشری

 

 

o جااویی در مصاارف منااابع صاارفه

 فسیلی؛ 

o جاویی در نیازهاای انارژی صرفه

هاای مختلاف برای برهه

 حیات پروژه؛ 

o کاهش ضایعات و دیگر آالیناده-

مصاارف هااای ناشاای از 

  های فسیلیانرژی

o سازگار با اقلیم 

o هدر رفتن انرژیجلوگیری از به 

2 
-رایی و حیاطگدرون

 مرکزی

o  استفاده بیشتر از مزایاای حیااط

مرکزی در مورد مصارف 

انرژی طبیعی و درنتیجه 

o دسترسی بیشتر افراد به خلوت 

o  استفاده اقشار مختلاف جامعاه

از بهشاااات زمیناااای 

o جویی در مصرف منابعصرفه 

o جاویی در نیازهاای انارژی صرفه

هاای مختلاف برای برهه
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 صرفه اقتصادی آن 

o  صرف هزینه کمتر بارای تاامین

 انرژی

o  صرف هزینه کمتر برای نگهداری

 انرژی

o  هزینه کمتر برای تهیاه ساوخت

 فسیلی

 )حیاط(

o باال رفتن ایمنی اجتماع 

o ترویج زندگی سالم 

o بهبود کیفیت زندگی انسان 

o هااایی کااه اسااتفاده از مهااارت

عمااال قاباال توسااعه و 

پااارورش در اجتمااااع 

بااوده و توسااط مااردم 

 بومی قابل اجرا باشد

 پروژه حیات

o  حفااظ بیشااتر منااابع زیساات

 محیطی

o های تجدیدکاهش نیاز به انرژی-

 ناپذیر

o هدررفتن انرژیجلوگیری از به 

o سازگار با اقلیم و شرایط سایت 

o ایجاد کمترین تغییرات در زمین 

 مصالح بومی 8

o کاهش هزینه برای تهیه مصالح 

o  کاهش هزینه جابجایی و حمل و

 نقل

o  کاهش هزینه ساخت به ازای هر

 ترمربعم

 

o  باال رفتن قادرت خریاد بارای

 اقشار بیشتر؛

o ترویج زندگی سالم؛ 

o بهبود کیفیت زندگی انسان 

o  امکان سااخت بناا در منااطق

 مختلف

o  دسترسی افراد بیشتر به فضای

 مسکونی

o امکان دسترسی اقشار مختلف 

 

o جویی در مصرف منابع؛ صرفه 

o جاویی در نیازهاای انارژی صرفه

هاای مختلاف برای برهه

 پروژه؛ حیات 

o کاهش ضایعات و دیگر آالیناده-

های ناشای از اساتخراج 

مااواد، انتقااال، نصااب، 

تعمیااار و نگهاااداری و 

 تخریب؛ 

o  حفااظ بیشااتر منااابع زیساات

 محیطی

1 

طراحی از جهت 

قرارگیری در شیب 

  زمین

 )گودال باغچه(

o  کاااهش هزینااه خراباای و تعمیاار

 ناشی از زلزله

o  صرف هزینه کمتر برای طراحای

 آلایده

o  عمار بیشاتر سااختمان در طول

 برابر زلزله

 

 

o  کاهش تلفاات جاانی ناشای از

 زلزله

o  امکان سااخت بناا در منااطق

 مختلف

o  دسترسی بیشتر افراد به فضای

 مطلوب

o تکرار توسط مردم بومی 

o امکان دسترسی اقشار مختلف 

o  باارآوردن نیازهااای مختلااف

طراحاای باارای اقشااار 

 مختلف

o بهبود کیفیت زندگی انسان 

o  زمین بیشتر برای کاهش نیاز به

 ساخت و ساز

o جویی در مصرف منابعصرفه 

o جویی در مصرف انرژیصرفه 

o  حفااظ بیشااتر منااابع زیساات

 محیطی

o سازگاری با اقلیم و شرایط سایت 

 پوشش گیاهی 1

o  صرف هزینه کمتر برای طراحای

 آلایده

o  صرف هزینه کمتر بارای تاامین

 هوای مطلوب

 

o  دسترسی افراد بیشتر به هوای

 پاک

o  بیشااتر افااراد بااه دسترساای

 محیط مطلوب

o ترویج زندگی سالم 

o بهبود کیفیت زندگی انسان 

o جااویی در مصاارف منااابع صاارفه

 انرژی

o هاکاهش آالینده 

o حفظ بیشتر منابع محیط زیست 

o سازگاری با اقلیم و شرایط سایت 
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o ایجاد کمترین تغییرات در زمین 

 بادگیر 1

o  صرف هزینه کمتر بارای تاامین

 انرژی سرمایشی

 

o یفیت زندگی انسانبهبود ک 

o  امکان دسترسی اقشار مختلف

 به انرژی سرمایشی

o هااایی کااه اسااتفاده از مهااارت

عمااال توسااط مااردم 

 اندبومی قابل تکرار

o  حفااظ بیشااتر منااابع زیساات

 محیطی

o جااویی در مصاارف منااابع صاارفه

 فسیلی

o ها ناشای کاهش ضایعات آالینده

 از مصرف سوخت فسیلی

o آلودگی کمتر محیط 

o سازگاری با اقلیم 

o تجدیدپذیر و کارآمد 

9 
طراحی از جهت شکل و 

 فرم بنا

o  صرف هزینه کمتر بارای تاامین

 انرژی؛

o  صرف هزینه کمتر برای نگهداری

 انرژی؛

o طول عمر بیشتر ساختمان 

o  صرف هزینه کمتار بارای طارح

 آلایده

o  کاااااهش هزینااااه طراحاااای و

 محاسبات

o ترویج زندگی سالم 

o امکان دسترسی اقشار مختلف 

o گی انسانبهبود کیفیت زند 

o  الگویی که توسط عموم ماردم

 قابل تکرار است

 

 

 

o جویی در مصرف منابعصرفه 

o  کاااااهش نیاااااز بااااه اناااارژی

 تجدیدناپذیر

o سازگاری با اقلیم و شرایط سایت 

o  ایجاد کمترین اغییرات در شکل

 زمین

 گیرینتیجه -1

زیست بل بازیافت مانند بتن، سبب آلودگی محیطهای فسیلی، مصالح ساختمانی غیرقاکه استفاده از سوختاز آنجایی           

نیازهای آسایشی که آنعالوه بر  تا باشندمیحل مناسبی برای رسیدن به یک معماری دنبال راهبهقرن حاضر شده، طراحان 

طور همان د.باش "معماری پایدار"تواند کمترین ضربه را به محیط زیست وارد نماید و در اصطالح یک انسان را برطرف نماید به

های ارزشمندی است که در شامل ویژگی های ایرانمعماری سنتی خانهشود، ( این تحقیق مشاهده می2که در جدول شماره)

بهترین طول زمان توانسته عالوه بر انعکاس مفاهیم متعالی معماری در کالبد خود، عوامل موثر اقلیمی را شناسایی و از آنها به

طبیعی  هیچ عنوان زیانی به محیطبرداری بهکه این بهرهدرحالی ،ایدبه آسایش استفاده نم شکل ممکن در جهت رسیدن

دمای متعادل درون های طبیعی مانند نورخورشید، تاثیر باد، با استفاده بهینه از انرژیمعمار ایرانی ، زیرا آوردپیرامون وارد نمی

شناسایی با  معمار مدرن و امروزیهای فسیلی تامین کند، لذا یک سوختزمین و... توانسته آسایش انسان را بدون استفاده از 

 بهترین نحوممکن به زبان معماری معاصر ترجمه و استفاده نماید. ها را بهتواند آنهای پایداری خانه ایرانی، میویژگی
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