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 میقد بافت  معماری بومی در مقایسه تطبیقی بررسی الگوهای پایدار

با مسکن مهر بالدشاپورشهردهدشت  

 )نمونه موردی:خانه بزمیان(

 فیروز پرویزیان گنجه2 فاطمه نیک اندیش 2 فریبا بختیاری3 امین بختیاری 4 احمدقاسمی۵

دکتری معماری،عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد دهدشت،ایران،دهدشت-1  

دهدشت،ایران،کارشناسی معماری،دانشگاه آزاددهدشت-2  

ران،دهدشتیآزاددهدشت،ا ،دانشگاهیمعمار یکارشناس-3  

ران،دهدشتیآزاددهدشت،ا ،دانشگاهیمعمار یکارشناس-4  

ران،دهدشتیآزاددهدشت،ا ،دانشگاهیمعمار ارشد یکارشناس -۵  

 

:چکیده  

سعة رف انرژی های فسیلی، باعث شده که توضرورت توجه به امر صرفه جویی بویژه صرفه جویی در مص

 افزایش موجود، آمار اساس بر. شود تبدیل المللی بین سطح در رایج و مهم یارپایدار به یکی از مباحث بس

ی برابر افزایش مصرف جهانی است. در این میان بناهای مسکونی با کاربر 5ن بیش از ایرا در انرژی مصرف

ه سومین وه بر این کالکشور را مصرف می کنند. پوستة بیرونی بنا ع غیرمنقطع بیش از یک سوم انرژی

 اقلیمی عوامل و انسان میان حایلی رون،پوست انسان محسوب می گردد، به عنوان مرز میان درون و بی

 هریش بافت دو در دهدشت کونیی نماهای مساقلیم رویکردهای بررسی به حاضر مقالة. است خارج محیط

های  مقاله با تکیه بر روشن ای به مربوط پژوهش. پردازد می دو این تطبیقی هایسن و مقمدر و سنتی

و بازشوها در  مصالح انرژی، های شاخص تحلیل آن از هدف و شده انجام ای مقایسه – یمعل و یپیمایش

 انساختم بیرونی های پوسته که دریافت توان میاز این رو نمونه های مورد بررسی و مقایسه آن هاست. 

 ف حرارت کمتری دارند و با اصول معماری پایداراله ساختمان های مدرن اتب نسبت دهدشت سنتی های

.مطابق هستند  

پایدار،مسکن مهر،بالدشاپور مسکن.دهدشت ،شهریبوم یدار،معماریپا یمعمار :کلید واژگان  
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 مقدمه

  شناخت الزمة معماری، یها طراحی در رویکردی گیری چنین شکل اسباب و پایدار معماری به پرداختن

 و عیاجتما -فرهنگی محیطی، مشکالت حل سویی از.  باشد می پایداری های توصیه و اهداف از عمیق تری

 و همقایس در پایداری رویکرد و بومی معماری سوی به را ما موضوعات، این شدید پیوستگی و اقتصادی،

 . آب و هوا یکیگردد استخراج امروز، معماری حیطرا برای آن های آموزه تا دهد می قرار یکدیگر با سنجش

از عوامل مهم و اثرگذار بر زندگی انسان است و عبارت است از هوای غالب یک منطقه در دراز مدت 

 (. اغلب شکلهایی که امروزه برای ساختمان ها استفاده میشود،از نظر ایجاد5813:2-1)علیخانی و کاویانی،

 الزم را ندارند . یکی از عوامل الوده کننده محیط زیست در جهان و به شرایط درون ساختمان ها کارایی

انه خصوص در کشور ما ایران،مصرف انرژی های فسیلی در فضاهای مسکونی،برای تامین گرمای فضای خ

ز است. در بین مولفه های مصرف انرژی در ساختمان،سیستم های گرمایشی ساختمان که به طور عمده ا

استفاده می کنند،از جمله مصرف کنندگان عمده انرژی هستند.)علی خیاوی و سوخت های فسیلی 

ط ( در بحث توسعه پایدار و به تبع آن معماری پایدار اینکه هر ساختمان باید با محی52813:5الهرودی،

 طبیعی پیرامون خود تعامل داشته باشد.

یقی آن ت بالدشاپور و مقایسه تطببنابراین هدف از این پژوهش،تحلیل و بررسی شاخص های پایداری باف

 مسکن مهر دهدشت وباززنده سازی تفکر توجه به پایداری و معماری همساز با اقلیم خانه های سنتی

 بالدشاپور در خانه های مسکن مهر دهدشت.

ادیده خواننده  بعد از مطالعه این مقاله درخواهد یافت که طراحی های سنتی و بومی که امروز در مساکن ما ن

 گرفته اند،ارزش باززنده سازی و رعایت مجدد را دارند. 

 روش تحقیق:

 روش. دارد خود موضوع با متناسب قیتحق روش یک به ازین یعلم پژوهش هر است یبدیه

.از است قیتحق تیماه و اختاراله وپژوهش در ارتباط تنگاتنگ و دوسویه با سمس با مواجهه

 ادهاستف مورد پژوهش فرآیند درخاب شده است و همین رو در این پژوهش دو روش تحقیق انت

گرفته است. قرار   
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 یاه گونه از یمورد یها نمونه آوردن یدانیم موجود امکانات از بازدید با شیماییپ روش ابتدا

سه عامل مقایسه ای  با تطبیق و مقای –ی مسنتی و مدرن  سپس روش علاز اعم مسکن مختلف

.برده شودمختلف به کار امروزی  ناهایایجاد کننده این نوع معماری در ب  

  

 تعریف پایداری : 

 پاسخ هندیآ یها نسل منابع به بیآس بدون امروز ازهاین به دارد قصد که است یطراح از ینوع دار،یپا یطراح

 اختمانس یطیمح ریتأث وی انرژ مصرف اندازه به یاقتصاد و یاجتماع یداریپا به دیبا داریپای طراح در. دهد

 رفاه،یاجتماع انسجام یبرا ستهیشا و مناسب خانه نیبنابرا( 13:3لنگ،) شود داده تیاهم شهرها و ها

 تهنداش دارییپا روند ،یساز خانه که یدرصورت. رود یم شمار به یاساس یامر یفرد استقالل و یشخص

.ابدی دست داریپا توسعه به توانست نخواهدی ا جامعه جیه نباشد،  

ان:پایدار و تعریف  توسعه  

شترک ما و اصطالح توسعه پایدار،به صورت وسیع،بعد از گزارش کمیسیون ))برانتلند((تحت عنوان)) اینده م

(48813:5میالدی مطرح شد.)زاهدی و نجفی،1552اجالس ریودوژینورو (( در سال   

 ی که ان راه اتوسعه پایدار، یک ایده و اصطالح بسیار گسترده است که معانی متفاوت و بسیاری دارد به گون

ای ازموضوعات محیطی باموضوعات  حال رشد حوزهنوعی تالش برای ترکیب مفاهیم در

ها ابطه انسان و طبیعت وانسانفهم رکه تغییری مهم درمیدانند  اقتصادی  –اجتماعی 

(333813:1است )فالمکی،بایکدیگر  

ع نست که در بستر منابداار بخشی در رویکرد مفاهیم توسعه مفهوم توسعه پایدار را میتوان استمر

ی توسعه مالی،طبیعی،انسانی سعی دارد تا ضمن گسترش بهبود اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگ

یندگان پایدار انسانی را نیز ممکن گرداند.بهبود در سطوح مذکور،همراه با التفات به حقوق ا

و عدالت اجتماعی برای باشندگان ،هدف توسعه پایدار به حساب می اید.)پور 

(1481353،مختار  

ناپذیر،از موضوع اقلیم نیز به دلیل کمک به صرفه جویی در مصرف انرژی،خصوصا انرژی فسیلی و تجدید

(138813:1مباحث اصلی این مفهوم می باشد)شقاقی ومفیدی،  

 وار تفهرس و خالصه طور به است که بررسی قابل خرد و کالن دیدگاه دو از ایران سنتی معماری در پایداری

است: زیر ردموا شامل  
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 کوچه و ابانهاخی استقرار ی نحوه بافت، پراکندگی و فشردگی بندی، استخوان یابی، مکان: کالن نگاه •

است. بافت در موجود ارگانیک نظم هاو . 

 عالف غیر های سیستم و تجهیزات برونگرایی، و درونگرایی سبز، سطوح گیری، جهت: خرد نگاه •

 حمصال و مواد ،...( و مصالح حرارتی ظرفیت خاک، دل در رفتن فرو ل،یخچا انبار، آب بادگیر،) خورشیدی

(.12: 13:5 فرشچی،) برد نام رنگ و بازشوها دیوارها، ها، سقف فرم بازیافت، ساختمانی،  

:اهداف و میمفاه ف،یتعار دار،یپا معماری و داریپا یطراح  

 یمعمار دار،یپا ساختمان ماری،مع در دارییپا به توان یم داریپا معماری برای واژگان گرید از

 ارهاش صفر انرژی خانه و یکیاکولوژ یطراح عت،یطب دوستدار معماری ،یطیمح معماری سبز،

د.کر  

 است "داریپا معماری" نام به یمبحث سرآغاز معماری، در داریپا توسعه و دارییپا میمفاه کاربرد

 مهم داریپا یطراح گرید ارتعب به[. ،1352پور یعمران ن،یشاه دری،یح اله، شمس ،یفتاح]

 مقدم، زاده اسیال آرش، اصل، یثقف] باشد یم دارییپا به یابیدست برای ابزار نیتر

 یبند رتبه های نامه یگواه و سبز ساختمان یجهان شورای لیتشک امروزه[. 1353ن،ینصرالد

 ،یخرم )دهد یم نشان را سبز ساختمان تیاهم کشورها، از ارییبس در طرح نیا اجرای و آن

 نهیزم یژگیو کی داریپا معماری. (1352نیالد حسام رضوی، مشکوه ال،یسه ،یمعاون محمد،

 ای قهمنط اما دیکن فکر یجهان" شعار و کند یم هیتوص را یمحل کردهاییرو است،( یبوم) ای

 دربردارنده داریپا معماری"[. 13:2" فرهاد، احمدی،] دهد یم قرار توجه رامورد ".دیینما عمل

های ارزش از ای زهیآم  مهدی، )،- ".است یواخالق یاسیس ،یاجتماع ،یطیمح ،یباشناختیز 

(،1352رایسم نژاد، پروردی  

 

:است یبررس قابل داریپا معماری در مهم اصل سه  

آنها از مجدد استفاده و افتیباز ،یعیطب منابع ییجو صرفه . .1 

 رب که یاثرات و سازی ساختمان پروسه لیتحل برای یشناس روش نوع ،یزندگ چرخه براساس یطراح.2

.گذارند یم طیمح . 
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 دن،ال ،ینیحس .)پردازد یم عتیطب جهان و انسان نیب متقابل اثرات یبررس به که محور انسان یطراح.3

(1352سپهر، دیس ،ینیحس یمرتض دهکردی، انیمحمد . 

 به متعلق هبلک کرد نگاه نآ به خاص یسبک عنوان به دینبا و ستین یآن و زودگذر سبک کی داریپا یطراح

ت.اس ادوار همه  

.دارد اشاره یاساس نکته چند بر که است معماری به نگرش ینوع دهنده نشان داریپا یطراح  

 که تاس یقیعم میمفاه واجد خود بطن در داریپا یطراح لذا.طیمح به توجه،ندهیآ به توجه ،ییگرا تیفیک

(13:3مهناز ودی،محم) است معماری و عتیطب انسان، دهنده وندیپ  

 هرادا و حفظ همه، برای یزندگ سطح ارتقاء بهبود ،یاساس ازهایین نیتام به توان یم داریپا یطراح اهداف از

.(1353مقدم زاده اسیاصل،ال یثقف)میکن اشاره سعادتمندتر و تر امن ای ندهیآ و ها ستمیاکوس بهتر  

"  ساختمان رعم طول در را یعیطب طیمح بر زگاریناسا راتیتاث نیکمتر که است یساختمان داریپا ساختمان

(13:3مهناز محمودی،) ".دارد یجهان و ای منطقه استقرار و  

داریپا اصول  

 که یدهد،اصول یم قرار داریپا یبناها زمره در را نهاآ که هستند یاتیخصوص و ها یژگیو یدارا بناها یبرخ

.شود تیرعا دیبا  

 

 اصل اول حفظ انژی

منابع جدیدکاهش استفاده از   اصل دوم 

 اصل سوم براوردن نیازهای ساکنان

 اصل چهارم هماهنگی با سایت

 اصل پنجم هماهنگی با اقلیم

 اصل ششم کل گرایی

.(1551:جنکز،چارلز)  1شماره جدول   

 موقعیت جغرافیایی دهدشت

 عرض و دقیقه 43 و درجه 53 جغرافیایی طول با کهگیلویه شهرستان مرکز عنوان به دهدشت شهر

 دشمن مناطق به شمال از. است گرفته قرار دریا سطح از متر :23 ارتفاع و دقیقه 4:و درجه 33 جغرافیایی

 دودمح خوزستان استان به غرب از باشت، و چرام به شرق از گچساران،و به جنوب از بهمئی، و زیاری،چاروسا
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 منطقه در کیلومتر 3 عرض و ومترکیل 11 طول به شرقی جنوب-غربی شمال روندی با دشت این. شود می

اب و هوای این شهرستان به طور کلی گرم و خشک است. دارد گسترش  

 

 

 عکس هوایی بافت بالدشاپور دهدشت)منبع :میراث فرهنگی(

 جنبه های مهم استفاده از اقلیم در طراحی:

 1 شرایط اسایش فیزیکی انسان اسایش روحی انسان

بنارکاهش هزینه تاسیسات،افزایش عم  2 اقتصادی شدن طرح 

یهماهنگی با ظرافتهای محیط طبیع  3 جنبه زیبا شناختی 

)نگارنده( 2جدول شماره   

 

دهدشت یبوم یمعمار بر میاقل ریتاث  

 1 باد بادهای موسمی  بادهای محلی

 .غالب 2

 مطلوب

.غالب نامطلوب:1  .بادشمال:در زمستان سبب بارش1 

 میشود..
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نگارنده)3شماره جدول ) 

 جدول میانگین رطوبت در ایستگاه سینوپتیک دهدشت به درصد

15395فاع:ارت 3341عرض جغرافیایی:  5335طول جغرافیایی:   ایستگاه سینوپتیک دهدشت 

داسفن بهمن دی آذر آبان مهر سال اردیب فروردین 

 هشت

خر

 داد

 تیر

 

میانگین  شهریور مرداد

 ساالنه

68-1361  *** 135
1 

885
9 

2252 8658 815
1 

8156 445
8 

21
53 

2354 2151 2452 4652 

62-1368  2951 315
2 

865
2 

8654 8152 425
8 

3159 235
6 

16
53 

1256 2251 2651 3858 

66-1362  2653 125
6 

135
2 

1358 8359 465
9 

4956 295
4 

16
58 

1951 2251 2352 3951 

69-1366  2152 425
4 

225
1 

8453 8251 185
3 

1254 44 16
56 

2358 2159 2658 4852 

96-1369  29 415
9 

415
1 

12 22 825
1 

11 415
4 

29 31 33 44 4456 

یانگین م

 ماهانه

2656 485
48 

165
98 

8351 8858
8 

145
3 

11582 385
46 

26
54 

2356
8 

21 2956 43 

(-5:-53-)ایستگاه هواشناسی دهدشت4جدول شماره  

 یغرب شمال:

 سرما با همراه

 در باران و

 زمستان

شمال غربی همراه با گرد و خاک -

 در تابستان

جنوب غربی همراه با مه و باران -

 3سیل اسا در زمستان همراه با آب 

مرتبه بارندگی در تابستان 4تا   

د ز ح.جنوب:گرمی و خشکی بیش ا2

 دارد.

.نور جنوب:دارای حرارت مناسب و روشنایی کافی1  

ی یکدست در تمام طول روز.نور شمال:روشنای2  

 3 نور

 جنوبی آنها بزرگتر از ضلعهای _فرم مکعبی شکل :فرمهایی که ضلع شمالی

غربی باشد._شرقی  

 8 فرم

درجه برای استفاده از تابش و باد مناسب در فصول 11چرخش ساختمان با زاویه

غربی -یفتاب به ساختمان امتداد محور شرقمختلف سال .به منظور کاستن از تابش آ

ای انتخاب میشود به طوری که بزرگترین سطح نما،رو به شمال و جنوب باشد.بر

درصد سطح دیوارهای هر اتاق از شیشه پوشیده شود.26نورگیری بهتر،باید  

 1 جهت
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دهدشت بالدشاپور یخیتار  بافت در یمیاقل داریپا اصول  

نوع رنگ 

 خارجی

بافت 

مجموع

 ه

 میزان

ه استفاد

 از تهویه

 طبیعی

 سطح

و 

 تعداد

پنجر

 ه

جهت  فرم

رقرارگی

 ی

نوع 

 بام

نوع 

 پالن

نوع 

 مصالح

 نوع اقلیم

 مکعبی کم زیاد متراکم روشن

و 

مکعب 

مستطی

 ل

شرقی 

 غربی

گنبد

 ی

هفشرد  ظرفیت و 

مقاومت 

حرارتی 

 کم

 گرم وخشک

)نگارنده(8جدول شماره  

له با گرما ت شهری متراکم براساس اقلیم منطقه و برای مقابنماسازی خانه های سنتی بالدشاپور مانند باف

 طراحی شده اند و دارای بازشو وایوان های بزگ و دیوارهای قطور هستند.یکی از مهم ترین الگوها در طرح

الن ، در پی هودگیب از زیپرهخانه های سنتی بالدشاپور خودبسندگی یعنی استفاده از مصالح بوم آور ، 

 پستوها و سردآبها را  می توان به وضوح مشاهده کرد و همچنین مردم واری را در درها رعایتدرونگرایی در 

اخص سه خانه سنتی بالدشاپور از دوره صفویه مورد بررسی قرار گرفته و ش  شده ارائه جدول در. شده است

 های پایداری معماری در این نمونه ها رعایت شده است .

الدشاپوردهدشتنماهای چند خانه سنتی بافت ب  

15395:ارتفاع 3341:ییایجغراف عرض  5335طول جغرافیایی:   ایستگاه سینوپتیک دهدشت 

ادخرد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر ساالنه  ماهانه شهریور مرداد تیر 

4194 359
5 

  مومیماکز 4398 4894 4194 4594 4194 3894 3292 2594 2492 :259 :389

394-  139
4 

295 392-  394-  392-  192-   مینیموم 14 2652 1593 :119 498 298 
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 خانه بزمیان خانه مشهدی عبداهلل خانه اویش

   

)نگارنده(1جدول شماره  

 چند نمونه از نماها در بافت مدرن مسکن مهر دهدشت 

در این دوره ساختمان سازی کشور به ویژه بناهای مسکن مهر دهدشت، دچار بی هویتی شد و طراحی 

این  ه ها و دیدگاهای باطنی مردم کشیده شد. درفضاهای مسکونی،به سوی بی توجهی به خواست

اده و زمان نماسازی از روند معنوی سنتی به هنرآفرینی های اصیل ایرانی جدا وبه طرف ساختاری س

 غربی کشیده شده است.

 

 

 

 

 

 ردیف قدیم جدید مقایسه نتیجه
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 فشردگی

در فرم 

پالن در 

اقلیم 

گرم و 

خشک 

دهدشت 

باعث 

صرفه 

جویی در 

مصرف 

ژی انر

 میشود.

 فشردگی فرم در پالن های

سنتی ،باعث به حداقل 

رساندن تبادل حرارتی 

 میشود.

در خانه های مسکن مهر 

فشردگی در فرم پالن ها 

دیده نمیشود همین امر 

ی باعث افزایش تبادل حرارت

 میشود.

. 

 

  

 

 پالن

نماهای 

امروزی 

باید 

هماهگ 

 با اقلیم

طراحی 

شوند و 

اصل 

مردم 

واری در 

نها آ

رعایت 

 شود.

نماهای خانه های سنتی 

دارای تزیینات و قوس در 

وده  ایوان برای تقسیم بار ب

ه و مطابق اقلیم طراحی شد

 اند.

نماهای امروزی ساده وبا  

 اقلیم هماهنگی ندارد. 

  

 نما
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ورودی 

ها باید 

طوری 

طراحی 

ه شوند ک

خوانا و 

تعریف 

شده 

 باشند.

 در یوار مردم تییماه

 ی بافت قدیم واه یورود

 با یوانیا تک یها یورود

 ای یکاربند یها نقش

ی.این ورودی ها بند یرسم

دعوت کننده وخوانا بوده 

 اند.

ورودی های امروزه ساده و 

تعریف کننده ورودی 

3نیستند  

 

 

 ورودی

 به دلیل

ن اقلیم ای

منطقه 

باید ا ز 

 مصالحی

با 

ظرفیت 

حرارتی 

پایین 

 استفاده

 شود.

وم مصالح ببافت سنتی از 

 اور مانند:سنگ که ظرفیت

اده حرارتی پایین دارد استف

شده و از گچ، مالت ساروج 

ه ،گل و کاهگل بهره گرفت

 اند.

در مسکن مهردهدشت از 

بلوک و اجر درکنار هم به 

 کاررفته است که ظرفیت

 حرارتی و مقاومت متفاوتی

 دارند.

. 

 

 

 مصالح
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 امب پشت

 لحاظ از

 یداریپا

 مقابل در

 ملعوا

-:یجو

 کاه

 قیعا:گل

 و یحرارت

یرطوبت  

 وعن از بافت منازل بام پشت

 هب و بوده گنبدار و یمنحن

 هساخت زهیتو و طاق واسطه

 یبند استخوان. اند شده

 طاق قسمت در منازل نیا

 یسنگ یطاقها و قوس از

و کاهگل بوده است. بوده  

 

وده بام منازل بافت مسطح ب

است.برای پوشش ان از 

ه به کار رفتتیرچه بلوک 

 است.  

 

 

 بام

تهویه 

باید به 

گونه ای 

طراحی 

شود که 

 استفاده

از انرژی 

ها را به 

حداقل 

 رساند

 بام در خوان شیخو وجود

 چرخش باعث سنتیبناها

تهویه سرداب  و در خانه هوا

میشده است.   

طراحی تهویه در مسکن 

مهر دهدشت به دلیل عدم 

نظارت کافی بعد از اتمام 

 تم گرمایش وپروژه سیس

سرمایش را در نما 

ساختمان تاسیس کرده 

انداین امر باعث به هدر 

ی رفتن انرژی زیادی و زشت

 در نما شده است.

 

 
 

 تهویه
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در این 

منطقه 

رنگ 

ا مصالح ب

توجه به 

اقلیم 

باید 

روشن 

 باشد تا

جذب 

گرمای 

کمتری 

داشته 

 باشد.

رنگ بناهای سنتی 

 هماهنگ با اقلیم منطقه و

ده است این امر روشن بو

گرمای کمتری را جذب می 

 کند.

 درخانه های مسکن مهر  

 نارنجی جیغ که جذب رنگ

ار گرمای باالیی دارند  به ک

 رفته است..

 

 
 

 رنگ

در این 

اقلیم 

باید از 

دیوار 

های 

قطور 

 استفاده

شود 

برای 

جلوگیر

ی از 

تبادل 

حرارتی 

 زیاد.

 عنوان به میحج یوارهاید  

 میقد بافت مهم عنصر

 و گرم میاقل در دهدشت

 شده محسوب  خشک

.که باعث تبادل است

.حرارتی کمی میشده است  

 

در مسکن مهر دیوار دارای 

ضخامت کم و مصرف بی 

   رویه انرژی میشده است. 
  

ضخامت 

 دیوار
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 رن مسکن مهر آورده شده است که در پایان با خانه های سنتیسه نمونه از خانه های مد :در جدول شماره 

(نگارنده):شماره جدول دهدشت مهر مسکن با بالدشاپور انیبزم خانه قیتطب و سهیمقا  

  رییگ جهینت

سال آینده به پایان خواهند رسید. استفاده از  33قرن بیست و یکم و سوخت های فسیلی تا حدود  انرژی 

ای یشی ناکارآمد با پرت حرارتی باال، به کاربردن مصالح غیراستاندارد و اجروسایل سرمایشی و گرما

به  غیرتخصصی آنها در ساختمان ها، همچنین استفاده نادرست کاربران از انرژی و ... موجب شده که ایران

ر د عنوان یکی از مصرف کننده های بزرگ انرژی در جهان لقب گیرد. این امر ضرورت اجرای ساختمان سبز

است. ایران و  سه اصل مهم معماری پایدار عبارتند از صرفه جویی در منابع، طراحی براساس چرخه زندگی  

. استفاده از ضوابط و راهکارهایی مطابق با اصول ذکر شده ما را در اجرای میباشد طراحی انسان محور

م سنتی ایران که از مفاهی معماری پایدار یاری می کند. همچنین یکی از قواعد به کار رفته در معماری

راحی می باشد که متاسفانه امروزه به فراموشی سپرده شده است. ط "طراحی اقلیمی"معماری پایدار بوده، 

ا کاهش ساختمان هایی سازگار با اقلیم و شرایط محیطی پیرامون آن، باعث ایجاد آسایش کاربران شده و ب

ری پایدار کمک کند.کردن معماهزینه های انرژی، می تواند به عملی   

 است آنها هیاول ساخت نهیهز رانیا در سبز یها ساختمان نشدن اجرا یاصل علت شده انجام قاتیتحق طبق

 مانساخت نیچن باالی بازده به توجه با که باشد یم یمعمول های ساختمان از شتریب درصد 13 حدود که

. داشت خواهد دنبال به را یینها ایه نهیهز کاهش و گشت بازخواهد سال چند یط نهیهز نیا ،ییها

 ،یشیگرما و یشیسرما لیوسا و انرژی از حیصح استفاده درخصوص افراد به آموزش با میتوان یم تیدرنها

3خانه شماره 2خانه شماره    1خانه شماره  
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 یاهآگ سطح بردن باال و سازی فرهنگ با عالوه به. میکن قیتشو انرژی مصرف در ییجو صرفه به را آنها

 رانیا در سبز های ساختمان شتریب هرچه جادیا و آنها از معقول های خواسته طرح به ان،یکارفرما و کاربران

.                       میباش دواریام  

 فهرست منابع

تم ،فصلنامه پیام ارک،سال هش.علی خیاوی،ومحمود الهرودی ))مدل سازی دینامیکی گرمایش ساختمان((1

.52-:5،بهار،24،شماره   

)نقش علم رفتاری در طراحی محیط (   یطراح در یرفتار افرینش نظریه معماری ،(13:3 )جان گ،لن 

تهران دانشگاه یطمح فر ینیع رضایعل ترجمه ،   

 ،یانسان .علوم مدرس فصلنامه ،« داریپا توسعه یمفهوم بسط (13:5ی)نجف یغالمعل و نیالدس شم ،یزاهد

18 - 43 )تهران،  

.فضا: تهران ،یمعمار ینظر یها شیگرا و ها شهیر ، (13:1 ) محمدمنصور؛ ،یفالمک -3  

 ،« یرانیا یشهرساز و یمعمار در داریپا توسعه و یداریپا مفهوم یبازشناس( 1353،)  احمد؛ پورمختار، -4

12-15 تهران، ،یآباد مجله  

 و سرد منطقه یبناها یمیاقل یطراح و داریپا توسعه رابطه (13:1 )؛یدیمف دیمج و اریشهر ،یشقاق 5

.231 - 135 تهران، ست،یز طیمح یکنولوژت و علوم فصلنامه «، خشک  

 یطیحم داریپا یطراح های استیس و ها مولفه نییتب " ن،ینصرالد مقدم، زاده اسیال آرش، اصل، یثقف -8

 ، 1353 زمستان و زییپا ، 13 و 12 شماره ، آبادی فصلنامه مجله ، "شهری و معماری -25فضاهای در

23 صفحات . 

 کاهش و داریپا توسعه جهت یعامل سبز، بام " یعل پور، یعمران ن،یهشا دری،یح اله، شمس ،یفتاح-1

55 صفحات ، 1352 اسفند-آذر ، 22 شماره ، نما دانش هینشر مجله ، "ساختمان -133در انرژی مصرف  

 و رانیا در سبز ساختمان اجرای ضرورت " ن،یالد حسام رضوی، مشکوه ال،یسه ،یمعاون محمد، ،یخرم. -:

 ، 1352 اسفند-آذر ، 22 شماره ، نما دانش هینشر مجله ، "امروزی معمول های اختمانس با آن سهیمقا

33-44صفحات - 

 صفحات شماره ، آبادی فصلنامه مجله ،. ، 13:2 زمستان و زییپا ،  "داریپا معماری " فرهاد، احمدی،-5 .

54 – 311  
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 هینشر مجله ، "رانیا یمسکون عماریم در آن میمفاه و داریپا توسعه " را،یسم نژاد، پروردی مهدی، ،-13

:1-32صفحات ، 1352 اسفند-آذر ، 22 شماره نما دانش  

 قاتیتحق فصلنلمه ران،یا یانسان میاقل ستیز نقشه ی،بررس(1313)بهلول، ،یخانیعل و محمدرضا ،یانیکاو

:2شماره ،ییایجغراف  

 هیرنش مجله ، "معماری در اریدیپا " سپهر، دیس ،ینیحس یمرتض دهکردی، انیمحمد الدن، ،ینیحس. -11

:5-83 صفحات ، 1352 اسفند-آذر ، 22 شماره -، نما دانش  

 اسفند و بهمن ، 15 شماره ، ساختمان و راه ماهنامه مجله ، "داریپا یطراح یمبان " مهناز، محمودی،.12 .

53-53صفحات ، 13:3  

 یطیمح داریپا یطراح های استیس و ها مولفه نییتب " ن،ینصرالد مقدم، زاده اسیال آرش، اصل، یثقف.13 .

 ، 1353 زمستان و زییپا ، 13 و 12 شماره ، آبادی فصلنامه مجله ، "شهری و معماری فضاهای در

25-23صفحات  

 اسفند و بهمن ، 15 شماره ، ساختمان و راه ماهنامه مجله ، "داریپا یطراح یمبان " مهناز، محمودی،.15

53-53صفحات ، 13:3  

وهواشناسی دهدشت .اداره اب 18  
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