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 دهیچک

 معماری پایدار به رسیدن راه در بومی معماری از استفاده نیز و ایران خشك و گرم مناطق اقلیم با منطبق معماری معرفی مقاله این اصلی هدف

 این . است بوده توجه مورد طراحی، در پارامترویژه یك عنوان به اقلیم عامل ایران، شهرهای سنتی شهرسازی و معماری در دیرباز از باشد می

 به .دهد قرار بررسی وردم ییگرا بوم رویكرد براساس فرهنگی بستر دریك را معماری فضای طراحی چگونگی بتواند تا است آن درپی مقاله

 حفظ درجهت و طبیعت با هماهنگ یتكنولوژ و نعتیص پیشیرفت و عهتوس ازمواهب مندی بهره با همگام باید كه میدهیم نشان منظور همین

 درازمدت در اقتصادی و داری فرهنگیپای امینت رایب تزیس محییط با ازگاریس سبب به بومی معماری كه چرا نماییم خودعمل زیست محیط

 پرداخته یزد شهر در خشك و گرم یدار مناطقپا و ومیب اریمعم بر یماقل گذاری تاثیر به ای كتابخانه روش با گردیده سعی مقاله این در . است

 ناشی كالبدی های آسیب رغم علی آن، تاریخی بافت كه دنیاست پایدار شهرهای نمونه از كشور، خشك و گرم در اقلیم واقع یزد شهر . گردد

 روند در وجود این است با نموده حفظ را خود سرزندگی و كارآمدی اقلیم، با متناسب معماری و شهرسازی دلیل غنای به مدرنیسم، تفكر از

 دستاورد .است شده سپرده فراموشی به اقلیم، با متناسب طراحی جمله از پایداری اصول رعایت شهر، جدید های توسعه ریزی برنامه و طراحی

 .باشد می طراحی، راهكارهای ارائه و مذكور معیارهای با متناسب یزد شهر ارزیابی محور، اقلیم طراحی معیارهای معرفی پژوهش

 

 خشك و گرم مناطق دار،یپا یمعمار ،یبوم یمعمار م،یاقل :یدیکل کلمات
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 مقدمه -1

 كه اند یافته توسعه های مكان در بشری های تمدن اصوا  

 كل طور به اقلیم.اند داشته زندگی برای مناسب اقلیمی

 در و مكان یك هوایی و وضعیت آب متوسط :از عبارتست

 تكامل و زندگی های بخش تمامی بر اقلیم .سال یك طول

مختلف  های جنبه در گیری تصمیم زمان در و بوده، نافذ بشر

 انسان 1390) ، مفیدی (.گذارد می سزایی به تاثیر زندگی

 ایجاد منظور به نماید می سعی تاریخ طول در همواره

 خود پیرامون با محیط را آن سكونت، برای امن سرپناهی

 زندگی ادامه برای مناسبی شرایط بتواند تا سازد هماهنگ

 اقلیمی جغرافیایی، شرایط حقیقت در و كند ایجاد خویش

 .دارد مستقیمی دخالت زیست، فضای این شكل گیری در نیز

 منتقل محلی و بومی سنت یك عنوان به اغلب بومی معماری
 شده منتقل فنون و خطا و آزمون براساس بیشتر و شود می
 و هندسه علم براساس تا دیگر است نسل به نسلی از

 كنونی نیازهای باید توسعه رحیمی، رئوف(. دقیق محاسبات

 تامین در های آتی نسل توان فداكردن را،بدون جوامع همه
 زیست،تامین محیط به رساندن آسیب بدون خود،و نیازهای

 1388) است ماندنی و پایدار توسعه ای توسعه چنین.كند

 از بخشی عنوان به معماری نوع این كه است قرن نیم حدود
 ، محلی های گرایش به دادن رونق با هدف نظری مباحث
 .است مطرح پایدار معماری و بومی و فرهنگی های ارزش

 ایران حكایت مختلف مناطق بومی معماری به گذرا نگاهی
 های پهنه اقلیمی خصوص به محیطی خصوصیات شناخت از

 استفاده برای ما نیاكان هوشمندانه اندیشی چاره ایران متنوع
 مشكالت با مقابله و مواهب طبیعی از بیشتر هرچه

 ، پایدار معماری .دارد آن محیطی اقلیمی وناهنجاریهای

 - براساس را ساخت و طراحی كه است معماری از ای گونه
 محلی و بومی مصالح از استفاده با و محیطی مالحظات

 كه است صورت این به توسعه این هدف نماید می تعریف
 آسیب كمترین كه ای باشد گونه به زیست محیط از استفاده

 های نسل ، حاضر نسل برخورداری بر عالوه تا آید وارد آن به
 در .كنند استفاده ناپذیر تجدید منابع از بتوانند نیز آتی

 در "زیست محیط و توسعه"المللی بین كنفرانس
 برای را ای اعالمیه كشور 2991،251 سال در ریودوژانیرو

 اكنون كه كردند امضا پایدار توسعهدستیابی به  اصول تعیین
 نشست این تعهدات انجام برای الزم اجرایی های سیاست

 .است شده تهیه

 

 اقلیم -2

 میاقل فیتعر -1-2

 انحراف و انحنا خمیدگی؛ معنی به اقلیم دهخدا نامه لغت در

 نسبت زمین از ای ناحیه انحراف و تمایل معنی به اصطالحا و

 اقلیم نیز عمید فرهنب در است، شده داده توضیح به آفتاب

 قطعه و ناحیه كشور، مملكت، معنی به یونانی ایست كلمه

 احوال و اوضاع سایر و هوا و آب لحاظ از عالم كه از است ای

 پیشینیان باشد، شده جدا دیگر قطعه و منطقه از طبیعی

 هر و نموده تقسیم قسمت به هفت را عالم های خشكی كلیه

 همان فارسی زبان در شهر كلمه .اند نامیده اقلیم را قسمت

 هفت و شهر مانند هفت اصطالحاتی و رساند می را اقلیم

 می یونانیها اقلیمی بندی طبقه از متاثر ما ادبیات در اقلیم

 . باشد

 

 داریپا و بومی یمعمار -2-2

 در ویژ به پایدار ی توسعه ی مقوله اخیر های سال طی

 خرد سطح دو در و است گرفته قرار موردتوجه بسیار شهرها

 عنوان به بومی معماری پدیده. است شده مطرح كالن و

 و اندیشه خلوص عرفان،در و شناسی زیبایی در ای مقوله

 بدین. باشد می با اهمیت بسیار موضوعی ، طبیعت به احترام

 اقلیمی، فرهنگی، خصوصیات از وسیعی حوزه بوم منظور،

 با .بر میگیرد در را انسانی جامعه یك ... و فنی ادبی، هنری،
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 وضوح به میتوان شد ذكر بوم وامه از كه معنایی به توجه

 سرشت و طبیعت ،فرهنگ وامه دو با را بوم مستقیم رابطه

 و بوم زیست نگهداری موضوع .نمود مشاهده )فطرت(

 همزمان مراقبت پیرامون، محیط با هماهنگی برای راههایی

 را پایدار معماری از جدیدی مفهوم و بهسازی، نوسازی در

 علی پایداری .است كرده مطرح تاكنون 1970 سالهای در

 زمین حفظ مسئله و است كه فراگیر اش مبنایی شعائر رغم

 واقع كارهای راه به دستیابی برای دهد، می قرار هدف را

 در كه گوناگونی حمایت از و سو یك از اجرا قابل و بینانه

 محلی رویكردهای دیگر، سوی از است موجود طبیعت نفس

 اما كنید، فكر جهانی " شعار واقع در و كند می توصیه را

 (  دهد می قرار توجه مورد را " نمایید عمل ای منطقه

 وجود پایدار ی توسعه از زیادی تعاریف1384 )احمدی(

 می روشن بیشتر را واژه این ماهیت زیر تعریف دو اما دارد

 در ضمن در زندگی كیفیت ارتقای 2 (willis,2006) سازد

 به گویی پاسخ زیست محیط تحمل ظرفیت گرفتن نظر

 های نسل امكانات و توانایی آنكه بدون حاضر نسل نیازهای

 د.شو محدود نیازهایشان تأمین برای آینده

 كه هستند زیست محیط با پایدار هایی ساختمان بنابراین
 طراحی در ارزش با مفاهیم و معمارانه های ایده از ها آن در

 مناسبی هماهنگی صورت این در . باشد استفاده شده نیز
 وجود به آن پیرامون طبیعی محیط و ها طرح این بین نیز
 فراوان بهره نیز محیط و اكولومیكی بومی شرایط از و آید می

 طراحی در گر مداخله عوامل كیفیت هرچه . شود می گرفته
 و محیطی شرایط به عملكرد، توجه تفكر، و ایده از اعم

 استفاده، مورد مصالح كیفیت بومی، فرهنب و سنت زیستی،
 بااتر از كیفیتی ساختمان شود، بیشتر ساخت فناوری

 ،فرهنگ و معماری مجله ماله، صابرنژاد(بود خواهد برخوردار

 در وری بهره شهری پایدار ی توسعه ( 23 -13 شماره
 ساختمان از مجدد ی استفاده به تشویق و زمین از استفاده
 زیست قابل آتی های قرن در شهرهایی درواقع .هاست

 و فروتنی،عطوفت مدیون را خود پایداری كه بود خواهند
 . هستند قناعت مفهوم قبول

 Donella 2833 بحرینی، ، از نقل به 193

Meadows.1994) ) 

 

 داریپا یشهر ی توسعه یراهبردها -3-2

 محلی مقیاس در مناسب ای توسعه به نیل مهم عامل دو
 مقوله دیگری و محلی حكومت اهمیت و نقش به توجه یكی
 .است تصمیمات و اجرای اتخاذ در شهروندان مشاركت ی

 عهده محلی حكومت دارد اعتقاد ویلیس ارتباط این در
 در اجتماع های ارزش مورد در گیری تصمیم و دارانتخاب

 از را شهرها پایداری مستقیما كه است اتخاذ تصمیماتی
 قرار تأثیر تحت محیطی زیست و اجتماعی،اقتصادی لحاظ
 (willis,2006). دهد می

 

 و گرم مناطق در بومی یمعمار یهایژگیو -4-2

 : خشك

 چهار مشاركت و زیست،برابری محیط به آینده،توجه به نگاه

 به نگاهی. باشد می آلكین دیدگاه از پایدار توسعه ویژگی

 شكل كه است مشهود نكته این ایران شهرهای تاریخی بافت

به  بومی معماری و اقلیم با شهری سیمای و بافت گیری

 شناخت ست ا خورده پیوند منسجم و هماهنب صورتی

 و اقلیم دوعامل فهم و درك بدون نیز طبیعی های پدیده

 پدیده آن مظروف و ظرف كننده كه مشخص بربناها آن تاثیر

 هماره كهن سرزمین این بومی دانش و بومی الگوی. هستند

 ایرانی كشاورزان پایدار و فناوری دانش . است بوده سربلند

 روش از باران آب گردآوری برای بندان آب و قنات ساخت در

 مستلزم آینده به نگاه .است جهان همه به شده توصیه های

 های سیستم شامل و محیطی حداقل سرمایه نگهداری

 حفظ بر همچنین.است زیست محیط كننده حمایت اصلی

 .تاكید دارد ها جنگل همچون تجدید قابل سنتی منافع
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 ها سازه راهها، سازنده ایرانی معماران پایدار فناوری و دانش

 ترین جویانه صرفه با فرهنب، و اقلیم با سازگار شهرهای و

 و بادگیرها و انبارها آب سازنده سرمایش، و شیوه گرمایش

 در طبیعی گاز سوخت با هایی گرمابه نخستین سازنده نیز

 لرزه زمین برابر در پایدار های سازه و نخستین پیش سده 5

 تولید و طبیعت با سازگار بسیار زمردین های باغ شهر و

 نمونه كه رود می بشمار كارنامه پرارزشی . . . و كشاورزی

 هجوم متاسفانه .هستند جهان همه به توصیه قابل های

 نابودی را به بومی پایدار های فناوری نابومی، الگوهای

 می چگونه منار آن كه داند می كسی كمتر اینك .كشانید

 آن ها، قنات آن ها، گرمابه آن یا ریزد، نمی فرو و جنبد

 دانش آن .شدند می ساخته چگونه راهها و شهرها گنبدها و

 و كجا حقیقت به دستیابی خوان هفت در پخته مرف بومی

 كجا؟ اخیر دهه 3 ناپایدار های در طرح متبلور خام خرد

 در "سااران فن نخوت" با لیوتار قول به كه خامی خرد

 گذاشته جای به سیمای سرزمین بر ناسازگار اثری و آمیخته

 كه است معتقد الكین (1931)خشنود بختیاری است

 هستند موفق صورتی در به توسعه،تنها مربوط های تصمیم

 اجرای عملی فرآیندهای و ها گیری تصمیم در كه

 شود گرفته نظر در مردم تصمیمات،نقش

 كشور در اخیرا   كه است مباحثی از یكی نیز پایدار معماری

به  گذرا نگاهی . است گرفته قرار توجه مورد و شده مطرح ما

 شناخت از حكایت ایران، مختلف مناطق بومی تكنولومیهای

 متنوع پهنههای اقلیمی خصوص به محیطی، خصوصیات

 استفاده برای ما نیاكان هوشمندانه ایران، چارهاندیشی

 و مشكالت با مقابله و طبیعی مواهب از بیشتر هرچه

 1392 )جعفری( دارد ( محیطی آن ی اقلیمی ناهنجاریهای

. 
 

 مناطق در داریپا یمعمار نوع بر میاقل ریتاث -5-2

 : خشك و گرم

 كه هستند طبیعی و ساخت انسان سیستم دو اقلیم و شهر
 با كه آنجا اقلیم،تا.دارند دیگر یك بر تنگاتنگی گذاری تاثیر

 عواملی می كند،نتیجه برقرار رابطه انسان آسایش
 میزان و باد هوا،وزش رطوبت و آفتاب،دما تابش:چون

 ویژه مناسب جغرافیایی،شرایط مكان هر اقلیم.است بارندگی

 زمینه در نیز را هایی حال،محدودیت در عین كه دارد ای
 مختلف فضاهای طراحی در.دارد همراه به شهری طراحی

 بر و غیره،عالوه سبز،معابر ها،فضاهای ساختمان نظیر:شهر

 زیبا و عملكردی،بصری های كیفیت به توجه
 طراحی ضوابط رعایت و شهر اقلیم نوع به شناختی،عنایت

 مساله،مشكالت این به بی توجهی و است؛ ضروری اقلیمی
 .آورد می وجود به را خاصی

 دو از بیش دیگر عبارت به یا ایران سرزمین از اعظم قسمت

 تشكیل را ایران مركزی فالت را كشور خاك وسعت از سوم

 قسمت متنوع، های اقلیم داشتن علیرغم ایران . می دهد

 اقلیم، این .است خشك و گرم اقلیم دارای آن داخلی وسیع

 كه میكند تحمیل زندگی به را و هوایی آب سخت شرایط

 در .است الزامی آن ساكنان برای آسایش كردن فراهم به نیاز

 معماری به میتوان اقلیم این نوع معماری مطالعه و بررسی

 كه كرد اشاره ایران مركزی فالت شهرهای از بسیاری مسكن

 . است اقلیم نوع با این هماهنب و گرا درون معماری دارای

 كه كاشان و یزد شهر دو ، معماری بررسی به بخش این در

 پرداخت خواهیم هستند ایران كویری شهرهای از

 

  ساختمان بر آن تاثیر نحوه و اقلیمی عوامل -6-2

 نتیجه كند می قرار بر رابطه انسان آسایش با كه آنجا تا اقلیم

 باد وزش هوا رطوبت هوا دمای - آفتاب همچونتابش عواملی

 - - و

 . است بارندگی میزان
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  خشك و گرم منطقه یمعمار یهایژگیو -7-2

 ای گونه به باید ساختمان)كرمان و یزد( گرم بسیار اقالیم در

ویژه  به ، نكند جذب خود به را خارج حرارت كه شود طراحی

 در . شود می تولید آفتاب مستقیم اشعه توسط كه حرارتی

 استفاده گنبدی بامهای از كنیم سعی بایستی نواحی این

 انرمی تمام شود می باعث بام قوس و اوا  انحناء زیرا كنیم

 قرار سایه در آن از بخشی همواره و نشود جذب خورشیدی

 كف به نسبت سقف ارتفاع نوع بامها این توسط ثانیا   ، گیرد

 . شود می گرم دیرتر داخل فضای لذا و گردد می زیاد بنا

 حرارت تواند می بهترنیز  آن بودن جداره دو یا و بام ضخامت

 بامها گونه این جنس ، كند حفظ تفریط و افراط رااز داخلی

 از ناشی زیرا حرارت باشد ) كاهگل ( گلین مواد از است بهتر

 وكمتر شود می متراكم آنها سطح در خورشید شدید تابش

یا  و دوایه یا ضخیم دیوارهای از استفاده . كند می نفوذ

 اینگونه دمای كنترل موارد دیگر از حرارت عایق دیوارهای

 برای سرپوشیده وسیع وایوانهای بانها سایه احداث . بناهاست

 بنا های پنجره و ها دریچه. شود می توصیه سایه نیز ایجاد

 اامكان حتی و داشت نگه دور آفتاب مستقیم تابش از باید را

 و در عالوه به . نمود تعبیه شمالی ساختمان درجبهه را آنها

 در آفتاب حداقل از كه شوند نصب ای گونه به باید ها پنجره

 در ارتفاع شود استفاده در زمستان آفتاب حداكثر و تابستان

 استفاده بعالوه . است مهم نیز بانها سایه كشیدگی و پنجره و

 تهویه و یزد ،گناباد سنتی بادگیرهای همانند بادگیرها از

 ) كوران ایجاد برای ها پنجره و درها نمودن قرینه ( عرضی

گرم  مناطق در حرارت كنترل برای ازم تمهیدات ازدیگر

 .است

 قبیل از مصالحی با مناطق اینگونه ساختمانهای كلی بطور

 . اند شده بنا دارند زیادی حرارتی ظرفیت گل و خشت

 با تا شده كوشش است زیاد بسیار گرما كه شدت مناطقی

 تأخیر زمان زیرزمین یا ها تپه دل در ها خانه دادن قرار

 گرمایی شرایط از شكل بدین و رسانده نهایت بی به را حرارت

 .نمایند گیری بهره زمین عمق متعادل

 در ایران قدیمی و اصیل ساختمانی ماده توان می را گل

 و خاك بودن دسترس در . دانست خشك و گرم مناطق

 سرما برابر در آن بودن عایق و ماده این پذیری شكل و ارزانی

 از برداری بهره به را مناطق این روستائیان دیرباز از گرما و

 در. است نموده هدایت كاهگل و خشت ، چینه شكل به گل

 مطلوبتر سكونت برای ساختمانهایی خشك و گرم مناطق

 باشند شده ساخته سنگین سقفهای و دیوارها از كه است

 تابش حرارت كند دفع و جذب باعث سقفها و دیوارها این

 . شد خواهد آفتاب

 مطلوبتر سكونت برای ساختمانهایی خشك و گرم مناطق در

 این باشند شده ساخته سنگین سقفهای و دیوارها از كه است

 آفتاب تابش حرارت كند دفع و جذب باعث سقفها و دیوارها

 . شد خواهد

 

 و گرم منطقه در معماری ویژه عناصر -1-7-2

  هوایی و آب عوامل برابر در آنها عملکرد و خشك

  ایوان -1-1-7-2

 تشكیل را بازی نیمه فضای نشین تابستان قسمت در ایوان

 مقابل دیوار از آفتاب همینكه تابستان عصرهای كه دهد می

 را ایوان كف . است گرفته می قرار استفاده مورد رفته می باا

 حیاط كف از بلندتر پله چند موارد بعضی در و پله سه یا دو

 است شده می مسلط حیاط به ایوان بطوریكه ، اند گرفته می

 زیر كه را سردابی های هواكش ارتفاع اختالف این در .

 نموده می بینی پیش ، گرفته می قرار نشین تابستان قسمت

 می بینی پیش وسط دری پنج و ایوان زیر معموا سرداب . اند

 مطلوب قسمت این تابستان گرم بعدازظهرهای در و شده
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 زیر در ایوان جهت . است بوده استراحت برای محل ترین

  است قبله به پشت معموا

 

 بادگیر  -2-1-7-2

 خانهها بام بر تهویه برای كه هستند برجهایی بادگیرها

 دهانه و انبارها آب باای همچنین را بادگیر .میشود ساخته

 بادگیر، از خنك هوای خانهها در .میسازند تهویه برای معدنها

 طبقه اتاقهای به میرود، شمار به مطبوع تهویه ابتدایی نوع كه

 و عناصر از بادگیر .میشود فرستاده زیرزمینها __یا همكف

 از بسیاری در امروزه ولی هستند ایرانی معماری سمبلهای

 میشوند استفاده خاورمیانه كشورهای

 

 ساینتیفیك نشریه .بادگیر كاركرد چگونگی : 1 شماره شكل

 ۱731 آمریكن

 معلوم دقیقا   است ایرانی تمدن سمبلهای و مظاهر از بادگیر

 .است شده ساخته ایران شهر كدام در بادگیر اولین نیست

 متداول ایران در قدیم بسیار سالهای از بادگیر از استفاده

 و مركزی شهرهای در مختلف اشكال با بادگیرها .است بوده

 و ارتفاع حسب بر كدام هر كه شده ساخته ایران جنوب

 اختراع از قبل تا .شدهاند اجرا و طراحی مطلوب باد جهت

 در ریبادگ از مختلف، شهرهای در آن گسترش و برقی كولر

 شده می استفاده خدماتی و مذهبی مسكونی، مختلف ابنیه

 اقلیم در را بادگیرها این باقیمانده میتوان هم هنوز و است

 بندر عباس، بندر مانند شهرهایی در جنوب مرطوب و گرم

 مانند مركزی نواحی خشك گرم اقلیم و بوشهر قشم، لنگه،

 حتی و اصفهان سمنان، كاشان، طبس، یزد، نایین، كرمان،

 .نمود مشاهده تهران شهر جنوب نواحی

 

  ریطرزکاربادگ -3-1-7-2

 و گرفته را مطلوب باد كه است صورت بدین بادگیر عملكرد

 سرداب یا و انبار آب ساختمان، اصلی اتاقهای داخل به را آن

 در بادگیر از استفاده خشك و گرم مناطق در.میكند هدایت

 ، باد وزش جهت به توجه با ها كاخ و انبارها آب ، ها خانه

 می هوا گرمای از و كرده می هدایت درون به را خنك هوای

 (1390 ،ناظری(..است كاسته

 

 مرکزی حیاط و درونگرایی -4-1-7-2

 ها خانه مركزی كانون : خشك و گرم اقلیم در مركزی حیاط

 به محیطی رویكرد با اجتماعی فضایی و شود می محسوب

 مركزی حیاط مختلف؛ ابعاد با های زمین در.آید می شمار

 كشیده و باریك فرمی دارای كه شود می طراحی ای گونه به

 فضا این برای را ازم سایه تابستان روزهای طول در تا باشد

 ای اندازه به بایستی نیز آن عرض حال عین در : آورد فراهم

 دریافت به قادر سرد های زمستان در كه شده می طراحی

 امنیت طرف یك از مركزی حیاط.باشد خورشید تشعشعات

 ساكنین برای را آسایش دیگر طرف از و خصوصی حریم و

 باغچه گودال مركزی حیاط در معموا   .است كرده می تامین

 یا حوض طور همین و درختان و گلها انواع با هایی
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 با زیبایی بر عالوه كه دارد وجود نیز عمقی كم استخرهای

 فضای آسایش شرایط به نسبی رطوبت افزایش و اندازی سایه

 سرمایش سیستم اصلی عناصر از خود و كرده كمك حیاط

 .آیند می شمار به ها خانه نوع این در طبیعی

 (1383 سفالئی،)

 

 خشك و گرم اقلیم در مركزی حیاط پالن2 شماره شكل

 

  گنبدی های بام -5-1-7-2

 بحرانی عامل هوا گرمای كه كرمان و یزد مانند مناطقی در

 شكل طاقی یا گنبدی بام فرم از استفاده شود می محسوب

 نخستین. است مناسب ویژه خصوصیات بودن دارا دلیل به

 شكل بودن دارا علت به كه اینست گنبدی های بام خصلت

 آورده فراهم را خود جدارة وری بر باد لغزیدن امكان منحنی

 یا و گرم نامطلوب بادهای وزش مقابل در جدی مانعی و

 . باشند نمی غبار و گرد طوفانهای

 دارند كه ای برجستگی علت به ، گنبدی های بام اینكه دوم

 در امر این و داشته قرار هوا جریان وزش معرض در همواره ،

 گیرد می آفتاب شدید تابش اثر در بام كه گرمائی كردن كم

 طاق یك گسترده ، هندسی نظر از اینكه سوم . است مؤثر

 است، اش قاعده سطح برابر سه تقریبا  شكل ای نیمكره

 كم مدور بدنه روی بر تند آفتاب پرتوافكنی شدت بنابراین

 حرارت درجه مدور یا گنبدی سقف پائین قسمت و شود می

 . كند می پیدا كمتری

 گرمائی تشعشع نمودن خارج برای مدور شكل اینكه چهارم

 در شدن خنك عمل نمودن آماده و شب هنگام رونده بیرون

 كه را گرمایی یعنی ، است دیگر اشكال از تر مناسب شب

 آخر و . راند می بیرون بهتر ، دهد می پس ساختمان بدنه

 همانند گنبد ایه دو بین فضای پوسته دو گنبدهای در اینكه

 داخلی پوسته كه شود می باعث و كرده عمل حرارتی عایق

 (1384 حجازی،(. باشد سرد خارجی پوسته به نسبت (

 

 خشك و گرم اقلیم در گنبد و قوسی طاق  :3شماره شكل

 پوسته دو گنبدی با یزد جامع مسجد در

 

  ساباط -6-7-1-2

 آن دوم بخش و آسایش معنای به » باط « ساختمان، نمودار

 .است كهن ریشهای دارای فارسی زبان در ساباط » سا «

 معماری، نوع این كه است عمارت و آبادی آن اول بخش

 با تا است كویری و گرمسیر هوای و آب مناطق خاص

 را آنها رهگذران، برای خنك مسیری ایجاد و سایه انداختن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 محافظت معابر این در گرما و خورشید نور تابش شدت از

 انسان كه است این ساباط اجرای و طراحی از هدف . كند

 خورشید تابش از خود، سایه زیر در دمی را كویر گرمازدهی

 كه است گونهای به ساباطها استقرار نحوه .نگهدارد امان در

 در مناسب توالی یك در خود حركت مسیر در پیاده انسان

 قرار سایه فضای

 دمیگیر

 ، كرمان و یزد شهر دو در گرم اقلیم در ساباط گیری شكل

 به توجه آنها از یكی كه است بیشماری های مولفه از متاثر

 روزگاران در ایرانی معماران.باشد می آن اقلیمی زیست تاثیر

 شرایط ایجاد در سعی ، منطقه اقلیم گرفتن نظر در با گذشته

 داخلی مكانهای در چه و شهری فضای در چه ، مطلوب

 سعی مقیاسها كلیه در اقلیم با همساز معماری لذا .اند داشته

 را او فعالیتهای و انسان با مرتبط های جنبه به جوابگویی بر

 نه ، خشك و گرم مناطق شهری فضای در ساباط.اند داشته

 و هوشیارانه حركتی بلكه ، است نمادین عنصری فقط

 مهمترین از یكی عنوان به آن نیارشی نقش و ، است هدفمند

 .است شهری گذرهای در آن حضور و گیری شكل در عوامل

 جنبه بر عالوه كه دارد وجود تناسباتی ساباط، طراحی در

 باد وزش جهت جانبی، نیروهای از ، آن شناسانه زیبایی های

 در تعمق با و ، نماید می تبعیت نیز خورشید تابش زوایای و

 و معماری طراحی در آن بستن بكار با و پنهان زوایای این

 بهره شهری فضای در ساباطئ حضور از توان می ، شهری

 .شد مند

 معابر و گذرها و متراكم ، خشك و گرم اقلیم در شهری بافت

 این كم عرض .باشد می خم و پرپیچ و نامنظم و باریك آن

 بصری وحدت و انسجام دارای و انسانی مقیاس تابع گذرها

 بلند های جداره ..باشد می مصالح نوع و رنب و شكل لحاظ از

 از را شهر گذرهای و نموده سایه ایجاد به كمك معابر این

 ..دارد می نگاه امان در خورشید نور مستقیم تابش

 ایجاد از فراتر تواند می خشك و گرم اقلیم در ساباط نقش اما

 نكات ساباط طراحی در دقیقتر نگرشی با .باشد باد و سایه

 همسازی در طراح تالش نشانگر كه شود می دیده دیگری

 .است بوده اقلیم با خود زیست محیط بیشتر

 

 

 زدی -3

 خام خشت شهر نیاول مربع لومتریك 7392 وسعت با زدی

 لیدل به شهرستان نیا .است جهان یخیتار شهر نیدوم و

 و یرفاه ،یشغل یها جاذبه وجود

 به استان نیا شهرستان نیتر تیپرجمع ،یادار تمركز

 هزار پنجاه و چهارصد حدود یتیجمع با و رود یم شمار

 استان نیا تیجمع كل از یمین با یتقر نفر،

 .دهد یم لیتشك را
 

 زدی در یطراح اصول -1-3

 یریگ جهت -1-1-3

 جنوب غربی شمال راستای در ها بلوك بیشتر كشیدگی
 برآن عمود راستای و شرقی

 امتداد در ها بلوك دهنده تشكیل قطعات غالب كشیدگی
 دیگر غالب باشد،بخش غربی جنوب شرقی شمال راستای
 راستا این بر عمود
 بادهای به نسبت درجه 15 زاویه دارای ها خیابان
 )غربی شمال و غرب(غالب

 روستایی و شهری های مجموعه :متراکم بافت -2-1-3
 به تابشی گرمای نفوذ از كه است متراكم و فشرده یزد در

 عالوه ها بام پناه بلند جان.كند می جلوگیری مجموعه داخل

 مناسبی مانع و دارد می محفوظ انظار از را ها خانه اینكه بر
 می سایه ها كوچه و ها بام روی نامطلوب باد مقابل در است

 بسته این.میكنند تر گود را ها حیاط ها و كوچه اندازدو

 خارج گرمای با را مجموعه تماس بودن سایه پر و بودن،گود
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 تا سطوح است فشرده پالن فرم یزد اقلیم در .میكند كم

 .باشد خورشید مقابل در كمتری

 گذر چند یزد در :دهیسرپوش و كیارگان معابر -3-1-3
 كند،به می قرار بر محله چند میان فضایی ارتباط كه اصلی

 اصلی گذر.مانند .شود می منتهی شهر در بازار مجموعه

 .یوزداران
 :باال یحرارت تیظرف با مصالح از استفاده -4-1-3

 آن روشن رنگ دلیل به آن مشتقات و گل،كاهگل از استفاده
 .گرداند می باز را تابشی گرمای كه

 یمرکز اطیح و ییدرونگرا -5-1-3

 قرارگیری و مركزی حیاط پیرامون اصلی فضاهای ساماندهی
 تهویه حالت این در حیاط از باالتر سطحی در اصلی فضاهای

 بینی پیش و .شود می تامین حیاط راحتی از به زمین زیر

 .خوابیدن برای باز و خارجی فضای

 و جغرافیایی موقعیت اساس بر اصلی فضاهای توزیع
 جبهه در نشین زمستان بخش قرارگرفتن شامل كه:اقلیمی

 تابستان بخش و روز در طول آفتاب از استفاده جهت شمالی
 .تابستان آفتاب از ماندن امان در جهت جنوبی جبهه در

 برخی در و باغچه گودال صورت به معموال ها حیاط فرم
 اطراف زمین زیر های اتاق گرفتن قرار.است مسطح موارد

 می زمین زیر در خنكی فضاهای ایجاد باعث باغچه گودال
 .گرفت بهره صحیح شیوه به هوا جریان از كه شود

 

 اهیگ و آب از هنرمندانه استفاده -6-1-3

 استفاده - باز فضای و مسكن ثابت اجزا از باغچه و آب حوض
 كه غرب جنوب و شرق شمال جهت در گیاهی پوشش از

 .دارد فراوانی بادهای

 آب یاتیح انیشر و یعیطب هیتهو -7-1-3

 داشتن جریان برای محالت میان در باز فضای از ه استفاد -
 .شب در هوا

 با ها شریان و ها ایوان مثل باز نیمه فضاهای از استفاده -
 .ساباط پوشش

 فیلتر و حایل فضاهای عنوان به جنوبی های تراس طراحی -
 .عمل

 

 صاحبان سكونتگاه شهر محالت :ییگرا محله -8-1-3

 اجتماعی طبقات و دینی خاص،اقلیتهای مشاغل و حرف
 آن در كه است بوده محله مركز دارای محله هر.است بوده

 یا حسینیه،بازارچه یا مسجد،میدانچه مانند متفاوتی عناصر
 .است داده می جای خود در را انبار آب

 به كه :میدان،تکیه،حسینیه جامع مسجد -9-1-3

 معموال فضایی نظر از و شهر مذهبی ركن مهمترین صورت
 مانند اند داشته قرار شهر مركز عناصر سایر با ارتباط در

 فهرج جامع مسجد

 یا و خطی صورت به یا بازار كالبدی نظر از :بازار

 مساجد با فضایی در متعدد های راسته از گسترده،مركب
 مشاغل فضایی های بندی تقسیم.است داشته قرار جامع

 می صورت جامع مسجد با رابطه در ها راسته در مختلف
 آن در كه هایی فعالیت اساس بر بازار از فضایی و گرفته
 .است شده می نامیده گرفته می صورت

 

 میاقل در داریپا یشهر یطراح معضالت -4

 خشك و گرم

 قدیمی بافت و بناها در موجود بومی ارزشهای به توجه عدم
 شهر

 بومی غیر های طرح از برداری الگو 

 بناها بر عالوه بافت به توجه عدم 

  سبز و باز فضاهای ساخت مناسب مقیاس رعایت عدم

 از متاثر منظر معماری های جلوه و بصری های ناهنجاری
 - و محیط با ناهماهنگ حضور

 پوشش شدید كاهش و مصنوع محیط جانبه همه توسعه
  سبز فضای سطوح و گیاهی های

 بوم زیست محیطی  و محافظ های الیه به آسیب و تخریب
  ها

  همجوار های ساختمان ارتفاع ناهمگونی
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  گذرها عرض با ها ساختمان ارتفاع تناسب عدم

 ساخت در متضاد خصوصیات با گوناگون  مصالح كارگیری به
 )نماها(خارجی دیوارهای

  گوناگون های اقلیم در شهرسازی قوانین تشابه
 در اقلیم به توجه با و مناسب گیاهی پوشش از استفاده عدم
  شهرها خصوصا و بناها

  تاریخی های بافت از استفاده و بهسازی به توجه عدم

  آب از صحیح استفاده عدم
 ساختمان مصارف برای ناپذیر تجدید های انرزی از استفاده

  ها
 سایر با منظم فضایی ارتباط در جامع مساجد به توجه عدم

 .شهری عمده عناصر

 

  یعملکرد و یکالبد یراهکارها -1-4

 نمای مقابل در متحرك پوششی از استفاده .1
 نفوذ شن،جلوی طوفان هنگام در كه ساختمان

 به را ساختمان های روزن طریق  از وغبار گرد
 بگیرد ابنیه داخل

 از جلوگیری جهت زمین عمق از گیری بهره .2
 در ساختمان محافظت همچنین و فرسایش
 - نوسانات

 جوی .9

 از شده استخراج منحنی های فرم از استفاده .4
 باشد تر نرم فرم هرچه.روان های ماسه طبیعت

 نتیجه در و است تر آهسته آنها روی بر حركت
 آورد می بار به كمتری تخریب و فرسایش

 ضلع در سنگین مصالح با دیوارهای از گیری بهره .1
  ابنیه جنوبی

 سایه ایجاد  برای ساختمان فرم مناسب طراحی .6
 .زمستان در مناسب گرمای دریافت و تابستان در

 

  یستیز طیمح و یشناخت ییبایز یراهکارها -2-4

 گرم برای ساختمان در)سبز بام(بام باغ از استفاده .1

 زیبا بصری جلوه ایجاد نیز و زمستان در آن كردن
 شهر بافت در دلپذیر و

 عنوان به)پاسیو یا آتریوم(سبز فضای از استفاده .2

 برای طراحی الزمه اصول به باتوجه مركزی حیاط
 تهویه ایجاد و زمستان در بنا داخل گرمای حفظ

  تابستان در مطبوع طبیعی

 گیاهان و بوته با ساختمان های جداره پوشاندن .9
  آسایش ایجاد منظور به سبز همیشه

 كردن خنك برای گیاهی پوشش از استفاده .4
  محوطه

  خورشیدی انرژی از گیری بهره .1
  حرارت اتالف كاهش .6

 موجب  كه منحنی و دار شیب فرم از گیری بهره .7
  .گردند می خورشید مستقیم تابش كاستن

 دما روزانه نوسانات از گیری بهره .۱

 آفتاب به رو كه دیوارهایی برای سایه تأمین .3
 .هستند تابستانی

 مثل سبز مختلف - های بادشكن از استفاده .11
  درختان

  زمستان در خصوصأ غالب بادهای وزش به توجه .11

 و خارجی  گیر آفتاب خارجی فضاهای بینی پیش .12
  باد برابر در شده محافطت

 زایی رطوبت از گیری بهره( هوا رطوبت افزایش .19

 نماهای آب محوطه عناصر از استفاده)گیاهان

  سایه در واقع
  باغچه و فشان آب فواره از ستفادها .14

 فضاهای به هوا حركت مسیر در نما آب بینی پیش .11

 .داخلی

 

 : یریگ جهینت -5

 ما نیاكان پیش سالها از كه است آن از حاكی مقاله این نتایج

 مناطق اقلیمی و محیطی شرایط از مناسب استفاده زمینه در
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 یزد موردی شهر دو( خشك و گرم مناطق بخصوص مختلف

 تالش نهایت ، باشد می مقاله این بحث مورد كه)كرمان و

 نظیر بناهایی در مطالعه با بطوریكه .اند نموده را خود

 می چشم به مناطق این اقلیم در كه...و ها ساباط ، بادگیرها

 می پی زمینه این در آنان مهارتهای شگفتیهای به ، خورد

 با و نموده استفاده گرانبها تجربیات این از كه برماست .بریم

 ای استفاده امروزی معماریهای سبك در آن كارگیری به

 با همچنین .باشیم داشته اقلیمی شرایط و امكانات از بهینه

 هم با تنگاتنب ای رابطه می بو معماری و اقلیم اینكه به توجه

 فزاینده رشد( محیطی زیست معضالت به توجه با و دارند

 امروزه كه)...و زمین شدن گرم ، ای گلخانه گازهای

 جامعه گریبانگیر

 متناسب بومی مصالح از استفاده شرایط این در است، بشریت

 استفاده با انرمی مصرف میزان كاهش و اقلیمی شرایط با

 به مناسب ، زیست محیط پایداری جهت سنتی های ازروش

 رسد می نظر

 : منابع

 خشك و گرم اقلیم گذشته شهرسازی و معماری نظام در پایدار توسعه اصول بررسی"، 0388 ,شعاع اهلل،مانیا،انجم داعی .1

 - ملی ایران،همایش

 پایدار توسعه و زیست ،محیط"انسان .2
  نو، پیوند و پیام ،انتشارات"خشك،تهران و گرم اقلیم در معماری شهرو ساخت"توسلی،محمود، .9
 و شهرسازی تحقیقاتی و مطالعاتی ،تهران،مركز"اقلیم با همساز معماری"سفالیی،فرزانه، نیلسن،ترجمه كاك هالگر .4

  معماری،
 تهران،گنج ،"كهن شهرهای بر تاكید با ایران خشك و گرم اقلیم در شهری پایداری اصول"خلج،مهرشاد، لشكری،الهام .1

  هنر،
 معماری بر آن تاثیر و ایران بومی معماری در وخشك گرم منطقه بناهای اقلیمی طراحی"پناه،مریم، حق سقایی،فرنوش .6

 شهری توسعه و پایدار معماری ،همایش"پایدار

 - - "بیابانی های بوم پایدار شهری طراحی بر اقلیم تاثیرات بررسی"مردیها،صبا، مدندوست،نوید .7

 معماری فضاهای گیری شكل روند در ساز فرهنگ عاملی عنوان به اقلیم نقش"دمنه،مرتضی، كریمه زاده،فرزان رسول .۱
 شهری توسعه و پایدار معماری ،همایش"كویری مناطق وشهرسازی
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