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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

  

 با اصول معماري پایدار شیرازبومی  خانه هايتطبیقی  مقایسه

  

  3الهه رعیتی ،2گلناز مهرجم ،  .*1وحدانه فوالدي 

v.fooladi@ymail.com  

  

   چکیده

 در... وآبمنـابع معیشـت، اقتصـادي، هـاي قابلیـت هـاي اقلیمـی،  ویژگـی توپوگرافی،چونگوناگونیعوامل

شدهشهري و روستایی کالبديگیريشکلنظرازمتفاوتیهاي بافتشدنارپدیدموجبایرانپهناورسرزمین

بهـره درطی قرون متمادي سرزمیناینگذشتگانهوشمندي باهمراهخاصاقلیمیوجغرافیاییموقعیت.است

بحران . آیدپدیدمعماريتادادنددست همبهدستکشورجاي جايدرو حفاظت از آن، طبیعیمنابعازگیري

هاي کنونی نظیر تغییر اقلیم و تقلیل منابع، معماران را بر آن داشته تا با رمزگشایی از معماري بومی مناطق مختلف و 

بیشـترین  اینکـه   توجـه بـه  از این رو با . انطباق دستاوردهاي آن با نیاز هاي نوین به معماري پایدار نزدیک تر گردند

شهرسازي اتفاق افتاده است و همچنین خانه، بنیـادي تـرین واحـد     میزان آسیب به محیط زیست در زمینه معماري و

خانه هاي بومی و سـنتی شـیراز تـا میـزان قابـل قبـولی پاسـخگوي        در معماري و شهرسازي می باشد؛ با فرض اینکه 

بوده اند؛ چگونگی تطابق اصول معمـاري پایـدار بـا خانـه هـاي شـیراز        در گذشته شرایط آسایش زیستی و محیطی 

واقـع در شـیراز بـه     -قاجـار و ماقبـل  -بدین منظور از میان خانه هاي با ارزش تاریخی. آزمون قرار گرفته استمورد 

نتیجـه  . صورت تصادفی شش مورد انتخاب شده و به صورت کتابخانه اي و میدانی مورد پژوهش قـرار گرفتـه انـد   

که در متن به تفصیل بیـان خواهنـد شـد،    حاصل بیانگر آن است که خانه هاي بومی شیراز از نقطه نظرهاي متفاوت 

  .بیشترین میزان انطباق با اصول معماري پایدار را دارند 

  

  شیراز بومی، خانه، پایدارمعماري  :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
دانشجوي دکتري تخصصی معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران: نویسنده مسئول - 1

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس - 2

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس - 3
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

ـ مقدمه 1

  پیشینه تحقیق 1-1

انطبـاق میزانبا طارتبادرایرانبومی معماريبررسیزمینۀدرکهنظرانیصاحبدیدگاهارائهمنظوربه

انتخابراایشان ازبرخی نظراتازايگزیدهاند ،کردهتحقیقپایدارسازوساختواقلیمیایطرشباآنها

  :ایم و به اختصار به آن می پردازیم نموده

پیرامونمحیطموقعیتبهباتوجهوپرداخته گیالنبومیمعماريبررسیبهخودمطالعاتدریقینیودیبا

کـه   اشـاره مـی نمایـد   نهایـت درو  انـد دادهقـرار ارزیابیموردرامسکنالگويازتیپمسکونی چنداهايبن

نظـر دردقـت بـه رااقلـیم محدودیت هايونمایداستفادهمحلدررایجمصالحازباید حتما جدیدمعماري

بررسیساختمان مورددرییصرفه جووهمجوارمصالحسازگاريباارتباط محیطسمیعیوساعدثقفی.گیرد

عـدم سـازگاري مصـالح و    ,ودر مطالعات خود بیان می دارند که با توجـه بـه بحـران انـرژي در جهـان      هدادقرار

قـرار ارزیـابی مـورد مقولـه ایناستهالك رو به افزایش ساختمان ها به ویژه در برخی از شرایط محیطی بایستی

هـاي  دهـه کرمان اشاره می نماید کـه در استاندرمسکنوقلیماارتباطوضعیتدر بررسی غضنفرپور .گیرد

درنظررا به بارآورده است و بامشکالتیومسائل،غیرمتناسبمساکنونشدهاقلیمعاملبهزیاديتوجهاخیر

بـراي رااصـولی ومعیارهـا بـاد، وزشبرابردرگرفتنقرارونحوةدماوخورشید تابشمیزانتأثیراتگرفتن

بتوانندتااستکردهمطرحمذکورهاياقلیمدرآنونوعمصالحرنگپالن،فرماز نظرچگونگیبناختسا

مـورد   را معماري سـنتی شـهرهاي کـویري ایـران    ملت پرست .نماینداستفادهتجدیدقابلهايانرژيحداکثر از

نـاطق در انطبـاق کامـل بـا اصـول      ه و در نهایت به این نتیجه رسیده اند کـه معمـاري سـنتی ایـن م    دادبررسی قرار 

یم پرداختـه  در مطالعات خود به بررسی معماري سنتی همساز با اقلخداکرمی شمس و  .ده استار بومعماري پاید

بیان می دارند که معماري بومی این مناطق از عوامل طبیعی استفاده بسیار و اصول پایـداري را رعایـت مـی    اند و 

اري در معماري مسکونی اشـاره دارد کـه در کنـار کـاربرد تکنولـوژي جدیـد       در بررسی پاید پروردي .کرده اند

در مطالعـات خـود در   قبادیـان   .استفاده از اصول معماري سنتی نیز تـاثیر بسـیاري در سـاخت و سـاز پایـدار دارد     

اقلیمـی و  راستاي معماري اقلیمی و معماري پایدار در ایران بیان می دارند که با تکنولوژي جدید توجه به شرایط 

 .بومی کمتر مد نظر قرار گرفته در صورتی که معماري اقلیمی بخش مهمی از معماري پایدار محسوب مـی شـود  

ن نکتـه  یـ در مطالعات خود در مورد معماري پایدار در مسکن روستایی پس از تجزیـه و تحلیـل بـه ا   فیض آبادي 

اي بومی در جهت سـاخت و  مبتنی بر راهکارهاشاره دارد که معماري پایدار روستایی نوعی از معماري است که 

.گاه هاي روستایی می باشد ساز سکونت
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

  ارزیابی نظریات  1-2

بایستیگرفتهصورت اقلیمیطرایشبهباتوجهبناطراحیزمینهدرکهمتعدديتحقیقاتنظرگرفتندربا

ایرانسنتیبناهايباارتباطدردارپای سازوساختمبحثشده،انجاممطالعاتدرکهنموداشارهنکتهاینبه

بنادرانرژيمسئلهاهمیتبهنیزمطالعاتازبرخینگرفته است و  درقرارمدنظرخاصموضوعیصورتبه

ونظـرات تمـامی تحقیـق درایـن روایـن ازتجدیـد پرداختـه شـده    قابلهايانرژي کارگیريبهچگونگیو

ارتباطدرایران سنتیمعماريویژگیهايشهرها،درمورديهاينهنموبهباتوجهوشدهآوريجمعمطالعات

  .استگرفتهقراربررسیموردپایداريمقولۀبا

  

   معرفی -2

  آن  تعاریفوپایدارتوسعه 2-1

رفتـه کـار بـه بسـیار ،1973سـال نفتـی بحـران ازپـس ومیالدي70دههاواسطازپایدارتوسعهواژه

هاسازمان.  استالمللیبینسطحدرایجروبسیارمهمبحث هايازیکیپایدار،توسعهبحثامروزه،.است

ایـن دردخیـل ارگـان هـاي  مهم ترینازمللهمچنین سازمانوجهاندرزیستمحیططرفدارپرونهادهاي

کـه ايتوسـعه "ازاسـت پایـدارعبارت توسـعه ملـل سـازمان جهـانی کمسـیون تعریـف اسـاس بـر  .امرهستند

قـرار تـاثیر تحـت راخودنیازهايتامیندرآیندههاينسلتوانآنکهبدون،باشدفعلینیازهايخگويپاس

  ).1380:20عزیزي(."یابددوامکهايتوسعه" :کندمیتعریفچنینراپایدارتوسعهجهانیبانک ".دهد

پایدارمعمارياصول 2-2

 :زیراسـت شـرح بـه شودبنديطبقهپایداربناهايهزمرساختمان دریکتاشودرعایتبایدکهاصولی

  )1385:4قیاسوند(

انرژيحفظ :اولاصل

اقلیمباهماهنگی :دوماصل

جدیدمنابعازاستفادهکاهش :سوماصل

ساکناننیازهايبرآوردن :چهارماصل

سایتباهماهنگی :پنجماصل

  گراییکل :ششماصل
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

  پایدارمعماري ا اصول تطبیق ویژگی هاي معماري بومی بـ 3
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

در این شکل به وسیله انطباق با تصاویر و نقشه  3 بخش وان شده در ویژگی هاي معماري بومی عن .خانه ي بذرافشان،شیراز :1شکل

  .ها قابل رؤیت است

  

  حفظ انرژي 3-1

سـازمان  وسـاخت اصـول ازیکـی طبیعـی هايانرژيمنابع وازاستفادهوسنتی،کاربردهايمجموعهدر

  )1385:70اسدپور.( آنهاستفضایی

  

خاكدلدرفرورفتن 3-1-1

درفصـول خـاك حرارتیظرفیتازاستفادهجهتدرزیرزمینفضاهاییساختنوخاكدلدرفرورفتن

رژي می شـود ودر  ، که با استفاده از زمان تأخیر زمین موجب حفظ اناستاقلیمیفنوندیگرازنیزسالمختلف

  .مصرف آن صرفه جویی می نماید

  

   فضاها 3-1-2

و  متراکم و فشرده است و بدین طریق سطوح خارجی ساختمان نسبت به حجم آن به حداقل میرسـد  پالن ها

به حداقل رسانده و باعث می شـود   تراکم و فشردگی پالن ها و بناها میزان تبادل حرارتی را در زمستان و تابستان

  .سطوح ایجاد شود ن سایه ممکن بر رويبیشتری

  

  تعداد ومساحت بازشوها و درها 3-1-3

داخلی کمتـر   تعداد بازشوها در سطوح بیرونی و رو به معابر در حداقل ممکن نگه داشته می شود تا فضاهاي

رتبط باز شوها و پنجره هـاي مـ   ،هت ممانعت از ورود گرد و خاكجهمچنین  ،تحت شرایط حاد پیرامون بنا باشد

در قسـمت فوقـانی بنـا میـزان نفـوذ       با نصب پنجره .شود با محیط خارج در قسمت فوقانی دیوارهاي بنا نصب می

همچنین بیشـترین   ،ابدی بنا به حداقل ممکن کاهش می اشعه هاي منعکس شده از سطوح غیر قابل کشت به داخل

یط سخت و طاقت فرساي محیط بیـرون  مرکزي است که کمتر تحت شرا سطوح بازشوها و پنجره ها رو به حیاط

  .سلختمان است

  

  شیرازاقلیم  در سطوح و نما 3-1-4

به رنگ روشن انتخاب می شوند تا حرارت ناشی از تابش آفتـاب کمتـر جـذب دیـوار شـود و       سطوح و نما

ز اسـتفاده ا  همچنـین .نماو سطوح صیقلی و روشن می باشند تا باعث انعکاس هر چه بیشتر تـابش خورشـید شـوند   

خاك رس ,ماسه باد,کاه ریز  منظور از مالت سیمگل ترکیب(اندودهاي روشن چون اندود گچ و اندود سیمگل 
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

و دانه هاي کاه در مالت سیمگل این امکان رافراهم می کند تا سطوح نماهاي سـاختمان صـیقلی تـر و    ) می باشد

  .تر باشند صاف

  

سنتیمعماريدرکاريعایق 3-1-5

وکـم ودسـترس درسـاختمانی مصـالح ازبااسـتفاده وانـد بـوده آشـنا عایقکـاري بـا دیربـاز ازایرانیان

سرمایشوگرمایشبهرانیازکمترینکهساختند میطوريراخودهايخانه،دیوارهاضخامتزیادکردن

جلـوي نیـز زمسـتان دروشـود سـاختمان واردکمتـري گرمـاي شـود  میباعثتابستاندرعایق...باشدداشته

ايویـژه اهمیـت ازایرانسنتیمعماريدر)عایق(پنام.گیرد میراآنشدنسردوساختمانازگرماخروج

دوکـه نـدارد  وجودمنحنیچهوتختچهسقفیپوششهیچمعماريایندرکهطوريبه. استبرخوردار

مـی نیزجلـوگیري اخـل دبـه خارجگرمايانتقالازپوششسبک  کردنبرعالوهروشاینبا .نباشدپوش

   )1382:156پیرنیا ،( .استشده

  

  ا اقلیمبهماهنگی  3-2

مرتبط با  با افزایش تراکم و فشردگی بناها در بافت سطوح, متراکم و فشرده است حجم کلی هر شش خانه 

ی بیرونـی و درونـی بـه حـداقل مـ      شرایط حاد منطقه کاهش می یابد و بدین ترتیب تبادل حرارتـی بـین فضـاهاي   

حیاط ها و ساختمانها در برابر شرایط ,معابر ,گذرها ,ازقبیل فضاهاي شهري  کلیه فضاهاي زیستی این منطقه،رسد

کـه در   نحـوي اسـت   بـه بناهـا  در عین حال شکل گیـري  , نا مطلوب محافظت شده اند  ينامطلوب جوي و بادها

  .در بافت ایجاد نشود استفاده از باد خنک در تابستان و گرماي خورشید در فصل زمستان هیچ محدودیتی

  

  کاهش استفاده از منابع جدید 3-3

درکاررفتهبهاقلیمیهايترفندازاقلیمبهتوجهبامناسبحرارتیظرفیتباآوردبوممصالحازاستفاده

هـاي درهزینـه بلکـه شدهاستفادهاقلیمهرمناسبمصالحازتنهانهکارایناب .استایرانمسکونیمعماري

سـاخت  وخاكازبااستفادهکویريومرکزيمناطقدر.استشده جوییصرفهنیزنقلوحملچونجانبی

در این راستا در خانه هاي مورد مطالعه در پژوهش حاضر از مصـالح   .استنمایان خوبیبهمطلب آجروخشت

سـاختمانی بهـره بـرده    )نخاله هاي(محلی استفاده شده و نیز مابین دیوارها و جرزها و جاهاي دور از دید از بقایاي

همچنین مصالح به گونه اي مدوالر به کار برده شده تا در صورت نیاز قابلیت انتقال و بهره بـرداري از  . شده است

  . آنها در مکان هاي دیگر وجود داشته باشد
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ساکناننیازهايدنبرآور 3-4

کـار ازبعضـی طرفازدرونی،وحاالتدرونرويبرکارعوضدروظاهربهنپرداختندرونگرایی و 

درکـه نظراینازراایرانیمعماريکهتاجاییاستشدهکشیدهنیز عرصهاین داخلبهمعماري، بهآشنایان

ازدنیـایی داخـل درولـی شودنمیدیدهگلخشت وجزچیزيخموپرپیچگذرهايدروآنبیرون نماي

:درونگرا به قرار زیر استخانه هايویژگی هاي. نامیده انددرونگرادارد،زیبایی پرکاري

خودبیرونشهريبافضاهايداخلفضاهايمستقیمبصريارتباطنداشتن1.

استکردهاندهیسازمسرپوشیدهصفه هايیاوحیاط مرکزيمانندعنصريراآنمختلففضاهاي2.

درونگرایـی بـه درون بافـت     )1381معماریان، .(شوندعناصربازاینطرفبهزشوهااب وهاروزنکهنحويبه

تراکم بناها در بافت عالوه بر یک کاراقلیمی در ضـرورت امـر دفـاع در برابـر حملـه       شهر نیز کشیده شده است،

  .ش بسزایی داردداخل شهر نق مهاجمان به شهر و همچنین روابط اجتماعی

همچنین سلسله مراتب فضایی در خانه ها، جدایی بخش هاي مختلف با کاربري هاي متفاوت ماننـد تابسـتان   

یا همنشینی یا تلفیق اجزاي متفاوت با کاربري متفاوت؛ مانند اتاق ها ... نشین و زمستان نشین، اندرونی و بیرونی و 

الیت می باشند و در مواقع خاص اتاق نهار خوري و مهمان خانـه  که هنگام شب اتاق خواب و هنگام روز اتاق فع

  .می باشند، همه براي تأمین نیاز هاي ساکنین روزگار خود طراحی شده اند

  هماهنگی با سایت 3-5

اقلیمـی لحـاظ ازگیـري ایـن جهـت  .دارنـد قبله قرارجهتدراستقراروضعیتنظرازدر بافتهاخانه

فضـاهاي طراحـی درطورمنطقیبهزمستانیهاياتاقوتابستانیفضاهايتاه استآوردوجودبهراشرایطی

،آفتابمستقیمگرمايدربرابرساکنانحفاظتبرعالوهمناسبگیريجهت .رابیابندخویشجایگاهزیستی

و بـه  جهتگیـري خانـه هـا ر    همانطور کـه در تصـاویر مـی بینیـد     .می کندنیزجلوگیريمناسبنابادهايوروداز

  .بناها بر بافت سایت به اصطالح سوار هستند و خود را تحمیل نکرده اند. جنوب و آفتاب می باشند

  

  کل گرایی 3-6

،زیباییایجادوتولیددرنقشایفايوسایهتأمینضمن،آبکمدرختانها،تریشهباباغچه ها

دوباره انعکاسمانعخورشیدتابشیايپرتوهجذب باسبزسطوحاین .کنندمیجبرانرامحیطفقررطوبت

نوعانتخاب .کنندمیایفاراشکنبادنقشدرختانناینیز گاهی .شوند میگرماخواستهناافزایشوپرتوها

  .استمتفاوتنیزسمت قرارگیريبهبستهپذیرخزانیاسبزهمیشهدرختان

تلطیـف جهـت حوضـخانه مثـل اییفضاهدرآبازواستفادههاسردابدرحیاط،وسطدرآبحوض

حـس القـاي وهـا آبشـره وهـا فـواره ازاسـتفاده باآبصداي ایجادگاهیومناسببصريدیدایجادهوا،
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هاياقلیمدرنمونهبراي .هستندمسکونیدرخانه هايآب،بکارگیريازکوچکیهاينمونههمگیآرامش

مانندمحصور،فضايدریکتبخیرمیزان .شوداهودمايکاهشموجبتواند می آبتبخیرخشک،وگرم

کـی و  دي(دارد، بسـتگی آبدمـاي وهـوا نسـبی رطوبـت میـزان آب،سـطح مسـاحت بـه داخلـی، حیـاط 

  .بوده اند واقفکامالامراینبهگذشتگانکه)124 :1386برون

وسـیع دربدنـه جنـوبی     که داراي باز شوهاي) اتاق هاي زمستان نشین(زمستان اتاق ها رو به جنوب  در فصل

زمستان نشـین بـا بـاز شـوهاي رو بـه جنـوب در        اتاق هاي .است جهت آفتاب گیري مورد استفاده قرار می گیرد

در جهت جنوبی پالن که کمتـر در  ) با بازشو هاي رو به شمال(نشین  تابستان جهت شمالی رو به پالن و اتاق هاي

ط مرکزي براي ایجـاد رطوبـت در هـواي خشـک منطقـه از      در حیا, معرض تابش خورشیداست استقرار می یابد

سرد در طول  گیاه کاري شده حوض آب و فواره استفاده می شود با توجه به سرماي شب در منطقه هواي سطوح

شب در داخل حیاط نشست کرده و در داخل حیاط و بدنه دیوارها ذخیـره مـی شـودو در طـول روز کـه شـدت       

  .ون ساختمان به حداکثر می رسدهواي داخل ساختمان و حیاط تعدیل می شودتابش آفتاب باالست و دماي بیر

  

  جمع بندي -4

  

  انطباق اصول معماري پایدار با خانه هاي نمونهشاخص ترین جمع بندي : 1جدول

 اســتفاده کــاهش  اقلیم با هماهنگی  انرژي حفظ  

  جدید منابع از

 بــــــــرآوردن

 نیازهــــــــــاي

  ساکنان

  گرایی کل  سایت با هماهنگی

بافـــت متـــراکم و    خاك دل در فرورفتن  منصوري زلمن

  فشرده

ــتقرار  درونگرایی  مناسب مصالح ــت در اسـ  جهـ

  قبله

  آب حوض

 طالبــان منــزل

  فرد

 سـطوح  نسبت حداقل

  حجم به

بافـــت متـــراکم و  

  فشرده

ــتقرار  درونگرایی  مناسب مصالح ــت در اسـ  جهـ

  قبله

  سبز فضاي

بافـــت متـــراکم و    بازشوها تعداد  پور حسن منزل

  فشرده

ــتقرار  درونگرایی  بام پوشش ــت در اسـ  جهـ

  قبله

  آب حوض

بافـــت متـــراکم و    فشرده و متراکم پالن  جاللیان منزل

  فشرده

ــتقرار  درونگرایی  بام پوشش ــت در اسـ  جهـ

  قبله

  سبز فضاي

بافـــت متـــراکم و    نما و سطوح رنگ  عمویی منزل

  فشرده

ــتقرار  درونگرایی  مناسب مصالح ــت در اسـ  جهـ

  قبله

  آب حوض

بافـــت متـــراکم و    خاك دل در فرورفتن  انبدرافش منزل

  فشرده

ــتقرار  درونگرایی  مناسب مصالح ــت در اسـ  جهـ

  قبله

  سبز فضاي
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  نتیجه گیريـ 5

بناهـا  تماماز بخش هاي جداناشدنی سازهاوساختدر معماري پایداراصل  ششبومی،بناهايبررسیدر

بـرمحیط رامنفـی تـأثیر کمتـرین اختسـ تااستشدهسعیهمچنینواستبودهو دغدغه ي اصلی معماران

اسـت تجدیدغیرقابل هايانرژيازحدازبیشاستفادهجدید،معماريدرنکتهمهمترین. باشدداشتهزیست

خنـک وکنندهگرموسائلبکارگیريبابنااشتباهطراحی ونامناسبمصالحکارگیريبهآناصلیعلتکه

 حجـم، تقلیـل تعـداد    بـه  سـطح  نسـبت  اسـتفاده از زیـر زمـین، حـداقل    .دمی باشاقلیمیشرایطبهتوجهباکننده

بـام،   نـوع پوشـش  و مناسب  نما، جهت استقرار ساختمان، مصالح و سطوح فشرده، رنگ و متراکم بازشوها، پالن

؛ از مواردي هستند که با استفاده از آنها در طراحی خانه ها در گذشته ضمن آب سبز، حوض درونگرایی، فضاي

در معمـاري  . اصول معماري پایدار ، آسایش و نیاز انسان نیز که هدف اصلی اسـت تـأمین مـی شـده اسـت     تأمین 

امروز می بایست نیازهاي انسان شناخته شود و در همین راستا با توجه بـه تجـارب گذشـته معمـاري پاسـخگو بـه       

  .وجود آورد
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  مراجع

  

بهـار ،33شـماره زیبـا، هنرهـاي مجلـه دزفول،هايدرخانههاشوادوناقلیمیتحلیلوتجزیه)1387(؛محسنینا، -

1387.  

  1385بهمن،38شمارهساختمان،وراهنشریهپایدار، نوهايانرژيومعماريتعامل)1385(؛جوادقیاسوند،-

  .25ارهشمما،مجله،ایرانکویرمعماريدرپایداريالگوهاي)1385(علی؛اسدپور،-

بهـار ،3شمارهزیبا،هنرهايمجلهانرژي،جوییدرصرفهسنتیهايروشازگیريبهره)1377(؛سیمونآیوازیان،-

1377.

3شمارهصفه،مجلهپنجره ها،طریقازگرماییانرژيکسبزانمی  برسازهاسایهتاثیر)1370(شهرام؛پوردیهیمی،-

اسفند،6شمارهساخت ها،زیرمهندسیماهنامهپایدار، توسعهوایرانسنتیاريمعم)1387(الهام؛،گلزاريحاتمی-

1387.

1387اردیبهشتوفروردین،48شمارهمعمار،،مجلهفضاهاي اقلیمی در معماري ایرانی)1387(فرامرز؛پارسی،-

منظوربهمعاصروتاریخیيهاخانهمعماري،بررسیطبیعتفرهنگ،خانه،)1388(محمدرضا؛،مازندرانیحایري-

.1388تهران،معماري،وشهرسازيوتحقیقاتیمطالعاتیمرکزانتشارات،"خانهطراحیمعیارهايوفرآیند تدوین

33شـماره ،صفه،مجلهتوسعه شهري پایدار برداشت و تحلیلی از دیدگاه هاي جهانی؛)1380(مهديمحمدعزیزي،-

.1380یازدهم، سال،

  

.صنعتوعلم نتشاراتا:هفتم،تهران، چاپایراناسالمیمعماريباآشنایی)1382(یا،کریم؛پیرن-

درطراحـی اسـتراتژیهاي (یمـی لاقطراحـی نوربادوخورشید،؛سعیدآقائی،)1386(زد،.جی.براون؛ماركدکی،-

.هنرگنجانتشارات:تهران اول،چاپ ،)معماري

.تهراندانشگاهانتشارات:تهرانپنجم،چاپ ،ایرانسنتیابنیهلیمیاقبررسی)1387(وحید؛قبادیان،-

1375بهاربهشتی،شهیددانشگاهانتشاراتقاسمی؛ حاجیکامبیزویراستار؛کاشانهايخانهنامهگنج-

روشسـ انتشـارات تهـران، درونگرا،شناسـی گونهایرانی سکونیممعماريباآشنایی،)1387(غالمحسین؛معماریان،-

.دانش

بهینـه گونـه یـافتن ویـزد بادگیرهـاي معمـاري شناسـی  گونـه بـر تحلیلی؛)1387(مهناز،محمودي؛مجیدمفیدي،-

.1387زمستان،36شمارهزیبا،هنرهايمجله،کارکردي
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