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 اسالمی،دهدشت،ایران آزاد دهدشت،دانشگاه ،واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه - 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج -2  

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی شیراز -3
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 چکیده

در معماری، مبحثی به نام معماری  محیط زیستدر جهت کاهش اتالف انرژی وآلودگی  توسعه پایدارکاربرد مفاهیم پایداری و اهداف 
دهد، بلکه ارتباط متقابلی پایدار را به وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می

سب باطبیعت واقلیم منطقه ای هر بوم بوده ،رو به فراموشی رفته کند.باپیشرفت معماری مدرن روشهای بومی که متنابا آن برقرار می
اقلیم هرمنطقه در بهبود معماری بناهای  هم ساز با ویژگیهای متناسب و بررسی معماری بومی و بنابراین می توان با شناخت واست.

معماران ملزم به رعایت اصول طراحی  ه ومعماری شد در مهمترین تدابیر امروزی بهره برد و شرایط طبیعی واقلیمی مبدل به یکی از
خشک  این رو در مقاله فوق به بررسی ویژگیهای معماری سنتی وبومی ایران پرداخته ایم ومعماری اقلیم گرم و از متناسب میگردند.

ری در گذشته آن جهت که منطقه سیستان دارای هوایی گرم وخشک است معما از جهت بیان این ویژگی رامطرح کرده ایم و سیستان در
.روش تحقیق این خصایص بوده که امروزه بدون توجه به نکات اقلیمی بناهای مدن باقابلیتهای محدود محیطی شکل گرفته است  از متاثر

نظربه اصول معماری  این مقاله سعی شده با در.کتابخانه ای ومنطبق برمفاهیم معماری ایرانی اسالمی ومعماری سنتی ایران است در این 
طبیعت،درطراحی پایدار برای رسیدن به هدف که همان دستیابی به معماری سنتی  پایدار به بررسی ویژگیهای مانند تاثیر اقلیم ،زمین و

کارهای پیشنهادی برای  نهایت راه در و منابع انرژیی آن است بپردازیم. حفظ زمین و توسعه پایدار و و به عنوان الگوی معماری پایدار
اقلیم گرم وخشک باشناخت اصولی که در گذشته رعایت می شده وجوابگوی نیاز های یک بنا در اقلیم بوده داده شده است  طرح بناها در

. 

 معماری پایدار، ارزشهای سنتی ، معماری بومی، اقلیم  کلیدی: کلمات

 

  . مقدمه1
باشد.لذا معماری بومی ایران که حاصل تطابق ایران یکی ازمعدود کشورهایی است که ازتنوع اقلیمی گسترده ای برخوردار می 

معماری وطبیعت می باشدومنجربه شکل گیری گونه های بسیارمتنوعی ازمعماری اقلیمی شده است.معماری اقلیمی مباحث 

بسیارگسترده ای ازچگونگی فرم وحجم ساختمان تا جنس ورنگ مصالح را شامل می شود.بیدن منظور تحلیل عملکرداقلیمی 

نظام های  آن توصیف جهانی که در گسترده ای به منظور طور به امروزه "پایدار" واژهبررسی قرارگیرد .بایدمورد

 معنای به پایداری شود. می گرفته کار به دهند ادامه حیات دور ای آینده تا بتوانند تواماً انسانی و طبیعی

 آینده برای ذخیره معنی به و است حرکت و معنی جنبش به و است فعال است استمرار و مداومت پیوستگی

پس معماری  .دارد پایداری قابلیت که کند می حفظ را چیزی آن آب موجود منابع حفظ مانند باشد؛ می

 که نیاز چه آن کردن پایدار توانایی همراه به باشد محیط کننده پایدار طراحی، فعالیت نیاز دارد که به عنوان

معماری امروزه این است که ازمحل سکونتگاه درمعماری به مثابه ماشینی برای  .ازمشکالت اصلی جوامعدارد  پایداری به

زندگی یاد میکند که بدون توجه به مسائل اقلیمی وآرامش انسانی باتکیه برمباحثی چون معماری بین المللی سبب پیدایش 

 برای پناهگاهی خلق آن از هدف که حلی راه عنوان به معماری طراحی مشکالت زیست اقلیمی وزیست محیطی شده است.

 گرم های اقلیم ساکنان ویژه به ایران مردم. است بوده بشر توجه مورد تاریخ ابتدای از؛ باشد طبیعی عوامل گزند از شدن ایمن

 [1] .اند کرده ابداع مناسبی های شیوه فرسا طاقت گرمای با مقابله جهت متمادی های سال طی خشک و
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 مسئله . بیان2

چندین  عمر با بنا یک چون کنند سپری را زیادی عمر صرفاً که کنیم خلق بناهایی که نیست این معماری در پایداری مفهوم

 تجدید منابع مصرف تقلیل به و است طراحی در روش یک پایدار معماری .ندارد هماهنگی حال، زمان نیازهای با ساله صد

 از توانیم می داریم نیاز بقا برای ما را آنچه که دارد می اظهار و پردازدمی  تجدیدپذیر منابع مصرف سازی بهینه و ناپذیر

 و اجتماعی کالبدی، خانی الگوهای مقابل در هایی حل راه ارائه معنی به پایدار توسعه [2]آوریم. بدست زیست محیط

 جهانی آلودگی زیستی، ای سامانه تخریب طبیعی، منابع نابودی چون هم مسائلی از بروز بتواند که باشد می توسعه اقتصادی

 ) آذربایجانی،  [1]. کند. جلوگیری انسانها زندگی کیفیت آمدن پایین و عدالتی بی جمعیت، رویه بی افزایش اقلیم، تغییر

133،،331) 

زیست  های بانگرش همسو که پردازد می معماری طراحی در هایی تکنیک شرح به که است کالن اصطالحی پایدار معماری

از  بسیاری در که چرا نیست، ای تازه روند حقیقت در معماری این .است گرفته شکل طبیعت به احترام ایده با و بوده محیطی

پی  در امروزه که است داشته وجود بنیادین صورتی به ایران سنتی معماری جمله از سنتی های معماری و باستانی های تمدن

 ، از یکی به انرژی بحران و طبیعی منابع کاهش زیست، محیط و هوا افزون روز آلودگی نظیر، صنعتی جهان منفی پیامدهای

  [3] است . شده تبدیل حاضر عصر انسان های دغدغه مهمترین

 خود و است ایرانی فرهنگ و هنر پایداری، گوناگون های جنبه از بار پر و قوی ای پشتوانه دارای ایران سنتی معماری         

 طراحی ریزی، برنامه خدمت در تواند می ها ویژگی این بررسی .دهد می نمایش فرهنگ و هنر این از را ای ویژه و ارزش سهم

 گونه به امروزه سنتی، شهرهای بخصوص و شهرها در مردم سکونتی نیازهای .گیرد قرار امروز زندگی محیط نمودن ومردمی

 ایران کویری شهرهای بررسی [4] گردد. می برآورده زیست محیط بر خصوصاً  آن جانبی تاثیرات شناسایی بدون و ای مستقل

 به مزبور سنتی شهرهای و تاریخی های بخش کالبدی های ویژگی که دهد می نشانکاشان ، سیستان  و کرمان یزد، همچون

 محصول مزبور،محیطی  هماهنگی که رسد می نظر به همچنین .دارد تطابق جدید علمی های یافته با توجهی قابل میزان

 به شهری بافت های و بناها ساخت و طراحی جریان در و تاریخ طی در که بوده مکرر خطاهای و آزمون از طوالنی فرایندی

 به نیل راستای در پایدار، طراحی در معماری کیفیت بهبود پردازان نظریه این نظر از دیگر عبارت به [4] است. پیوسته وقوع

 که است آن گیرد، قرارمی توجه مورد معماری نوع این در که مهمی نکته .است آسایش هم آن گیرد و می صورت هدف یک

 آسایش مجموعه زیر آنچه .شود می گرفته نظر در واحد سیستم یک صورت به و هم با مرتبط در آسایش، دخیل عوامل تمامی

 طراحی پردازان نظریه این رغم به کلی طور به .سالمت و ،ایمنی آرامش،امنیت از عبارتند گیرد قرارمی آن عام معنای در

 -3 آینده به توجه -2 گرایی کیفیت -1 دارد اشاره اساسی نکته چند بر که است معماری به نوعی نگرش دهنده نشان پایدار

  [5]محیط . به توجه

 تحقیق . روش3

 بخش در .استوار است بخش دو در تطبیقی نگرش با میدانی مطالعات توصیفی و روش براساس نوشتار، این در تحقیق روش

 این .میدهند تشکیل مقاله را این در موجود مطالب تفسیر و توصیف تحلیل، اساس بیان، ای کتابخانه و اسنادی مطالعۀ اول،

 از حاصل ای کتابخانه های تطبیق یافته دوم، بخش در .یدهد م را موضوع با تعامل و امکان ارتباط پژوهشگر به پژوهش از نوع

 .آورد می پژوهش حاصل در را روشنی نتایج موضوع، شرایط تحلیل و مطالعات میدانی با نخست بخش

 تحقیق ت. سواال4

 دانست؟ پایدار توان می را با معماری سنتی و بومی  های خانه -1

 چیست؟ ها خانه این در پایدار های مشخصه -2

 خشک دارای الگوهای پایدار هستنند؟آیا بناهای سنتی و قدیمی با شرایط بومی در اقلیم گرم و -3
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 . فرضیه5

 یابیم دست پایداری های شاخص سیستان(به خشک )شهر و گرم اقلیم معماری سنتی و بومی در در پایدار عوامل بررسی با

 .گیرند می قرار استفاده مورد امروزه های ساختمان طراحی که در

 پژوهش مبانی نظری .6

 مطرح عوامل ترین مهم از ساختار و سنت هویت، عناوینی نظیر میدهد نشان بومی و معماری سنتی خصوص در ها تحلیل

 توجه بر تأکید ضمن این مقاله در است. معاصر معماری آن در از بهره گیری و بومی معماری با مرتبط مباحث حوزه شده در

 بهره جهت در استخراج معماری،قابل این فناوری ساختار در که آنچه از است شده بومی،تالش معماری ارزشمند هویت به

 اصلی شاکله ساختار، در و هم مفهوم در هم سنت تداوم دیگر، بیان به .شود استفاده معاصراست، معماری در آن از مندی

 استفاده برای تالش و معماری بومی ساختار در تکنیکی دهنده شکل های مولفه .شکل میدهد را تحقیق این نظری مبانی

 گرفته قرار توجه مورد مقاله در این پایدار، معماری در اقلیمی نگرش با  )سیستان منطقه در (ایران معاصر معماری در امروزی

 [6]است. گرفته قرار بررسی و بحث مورد ادامه در مبانی، این نگرشها در عمده بخش .است

 فهوم پایداریم 6-1

که در آن نظام های انسانی و طبیعی توام بتواند تا آینده ای دو را  واژه پایدار امروزه به طور گسترده به منظور توصیف جهانی

 دامنه حیات دهند، به کار گرفته می شود. از ویژگی های که در تفکر پایدار مطرح می شود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:(

 توجه به محدودیت های بو شناختی . -

 توجه به مسائل اجتماعی. -

 قی و عدالت اجتماعی و ارزیابی.توجه به چارچوب اخال -

 توجه به توان ها و قابلیت های اصلی و حضور و مشارکت آن در ساخت و اصالح محیط پیرامون. -

ای است به مدرنیسم و سنت جهت یافتن شود، بازنگری اصالح طلبانهدر واقع آنچه که امروز به عنوان توسعه پایدار یاد می

توسعه ایی است که نیازهای اکنون را به گونه ایی برآورده نماید که توان نسلهای بعدی را جهت راهی بینابینی. توسعه پایدار، 

.بنابراین این توسعه پایدار تحولی است مواجهه با تامین نیازهای امروزی بدون از بین بردن قابلیت های تامین نیاز، کاهش ندهد

 است که محافظ محیط و مولد فرصتها باشد نسل آینده در تامین نیازهایشان و در واقع زمانی پایدار

 درآمدی بر توسعه پایدار 6-2

توسعه پایدار فرآیندی است که هدف آن ایجاد تعادل بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی است. طراحی و برنامه 

، محیط های طبیعی و مصنوعی را ریزی مربوط به آن نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم را در نظر گرفته و براساس این نیازها

فراهم می آورد. توسعه زمانی موفقیتی فراگیر و کامل را در پی خواهد داشت که یک خط مشی و دیدگاه همه جانبه و کل 

نگران را در مسائل اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی دنبال می کند. برای این که شناخت همه جانبه ای داشته باشیم باید 

ش مطالعات خود را افزایش دهیم و به شناسایی درست مفاهیم و اندیشه های که عمکرد های اجتماعی را می عمق و گستر

  [7] .هم چنین به چالش های موجود و مناظرات بین بخشهای مختلف توجه نماییم سازند و

 
 

اقتصادی اجتماعی زیست
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 . درآمدی بر توسعه پایدار 1نمودار 

 

 مفهوم معماری پایدار

معماری ست که نسبت به ویژگیها و محیطی و مکان پاسخگو است و از قابلیتهای بستر خود در راستای معماری پایدار نوعی از 

چالش معماری پایدار در ارتباط با یک راه حل جامع برای  [8].ایجاد شرایط محیطی مطلوب استفاده بهینه می نماید

فرهنگی ، اقتصادی ،اجتماعی و زیست  مالحظات محیطی و در عین حال برای دست آوردن سطح کیفیت زندگی و ارزش

محیطی می باشد. معماری پایدار ، تجدید نظر در مفاهیم معماری در جهت پاسخگویی به نگرانی های بیشمار معاصر در رابطه 

طه در حقیقت معماری پایدار استفاده از ابزار طراحی و شیوه های ساخت ساز و ایجاد راب [8].با اثرات فعالیت های انسانی است

ی مناسب بین محیطی و بناست که تاثیرات منفی ساخت و ساز را در محیط زیست به حداقل برساند. نرمن فاستر در توضیح 

در نگاه  "کمتر بیشتر است "این مسئله می گوید : معماری پایدار به راحتی می تواند انجام دادن بیشترین کمترین تعریف شود

  [10]."پسماند ، نه کسری  نه "اکولوژیک معادل این شعار است که

فرهنگی و نظام اقتصادی و پاسخگویی به نیاز انسان موجب 0همچنین با ایجاد تعادل میان نظام بوم شناختی نظام اجتماعی

 رسیدن به اهداف توسعه پایدار شود.

 اصول معماری پایدار

ردیگ یم سه مرحله را در بر نیاصول و قواعد خاص خود است و ا یدارا ،یمقوالت معمار ریمانند سا داریپا یمعمار  

در منابع ییصرفه جو   -  

یبازگشت به چرخه زندگ یبرا یطراح   -  

 - انسان یبرا یطراح  

خود را دارند ژهیو یها یکدام آنها استراتژ هر که .  دیکه با یطیاز مح شتریمعمار را به درک ب ر،یتداب نیو مطالعه ا شناخت

.رساندی آن را انجام دهد، م یطراح  

 اهداف مهم معماری پایدار

 :عملکردهای چند منظوره و قابل انعطاف داشته باشد.1

 :حداکثراستفاده از انرژی ها تجدید پذیر در آن امکان پذیر باشد.2

 :برساختگاه خود تاثیر نامطلوب زیست محیطی نگذارد.3

 :طراحی با توجه به اقلیم داشته باشد.1

 :فرمهای بومی را بعنوان فرمهای منطبق با شرایط اقلیمی مطالعه نماید.5

 :باعث ارتقاء کیفی زندگی و حس مشارکت در میان افراد گردد.3

 :درآن از تجربیات گذشته و تمدنهای بشری استفاده شود.،

ساختمانهای سنتی مشاهده  نمود. خالص ترین و بدیع ترین شکل معماری پایدار را میتوان درخانه های پدری و             

ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا کاربری و اهمیت دادن به زندگی انسان

های های سوختی و حد اکثر بکارگیری انرژیحتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی

حداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسان هاو کلیه موجودات زنده. هماهنگی با محیط  طبیعی،

های ساختمان بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت است. تکنیک کاهش آسیبها طبیعی. هدف از طراحی این ساختمان

سازی تالشی در جهت تأمین کیفیت یکپارچه، از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. استفاده معقول از منابع طبیعی و 

رژی( و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود و کاهش مصرف انرژی کمک نموده )محافظت از ان
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باشد. کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت فراهم شود. کیفیت اساس طراحی پایدار میباعث بهبود کیفیت محیطی می

شود و همچنین استفاده از مصالح با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز باید در نظر گرفته شود. رسیدن به استانداردهای باالی نمی

کند از مهمترین اهداف معماری پایدار است که رسیدن به المت انسانها را تأمین میکیفیت، امنیت و آسایش که در واقع س

 گیرد.ها صورت میچنین شرایطی با استفاده از مدیریت کارآمد و به کار گیری آخرین تکنولوژی

 تحوالت پایداری و مصادیق آن در معماری ایران

احی پایدار اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه پایداری، تدوام و همگرایی و همسویی اصول معماری گذشته ایران با اصول طر

های عالی معماری گذشته، گویای وجود چنین تفکراتی در گذشته معماری ایران است، البته در این استمرار مفاهیم و اندیشه

و مقتضیات زمانی به عنوان اصل غیر قابل انکار پذیرفتنی است و باید در مالحظات ما گنجانده شود. هرگاه  روح زمانهبین 

ای در اثر تحول تاریخی خاص خود دچار دگرگونی شود، شکل جدید پدیده از انسجام، همبستگی، انتظام و اعتبار پدیده

ای و مداخله در کنشهای ظم جدید از دل سازمان کهن جوانه خواهد زد. قطع این فرا گشت در نقطهگردد و نبرخوردار می

درونی به منظور دستیابی به شکل جدید )رجوع غیر اندیشمندانه و استفاده بی توجه به پیامد آن نسبت به محصوالت 

رخوردارند که عمدتاً بدلیل دیکته کردن نوعی آسایش ای بوروشهای وارداتی غربی که عمدتًا از نما و ظاهر آراسته و فریبنده

ای تازه و معنایی دیگر را برای پدیده سبب شود، ولی بی گمان این باشد(، اگر چه ممکن است چهرهورفاه در مورد نوع بشر می

ه در عرصه آمد. تقابل و تعارض بین اصول رایج مورد استفادبایست از دل تحول تاریخی به دست میهمان نیست که می

ی این فراشد تاریخی است. در طی و اصول پایدار )در هر دو رویکرد سنتی و اکولوژیکال( نتیجه قطع معماری معاصر ایران

ساختند. این افراد با استفاده از منابع موجود، فنون و سنتهای ها را ساکنان آن یا سازندگان محلی میقرنهای متمادی خانه

های زیست کردند. نکته قابل توجه اینجاست که در زمانی که بحرانباستانی و ابزار ساده برای رفع نیازهایشان تالش می

طی و انرژی در این سطح فعلی نبوده، کمابیش اصول پایداری با عناوین و شکل و سیاق همساز با دوره خود در قالب محی

توان با این ویژگیها بیشتر آشنا شد. متأسفانه اصول پایدار معماری شکل گرفته و امروزه با بررسی شواهد و مصادیق موجود می

الذکر با های زیست محیطی و انرژی، اصول فوقرهنگی و هویتی در کنار بحراندر دوره معاصر با توجه به بروز مشکالت ف

رویکرد سنتی دیگر پاسخگو نبوده و نیاز جدی به انطباق و همسویی آن اصول با مصادیق و نیازهای امروزی بر اساس 

پایدار گذشته با گرفتن رنگ و بوی  بایست اصولنماید و میتکنولوژی روز اجتناب ناپذیر بوده و روز به روز حیاتی تر جلوه می

امروزی و تکنیکال تبدیل به اصول طراحی پایدار منطبق بر مسائل اکولوژیکال گردد. در اینجا اتفاقی که افتاده و متأسفانه 

 ها با رنگ و بوی غیر بومی و غیر ایرانی است. ذاتمتضرر بزرگ آن ما هستیم، واردات چنین اصولی از دیگر مکاتب و فرهنگ

مطلب صحیح و تحسین برانگیز است، ولی روش و شکل وسیاق آن غیر مملوس وبیگانه. دو نفر با فرهنگ مشترک و زبان مغایر 

کنند تا با زبان مشترک و فرهنگ مغایر. پایداری خود نیز ریشه در فرهنگ و مسائل بوم شناختی دارد. از این بهتر معاشرت می

المللی شده است ولی له ارتباطی بین مناطق مختلف را کوتاهتر ساخته و زبانی بینرو هر چند زبان مشترک تکنولوژی فاص

خالص ترین و بدیع ترین شکل معماری پایدار را میتوان درخانه های پدری  و تواند علت اصلی وقوع پایداری باشد.نمی

 .ساختمانهای سنتی مشاهده  نمود

 شاخص ها وارزشهای معماری سنتی

ران،همواره به ایجاد محیط زیست مناسب درکنارمحیط زیست طبیعی وبه وجودآوردن فضای مطلوب درمعماری سنتی ای

اهمیت داده اند.نه تنها درمعماری حاشیه کویرخشک ،بلکه درمعماری مناطق مرطوب وسرسبز درکنار فضای خصوصی،مرسوم 

 ضادفضایی ومحیطی رادربرداردودرمناطقبوده وهنوزمتداول است فضای سبز خصوصی،دربعضی ازمناطق،مانند حاشیه کویر،ت

شمالی،محیط اطراف را به فضای خصوصی پیوند میدهد.داشتن حیاط با حوض وباغچه ازسنتهای خوب ومفید ایرانیان بوده 

 است.
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درحال حاضر به دالیل که درنحوه توسعه شهرهای امروزی مطرح شد،امکان ایجادفضای سبز به طریق سنتی،برای 

ار اندک ودر اکثر اموار شهری واگذاشته شده است. معماری را یکی ازمهمترین عوامل شکل دهنده محیط هرواحدمسکونی بسی

زیست می دانیم.اگربه تعریف به گونه دقیق تر،دونکته اساسی را درآن می یابیم:نخستین نکته به ابعاد جامع وطبیعی یک 

زهای یک جامعه درزمان ومکان متعلق به آن جامعه اگر معماری اشاره می کند ونکته دوم اشاره ای است به برآوردن نیا

قرارباشد به خاطرمشکالتی که افرادیک جامعه باآن مواجهند،نوعی معماری عادی ازهرگونه هویت به آنان تحمیل شود،وافراد 

درفضای سنتی ایران  و جامعه ناگزیز اطپذیرفتن آن باشند،چنین معماری دور ازاصولی نمی تواندمحیط مطلوبی را فراهم کند

،جهت قرارگیری ساختمان،محل و ابعاد حیاط اهمیت خاصی دارد درآن گونه معماری،با وجودضعف تکنولوژی اعصارگذشته 

،برای بهره گیری از هوای مطلبوع و مطلوب درداخل فضای زیست، اقدامهایی به عمل می آمد وازطبیعت کمک گرفته می شد 

به تجهیزات جدید وتکنولوژی پیشرفته چنین مهمی را به فراموشی سپرده اند. در گذشته ای . اما در عصر ما،باوجوددسترسی 

نه چندان دور،آب دادن به ردختان حیاط وباغچه منزل ومرطوب کرد برگهایدرختان وفواره ها،رطوبت الزم را به هوا می 

 یه هوارا براآورده می ساخت.رساندوباعث خنکی هوا دراقلیم های خشک می شد و تا حد بسیار زیادی نیازتهو

استفاده ازبادهای موسمی و محیطی ونیز استفاده صحیح ازنورخورشید وسایه ها که بادرست قراردادن جهت ساختمان           

درمحیطی که درآن زندگی می کنیم درمعماری سنتی دیده می شود وهمچنین صرفه اقتصادی به دلیل استفاده ازمصالح بوم 

این معماری وجودداشته است.بافت مسکونی سنتی دراغلب شهرهای قدیم،ارتباط منازلرا به دلیل ارتفاعات آوردوطبیعی در

همگون،ازطریق پشت بامها وتردد  افراد محله ها را ازطریق گذارها به سهولیت امکانپذیر میکرده است و در این ارتباطات ، 

در مواردی کار ارتباط جمعی را آسان می کرده است.با بررسی  جنبه های عاطفی، حفاظتی وامنیتی درنظر گرفته می شده و

فضاهای معماری سنتی گذشته ایران درمیابیم که اصل تسلسل درمعماری سنتی حریمهای خصوصی را با ایجاد شکستگی 

ازسلسله درمحورهای حرکت،ازفضاهای دیگرجدا می کرد.ارتباط سنتی افراد خانواده،حفظ حرمت بزرگترین وارزشهای برخاسته 

مراتب سنتی است.وجود هویت فرهنگی ایجاد تناسب و مقیاس وریتم،ایجادمفاهیم فرهنگی ومعنوی را حفظ کرده،وکیفیتی را 

 درمعماری به وجود می آورد که آن را وحدت می نامیم. 

ط ووضعیت اجتماعی به طورکل بادرنظرگرفتن این جزئیات وپایبندی به فرهنگ ومعماری سنتی ، بدون اینکه شرای          

جدید را نادیده بگیریم می توانیم ضمن صرفه جویی درهزینه وانژیهای موجود رایگان ، محیط زیست مناسبی را به وجودآوریم  

  [11].که معماری بی هویت بساز وبفروشی آگاهانه یا ناآگاهانه در پی محوآن است

 ایران و سیستان های خانه اقلیمی و معماری  های ویژگی .7

 ویژگی های معماری ایران

معماری سنتی ایران در سبکهای مختلف ،در اعصار گوناگون شکل گرفته که بیانگر مفهوم یگانه به نام معماری ایرانی است .در 

ایران سالیانه متمادی، معماری ایرانی برپایه اصول معماری پایدار ساختمان ها را بنا کرده اند ویترینی ضرر و زیانی به محیط  

یرامون نشان وارد نساخته اند و از عناصر اربعه همچون آب ،خاک ،آتش و باد الگو گرفته و با بهره گیری از آن ها پ

 دستاوردهای شگفت انگیزی را به معرض نمایش گذاشته اند.

 ویژگی های معماری سیستان

 دو استان از این .است بلوچستان و سیستان استان ایران وخشک گرم منطقه های استان از یکی اقلیمی آمارهای اساس بر

متفاوتند  با یکدیگر فرهنگی و اجتماعی موقعیتی، تاریخی، لحاظ از که تشکیل شده بلوچستان و سیستان متمایز کامالً  منطقه

 قرار رودخانه مسیر در آن از قسمتی که دریایی بود رسوبات و روان های ماسه از هایی تپه با هایی ابتدا زمین سیستان .[12]

 سیاسی لحاظ از [13]    .شد تشکیل بزرگی و آبادی افزوده آن اطراف های خشکی وسعت بر رودخانه آب کم شدن با داشت

 قرار افغانستان خاک کشور در سیستان آبتر پر و بزرگتر بخش است، شده ایران تقسیم و پاکستان افغانستان، میان سیستان
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 برابر مساحتی که شده کنونی واقع ایران کشور خاک در نیز بخشی است، پاکستان خاک کشور در آن از کوچکی بخش و دارد

  [12]. .دارد مربع یکلومتر 33000

 شده توسط آفریده سرزمین یازدهمین زرتشت، کتاب اساس و بر بوده آباد ای منطقه هخامنشیان زمان در سیستان         

 سیستان از .است نام همین با نیز داریوش کتیبه در که است زاولستان و سیستان نام ترین قدیمی زرنج، لفظ .اهورامزداست

 و سلیمان بابا های ورشتهک به شرقی شمال و شرق از سیستان .اند کرده نیز یاد سیوستان و سجستان سکستان، های نام به

 محدود کویر لوت به غرب از و سیاه ملک های کوه و بلوچستان به از جنوب بزرگ، خراسان به شمال از مرکزی، افغانستان در

 با منطبق این منطقه، اقلیم و شرایط .است مشابه بسیار خراسان جنوب اقلیمی با و جغرافیایی نظر از مجموع در و شود می

 چنین این روزگاران گذشته در سیستان هوای و آب و اقلیم که شود می گفته .است بیابانی نیمه و بیابانی مناطق شرایط

  [13] کرده است. میل خشکی به و کرده ییر تغ هوا و آب سو بدین ی پیش سده 3 حدود از احتماالً و نبوده سخت

 بررسی معماری منطقه

باتدابیرخاص  . درنواحی کویری،گرم وخشک بوده که منطقه وسیعی درنواحی مرکزی کشورراتشکیل میشود سیستاناقلیم 

یکی ازاین تدابیرهادرمعماری بومی اقلیم گرم وخشک،ساختن  . میتوان شرایط زندگی رادراین اقلیم ممکن ساخت

بناهای طاق پوشش دراقلیم کویری  .بناهاوساختمانهابه صورت مجتمع باپوشش طاق گنبدی شکل ودیوارهای ضخیم میباشد

 طاق چهاربخشی یاچهارترکی،طاق چهارگرده پوش وطاق گهوارهای،طاق ضربی ودرنهایت –به صورت طاق چشم یاطاقتویزه

 درسیستان می توان گفت : درویژگیهای معماری بومی اقلیم گرم وخشک.طاق پوش عرق چین ساخته میشود

جهت ساخت  به صورت مجتمع وبادیوارهای ضخیم ازخشت وگل ساخته میشودومعموالاززمینهای گود وساختمانها بناها : الف

 . مجتمع های مسکونی استفاده شده است

کافی کاهش داده  به حد بازشوها و شترازمالت کاه گل وسیم گل به رنگ روشن استفاده میشودبی برای نمای این بناها : ب

 شده است.

 دگیرانجام میگردد. فضای داخلی به وسیله کانالهائی بنام با درطراحی سقفهای این بناها،ارتباط با : ج

 درجه حرارت داخلی تاثیردارد.طویل درپایین آوردن  باغچه عریض و حیاطهای بزرگ باحوض آب وسیع و وجود : د

درطراحی سنتی این بناهاوجودهشتی درورودی بااختالف سطح مانع کوران بادهای شدیدوگردوغبارمیشود.خانه هایی  : ه

بادیوارهای قطورخشتی که به عنوان عایق حرارتی وبرودتی عمل میکنند،درتابستان هوایی مطبوع ودرزمستان هوایی گرم 

 خواهندداشت .

 های و بخشهای معماری بناشاخص 

 خانه های چهار فصل

خانه های  سنتی ایران که دارای حیاط مرکزی بوده و فصول مختلف سال از اتاق های مختلفی که گرداگرد این حیاط وجود 

 داشته استفاده می شده است.

ی مانند بادگیر ، کاله فرنگی و تابستان نشین :در قسمت جنوبی ساختمان ایجاد شده و باز شویی به سمت شمال دارند و فضای

 حوضخانه و...را شامل می شود

زمستان نشین: دارای پنجره های وسیع در راستای جنوب بوده و با تابش آفتاب گرم می شده است: دیوارها ، سقف و کف این 

مان قرار می قسمت به وسیله خشت خام که ظرفیت حرارتی بسیار باالیی دارد، ساخته می شود و در قسمت شمالی ساخت

 گیرد.

 پوسته ساختن پوشش دو

 سعی شده است که با دو پوشه ساختن موارد زیر رعایت گردد:
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 سبک کردن سقف

 جلوگیری از انتقال گرمای بیرون به داخل 

 گنبد

ر سقف گنبدی و قوس دار عالوه بر ایجاد سایه برروی بدنه گنبد می شود و بدین ترتیب نیمی از مساحت پشت بام خانه ها د

ساعات گرم بعد از ظهر در سایه قرار می گیرد و همچنین سطحی منحنی و قوس دار بام باعث انعکاس بیشتر تابش خورشید و 

 کاهش جذب حرارت خواهد شد.

 حوضخانه

 وان و زیرزمینی را گویند که در آن یک آبگیر باشد.یاتاق، ا

 ایوان

ای کنار دریای مازندران بری خواب شبانه در تابستان ساخته می اتاق چوبین بر باالی ستون های چوبی که بیشتر در شهر ه

 شود و نقش بادگیر را ایفا میکرده و از ورود جانوران ممانعت می کرده است.

 سرداب

 به اتاق زیرزمینی که در تابستان خنک است و یا زیرزمینی باد گیردار درخانه های گرمسیر را میگویند.

 مهتابی

 روبه حیاط است. چون بدون سقف هست مهتاب در آسمان پیداست. سکویی جلوی ساختمان که

 شنا شیل

این فضا مربوط به مناطق جنوبی ایران به خصوص بوشهر است. نوعی بالکن به سمت بیرون خانه ورودی معبر عمودی استکه 

بادهای مطبوع و بعضا  با چوب ساخته شده و پیرامون آن را نرده مشبک پوشیده می شود. مکانی برای استفاده از نسیم و

 [14]. استفاده از منظره زیبای دریا-استفاده از سایه

 حیاط مرکزی

نشانه حریم تملک ،وحدت دهنده چند عنصر خانه ،ارتباط دهنده چند فضا درخانه، ایجاد محیطی سرسبز و با نشاط ، بعنوان 

سازماندهی و تقسیم فضاهای مختلف داخل خانه ، به هواکش مصنوعی برای گذر جریان بادهای مناسب ،عنصر مهم در جهت 

عنوان حریم امن و آرام برای آسایش خانواده و شاید محلی برای انجام امور عمومی و اجتماعی ساکنان به ویژه در جنوب 

 کشور. حیاط افزون بر ایجاد وحدت بین عناصر ارتباط پیمایشی بین آنها ایجاد می کند.

 بادگیر

ان دور در ایران زمین بکارگرفته شده و از نامهای باستانی و گوناگون دارند . عملکرد آنه بدین صورت است که بادگیر از روزگار

باد مطلوب را گرفته و آنرا به داخل اتاقهای اصلی ساختمان ، آب انبار و یا مرداب هدایت  میکند یعنی از وزش باد برای 

العمل نیروی آن یعنی مکش برای راندن هوای گرم و آلوده استفاده می کشاندن هوای خوش به درون ساختمان ها و از عکس 

 شود.
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1332:بادگیرهای بافت قدیم روستای خمک/منبع:آرشیوشخصی1تصویرشماره  

 

 شبستان

 همان زیرزمین یا سرداب است که در سایر نواحی گرم و خشک بسیار متداول است.

ن طریق به ارتباط معماری گذشتگان در جهت رسیدن به الگوهای پایداری ویژگی های معماری بومی ایران بررسی شود تا بدی

نزدیک شویم .در بررسی بناهای بومی ایران برای استفاده بهینه از انرژی تجدید پذیر همواره در ساخت و سازه شاهد الگوهای 

 متناسب با اقلیم و منطقه آن هستیم.

عماری بومی ما نهفته است وبا استفاده از تکنیک های به کار رفته در بهره گیری از نکات مثبت بسیاری که در الگوهای م

معماری سنتی در کنار ترکیب آنها با تکنولوژی می توان به یک معماری پایدار بومی در منطقه دست یافت که در این صورت 

ارزش های فراموش شده در هم به ارزش های مقدس گذشته احترام گذاشته شده وهم در کنار رعایت اصول پایداری ،هویت و 

 معماری ایران آشکار می گردد.

 ویژگیهای بناهای بومی

بناهای بومی اغلب چنان به خوبی با محیط آمیخته شده اند که به سختی می توان سایت را بدون خانه روستایا شهر  تصور 

مستقیم و عیان توسط خانه ها کرد. دور نمای معماری بومی، دور نمای زندگی روزمره بوده و مشخصه هایش به طریقی 

گردآوری شده است. درهم آمیختگی موزون بنا و سایت، عالوه بر اینکه بیانگر وجود ارزش های مشترک و داشتن طرح روشن 

و پذیرفته شده و ساختار سلسه مراتبی مورد قبول همه برای مجتمع زیستی و منظر می باشد پاسخ مناسبی به اقلیم و 

  [15]. .شد.تکنولوژی نیز می با

سادگی راه حل و پرهیز از جاه طلبی و پرهیز جلب توجه بو همچنین پاسخی مستقیم و درست به شیوه زندگی و             

اقیلیم و روش ساخت و احترام به طبیعت و منظر اصولی هستند که علت درستی و مورد قبولی بودن راه حل روستاییان می 

بیعت ساختن بناهای موزون و قرارگرفته در جای خود می باشد بناهایی که بیان گر باشد حاصل داشتن روش در برابر ط

بناهای بومی دارای   [15] .خودآگاهی و شعور جمعی از طریق آمیزش و ترکیب کامل بناها و بستر دریک کل واحد می باشد

هستند تا خواسته های فردی و ارزش نمادین می باشند چراکه برخالف بناهای مدرن بیشتر حاصل خواسته های گروهی 

همانطور که خواسته ها، احساس و اندیشه های یک فرهنگ در آن ها منعکس می شود درنهایت تبدیل به اشکال و سمبل 

 [15] .هایی می شوند که آن فرهنگ را به خاطر آورده و در خاطره جمعی مردم می نشیند

 استفاده از الکوهای معماری بومی
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ام میدهد  و هر آن چه که می اندیشد و دریافت می کند با درک او از فضا در ارتباط مستقیم است درک هر کاری که بشر انج

 و دریافت انسان از فضای ترکیبی از داده های حسی چون شنوایی و بویایی است. اما الگو سازی آنها از طریق فرهنگ صورت

ندارد که مردمی که در فرهنگ های مختلف رشد و پرورش  می گیرد بنا براین هیچ چاره ای جز قبولی این واقعیت وجود 

با همه گسست ها و تغییرات ،همچنان رابطه ای نزدیک   [16]. میابند در جهان های حسی متفاوتی هم زندگی می کنند.

تماعی میان فرهنگ و شکل وجود دارد. بهترین مسکونی که واجد ارزش اجتماعی و فرهنگی باشد و بر اساس اصول پایداری اج

بنا شده باشد عالوه بر خاطرات قبلی، خاطرات خصوصی تری را به سبک یا مجموعه اشکال احتصاصی درخود می گنجاند. 

هویت پذیرفتن از طریق مکان   [15]. .بنابراین جای آن دارد که بیشتر به مسکن سنتی و الگوبرداری از اصول آن توجه شود

یا روح آن مکان بوده و مکانی تر در اشتراک داشتن به مفهوم سهم بردن از  در اصل به معنای باز بودن به روی شخصیت

حاصل آزمون شخصیت محلی می باشد. و سرانجام مراعات مکان یعنی سازگار نمودن ساختمان های جدید با شخصیت مزبور 

  [17]. می باشند. بدیهی است که احراز هویت و سازگاری مستلزم وقوف بر شکل مصنوعی که تجسمی است از روح مکان

پایداری و انسجام اجتماعی با عوامل فرهنگی با طبیعت و رویکرد مناسب در برابر اقلیم همگی از خصیصه های           

معماری بومی می باشند یعنی این فرهنگ و باورهای یک جامعه است که در وهله اول نخست پیدایش بناهای بومی را سبب 

 بومی هر منطقه هماهنگی کامل  با طبیعت و بستر خود نیز قرار دارد. می شوند درعین  حال بناهای

 

 خالصه نتایج .8

 نسل نیازهای ساختن محیط زیست حفاظت و توسعه زمینه در .است ناپذیر جدایی توسعه، فرایند از زیست محیط از حفاظت

 پایدار، توسعه اهداف تحقق برای .است پایدار توسعه گرو تحقق در آتی نسل نیاز مورد منابع افکندن مخاطره به بدون کنونی

 استفاده .است ضروری امری ساختمان نیاز مورد های انرژی تأمین به منظور آن از و استفاده پذیر تجدید انرژی منابع به توجه

نسل  نیاز به توجه و توسعه پایدار به اقلیمی طراحی کنار در انرژی مصرف در جویی صرفه در هوشمند و نوین های از فناوری

بر  ساز و ساخت منفی پیامدهای کاهش در طراحی، از پیش های ریزی برنامه و ها اقدام .یکندم بزرگی کمک آینده های

 به ساختمان تا است محل الزامی انتخاب در اقلیمی عوارض به توجه مرحله، این در .دارد سزایی به اهمیت زیست، محیط

 های ویژگی به توجه طراحی، مرحله در .کند وارد به محیط تری کم آسیب و کرده برقرار ارتباط خود محیط با حالت بهترین

 در فپذیری انعطا رویکرد با طراحی .است ضروری انرژی مصرف در هجویی صرف انرژی و مصرف به تر کم نیاز برای اقلیمی

 صرف و هزینه مترینک با آن، از هکنندگان استفاد شرایط با تغییر ساختمان انطباق که های گون به است مهم پایدار توسعه

 ممکن تغییرات این دامنه .باشد پاسخگو ساکنان گوناگون نیازهای از وسیع تری دامنه به شده و منطبق جدید شرایط با زمان

 باشد. ساختمان داخل در اساسی دگرگونی ایجاد یا مبلمان جایی جابه از فراتر های است. مداخل

 این به بی توجهی شود و طی ساخت و طراحی مطالعات، ریزی، برنامه شامل مختلفی مراحل باید ساختمان برای شکل گیری

 طراحی و صحیح ریزی برنامه و مطالعه با توان نتیجه می در .شد خواهد مشکالتی بروز سبب ها آن در انگاری سهل یا مراحل

 های بخش ترین مهم از یکی طراحی فرایند .برد به کار هوشمند های فناوری استفاده از در را دقت نهایت اقلیم، با هماهنگ

 همچنین .کرد شناسایی را آینده در ممکن مشکالت تمام میتوان مرحله این طی در دقیق مطالعات با است، زیرا وساز ساخت

 ساخت های فناوری از ناشی یا ساختمان دارند نامناسب طراحی در ریشه یا اغلب برداری، بهره دوران از حاصل های آلودگی

 .هستند ساختمان نامناسب اجرای و ناهماهنگ وساز

 :است اشاره شده ها آن به زیر در که است مطرح پایدار توسعه در اساسی اصل چند رعایت طور کلی به

  انرژی؛ منابع به کم نیاز با طراحی و طبیعت با .تعامل1
  خورشید؛ و باد مانند تجدیدپذیر انرژی منابع از استفاده .2

  انرژی؛ مصرف در هجویی صرف و امنیت ارتقای ه منظورب  هوشمند یهای فناور از گیری بهره .3
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  اکولوژیکی؛ سالمت و اجتماعی تعامالت برای بسته و باز فضای تعامل . فضاها؛ تطبیق و گسترش قابلیت و پذیری انعطاف .1

  تجدید؛ و ساخت چرخه در انرژی منابع ضایعات هدایت.5 

  ساختمانی؛ ضایعات مدیریت .3

  خشک؛ مصالح و طراحی مدوالر های روش از استفاده در سعی و ابنیه مجزا سازی.، 
 با همساز طراحی به تری بیش توجه محدود، طبیعی منابع گرفتن نظر در با است امید اقتصادی؛ و اجتماعی امنیت تامین 

 .شود پذیر تجدید های انرژی طریق از انرژی تأمین برای نوین های روش و به کارگیری اقلیم

 منابع عامل تقلیل که شده منجر معماری طراحی در اقلیمی شرایط به نسبت توجهی بی به معماری در های نوین فناوری بروز

 بیش توجه امروزه .است زیست به محیط فسیلی های سوخت ناپذیر جبران صدمات و شهرها در آلودگی ناپذیر، تجدید انرژی

 طراحی ضوابط کنار در مدرن های روش و نانویی هوشمند فناوری استفاده از نیز و است ضروری اقلیمی طراحی ضوابط به تر

 توسعه پایدار بر منطبق اصول براساس هایی ساختمان طراحی راهکار عنوان به معاصر، معماری انرژی در تامین برای اقلیمی،

 .شود می پیشنهاد

 نتیجه گیری  .9

با توجه به افزایش روز افزون معماری مدرن و اصول طراحی آن  در معماری ساخت و سازهای بدون توجه به شرایط اقلیمی و 

منطقه ای رشد کرده اند برای مثال در منطق گرم و خشک که بناها با شرایط اقلیم خشت و گل ساخته شده اند امروزه 

رف هزینه های زیاد را به همراه دارد و متضاد با شرایط محیط زیستی مساکن بتنی و سیمانی جایگزین گردیده است که ص

منطقه شکل گرفته و بلعکس در مناطق سر سبز نیز همین مشکالت عدم هماهنگی معماری با بوم منطقه را شاهد هستیم از 

ی که گذشتگان با توجه این رو با افزایش رو به رشد جمعیت و کاهش سوخت های فسیلی  باید به فکر استفاده از سرمایه ها

به دانش و علم محیط پیرامون خود بدست آورده اند و برای ما بر جای گذاشته اند باشیم .استفاده اصولی و الگو گرفتن از بناها 

و معماری بومی مانند عناصری چون: بادگیرها ، ایوان ها ، شبستان ها،... در معماری امروزه می تواند عالوه بر زیبایی بصری 

آرامش و امنیت را جایگزین تشویش و استرس القا شده از معماری مدرن کند .از این رو معماری پایدار و استفاده از حس 

 الگوهای بومی نکته ای است برای ادامه حیات بشر و داشتن زندگی مطلوب.
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