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اقلیمهای خشک،
معماری پایدار،
بناهای بومی.

معماری و ساخت مسکن از گذشته دور یکی از دغدغههای مهم بشر بوده و در عین حال ،ارتباط
مستقیمی با شرایط آب و هوایی داشته است .مطالعه این الگوی معماری و کمیت و کیفیت آن نقش
مهمی در ارتقای معماری پایدار دارد .در پدیده گرم شدن کره زمین و آلودگی شهرها ،صدمات
جبرانناپذیری به محیط زیست وارد نموده است؛ از این رو توجه به بهرهگیری از منابع انرژی فسیلی
و محدودیت منابع سوختهای فسیلی با تأکید بر اصول معماری پایدار و بناهای بومی و استفاده از
آن جهت مشارکت در حل این بحران ضروری مینماید .پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و
در دو بخش مبتنی بر سامانه کیفی و روش توصیفی انجام گرفته است .بررسی و تحلیل نمونههای
انتخابی اقلیمهای خشک بر اساس سه معیار تناسبات کالبدی ،سازماندهی فضایی و معیارهای مرتبط
با شرایط محیطی انجام شده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که معماری بومی در اقلیم-
های گرم خشک ارتباط تنگاتنگی با شرایط آب و هوایی دارد و با طراحی و اتخاذ مناسبترین
رویکردها میتوان به معماری پایدار در این مناطق دست یافت.
اهداف پژوهش:
.1تشخیص میزان انطباق معماری بومی با اقلیم مناطق خشک.
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سؤاالت پژوهش:

زرین ,لیال ,مفیدی شمیرانی ,سید مجید,
طاهباز ,منصوره .)1400( .اصول تطبیقی
معماری پایدار بناهای مسکونی بومی در
اقلیمهای خشک ایران .هنر اسالمی,
.223-233 ,)41(18

.1معماری مناطق خشک چه تأثیرپذیری از محیط دریافت دارد؟
.2چه تشابه و تضادی بین اقلیم گرم و خشک و سرد و خشک وجود دارد؟

dorl.net/dor/20.1001.1
.1.1735708.1400.18.41.13.2

dx.doi.org/10.22034/IAS
.2021.275648.1551

)(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0 /

224

اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسكونی بومی در اقلیم های خشك ایران
لیال زرین ،سید مجید مفیدی شمیرانی ،منصوره طاهباز

مقدمه
نیاز به مسکن بهعنوان سرپناه یکی از اساسیترین نیازهای بشری است .از عوامل مؤثر بر سیمای شهر ایرانی معماری
سنتی مسکونی ایران است که دارای مؤلفه های ارزشمندی است و در نقاط مختلف کشور بسته به بوم متفاوت بوده و
بر اساس هویت طبیعی و اقلیمی هر منطقه شکل گرفته است .هدف از طراحی اقلیمی ،ثابت نگهداشتن یا به حداقل
رساندن هزینه الزم برای حفظ شرایط مطلوب و آسایش در فضای داخل بناست .پژوهش حاضر با تکیه بر ویژگی
پایداری در معماری بومی ایران در مناطق خشک و همچنین با تأکید بر نقش جوهری فضاهای خانه در این معماری
بر آن است تا نقش کلیدی فضاهای خانه را در خلق معماری بومی پایدار ،مورد بررسی قرار دهد .لذا مطالعات تطبیقی
این منطقه انجام خواهد گرفت .جهت نیل به این هدف بر طبق روش پهنهبندی اقلیمی کوپن ،محدوده اقلیمی منطقه
خشک که شامل منطقه  Bو Dمیباشد ،مشخص شده سپس از میان شهرهای این منطقه اقلیمی ،با توجه به قدمت
و فراوانی مورد مطالعاتی ،شهرها و نمونههای مسکونی مطالعاتی مشخص شده و ویژگیهای مشترک این خانهها از
مقایسه تطبیقی نمونههای این مناطق بدست میآید.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است .با این حال
پژوهشهایی به بررسی مسئله اقلیم و معماری پرداختهاند .محمود توسلی ( ،)1391در کتاب ساخت شهر و معماری
دراقلیم گرم و خشک ایران به بررسی تأثیر عوامل تاریخی از یک سو و عوامل آب و هوایی از سوی دیگر روی ساختار
فضایی شهرها و مجموعه های روستایی و نیز معماری نواحی گرم وخشک و هم روش رو به رو شدن با برخی مسائل
شهری و روستایی است ،پرداخته است .مسعود رضایی و بهزاد وثیق( ،)1393در کتاب واکاوی معماری پایدار در مسکن
بومی روستایی اقلیم سرد و کوهستانی ایران سعی کردند .معماری کوهستانی منطقه زاگرس در سه استان ایالم،
کرمانشاه و کردستان با ساختاری که دارای شباهتها و تفاوتهایی نسبت به معماری مناطق مرکزی و کویری ایران
است را بررسی کنند .پریسا احدی( )1393در رسالۀ خود با عنوان بررسی معماری اقلیمی حیاط در بناهای مسکونی
بومی منطقه سرد ایران به بررسی الگوهای معماری -اقلیمی حیاط در بناهای مسکونی بومی در منطقه سرد ایران
پرداخت .شبنم اکبری نامدار ( )1390در رسالۀ خود با عنوان بازشناسی اصول پایدار در معماری خانههای سنتی ایران
جهت تدوین مبانی طراحی مسکن مطلوب معاصر "مورد مطالعاتی تبریز" طیفی از اهداف کالن تا کاربردی را مد نظر
بوده قرار داده است .جواد عبدالحسینی ( ،)1390در مقالۀ سازگار کردن طراحی خانههای مسکونی تبریز و باکو با
فرهنگ و اقلیم بومی ،به بررسی دگرگونیها و تحوالت ساختار ساختمانهای مسکونی شهر با تأثیرپذیری از فرهنگ
و اقلیم بومی در محدوده مطالعاتی مورد انتخابی پرداخته است .یوسف گرجی مهلبانی ،علی یاران ،سمیرا پروردینژاد
( )،1390در مقالۀ ارزیابی معماری همساز با اقلیم در خانههای کاشان به دنبال بررسی چگونگی تطبیق معماری و
اقلیم در شهر کاشان و چگونگی توجه به شرایط آب و هوایی در ایجاد خانههای شهر کاشان بوده و هدف از انجام این
پژوهش بررسی چگونگی کاربرد اقلیم در معماری شهر کاشان برای ایجاد آسایش مطلوب و کاهش مصرف انرژی و
استفاده هر چه بیشتر از پارامترها و شرایط آب و هوایی بوده است.
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این پژوهش ب هص ورت بنی ادی و ک اربردی اس ت .تحقیق در مورد مب انی تئوری معم اری پ ای دار ،معم اری بومی و
تقس یمات اقلیمی منطقه خش ک ایران از نوب بنیادی اس ت .قس متی از پژوهش که با اس تفاده از نتایی تحقیقات بنیادی
به ارائه راهکارها ،پیش نهادات و الگوهای کالبدی محیطی اقلیم خش ک میپردازد از نوب کاربردی اس ت .روش تحقیق
بص ورت کیفی خواهد بودو روش گردآوری اطالعات به ص ورت مطالعات میدانی ،مطالعه پژوهشهای مش ابه ،مقاالت
علمی پژوهش ی ،کتابهای حوزه پایداری ،رس الههای دوره دکتری و مقالههای  isiو س پس مطالعه بناها ،برداش ت
پالنها و ترس یم نقش ههای نمونههای موردی خواهد بود .به لحاظ اینکه موض وب این پژوهش در حوزه معماری پایدار
بحث می شود ،توصیف و استنباط هر یک از مقوالت نیازمند تفسیر و تحلیل است.
.1رویكرد پایداری در اصول معماری بومی ایران
مفهوم معماری پایدار برای معماران این اس ت که محیط مص نوب با توجه به افزایش کیفیت زندگی حال و مرتفع
ساختن نیازهای آیندگان ساخته شود(آذربایجانی .)350 :1382،معماری پایدار به اختصار به آنگونه از معماری گفته
میش ود که مالحظات محیطی و س ازگاری با اقلیم را مد نظر دارد و بر اس اس بهرهبرداری مؤثر از منابع طبیعی
طراحی و س اخته میش ود .معماری س نتی ایران ،اس اس اً بر این موارد متمرکز ش ده اس ت )1 :نگاه به طبیعت و تداعی
تقدس آن :یک اثر معماری ،از هنگام زاده ش دن ،از لحظهای که باید اولین گامهای خود را برای کالبدی ش دن
بردارد ،ب ا زمین در میآمیزد :از زمین آب دری اف ت میکن د و پس از دگرگون کردن ش ک ل ظ اهری و محتوای
ش یمیایی -فیزیکی اش ،به میزان متفاوت ،بازپس ش میدهد؛ روی به نس یم میکند و پش ت به بادهایی که آزارش
میدهند؛ درآمیختگی با طبیعت ،هم با تبعیت از طبیعت همراه اس ت و هم با بهرهوری از آن(فالمکی)2 .)1 :1385،
مراحل طراحی و طراحی انسانی :در معماری پایدار برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از اهمیت خاصی
برخوردار اس ت(س الفی .)62 :1383،طراحی انس انی ،مهمترین اص ل طراحی پایدار اس ت که به قابلیت زیس ت تمام
اجزای تش کیلدهندهی نظام زیس ت جهانی ،میپردازد .این اص ل عمیقاً ریش ه در نیاز به حفظ عناص ر زنجیرهای
نظامهای زیستی دارد که تداوم حیات و بقای انسان ،منوط به وجود آنهاست( .)Kim, 1998: 14این مراحل شامل
مردمواری ،درونگرایی و انعطافپذیری میش ود(پیرنیا )3 .)1 :1383 ،پایایی بنا :یکی از خص وص یات معماری ایرانی
اس تفاده از هندس ه در طرحهایش اس ت .فهم دقیق هندس ه و موارد مربوط به آن معماری ایرانی را قادر به ارائۀ
فرمه ای پ ای دارتر و ب ا ارزش میکن د؛ این امر در معم اری ب ا اس تف اده از م دول (پیمون) و نی ارش امک انپ ذیر
میباشد(پیرنیا.)25 :1382 ،
.1.2پهنهبندی میان اقلیمی منطقه  Bایران بر اساس روش کوپن و ویژگیهای آب و هوایی آن
این روش مبتنی بر پنی گروه اص لی ( Aاس توایی)( B ،خش ک)( C ،معتدل)( D ،س رد)( E ،قطبی) اس ت که هر یک
از این گروهها منطبق بر عرض جغرافیایی و فاصله آنها از خط استوا است(نیکقدم .)121 :1394،اقلیم گروه  Bشامل
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بخشهای وس یعی از ایران مرکزی ،جنوب ،جنوب ش رق و جنوب غرب کش ور میباش د که حدود  4درص د مس احت
کشور است.
.2.2پهنهبندی میان اقلیمی منطقه  Dایران بر اساس روش کوپن و ویژگیهای آب و هوایی آن
محدوده اقلیم س رد ش امل ش هرهایی از منطقه کوهس تانی غرب و ش مال غرب ایران اس ت .با توجه به معیارهای کوپن
در تعیین میان اقلیمها و بر اس اس دمای گرمترین ماه و س ردترین ماه س ال و همچنین میزان بارندگی در فص ل گرم و
سرد سال ،شهرها در سه میان اقلیم Dfb ،Dfaو  Dsaتقسیم میشوند(احدی.)135 :1392،
 .3اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسكونی بومی در اقلیمهای خشك ایران
.1.3تحلیل اقلیمی حیاط
الگوهای حیاط ،تحت تأثیر ش رایط محیطی و از منطقهای به منطقه دیگر متغیر هس تند .تعیین معیارها با توجه به
خص وص یات کالبدی مش ترک در نمونهها و همچنین میزان تأثیرپذیری از ش رایط محیطی انجام میش ود .معیارهای
تحلیل با توجه به اهداف پژوهش یعنی پهنهبندی اقلیمی حیاط در منطقه خش ک ایران انتخاب ش دهاند و غالب آنها
معیارهای کمی بوده .همچنین انتخاب معیارها بر اس اس عناص ر مش ترک در نمونهها و بررس ی تغییرات آنها و در 3
گروه مرتبط با تناس بات کالبدی ،س ازماندهی فض ایی و ش رایط محیطی ص ورت گرفته اس ت .برای س اده ش دن جداول
تحلیلی ،معیارها با حروف اختص اص ی نامگذاری ش دهاند که در هر قس مت به آن اش اره خواهد ش د .راهنمای جداول
تحلیل اقلیمی س اختار فض ایی :ورود مس تقیم از معبر  ،DEورود از طریق یک فض ای رابط  ، IDEنس بت س ط
عملکرد س کونتی به س ط کل  ،RFA:TAخدماتی  ،SFA:TAارتباطی  ،CFA:TAنس بت س ط حیاط به س ط
کل  ،OFA:TAتعداد اتاقهای  3دری در ضلع شمالی  ،DR:NE3جنوبی  ،DR:SE3ش رقی  ،DR:EE3غربی
 ،DR:WE3تعداد اتاقهای  2دری در ض لع ش مالی  ،DR:NE2جنوبی  ،DR:SE2ش رقی  ،DR:EE2غربی
 ،DR:WE2تعداد اتاقهای  1دری در ض لع ش مالی  ،DR:NE1جنوبی  ،DR:SE1ش رقی  ،DR:EE1غربی
 ،DR:WE1تعداد تاالر در ض لع ش مالی  ،HDR:NEجنوبی  ،HDR:SEش رقی  ،HDR:EEغربی HDR:WE
،تعداد شاهنشین در ضلع شمالی  ،AL:NEجنوبی  ،AL:SEشرقی  ،AL:EEغربی .AL:WE
تناسببات کالبدی :فرم حیاط ،CFبا توده س اختمانی در یک طرف  ،CF1دو طرف مقابل  ،CF2دو طرف مجاور
 ،CF3س ه طرف  ،CF4چهار طرف ،CF5جهتگیری حیاط  ،COش مالی -جنوبی  ،N-Sش رقی-غربی ،E-W
ش مال ش رقی-جنوب غربی  ،NE-SWش مال غربی -جنوب ش رقی  ،NW-SEتناس ب ابعاد حیاط  ،CDPنس بت ارتفاب
بدنه ش مالی به بعد عمود بر آن  ،D:NHجنوبی  ،D:SHش رقی  ،D:EHغربی ،D:WHش مال ش رقی ،D:NEH
جنوب ش رقی ،D:SEHش مال غربی  ،D:NWHجنوب غربی  .D:SWHش کل حیاط  ،SCمربع  ،Sqمس تطیل
 .Reتناسب ابعاد فضاهای حیاط ،FDP

نسبت ارتفاب نمای شمالی به عرض آن  ،W:NFHجنوبی ،W:SFH
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ش رقی  ،W:EFHغربی  ،W:WFHش م ال ش رقی  ،W:NEFHجنوب ش رقی  ،W:SEFHش م ال غربی
 ،W:NWFHجنوب غربی  .W:SWFHتناس ب س ط نماهای حیاط  ،FAPش مالی به س ط کل نماها ،W:NFH
جنوبی  ،W:SFHشرقی  ،W:EFHغربی  ،W:WFHشمال شرقی  ،W:NEFHجنوب شرقی  ،W:SEFHشمال
غربی  ،W:NWFHجنوب غربی .W:SWFHنس بت س ط

بازش وها به س ط نما  ،FA: OAبازش وها به س ط نما

درض لع ش مالی  ،NFA:OAض لع جنوبی  ،SFA:OAض لع ش رقی  ،EFA:OAض لع غربی  ،WFA:OAض لع
ش مال ش رقی  ،NEFA:OAض لع جنوب ش رقی ،SEFA:OAض لع ش مال غربی  ،NWFA:OAض لع جنوب غربی
.SWFA:OA
.2.3یافتههای حاصل از معیارهای اقلیمی خانههای اقلیم سرد و خشك
جدول :2یافتههای حاصل از تناسبات کالبدی اقلیم سرد و خشک( .منبع :نگارنده)
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جدول :3تحلیل سازماندهی فضایی خانههای مورد مطالعه( .منبع :نگارنده)

.3.3یافتههای حاصل از شرایط محیطی خانههای اقلیم سرد و خشک
متوس ط نس بت س ایه به س ط حیاط و الگوی ایجاد س ایه بر روی دیوارهای پیرامون حیاط مرکزی ،اول دی ماه ،مهرماه و تیرماه
توس ط نرمافزار  Ecotectبا طول و عرض جغرافیایی همان ش هر اطالعات وارد ش ده اس ت .یافتههای عددی حاص ل از آن در
جدول  4به نمایش درآمدهاند.

دوره  ،18شماره ،41خرداد1400
223-233

جدول :4یافتههای حاصل از تحلیل شرایط محیطی خانههای اقلیم سرد و خشک
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.3.4یافتههای حاصل از معیارهای اقلیمی خانههای اقلیم گرم و خشك
یافتههای حاصل از تناسبات کالبدی ،سازماندهی فضایی و شرایط محیطی اقلیم گرم و خشک مانند اقلیم سرد و
خشک تحلیل شده و اصول تطبیقی بناهای مسکونی اقلیم خشک از مقایسه آنها بدست آمده است.
نتیجهگیری
نتایی نش ان داد که این دو میان اقلیم دارای ش باهتها و تفاوتهایی هس تند .از نظر ویژگیهای کالبدی ،به نظر
میرس د در اقلیم س رد  ،فرم حیاط به ش کل مربع و با میانگین تناس ب طول به عرض حیاط  ،1.11اما در اقلیم گرم
فرم حیاط مس تطیل و با میانگین  1.31میباش د .در اقلیم س رد تودههای س اختمانی در س ه طرف حیاط اما در اقلیم
گرم در چهار طرف ش کل گرفتهاند .جهت کش یدگی حیاط در اقلیم س رد در خانهها متفاوت بود و به نظر میرس ید
تابعی از بافت منطقه بوده باش د ،اما در اقلیم گرم ش مالی-جنوبی میباش د و میتواند این امر تابع ش رایط اقلیمی در
این میان اقلیم باش د .میانگین نس بت فض ای باز به فض ای بس ته در اقلیم س رد  %37و در اقلیم گرم %29 ،میباش د که
این امر لزوم اختص اص فض اهای باز بیش تر در اقلیم س رد و خش ک نس بت به اقلیم گرم و خش ک را آش کار میس ازد.
همچنین از نظر ویژگیهای کالبدی و فض ایی میتوان گفت :هر دو اقلیم دارای ش باهت هس تند؛ بدین ش کل که
بیش ترین مس احت نما و بازش و به نمای جنوبی و کمترین س ط و بازش و به نمای غربی تعلق دارد .باالترین میزان
س ط فض ایی به حیاط و بعد از آن به س کونتی و س پس به فض اهای خدماتی و ارتباطی تعلق دارد .تنها تفاوت در این
اس ت که در طراحی اقلیم س رد س ط بیش تری به فض ای باز و در اقلیم گرم به فض ای خدماتی نس بت به اقلیم مورد
مقایس ه اختص اص یافته اس ت .ورودیهای هر دو میان اقلیم به گونهای ش کل گرفته که ارتباط از بیرون به درون از
طریق فضای واسطه شکل گرفته؛ اما موقعیت قرارگیری ورودی در دو اقلیم متفاوت است .بهگونهای که در اقلیم سرد
وروردی از خانهای به خانه دیگر متفاوت اس ت ،در حالیکه در اقلیم گرم ورودی در بیش تر نمونهها در قس مت ش مالی
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تعبیه گردیده اس ت .این امر میتواند تابع فرم حیاط باش د چرا که در اقلیم س رد که حیاط مربع ش کل اس ت و
جهتگیری خاص ی ندارد ،مکان قرارگیری ورودیها متفاوت گش ته اس ت ،اما در اقلیم گرم که کش یدگی حیاط در
جهت شمالی -جنوبی بوده است ،ورودی نیز در جبهه شمالی واقع شده است .در تحلیل خانههای اقلیم سرد و خشک
مش خص گردید که تعداد فض اهایی مانند اتاقهای پنیدری و ش اهنش ین در جبهه ش مالی و جنوبی مس تقر ش دهاند ،اما
اتاقهای س هدری ،دودری و یکدری بیش تر در جبهههای ش مالی ،ش رقی و غربی و تعداد کمتری در جبهه جنوبی
مس تقر ش دهاند .همچنین در این نمونهها مش اهده میگردد که اکثریت تاالرها تنها در جبهه ش مالی یا جنوبی قرار
نگرفت ه ،بلک ه در جبه ههای مختلف خانهها پخش گردیدهاند که این امر بر تفاوت نورگیری در دو اقلیم س رد و گرم
حکایت میکند؛ آنگونه که مشاهده میشود در اقلیم سرد هیچکدام از جبههها در نورگیری اولویتی بر یکدیگر ندارند.
چراکه در خانههای مورد مطالعه در اقلیم گرم تاالرها در بیشتر موارد در بخشهای شمالی و جنوبی خانه واقع شدهاند
که این امر بر لزوم نورگیری در جبهه ش مالی و جنوبی برای فض اهای مهم س کونتی خانههای اقلیم گرم ص حه
میگذارد .نکته دیگر که حائز اهمیت میباش د ،این اس ت که در اکثر نمونههای اقلیم س رد و خش ک ،فض ای ش اهنش ین
مش اهدهنمیش ود که این امر میتواند به دلیل نوب کاربری متفاوت اینخانهها باش د که جنبه تش ریفاتی در گذش ته
نداشته است .اما در تحلیل خانههای اقلیم گرم مشخص گردید بیشترین تعداد اتاقهای سکونتی بر خالف اقلیم سرد،
به اتاقهای 3دری و 5دری اختصاص دارد و تعداد کمتری اتاق یک دری و دودری وجود دارد .در اقلیم گرم بر خالف
اقلیم سرد ،تاالرها در جبهههای جنوبی و شمالی و شاهنشین نیز در جبهه جنوبی مستقر شده است .اما در اقلیم سرد
تاالرها در تمامی جبههها به دفعات قرار گرفته بودند و ش اهنش ین نیز بیش تر در بخش ش مالی خانه واقع ش ده بود .از
نظر ش رایط محیطی هر دو اقلیم بس یار مش ابه همدیگر هس تند؛ طوریکه میانگین نس بت س ایه به س ط حیاط در
خانههای مورد بررس ی در اقلیم گرم در تیر ،مهر و دی ماه به ترتیب  57 ،37و  85درص د و برای اقلیم س رد به ترتیب
برابر  51 ،30و  85درصد میباشد .تناسبات نسبت سایهها در هر دو اقلیم سرد و گرم و خشک در اول دی ماه بیشتر
از مهر ماه و در مهر ماه بیش تر از تیر ماه میباش د .میانگین میزان س ایهاندازی روی دیوار جنوبی در اقلیم گرم حدود
 90درص د و در اقلیم س رد حدود  95درص د اس ت .در هر دو اقلیم دیوار جنوبی حیاط همواره در س ایه قرار میگیرد.
دیوار ش مالی در اقلیم گرم قبل از ظهر حدود  22درص د و بعد از ظهر حدود  51درص د و در اقلیم س رد به ترتیب
حدود  16و  25درصد در سایه قرار میگیرد ،میزان سایه اندازی دیوار شمالی در اقلیم گرم تقریباً دو برابر اقلیم سرد
میباشد .دیوار غربی در اقلیم گرم قبل از ظهر حدود  41درصد و بعد از ظهر  100درصد و در اقلیم سرد قبل از ظهر
 22درص د و بعد از ظهر  100درص د در س ایه قرار میگیرد .دیوار ش رقی در اقلیم گرم قبل از ظهر حدود  75درص د و
بعد از ظهر حدود  25درص د و در اقلیم س رد قبل از ظهر  89درص د و بعد از ظهر  15درص د در س ایه قرار میگیرد.
بناب راین الگوی س ایه در دیوار غربی و دیوار ش رقی در هر دو اقلیم گرم و خش ک و س رد و خش ک نیز مش ابه بوده و
میزان سایه دیوار غربی و شرقی برای قبل از ظهر و بعد از ظهر در هر دو اقلیم جا بجا میشود .بنابراین میتوان گفت:
الگوهای شرایط محیطی که میتوان برای اقلیم سرد و گرم و خشک استفاده کرد ،یکی میباشد.
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