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 هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن 

 در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایران

 1  ژنيت رستمي

 * 2 مهرداد جاويدي نژاد  

 3 بهروز منصوري

........... 

 :چکیده

متناسب با ري معما سبك گيري موجب شکل ،كويري مناطق آب و هواييمعماري با شرايط ويژه  هاي شيوهسازگاري در نتيجه ي 

ر شناخت مفهوم دشناخت ساز و كارهاي هماهنگي تکنيك، مصالح و محيط زيست و كاربرد متصور آن . شده است نياز اين مناطق

به معطوف كرده است.  زيبايي و عملکرد بناهاي سنتي شهرهاي كويري ايران، توجه ويژه محققان خارجي و داخلي را به اين مسئله

 اقتصادي و ماعياجت -فرهنگي مشکالت و زيست محيط مسائل به نســبت بشــر آگاهي نتيجه كه در پايداري طور كلي، مفهوم

 اصالح و طبيعت حفظ پايدار، توســعه اهداف مهمترين از يکي. شکل گرفت را مي توان در معماري بناهاي كويري مشاهده كرد

 ،اين مقاله نابراين، هدفب .شود مي ناميده پايدار معماري شــده كه ســاخته محيط حوزه در پايدار توسعه تجلي و است آن به نگاه

راستا،  اين دراشد. به شرايط اقليمي خاص كوير مي بگويي محيطي ابنيه سنتي ايراني چگونگي تطابق آب و هوايي و پاسخ تشريح

زيست و  محيط و رسد بين تکنيك، مصالح مي نظر به كه كند مي مطرح را فرضيه اين ،تحليلي -توصيفي روشاين مقاله با 

تعريف و  ابتدا حقيق،ت فرضيه اثبات جهت بناهاي سنتي شهرهاي كويري ايران تناسب و هماهنگي ويژه ايي برقرار است. بهعملکرد 

ري ارائه شده است و مناطق كوي هماهنگي هاي ايجاد شده در اكوسيستم زيستي و معماريمفهوم پايداري در سازه ها و توصيفي از 

اين . در انتها، به دنبال سازگاري هاي آب و هوايي توصيف شده استمي مناطق كويري معماري بو مدل فضايي هاي سپس، ويژگي

اقليم يبا متناسب با زموضع به اثبات رسيده است كه اركان ويژه و اصلي معماري در مناطق كويري منجر به پيدايش بناهاي سنتي 

  اين خواستگاه شده است.  

 ح بر زيبايي و عملکرد بناهاي سنتي شهرهاي كويري ايران تاثير مي گذارد؟صالمچگونه هماهنگي در تکنيك و  -1 سواالت:

و خصوصياتي در بناهاي سنتي شهرهاي كويري وجود دارد كه منجر به هماهنگي اين شيوه معماري با اقليم خشك  چه ويژگي ها -2

 كوير شده است؟

 ي شهرهاي كويري ايرانناخت ارتباط تکنيك و مصالح در زيبايي و عملکرد بناهاش -1 اهداف: 

 ناسايي ويژگي ها و خصوصيات بناهاي سنتي كويري ايران در هماهنگي با اقليم خشك كويرش -2

 كويري. اقليمي، بناهاي طراحي سنتي، معماري ،مفهوم پايداري :کلیدی کلمات

                                                           
 عضو هيئت علمي ،گروه معماري ،دانشکده معماري و شهرسازي ،واحد تهران مركز،دانشگاه ازاد  1

 معماري ،دانشکده معماري وشهرسازي،واحد تهران مركز،دانشکاه ازاد اسالمياديار گروه است)نويسنده مسئول(  * 2
 زاستاديار گروه معماري دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران مرك  3
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  مقدمه. 1

 هنري و فني هاي ويژگي بر عالوه و شوند مي محسوب بشريت كلي، طور به يا سرزمين يك فرهنگي مظاهر مهمترين از معماري آثار

 مي منتقل را پيشين نسل به مربوط هاي دانش و اطالعات از ايي مجموعه كه هستند ها انسان زندگي تعامالت ظرف منزله به خود،

 بوده توجه مورد طراحي، در ويژه پارامتر يك عنوان به اقليم عامل ايران، شهرهاي سنتي شهرسازي و معماري در ديرباز از. كنند

نقش مهمي در پيدايش سبك ها و شيوه هاي خاص  اقليمي زيست محيط و مصالح ويژگي هاي خاص و هماهنگي تکنيك، ذال است.

 سازگار سنتي بناهاي ظهور امکان مناطق، اين هوايي و آب شرايط با متناسب شهري ويژه ساختارهاي گيري شکل معماري شده است.

اين  ساكنان نيازهاي تامين و حياتبه وجود آمدن امکان  ها قنات پيدايش بابه عنوان مثال،  .آورده است وجود به را اقليم اين با

 از) شهرها و كشاورزي هاي زمين سمت به آن هدايت و زمين سطح به آب آوردن براي قنات از استفاده .است ممکن شده مناطق

 اي جاده هاي شبکه گيري شکل به منجر( پيراموني و اصلي هاي كانال از برخي توسط يکديگر به متصل هاي چاه از بسياري طريق

. است بوده گوناگون در معماري سنتي ايران رايج منابع از و مختلف سطوح در طبيعت از گيري بهره اين. است شده سنتي جوامع در

 آن معماري كه باشد اين هوايي، و آب سخت شرايط بـا تطبيـق بـراي به كارگيري شيوه هاي معماري سنتي لزوم مي توان دليل

 پيوسـتگي و جايگـاه و اسـت شـده منتقـل طوالني زماني طي در ديگر نسل به نسلي از كه است بوده پروسه تجربي حاصل روزها

 زيستمنجر مي شود كه آنچه كه حاصل سازگاري  پروسـه، ايـن ناگهـاني بارها مورد آزمون قرار گرفته شده است. لذا، قطع آن هـا

 در طي ساليان به دست آمده است، به فراموشي سپرده شود.  اقليمي طراحي اساس بر محيطي

شده در  ســاخته محيط مهم نقش دليل به نتيجه در و شــده پايدار مطرح توســعه عنوان با اي تازه مفهوم تغييرات، اين دنبال به

پايدار  توســعه گرفته شده است. بنابراين، نمي توان نقش مفهوم قرار صاحب نظران توجه مورد پايدار معماري پايدار، توســعه جريان

 قرن ديدگاه دو با مســأله اين باشــد را ناديده گرفت. مي يکديگر با ها انســان و و طبيعت انســان رابطه فهم در مهم تغيير يك كه

 (1381فالمکي، )اســت  تضاد در بود گرفته شــکل اقتصادي و اجتماعــي محيطي و موضوعات جدايي پايه بر كه انســان گذشــته

پيوندهاي  از آگاهــي رشــد حاصل پايــدار، توســعه مفهوم تاثير به سزايي در شکل گيري ساختار معماري شهري داشته است.و 

 آينده يك درباره ها نگراني و نابرابــري و فقر اقتصــادي، اجتماعي،موضوعات  رشــد، حال در محيطــي مشــکالت مابين جهانــي،

دهــد )هاپوود،  مي پيونــد هــم بــه را اقتصــادي و اجتماعــي موضوعات محيطــي، قويا پايدار، توسعه. باشد مي بشر براي سالم

2005.) 

 زيست محيطي و فرهنگ و تمدن هر مرز و بوم، كاوش وشناخت تعامل و هماهنگي با شرايط  براي بنابراين، به نظر مي رسد كه 

 محيطي و پاسخگويي هوايي و آب تطابق چگونگي تا است آن بر مقاله ضرورت دارد. اين سنتي ساختارهاي شهرهاي بررسي دقيق

به معرفي مصالح و  كويريدر اين تحقيق تالش شده است كه با در نظر گرفتن خصوصيات اقليمي  .كند تشريح را ايراني سنتي ابنيه

مطالعه مورد توجه قرار گرفته  اين درآنچه كه  به عبارت ديگر،الگوهاي معماري بومي در جهت رسيدن به معماري پايدار بررسي شود. 

 به منجر كه معماري و طراحي هوشمندانه هاي روش نيز و بياباني و كويري شهرهاي و معماري گيري شکل اصلي ربط و خط است،

  .شود كشيده تصوير به گرديده ساكنانش نيازهاي بر منطبق و مناسب چنين هايي محيط يافتن سامان

 اكوسيستم در شده ايجاد هاي هماهنگي از در نتيجه در اين پژوهش، ابتدا به شيوه هاي برنامه ريزي زيست محيطي براي توصيفي

 هاي خاص معماري سنتي مختص به كوير و هماهنگياشاره مي شود. سپس در ادامه ويژگي  كويري مناطق معماري و زيستي
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ايران به منظور شناخت اركان زيبايي  كويري شهرهاي سنتي بناهاي عملکرد و زيبايي در آن كاربرد و زيست محيط و مصالح تکنيك،

 شناسي معماري اين اقليم توضيح داده شده است.

 (مناطق كويريمطالعه ) منطقه هاي ويژگي. 2

 و هوايي. شرايط آب 1. 2

 907  معـادل پوشـش زيـر بيابانـي سـطوح محيطي خود، جزئي از اقليم ايران است كه در مجموع، -كوير با ويژگي هاي زيست

را به خود اختصاص  كشور مسـاحت از درصـد 55 مقـدار ايـن كـه اسـت( هکتار ميليون 90از  بيش) مربع كيلومتـر 290و  هـزار

 (.1)شکل  (1395داده است )خسروشاهي، 

 

 (1395شناسي )خسروشاهي،  اقليم عامل جنبه از ايران هاي بيابان نقشه. 1شکل 

در تعريفي جامع اقليم شناسي مي توان گفت كه بيابان قسمتي از مناطق خشك است و به نواحي گفته مي شود كه متوسط بارش 

ميلي متر باشد و اين امکان وجود دارد كه در طول سال يا سال ها، به كلي فاقد بارنگي شود. اما بيابان از  50ساالنه آن، كمتر از 

اسان سازمان ملل متحد( تعريف ديگري دارد و مناطقي را بيابان مي نامند كه فعاليت موجودات زنده ديدگاه اكولوژيست ها )كارشن

و اراضي گفته مي شود كه مقدار نمك آن ها آنقدر زياد است كه قابل )گياه، انسان يا حيوان( در آن كم باشد. اما كوير به نمکزار 

  (.1378رويش براي گياهان زراعي نيست )كردواني، 

 شهري بافت و . مورفولوژي2. 2

 موجود فضاهاي تمام كه طوري به. است شرايط اقليمي كوير شکل گرفته و هوا و آبدر نتيجه  ايران بناهاي كويري سنتي معماري

 محافظت نامطبوع بادهاي خصوص به جوي عوامل برابر در ها ساختمان و منازل ها، ميدان شهري فضاهاي مانند كويري مناطق اين در

 باريك بادگيرهاي وطاق هاي . دگيرن مي استفاده مورد خاص ترتيبات از برخي اساس بر خورشيد تابش و دلپذير هاي باد و شوند مي

 از را ساختمان. كنند فراهم محوطه ها در را اي سايه هاي زمينه و داده كاهش را باد سرعت توانند مي داخلي ديوارهاي باهمراه 

 مي محافظت سرد هاي باد از را ها ساختمان سرد، فصول در و كند مي محافظت غبار و گرد هاي باد و خورشيد شديد هاي اشعه

 منظور به و است مشکل بسيار كاري پهناور، و بزرگ كويري مجاور در آسايش شرايط طراحياز آنجا كه،  (. 2009)قباديان،  كند
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 از حفاظت و محيطي امکانات از استفاده حداكثر و اقليمي شرايط صحيح شناخت انسان، سکونت براي مناسب محيط نمودن فراهم

 (. 1396است )قباديان،  ضروري نامطلوب عوامل برابر در مسکوني فضاهاي

 

 طراحي اقليمي بناهاي كويري . 3

 هواي ضعو تکامل و كيفيت توسط كه جوي مجموعـه شرايط تفسـير از اسـت عبـارت اقليم ،اقليمي هواشناسي فرهنگ اساس بر

 اقليم از دفه .است بوده معماران و شهرسازان توجه مورد همواره طبيعي يك پديده عنوان به اقليم. شود مي مشخص معين منطقه

 هاي بشري عاليتف تمام تقريبا. انسان منافع جهت آن از برداري بهره و اتمسفر طبيعي رفتار تعين و كشف اسـت از عبـارت شناسي

 معماري تاريخ طول مامت در .باشد اقلـيم مي و هـوا تـأثير تحـت مسـتقيم غيـر يـا مسـتقيم كامـل طـور به زندگي چرخه تداوم براي

 "سـنتي " حاصطال به معماران حتي اند، بوده هوايي و آب بـه شرايط گـويي پاسـخ صـدد در همواره طراحان سازي، ساختمان و

 عنوان به و هوا آب و اقلـيم محلي، هاي سبك و بومي بناهاي اين در. است بوده استادانه ايو  بيـان دقيـق داراي اقليمـي طراحـي

 و آب تمام در. تاس شده منتج آن هـا از سـاختمان زيبايي و فرم نهايتا كه شده گرفته نظر در انسان هاي فعاليت و حيات مبناي

 حداقل به ار مکانيکي سرمايش و گرمايش ضـرورت انـد شـده سـاخته اقليمـي طراحـي اصـول طبق بر كه هايي ساختمان هواها،

 گـردد ـيم موجب اقليمي طراحي. كنند مي استفاده ساختمان در اطراف موجـود طبيعـي انـرژي از عـوض در و دهند مي كاهش

 عوامل قابلم در تنها نه اقليم اساس بـر شـده سـاخته هاي ساختمان. باشند بهتري آسايش شـرايط داراي هـا سـاختمان كـه

 در...و باد رطوبت، حرارت، چون عواملي .كنند مي فراهم نيز زيبا و سـالم انساني محيط يك بلکه دارند، خوبي عملکرد جوي نامساعد

 شوند، مي ساخته باد مناسب وزش جهت در بناها و كويري گرمسيري مناطق در. باشـد مي مؤثر شهر بناهاي معماري سبك و نوع

 چگونگي در قيقاد محيطي عوامل بنابراين. شود مي گرفته نظر در شهري تهويه فضاهاي شود، مي باز باد سوي به ها آن هاي پنجره

  (.1372ي، قباديان و مهدو. )گذارد مي اثر مصالح انتخاب و شهري هـاي كوچـه هـا، خيابان هـا، گـذاري جهت بناها، فرم

 تا اند آمده هم ردگ نوعي به هوشمندانه بسيار ولي ساده ترفندهاي با ها خانه و ها ساختمان دروني فضاهاي معابر، بناها، تمامي

اي كويري آنچه كه در طراحي بناهبنابراين،  .شود فراهم بيشتر هرچه گردد، مي آسايش موجب آنچه هر و سايه باد، آب، به دسترسي

وه معماري ساختمان در مقابله با گرماي طاقت فرساي روز است. همچنين نحمسلم است استفاده از مصالح و جهت گيري مناسب 

 لي مهم در جهتعام اطراف، دماي و بدن بين حرارتي اهميت ويژه ايي برخوردار است. تعادل سازه براي سازگاري با اين محيط از

 عوامل عنوان به و باشند مي هوا جريان و ترطوب هوا، دماي خورشيد، نور شامل هوايي و آب عناصر. است انسان در راحتي و سالمت

مل اين موارد مي شاآب و هوايي كويري  اقليم در شهري (. بافت1978بهادري، گيرند ) مي قرار توجه مورد بيابان معماري در موثر

 (.1)جدول  باشد:

 (2013اسماعيلي و ليتکوهي، ) شهري كوير بافت اقليمي در طراحي استراتژي .1 جدول

 نتایج ویژگی ها مشخصه 

 بسيار فشردهمتراكم و  بافت شهری

 شده محصور كامال فضاي

در  شدت به ها ساختمان است،

 كنار يکديگر قرار گرفته اند،

 .يابد مي كاهش حرارتي تلفات
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 مخالف و روبه روي باد مطلوب

 باد نامطلوب هستند.

 شده محصور محیط شهری

 كه ساختار رسد مي نظر به

 تمام از كامل طور به شهر

 است، شده محصور جهات

 از متفاوت كامال شهر داخل

 .بيرون آن است

 سرعت با بادهايي از جلوگيري

 از جلوگيري شن، طوفان و باال

 هر جهت، از دشمنان از حمله

 تر استاتيك هوا بنا، داخل در

 .است بيروني هوا از

 باريك و نامنظم کوچه ها

 از بسياري همراه با و باريك

 توسط شده احاطه پيچ ها،

 سقف، داراي بلند، ديوارهاي

 هر ندرت به و سرپوشيده

 مي باز كوچه به اي پنجره

 .شود

آفتاب  دريافت از جلوگيري

 هاي ساعت براي شديد

 ايجاد روز، از طوالني

 گذرگاه ها، براي پناهگاهي

فرائم  زلزله و برابر در مقاومت

 زيبا و هاي كوچه آوردن

 .خاص

 ترتیب بناها
 ديوارهاي و يکديگر به متصل

 شده ادغام

 با ديوار سطوح كمترين تماس

 صورت گرفته، بناها توسط هوا

و  شده احاطه را باال ديوارهاي

توسط ديوارهاي ضخيم و 

خيابان جدا شده  از سنگين

 است.

 بين كمتر حرارتي مبادالت

 ايجاد محيط خارج، و داخل

 محيط و تابستان در خنك

 .زمستان در گرم

گیری و پیکره جهت 

 بندی بناها
 جنوب به شمال جهت حدودا

 در بخشي به خانه تقسيم

 براي جنوب در بخشي و شمال

 مختلف، فصول در استفاده

 طبيعي، تهويه و شدن خنك

فضاهاي در موافق  ساختن

 جهت.

 در گرما جذب حداكثر

ايجاد  همچنين و زمستان

 مصرف تابستان، در سايه

 مي كاهش را فسيلي انرژي

 .دهد

 

 

 . مفهوم پايداري در معماري4

آوردن ســطح  بدســت براي حال عين در و محيطــي براي مالحظــات جامع حــل راه يك با ارتباط در پايــدار معماري چالــش

 از (. فالمکي2004باشــد )وي جي اس سي،  مي و آسايشــي اجتماعي اقتصــادي، فرهنگــي، هاي ارزش و زندگــي كيفيــت

 معماري سده بيستم، پاياني هاي سال در«: كند مي ياد معماري هاي انديشــي براي نو بزرگ اي انگيــزه صورت به پايدار توســعه

 پژوهش آغازين را نقطه ها اكوسيستم يا زندگي هاي چرخه اي شالوده و ارتباطاتي شکل و هاي چگونگي كه اي معماري اكوسيستمي،

 داشــته نگه برپا كه بــراي الزاماتي تمامــي با معماري ســو، يك از...  آيد مي ميان گيرد، بــه مي طراحي پاياني نقطه و مــکان و
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 خود، خاص صورتي يك بــه هر كه هايــي دانش تمامي ديگــر، ســوي از و آيد مي به ميــان دارد، مانــدن پايــدار و دارد شــدن

 (. 1381 )فالمکي، »... دارند كار و ســر طبيعت جهان با

 با انرژي رابطه در غلبا زيســت، محيط با رابطه در را پايدار اهداف معماري توان مي شــد، گفته پايدار معمــاري درباره آنچــه از

 شد، در نظــر اشاره كه همانطور البته....  و انرژي حداقل مصرف نيازهاي بومي، به حساس هايي ساختمان ايجاد: كرد جســتجو

 يــاد مــوارد ـامتمـ اســت. در ضروري محيطي هاي آوري فن ســازي براي پياده نيز، بومــي اجتماعي -فرهنگي محتــواي گرفتن

 دليل به بايســت مي طبيعت را پايــدار، معماري اهداف در. نيامــد ميان به آن معناي واقعــي بــه طبيعت از صحبتــي شــده،

 طبيعت با انســان طهو راب بود ديگر اي گونــه به گذشــته، در موضوع ايــن حاليکــه در نمود: حفظ دارد، آن به بشــر كه نيازي

 دنبو مقدس يعني معني طبيعــت، اين. بود طبيعــت تقديس آن و شــد مي نيز ديگري شامل رابطه آن، استفاده و تسخير بر عالوه

 دادن معني با ترتيب بدين و شده است مي آن از استفاده حين در طبيعت، به نســبت احترام ايجاد حس به ( منجر1379)نصر،  آن

 نمودن دارمعنا در معمــاري نقش .اســت شــده مي حل آنهاســت، حل دنبال به امروزي كه بشــر مسائلي تمامي طبيعت، به

 يمعمار طبيعت، انســان، رابطه اصالح مقاله به اين آخر بخش در. اســت مانده باقي توجه بي همچنان اســت كه موضوعي طبيعت،

 اســت. شــده پرداخته معماري پايدار، رويکرد در

 

 بياباني مناطق بومي معماري هاي ويژگي. 5

  مصالح و شيوه هاي ساخت. 1. 5

ر بخش هاي دمتفاوت ساختماني  مصالح به  دسترسي و امکان اقليمي  ايران، گوناگوني قابل توجه و شرايط گستره وسيع كشور 

ه انسان ها و موچب پيدايش طيف وسيعي از شيوه هاي ساخت گرديده و تاريخ پرمايه و سرشار از حضور هوشمندان گوناگون كشور،

هت انجام مطالعات تجربيات ان ها اميزه اي غني و گوناگون از اعتقادات و باورها در اين سرزمين زمينه اي سرشار از امکانات ج

 گردواري اطالعات راجع به ان ها را در اختيار ما مي نهد. معمارانه و

 ايجاد در گسترده ساكنين اين مناطق تجارب و داشته وجود در پهنه وسيعي از كشور  كه "  خشك و گرم" شرايط ويژه منطقه

 به دادن شکل در موثر عوامل (.6 شکل) اهميت ويژه اي مي دهد منطقه اين معماري ماهيت بررسي به ، زندگي براي بهتر فضاهاي

يت ديدگاه تحليل و درک ماه و لذا تجزيه بالعکس، و است منطقه ان مردم شخصيت بيانگر جنبه هاي گوناگون معماري، فرهنگ

به  ملت يك ياتح از اي دوره در را زندگي به درک مفهوم، ماهيت و اولويت هاي ديدگاه ترين نزديك تواند مي ها ساختمان طراحي

از پروژه هاي  شده وريآ از مطالعات ميداني و اناليز اطالعات جمع اين مقاله، مطالب عمده شايان ذكر است كه تقريبا .بکشاندتصوير 

 محلي خاک زا خود اطراف طبيعت همانند كويري شهرهاي .اموزش دانشگاهي ارائه گرديده است سال 20 اكادميك نگارندگان در طي

 فضاهاي كردن گرم و سازي خنك در كه آجر مانند گرما و حرارت برابر در عايق مواد ايران، كويري بافت معماري در .اند شده ساخته

. هستند موثر بسيار يايران معماري پايداري در شوند، بازيافت توانند مي مواد اين چون و شود مي استفاده هستند موثر بسيار داخلي

 اين از استفاده با و رسيده حد كمترين به ها زيرزمين يا ها تپه داخل در ها خانه ساخت با حرارت هوايي، و آب گرم بسيار شرايط در

 (.2003 كسمائي،) گيرد مي قرار استفاده مورد زمين عمق متعادل حرارتي شرايط ها، تکنيك

 آجر و خشت. 1. 1. 5
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  انتخاب، اين اباني،بي مناطق در. دارد زيست محيط به نياز و هوا و آب منطقه، به بستگي ساختمان در استفاده مورد  مصالح انتخاب

 راحتي به را حرارت دبتوانن ها آن كه نمود انتخاب اي گونه به را مصالح بايد ها محيط اين در .دارد ساكنان سالمت بر مهمي تأثير

 مصالح وانعن به ساختمان حفاري از شده حاصل خاک   از عمدتا ما اجداد. باشند حرارتي ي باال ظرفيت داراي و كنند  تحمل

 است، سازگار هوا و بآ با كامل طور به كه  مصالحي از برخورداري بر عالوه ، تکنيك اين از استفاده با.كردند مي استفاده ساختماني

 ضايعاتيهيچ  و ودش مي تهيه محلي صورت به نياز مورد  مصالح ميزان بيشترين زيرا يابد، مي كاهش بسيار ساز و ساخت انرژي هزينه

 .گيرد نمي قرار پروژه ساخت فرآيند تاثير تحت زيست محيط بنابراين ندارد،

 ها آن تهيه ند،شو مي يافت وفور به منطقه در مصالح نوع اين. است آجر و خشت گل، عمدتاً منطقه، اين در استفاده مورد مصالح

 شوند مي گرم دير روز طي در زيرا دارند؛ خوبي عملکرد نيز اقليمي نظر از و دارند را نواحي اين در كاربرد ديرينه سابقه و است ارزان

  .شود مي ساختمان در روز شبانه طي در حرارت نوسان تعديل باعث كه دهند، مي پس را حرارت دير هنگام شب و

 ضخيم كافي اندازه به يدبا ها  بام و ديوارها شرايط اين در. است ضخامت افزايش مصالح، از استفاده براي  مهم معيارهاي از ديگر يکي

 در. دارد ختمانيسا مصالح عملکرد در مهمي تأثير نيز رنگ انتخاب .كنند محافظت خورشيد نور برابر در داخلي فضاي از تا باشند

 دهد مي ارائه را خصوصيات اين تمام خاک،.كند جذب خورشيد طريق از را گرما تا باشد روشن ممکن حد تا بايد مصالح رنگ كوير،

 از تواند نمي كه است  هنري معماري، واقع در(. 2شکل ) يدآ مي حساب به مناطق اين در استفاده مورد اصلي مصالح از بنابراين و

 منحصر اكنشيو به نياز و دارد خاصي هاي ويژگي منطقه هر زيرا شود جدا( غيرطبيعي يا طبيعي) آن  اطراف هاي ويژگي و شرايط

 .دارد فرد به

 

 .است شده ساخته جهان در كه است خشتي هاي خانه بزرگترين از يکي كرمان، گلشني، خانه .2شکل 

 خانه حياط در. مودن مقايسه را منطقه سنتي ابنيه در ديگري و مدرن هاي خانه در يکي حياط، دو توان مي اقليمي، عملکرد لحاظ از

 به را آفتاب حرارت تسرع به مصالح، نوع اين. شود مي استفاده آهني هاي در و ها نرده و آسفالت موزاييك، از معموالً امروزي، هاي

 به زدن دست اي و حياط اين كف روي برهنه پاي با رفتن راه ظهر، از بعد هنگام تابستان، گرم هاي روز در و كنند مي جذب خود

 بسيار آجر سطح يرو بر هوا دماي شده، فرش آجر با كه سنتي ابنيه حياط در صورتيکه در. باشد نمي ممکن فلزي هاي در و ها نرده

 و اند كرده حفظ خود در را حرارت هنوز ها آجر اين شود، مي سرد هوا كه نيز هنگام شب در و است موزاييك يا و آسفالت از كمتر

 .شود نمي سرد زود حياط، فضاي

  (تخت سقف هاي جاي گنبدي به هاي طاق و گنبد) سقف. 2 .1 .5
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 نوبيج سمت. است نگرديده استفاده بام، پوشش جهت چوب از و هستند قوسي و گنبدي صورت به ها طاق شهرهاي كويري، در

 تابستان صليا اطاق و باشد مي خانه هاي قسمت ساير از تر مرتفع غالباً نشين، تابستان قسمت همان يعني چهارفصل، هاي خانه

 از بخشي كه( 4و  3شکل ) دارد قرار آن باالي در طاقي چهار يك و است ايواني چهار يا صفه چهار صورت به ها خانه اكثر در نشين

 باشند، مي معروف هحوضخان نام به و هستند بزرگتر كه چهار صفه هاي اطاق از بعضي طرفين در. كند مي تامين را اطاق تهويه و نور

 به خانه حوض بر وهعال بادگير، باشد، داشته قرار سرداب حوضخانه، زير اگر و دارد وجود طرفه چهار كوتاه بادگير جفت يك غالباً

 (.1396 قباديان،) دارد  راه نيز سرداب

 

 بام گنبدي شکل. 4 .        شکلگرم و خشك منطقه در ها ان مرسوم كاربرد و گنبد و  بام. 3 شکل

مي  فيزيکي و گرمايشي داليل به اين نحوه ساخت بام بناها به شکل گنبد است كه بام ساختاري، داليل به خشك و گرم منطقه در

 و گرم مناطق رد سقف از ديگري نوع شوند، مي استفاده بازار و آب مخازن مساجد، براي سقف پوشش عنوان به كه گنبدهاي،. باشد

 نقطه هب نقطه يك از دار شيب سقف و گنبد در خورشيد نور زاويهجهت  ،ناصاف و محدب سطح داشتن به توجه با. هستند خشك

 براي مناسب منحني شکل دليل، همين به. ماند مي باقي سايه در هميشه آن از بخشي ظهر از بعد و صبح در و است متفاوت ديگر

 اگري حت. كند مي كمك شب كردن محيط در خنك به و است شب طول در گرمايشي امواج و خورشيد تابش انتشار و كردن آزاد

 و اسماعيلي) دنشو مي وشاندهپ كوارتز نام به شکل مربع آجرهاي با معموال شود، استفاده خشك و گرم مناطق در تخت هاي سقف

 . (2013 ليتکوهي،

 . ايوان 4. 1. 5

 مجاور بسته طرف ايوان داراي سه .شود مي استفاده روز طول در خنك فضاهاي ايجاد باز هستند كه براي نيمه محوطه هايي ايوان،

 بناهاي صخصو به. (2007)مني اوگلو،  است جنوب سمت به آن ها معموال جهت مي باشد كهدر داخل بنا  مشرف به اتاق ها در

 مانند اضافي صرعنا از استفاده. هستند تابستان ظهر بعداز براي خنك و همراه با سايه بسيار هاي مکان شرقي، شرق و جنوب هاي

 در هابنا در خورشيد نور و عمق كنترل هاي روش افقي، يا عمودي رنگي هايشيشه  با مشبك هاي پنجره با همراه آفتاب، و حياط

 در خورشيد تابش مناسب زاويه كه است حالي درانرژي و نور خورشيد است و اين  به ساكنان نياز اساس بر زمستان و تابستان

 (.5)شکل  كند مي فراهم ممکن شکل بهترين به را ساختمان به خورشيد نور نفوذ امکان زمستان،
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 ايوان و استخر در بناهاي مناطق كويري. 5شکل 

 حفر چاه ها )قنات(. 2. 5

 روشي قنات. يکي از راهکارهاي معماري بومي و سنتي مناطق كويري در جهت هماهنگي با شرايط اقليمي، كاربرد قنات مي باشد

 گرانشي جريان ثيرو تحت تا كند مي عبور آرامي آلياژي به و مواد تونلي طريق از كه است زيرزميني هاي آب تهيه و دستيابي براي

 است زيرزميني آب كانال ،ناتبه عبارت ديگر، ق .جريان مي يابد آن انتهاي در آبياري كانال و زمين خروجي سطح به زمين سطح زير

 آبرساني ستمسي ولي است عربي قنات كلمه. دهد مي انتقال دست پايين در زمين سطح به دست باال در زمين اعماق از را آب كه

 قنات از استفاده با انايراني ولي است، ممکن غير كافي روان آب و باران فاقد كويري مناطق در زندگي. است شده ابداع ايران در قنات

 ايرن در قنات 36300 حدود در نيرو وزارت آمار اساس بر. كنند آباد را خشك صحراهاي و كنند رفع را آب با خود نياز اند توانسته

 (. 1971اند.  )بومونت،  شده شناسايي

 توپوگرافي و سيرترازهاي م كشاورزي،هاي  پتانسيل جنس خاک، نيازها و مسير و خاک از جمله: هاي ويژگي تحليل و تجزيه طريق از

 كشاورزي مزارع هي ببرسان، آبراي شرب و نيز آن هدايت و زمين از آب استخراج  جهت به ها قنات  ريزي برنامه براي مهمي عناصر كه

 و ها نيكتک از نمادين مثالي اينكه  شود مي مشاهده  سنتي هاي سيستم در محيطي زيست ريزي برنامه پيشرفته مدل هستند،

 ساختماني الحمص از استفاده دليل به گذشته معماري خارجي شکل كه حالي در .است كوير منطقه در استفاده مورد هاي استراتژي

 گرما و سرما با مبارزه نياز به ساختمان، روي بر وارده فشار و باد به نسبت ها آن تحمل به توجه با  مصالح كارايي گرفته، شکل بومي

 .(6)شکل  همواره مدنظر بوده است ،و رطوبت بارش و

 

 چاه رديفي طراحي)سمت راست(  و ها چاه شيوه حفر)سمت چپ( . 6 شکل
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سازگاري و  شنگرتفکر متعالي و  اساس بر ايران شهرسازي و معماري در طراحي متفکرانه روش از درخشان ايي نمونه تکنيك اين

ستخرها امکان در نتيجه، توسط شيوه هاي معماري سنتي دستيابي به آب زيرزميني از چاه ها به داخل ا .است طبيعت همسازي با

  (. 8و 7کل )ش و توسط آب انبارهايي ذخيره مي شود پذير است

 

 ( آب سرپوشيده انبار) انبار آب .8شکل  (. استخر سطح به زيرزميني آب ظهور) مظهر. 7 شکل

 ها خانه و ها جاده زمين، دهي سازمان. 3. 5

 و شهر بر هوايي و آب تاثيرات كاهش براي پيوسته و متراكم استقرار مدل يك دنبال به عمدتا ايران بياباني مناطق سنتي شهرهاي

 بعضي رد كه نحوي به(. 9شکل ) باشد مي خورشيد نور  معرض در كه هستند سطوحي كاهش طريق از ممکن انرژي بيشترين حفظ

 .(10شکل ) اردد قرار خورشيد نور برابر در ، بام تنها و شوند مي متصل خود همسايگان به جهت چهار در حتي ها خانه ، موارد

 

 اصفهان استان رد هزوار تاريخي مسجد و شهري بافت از دورنمايي. 10شکل. گرم و خشك درمنطقه شهري سکونتگاه هاي تيپولوژي  .9شکل 

 (1396 قباديان،)

 آن اطراف زيكشاور هاي زمين و ميوه هاي باغ سبز كمربند شهر عموما توسط ،براي مقابله با تاثيرات نامطلوب شرايط اقليمي

 نقش شهر طرافا در سبز كمربند اين.رسد مي حداقل به خورشيد و كوير گرماي اثر مدل، اين از پيروي طريق از .شود مي محافظت

 .كند يم عمل طبيعي فيلتر يك عنوان به و دارد نآ خشك هواي و بيابان سوي از هوا در موجود ذراتسيب آ كاهش در مهمي

 و ذاتي  نظم به توجه با آبياري سيستم امتداد در ها جاده. كند مي دنبال را مختلف مدل دو ها زمين سازماندهي و جاده شبکه

 هندسي نظم نوعي ها خانه امامزارع با اشکال غير منظم شکل گرفته  .شوند مي ساخته شده، تنظيم زمين شيب توسط كه  ارگانيك

 از ،(سابات ) بلند هاي بام  با بسته هاي گذرگاه وجود و اند  منحني موارد از بسياري در كه مستقيم غير معابر. كنند مي دنبال را
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 مي فراهم را دما كاهش براي كافي سايه شده، محصور عميق هاي گذرگاه و  كنند مي  حفاظت بياباني، هاي باد برابر در شهر، شکل

 مي هدايت سايه از خارج و داخل در منظم طور به را پياده عابر شهري، هاي گذرگاه طريق از هاسابات  دادن قرار  ترتيب. دنكن

 در حس مطلوب فضاي زندگي ايجاد باعث و  دارد قرار ها سابات  اين از يکي كنار در هم با خانه دو ورودي شهرها از بعضي در.كند

در  ويژه به شهرهادر  مردم اقامتي نيازهاي.شوند پايدارتر زمان طول در شهرها اين تا كند مي كمك نظم اين.شود مي شهرها اين

 اثرات بدون توجه بهنيز و  ي موجود در ماهيت فضا و زندگي مردمها پيچيدگي شناسايي بدون تصادفي صورت به سنتي  هاي شهر

شهرها از اهميت بيشتري  گونه اين همطالع كه شود مي باعث امر اين و( 2007)پاكزاد،  شکل گرفته زيست محيط بر آن جانبي

 .برخوردار گردد

 معماري مدل فضايي هاي ويژگي .6

 حياط يك ايدار مدل اين .است همراه خاص طراحي فضاي داخلي مدل يك از پيروي با ايران در كويري بومي معماري اصلي ويژگي

 وشهگ در بادگير  حياط، هواي تهويه براي و ،(9 شکل) گيرند مي قرار حياط اين جهت چهار در مرسوم طور به ها اتاق و است مركزي

بنا در زمين  فاعارتتمامي  حتي در مواردي است،  زمين سطح از تر پايين معمول طور به حياط شکل .است شده مي ساختهاز بنا  اي

 آن اطراف در زيرزمينيبا شرايط  يهاي اتاق است، خانه اطراف زمين سطح از تر پايين سطحي در حياط كه هنگامي .واقع گرديده

 با  تهويه به نياز ل،ح راه اين طريق از .دارد نگه خنك را زمين زير در ي واقع درها اتاق تا كند مي كمك ساختار اين و دارد وجود

 كاهش دتش به انرژي مصرف بنابراين ،سيستم هاي تاسيساتي انرژي بر نيازي نيست به و شود مي انجام طبيعي هاي روشكمك 

 حل راه با هم با همه ها سايه و ها پنجره رنگ ها، روزنه موقعيت ، ديوارها ضخامت ها، ستون ها، رنگ. (13تا  11 شکل) يابد مي

 . است سازگار  هوايي و آب شرايط مقابله با  هاي

 

 بادگير و اطراف محيط ، مركزي حياط .11 شکل

 

 (كاشان هاي بروجردي خانه) خشك و گرم  منطقه هاي ساختمان ، هوا طبيعي گردش  .12 شکل



 98 ، فصل تابستان34پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  _نشریه علمی

 هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایرانعنوان مقاله: 

226 

 

 خشك و گرم منطقه شهرهاي در فشرده بافت يزد،. 13 شکل

  خورشيد نور و هوا گردش اثر. 1. 6

 طول در بياباني ايه طوفان نيز و ،سرماي ازاردهنده داشته زمستان در و ،، گرماي شديدتابستان در يزد، مانند خشك، و گرم اقليم

 و آب شرايط ينا در شد، گفته قبال كه طور همان مثال، عنوان به .است مهم بسيار زيست محيط با سازگاري لذا ،دارد وجود سال

 از بيش گرماي هب توجه با.دهد ارتباط خورشيد مستقيم نور با را  كمتري سطوح  و باشد تر فشرده  بايد ها ساختمان شکل يي،هوا

 زمستان در ات شوند مي ساخته شرقي شمال و شرقي جنوب محور امتداد در ها خانه زمستان، فصل در  زياد سرماي و تابستان حد

 برده ساختمان درون به ار تازه هواي تا نمودند مي استفاده هابادگير از سنتي معماران.آورند دست به خورشيد نور از را بهره بيشترين

 براي برنولي قانون زا بادگيرها حقيقت در. كنند هدايت ساختمان بيرون به بادطبيعي  نيروي از استفاده با را شده استفاده هواي و

 مناطق ينب در بادگير ها اين ساختو سوي  تو سم جهت .كنند مي استفاده ساختمان  در هوا هدايت و بام پشت در مکش ايجاد

 بادگيرها  آيد، مي مختلف جهات از باد  چون كاشان، يا سيرجان يا يزد در مثال عنوان به.است باد  مسير ان، دليل  و است متفاوت

 .(17 تا 14 شکل) شوند مي استفاده و گاه در شش شو جهت يك از بيش  در هايي ورودي با

 

 .كاشان، جهته 6 بادگير .16 شکل    كاشان. شکل اي لوله  بادگير. 15 .         شکلمعمول جهته چهار بادگير   يزد، .14 شکل
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 بيزمستان: آ

 تابستان: زرد

 تابستان و زمستانفصول زندگي در انواع مختلف ساختمان ها در يزد در جابه جايي فضاي مقايسه  .17شکل 

 ها بازشو كليه و باشند يم گرا درون كامالً ابنيه، و متراكم، شهري بافت زواره، و نايين يزد، مانند خشك و گرم هاي شهر در بنابراين،

 ورودي درب يك بجز كه هايي ديوار نماي با عابر ها، شهر اينگونه مسکوني مناطق هاي كوچه در. شوند مي باز ساختمان درون به

 آجر زيبايي توان مي نهخا به ورود از بعد اغلب،. شود مي مواجه اند شده اندود كاهگل با و ندارند بيرون به بازشويي هيچگونه كوچك،

 در را زيبا ياربس هاي كاري ريزه و نظير كم هاي آجركاري شوشتر، و دزفول در ولي نمود مشاهده را ايران معماري هاي ظرافت و

 هوا زياد سبتاًن رطوبت و فرسا طاقت حرارت خاطر به مطلب اين داليل از يکي. كرد مشاهده توان مي شهر سطح در و معابر تمامي

 و است روريض بنا، داخل هواي طرفه دو تهويه حد، از بيش رطوبت و حرارت اين با مقابله جهت. است سال از نيمي حدود طي در

 بر ها بازشو و هستند درونگرا نيمه صورت به كشور، جنوب مرطوب و گرم مناطق مانند شهر، دو اين هاي ساختمان دليل، همين به

 آنها، دوي هر روي و هستند يکسان تقريباً زيباي، و اهميت لحاظ از نما دو هر و گيرد مي قرار بنا خارجي و داخلي سطوح روي

 خارجي نماي از تر پركار و زيباتر قدري داخلي، نماي نيز اينجا در جنوبي، سواحل هاي خانه مانند اگرچه شود؛ مي انجام نماسازي

 (.18)شکل  (1396 قباديان،) است
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 ها خانه در تهويه چرخش -خشك و گرم منطقه معمولي هاي بخش .18 شکل

 انرژي نيازهاي .7

 مناطق اين در اه خانه از سياري. باست بوده ساز و ساخت اصلي معيارهاي از يکي طبيعي هاي انرژي از استفاده سنتي، هايدر بنا

 در منطقي  ورتص به ها نآ زمستاني و تابستاني اقامت محل تا دهد مي اجازه آنها به موقعيت اين. اند شده ساخته مکه سمت به

 ابعاد با ، طحيا اين مركز درواقع شده  حوض .است بياباني مناطق معماري فضاي مهمترين حياط، .گيرد قرار اصلي حياط اطراف

 هاي شب سرد يهوا ساختار، تا دهد مي اجازه است، اطراف زمين سطح از تر پايين كه حياط، موقعيت بر عالوه ان وجود و بزرگ،

 . كند استفاده روز گرماي از و داشته نگه را كوير

 مانند منفعل ايه سيستم از استفاده بياباني، مناطق در شهروندان نياز مورد انرژي كاهش براي متداول هاي حل راه از ديگر يکي

 به را شود مي انجام الکتريکي هاي دستگاه توسط امروز كه را كارهايي انجام كه بوده  بادي و ابي هاي اسياب ها، قنات ، بادگيرها

 در و بودند كويري شهرهاي تنفسي مجراي ، بادگيرها. است داده مي انجام زيست محيط به رساني آسيب بدون و تر ارزان  شکلي

 خشك هواي كردن طوبمر با را دلپذيري هواي و آب  اند توانسته ها، گنبد و زيرزمين ، حياط ها، حوض مانند ديگر، عناصر با تركيب

 را  خانه صاحب اجتماعي انش از تصويري آن آنها،  تزئينات و خانه ارتفاع بادگيرها، تهويه از استفاده  از جدا.كنند ايجاد خانه اطراف

 (.20و  19 شکل) ساخت مي نمايان را جامعه در وي طبقاتي جايگاه و داد مي ارائه

 

 

 نآبادگير  وبروجردي ها  حياط كاشان. 20 شکلبروجردي ها.    - كاشان .19 شکل
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 و گرم هواي( ندارد نياز زيادي رطوبت به و بوده مناسب هاي گونه از ها باغچه اين در شده انتخاب درختان) كوچك هاي باغچه

 در موثر لعوام از حوض، و گوناگون گياهان حضور درختان، با شده پوشيده داخلي هاي حياط. كنند مي تلطيف را بيابان خشك

 محيط تا دكن مي كمك خانه عنصر هر ديگر، عبارت به(. 1395 كسمائي،) است بياباني و خشك هاي گاه سکونت در رطوبت ايجاد

 .شود ايجاد صحرا ميانه در زندگي براي مناسب خرد اقليمي

 سمت به اب، ريانج همچون فضا .اند داده دست از را زمين  به نسبت  خود مسئوليت  نيز و وابستگي و انسجام امروزه ها ساختمان

 براي (.1388حائري، ) اند شده و متروكه طراحي شده رها هاي مکان عنوان به باز فضاهاي و يافته گسترش خارجي زيست  محيط

دل انگيز خود را و  كه با بازبيني و به روز رساني هم كاربري مطلوب سنتي هاي حل راه از برخي به بايد ،شوب پيش روآ اين كنترل

و  21 ام برد )شکلنرا مي توان  واقع در كاشان ها بروجردي خانه شهر، بزرگ هاي خانه از زيباايي  نمونه .وريمخواهند داشت رو ا

22.)  

 

 تزئينات مايشن( پايينموارد  همه)، سراسري مقطع( وسط) ،ساختمان  انداز چشم( باال) ،ها بروجردي خانه - كاشان. 21شکل 
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 درها مشاهده( پايين واردم همه) نماي عرضي، (وسط)، ساختمان داخل انداز چشم( باالموارد  همه)، ها بروجردي خانه - كاشان. 22شکل 

. است بياباني يمعمار در مهم فيهد ،تابستان طول در گرم، هواي خروج و سرد هاي زمستان طول در داخل، به گرم هواي كردن وارد

 آن ظرفيت يلدل به( ه استبود صحرا در موجود ساختماني مصالح تنها كه) خاک از شده ساخته گنبدي هايبام  و ضخيم ديوارهاي

 براي. كند يم عمل تابستان در داخلي طراوت و زمستان فصل در گرما براي خازني عنوان به ،ان آهسته هدايت و گرما جذب براي

 خود اندازه داقلح به اوقات گاهي و شده كنترل كامل طور به ها ورودي و ها روزنه ،زمينه اين در مشخصه  بهترين آوردن دست به

 دماي ناگهاني ييراتتغ مانع بنابراين و دهد مي افزايش را ساختمان داخل هواي حجم آن، گنبدي شکل علت به بام ارتفاع. اند رسيده

 شده ذكر هاي حل راه از يك هيچ كه زماني ، زمستاني سرد بسيار هاي شب يا تابستان گرم بسيار روزهاي طول . درشود مي ها اتاق

 مي و كنند مي فادهاست زمين حرارتي ظرفيت از كه زيرزميني، هاي اتاق ، نيست صحرا سرماي يا و گرما با مبارزه به قادر باال در

 محيط اين ساكنان از محافظت براي نهايي حل راه ، اندازند تاخير به زمين هاي اليه طريق از را مختلف هاي فصل هواي  نفوذ توانند

 .(24و 23 شکل) . اند دوستانه غير

 

 كوچك براي ورود و خروج هوا هاي ، روزنهها بروجردي خانه -كاشان . 23 شکل
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 ها بروجردي خانه كاشان،. 24شکل 

 با ر هماهنگيد بايد نيز ساختمان در استفاده مورد مصالح ،مناسب شهري الگوهاي و ها ساختمان محيطي زيست طراحي بر عالوه 

خاک  ،مموارد الز در ،دآي مي دست به پروژه زمين   از ها سازه اين ساخت براي استفاده مورد اصلي مصالح كه همانطور .باشند  طبيعت

 ارماتور عنوان به ، از ان هاكارامدي مصالح افزايش براي و شوند مي مخلوط گندم ساقه مانند كشاورزي محصوالت برخي باساختماني 

 .دشو مي استفاده طبيعي

 محيط هماهنگ با نگرش .8

 قديمي هاي تمانساخ تخريب بقاياي شود. نمي گرفته نظر در ضايعات عنوان به چيز هيچ زندگي، به نگرشي چنين با و محيط اين در

 هاي بنا اختس براي خام مصالح عنوان به كشاورزي مزارع قديمي هاي خاک و شود مي استفاده بارور خاک عنوان به كشاورزي در

 زير عنوان هب كه از آن ها شود مي استفاده برخي قسمت هاي ساختمان ساخت در نيز شکسته هاي كوزه حتي .رود مي كار به جديد

 درک نتيجه زندگي سبك اين .(25شکل )مقرنص(  نماي و داخلي تزئين به دادن شکل )برايشوند  مي استفاده  نما تزئين   ساخت

 براي مغذي مواد به  مخلوق، يك جانبي محصول شود، نمي محسوب زباله چيز هيچ طبيعت در كه همانطور. است طبيعي فرآيندهاي

يا  اضافه و هچرخ به چيز هيچ. اند شده ساخته بسته هاي حلقه از طبيعي هاي سيستم ديگر عبارت به. شود مي تبديل ديگر مخلق

 شود. نمي حذف از ان

 

 

 داخلي سطوح پوشش .25 شکل
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  عملکرد و زيبايي. 9

در عين  و ي باورنکردنييزيبابا  تزئيناتي تنها نه  ها،بنا اصلي مفهوم عنوان به عملکرد و زيباييتركيب  بر تمركز در ايران معماري

 مودهرا ابداع ن اليه سه يا اليه دو گنبدهاي مانند فني هاي تکنيك باالترين همچنين بلکه ، نموده ارائه را ارسي مانند  حال كاربردي

ندانه در هنرم بي جهت ارائه تزئينات داخليكه مي توانند در ايجاد و امکان پوشش دهانه هاي وسيع، سطوح داخلي وسيع و مناس

  ورند.زير اين گنبد را فراهم آ

 ايراني ارسي. 1 .9

نمايانگر عالي  ارسي، نام به  ايران، در پنجره و درب تركيبي سبك .است ايراني ارسي ايراني، هنر گاه جلوه اين بارز هاي نمونه از يکي

لي ترين نمونه هاي اصيل و زيبا مي باشند. شاهکارهاي هنري و بي رقيب از تركيب طرح و رنگ و عابناترين شکل هنر كابردي و 

 استحيط زندگي فضائي رويائي در م ايجاد در عين حال و خورشيد نورابداعي دل انگيز براي تعديل  ،كارهاي چوبي و نجاريهاي 

 .(26)شکل 

 

 ايران نگارخانه تهران،( پايين) ،سنندج موزه( باال). 26شکل 

 اليه سه و دو يك، گنبد .2 .9

. رسدمي تاريخ از پيش به گوناگون دموا با گنبد ساخت تاريخ. توخالي ايكرهنيم شبيه معمارانه است ايسازه( گومبت: پهلوي به) گنبد

 ساخت. شودمي يافت هامقبره و هاساختمان در باستان يميانه خاور در (corbel: انگليسي به) رونده پيش كرده، پيش گنبدهاي

 و معابد خليدا بزرگ فضاهاي هارومي كه هنگامي شد، آغاز رومي معماري انقالب در اروپا در پيشرفته فني گنبدهاي اولين

 (. 1351ساختند )عاملي، مي را پانتئون مانند عمومي، هايساختمان

معماري بناهاي كويري خشك، ساخت گنبد در سازه هاي  نيمه و خشك و گرم نواحي در اقليمي شرايط با مقابله هاي يکي از روش

 ايراني معمار. اندكرده ياد آورد بوم مصالح از استفاده عنوان به اسالمي معماري دراز گنبد  «پيرنيا دكتر»مي باشد. اما طبق ديدگاه 
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 فرم در را آن توانست كه بود جواب بهترين دنبال به آجر و خشت چون مصالحي از استفاده با وسيع نسبتا سطحي پوشاندن براي

(. گنبد داراي ويژگي هاي خاصي 1370)پيرنيا،  بيابد بود شناسانهزيبايي نيازهاي گويپاسخ شکل بهترين به اتفاقا كه شکل گنبدي

 در زير به برخي از اين خصوصيات اشاره شده است: است كه منجر به كاربرد وسيع آن در بناهاي كويري شده است.

 .است گرم باد و شن هاي توفان با مقابله براي خوبي راه اين و بلغزد سطح روي بر باد كه شود مي باعث منحني:  الف

 دريافت ايبر خوبي حل راه  اين و كند مي دريافت آن باالي بخش از را خورشيد اشعه از كمتري گرماي گنبد، پايين بخش :ب

 . است گنبدي بام  كل زير در كمتر گرماي

 حرارت درجه ارايد پوسته هر خارج، به داخل از بنابراين شود، مي خوبي حرارتي كاري- عايق باعث اليه سه يا دو بين فضاي :ج

 .است باالتر اليه به نسبت تري مطلوب

 فراهمرا  زرگتربدهانه  دهي پوشش براي تر قوي اي سازه فرد به منحصر بام  يك ايجاد امکان چندگانه هاي پوسته بين اتصال:  د

 كند مي

 مزين از افظتمح براي داخلي پوسته( شده ساخته پوسته دو بين فاصله و بيروني اليه توسطكه ) حرارتي كاري عايق دليل بهه: 

 (. 28و  27)شکل  مي باشد مناسب ، آينه با سازي مزين و نقاشي مقرنص، مانند ساختمان، ارزشمند سازي

 

 دو )راست(برج يك )چپ( برج . وقان برج هاي دوقلوف -قزوني. 28 شکل. (1394و احمديان،  مسعود نيابسلطانيه ) گنبد زنجان،. 27ل شک

 (.2004)پيرنيا، 

 هايروش رفتن كار به با و شد پديدار ايران در گنبدي هايفرم انواع در هايينوآوري و هادگرگوني تاريخي، گوناگون هايدوره طي

 امروزه. گشت طرف بر سرزمين اين در هاسده طي جالبي بسيار هايشيوه از استفاده با گنبدسازي هايدشواري از بسياري فني جديد

 كامل معماري يك يارائه چه و سازه لحاظ از چه ساليان طول در هاآن پايداري به توجه و هاساختمان اين انواع در شدن دقيق با

 .گفت آفرين ايراني معمار درايت و توانايي بر ديگر بار توانمي



 98 ، فصل تابستان34پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  _نشریه علمی

 هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایرانعنوان مقاله: 

234 

 گيري نتيجه  .10

 قرار ها محيط اين در كه هايي سازه و روستاها شهرها، بوده و طبعا خاصي محيط داراي ها بيابان اطراف مناطق و يكوير مناطق

ي طراحي در اين . نکات اصلاست ويژه شرايط اين با همسان نظمي تابباز آنها جايگاهنيز داراي شرايط همانندي بوده و  و دارند

 مناطق، به شرح زير است:

 طراحي متمركز بر فضاهاي معماري و فضاهاي شهري. 1

  نفوذ آن طرافا هاي زيستگاه و دروني حياط به آفتاب نور مقدار حداقل نحوي كه به ساختمان براي جهت مناسب ترين انتخاب. 2

 .نمايد مي

 با هوايي و بآ شرايط اصالح و محلي اوليه مصالح از استفاده طريق از مصرفي در روند ساخت ان ها انرژي هاي هزينه كاهش. 3

 سوخت از ستفادها رساندن حداقل به براي فعال غير تاسيساتي هاي سيستم از استفاده)  شهرها با سازگار طراحي مدل از استفاده

 (.فسيلي هاي

وجبات و امکان ميات اجراي مناسب( ئ)محاسبه ضخامت الزم ديوار و جز كهبا طراحي ويژه  اي  محلي مصالح ازمناسب  استفاده. 4

 هم مي نمايد.را با توجه به خاصيت تاخيري انتقال دما در مصالح مذكور فرابهره وري از گرماي روز در سرماي شب و بالعکس 

 ، هوا و آب با تنها نه و با طراحي مناسب كنترل نموده  را انرژي و آب به نياز كه هستند فعالي هاي ساختمان كويري، هاي سازه. 5

 (.ردخ  شرايط اقليمي  ايجاد) كنند مي كمك محيط تعديل به همچنين بلکه باشند مي سازگار

 از ممکن ميزان حداقل جذب براي( اي اليه سه و دو گنبدهاي مانند خاص هاي تکنيك ارائه) انحنا داراي هايبام  از استفاده. 6

 .خورشيد گرماي

هوا در اب و  تغيير با مطابقت براي مختلف، هاي فصل طول در اصلي زيستگاه عنوان به ساختمان مختلف هاي بخش جا به جايي. 7

 .فصول مختلف

 در سايه از شدن فعمنت براي حياط اطراف بنا در ساخت و( اطراف هاي خيابان سطح از تر پايين معموال) مياني حياط از استفاده. 8

 . كند مي يجادا  دلپذيري خرد  شرايط اقليمي  آنها، اطراف گياهان و حياط اين وسط در استخر وجود اين بر عالوه .مياني حياط

 هواي مکش از دهاستفا  نيز و اصلي، حياط اطراف در ساختمان مختلف هاي قسمت ساخت براي ارتفاع و ابعادتغيير  از استفاده. 9

 .تهويه منبع عنوان بهبخش هاي مختلف بنا  ساختار اليال به  در باد عبور توسط شده ايجاد

 براي هايي جرهپن و كوچك هاي روزنه از استفاده حرارت، درجه تعديل براياز زير زمين بام   زمين سطح زير فضاهاي ايجاد. 10

 .فضا حرارت درجه افزايش بدون ، روز نور از برخورداري

 زيرزميني هاي اتاق در تخراس  سمت به را آن سپس و  شده ان وارد ،ساختمان بام  از باد تا دهد مي اجازه كه ، بادگير از  استفاده. 11

 .كند مي هدايت فضاها اين در (مناسب رطوبت و  مطلوب حرارت ايجاد براي)

 رنگي نورهاي با را دلپذير محيطي اتاق، به شده وارد نور تعديل بر عالوه كه(  ارسي) ها پنجره در رنگي هاي شيشه از استفاده. 12

 .كند مي ايجاد در فضا
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 در  اي مطبوعموجب جابه جايي جريان هو كهبه يکديگر  داخلي فضاهاي الصبراي ات متعدد و بازشوهاي ها درب از استفاده. 13

 .ساختمان مي گردد

 از استفاده به نياز كه شده طراحي اي گونه به ايران بياباني مناطق در شهرها طراحي و معماري شد، ذكر باال در كه آنچه به توجه با 

 محيط يشترب هرچه پايداري به دستيابي موجب فسيلي، هاي سوخت مصرف كاهش نتيجه در و است يافته كاهش حداقل به را انرژي

ويري ما پايدار ك هاي سازه كه اين نکته مهمترين انتها، در. شود مي فصل چهار هر در خورشيد نور مناسب مزاياي طريق از زيست

ط هاي شهري قابل شناسايي از بناها و محي ،با مشخصات ويژه به طرز چشم گيري بوده منطقه مذهبي و اجتماعي فرهنگي، هويت

 جديد صالحم ورود با .اين مناطق بوده است اقتصادي و محيطي  پايداري اين ويژگي ها همواره موجب  .باشند ساير مناطق مي

 كشور معماري افتخار رپ پيشينه به كه مهندساني ايـران بـه خـارجي مهندسـان آمـدن نيـز و... غيـره و بتـون آهن، مانند ساختماني

 بـه معمـاري نـوع ينا كه زيبايي همه با. اند كرده معماري هنر تحصيل وطن از خارج در كه ايرانياني بازگشت و نداشتند آشنايي ما

 عوامل بـه توجـه دونب معماري طريق اين بود غرب معماري هاي شيوه از تقليد جنبه غالبا متأسفانه ، بخشيد ايـران شـهرهاي قيافـه

  (1387 شاطريان،) دارد ادامه هنوز ايران معماري پيشينه و اقليمي

 بناهاي عملکرد و يزيباي در آن كاربرد و زيست محيط و مصالح آنچه كه در اين مقاله ذكر شد، تنها بخشي از نمود هماهنگي تکنيك،

 ترين ســاده گيريكار از به وســيعي بازه شــامل پايدار معماري اصول كــه چند هــرايران بوده است. لذا  كويري شهرهاي سنتي

 و اجتماعي هاي با زمينه آن مطابقت و روش بودن مناسب مســأله اما باشد، مي هاي روز آوري فن ترين پيچيده تــا ها روش

 پيچيده جوانــب و پايداري مســأله گســتردگي به توجه اســت. بنابراين، با مطرح آن محيط كنندگان اســتفاده و مردمان فرهنگي

به  پايداري رفتنگ نظــر در آن و نمايد؛ مي ضــروري نيز يك نکتــه به توجه شود، مي شامل موضوع اين كه اي پيوســته هم و به

 اســت كه به خوبي در طراحي مهماري كويري در ايران ديده مي شود.  معماري فرآيند محصــول عنــوان
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