بررسی اصول معماری مسکن بومی اقلیم گرم و خشک ایران با رویکرد تأثیر شکلی
بنا در ارتقاء آسایش حرارتی استفادهکنندگان از بنا

چکیده
مطالعه و بررسی اصول معماری در مناطق مختلف حاکی از ارتباط نزدیک معماری رایج در هر منطقه با محیط
جغرافیایی است .بررسی شاخصههای سبکهای معماری در مناطق مختلف و محاسن آن ها میتواند در ارائه الگوهای
بهینه معماری مؤثر واقع گردد .مسکن بومی اقلیم گرم و خشک ایران ،همواره شرایط آسایش حرارتی را برای
ساکنین خود به همراه داشته است ،هماهنگی اصول سازندۀ بنا با شرایط اقلیمی ،آسایش محیطی و صرفهجویی در
مصرف انرژی و کنترل شرایط محیطی را به دنبال داشته است ،از اینرو بازخوانی این ویژگیها میتواند در معماری
معاصر بهعنوان الگوهای غنی معماری گذشته مورد استفاده قرار گیرد .مسئلهای که اینجا مطرح میگردد ظرفیت-
های معماری بومی برای کاربست در معماری نوین است .این پژوهش ،با روش توصیفی و تحلیلی و با هدفی کاربردی
و به روش اسـتنتاج کیفـی و کمی و تحلیل میدانی خانههای بومی شهر یزد انجام گرفته و گردآوری دادهها به کمک
مطالعات کتابخانهای و مشاهدهی میدانی به انجام رسیده اســت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در بسیاری از
موارد ،الگوهای مسکن بومی اقلیم گرم و خشک در ارتقاء آسایش حرارتی استفادهکنندگان از بنا تأثیر بهسزایی دارد.
اهداف پژوهش:
.1شناخت راهبردهای طراحی مسکن بومی در مناطق گرم و خشک.
.2بررسی تأثیر شکلی بنا در مناطق گرم و خشک بر مسئله آسایش حرارتی در بنا.
سؤاالت:
 .1اصول معماری بومی مناطق گرم و خشک چه تأثیری در آسایش حرارتی بناها دارد؟
.2آیا معماری بومی مناطق گرم و خشک میتواند به عنوان یک الگوی مناسب در معماری عصر جدید مورد استفاده
قرار گیرد؟
واژگان کلیدی :اصول معماری ،مسکن بومی ،اقلیم گرم و خشک ،آسایش حرارتی بنا.

.1مقدمه
معماری بومی ایران دارای ویژگیهای منحصر به فردی بوده که ضمن توجه به محیط زیست پاسخگوی نیازهای
اقلیمی هر منطقه نیز میباشد که این مسئله در مناطق اقلیمی گرم و خشک به وفور قابل مشاهده است .ویژگیهای
مسکن بومی را میتوان در قالب خصوصیات کالبدی ،اقلیمی و فرهنگی در هر منطقه مالحظه نمود .عوامل کالبدی
معماری بومی ،تمامی عناصر معماری که متأثر از اقلیم زمینهی خود هستند را شامل میشود .مسکن بومی از دیدگاه
کالبدی متأثر از اقلیم و از دیدگاه فرهنگی متأثر از ملیت ،مذهب و آداب و رسوم استفاده کنندگان آن است .در این
راستا میتوان با شناخت و بررسی اصول معماری بومی و ویژگیها ی متناسب و همساز با اقلیم در بهبود معماری
بناهای امروزی بهره برد .از اینرو در مقالهی فوق به بررسی اصول و ویژگیهای مسکن بومی در معماری گذشته
اقلیم گرم و خشک ایران و دستیابی به عوامل تأثیرگذار بر آسایش حرارتی مطلوب در ارتباط با اصول شکلی بنا
جهت ارتقاء کیفی محیط و کاهش استفاده از انرژی میباشد .در این تحقیق ابتدا اصول طراحی مسکن بومی اقلم
گرم و خشک مورد بررسی قرار میگیرد و سپس با توجه مطالعات انجامشده و بررسی کیفی ویژگیهای معماری این
اقلیم به استنتاج عوامل مؤثر در آسایش حرارتی افراد از طریق اصول سازندۀ شکلی معماری بومی پرداخته میشود.
هدف این تحقیق ،دستیابی به عوامل کالبدی مؤثر در آسایش حرارتی افراد در ارتباط با شکل مسکن در اقلیم گرم و
خشک ایران از طریق کنکاش در معماری غنی گذشته در ابعاد کالبدی و اقلیمی و دستیابی به الگوهایی است که
میتواند به احیاء معماری بومی گذشته و شناخت اصولی منجر شود که پاسخگوی نیازهای مسکن معاصر در ارتباط
با رفتار حرارتی بنا باشد .فرضیۀ پژوهش بر این اصل استوار است که اصول معیارهای طراحی مسکن بومی در
آسایش حرارتی استفادهکنندگان از فضا مؤثر است ،در این راستا پرسش اصلی این پژوهش این است که :چگونه
اصول و ویژگیهای مسکن بومی اقلیم گرم و خشک میتواند در آسایش حرارتی استفادهکنندگان از بنا مؤثر باشد؟
یافتههای تحقیق میتواند به ارائهی راهکارهایی جهت احیاء معماری گذشته در مسکن معاصر در ارتباط با اقلیم و
شرایط محیطی و بهبود کیفیت طراحی در معماری مسکن معاصر منتهی گردد.
در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت ،ویژگیهای خاص اقلیمی و آرامـش و آسـایش حرارتـی ناشـی از آن در
خانههای سنتی هر منطقه ،همواره مورد توجـه پژوهشـگران و معمـاران بـوده اسـت .شـاطریان ( )1388بـه تحلیـل
ویژگیهای بافت منـاطق اقلـیم گـرم و خشـک میپـردازد .توسـلی ( )1361نیـز ویژگیهـای بناهـای ایـن اقلـیم را
موردبررسی قرار داده است .به عقیده راپاپورت ،تعامل و تعادل با طبیعت بهجای تسلط بر آن ،عامـل برتـری معمـاری
بومی بر سبکهای معماری امروزی است (راپاپورت .)121:1388 ،کتاب اصول طراحی اقلیمی ابنیه سنتی ایـران کـه
یکی از اولین کتب تخصصی در این زمینه است ،تالش کرده روشهای سنتی سازگاری بومی را بـا جزئیـات تنظـیم و
معرفی نماید(قبادیان .)35:1384،در مطالعات انجام داده شده توسط توسلی ،اقلیم شهرهای گرم و خشـک و سـاخت
شهرهای گرم و خشک ایران که در این کارها وی عالوه بر بیان عوامل فرهنگـی و تـاریخی بیشـتر بـه نقـش اقلـیم و

اینکه ساکنان شهرهای گرم و خشک چگونه توانستهاند در محیطهای سخت ازنظر آب و هوایی مساکنی را بسـازند و
طی قرنها به مقابله با شرایط سخت محیط بپردازند (توسلی .)32:1354،عسگری نژاد ( )1384بـه مطالعـه معمـاری
همساز با اقلیم پرداخته و روشهایی بسیار ارزان و اجرایی برای بهره بردن از شرایط محیطی در جهت تأمین آسـایش
در داخل فضای زندگی را معرفی و جلوههایی از معماری همساز با اقلیم در ابنیه سنتی ایران را موردتوجـه قـرار داده
است( .عسگری .)67:1384،کسمایی در کتاب خود با عنوان «اقلیم و معماری» ،به توضیح شـرایط معمـاری مناسـب
برای ساختمانها و تعیین شکل ساختمان متناسب با اقلیم هر مکان میپردازد (کسمائی .)1382 ،محمدی در کتـاب
«آب و هواشناسی کاربردی» به بررسی چگونگی ارتباط اقلیم و معماری پرداخته و شـکل معمـاری و بناهـای نـواحی
مختلف ایران را با توجه به شرایط اقلیمی بیان کرده است (سلیقه.)69:2005،
این مقاله با هدفی کاربردی و به روش تحلیل و استنتاج کیفی و کمی و تحلیل اسناد مسکن بومی شهر یزد انجام
شده است و نتایج پژوهش با روشهای توصیفی و در نهایت استدالل منطقی به دست میآید .در فرآیند انجام
پژوهش از ابزارهای مطالعات کتابخانهای ،مشاهده ،برداشت میدانی استفاده شده است ،بدین صورت که در ابتدا با
مراجعه به اسناد و منابع موجود در نوشتارهای مربوط به مسکن بومی موارد مربوط به پیشینهی پژوهش
جمعآوریشدهاند ،در ادامه با استفاده از مطالعات میدانی در نمونههای مطالعاتی به بررسی کمی معیارهای مورد نظر
در نمونهها از طریق کمی و با سیستم امتیازدهی به بررسی اصول و معیارهای طراحی در این مساکن پرداختهشده
است و در نهایت از تحلیل معیارهای مورد مطالعه  ،با روش کمی و با استدالل منطقی در مورد یافتهها به بیان
نتیجهها پرداخته شده است.
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشاندهندهی تأثیر اصول و ویژگیهای مسکن بومی اقلیم گرم و خشک در انطباق با آسایش
حرارتی استفادهکنندگان از بنا میباشد .نتایج این تحقیق میتواند برای طراحان مسکن در رابطه با مسائل مربوط به
معیارهای معماری بومی و انطباق آن در طراحی مسکن معاصر مورداستفاده قرار گیرد؛ معیارهای کالبدی مسکن
بومی اقلیم گرم و خشک ایران که مرتبط با شکل و عملکرد بنادر ارتباط با رفتار حرارتی ساختمان است شامل
درونگرایی و وجود حیاط مرکزی ،استفاده صحیح و مناسب از مصالح در ساخت بناها و روشهای خاص
ساختوسازاست که این معیارها از طریق ایجاد آسایش حرارتی باالتر ،جلوگیری از تبادل انرژی میان فضای داخل و
بیرون ،استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در گرمایش و سرمایش فضاهای داخلی ،ایجاد حس آرامش و امنیت،
نزدیکتر ساختن انسان با طبیعت ،آلودگی صفر و مصرف انرژی فسیلی صفر در تولید مصالح ،کاستن از حملونقل و
جابهجاییهای انرژی بر غیرضروری و جلوگیری از بروز پدیده گلخانهای در فضاهای داخلی به ایجاد پایداری در بنا
توجهی نمودهاند .حال با توجه به بررسیهای انجامشده میتوان چنین گفت که فرضیه اثباتشده است و اصول و
ویژگیهای مسکن بومی در اقلیم گرم و خشک در آسایش حرارتی بنا مؤثر است ،بهکارگیری اصول و معیارهای

باارزش معماری غنی گذشته در معماری معاصر میتواند بهعنوان شکل جدیدی از مسکن معماری در ایجاد هم
پیوندی با معماری گذشته در پاسخگویی به محیط و ایجاد مسکن پایدار مفید و مؤثر باشد و احیاء معماری مسکن
بومی در معماری معاصر و آسایش استفادهکنندگان از بنا را به دنبال داشته باشد.
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