اصول تطبيقي معماري پايدار بناهاي مسكوني بومي در اقليمهاي خشك ايران
چكيده
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 تاکید 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 اقلیمهای 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.
.2تدوین دستورالعمل مناسب بر اساس ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد و گرم و خشک.
سواالت:
.1معماری مناطق خشک چه تاثیرپذیری از محیط دریافت دارد؟
.2چه تشابه و تضادی بین اقلیم گرم و خشک و سرد و خشک وجود دارد؟
واژگان کليدي :اقلیمهای خشک ،معماری پایدار ،بناهای بومی.

مقدمه

نیاز به مسکن به عنوان 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 رسالهی 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 رسالهی 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 مقالهی 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 پروردی نژاد ( )،1390در مقاله ی 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.
این پژوهش به صورت بنیادی و کاربردی استت .تحقیتق در متورد مبتانی تئتوری معمتاری پایتدار ،معمتاری بتومی و
تقسیمات اقلیمی منطقه خشک ایران از نوع بنیادی است .قسمتی از پژوهش که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیتادی
به ارائه راهکارها ،پیشنهادات و الگوهای کالبدی محیطی اقلیم خشک می پردازد از نوع کاربردی استت .روش تحقیتق
بصورت کیفی خواهد بودو روش گردآوری اطالعات به صورت مطالعات میدانی ،مطالعه پژوهشهتای مشتابه ،مقتاالت
علمی پژوهشی ،کتابهای حوزه پایداری ،رساله های دوره دکتری و مقاله های  isiو ستپس مطالعته بناهتا ،برداشتت

پالنها و ترسیم نقشههای نمونههای موردی خواهد بود .به لحاظ اینکه موضوع این پژوهش در حوزه معمتاری پایتدار
بحث می شود ،توصیف و استنباط هر یک از مقوالت نیازمند تفسیر و تحلیل است.
نتيجهگيري
نتایج نشان داد که این دو میان اقلیم دارای شباهتها و تفاوتهایی هستند )1 .از نظر ویژگیهتای کالبتدی ،بته نظتر
میرسد در اقلیم سرد  ،فرم حیاط به شکل مربع و با میانگین تناسب طول به عرض حیتاط  1.11امتا در اقلتیم گترم
فرم حیاط مستطیل و با میانگین  1.31میباشد .در اقلیم سرد تودههای ساختمانی در 3طرف حیاط اما در اقلیم گرم
در 4طرف شکل گرفتهاند )2 .جهت کشیدگی حیاط در اقلیم سرد در خانهها متفاوت بود و به نظر میرسید تتابعی از
بافت منطقه بوده باشد ،اما در اقلیم گرم شمالی-جنوبی میباشد و میتواند این امر تابع شرایط اقلیمی در ایتن میتان
اقلیم باشد )3 .میانگین نسبت فضای باز به فضای بسته در اقلیم سرد  %37و در اقلیم گرم %29 ،میباشد که این امتر
لزوم اختصاص فضاهای باز بیشتر در اقلیم سرد و خشک نسبت به اقلیم گرم و خشک را آشکار میسازد )4 .همچنین
از نظر ویژگیهای کالبدی و فضایی میتوان گفت هر دو اقلتیم دارای شتباهت هستتند؛ بتدین شتکل کته بیشتترین
مساحت نما و بازشو به نمای جنوبی و کمترین سطح و بازشو به نمتای غربتی تعلتق دارد )5 .بتاالترین میتزان ستطح
فضایی به حیاط و بعد از آن به سکونتی و سپس به فضاهای خدماتی و ارتباطی تعلق دارد .تنها تفاوت در ایتن استت
که در طراحی اقلیم سرد سطح بیشتری به فضای باز و در اقلیم گرم به فضای خدماتی نسبت به اقلیم متورد مقایسته
اختصاص یافته است )6 .ورودیهای هر دو میان اقلیم به گونهای شکل گرفته که ارتباط از بیرون بته درون از طریتق
فضای واسطه شکل گرفته؛ اما موقعیت قرارگیری ورودی در دو اقلیم متفاوت استت .بته گونتهای کته در اقلتیم سترد
وروردی از خانهای به خانه دیگر متفاوت است در حالی که در اقلیم گرم ورودی در بیشتر نمونهها در قستمت شتمالی
تعبیه گردیده است .این امر میتواند تابع فرم حیتاط باشتد چترا کته در اقلتیم سترد کته حیتاط مربتع شتکل استت
وجهتگیری خاصی ندارد ،مکان قرارگیری ورودیها متفاوت گشته است ،اما در اقلیم گترم کته کشتیدگی حیتاط در
جهت شمالی -جنوبی بوده است ،ورودی نیز در جبهه شمالی واقع شده است )7 .در تحلیتل خانتههای اقلتیم سترد و
خشک مشخص گردید که تعداد فضتاهایی ماننتد اتاقهتای 5دری و شاهنشتین در جبهته شتمالی و جنتوبی مستتقر
شدهاند ،اما اتاقهای 3دری2 ،دری و 1دری بیشتر در جبهههای شمالی ،شترقی و غربتی و تعتداد کمتتری در جبهته
جنوبی مستقر شدهاند .همچنین در این نمونهها مشاهده میگردد که اکثریت تاالرها تنها در جبهه شمالی یتا جنتوبی
قرار نگرفته ،بلکه در جبهههای مختلف خانهها پخش گردیدهاند که این امر بر تفتاوت نتورگیری در دو اقلتیم سترد و
گرم حکایت میکند؛ آنگونه که مشاهده میشود در اقلیم سرد هیچکدام از جبههها در نورگیری اولتویتی بتر یکتدیگر
ندارند .چرا که در خانههای مورد مطالعه در اقلیم گرم تاالرها در بیشتر موارد در بخشهتای شتمالی و جنتوبی خانته
واقع شده اند که این امر بر لزوم نورگیری در جبهه شمالی و جنوبی برای فضاهای مهم سکونتی خانههای اقلتیم گترم
صحه میگذارد .نکته دیگر که حائز اهمیت میباشد این است کته در اکثتر نمونتههای اقلتیم سترد و خشتک ،فضتای
شاهنشین مشاهدهنمیشود که این امر میتواند به دلیل نوع کاربری متفاوت اینخانهها باشد کته جنبته تشتریفاتی در
گذشته نداشته است .اما در تحلیل خانههای اقلیم گرم مشخص گردید بیشترین تعداد اتاقهتای ستکونتی بتر ختالف
اقلیم سرد  ،به اتاقهای 3دری و 5دری اختصاص دارد و تعداد کمتری اتاق یک دری و دودری وجتود دارد .در اقلتیم
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 شاهنشین نیز بیشتر در بخش شمالی خانه واقتع
شده بود )8 .از نظر شرایط محیطی هر دو اقلیم بسیار مشابه همدیگر هستند طتوری کته میتانگین نستبت ستایه بته

سطح حیاط در خانه های مورد بررسی در اقلیم گرم در تیر ،مهر و دی ماه بته ترتیتب  57 ،37و  85درصتد و بترای
اقلیم سرد به ترتیب برابر  51 ،30و  85درصد میباشد .تناسبات نسبت سایه ها در هر دو اقلیم سرد و گرم و خشک
در اول دی ماه بیشتر از مهر ماه و در مهر ماه بیشتر از تیر ماه متیباشتد .میتانگین میتزان ستایه انتدازی روی دیتوار
جنوبی در اقلیم گرم حدود  90درصد و در اقلیم سرد حدود  95درصد است .در هتر دو اقلتیم دیتوار جنتوبی حیتاط
همواره در سایه قرار میگیرد .دیوار شمالی در اقلیم گرم قبل از ظهر حدود  22درصد و بعد از ظهر حدود  51درصد
و در اقلیم سرد به ترتیب حدود  16و  25درصد در سایه قرار میگیرد ،میزان سایه اندازی دیوار شمالی در اقلیم گترم
تقریباً دو برابر اقلیم سرد میباشد .دیوار غربی در اقلیم گرم قبل از ظهر حدود  41درصد و بعد از ظهر  100درصتد
و در اقلیم سرد قبل از ظهر  22درصد و بعد از ظهر  100درصد در سایه قرار میگیرد .دیوار شرقی در اقلیم گرم قبل
از ظهر حدود  75درصد و بعد از ظهر حدود  25درصد و در اقلیم سترد قبتل از ظهتر  89درصتد و بعتد از ظهتر 15
درصد در سایه قرار میگیرد .بنابراین الگوی سایه در دیوار غربی و دیوار شرقی در هر دو اقلیم گرم و خشک و سترد و
خشک نیز مشابه بوده و میزان سایه دیوار غربی و شرقی برای قبل از ظهر و بعد از ظهر در هر دو اقلیم جا بجتا متی-
شود .بنابراین میتوان گفت الگوهای شرایط محیطی که میتوان برای اقلیم سرد و گرم و خشک استتفاده کترد یکتی
میباشد.
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