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از دیر باز گنجینه های بسیار ارزشمندی از صرفه جویی انرژی در ساختمان هــا در 
ـی  ایران وجود داشت . بادگیر وسیله تهویه مناسبی برای خانه ها در قلب کویر به حساب م
آید به طوری که جریان هوای مطبوع را در اطاق ها تاالرها و زیر زمین ایجاد مــی کنـد در 

واقع شهرها و روستاهای کویری با بادگیر نفس می کشند . (2)  
 

جمموعه مقاالت کنگره تاريخ معمارى و شهرسازى ايران جلد دوم ص ٢٢٠ 



مقدمه :  
زمانی که از معماری در اقلیمهای مختلف صحبت می شود گویی قصــد داریـم تـا بـه حـل 

مسایل معماری بپردازیم . 
امروزه معماری با چه مشکالتی مواجه می باشد که می خواهیم آن را در ارتباط با محیــط و 
اقلیم حل نماییم . در وضعیت فعلی وجه مســلط بـر معمـاری سـبک معمـاری بیـن المللـی مـدرن 
میباشد . نگاهی به معماری معاصر کشورمان نشان می دهد که بــه تیـغ فرهنـگ اسـتعماری غـرب 

گرفتار اشتباه مضاعف بوده ایم ساختمانهایی ساخته ایم با اتالف انرژی (3)  
ــان و سـاری و  در یزد همان ساختمانی را ساخته ایم که مشابه آنرا معماران در تبریز و زنج

دیگران در پاریس و لندن و رم ساخته اند بدون در نظر گرفتن اقلیمها و فرهنگهای مختلف . 
در کتاب آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم به نقل از سیم و ندرســن آمـده اسـت کـه 

انرژی ارزان و وفور همه جایی مصالح صنعتی مدرن به طراحــان اجـازه داده اسـت کـه ویـژهگیـهای  
مکان . کیفیت انحصاری آب و هوا و عادت مردم را ندیده بگیرند . نظم و زیبــایی هندسـه نـاب ایـن 
نمونه ها برای مدت مدیدی چنان ما را مجذوب کرده بود که هزینــه سـرد و گـرم کـردن فضاهـای 
ــم .  داخل این ساختمانها و عدم همخوانی فضاهای مورد بحث با رفتار روزمره انسان را فراموش کردی
نمی بایستی اجازه می دادیم که اندیشه های ناسازگار با طبع کشــورهای شـرق بـه پشـتبانه انـرژی 
فسیلی مفت به چنگ آمده از همین کشورها به سادگی جامه عمل بپوشد ..... واقعیت این است کــه 
نه تنها منابع ما برای تبلور اینگونه نظریه های نا معقول مصرف شده است بلکــه مـا خـود بـه تولیـد 

ساختمانهای انرژی ضایع کن پرداختیم (4).  
یکی از مهمترین اصول معماری پایدار آن است که در طراحــی اینگونـه معمـاری چگونگـی 
ــی معمارانـه آگـاه از محیـط را توصیـف  اقلیم در نظر گرفته شود بعبارت دیگر معماری پایدار طراح
ــیزان بـاران و  مینماید . بدون در نظر گرفتن اثرات درجه حرارت میزان تابش خورشید شدت باد . م
ــی در معمـاری بدنبـال خـود  غیره . ساختمان با اتالف انرژی روبرو خواهد بود . رعایت شرایط اقلیم

صرفه جویی در انرژی را در پی خواهد داشت    
در این مقاله موضوع معماری در اقلیمهای مختلف از جنبه هــای گونـاگـون مـورد بحـث و 
بررسی قرار خواهد گرفت لیکن موضوع پایداری مرکز توجه قرار خواهد داشت . معماری پــایدار و یـا 
بعبارتی دیگر همان معماری همسان با اقلیم مصرف منابع را حداقل نموده و ادامه استفاده از منــابع 

طبیعی را امکان پذیر می سازد . 
ــوط  در این مقاله عالوه بر استفاده از منابع به زبان فارسی ( با ذکر مĤخذ ) از موضوعات مرب

با مقاله در اینترنت نیز استفاده خواهد شد . 
 

مفاهيم اقليم و حميط زيست  
ــه  زمانی طوالنی از تقابل محیط زیست با فعالیتهای محیطی از جمله معماری نمی گذرد . ب
طول عمر انسان از ابتدای خلقت تا اختراع ماشین کلیه فعالیتهای محیطی اعم از عملیات سازندگــی 



ــل ضـرر و زیـان را بـه طبیعـت و محیـط  تا تخریبی بشر در گرایشی انسان انجام می گرفت و حداق
زیست انسانی وارد آورده است .. 

با کشف قاره های جدید . اختراع ماشین و انقالب صنعتی و ورود به دوران ما فوق صنعتی . 
بشر به پیشرفتهای شگرفی از جنبه های مادی نایل گشته است . لیکن هنر همزیستی با طبیعــت و 
محیط زیست را از دست داده . که لزوماً میبایســتی نوعـی دیگـر بـه فعالیتـهای مـادی و اجتمـاعی 
ــر گرفتـه شـوند . بـه قـول  نگریسته شود و در این نگرش ارزشهای معنوی ـ محیطی نیز باید در نظ
ــدگـی را در میـان  استاد عالمه محمد تقی جعفری اگر بخواهیم اساسیترین عامل احساس پوچی زن
عوامل احتمالی آن را تشخیص بدهیم بدون تردیــد . جـز همیـن عـامل تفکیـک علـوم و ارزشـها و 

معنویات نخواهیم یافت . (5)  
تاثیر علم و تکنولوژی بر معماری که سایه عمیقــی بـر معمـاری قدیمـی و سـنتی در کلیـه 
کشورها با اقلیمهای مختلف انداخته است . موضوعی است کــه بـه نظـر مـی رسـد از قـرن نوزدهـم 

ساختار معماری را دگرگون کرده است . 
ــی کنـد کـه توسـط آن انبـوه سـازی و  این دگرگونی تغییراتی شگفتی را در ذهن تداعی م
مسکن فراوان برای انبوه جمعیتی که به یکباره از اوایل قرن گذشته رو به فزونی گذاشت به ارمغــان 
آورده است لیکن در این دگرگونی یا بهتر بگوییم در تکنولوژی جدید تفاوت اقلیمــی نـادیده گرفتـه 

شد و برای همه گونه اقلیم یک گونه معماری تجویز گردید .  
 

تعريف پايدارى  
متداول ترین تعریف پایداری تعریفی است که کمیسیون جــهانی محیـط زیسـت و توسـعه 
ــه صـورت توسـعه ای کـه احتیاجـات  (WCED) ارائه کرده است . این کمیسیون توسعه پایدار را ب
نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آتی در تامین نیازهــای فـرد بـر آورده مـی نمـاید 
تعریف کرده است . بر مبنای این تعریف قبل از اینکه هر جامعه ای بتوانــد بـه پـایداری برسـد بـاید 
عدالت بین نسلها را تامین کند . توسعه اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای تحقق پذیرد که در هر 
ــادی را بـه حداقـل رسـاند .  زمان که بر نسلهای آینده هزینه ای تحمیل شود اثرات فعالیتهای اقتص
زمانی که فعالیتهای حیاتی و ضروری فعلی هزینه هایی را به آیندگان تحمیل نمــاید (مثـالً حفـاری 

کانیهای غیر قابل تجدید) خسارت وارده بطور کامل باید جبران گردد . (6)  
ــاه افـراد فقـیر باشـد و امکـان بـهبود  به عبارت دیگر توسعه پایدار باید با تاکید خاص بر رف
استاندارد زندگی مردم را فراهم کند در عین حال از وارد آمدن خسارات غیر قابل جبران بر آیندگان 

ممانعت نماید .  
توسعه پایدار با مفهوم سنتی توسعه که اصوالً بر محور رشد اقتصادی دور می زند تفاوتــهای 
ــه نیازهـای ملـی اسـتوار باشـد . در واقـع  اساسی دارد . طرح ریزی توسعه باید بر تعریف واقع گرایان
ــه بتوانـد بـه  میتوان گفت توسعه در خور و پایدار درصدد فراهم آوری استراتژی ها و ابزاری است ک

نیازهای اساسی از جمله موارد زیر پاسخ دهد .  



ـ تامین نیازهای اولیه زیستی انسان  
ـ دستیابی به عدالت اجتماعی  

تعریفی دیگر از توسعه پایدار مــی گویـد : توسـعه پـایدار همـان توسـعه در معنـا و مفـهوم 
DEVELOPMENT است و حاصل فرایندی است همه جانبه پایدار مستمر و فراگیر بدین سان 
در برگیرنده و هماهنگ کننده کلیه جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک جامعه یا ملت می 

باشد .(7)  
دکتر حسین بحرینی در کتاب تجدد , فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی می نویسد : واژه 
توسعه پایدار اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال 1987 در گزارش آینده مشــترک مـا 
مطرح گردید . این واژه به مفهوم گسترده آن شــامل اداره و بـهره بـرداری صحیـح و کـارآ از منـابع 
ــارگـیری امکانـات  طبیعی منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بک
ــل هـای امـروز و آینـده بطـور مسـتمر و قـابل  فنی و ساختار و تشکیالت مناسب برای رفع نیاز نس
رضایت می باشد . پایداری خود به مفهوم برآوردن نیازهای خــود مـی باشـد . یکـی از نتـایج عمـده 
تحوالت عصر حاضر که در حقیقت عصر استیالی تکنولوژی و اقتصاد است این است که انسان کامالً 
از طبیعت جدا شده و در مسیر نا پایدار قرار گرفته که قطعاً به تخریب کامل محیط زیست و از بیــن 

رفتن شرایط زیست بر روی کره زمین منتهی خواهد شد .(8) 
 

مصرف سوخت در ساختماهناى کشور  
همواره ساختمان با محیط اطراف خود مشغول تبادل دمایی است در تابستان گرمای بیرون 
از طریق سقف دیوارها و پنجره ها به داخل ســاختمان نفـوذ مـی کنـد و در زمسـتان هـوای داخـل 
ساختمان که با صرف هزینه و مصرف سوخت گرم گردیده است از طریق پنجره ها و دیوارها و سقف 
و کف با بیرون تبادل حرارتی نموده و فضای داخل سرد می شود و ما دوباره باید بــرای گـرم کـردن 

آن سوخت مصرف کنیم .(مدیریت بهینه سازی سوخت در ساختمان).(9)  
آمار نشان می دهد سهم سوخت در ساختمانها حدود 38% از سوخت کشور مــی باشـد کـه 
در مقایسه با سایر بخشها نظیر حمل و نقل صنعت و کشاورزی سهم قابل مالحظه بوده و از این نظر 
ــی بـه  حایز اهمیت است . چنانچه اقدامات بهینه سازی در ساختمانها انجام نگردد و طبق روال کنون
مصرف ادامه دهیم طی سالهای1381 الی1390 به میزان هفتاد میلیارد دالر مصرف سوخت خواهیم 
داشت . با توجه به محاسبات انجام گرفته این میزان لطمه بزرگی به اقتصــاد ملـی وارد نمـوده و در 
ــاید و در مـواردی حتـی نیـاز بـه  حالت بحرانی امکان صادرات نفت خام را نیز از کشور سلب می نم
ــابع  واردات بعضی محصوالت نفتی نیز بوجود می آید . با توجه به موارد فوق از دیر باز با توجه به من
ــه  انرژی محدود مصرف انرژی در ساختمانهای این سرزمین پهناور بخصوص ساختمانهای مسکونی ب
بهینه ترین وضعیت ساماندهی می گردید . با جرات می توان گفت که پدران معمار ایرانی مــا اولیـن 
ــاختمانهای مسـکونی  کسانی بودند که الفبای تکنیک مهندسی ارزش را در مورد مصرف انرژی در س
ابداع نمودند . از دیر باز گنجینه های بسیار ارزشمندی از صرفه جویی انرژی در ساختمانها در ایران 



وجود داشته است . بادگیر وسیله تهویه مناسبی برای خانه ها در قلب کویر به حســاب مـی آیـد بـه 
طوری که جریان هوای مطبوع را در اطاق ها تاالرها و زیر زمین ایجاد مــی کنـد در واقـع شـهرها و 

روستاهای کویری با بادگیر نفس می کشند .(10) 
 

 معمارى پايدار (معمارى مهسان با حميط) 
ــت وابسـته بـه درک محیطـی طراحـی معمارانـه بکـار    واژه معماری پایدار در تشریح حرک

ــی نمـاید و یـا بـر  میرود . یک طرح معماری ممکن است در محیط ایجاد اغتشاش و در هم ریختگ
عکس فضا را سامان داده و به آن نشاط بخشد . تفسیر عام معماری پایدار رویکردی را بســوی طـرح 
معمارانه که به جهت استفاده از منابع طبیعی در زمانی طوالنی تر مصــرف آنـها را بـه حداقـل مـی 
رساند نشان می دهد . پایداری بیان حقیقتی است که تاکید بر حفظ منابع بمنظور نگهداری محیــط 
ــابع  زیست دارد . معماری پایدار نشان دهنده نیاز ما به منابع طبیعی می باشد بدون آنکه اینگونه من

را هدر دهیم بعبارتی دیگر استفاده از منابع به اندازه ای که به آن نیاز داریم (11). 
ــاره دارد کـه مـی   معماری پایدار مفهومی است که به حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی اش
ــه  تواند الگو وسبکی برای زندگی باشد . معماری پایدار گام دیگری از فرایندی است که از آنجا جامع
از کوچ نشینی بسوی جامعه کشاورزی و در یک سیر طبیعی بسوی جامعه صنعتــی و نـهایتاً بسـوی 

جامعه ای فرا صنعتی می رود . 
 

 منونه هاىي از معمارى پايدار در ايران  
ــا همـه خصوصیـات  در ایران و سایر کشورهای جهان بهترین نمونه های معماری پایدار را ب
پسندیده ای که قبالً ذکر شد از قبیل توسعه متناسب و سازگار با طبیعت . صرف جویــی در منـابع . 
ــب جـهت ادامـه حیـات نظـیر قنـات و  استفاده از مصالح و منابع بومی . ابداع روشهای موثر و مناس
بادگیر و استفاده هنر مندانه از آب و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجــاد منظـر مطبـوع . ایجـاد باغـها و 

باغچه ها در حیاطها می توان مشاهده نمود . 
در مناطق جنوبی مرکزی غربی شرقی و شــمالی ایـن سـرزمین پـهناور مظـاهر فراوانـی از 
معماری های بومی را می توان مشاهده نمــود کـه نمونـه هـای جـاویدانی از معمـاری در اقلیمـهای 
مختلف مــی باشـند . اوج هـنر معمـاری سـنتی و پـایدار در جنـوب کشـور را مـی تـوان در قـالب 
ــود . ایـن گونـه  شاهکارهای ساختمان سازی با پنجره های گشوده به سوی خلیج فارس مشاهده نم
ساختمانها می توانند الگوهای واقعی بمنظور بهینه سازی انرژی در طراحــی محلـی بـرای معمـاران 
جوان آن خطه قرار گیرند در مرکز کشور و در شهرهای حاشیه کویر بادگــیر وسـیله مناسـبی بـرای 
ــا و زیـر  خانه ها در قلب کویر به حساب می آید به طوری که جریان هوای مطبوع را در اتاقها تاالره
زمین ایجاد می کند و در واقع شهرها و روستاها با بادگیر نفس می کشند . به همین لحاظ است که 
ــن جریـان هـوای منطقـه را  معموالً در هر محل جهت بادگیر را در سمتی می سازند که مناسب تری



جذب کند مثالً در سراسر منطقه اردکان جهت بادگیر را رو به شمال درســت مـی کننـد تـا هـوای 
شمال را به داخل خانه بکشاند . (12) 

ــا اقلیمـی گـرم و خشـک رعـایت    در زواره دقیقترین اصول برای یک معماری در انطباق ب
می گردیده است . در یک مقاله موشکافانه که توسط خانم منصوره طاهباز تحت عنوان اصــول یـک 
ــول اساسـی توسـط  معماری کویری تهیه گردیده است از یازده اصل نام برده می شود که بعنوان اص
معماران آن منطقه برای خلق یک معماری پایدار و همسان با محیط مورد عمل قــرار مـی گرفتنـد . 

این اصل عبارت بودند از : 
 1ـ جلوگیری از بازتاب گرمای خورشید از خاک خشک و سوزان کویر بــا ایجـاد کمربنـدی سـبز و 

خنک از زمینهای مزروعی و باغات در ا طراف شهر . 
2ـ جهت گیری صحیح با توجه به بادهای نا موافق خشــک و سـوزان از شـمال و سـرد و سـوزآور از 

غرب . 
3ـ جلوگیری از نفوذ گرما و سرمای تابستان و زمستان و بادهای ناموافق به داخل بــافت مسـکونی .                         

4ـ حفاظت عابرین عبور کننده از داخل مجموعه . 
5ـ تامین هوای خنک و مطبوع برای هر واحد مسکونی . 

6ـ امکان خنک کردن و مرطوب نمودن هوا به کمک برودت تبخیری آب . 
7ـ کشیدن هوای مطبوع حیاط به داخل اتاقها . 

8ـ استفاده بهینه از گرمای آفتاب یا به عبارت دیگر حفظ فضای داخلی از گرمای ناخواسته خورشید 
در تابستان و بهره مند بودن آن از گرمای مطبوع زمستان . 

9ـحفظ خنکی هوای اتاق در تابستان و حفظ گرمای آن در زمستان . 
10ـ استفاده از خاصیت تشعشع گرمای شبانه زمین به آسمان صاف و سرد شب کویر. 

ــا و سـرما  11ـ احداث اتاقهای خنک و مرطوب در زیر زمین که به علت خاصیت جذب تدریجی گرم
شدید روزانه و ساالنه را در خود مستهلک می نماید . (13) 

 
نتيجه 

ــهرهای ایـران را مطالعـه مـی کنیـم آنگـاه پـی  زمانی که ویژهگیهای معماری پاره ای از ش
خواهیم برد که این ویژه گیها بر بنیادهایی از درک اقلیمهای متفاوت بنا گشته اند . پس باید به یک 

معماری خودی منطبق با اقلیم و شرایط جغرافیایی بیاندیشیم . 
اکثر شهرهای ایران با مشکالتی کـه مبیـن اقلیمـهای گونـاگونـی در ایـن سـرزمین بـزرگ  

می باشد روبرو می باشد . از قدیم االیام تا اواخر دوران قاجاریه که آرام آرام تمــدن غربـی در ایـران 
ــه مـردم نفـوذ کـرد .  نفوذ پیدا نمود . جلوه های گوناگون این تمدن در زوایای مختلف زندگی روزان
یکی از مهمترین این تاثیرات که شکل کالبدی یافت تغییر در فرم سر پناه مردم و ایجاد خانه هــایی 
بود که قرن ها نحوه مقابله با گرمای شدید تابستان و سرمای شدید زمستان را با استفاده از معماری 

سنتی در مناطق مختلف تجربه کرده بودند . 



ــه از منـابع طبیعـی  امروزه به کمک تکنولوژی جدید و به مدد میراث کهن در استفاده بهین
امید است معماری کنونی ما راهی را برود که تحسین آمیز را بدنبال داشته باشد همچنان که ما آثار 

معماری گذشته را بخاطر ذات پایدار شان ارج می نهیم. 
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