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  .، صرفه جويي در مصرف انرژي، سيستم غير فعال خورشيديكيداري، معماري كويري،طراحي اكولوژي معماري پا : هاي كليديه واژ
 
 
 
 

  :چكيده

نظريات مختلفي از ابعاد  محافل علمي جهان همواره مورد بحث و كاوش بوده و رامروزه د پايدار هو توسعزيست 

لي يست، حداقل مصرف انرژي هاي فسيگي محيط زقطعاً حفظ منابع طبيعي خدادادي، عدم آلود. گرديده است گوناگون ارئه

 از طريق تدابير شهرسازي و معماري از موارد مهم در طراحي و ساخت مجتمع هاي ميو هم زيستي با شرايط طبيعي و اقلي

حاوي بسياري ويژگي معماري كويري ايران . يان قرار گيردر توجه و اجرا توسط طراحان و مجزيستي بوده و بايد مورد

 نيز منطبق د خوبسترهاي منحصر به فرد است كه ضمن توجه به نيازهاي زيبا شناختي با ظرفيت هاي طبيعي و اكولوژيك 

.  آن را نيز ارتقاء بخشيده است ماهيتكه بلهدر واقع اين معماري نه تنها از كيفيت هاي محيط طبيعي خود نكاست. است

كه در . تكنيك هاي به كار رفته در اين معماري در واقع بسياري از مفاهيم نوين در عرصه معماري پايدار را در بر مي گيرد

 .اين مقاله به آن پرداخته شده است
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. پايدار، امروزه جزء يكي از بحث برانگيز ترين موضوعات عرصه معماري استدر پي آن معماري  پايدار و توسعه نظريه
آنچه چالش محسوب مي . ندارد اينكه هر ساختماني بايد بتواند با محيط طبيعي كه در آن واقع شده رابطه برقرار كند جاي بحث

  . مطرح گرديده استسشيده معماري پايدار امروزه براي پاسخگويي به اين پرا. گردد نوع و چگونگي اين رابطه است
ي دست يافته است كه يدر جهت ايجاد محيطي پايدار و مناسب زندگي انسان، معماري كويري ايران به اصول و روشها

بخشيدن به ماده نيز ايفاي عامل كمال نه تنها تخريب و ضايعه اي را بر محيط تحميل نمي كند، بلكه فراتر از آن به عنوان 
  .نقش مي نمايد

در اين مقاله نخست مروري اجمالي در مفهوم پايداري و به تبع آن معماري پايدار ارائه مي گردد و پس از شرح ويژگي 
هاي اقليمي و جغرافياي  مناطق كويري به عنوان بستر اصلي مطالعه، به بيان مهمترين الگوهاي كهن پايداري در قياس با 

  .اهيم نوين عصر حاضر پرداخته خواهد شدمف
  :پايداري در لغت

به معناي  (Tenereو ) به معناي از پايين به باال (sub و از دو جزء Sustinere از ريشه التين Sustainفعل 

هيمي  اين فعل با مفا.1 ميالدي در زبان انگليسي به كار گرفته شده است1920تشكيل شده واز سال ) نگه داشتن، حفظ كردن
 بكار مي "شرايط، حالت ويا چيزي" در توصيف  Sustainableت  صفو  آميخته است" حمايت، پشتيباني و تداوم"از قبيل 

  .2واسطه كمك يا تامين معاش، همچنان تداوم يافته استه رود كه مورد پشتيباني قرار گرفته يا ب
رهنگ سخن و فرهنگ فارسي معين نيز پايداري به در ف. 3دهخدا پايداري را به معناي با دوام وماندني آورده است

ت فبراي ص.  به معناي پايداري كردن و از خود استقامت نشان دادن آمده است"پايش"مفهوم پايدار بودن و مقاومت، از مصدر 
  . 4داراي ثبات، هميشگي و مقاومت كننده: پايداري نيز اين معاني بيان شده است

 انتخاب شده است فاقد معناي امروزي آن بوده و بر Sustainabilityنوان معادل بنابراين واژه پايداري كه به ع

تواند در آينده تداوم  آنچه كه مي": معناي واژه پايداري كه در اين بحث نيز مد نظر مي باشد عبارتست از. حفظ و ثبات تكيه دارد
  .5 "يابد

  :پايداري به عنوان رويكرد انسان به جهان زيستي

                                                 
1.The Shorter Oxford English Dictianary,1996 
  .2مهان

 .47دهخدا، ص لغت نامه . 3
 .1380 و فرهنگ فارسی معين، 1381فرهنگ بزرگ سخن، . 4
سفاليی، فرزانه،پايداری عناصر اقليمی در معماری سنتی ايران، جمموعه مقاالت مهايش .5

 .134، جلد اول، ص 1382هبينه سازی مصرف سوخت در ساختمان، 
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به دنبال طرح مسايل جدي زيست محيطي، . شي است كه از تغيير نگاه انسان به جهان متولد شده استپايداري نگر
 در (Sustainable Development)نظير آلودگي ها، افزايش دماي كره زمين و نابودي منابع طبيعي، بحث توسعه پايدار 

سط كمسيون جهاني محيط و توسعه در دستور كار  تو"مشترك ما آينده "، از طريق گزارش برونتلند تحت عنوان 1987سال 

بر طبق سند مزبور سيستم برنامه .  انتشار  يافت(Agenda 21) 21 نيز دستور كار 1992همچنين در سال . قرار گرفت
 ريزي و طراحي شهري به عنوان يكي از مكانيزمهاي مهم براي پيگيري توسعه پايدار معرفي مي گردد و در همين راستا معماران

بدين ترتيب ادبيات گسترده اي در عرصه . 1و طراحان شهري مبحث شهر و معماري پايدار را در دستور كار خويش قرار داده اند
عالوه براين در تعريف . معماري و شهر سازي شكل مي گيرد كه فرصت پرداختن به آن در چهارچوب اين نوشتار اجمالي نيست

با اين وجود بيشترين و كاربردي ترين تعريف را مي توان تعريف برونتلند به  .د نداردتوسعه پايدار نيز هيچ توافق نظري وجو
  :حساب آورد
  ."هاي آينده در برآوردن نيازهايش نمي كاهدشيوه اي از توسعه كه در عين رفع نيازهاي جامعه كنوني، از توانايي نسل"

 تعبير و شناخت صحيح از معماري مبتني بر اين بدين ترتيب شناخت پايداري به عنوان يك نگرش اخالقي، به منظور
 تصميم گيري مي "محيط" و "انسان"ايز اهميت فراوان است، چراكه معماري به عنوان مقوله اي كه درباره رابطه حنگارش، 

اسي در از طرف ديگر شرط اس. اخالقي مبتني بر تفكر پايداري تبيين شود-كند، براي پايدار بودن مي بايست از جايگاه ارزشي
 تعادل ميان نظامهاي بوم شناختي، نظامهاي. نيل به پايداري محيطي برقراري تعادل پويا ميان نظامهاي مختلف محيط است

  ).1تصوير.(فرهنگي و نظامهاي اقتصادي-اجتماعي

 . مبتني است2»معماري حساس به محيط« به عنوان رويكرد ايجاد محيط پايدار بر "معماري پايدار"بر اين اساس 

 كه خود ناشي از - و عدم وفاق بر يك مفهوم واحد از پايداري در ادبيات معماري پايدار"حساسيت محيطي"وت از اتعابير متف

 به برداشت هاي متنوعي از مفهوم –مواضع اخالقي متفاوت و شرايط سياسي، اقتصادي وزيست محيطي مختلف مي باشد 
زه اصطالح معماري پايدار براي طيف وسيع و متنوعي از رويكردهاي حساس به طوري كه امرو. معماري پايدار منجر شده است
  :به محيط به كار گرفته مي شود

.  مي شودشناختهاز معماري سنتي كه همواره به عنوان معماري با گرايش به سمت پايداري بوم شناختي و اجتماعي 
(Hagan, 2001)  موجود، معتقد به حفظ يك سبك خاص و وارد نمودن  تا گرايشهايي كه با ادعاي پايدارتر كردن معماري

  .جنبه اي از حساسيت هاي محيطي در ظاهر طرح يا كاركردهاي محيطي آن هستند

                                                 
 .44، ص 8، مجله هنرهای زيبا، شماره گلکار، کورش ، طراحی شهری پايدار در شهرهای حاشيه کوير 1-

2. Environmentally Conscious Architecture. 
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برخي ادامه از اين رو در . بر اين مبنا ارائه يك تعريف جامع و مرجع براي رويكرد معماير پايدار، امري دشوار به نظر مي رسد
  : مطرح مي گردد،كه از اعتبار و مرجعيت بيشتري برخوردارند هار تعاريف و تعابيرارائه شد

:  اين اصول عبارتنداز.خلق محيط انسان ساخت و مديريت متعهدانه آن بر مبناي اصول بوم سازگاري و بازدهي منابع«  •
 » بر محيط كمينه كردن مصرف منابع تجديد ناپذير، ارتقاء و بهبود شرايط محيط طبيعي و كمينه آسيب هاي بوم شناختي

  ).1994كي برت، چارلز(

تر و همزيستانه اثر معماري با محيط كه بر كنش مندي خودآگاه اثر معماري نسبت به شرايط  تبيين رابطه متعادل«  •

  ).2001سوزان هاگان (»محيطي پي ريزي شده است 
نسبت به ويژگي ها و شرايط : ست كه با توجه به اين تعاريف و بسياري موارد مشابه مي توان معماري پايدار را معماري دان

 بوم شناختي خود در راستاي ايجاد شرايط محيطي بستركنش مند است و از قابليت هاي  محيطي و مكاني پاسخگو و
بدين ترتيب از تعادل بوم شناختي برخوردار خواهد بود، يعني كمينه صدمات را بر محيط . مطلوب استفاده بهينه مي نمايد

واسطه برخورداري ه ه بر اين نسبت به تغييرات، شرايط و نيازها، انطباق پذير و در نتيجه تداوم پذير است و بعالو. زيست دارد
  .از ويژگي هاي مكاني، متمايز و قابل تفكيك مي باشد

(Hagan, Van Der Ryn, Calthorpe)        

  . جتماعي و سياسي و اخالقي استاي از ارزشهاي زيبا شناختي، محيطي، ا معماري پايدار در بردارنده آميزه
(Samuel Mock bee) .  شدن به احيا يندي كه آفر .خواهد شدمنتج طراحي پايدار به يك مفهوم دروني و اساسي از مكان

  . در واقع علم و هنر برقراري ارتباطي مناسب بين محيط انساني و جهان طبيعت است. ن مي انجامددبيش از تحليل بر
)Van Der Ryn.(  

مل بيشتري در موضوع حاكي از آن است كه مفهوم پايداري در عرفهاي قديمي و فرهنگهاي كهن بشر هم ريشه تا
از اين رو مي توان . داشته و در زندگي سنتي، در قالب تكريم و حرمت گذاري به طبيعت و منابع طبيعي جلوه گر شده است

 جامع ي كه در قالبي؛ تالش شدن اين مفاهيم  كهن دانست ي احياليت هاي دهه هاي آخر قرن بيستم را به مثابه تالشي براافع
  .1تر، علمي تر و كاربردي تر انجام مي گردد

  :فيايي و اقليمي مناطق كويري و حاشيه كويري ايراناويژگي هاي محيطي، جغر

ركزي ايران دشت كوير م. بزرگترين حوزه آب ريز ايران، از دشت كويري مركزي و حوزه كوير لوت تشكيل شده است
رشته جبال هاي مذكور باعث .  رشته جبال البرز و از طرف شرق با كوه زاگرس محصور شده است توسطاز طرف شمال

حوزه آب ريز مركزي ارتفاع متوسط حدود يك هزار متر از . جلوگيري از جريان بادهاي باران آور به داخل حوزه آب ريز ، شده اند
                                                 

  .19، ص 1383، 26، ميرسعيد، بوم شناسي در معماري نورمن فاستر، فصلنامه معمار، شماره  موسوي . 1
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از تنوع قابل توجهي از نظر ارتفاع از سطح دريا، جهات جغرافيايي و بادهاي غالب برخوردار سطح دريا را داراست و در مجموع 
  ).2تصوير .(1است

پوشش گياهي . برآورد شده است) حدود هفتاد ميليمتر در سال(ميزان بارندگي در دشت كوير مركزي ايران بسيار كم
  ).3تصوير.(2 منطقه كويري مركزي محسوب مي گردندزار و تراكم بسيار كم جمعيت از ويژگي هاي فقير، زمين شوره

درجه حرارت . رطوبت كم و نبودن ابر در آسمان باعث مي گردد دامنه تغييرات دماي هوا در اين مناطق بسيار زياد شود
تر كيلوكالري در هر ساعت در م700،800(باال در روزهاي فصول گرم، اختالف زياد بين شب و روز، تابش شديد نور خورشيد 

درجه حرارت حوزه هاي مختلف اين مناطق به موقعيت . ، از ويژگي هاي اقليمي مناطق حاشيه كويري محسوب مي گردند) مربع
  .3اكثر شهرهاي حوزه مركزي ايران در حاشيه كوير واقع شده اند. جغرافيايي، از سطح دريا، جهت و خصوصيات باد بستگي دارند

و فاصله آنها از يكديگر مستقيماَ تحت تاثير عوامل محيطي و پتانسيل هاي طبيعي مكان جغرافيايي، اندازه آبادي ها 
  .مناطق بوده است

  :ويژگي هاي معماري و شهرسازي مناطق كويري

اگرچه در بسياري نقاط بياباني ايران، شرايط ظاهري اقليمي براي بنياد كردن شهر و يكجا نشيني فراهم نيست، لكن با 
 كيلومتري به روي زمين آورده شده و به 40و30و20ع آن توسط ايرانيان محرز است، آب از فاصله هاي اختراع قنات كه ابدا

 و ساكنين آنها با بهره گيري از يكي از اقتصادي ترين، سالمترين، 4عنوان عامل تداوم حيات شهرها و روستاها ايفاي نقش نموده
ا به سطح زمين آورده و در دل بياباني خشك و لم يزرع شرايط حيات ي رض، آبهاي تحت االراپايدارترين و مهندسي ترين روشه
ل و خودكفايي، عدم نياز به انرژي فسيلي، بهره برداري متعادل از آبهاي تحت االرضي و قالاست. را به نحو احسن فراهم نموده اند

  .5دار ذكر نمودحفاظت از محيط زيست را مي توان به عنوان ويژگي ها و فوايد قنات در جهت توسعه پاي
يك استخراج آبهاي زير زميني، روش هدايت آن ها به بافت ها به صورت سلسله مراتبي ناستفاده از قنات به عنواتن تك

از مظهر قنات تا زمين كشاورزي از نهرهاي اصلي، يا جوي هاي فرعي اساس شكل گيري شبكه راه ها در بافت هاي سنتي را 
 پديده اي است كه از ديده ها پنهان است و آن (Infrastructure) اصلي ترين بنياد شهر به همين دليل. 6تشكيل داده است

گرافي كه عامل و جنس، حاصلخيزي و همچنين شيب و توپ نظر با توجه به ويژگي هاي زمين از. شبكه آبرساني زيرزميني است

                                                 
  .62، ص 34غفاري، علي، نظام استقرار و فرم معماري و شهر سازي در توسعه پايدار، مجله صفه، شماره  . 1
  .همان . 2
  .62 ص ، علی ،غفاری  . 3
  .1366 باستانی پاريزی ، محمد ابراهيم ، کرمان ،  .4
  .28تقي زاده، محمد، جهان بيني اسالمي، توسعه پايدار شهرهاي بياباني ايران، مجله محيط شناسي، ص  . 5
  .63، ص 34ر، مجله صفه، شماره غفاري، علي، نظام استقرار و فرم معماري و شهر سازي در توسعه پايدا  .6
  
  

 6



ل كشت است، مي توان نوع تكامل يافته اي از موثر در جهت گيري قنات ها براي استخراج و هدايت آب به سوي زمين هاي قاب
  .1طراحي و برنامه ريزي اكولوژيك را در نظام سنتي مالحظه نمود
، بريده و پاياب و گودال باغچه به قنات مربوط مي هوب و پاكنجبسياري از خانه ها، مدارس علميه، بازارها و مساجد نيز از طريق 

  . بستگي مستقيمي با ميزان آب قنات ها داشته است در كل نيزاندازه مجتمع هاي زيستي. شوند
به هم پيوسته  و (Compact Settlements)شهرهاي سنتي مناطق كويري ايران عمدتاَ از يك بافت فشرده 

و مفاهيم تراكم و فشردگي روابط معني داري » پايدار« ميان مفهوم شهر ،ه استدتحقيقات جديد نشان دا. ساخته شده است
واسطه تقليل سطوح در معرض تابش خورشيدي ابنيه و ه امين آسايش اقليمي و صرفه جويي در مصرف انرژي بت. وجود دارد

اين اصل در سازمان كالبدي شهرهاي كويري ايران از ). 4تصوير.(بافت شهري و از طريق ايجاد فشردگي صورت مي پذيرد
خي از واحدهاي مسكوني حتي از چهارجانب به واحدهاي طريق درهم فشرده بودن واحدهاي مسكوني، به گونه اي كه بعضاَ بر

  .ديگر متصل باشند، رعايت گرديده است
 مزارع كشاورزي به عنوان تدابير اكولوژيك  وبافت فشرده شهر اكثراَ توسط يك كمربند سبز متشكل از باغات ميوه

فضاي سبز اطراف شهر نقش . داقل مي رسدبدين ترتيب بازتاب گرماي خورشيد از خاك تشنه و سوزان كوير به ح. محصور است
اي كويري ايفا مي كند و از عوامل مهم در و خشكي ه ومهمي در حفاظت بافت مركزي در مقابل بادهاي كويري، گرد و غبار

  ).5تصوير.(2)اكوسيستم طبيعي و مصنوع در مقياس كالن(يه طبيعي شهر محسوب مي شودوته
 زمين و سازماندهي فضاهاي پرو خالي از دو روش كامال متفاوت تبعيت مي شبكه بندي راه ها، تقسيم و قطعه بندي

 با نظمي ارگانيك و سلسله مراتب منطبق بر شيب و جهت آبهاي قنات ها ايجاد گشته اند، در حالي كه قطعه اشبكه راهه. نمايند
گذرهاي و  بر غير مستقيم، پر پيچ و خم و كوچهوجود معا. بندي زمين نامنظم و ساختمان ها با نظم هندسي ساخته شده اند

، از يك طرف مانع ورود بادهاي مزاحم بوده و از طرف ديگر به دليل دارا بودن عمق زياد، بيشترين سايه را )ساباط(سرپوشيده
ركت خود در  انسان پياده را در مسير ح،نحوه استقرار ساباط ها كه از ويژگي هاي بارز شهرسازي كويري است. كند يتامين م

 حس ردر خيلي از ساباطها، ورودي چندخانه مجتمع شده است كه از نظ.  قرار مي دهدسايهيك توالي مناسب در فضاي 
ه محصوريت، سلسله مراتب و رعايت حريم ها و عرصه هاي اجتماعي ب. همسايگي و همبستگي محله اي حايز اهميت است

  ).6تصوير.(ري اجتماعي شهرهاي كويري انجاميده استمي گردد كه به پايدامحقق واسطه اين شهرسازي 
 ا از اصول ساخت و سازمان فضايي آنهيكيدر مجموعه هاي سنتي كاربرد و استفاده از منابع و انرژي هاي طبيعي 

اين جهت گيري از لحاظ . خانه هاي قديمي در بافت هاي كويري از نظر وضعيت استقرار نوعا در جهت قبله قرار دارند.است

                                                 
  .64همان، ص  . 1
  .27،ص1379غفاري، علي، نمادي از اسطوره آوير،  . 2
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. قليمي شرايطي را بوجود اورده است تا فضاهاي تابستاني و اتاق هاي زمستاني به طور منطقي پيرامون حياط مركزي قرار گيرندا
حوض آب در وسط حياط، كه ابعاد آن به حداكثر مي رسد، انرژي . حياط مركزي اصلي ترين فضاي خانه هاي كويري است 

 تامين هواي خنك و مطبوع براي هر واحد مسكوني با محفوظ كردن حياط هاي بدين ترتيب. خورشيد را در خود جاي مي دهد
حياط ها كه از همه طرف با ). 7تصوير.(عميق و تنفس خانه هاي به هم فشرده از داخل اين حياط ها امكان پذير گشته است

در روز گرم مورد استفاده قرار فضاهاي سرپوشيده محصور شده اند، همچون گودالي هواي خنك شب را در خود ته نشين كرده و 
  .1مي دهد

  را، درختان كم آب خواه، ضمن تامين سايه و ايفاي نقش در توليد و زيبايي، فقر رطوبت محيط هاباغچه ها با تريشه
 و (Micro climate)به عبارتي همه عناصر متشكله خانه دست به دست هم مي دهند تا اقليمي كوچك . جبران مي كنند
  .2راي انسان فراهم مي سازندقابل زيست ب

يكي ديگر از شيوه هاي متداول در معماري شهرهاي كويري كه به امر صرفه جويي در مصرف انرژي ياري مي رساند، 
، »آب انبارها«،  »بادگيرها«عناصر و تاسيساتي نظير .  است(Passive Systems)لاكاربرد تجهيزات و سيستم هاي غير فع

در شهرهاي كويري، خدماتي را كه امروزه وسايل برقي با صرف انرژي تامين مي نمايند » بادي و آبيآسيابهاي «و » يخچالها«
  .به گونه اي كم هزينه تر پاسخ مي داده اند

بادگيرها كه نوعا از مصاديق بارز استفاده از انرژي هاي پاك . بادگيرها سيستم تنفسي شهر محسوب مي شوند
(Clean Energy)شوند و شرايطي را فراهم مي د، به تاالر، حوضخانه، كاله فرنگي و زيرزمين مربوط مي به حساب مي آين 

 تا جريان هوا در داخل ساختمان برقرار شود و ضمن تماس با عناصر رطوبت زا، مثل حوض، باغچه، درختان، جداره دآورن
دگي در ايام گرم و طاقت فرساي تابستان زيرزمين، جوب و پاياب، كمبود رطوبت زمين را جبران و محيطي مطبوع را براي زن

ر گذشته از عملكرد آن، نمايشگر تشخيص و منزلت اجتماعي صاحب آن نيز مي باشد كه از يبادگ. براي ساكنان فراهم آورند
  ).8تصور.(3طريق ارتفاع و نوع تزئينات آن شناخته مي شود

ا زمستان و يا عدم امكانات مالي و فني الزم جهت ستان يبهاي نامناسب در تاددر برخي شهرها همچون زواره وجود با
دو داالن عمود . ساخت بادگير موجب شده است، چهارصفه به عنوان زيباترين و شگفت انگيزترين نشانه بارز شهر شكل گيرد

 لبه داخ را از طريق دهنه روبرو به حياط داالن طل تقاطع داالنها، هواي مطبوع حيامح به كمك هواكش مرتفعي در  كهبرهم
اين عمل درست بر خالف عمل ). 9تصوير.(خود مكيده و هواي گرم را كه زير سقف جمع شده از طريق هواكش خارج مي سازد

  . باالي سطح شهر را به درون خود كشيده و به اتاق ها مي فرستدبادگير است كه بادهاي مطبوع
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. شرايط مشقت بار كويري اصل بسيار مهمي استحفظ خنكي هواي اتاق در تابستان و حفظ گرماي آن در زمستان در 
مصالح قابل دسترس در كوير بوده، به دليل تنها  هاي به ناچار منحني خشتي، كه استفاده از ديوارهاي خشتي ضخيم و سقف

خاصيت انباشت گرما در خود و هدايت تدريجي آن، همچون خازني براي حفظ گرما يا خنكي داخل اتاق عمل كرده و وجود 
ارتفاع بلند اتاق ها كه حاصل انحناي سقف است حجم .  بازشوها شامل در و پنجره، اين خاصيت را خنثي نمي نمايدقلحدا

  .1زيادي از هوا را در داخل خود جاي داده است و مانع گرم و سرد شدن سريع اتاق مي گردد
 طاقت فرساي ظهر تابستان كوير را  راه حل هاي يادشده توان مقابله با لحظاتباالخره در شرايطي كه هيچ يك از 

نداشته باشد، اتاق هاي خنك و مرطوب در زير خاك كه به علت خاصيت جذب تدريجي گرما و سرما، نوسان شديد روزانه و 
ما را به نحو قابل مالحظه اي تعديل مي كند، آخرين راه حلي است كه توسط مردم كوير دساليانه را در خود مستهلك كرده و

  ).10تصوير.(اده قرار گرفته استمورد استف
عالوه بر طراحي و ساخت ساختمانها باديد اكولوژيك، توليد مواد و مصالح ساختماني نيز با حداقل تخريب و آسيب 
رساني به محيط زيست و با حداقل مصرف انرژي هاي فسيلي، عدم ايجاد زباله هاي ساختماني سخت و غير قابل جذب در 

وع مصالح ساختماني مصرفي در ابنيه عمدتاَ خشت و آجري است كه عموما از خاك ناشي از گود برداري ن. طبيعت انجام مي شود
 خود محصول ،»كاه«ل ساختمان بدست مي آمده، و در تركيب با مصالح ديگري، كه آن مصالح نيز بعضا مانندمحو پي كني 

به عبارت ديگر تامين مصالح همگي از منابع بومي .  رفته اند ساختمان سازي به كارامرجانبي فعاليت هاي كشاورزي بوده اند، در 
  .دن وبوم آورد تلقي مي شواست

 شكسته و تكه  كوزهاز هر چيز استفاده مي شود، حتي كواره، يعني. در مكتب معماري كويري دور ريختن معني ندارد
بازيافت و بهره برداري مجدد از ساختمان ها . 2نقش سازه اي مهمي به آن واگذار مي شود ،تكه شده به صورت گاز در ايجاد بنا

كموا يعني نخاله هاي حاصل از تخريب . را نيز مي توان از ديگر سنت هاي معماري و شهرسازي ايران و بويژه كوير دانست
 ساختمان هاي گلين، توسط كشاورزان بار ديگر وارد چرخه توليد مي شود و به عنوان مرغوب ترين خاك كشاورزي، تولدي

  .3ي معماري استفاده مي شودهاهمزمان از گل كهنه باغات نيز براي توليد خشت و ايجاد فضا. دوباره مي يابد
 وجود ندارد، ضايعاتي كه در طبيعت هيچ جااز آن. اين شيوه برخورد در واقع ناشي از درك فرآيندهاي طبيعي است

 بيان ديگر سيستمهاي طبيعي از حلقه هاي بسته اي به. ارگانيسمي به خوراك ديگري تبديل مي شود محصول جانبي هر
اين اصل در واقع .  محيط طراحي شده را دوباره زنده مي كند،قابل وضوح كردن چرخه ها و فرآيندهاي طبيعي. تشكيل شده اند

  .از اصول مهم در طراحي پايدار تلقي مي شود كه در معماري ايران به وضوح تبيين شده است
                                                 

  .86ري، مجله صفه، صك معماري آوييطاهباز، منصوره، اصول  . 1
  .117،ص 1375قهرماني، ابوالفتح، يزدنگين آوير،  . 2
  .118همان، ص . 3

 9



  
  :نتيجه

يست بوم ها، آبادي ها و شهرهاي زري و حاشيه كويري داراي ويژگي هاي محيطي و اقليمي خاص بوده و مناطق كوي •
 مكان يابي و ،سنتي اين گونه مناطق بر اساس اصول خاص و متناسب با شرايط محيطي و ظرفيت هاي اكولوژيكي

  .ساخته شده اند

 تدابير اكولوژيك و متناسب با  به عنواني و باغاتبافت فشرده آبادي ها و محصوريت آنها توسط زمين هاي كشاورز •
  .شرايط اقليمي كوير مي باشد

طراحي و ساخت ساختمان ها بايد با ديد اكولوژيك از نظر صرفه جويي در انرژي ساخت، استفاده از مصالح طبيعي  •
محيطي با طراحي ، توجه به انرژي الزم براي نگه داري و تنظيم شرايط ..)  خشت و ،مانند خاك، سنگ، چوب (

، جهت گيري درست ساختمانها، استفاده از تكنولوژي مناسب )در مقياس خرد و كالن(مناسب فضاهاي پر و خالي 
ي فسيلي از الگوهاي پايداري اهو به حداقل رساندن مصرف انرژي) Passive(ساخت با استفاده از انرژي هاي طبيعي 

  .در معماري و شهرسازي كويري به شمار مي روند

خود سايت  در ود را نسبت به آب و انرژي خازهاي يساختمان هاي كويري، بناهاي پويا به حساب مي آيند چرا كه ن •
بدون آلودگي .  سايت و اقليم خود سازگارند بلكه خود را در تغييرات محيط سهيم مي دانندباتامين مي نمايند و نه تنها 

يندهاي ساختماني مفيد نباشد و يا به طور مستقيم در آ ديگري از فركار مي كنند و هيچ نوع ضايعاتي را كه براي نوع
سالمت و سعادت ساكنين را در يك اكوسيستم يكپارچه تامين مي . محيط زيست قابل مصرف نباشد توليد نمي سازند

  .ندتقاء كيفيت هاي محيطي نيز مي گردنمايند و باعث ار

    اي فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي، متمايز و قابل تفكيكندو به ايجاد بناهاي كويري با اهميت دادن به هويت و ويژگي ه •
  . پايداري اجتماعي ، محيطي و اقتصادي كمك فراواني مي نمايند

در زمينة بهره گيري از اين اصول بايد توجه داشت كه تنها شكل كالبدي اين اصول در بافتهاي تاريخي نبايستي به  •
اي مانده از گذشته جلبد به ا به فرد تلقي شده و سعي در تكرار آن به عمل آيد، بلكه ك منحصر وعنوان الگو و مدل يگانه

 مورد نظر مطرح شده و براي عصر حاضر تفاسير مناسبي از آنها ارائه ماني و مكاني اصولزتنها مي تواند به عنوان تفسير 
 .شود
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One of today’s controversial issues is sustainable subsistence and also 
sustainable development, there are various point’s of views which try to modify 
different dimensions of sustainability. 

Conserving natural resources, avoiding from ecological pollutions, 
minimizing consumption of fossil fuel and at the end coexisting with nature and 
regional qualities through architectural approaches and urban designs are one of 
the main aspects of designing and constructing complexes which are mention by 
designers and administrators. 

Iranian’s hot arid zones architecture contains numerous unique features 
which comprehend aesthetic necessities and ecological capacity. Admittedly, 
This kind of architecture not only exploits the natural resources but also 
increase its spirit. As a result its techniques comprehend many latest concepts in 
sustainable architecture. 
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