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Learning Traditional Architecture for Future Energy-Efficient 
Architecture in the Country; Case Study: Yazd City

[1] The role of water element in sustainable architecture of warm and dry climates (case
study of old Kerman textured houses) [2] Reflection of Islamic Iranian culture in Iranian 
introverted homes in the Boroujerdi House of Kashan [3] Sustainable architecture and its
critique in the field of environment [4] Investigating of the necessity for sustainable 
architecture education in Iran [5] Investigating the role of water and yard use in 
sustainability of Iranian traditional architecture [6] Sustainable development and its
concept in housing architecture of Iran [7] Contemporizing valuable urban districts 
regarding to educating environment paradigms, case: Yazd, Iran [8] Natural ventilation
performance of ancient wind catchers, an experimental and analytical study - case studies: 
one-sided, two-sided and four-sided wind catchers [9] Comparative evaluation of airflow in 
two kinds of Yazdi and Kermani wind-towers [10] The concept of sustainable architecture
[11] Constructive innovation in sustainable architecture [12] Iranian contemporary 
architecture: public buildings 75 years of experience [13] Iran contemporary architecture 
[14] Analysis of Badghir as a sustainable ventilation system in traditional Iranian buildings 
[15] [Air conditioning “in Iranian architecture] [16] Passive cooling systems in Iranian 
architecture [17] Trends in modern Iranian architecture [18] The Qanat: a means of water 
provision from groundwater sources [19] Passive and low energy cooling for the built
environment [20] Introduction to Iranian residential architecture; introverted typology 
[21] Using traditional architecture in energy saving [22] Inspired by the impressions of the 
fundamental concepts of Iranian architecture [23] Evaluating the efficiency of YAZDI wind 
tower, an experimental study

Aims The aim of this study is to investigate the ways for preserving energy resources for future 
generations; creating a proper culture of moderate consumption and distribution of energy; 
managing production, transmission and distribution, and saving costs; reducing environmental 
pollutants; increasing national wealth by reducing direct fuel subsidies.
Methods This research is based on applied research methods and data have been collected 
during a research trip to Yazd historical city in May 2016. These data include objective 
observations, research in local libraries, and interviews with local academics and conversations 
with relevant professors to examine how to optimize energy use in housing and how to 
provide comfort and satisfaction of residents through sustainable architecture. According 
to the analysis of Yazd city conditions, three samples were selected: Rasulian House, Lariha 
House, Golshan House. The studied cases have been compiled using modern technologies and 
descriptive methods.
Results The most important lessons to be learned from Yazd’s traditional architecture are: 
orientation, dense texture, organic and covered passages, windsurfing, Qanat, building form, 
digging into the soil, introversion, central courtyard, etc.
Conclusion Based on this research, it can be clearly stated that traditional architecture is one 
of the most valuable and precious works in terms of climate values in building design; hence it 
contains teachings that can be applied in contemporary architecture.
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  زدی: شهر یکارا در کشور؛ مطالعه مورد یانرژ 

  
  PhD یبلوهر  یساق
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  ایتالیرم، ا نزا،یدانشگاه الساپ ،یو شهرساز  یگروه معمار 
  PhDاعتصام  رجیا

تهران،  ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یو شهرساز  یگروه معمار 
  رانیا

  
  دهیچک

هدف این پژوهش، بررسی راهکارهایی برای حفظ منابع انرژی برای  اهداف:
های آینده، ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و توزیع عادالنه انرژی، مدیریت نسل

های ها، کاهش آالیندهجویی در هزینهتولید، انتقال و توزیع و صرفه
های مستقیم سوخت محیطی، افزایش ثروت ملی در نتیجه کاهش یارانهزیست
  است. 
ها در طول سفر داده و است این پژوهش بر مبنای روش تحقیق کاربردیها: روش

ها است. این داده شدهآوری جمع ۱۳۹۵پژوهشی به شهر تاریخی یزد در اردیبهشت 
های محلی و مصاحبه با دانشگاهیان شامل مشاهدات عینی، تحقیق در کتابخانه

رف سازی مصررسی چگونگی بهینهوگو با اساتید مربوطه، برای بمحلی و گفت
انرژی در مسکن و چگونگی تامین آسایش و رضایتمندی ساکنان از طریق معماری 
پایدار بود. با توجه به تحلیل شرایط شهر یزد تعداد سه نمونه انتخابی شدند: خانه 

های ها، خانه گلشن. موارد مطالعاتی با استفاده از فناوریرسولیان، خانه الری
  گیری از روش توصیفی تدوین شده است. ا بهرهنوین و ب
های قابل یادگیری از معماری سنتی یزد عبارتند از اصول: ترین آموزهمهم ها:یافته
گیری، بافت متراکم، معابر ارگانیک و سرپوشیده، بادگیر، قنات، فرم بنا، جهت

   گرایی، حیاط مرکزی و غیره.فرورفتن در دل خاک، درون
ری کید کرد که معمااصراحت توان بهتشده میراساس پژوهش انجامب گیری:نتیجه

های اقلیمی در طراحی سنتی یکی از آثار ارزشمند و بسیار فاخر در توجه به ارزش
توانند در معماری معاصر هایی است که میساختمان است، از این رو شامل آموزه

  کار گرفته شوند.ه ب
های انرژی ،معماری پایدار ،خانه چهارفصل ،یزد ،معماری سنتی ایرانها: کلیدواژه
  تجدیدپذیر

  
  ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ افت:یخ دریتار
  ۱۸/۱۲/۱۳۹۸ رش:یخ پذیتار

  saghi.bolouhari@gmail.comسنده مسئول: ینو*
  

  مقدمه
دیرباز در معماری و شهرسازی سنتی شهرهای ایران، عامل اقلیم از 
توجه بوده است. شهر یزد ویژه در طراحی، مورد  عنوان یک پارامتربه

واقع در اقلیم گرم و خشک کشور، از نمونه شهرهای پایدار دنیاست 
های کالبدی ناشی از تفکر رغم آسیبکه بافت تاریخی آن، علی

دلیل غنای شهرسازی و معماری متناسب با اقلیم، م، بهز مدرنی
کارآمدی و سرزندگی خود را حفظ نموده است. با این وجود در روند 

های جدید شهر، رعایت اصول پایداری ریزی توسعهطراحی و برنامه

از جمله طراحی متناسب با اقلیم، به فراموشی سپرده شده است. 
با توجه به معماری  طراحی ن این نوشتار ارایه راهکارهایالهدف ک

های در توسعه های تجدیدپذیرانرژی کارگیریبهسنتی شهر یزد در 
  .شناختی و اقلیمی استجدید شهر، مبتنی بر معیارهای بوم

  پژوهش پیشینه
های اقلیمی معماری برای شاخص ترابی لنگریو  اسماعیلزاده

اقلیم گرم و  سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک تاکید دارند که:
 هوای آب و در نواحی مرکزی شرق کشور قرار دارد. خشک عمدتاً 

 سیارب بارندگی، زمستان در خشک و سرد و تابستان در خشک و گرم
سیار افت ب، پوشش بسیار کم گیاهی، بسیار کم یهوا رطوبت ،اندک

 و در نواحی کویری و حاشیه کویر زیاد درجه هوا در شب و روز
دلیل به های این مناطق است.از ویژگی گرد و غباربادهای همراه با 

افت درجه حرارت شب و روز زیاد  ،کمبود رطوبت و دوری از دریا
دلیل کمبود آب برای کشاورزی و نیز مصرف ساکنین و است و به

 دلیل این کهبه وجود خاک و شن فراوان زندگی بسیار سخت است.
سقف و سرپناه  تدرخت وجود ندارد و چوب نیز کم است ساخ

اما تطبیق با این شرایط آب و هوایی در فصول مختلف  مشکل است.
شود و از جمله خوبی در معماری سنتی ایران دیده میهب

هایی که برای رسیدن به آسایش مطلوب در معماری سنتی شاخص
گرایی، شود درونویژه در اقلیم گرم و خشک دیده میهایران ب
 های چهارفصل،خانه در دل خاک، تنفرورف گیری،گرایی، جهتبرون

 در و کاریاستفاده از مصالح مناسب، عایق استفاده از فضای سبز،
  .[1]است ایران سنتی معماری در آب نقش نهایت

یق بدین طر صورت متراکم و فشرده هستند،ها بهدر این اقلیم پالن
 مرسد. تراکسطوح خارجی ساختمان نسبت به حجم آن به حداقل می

ها و بناها میزان تبادل حرارتی در زمستان و تابستان و فشردگی پالن
شود بیشترین سایه ممکن روی سطح را به حداقل رسانده و باعث می

ها رو به محدوده بیشترین سطوح بازشو و پنجره ایجاد شود.
که کمتر تحت شرایط سخت و  شده حیاط مرکزی استحفاظت
نوع مصالح مصرفی با  است. فرسای محیط بیرون ساختمانطاقت

جنوب تا جنوب  ،ظرفیت حرارتی زیاد و رنگ روشن و جهت قرارگیری
  .شرقی است

های نحوه سازماندهی فضاهای خانه و عناصر معماری در خانه
هر ی سنتی شهاسازماندهی کلی خانه گونه است که: چهارفصل بدین

ی بوده است و برخگرا و با استفاده از حیاط مرکزی صورت درونیزد به
اند. یی مانند زیرزمین و بادگیر بودههااز آنها نیز دارای عناصر و بخش

ی شهر یزد در اقلیم گرم و هاگرای فضاهای خانهسازماندهی درون
 رسیدنحداقلخشک نیز همچون شهرسازی، متراکم بوده و باعث به
است و با  شدهتبادل حرارتی فضاهای داخلی با فضای خارجی می

باغچه، باعث عدم دار در حیاط مرکزی و گودالایجاد محیطی سایه
 است و به شدهنفوذ بادهای سرد و حامل شن به فضای زندگی می

عالوه از تابش مستقیم تشعشعات خورشید به فضاهای داخلی 
  .)۱(جدول  [2]آورده استجلوگیری به عمل می
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  های سنتی یزد در راستای توسعه پایدارساختار فضاهای خانه )۱جدول 

های سنتی شهر فرم و ساختار فضایی خانه
  های توسعه پایداریزد براساس شاخص

  گرایی و محصوریتدرون
، باغچهگودالمراتب دسترسی به فضاها، ورودی، هشتی، راهرو، حیاط مرکزی، زیرزمین، ایوان، بادگیر، حوضخانه و سلسله
  دری و غیرهدری، پنجهای سهاتاق

  نسبت حجم به نما
  ها نسبتًا زیادارتفاع اتاق

  های غالبًا قوسی و گنبدیطاق
  تر از سطح معابرکف ابنیه پایین

تاثیر جریان هوا و نور خورشید در ساختار 
  کلی فضاها

  فشردگی فرم پالن
  های چهارفصل)جنوب تا جنوب شرقی با توجه به حرکت خورشید در آسمان (خانهگیری مناسب ساختمان در سمت جهت

  استفاده بهینه از انرژی گرمایی خورشید در فصول مختلف سال
  غیره باز همچون ایوان، مهتابی واستفاده از سیستم سرمایشی و تهویه مطبوع طبیعی با استفاده از بادگیر و فضاهای نیمه

  از آب و گیاهان در حیاط مرکزی و حوضخانه در ایجاد برودتاستفاده مناسب 

  های سنتیمصالح مورد استفاده در خانه
  گل و مشتقات آن (مقاوم در مقابل گرما و با ظرفیت حرارتی باال)

  عنوان خازن حرارتی و جلوگیری از اتالف حرارتضخامت دیوارها نسبتًا قطور به

  
  توسعه پایدار و مفهوم آن

ح بسیار گسترده است که معانی التوسعه پایدار، یک ایده و اصط
های متفاوت و بسیاری دارد و در نتیجه فراوانی این معانی، واکنش

سازمان ملل  ۱۹۸۳انگیزاند. در سال نظران را برمیمختلف صاحب
منظور ش بهالمتحد، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه را در ت

یافته و در حال های جهان توسعهفات ناشی از آرمانالحل اخت
آینده مشترک ما" یا گزارش " ۱۹۸۹توسعه تاسیس کرد. آنها در سال 

ر سال اندازی و دنتلند را منتشر کردند که مفهوم "توسعه پایدار" راهابر 
توسعه که  برای این ایده. شدس زمین در ریو تقویت الدر اج ۱۹۹۲

 های آینده برایزدن به توانایی نسلنیازهای نسل حاضر بدون لطمه
هدف توسعه پایدار در اصل  رفع نیازهای خود هستند مطرح شد.

  .[3]تعادل محیط زیست است
توسعه پایدار بر سه اصل عمده: پایداری محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی مبتنی است. اساس پایداری محیطی بر این اصل استوار 

ز ای صورت گیرد که استفاده ااست که استفاده از زمین باید به گونه
 های انسانی بایدهای آینده نیز میسر باشد. فعالیتآن برای نسل

بدون تقلیل منابع و تخریب محیط طبیعی انجام شود، برای این 
نابع طبیعی باید به ظرفیت تجدیدپذیری آنها منظور در استفاده از م

کاهش استفاده از منابع  توجه شود. توسعه پایدار محیط زیست بر
ف منابع انرژی، الهای تجدیدناپذیر، جلوگیری از اتطبیعی و انرژی

کاهش تولید پسماندها و تاکید بر استفاده مجدد و بازیافت 
د بیعت و کاهش تولیپسماندها، استفاده از مواد قابل بازگشت به ط

  .[4]کندها در صنایع و کشاورزی تاکید میآلودگی
  اصول معماری پایدار

ای طراحی و ساخته حفاظت از انرژی: هر ساختمان باید به گونه -۱
  های فسیلی به حداقل ممکن برسد.شود که نیاز آن به سوخت

 های طراحی شوند کها باید به گونههماهنگی با اقلیم: ساختمان -۲
	قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند. 

ای کاهش استفاده از منابع جدید: هر ساختمان باید به گونه -۳
طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و در 

وجود ه های دیگر بمنبعی برای ایجاد سازه پایان عمر مفید خود،
	بیاورد. 

شدن نیازهای روحی و جسمی ی ساکنان: برآوردهبرآوردن نیازها -٤
  ساکنان از اهمیت زیادی برخوردار است.

یمت در زمین السایت: هر ساختمان باید با م اهماهنگی ب -٥
  ساختگاه خود قرار گیرد و با محیط اطراف خود سنخیت داشته باشد. 

گرایی: تمامی اصول معماری باید در یک پروسه کامل که کل -۶
  .[5]شود تجسم یابدشدن محیط زیست سالم میساخته منجر به

  معماری پایدار
ر گراست که بمعماری پایدار یک سبک نیست، بلکه رویکردی کل

کند. کید میتاای آن تعامل متقابل ساختمان و شرایط زمینه
ت الالعملی منطقی در برابر مسایل و مشکمعماری پایدار عکس

وان عنهنوع تعاریف، پایداری را بوجودآمده عصر صنعت است. این به
ترین هدف معماری دانسته و کاهش مصرف انرژی و حفظ مهم

ترین اقدامات ضروری های آینده را از مهممنابع طبیعی برای نسل
  .[4]کنندبرای دستیابی به الگوهای پایدار در معماری معرفی می

مواد و جو در انرژی است و از معماری پایدار محیطی آگاه و صرفه
های برد. نگرانیهای تجدیدپذیر و پاسخگو بهره میسیستم
محیطی فراتر از موضوع مصرف منابع انرژی شناختی و زیستبوم

  .[3]غیرقابل تجدید گسترش یافته است
اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار 

  بندی شود به شرح زیر است:طبقه
 ژی، اصل دوم: هماهنگی با اقلیم، اصل سوم:اصل اول: حفظ انر

کاهش استفاده از منابع جدید، اصل چهارم: برآوردن نیازهای 
  .[6]گراییکل ساکنان، اصل پنجم: هماهنگی با سایت، اصل ششم:

	ویژگی پایداری شهری
یژگی چهار و ،برابری و مشارکت توجه به محیط زیست، نگاه به آینده،

به آینده مستلزم نگهداری حداقل سرمایه نگاه  توسعه پایدار است.
کننده محیط زیست های اصلی حمایتمحیطی و شامل سیستم

  .است
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   ۱۳۹۹، تابستان ۲، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 هوا، آب، های زمین،(محدودیت های اکولوژیکیتوجه به محدودیت
 رساندن منابع انرژی تجدیدناپذیرحداقلبه؛ )غیره تنوع زیستی و

پایدارساختن منابع طبیعی  ؛فسیلی و منابع کانی)(سوخت 
داشتن حد تولید نگه؛ گیاهان) خاک، های زیرزمینی،(آب تجدیدپذیر

پایداری اجتماعی  ؛ضایعات و آلودگی در میزان ظرفیت جذب محلی
علق حس ت (تاکید بر عملکردهای اجتماعی، ی زندگیالو کیفیت با

فعال و عاری از بزهکاری  ،انسانی به مکان و ایجاد محیطی که امن،
 عدالت و برابری در تامین نیازهای پایه اجتماعی و انسانی ؛باشد)

پایداری به چارچوب ؛ (دسترسی به محیطی سالم و خدمات پایه)
  .[7]گراییتاکید بر حس جمع ؛قیالاخ

	راهکارهای کالبدی و عملکردی ساخت در شهر یزد
ساختمان که در هنگام استفاده از پوششی متحرک در مقابل نمای 

 را ساختمان یهاروزن غبار از طریق جلوی نفوذ گرد و طوفان شن،
 شفرسای از جلوگیری برای زمین عمق ازگیری بهره د؛بگیر  داخل به
 از استفاده؛ نوسانات جوی در ساختمان محافظت همچنین و
 فرم چه روان، هر یهاماسه طبیعت از شدهاستخراج منحنی هایفرم
نتیجه فرسایش و  در و است ترآهسته آنها روی حرکت باشد ترنرم

گیری از دیوارهای با مصالح بهره ؛آوردتخریب کمتری به بار می
طراحی مناسب فرم ساختمان  ؛ساختمانسنگین در ضلع جنوبی 

  .نابرای ایجاد سایه در تابستان و دریافت گرمای مناسب در زمست
	منطقه برای ساختراهکارهای زیباشناختی و محیطی 

کردن آن در در ساختمان برای گرم (بام سبز) استفاده از باغ بام
ستفاده ا؛ زمستان و نیز ایجاد جلوه بصری زیبا و دلپذیر در بافت شهر

ه به توج عنوان حیاط مرکزی بابه (آتریوم یا پاسیو) از فضای سبز
جاد زمه طراحی برای حفظ گرمای داخل بنا در زمستان و ایال اصول

ا های ساختمان بپوشاندن جداره ؛تهویه طبیعی مطبوع در تابستان
استفاده از ؛ منظور ایجاد آسایشسبز بهبوته و گیاهان همیشه

گیری از انرژی بهره ؛کردن محوطهپوشش گیاهی برای خنک
  .ف حرارتالکاهش ات ؛خورشیدی

دار و منحنی که موجب کاستن تابش گیری از فرم شیببهره
امین ت؛ گیری از نوسانات روزانه دمابهره ؛ندشوخورشید می مستقیم

فاده از است ؛سایه برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند
توجه به وزش بادهای غالب ؛ های مختلف سبز مثل درختانبادشکن
 گیر خارجیبینی فضاهای خارجی آفتابپیش؛ در زمستان اً خصوص

گیری از (بهره افزایش رطوبت هوا؛ دشده در برابر باو محافطت
نماهای واقع در بآ ؛استفاده از عناصر محوطه ؛زایی گیاهان)رطوبت
سیر نما در مبینی آبپیش ؛فشان و باغچهآب -استفاده از فواره ؛سایه

	.[9	,8]لیحرکت هوا به فضاهای داخ
  لهاطرح مس

امروزه با توسعه و پیشرفت صنعت ساختمان، لزوم توجه به معماری 
پایدار و ساخت و سازهای مبتنی بر معماری بومی در راستای 

افته یاستفاده بهینه از منابع طبیعی موجود بیش از پیش اهمیت 
حقیقت معماری همزاد با انسان و همساز  . معماری بومی دراست

 ی شهرهای منطقه گرم و خشکتوان براحال می با طبیعت است.

اند، راهکارهایی در راستای گرفته بر بخش وسیعی از ایران را در که
دهد با توجه به اهمیت مطالعات نشان می داد.ه یمعماری پایدار ارا

نقش اقلیم و تاثیرپذیری آن در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت 
ری بومی توان اصول و راهکارهایی برای ارتقای معمامعماری می

های چهارفصل حوزه گرم و خشک مبتنی بر اصول طراحی خانه
واسطه طراحی در راستای توسعه معماری پایدار، به سنتی ایرانی،

مناسب و درخور معماری بناها و رعایت اصول اقلیمی تبیین 
  .[10]کرد
 هایرویه منابع تجدیدناپذیر، نظیر سوختتردید مصرف بیبی

محیط زیست جهانی را به مخاطره  ،چندان دورآینده نه فسیلی در
سوم خواهد انداخت. در این میان بخش ساختمان، بیش از یک

انرژی مصرفی کلی را به خود اختصاص داده است و با این روند 
امیدی به حفظ این منابع برای آیندگان نیست و همین امر لزوم 

ایدار را ی پتوجه بیشتر به این مساله و تالش برای رسیدن به معمار 
های ای از منابع انرژیدر حالی که بخش عمده. کندتایید می
مت شود که قیبینی میپیش و اندناپذیر جهان مصرف شدهبرگشت
های اخیر به روند افزایشی خود ادامه های فسیلی در سالسوخت
نمودن انرژی صفر در جهت برآورده بلند هایایده ساختمان ،دهد

ن حاضر شکل گرفته است و این ایده در جهت رفع نیازهای انرژی قر 
در حقیقت . عصر حاضر است درهای مربوط به انرژی نگرانی

ساختمان انرژی صفر یا ساختمان انرژی خنثی یا ساختمان مستقل 
هاست در آرزوی تحقق ای خالقانه است که بشر سالاز انرژی ایده

 ده از تکنولوژیآن بوده و در سالیان اخیر توانسته است با استفا
	.[11]ای از آن دست پیدا کندمدرن و جدید به قسمت عمده

های معماری عنوان یکی از بهترین نمونهمعماری سنتی ایران به
منظور استفاده های قدیم بهدهد ایرانیان در زمانپایدار نشان می
های موثری استفاده از روش های تجدیدناپذیر،صحیح از انرژی

اند. ا توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی متفاوت بودهکردند که بمی
دهنده تجربه ایرانیان در استفاده از معماری گذشته ایران نشان

وده آب ب و زیرزمینی مانند انرژی خورشید، باد های طبیعی غیرانرژی
های گوناگون جغرافیایی و اقلیمی با ذوق و هوش است. موقعیت

های طبیعی آمیخته گیری از انرژیهرهگذشتگان این مرز و بوم در ب
نظیر معماری سنتی ایران پدید آید. امروزه هم شده تا الگوهای بی

گیری از تجربیات گذشتگان و احیای الگوهای سنتی توان با بهرهمی
اند، پاسخگوی نیازهای که در عصر حاضر به فراموشی سپرده شده
 را با استفاده ازهای فسیلی اقلیمی هر منطقه بود و مصرف سوخت

  .[12]ها کاهش دادهای تجدیدپذیر در ساختمانانرژی
های چهارفصل در این مقاله کشور ایران مورد نظر بوده و خانه

این ه در ک(معماری با شرایط اقلیمی  عنوان بارزترین نمونه تطبیقبه
 مورد بررسی قرار مد نظر بوده) اقلیم گرم و خشک شهر یزد مقاله

	 .گرفته است
دهند که استفاده از مصالح صحیح و شناخت ها نشان میبررسی

های اقلیمی هر منطقه و امکانات وابسته به آن صحیح ویژگی
تواند به خلق فضاهای پاسخگو به نیاز گرمایشی و سرمایشی و می
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های تجدیدناپذیر را به و مصرف انرژی شودتهویه مطبوع منجر 
  .[13]حداقل برساند

مورد های سنتی شهر یزد واص و کاربردهای خانهمقاله خدر این 
 پیشنهادات و ،گیریدر نتیجه ده کهشبررسی قرار گرفته و سعی 

ای همجموعه راهکارهایی با توجه به تجارب سنتی برای استفاده در
های فسیلی و جویی در مصرف انرژیبرای صرفه جدید ساختمانی

  .شودهزینه مصرفی در مسکن ارایه 
  اهداف

 شناخت و تفسیر معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک ایران، -۱
نمونه موردی شهر یزد در دوران قاجاریه و شناخت معماری پایدار 

  سنتی 
کارگیری هشناخت راهکارها با توجه به تجارب سنتی برای ب -۲

های جدید شهر یزد برای های جدید در ساختمانمصالح و تکنولوژی
  جویی در انرژی صرفه
  التوائس
  های اقلیمی معماری سنتی شهر یزد کدامند؟ترین آموزهمهم-۱
های جدید پایدار در شهر یزد چه منظور ساختن ساختمانبه -۲

  تواند مورد توجه قرار گیرد؟معیارهایی از معماری سنتی می
  هافرضیه

 دخصوص شهر یز به با توجه به خصوصیات معماری سنتی ایرانی -۱
د های جدیاصول پایدار در ساختمان ستفاده ازبه چگونگی ا توانمی

  .و به راهکارهای جدید و مطلوبی دست یافت پی برد
در ساختار هر بنای سنتی شهر یزد معیارهای پایداری وجود دارد  -۲

های معاصر تواند ما را در رسیدن به ساختمانکه توجه به آنها می
و  بادگیرها کارگیریبهتوان از پایدار یاری دهد، برای مثال می

یابی درست ساخت ساختمان برای گرمایش و سرمایش جهت
  مند شد.بهره

  
  روش تحقیق

ها در طول داده و است این پژوهش بر مبنای روش تحقیق کاربردی
 آوریجمع ۱۳۹۵سفر پژوهشی به شهر تاریخی یزد در اردیبهشت 

ها شامل مشاهدات عینی، تحقیق در شده است. این داده
و با گوهای محلی و مصاحبه با دانشگاهیان محلی و گفتکتابخانه

 سازی مصرف انرژی دراساتید مربوطه، برای بررسی چگونگی بهینه
مسکن و چگونگی تامین آسایش و رضایتمندی ساکنان از طریق 

های بلند انرژی صفر است. موارد معماری پایدار و ساختمان
دوین توصیفی ت -از روش تحقیقیگیری مطالعاتی با استفاده و بهره

  شده است. 
	هانقد و بررسی نمونه

 یانخانه رسول ،هاخانه الری بررسی و تحلیل سه خانه سنتی شهر یزد:
  )۳تا  ۱های و شکل ۲جدول ( خانه گلشن و

  
  ها، خانه رسولیان و خانه گلشن، از بناهای سنتی شهر یزدمشخصات معماری خانه الری )۲جدول 

  هاخانه الری
یرینه د ھا و رسوباتبرفتآای مستحکم که حاصل ھایی از رسوبات با ترکیبات ماسهاین عمارت قدیمی در شرایط اقلیمی گرم و خشک خطه کویری شهر یزد و روی الیه موقعیت طبیعی:

  ناپایدار است. ،خیزبودن و مقاومت در برابر این پدیده طبیعیھا از لحاظ زلزلهبر اظهارات کارشناس میراث فرھنگی نوع این الیه است واقع شده است و بنا طبیعی
از سوی شهرداری ناحیه تاریخی شهر یزد  اً ھایی که جدیدرحبا اجرای ط ھای شهر یزد یعنی ھمان محله فهادان واقع شده است.ترین بافتاین بنا در مرکزیت یکی از قدیمی :موقعیت فعلی

  ند.تر نمایچه بیشتر احیا و فعال ھا را ھرد در نظرات تا کلیت این محله قدیمی و عناصر مهمی از قبیل عصمین خانه الریشوو ھماھنگ با میراث فرھنگی در حال اجرا است مشاھده می
 مصالح ن زمان رعایت شده است.آفرم کلی این خانه از ساختارھای معماری اصیل و سنتی کویر پیروی شده و الگوھای صحیح مردم و فرھنگ زندگی ساکنان آن در  در: مشخصات بنا

  تفاده شده است.جر و کاه و گچ در سازه بنا اسآگل و  از خشت و و بوم بوده و غالباً  منطبق بر موازین معماری این مرز کاررفته نیز کامالً به
ھا با اتاق ھایھمه بارزتر گره چینی درب ھای رفیع طرفین تاالر و ازھا و سرستونایجاد ستون ،ھاکاربندی باالی درگاه ،کاریلبندی و سیم گتاب ،بادگیر :شده بنا و نوع آنهاعوامل تزئین

و مطبخ و حتی حیاط خواھیم دید که چه تزئینات متناسب و زیبایی برگرفته از تلفیق فن معماری و دری دری، سهھای رنگی و در فضاهای داخلی مثل ھشتی، تاالر، پنجشیشه
  ساختن تناسبات به کار رفته است.ھمگون

 شهرتھا تجار برجسته بوده که به الریشده در اواسط دوره قاجاریه و متعلق به یکی از و از بناھایی با معماری سنتی احداث داردسال  ۱۵۰این خانه قدیمی قدمتی حدود : تاریخچه بنا
سازمان  ۱۳۶۳ن وارد شده است. از سال آھای فراوانی به شدن متروکه شده و آسیبعلت موروثیای بهن پس چند دھهآکه از  بودهیک خانه اعیانی اول  پهلوی اند و تا اواخر دورانداشته

ای احاطه و نظارت بیشتر بر این مکان و بافت محله جهتو به  انجام دادای بر مبنای بازسازی و احیای آن شدهخرید و اقدامات مستمر و حساب نژادعلی یزدیقای آن را از آمیراث فرھنگی 
  .داره میراث فرھنگی قرار دادا این محل را جای استقرار ،نآمحیط 

  یانخانه رسول
  .عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده استقرار دارد و به این عمارت قدیمی در شرایط اقلیمی گرم و خشک خطه کویری شهر یزد موقعیت طبیعی:
 این بنا به هتل تبدیل شده بهعلی و کوچه شهید صدوقی در بافت قدیمی شهر یزد قرار دارد. در حال حاضر بناین بنا در بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد و در محله سهل :موقعیت فعلی

  برداری است.نام هتل الله یزد و در دست بهره
خانه  ر واقع فضای خصوصیاز دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده، قسمت بیرونی خانه شامل حوضخانه، تاالر، زیرزمین، بادگیر و اتاق کرسی و بخش اندرونی هم که د: مشخصات بنا
  شود.فرنگی، ارسی و حیاط مشجر است و در هر دو بخش اندرونی و بیرونی حمام دیده میدری، بادگیر، کالهدری، پنجهای سهآید شامل اتاقبه حساب می
د، های رنگی (سفی، پنجرهدریدری و پنجهای سهشده و از جنس چوبی و مشبکی هستند، اتاقهای رنگی کوچک تزئینها با شیشههای اتاقبادگیر، درب :شده بنا و نوع آنهاعوامل تزئین

  شده است.های پذیرایی یا نشیمن باز میهای ارسی به اتاققرمز، سبز و آبی)، پنجره
وقف  ۱۳۶۸علی در یزد بوده که در سال بندر محله سهل حاج میرزا کاظم رسولیانگردد و متعلق به هجری شمسی، دوران قاجاریه برمی ۱۲۸۳تاریخ ساخت این منزل به سال : تاریخچه بنا

به دیار حق شتافته و طبق وصیت ایشان در خانه رسولیان به خاک سپرده شده  ۱۳۷۶در سال  پیرنیاشده و در اختیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد قرار گرفته است. استاد 
  است.
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   ۱۳۹۹، تابستان ۲، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

  ها، خانه رسولیان و خانه گلشن، از بناهای سنتی شهر یزدمشخصات معماری خانه الری )۲جدول ادامه 
  خانه گلشن

قرار دارد. این بنا متناسب با اقلیم منطقه احداث شده که سقف و آسمانه بنا برای استفاده از  این عمارت قدیمی در شرایط اقلیمی گرم و خشک خطه کویری شهر یزد موقعیت طبیعی:
  سازند.پذیر میهای مختلف را امکانها امکان نورگیری خوب در زمانخنکی هوا و تهویه مناسب و پنجره

  انبار گلشن در شهر یزد واقع است.ها و جنب آبدوازده قصاب، فروردیندر خیابان دهم  در بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد و عمارت این :موقعیت فعلی
اند؛ دارای ایوان، زیرزمین، بادگیر، مطبخ، حوضخانه، متشکل از سه حیاط، دو ورودی، چندین فضای باز خدماتی و فضای معماری مختلف که در پیرامون حیاط گرد هم آمده: مشخصات بنا

  ها، اندرونی و غیره.اتاق
 ورودی است و قیتر از حیاط شر بزرگ بی، حیاط غردهندمیل کبنا را ش اصلی هایبخش شکلمستطیل حبنا با طر  یو غرب قیدو حیاط بزرگ شر بادگیر،  :شده بنا و نوع آنهاوامل تزئینع

در سه  د.شوتر واقع است و با مدخلی کوچک به آن باز میحیاط بزرگ شرقیتر است. این حیاط در گوشه شمال خانه کوچک زیباتربخش  یعنییابد، حیاط سوم مین راه آتر خانه به مفصل
  باز به شکلی منظم و با قاعده خانه سنتی بر گرداگرد حیاط است.ضلع حیاط غربی ایوانی تعبیه شده و حیاط شرقی تنها دو ایوان در میانه دو ضلع دارد. فضای نیمه

قرار گرفته و امروز در اختیار  حاج حسین گلشن(ملقب به مروج) ساخته شده و بعدها در اختیار دختر بانی و همسر وی  اکبر محله تلیحاج علیدر اواخر قاجار توسط : اتاریخچه بن
  شهرداری یزد قرار دارد.

  

	
  

   www.makanbin.comمنبع: ؛ ها، یزد، ایرانخانه الری )۱شکل 

  

  
  

  یزد، ایران ،خانه رسولیان )۲شکل 

  
  

  خانه گلشن، یزد، ایران) ۳شکل 

  
تحلیل نتایج و اصول طراحی پایدار شهری در اقلیم گرم و خشک 

  شهر یزد ،ایران
	گیری جهت اصل اول:

و  جنوب شرقی -ها در راستای شمال غربیکشیدگی بیشتر بلوک -
  آن  راستای عمود بر

ها در امتداد راستای دهنده بلوککشیدگی غالب قطعات تشکیل -
  بخش غالب دیگر عمود بر این راستا  جنوب غربی باشد، -شمال شرقی

(غرب و  درجه نسبت به بادهای غالب ١٥ها دارای زاویه خیابان -
  [15	,14]شمال غربی)

	بافت متراکم  اصل دوم:
متراکم است که از های شهری و روستایی در یزد فشرده و مجموعه

ه پناجان کند.نفوذ گرمای تابشی به داخل مجموعه جلوگیری می
دارد و مانع ها را از انظار محفوظ میوه بر این که خانهالها عبلند بام

ها سایه ها و کوچهروی بام ،مناسبی است در مقابل باد نامطلوب
ود گ بودن،تهاین بس کنند.ها را گودتر میها و حیاطو کوچه اندازدمی

کند. در تماس مجموعه را با گرمای خارج کم می ،بودنو پرسایه
ن فشرده است تا سطوح کمتری در مقابل خورشید الاقلیم یزد فرم پ

  باشد. 
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	معابر ارگانیک و سرپوشیده  اصل سوم:
چند محله برقرار یزد چند گذر اصلی که ارتباط فضایی میان در 
از طرف دیگر در  شود.به مجموعه بازار در شهر منتهی می کند،می

های شهر ختم به دروازه الً ای قدیمی گذرهای اصلی معموشهر قلعه
های مراکز گذرهای اصلی در مسیر خود از درون مجموعه شوند.می
ت از الهای مراکز محیا به عبارت دیگر مجموعه گذرندت میالمح
نموده تشکیل شده ر مختلفی که در مقیاس محله عمل میعناص
	. [16]گذر اصلی یوزداران مانند بودند

	 الاستفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی با اصل چهارم:
دلیل رنگ روشن آن که کاهگل و مشتقات آن به استفاده از گل،

 هو چنانچه از سنگ یا چوب در بنا ب گرداندگرمای تابشی را باز می
کنند چرا که این نوع مصالح رود آن را با خاک و گل مخلوط می کار

	 .[17]با آب و هوای خشک یزد تطابق ندارند
	گرایی و حیاط مرکزی درون اصل پنجم:

دهی فضاهای اصلی پیرامون حیاط مرکزی و قرارگیری سامان -
در این حالت تهویه  ،تر از حیاطالفضاهای اصلی در سطحی با

ی بینی فضای خارجو پیش شودراحتی از حیاط تامین میزیرزمین به
  و باز برای خوابیدن. 

امل ش توزیع فضاهای اصلی براساس موقعیت جغرافیایی و اقلیمی -
ز استفاده ا براینشین در جبهه شمالی قرارگرفتن بخش زمستان

در  برایآفتاب در طول روز و بخش تابستان در جبهه جنوبی 
  تابستان.  ماندن از آفتابامان

باغچه و در برخی موارد مسطح صورت گودالبه الً ها معموفرم حیاط -
باغچه باعث ایجاد های زیرزمین اطراف گودالقرارگرفتن اتاق است.

شود که از جریان هوا به شیوه صحیح فضاهای خنکی در زیرزمین می
  . یردگمیبهره 

  استفاده از آب و گیاه اصل ششم:
  ثابت مسکن و فضای باز  یاز اجزاحوض آب و باغچه  -
ستفاده از پوشش گیاهی در جهت شمال شرق و جنوب غرب که ا -

   .بادهای فراوانی دارد
  فرورفتن در دل خاک اصل هفتم:

اده استف برایباغچه و ساختن فضاهایی در زیرزمین با ایجاد گودال
وه بر تامین الع ؛در فصول مختلف سال کاز ظرفیت حرارتی خا

رو به حیاط بلندتر شده و  دیوارهایشده در بنا، های استفادهخشت
	نمایند. در نتیجه سایه بیشتری را ایجاد می

	قنات  اصل هشتم:
آوردن امکان وه بر فراهمالع رسانی قنات،استفاده از سیستم آب

داقل ح (استفاده حداکثری از برداری بهینه از منابع آب زیرزمینیبهره
استفاده بهینه از منابع و  گرایی،بر حس جمع تاکید آب)، با
های اقتصادی بلندمدت با جویی در مصرف و نیز صرفهصرفه

	. [18]پایدار هماهنگی دارد معیارهای شهر
	گرایی محله اصل نهم:

های اقلیت محالت شهر سکونتگاه صاحبان حرف و مشاغل خاص،
ز محله بوده هر محله دارای مرک دینی و طبقات اجتماعی بوده است.

 میدانچه یا حسینیه، است که در آن عناصر متفاوتی مانند مسجد،
بزرگ یا  ،محله هر داده است.انبار را در خود جای میبازارچه یا آب

مانند محله فهادان  شدرییسی داشت که از سوی اهالی انتخاب می
	شتیان. تزر  یزد،

ات یر یتغ ها و تقسیم شهر به قطعات شهری وکشیبعد از خیابان
های جدید شهر و بندیمنطقه مدیریت شهری و ت اداری،الدر تشکی

عات و آمار و نیازها براساس قطعات شهری الترتیب و تنظیم اط
ت از میان رفتند و الشهری یعنی مح واحدهای ها،خیابان محصور

آنها باقی مانده است که تنها در برخی ایام سال  امروزه فقط نامی از
هایی از تحرکات و توان جلوهو عزاداری ماه محرم میمانند اعیاد 

  های گذشته را در آنها دید. فعالیت
  اصل دهم: فرم بنا

ن بودنیالمناطق گرم و خشک در حاشیه کویر، طو شهرهایموقعیت 
روزهای گرم تابستان و نیز وجود بادهای موسمی و محلی همراه با 

دفاعی  کال به رفتن در گرد و غبار، عمدتاً در فصل پاییز، آنها را
  مجبور ساخته است. 

ن نشیهای قدیمی فضاها گرچه در دو بخش اصلی تابستاندر خانه
کنند، لیکن در تعیین نشین نقش اصلی خود را ایفا میو زمستان
ترین فرم ساختمان باید به این نکته توجه نمود که بهترین مناسب

 ت را در زمستانشکل ساختمان شکلی است که کمترین مقدار حرار 
از دست بدهد و در تابستان نیز کمترین مقدار حرارت را از آفتاب و 

	.[19]محیط اطرافش کسب کند
  اصل یازدهم: بادگیر

های توام با شن باعث شده که وجود بادهای تند و گاهی طوفان
ا ب سازندگان بنا با درنظرگرفتن بادهای مناسب و بادهای غیرمطبوع

استفاده از عنصر بادگیر از بادهای مناسب در فصول گرما استفاده 
	.[20]زم را ببرندال

  
  گیرینتیجه

نمودن محیط زیست با هماهنگ ،های طبیعیدر سودبردن از انرژی
ی شود یا به عبارتآن، اولین قدم محسوب می م برکشرایط اقلیمی حا

از شرایط طبیعی، هماهنگی و انطباق  گیریزم برای بهرهال شرط
ها با شرایط اقلیمی است. آنچه در معماری شهرهای ساختمان

ویی جتوانست در صرفهویر، میکخصوص در حاشیه هقدیمی ایران، ب
مصرف انرژی موثر باشد، وجود اصولی در معماری سنتی، منطبق با 

  .][21اقلیم و نتیجتًا استفاده از مصالح مطلوب آن محیط است
دلیل تبعیت از "در زمان حاضر به معتقد است رازجویانمحمود 

وسیله انرژی همعیارهای زندگی مدرن، ایجاد راحتی گرمایی ب
ه ک نیست، خاصه این همای ار سادهکل نباشد کغیرفسیلی اگر مش

ا تنهبا وجود گذشت این همه سال از آشنایی بشر با طبیعت، نه
ه دانش ما از کدانیم بلافی نمیکها به اندازه درباره این نوع انرژی

ساختمانی نیز به مرحله  یمصالح و اجزا "یکفیزی -حرارتی"خواص 
  ".بلوغ نرسیده است
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دلیل عمده برای قطع ارتباط معماری امروز با معماری بنابراین 
نه گو البدی/اقلیمی آن بدینکهای عدم توجه به ویژگی سنتی و

 اجتماعی از قبیل رشد شهرنشینی، -اقتصادیی هااست: برنامه
 ساختارهای افزایش قیمت زمین و کمبود زمین برای ساخت و ساز و

  .افقی
 هکه آشنایی با اصولی چند کبل ،حال نه ایجاد آن فرم از معماری

البد و جان معماری سنتی متبلور و نهفته است ک بسیاری از آنها در
معماری پایدار هدایت  یزم است تا معماری امروز را به سوال
  .[22]ندک

مورد تحقیق تعریف  هایمعماری پایدار با اصول زیر در خانه
  شوند:می

 هایه نیاز به سوختکشود ای طراحی می(بنا به گونه ؛حفظ انرژی
ی هاا به انرژیکبا ات هامعماری این خانه ،فسیلی به حداقل برسد)

و تجدیدشونده، مانند انرژی تابشی خورشید، طراحی شده است.  کپا
و استقرار بنا، داشتن  گیریجهت هاهماهنگ با اقلیم، در این خانه

 یرهغخرد اقلیم در حیاط میانی، انعطاف بنا با جهات فصلی تابش و 
  لیت آن با اقلیم دارد.کاجزا و  سخن از تطابق و همراهی
بومی و در عین حال با ظرفیت و  ،هامصالح معماری این خانه

طرف  که از یک است) غیرهخشت و گل و با مقاومت حرارتی (
ننده گرمایش و سرمایش طبیعی فضای داخلی بوده و از کمینات

. برآوردن استطرف دیگر قابل بازگشت به طبیعت و محیط خود 
نین، چیدمان فضاهای مختلف در سطوح ارتفاعی کنیازهای سا

تفاده از ساعات مختلف روز، آرایش دقیق فضاها به متنوع برای اس
وچ فصلی (زمستان و کان کو ایجاد ام دور حیاط میانی

	.[23]نشین)تابستان
در نهایت احترام به سایت  کاین معماری ارگانی ؛هماهنگی با سایت

لیت خانه از فرم کل یافته است. کهای بستر خود شو ویژگی
حیاط از طراحی دقیق و  ها وغیرهندسی زمینه خود و اتاق

	برند. شده هندسی بهره میحساب
امل به تمام عوامل اقلیمی کبا توجه  هامعماری این خانه ؛گراییلک

لیل دل گرفته است و بهک(خصوصًا تابش)، فرهنگی و اجتماعی ش
و همچنین رشد  کهای پاهای غیرفسیلی و انرژیاستفاده از سوخت

و اهمیت به سایت (در راستای احترام به محیط زیست)  کارگانی
	. آیدطراحی شده و الگویی مناسب برای معماری امروز به حساب می

و گذشته ایران از نظر مقابله با  هامعماری این خانه ،سخن کدر ی
های یی طبیعی بیشتری نسبت به ساختمانآار کسرما و گرما دارای 
ه استانداردهای زندگی کدر عین حال از آنجا  .معماری معاصر است

ای رده و رفتارهکای حظهالاین زمان نسبت به گذشته تفاوت قابل م
 کشل داده است، بیکروزمره مردم نسبت به گذشته تغییر ش

رای شده بالبد شناختهکتوان از معماری گذشته عینًا و با همان نمی
های اطمینان خاطر درس توان بارد، اما میکمعماری امروز استفاده 

پایه معماری همساز با اقلیم را از معماری گذشته استخراج نمود و 
های نوین طراحی اقلیمی، بدون تحمل تغییری در الگوهای با روش

گونه هزینه اضافی در طراحی یا  مقبول امروز و بدون تحمیل هر

و طبیعی  کهای پاگیری از انرژیبهره انکاجرای ساختمان، ام
ه شرایط اقلیمی محل و نوع کجود در محیط را به میزانی مو

  ).۱نمودار ( ند فراهم آوردکساختمان مورد نظر اقتضا می
  

  
  اجزای مرتبط با توسعه پایدار) ۱نمودار 

  
 و ایرج اعتصامسپاس فراوان از اساتید محترم، دکتر تشکر و قدردانی: 

که من را در نوشتن این مقاله یاری کردند و با تشکر  لوچو ولریو باربرادکتر 
محمد جواد های ارزشمند جناب دکتر و قدردانی صمیمانه از راهنمایی
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