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 چکيده
 با سازگاری هدف با ایران مرطوب نیمه و خشک و گرم اقلیم مختلف مناطق در ایرانی معماران

 ایستا، خود هایمعماری این که اندگذاشته جا به خود از بسیاری ابتکارات منطقه هر اقلیم و طبیعت

باشد. می شوادون خوزستان، استان در آن شاخص ینمونه اند. وگرفته شکل زمین عمق به ورود با

 مصالح فاقد که زمین دل در شده حفر فضای یک صرفاً شوادون نه دزفول، خاک ویژگی به توجه با

باشد، بلکه این فضا اندیشه معمار قدیم بر می متر 21 تا 5 عمق دزفول به سنتی بناهای در بنایی

در  ینیرزمیز یشیسازه سرما شوادونزیستی با محیط و اقلیم است. مبنای تعامل با طبیعت و هم

عصر  یازهایبا ن یعدم هماهنگ لیبه دل مدرن امروز، یشهر است که در معمار نیا یبوم یمعمار

و بر  یلیتحل -توصیفی مقاله نیروش مطالعه و تدو الزم شده است. ییحاضر، فاقد استقبال و کارا

 به بررسی شوادون بهبا توجه به طراحی اقلیمی پایدار مطالعه منابع مکتوب، اسناد و مدارک اساس 

در بنا معرفی و نحوه عملکرد آن را های طراحی مناسب با اقلیم ترین روشعنوان یکی از شاخص

 به چگونگیدر نهایت و بعد به تعریف طراحی پایدار و اصول آن پرداخته  دهدمیمورد بررسی قرار 

 پردازد.جدید می بناهای ساخت در شوادون از الگوپذیری

 .دزفولاقلیم، شوادون، معماری پایدار، کهن الگوی زیست بوم،  :يديکل واژگان
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 3،  ندا مسروري جنت2مریم السادات سيد اقاميري ،1زادهمعصومه حاجی
 .، ایرانکرجگروه معماری، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، موسسه آموزش عالی رسام،  2
 .کارشناسی ارشد معماری، ایران، تهران 1

 .، ایرانکرجگروه معماری، مدرس موسسه آموزش عالی رسام، دکتری معماری،  3

 
 نام نویسنده مسئول:

 زادهمعصومه حاجی

 داریبوم پا ستیز يشوادون کهن الگو
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 مقدمه
دست به  محیطی زیست شرایط اقلیم وبه  با توجه منطقه هر در و است برخوردار تنوع خاصی و پراکندگی از ایران در بومی معماری

در شوشتر و دزفول ایجاد  ایمعماری فضاهای زیرزمینی به نحو خالقانهها به عنوان زند که شوادونابداع ویژه و منحصر به فرد آن منطقه می

 .ندشد

 ضایف در طبیعی هایانرژی کاربرد و سرمایشی و گرمایشی توجه قابل آسایش بومی امنیت، زمینی زیر معماری هایفضااصول طراحی 

های ساخت معماری پایدار به خصوص در رابطه با های بومی و روشزیستی، ساختمانبا توجه به معضالت محیط است. امروزه  زیرزمین

حرارتی شهر  ترین عامل آسایشاز دیرباز مهم ، رود دز،2در شهر دزفول .هستندبا اهمیت بسیار فضاهای زیرزمینی برای کاهش مصرف انرژی 

کرده. ناگون آسایشی در شهر را فراهم می، نیازهای گو6و شوادون 5، تال 4سربه طاق،  3، کت1از قمش  ای زیرزمینیبوده و از طریق شبکه

خنک بودن، نگهداری و ذخیره مواد خوراکی و برقراری روابط همسایگی و خویشاوندی بین ها عالوه بر استفاده در تابستان به دلیل شوادون

 شده است.آورده و گاهی از این فضاهای زیرزمینی جهت عبور و مرور داخلی نیز استفاده میمحالت را فراهم می "چندین خانوار یا بعضا

ر، تر شدن شهسبب گرم، همه و همه ییرات شاخص آب و هواییتغ، افزایش هزینه انرژیمشکل آالیندگی سوختهای فسیلی و اکنون 

ابع فزاینده کمبود من شده و احتیاج به سرمایش و تهویه مناسب هوا ، توام با روند "آسایش و استفاده از سرمایش طبیعیشاخصهای  "کاهش:

این امر نیاز  سازد.را صد چندان میشهر این های پایدار معماری در های  پاک و استفاده از سنتفعلی انرژی، نیاز ما را به جایگزینی  انرژی

 نماید. ها را ایجاب میفاده از این سیستمهای استهای آسایش در معماری بومی دزفول و طراحی بهینه و امروزی روشبه شناخت سیستم

فراهم آوردن محیطی ، به شرایط متنوعپاسخ به  منطقه دزفول به منظور معماری بومیهای هدف از انتشار این مقاله بررسی ویژگی

طراحی معماری ، سرمایشی و گرمایشی آسایش ارابطه ب کیفیت هوایی مطلوب در، ضاکارایی فو سادگی، های ساکنانمطلوب برای فعالیت

به منظور ایجاد آسایش کالبدی  اقلیمی - زیست حل شوادون به عنوان یک راه مورد در مطالعه و غیرفعال در مقایسه با معماری بر روی زمینی

برده تا از طریق آن به یک راه حل پایدار در ایجاد شرایط  بهره معماری فضاهای سازی بهینه کاربران از طریق استفاده از انرژی برودتی برای

 آسایش ساکنین امروزی برسیم. 

 

 موقعيت جغرافيایی و اقليمی دزفول
 شرقی طول دقیقه 14و درجه 44بین شهرستان این .است دزفول شهر آن مرکز و خوزستان استان شمال در واقع دزفول شهرستان

 گرم تابستانهای .است شرجی و گرم هوایی و آب دارای و است متر 241 دریا سطح از آن ارتفاع. دارد قرار شمالی دقیقه 11 و درجه 31 و

 در و سانتیگراد درجه 52 تابستان در آن دمای میانگین. است میلیمتر 151 آن ساالنه بارندگی میانگین و دارد ایمدیترانه زمستانهای و

 .باشدمی دی و تیر ترتیب به شهرستان این در سال هایماه سردترین و ترینگرم باشد.می گرادسانتی درجه -3 زمستان

 و متراکم بافتهای گیریشکل و معماری در دارسایه درختان کاشت و چادر ،بادگیر چون المانهایی از استفاده و کوران و سایه ایجاد

 دزفول شهر .است مشهود وضوح به ایران مرطوب و گرم مناطق ایستای خود معماری آوردن وجود به در هوا جریان با جهت هم و سایه پر

 بختیاری هایکوه از جاری سرد و زالل آب از همواره و است شده بنا دز رودخانه سطح از ارتفاع با و کنگلومرا سنگ فورماسیون یک روی بر

 چشم به کوران و سایه ایجاد هدف با عرض کم هایکوچه و متراکم شهری بافتهای دزفول شهر معماری در گرچه. ااست بوده مندبهره

 شهر آن زمین و اقلیم در خداوند که بوده موهبتی مناسب، زمین و زمینی زیر هایآب سطح بودن پایین دالیل به شوادان حفر ولی خوردمی

 . کندمی هدایت هویت با و منسجم معماری این خلق به را ذوق خوش معماران و است داشته ارزانی

 

                                                           
2 Dezful 

1 Qomeš 

3 Kat 

باشد به معنی خانه، محل یا "کد وکده "است که در دیواره طرفین فضا به صورت چهار ضلعی یا مربع ساخته می شود.واژه کت شاید همان  "کت"قسمت دیگر شوادون 

 هرگز در نمی گذارندو گاه یک و رف در آنها تعبیه می کردند. زیستگاه.برای کتها

4 sarbetāq 

5 Tal 

ه ک را از این طریق باز قسمتهای دیگر مهم شوادون است که در منتهی الیه صحن شوادون تعبیه می شود و مثل یک تونل به چندین شوادون دیگر متصل شده و هوای خن

باز می شد تا هوای خنک کنار رود را به شوادونها برساند.تالهای دور از رودخانه  تالهای نزدیک رودخانه در ساحل دز و در جای مناسبیشوادون منتقل می نماید .در نهایت 

 ساختند.قل میهم به قمش و سر به طاق وصل می شدندو هوای خنک کناره این سازههای آبی را به شوادون های مورد نظر منت

6 shavadoon 
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 شوادون

 تاریخچه شوادون
 بناهای از بخشی تعلق و دزفول شهر اولیه گیریشکل زمان به توجه با ولی نیست اختیار در کافی اطاعات شوادون استفاده زمان از

 به مربوط که شهر جامع مسجد چنینهم است. محتمل سال 2511 از بیش قدمت شهر، تاریخی پل جمله از ساسانی، دوره به شهر تاریخی

 اختراع از پس است. بوده استفاده مورد پهلوی و قاجار دوره تا دزفول هایشوادون از است. بسیاری شوادون دارای است، هجری هفتم قرن

 .پذیردمی انجام خاص افراد برای گاهگاه و ضروری غیر صورت به و یابدمی کاهش شوادون از استفاده برقی، کننده خنک تجهیزات و وسایل

 شوادونتعریف 

های محلی منطقه کویری یزد کلمه شیو به معنی زیر و زیرزمین نظر استاد پیرنیا در خصوص کلمه شوادان این است که در گویش

ده در که کلمه شب به معنی پوشیتواند توجیه فضای سردابی شوادان باشد. ضمن آناست، لذا ترکیب شیو با پسوند مکانی دان میمصطلح 

 (2353رحیمیه:فرهنگ ادبیات ایران باستان با پسوند ستان بیان کنند خصیصه شبستان در معماری ایران است.)ربوبی و 

 و فارس خلیج سواحل و خزر دریای کناره در جز به .بیشتر است زمستان در و کمتر خارج دمای به نسبت تابستان در زمین دمای

 (2341.)قبادیان:رفتندمی زیرزمین به خانه اهل گرم فصول در مخصوصا و اندبوده زیرزمین دارای ما کشور قدیمی هایخانه عمان، اغلب دریای

 بسیار ساعات در و سازدمی ممکن روز از ساعاتی در را زندگی ها،ساباط و سایه پر و عرض کم هایکوچه و متراکم شهری با بافت

 گردد.می ممکن خنک شوادانهای در زندگی تابستان، روزهای گرم

 دزفول زیرزمینی هایآب سطح (2336:صارمی.)آورددرمی دز سر رودخانه کنار از غالبا که است دراز و دور زیرزمینی، راهی شوادون

 زیرا نیست، ممکن شوادان حفر خرمشهر و اهواز مثل استان شهرهای سایر است. در بوده موثر شوادان گسترش در مسأله این و است پایین

 .است متغیر متر 31 تا 11 بین دز رودخانه از و متر 241 از بیش دریا سطح شهراز ارتفاع. دارد وجود آب زمین متری دو یکی عمق در

 در خوابیدن. است جریان در شوادان تا بام از دزفول هایخانه در زندگی. باشدمی خاص و متنوع جهات دارای دزفول شهر و خانه در زندگی

 .است نیامده در ایشده فراموش "کامال عادت صورت به و شودمی استفاده اندک صورت به هنوز شوادان در زندگی و بام

 زمین متری 15 الی 25 عمق در که است، دزفول شهر( سنتی) مسکونی هایساختمان زیر در در شده ساخته فضای یک شودان

 متر 25 الی 2 به زمین سطح تا آن عمق که شود می نامیده شبستان ،اول قسمت: شود می تقسیم قسمت دو به آنها برخی از و شده تعبیه

 گاهی که بوده عمیقی و بزرگ نسبتاً هاییاطاق هانوشواد. رسد می هم متر 15 عمق تا و تر که عمیق است شوادان دوم، قسمت. رسد می

 به نسبت گرادسانتی درجه 15 آن هوای و است خنک تابستاً در و گرم زمستان نسبتاً در نوشواد. رسدمی عدد 55 حدود به آنها هایپله

 خویشاوندی. شدندحفر میها در عمق زمین نوشده شوادستفاده نمیاها از هیچ گونه مصالحی نودر ساخت شواد  .دارد تفاوت بیرون هوای

 صورت بهتر هاشوادون داخل در هوا تهویه تا کردندمی مرتبط هم به را هانشوادو و کندندهایی میلکانا اندداشتهکه کنار هم خانه 

 که حالی در گراد،سانتی درجه 15 حدود دمای متوسط با شوادون خنکایداری مواد غذایی از این مکان برای نگه( 2341:قبادیان.)گیرد

 خنکای عمقشان و حجم ها براساسشوادون البته .است آورشگفت بسیار رسدمی گرادسانتی درجه 54 به اطراف هاینخیابا دمای متوسط

 زمان در که ی طور هب دارند، و پایدارتری ترخنک هوای بیرون هوای دمای به نسبت باشد، بیشتر هاآن و عمق حجم هرچه و دارند متفاوت

 .(2343،) بینا کندنمی تجاوز درجه 13 از عمق های کمشوادون خنکی استفاده

گراد است سانتی درجه 52 تابستان در هوا دمای باشد میانگینبهار تا پاییز گرم  و اوج گرمای آن در تابستان می اوایل هوای دزفول از

ی سرمایشی زدند که تا کنون با گرمای طاقت فرسا دست به ابداع سازهباشد. مردم شهر برای تحمل که این دما بیش از طاقت انسان می

 ن نام دارد .واین سازه شواد ،گیردهای مکانیکی کماکان مورد استفاده بعضی مردم قرار میکنندهها و با وجود توسعه خنکگذشت سال

 و عمیق قوی زهکش و (اکنگلومر) آن نوع االیب استحکام و شده بنا آن بر دزفول که بودن زمینی سنگی جوش به توجه شوادان با

 و کنده متر 25 از بیش تا بیل کجو (چکش و سنبه: )مثل ابتدایی وسایل با را زمین تا شده فراهم مردم برای امکان این االیام قدیم از خاک

 سپری کنند. آن در را روز گرمای طوالنی ساعات بتوانند تا یابند دست مطبوعی و خنک فضای به هواگیرهایی تعبیه با

 ابعاد عمق، .است بوده حفاری برای مناسب زمین و زمینی زیر هایآب سطح بودن دزفول پائین در شوادون پیدایش عوامل ترینمهم

 :است بوده زیر مختلف عوامل از متأثر شوادان وسعت و

 خانه وسعت -

 مقاوم هایالیه به رسیدن و زمین جنس -

 صاحبخانه مالی هایتوانایی -

 فامیلی هایهمجواری و ارتباطات -
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 اجزاي شوادان
 .هستند متعددی اجزای دارای هاشوادون

 ورودي
 موارد از برخی در اما .دارد قرار حیاط از قسمت یک در معموالً که (m-1/2 m 1/8) است عریض نسبتا ورودی یک دارای شوادون

 .ردندکمی اجرا پناهجان دیوار را آن دور ایمنی تأمین برای و باشدمی در بدون غالباً و گیردمی قرار حیاط جنب در ایوانچه یک در

 پله 
. است داشته راه نوشواد به حیاط یا و هااتاق نشین، شاه ایوان، قسمت از هاپله. است نوشواد به ساختمان دهنده اتصال جزء پله

 تحتانی سطوح به دسترسی رایج هایفرم از طرفه دو و چرخان مستقیم، پله راه .است بوده پله راه فرم بر مؤثر دلیل ترینمهم ملک وسعت

 .است بوده زمین

 به که است بوده پله دیگری تعداد آن از بعد و شدمی ساخته اصلی هایپله از بعد که وسیعی مسطح یصفحه: پهن پله یا پماپلّ

 از بیشتر کنندگان استفاده تعداد که مواقعی در و باشدمی پاگرد یک از فراتر این صفحه سطح عملکرد و. است رسیده شوادون (صحن)کف

 .شودمی استفاده آن فضای از باشد شوادون گنجایش

 صحن
 نوشواد در زندگی اصلی فعالیت مرکز صحن. نامندمی صحن را اصلی سالن ین. اهستند اصلی فضای یک شامل هانوشواد تمامی

 لد در( شودمی اجرا ضلعی چند نیز گاه.)باشدمی مربع نیالپ با اصلی شوادون بخش صحن .است بوده متصل آن به فرعی قسمتهای و بوده

 انتظام و دهنده وحدت عامل صحن کل در و شودمی آن به خشیب هویت موجب هاقسمت سایر از صحن سطح فالاخت بزرگ هایشوادون

 .باشدمی آن هایقسمت تمام بخش

 تال
شود و مثل یک تونل به چندین شوادون دیگر متصل شده بیه میکه در منتهی الیه صحن شوادون تع های مهم شوادون استاز قسمت

تا  ندشدباز می های نزدیک رودخانه در ساحل دز و در جای مناسبیدر نهایت تال. نمایداز این طریق به شوادون منتقل می و هوای خنک را

و هوای خنک کناره این  شدندطاق وصل میهای دور از رودخانه هم به قمش و سر به تال ها برساند.هوای خنک کنار رود را به شوادون

 ساختند.های مورد نظر منتقل میهای آبی را به شوادونسازه

 دریزه

 شوادون به را خانه فضاهای کانال این. است بوده شوادون عمودی تهویه و نور تأمین جهت که متر 2 حدود قطر به ایاستوانه ایروزنه

 .است شدهمی خانه فضاهای به شوادون از خنک هوای جریان انتقال باعث و است کردهمی مرتبط

 کت

 دز رودخانه ساحل هایفرورفتگی به کت:الف: رودمی کار به معنی دو به کت اصطاح. شودمی گفته کت خاک درون هایفرورفتگی به

 دیواره به دز رودخانه حاشیه در هم به متصل هاینوشواد عبارتی به یا. است داشته ارتباط هانوشواد به تال طریق از که شودمی گفته

 .گویندمی کت را دنج فضاهای این. کنندمی پیدا راه رودخانه ساحل

 نوشواد در ترخصوصی فضاهای هاکت. شودمی گفته شود،می منشعب اصلی صحن از که متعددی هایفرورفتگی یا و هااتاق ه: بب

 .است داشته بیشتری هایکت تعداد آن بزرگی به بسته شوادان هر. شوندمی محسوب

  شوادون توالی فضایی در

 بر عالوه معماری اصل این رعایت که طوری به است؛ آن مراتب سلسله رعایت و فضایی توالی شوادون، معماری های ویژگی ازجمله

 پله کهای گونه به باشیم؛ مطلوبی دمایی تنوع شاهد شوادون در که شده موجب نوشواد مختلف فضاهای و اجزا بین منطقی ارتباط ایجاد

 هستند شوادون بخش ترینگرم هستند کمتری عمق دارای که آن جانبی هایکت و فضا، سردترین قسمت، ترینعمیق عنوان به پهن

 (.2331)ساربانقلی،
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 هاي سنتی شوادونتحليل و بررسی سيستم
 شوادون: روش کار سيستم سرمایشی

هوای سرد و خشک داخل شده در شب به تونل شوادون، با تبادل حرارت با سطح خنک و مرطوب خاک خنک تماس پیدا می کند  

و خنک می شود. این عمل گردش هوای داخلی ، عالوه بر سرمایش با ایجاد کوران داخلی هوا، در روزهای شرجی سال ، عمل تنظیم رطوبت 

 سترا نیز بر عهده داشته ا

گذشته در شوادون ذخیره شده و  شب شود، هوایی است که درها استفاده میترین هوای خنکی که در شوادونتازه  - حجم هوا

تفاده توان اسها نیز میبرای افزایش حجم هوای ذخیره شده از شبستان توان بر اساس نیاز هوایی افراد در فضا حجم شوادون را تعیین نمود.می

 نمود.

های گیرد، جدارهی شوادون به ندرت صورت میدر روزهای بسیار گرم که تامین حرارت برا -ازی برودت در جداره های شوادونذخیره س

 کنند.رتی گرمای هوای شوادون را جذب میخنک خاک با تبادل حرا

 دمایی بین زمین وهم ها،ز مصرف سرمای ذخیره شده در جدارهدر شهریور ماه پس ا -دمایی زمين و منطقه آسایشخاصيت هم

در این حالت حجم بستر اطراف شوادون به قدری زیاد و سنگین است که توانایی جذب دمای ، درجه( اتفاق افتاده 15منطقه آسایاش )حدود 

 .درجه تجاوز نکند 13به گونه ای که این دما تا پایان تابستان از  هوای آن را دارد.

دمای هوای شوادون با یک حرکت مالیم . دمای هوای شوادون را نیز کاهش می دهد سرمای هوای زمستان -ذخيره سازي حرارت

 یابد.رسد و در اسفند رو به افزایش می درجه می 24کند و در ماه بهمن به حداقل خود دای زمستان به سمت پایین حرکت میاز ابت

 ها ایجاد کنند.)با دماییشب هنگام جریان هوایی را در اتاق ها و فضاهای ساختمان ختم شود تا بتوانندباید به اتاق-دریچه های تخلیه

در این حالت فضای  درجه سانتیگراد(تا گرمای ذخیره شده در دیوارهایی با زمان تاخیر با سرعت مضاعف تخلیه و سرد شوند. 14حدود 

 باشد.ساعت قابل استفاده می 4ساختمان برای روز بعد حداقل 

هرچقدر عمق و حجم هوا بیشتر باشد هوای خنک و پایدار تری داریم. به این ترتیب که اختالف درجه حرارت در عمق  -عمق زمين

 .گراد استدرجه سانتی 11متری زمین با دمای سطح زمین حدود  21

 

 محيط با زهمسا معمارى پایدار معمارى

م بو پردازد. این موضوع شاملریزی روی فضاهای خارجی میبرنامه یک نوع طراحی همساز است که به طراحی و معماری همساز با اقلیم

 .های صحیح اجتماعی و اقتصادی و نگاه اقلیمی است، سیاستشناسی

ای دارد و به وجه به شرایط اقلیمی و طبیعی و موقعیت مکانی ساختمان در تعریف معماری اهمیت ویژهپایداری در معماری، ت مفهوم

جدیدپذیر های تکارگیری همسازی محیط و بنا با یکدیگر و استفاده از مصالح قابل بازیافت و انرژی کاهش مصرف منابع طبیعی و انرژی با به

ینده ها و آتأمین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقای سطح زندگی همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستمهدف اصلی توسعه پایدار، ". کنداشاره می

ها، ندهیالف و پخش انرژی به محیط، کاهش تولید آالتوان به کاهش اتاز دیگر اهداف توسعه پایدار می "تر و سعادتمندتر ذکر شده است.امن

 -گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی بادـ خورشید و انرژی زمینخه طبیعت و بهرهاستفاده از مواد و مصالح قابل بازگشت به چر

 .گرمایی اشاره کرد

ای که نیاز کنونی جهان به انرژی برآورده شود و تامین برداری از منابع طبیعی توجه دارد به گونهگیری و بهرهتوسعه پایدار به بهره

بنابراین استفاده پربازده از منابع انرژی برای صیانت از این منابع امری ضروری است. تعامل با طبیعت  .نیفتدهای بعدی به خطر نیازهای نسل

نظور م های هوشمند بهگیری از فناوریو طراحی با نیاز کم به منابع انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید و بهره

 .در مصرف انرژی، از جمله اصول سوق دهنده به اهداف توسعه پایدار استجویی ارتقای امنیت و صرفه

 

 پایدار معماري ابعاد

 تجدیدناپذیر، بازیافت و اول دست مصالح و منابع در جویی صرفه-پاک و پذیر تجدید منابع از استفاده و انرژی مصرف در جویی صرفه

 .(2343،بومی)نصر از مصالح استفاده -منطقه و محل هر در اقلیمی شرایط از مناسب استفاده -طرح بستر شمردن محترم -مجدد استفاده و

طمه ی بـدون لاسـت: تـأمین کـردن نیازهـای کنـون آوردهتعریـف پایـداری را ایـن گونـه  ،کمیسیون جهانی محیط زیسـت و توسـعه

 هاـن تعریـف ضـمن ایـن کـه بـه نقـش هـای اخالقـی انسانهای آینده بـرای بـرآوردن نیـاز هـای خـاص خـود. در ایزدن به توانایی نسل
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نی نیـز هـای دیگـر دخیـل در ایجـاد نظـام زیسـت جها، مرتبـه و ارزش ارکـان و مؤلفـهشـان در کـرة خـاکی اشـاره نشـدهدر حیات ابـدی

وم بقـا و رفـاه انسـان را تضـمین مـی کنـد، معمـاری یکـی نیـاز بـه یـافتن راه حـل هـای بلنـد مـدت کـه تـدا ت.نادیـده گرفتـه شـده اس

 .از شـاخص تـرین صـورت هـای فعالیـت اقتصـادی اسـت

 به تواندمی پایدار سازی ساختمان. هدف طراحی پایدار، یافتن راه حل های معمارانه است که شرایط زیستی مناسب را تضمین کنند

 یابد. بنابراینمی بقا وسیعی طور به محیطی و اجتماعی اقتصادی، کارایی شامل ایشده کامل کیفیت با که شود تعریف ساختی روش عنوان

 کیفیت و دهدمی کاهش را انرژی مصرف کند،می کمک منابع حفظ به خام، مصالح مدیریت مناسب و طبیعی منابع از منطقی استفاده

 .(2343،بخشد )بیرانوندمی توسعه را محیطی

 

 پایدار طراحی
 زیر مثال تعریف شود می تاکید معماری با ارتباط در محیطی پایداری ایده بر بیشتر گاهی پایدار طراحی برای شده مطرح تعاریف در

 استقرار و ساختمان عمر است طول در را طبیعی محیط بر ناسازگار تاثیرات کمترین که است ساختمانی پایدار ساختمان در :آمده چنین

 انسان آرامش و آسایش برای و انسانی است تفکر زاده که پدیده یک بعنوان معماری که، گرفت نباید نادیده اما. دارد جهانی و های منطق

 آفرینش از هدف که یابیممی در کنیم نگاه این قضیه به منصفانه دیدی با گرا .اوست فکری هایبنیان و نگرش نحوه به وابسته .آیدمی بوجود

 عواطف و احساسات ترین عمیق با ارتباط برقراری آن که بس واالتر هدفی و نیست مادی و فیزیکی نیازهای به آن پاسخگویی تنها معماری

 .(2333،)محمودیاشدبمی مترتب آن بر است انسانی

 

 پایدار طراحی اصول

 :صرفه جویی در مصرف منابع در هر بنا 1اصل
جریان ورودی خروجی دائمی منابع طبیعـی وجـود دارد. ایـن جریـان بـا مـواد سـاختمانی آغـاز مـی شـود و در سـرتا سـر طـول 

 را در عمـر بنا ادامه می یابد. بنا بر این، معمار با مصـرف بـه جـا و محتاطانـه منـابع مـی توانـد میـزان کـاربرد ذخـایر تجدیـد ناپـذیر

دیل ها تبـبنا پس از طـی دوره حیـات سـودمند خـود بایـد بـه عناصـر و اجزایـی بـرای دیگـر سـاختمان. کارکرد بناها پایین آوردسـاخت و 

ک بـه نـوع خاصـی از منـابع مـورد نیـاز در سـاخت و ر یگیـرد کـه هی، سـه راهبـرد را در بـر ماصل صرفه جویی در مصـرف منـابع. شـود

حفـظ انـرژیپس از اتمـام مرحلـه سـاخت، هـر بنـا بـه جریـان دائـم -رداری بنا تاکید دارند: حفظ انرژی، حفـظ آب، حفـظ مـاده بهره ب

 انرژی نیازمند اسـت کـه در طـول بهـره بـرداری بـه آن وارد مـی شـود. 

 :طراحی براساس چرخه حيات 2اصل 
طراحـی مـدل سـنتی چرخـه حیـات بنـا، فرآینـد خطـی، متشـکل از چهـار مرحلـه اصـلی اسـت : طراحـی، سـاخت، بهـره بـرداری 

و نگهـداری، تخریــب. در ایــن مــدل مفهــوم چرخــه حیــات در حیطــه بســیار محــدودی دیــده شــده اســت و مســائل زیســت 

تـدارکات و تولیـد مـواد سـاختمانی( یـا مـدیریت پسـماندها )اسـتفاده مجـدد و بازیافـت منـابع معمـاری( در آن مـرتبط بـا )محیطــی 

توان آن مفهـوم چرخـه حیـات بنـا، می .اصل دوم معماری پایدار طراحی بـر اسـاس چرخـه حیـات را مطـرح مـی کنـد مطـرح نشده است.

از بنا، بنـا، پـس بنـا. ایـن مراحـل سـه گانـه بـه هـم متصـل هسـتند و مـرز هـای بـین آنها روشن و  را به سه مرحله تقسیم کرد: پیش

قطعی نیست. از این مراحل می تـوان بـه راهبـرد هـای طراحـی بـر اسـاس چرخـه حیـات کـه بـر کمیتـه کـردن تـأثیرات زیست محیطی 

فرآینـد هـای بنـا در هـر یـک از ایـن مراحـل سـه گانـه، مـی تـوان از چگـونگی تأثیرات طراحی، با تجزیـه تحلیـل . بنا تکیه دارند، رسید

ایی هساخت، بهره برداری و تخریب بنـا بـر نظـام زیسـت فراتـر، بـه شـناخت عمیقتـری دسـت یافـت. بنـای پایـدار تنهـا بـا یافتن روش

 .شودی سـاختمان در خـالل تمـام مراحـل سـه گانـه چرخـه حیـات آن حاصـل میبـرای کمیتـه کـردن تـأثیرات زیسـت محیطـ

 .:طراحی انسانی، سومين و چه بسا مهمترین اصل طراحی پایدار است3اصل 
 شوندمی ساکن آن در و یا برندمی کاره ب آن را که مردمی عادات و مذاهب ها،نسل ها،فرهنگ از وسیعی گستره باید پایدار طراحی

 (.2333،است)محمودی جامعه و مردم نیازهای به حساسیت نیازمند این و دهد قرار توجه مورد را
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 نتيجه گيري
های بومی دزفول بر خالف بناهای کنونی که نیاز به صرف طراحی پایدار و اصول آن، شوادون به عنوان جزء شاخص خانهبا توجه به 

فاقد این مشکل است. و این نشان از تجربیات گذشتگان در طول قرون متمادی و سازگاری با  انرژی فراوان جهت سرمایش و گرمایش دارند،

حفظ  های معماری بومی راتوانیم تمام جنبهشرایط اقلیمی، محیطی و شیوه زندگی به بهترین شکل است. گرچه با تغیر شیوه زندگی نمی

ا را ههای نوین بهره برد. به این منظور نیاز است شوادونشرایط زیست و شیوهتوان از شوادون به عنوان الگویی جهت بهبود کنیم، ولی می

توان محیط است، می با زهمسا معمارى پایدار، معمارىاین که با توجه به  در حفظ آنان کوشا باشیم.  هااحیا و با دادن کاربرهای عمومی به آن

وجود رود  -1بستر کنگلومرایی و  -2مایشی در این خطه باشد که به دلیل : ترین وسیله سرترین و شاخصنتیجه گرفت شوادون، شاید مهم

ل قاب "های امروزی شرایط کامال، این سیستم سرمایشی طرحی منحصر به فرد داشته و از نظر میزان سرمایش، در برابری با سیستمدز

 استفاده کرد. اقلیمی طرح یک به دستیابی و انرژی کمتر مصرف جهت توسعه قابل الگوی یکتوان از آن به عنوان که می ای داردمقایسه
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