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 چکيده
در عصر حاضر به ویژه دهه های اخیر مبحث معماری پایدار توسط جوامع مختلف جهان بسیار 

. مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و مباحث بسیاری از ابعاد  مختلف آن بیان گردید است

این امر در هر . معماری پایدار یکی از مباحث مهم در ساختار طراحی بناهای شهری است 

تواند با برنامه ریزی و رعایت اصول پایداری در سرزمین با توجه به شرایط اقلیمی آن منطقه می

حوزه معماری صورت بگیرد، موضوع این تحقیق بررسی شرایط اقلیمی استان کرمان و همچنین 

که دارای اقلیم  ارایه برخی گزینه ها در راستای اجرا و استفاده از معماری پایدار در شهر کرمان

 .باشدگرم و خشک هست می

 معماری پایدار، بناهای اقلیم گرم و خشک، معماری پایدار در کرمان :يديکل واژگان
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 2سياوش رشيدي شریف آباد، 1علی اکبر عامري صفات

 ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنر و معماری، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، قشم 1
 ایران ،بابک، دانشگاه آزاد اسالمی، شهربابک واحد شهر انشکده هنر و معماری،استادیار د 2

 
 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 سياوش رشيدي شریف آباد
S.Rashidi@srbiau.ac.ir  

 

بررسی استفاده از معماري پایدار در طراحی بناهاي اقليم 

 (نمونه موردي کرمان ) گرم و خشک 
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 مقدمه

استفاده از معماری که بتواند بیش ترین سازگاری با محیط طبیعی پیرامون خود برقرار کند همواره یکی از  نکاات دارای اهمیات بارای         

امروزه طراحان سعی بر آن دارند تا بتواند بناهایی همساز با اقلیم ایجاد نمایند که کمترین ناهماهنگی با منطقه ی اقلیمای  . دم بوده استمر

در ادامه به توصیف و تعریف مفهوم پایداری و مولفاه هاای آن بارای بهباود کیفیات آشانایی  باا آن خاواهیم         . پیرامون خود را داشته باشد

 .پرداخت

 تعریف پایداري  -1

تواند در آیناده  پایداری در لغت به معنای مقاومت، تاب، ایستادگی، پافشاری، با دوام،دارای ثبات،ماندگار و در واقع آن چیری است که می    

 (1155،7711دهخدا،.)ماندچیری که ثابت و برقرار می.تداوم داشته باشد

شود و به مفهوم نگاه داشاتن و   معنای نگه داشتن چیزی است برای مدتی بدون آنکه کم میبه     Sustain فعل : پایداری در زبان التین 1

 .باشدحفظ کردن می

ایان صافت چیازی را    . به معنای استفاده از محصوالت طبیعی و انرژی است به نحوی که به محیط صادمه نزناد       2Sustainable صفت

 .شوداست و در نتیجه به تداوم زندگی و طوالنی کردن آن منجر می کند که باعث آرامش، تغذیه و تامین زندگیتوصیف می

ها پیش بشر در فکار راهکارهاایی   از مدت. های دور در زندگی بشر وجود داشته استسابقه نیست و از گذشتهای جدید و بیپایداری، ایده   

 . جهت زندگی مسالمت آمیز با طبیعت بوده است 

ای کهن بشر ریشه داشته و در زندگی سنتی، در قالب تکریم و حرمت گذاری به طبیعات و مناابع طبیعای    های قدیمی و فرهنگ هدر عرف

 (1131موسوی،.)گر شده استجلوه

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل موثر بر معماري پایدار  -1-1

 تاکیاد  و عوامال محیطای   انساختم میان متقابل تعامل بر که است گرا کل رویکردی باشد سبک یک آنکه از بیش ،و پایدار سبز معماری   

 مسائل اجتماعی، تعامالت محیطی، های زیست کنش انرژی، مصرف کمیت و کیفیت :از عبارتند هستتند، مهم رابطه این در که مواردی .دارد

 معماری، فرم میان رابطه کردن مطرح خاص طور به سبز معاری و هدف اساس این او بر آیندگان و او آسایش انسان، همه از مهمتر و اقتصادی

                                                           
1  To make sth continue for some time without becoming less 
2 Involving the use of natural product and energy in a way that does not harm the environment 

 

 

 مفهوم توسعه پایدار( 1شکل 
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 باه  اسات،  مطرح بشری آسایش لحاظ از هم و حرارتی آسایش دیدگاه   از هم که است ساختمان محیطی چگونگی عملکرد و مصالح و مواد

 هماان  آساایش بشاری   دیاد  از و است طبیعی های انرژی مصرف واسطه به انرژی مصرف در جویی صرفه بحث همان حرارتی لحاظ آسایش

 تا طراحی شروع هنگام از ساز و ساخت روند در شد گفته که همانطور.است اجتماعی نهادهای ایجاد فراتر مقیاس در و کاربران روانی آسایش

 موضوع سه راستا این در .باشیم کرده تجربه را موفق معماری یک تا کرد وارد طبیعت به را کمترین صدمه باید ساختمان یک مفید عمر پایان

 ای گونه به طراحی پایدار، نگرش در .شود می نظر گرفته در اجرایی جرئیات طراحی و مصالح تولید مناسب یتکنولوژ مصالح، انتخاب اصلی

. شاد  مناد  بهاره  حال، در منابع مصرف نتایج از نیز آینده در بتوان و قرارگرفته صحیح ارتباطی چرخه یک در مورد سه این که شود می انجام

 (1137گرانمایه و سجادزاده،)

 برای نیاز مورد انرژی حصر منابع و حد بی مصرف و ساخت روند و ساختمانی مصالح و کار نیروی رفتن هدر از اعم منابع نادرست تخصیص    

 اعم گذارد می تاثیر طرح بر که سوژه بستر عوامل سازنده به توجه در عدم تعادل ساختمان، از برداری بهره روند در فضا گرمایش و سرمایش

. ) ندارند پایدار  تطابق شهرسازی و معماری مبانی با که هستند از عواملی .... و محیطی زیست فنی، فرهنگی، و اجتماعی، اقتصادی عوامل از

 (همان

نتایج و تبعات فرهنگی کل چرخة حیات منابع « از گهواره تا گور»معماری پایدار ، در طراحی بر اساس چرخه حیات است که این رویکرد     

به منظور روشن شدن مفهوم چرخة حیات بنا  مای تاوان آن را باه ساه     . مرحلة شروع تا بازگشت به طبیعت در بر می گیرد  معماری را ، از

 (22:1137حق شناس،.)پس از بنا – 1بنا ،  – 2پیش از بنا ،  – 1: مرحلة تقسیم کرد 

ز این مراحل ، می توان به راهبردهای طراحی بر اساس ا. این مراحل سه گانه، به هم متصل هستند ومرزهای بین آنها روشن و قطعی نیست 

با تجزیه و تحلیل فرایندهای بنا در هر یک از این مراحال ساه گاناه مای     . چرخة حیات که بر تأثیرات زیست محیطی بنا تکیه دارند، رسید 

و فرهنگ به شاناخت عمیاق تاری دسات     توان از چگونگی تأثیرات معماری در طراحی ، ساخت ، بهره برداری و تخریب بنا در نظام زیست 

 (همان).یافت 

 اهداف معماري پایدار -1-2

 :  شده  خالصه زیر موارد در پایدار توسعه اصلی اهداف زیست محیط جهانی کمیسیون بیانیه طبق

 کیفیت تغیر و تجدید 

 هزینه کردن کم وسیله به بوجه انداز پس  

 آب و انرژی و غذا 

 بهداشتی امکانات  

 جمعیت از ایداریپ تامین سطح  

 منابع افزایش و نگهداری  

 تصمیم اتخاذ در اقتصاد و محیط ترکیب  

 (1133یزدی و حکمت پناه ، ) المللی  بین اقتصادی ارتباطات 

ی از آنچه درباره توسعه پایدار تاکنون بیان شده، می توان اهداف توسعه پایدار را در رابطه با محیط زیست در چهاار حاوزه کاه البتاه معناای     

 :نزدیک به یکدیگر یعنی حفظ طبیعت به منظور برطرف نمودن نیازهای نسل آینده دارند، مطرح نمود 

 رعایت رابطه حفظ طبیعت توسط بشر 
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 رعایت اصول اخالقی و رفتارهای منطقی 

 رعایت اصول فرهنگی و غیر متعصبانه 

 (1132زنجانی،. )رعایت صرفه جویی در استخراج منابع 

 پایدارضرورت معماري  -1-3

میلیارد جمعیت خود به سارعت در حاال نزدیکای باه شاوکی       6در دراز مدت طراحی پایدار یک گزینه نیست یک اجبار است ، زمین با     

می باشد ما به نابود کردن منابع آب و خاکمان پرداختاه ایام و در   [ بشر] انسان به راحتی در حال پوشاندن کره زمین با افراد  . بزرگ است 

لکنار،  . ) بود ساختن تنوع زیستی هستیم، خاک، آب و هوا را آلوده ساخته ایم و اقلیم را با نتاج بالقوه فاجعه آمیز آن تغییار داده ایام  حال نا

26:1137) 

 اصول معماري پایدار -1-4

 توصیه های و اهداف از عمیقتری شناخت الزمة معماری، های طراحی در رویکردی چنین گیری شکل اسباب و پایدار معماری به پرداختن   

 کاه بایاد   اصاولی  دهاد،  می قرار پایدار بناهای ی زمره در را ها آن که هستند خصوصیاتی و ها ویژگی دارای بناها برخی . باشد می پایداری

 : زیراست شرح به شود بندی طبقه پایدار بناهای زمره در ساختمان یک تا شود رعایت

 انرژی حفظ : اول اصل • 

 اقلیم با هماهنگی : دوم اصل • 

 جدید منابع از استفاده کاهش : سوم اصل • 

 ساکنان نیازهای برآوردن : چهارم اصل • 

 سایت با هماهنگی : پنجم اصل • 

 گرایی کل : ششم اصل • 

واقاع   کارهاای  راه باه  برای دساتیابی  دهد، می قرار هدف را زمین حفظ مسئله و است فراگیر که اش مبنایی شعارهای به توجه با پایداری   

شاکاری و  ).کناد  می توصیه را رویکردهایی دیگر، سوی از موجود است طبیعت نفس در که گوناگونی از حمایت و یکسو از اجرا قابل و بینانه

 (1137دیگران،

ارناد باه عناوان    جنبه های مختلفی از پایداری وجوددارد که هر یک نسبت به محیط زیست ، جامعه ، فرهنگ و اقتصاد اهمیت خاود را د    

مثال، براساس جنبه محیطی، همه تصمیمات باید بر پایه اهمیت به طبیعت باشند ضمنا در بخش خصوصی، ممکن است تصمیمات براساس 

جلوگیری از انتقال هزینه های ناشی از تصمیمات نادرست امروزه به نسل های آینده باشند به هرحال عقیده نویسنده این است که هر چهار 

 (17:1137فریدمن،.)اصلی گفته شده به توجه یکسان نیاز دارندجنبه 

ساخت محیط پایدار از همپوشانی و اشتراک این چهار موضوع به دست آمد،همان طور که در شکل ذیل نشان داده شده است هادف ایان      

بیشاتری دارناد و از نظار ماالی قابال       انگیزش و پیشنهاد روش ها و دیدگاه های جدید برای طراحی و ساخت خانه هایی است که پایاداری 

بااه عقیااده نویساانده در مااورد شاایوه هااای اصاالی طراحاای و ساااخت خانااه تجدیااد نظاار شااود سااه اصاال عمااومی    . ماادیریت هسااتند

نشان داده شده می تواند این فرایند را شرح دهند زمانی کاه آن هاا درک شاوند سااختمان را در جهات جواماع و       ( محیط،فرهنگ،جامعه)

 (16:1137فریدمن،.)ای پایدار هدایت خواهند کرداقامتگاه ه
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 اقليم گرم و خشک -1-5

 .اقلیم گرم و خشک ایران شامل سه پهنه اقلیمی است

  کوهپایه های کم ارتفاع 

 دشت 

 کویر 

یان اقلایم تاامین    در ا. شامل مناطق با تابستان ها و زمستان هایی گرم تر از ار سایر گاروه هساتند   : پهنه اقلیمی کوهپایه های کم ارتفاع   

شهرهایی چون سنندج ، قروین ، تفرش ، کرمانشاه ، مشاهد ،  . آسایش انسان هم در مواقع گرم و هم در مواقع سرد با مشکالتی همراه است 

 .نظنز، اراک ،تربت حیدریه ، کرمان ، مالیر در این گروه قرار دارند

ران است که تابستان های گرم و خشک و زمستان هایی سرد دارند در این شامل مناطق واقع در دشت های مرکزی ای: پهنه اقلیمی دشت   

شهرهایی چون اردستان ، اصفهان ، سمنان ، سبزوار . اقیم تامین آسایش انسان هم در مواقع گرم و هم در مواقع سرد بامشکالتی همراه است

 .، شیراز ، تهران و یزد در این اقلیم واقع شده اند

شامل مناطق واقع در حاشیه کویرهای مرکزی ایران است که تابستان های بسیار گرم و کویری و زمستان هاای نسابتا    : پهنه اقلیمی کویر   

شهرهایی چون خور بیابانک ، طبس ، بم ، قام ،  . در این اقلیم تامین آسایش انسان بخصوص در تابستان با مشکالتی همراه است .سرد دارند

آب و هوا در مناطق دشتی و کویری بی شباهت به آب هوای کوهپایه های کم ارتفاع نیست باا ایان   .هستند کاشان و گچساران در این اقلیم 

. ) تفاوت که طول دوره سرما در آن کوتاه تر و گرمای تابستان شدیدتر و خشک تر است و از نظر پهنه معماری در یک گروه قرار می گیرناد 

 (111 -117: 1132طاهباز،

 استان کرمان -1-6

باین    جغرافیاایی  موقعیات  از نظر .باشد می حائز را اول مقام وسعت لحاظ به و شده واقع ایران فالت شرقی جنوب در کرمان پهناور استان   

202 º77  172تا º73  232طول شرقی و º26  732تا º11 و یزد استان به غرب و غرب شمال از بلوچستان، و سیستان استان به جنوبی ، از شرق 

 پهناای  باه  آن قاعده که بوده نامنظم مثلث شبیه استان این .گردد می محدود هرمزگان استان جنوب به از و فارس استان به غرب جنوب از

 کیلاومتر   610حادود   نیاز  اساتان  طول یا شمالی و جنوبی حد بین فاصله .دارد قرار استان محدوده شمالی بخش در کیلومتر، 750حدود 

 (1137اسی استان کرمان، اسناد اداره کل هواشن).است

 

 

 

 

 

 

 اقليم استان کرمان -1-8

  

 موقعيت جغرافيایی کرمان( 2شکل 



 51-51، ص 5331 زمستان،  3مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 
 
 فراخشک تا خشک کرمان هوای استان و آب طورکلی به  .است توجه خور در اقلیمی خاص شرایط دلیل به کرمان استان هوایی و آب تنوع   

 و تابساتان  فصول در حرارت درجه شدید اختالف و زیاد العاده تعرق فوق و تبخیر کم، بارندگی و رطوبت آن بارز مشخصات از و شده ارزیابی

 قرار متعددی ای فرا منطقه و ای منطقه عوامل تاثیر تحت کرمان، استان مختلف نواحی اقلیمی وضعیت .است روز شبانه طول در و زمستان

 پایین، جغرافیایی عرض درشرق، لوت کویر شدن واقع مرکزی، های کوه و زاگرس های کوه رشته امتداد به توان می عوامل این جمله از .دارد

 ناواحی  اقلیمی، شرایط این درنتیجه .کرد اشاره  . . .و  هوای مختلف های توده تاثیر منطقه، توپوگرافی خورشید، تابش زاویه منطقه، وسعت

 به اغلب بارندگی ژیمر . است مرطوب و گرم هوای و آب دارای شرقی جنوب و جنوب و هوا خشک و آب دارای مرکزی و غربی شمال شمال،

 و موسمی اغلب که شودمی تغذیه منطقه غربی شمال و غربی بادهای از و دارد قرار ماه اردیبهشت تا ماه آبان محدوده در و باران است صورت

 و فیاایی جغرا عارض  ارتفاع، شدید اختالف . دهندمی را کاهش هوا نسبی رطوبت شن و خاک انبوه برداشتن در دلیل به و باشند می خشک

 هاوایی  و آب شرایط در که استان مساحت % 30 حدود .است تنوع این دالیل از جهان ترین کویرهای خشک از یکی مجاورت در شدن واقع

 تبخیار  هاوای  فراخشاک،   و آب دارای مرکزی و لوت کویر با کیلومتری هزار مشترک مرز وجود اثر در است، گرفته قرار خشک فرا و خشک

  ناواحی  عموماا ) استان ییالقی و کوهستانی درمناطق میلیمتر 700 تا 270 از بارندگی میزان .است کم بسیار نزوالت و رندگیبا و زیاد بسیار

 بین استان نسبی رطوبت. باشد می متغیر شهداد و بم نرماشیر مانند جنوبی های عرض در میلیمتر 60 تا 10 و  ..(زارو  الله بافت، شهربابک،

 درجه 70 تا زار ارتفاعات الله در سانتیگراد درجه - 27 حداقل از حرارت درجه تغییرات .است متغیر کرمان شهرستان در و جیرفت در % 50

 هاای  عارض  منااطق  در میلیمتر 7700 تا وکوهستانی ییالقی مناطق در میلیمتر 1700 از نیز ساالنه تبخیر تغییرات و شهداد در سانتیگراد

 ای، فرامنطقاه  بادهاای  گاروه  دو تاثیر تحت کرمان استان . شود می مشاهده و نرماشیر شهداد مانند کویر حاشیه یا جازموریان نظیر جنوبی

 و جنوبی وبادهای زمستان و پائیز اواخر در ترتیب به جنوبی و غربی بادهای وزش زمان. قراردارد جنوبی بادهای و غربی جنوب و غربی بادهای

 تابساتان  و بهاار  فصال  موسامی  و جنوبی ارتفاع بادهای اختالف علت به که ای منطقه بادهای ینهمچن . است تابستان و بهار فصل موسمی

 وزند، می کویر حاشیه مناطق یا بزرگ های کوه و ها کوه رشته مجاور نقاط در ارتفاع اختالف علت به که ای منطقه بادهای همچنین . است

 تبخیار و  افازایش  و نسابی  رطوبت شدید کاهش باعث سال گرم فصول در صوصاخ بادها این. شوند می ای های منطقه سیکلون ایجاد سبب

 می ایجاد را زیادی خسارت و حمل کرده کشاورزی مناطق و مزارع روستاها، شهرها، طرف به خود با را غبار و خاک از انبوهی و گشته تعرق

 کاه  درحاالی  بارناد،  مای  بهاار  و زمستان در غربی جنوب و غربی وزش بادهای تاثیر تحت آسمانی نزوالت عمده که است ذکر به الزم .کنند

می  تابستان فصل در خصوصا آسا سیل و رگباری های بارش موجب اند شده تغذیه فارس خلیج و دریای عمان آب بخار از که جنوبی بادهای

 (1137اسناد اداره کل هواشناسی استان کرمان، )شوند 

 اهميت تحقيق -2

 توجه به اهمیت روز افزون توسعه پایدار در جوامع بشری میبایست در راستای تحقاق ایان مبحاث تاالش      رسد امروزه بابه نظر می

 .باشدنمود و یکی از این عوامل آن معماری پایدار می

     با توجه مباحث گفته شد اهمیت فراوان توسعه پایدار در ابعاد مختلف از جمله استفاده از معماری پایدار در طراحای هاا در جواماع

 .مختلف از جمله مناطق گرم و خشک کامال احساس میشود

 

 پيشينه تحقيق -3

در مقاله اشان با عنوان روند توسعه فناوری اقلیمی با رویکرد توسعه پایدار به بررسی طراحی سااختمان   1130محمودی و نیوی در سال  -1

با توجه به شرایط اقلیم مورد نظر مانند بهره گیری از ابزاری مانند با توجه به شرایط اقلیمی از جمله استفاده حداکثری از انرژی های طبیعی 

 .بادگیر، دیوارهای خورشیدی سایر سیستمهای مشابه پرداخته اند

در مقاله اش با عنوان الگوهای پایداری در معماری کویری ایران به بیان تعاریف و دیدگاه های گوناگون به مقولاه   1137اسدپور در سال  -2

و ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد نظر و خصوصیات معماری مناطق دارای اقلیم گم و خشک که بخصوص در گذشته برای ایجاد پایداری 

 .پردازدگردیدند میسرمایش و گرمایش طبیعی  لحاظ    می
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به تشریح خصوصیات مسکن ماورد   ایران در پایدار معماری ضرورت در مقاله اشان با عنوان  بررسی 1130جمالی و داداش زاده در سال  -1

نیاز کشور در آینده با رعایت استفاده حداقلی از سوخت های فسیلی و بهره گیری حداکثری از انرژی های طبیعی کاه پااک محساوب مای     

 .شوند و به محیط زیست آسیب نمی رسانند پرداخته است

چاپ گردیده است 1131یشرفته که توسط صادقی ترجمه و در سال اوسمان آتمن در کتابش به نام معماری سبز مواد و تکنولوژی های پ -7

به توصیف و کاربردی سازی معماری سبز مانند مباحث اقتصادی، کاهش آلودگی اساتفاده از انارژی هاای طبیعای تجدیاد پاذیر و بررسای        

 .چندین نمونه از بناهای ساخته شده با معیارهای معماری سبز پرداخته است

 روش تحقيق -4

یعنای مطالعاه ادبیاات     ولی در بعضای از فرآینادهای تحقیاق   . گیردهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد بررسی قرار میروش  

گیرد از جمله کتاب و ای اسناد گوناگونی مورد استفاده قرار میدر مطالعات کتابخانه. شودپژوهشی و سوابق پژوهشی از این روش استفاده می

 .مقاالت

 ه هاي تحقيقیافت -5

 استفاده از مصالحی که جنس آن ها بیشترین همسازی با اقلیم پیرامون را دارا می باشد. 

 استفاده از جهت گیری مناسب برای استفاده حداکثری از منابع طبیعی. 

 استفاده از رنگ مناسب با اقلیم برای بنا جهت جذب انرژی خورشیدی و همچنین مناسب با شرایط جوی آن منطقه. 

 بهبود مناظر اطراف سااختمان باا فاراهم    و  تأمین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان تفاده از بام سبز برای اس

 .کردن یک فضای سبز زیبا

 :بحث و نتيجه گيري  -6

زه معمااری پایادار در   به نظر می رسد که امروبا مطالعه تحقیقات انجام شده پیرامون توسعه پایدار در حوزه های مختلف بالخص معماری   

با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان کرمان این تحقیق ساعی بار آن دارد   . نقاط مختلف جهان  بسیار مورد توجه قرار گرفته است

یک شدن به معیار شاید بتوان با اعمال و رعایت برخی نکات به تحقق نزد و اینکه با مرور موضوع پایداری بتواند یاد آور این پدیده مهم باشد

 .مهم پایداری در حوزه طراحی دست پیدا کرد
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