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طراحی معماری
در راستای توسعة پایدار در شهر ایالم

مسعود رضایی 1

چکیده
در پــی اثبــات مشــکالت ناشــی از بهــره گیــری بــی رویــه از طبیعــت و تخریــب هــای وارد شــده بــه محیط زیســت، 
نظریــة توســعة پایــدار، بــه عنــوان موضــوع روز دهــة آخــر قــرن بیســتم، از ســوی ســازمان ملــل، مطــرح و بــه عنــوان 
دســتور کار قــرن بیســت و یکــم در ســطوح بین المللــی، منطقــه ای و محلــی، تعییــن شــد کــه بــا اهدافــی در جهــت 
حفــظ منابــع طبیعــی، احتــرام بــه محیــط زیســت، تأمیــن تــوان نســل هــای آینــده در بــرآوردن نیازهایشــان، بهبــود و 
ارتقــای ســطح زندگــی بــرای همــه و حفــظ و ادارة بهتــر اکوسیســتم ها شــکل گرفتــه و در بیشــتر علوم کاربــردی از 

جملــه معمــاری، ریشــه دوانده اســت. 
پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه ای، برداشــت هــای میدانــی و داده هــای آمــاری بــه روش 
تحلیلــی و توصیفــی انجــام گرفتــه اســت. بررســی میــزان ســاعات آفتابــی، میــزان بــارش ســالیانه و مســیر وزش بادها 
در شــهر ایــالم، نشــان داد کــه بــرای بهره گیــری از آفتــاب زمســتان، بیشــترین اســتفاده از آن در جهــت جنوبــی بنــا 
صــورت پذیــرد؛ از طرفــی بــا ایجــاد ســایه بــان و ایــوان کوچــک و کاشــت درختــان بــرگ ریــز، مــی تــوان تابــش 
آفتــاب در فصــل تابســتان را بــه بنــا کاهــش داد. بــا ایجــاد ســکو در زیــر بنــا، شکســتگی در فــرم و پیش آمدگــی در 
بــام، از برخــورد بــاران بــا جــدارة بنــا جلوگیــری کــرد و بــرای محافظــت از بادهــای مزاحــم، موانعــی را در ســایت، 
ایجــاد کــرد و از قــرار دادن بازشــوها در مقابــل ایــن بادهــا، حتــی المقــدور خــودداری کــرد. ایجــاد فضــای هشــتی 
ماننــد در ورودی ســاختمان بــرای جلوگیــری از ورود بــاد مزاحــم بــه داخــل بنــا، هدایــت نســیم خنــک )از جانــب 
شــمال غربــی مــی وزد( بــه داخــل ســاختمان و اســتفاد، بهینــه از آن در فصــل تابســتان، ایجــاد فــرم هــای منحنــی دار 
و شکســته در دیوارهــای مقابــل بــاد مزاحــم، ایجــاد ایــوان و ســایه بــان بــراي جلوگیــري ازتابــش خورشــید بــه بنا در 
فصــل تابســتان و مانعــی بــرای برخــورد کج بــاران هــا بــا دیــواره هــای بنــا و همچنیــن شــکل گیــري فــرم ســاختمان 
بــه گونــه ای کــه بتوانــد در تابســتان ایجــاد ســایه نمایــد، از جمله پیشــنهاداتی اســت که در راســتای طراحــی معماری 

پایــدار در شــهر ایــالم، مطــرح گردیــده اســت.
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1. مقدمه
»ســرپناه مناســب و مســکن از ضــروري تریــن نیازهــاي انســان به شــمار می رود تــا بتوانــد از وي در برابر شــرایط 
ســخت آب و هوایــي حفاظــت نمایــد. از آغــاز یکجانشــیني، بشــر، همــواره تــالش نمودهاســت تــا بیشــترین 
ســازگاري را در خلــق بنــا بــا محیــط فراهــم ســازد و بتوانــد از عوامــل و عناصــر آب و هوایــی در جهــت تأمیــن 
آســایش اســتفاده کنــد« )مدیــری و همــکاران، 1391: 142(. بــه دیگــر معنــا »از دیربــاز، وجــود مــکان مناســب، 
از نظــر راحتــی و آســایش و زیبایــی مــورد توجــه انســان بــوده اســت« )عبدالحســینی، 1390: 17(؛ از طرفــی 
دیگــر »خلــق شــرایط محیطــي راحــت و مطلــوب در زندگــي و تأمیــن امنیــت ســاکنان بنــا از گزنــد شــرایط 
نامســاعد محیطــي و جــّوي از اصــول الینفک معماري و ســاختمان به شــمار مــي رود« )مــرادی، 1384: 29(. »در 
کشــورمان نیــز بــا توجــه بــه کاهــش ذخایــر نفــت، آلودگــی شــهرها و صدمــات جبــران ناپذیــر ســوخت هــای 
فســیلی بــه طبیعــت، توجــه بــه محیــط زیســت و طراحی هــای صــورت گرفتــه در ایــن راســتا از نیمــه دوم 1350 

هجــری شمســی مجــداً مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت« )لشــکری و همــکاران، 1390: 46(. 
      »شــهر ایــالم از شــهرهایی در کشــور محســوب مــی شــود کــه رونــد توســعة شــهری در آن عمــر کوتاهــی 
دارد. طبیعــت بکــر؛ شــامل مراتــع، جنــگل هــای بلــوط و ســایر منابــع زیســت محیطــی دســت نخــورده پیرامون 
ایــن شــهر، بهتریــن موقعیــت را بــرای برنامــه ریــزی شــهری و طراحــی معمــاری، مهیــا ســاخته اســت« )تقوایــی 
و همــکاران، 1388: 156(. »از طرفــی بــا گذشــت قریــب بــه هشــت دهــه از آغــاز شــهر شــدن ایــالم، مــی تــوان 
گفــت کــه در هفــت دهــة آن، شــهر، دارای رشــد و توســعة آرام و در دهــة اخیــر دارای رشــد جهشــی فزاینــده 

ای بــوده اســت« )ملکــی و شــوهانی، 1392: 113(. 
      فشــار تــورم خدمــات و جمعیــت بــه توســعة فیزیکــی شــهر ایــالم و الحاقــات روســتایی؛ ماننــد: بانقــالن، 
فاطمیــه، هفت چشــمه، چالســرا و ... موجــب گســترش بــی رویــة محــدودة شــهری شــده اســت و در ایــن میــان 
زمیــن هــای زراعــی و مراتــع میــان روســتاها و محدوده شــهری پیشــین نیــز در بین ســاخت و ســازها، نابود شــده 
اســت. توســعة فیزیکــی شــهر و فضــای کالبــدی آن در جهــات عمــودی و افقــی و از حیــث کمــی و کیفــی، 
افزایــش یافتــه و در صورتــی کــه ایــن رونــد بــه منابــع حیاتــی شــهری، آســیب برســاند، سیســتم هــای شــهری را 

بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه خواهــد ســاخت. 
      »رشــد و توســعة کالبــدی بــی قــواره و نامتعــادل شــهر، زشــتی ســیما و منظــر شــهری، تقــدم شهرنشــینی بــر 
شــهرگرایی و افزایــش جمعیــت بــدون توجــه بــه زیرســاخت هــای شــهری، محیــط زیســت شــهر را بــه خطــر 
انداختــه و اســتفادة بی رویــه از منابــع و امکانــات را موجــب گردیــده اســت کــه زندگــی نســل حاضــر و نســل 
هــای آینــده را نیــز دســت خــوش کمبود و نارســایی مــی نمایــد« )ملکــی،1390: 118(؛ از ســوی دیگــر با توجه 
بــه کاســتی هــا و معضالتــی کــه در زمینــة حفظ و اســتفادة بهینــه از انــرژي وجــود دارد؛ همچنین توجــه به بهینه 
ســازي فضاهــاي معمــاري و تغییــر نیازهــاي عملکــردي مــا از معمــاري، بایــد بــه ســوي تعریــف نوینــی از خلق 
بناهــا بــا عنــوان »معمــاري پایــدار« رفــت، و بــراي کاربــردي تــر کــردن آن، اصــول کلــی ایــن نــوع معماریــرا  
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شــناخت. از آنجایــی کــه هیــچ بنایــی را نمــی تــوان بــه صــورت مطلــق و صــد در صــد پایــدار دانســت، بایــد 
فضاهایــی خلــق شــوند کــه بــه صــورت نســبی بــه ایــن اصــول، نزدیــک باشــند و محیطــی پــاك و ســالم بــر 
اســاس بهــره بــرداري مؤثــر از منابــع طبیعــی و اصــول اکولوژیکــی خلــق شــود. احترام بــه محیط زیســت و بهره 
گیــری از عناصــر مفیــد اقلیمــی در معمــاری گذشــتة ســرزمین ایــران و این خطــه از کشــور به چشــم می خورد؛ 
امــا بــه دلیــل مدرنیتــه شــدن جوامــع و ســاخت بناهــا به ســبک هــای بــه اصطــالح اروپایی، معمــاری شــهر ایالم 
در تضــاد بــا توســعة پایــدار می باشــد و ضــرورت دارد بــه جهــت کاهــش هزینــه هــای اقتصــادی ســاخت بنــا، 
فرهنــگ جوامــع؛ همچنیــن احتــرام بــه محیــط زیســت بــا اســتفاده از عوامــل مفیــد اقلیمی، شــرایط آســایش در 

بناهــا را فراهــم نمــود و بــا اهــداف معمــاری پایــدار و توســعة پایــدار همــراه شــد.
2. پیشینه موضوع

»بعــد از برگــزاری نخســتین اجــالس جهانــی توســعة پایــدار در ســال 1978 ژنو ســوئیس در خصــوص موقعیت 
خطرنــاك کــرة زمیــن و اجــالس جهانــی زمیــن در ســال 1992 ریودوژانیــرو، که منجــر به دســتور کار معروف 
»21« در خصــوص حفــظ محیــط زیســت کــرة زمیــن و اصــول کلــی توســعة پایــدار شــد؛ اکثــر کشــورها در 
صــدد تغییــر در شــیوه هــای مختلــف تولیــدات صنعتــی، ســاختمان ســازی، زندگــی، مصــرف ســوخت هــای 
فســیلی و غیــره برآمدنــد تــا بــه طبیعــت و کــرة زمیــن یــاری رســانند« )رضایــی و وثیــق، 1393: 27(. در همیــن 
ــرژی و  ــالف و مصــرف ان ــدار در جهــت کاهــش ات ــداری و اهــداف توســعة پای ــم پای ــرد مفاهی راســتا کارب
آلودگــی محیــط زیســت در معمــاری، بحثــی بــه نــام »معمــاری پایــدار« را بــه وجــود آورده کــه در ادامــه بــه آن 

ــود. ــاره می ش اش
        در زمینــة مــورد بحــث، پژوهــش هــای فراوانــی انجــام گرفتــه اســت کــه از ایــن میــان، مقالــة تقوایــی و 
همــکاران )1388( در خصــوص »طراحــی اکولوژیکــی در ســکونت گاه هــای دامنة رشــته کــوه زاگرس)نمونه 
مــوردی شــهر ایــالم(«، نشــان مــی دهــد کــه رابطــه بین منظــر و ســکونت گاه هــای عمدة پهنــه های شــهر ایالم، 
علــی رغــم ارتبــاط اکولوژیکــی، تحــت فرسایشــی تدریجــی، قــرار گرفتــه اســت؛ به گونــه ای کــه با ادامــة این 
رونــد ممکــن اســت منابــع اکولوژیکــی این پهنــة جغرافیایی نتواند نقش گذشــتة خــود را در منظر و زیســت بوم 
ایــن نقــاط، بــه خوبــی ایفــا کنــد. موســی کاظمــی و علی اکبــری )1389( در مقالــه ای با عنــوان »تحلیــل پایداری 
زیســت اجتماعــی شــهر ایــالم«، بــه بررســی وضعیــت فضــای ســبز در مناطــق و محلــه هــای مختلف شــهر ایالم 
پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه در ایــن شــهر، عــالوه بــر پاییــن بــودن ســرانة فضــای ســبز نســبت بــه 
ســرانه کشــوری؛ توزیــع آن در ســطح مناطــق و نواحــی شــهر متعــادل نبــوده اســت. مقالة ســعید ملکــی )1390( 
در مــورد »ســنجش توســعة پایــدار در نواحــی شــهری بــا اســتفاده از تکنیــک هــای برنامه ریــزی )نمونــة موردی 
شــهر ایــالم(، نشــان مــی دهــد کــه در شــهر ایــالم تنهــا یــک ناحیــة پایــدار وجــود دارد؛ در حالــی کــه نواحــی 
ناپایــدار، عــدم انطبــاق رشــد جمعیــت بــا نیازهــای خدماتــی، کمبود فضاهــای تفریحی، اشــتغال پایین، ســاخت 
و ســازهای بــدون مجــوز و گســترش بــی رویــه بــا ســکونت اقشــار کــم درآمــد، همــراه شــده اســت. مقالــة 
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انصــاری الری و همــکاران )1390( در مــورد »قابلیــت هــا و محدودیت های ژئومورفولوژیکی توســعة فیزیکی 
شــهر ایــالم، نشــان می دهــد کــه شــهر ایــالم در ادامه توســعة فیزیکی بــا محدودیــت هــای شــیب و توپوگرافی، 
فرایندهــای دامنــه ای و جریانــی، فرونشســت زمیــن و فرســایش و در نتیجــة افزایــش هزینه های ســاخت و ســاز 
و مخاطــرات طبیعــی، مواجــه اســت. مقالــة طاووســی و ســبزی )1392( بــا عنوان »تعیین گســترة منطقة آســایش 
زیســت اقلیمــی اســتان ایــالم بــا اســتفاده از شــاخص اوانــز«، ضمــن بررســی وضعیــت آب و هــوای شهرســتان 
هــای اســتان ایــالم بیــان داشــته کــه شــهر ایــالم در مــاه هــای فروردیــن، اردیبهشــت، مهــر و آبــان در شــرایط 
ــة رضایــی و وثیــق  آسایشــی کامــل بــدون اســتفاده از گــرم کننــده هــا یــا خنک کننــده هــا، قــرار دارد. مقال
)1392( بــا موضــوع »معمــاری همســاز بــا اقلیــم )مطالعــة موردی: شــهر ایــالم(، نیز ضمــن بررســی وضعیت آب 
و هوایــی شــهر ایــالم بــر اســاس داده-هــای هواشناســی، نشــان مــی دهد که بــا اســتفاده از جهت گیری مناســب 
نســبت بــه تابــش آفتــاب )بــرای ایجــاد گرمایــش در فصــل زمســتان( و بادهای مفید منطقــه )جهت آســایش در 

فصــل تابســتان(، مــی تــوان بــه رایــگان از انــرژی هــای طبیعــت اســتفاده نمود.
3. طراحی

»طراحــی، کوششــی اســت بــرای ابــداع راه حــل هــا، قبــل از اجــرای آنهــا« )برادبنــت، 1973: 373( در بیشــتر 
مــوارد، طراحــی فراینــدی تحلیلــی بــه حســاب مــی آیــد؛ در حالــی کــه بــه تجزیــه، ارزیابــی و گزینــش نیــز نیاز 
دارد. مرحلــة طراحــی در رویــة عمــل طراحــی معمــاری، معمــاری منظــر یــا طراحــی شــهری، مرحلــه ای اســت 
کــه در آن راه حــل هــای بالقــوة طراحــی کــه در مرحلــة شــناخت در نظــر گرفتــه شــده اند، ابــداع می شــوند )یا 
از میــان مجموعــه ای از راه حــل هــا گزینــش مــی شــوند(. عمــل طراحــی مــی توانــد مســائل جدیــدی را طــرح 
کنــد و منجــر بــه تعریــف دوبــاره برنامــة اصلــی شــود؛ ولــی توجــه اصلــی آن بــه تعریــف ســاختمان هــا، منظــر 
و طراحــی شــهری یــا بــه طــور کلــی بــه محیــط ساخته شــده، اســت« )لنــگ، 1388: 64(. »شــناخت محدودیــت 
هــا و مخاطــرات تهدیــد کننــده اقلیمــی و محیــط زیســتی و آگاهــی از جاذبــه ها و پتانســیل های نهفتــه ویژگی 
هــای اقلیمــی بــرای هرگونــه طراحــی و برنامــه ریــزی در ســطوح مختلــف ملــی، اســتانی و شــهری، از اهمیــت 

باالیــی برخــوردار اســت« )طاووســی و ســبزی، 1392: 22(.
3-1. معماری

»معمــاري، حاصــل تفکــر و متکــی بــر اندیشــه و آمیــزه ای از عواطــف، احساســات و دانــش فنــی می باشــد که 
در ژرف تریــن معنــای خــود؛ تقســیم و ایجــاد نظــم و هماهنگــی در فضــا و در زمــان و تحمیــل ارادة انســانی بــه 
آنهاســت« )فکوهــی، 1383: 465(؛ همچنیــن می تــوان گفــت: »علمــی اســت کــه بــا شــناخت محیط، احتــرام به 
طبیعــت و توجــه بــه ارزش هــا، نیازهــای مــادی و زیباشناســانة انســان هــای عصــر خویــش را برطرف می ســازد 

و ارمغــان آور آرامــش و شــکوه اســت« )حســینی و همــکاران، 1387: 214(.
       »معمــاری، صورتــی از رؤیاهــا، باورهــای فــردی و ارزش هــای اجتماعــی بــا شــکل مقیــد به فناوری ســاخت 
و متکــی بــه زمــان و مــکان را بــا زبــان و بیــان خــاص معمــار، بــرای زندگــی انســان، نظــام فضایــی مــی بخشــد« 

طراحی معماری در راستای توسعة پایدار در شهر...
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)تقوایــی، 1389: 84(. »معمــاری هــر ســرزمین، از ویژگــي هــاي خاصــي، برخــوردار اســت کــه معــرف هویــت 
معمــاري آن ســرزمین مــی باشــد« )پارســا، 1390: 70(. »آدمیــان، پدیــد آورنــدگان بناهــا، تأسیســات و فضاهــاي 
زیســتي انــد؛ از ایــن رو، هــر اثــر معمــاري، اثــر فرهنگــي نیــز محســوب مــي شــود. بــه بیانــي ســاده، معمــاري، 
تبلــور فرهنــگ و اندیشــة انســان و تجلــي عینــي ارزش هــا و باورهــاي هــر قــوم و ملت اســت. روح هــر ملت در 
ارزش هــاي دینــي آن، نمایــان اســت و ارزش هــاي دینــي عمیــق تریــن، گرانقدرتریــن و لطیــف تریــن بخــش 

فرهنــگ بــه شــمار مــي آینــد«» )کریمیــان، 1389: 120(.
4. توسعة پایدار

»توســعة پایــدار، فراینــدی اســت کــه موجــب رفتــار محتاطانــه و مدبرانــه مــی شــود و حفــظ ســطح فعلــی 
منابــع، تأمیــن مســتمر نیازهــا و رضایــت منــدی افــراد همــراه بــا افزایــش کیفیــت زندگــی انســان در کنــار 
کلیــة ابعــاد و جوانــب فنــی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطــی را بــه صــورت یــک پارچــه 
مــورد توجــه قــرار مــی دهــد« )آســایش، 1381: 18(. »هــدف اصلــی آن تأمیــن نیازهــای اساســی، بهبــود و 
ارتقــای ســطح زندگــی بــرای همــه، حفــظ و ادارة بهتــر اکوسیســتم ها و آینــده ای امــن تــر و ســعادتمند 
ذکــر شــده« )بحرینــی و مکنــون، 1380: 44( کــه بــا ویژگــی هــای چــون »متــوازن بــودن بــا ارزش هــای 
منطبــق بــا جامعــه، ســرعت تحــوالت در آن، کشــش مــردم و حســاس بــودن به تحــوالت طبیعــی« )باقریان، 

1377: 76( مطــرح شــده اســت. 
        »در پــی اثبــات مشــکالت ناشــی از بهــره گیــری بــی رویــه از طبیعــت و تخریــب هــای وارد شــده بــه 
محیــط زیســت، نظریــة توســعة پایــدار بــه عنــوان موضــوع روز دهــة آخــر قــرن بیســتم، از ســوی ســازمان 
ملــل، مطــرح و بــه عنــوان دســتور کار قــرن بیســت و یکــم در ســطوح بیــن المللــی، منطقــه ای و محلــی، 
تعییــن شــد« )روســلند، 1997: 199(؛ بــه بیــان دیگــر، »اصــل پایــداری در طــرح هــا و برنامــه هــای توســعه، 
بــه عنــوان یــک هــدف کلــی کــه بی نهایــت مســتمر اســت در راســتای حمایــت از منابــع طبیعــی، لحــاظ 

گردیــد« )بــوالورز، 1994: 6(.
       »بــا گســترش مفهــوم توســعة پایــدار در ســطوح بیــن المللــی، دانشــمندان مــدل هــای کمــی و کیفــی 
متعــددی بــرای انــدازه گیــری توســعة پایــدار جوامــع، ارائــه نمــوده انــد. بــر ایــن اســاس، توســعة پایــدار 
رونــدی اســت بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و فنــاوری بــه ســوی عدالــت اجتماعی 
ــای  ــزی، 1380: 22( و »مزای ــع طبیعــی نیســت« )عزی کــه در جهــت آلودگــی اکوسیســتم و تخریــب مناب
اقتصــادی و اجتماعــی زمــان حاضــر را بــدون بــه خطــر انداختــن مزایــای بالقــوة آینــده، بهینــه مــی ســازد« 

)گودمــن و ردکلیــف، 1991: 36(.
       »در گــزارِش مراقبــت از زمیــن، توســعة پایــدار، بــه بهبــود بخشــیدن بــه کیفیــت زندگــی بشــری، در عیــن 
اینکــه وی در محــدودة توانایــی اکوسیســتم هــای حامــی زندگــی مــی کنــد، تعریــف شــد« )آی. یــو. دبلیــو، 
1980: 10( و در مــورد توســعه در ابعــاد گوناگونــی از نظــر اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، شــهری و غیره تفســیر 

مسعود رضایی
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شــده اســت. اهمیــت وجــود چشــم انــداز بلندمــدت در مــورد نتایــج فعالیــت هــای امــروز و همــکاری جهانــی 
در بیــن کشــورها، توســعة پایــدار را بــه صــورت هــدف کلیــدی بــرای صــورت بنــدی سیاســت هــای داخلــی، 
منطقــه ای و بیــن المللــی در قــرن 21 در آورده اســت و عواملــی چــون: نتایــج بــد کارکــردی اجــرای سیاســت 
هــای تعدیــل ســاختاری کــه خــود بــرای مقابلــه بــا بحــران اقتصــاد جهانــی در دهــة 1980 میــالدی تدوین شــده 
بــود، افزایــش بــی امــان و وقفــه ناپذیــر فقــر و گرســنگی و نابرابــری در جهــان،  تخریــب نگران کننــدة محیــط 

زیســت و منابــع طبیعــی در نتیجــة کاربــرد تکنولــوژی، ســبب رواج آن گشــته  اســت. 
4-1. دست یابی به توسعة پایدار

»جهــت دســت یابــی بــه توســعة پایــدار، تهیــه و تدویــن راهبــرد کالن برای توســعة پایــدار بــا اســتفاده از عواملی 
نظیــر راهبــرد ملــی حفاظــت زیســت محیطــی، احیــاء و بهبــود محیــط زیســت، راهبــرد ملــی توســعة پایــدار 
اجتماعــی و فرهنگــی نیــاز اســت« )ســالمی، 1376: 134(. »الزمــة برنامــه ریــزی صحیــح و انتخــاب راهبــردی 
مناســب بــه منظــور دســت یابــی بــه توســعة پایــدار، ایــن اســت کــه تجربیــات ســایر کشــورها در زمینــة توســعة 

فرهنگــی، آموزشــی و بهداشــتی و روش هــای مختلــف، بــه کار گرفتــه شــود« )ابراهیــم زاده، 1382: 560(.
ــدار وجــود دارد، امــری  ــه توســعة پای ــی ب ــرای دســت یاب       »اینکــه تنهــا یــک مســیر مشــخص و خــاص ب
ــدار،  ــه توســعة پای ــی ب ــرای دســت یاب ــن ب غیرمتحمــل و نادرســت اســت. یکــی از پیــش شــرط هــای بنیادی
مشــارکت وســیع عمــوم مــردم در تصمیــم گیری هاســت« )یــو. ان. پــی.  دی، 2004: 365(؛ از طــرف دیگــر، 
»ایــن دســت یابــی، مســتلزم در نظــر گرفتــن برنامــه ریــزی توســعه بــه عنــوان راهبــرد منطقی در راســتای توســعة 
پایــدار مــی باشــد« )مســیووی و راوتــز، 2002: 35( بایــد توجــه داشــت کــه بــه طــور کلــی عواملــی نظیــر: رشــد 
ســریع جمعیــت، تخریــب منابــع طبیعــی، کمبــود آب، زمیــن و انــرژی، فقــر، بیــکاری، درآمــد ســرانة پاییــن، 

توزیــع نابرابــر درآمــد و غیــره از موانــع عمــده در رونــد توســعة پایــدار بــه شــمار مــی آیــد.
4-2. توسعة پایدار و معماری

»شــناخت محیــط و معمــاری تنهــا بــا درك فعالیــت هــای انســان در دنیــای پیرامونــش امــکان پذیــر اســت و 
هــدف معمــاری را مــی تــوان ایجــاد انگارهــای انســانی در درون شــکل کالبــدی دانســت. طراحــی انســانی 
مهمتریــن اصــل طراحــی پایــدار اســت کــه بــه قابلیت زیســت تمــام اجــزای تشــکیل دهندة نظام زیســت جهانی 
مــی پــردازد. ایــن اصــل بــه طــور عمیــق، ریشــه در نیــاز به حفــظ عناصر زنجیــره ای نظــام هــای زیســتی دارد که 
تــداوم حیــات و بقــای انســان، منــوط بــه وجــود آنهــا اســت. ضــروری تریــن نقــش معمــاری، خلق محیــط های 
ساخته شــده ای اســت کــه امنیــت، ســالمت، آســایش فیزیکــی، صحــت روانــی و  بهــره وری ســاکنان خــود را 

تــداوم بخشــد« )ارمغــان و گرجــی مهلبانــی، 1388: 27(. 
     »توســعة پایــدار قصــد دارد کــه تغییــر مهمــی را در فهــم رابطــة انســان و طبیعــت، ایجــاد کنــد؛ ولــی راه حــل 
هــای ارائه شــده در توســعة پایــدار در زمینــة محیــط ســاخته شــده و معمــاری، همچنــان راه حــل هــای ماشــینی 
اســت و در اصــالح بــه دیــدگاه و ایدئولــوژی انســان نســبت بــه طبیعــت، منجــر نشدهاســت  و رابطــة انســان و 

طراحی معماری در راستای توسعة پایدار در شهر...
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طبیعــت بــه صــورت کامــل و صحیحــی تعریــف نمــی شــود« )گرجــی مهلبانــی و یــاران، 1389: 54(؛ بــه ایــن 
ســبب، معمــاران نیــز همســو با ســایر دانشــمندان، در پــی یافتن راهکارهــای جدید بــرای تأمیــن زندگی مطلوب 
انســان بــوده انــد. بدیهــی اســت کــه زندگــی، کار، تفریــح و اســتراحت، همــه و همــه فعالیــت هایــی می باشــند 
کــه در فضاهــای طراحــی شــده توســط معمــاران؛ صــورت پذیرفته انــد و از آنجــا کــه نقاط ضعــف و قوت یک 
ســاختمان، بــر زیســت بــوم جهــان، تأثیــر مســتقیم خواهــد داشــت؛ وظیفــه ای بس حســاس در این خصــوص بر 

عهــده معمــاران می باشــد.
5. معماری پایدار

»امــروزه ســاختمان هــا بــه عنــوان بخشــي از محیــط زیســت تولیدکننــده، قســمت اعظمــي از آلودگــي هــاي 
زیســت محیطــي مــی باشــند. بــا یــک تفکــر، طراحــي و برنامــه ریزي دقیــق، مي تــوان ســاختمان هایي ســاخت 
کــه کمتریــن تأثیــر منفــي را بــر محیط زیســت داشــته باشــند. معمــاري پایــدار، یکــي از ایده هــاي برنامــه ریزي 
و طراحــي بــراي ســاخت چنیــن ســاختمان هایي اســت« )زندیــه و پــروردی نــژاد، 1389: 6(. »ماننــد تمامــی علوم 
اجرایــی دیگــر، معمــاری نیــز بــا الهــام از مفهــوم »پایــداری«، »معمــاری پایــدار« را پدیــد آورد کــه بــه نام هــای 
»معمــاری اکولوژیکــی«، »معمــاری ســبز« و یــا »معمــاری زیســت محیطــی« نیــز خوانــده مــی شــود« )گرجــی 

مهلبانــی و یــاران، 1389: 45(.
»هــدف از طراحــي پایــدار در یــک ســاختمان ایــن اســت کــه بــه واســطة بهــره وري صحیــح از انــرژي و منابــع 
طبیعــي، تأثیــر ســوء ســاختمان بــر محیــط زیســت کاهــش یابــد. یــک طــرح پایــدار همزمــان در پــي رســیدن به 
ارزش هــاي زیباشــناختي، زیســت  محیطــي، اجتماعــي، اقتصــادي، اخالقــي و معنوي اســت« )ســفالیی، 1383: 
134(. معمــاری پایــدار را مــی تــوان بــه معنــی ارائــة راه حــل هایــی در زمینــه هــای کالبــدی، محیطــی، اقلیمــی، 
اجتماعــی و فرهنگــی  دانســت کــه بتوانــد از بــروز مســائلی همچون نابــودی منابــع طبیعی، تخریب اکوسیســتم 
هــا، آلودگــی محیــط زیســت، افزایــش بــی رویــة جمعیــت، رواج بــی عدالتــی و پاییــن آمــدن کیفیــت زندگی 
و کاهــش تعامــل بیــن انســان هــا جلوگیــری کنــد. آنچــه در معمــاری پایــدار، بیشــتر بــدان توجــه مــی شــود، 
مصــرف حداقــل انــرژی و تــا حــد امــکان، اســتفاده از انــرژی هــای طبیعی می باشــد کــه در محــل وجــود دارد.

      »معمــاری پایــدار و اکولوژیــک، بــه معمــاری، همچــون یــک ارگان زنــده، توجــه مــی کنــد تــا محیــط 
مناســبی بــرای زندگــی انســان بــه عنــوان ارگانیســم زنــده دیگــری فراهــم شــود و بــه ایــن لحــاظ بــه هویــت 
محیطــِی فضــای ساخته شــده بهــا می دهــد و اگرچــه در ظاهــر از پیشــرفته تریــن تکنیــک هــای طراحــی  و اجرا 
برخــوردار اســت بــا اصــول معمــاری ســنتی نیــز ارتبــاط تنگاتنگــی مــی یابــد« )ســلیمانی، 1387: 34(، بــه ایــن 
لحــاظ بــرای ایجــاد یــک معمــاری زنــده و ارگانیــک و شــروع پاســخ گویــی بــه نیازهــا و حــال و هــوای جامعة 
امــروز، مــی تــوان از یــک بازنگــری و شــناخت عمیــق معمــاری ســنتی آغــاز و پــس از درك آن، بــه زبــان و 
بیــان معاصــر، ترجمــان کــرد بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده می-تــوان اصــول ارائــه شــده در جــدول شــمارة 

)1( را بــرای معمــاری پایــدار برشــمرد:

مسعود رضایی
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جدول شمارة )1(: اصول معماری پایدار )امین زاده، 1382: 22؛ با تأکید نگارنده(

اگرچــه برداشــت افــراد از معمــاری پایــدار، متفــاوت اســت؛ امــا همــه در ایــن مــورد اتفــاق نظــر دارنــد کــه 
ایــن معمــاری، توجــه زیــادی بــه ســاخت محیــط مصنــوع بــا در نظــر گرفتــن حفــظ منابــع طبیعــی و اســتمرار 
آن بــرای آینــدگان دارد. »مفهــوم »معمــاری پایــدار«، چــه بــه عنــوان عمــل خلــق فضــای انســانی و تنظیــم رابطة 
انســان و محیــط فیزیکــی و چــه بــه عنــوان محصــول این فراینــد، همــواره با محیــط پایــدار درآمیختــه و در یک 
چهارچوبــی کلــی مــی تــوان آن را بــه معنــای »خلــق محیــط پایــدار انســان ســاخت« تعبیــر کــرد« )فرهــودی، 
1386: 39(. نیــل بــه پایــداری محیــط کالبــدی انســان ســاخت بــه عنــوان بخشــی از محیــط زیســت انســانی و 
دربرگیرنــده و ســامان دهنــدة فعالیــت هــای اقتصــادی و اجتماعــی، در گــرو برقــراری حالــت تعــادل پویــا میــان 
فضــای کالبــدی انســانی، محیــط فراگیــر و کاربــران فضاســت. پویایــی ایــن تعــادل در نحــوة پاســخ گویــی و 
کنــش منــدی محیــط کالبــدی به خواســت هــا و نیازهــای کاربــران و نیز شــرایط متغیر محیــط فراگیر اســت؛ از 
طرفــی، طراحــی پایــدار را بایــد مشــارکتی ســودمند بــا طبیعت و زمیــن دانســت و معمــاری پایدار، بایــد فعالیتی 
در جهــت ترمیــم، بازســازی و تجدیــد سیســتم هــای طبیعــی و زمین و اســتفادة محتاطانــه از منابــع چرخة حیات 
در طبیعــت و زمیــن داشــته باشــد. حقیقــت آن اســت کــه مــا بــرای بقــا، نیازمنــد جهانی هســتیم کــه مــا را احاطه 
کــرده اســت. مــا نظــم خلــق مــی کنیــم و منابــع آســایش انســان را بــه وســیلة معمــاری، ایجــاد می-نماییــم. 
معمــاري پایــدار بــه خلــق یــک محیــط ســالم بــر پایــة بهــره وري از منابــع ، حفاظــت ازمنابــع تجدیدناپذیــر، 
کاهــش مصــرف انرژي هــاي تجدیدناپذیــر و ارتقــای کیفــی زیســت، کمــک خواهــد کــرد. در جدول شــمارة 
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)2( اصولــی کــه یــک بنــا را در دســته بنــدی معمــاری پایــدار، قــرار مــی دهــد مطــرح شــده اســت.

جدول شمارة )2(: شرایط قرارگیری یک بنا در گروه معماری پایدار )زندیه و پروردی نژاد، 1389: 6؛ با تأکید نگارنده(

6. روش تحقیق
طراحــی معمــاری بــه عنــوان عنصــر اصلی شــکل دهنده به فضاهای ســکونتی و شــهری، بــه همــراه عوامل مفید 
اقلیمــی، نقــش بســزایی در ایجــاد آســایش حرارتــی در داخــل بناهــا دارنــد. در ایــن میــان، توســعة پایــدار نیــز با 
نگــرش احتــرام بــرای اجتمــاع، حفــظ محیــط زیســت، و صرفه جویــی اقتصــادی، در پــی خلق چنیــن فضاهایی 
می باشــد. بدیــن جهــت پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه ای، مبانی نظــری و تعاریــف مفاهیم 
را مطــرح نمــوده و ضمــن بررســی داده هــای هواشناســی شــهر ایــالم در طــی یــک دوره آمــاری 20 ســاله، بــه 
همــراه برداشــت های میدانــی بــه تحلیــل و توصیــف طراحی معماری در راســتای توســعة پایــدار در شــهر ایالم، 

ــت. پرداخته اس
7. شهر ایالم

»شــهر ایــالم، جزئــی از تمــدن بــزرگ ایــالم باســتان اســت کــه در گــذر زمــان، دارای اســامی مختلفــی؛ چــون: 
آالم، آالمتــو، اریوجــان، پهلــو، ماســبذان، جبــال و پشــتکوه بــوده و در عصــر صفویــه از ســال 1006 هجــری 
قمــری، تحــت عنــوان پشــتکوه در قلمــرو حکومــت والیــان قــرار داشــته اســت و در زمــان فتحعلی شــاه، مقــّر 

حکومــت والــی از خرم-آبــاد بــه ایــالم )پشــتکوه( منتقــل شــد« )افشار سیســتانی، 1372: 632(.
      »شهرســتان ایــالم بــا مرکزیــت شــهر ایــالم، در ســال 1308 شمســی در خــاور و شــمال خــاوری »ده بــاال« و 
در منطقــه ای کــه حســین آباد )منســوب بــه حســین قلی خان والــی( نامیــده می شــد، بنــا گردیــد و بــا توجــه بــه 
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ســابقة تاریخــی منطقــه و تصویــب فرهنگســتان ایــران، »ایــالم« نامیــده شــد« )یعقوبــی و یعقوبــی، 1389: 134(. 
ایــن شــهر »در داخــل یــک دشــت میان کوهــی واقــع شــده و از اطــراف بــه وســیله ارتفاعــات محصــور گردیــده 
اســت« )انصــاری الری و همــکاران: 1390: 14(. »در دامنــة ایــن ارتفاعــات، جنگل هایــی وجــود دارنــد کــه از 
یــک طــرف، موجــب زیبایــی منطقــة شــهری و از طــرف دیگــر باعــث ایجــاد آب و هــوای معتدل کوهســتانی 

در شــهر ایــالم شــده اســت« )مهندســین مشــاور طــرح و آمایــش، 1373: 11(. 

تصویر شمارة )1(: نقشه استان و شهر ایالم

 7-1. اقلیم ایالم
»شــهر ایــالم بــا قــرار گرفتــن در منطقــة زاگــرس میانــی، یکــی از عمده تریــن ســکونت گاه های ایــن سلســله 
جبــال، محســوب می شــود« )تقوایــی و همــکاران، 1388: 155(. »از نظــر موقعیت جغرافیایــی در 46 درجــه و 26 
دقیقــه طــول شــرقی و 32 درجــه و 38 دقیقــه عــرض شــمالی، واقــع شــده اســت و بــا ارتفاعــی برابــر 1363 متر از 
ســطح دریــا قــرار دارد« )ملکــی و حســین زاده دلیر، 1386: 74(. دارای ویژگی هایــی »ماننــد وجــود ارتفاعــات در 
شــرق، غــرب و شــمال، اختــالف درجــه حــرارت و بارندگــی در بخش هــای شــمالی، آب و هــوای نســبتاً ســرد 

و زمســتان طوالنی می-باشــد« )شــهاب، 2004: 71(. 
ــاه ســال  ــن م ــن شــهر در گرم تری ــای ای ــالم »دم ــت شــده در ایســتگاه ای ــار ثب ــات و آم ــر اســاس اطالع       ب
)مــرداد( 29/3 ســانتی گراد و در ســرد ترین مــاه ســال )بهمــن( 0/83 درجــه ســانتی گراد می باشــد و بــاد غالــب 
از جهــت غــرب بــه شــرق مــی وزد، ایــن مســیر وزش از اواخــر فرودیــن، شــروع و تــا اواخــر آبــان، ادامــه دارد. 
بــر طبــق دورة آمــاری 20 ســاله )1372 - 1392( روزهــای یخبنــدان از اوایــل آبــان شــروع می شــود و تــا اواخــر 
فروردیــن، ادامــه دارد. بیشــترین روزهــای یخبنــدان بــه مــدت 74 روز، در ســال 1375 و کمتریــن آن بــه مــدت 
6 روز در ســال1377 اتفــاق افتــاده اســت« )ســایت ســازمان هواشناســی اســتان ایــالم، 1392(. »شــرایط زیســت 
اقلیمــی روزانــه ایــن شــهر از یک ســو در چهــار مــاه آذر، دی، بهمــن و اســفند، ســرد اســت؛ از ســوی دیگــر، 
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روزهــای فصــل تابســتان در ماه هــای تیــر، مــرداد و شــهریور گــرم اســت و نیازمنــد ســرمایش محیــط می باشــد« 
)طاووســی و ســبزی، 1392: 26(.

8. عناصر اقلیمی مؤثر در طراحی معماری شهر ایالم
»آب و هــوا، بخــش مهمــی از مفهــوم محیــط را تشــکیل می دهــد« )پــاری، 1993: 354(. »اجــراي 
روش هــاي مناســب در طراحــی ســاختمان کــه بــا اقلیــم محــل، هماهنگــي داشــته باشــد، همــواره مــورد نظر 
معمــاران ســاختمان بــوده اســت. طراحــان ســاختماني بــا کمــک اقلیم شناســان، از حداکثــر امکانــات بالقوة 
ــش،  ــون تاب ــی چ ــلیقه، 1383: 147( و از »عوامل ــار س ــد« )نج ــتفاده مي نماین ــه اس ــر منطق ــي ه آب و  هوای
ــری  ــد، بهره گی ــر می باش ــي مؤث ــاي داخل ــرارت فض ــرل ح ــه در کنت ــاختمان ک ــتقرار س ــت اس ــاد و جه ب

می نماینــد« )لشــکری، 1388: 28(.
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــر می باش ــاری، مؤث ــی معم ــا در طراح ــه بناه ــکل دهی ب ــی در ش ــر گوناگون       عناص
می تــوان توپوگرافــی محــل، جنــس خــاك، عوامــل اقلیمــی، نــوع مصالــح و ... را نــام بــرد. عــالوه بــر مــوارد 
اقلیمــی مؤثــر در طراحــی ســاختمان ها و شهرســازی، آنچــه اهمیــت دارد، تابــش خورشــید، بــارش و وزش بــاد 
می باشــد کــه بــه نحــوی اســتفاده و بهر ه گیــری از آنهــا در راســتای اهــداف توســعة پایــدار می باشــد. در ادامــه، 
ایــن عوامــل بررســی و تأثیــر آنهــا بــر جهت گیــری، فــرم و نحــوه اســتقرار بناهــا در شــهر ایــالم بیــان می شــود.

8-1. تابش آفتاب
ــا  ــه را ایف ــک منطق ــم ی ــن اقلی ــی در تعیی ــش اساس ــه نق ــت ک ــر اقلیمی س ــن عناص ــاب از مهمتری ــش آفت »تاب
می نمایــد« )شــهابی و همــکاران، 1389: 4(. »شــدت تابــش آفتــاب و حــرارت حاصــل از آن در یــک نقطــه از 
ســطح زمیــن، بــه فاصلــه ای کــه پرتــو خورشــید باید طی کنــد، ضخامــت ابــر و وضعیــت آلودگی هوا بســتگی 
دارد؛ بــه همیــن دلیــل شــدت تابــش آفتــاب در یــک محــل بــا ارتفــاع آن محل از ســطح دریا متناســب اســت و 
در مناطــق مرتفــع، چــون پرتــو خورشــید فاصلــه کمتــری از خورشــید را طــی می کنــد، حــرارت بیشــتری تولید 

ــد« )کســمایی، 1382: 24(. می نمای
      در شــهر ایــالم بــا توجــه بــه عــرض جغرافیایــی، »کمتریــن زاویــة تابــش در اول دی مــاه بیــن 27 تــا 28 
درجــه و بیشــترین زوایــة تابــش در اول تیرمــاه بیــن 22تــا 75 درجــه می باشــد. بــر اســاس یــک دوره آماری 
20 ســاله )1372 - 1392( مســتخرج از اطالعــات اقلیمــی ســازمان هواشناســی، بیشــترین ســاعات آفتابــی 
ــای  ــه ماه ه ــوط ب ــا مرب ــن آنه ــهریور و کمتری ــا ش ــرداد ت ــای خ ــه ماه ه ــوط ب ــالم، مرب ــهر ای ــه در ش ماهان
دی تــا اســفند می باشــد. همچنیــن حداکثــر ســاعات آفتابــی در طــول ایــن دورة آمــاری، بــه میــزان 389 
ــاه ســال 1384 و متوســط  ــه مــدت 118 ســاعت در بهمن م ــل آن ب ــاه ســال 1377و حداق ســاعت در تیر م
269.6 ســاعت و میانگیــن ســاعات آفتابــی ســالیانه بــه میــزان 3079.4 ســاعت در ســال بوده اســت« )ســایت 

ســازمان هواشناســی اســتان ایــالم، 1392(.
ــع ســرد،  ــه صورتی کــه در مواق ــه نمــای ســاختمان، ب ــده شــده ب ــرژی تابانی ــزان ان ــاب در می ــش آفت         »تاب
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بیشــترین و در مواقــع گــرم، کمتریــن میــزان را داشــته باشــد، زاویــة تابــش نیــز در ایجــاد ســایه و ســاعات آفتابی 
در تعییــن نحــوة طــرح، اجــرای ابنیــه، نــوع معمــاری، تأسیســات حرارتــی و ... مؤثــر و دارای اهمیــت می باشــند« 
ــایه بان،  ــی س ــوان در طراح ــید ،می ت ــش خورش ــة تاب ــه زاوی ــوط ب ــات مرب ــمایی، 1369: 137(. از اطالع )کس
خصوصــاً در ضلــع جنوبــی ســاختمان بهــره بــرد؛ چــرا کــه عمــق ســایه بان بــر اســاس زاویــه و جهــت تابــش 
خورشــید در فصــل تابســتان و زمســتان، محاســبه می گــردد؛ لــذا در اختیــار داشــتن ایــن زوایا، ســبب شــده پالن 
ســاختمان به گونــه ای طراحــی شــود کــه فعالیت-هــای روزانــه، مطابــق مســیر خورشــید باشــد، ایــن امــر، ســبب 

صرفه جویــی بیشــتری در مصــرف انــرژی، خواهــد شــد. 
      در شــهر ایــالم، طراحــی بناهــا در فصــل تابســتان، بیشــتر در جهــت دفــع تابــش آفتــاب به بنا صــورت پذیرفته 
اســت. بدیــن منظــور، نیــاز اســت کــه در نمــای جنوبــی بنــا بــا اســتفاده از ســایه بان، ایجــاد شکســتگی در نمــا 
بــرای ایجــاد ســایه، ایجــاد ایــوان کوچــک و کاشــت درختــان برگ ریــز، تابــش آفتــاب دفــع شــود؛ از طــرف 
دیگــر، در نمــای غربــی، بــه دلیــل تابــش طوالنــی مــدت آفتــاب در فصــل تابســتان، بیشــترین انتقــال گرمایی به 
ایــن قســمت از بنــا صــورت می-پذیــرد؛ بدیــن منظــور ســعی شــده تــا حتی المقــدور از قرارگیــری بازشــو در 
ایــن ناحیــه از بنــا، خــودداری شــود یــا بــا قــرار دادن فضاهــای خدماتــی از انتقــال گرمــا جلوگیــری شــود؛ اما در 
فصــل زمســتان، عکــِس ایــن عمــل اتفــاق می افتــد. توســط بازشــوهای جنوبــی از تابــش گرمایــی آفتــاب بــرای 
ایجــاد آســایش در داخــل بنــا اســتفاده می نماینــد؛ از طرفــی دیگــر نیــز در معمــاری بومــی ایــن منطقــه، ســعی 
شــده اســت تــا بــا ایجــاد دیوارهــای ضخیــم از اتــالف حرارتــِی داخــل بنــا بــه خــارج از آن در فصــل زمســتان، 

ــود. جلوگیری ش
8-2. بارش

»حداکثــر بارندگــی در یــک شــبانه روز )24 ســاعت( راهنمــای مفیــدی بــرای پیش بینــی وقــوع ســیل، 
ــاودان( اســت»  ــا و لوله هــای ن ــا، آبروه ــا، پیاده رو ه ــع آب هــای ســطحی )پشــت بام ه طراحــی معمــاری و دف
)کوانیگزبرگــر و همــکاران، 1368: 25(. »شــهر ایــالم، دارای میانگیــن بــارش ســالیانه 606/3 میلی متــر می باشــد« 
)موســی کاظمی  و علی اکبــری، 1389: 139(. بــر ایــن اســاس و بــر طبــق دوره آمــاری 20 ســاله )1372 - 1392( 
اطالعــات اقلیمــی ســازمان هواشناســی اســتان، »معمــوالً در تمامــی ماه هــای ســال در شــهر ایــالم، بارندگــی 
وجــود دارد. بــه گونــه ای کــه در مهــر تــا فروردیــن، بارش هــا فــراوان و ماه هــای اریبهشــت تــا مهــر، بــه نســبت 
بــارش کمتــری وجــود دارد؛ از ایــن میــان، در بهمن مــاه بــا 108 میلی متــر بیشــترین و در تیرمــاه بــا یــک میلی متر 

کمتریــن بــارش وجــود دارد« )ســایت ســازمان هواشناســی اســتان ایــالم، 1392(. 
       در مناطــق شــهری، روانــاب ناشــی از بــارش، از ســطوحی ماننــد: چمــن، پیــاده رو و جــاده شــروع می شــود و 
تــا زمانــی کــه آب بــه مجرایــی چــون کانــال یــا جــوی آب برســد، ادامــه دارد؛ ســپس جریــان به شــکل مجرایی 
حرکــت می کنــد و معمــوال ً ممکــن اســت از طریــق یک مجــرای ورودی به سیســتم زهکشــی، بپیونــدد. مناطق 
شــهری، عمومــا ً شــامل محل هایــی غیــر قابــل نفــوذ یــا بــا نفوذپذیــری کــم؛ مثــل: پشــت بام، جــاده و پارکینــگ 
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هســتند کــه توانایــی نگهــداری و نفــوذ آب در آنهــا، بــه مراتــب کمتــر از مناطــق روستایی ســت. به جهــت فرار 
از رطوبــت خــاك و جلوگیــری از فرســایش مصالــح در ایــن منطقــه معموالً بناها را می بایســت بر روی ســکو و 
بــا اختــالف ارتفاعــی متأثــر از توپوگرافــی منطقــه ایجاد  گــردد. به دالیــل اقلیمی، اســتفاده از مصالح ســنگی در 
ســاخت بناهــای ایــن شــهر، مقاوم-تــر و بادوام تــر بــه نظــر می رســد. بــرای جلوگیــری از برخــورد کــج باران هــا 
بــه بدنــة بنــا، می تــوان بــا اســتفاده از شکســتگی در طراحــی دیوارهــا و پیش آمدگــی در دور تــا دور بــام از ایــن 

اتفــاق، جلوگیــری به عمــل آورد.
8-3. تأثیر باد 

»بــاد از عوامــل مهــم هواشناسي ســت کــه بــه دلیــل تأثیــر میــزان، جهــت و نیروهــاي ناشــي از آن در طراحــی 
ــبب  ــي آن س ــرکات افق ــدی، 1389: 61( و »ح ــیخ بیگلو و محم ــرد دارد« )ش ــف کارب ــاختمان-هاي مختل س
می شــود تــا اختالفــات مربــوط بــه دمــا، رطوبــت و فشــار کــه در جهــات افقــي جــو وجــود دارد، از بیــن بــرود و 

هــوا بــه حالــت تعــادل درآیــد« )علیــزاده و همــکاران، 1384: 179(.
       »سلســله مراتــب طراحــی اقلیمــی در یــک منطقــه، نقــش زیــادی در شــرایط آسایشــی محیطــی دارد؛ از 
ایــن میــان، جریــان و چگونگــی وزش بــاد، نقــش بســیار مهمــی در شــکل دهی بــه فــرم شــهر و تعییــن جهــت 
ســاختمان، برنامه ریــزی شــهری و روســتایی، مکان یابــی معمــاری، صنعتــی، صنایــع، کشــاورزی و ... هــر منطقه 

دارد« )افشــاری-آزاد و شــعبان زاده، 1389: 1(. 
      »در شــهر ایــالم بــاد غالــب از جهــت غــرب به شــرق مــی وزد. این مســیر وزش از اواخــر فروردین شــروع و تا 
اواخــر آبــان، ادامــه دارد و بــاد زمســتانی نیــز از اواخــر آبان مــاه، شــروع و تــا اواســط فروردیــن از جانــب جنــوب 
و جنوب شــرق مــی وزد« )ســایت ســازمان هواشناســی اســتان ایــالم، 1392(. بــه جهت ایجــاد آســایش در بناهای 
مســکونی شــهر ایــالم می بایســت، از نفــوذ بــاد گــرم در تابســتان )بــاد غالــب، غربــی( و بــاد ســرد در زمســتان 
ــا جلوگیــری کــرد و در ضلــع غربــی و جنوب شــرقی ســاختمان نیــز،  ــه داخــل بن )جنــوب و جنوب شــرق( ب
حداقــل بازشــو، قــرار گیــرد. بــاد دیگــری نیــز از جانــب شمال شــرق ایــالم، مــی وزد که بــه صورت نســیم، عمل 
کــرده و بــه ایجــاد آســایش در داخــل بنــا کمــک می کنــد. در طراحــي، از شــکل زمیــن، ســاختمان هاي مجاور 
و گیاهــان، بــراي حفاظــت در برابــر بــاد زمســتاني و از شــکل ونحــوه قرار گیــري ســاختمان بــه منظورکاهــش 

تالطــم بــاد زمســتاني بهــره می گیرنــد.

مسعود رضایی
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تصویر شمارة )2(: گلباد و فراوانی باد در ایستگاه ایالم، دورة آماری )سال های1372- 1392(، سایت سازمان هواشناسی استان ایالم

8-5. جهت گیری، فرم بنا و نحوه قرارگیري بنا
ــة طراحــی« )مهدی زاده ســراج و  ــد اولی ــری در فراین ــری ســاختمان، بخــش عمــده ای از تصمیم گی »جهت گی
ــا  احــدی، 1391: 155( و »از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در ایجــاد آســایش حرارتــی ســاختمان، می باشــد کــه ب
توجــه بــه تأثیــرات دو عنصــر اقلیمــی تابــش آفتــاب و وزش بــاد، تعییــن می شــود و بــه وضــع طبیعــی زمیــن و 

میــزان نیــاز بــه فضاهــای خصوصــی، بســتگی دارد« )مدیــری و همــکاران، 1391: 141(
        »بــرودت بســیار زیــاد هــوا در بخــش عمــده ای از ســال، در نواحــی ســرد و کوهســتانی، باعــث شــده اســت 
تــا حداکثــر اســتفاده از تابــش آفتــاب، بهره گیــری از نوســان روزانــة دمــا، حفــظ حــرارت و جلوگیــری از بــاد 
ســرد زمســتانی در فضاهــای مســکونی بــه امــری ضــروری، تبدیــل گــردد و ســبب شــود اســتفاده از فــرم بنــا در 
جهــت مقابلــه بــا ســرمای شــدید در طراحی هــا مدنظــر قــرار گیــرد« )قبادیــان، 1377: 102( و از احجامــي نظیــر 
مکعــب یــا مکعــب مســتطیل اســتفاده شــود تــا نســبت ســطح خارجي بنــا بــه حجــم داخلــي آن، کاهــش یابد و 
آن را در حداقــل ممکــن، نگــه دارد. ســاختمان ها بایــد در نواحــی ســرد و کوهســتانی )از جملــه شــهر ایــالم( بــا 
چرخشــی بیــن 20 درجــه بــه طــرف غــرب و 45 درجــه بــه ســمت شــرق باشــند. ایــن چرخــش ســبب می شــود 
تــا هــم در برابــر بادهــای زمســتانه و غالــب بنــا را محفــوظ، نگــه داشــت و هــم از تابــش طوالنی مــدت آفتاب به 
جنــاح غربــی بنــا در فصــل تابســتان، در امــان بــود؛ از طرفــی نیز بیشــترین بهــره را از ســاعات آفتابــی در روزهای 
زمســتان بــرد. در بحــث شــهری نیــز، جهت گیــری بناهــا و بــه تبــع آن معابــر، ســبب شــده تــا در فصــل زمســتان، 

معابــر در ســایة بناهــا قــرار نگیــرد و بــا اســتفاده از تابــش آفتــاب از یخزدگــی آنهــا جلوگیــری بــه عمــل آید.
9. توسعة پایدار در شهر ایالم

»تغییــرات عمــده در ابعــاد شــهری و نحــوة اســتفاده از زمیــن و منابــع آنــة اثــرات نامطلــوب محیطــی بــر جــا 
می گــذارد و آن نیــز بــا اختــالل در متابولیســم شــهری، بــه تدریــج در شــکل ســکونت گاه ها و اثــرات محلــی 
و منطقــه ای در بهــره وری از منابــع شــهری مؤثــر اســت« )تقوایــی و همــکاران، 1388: 163(. مشــکالت زیســت 
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محیطــی شــهر ایــالم بــه عللــی چــون توســعة صنعتــی، منجــر بــه افزایش نامتناســب بــا زیر ســاخت های زیســت 
محیطــی می شــود و عــدم توجــه بــه حــل آن، شــالوده حیاتــی شــهر را تضعیــف می کنــد و در طوالنــی مــدت، 
باعــث بــه هــدر رفتــن منابــع مالــی فراوانــی، خواهــد شــد؛ بــه گونــه ای کــه در بحــث ســکونت گاه ها نیــز بناهای 
جدیــد شــهر ایــالم بــا صــرف هزینه هــای فــراوان، جهــت احــداث و ســاخت بناهــای متضــاد با فرهنــگ منطقه، 
بــدون توجــه بــه مســایل اقلیمــی و زیســت محیطــی در حــال نمایــان شــدن هســتند؛ بــه طــوری کــه بــا کمتریــن 
ــراوان از  ــط زیســت و اســتفادة ف ــب محی ــراوان، تخری ــگان،  صــرف هزینه هــای ف اســتفاده از انرژی هــای رای
ســوخت های فســیلی در جهــت فراهــم نمــودن شــرایط آســایش در داخــل ســاختمان، قــدم برداشــته اند و از 
ســوی دیگــر نیــز بــا توجــه به رشــد ســریع شــهر و توســعه افقــی آن در حــال تعــرض به منابــع طبیعی می باشــند؛ 
بــه طــور ی کــه اراضــی کشــاورزی و جنگل هــای اطــراف شــهر بــه خاطر ســاخت بناهــا و ایجــاد معابــر در حال 

نابــودی قــرار گرفته انــد.
10. نتیجه

در پــی اثبــات مشــکالت ناشــی از بهره گیــری بی رویــه از طبیعــت و تخریب هــای وارد شــده بــه محیط زیســت، 
نظریهــة توســعة پایــدار بــه عنــوان موضــوع روز دهــة آخــر قــرن بیســتم، از ســوی ســازمان ملــل، مطــرح و بــه 
عنــوان دســتور کار قــرن بیســت و یکــم در ســطوح بین المللــی، منطقــه ای و محلــی، تعییــن شــد و هــدف اصلی 
آن، تأمیــن نیازهــای اساســی، بهبــود و ارتقــای ســطح زندگــی بــرای همــه، حفــظ و ادارة بهتــر اکوسیســتم ها و 
آینــده ای امن تــر و ســعادتمند ذکــر شــده اســت کــه بــا ویژگی هــای چــون: متــوازن بــودن بــا ارزش هــای منطبق 
بــا جامعــه، ســرعت تحــوالت در آن، کشــش مــردم و حســاس بــودن بــه تحــوالت طبیعــی، مطرح شــده اســت.

      امــروزه، طراحی هــای معمــاري ، بــه جهــت همراهــی بــا اهــداف و اصــول توســعة پایــدار، کاهــش مصــرف 
ــه  ــه ایــن ســبب، می بایســت ب ــرژی و رعایــت مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان، صــورت می پذیــرد؛ ب ان
کاهــش اتــالف حــرارت در ســاختمان، کاهــش تأثیــر بــاد در اتــالف حــرارت، بهره گیــري از انــرژي خورشــید 
در گرمایــش ســاختمان و توجــه بــه عوامــل طبیعــي آب و خــاك، اهمیــت داد .صــرف نظــر از قســمت هاي 
مختلــف ســاختمان، عواملــي چــون نحــوة اســتقرار و فــرم بنا نیــز در میــزان اتالف انــرژي، نقــش مؤثــري دارند. 
نحــوة اســتقرار و فــرم ســاختمان نیــز بــه واســطة جهــت تابــش خورشــید و جهــت وزش بــاد، می توانــد اتــالف 
انــرژي را کاهــش دهــد. بهتریــن فــرم ســاختمان در شــهر ایــالم بــه شــکل یــک مســتطیل در جهــت شــرقي- 
غربــي و طویل تــر از امتــداد جهــت شــمالی - جنوبــي، داراي یــک دیــوار محافــظ باد در ســمت جنوب شــرق و 
جنــوب بــرای فــرار از بــاد مزاحــم زمســتانی، می باشــد. نیــاز اســت در جانــب غربــی بــه دلیــل وجــود بــاد غالــب 
و بــاد گــرم تابســتانه، بادشــکن ایجــاد گــردد. در جــدول شــمارة )3(، پیشــنهاداتی بــه جهــت همراهــی با توســعة 

پایــدار، مطــرح گردیــده اســت.
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