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چکيده
بحــران انــرژی در دهــه ی هفتــاد میــالدی و در ادامه ی آن، مشــکالت زیســت محیطی بــر بســیاری از فعالیت های 
انســانی، ســایه افکنــد و باعــث شــد حــوزه ی طراحــی معمــاری بــه عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر در مصــرف بــاالی 
ــده و  ــل های آین ــاز نس ــت، نی ــظ محیط زیس ــئله ی حف ــن رو، مس ــردد. از ای ــه گ ــخت مواج ــی س ــا چالش ــرژی ب ان

ــا عنــوان »پایــداری« در همــه-ی علــوم، وارد نمــود.  بهره گیــری از انرژی هــای رایــگان، مفهــوم جدیــدی را ب
بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، اصول معمــاری پایــدار در بســیاری از بناهای بومی و ســنتی کشــورمان، به 
طــور نســبی رعایــت شــده اســت؛ از ایــن میان معمــاری بناهای روســتایی بــه عنوان نمونــه ی بــارزی از بومی مــداری، 
معیارهــای همراهــی بــا پایــداری از قبیــل حفــظ محیط زیســت و اســتفاده از عوامــل مفیــد اقلیمــی در درون بنــا را بــا 
نــگاه بــه عناصــر شــکل  دهنده ی معمــاری بومــی از قبیــل فرهنــگ، اقتصــاد، اجتمــاع و طبیعــت بــه درســتی، رعایت 

ــت. نموده اس
ــی بناهــای بومــی روســتای هلســم از روســتاهاي شهرســتان مشــاهده شــد  ــا بررســی میدان ــن پژوهــش ب در ای
کــه بافــت و ســاختمان های ایــن روســتا بــر اســاس اقلیــم، شــکل گرفتــه اســت. اســتفاده از ایــوان کوچــک در نمــا 
بــرای بهره منــدی از نســیم در تابســتان، ســاخت دیوارهــای قطــور، بازشــوهای کوچــک، فــرم و نحــوه ی اســتقرار 
بنــا، جهت گیــری معابــر و اســتفاده از مصالــح محلــی، در جهــت اصولــی شــکل گرفته انــد کــه می تــوان آنهــا را 

نمونه هایــی از اصــول معمــاری پایــدار در معمــاری بومــی روســتایی قلمــداد کــرد.
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* ایــن مقالــه از پایان نامــه نویســنده ی مســئول، بــا عنــوان »بررســی معمــاری پایــدار در مســاکن روســتایی غــرب ایــران« بــا راهنمایــی دکتــر بهــزاد وثیــق و مشــاوره 
دکتــر ابراهیــم مــرادی، اســتخرج گردیده اســت.
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مقدمه 
کمیســیون جهانــي محیط زیســت و توســعه، در ســال 1978 گزارشــي منتشــر کــرد کــه دســتاوردش، مفهوم 
توســعه ی پایــدار بــود. مفهومــي کــه بســیار ســریع بــر اغلــب رویکردهــاي مختلــف توســعه کــه طــي ســال هاي 
گذشــته، شــکل گرفتــه بــود، غلبــه کــرد. بــا مشــخص شــدن ناپایداري هــا و مضــرات فــراوان آنهــا در مســیر 
توســعه، بحــث پایــداري بــه عنــوان مســئله اي مهــم و ضــروري نمــود یافتــه و توجــه مجامــع جهانــي را در طــول 

دو دهــه اخیــر بــه خــود جلــب کــرده اســت.
معمــاری بومــی ایــران، ســابقه ای کهــن دارد. در هــر گوشــه از آن، بناهایــی بــا معماری هــای متفــاوت بــه 
چشــم می خــورد کــه در عیــن حــال اشــتراکاتی بــا هــم دارنــد، ایــن ویژگــی، آنهــا را نیازمنــد بررســی کــرده 
اســت. واحدهــای مســکونی روســتایی، از یــک ســو، تحــت تأثیــر اقلیــم و شــرایط محیــط طبیعــی بنا شــده اند و 
از ســوی دیگــر، بــا الگــوی معیشــت خانواده هــا ارتبــاط دارنــد؛ »امــا امــروزه بــاوری تقریبــاً جهانــی وجــود دارد 
کــه بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه جوامــع روســتایی روز بــه روز در حــال پیچیده تــر شــدن هســتند. این گونــه 
پیچیدگــی در تنوع پذیــری الگوهــای فعالیــت و جابه جایــی افــراد، خانوارهــا و نهادهــا و به طــور کلــی در حجــم 
روز افــزون جریــان اطالعــات، ســرمایه ها، نوآوری هــا و... بــه خوبــی قابــل ردیابــی است«)ســعیدی، 1389: 4(. 
معمــاری بومــی روســتایی در اســتان ایــالم، بــر اســاس شــاخص ها و عوامــل فرهنگــی، اقلیمــی و معیشــتی 
مختلــف و متفــاوت بــا ســایر نقــاط کشــور، شــکل گرفتــه اســت؛ بــه طوری کــه ایــن گوناگونــی در شــیوه های 
ــان اســت؛ از ســوی دیگــر، شــکل گیری  ــح و ... نمای ــوع مصال ــوع اســتقرار، ن ــالن، ن ــوع پ ســاخت و ســاز، ن
معمــاری ایــن منطقــه در جهــت حفــظ آســایش ســاکنان، بــا بهره گیــری از عناصــر مفید اقلیمــی، ضمــن احترام 
بــه طبیعــت و ســایت، بــه وجــود آمــده اســت. در ســیمای روســتاهای این اســتان، احتــرام بــه طبیعــت را می توان 
در نحــوه ی اســتقرار بــر اســاس توپوگرافــی منطقــه، شــکل گیری بافــت بــر اســاس طبیعت، اســتفاده از ســنگ  و 

خــاک در ســاخت بنــا و انــدود نمــا، پوشــش بــام و ... مشــاهده کــرد.
طرح مسئله و ضرورت آن

در ســال های اخیــر بــه دلیــل رشــد فزاینــده ی نوســازی و بــه تبــع آن تخریــب و ترمیــم بناهــای بومــی، شــاهد 
ــوان  ــه ســختی می ت ــه ای کــه ب ــه گون ــر در بافــت و ســیمای روســتاهای ایــن منطقــه از کشــور هســتیم؛ ب تغیی
ســاختمانی را پیــدا نمــود کــه معمــاری گذشــته ی خــود را حفــظ کــرده باشــد. بناهــای جدیــد، برگرفتــه از 
معمــاری شــهری و مــدرن هســتند کــه بــدون کوچک تریــن تغییــری در روســتاها نیــز ایجــاد شــده اند و ایــن در 
حالی اســت کــه ســاختمان های قبلــی روســتاییان بــر اســاس نــوع معیشــت و ســاختار روســتا، شــکل می گرفــت 
و هــر اقلیمــی معمــاری مختــص بــه خــود را داشــت؛ امــا بناهــای جدیــد را می تــوان بــا کمتریــن تفــاوت در 
معمــاری، در شــهرها و روســتاهای ســایر نقــاط کشــور نیــز مشــاهده نمــود. ایــن تغییــرات کــه بــه طــور کلــی در 
کشــور، در حــال رخ دادن می باشــد و ســبب تغییــر در فرهنــگ مــردم و ســاختار زندگــی آنهــا می شــود؛ بــدون 

احتــرام بــه طبیعــت و ســاکنان؛ فقــط تحــت عنــوان »مدرنیتــه« شــکل گرفتــه اســت. 

مسعود رضايي- بهزاد وثيق- ابراهيم مرادي
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معمــاری بومــی روســتاهای اســتان ایــالم؛ بــر اســاس تفکــر و تجربــه ی چندیــن ده ســاله و گاهــی صدســاله 
پیشــینیان، جهــت بهره بــرداری از انرژی هــای مفیــد آفتــاب، بــاد و دیگــر عناصــر اقلیمــی و بــا کمتریــن تعــرض 
بــه طبیعــت و محیط زیســت شــکل گرفتــه اســت؛ از طــرف دیگــر، با کمترین اســتفاده از ســوخت های فســیلی، 
بــرای مهیــا نمــودن شــرایط آســایش ســاکنان و بــا جهت گیــری و اســتقرار مناســب و بهره گیــری از مصالــح 
ــراه  ــا آن هم ــوده  و ب ــت نم ــداری« آن را رعای ــئله ی »پای ــان مس ــر از بی ــال ها پیش ت ــر، س ــی و تجدیدپذی محل
بوده انــد؛ امــا آنچــه امــروزه شــاهد آن هســتیم، رونــد تغییــر و دگردیســی در معمــاری روســتاهای ایــن اســتان، 
می باشــد؛ بــه طوری کــه ایــن نــوع معماری هــا نــه تنهــا اصالــت خــود را از داده و معمــاری بیگانــه و شــهری را 
پذیرفته انــد، بــا طبیعــت نیــز در تضــاد هســتند و بــرای گرمایــش و ســرمایش و حفــظ آســایش در داخــل بنــا، 
نیازمنــد بهره گیــری از ســوخت های فســیلی می باشــند؛ از ایــن رو، ضــرورت دارد بــرای حفــظ معمــاری بومــی 
اصیــل روســتاهای اســتان، در مقابــل ســیل مدرنیتــه شــدن، بهره گیــری از انرژی هــای رایــگان در جهــت فراهــم 
نمــودن شــرایط آســایش بــرای ســاکنان در طراحــی  بناهــای جدیــد روســتایی و شــهری، همراهــی با شــعار روز 
قــرن بیست و یکم)توســعه ی پایــدار( و اجــرای فصــل هفتــم کنفرانــس ریودوژانیــر، معمــاری بومــی روســتاهای 

اســتان را شناســایی و بررســی نمــود و مــوارد ســودمند آن را در خلــق بناهــای جدیــد، بــه کار گرفــت.
بدیــن جهــت نگارنــدگان، روســتای هلســم از توابــع شهرســتان چــرداول بــا معمــاری بومــی و پیشــینه ای 
چنــد ده ســاله کــه در جهــت بهره گیــری از انرژی هــای طبیعــی، شــکل گرفتــه را انتخــاب نمــوده و بــه بررســی 
عناصــر و عوامــل شــکل دهنــده ی آن پرداخته انــد تــا ضمــن بیــان ویژگی هــای معمــاری ایــن روســتا، بــه عنــوان 
نمونــه ای از روســتاهای اســتان، راه کارهــای صــورت گرفتــه در جهــت همراهــی بــا اصــول معمــاری پایــدار را 

شناســایی و مطــرح نمایند.
روش  شناسی تحقيق

ایــن پژوهــش بــر اســاس مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی و بــه روش تحلیــل و توصیــف انجام شــده اســت؛ 
بــه طوری کــه نگارنــدگان بــا مطالعــه ي کتاب هــا و مقــاالت بــه بیــان معنــا، اصــول و اهــداف توســعه ی پایــدار و 
معمــاری پایــدار پرداخته انــد. جهــت شناســایی معمــاری بومــی روســتایی در اســتان ایــالم و باالخــص روســتای 
هلســم نیــز بــا اســتفاده از بررســی های میدانــی، عوامــل شــکل دهنده بــه معمــاری ایــن منطقــه، شناســایی و در 

ادامــه بــه تحلیــل و توصیــف آنهــا پرداخته انــد.
پيشينه ی موضوع

بعــد از برگــزاری نخســتین اجــالس جهانــی توســعه ی پایــدار، در ســال 1978 ژنــو ســوئیس، در خصــوص 
موقعیــت خطرنــاک کــره ی زمیــن و اجــالس جهانــی زمیــن در ســال 1992 ریودوژانیــرو کــه منجــر بــه دســتور 
کار معــروف »21« در خصــوص حفــظ محیط زیســت کــره ی زمیــن و اصــول کلــی توســعه ی پایــدار شــد؛ 
بیشــتر کشــورها درصــدد تغییــر در شــیوه های مختلــف تولیــدات صنعتــی، ساختمان ســازی، زندگــی، مصــرف 
ســوخت های فســیلی و غیــره برآمدنــد تــا بــه طبیعــت و کــره ی زمیــن یــاری رســانند. در همیــن راســتا، کاربــرد 
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ــرژی و آلودگــی محیط زیســت  مفاهیــم پایــداری و اهــداف توســعه ی پایــدار، در جهــت کاهــش اتــالف ان
ــام »معمــاری پایــدار« را به وجــود آورد. از ســوی دیگــر، نیمــی از ســکونت گاه های  ــه ن در معمــاری، بحثــی ب
کشــورمان بــر بنیــاد معمــاری بومی و ســنتی و بــه مفهومی گویاتــر معماری روســتایی، شــکل گرفته انــد. امروزه 
مســکن روســتایي، نــه تنهــا رنــگ و بــوي تاریــخ، اقتصــاد و جغرافیــا را به خــود گرفته؛ بلکــه فــن آوری و تفکر 
خــالق انســان، تــوأم بــا هنــر و معمــاري کــه در آن اعتقــادات، زیبایي شناســي و فرهنــگ را در هــم آمیختــه، بــه 

نمایــش گــذارده اســت کــه نیازمنــد شناســایی هســتند و جلوگیــری از فراموشــی آنهــا امــری ضــروری اســت.
در بحــث کالن، مطالعــات متعــددی صــورت گرفتــه اســت؛ از ایــن میــان می تــوان بــه کتــاب »درآمــدی 
بــه شــناخت روســتا« نوشــته ی اکبــر حاجی ابراهیم زرگــر)1376( اشــاره کــرد کــه در آن ضمــن بیــان تعاریفــی 
از روســتا، بــه علــل شــکل گیری روســتاها پرداختــه و بناهــای ســبک و ســنگین روســتایی را در مناطــق مختلف 
کشــور، بــه صــورت کلــی مطرح نموده اســت. همچنیــن، وحیــد قبادیــان)1377( در کتاب »بررســی ابنیه ســنتی 
ایــران«، ضمــن معرفــی بناهــای بومــی در اقلیم هــای مختلــف کشــور، عوامــل و عناصر شــکل دهنده به ایــن بناها 
را بررســی و معرفــی نمــوده اســت. در مقالــه ی »شــاخص های معمــاری مســکن روســتایی در ایــران« نوشــته ی 
محســن ســرتیپی پور)1384(، ضمــن بیــان تعریف و تدوین شــاخص های مســکن روســتایی و شــناخت عناصر، 
ــی آن؛ تفاوت هــای موجــود در نیازهــای کمــی و کیفــی مســکن در مناطــق  کمیت هــا و کیفیت هــای فضای
مختلــف کشــور نیــز نشــان داده شــده و بــر ضــرورت پرهیــز از برنامه هــا و اقدامــات یکســان و مشــابه در مناطــق 
ــای  ــا و ضعف ه ــا قوت ه ــب ب ــای متناس ــرای تصمیم گیری ه ــتر الزم ب ــا بس ــت ت ــده اس ــد ش ــتایی، تأکی روس
مســکن در پهنه هــای مختلــف کشــور، فراهم شــود. عزیــزاهلل مهدیــان و محســن ســرتیپی پور)1391( در مقاله ی 
»مــروری بــر تحــوالت بهســازی مســکن روســتایی و چشــم انداز آتی«، به بیــان تاریخچــه ی روســتاها و معماری 
بومــی در چهــار پهنــه اقلیمــی ایــران، پرداخته انــد؛ در ادامــه نیــز بــه بهســازی و بازســازی های صــورت گرفتــه 
در ســال هاي اخیــر در بافــت و بناهــای روســتاهای کشــور، اشــاره کــرده و آنهــا را از لحــاظ  فنــی، آمــوزش و ... 

مــورد ســنجش قــرار داده انــد.
ــوان  ــا عن ــی)1387( ب ــن موالنای ــه ی هاشــم هاشــم نژاد و صالح الدی ــوان مقال ــز می ت ــه ای نی در بحــث منطق
»معمــاری بــا نگاهــی بــه آســمان« را مطــرح کــرد کــه در آن بــه شــناخت و گونه بنــدی معمــاری روســتاهای 
غــرب کشــور، باالخــص اســتان کردســتان، بــر اســاس توپوگرافــی منطقــه و نحــوه شــکل گیری آنهــا پرداختــه 
شــده اســت و بــر اســاس یافته هــای تحقیــق، روســتاهای غــرب کشــور بــه ســه گونــه کوهســتانی، کوهپایــه ای 
و دشــتی تقســیم شــده اند. رحمت الــه بهرامــی)1390( در مقالــه ی »تحلیلــی بــر مســکن روســتایی کرمانشــاه«، 
ضمــن مطــرح نمــودن دوام بناهــا و مصالــح  بــه کار گرفتــه شــده در آنهــا، بــه بحث دربــاره ی کمیــت و کیفیت 
روســتاهای اســتان کرمانشــاه پرداختــه و مســئله ی عــدم مقاومــت ایــن بناهــا در برابــر عواملــی از جملــه زلزلــه را 
بررســی کــرده اســت. در مقالــه ی »نقــش اقلیم در شــکل گیری معمــاری بومی مناطق کوهســتانی غرب ایــران«، 
نوشــته مســعود رضایــی)1392( بــه بیــان ویژگی های معمــاری بومی روســتایی در اســتان های ایالم، کرمانشــاه و 
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کردســتان، پرداختــه شــده و ضمــن بیــان اشــترکاتی در معمــاری ایــن مناطق؛ عناصــر و عوامل بناهای مســکونی 
روســتاهای ایــن اســتان را کــه در جهــت بهره بــرداری و یــا دفــع عوامــل اقلیمــی، شــکل گرفته انــد مطــرح شــده 
اســت. همچنیــن، مســعود رضایــی و بهــزاد وثیــق)1393( در کتــاب »واکاوی معمــاری پایــدار در مســکن بومی 
روســتایی اقلیــم ســرد و کوهســتانی ایــران«، ضمــن معرفــی معمــاری بومــی روســتایی غــرب کشــور، تعــدادی 
از بناهــای مســکونی از روســتاهای مختلــف ایــن خطــه را انتخــاب و بــه تحلیــل آنهــا در جهت هــای مختلــف 

پایــداری، اقلیمــی، فرهنگــی و معیشــتی پرداخته انــد.
توسعه ی پایدار

»اصطــالح توســعه ی پایــدار، به صورت وســیع، بعــد از گزارش کمیســیون »برانتلنــد« تحت عنــوان »آینده ی 
مشــترک مــا و اجــالس ریودوژینــورو« در ســال1992 میــالدی، مطرح شــد. از آن موقــع تاکنون، افــراد در بحث 
و جــدال  هســتند کــه مفهــوم توســعه ی پایدار چیســت و چگونــه مي توان بــه  آن دســت یافت«)زاهــدی و نجفی، 
1385: 46(. »ارزیابــي پایــداري زیســت محیطي، شــامل ارزیابــي تأثیــرات مســتقیم پــروژه، از محیط زیســت، بــا 
توجــه بــه جایگزین هــا و تــالش بــراي کاهــش آثــار زیان بــار زیســت محیطي است«)ســاتکلیف و همــکاران، 

.)9 :2009
توســعه ی پایــدار، یــک ایــده و اصطــالح بســیار گســترده اســت کــه معانــی متفــاوت و بســیاری دارد بــه 
گونــه ای کــه » آن را، نوعــی تــالش بــرای ترکیــب مفاهیــم در حــال رشــد حــوزه ای از موضوعــات محیطــی بــا 
موضوعــات اجتماعــی- اقتصــادی می داننــد کــه تغییــری مهــم در فهــم رابطــه ی انســان و طبیعــت و انســان ها بــا 

یکدیگــر می باشــد«)فالمکی، 1381: 300(.
»توســعه ی پایــدار، توســعه اي اســت کــه نیازهــاي حــال انســان را بــا توجــه بــه توانایــي نســل  آینــده، دریافت 
ــا افزایــش کیفیــت زندگــی، مّدِ نظــر قــرار  نمایــد و تأمیــن مســتمر نیازهــا و رضایت منــدی افــراد را، همــراه ب
 دهــد. مفهــوم توســعه ی پایــدار را می تــوان استمرار بخشــی در رویکــرد مفاهیــم توســعه، دانســت کــه در بســتر 
منابــع مالــی، طبیعــی و انســانی ســعی دارد تــا ضمــن گســترش بهبــود ســطوح اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی، 
ــه حقــوق  ــا التفــات ب ــود در ســطوح مذکــور، همــراه ب ــد. بهب ــز ممکــن گردان ــدار انســانی را نی توســعه ی پای
آینــدگان و عدالــت اجتماعــی بــرای باشــندگان، هدف توســعه ی پایــدار به حســاب می آید«)پورمختــار، 1390: 
14(. »موضــوع اقلیــم نیــز بــه دلیــل کمــک بــه صرفه جویــی در مصــرف انــرژی، خصوصــاً انرژی های فســیلی و 

تجدیدناپذیــر، از مباحــث اصلــی ایــن مفهــوم می باشد«)شــقاقی و مفیــدی، 1387: 106(.
توسعه ی پایدار و معماری

شــناخت محیــط و معمــاری، تنهــا بــا درک فعالیت هــای انســان در دنیــای پیرامونــش، امکان پذیــر اســت 
و هــدف معمــاری را می تــوان ایجــاد انگارهــای انســانی، در درون شــکل کالبــدی دانســت. طراحــی انســانی، 
مهمتریــن اصــل طراحــی پایــدار اســت کــه بــه قابلیــت زیســتی تمــام اجــزای تشــکیل دهنده ي نظــام زیســت 
جهانــی می پــردازد. »ایــن اصــل بــه طــور عمیــق، ریشــه در نیــاز بــه حفــظ عناصــر زنجیــره ای نظام هــای زیســتی 
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دارد کــه تــداوم حیــات و بقــای انســان، منــوط بــه وجــود آنهاســت. ضروری تریــن نقــش معمــاری، خلــق و 
ســاخت محیط هایــی اســت کــه امنیت، ســالمت، آســایش فیزیکــی، صحت روانــی و بهــره وری ســاکنان خود 

ــی، 1388: 27(.  را تــداوم بخشــد«)ارمغان و گرجی مهلبان
»توســعه ی پایــدار، قصــد دارد کــه تغییــر مهمــی را در فهــم رابطــه ی انســان و طبیعــت ایجــاد کنــد؛ ولــی 
راه حل هــای ارائــه شــده در توســعه ی پایــدار در زمینــه ی محیــط ســاخته شــده و معمــاری؛ همچنــان راه حل های 
ماشــینی هســتند و در اصــالح بــه دیــدگاه و ایدئولــوژی انســان نســبت بــه طبیعــت، منجر نشــده و رابطه ی انســان 
ــه ایــن  ــاران، 1389: 54(، ب ــه صــورت کامــل و صحیحــی تعریــف نمی شــود«)گرجی مهلبانی و ی و طبیعــت ب
ســبب معمــاران نیــز همســو بــا ســایر دانشــمندان در پــی یافتــن راهکارهای جدیــد بــرای تأمین زندگــی مطلوب 
انســان بوده انــد. »بدیهــی اســت زندگــی، کار، تفریــح و اســتراحت، همــه و همــه فعالیت هایــی می باشــند کــه 
در فضاهــای طراحــی شــده توســط معمــاران، صــورت می پذیرنــد و از آنجــا کــه نقــاط ضعــف و قــوت یــک 
ســاختمان بــر زیســت بوم جهــان تأثیــر مســتقیم خواهــد داشــت؛ وظیفــه ای بــس حســاس، در ایــن خصــوص، بر 

عهــده معمــاران می باشد«)ســفالیی،1383: 135(. 
معماری پایدار

امــروزه ســاختمان ها بــه عنــوان بخشــي از محیط زیســت تولیدکننــده ی قســمت اعظمــي از آلودگي هــاي 
زیســت محیطــي می باشــند. »بــا تفکــر، طراحــي و برنامه ریــزي دقیــق، مي تــوان ســاختمان هایي ســاخت کــه 
کمتریــن تأثیــر منفــي را بــر محیط زیســت داشــته باشــند. معمــاري پایــدار، یکــي از ایده هــاي برنامه ریــزي و 
طراحــي بــراي ســاخت چنیــن ســاختمان هایي اســت«)زندیه و پروردی نــژاد، 1389: 6(. » معمــاری، علمی اســت 
کــه بــا شــناخت از محیــط، احتــرام بــه طبیعــت و توجه بــه ارزش هــا، نیازهای مــادی و زیباشناســانه ی انســان های 
ــکاران، 1387:  ــینی و هم ــکوه است«)حس ــش و ش ــان آور آرام ــازد و ارمغ ــرف می س ــش را برط ــر خوی عص
214( کــه بــا الهــام از مفهــوم پایــداری، معمــاری پایــدار را پدیــد آورده و بــه نام هــای »معمــاری اکولوژیکــی«، 
»معمــاری ســبز« و »معمــاری زیســت محیطی« نیــز خوانــده می شــود کــه همگــی بیانگــر ســازگاری معمــاری بــا 

ــند.  ــت می باش محیط زیس
»مفهــوم معمــاری پایــدار، چــه بــه عنــوان خلــق فضــای انســانی و تنظیــم رابطــه ی انســان و محیــط فیزیکــی 
و چــه بــه عنــوان محصــول ایــن فراینــد، همــواره بــا محیــط پایــدار، درآمیختــه و در چارچوبــی کلــی می تــوان 
ــر کرد«)فرهــودی، 1386: 39(. »ایــن معمــاری، فعالیتــی  ــدار انســان ســاخت« تعبی ــه »خلــق محیــط پای از آن ب
در جهــت ترمیــم، بازســازی و تجدیــد سیســتم های طبیعــی و زمیــن؛ همچنیــن اســتفاده ی محتاطانــه از منابــع 
چرخــه ی حیــات در طبیعــت داشته«)ســلیمانی، 1387: 34( »تــا بتوانــد محیــط مناســبی بــرای زندگــی انســان بــه 
عنــوان ارگانیســم زنــده دیگــری فراهــم نماید«)امیــن زاده، 1382: 22(. معماری پایــدار، اصولــی را دنبال می کند 

کــه در جــدول زیــر بــه آن هــا اشــاره می شــود:

مسعود رضايي- بهزاد وثيق- ابراهيم مرادي



دوره پانزدهم شماره 44و45 )پاييز و زمستان 1393(

64

جدول شماره )1(: اصول معماری پایدار)امین زاده، 1382، با تأکید نگارندگان(

7 
 

ی انسان و محیط فیزیکی و چه به مفهوم معماری پایدار، چه به عنوان خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه»
 خلق»توان از آن به عنوان محصول این فرآیند، همواره با محیط پایدار، درآمیخته و در چهارچوبی کلی می

این معماری، فعالیتی در جهت ترمیم، بازسازی (. »39: 1386فرهودی، «)تعبیر کرد« محیط پایدار انسان ساخت
ی حیات در طبیعت ی محتاطانه از منابع چرخههای طبیعی و زمین؛ همچنین استفادهو تجدید سیستم

تا بتواند محیط مناسبی برای زندگی انسان به عنوان ارگانیسم زنده دیگری فراهم ( »34: 1387سلیمانی، «)داشته
 شود:ها اشاره میآن کند که در جدول زیر به(. معماری پایدار، اصولی را دنبال می22: 1382زاده، امین«)نماید

 ، با تأکید نگارندگان(1382زاده، اصول معماری پایدار)امین :(1جدول شماره )
 بدون تصرف در منابع و امکانات طبیعی آیندگان ؛تأمین نیازهای انسان 1

 روحی و عدالت اجتماعی و اقتصادی بهبود کیفیت زندگی و آسایش جسمی و 2

 ایجاد امنیت و آسایش در فضاهای معماری 3

 های گوناگونانعطاف و انطباق با شرایط محیطی و تغییرات محیط در فصول مختلف و زمان 4

 زیست اطراف آنی خردمندانه از زمین و همسازی کالبد معماری با شکل زمین و محیطاستفاده 5

 هازیست و عدم مصرف آالیندهآلودگی هوا و محیطجلوگیری از  6

 های طراحی همساز با محیط و توجه به الگوهای بومی در طراحی و ساخت بنااستفاده از روش 7

 های تجدیدپذیرناپذیر و افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدکاهش مصرف منابع و انرژی 8

9 
اقلیم در جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی و قابل بازیافت  استفاده از مواد، مصالح و عناصر همساز با

 بودن مصالح

 استفاده از عناصر طبیعت و تلفیق فضاهای سبز با فضاهای مسکونی 10

 آنها در فضاهای داخلیی طبیعی و کنترل استفاده از حداکثر نور، گرما، رطوبت، باد، تهویه 11

 
 معماری بومی

بود. در اینجا منظور از « پاگونه»و به ابداع « معماری خودجوش»نهاده شد  ،این پدیده معماریاولین نامی که بر »
 این معماری(. »25: 1384آلپاگونوولو، «)خودجوش، معنای تصادفی بودن آن نیست؛ بلکه طبیعی بودن آن است

های محل و ساکنین یک منطقه و محدودیت اساس نیازهای بر شود کهمی اطالق هاییفرم به سنتی طور به
توان گفت که معماری بومی با مردم همزاد و با محیط، می(. »22: 1386اوکتاری، «)اقلیم، شکل گرفته باشد

ها و زندگی دارای خطوط ارتباطی مستقیم، بالواسطه و محکمی با فرهنگ توده»(، 4: 1392ناظر، «)همساز است
: 1391امینی، «)نیز معروف است« معماری بدون معمار»معموالً به »( که 3: 1382گودرزی، «)ی آنهاستروزمره

: 1387مسعود، شود)بانی، اطالق «به هر نوع معماری که به یک مکان خاص تعلق داشته باشد»تواند ( و می2

معماری بومی
»اولیــن نامــی کــه بــر ایــن پدیــده معمــاری، نهــاده شــد »معمــاری خودجــوش« و بــه ابــداع »پاگونــه« بــود. در 
اینجــا منظــور از خودجــوش، معنــای تصادفــی بــودن آن نیســت؛ بلکــه طبیعــی بــودن آن اســت«)آلپاگونوولو، 
ــر اســاس نیازهــاي ســاکنان  ــه فرم هایــی اطــالق می شــود کــه ب ــه طــور ســنتی ب 1384: 25(. »ایــن معمــاری ب
یــک منطقــه و محدودیت هــای محــل و اقلیــم، شــکل گرفتــه باشــد«)اوکتاری، 1386: 22(. »می تــوان گفــت 
کــه معمــاری بومــی بــا مــردم همــزاد و بــا محیــط، همســاز اســت«)ناظر، 1392: 4(، »دارای خطــوط ارتباطــی 
مســتقیم،  بي واســطه و محکمــی بــا فرهنــگ توده هــا و زندگــی روزمــره ی آنهاســت«)گودرزی، 1382: 3( کــه 
»معمــوالً بــه »معمــاری بــدون معمــار« نیــز معــروف اســت«)امینی، 1391: 2( و می توانــد »بــه هــر نــوع معمــاری 
ــه از  ــتفاده بهین ــعود، 1387: 98(. »اس ــالق شود)بانی مس ــد«، اط ــته باش ــق داش ــاص تعل ــکان خ ــک م ــه ی ــه ب ک
انــرژی و بهره بــرداری اکولوژیــک از انــواع انرژی هــای پایــدار از خصوصیــت ایــن نــوع معمــاری بــه شــمار 

می رود«)نوحــی، 1384: 17(.
»اســتفاده از امکانــات محیطــی و هماهنگــی با طبیعت، در معمــاری بومی نمایــان است«)ســرتیپی پور، 1388: 
35(. »به کارگیــري فنــون محلــی و اســتفاده از مصالــح بــوم آورد، اغلب فرایندی نســبتاً ســاده داشــته و بــه راحتی 
بخشــی از نیازهــاي عملکــردي ســاکنان را بــرآورده می کــرده اســت«)محمدزاده، 1391: 3(. »در معماری بومی، 
نــه تنهــا می تــوان بــه مفاهیــم فرمیــک توجــه نمــود؛ بلکــه اصــل الهام گیــری، در بــه کار بــردن جوانــب مثبــت 

بــرای رســیدن به آســایش اســت«)برزگر و مفیــدی شــمیرانی، 1389: 14(. 

جايگاه الگوهای معماری پايدار در معماری بومی ...
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روستا
روســتا، در فرهنــگ معیــن »معــادل »روســتاک« در زبــان پهلــوی و معــرب آن رســتاق، روســتاق، رســداق 
ــادی کوچــک در خــارج شــهر«،  ــه« دانســته شــده اســت؛ و »ده«، آب ــا »ده« و »قری ــا رزداق اســت و هم معن و ی
را گویند)معیــن، 1375: ذیــل روســتا(. همچنیــن »بــه روســتا بــه عنــوان یــک مجتمــع زیســتی و ســکونت گاهی 
نگریســته می شــود و غریــزه اجتماعــی زیســتن، بــا توجــه بــه ســطح فرهنــگ و برخــورداری از دانــش فنــی، در 
نقــاط مختلــف جهــان بــه صورت هــای گوناگــون، تجلــی می یابد«)ســعیدی، 1389: 3( کــه روســتا، نوعــی از 
آن محســوب می شــود. »جوامــع روســتایی، در تعاریــف ســنتی؛ بــر اســاس عرصه هــای مالکیت زمیــن، تعریف 

ــوس، 1999: 195(. ــده اند«)ام . فروت ش
ــد  ــی می کردن ــاز، زندگ ــای روب ــا و پناهگاه ه ــه، در غاره ــای اولی ــیس دهکده ه ــش از تأس ــان ها، پی انس
کــه بــه دالیــل مختلــف و از همــه مهمتــر نبــود امنیــت، امــکاِن فــرو رفتــن بــه خــواب عمیــق در آن هــا وجــود 
نداشــت. بیــن 10 تــا 12 هــزار ســال قبــل، برخــی جوامــع شــکارگر گردآورنــده ی غــذا، در خــاور نزدیــک، 
ــتقرار در  ــکل های اس ــتین ش ــود، نخس ــواهد موج ــاس ش ــر اس ــد. »ب ــه پرداختن ــای اولی ــداث دهکده ه ــه اح ب
دشــت ها کــه مقدمــه ی زندگــی روستانشــینی بــود، تقریبــاً از حــدود هجده هــزار ســال قبــل، در دره ی لوانــت 
در شــرق مدیترانــه، شــکل گرفت«)علیــزاده، 2006: 54(. »بنــا بــه اعتقــاد باستان شناســان، ممکــن اســت زندگــی 
روستانشــینی، از مناطــق غربــی ایــران یــا شــمال عــراق شــروع شــده باشــد؛ به ایــن دلیــل مطالعات باستان شناســی 

و حفاری هــای مــدرن در ایــن مناطــق کمتــر صــورت گرفتــه اســت«)بار، 1998: 114(.
ــوان پدیده هــای جغرافیایــی، نمــود فضایــی و عینــی عوامــل طبیعــی،  ــه عن »ســکونت گاه های روســتایی ب
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی هســتند که در بســتر طبیعت و در چارچوب مناســبات انســان و محیط 
در گــذر زمــان، شــکل گرفته انــد؛ بــه عبــارت دیگــر، واحدهــای ســکونت گاهی روســتایی در ایــران، بــه تبعیت 
از تنــوع ناحیــه ای و منطقــه ای عوامــل محیط طبیعــی- اکولوژیــک از یک ســو و درجه ی تأثیرگــذاری متفاوت 
نیروهــا و عوامــل سیاســی و اجتماعــی اقتصــادی از دیگــر ســو، بــه نحــوی متنــوع و بــا تفاوت هــای ناحیــه ای و 
منطقــه ای برپــا شــده و در گــذر زمــان شــکل امــروزی خــود را یافته اند«)ســعیدی و حســینی حاصل، 1388: 5(.

»در روســتاهای ایــران، ابتــدا وضــع جغرافیایــی؛ یعنــی اوضــاع بوم شــناختی منطقــه؛ ســپس عوامــل تولیــد و 
امــور فرهنگــی، در خانه ســازی و شــکل بندی فضاهــای روســتایی، اثرگــذار می باشد«)خســروی، 1372: 64(. 
»روســتاییان بــا بهره بــرداری هوشــمندانه از مصالــح و منابــع طبیعــی در دســترس، متناســب بــا شــرایط شــغلی و 
معیشــتی، در راســتای بــرآوردن نیازمندی هــای ســکونتی و کارکــردی خــود، اقــدام بــه ســاخت و بنــای مســکن 

نموده اند«)قره نــژاد، 1381: 318(.
معماري روستایي

معمــاري، حاصــل تفکــر و روح بشــر اســت. محتــواي فکــري و روحــي انســاِن طــراح و ســازنده، در آن 
نمایــان اســت. انســان روســتایي، معمــاري را بــا آگاهــي نســبت بــه محیــط طبیعــي، اجتماعــي، فرهنگــي و بــا 
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بصیــرت، نســبت بــه هســتي و طبیعــت طراحــي مي کنــد و مي ســازد. او، تولیدکننــده، فعــال و هنرمندی بــه تمام 
معنــا اســت، هنــر شــغل او نیســت؛ بلکــه از لحــاظ وجــودي هنرمنــد اســت؛ یعنــي هنرمندانه فکــر مي کنــد. ابزار 

کار )تولیــد( را هنرمندانــه مي ســازد و خانــه اش را هنرمندانــه بنــا مي کنــد. 
»هماهنگــي در اجــزا و بــا طبیعــت و محیــط پیرامــون، از رمز هــای معمــاری روســتایی، بــه شــمار می آیــد. 
روســتا چــه در کویــر باشــد، چــه در کوهســتان و چــه در جنــگل؛ همواره بــا محیط خود، ســازگار اســت. امکان 
نــدارد، روســتایي چیــزي را بســازد کــه بــا بســتر خــود، متضاد باشــد یــا با طبیعــت مــکان و موقعیت خــود مقابله 
کنــد. هماهنگــي معمــاري روســتا، منبعــث از هماهنگــي درونــي طبیعــت اســت. یکــي از ارزش هــاي معنــوي 
طبیعــت، واجــد بــودن آن از یــک نظــام هماهنــگ اســت. ایــن هماهنگــي بــه صــورت حیرت انگیــزي همچون 

موســیقي بر همــه ی عوالــم طبیعــت، حاکــم  اســت«)نصر، 1385: 154(.
ســادگي از دیگــر رمزهــای معمــاري روســتایي اســت. معمــاری روســتا بــا خانــه آغــاز می شــود و بــا خانــه به 
آخــر می رســد. معمــاری خانــه ی روســتایی، ســاده و بســیار آرام اســت؛ اما در کمــال بی پیرایگی، بســیار پیچیده 
اســت. »پیچیدگــی معمــاری روســتایی متظاهــر نیســت؛ بلکــه آنچــه کــه تظاهــر می کنــد، ســادگی و آرامــش 
ــاری  ــادگی معم ــت. س ــم نواز اس ــا چش ــاد؛ ام ــارغ از تض ــگ و ف ــن، هم رن ــره ای ِگلی ــادگی در چه ــت. س اس
روســتایی، بصــری اســت؛ امــا پیچیدگــی آن بصیرتــی اســت«)اکرمی، 1389: 27(. این شــیوه، »به گونه ای اســت 
کــه بــه راحتــی خــود را در شــرایط ویــژه محیطــی، همســاز می کند«)رکن الدین افتخــاری و همــکاران، 1391: 
87(. »ایــن بناهــا در نــگاه اول ســاده و ابتدایــي بــه نظــر مي رســند؛ ولــي در واقــع، توســط مردمي ســاخته شــده اند 
کــه همــه هــوش و ظرفیتشــان را بــه کار گرفتــه و از تمامــي روابــط موجــود بیــن خودشــان، در ســاختن آنهــا 

اســتفاده کرده اند«)تقوایــی و همــکاران، 1388: 106(.
معمــاری روســتایی در ایــران، بــه لحــاظ ماهیــت کارکــردی و پاســخ گویی به نیازهــای انســانی، فعالیت های 
ــاص را  ــدی خ ــت کالب ــا هوی ــکل ب ــن و متش ــه ای همگ ــت، مجموع ــدی و محیط زیس ــر تولی ــی، عناص مردم
تشــکیل می دهــد کــه تجلی کننــده ارتباطــات و کارکردهــا و نقــش چنــد عملکردی فضاهاســت. »ایــن هویت، 
از نفــس ســکونت و شــیوه ی زیســت در روســتا نشــأت می گیــرد. بــه همیــن دلیــل، مســکن در روســتاها، عالوه 
بــر پاســخ گویی بــه نیــاز ســکونت و تأمیــن امنیــت و حریــم خانــوار، حلقــه ای از نظــام تولیــدی روســتا را نیــز در 
ــق  ــد می خــورد. گونه هــای موجــود مســکن روســتایی مصادی ــا آن، پیون ــل ب ــه ای متقاب ــه گون ــرد و ب بر می گی

ــارز ایــن ویژگــی محســوب می شوند«)ســرتیپی پور، 1384: 44(. ب
معرفی روستا

روســتای هلســم، مرکــز دهســتان ریزونــد، در بخــش شــباب از شهرســتان چــرداول، در اســتان ایــالم واقــع 
شــده اســت. مــردم ایــن روســتا از ایــل ریزونــد مي باشــند. فاصلــه ی ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان 18 و تــا 
مرکــز اســتان 50 کیلومتــر اســت. »واژه ی هلســم، دو هجا)بخــش( دارد؛ »هلــه« و »ســم«. »هلــه« در زبــان باســتانی 
ُکــردی بــه معنــای »چکــش« و »ســم« بــه معنــای »میســخه یــا دیلــم« می باشــد. اســم »هلــه ســم« برگرفتــه از اثــر 

جايگاه الگوهای معماری پايدار در معماری بومی ...
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باســتانی اســت کــه باالتــر از روســتا واقــع شــده است«)ســرخه میری ها، 1382: 71(. ایــن روســتا در حــد فاصــل 
بیــن دو کــوه »َورِدالن« در شــمال و »لِنـَـه« و »َچرمیــن« در جنــوب، قــرار گرفته اســت. از لحــاظ آب و هوایی و بر 
طبــق تقســیمات اقلیمــی »کوپــن«، دامنه هــای غربــی رشــته کوه هــای فــالت مرکــزی ایــران و سراســر کوه هــای 
زاگــرس جــزو مناطــق سردســیر و کوهســتانی کشــور بــه شــمار می روند؛ بــر این اســاس، شهرســتان چــرداول و 

روســتای هلســم در ایــن رده بنــدی اقلیمــی قــرار دارد.

تصویر شماره )1(: نمایی از روستای هلسم )آرشیو نگارندگان،  1359(

تأثير اقليم بر معماری بومی روستا
»ســکونت گاه های روســتایی بســته بــه شــرایط اقلیمــی، توپوگرافــی، زمین شناســی و ... شــکل می گیرنــد؛ 
بــه طوری کــه در بیــن عوامــل طبیعــی، عامــل اقلیــم، پیچیده تریــن نقــش را در نواحــی مختلــف ایــران داشــته 
اســت«)زیاری، 1389: 83(. از آنجا کــه مســکن، فضــای خصوصــی زندگــی انسان هاســت؛ از ایــن رو، توجــه بــه 
شــرایط آســایش و آرامــش در ایــن فضاهــا، همچنیــن، اقتصــادی بــودن راه هــای دســت یابی بــه مــوارد مذکور، 
ــودن آن( در معمــاری بومــی منطقــه  ــز اهمیــت می باشــد. دو عامــل فــوق )آســایش و اقتصــادی ب بســیار حائ
ــا ارائــه ي راه حل هــای بومــی مدنظــر قــرار گرفتــه  کــه عمدتــاً دارای شــرایط آب  و  هوایــی ســرد می باشــد؛ ب
اســت. »خانه هــای مســکونی ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی و آســایش به عنــوان الگوی مناســب معمــاری در طول 
زمــان، توســط معمــاران ســنتی تکــرار شــده اند. همیــن تسلســل زمانــی الگوهــای پذیرفتــه شــده، موجــب شــده 
اســت کــه معمــاری بومــی دارای شــکل، بافــت، حجــم و مصالــح منطقــی ســازگار بــا اقلیــم و شــرایط جــوی 

ــی، 1387: 23(.  ــم نژاد و موالنای باشد«)هاش
»بناهــای روســتایی کــه در گذشــته ســاخته  می شــد؛ بــه علــت رعایــت اصــول و معیارهــا ی اقلیمــی، در برابــر 
عوامــل نامســاعد جــوی عملکــرد خوبــی داشــته و بــه طــور طبیعــی، انســان را از شــرایط آب و هوایــی ســرد و 
گــرم حفــظ می کــرده است«)اســپنانی، 1383: 84(. »برخــالف مناطــق کویــری کــه بیشــتر روســتاها کاه گلــی و 
درون گــرا هســتند«)پیرنیا، 1382: 157(، »در مناطــق کوهســتانی، شــاهد روســتاهای ســنگی و برون گــرا هســتیم. 
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ــل  ــن عام ــد مهمتری ــم، نمی توان ــورت اقلی ــر ص ــا در ه ــت؛ ام ــاوت اس ــای متف ــول اقلیم ه ــوع، معل ــن موض ای
ــران باشد«)آتشــین بار، 1388: 32(.   شــکل گیری منظــر روســتایی در غــرب ای

ویژگی های معماری پایدار در بافت و بناهای روستای هلسم 
»بافــت روســتایی حــوزه ی اقلیمــی ســرد و کوهســتانی در جهــت مقابلــه بــا ســرمای شــدید شــکل می گیرد. 
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی ایــن روســتا و بــه منظــور جلوگیــری از اتــالف حــرارت و کــوران هــوا، بنا هــا بــه 
صــورت متراکــم، متصــل و در کنــار هــم ســاخته می شــوند تــا ســطح تمــاس فضاهای گــرم مســکونی با محیط 
ســرد خــارج کاهــش یابــد. همچنیــن، بنا هــا طــوری کنــار هــم قــرار می گیرند کــه یکدیگــر را محصــور نمایند 
و فضاهــای جمعــی در روســتاها تــا حــد امــکان، کوچــک شــوند تــا نفــوذ جریــان بــاد ســرد بــه داخــل ایــن 
فضاهــا کــم گــردد و تابــش حــرارت از ســطح خارجــی دیوارهــای گــرم ابنیه به فضاهــای کوچــک و محصور 
روســتایی، هــوای ســرد آن هــا را تعدیــل نماید«)قبادیــان، 1377: 99(. در زیــر، راه کارهــای مــورد توجه ســاکنان 
روســتای مــورد پژوهــش، جهــت بهره گیــری و مقابلــه بــا عوامــل اقلیمــی در راســتای آســایش و آرامــش ارائــه 

شــده اســت.
1. نحوه ی استقرار و بافت روستا 

یکــی از راه کارهــای کاهــش تبــادل  حرارتــی از طریــق جداره هــا، قــرار  دادن آنهــا در داخــل زمیــن اســت؛ 
زیــرا تغییــرات دمــا در داخــل زمیــن کندتــر از ســطح زمیــن، صــورت می گیــرد؛ از طــرف دیگــر، برای اســتفاده 
از خاصیــت بــرودت زمیــن یــا هدایــت برودتــی، بایــد بنــا را متصــل به زمیــن احداث کــرد. ســاخت بخش هایی 
از ســاختمان در داخــل خــاک می توانــد کمــک زیــادی بــه تأمیــن آســایش در ایــن منطقــه داشــته باشــد. هوای 
داخــل زمیــن در مواقــع گــرم، خنک تــر و در مواقــع ســرد، گرم تــر از ســطح زمیــن اســت، ایــن امــر موجــب 
خنک تــر بــودن فضــای زیرزمیــن در تابســتان و گرم تــر بــودن آن در زمســتان، نســبت بــه فضاهای ســاخته شــده 

در روی زمیــن می شــود.
»بــرای بررســی بافــت روســتایی کــه عبــارت اســت از مجموعــه عناصــر تشــکیل دهنده ی روســتا؛ به ویــژه 
واحدهــای مســکونی، اماکــن عمومــی و روابــط مابیــن آنهــا؛ بایــد عوامــل متعــددی در نظــر گرفتــه شــود کــه 
هــر یــک بــه نوبــه ی خــود تأثیــری کــم یــا زیــاد بــر آن دارد«)ســیروس صبــری، 1391: 107(. »بافــت روســتا 
را می تــوان متشــکل از شــبکه ی معابــر و عملکردهــای مختلــف ماننــد مســکن، مدرســه و مســجد دانســت کــه 
ایــن شــبکه از نظــر فرهنگــی و اجتماعی، بیانگــر ســکونت باشــد«)گودرزی، 1382: 13(. »در مناطق کوهســتانی 
زاگــرس، نحــوه ي اســتقرار و بافــت روســتا از نظــر توپوگرافی؛ در ســه رده قــرار می گیرد: الف( رّده کوهســتانی 
بــا شــیب تنــد؛ ب( رّده کوهپایــه ای بــا شــیب متوســط و ج( رّده دشــتی بــا شــیب مالیــم. بــر اســاس این ســه رده، 
ــوده و هــر یــک دارای ویژگی هــای مختــص خــود می باشــد«)موالنایی،  ســاختار و بافــت روســتا متفــاوت ب
1384: 196(. بررســی ها نشــان می دهنــد کــه روســتای هلســم در رّده کوهپایــه ای با شــیب مالیــم، قــرار دارد. در 
ایــن رّده؛ بــه دلیــل وســعت زمیــن و جمیعــت کــم در گذشــته، معمــوالً واحدهای مســکونی، معمــاری متفاوتی 
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ــا شــیب تنــد، دارنــد و در فضاهــای بزرگتــر طراحــی و اجــرا شــده اند. در ایــن  ــه نــوع کوهســتانی ب نســبت ب
روســتا، بناهــا عمومــاً در جهــت بهره گیــری از نــور و گرمــای آفتــاب طراحــی شــده اند. بافــت روســتا نیــز بــه 

صــورت بــاز و بــر اســاس جهــت تابــش آفتــاب، شــکل گرفتــه  اســت. 
2. معابر روستا

روســتاهای مســتقر در دامنــه ی زاگــرس، بر مبنــای شــیب و توپوگرافی بافت روســتا کامالً از شــیب عمومی 
تبعیــت می نماینــد. عمــده ی مســیرهای حرکتــی بــر اســاس جهــت و بــه صــورت الیه های مــوازی و شــبکه های 
ــد. »کوچه هــا در کنــاره ی کــوه، قــرار گرفتــه  و معمــوالً یــک معبــر  عمــودی در هــم تنیــده، شــکل گرفته ان
اصلــی بــا بیشــترین عــرض، بــه عنــوان محــور عمــده ی حرکتــی، طرفیــن روســتا را بــه یکدیگر متصــل می کند. 
کوچه هــای دیگــر نیــز بــه مــوازات آن در بافــت روســتا مســیرهای فرعــی را تشــکیل داده و همگــی، تابع شــیب 
غالــب هســتند؛ همچنیــن، تعدادی معبــر عمودی به تناســب کشــیدگی عرضی روســتا و درجه ی شــیب، وجود 

دارنــد کــه ارتباطــات بــاال و پاییــن روســتا را برقــرار می کنند«)موالنایــی و اکبــری، 1392: 5(.
نکتــه ی قابــل مشــاهده در ایــن نــوع روســتاها، »طراحــی معابــر کم عــرض و باریــک بــرای اســتفاده بهتــر 
از حــرارت و جلوگیــری از تبــادل گرمــا و ســرما اســت. معمــوالً در ایــن نــوع اقلیــم، مجتمع هــای زیســتی، در 
وســط دامنــه ی بلندی هــا، رو بــه جنــوب و در داخــل یــا روی زمیــن؛ بــه منظــور بــاال بــردن ظرفیــت حرارتــی 
دیواره هــای بدنــه شــمالی و افزایــش حجــم داخلی نســبت به ســطح بیرونــی، اســتقرار می یابند«)قبادیــان، 1377: 
101(. بــا عنایــت بــه اینکــه شــیب عمومــي روســتای هلســم از شــمال بــه جنــوب، در حــال صعــود می باشــد، 
معابــر داخــل روســتا، بــه صــورت شــرقی - غربــی، شــکل گرفته انــد در بعضــی از قســمت های روســتا نیــز بــه 
جهــت ارتبــاط معابــر موجــود بــا یکدیگــر، معبرهــای کــم عرضــی در جهــت شــمالی - جنوبــی شــکل گرفتــه 
اســت کــه صرفــاً کاربــری دسترســی انســان رو دارنــد. بــه طــور کلــي می تــوان گفــت کــه محورهــای روســتا 
جهتــی شــرقی - غربــی دارنــد و بناهــا نیــز بــه صــورت شــمالی - جنوبــی اجــرا شــده اند. ایــن امــر ســبب شــده 
کــه ســاکنان بتواننــد در فصــل زمســتان از تابــش خورشــید در جهــت گرمایــش بناهــا بهــره بــرده و از طرفی نیز 
از تابــش آفتــاب در فصــل تابســتان بــه داخــل بناهــا جلوگیــری کــرده و بادهــای غالــب را کــه جهتــی غربــی- 

شــرقی دارنــد بــه طــرف خــارج روســتا هدایــت نماینــد.
3. ایوان و حياط

در غــرب ایــران بــه دالیلــی چــون کوهســتانی بــودن و کمبــود زمیــن، نــوع معیشــت، تعــداد افــراد خانــواده، 
اقلیــم و وجــود توپوگرافــی و بــه تبــع آن تقســیم بندی روســتاها بــه ســه گونــه ی  »کوهســتانی«، »کوهپایــه ای« 
و »دشــتی«، معمــوالً، در بیــن تناســبات، وجــود یــا عــدم وجــود عناصــر و فضاهــای شــکل دهنده بــه معمــاری 
بومــی روســتایی وجــود دارد. در روســتاهای گونــه ی کوهپایه ای و دشــتی، به دلیل وســعت زمیــن و توپوگرافی 
مالیم تــر، بناهــا از تناســبات فضایــی بزرگتــری نســبت بــه گونــه ی کوهســتانی، برخــوردار بــوده  و دو عنصــر 
»ایــوان« )در بیــن اهالــی روســتای هلســم بــه »َورطارمــه« معــروف اســت، ایــن عنصــر در معمــاری بومــی بوشــهر 
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نیــز »طارمــه« خوانــده می شــود( و »حیــاط« نیــز از اجــزای اصلــی ســاختمان های ایــن مناطــق بــه شــمار می رفتــه 
اســت. در ضلــع جنوبــی بیشــتر ایــن بناهــا، ایوانــی کــم عمق وجــود داشــته کــه در فصل زمســتان، تابــش آفتاب 
را بــه داخــل ســاختمان هدایــت کــرده و موجــب افزایــش درجــه ي حــرارت شــده اســت. در عصرهای تابســتان 
نیــز از ایــن عنصــر، بــه عنــوان فضــای نشــیمن و گاهــی خــواب شــبانه، اســتفاده می شــده اســت؛ همچنیــن، بــه 
دلیــل چیدمــان فضاهــای خانــه  در ایــن روســتاها کــه متشــکل از چنــد اتــاق به هــم پیوســته بــوده، از ایــوان بــه 

عنــوان فضــای مشــترک بهــره جســته اند و از طریــق آن بــه یکدیگــر مرتبــط می شــده اند. 
ــوده،  ــر اینکــه محــل نگهــداری احشــام در فصــل تابســتان ب ــاط خانه هــای روســتای هلســم؛ عــالوه ب حی
اســتفاده دیگــری تحــت عنــوان »چــال گنــدم« بــا کاربــری نگــه داری غــالت در طــول ســال را داشــته اســت. 
معمــوالً چــال گنــدم را بــا ابعــاد 2/5 در 2/5متــر و بــا عمــق 3 تــا 4 متــر، حفــر می کردنــد و بعــد از حفــر  چــاه، 
کــف و دیــواره ی آن را بــا کاه-ِگل، انــدود می نمودنــد؛ ســپس، یــک الیــه ی 30 تــا 40 ســانتی، کاه را در عمــق 
چــاه می ریختنــد تــا عــالوه بــر وجــود کاه گل، مانعــی بــرای نفــوذ رطوبت باشــد. بعــد از ریختــن غــالت در چاه 
بــه مــوازات آن بــر روی دیــواره، نیــز کاه می ریخته انــد و ایــن کار را تــا نزدیــک دهانــه، ادامــه می داده انــد. بعــد 
از پــر کــردن چــاه، بــه ضخامــت 50 ســانتی متر بــر روی آن، کاه می ریختنــد؛ ســپس، خــاک دســتی ریختــه و 
بعــد آن را هــم ســطح کــف حیــاط بــا کاه گل می اندودنــد. بســته بــه وضعیــت معیشــت و اقتصــاد و جمعیــت 

خانــواده، تعــداد چاله هــای گنــدم متفــاوت، بــوده اســت.

تصویر شماره )2(: پالن غالب خانه های ایوان دار روستای هلسم

4. ارتفاع اتاق و بازشوها
در ایــن نواحــی از ایجــاد اتاق هــا و فضاهــاي بــزرگ در داخــل بناهــا اجتنــاب نموده انــد ؛ زیــرا بــا افزایــش 
ســطح تمــاس بــا فضــاي ســرد بیرونــي، گــرم کــردن فضاهــاي وســیع، مشــکل بــوده اســت. »ســازندگان بناهای 
ــاي اقلیمــي، در نظــر  ــاي مشــابه، در ســایر حوزه ه ــر از اتاق ه ــا را پایین ت ــه؛ معمــوالً ســقف اتاق ه ــن منطق ای
گرفته انــد تــا حجــم اتــاق کاهــش یابــد و ســطح خارجــي، نســبت بــه حجــم بنــا، بــه حداقــل برســد؛ به تبــع آن، 
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از اتــالف انــرژی و اســتفاده  از ســوخت های فســیلی، جلوگیــری شــود«)رضایی و وثیــق، 1393: 163(.

 تصویر شماره )3(: ارتفاع کم و بازشوهای کوچک در بناهای بومی روستای هلسم

»بــراي جلوگیــري از تبــادل حرارتــي بیــن داخــل و خــارج بنــا در ایــن مناطــق، از بازشــوهاي کوچــک و بــه 
تعــداد کــم اســتفاده کرده انــد. بازشــوهای ضلــع جنوبــي بــراي اســتفاده هــر چه بیشــتر از تابــش آفتــاب، بزرگتر 
ــد.  و کشــیده تر، انتخــاب شــده اند؛ همچنیــن، از اســتقرار بازشــوها در جهــت بادهــاي ســرد اجتنــاب نموده ان
معمــوالً در ایــن مناطــق دو بازشــو وجــود داشــته، یکــی دارای عملکــرد ورودی بــوده و دیگــری بــرای تهویــه 
ــه اســت«)رضایی، 1392: 6(. بناهــای روســتای هلســم تنهــا در جهت هــای شــمالی و  ــه کار  رفت ــری ب و نورگی
جنوبــی، دارای بازشــو می باشــند. بازشــوهای شــمالی معمــوالً کوچک تــر و تعداشــان نیــز کمتــر از بازشــوهای 
جنوبــی بــوده و از آنهــا بــرای ایجــاد کــوران و هدایــت نســیم خنکــی کــه در فصــل تابســتان از روی رودخانه ی 

چــرداول و مــزارع برنــج اطــراف روســتا مــی وزد، بــه داخــل ســاختمان ها اســتفاده نموده انــد.
5. دیوار بناهای روستا

ــا ظرفیــت  ــوم آورد ب ــح ب ــران، اســتفاده از مصال ــه در معمــاري بومــی ای ــه کار رفت »از ترفند هــاي اقلیمــي ب
ــی، قطــر  ــح بنای ــا اســتفاده از مصال ــران، ب ــي مناســب می باشــد. در بناهــای روســتایی مناطــق غــرب ای حرارت
دیوارهــا را زیــاد نموده انــد تــا ضمــن بهره گیــری از ایــن جــداره  بــه عنــوان منبــع ذخیــره حــرارت، هــم مانــع 
اتــالف گرمــا از داخــل بــه خــارج بنــا شــده و هــم گرمــا و حــرارت آفتــاب روزانــه را در طــول شــب، حفــظ و 
بــه تعدیــل دمــای ســاختمان کمــک نماید«)موالنایــی و اکبــری، 1392: 7(. از طــرف دیگر در روســتای هلســم، 
معمــوالً دیوارهــای بیــرون خانه هــا را بــرای مقابلــه بــا بــاران و بــرف، از ســنگ و دیوارهــای داخلی را از خشــت، 
ســاخته اند؛ زیــرا خشــت، از یــک طــرف، باعــث جــذب حــرارت و گرمــا و از طــرف دیگــر، باعــث جــذب 
ــت  ــا از ســنگ باشــد؛ رطوب ــت هــوای داخــل خانه هــا می گــردد. در صورتی کــه تمامــی دیوارهــای بن رطوب
در داخــل بنــا محبــوس و باعــث آســیب رســاندن بــه ســاکنین خانــه می شــود؛ از ایــن رو، بــرای مقابلــه بــا ایــن 
امــر، دیوارهــای داخلــی را از خشــت یــا انــدود گلــی احــداث نمــوده و تنهــا قســمت بیرونــی آنهــا را از ســنگ 

ــاخته اند. س
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از لحــاظ ســازه ای نیــز ســاکنان ایــن روســتا بــه کمــک دیوارهــای احــداث شــده از ســنگ یــا خشــت و بــا 
قطــری بیــن 50 تــا 80 ســانتی متر توانســته اند، بــار حضــور افــراد بــر روی بــام )معمــوالً در شــب های تابســتان 
از فضــای بــام بــه عنــوان محــل خــواب اســتفاده می کرده انــد( و بارهــای جانبــی؛ همچنیــن، وزن خــود بــام را 
کــه هــر ســاله بــه دلیــل اجــرای مجــدد انــدود کاه گل، بــرای جلوگیــری از نفــوذ رطوبــت، ســنگین تر شــده بــه 

راحتــی بــه زمیــن منتقــل کنند. 
6. بام بناهای روستا

بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه »بــام، در معمــاري ایــران، بخشــي از فضــاي زندگــي اســت و عــالوه بــر 
وجــود حجم هــاي پیچیــده و زیبــا، گاهــي بــه عنــوان حیــاط هــم مــورد اســتفاده قــرار مي گرفتــه اســت«)زندیه و 
پروردی نــژاد، 1389: 12(. غالــب بناهــای ســنتی در روســتای هلســم بــام مســطح دارنــد. انتخــاب ایــن نــوع بام ها 
در اقلیــم ســرد، مشــکلی ایجــاد نمی نمایــد. از نگهــداری بــرف بــر روی بــام، به عنــوان عایــق حرارتــی در مقابل 
ســرمای زیــاِد هــوای خــارج کــه چندیــن درجــه کمتــر از درجــه حــرارت بــرف اســت، اســتفاده می شــود؛ ولی 
»در صــورت کاه گلــی بــودن پوشــش بــام؛ قــدرت آن در برابــر رطوبــت، بــاران و به ویــژه بــرف، بســیار ضعیــف 
خواهــد شــد؛ زیــرا آب ناشــی از ذوب تدریجــی بــرف، وارد ســقف کاه گلــی می گــردد و بنــا مرطــوب و نم دار 
می گــردد؛ بــه همیــن دلیــل، بــه محــض بــارش بــرف، آن را از روی چنیــن بام هایــی پــارو می کننــد و بــا غلتکــی 
ســنگین و کوچــک، بــام را دوبــاره غلتــک می کننــد تــا پوشــش کاه گلــی آن مجــدداً متراکــم و ســوراخ های 

ایجــاد شــده در اثــر نفــوذ آب، مســدود گردند«)رضایــی، 1392: 10(.
بــرای ســاخت بام هــای مســطح در ایــن روســتا، از چــوب درختــاِن در دســترس، روی ســقف را 
ــا اســتفاده از گیــاه شــیرین بیان، کلــش گنــدم، شــلتوک و دیگــر گیاهــان، روی چوب هــا  می پوشــانده اند و ب
را پوشــانده و بــر روی آنهــا خــاک می ریخته انــد؛ بعــد از آن نیــز بــا اســتفاده از مــالت کاه گل، روی ســقف را 
انــدود می کرده انــد. از ایــن انــدود، بــرای نمــای بناهــا نیــز اســتفاده می شــده اســت. قطــر زیــاد و مصالــح اســتفاده 
شــده بــه عنــوان عایــق حرارتــی و انــدود کاه گل نیــز بــه عنــوان عایــق رطوبتی کاربرد داشــته اســت. ســقف های 
چوبــی بــا پوشــش کاه گل، عایــق حرارتــی مناســبی به شــمار می رفتــه؛ ولــی بــه دلیــل وزن زیــاد ِگل و عــدم 
اتصــال مناســب پایه هــای زیریــن، عامــل مهمــی در بــاال بــردن جــرم بنــا و افزایــش میــزان تخریــب ســازه، بــوده 

اســت.
از مشــکالت عمده در ســقف  ســاختمان های روســتایی مناطــق غرب ایــران، »وجــود وزن زیاد، عــدم اتصال 
و گیــر اعضــای تشــکیل دهنده ی آن بــه یکدیگــر و اتصاالت نامناســب ســقف بــه دیوارهــای اطراف اســت. در 
طــول زمــان دیــده شــده کــه بــه هنــگام وقــوع ســوانح از قبیــل زلزلــه، بــه دلیــل ضعــف موجــود در ســقف ها و 
ســایر اعضــای ســازه ای، ماننــد دیوارهــا؛ حداکثــر تخریب در ســاختمان های روســتایی، بــه وجود می آیــد. عدم 
تکیــه گاه کافــی بــرای نشــیمن تیرهــای چوبــی روی دیوارهــا نیز از جملــه ضعف های ســاختمان های روســتایی 
ایــن مناطــق، به شــمار مــی رود کــه بــه محــض فشــار جانبــی، موجــب جابه جایــی در محــل خــود گردیــده و در 
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نهایــت، فــرو ریختــِن مصالح بــه کار رفته در ســقف را بــه دنبــال دارد«)بهرامــی، 1390: 102(.
7. مصالح بناهای روستا

»معمــاران ایرانــی، تــالش می کردنــد مصالــح مــورد نیــاز خــود را از نزدیک تریــن جاهــا بــه دســت آورنــد 
و بنــا را چنــان احــداث می کردنــد کــه نیازمنــد مصالــح جاهــای دیگــر نباشــند و خــود بســنده باشــند«)پیرنیا، 
1382: 31(. بــه عبارتــی، »معمــاری ایرانــی بــر پایــه ی اســتفاده از مصالــح بــوم آورد و محلــی پایه گــذاری شــده 
اســت«)خضری، 1388: 119(. »اســتفاده از مصالــح بــوم آورد بــا ظرفیــت حرارتــي مناســب بــا اقلیــم از ترفند هاي 
ــل در  ــن اص ــژاد، 1389: 9(. ای ــت«)زندیه و پروردی ن ــران اس ــکوني ای ــاري مس ــه در معم ــه کار رفت ــي ب اقلیم
معمــاری بومــی روســتای مــورد بحــث فرامــوش نگردیــده اســت؛ از طرفــی دیگــر، »مهمتریــن فاکتورهــا بــرای 
انتخــاب مصالــح مناســب، هزینــه، آســایش دمایــی، زیبایی، قابلیت ســاخت ســریع، اســتحکام، فراینــد، ارزیابی 

دوره عمــر و پایــداری آنهــا می-باشد«)آبیســوندارا، 2009: 999(. 
ســاکنان روســتای هلســم نیــز بــرای اجــرای بناهــای خــود بــه اصــول معمــاری ایرانــی، پایبنــد بــوده  و ضمــن 
شناســایی اقلیــم منطقــه و مصالــح در دســترس، بــه احــداث بنــا اقــدام نموده انــد؛ بــه گونــه ای کــه بــا توجــه بــه 
در دســترس بــودن خــاک رس؛ همچنیــن، وجــود ســنگ های فــراوان بــه دلیــل کوهســتانی بــودن منطقــه و در 
دســترس بــودن درختــان بلنــد چنــار، بیــد و زبان گنجشــک؛ ســعی کرده انــد کــه در کرســی چینی ها از ســنگ 
و در ســاخت دیوارهــا بــا توجــه بــه وضعیــت مالــی صاحب خانــه از ســنگ )حمــل ســنگ از طبیعــت بــه محــل 
احــداث بنــا، نیازمنــد پرداخــت هزینــه بــوده اســت( یــا خشــت دست ســاز اســتفاده نماینــد؛ امــا در اجــرای بــام 
انــواع خانه هــا هیچ گونــه تفاوتــی وجــود نداشــته و بــه روشــی کــه در مبحــث قبلــی بــه آن اشــاره شــد، ســقف 

ــد. را اجــرا نموده ان

تصویر شماره )4(: استفاده از سنگ و کاه گل در بناهای مسکونی روستای هلسم )نگارندگان،1393(

نتيجه گيری
در دهه هــای اخیــر، مبحــث پایــداری، جهــت حفــظ محیط زیســت و نیــاز نســل های آینــده در بیشــتر علــوم 
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کاربــردی، رایــج شــده اســت. علــم معمــاری و بــه تبــع آن ساختمان ســازی از علومــی اســت کــه هــم می توانــد 
بــرای محیط زیســت و طبیعــت مخاطره آمیــز باشــد و هــم ایــن قابلیــت را دارد کــه بــا طراحی درســت و حســاب 
شــده و بــر اســاس شناســایی عوامــل مفیــد آب و هوایــی هــر منطقــه، آنهــا را به خدمــت ســاختمان در بیــاورد. از 
ایــن میــان معمــاری بومــی کشــورمان، با پیشــینه ای چندهزار ســاله؛ بــر اســاس تجارب ســاکنان، شناســایی اقلیم 
و فرهنــگ هــر قــوم شــکل گرفتــه اســت. عامــل اقلیــم، بــه عنــوان عنصــری درخشــان در جهــت همراهــی بــا 

اهــداف معمــاری پایــدار، در شــکل گیری بناهــای بومــی خودنمایــی می کنــد.
معمــاران بناهــای بومــی روســتایی، کســانی جــز صاحبــان خانه هــا نبوده انــد کــه ضمــن شناســایی عناصــر 
مفیــد و مضــر منطقــه از جملــه مصالــح و آب و هــوا، تمهیداتــی بــه کار برده انــد تــا بتواننــد عوامــل مضــر را بــه 
دور کننــد و عوامــل مفیــد را بــه خدمــت بگیرنــد. بــرای اثبــات ایــن امــر، نگارنــدگان با اســتفاده از بررســی های 
میدانــی، روســتای هلســم )از روســتاهای اســتان ایــالم( را کــه دارای معمــاری بومــی روســتایی خــاص منطقــه 
ــر اســاس ســه رده گونه بنــدی در روســتاهای  می باشــد، انتخــاب کردنــد و ضمــن بررســی گونــه ی روســتا، ب
غــرب کشــور دریافتنــد کــه ایــن روســتا جــزو گونــه ی کوهپایــه ای، بــوده اســت و ضمــن شناســایی و بررســی 
معابــر، ایــوان، حیــاط، دیوار هــای بناهــا، ارتفــاع اتــاق و ابعــاد بازشــوها، نــوع بــام و مصالــح مصرفــی در ســاخت 
بنــا؛ چنیــن اســتنباط نمودنــد که معمــاری بومــی در این روســتا، در جهت حفــظ انرژی، ایجاد شــرایط آســایش 
بــرای ســاکنان، احتــرام بــه طبیعــت و حفــظ محیط زیســت و بهره منــدی از انرژی هــای رایــگان شــکل گرفتــه و 
بــه گونــه ای صحیــح، اصــول معمــاری پایــدار را رعایــت نمــوده اســت. در پایــان می تــوان گفــت کــه معمــاری 
بومــی، علی الخصــوص معمــاری روســتای هلســم، بــا معمــاری پایــدار، در تعامــل می باشــد و اصــول رعایــت 
شــده در بناهــای ایــن منطقــه، می توانــد بــه عنــوان راه گشــایی در طراحی هــای جدیــد مســکن، پاییــن آورنــده 
هزینه هــای انــرژی، رعایــت اصــول معمــاری پایــدار؛ همچنیــن در اجــرای مبحــث 19 مقــررات ملی ســاختمان، 
مفیــد باشــد. در جــدول شــماره )2( نیــز بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده در ایــن پژوهــش، پیشــنهادهایی مطرح 
گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه تغییــرات صــورت گرفتــه در احــداث بناهــای جدیــد روســتایی، می توانــد 

ــا باشد. راه گش
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جدول شماره )2(: راهکارها و پشنهادها

18 
 

های بناها، ارتفاع اتاق و ای، بوده است و ضمن شناسایی و بررسی معابر، ایوان، حیاط، دیواری کوهپایهگونه
ومی در این روستا، ابعاد بازشوها، نوع بام و مصالح مصرفی در ساخت بنا؛ چنین استنباط نمودند که معماری ب

مندی از زیست و بهرهدر جهت حفظ انرژی، ایجاد شرایط آسایش برای ساکنان، احترام به طبیعت و حفظ محیط
ای صحیح، اصول معماری پایدار را رعایت نموده است. در پایان های رایگان، شکل گرفته و به گونهانرژی

باشد و ، با معماری پایدار، در تعامل میوستای هلسمالخصوص معماری رتوان گفت که معماری بومی، علیمی
های جدید مسکن، پایین گشایی در طراحیتواند به عنوان راهاصول رعایت شده در بناهای این منطقه، می

مقررات ملی ساختمان،  19همچنین در اجرای مبحث  رژی، رعایت اصول معماری پایدار؛های انآورنده هزینه
( نیز با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش، پیشنهاداتی مطرح گردیده 2شماره )مفید باشد. در جدول 

 گشا باشد.تواند راهمی ،است که با توجه به تغییرات صورت گرفته در احداث بناهای جدید روستایی

 (: راهکارها و پشنهادها2جدول شماره )
 راهکار و پیشنهاد ردیف

1 
 ِگل نمودنظرفیت حرارتی باال و ایجاد دیوارهای دوجداره؛ همچنین اندودِ کاه با مصالحاز  بیشتر چه هر استفاده

 جانب غربی بناها برای جلوگیری از تابش آفتاب به داخل.

 های امروزی در ساخت اسکلت بناها به جهت مقاومت در برابر عوامل طبیعی مانند زلزله و سیل و ...استفاده از سازه 2

 متراکم و فشرده هایپالن بینیپیش 3

 زمستان در مناسب گرمای دریافت و تابستان در سایه ایجاد برای ساختمان فرم گیریشکل 4

5 
حرارتی از طریق بام اتفاق  فتالابام )بام دوجداره(، به دلیل اینکه بیشترین  در مناسب حرارتی هایعایق از استفاده

 افتد.می

 خصوص در جناح شرقی و غربیبه ؛بزرگهای اجتناب از نصب پنجره 6

7 
خورشید؛ همچنین مانعت از برخورد باران با  گرمای ورود از جلوگیری برای تابستان در بانایجاد ایوان و سایه

 های بنا.دیواره
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