
 

 

 

 

 

 پژوهشی -علمیفصلنامه 

 ای ریزی منطقهجغرافیا و برنامه

 1401، زمستان 49، شماره 12 دوره

 359-373صص: 

 

 

 

 

 

 ایرانی برای ساخت -های تکنولوژی بر فرهنگ اسالمیسنجش تأثیر مؤلفه

 های نوین شهری پایدار در شهر دورودسکونتگاه
 1محمد ظاهری 

 اسالمی، تهران، ایران )بروجرد(، دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد مهندسی معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران 

 ی صارم درضایحم

 ران یمدرس، تهران، ا تی دانشگاه ترب ،یدانشکده هنر و معمار ،یگروه شهرساز اریدانش

 مهرداد حاجیان زیدی

ای  . مدرس مدعو، دانشکده فنی و حرفهرانی، اکیش الملل کیش، دانشگاه تهران،پردیس بین ،یمعمار دانشجوی دکتری

 ای، ساری، ایرانساری، دانشگاه فنی و حرفه)ع( محمد باقر

 چکیده 
در  ی داخل  یاچهدر  ینتربزرگ  یهاروم  یاچهدر که  است  اخیر  20  کشور  م  سال  به  آن    است.   یافتهکاهش   یریگچشم   یزانتراز سطح آب 

از کارشناسان   باورند  یطمح بسیاری  این  بر  و مسئوالن کشور  از مهم  زیست  انسانی منجر  یکی  اترین عوامل  تغییرات  به  تراز،  ین کاهش 

ینده با استفاده از  آبینی تغییرات آن در  یشپو    درگذشتهپایش تغییرات کاربری اراضی    باهدفکاربری اراضی بوده است. تحقیق حاضر  

  TM  یسنجنده ها   Landsatماهواره    یرتصاو در این تحقیق،   دریاچه ارومیه انجام پذیرفت.یز  آبردر حوزه    LCM)) تغییر زمین    سازمدل 

تصاویر   .وتحلیل شدیه تجزی  فاصله زمان  ینو خرداد با کمتر  یبهشت ارد  یها( مربوط به ماه   2020و    2010،  2000  یها) در سال   ETMو  

ی  بندتوان شامل خاک و سنگ طبقهساز و پوشش کممناطق انسان  ،ی نگل، مراتع، بدنه آبج ی،کشاورزهر سه مقطع زمانی به شش طبقه  

بر     LCM   ی یادشده و با استفاده از مدلهاسال ی کاربری  هانقشهبا استفاده از    2040بینی وضعیت کاربری اراضی برای سال  یشپشد.  

( و دوره دوم  2010-2000در دوره اول )  هادادهوتحلیل  یهتجزعصبی مصنوعی و تحلیل زنجیره مارکوف انجام گرفت. نتایج    شبکه پایه  

بیشترین افزایش و کاربری اراضی مراتع  بیشترین کاهش را دارند.    توانکم   و پوشش( نشان داد کاربری اراضی کشاورزی  2010-2020)

ی شامل جمعیت، نسبت ماع اجت  هایریمتغی، تراکم رودخانه و  ر یپذشیفرساشامل شیب، ارتفاع، جهت،  یرهای مکانی  تغم به این منظور از 

متغیرهای   و  تولید  توان  پوشش،  تاج  بیولوژیکی  متغیرهای  و  دما  تعرق،  و  تبخیر  بارندگی،  شامل  اقلیمی  متغیرهای  و  جمعیت  تراکم 

( اول  دوره  نقشه  اساس  بر  سپس  شد  گرفته  کار  به  نرمال  آنتروپی  کاربری،  تنوع  حاشیه،  تراکم  لکه،  تراکم  شامل  -2000اکولوژیک 

که  طوری به   %70صحت کلی  بینی شد. پس از ارزیابی مدل میزان  یشپزمین    سازمدل یری  کارگبهبا    2020نقشه کاربری اراضی    (،2010

شده  بینی یش پکننده انطباق زیاد بین نقشه  یانبآمد که    به دست  % 82توافق و در آماره یا مقدار ریاضی شبکه توافق    % 82در موقعیت مکانی  

نقشه   است.شی بندطبقهو  )هانقشه  واردکردنبا    ده  دوم  دوره  اراضی  کاربری  به  2020-2010ی  نقشه    سازمدل (  زمین،  بینی  یشپتغییر 

های  یکاربرهای کشاورزی، خاک و مراتع بیشترین افزایش و  ی کاربرتهیه شد که نتایج نشان داد که به ترتیب    2040کاربری اراضی سال  

   را خواهند داشت.  جنگل ، مراتع و بدنه آبی بیشترین کاهش
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 مقدمه

بوده  در سال های اخیر بدلیل استفاده از تکنولوژی اطالعات شاهد پیشرفت های بزرگی در طراحی های معماری 

باالتر و سرعت بیشتر کرده است. از تاثیرات تکنولوژی بر  ایم. ابزار های جدید معماران را قادر به ترسیم با دقت  

راحتی بیشتر به کیفیت طراحی    با هزینه ای کمتر و،  توان به این موضوع اشاره کرد که در زمان کم  مقوله طراحی می

دربناهای دو دهه گذشته یافت.  اند.  ،  مطلوب دست  بوده  توجه  زیبایی شناختی مورد  تکنیکی و هم  هم مالحظات 

مواددرا مهندسی  های جدید  پیشرفت  میان  و،  ین  فناورانه شده  امکانات  افزایش  موجب  زیبایی    خود  جنبه  همانند 

مصالح می،  شناسانه  قلمداد  طراحی  فرصت  یک  وبعنوان  زیست  محیط  به حفظ  ها  انسان  نگاه جدید  صرفه    شود. 

انرژی درمصرف  دیدگاه،  جویی  این  دیدگا  حاصل  این  از  دیگر  یکی  و  است  مصالح  جدید  جنس  زمینه  در  ها  ه 

وترکیب بندی مصالح است. در واقع ساختمان های موجود نمایانگر تکنولوژی عصر خود بوده و معمار باید با بهره 

بافت   با  منطبق  بصری  زیبایی  ایجاد  به  نسبت  بومی  و  بازیافت  قابل  مصالح  مورد  در  نوین  دستاوردهای  از  گیری 

  پیشرفت  و  سازی  ساختمان  صنعت  در  جدید  مصالح  ورود  با  اخیر  های  دهه  در.  شهری و تعامل با زمینه اقدام نماید

  گریز   نظر  به  که  نشینی  شهر  گسترش  و  مرتبه سازی  بلند  نهایت  در  و  بنا  احداث  در  تحول   و  سازه  مهندسی  دانش

به  سنتی  معماری  های  ویژگی  و  رسد، مفاهیم  می  ناپذیر بلند  به  نیاز.  است  شده  تر  کمرنگ  روز  روز    مرتبه   راهبرد 

  به   پیش  از  بیش  حاضر  زمان  در  ساز  و  ساخت  مناسب  زمین  محدودیت  و  جمعیت  افزون  روز  رشد  به  توجه  با  سازی

همکاران،  )  خورد  می  چشم و  آسایش  (1388دانشپور  و  جوامع  گیری  ر شکل  ای  کننده  تعیین  نقش  مسکن  لذا   .

-سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی محسوب می  روحی  و روانی ساکنان آن دارد و یکی از شاخص های سنجش

 (. 1397پورغفار مغفرتی و پوررمضان، ) ریزی ملی، دارای اولویت است شود و در برنامه

دگرگونی ایجاد  زمینه  در  حاضر،  قرن  تحوالت  دیگر  سویی  و  از  زندگی  های  جلوه  برخی  بین  در  تغییراتی  و  ها 

معماری های بومی شده است. با توجه به اینکه مسکن یکی از پیچیده ترین  فرهنگ جامعه ایرانی و کم توجهی به  

بناها در طراحی است و طراحی کاربری مسکونی فراتر از پاسخ به یک برنامه است؛ زیرا باید چهره عمومی شهر را  

ویژگی   از  تبعیت شرایط مسکن  معنای  به  که  گذارد  نمایش  به  آن،  زندگی خصوصی ساکنین  های  در عین جریان 

متنوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، فرهنگی و به ویژه فلسفه فردی ساکنین آن است و سبب میگردد 

 (.1400در جوامع گوناگون، از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد )امامی و همکاران، 

خانه تدوین  و  طراحی  پژوهش  این  بخش  مهمترین  رسد  می  نظر  برا به  است  یای  با  است  از  سکونت  فاده 

ها نیست  ها و فرمای از سبکتکنولوژی های نوین و همسو با فرهنگ و سنن ایرانی اسالمی. معماری فقط مجموعه

نمی مشخص  را  اقتصادی خود  و  اجتماعی  شرایط  با  کامالً  حتی  مجموعهو  بلکه  اینهاست. جهتکند،  از  گیری  ای 

دهی به فضای زیست و شود و همین مسیر در شکلام میها، همواره بر مبنای فطرت بشری و اندیشه او انجفرهنگ

پیدایش معماری موثر است. چرا که این فضا به عنوان یک نیاز بشری مطرح است و اینگونه نیازها همواره در مسیر  

شوند. بنابراین معماری را قبل از اینکه یک تخصص فنی بدانیم یا از نظر هنری به عقل و فطرت الهی پاسخ داده می

بنگریم، باید به جنبه فرهنگی آن توجه کنیم. فضای معماری بر مبنای مفاهیم فرهنگی در عرصه زمان به رشد و   آن

 رسد و در بعد مکان تجلی می یابد.  تعالی می
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سوال اصلی پژوهش    حاضر قصد دارد تا به  لذا با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ در مساکن بومی در شهرها، مقاله

های ایرانی با تکیه بر فرهنگ است، بپردازد. نوع پژوهش از لحاظ  ات تکنولوژی در معماری خانهچگونگی تاثیر   که

توصیفی     -ها و اطالعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق تحلیلیو از نظر نحوه گردآوری دادههدف، کاربردی  

 باشد. می

  بندی   دسته ،  تحقیق  ابزار  تهیه،  اطالعات  آوریجمع  مراحل  شامل ،  حاضر  پژوهش  در  تحقیق   لذا در این راستا روش

  خصوص   در  گرفته  صورت  نتایج  گام بعد  است. در  تحلیلی  توصیفی  شیوه  اساس  بر  هاداده  تحلیل  و  تجزیه،  هاداده

کالبدی    هایمحیط  بر  افراد  بین  اجتماعی  تعامالت   گیری  شکل  در  موثر  عوامل  استخراج  هدف  با  تعامالت اجتماعی

نمونهبررسی.  است  شده  بندی  طبقه نخست  فاز  در  است.  گرفته  فاز صورت  دو  در  پژوهش  این  میدانی  های  های 

مبانی نظری موضوع معیارهای اصلی طراحی استخراج شده است. در فاز دوم   بر  تکیه  با  تحلیل و  معماری مرتبط 

 طرح معماری دیده شود.   سایت پروژه بررسی و تحلیل شده و تالش شده است تا معیارهای استخراج شده در

بطور کلی شخص محقق اطالعات را جمع آوری می کند سپس آنها را مورد بررسی قرار می دهد و در انتها  

تکنولوژی سنتی به طریقی براساس رویش خوب فرهنگ بومی ترسیم و  بدنبال راه حل منطقی و علمی می گردد.  

از جامعه است. تکنولوژی سنتی تنها از طریق تداوم    فکر شده است و تکنولوژی مدرن عالمت بینش علمی جدیدی

استاد آموزشی    سیستم  انستیتوهای  و  صنعتی  سازمانهای  طریق  از  مدرن  تکنولوژی  ولی  شود  می  تضمین  شاگردی 

نحوه بکارگیری و دخالت تکنولوژی های سنتی و  ،  توسعه و پیشرفت یافته است. اما عالوه بر تفاوت های مذکور

گرگون شده و تکنولوژی مدرن زمینه ساز تغییراتی در هویت و محتوای فضاها و عناصر معماری  مدرن در معماری د

 ابزاری تکنیکی برای رسیدن به اهداف عملی است.  ، گردیده است. تکنولوژی در لغت

به بررسی نقش و    1394در سال    تاثیرات تکنولوژی و فن آوری در معماریمحسن کبیریان در مقاله ای با عنوان   (1

اثرات تکنولوژی بر معماری پرداخته است. وی با بررسی نرم افزارهای ترسیمی در معماری با کمترین هزینه و با  

صرف بیشترین دقت و سرعت تاثیرات بر مقوله طراحی را بررسی نموده است. همچنین مصالح نوین در عرصه  

 اهای معماری داشته است.  معماری نقش بسزایی در طراحی مناسب فض

به بررسی استفاده از انرژی های نو    1395در سال    های نو راهی به معماری پایدارتاب انرژیسپهر انصاری در ک (2

 که در چهار فصل تنظیم گردیده؛   در عرصه معماری پرداخته

 فصل نخست با سخن پیرامون مزایای کاربردی ساختمان های سبز آغاز می شود.   (3

 فصل دوم به الزامات و راهکارهای بهره گیری از مصالح سبز در چرخه ساخت و ساز می پردازد (4

 ق وا می نهد.  فصل سوم، نمونه های کهن معماری پایدار در سرزمین ایران را به بوته تدقی (5

 مورد بازخوانی قرار می گیرد. را فصل چهارم نمونه های معماری سبز در کشورهای توسعه یافته  (6

به بررسی تکنولوژیهای نوین در    1396در سال  های تکنولوژی معماری  سیری در اندیشهدر کتاب  محسن وفامهر   (7

است.   پرداخته  فلسفه  معماری  به  اثر  این  نخست  فصل  است.  شده  تدوین  اصلی  فصل  هشت  در  کتاب  این 

 .  باره پرداخته استتکنولوژی، تعاریف مربوط به تکنولوژی و نظرات دانشمندان در این

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی به   فرهنگ و معماریهای  کتاب میراث معماری مدرن ایران از مجموعه کتاب (8

بررسی و واکاوی دستاوردهای این سبک از جریان معماری معاصر به عنوان بخشی از تاریخ تحوالت معماری در  

https://fidibo.com/book/67335-کتاب-انرژی-نو-راهی-به-معماری-پایدار
https://fidibo.com/book/67335-کتاب-انرژی-نو-راهی-به-معماری-پایدار
http://www.itsiranian.com/category/books/more/culture_architecture
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ای از کتاب طبیعتاً به بناهای تهران اختصاص دارد. کتاب تقدیرشده در نهمین دورۀ  پردازد. بخش عمدهایران می

 (. 1390)کتاب فصل 

 ظری چارچوب ن

تحلیل سیرت مسکن سنتی بر اساس ویژگی های درونی و فطری انسان که عبارتند از: گرایش به حقیقت جویی و 

گرایش به جمال و زیبایی و گرایش به عشق  ،  گرایش به خیر و فضیلت،  گرایش به خالقیت و ابداع،  رسیدن به کمال 

بر مجموعه ها و اجزاء    سلسله مراتب(.  1388)مسایلی،    بیان خواهد شد،  روحانی و پرستش یکی از اصول حاکم 

پدیده هایی است که یا به طور طبیعی در جهان هستی بعنوان یکی کل وجود دارند یا توسط انسان ایجاد می شوند و 

لذا نقش غیرقابل انکار آن  ، با توجه به آنکه هستی موجودات در کائنات تابع سلسله مراتب متقن و تعریف شده است

اء کل یک مجموعه و هویت بخشی به آنها قابل ذکر است. به کارگیری اصل سلسله مراتب در نظام  در تعریف اجز

بندی در دسترسی   مرتبه  ایجاد  و  از خصوصی  تفکیک کردن حریم های عمومی  با  های فضایی شهری و معماری 

کالبد  تجلیات  مهمترین  از  محرمیت  داشته.  فضایی  در ساختار  محرمیت  تقویت  در  پررنگی  رعایت سلسله  نقش  ی 

گیری ارزشهای پایدار  مراتب در عمارات و شهرهای دوره اسالمی می باشد و با بهره گیری از این اصول شاهد شکل

 خلوت و محرمیت در انبیه سنتی می باشیم.  ، آرامش، چون امنیت

فرهنگ در ساهتار  خانه یکی از مهمترین فضاهایی است که نقش های مختلف مادی، کالبدی و از همه مهمتر نقش  

ترکیب های   ها،  تزئینات، شکل  عناصر،  به شکل  کند. من جمله  پیدا می  نمود  به روش های مختلف  آن  معماری 

حجمی با ترکیبات خاص در پالنها. اگر حضور معماری در زندگی و مسائل یک دوره کمرنگ شود، این فقر حضور،  

له نیز صادق است به گونه ای که اگر زبان و فرهنگ ملتی  به زبان و فرهنگ نیز منتقل می گردد و برعکس این مسئ

نقصان یابد یا حتی مورد هجوم زبان و فرهنگ بیگانه ای قرار بگیرد، معماری آن ملت نیز دگرگون می شود، بنابراین  

ت  می توان گفت فرهنگ و معماری دو مقوله تفکیک ناپذیر می باشند که تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر گره خورده اس

 (.1395)مومنی و مسعودی،  

 اصول معماری ایرانی .1جدول 
 مفهوم  اصول

 سازی. های انسان و توجه به نیازهای او در کار ساختمان  های ساختمانی با اندام رعایت تناسب میان اندام  مردم واری 

 و از اسراف پرهیز می کردند.  می کردندکار بیهوده در ساختمان سازی ن پرهیز از بیهودگی

 . شناسی فن ساختمان و ساختمایه )مصالح(، دانش ایستایی نیارش

 باشد. ( اینجایی) معماران ایرانی بر این باور بودند که ساختمایه باید بوم آورد یا ایدری  خودبسندگی

 به هم پیوند می داد.ساختمان را از جهان بیرون جدا میکردند و تنها یک هشتی این دو را   درونگرایی

 .1389منبع: پیرنیا، 

 : شودهای انجام شده نشان میدهد که از معماری سنتی دو مفهوم متفاوت حاصل می تحقیقات و بررسی

مفهوم ساختاری آن یعنی استفاده کامالً بهینه از مواد و مصالح است. معماران در گذشته آنچه را که در محل   (1

هایی مانند خودبسندگی یا    ها و زیبایی نمودند. این اصل، ارزش  داشت، استفاده میاجرای ساختمان وجود  

 های سنتی به ارمغان میآورد. گرایی را برای ساختمانحداقل

 در واقع مبتنی بر اتصال بین معماری و فرهنگ در معماری ایران بود.  کهمفهوم سنت و فرهنگ جامعه  (2
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های فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و اقلیم آن منطقه است. زیرا  معماری بومی هر منطقه بیان کننده بخشی از ویژگی

 (.1397فرهنگ، محیط زیست و معماری بر یکدیگر اثر گذارند )شربتیان، 

جدیـد بـرای مـصالح و فــرآورده هـایی اســت کـه توانــایی درك و پردازش    مـصالح هوشـمند یــک اصـطالح

رویدادهای محیطی را داشته و نـسبت بـه آن واکنش مناسب نشان مـی دهنـد بـه بیـان دیگـر ایـن مصالح قابلیت  

پاس در  پذیر  برگشت  طرز  به  را  خود  درونی  انرژی  و  فرم،رنگ  شکل،  قادرند  و  داشته  تاثیرات  تغییرپذیری  به  خ 

اگر مصالح را به سـه گـروه مـصالح غیـر هوشمند، نیمه هوشمند و   شیمیایی محـیط اطـراف تغییر دهندفیزیکی و یا  

هوشمند طبقه بنـدی کنـیم،گروه اول یعنی مصالح غیرهوشـمند ویژگـی خـاص باال را ندارند، نیمه هوشمندها تنها  

و محیطی شکل  تاثیرات  بـه  پاسخ  در  در    قادرند  اما  دهند  تغییر  اندکی  ان  زم  مدت  یا  بار  یک  بـرای  را  خود  فرم 

 .(Ritter, 2007مصالح هوشمند این تغییــرات تکرارپــذیر و قابــل برگــشت خواهــد بــود )

درباره تعریف توسعه، اتفاق نظرهای هرچند غیر جامع وجود دارد که بر طبق آنها این اصطالح به فرآیندی اطالق  

که منجر به رشد اقتصادی گردد. اما این تعریفی بسیار محدود است که تنها بر مبنای پدیده اقتصادی بنا شده  شود  می

توسعه معمواًل شامل سایر پدیده لمیر و همکاران،  است.  (. هر  332،  1401ها و مفاهیم غیراقتصادی است )عظیمی 

یا محدوده و  تأثیر روال شهر  از شهر، تحت  یا محدودهها و  ای  و  از شهرها  برخی  دارد.  تغییر قرار  ها و  فرآیندهای 

ها، بدون مشکل و مسئله در فرآیندهای معمول توسعه قرار دارند و در نتیجه فرآیند تغییر و توسعه در نواحی از آن

می صورت  خودی  به  خود  صورت  به  همکاران،  آنها  و  )سهندی  نبود  1401گیرد  دلیل  به  ایران  کشور  در   .)

های پژوهشی به رغم وجود نیروهای انسانی و اجرایی بالقوه، صنعتی سازی  های مناسب به ویژه در زمینهساخت زیر

در ساختمان نوین  مصالح  و  تکنولوژی  از  استفاده  میو  کندی طی مسیر  بسیار  روند  با  )هجرتی  های مسکونی  کند 

  ایرانی-تکنولوژی بر فرهنگ اسالمینقش    (. از این رو هدف این تحقیق سنجش476،  1400الهیجانی و همکاران،  

 .است کنار معیارهای مردم شناختی در 

 منطقه مورد مطالعه 

سال   در  کشور  وزارت  توسط  گرفته  صورت  کشوری  تقسیمات  آخرین  طبق  دارای  1390بر  لرستان  استان   ،10  

درصد    61,3نفر برابر با    1075951نفر جمعیت را در خود جای داده است. از این تعداد،    1754243شهرستان بوده و  

نصر و همکاران،  اند )مرادی درصد نیز در مناطق روستایی استقرار داشته  38,7نفر برابر با  677416در مناطق شهری و 

های زاگرس در نوع خود بی نظیر است. این  های ایران است که در میان کوهلرستان یکی از زیباترین مناطق (.1399

باشد. فنی بودن این منطقه از نظر پوشش گیاهی و حیات وحش باعث شده از  منطقه به نگین اشترانکوه معروف می

های گیاهی دارویی آن در ایران منحصر به  نهمدتها پیش به عنوان یک منطقه حفاظت شده شناخته شود. برخی از نمو

باشد و هر ساله تعداد زیادی از پژوهشگران در فصول مختلف سال برای پژوهش درباره این گیاهان دارویی  فرد می

 کنند.  از منطقه بازدید می

ت کشاورزی  بخش صنعت و معدن استان لرستان متأثر از وجود منابع زیرزمینی غنی و متعدد، آب فراوان، محصوال 

انرژی و  سوخت  گستره،  دامداری  رشد  متنوع،  و  گسترش  زمینه  متخصص  کار  نیروی  همچنین  و  مناسب  های 

تعداد   دارد.  رقم    1471چشمگیری  این  که  لرستان مستقر هستند  استان  در  و کوچک  متوسط  بزرگ،  واحد صنعتی 
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بزرگ و متوسط استان عبارتنداز:    درصد کل تعداد واحدهای صنعتی کشور است. برخی از واحدهای  83/1معادل  

بایر   بروجرد، صنایع غذایی گهر، داروسازی  ازنا، نساجی  ایران، فوالد  آلیاژ  و  لرستان، سیمان دورود، فر  پتروشیمی 

استر لرستان، داروسازی اکسیر،  افالك، صنایع شیر ایران، پارت لین، تعاونی تولید الکل اتیلیک، آب معدنی بیشه، پلی

 (.1398پور و همکاران، ان کاشی، آهک صنعتی و هیدراته لرستان )مرادیکاشی جم، سام 
 

 
 موقعیت استان لرستان نسبت به کشور   .1شکل 

 ( https://ostan-lr.ir) منبع:

دارای جاذبه های طبیعی است به طوریکه از این شهرستان به عنوان    شهرستان دورود به واقع بیش از یک شهرستان

زیباترین آبشارهای کشور و رشته  ،  پایتختی که زیباترین دریاچه آب شیرین ایران،  ایران یاد می شودپایتخت طبیعت  

کوه اشترانکوه با لقب آلپ ایران را در خود جای داده است. بیشتر شهر دورود در منطقه ای دشت مانند واقع شده و 

لنحرین نامیده می شد است در محل تالقی دو  بخش کوچکی از آن بر کوهپایه قرار دارد. دورود که در گذشته بین ا

رودخانه تیره و ماربره شکل گرفته است. شهرستان دورود را به جرات می توان زیبا ترین شهر از نظر طبیعت در 

،  استان لرستان و شاید در ایران اسالمی دانست. وجود رشته کوه عظیم اشترانکوه در این شهرستان با لقب آلپ ایران

دریاچه جهان  وجود  و  ایران  در  کوهستانی  های  دریاچه  زیباترین  از  یکی  عنوان  به  گهر  طراوت  قرارگیری  ،  پر 

واقع شدن پریز کوه دورود که از زیبایی خاصی برخوردار  ،  آبشارهای متعددی از جمله آبشار بیشه و آبشار تله زنگ

قارون،  است زیبای  و  فصلی  تاالب  گا،  وجود  نی  انگیز  و شگفت  زیبا  دره  الله  وجود  دشتهای  و همچنین وجود  ه 

آبشارهای   دیار  عنوان  به  لرستان  شهرت  است.  ایران  طبیعت  پایتخت  های  زیبایی  از  بخشی  تنها  دورود  واژگون 

سمفونی که هر ساله  ،  منحصر به فرد و زیبا حکایت موسیقی گوش نواز آب در البه الی صخره های زاگرس است

 . ر بهشتی لرستان می کشاندطبیعت گردان را از جای جای دنیا به دیا
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آب این رودها    نام دورود را که فارسی بحرین است بر آن نهاده اند از،  از زمان ایجاد ایستگاه راه آهن در این محل

شود می  استفاده  صنعت  و  کشاورزی  جمله  از  مختلف  مصارف  تاریخ  .  جهت  در  دورود    26/04/1368شهرستان 

سیالخور و در دامنه کوه های کله قندی )تخت کوه( و رنگینه )پریز(  در جنوب و جنوب شرقی دشت    تاسیس شد 

غرب خرم آباد و شمال غربی با  ،  جنوب با الیگودرز،  واقع شده. از شمال با استان مرکزی و شرق با شهرستان ازنا 

سنندج  شناسی  زمین  ناحیه  و  مرتفع  زاگرس  کوهستانی  مرز  در  شدن  واقع  باشد.  می  همسایه  بروجرد    شهرستان 

معتدل کوهستانی موجبات پدید آمدن ویژگی    با اقلیممیلیمتر    670 سیرجان از یک طرف و داشتن بارندگی متوسط

از منحصر  ،  در منطقه شد  اقلیمی و زمین شناسی،  خاص جغرافیایی اماکن دیدنی  از نظر طبیعی و داشتن  بطوریکه 

 بفردترین مناطق استان لرستان و کشور است. 

  4/ 49مدار   نیاستان لرستان، ب  یاز شهرها   لومترمربعیک1500معادل    یق استان لرستان باوسعتشهرستان دورود در شر

محدود است. ارتفاع دورود از سطح    یقرار دارد و از طرف جنوب به بخش پاپ  یعرض شمال  33/28  ی طول شرق

و    258943دارای    1395دورود در سال    ستاناشترانکوه واقع شده. شهر  یگردنه غرب  یمتر است و در انتها   1450ایدر

دارای   دورود  و    188152شهر  بوده  جمعیت  داراشودمی  شامل  را  لرستان  خاك  ٪7/4نفر  دورود  شهرستان    ی. 

ها  نام  به  س  یمرکز   یدوبخش  بر   الخوریو  ها   5مشتمل  بنام  س  یدهستان  )ناصرالدین(،  آباد   اهکله، ی ژان، حشمت 

(( و چاالنچوالن )چاله چوله( بوده که مجموعاٌ تعداد  زیسوراخ خورده )زلزله خ ا )سیالب خورده )سیلخیز( یرالخویس

اثر زلزله    ی روستا را شامل م  151 شود. وجود ناهمواری آهکی در مناطق اطراف دشت سیالخور و چاله چوله در 

منطقه. بخش چاالنچوالن زمین شناسی خاص  ویژگی  دلیل  متعدد خود  تبد  های  دارا   ل یبه شهر  و   ی شداربخ  یو 

لهجه  یم  یشهردار با  مردمانش  م   یمختلف   یها باشد.  مهم  کنندیصحبت  و    یار یبخت  ی لر  ،یالخوریآنها س  نیترکه 

است. پایه اقتصاد و عمده ترین منابع درآمد شهر؛ صنایع )شامل سیمان، فارسیت، فوالد و چدن، صنایع    یلرستان  یلر

 گریراه آهن و کشاورزی است. شهر دورود بر خالف د  ی،سنگ، صنایع نظامی(، امور جانبی صنایع، خدمات شهر 

سال    130شهر به حدود    نیا  یخی تاربرخوردار است. قدمت    یکم  اری بس  یخیاستان لرستان از قدمت تار  یشهرستانها 

بدلرسدیم م  ییای جغراف  تیموقع  لی.  ت   نیا  میتوانی شهر دورود  لرستان   یاریبخت  رهیشهر را جدا کننده دو  .  دی نام  یو 

هستند.   ی رودخانه لرستان  یو شمالغرب  ی و قسمت شمال  ی اری مذکور بخت  یها رودخانه  ی و جنوب شرق  یجنوب  تقسم

نزد در  و  زاگرس  دامنه رشته کوه  در  دورود  رود    یکیشهرستان  دو سر شاخه  گرفته است.  قرار  از   یکیاشترانکوه 

و   م  یکیشمال  هم  به  دورود  در  شرق  سرچ  وندندیپی از  سزار  رود  نام  با  م  یاصل   شمهو  دز  دورود شوندیرود   .

گردشگر   یعیطب  ی هاجاذبه قب  یفراوان  یو  )اشتران    لیاز  پریز، کوه  و  گهر  دریاچه  قارون(،  قله  کوه،  رنگینه  کوه، 

دوخواهران،  دربند،  پیرآباد،  مانند  زیارتی  و  تفریحی  اماکن  و  آبگرم  آبشار  )بیشه، شوین(،  رودخانه، سراب  جنگل، 

د حشوید،  ح  رهپیرعبداهلل،  بطور  اتیو  نخورده  دست  پا  کهیوحش  برا  رانی ا  عتیطب  تختیلقب  به    نیا  یرا  شهر 

جاذبه وجود  است.  آورده  جاذبهارمغان  از  اعم  گردشگری،  طبیعی  جاذبههای  و  استان  باستانی  و  تاریخی  های  های 

منطقه پدید آورده   یای برا طبیعی و فرهنگی در محدوده خود سایت و مسیرهای کوهنوردی زیبای آن، موقعیت ویژه

بعنوا آن  عملکرد  و  سایت  مرکزیت  قابلیتها،  این  ناشی  است.  را  کشور  غرب  منطقه  در  گردشگری  عطف  نقطه  ن 

از محورهای توسعه غرب  می آمایش سرزمین عنوان یکی  استراتژی دراز مدت طرح  این منطقه در مطالعات  شود. 

 کشور معرفی شده است. 
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که نواحی    زاگرسخیز کشور است. منطقه دورود و نواحی اطراف آن روی کمربند چین خورده    زلزلهدورود از نقاط  

  7/  4با بزرگای    ایلرزهزمینشود قرار دارد. در سده سیزدهم هجری قمری  وب غرب کشور را شامل میجنوب و جن

دشت   د  سیالخورریشتر  که  لرزاند  کم  را  زمین    8000ست  بزرگترین  از  یکی  زلزله،  این  گذاشت.  برجا  کشته  نفر 

های بزرگ  ریشتر از جمله زمین لرزه6.1باقدرت    1385زمین لرزه فروردین  های ثبت شده ایران است. همچنین  لرزه

ترین زمین  لرزه همراه بود، مخربسلرزه و بیش از یکصد و پنجاه پ است. این حادثه که با دو پیشاین منطقه بوده

های  نفر از مردم شهرستان1.450نفر و زخمی شدن بیش از    63لرزه این سال در این کشور بود و باعث کشته شدن  

 شد.  دورودو  بروجرد

 
 موقعیت شهر درود نسبت به استان  . 2شکل 

 (https://dorood-gov.ir) منبع:

 های پژوهش یافته

ای برای سکونت است با استفاده از تکنولوژی های نوین و همسو  مهمترین بخش این پژوهش طراحی و تدوین خانه 

ها نیست و حتی کامالً با شرایط اجتماعی  ها و فرمای از سبکمعماری فقط مجموعهبا فرهنگ و سنن ایرانی اسالمی. 

همواره بر مبنای فطرت  ،  هاای از اینهاست. جهت گیری فرهنگبلکه مجموعه،  کندو اقتصادی خود را مشخص نمی

دهی به فضای زیست و پیدایش معماری موثر است. چرا که  شود و همین مسیر در شکلبشری و اندیشه او انجام می

داده  پاسخ  الهی  فطرت  و  عقل  مسیر  در  همواره  نیازها  اینگونه  و  است  مطرح  بشری  نیاز  یک  عنوان  به  فضا  این 

 شوند.  می

 صورت فضاهای معماری عوامل موثر در شکل گیری .2جدول
باعث می مصداق  عامل  پویایی جهانآنچه که  بشر خلق ،  شود در پی  آثاری که 

این می اوست.  مفاهیم  در  که  است  حدتی  و  بماند  جاودان  کند 

اند و منجر به تنوع  مفاهیم در هر دوره به شکل متفاوتی بیان شده

می فرهنگ ماو خالقیت  از مجموعه،  شوند.  پویا  نامشخص و  ای 

 اقتصاد  -دانش و فن ساختمان  -ماده  مادی 

 محیط مصنوعی  -محیط طبیعی  -اقلیم  محیطی 

 ها های فضایی فعالیتالگوهای رفتاری و ویژگی کارکردی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF_(%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://dorood-gov.ir/
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آموخته تکنولوژی و ابزارهای زیست  و  ها  مشخصاندوخته  بنائی  با  رابطه  در  ما  نقش  ،  های 

 ابداع و خالقیت  -مد وسلیقه ، زیبایی -فرهنگ و الگوهای پایدار  فرهنگی  سازی اصلی و اساسی است.  

 تواند بی استناد به شکل تحقق پذیرد هر تصور و تخیلی درباره معماری نمی اهمیت شکل معماری 

 توان داشت از فضای ساخته شده میمهمترین و بی واسطه ترین برداشتی است که ،  شکل ظاهری یا قابل رویت هر چیز

 شکل می تواند کلید راه یابی به فرهنگی باشد که از طریق فضای ساخته شده متظاهر می شود 

را  معماری  فرهنگ  با  رابطه  در  شکل  موضوع 

 می توان در دو حالت مختلف بررسی کرد

 با معماری موجود و ساخته به دست دیگران روبرو شویم 

 می نگریم، به عنوان چیزی که قصد آفرینشش را داریم، معماریآنگاه که خود به 

پس از گذر داده شدن از تدبیرها و  ،  شود و هر آنچه از این فرهنگ بر می خیزدبی شناخت فرهنگ سازنده آن فهم نمی،  فضای معماری،  در مورد اول

سخن آنان در زمینه آنان بناست  ،  اندگوید. شکل بنایی که دیگران ساختهینم،  ای است که سخنی جز از راه شکل خودپدیده،  ها ها و ابداعشگردها و فن

،  آنگاه که می خواهیم،  اید. در مورد دومگیرد و یا بیانگر فرهنگ معماری آنان به شمار میو این سخن از فرهنگ آنان در باب معماری سرچشمه می

 جز آنکه از شکل آن بگوئیم راهی نداریم. ،  توصیفش کنیماگر الزم باشد که ترسیم و ،  ای بیافرینیممعماری تازه

ریشه در فرهنگ دارد که آن نیز هرگز شکلی ثابت را ،  معماری به مثابه دیدگاه یا خواستگاهی که در طول زمان دگرگونی و تحول یا فرود می پذیرد

ه عنوان دو لحظه جدا از یک پدیده واحدند. اولی به عنوان لحظه  ب ،  نمی پذیرد. بر این اساس چگونه معماری ای را خواستن و چگونه آن را آراستن

 آیند.  گروهها و جوامع به شمار می، بیانگر فرهنگ معماری، فرهنگی و دومی به عنوان لحظه تکنولوژیک
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واژه خانه که امروز مصطلح  خانه یکی از مباحث مهم در معماری ما می باشد که کمتر به آن پرداخته شده است   

)وستاخ( یا  گستاخ یا وثاق می نامیده اند  از واژه سرا به    است در گذشته ب اتاق اطالق می شده اتاق خصوصی را

استفاده می شده است در جنوب ایران اصطالح خانه سرا به معنی سرایی با  ،  جای کلمه خانه در اصطالح امروز آن

غاربیرون آمد نیاز به سر پناهی داشت و براین اساس طبیعی است که قدیمی ترین به شهر  اتاق  است. انسان وقتی از  

معماری ساختمان خانه   به آب و هوا مورد  این مربوط  یا رون است  بوده و آن جهت قرارگیری خانه  سازی خانه 

ره ...(  و مکان قرار  و باد و غی  گرد،  طوفان،  جهت وزش )باد مطبوع،  طرز تابش،  یکی از مسائل مهم مربوط.  باشد

 .گیری وجنس زمین می شده است

اقلیم سرد و خشکمعماری و شهرسازی های   ویژگی . 3جدول   

 شهرسازی  معماری 

 . فضاهای شهری و روستایی کوچک و محصور

 .  شهری و روستایی متراکم و ابنیه متصل به همبافت 

گسترش و  ،  جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تعیین کننده در نحوه استقرار

 . سیمای کلی شهری و روستایی

 .  کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض کم

 .  می شود شهرکها و روستاها در کوهستان در کوهپایه در سمت جنوبی آن بنا

 د. روستا در پایین دره باشد خطر سیل و از بین رفتن آن وجود دار

 .  در شب هنگام هوای سرد که سنگین تر است به پایین نفوذ می کند

 .  گی نیستدمکان خوب برای زن،  شمال کوه همیشه در سایه و سرد است 

نیست استقرار روستا مناسب  برای  با،  باالی کوه  الی  ناهمواری های زمین در 

باد نیز بیشتر است و هیچ گونه حفاظی برای روستا   کوه بیشتر است و شدت 

باد وجود ندارد همچنین باالی کوه از رودخانه که همیشه در پایین  ،  در مقابل 

 . استفاده از پالن های متراکم و فشرده

 . برابر حجم مورد پوششبه حداقل رساندن سطح خارجی در 

 .  ساختمان های دارای حیاط مرکزی و درونگرا

 . استفاده از مصالحی با ظرفیت و عایق حرارتی خوب

 .  ارتفاع اتاق ها کم

به صورت عایق   بام ها  روی  بر  برف  )نگه داری  بام مسطح  انتخاب 

 (.  حرارتی

طبیعی   تهویه  و  داخلی  هوای  تعویض  میزان  رساندن  حداقل    و به 

ایجاد سوز در داخلجلوگ از  به خارج    یری  و خروج حرارت داخل 

 .  ساختمان

 .  بازشوهای کوچک

 . دیوارهای نسبتاً قطور

http://memaricomputer.blogfa.com/post-11.aspx
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 .  کچایوان ها و حیاط های کو  .  دره جاری است دور است و دسترسی به آن مشکل است

شمال خانه های سنتی در این نواحی مانند نواحی مرکزی ایران به صورت حیاط مرکزی احداث می شدند. منتهی در اینجا اطاق های واقع در سمت  

از تابش  حیاط از سایر قسمت ها بزرگتر و وسیع تر است و تاالر یا اتاق اصلی نشیمن خانه در همین سمت واقع می باشد. این مطلب به دلیل استفاده  

استفاده می    مستقیم و حرارت آفتاب در زمستان است و چون فصل تابستان عمدتاً کوتاه و دمای هوا نسبتاً معتدل است از سمت جنوب ساختمان کمتر

شود. اتاق های جنوبی و همچنین اتاق های شرقی و غربی )در صورت وجود( جهت انبار و فضاهای خدماتی استفاده می شدند. این خانه ها اغلب  

از  . ه می باشددارای زیرزمینی با سقف کوتاه در زیر قسمت زمستان نشین هستند که در تابستان به دلیل هوای نسبتاً خنک آن ها جهت سکونت اهل خان

ابعاد   آن جایی که هوا در اغلب مئواقع سال سرد یا بسیار سرد است لذا اکثر فعالیت های روز مره در داخل اتاق ها صورت می گیرد. به همین دلیل

به مراتب کمت  ر می باشد. در اکثر  حیاط ها در این نواحی کوچک تر از مناطق فالت مرکزی ایران است و عمق ایوان ها نیز از مناطق جنوبی کشور 

متر پایین تر از پیاده رو است تا آب جاری در جوی ها و نهرها را بتوان سوار باغچه در حیاط و    5/1الی    1شهرهای این مناطق کف حیاط ساختمان ها  

نظیر مکعب و مکعب مستطیل  احجامی . ختالف سطح باعث حفظ حرارت درون ساختمان نیز می شودااز طرفی این .  یا آب انبار واقع در زیرزمین نمود

 .  جهت این مناطق مناسب است، که نسبت سطح بیرونی آن ها به حجم داخل بنا کم است 

 .1401های تحقیق، منبع: یافته 

ندارند   نمایی خارجی  و مساجد  کاروانسراها  بازارها،  از  اگر هیچکدام  است؛  دقیق  رابطه  درون  و  بیرون  بین  رابطه 

نشانه   شاید  ایرانی  معماری  در  خارجی  نمای  نبود  مسئله  است.  درون  یک  بازار  مجموعه  که  است  این  بدلیل 

ا  اقلیمی  و شرایط سخت  مهاجمین  مقابل  در  تدافع  از  ناشی  مثل  درونگرایی  ارتباط فضای خارجی  ست. چگونگی 

و   افقی  صورت  به  بنا  داخلی  سیرکالسیون  همچون  درونی  و  بیرونی  حیاط  مانند  داخلی  فضاهای  و  گذر  کوچه، 

کهن   معماری  در  کامال    بروجردعمودی  معماری  گونه  این  در  فضا  توالی  مراتب  سلسله  باشد.  می  سنجیده  بسیار 

خالف گذشته که از سقف مسطح استفاده می شد، استفاده از بام شیروانی  در سال های اخیر بر  .  رعایت شده است

رواج یافته ولی در روستاها بام ساختمان بصورت مسطح و با پوشش تیرچوبی و کاهگل می باشد که دلیل آن ضعف  

پایان نگه  مالی روستاییان است. در روستاها جهت نگهداری چهارپایان اگر خانه دو طبقه باشد، در طبقه زیرین چهار 

داری و طبقه دوم مسکونی می باشد. سطح تماس فضای طویله و محیط مسکونی با سرمای خارج کم و سقف بین  

 .دو طبقه از هر دو طرف گرم می گردد که برای هر دو طبقه مفید می باشد

 های شهری و تاثیر گذار بر معماری بنا رون . 4جدول 
در شهرهای مرکزی  .  داخل شش ضلعی قرار می گیرد جهت شمال شرقی جنوب غربی دارددر رون راسته مستطیلی  که در   رون راسته 

جهرم و شهر تبریز در شمال غربی ایران و برخی شهرهای دیگر از رون راسته استفاده می شده است.  ،  یزد،  ایران مثل تهران
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با جهت گیری بناها به طرف قبله مسله ای    جهت این رون تقریباً مواجه با قبله است در صدر اسالم در این مکانها در ارتباط

نداشته اند در یزد در جنوب شیر کوه و در شمال آن کوه خرانک )یا خرانق( قرار دارد و رون آن راسته است در این شهر رون  

 . کرمانی نامرغوب است و میگویند نکبت دارد زیرا در زمستان سرد و در تابستان گرم است

تخت جمشید و فارس این رون را داریم در اصفهان معمار بزرگ احمد  ،  استخر،  ی جنوب شرقی دارد و در اصفهانجهت شمال غرب  رون اصفهان

 .  درجه اختالف دارد به نحو بسیار جالبی حل کرده است 45پیچش ایوان مسجد امام با میدان نقش جهان را که حدود ، اصفهانی

 . خوی و شهرهای دیگر با این رون ساخته شده، آذربایجان غربی در مناطق اراتو،  همدان، کرمانجهت غربی شرقی دارد و شهرهای  رون کرمانی
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بهترین فرم ساختمان فرم مربع است که کمترین مقدار حرارت را در زمستان از دست بدهد و در تابستان کمترین  

دریافت کند. زیرا با وجود بیشترین حجم، کمترین سطح خارجی را دارد. مقدار حرارت را از آفتاب و محیط اطراف  

در طبقه همکف خانه های متاخر نوعی پله که ارتباط میان حیاط و ایوان ها و داخل خانه را میسر می سازد شکل  

اصلی  در طبقه زیرین خانه های متقدم و در راستای محور  .  گرفته است که دارای شکل های مختلف نیز می باشد

در طبقه اول خانه هایی که دارای کله ای می باشند، دو اتاق کله ای  .  فضاهای پر اهمیت حوضخانه قرار گرفته است

طنبی در خانه های  .  که در دوران متاخر کمتر قابل مشاهده است در دو سمت محور اصلی در طبقه اول قرار گرفته

با طنبی های  که در این    متاخر در طبقه اول قرار گرفته است موارد از لحاظ شکل و نوع دسترسی تفاوت ماهوی 

از فضاهای موجود در طبقه اول می توان به ایوان های بیرون زده کوچک اشاره کرد که اغلب در دو .  متقدم دارند

 . سمت محور اصلی و با حضور صریح در نمای ساختمان دیده می شوند

 گیری  نتیجه

از معنویت با توجه به مطالب فوق عدم توجه به فرهنگ و نیازهای انسانی است. در  علت فاصله معماری امروز ایران 

کنند تا نیازهای آنها را تأمین کنند. یک طراحی اصولی    دانند برای چه کسانی طراحی می   واقع طراحان هیچ گاه نمی

خی صحیح و مناسب ارائه دهد را  که بتواند نیازهای جامعه و افراد را تأمین کرده و از نظر الگوهای ساختاری نیز پاس

معرفی کرد  می قبول  قابل  اثری  نیازهای روحی جامعه،  توان  بتواند در کنار  باید  این فضا  و ،  اما  به مفاهیم معرفتی 

پاسخی مناسب ارائه دهد. انسان تکنولوژیک جهان امروز در کنار  ،  معنایی که ذهن و اندیشه انسانی را ارضا میکند

ا و  و  فضاهایی جهت کشف  بوده  قرن حاضر  انسان  فکری  رشد  در خور  که  است  مکانی  نیازمند  ختراعات جدید 

جریان داشتن احساس آرامش و امنیت در فضای زندگی شهری و بناهای  باشد.  بستری مناسب برای شکوفایی ذهنی  

وجود داشته    مردم و معماری سنتی،  ساخته شده در معماری گذشته ایران به خوبی مشهود است و نسبتی میان جامعه

،  تکرار،  گیری از یک هارمونی مناسب همانند یک موسیقی آرام و با استفاده از ریتماست. معماران آن زمان با بهره

این فضا را هماهنگ ساخته اند. در این نوع از معماری بیش از همه موارد به الگوهای  ،  خطوط افقی و تناسب اجزا

حس   ایجاد  در  بتوانند  که  باشندمعنایی  موثر  شکل،  مکانی  معمارانی  است.  شده  طراحیهایی  پرداخته  چنین  دهنده 

اند تحولی جوابگوی  های معنوی بوده و توانستهاند که در پی آفرینش اثری هنری و پر محتوا از مفاهیم و اندیشهبوده 

اسی که در عین کاربردی  نیازهای عملکردی یک فضای معماری ایجاد نمایند. این معماری با درك خاصی از زیباییشن

های موجود در فضای  ها و کاربندیشکل گرفته است. مقرنس،  های یک اثر هنری را بر دوش میکشدشاخصه،  بودن

این ویژگی میباشد. ظرافت و دقت در کاشی بر تحقق  تا ورودی یک مسجد گواهی  های  کاری  هشتی یک مدرسه 
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بندی فضا مهم بوده و بیانی شاعرانه و رازگونه از  نحوه تقسیم  بدنه یک مدرسه یا مسجد به اندازه روابط حرکتی و

 معماری چنین فضاهایی ارائه نموده است. 

خانه هوشمند مجموعه است که مجهز به یک زیر ساخت ارتباطی قوی بوده و به صورت توسط ساکنین ساختمان  

نیز به همراه داشته  را راحتی و لوکس بودن ، مدیریت و برنامه ریزی شده و ضمن استفاده بهینه از منابع انرژی آرامش

سرمایش و گرمایش پرده ها صوت و تصویر و سایر تجهیزات  ،  باشد در یک خانه هوشمند میتون سیستم روشنایی

الکترونیکی را طوری برنامه ریزی کرد که با برقراری یک ارتباط هوشمند و یکپارچه بین این تجهیزات محیطی پویا  

. در نتیجه سیستمهای خانه های هوشمند عالوه بر ایجاد آسایش و امنیت مضاعف در خانه به  و دلپذیر فراهم گرد

یکی از  .  ی نگهداری ساختمان نیز کمک شایانی می نمایدژی و صرفه جویی در زمان و هزینهربهینه سازی مصرف ان

انرژی مصرف  در  در خصوص صرفه جویی  قرن حاضر  توجه  قابل  بر،  نکات  زندگی  راهکارهای جدید  تامین  ای 

بدون به خطر انداختن منابع نسل آینده و تاثیر آن بر اکوسیستم های گیاهی و جانوری است. دست یابی به  ،  مطلوب

کاهش استفاده از منابع زمین و تاثیر تخریب کم تر ساختمان ها بر محیط زیست  ،  حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر

باید به آن توجه ویژه ای مبذول داشت تا با کسب روش های نوین  از جمله مواردی است که در طراحی معماری  

شرایطی برای برقراری یک زندگی استاندارد با حداقل آلودگی های  ،  طراحی و خلق فضاهای همساز با محیط زیست

همچون محیط زیست برای نسل حال و آینده به وجود آید. اقلیم به خودی خود بر بسیاری از ارکان زیستی انسان؛  

نوع خوراك و پوشش و ... تاثیرات عمده دارد. در حیطه بنا و شهر تاثیر اقلیم  ،  شکل سرپناه و ترکیب مجتمع زیستی

آن مبانی  باید اصول و  تا خرد،  آن چنان عمده است که می  دائمی معماران و طراحان  ،  از مقیاس کالن  در حافظه 

دن منابع انرژی فسیلی و نتایج تخریب محیط طبیعی در اثر  محیط مصنوع قرار گیرد. از سوی دیگر حقیقت فانی بو

ای بر روند زندگی انسان گذاشته است. به زودی این منابع تهی می شوند و هر چه سریع تر  مصرف آنها تاثیر عمده

و  می ایران  سنتی  معماری  بنیادهای  به  توجه  عدم  است که  در حالی  این  منابع جایگزین شویم.  در جستجوی  باید 

منجر به تخریب و ناپایداری بخش های وسیعی از بناهای سنتی شده است. آنچه در این  ،  مل گوناگون موثر بر آنعوا 

کاربرد،  آمد  پژوهش در  ایرانی  معماری  فرد  به  منحصر  های  ویژگی  معرفی  و  شناخت  جهت  در  است    کوششی 

ز پیش به این الگواره های معماری  ایران است. امید آنکه بیش احال حاضر  در معماری  پاك    هایانرژی    تکنولوژی

 .ایران توجه گردد تا به اهداف محیط زیست پایدار دست یابیم

کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید و  ،  ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آیندهاهمیت دادن به زندگی انسان

باشند پایدار  و  با محیط خود همگن  تخریب  و حتی  کاربری  است،  یا  انرژیحداقل  از  اکثر  فاده  و حد  های سوختی 

انرژی طبیعیبکارگیری  زیست ،  های  محیط  تخریب  کلیه  ،  حداقل  و  ها  انسان  زندگی  روانی  و  فیزیکی  بهبود 

ساختمان این  طراحی  از  هدف  طبیعی.  محیط  با  هماهنگی  زنده.  آسیب ها  موجودات  محیط  کاهش  روی  منابع ،  بر 

آخرین و مهمترین اصل از معماری پایدار است. این اصل ریشه در  ،  طراحی برای انسانانرژی و طبیعت است. اصل  

ای اکوسیستم الزم است که آنها به نوبه خود بقای انسان را  نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره

طراحی شهری و طراحی سایت و راحتی  ،  تژی نگهداری از منابع طبیعیکنند. این اصل دارای سه استرا تضمین می

انسان است که تمرکزشان بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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ارچوب  طراح باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یک چ ،  کننده از آنهاست. برای رسیدن به معماری پایدار

 اصلی برای طرحی پایدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد ترکیب و متعادل کند.

های   سلول  از  استفاده  و  خورشیدی  انرژی  از  بهتر  گیری  بهره  و  سایت  گیری  جهت  اساس  بر  طراحی  الویت 

شتر با سایت و  فتوولتائیک و سپس طراحی بر اساس شبکه معابر و خطوط اصلی لبه های سایت برای هماهنگی بی

احترام به بستر که یکی از ویژگی های معماری همساز با اقلیم است صورت گرفته است .در ابتدا مطالعه و بررسی  

عرض جغرافیایی و دیگر عوامل موثر بر طراحی ساختمانی که با   –روی اقلیم شهر دورود و وضعیت تابش خورشید  

هماهنگ کار کنند بوده است. ایده اولیه بر اساس استفاده بهتر از    سیستم های فعال و غیر فعال به صورت یکپارچه و

ابتدا به علت نوع عملکرد که   اقلیم است. در  با  انرژی خورشید وراههای استفاده  از سیستم غیر فعال و همسازی 

که بر    زیستی هست از فرم و شکل مستطیل استفاده شده است و تمامی احجام مورد استفاده فرمی از مستطیل هستند 

 .اساس نور خورشید و باد مطلوب و دیگر عوامل اقلیمی در سایت چرخش دارد

 : طرح اولیه با اهداف زیر طراحی شده است

 غربی  به دلیل استفاده از نور بهتر جنوب –جهت گیری شرقی  -1

 کشیدگی پالن به منظور احترام به بستر و پیروی از خطوط اصلی سایت   -2

 احترام به بستر طراحی  -3

 چرخش بنا برای بهره گیری بیشتر از نور خورشید  -4

 بهره گیری از اصول معماری سنتی و بومی منطقه نظیر حیاط مرکزی و رواق -5

 ماری پایدار استفاده از ایوان های وسیع و بام سبز در جهت استفاده از الگوی مع -6

بهره گیری از حوض آب که هم نقش تلطیف هوای حیاط را برعهده دارد و هم نقش آبیاری به فضای   -7

سبز اطراف را دارد برای جلوگیری از ساکن ماندن آب و نیز ایجاد صدای آب از فواره استفاده گریده 

 است. 

 مصالح بوم آورد.استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال مانند آجر و سنگ و همچنین  -8

 استفاده از ایوان جهت دعوت کنندگی به بنا و تعریف ورودی -9

 
 بعدی طرح پیشنهادی  نمای سه  . 3شکل 

 (. 1401های تحقیق، یافته )منبع: 
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 بعدی طرح پیشنهادی . نمای سه4شکل 

 (. 1401های تحقیق، یافته ) منبع:

 
 بعدی طرح پیشنهادی  . نمای سه5شکل 

 ( 1401های تحقیق، یافته ) منبع:

های امروزی ما دیگر پاسخگوی نیازهای معنوی و فرهنگی ما نیستند و از ارزشها و کیفیت  با این رویکرد که خانه

 هایمان هستیم. های سنتی فاقد هستند، به دنبال احیای الگوهای سنتی و استفاده از این الگوها در طراحی معماری خانه 

 منابع 

(، کندکاوی تحلیلی بــر نقــش فرهنــگ در طراحــی معمــاری 1400حسن پور، فرامرز و مهرپویا، حسین، )امامی، مجتبی و  

، شماره پیاپی 2، شماره  13های نو در جغرافیای انسانی، دوره  )مطالعه موردی خراسان شمالی، شهرستان بجنورد(. مجله نگرش

 .422-408، صص 50

(، 1400الهی راد، امیر و احمدی، ئحید و مفیدی شمیرانی، ســید مجیــد، )هجرتی الهیجانی، آرش و وفامهر، محسن و فرج

هــای مســکونی و توســعه وری از فناوری و مطالح نوین در راستای جلوگیری از هدررفت مطــالح ســاختمانتبیین الگوی بهره

 .475-496، زمستان، صص 1ای، سال دوازدهم، شماره  ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا و برنامه  -فصلنامه علمیپایدار ایران، 

(. ارزیابی وضــعیت شــاخص هــای اجتمــاعی مســکن در منــاطق 1397پورغفار مغفرتی، محمدرضا و پوررمضان، عیسی. )

 .268-249(،  2) 10روستایی استان گیالن. مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 

غالمحسین معماریان، انتشارات دانشــگاه علــم و (، پژوهشی در معماری گذشته ایران، تصحیح:  1389پیرنیا، محمد کریم، )

 صنعت.

(، تبیــین 1401اصغر و دانیالی، تهمینه و اخبــاری، محمــد، )پور روشن، علیعظیمی لمیر، یاسر و رنجبر، محسن و اسماعیل

وهشی جغرافیا و پژ  -اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی، فصلنامه علمی

 .330-343، بهار، صص 2ای، سال دوازدهم، شماره ریزی منطقهبرنامه
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(، جایگــاه دانــش روانشناســی محــیط در 1388دانش پور، سید ابوالهادی و مهدوی نیــا، مجتبــی و غیــایی، محمدمهــدی، )

 .38-29(، 5)3ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار، مجله هواشناسی شهر،  

های شهری: مطالعــه (، مدیریت و برنامهریزی توسعه پایدار بافت 1401سهندی، علی و شمس، مجید و سلیمانی، علیرضا، )

-516، بهــار، صــص  2ای، سال دوازدهم، شماره  ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا و برنامه  -موردی شهر خرم دره، فصلنامه علمی

495. 

ماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شــهری، (، بررسی اقلیم، مع1397شربتیان، یعقوب، )

 .47-59، صص 39، شماره پیاپی  3، شماره  10مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره  

ا (، بررسی نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلتیکی در رابطه ب1398اهلل و لطفی، حیدر، )مرادی پور، سیاوش و عزتی، عزت

 .351-374، صص 4های نو در جغرافیای انسانی، دوره یازدهم، شماره  امنیت ایران، مجله نگرش

(، تحلیل نیروهــا و عوامــل پــیش برنــده و 1399زاده، رحمت اهلل، )مرادی نصر، حسن و رحمانی فضلی، عبدالرضا و منشی

، صــص 2، شــماره 12های نو در جغرافیای انســانی، دوره های استان لرستان، مجله نگرش  بازدارنده توسعه متوازن در دهستان

207-189. 

، نشــریه هنرهــای نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کــویری ایــران(،  1388مسایلی، صدیقه، )

 .27-38، بهار، صص 37زیبا، شماره  

رسی موزه هنرهای معاصر تهــران(. جلــوه هنــر، (. رابطه فرهنگ و معماری )با بر1395مومنی،کوروش.و مسعودی، زهره، )

 .67-82، بهار و تابستان، صص 15شماره  

Ritter, Axel, (2007), "Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design", 

Birkhauser, Switzerland. 
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Abstract 

Technology includes the construction process, thinking about how to build and materials, 

techniques and building systems, and culture is the non-physical context of the concepts and meanings 

presented in the execution and the whole work, which originates from culture, history, society and 

architect beliefs. One of the main building blocks of an architectural work is technology. Technology 

is designed and conceived in a way based on the good growth of indigenous culture. From the 

beginning of the decision to build to the choice of construction system and materials, the architect's 

attitude to the need and technology has always been comprehensive and all were in order to create an 

atmosphere appropriate to the material and spiritual needs. Therefore, the use of attitude and 

technology has been a conscious or unconscious attitude according to its effects on humans and the 

environment, which has paved the way for proper interaction between humans and the environment. 

Its needs can include the structure of the structure, the building, the arches, the arches, the dome and 

the materials of a building. Technology in contemporary Iranian architecture has changed due to 

population growth and changing public and private needs, and traditional construction technology is 

no longer responsive and the need to change the materials of structures, structures and execution 

methods is evident. On the other hand, the materials and techniques used in contemporary Iranian 

architecture have been severely deficient for several reasons, including the lack of scientific and 

applied development of fields and occupations used in the construction of buildings and the lack of 

sufficient standards and techniques used. 

 
 

Keywords: Iranian Architecture, Technology, Traditional Architecture, Culture, New Settlements. 
 

 
1 . Corresponding Author: mohamad.zaheri777@gmail.com 


