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چکیده
کالبدطبيعی انسان ازخاک است وطبيعت وسرشت وی برخواسته ازخاک است ودوباره به خاک برميگردد.کالبد معماری
کویرنيزمانند کالبدانسان ازخاک برخواسته ودوباره به خاک برمی گردد .این تجانس باعث سازگاری معماری کویربا سرشت آدمی
شده است .پوشش گياهی اندک از جمله خصوصيات ویژه دیگر مناطق کویری می باشد که در مقابل شرایط سخت آب و هوایی
تصور زندگی را برای انسان مبهم می سازد.و باتوجه به این نكته که  2/3از وسعت سرزمين ایران را مناطق خشك و بيابانی در
برگرفته که در نگاه اول از حيث جغرافيایی و اقليمی قابل زندگی به نظر نمی رسند .روند تحقيق بدین گونه است که با انجام
یك معماری ( موزه ملی خاک ) با رویكرد طبيعت گرا جهت کاهش مشكالت باال و بهينه سازی در مصرف انرژی گردد و
همچنين این موضوع به اثبات برسد که اگر ارکان اصلی معماری کویر در مناطق گرم وخشك رعایت شود  .سكونت در این
مناطق هم نيز امكان پذیر خواهد شد.
کلمات کلیدی:خاک  ،موزه  ،یزد ،کویر ،معماری

-1مقدمه
سنت ساختمان سازی یك فرآیند پویا است و سازندگان سعی دارند آگاهانه،ولی آرام  ،روش ها و اشكال خود را توسعه داده و متحول
سازند  .چرا که اگر ساختمان های جدید با مواد مدرن بنا شوند بيشتر مورد پذیرش قرار می گيرند  .البته نباید از یافتن راه حل ها ی ابداعی
برای به کار گيری مصالح سنتی چون خاک ،سنگ ،سفال و  ...در جای مناسب تردید کرد  .استفاده از خاک جهت ساختن بنا نه تنها درایران
 ،بلكه در کل دنيا  ،از قدیم مرسوم بوده و به ارزش و اهميت آن پی برده بودند  .اما هم اکنون مردم به فضاهای دیگر از جمله ساختمان ها ی
فلزی و بتنی عادت کرده اند و مطابق روند روز  ،آنچه را که آسانتر به دست می آید دنبال می کنند .متخصصين و مردم عادی تقریباً همگی با
فضاها ی انسا نی و زیبای آن غریبه شده اند که البته اگر دوباره این فضاها را لمس کنند دلباخته آن خواهند شد.اما در جواب این سوال که
چرا « خاک »به عنوان یك عنصر ارزشمند در معماری به کار می رود به قابليت های متعدد خاک برميگردد که دراین مقاله سعی برآن است
باروش تحليلی ـ توصيفی واستفاده از منابع کتابخانه ای به ساختمان سازی در مناطق کویری وخواص وکاربرد خاک درمعماری بپردازیم.

-2بیان مسئله
توسعه زندگی شهری و ماشينی مشكالتی از حيث ناپایداری اکولوژیك و آلودگی -منابع آب وخاک و مصرف بی رویه انرژی بوجود آورده
است .نتایج این توسعه منجر به کاهش بيش از اندازه منابع طبيعی  ،افزایش آلودگی ها ،توزیع نامتعادل منابع و محدود شدن منابع سوخت
فسيلی گردیده است .در این ميان مناطق خشك و بيابانی دنيا دارای حساسيت ویژه ای می باشند؛ به خصوص که در این مناطق با توجه به
محدودیت شدید منابع آبی تجدید شونده و نيز شكنندگی اکوسيستم نتایج حاصل از گسترش شهری و صنعتی بسيار ناگوارتر از سایر مناطق
دنيا می باشد  .لذا در اینگونه مناطق ضرورت دو چندان در مدیریت علمی و پایدار منابع وکشف آهنگ طبيعت به منظور برقراری تعادل
اکولوژیك احساس می شود.در مورد قيمت مصالح و ساخت بنا وضعيت کشور ما کمی خاص تر است .زیرا در حال حاضر انرژی در کشور ما
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بسيار ارزانتر و در دسترس تر از بقيه نقاط جهان است .نيروی کار هم ارزان است و نيروی کار بسيار ارزان هم در دوره هایی وجود داشته و
هنوز هم دارد که ناشی از حضور پناهندگان افغان در کشور است .این ارزانی ناشی از این است که استهالک طبيعت و انسان در توليد این
مصالح در نظر گرفته نمی شود .با این حال جدا از این دو پارامتر مهم و حياتی  ،هنوز هم توليد مصالح هزینه بر است و قيمت نهایی آنها خيلی
پایين نيست و هنوز استفاده از خاک صرفه اقتصادی دارد .باید هم در نظر داشت که انرژی و نيروی کار هميشه در این کشور ارزان نخواهد
ماند و منابع آن کمتر و کمتر می شود.

-1ضرورت ازانجام تحقیق
بناهای خاکی به غير از مزایای باال ،به واسطه استفاده از خاک ،مزیت ویژه دیگری ـدارند که متخصصين تازه به آن پی برده اند که در
این پرو ژه به آن می پردازیم .به طور خالصه بيان می کند که خاک در این بناها قابليت تعدیل رطوبت نسبی داخل بنا را دارد .این خاصيت
خاک عالوه بر به وجود آوردن محيطی سالمتر برای بدن انسان ،احتياج به دستگاههای تنظيم رطوبت مثل دستگاههای بخور و کولر گازی را
تا حد زیادی کاهش می دهد که مقدار زیادی انرژی مصرف می کنند و بار مالی سنگينی بر عهده صاحبان آن می گذارد .این خاصيت ویژه در
فرآیند پختن خاک که منجر به توليد سيمان و آجر می شود تا حد زیادی از بين می رود .عالوه بر این در مناطق گرم و معتدل که اختالف
دمای روز و شب قابل توجه است این خاصيت خود را به شكل تقطير /تبخير بخار آب موجود در هوا روی سطح دیوار خاکی در موقع صبح /
عصر به نمایش می گذارد که به شدت فرآیندی گرماده  /گرماگير است که اثری مضاعف در تعدیل دمایی درون ساختمان دارد .این خاصيت
جدا از عایق بودن و ظرفيت گرمایی دیوار خاکی است که در ادامه این پروژه به طور مفصل تر به آن می پردازیم .در نهایت هدف اصلی نشان
دادن جایگاه خاک در معماری ایران میباشد.

ارائه اهداف تحقیق
.1

ارائه الگوی طراحی مناسب مناطق خشك وهمساز با اقليم محيطی درراستای کاهش مصرف انرژی وکمك به اقتصاد و رفاه
ملی.

 .2تجدید حيات ارزشها و تجربيات گذشتگان در طراحی و ساخت و ساز امروزی مناطق کویری.

پرسش اصلی تحقیق
برای رسيدن به یك معماری مطلوب و بهينه در مصرف انرژی در مناطق کویری به چه نكاتی باید توجه کرد؟

فرضیات
-1به نظر ميرسد برای رسيدن به یك طرحی متناسب با اقليم کویری و همچنين کاهش مصرف انرژی  .باید از مفاهيم و الگوهای
گذشته معماری گرم و خشك به شكلی که .بنا از بستر طبيعی خود خارج نشود استفاده کرد.
-2با توجه به این نكته که بوم آوردبودن یكی از اصول اصلی معماری ایرانی ميباشد به نظرميرسد برای ساختن یك مجموعه در کویر
بهتر است از مصالح بوم آورد مخصوصا (خاک)استفاده شود تا ازلحاظ اقليمی به حد مطلوب آسایش رسيد.

-2تفاوت کویر وبیابان
همچنانكه ذکر شد کویر در حقيقت زمين های شور نمكزاری است که برای زراعت مناسب نبوده و بعضی از انواع آن در هوای مرطوب و
بارانی نرم می شوند و خاک قابل نفوذی را به وجود می آورند  ،ولی بيابان همان طور که از نام آن پيداست(بيابان=بی آب آن) به سرزمينی
اطالق می شود که خشك و بی آب و گياه باشدو ميزان بارندگی ساليانه اش کمتر از  122ميليمتر (در بسياری از مكان های زیر  12ميلی
متر) باشد .همچنين مقدار تبخير و تعرق ساالنه اش خيلی باالست(حدود  122برابر بارش) و امكان دارد درطول یك سال یا سال ها در آن
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بارندگی صورت نگيرد و بارندگی چندین سال آن ظرف چند روز و یا چند ساعت انجام شود( .در بيابان آتاکاما واقع در آمریكای جنوبی در
طول  23سال به کلی فاقد بارندگی بوده است) .از لحاظ آب و پوشش گياهی بسيار فقير و حتی مساحت وسيعی از آن ممكن است به کلی
فاقد گياه و آب باشد و فرسایش آبی و بادی نيز در آن شدید است.

-5عناصر اصلی در معماری کویر
-1گذر :گذرهای سرپوشيده  ،کوچه های باریك با دیوارهای بلند  ،مسيرهای نامنظم و ارگانيك  ،راه های عبور خنكی در تابستان می
باشد و در بيشتر ساعات روز به خصوص در بعد از ظهر های گرم تابستان سایه می گيرد .گذرها در طول مسيرها در قسمت هایی به صورت
کامال سرپوشيده و یا به صورت نيمه سرپوشيده توسط رواق هایی (طاق هایی که با فاصله هایی از هم تكرار شده اند به عنوان پشتيبان دیوارهای
دو جانب کوچه) می باشند.
-2حیاط وایوان :از مهمترین عناصر معماری کویر حياط است که پيش از این در مورد نقش آن توضيح داده شده است .ایوان نيز در
قسمت تابستان نشين فضای نيمه بازی را تشكيل می دهد که عصرهای تابستان هنگامی که آفتاب از دیوار مقابل باال می رفته  ،مورد استفاده
قرار می گرفته است .کف ایوان را دو یا سه پله و در بعضی موارد  ،چند پله بلندتر از کف حياط می گرفته اند ،به طوری که ایوان به حياط
مسلط می شده است .همچنين ایوان نقش فيلتر را نيز به عهده دارد و باعث می شود دیوارهای اتاق های تابستانی از اشعه مستقيم تابش آفتاب
در امان باشند.
-1بادگیر :شكل مدخل باد در بادگيرهای یكطرفه طوری است که در کشاندن باد به داخل نقش موثری دارد ،به این ترتيب که باد
مرطوب در برخورد با انحنای مدخل بادگير به پائين هدایت می شود .این بادگيرها عموما کوتاه هستند و آن ها را نمی توان در محيطی که
دارای گرد و غبار نسبتا زیادی است  ،مرتفع بنا نمود .ولی بادگيرهای چهار و هشت طرفه دارای ارتفاع بيشتری هستند .خصوصا بادگيرهای
بسيار بلند را هشت طرفه احداث می کنند تا در مقابل فشار باد پایداری بيشتری داشته باشد و شكل بدنه بادگير باعث عبور جریان باد با فشار
کمتری می شود .از خصوصيات دیگربادگير می توان از ((اثر دودکش)) نام برد .در مواقعی که باد جریان نداشته باشد هوای گرم داخل بنا
صعود می کند و از طریق بادگير به خارج بنا هدایت می شود و بدین صورت کماکان یك جریان هوا در داخل ساختمان برقرار می گرددف
هرچند که شدت آن کمتر از مواقعی است که باد در محيط خارج جریان داشته باشد.
همچنين بادگير و هواکش روی گنبد و یا بام ،جزء جدایی ناپذیر آب انبارهای حوالی مرکزی ایران است .محيط مرطوب آب انبار با
استفاده از جریان هوا باعث برودت و خنكی آب ذخيره شده می شود .آب انبار مصلی نائين دارای دو بادگير ناهمانند است که هوای مطبوع را
به داخل می کشد و یك بادگير که در محور مخزن قرار گرفته  ،هوای باالی سطح مخزن را به خارج می مكد.
 -2طاق وگنبد :در فالت مرکزی ایران به دليل کمبود چوب ،جهت پوشش سقف از خشت و آجر استفاده می شده که به صورت طاق
یا گنبد این عمل صورت می گرفته است .فرق عمده طاق و گنبد در این است که طاق مانند یك نيم استوانه است  ،یعنی قوسی که در مسير
یك خط امتداد یافته و گنبد یك نيمكره است و بدین معنی که قوس حول یك نقطه در محيط خود دوران داده شده است .طاق ها و گنبدهای
ایرانی مدت های طوالنی اروپائيان را تحت تاثير قرار داده بود ،نه به علت تعداد زیادشان و نه به علت سایز و شكلی که داشتند بلكه به علت
نوع و متد ساخت و سازی که در آن ها به کار رفته بود .جان فریرمی گوید(( :آن چه که بسيار متحير کننده است این است که طاق ها وگنبدها
که فقط با گل و سفال ساخته شده است آنهااین سقف ها و قوس های بسيار زیبا را بدون هيچ وسيله کمكی دیگری به وجود می آورند)).
کارهایی که با تير چوبی در غرب مورد استفاده قرار می گيرد ،همان طور که تاورنيه را متعجب می کند ،او را نيز به شگفت می آورد(( :بدون
زحمات و زمانی که ما مصرف می کنيم ،آنان می توانند یك قوس را بسيار بلند و شكيل و به راحتی و مهارت کامل برپا نمایند )).در خانه های
معمولی و روستایی ایرانی هيچ تيری برای ساخت این گنبدها برپا نمی شود .این تشریفات فقط در خانه ها و ساختمان های عظيم که دارای
الگوهای خاص معماری هستند صورت می گيرد نه در خانه های ساده روستایی.
تمام این گنبد و قوس ها و طاق ها در طول کویر پراکنده شده و به راحتی قابل مشاهده می باشد .توصيف اینكه آنان چگونه این قوس
ها را تشكيل می دهند کار بسيار مشكلی است ولی فقط به تجربه مرسوم محلی آنان بستگی دارد.
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 -5مصالح :مصالح مورد استفاده در این منطقه عمدتا گل ،خشت و آجر است .این نوع مصالح در منطقه به وفور یافت می شوند ،تهيه
آن ها ارزان است و سابقه دیرینه کاربرد در این نواحی دارد .از نظر اقليمی نيز این مصالح عملكرد خوبی دارند ،زیرا دارای جرم حرارتی زیادی
هستند .در طی روز دیگر گرم می شوند و شب هنگام دیر حرارت خود را پس می دهند که باعث تعدیل نوسان حرارت در طی شبانه روز در
ساختمان می شود.
در حياط ابنيه سنتی که با آجر فرش شده  ،دمای هوا بر روی سطح آجر بسيار کمتر از آسفالت یا موزائيك است و در شب هنگام نيز
که هوا سرد می شود ،این آجرها هنوز حرارت را در خود حفظ کرده اند .در این مناطق از چوب برای ساخت در و پنجره و گاهی ستون ایوان
ها و تير افقی در داخل ساختمان استفاده می شود .سنگ نيز عمدتا برای پی و کرسی چينی به کار می رود .همچنين رنگ مصالح به کار رفته
شده در بناها روشن می باشد تا بتواند مقدار زیادی از انرژی خورشيدی را منعكس نماید .رنگ روشن خاک و گچ ( مورد استفاده در دیوارهای
داخلی حياط یا ایوان ها در بعضی موارد و دیوارهای داخلی اتاق ها) بهترین رنگ مصالح انتخابی در منطقه گرم و خشك است.
 -9ساباط :در شهر های کویری شبكه بندی راهها  ،تقسيم و قطعه بندی زمين و سازمان دهی فضا های پر و خالی از دو روش کامالً
متفاوت تبعيت می نمایند شبكه راهها با نظمی ارگانيك و سلسله مراتبی منطبق بر شيب  ،جهت آبهای قنات ها ایجاد شده اند ،در حالی که
قطعه بندی زمين نا منظم و ساختمانها با نظم هندسی(به دليل مسائل اقليمی) ساخته شده اند .وجود این معابر غير مستقيم ،پر پيچ و خم و
کوچه و گذر های سر پوشيده(ساباط) ،از یك طرف مانع ورود بادهای مزاحم است از طرف دیگر به دليل دارا بودن عمق زیاد ،بيشترین سایه
را تأمين ميكند .نحوه ی استقرار ساباطها که از ویژگی های بارز شهر سازی کویری است ،انسان پياده را در مسير حرکت خود در یك توالی
مناسب در فضای سایه قرار می دهد .در خيلی از ساباطها ،ورودی چند خانه مجتمع شده است که از نظر حس همسایگی و همبستگی محله
ای حایر اهميت است .محصوریت ،سلسله مراتب و رعایت حریمها و عرصه های اجتماعی به واسطه ی این شهر سازی محقق می شود که به
پایداری اجتماعی شهر های کویری کمك به سزایی کرده است(.محمود توسلی)1362،

ارکان اصلی در معماری کویر
 -1آب  -2انرژی خورشيدی  -3مواد و مصالح  -4باد  -1زمين  -6فرم

-9خواص کاربرد با خاک
 -1-1-9سنتهای تاریخی و مردمی با خاک
ریشه ی سنت های مردمی معماری با خاک به مبدأ ساخت شهرهای بشری باز ميگردد.اولين اجتماعات شهری در حدود ده هزار سال
پيش در بين النهرین با خشت خام ساخته شد.ژریشو از قدیمی ترین آنها به شمار می رود.دیرینگی شهر خاکی معروف بابل و برج معروفش
که مرکز آن نيز محسوب می شد،به بيست وهفت قرن پيش می رسد.از آن زمان به بعد این مهارت ساخت در بيشتر شهرهای دنيا رواج یافت.از
این روست که امروزه حداقل یك-سوم مردم این عصر در ساختمانهای گلی زندگی می کنند.برای اینكه این سنت های هزار ساله به دست ما
برسد تمدن های شهری و روستایی متعددی فنون ساخت را همانند سازی ،بازسازی و اصالح کرده اند .بدین صورت این فنون توانسته اند
مزیت ها،قابليت های بالقوه ی تطبيق با شرایط جغرافيایی،فرهنگی و موقعيت های گوناگون را به اثبات برسانند .نمونه های بسياری از معماری
های گوناگون با خاک در تمامی قاره ها به چشم می خورد:یكی باقی مانده های باستان شناختی و تاریخی ؛دیگری شهرها وروستاهای بی
شماری که روز به روز این ميراث چند ساله ی سنت ها در آنها ابدی و ماندگار می شود،سنت هایی که در نتيجه تبادالت بين تمدن های
مختلف باورتر شده اند.به نظر مرسد که وقایع اخير،پس از بحران انرژی،ما را به ادامه چرخه ی حيات دوباره ی معماری های با خاک فرا می
خواند(.شهرام پوردیهيمی)1392،
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شکل -1اولین بلوک های گلی بر سرستونهای معبد فرعون مصر

 -2-1-9استحکام و پایداری معماری با خاک
هر چند که همگان نيز در باز شناسی سنن تاریخی و مردمی معماری با خاک اذعان به دیرینگی داشته باشند باز برخی عقا ید واهی بر
این باور وجود دارد بناهای گلی سستی و در برابر گذر ایام مانایی و پایداری چندانی ندارد.با مطالعه دقيق برروی باقيمانده های ميراث کهن در
سراسر دنيا،خالف این مسأله اثبات ميشود.تنها در چنين شرایطی است که ما می توانيم امروزه در جنوب شرقی ایالت متحده ،کليساها و صومعه
های بی شماری را ببينيم که درقرن شانزدهم از گل ساخته شده است؛در افریقای سياه نيز مساجد بزرگی وجود دارد که تاریخ ساخت آنها
تقریباً به همان زمان ميرسد .باورهای عظيم دفاعی که در قرن دوازده در اطرف بسياری از شهرهای افریقا (مراکش،فس ،رباط) جنوب اروپا و
خاورميانه بنا شده است حاکی از استحكامی است که بناهای گلی می توانند داشته باشند .دروازه ی باروی باب االدریس در الشهر در یمن
جنوبی از همين رو در قرن سوم قبل از ميالد امپراتوران چين با استفاده از این فنون دیوارمعروف چين را ساختند .متخصصين لشكری بسياری
از سپاه ها از ویژگی استحكام گل خام بسيار بهره جسته اند:چه در اسپانيا در قرن دوم پيش از ميالد توسط هانيبال و چه توسط ا رتش آمریكا
در سال 1343برای ساخت سدها ،ساختمان ها وباندهای پرواز.از آن زمان تا کنون پيشرفت های فنی جدید باعث ارتقای این شيوه سنتی شده
است(.محمد کریم پيرنيا)1391،

شکل  -2ساختمان حکومتی بولواله در افغانستان

 -1-1-9تنوع فرم در معماری با خاک
باخاک،این ماده ساده،ابتدایی و در دسترس (زیرا 94 %پوسته زمين را تشكيل می دهد ).معماران توانستند در سراسر دنيا معماری های
متنوع و شگفت آوری به وجود آورند .این زبان متفاوت و در عين حال شيوای معماری از اصالت های فرهنگی استفاده کنندگان سخن می
راند.بدین گونه ویژگی های هر منطقه در معماری با خاک آن تبلور می یابد.این معماری با تباین های ظریف و گونه گون ،با شرایط خاص
اجتماعی،اقتصادی،جغرافيایی و اقليمی هر محل سازگاری و انطباق می یابد.هنر و مهارت به کارگيری خاک در قرون متمادی در تمامی قاره
های جهان باعث شكوفایی سنت های عالمانه و عاميانه شده است .ليكن جنبه های ادراکی و توانایی این سنت ها نادیده گرفته شده وطی نيم
قرن اخير مورد تحقير نيز وارد شده است.در حقيقت گروهی از نخبگان با دنبال کردن نظریه «پيشرفت به هر قيمت»،سبك جدیدی بنام سبك
جهانی ابداع کردند.این روش به دليل رواج این سبك بسياراز سنت های محلی را نادیده گرفت ودوره ای از تحقيروفراموشی نسبت به سبك
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های مختلف هنرهای ملی را به همراه آورد.امروزه وظيفه ما باز جستن این ميراث است ولی این امر با حسرت خوردن ميسر نمی شود،بلكه باید
بتوانيم پيوستاری بين سنت ها آینده ایجاد کنيم،آینده ای که اجازه ی ظهور دوبارهاین ویژگی های فرهنگی و توانایی های محلی را فراهم
کند(.ابراهيم جعفرپور)1369،

شکل -1آرامگاه حضرت هود در کبرهود دریمن جنوبی

 -2-1-9تنوع کارکردهای خانه های خاکی
در طول نيم قرن همه ی شرایط فرهنگی در جهت ترویج اصول خشك معماری نوین بود چنان که اغلب فراموش کردیم که معماری
ملل سنتی چه قابليت هایی در رفع مشكل مسكن به شيوه های محلی و خود جوش دارد.هنگامی که امروزه سخن از معماری با خاک می
رانيم تصاویر«کلبه های ابتدایی» و کليشه ی «خانه های دور افتاده و محقر»به ذهن همگان متبادر می شود.اما واقعيت های موجود بااین
تفكرات قشری وقوم مدارانه کامالً فرق دارد.خانه های گلی ساخته شده در سراسر دنيا از تنوع بسيار،مهارت فنی در ساخت و نبوغ هنری
برخوردار هستند.عالوه بر ساخت خانه،این مصالح قابليت ساخت گستره ی متنوعی از ساختمانهای وسيع و کارآمد،عمومی وخصوصی ،برای
پيشرفت های معنوی و مادی جوامع شهری و روستایی را داراست :مساجدو کليسا ها،سيلوها وانباروآب انبارها،باروهاو قلعه ها،آسياب ها،آبراهه
ها و یخچال ها،ميدان ها،دروازه های با شكوه،معابد و قصرها ازاین مجموعه ها است(.لئونارد بنه ولو)1313،

شکل -2یخچالی در شهر کرمان

-5-1-9معماری با خاک در شهر سازی
تمدن های گوناگون ،در ساخت شهرهای خود از خشت خام ،فراوان بهره می جستند..در سراسر دنيا از بعضی از آنها فقط بقایایی باستان
شناختی به جا مانده است :ازژریشو که بی شك اولين شهر تاریخ به شمار می رود و در حدود ده هزار سال پيش ساخته شده است گرفته تا
کتل هيوک ترکيه ،از هاراپا و موهنجو -دارودر پاکستان ،تا اخلت آتون مصر ،از چاچان در پرو تا بابل معروف درعراق ،ازمدینة الزهرا تا دروازه
های کوردو در اسپانيا وخير وکيفيا در کرت.گاه می بينيم که بر بنيان های باستانی ،شهرهای جدیدی شكوفا شده است و ساخت و ساز با خاک
همچنان در آنها ادامه دارد :لوگدونوم مرکز حكومت گُل که اکنون تبدیل به شهرليون سومين شهر بزرگ فرانسه شده است .پس از تصرف
آمریكا به دست اسپانيایی ها شهرهای زیادی ساخته شدند که گواهی بر استفاده از خاک در شهرسازی به شمارمی روند مانند سانتافه مرکز
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ایالت نيومكزیكودر ایاالت متحده ویا شهربوگوتا پایتخت کلمبيا.ازافریقا تا خاورميانه زنجيره ی عجيبی ازشهرهای خاکی می بينيم  :کانو در
نيجریا ،آگادس درنيجر،تومبوکتودر مالی ،اواالتا درموریتانی،مراکش درمغرب،اَدراردر الجزایر،قَدَمس در ليبی ،سعدادر یمن شمالی ،شيبام در
یمن جنوبی ویزد در ایران .بر اساس این سنت های شهری،پروژه های جدیدی در دست احداث است که خواهان اصالح روشهای معماری
شهرسازی با خاک هستند :در افریقا(در مراکش و یا روسو) دراروپا(درفرانسه شهر جدید ایسل دآبو نزدیك ليون و یا آلمان شرقی) و در ایاالت
متحده(در سانتا فه یا آلبوکرک)

شکل -5دید هوایی از مرکز شهر تبریز

-9-1-9آرایه های معماری با خاک
روش های مختلف استفاده ازخاک این امكان را فراهم می کند که جنبه ی معنوی ومادی ساخت از یكدیگرمجازا نباشد  ،زیرا این ماده
توانا" ساخت وهنررا دریك ترکيب به هم می آميزد.لذت فراوانی که تمدن های کهن از تغيير آرایه ها به دست می آورند،سر منشا نوآوری های
هنری وآرایه های معماری با خاک است.در کنده کاری وبرجسته کاری دیوارها وبا استفاده از شكل های پيچيده،هندسی ونمادین اینآفرینش
قابل رویت است.
بعضی از سبك های معماری خاک تا حدودی به راحتی قابل کاربرد است ،همين امر سبب بهره جستن ساکنين به شكل جزیی یا کلی
از آنها می شود.دیوارها معموال" بااندودی–که خودنيزازجنس خاک است محافظت ميشود :این روکش باعث یكدست شدن واستحكام بنامی
شود .نمای بيرونی ساختمان -که مرسوم است بعدازهرفصل بارانی بازسازی می شود -به فرمهای بی شماری تغيير می کند  :قدرت آفرینش
هر کسی می تواند به دیوارهاغنایی بصری ،لمسی وحسی ببخشد.درساخت و ساز با خاک آفرینش های معماری وهنری به طور کامل به هم
می آميزند .آرایه ها و دیوارها از نظر جنس با وحدتی کامل با هم ارتباط می یابند  .این آرایه ها از هنر معماری و همچنين ازمردم صاحب آن
سبك ها جدایی ناپذیر است(.محمود توسلی)1362،

شکل -9خیابان مرکزی درصنعا یمن شمالی

 -0-1-9بلند مرتبگی بناهای خاکی
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آیا اولين (آسمان خراش ) تاریخ ما از گل ساخته شد؟ تحقيقات اخير باستان شناسينشان ميدهد که (برج) معروف (بابل) در قرن هفتم
ما قبل تاریخ در مرکز بابل با استفاده از این مصالح ساخته شده است  .به نظر می رسد که ارتفاع آن تا طبقه هفتم به نود متر می رسيده است.
در شهرهای متعددی در بين النهرین (زیگوارت های) پلكانی وسيعی دیده می شود که ارتفاع آنها تا چهل یا پنجاه متر بوده است .این سنت
های تاریخی از طریق سنت های مردمی که ازخاک برای ساخت بناهایمرتفع خود بهره می جسته اند ،هروزه به دست ما رسيده استبنا های
موجود در دره ها،قبل از صحرایيان در مراکش ویا قصرهای آن محل (کسبه ها ) هنوز تا چهار طبقه ساخته ميشود :در روستاهای سرخ پوستی
امریكای شمالی و تائوس نيز وضع به همين منوال است .مناره های بلند مساجد در افریقا وخاورميانه گویی جاذبه ی زمين را به تمسخر گرفته
اند  .از بين تمامی شهرهایساخته شده از خاک در سراسر دنيا شهر شيبام در یمن شمالی به واسطه ی چيره دستی ومهارتی که در ساخت آن
به کار رفته است از شگفت انگيز ترین آنها به شمار می رود .گاهی اوقات آن را (منهتن صحرا )نيز می نامند ،زیرا با تعداد پانصد ساختمان
مانند جنگلی از آسمان خراش به نظر می رسد :این ساختمان ها ارتفاعی تا سی متر و هشت طبقه دارند .درست است که این سنت شهرسازی
یمنی قدیمی است ،ولی بيش از نيمی از آنها در قرن بيست ساخته شده است .این مساله نشان می دهد که مهارت شهرسازی موجود در یمن
توانایی سازگاری با شهر سازی معاصر را دارد(.آرتور پوپ )1361،

شکل  -0برج بابل

-0آزمون فرضیه
پس از مطالعه ميدانی و انجام تحليلهای موجود با معيارها و مالحظات معماری-کویری ،در این بخش در قالب جداول به جمع بندی
مجموعه قابليتها ،محدودیتها ،فرصتها و تهدیدهای معماری کویری در وضع موجود از منظر معماری خاکی می  -پردازیم .نقاط ضعف و
قوت ،مواردی هستند که موضوع مورد بررسی به صورت بالفعل و در حال حاضر با آن دست به گریبان است اما فرصت ها و تهدید ها به صورت
بالقوه بوده و می توان از آنها به عنوان پيش بينی آینده بر اساس شرایط موجود یاد کرد .ضعف از عوامل داخلی و فرصت ها و تهدید ها از
عوامل خارجی می باشند.
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جدول نمونه شماره 1
خصوصات

فرصت ها

ضعف

قوت

تهدید

عناصرمعماری گذشته
کویری

صرفه جویی در مصرف
انرژی

----

آسایش اقليمی

دائمی نبودن (موقتی)

معماری روز دنيا

دائمی بودن

مصرف زیاد انرژی

آسایش محيطی

از بين رفتن معماری
تاریخی

مصالح بوم آورد (خاک)

ارزانتر بودن و دردسترس
بودن

مقاومت در برابر زلزله

هویت فرهنگی و منطقه
ای وآسایش محيطی

فرسایش در مقابل باران

فرم های مناطق
کویری(گنبد)

مقاومت در برابر بارها و
زلزله

یك نواخت بودن

سایه اندازی

----

گودال باغچه

چشم انداز زیبا و تلطيف
هوا

جریان هوا

آسایش محيطی

----

آسایش محيطی

موقتی بودن

خنك کردن هوا

مكش در زمستان

چشم انداز و زیبایی در
روز و شب

----

کمك به جریان انداختن
هوا

هدایت آفتاب و گرما

مصرف انرژی کمتر

محور دید کمتر

آسایش محيطی

یكدستی

بادگير
فخر مدین
جهت مناسب بنا

 -3نتیجه گیری
اگر بخواهيم به دیده ی انصاف بنگریم باید گفت معماری دیروز کویری ایران ،در -زمان خوداز پایداری نسبی خوبی برخوردار بوده
است.منابع تجدید پذیر توسط ترفندها و المانهای معماری به چنگ می آمده ومورد استفاده بهينه قرار می گرفته است.در کنار آن مواد و مصالح
بطور مثبت در چرخه های اکولوژیكی مربوطه قرار می گرفته است .در کنارآن مواد ومصالح بطور مثبت در چرخه های اکولوژیكی مربوطه قرار
می گرفتند .بادگيرها باد را به داخل هدایت کرده ودر سردابه ها باد خشك مرطوب شده و هوای محيط را خنك می نمود.در مورد پساب
وفاضالب ،مورد استفاده مجدد در کشاورزی قرار می گرفته است.عمر مفيد ساختمانها باال بوده و خانه محل توليد مواد غذایی قلمداد شده و
فاضالب حاصل مورد استفاده در کشاورزی ومحصول آن دوباره به فضای خانه بازگردانده شده و جهت استفاده ی دام وطيور وتوليد مجدد قرار
می گرفته است .گرچه موارد فوق در زمان خود به خود بسندگی وپایداری معماری بسيار کمك می نموده اند ولی باز هم به دالیلی مانند عدم
رعایت کامل موارد بهداشتی و عدم استفاده ی کامل از منابع تجدید شونده نمی توان بطور کامل معماری کویری دیروز ایران را معماری بطور
کامل پایدار قلمداد نمود.
عالوه بر آن در معماری امروز ایران ،پایداری علی رغم رعایت موارد بهداشتی محيط جایگاه مناسبی ندارد .استفاده ی مكرر از مواد سمی
و آلوده کننده ها ،عدم استفاده از منابع تجدید شونده ،افزایش مصرف منابع ،عدم بازیافت زباله ها و پسابها و دفع غير اصولی آنها ،منابع آلوده
ساز انرژی  ،عدم هماهنگی با محيط  ،به خطر افتادن روز افزون سالمت و امنيت کارگر و شاغلين ومردم ،پایين آمدن کيفيت زندگی و ارتباطات
مناسب محلی ،عدم توجه به منافع اقشار محروم و معلولين جامعه  ،از دست دادن بازارهای جدید تجاری وفرصتها جهت توسعه فروش وصادرات
،افزایش قيمت و بهای تمام شده وکاهش کارآیی ،افزایش مصرف مواد خام و انرژی  ،عدم امنيت اقتصادی  ،باال بودن ضریب ریسك  ،عدم
وجود اقتصاد آزاد و عدم کفایت مدیریت  ،همه و همه در خالف جهت توسعه پایدار در همه زمينه ها به خصوص معماری عمل ميكنند .و
رسيدن به معماری پایدار کویر بدون اصالح این موارد،رویایی بيش نخواهد بود که کشور ثروتمند ما علی رغم لياقت تاریخی خود از آن بی بهره
مانده است و البته به تبع آن رسيدن به مفهوم معماری امروز با شاخصه ایرانی بدون رسيدن به پایداری جایی در زمان ما نخواهد داشت.
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