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چكيده
با توجه به عوامل بحر اني در معماري،توسعه پايدار در صنعت ساختمان سازي و شهرسازي يك پارامتر مهم به شمار مي
آيد.نقش معماري و عناصر تابع آن بسيار كليدي هستند كه در اين بين شرايط اقليمي از اين قائده مستثني نمي باشد.روش
اين تحقيق بر اساس هدف كاربردي و بر اساس ماهيت توصيفي-موردي در نظر گرفته شده است.به منظور استخراج
اطالعات،نمونه موردي شهرستان بجنورد مورد مطالعه قرار مي گيرد.اين پژوهش مبتني بر مطالعات كتابخانه اي و ميداني مي
باشد،كه سعي شده معماري بومي شهرستان بجنورد در تعامل با توسعه پايدار مورد بررسي قرار گيرد.از يافته هاي اين پژوهش
مي توان به ارزش هاي نهفته معماري بجنورد در شرايط اقليمي مناسب و نيز هماهنگي آن با توسعه پايدار اشاره نمود.
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مقدمه
معماري پديده اي است انساني،كه همواره در خدمت انسان قرار مي گيرد.معماري چون ديگر هنرها نه تنها در مرزهاي
جغرافيايي يا سياسي متوقف نمي شود بلكه از مناطق جغرافيايي همجوار نيز متآثر مي شود.
هر كدام از اقليم هاي آب و هوايي طراحي معماري مربوط به خود را طلب مي كند كه در اين صورت باعث بهبود شرايط
ساختمان مي شود .فعاليت هاي بشر اكنون شروع به تغيير محيط در مقياس هاي جهاني (نه فقط محلي) نموده،به گونه اي كه اين
تغييرات براي انسان و ساير موجودات زنده،زيان بار است.
با توجه به اهميت توسعه پايدار به طور عام به خصوص معماري پايدار توجه همگان به سمت معماري بومي سوق پيدا كرده
است  ،با اهميت اين موضوع نظرات به سمت معماري هاي بومي كه در شرايط زماني و مكاني خود به نحوه مطلوب به شرايط و نياز
هاي انسان ها پاسخ مي داده،جلب گرديده .بدين ترتيب هم بستگي بين معماري بومي و معماري پايدار قابل مشاهده است،كه مي
توان با شناخت ويژگي هاي آن به سمت معماري پايدار گامي مهم برداشت.

بيان مسله
امروزه اهميت و ضرورت توجه به شرايط اقليمي در طراحي وساخت كليه ساختمان ها ،بخصوص ساختمان هايي كه به طور
مستقيم مورد استفاده انسان قرار مي گيرد ثابت شده است.كه انسان خواه و ناخواه تحت اين شرايط قرار دارد.
طراحي يك شهر با توجه به شرايط اقليمي و ارتباط با محدوده جغرافيايي،منجر به جواب گويي آن و عملكرد صحيح مي شود كه
اين خود به نوعي باعث جلوگيري از ايجاد بحران هاي شهري مي شود .در اين بين معماري بومي و توسعه پايدار داراي اهميت
چنداني مي باشند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
حال با توجه به سواالت مطرح شده در بخش آتي و اهميت موضوع به بررسي آنها مي پردازيم تا نهايتا منجر به پاسخي صحيح در
جهت رد يا تاييد فرضيه هاي مطرح شده گردد.

سواالت تحقيق
از جمله سواالتي كه در اين پژوهش ذهن نگارنده را به خود معطوف داشته عبارت اند از:
 -1آيا بافت معماري بومي بجنورد به طور ناخودآگاه در راستاي پايداري بوده است؟
 -2آيا پايداري در طراحي معماري بومي بجنورد آن طور كه بايد در نظر گرفته شده است؟
-3آيا در سال هاي اخير معماري بجنورد ويژگي هاي ساخت را از لحاظ متعلق بودن  ،حفظ كرده است؟

فرضيات
با در نظر گرفتن موضوع مقاله در خصوص،معماري بومي در تعامل با توسعه پايدار(نمونه موردي:شهرستان بجنورد) فرضيات
ذيل مطرح مي گردد كه پس از پروسه تحقيق مورد آزمون قرار مي گيرد تا نهايتا منجر به رد يا تاييد قرار گيرد.
فرضيه اول :به نظر مي رسد بافت معماري بومي بجنورد در راستاي پايداري بوده است.
فرضيه دوم :به نظر مي رسد طراحي معماري بومي بجنورد آن طور كه بايد مورد توجه قرار گرفته نشده است.
فرضيه سوم :به نظر مي رسد در سال هاي اخير معماري بجنورد ويژگي هاي ساخت را از لحاظ متعلق بودن  ،حفظ نكرده
است.

اهداف و ضرورت تحقيق
معماري بومي و رابطه آن با اقليم و عناصر تابع آن از ضرورت دوام و قوام هر شهري است،توجه به گذشته و استفاده از آن
براي سوق به سوي توسعه پايدار از اهميت به سزايي برخوردار است .در اين مقاله مي توان اهداف و ضرورت را اينگونه دانست-1:
استفاده از معماري گذشته در راه توسعه پايدار -2تعامل معماري بومي با معماري پايدار

روش تحقيق
روش اين پژوهش بر اساس هدف كاربردي و بر اساس ماهيت توصيفي-موردي مي باشد،كه سعي گرديده معماري بومي شهر
بجنورد در رابطه با معماري پايدار مورد بررسي قرار گيرد.

روش گردآوري اطالعات
با توجه به اهميت اين پژوهش سعي گرديده از روش هاي متنوعي در جهت گردآوري اطالعات استفاده گردد .از اين رو مي
توان به مطالعات كتابخانه اي (داخلي و خارجي) سايت هاي معتبر و مرتبط و مطالعات ميداني اشاره نمود.

پيشينه تحقيق
-1زارع مهرجردي ،و همكاران()1393در مقاله اي تحت عنوان مديريت بحران از ديد شهرسازي ايمن،به اين مهم دست يافت
اند كه شهرسازي بايد داراي يك الگوي مناسب شهري و تعادل باشد تا بتواند در راستاي پايداري قرار گيرد[]4
-2افضلي،مهسا و همكاران() 1393در پژوهشي تحت عنوان،نگاهي به توسعه پايدار در معماري سنتي ايران و الگو پذيري از آن
در معماري معاصر ،به اين نكته دست يافتند كه:توجه به شرايط محيطي و استفاده از آن در طراحي ها مورد اهميت است،كه با
توجه به عصر حاضر كار دشواري نبوده]1[.
-3صالحي ،سيده ماريا( ) 1393در مقاله اي تحت عنوان ،نقش اصول معماري ايراني اسالمي در تحقق معماري پايدار ،به اين
نتيجه دست يافت اند كه :طراحي پايدار بايد با درک از محيط آغاز گردد و به امكانات طبيعي و محيطي توجه بيشتري شود تا از
صدمه ديدن آنها جلو گيري شود]8[.

تعاريف و مباني نظري
پايداري
در لغت نامه دهخدا به معاني دوام و ماندني است [ ]5و در فرهنگ معين به معاني پايدار بودن و مقاومت است[]13پديدار
شدن پايداري در شكل معاصر آن از ساختار سازمان ملل در سال 1983گسترش يافته است[]14

توسعه پايدار
در لغت نامه دهخدا توسعه به معناي پيشرفت اشاره گرديده است[ ]5تعريف توسعه پايدار توسط كميسيون جهاني محيط
زيست و توسعه چنين است <<:توسعه اي كه نيازهاي كنوني را برآورد بدون آنكه با قابليت نسل هاي آينده در تامين نيازهاي خود

معامله كند>>[] 7در اين تعريف حق هر نسل در برخورداري از همان مقدار سرمايه طبيعي كه در اختيار ديگر نسل ها قرار داشته
به رسميت شناخته شده و استفاده ار سرمايه طبيعي در حد بهره از آن مجاز شمرده شده است[]9

معماري پايدار
كاربرد مفاهيم پايداري در معماري مبحثي تازه را به نام معماري پايدار باز نموده است كه بر معماري سازگار با محيط زيست
داللت دارد[ ]6مي توان گفت طراحي پايدار نوعي از معماري است كه حداكثر استعدادهاي محيطي براي آسايش استفاده كنندگان
سود مي جويد و از ابزارها و راهكارهاي هوشمندانه اي در اين راه به كار مي گيرد و شرايط نامطلوب حاصل از ساخت و ساز را به
حداقل سوق مي دهد .با توجه به اينكه بهره گيري از پتانسيل هاي طبيعي در جهت تامين نياز هايي از قبيل سرما و گرما و تهويه
مطبوع براي ايجاد شرايط آسايش انسان در فضاهاي مسكوني مهم ترين اصل معماري پايدار محسوب مي شود،در نتيجه ساختمان
ها از مرحله طراحي و نحوه استقرار مي بايست به شرايط و موقعيت طبيعي به نحوي ،پاسخ مساعد دهند[]7

معماري بومي(طراحي اقليمي)
منظور از طراحي اقليمي ي عني طراحي كه بتواند ضمن هماهنگي با محيط طبيعي پيرامون خود و بهره گيري هرچه بيشتر از
نيروي طبيعي موجود در محل تا حد امكان محيط طبيعي مناسبي براي استفاده كنندگان ايجاد كند[]11
واژه اجزاي طراحي اقليمي به روش هاي ساختماني ويژه اي گفته مي شود كه هدف آنها كاستن هزينه هاي گرمايش و
سرمايش با استفاده از جريانهاي انرزي طبيعي براي آسايش در ساختمان است[]10

اقليم
به طور كلي به تركيب عوامل فيزيكي و جوي يك محيط كه خصوصيات جغرافيايي يك محل را مشخص مي كند اقليم گفته
مي شود[]14

معرفي منطقه مورد مطالعه
موقعيت جغرافيايي شهر بجنورد
شهر بجنورد بين  37درجه و  27دقيقه و  27ثانيه تا  37درجه و  29دقيقه و  31ثانيه عرض شمالي و  57درجه و 21
دقيقه و  36ثانيه طول شرقي گسترده شده و ارتفاع آن از سطح آبهاي آزاد  1070متر است]3[.

اقليم بجنورد
منطقه بجنورد عموما متاثر از دو توده هوايي سرد سيري از سمت شمال و گرم مديترانه اي خزري از سمت غرب مي باشد بر
اثر بر خورد اين دو توده هوايي با هم به ويژه در فصل زمستان پديده اي بارش به صورت برف در مناطق مرتفع و تا حدودي به

همراه باران در مناطق پست ،دشت هاي منطقه صورت مي گيرد.علي رغم سردي و خشكي توده هواي سرد سيري ،توده هوايي
خزري گرم و مرطوب مي باشد.به همين دليل از سمت غرب بر ميزان رطوبت و اعتدال هوا افزوده مي گردد[]12

معماري بومي بجنورد
با توجه به اين موضوع كه شهر فعلي بج نورد حدودا هشتاد و پنج سال پيش شكل گرفته است ،نمي توان براي شهر بافت
قديمي را تعريف نمود و تنها بافت مياني و جديد ساختار شهري را شكل مي دهد[]2

بافت مياني بجنورد
بافت مياني در شهر ب جنورد ،توسط معابر فراشهري شامل بلوارهاي مدرس،دولت،شهدا،و معلم احاطه شده و از لحاظ تاريخي در
فاصله سال هاي  1300تا  1372شكل گرفته است.قدمت اين بافت حدود  72سال و مساحت آن  762هكتار مي باشد[]2
در بافت مياني شهر دو محله ،پاي توپ مفخم و ساربان محله داراي بيشترين قدمت است به طوري كه مي توان اين محله را هسته
اي اوليه اي شهر فعلي بجنورد به حساب آورد[.همان]

ساربان محلهاين محله قديمي ترين محله شهر است كه هسته ي اوليه ي آن بر روي تپه هاي شمال شرقي بجنورد قرار گرفته و با شيبي ماليم
به سمت جنوب امتداد پيدا دارد[]2
الگوي ساختماني واحد هاي مسكوني و نحوه تركيب به هم فشرده جوادي آنها با يك ديگر و استفاده از مصالح ساختماني مثل
خشت خام  ،خاک رس ،آهك و تير هاي چوبي همراه با جهت گيري جنوبي ساختمان ها همگي در تقابل با شرايط آب هوايي
سرد منطقه و به منظور دسترسي به آسايش بيشتر است .ديوار هاي بلند مرتبه و ممتد با حداقل بازشو در آن از جمله عوامل متاثر
از اقليم و نا امني هاي حاكم بر منطقه بوده است[همان]

پاي توپ و مفخماين محله كه در مجاورت بازار شهر قرار دارد  ،در حقيقت محدوده اي شامل اطراف مسجد جامع  ،خيابان شهيد صفا  ،بخشي از
محله قديمي دروازه گرگان  ،خيابان شريعتي شمالي و جنوب خيابان اسد آبادي است به دليل آن كه ساكنان آن از تمكن مالي
بهتري برخوردارند ،نسبت به ساربان محله داراي ساختمان هاي بزرگ ،زيبا و مقاوم تر است]2[.
كوچه هاي باريك طوالني و ساختمان هاي يك طبقه با ديوارهاي بلند كه از مصالح آجري و اندود گچ و كاه در نما سازي آن ها
استفاده شده  ،نماي زيبا تري نسبت به ساربان محله دارد[.همان]

بافت جديد
شكل گيري اين بافت از سال  1372تا كنون ادامه دارد و بيشترين ساخت و ساز ها در اين بافت به سمت غرب شهر است و مردم
تمايل زيادي به ساخت منازل مسكوني در اين سمت شهر دارند.عمر متوسط وساختمان سازي بافت جديد شهر حدود  10سال مي

باشد[ ] 2هر چند شبكه هاي اصلي اين بخش نيز در امتداد خيابان هاي موجود شهر است ،ولي تبعيت از مرزهاي مالكيت ها كه
بيشتر مرز مزارع و ديوار باغ ها بوده باعث ايجاد بي نظمي فضايي نسبت به بافت مياني شهر شده است .در چند سال اخير ساخت و
ساز ها ي بافت جديد شامل تنوع و اعمال سليقه هاي شخصي فراواني شده ،به طوري كه نمي توان به ويژگي بنا از حيث متعلق
بودن به مكان و موقعيت خاص دست يافت[همان]

آزمون فرضيات :
فرضيه اول  :به نظر مي رسد بافت معماري بومي بجنورد در راستاي پايداري بوده است.
پاسخ فرضيه اول :با توجه به پروسه پژو هش حاضر اين فرضيه تاييد مي گردد  ،كه مطالعات نشان دهنده بيان صحت آن ميباشد.
فرضيه دوم  :به نظر مي رسد طراحي معماري بومي بجنورد آن طور كه بايد مورد توجه قرار گرفته نشده است.
پاسخ فرضيه دوم :اين فرضيه رد مي شود؛ زيرا با توجه به پروسه پژوهش نشان داده مي شود كه بافت مياني بجنورد با توجه به
شرايط تاثير گذار آن طراحي گرديده.
فرضيه سوم :به نظر مي رسد در سال هاي اخير معماري بجنورد ويژگي هاي ساخت را از لحاظ متعلق بودن  ،حفظ نكرده
است.
پاسخ فرضيه سوم :باتوجه به مطالعات  ،اين فرضيه تا ييد مي گردد .زيرا در سال هاي اخير ،شاهد ساخت و ساز هاي سليقه
اي مي باشيم كه اين خود به نوعي متعلق بودن به مكان و موقعيت را از دست مي دهد.

نتيجه گيري
با بررسي معماري بجنورد در مقياس خرد و كالن و انطباق آن با بحث پايداري مي توان به نكات ارزشمندي از جمله استفاده از
مصالح مناسب و جهت گيري صحيح كه متاثر از اقليم مي باشد اشاره نمود ،همانگونه كه مشخص است اين معماري با توجه به
اقليم و پايداري شكل گرفته است ،ولي در سالهاي اخير اين مهم به فراموشي سپرده شده و به صورت سليقه اي انجام گرفته است.
معماري بومي نكات مهم و ارزشمندي براي استفاده در ساخت بنا هاي امروز و آينده و استفاده نسل هاي بعد در خود جاي داده
است  ،كه با توجه به آنها مي توان گامي مهم و ارزشمند در راستاي توسعه پايدار  ،محيط زيست و نهايتا آمايش سر زمين برداشت.

قدرداني
با سپاس و درود فراوان به تمامي فرهيختگ ان و اساتيد گرانقدرم ،مهندس مجيد گلزار و دكتر نياز علي اماني ،اميد است
پژوهش حاضر بتواند گامي موثر در راستاي توسعه پايدار برداشته باشد .موفق ،پيروز.

(مهرداد مظاهري كوكبي)
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