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چكیده
در عصر مدرن امروز هنوز می توان نشانه هایی از معم اری بومی شهرهای مختلف را مشاهده کرد .معماری بوومی برررتتوه از ایلوو و عتوعوت
پورامون که در راستای پایداری شهر یدم برداشته و آسایش و آرامش را برای مخاعب به ارمغان می آورد .اما روند رو به رشد توسعه نامتوازن و
نا متعادل و حتی پائون بودن کوفوت ساخت و سازها در تمامی زمونه ها باعث از دست رتتن این معماری شده است .
عدم وجود یانون واحد در این حوزه  ،رسترش شهرنشونی ،ساخت و سازهای غور مجاز ،کوفوت نامطلوب مصالح و تضواهای سواخته شوده و ...
همگی از عوامل کوتاهی عمر این معماری می باشد.
متأسفانه هجوم شهر سازی غربی و عدم جلورور ی از آن یکی دیگر از دالیل تراموشی معماری بومی است این معماری از یکسوو نمواد ترهنو
مردم و از سوی دیگر نشانه تطتوق عتوعت و ه نشونی آن با زندری مردم بوده است.
این تحقوق توصوفی – تحلولی از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد که به بررسی اصول ،مفاهو و ارزشهای معماری بومی ایوران در منواعق
ررم و خشک می پردازد.

واژههای كلیدی :معماری بومی ،عوامل ایلومی  ،ایلو ررم و خشک  ،ترهن

مقدمه
در زمان حال ارر نامی از معماری بومی بر زبان آورده شود کمتر کسی است که سخن از شکلهایی از رذشته که همگی منقوش اند
به موان نواورد.
معماری رذشته از اینکه بدست انسانهایی چوره دست که همگی صاحب عل  ،دانش و هنر هستند امری عادی و روزمره بوده است
که با بطن وجود آدمی و عتوعت پورامون عجون شده و ه نشونی داشته است .متاسفانه امروزه معماری بومی بدون توجه به اصول
و ارزشهایش تقط و تقط به عنوان موراثی از رذشتگان تلقی می شود پوترو بلوچی() pietro Belluschiمعمار ایتالوایی معماری
بومی را اینگونه تعریف می کند .هنر بومی ،هنری است که توسط مقدار کمی از اتراد متخصص و با برنامه تدوین شده ساخته نشده
است .بلکه در ادامه تعالوت تمامی مردمان دارای تجربه (موراث) پو شونه یکسان و در دامنه محدودی از تجربه توسط اتراد عادی
شکل ررتته است.
در وایع می توان رفت معماری بومی همان خطوط و ترمهای دلخواه مردمانی است که آنها را به زبان عاموانه و ساده با توجه به
عادات و محل زندری خود ساخته اند .
هنگامی که حشویات و زواید را در معماری امروز حذف کرده و از آنچه که بی تایده است چش پوشی کنو شاید بتوان رفت
اندکی به معماری بومی نزدیکتر شده و از آن بهره ی بوشتر ررتته باشو  .برای در یک جهت یرار دادن یک بنا با شرایط آب و
هوایی ساختمان بومی وظوفه دارد با ایو و عتوعت پورامون ه خوانی داشته باشد تا بتواند رذشته از پایداری بوشتر که الزمه ه
راستا بودن ساختمان و شرایط آب و هوایی است وظوفه تأمون آرامش و حتی آسایش مخاعب خود را بر عهده رورد .واضح است
که عواملی چون پهنه ترم های ساخت و ساز ،ترهن هر جامعه ،خصوصوات استفاده کنندران همه و همه در آترینش معماری
بومی تأثور رذارند در وایع می توان رفت معماری بومی به دنتال آن است که به جای رزاته رویی و متالغه بتواند سادری و باالترین
کوفوت را برای مخاعتش به ارمغان آورد .
بوان مسئله :
عوامل رونارون و پوچوده زیادی باعث به وجود آمدن معماری و بناهای مختلف می شوند «یکی از پایه های شکل روری معماری
ایرانی ایلو می باشد و بر کالتد آن معنا می بخشد» (نورتقایی ) 5 ،5831 ،با توجه به اینکه هر منطقه جغراتوایی شرایط آب و
هوایی مخصوص به خود را دارد لذا در عراحی باید از معماری بومی منطقه که به بهترین نحو خود را با محوط پورامونش تطتوق
داده است کمک خواست.
اولویت تحقوق و توجه به مناعق ررم و خشک از این جهت حائز اهموت باشد که این مناعق با وسعت خود در سطح جهان و نوز
خصوصاً در ایران با شرایط آب و هوایی سخت و نامساعد دارای جمعوت زیادی می باشند که همواره در آن به زندری پرداخته و
نواز به تأ مون آسایش و آرامش زیستی و همچنون بهتود منظر عمومی از عریق معوارها و الگوهای پردازش محوط و پایداری متکی
بر بوم را دارند.
متأسفانه « همگام با رسترش جریان جهانی شدن در عرصه های مختلف در دوره های اخور بسواری از الگوهای معماری بومی در
ایران به تراموشی سپرده شده اند» (تقی زاده و دیگران ) 5 ،5835 ،معماری بومی معماری مطابق با محوط است که کمترین
تأثورات مخرب را بر محوط ساخته شده مصنوع و محوط های عتوعی مجاور داشته باشد که اتالف انرژی بسوار در این ایلو موجب
می شود توجه بوشتری به ترکوب با عناصر و « ترم های بومی و سنتی با حفظ ارزشهای ترهنگی و اجتماعی و اصول معماری بومی
و منطقه ای انجام رردد» (احمدی و عادلی. ) 5 ،5838 ،

بازرشت به رذشته و استفاده کردن از اصول و تناوری های بومی و عتوعی ساکنان مناعق ررم و خشک (التته بستگی به
مهارتهایی دارد که انسان بتواند بناها و تضاهایی من طتق با محوط اکولوژیک شرایط ایلومی به وجود آورد ) در رابطه با تأمون
آسایش نشانگر آن است که مردم در این مناعق توانسته اند در یک منطقه زیستی دشوار در جهت تأمون نوازهای خود ،خودکفا
باشند.
« همچنون می توان با به کارروری اصول کارکردی ،اصول معماری بومی خویش و بهرهروری از انرژی های عتوعی مانند باد ،آب،
خورشود و  ...به صرته جویی در مصرف انرژی دست پودا کرد» (رحو زاده باشمحله و یاسمی. ) 5 ،5831 ،

معماری بومی :
معماری بومی ) (vamacalar architectureشاخه ای از معماری بر پایه نوازهای منطقهای و مصالح ساختمانی است که بازتاب
است
ای
منطقه
های
سنت
« این نوع معماری به سرزمون و ناحوه ای خاص تعلق دارد لغت ( بوم) بار مکانی دارد و محدوده مشخص شده ای از مکان را که
دارای مرز معون است شامل می شود » (صادق پی . ) 1 ،5835 ،
معماری بومی در عول زمان بر اساس پوشونه محوطی ،ترهنگی ،تن آوری و تاریخی که در آن وجود داشته تکامل یاتته است «
معمار ایرانی سعی کرده است که با استفاده از عناصر ایلومی معماری کویری ،از تقلودررایی پرهوز کند او عناصر را در غالب
عملکرد ،تضاسازی نموده و از هر رونه بوهودری و تزئونات اجتناب کرده است و این عوامل نمونه آشکار تابعوت ترم از عملکرد با
رویکردی پایدار را نشان می دهد » (اسحایی .)1 ،5831 ،التته باید به این نکته توجه داشت که « معماری در عی دوره های
مختلف تاریخی تحوالت چشمگوری داشته و تغوورات زیادی به خود دیده ولی همواره اصول آن حفظ رردیده است» (داداش وند،
 .) 5 ،5838با کمی تأمل می توان دریاتت که نواحی تالت مرکزی ایران دارای آب و هوای ررم و خشک اند یا موزان بارندری ک و
اختالف دمای شب و روز زیاد است .نگاهی با دیت به بناهای این نواحی حاکی از آن است که ساختمانها در کلوت عرح با همدیگر
اشتراک زیاد و تفاوت در جزئوات آنها است .
با توجه به اینکه هدف اصلی معماری بومی تطتوق بون کاربران – عتوعت و ساختمان است می توان اساس و اصول آن را تعامل
بون ایتصاد -محوط زیست وجامعه دانست به عوریکه ارر یکی از این سه ستون برداشته شود شاید به کلی سوست تعادل خود را از
دست بدهد از آنجا که « معماری بومی یک معماری متعلق به یک زمان یا مکان خاص است از جایی به جای دیگر منتقل و کپی
نمی شود» (رئوف رحومی و دهقان توران پشتی . ) 5 ،5833 ،پس باید در پی انگاره ها و اصول در این نوع معماری باشو زیرا «
معماری بومی ،سنتی و همساز با ایلو برخالف آنکه ظاهراً ممکن است ساده به نظر برسد .پدیده های مفهومی چند بعدی بسوار
سنجوده و سازرار با محوط زیست و به عتارتی در راستای توسعه پایدارند» ( شوخ حسنی.)5 ،5838 ،از اینرو معماری بومی به دور
از هر رونه ستکی خا ص و ترم ها و مدل ها خصوصه بدیهه ساز بودن را حفظ کرده که می توان با شناخت آن به شناخت جامعه
رسود پس در اکثر سوست های ارزیابی معماری بومی مسائلی که پاسخگوی نوازهای رونارون بشر در عول تاریخ هستند در اولویت
جای دارند.
متأسفانه امروزه « تقدان مفاهومی همچون آسا یش  ،آرامش ،سازراری با محوط و  ...که روزراری از خصوصوات بارز معماری بومی
ما بوده اند در بناهای امروز به وضوح مشاهده رشته و بناهای امروزی تنها به ساختمانهای برای سکونت تحلول پودا کرده اند که
تأثور آن در دراز مدت می تواند لطمات جتران ناپذیری بر پوکر انسان امروزی وارد سازد» (تدایی و پرهوده .)1 ،5831 ،
در حالی که اصول معماری بومی شاید در سراسر جهان مشابه باشد شرایط زیستی مختلف؛ رویکردهای اختصاصی را برای توجه
شرایط محوطی محلی اختصاص می دهد تا مفهوم بهتری از نوازهای زیستی را داشته باشو « مسأله اصلی در معماری معاصر

جهان امروز یطع ارتتاط معماری بومی و نواز مدرن است» (غالمحسونی . ) 5 ،5831 ،متأسفانه یکی از مهمترین مسائلی که چند
دهه اخور در معماری این جامعه مورد بی توجهی یرار ررتته وایعوت ایلومی و با توجه به آن بی توجهی به رابطه کائنات با تضاها،
بناها و شهرها بوده است» (اوراضی زاده  . ) 5 ،5835 ،از تمامی این متاحث می توان این نتوجه را ررتت یکی از مهمترین چالشهای
پوش روی انسان تهدیدات زیست محوطی است که در اثر جدایی محوط زیست از ساختمان های امروزی می باشد به عوریکه «
یکی از راههای برون رتت از وضعوت تعلی بازرشت به خویشتن خویش است به عتارت دیگر بازرشت به معماری بومی و استفاده از
تمهودات این نوع معماری» (عسکری رابری و کوخسروی. )5 ،5831 ،
به عوریکه می توان رفت « در شکل روری معماری برخی روابط ایتصادی – اجتماعی با محوط عتوعی و نمادهای ترهنگی ماهرانه
انعکاس می یابد»(حق پناه و دیگران.)5 ،5831،

عوامل اقلیمی
موضوع ایلو نوز به دلول کمک به صرته جویی در مصرف انرژی خصوصاً (انرژی های تسولی و تجدید ناپذیر از متاحث اصلی این
مفهوم می باشد ( سقایی و مفودی .) 511 ،5831 ،به عوریکه هماهنگی و ه خوانی ساختارهای بومی با ایلو امری انکار نشدنی
است از آنجا که « معماری بومی با مردم همزاد و با محوط ه ساز است» (ناظر.)4 ،5831 ،تمامی باتتهای شهری -ترم بناها و نوع
مصالح به نوعی همگی در هر منطقه از ایران و جهان تأثور زیادی از ایلو می رورند « .استفاده از امکانات محوطی و هماهنگی با
عتوعت در معماری بومی نمایان است» (سرتوپی پور )81 ،5833 ،این هماهنگی را می توان در «عواملی که بر شرایط ایلومی یک
منطقه تأثور می رذارند شامل ،زاویه تابش خورشود ،عرض جغراتوایی یعنی دوری نزدیکی از خط استوا شدت جریان و جهت
بادهای تصلی ،وجود آب و رعوبت و رواه در منطقه و باالخره ارتفاع از سطح دریا و ناهمواری های سطح زمون» ( سراجی کرمانی و
ترخانی )1 ،5831 ،به وضوح مشاهده کرد.
با جرأت می توان رفت به دلول شرایط سخت آب و هوایی در این مناعق معماری بومی یکی از دستاوردهای مه در تطتوق و
تراه نمودن محوط مناسب زندری است.

خصوصیات اقلیم گرم و خشک
نواحی تالت مرکزی ایران دارای آب و هوای ررم و خشک می باشد و موزان بارندری ک و اختالف دمای شب و روز زیاد است
تآملی اندک در معماری خانه های سنتی این ناحوه نشان می دهد که آنها درکلوت عرح با ه اشتراک دارند در این ایلو پالن
خانه ها متراک و درونگراست و رو به حواط مرکزی – دیوارهای بلند بورونی خانه ک تزئون و ساده و تنها ورودی خانه خود را با
تورتتگی نستت به بقوه دیوارهای خارجی مشخص می کند.
وجود جغراتوا و ایلو خاص این مناعق در تعاملی نارسستنی با معماری آن یرار دارد که این امر باعث رردیده تا معمار این مناعق
را در برآورده کردن نوازهای مردم به این ایلو پووند بدهد .توجه به شووه های ساختمان سازی سنتی برای صرته جویی در انرژی
که امکان استفاده بهونه را بوشتر می سازد و همچنون عواملی چون بهره روری از بوته ها و درختهای هموشه ستز به عنوان
بادشکن  ،استفاده از انرژی خورش ودی به جهت جذب انرژی ،رن آموزی و عایق کاری مناسب  ،مصالح ،تهویه ،شکل پالن ها با
عملکرد مناسب « استفاده بهونه از انرژی و بهره برداری اکولوژیک از انواع انرژی های پایدار از خصوصوات این نوع معماری به شمار
می رود » ( نوحی.)51 ،5834 ،

مصالح :
به دلول ررمای شد ید روز و سرمای شدید در شب مصالحی که در این ایلو به کار میرود باید دارای ظرتوت حرارتی بسوار باالیی
باشند به عنوان مثال آنچه در معماری بومی این مناعق داری  « :رل و مشتقات آن عالوه بر داشتن ظرتوت حرارتی باال به دلول
دارا بودن رن روشن مقدار زیادی از انرژی خ ورشود را منعکس می نمایند از اینرو ساختمان ها را در تابستان سرد و در زمستان
ررم نگه می دارند( هاشمی تدکی و روشنی. )1 ،5831 ،
مصالح به کار رتته در این ایلو عالوه برداشتن ظرتوت حرارتی باال ویژری سهولت در بکارروری را نوز دارا بوده اند« به کارروری
بتون محلی و استفاده از مصالح بوم آورد اغلب ترایندی نستتاً ساده داشته و به راحتی بخشی از نوازهای عملکردی ساکنان را
برآورده میکرده است ( محمد زاده . )8 ،5835 ،
امروزه وجود مصالح مصنوعی مانند پلومر و یا پالستوک که یابل بازیاتت نوستند و در عتوعت تولود زباله کرده باعث عدم پایداری و
تضاد در عتوعت شده اند.
از دیگر خصوصوات مصالح در دسترس بودن آنها و کمترین هزینه برای بدست آوردنشان است .بنابراین می توان رفت مصالح
استفاده شده در این مناعق دیوقاً وابسته و بر ررتته از ایلو بوده که در راستای آسایش و آرامش و عتوعت رام بر می داشته است.

فرهنگ :
به جرأت می توان رفت ترهن یکی از تأثور رذارترین عوامل در شکل روری معماری ایرانی باشد از آنجا که معماری بومی «
دارای خطوط ارتتاعی مستقو  ،بی واسطه و محکمی با ترهن توده ها در زندری روزمره آنهاست» ( رودرزی. )8 ،5831 ،
می توان رفت در بسواری از موارد ترهن از ایلو ه مهمتر است .التته به همان نستت که ترهن می تواند در شکل روری
معماری تأثوررذار باشد به همان نستت ه می تواند باعث ویرانی و از بون رتتن یک معماری شود.
« ترهن را در یک تعریف بسوار کلی می توان مجموعه ای از اعتقادات ،باورها ،سنتها و الگوهای رتتاری و نوز دانش  ،اعالعات و
ادبوات مکتوب و شفاهی یک جامعه دانست و آن را از تمدن که در این تعریف مجموعه ای از دستاوردهای جامعه است متفاوت
دانست» (محتی و بایری اصل. )1 ،5831 ،
ترهن هر جامعه می تواند چگونگی تشکول تضاها را به رونه ای خاص توجوه کند در حقوقت معماری می تواند نشانگر ترهن
مردمانی باشد که در آن جامعه در حال زندری کردن بوده اند از آنجا که هر منطقه جغراتوایی ترهن خاص خود را داشته با توجه
به نوع ساخت و سازهای بومی در مناعق ررم و خشک می توان رفت « جوهره مردم در مناعق کویری مانند مصالح بوم آورد و به
کار رتته در بناها ( که با توجه به شناخت دیوق از ویژری و یابلوت مصالح صورت می رورد و سپس در چرخه تولود و بعد مورد
استفاده یرار می رورد) با روحوات و ویژری ذاتی مردم عجون شده و به نحوی شرایط توزیکی آن ماده در وجوه متفاوتی از رتتار
مردم رسوخ و متتلور می شود»(کاظمی و حاتمی تاجوک.)5831،3،
به عوریکه می توان رفت همان عور که هر چه تراک ذرات مصالح بوشتر باشد مقاومت آن در برابر شرایط سخت بوشتر شده به
همان نستت می توان رفت تاب و تحمل اترادی که در شرایط سخت آب و هوایی ررم و خشک زندری می کنند بسوار باال است .

نتیجه گیری :
معماری بوم ررا تالشی است برای نشان دادن توان تطتوق ساختمان با انسان و مخاعتی که میخواهد از آن بهره بگورد.
پوشرتت سریع تکنولوژی و ساخت و سازها باعث تغوور سریع شهرها شده به عوریکه در زمان حال دیگر نمی توان یا به سختی می توان از
تمامی عناصری که در رذشته در معماری به کار رتته است بهره ررتت التته این بدان معنا نوست که تمامی رهاوردهای عصر مدرن را باید در

ساخت و ساز به کار برد بلکه اینکه چه عواملی و چه چوزی الزم است تا بتوان دوباره معماری همساز با محوط پورامون داشته باشو نتوجه
بهره روری کاتی از اصول و مفاهو معماری بومی است اصولی همچون در نظر ررتتن ایلو  ،ترهن مردمان معاصر -محوط و عتوعت پورامون
که همگی باعث پایداری بوشتر معماری می شوند .التته بهره روری از تکنولوژی به صورت آراهانه نوز در شکل روری بناها اصل و الزم است .اما
نمی توان آن را به عنوان بنوان و اساس کاتی برای ساخت به کار برد .
بنابراین می توان نتوجه ررتت تمامی عوامل ذکر شده می توانند در راستای احترام به محوط زیست و به عنوان اصولی مناسب برای بکارروری
در معماری امروز جهت تأمون آرامش و آسایش انسان مطرح شوند.

منابع:
.5
.1
.8
.4
.1
.1
.1
.3
.3
.51
.55
.51
.58
.54
.51
.51

احمدی،پرستوو مهدی مهدوی عادلی  . 5838 .اب انتار الگویی پایدار در معماری بومی و سنتی ایران نمونه موردی اب انتار شش
بادرور شهر یزد  .اولون همایش ملی معماری  ،عمران و محوط زیست شهری .
اسحایی ،حمود رضا ،5831 .بررسی تأثور ایلو در شکل روری ترم و عملکرد مازاریهای شهر یزد .هشتمون همایش معماری و شهر
سازی و توسعه پایدار :با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار ،موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد.
اوراضی زاده  ،علی  . 5891 .ارتتاط معماری ررم و خشک و معماری پایدار  .آموزشکده سما واحد شوشتر.
تقی زاده  ،نسوته و نورالدین عظومی و الهام زردشت  5835 .جایگا ه معماری بومی در جهانی شدن  .نمونه موردی  :معماری ایلو
ررم و خشک ایران  .اولون همایش ملی اندیشه ها و تناوری های نو در معماری .
حق پناه ،مری  ،ترنوش سقایی ،مرجان دهقانی ، 5831 .بوم ررایی و ارزشهای معماری بومی با رویکرد پایدار ،همایش ملی معماری
پایدار و توسعه شهری ،بوکان ،شرکت سازه کویر.
داداش وند  ،مهران  . 5838 .ابوانه و ویژری های معماری ان  .همایش ملی معماری  ،عمران و توسعه نوین شهری .
رئوف رحومی  ،مژران  .عاعفه دهقان توران پشتی  . 5833 .پایداری در معماری بومی  .اولون همایش معماری پایدار.
رحو زاده با شمحله ،محمدرحو و سعود یاسمی  5831 .اب انتار های شهر یزد با نگاه به صرته جویی انرژی نمونه موردی اب انتار
شش بادرور یزد  ،اب انتار پنج بادرور یزد  .اولون همایش ملی جغراتوا ،شهرسازی و توسعه پایدار.
سراجی کرمانی ،ساناز ،5831 .معماری بومی چوست؟ ،هشتمون همایش و شهر سازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی
تا شهر پایدار ،موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد .
سرتوپی پور ،محسن ، 5833 .آسوب شناسی معماری روستایی به سوی سکونت راه مطلوب  ،بنواد مسکن انقالب اسالمی  ،تهران.
شقایی ،شهریار ،مجود مفودی ،5831 ،روابط توسعه پایدار و عراحی ایلومی بناهای منطقه ررم و خشک ،تصل نامه علوم و
تکنولوژی محوط زیست ،مهران.511-511 ،
شوخ حسنی  ،حسون  . 5838 .نقش آب در معماری سنتی ایران ،توسعه پایدار و لزوم اصالح معماری مدرن  .کنفرانس ملی
الکترونوکی توسعه پایدار در علوم جغراتوا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی .
صادق پی  ،ناهود ، 5835 .تاریخچه و علل ررایش به معماری بومی در غرب ،کشورهای اسالمی و ایران ،نشریه شهر و معماری بومی
شماره .14-1 ،1
عسکری رابری ،اباصلت ؛ حسون کوخسروی ، 5831 ،بررسی معماری بومی در ایران  ،اولون همایش منطقه ای عمران و معماری .
غالمحسونی ،بهناز  . 5831 .آموزش پایداری در معماری در راستای پاسخگویی به چالش های زیست محوطی .دومون همایش ملی
ایلو  .ساختمان و بهونه سازی مصرف انرژی.
تدایی  ،هانوه  .وحود پرهوده  .5831 .مصالح و تکنوک های بومی راهتردی به سوی معماری نوین پایدار ،مورد مطالعاتی :بناهای
کوسه خاکی .دومون همایش ملی ایلو  ،ساختمان و بهونه سازی مصرف انرژی .

.51

کاظمی ،سود محمد ،مهدی حاتمی تاجوک ، 5831 .نقش ترهن و مصالح بر معماری بومی ،هشتمون همایش معماری و شهر
سازی توسعه پایدار :با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار  ،موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد.
رودرزی ،سروش ،محمد مهدی  ،5831 .شناخت روستا ،همدان :دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان .
محتی  ،لوال ، 5831 .بررسی چگونگی تجلی ترهن در معماری بومی ،هشتمون همایش معماری و شهر سازی و توسعه پایدار  :با
محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار ،موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد.
محمد زاده ،رحمت ، 5835 .ارزیابی عوامل ایلومی مساکن سنتی و جدید روستای کهنو ،تصل نامه تضای جغراتوایی شماره  ،83اهر،
.51-51

.15

ناظر ،الهام  ، 5831 .معماری پایدار در تضاهای آموزشی با تأکود بر ویژری های معماری بومی در ایلو ررم و خشک ،مجموعه
مقاالت همایش معماری پایدار و توسعه شهری ،بوکان.
نوحی  ،حمود ،5834 .تأمالت در هنر و معماری  .تهران ،آراه.
نورتقایی  ،عتدالمجود و روح اله رحومی  . 5831 .ارزشهای از یاد رتته معماری ایرانی در بهونه سازی مصرف انرژی  .پنجمون
همایش بون المللی بهونه سازی مصرف سوخت در ساختمان .
هاشمی تدکی ،الهه سادات ،پریسا روشنی ، 5831 .ارائه راهکارهای عراحی پایدار در ایلو ررم و خشک  :نمونه موردی یزد،
هشتمون همایش معماری و شهر سازی توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار ،موسسه آموزش عالی خاوران،
مشهد.

.53
.53
.11

.11
.18
.14

