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  چکیده

و  و مصرف منابع انرژی را کاهش داده طیانسان و مح سالمت بر بنا یمنف راتیثأت که ساختمان تیفیک شیدر جهت افزا ی است،ندیفرآمعماری سبز 
وش رهدف مطالعه بازخوانی اصول و معیارهای معماری سبز در بناهای کهن کویری است.  است. یدر معمار یداریبه پا یدنرس یاهراه یناز مهمتر یکی

تحلیـل ا ب سـپس وپردازد ل و معیارهای معماری سبز میموضوع، به تبیین مفهوم بنای سبز و اصوتحقیـق بـر مبنـای تحلیـل محتـوای ادبیـات 
مصادیق اصول و معیارهای معماری سبز در سه بعد عملکردی، اکولوژیک و پایداری در خانه رسولیان یزد به عنوان مورد مطالعاتی، بازشناسی  ،اکتشـافی

 تحلیلیمشـاهده  ،در بخـش مطالعـات میدانـی از روش پیمایشـیو  ها، نقشهمنابع مکتوب، اسناد ،یااطالعات مطالعات کتابخانه یآور. ابزار جمعشودمی
نتایج مطالعه نشان می دهد که خانه رسولیان یزد به عنوان یکی  باشد.یمحتوا م لیها، تحلداده لیو تحل هی. روش تجزشودمیاسـتفاده  طالعاتا و ثبـت

 با اصول و معیارهای معماری سبز هماهنگ است.  ژیکی و پایداری کامالًاز بناهای شاخص کهن کویری در ابعاد عملکردی ، اکولو
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Abstract  

 

Green architecture is a process to increase the building quality, which reduces the negative effects on 

human health, the environment, and energy resources consumption. So, it is one of the most important 

ways to achieve sustainability in architecture. The purpose of this study is re-reading green architecture 

principles and criteria in ancient desert buildings. The research method, based on the analysis of the 

content of the subject literature, explains the concept of green building and the principles and criteria 

of green architecture, and then with exploratory analysis, examples of principles and criteria of green 

architecture are recognized in three dimensions of function, ecology, and sustainability in Rasolian 

house of Yazd, as a case study. The data collection tools is library studies, written sources, documents, 

maps, and the field studies section uses the survey method, analytical observation, and information 

recording. The method of data analysis is content analysis. The results of the study show that the 

Rasolian house of Yazd, as one of the ancient desert buildings in terms of functional, ecological and 

sustainability dimensions, is completely in line with the green architecture principles and criteria. 
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  مقدمه -1

ای را متحمل شــده است. دنیای مدرن بحران بســیار پیچیده
مان بوم تاریخی ما به سرعت تخریب شــده، محیــط طبیعیزیست

رویــه گردیــده و با وجــود بــرداری بیقربانــی آلودگی و بهره
رفتار شده اســت. به « ماده انســانی»بشــریمان صرفاً به عنــوان 

ســان دیگر بخشی از یــک تمامیت معنادار را شــکل طور کلی، ان
 :13۸2دهد و نســبت به جهان و خودش غریبه اســت )شــولتز، نمی
با اینکه نتایج بحران های امروزی به خوبی نمود یافته است،  ).10-9

های ارائه شده نسبت به مشکالت محیط زیستی حلولی بسیاری از راه
آیند. چرا که با وجود ارائه مد و ناقص میدر معماری، به نظر ناکارآ

آید، هایی که در جهت رفع مشــکالت محیط زیستی بر میحلراه
رویکرد آنها نسبت به طبیعت همچنان گسسته است و ارزش همیشگی 

ماند. در طول تاریخ  اصطالحاتی نظیر طبیعت، احیا نشده باقی می
، معماری محیط زیستی معماری سبز، معماری اکولوژیک، معماری پایدار

رفته کارگاند و گاه به درست و گاه به غلط بهپا به عرصه وجود گذاشته
طور که بسیاری از محققین معتقدند، اصطالحات سبز و اند. همانشده

شوند، پایدار به منظور پاسخ به مهمترین مشکل زمان به کار گرفته می
کشند ه دوش میکه باری از مفاهیم مبهم و نامشخص را بدر حالی

(Julien de Smedt, .(2012  ،نگاه انســان نســبت به طبیعت
باشد که در روش و مشی او منعکس همان جهان بینی یا بینش او می

وانند مانع مهمی در جهت تگردد. لذا ابهام ها و نواقص تئوریکی میمی
 ،های اکولوژیکیزیست باشند. هر چند توسعه پایدار ریشهحفظ محیط

اجتماعی دارد، ولی با جستجو درباره معضالت -تصادی و فرهنگیاق
حل آنها در معماری پایدار، نقش طبیعت روی انســان معاصر و راهپیش

معماران به  .گرددو مفاهیم اکولوژیک هر چه بیشــتر آشــکار می
های مصنوع دارای مسئولیت اجتماعی در دهندگان محیطعنوان شکل

زیست ند که کمترین میزان اثرات منفی بر محیطهایی هستارائه طرح
اکنون زمانی است که منابع . Smith et (al., 2009)را داشته باشد 

رو به زوال است، هنگامی که دغدغه معماران، معماران منظر، طراحان 
جوئی برای شهری، مهندسین و متخصصین ساختمان اساسأ در چاره

مهارت و تخصص و فعالیت آینده است. متخصصین طراح باید حوزه 
ای که از منابع حفاظت شود و خود را در این زمینه بسط دهند به گونه

 هایها نقش زیادی در تشدید بحرانحامی آیندگان باشد. ساختمان
زیست محیطی دارند، از این رو پرداختن به معماری سبز در جوامع 

 دف ازناپذیر است. هامروزی نه یک گزینه، بلکه ضرورتی اجتناب
نگارش این نوشتار تشویق به بازگشت دوباره و تقلید از معماری سنتی 

بهای تاریخی و داشت این گنجینه گراننیست، بلکه هدف پاس
هاست تا در تدوین ضوابط گیری معمارانه از این ارزشهمچنین درس

ریزان کمک کند. زیرا معماری بومی ایران به خوبی به معماران و برنامه
کویری به فراخور نیاز و با عناصر ابداعی مختص  است در اقلیم توانسته

های خشکیده بناهای خلق شده وارد نماید. به محیط، پایداری را به رگ
معماران بناهای کهن، شرایط سخت آب و هوایی شهرهای کویری از 
جمله، نوسانات دما، میزان رطوبت کم، انبساط و انقباض شدید ناشی از 

نور خورشید، باران کم، بادهای شدید و ضایعات و تابش مستقیم 
خسارات ناشی از شرایط نامطلوب اقلیمی را با راهکارهایی، قابل تحمل 

 دراند. نموده و آسایش را برای ساکنان این خطه کویری فراهم آورده

                                                           
1. Tabb & Deviren 

2  . Kibert 

 مؤلفه با کامل آشنایی معمار بناهای کهن شهرهای کویری، طراحی
 های ایداری، اقلیمی، اکولوژیکی، ارزشهای پ مؤلفه ساز، هویت های

 معماری سبز وارد در را ها شیوه آن همه دارد که ...و دینی ملی،

است. با یافتن تجلی اصول و معیارهای معماری سبز در خانه نموده
توان رسولیان یزد، یکی از بناهای شاخص کهن شهر کویری، می

اسب آموخت و متن زیست و مطلوبیت بنا راهای بهینه حفظ محیطشیوه
 با زمان حال این اصول و معیارها را معاصرسازی نمود.

 مبانی نظری پژوهش  -2
( معماری سبز فرایندی است که سعی 2013)1به اعتقاد تب و دویرن

های خطر و ایجاد ساختماندارد، معماری مدرن را به معماری بی
(. Tabb & Deviren, 2013)زیست سوق دهد برگرفته از محیط

از دیدگاه بسیاری از محققین، محوریت تفکرات سبز در فرایند طراحی 
های های انسانی در قرن بیستم نتیجه بازگشت به ارزشسکونتگاه

(. معماری سبز Ragheb et al., 2016زیستی است )محیط
های ای پویا و در حال تحول است که در پی پاسخ به دغدغهپدیده

گی معاصر به سمت اقدامات زیستی و تقاضای فرهنخاص محیط
 ,Tabb & Deviren)اکولوژیک و سیستمیک رشد نموده است 

زیست، معماری سبز را بدین شکل (. دفتر اجرایی فدرال محیط2013
 ها و سایتنماید، طراحی که با افزایش کارایی ساختمانتعریف می

جر نطراحی در استفاده از منابع مانند انرژی، آب و مصالح ساخت و... ، م
به کاهش تأثیرات منفی ساختمان بر سالمت انسان و محیط زیست، در 

برداری، تعمیر، نگهداری، یابی، طراحی، ساخت، بهرهطی فرایند مکان
تخریب و انهدام در مراحل چرخه حیات کامل ساختمان شود 

.((GREEN BUILDING, 2011  معماری سبز یکی از
معماری سبز  معماری است. های رسیدن به پایداری درترین راهمهم

روشی است، برای افزایش کارایی و بازدهی منابع )انرژی، آب، مواد و 
برداری و نگهداری مصالح( از طریق انتخاب محل، طراحی، ساخت، بهره

از بنا به صورتی که باعث کاهش اثرات مخرب آن بر سالمت انسان و 
نحو تعریف ( بناهای سبز را بدین 200۸)2محیط زیست شود. کیبرت

شده با  شده و ساختهای از تسهیالت سالم طراحینموده است: مجموعه
ویژگی کارامدی منابع و با استفاده از اصول بنیادین اکولوژیک 

(Kibert, 2008)های اصلی در بناهای سبز شامل به حداقل . بنیان
رساندن اثرات بر محیط زیست، افزایش سالمت و بهداشت 

عه دهندگان، جامنا، بازدهی اقتصادی برای توسعهکنندگان باستفاده
محلی و مالحظات چرخه حیات در طی فرایند طراحی و توسعه است 

Robichaud & Anantatmula, 2010) بنای سبز به .)
ساختمانی اشاره دارد که تاثیرآن بر سالمت انسان و محیط زیست را 

غیرسبز کاهش می دهد، از آب و انرژی کمتری نسبت به ساختمان 
کند، دارای سطوح باالتری از کیفیت هوا در داخل ساختمان استفاده می

است و به مالحظات تأثیر چرخه حیات در انتخاب انواع مصالح 
 ,Yudelson)نماید ساختمانی، طراحی داخلی و مبلمان و... توجه می

2009) .OFEE3   معتقد است که بنای سبز الگویی از زندگی توأم
 کند و در مصرف منابع طبیعی و انرژى راعرضه مى جویی با صرفه

افزایش راندمان انرژی، آب و مصالح  -1مزایای مهمی را به همراه دارد 
کاهش تأثیرات منفی ساختمان بر بهداشت،  -2ساختمانی مورد استفاده 

ی برداریابی، طراحی، ساخت، بهرهسالمتی و محیط زیست از راه مکان

3. Office of  Federal Environmental Executive 
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جویی در صرفه -3ود طول عمر یک ساختمان و نگهداری بهینه و بهب
حل ممکن برای بحران عصر ( راه1996) 4ها. ون در راین و کوانهزینه

حاضر را تأثیرپذیری طراحی محصوالت، ساختمان، منظر و سیمای 
 Van der)نماید سرزمین را درک دقیق و کامل اکولوژی بیان می

Ryne & Cowan, 1996. ) مکن در حل مبه دیگر بیان راه
پیشگیری از ادامه بحران کنونی، در نظر گرفتن مالحظات اکولوژیک 

ای که ارتباطات انسانی به بهترین نحو با در فرایند طراحی به گونه

از یک  Shu-Yang et al., 2004) ) محیط طبیعی شکل گیرد

عملکردی است که در طول و از سوی دیگر طراحی فضاهای چند  سو
یری با پذلکردهای چندگانه و ظرفیت تطبیقزمان قابلیت پذیرش عم

 ,Padovanتغییرات شرایط محیطی و نیازهای انسانی را داشته باشند

مرور بر ادبیات موضوع حاکی از آن است که اصطالح سبز  ( (2002

یکی از اصطالحات بسیار پرکاربرد اما کم تعریف در معماری امروزی 
های محیطی، ارزش عماری سبز همانند چتری، ترکیبی ازماست. 

ز این دهد و ااجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی را پوشش می
ت با زیسها بر فاکتورهای محیطرو درصدد کاهش تأثیر منفی ساختمان

زیست افزایش کارآیی و اعتدال در استفاده از منابع و انرژی، حفظ محیط
وم سبز را در ( در مطالعه خود مفه2009) 5و فرایند توسعه است. آتمن

قالب معیارهای پایداری، اکولوژیکی و عملکردی مطرح نموده است 
((Attmann, 2009 در مطالعه حاضر با توجه به مدل مفهومی سبز .

(، به 1399( و اصول و معیارهای معماری سبز )ردایی 2009آتمن ) 
بازخوانی این اصول و معیارها در بنای کهن رسولیان یزد پرداخته 

 شود.می

 

 ;Attmann, 2009) 1399ردایی، ) اصول و معیارهای معماری سبز -1 کلش

 

 

 روش انجام تحقیق  -3

 روش مطالعه 
هدف، بازخوانی اصول و معیارهای معماری سبز در در ایــن پژوهــش 

روش تحقیـق بـر مبنـای تحلیـل محتـوای بناهای کهن کویری است. 
 یین مفهوم بنای سبز و اصول و معیارهای معماری موضوع، به تبادبیـات 

                                                           
4. Van der Ryne & Cowan 
5. Attmann 

 
مصادیق اصول و  ،تحلیـل اکتشـافیبا  سـپس وپردازد سبز می

معیارهای معماری سبز در سه بعد عملکردی، اکولوژیک و پایداری در 
بزار . اشودخانه رسولیان یزد به عنوان مورد مطالعاتی، بازشناسی می

 هامنابع مکتوب، اسناد، نقشه ،یاهاطالعات مطالعات کتابخان یآورجمع

 اصول و معیارهای معماری سبز

 معیار پایداری معیار اکولوژیکی معیار عملکردی

 اصول طراحی عملکردگرا اصول طراحی اکولوژیک  اصول طراحی پایدار

  یجاد امنیت قابل تحققا
 تغییـر پـذیری  ت در انطبـاق وسهول

 نیازهای کاربرانقابلیت پاسخگویی 

 ...درهم آمیختگی سازه ساختمان با تاسیسات
 و قابل تطبیق با فرایند توسعه  مدوالر ،طراحی ساده

 سهولت تغییـر نقشـه و کارکردها در درون بنا
 فضاهای قابل استفاده  سازیحداکثر
 ای هوافضـای کانـال کشـی هـ سازیحداقل

 ای و تاسیساتیدر هم آمیختگی عناصر سازه
 تقلیـل فضـاهای تاسیسـاتی و موتورخانـه،

 ییتقلیـل پیچیـدگی فضـا 
 کارآمد هایاستفاده از سازه 

 های انرژی خوشیدی ها ومبدلکنندهاستفاده از جمع

 طراحی فضاهای زیرزمینی 
 پالن و جانمایی فضاهای داخلی، ساماندهی

 محیطی،  فعال غشاهای به عنوان ز دیوارهااستفاده ا 
 طراحی فضاهای چند عملکردی 

 فرمهای الهام گرفته از طبیعت 
 افزایش قابلیت فضاهای طراحی 

 عمکلردی ساختمان  -کیفیت ساختاری 
 افزایش غنای فضایی

 ارتباط بهینه بین فضای داخلی و محیط اطراف
 ایجاد فضاهای ارتباطی و بینابینی

 

 ی به نیازهای درونی بشر و جامعه پاسخگوی
 های طبیعی پایداری ساختار و عملکرد اکوسیستم

 الهام از طراحی ذاتی طبیعت
 های مدیریت ارتباط بهینه بشر با طبیعت سیستم

 تکیه بر انرژی و منابع تجدید پذیر 
 تمرکز بر بازیافت، استفاده مجدد و

 رژی مصالح بومی آورد و استفاده موثر از مواد و ان
 استفاده از اقتصاد اکولوژیک 

 کاهش استفاده بیش از حد از منابع
 های محیطی کاهش آسیب 

 های طبیعینگهداشت اکوسیستم
 حفظ تنوع زیستی 

 ذخیره منابع و حفاظت از جهان طبیعی 

 های مبتنی بر بستر اکولوژیک راه حل

 طراحی هماهنگ با طبیعت 

 یطراححضور مستقیم و غیرمستقیم طبیعت در 

 حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی 

 احیاء و توسعه سرمایه های طبیعی 

 پیوند دانش بومی و دانش علمی

 قابلیت دسترسی به منابع و انرژی

 شرایط محیطی و اقلیمیتوجه به 

 حفظ انرژی و منابع 
 طراحی بر اساس چرخه حیات 

 افزایش آگاهی عمومی برای حمایت اجتماعی 
 یدارپیشبرد اقتصاد پا

  و کارایی کاربرانآسایش  سازیحداکثر
  پسیو و طبیعی های انرژیاز استفاده 

 احداث و نگهداری ساختمان هزینـه  تقلیل
 و جایگزین قابل بازیافت و مصالح با دوام

 تجهیزات با عمر زیاد، 
 طراحی بام سبز، دیوار سبز، بام سفیدو ... 

 جمع آوری آب باران و بازیافت آب های روش
 بازیافت موثر از فاضالب و به کارگیری آن

 اجتناب از کلیه مواد شیمیایی 
از استفاده گیری و فرم مناسب برای جهت
 های طبیعی و تهویه طبیعی انرژی

 ایجاد محیط مطبوع خارجی 
 انرژی نهان محدود

نمای دو پوسته، مصالح با جرم حرارتی باال هوابندی 
 عایق کاری حرارتی مناسب و 

 ه مدیریت انرژی ساختمانسامان
 جاگیری صحیح بازشوها و پنجره ها
 سالمت و بهداشت انسان و طبیعت 

 کاهش انتشار آالینده های آب، خاک، هوا، صوت
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و  تحلیلیمشـاهده  ،در بخـش مطالعـات میدانـی از روش پیمایشـیو 
 لیها، تحلداده لیو تحل هی. روش تجزشودمیاسـتفاده  طالعاتا ثبـت

 باشد. یمحتوا م

 مطالعه  نمونه مورد 
نمونه مورد مطالعه، خانه رسولیان، از بناهای شاخص کهن شهر کویری 

 خشک و اقلیمی گرم شرایط دارای یزدگیرد. زد مورد بررسی قرا میی

از مکان یران،کشور ا یشهرها یگرد یاندر ماست. این شهر کویری 
 اب آن از تمام اقشار جامعه و یو سنت یخیتار یاست که بناها ییها

 سهل محله در واقع رسولیان . خانهمانده است یباق ییرات،تغ کمترین

تاریخ ، باشدیمتعلق به دوره قاجار م یزد و تاریخی علی در بافت بن
گردد که با آخرین هجری شمسی برمی 12۸3ساخت آن به سال 

به صورت  136۸در سال  .های حکومت سلسله قاجاریه مصادف بودسال
ایی در هوقف در اختیار دانشگاه یزد قرار گرفت و پس از اینکه بازسازی

ز دانشکده معماری و شهرسازی آن انجام گرفت، تبدیل به بخشی ا
اکنون نیز یک محیط علمی و آموزشی به شمار  دانشگاه یزد شد و هم

در این پژوهش اصول و معیارهای معماری سبز که در این خانه  .رودمی
 گیرد. کهن کویری تجلی یافته است مورد بررسی قرار می

 نتایج -4
خانه  است.بنا شدههای سنتی یزد مطابق با شرایط اقلیمی اغلب خانه

های قدیمی یزد است که در گذشته به عنوان خانه رسولیان یکی از خانه
است و زندگی در آن شدهو محلی برای سکونت یک خانواده استفاده می

 یریگجهت(. 1393) آیت اللهی و همکاران،  استبر پایه نظام کوچ بوده
اعث ب ی(ربغ جنوب-یشمال شرق)به سمت قبله  یزد یخیتار یبناها

است که استفاده شده یننشو تابستان یننشزمستان یفضاهایری گشکل
 ترتیب باشد. بدینمی میسر سال از خاصی در فصول ،از هر فضا

 و نشینزمستان فضاهای عنوان به دریپنج دری وهفت فضاهای
تابستان در نظر  یستز یها برایرزمینآن دو و ز یروبروتاالرهای 

 پذیری عملکردی در بنا منجر به تأمیناز اینرو انعطافشد. می گرفته

نشین خانه هفت دری اتاق زمستاناست. شدهمی اقلیمی آسایش
های طبیعی دری در گذشته با استفاده از انرژیاتاق هفت ،رسولیان است

حرارتی را در فصل سرما برای ساکنین خود فراهم می بهترین آسایش
ترین جهت استقرار فضا در اقلیم ی، مناسبطبق اصول اقلیم  است.کرده

با  جنوب شرقی»یزد، با توجه به تابش، باد و نیازهای آسایش حرارتی، 
(. 119 :1390،باز و جلیلیان)طاهاست « درجه انحراف از جنوب 60تا  15

رسولیان مشاهده شد این  با بررسی جهت استقرار ساختمان در خانه
قبله بوده و هم چنین در بازه شاخص دارای تطابق کامل با جهت 

)پورمند و  استاستقرار یافته ،مطلوب تعیین شده توسط اصول اقلیمی
در نمونه مورد بررسی، وجود حیاط مرکزی با ( 1394طباطبایی مالذی، 

ها در اطراف آن، امکان جنوبی و احداث ساختمان -راستای شمالی
های پشت به آفتاب اتاق های رو به آفتاب را در زمستان واستفاده از اتاق

است تا با جابجایی فصلی، شرایط آسایش را در تابستان فراهم کرده
سیم با توجه به تق .اقلیمی انسانی به طور طبیعی فراهم گردد زیست

اختمان به اندرونی و بیرونی، نکته دیگری که در استقرار فضاهای س
اهای مستقر خورد؛ وجود بازشو در دو جبهه برای فضبسته به چشم می

م خنکی نسی و آفتاب، که به دلیل اختالف دمای سایه استبین دو حیاط 
دار جریان یافته و موجب خنکی هوا از سایه به سمت جبهه آفتاب

 نورگیری که استشده سبب خانه این مناسب گیریجهتشود. می

 از و باشد امان در بادهای نامناسب از ساختمان و شود فراهم مناسبی

باشد )بیگی نژاد، داشته را مطلوب بادهای از گیریبهره امکان طرفی
 یسازخنک یبرابادگیر  ایجاد جمله (. تدابیر اندیشیده شده از1396

 )فرقانی، شیبانی، ر استثمو یاربس یعیبه صورت طب یداخل یهوا
 به شده، وارد یربادگ یهادهانه یقباد بر اثر فشار مثبت از طر(. 13۸9

 تبخیری برودت اثر بر آب از عبور با و شودمی دمیده خانهحوض فضای

 بادگیر نیست، جریان باد در که مواقعی یا و هنگام شب شود.می خنک

 سمت به باغ خنک هوای و کرده عمل خورشیدی دودکش یک همانند

تهویه و کوران هوا از دو (. 1396شود )بیگی نژاد، می مکیده خانهحوض
 -1. ه استهای سنتی داشتی ساختمانجهت اهمیت بیشتری در طراح

در تقلیل گرمای تابستانی  -2د و وشموجب تأمین هوای تازه و پاک می
نقشی مؤثر ایفا کند. با شروع سرما، در صورت لزوم، مسیر  تواندمی

، جهت، ارتفاع و چیدمان. استای قابل انسداد بادگیرها با تعبیه دریچه
که چرخه کاملی برای  ها، به شکلیها و بازشوها، خفنگاندازه پنجره

 باشد، الزامی در طراحی این بنا است حرکت هوا و بادهای محلی
 ناب ایجاد خنکای مطلوباستفاده از بادگیر و آب جهت  (.1392فر،)فالح

در ، زیستیمحیطآلودگی عدم عالوه براستفاده از انرژی تجدیدپذیر و 
وده نمای کاربران تأمین میا آسایش اقلیمی را برها و آب انبارهسرداب
های متنوعی همچون انتشار اکسیژن، نقشو پوشش سبز  گیاهان است.
 ازیساندازی و غنی، تلطیف هوا، افزایش سایهاکسیدکربندی جذب
 در حیاط اندرونی خانه(. (Grondzik, 2010کنند را ایفا می خاک

نترل ک برایکه قابل توجه قرار دارد  ی باغچه با مقیاسدتعدا ،رسولیان
گرایی منجر است. در ضمن به ایجاد درونبادهای نامطلوب ایجاد شده

گرایی با اضافه شدن عناصری چون باغچه و حوض شده که این درون
آب به یک خرد اقلیم تبدیل شده که با عبور باد از روی حوض و درختان 

است. با کاشت درختکمک کردهبه ایجاد خنکای هوا و تلطیف آن 
ای برگ ریز در جبهه جنوبی در عین استفاده از سایه در تابستان، میه

 توان از تابش آفتاب به داخل ساختمان در فصل زمستان استفاده کرد
و  حوض آب در وسط حیاط(. طراحی 1393)آیت اللهی و همکاران، 

در تابستانکم آب خواه،  با درختاندر اطراف آن ها باغچه قرارگیری
وجود حوض آب در  کند.فراهم می برای بنار سایه را های گرم حداکث

آوری کرده و برای آبیاری رسولیان آب باران را جمع دو حیاط خانه
در خانه رسولیان در  نیازآب مورد  دهد.ها مورد استفاده قرار میباغچه

کرده قناتی که از زیر این بنا عبور می پایابدسترسی به گذشته از طریق 
ترین مطابق نتایج به دست آمده، درگرمشده است. مین میأتاست، 

در قسمت  تیر دمای سرداب که دقیقاً 4خرداد تا  10روزهای سال از
تر از بقیه قسمتمراتب خنک است، بهگرفته زیرین کاله فرنگی قرار

 ایجاد حیاط مرکزی و گودال باغچه تا حد بسیار زیاد ست.ی بنا اها
(. 1396)ابراهیمیان و پورهمایون،  ندکرا فراهم می یشرایط مطلوب

قرارگیری ساختمان در عمق زمین نیز از دیگر عواملی است که باعث 
شود، ساختمان از شر عوامل محیطی در امان باشد، همچنین زمین می

کند و تبادل گرمایی را بین به عنوان یک عایق مناسب عمل می
ف انرژی در دهد و منجر به کاهش مصرکاهش میساختمان و زمین 

ست. ا خشتاین بنا، از مصالح مورد استفاده در  شود. یکیساختمان می
خشت از مصالح بومی و کم اثر بر فاکتورهای محیطی است که در 
بناهای مختلف به صورت مکرر قابل استفاده بوده و به عنوان نوعی 

هایی که این یکی از مهمترین فرهنگنماید. عایق حرارتی عمل می
روزهای  در. د استئاست، عدم تولید مواد زاساکنین آن یاد داده خانه به

بام و ) گرم تابستان مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح افقی
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 دو برابرانرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح عمودی تقریباً (کف حیاط
باشد، برای رفع این معضل، بام قسمت خانه رسولیان میدر )دیوارها( 

عنوان هنشین )و تمام فضاهای دیگر( با استفاده از فضای خالی بانتابست
تفاع رهمچنین ا .ماندپوشی( نسبت به این تابش مصون میعایق )کانه

کرده  هوا را تسهیل جریان همرفتیزیادتر تاالر )نسبت به سایر فضاها(، 
کند. در نتیجه با و از اجتماع هوای گرم در زیر تاق خود جلوگیری می

گویی مناسب خانه، بقای آن بیشتر و نیاز آن به وسایل و تجهیزات سخپا
استفاده از مصالح با  (1393شود )آیت اللهی و همکاران، میکمتر 

ظرفیت حرارتی باال که در مقابل گرما مقاومت فراوانی دارند، در میزان 
داشته است )ابراهیمیان و پورهمایون،  ثیر زیادیأراحتی ساکنان ت

استفاده  ،ها در فصول مختلفاتاق مطلوب در یهوا یدماایجاد (. 1396
مصالح قابل  که تنها یخشت یهاو سقف یمضخ یخشت یوارهایاز د

 و خود در گرما انباشت خاصیت دلیل ، بهاستبوده یردسترس در کو
 داخل بنا خنکی یا گرما برای حفظ خازنی همچون آن، تدریجی هدایت

 خصوصیت این پنجره، و در شامل شوباز حداقل وجود و کرده عمل

 هرچه کاهش منظور (. به13۸0باز ،)طاه استنکرده  خنثی را مصالح

آفتاب، معموالً سطح  تابش اثر در دیوارها در شده ایجاد حرارت بیشتر
اتخاذ روش (.13۸9است )فرقانی و شیبانی، خارجی سفیدکاری شده

با اقلیم، همچون های ساخت مناسب، انتخاب مواد و مصالح سازگار 
را  گیری گچی، زیبایی، آسایش، دوام و غیرهو دم گلنماسازی با سیم

ها و به دلیل ضخامت زیاد جداره .استآورده به ارمغان برای این بنا
ها )خشت و آجر( و در نتیجه باال بودن ظرفیت حرارتی و جنس دیواره

ی رو به آفتاب هامقاومت حرارتی، امکان ذخیره انرژی خورشید در جداره
ها، در شب این وجود دارد. در نتیجه با انتقال حرارت از طریق جداره

شود انرژی گرمایی ذخیره شده به فضاهای بسته مجاور انتقال داده می
شود. این امر در خانه رسولیان با و به صورت غیرفعال از آن استفاده می

. مشاهده است قابل ،استفاده از خشت که ظرفیت حرارتی باالیی دارد
خشت در روز با ذخیره انرژی و پس دادن گرما به فضاهای داخلی در 

روی هفضای روبپیشاست. شدهباعث تعادل حرارتی در این بنا  ،شب
 ترین فضاها در کنترل نور و هوای ورودی به این فضاست.ارسی از مهم

وجود  .آیدمواردی که در این فضا به چشم می جملهدری از اتاق هفتدر 
های رنگی تأثیر شیشه. است ٪۷0ارسی با سطح شیشه خور نزدیک به

 دهد.میزان نفوذ گرما به داخل ساختمان را کاهش می ،در گرمای داخلی
های رنگی ذوب این نوع شیشه، شیشه فلوت شفافی است که به آن دانه

شده اضافه شده تا دارای رنگ و خواص ویژه جذب تشعشعات 
دارای خانه رسولیان ( 1393اللهی و همکاران،  )آیت خورشیدی شود

باشد. همچنین سلسله مراتب دسترسی تطابق کامل با عوامل اقلیمی می
پذیری دسترسی به فضاها زمینه را برای امنیت از و بصری، کنترل

سرقت، اشراف، امنیت روانی، حفظ حریم فردی و خانواده فراهم آورده 
اند. همچنین تفکیک شدهاز یکدیگر ا هو عالوه بر این به خوبی عرصه

 ،خصوصی با مجموعههای خصوصی و نیمهپیوند و ارتباط زیاد عرصه
 ،باشد. در عرصه اندرونیگر توجه به انس و الفت خانواده مینشان

ولی  ،بازشوهای رو به حیاط اندرونی اگرچه از میزان حریم فردی کاسته
ایی )پورمند و طباطب استبیانگر اهمیت پیوند و سازگاری با طبیعت 

 مردم اجتماعی مراودات و فرهنگی هایویژگی تأثیر (1394مالذی، 

 گرفت. نادیده تواننمی الگوها هرگز برخی گیریشکل در را، منطقه هر

 ایران، زدهغرب و مدرن جامعه از قبل ایرانی اصیل معماری در دقت با

 با پیوند در را آن ارتقاء و بهبود هایو راه جدید هایایده توانمی

 فرهنگی های( بحث1391کرد )صادقی پور، پیدا حاکم زمان معماری

 شکل به که است انسانی شخصیت به احترام بر مبتنی اجتماعی، و

مردم (1396، نژاداست )بیگیشده گرجلوه خانه این در مختلفی موارد
 واری در این ساختمان در نخستین قسمت این خانه، یعنی در ورودی

کننده ارتباط داخل است. از آنجا که ورودی بخش کنترلآن تجلی یافته
است که با ایجاد اختالف سبب شده موضوع این ،و خارج بنا است

سطحی بین آستانه در و سطح گذر، جهت تمایز بین دو فضا و همچنین 
به  ،ایجاد مکثی کوچک در حین انتقال افراد از یک فضا به فضای دیگر

واری در آن مشاهده شود. در طراحی فضای ای شاخص مردمگونه
وجود کاربندی در سقف این فضا، ارتفاع محیط را به ارتفاع  ،هشتی

کند. همچنین در داالن ورودی دو حیاط اصلی، برای انسانی نزدیک می
واری کردن فضا( در دو محل از کاهش طول داالن حیاط بیرونی )مردم

ده که سبب ورود نور به راهرو شده و فرد را گشودگی ایجاد نمو ،آن دو
سازد. همچنین اختالف سطح برای ورود به فضای پر نور حیاط آماده می

راه یافتن به  برایسازی شخص موجود به منظور ورود به حیاط و آماده
دروناست.  گیری فضااحترام به انسان در شکل ، نشانگرمحیط جدید

 شتیه ، از طریقاز یک ورودی غیرمستقیمبا استفاده  در این بناگرایی 
در  .شودبه دو فضای حیاط بیرونی و حیاط درونی ایجاد می و داالن،

ورت ص ، ورود به حیاط اندرونی توسط داالن پیچ در پیچیخانه رسولیان
 زمینه . درتا مانع دید مستقیم به فضای خصوصی داخل شود می گیرد

 از پرهیز آوردی،بوم مورد هس خانه، این در اقتصادی بعد از طراحی

آورد در ساخت مصالح بومبررسی است.  قابل آن در نیارش و بیهودگی
زیست، حداقل مصرف انرژی و عدم بنا، باعث حداقل تخریب محیط

های ساختمانی غیرقابل بازیافت است و نیز به دسترس بودن ایجاد زباله
دارد )پیرنیا،  ههمیشگی آنها در ساخت، مرمت و بازسازی بناها اشار

. مصالح به دلیل دارا بودن رنگ روشن، مقدار زیادی از انرژی (13۸3
را در تابستان سرد و در  بنااز این رو  .نمایدخورشید را منعکس می

تجلی اصول و معیارهای طراحی اقلیمی در . داردزمستان گرم نگه می
ر با شرایط پذیپذیر و تطبیقخانه رسولیان، این بنا را به بنایی انعطاف

کننده مفاهیم پایداری محیطی مبدل نموده است که می تواند تأمین
 و طراحی پذیرتطبیق و پذیرانعطاف که هاییباشد. چرا که ساختمان

دارند )قبادیان،  بیشتری پایداری زمان امکان طول در باشند،شده ساخته
 را به بنا ینادر  یداریپا یکاربرد یهاتوان ارزشیم(.  از اینرو 13۸5
 بتواند تا داد قرار استفاده مورد امروزی معماری در گشاراه الگویی عنوان

 یراهکارها با مرور باشد. لذا گوپاسخ را امروزی معضالت از بسیاری
 مؤثر و بهینه استفاده هایشیوه توانمی ،پیشینیان توسط شده یشیدهاند

راه تنها که آموخت را کو سازگاری با بستر اکولوژی پاک هایانرژی از
عصرحاضر است. در جدول زیر به بررسی  زیست درمحیط حفظ حل

اصول و معیارهای معماری سبز در فضاهای مختلف خانه رسولیان 
 .شودپرداخته می
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: تجلی اصول و معیارهای معماری سبز در خانه رسولیان یزد 1جدول   
 

یان یزدتجلی اصول و معیارهای معماری سبز در خانه رسول  

 

 

 

 

حیاط 

 مرکزی

طراحی  -نیازهای کاربرانگویی قابلیت پاسخ –تغییـرپـذیری سهولت در انطبـاق و
در  سهولت تغییـر نقشـه و کارکردها -و قابل تطبیق با فرایند توسعه  مدوالر ،ساده

فضـای کانـال  سازیحداقل -فضاهای قابل استفاده  سازیحداکثر -درون بنا
ـدگی تقلیـل پیچی -تقلیـل فضـاهای تاسیسـاتی و موتورخانـه -کشـی هـای هوا

به  استفاده از دیوارها -پالن و جانمایی فضاهای داخلی ساماندهی -ییفضـا
افزایش قابلیت  -طراحی فضاهای چند عملکردی  -محیطی فعال غشاهای عنوان

 -افزایش غنای فضایی -عملکردی ساختمان  -فضاهای طراحی کیفیت ساختاری 
شر گویی به نیازهای درونی بپاسخ -ارتباط بهینه بین فضای داخلی و محیط اطراف

یریت های مدسیستم -های طبیعیپایداری ساختار و عملکرد اکوسیستم -و جامعه 
فاده از اقتصاد است -تکیه بر انرژی و منابع تجدید پذیر -ارتباط بهینه بشر با طبیعت

فظ ح -های طبیعیداشت اکوسیستمهنگ -های محیطیکاهش آسیب -اکولوژیک
تر های مبتنی بر بسحلراه -ذخیره منابع و حفاظت از جهان طبیعی -تنوع زیستی

حضور مستقیم و غیرمستقیم طبیعت در  -طراحی هماهنگ با طبیعت -اکولوژیک
 -احیاء و توسعه سرمایه های طبیعی -حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی -طراحی

راحی بر ط -توجه به شرایط محیطی و اقلیمی-نابع و انرژیقابلیت دسترسی به م
پیشبرد  -افزایش آگاهی عمومی برای حمایت اجتماعی -اساس چرخه حیات

پسیو های انرژیاز استفاده  -و کارایی کاربرانآسایش  سازیحداکثر -اقتصاد پایدار
ل قاب و مصالح با دوام -احداث و نگهداری ساختمانهزینـه  تقلیل -و طبیعی

اجتناب از  -آوری آب باران و بازیافت آب جمعهای روش -و جایگزین  بازیافت
سالمت و بهداشت انسان و  -ایجاد محیط مطبوع خارجی -کلیه مواد شیمیایی
 های آب، خاک، هوا، صوتکاهش انتشار آالینده -طبیعت 

 

 

 داالن

گویی خقابلیت پاس -یایجاد فضاهای ارتباطی و بینابین -یجاد امنیت قابل تحققا
 -و قابل تطبیق با فرایند توسعه  مدوالر ،طراحی ساده -نیازهای کاربران

 به عنوان استفاده از دیوارها -پالن و جانمایی فضاهای داخلی سازماندهی

 و جایگزین قابل بازیافت و مصالح با دوام -محیطی فعال غشاهای

 

 ورودی
گویی خقابلیت پاس -ی ارتباطی و بینابینیایجاد فضاها -یجاد امنیت قابل تحققا

الح با مص -و قابل تطبیق با فرایند توسعه مدوالر ،طراحی ساده -نیازهای کاربران
 .و جایگزین قابل بازیافت و دوام

 

هفت دری 

 دریو پنج

طراحی  -نیازهای کاربرانگویی قابلیت پاسخ -تغییـر پـذیری سهولت در انطبـاق و
در  سهولت تغییـر نقشـه و کارکردها -و قابل تطبیق با فرایند توسعه  مدوالر ،ساده

 -ییتقلیـل پیچیـدگی فضـا -فضاهای قابل استفاده سازیحداکثر -درون بنا
 به عنوان استفاده از دیوارها -پالن و جانمایی فضاهای داخلی سازماندهی

افزایش قابلیت  -طراحی فضاهای چند عملکردی -محیطی فعال غشاهای
 -افزایش غنای فضایی -عملکردی ساختمان -فضاهای طراحی کیفیت ساختاری

تکیه بر انرژی و منابع  -ارتباط بهینه بین فضای داخلی و محیط اطراف
 حضور -های محیطیکاهش آسیب-استفاده از اقتصاد اکولوژیک -تجدیدپذیر

 -توجه به شرایط محیطی و اقلیمی -مستقیم و غیرمستقیم طبیعت در طراحی
از  استفاده -و کارایی کاربرانآسایش  سازیحداکثر -طراحی بر اساس چرخه حیات

با  مصالح -احداث و نگهداری ساختمانهزینـه  تقلیل -پسیو و طبیعیهای انرژی
 اجتناب از کلیه مواد شیمیایی -و جایگزین قابل بازیافت و دوام
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 زیرزمین
 

 -نیازهای کاربرانگویی ابلیت پاسخق –تغییـر پـذیری سهولت در انطبـاق و
سهولت تغییـر نقشـه و  -و قابل تطبیق با فرایند توسعه  مدوالر ،طراحی ساده

ـای فض سازیحداقل -فضاهای قابل استفاده سازیحداکثر -کارکردها در درون بنا
تقلیـل  -تقلیـل فضـاهای تاسیسـاتی و موتورخانـه -هـای هواکانـال کشـی

استفاده از  -پالن و جانمایی فضاهای داخلی ساماندهی -ییپیچیـدگی فضـا
 -طراحی فضاهای چند عملکردی  -محیطی فعال غشاهای به عنوان دیوارها

فزایش ا -عملکردی ساختمان  -افزایش قابلیت فضاهای طراحی کیفیت ساختاری 
ر انرژی و تکیه ب -های طبیعیپایداری ساختار و عملکرد اکوسیستم -غنای فضایی

ذخیره منابع و حفاظت از جهان  -استفاده از اقتصاد اکولوژیک -منابع تجدید پذیر
احیاء  -طراحی هماهنگ با طبیعت -های مبتنی بر بستر اکولوژیکحلراه -طبیعی

ه شرایط توجه ب -قابلیت دسترسی به منابع و انرژی -و توسعه سرمایه های طبیعی
 -برد اقتصاد پایدارپیش -طراحی بر اساس چرخه حیات -محیطی و اقلیمی

 -پسیو و طبیعیهای انرژیاز استفاده  -و کارایی کاربرانآسایش  سازیحداکثر
و  قابل بازیافت و مصالح با دوام -احداث و نگهداری ساختمانهزینـه  تقلیل

 جایگزین

 

 

 

 

 

 تاالر

 -نیازهای کاربرانقابلیت پاسخگویی  -تغییـر پـذیری سهولت در انطبـاق و
ابل فضاهای ق سازیحداکثر -و قابل تطبیق با فرایند توسعه  مدوالر ،احی سادهطر

تقلیـل فضـاهای  -فضـای کانـال کشـی هـای هوا سازیحداقل -استفاده 
پالن و جانمایی  ساماندهی -ییتقلیـل پیچیـدگی فضـا -تاسیسـاتی و موتورخانـه

طراحی  -محیطی فعال غشاهای به عنوان استفاده از دیوارها -فضاهای داخلی
 -افزایش قابلیت فضاهای طراحی کیفیت ساختاری  -فضاهای چند عملکردی 

ارتباط بهینه بین فضای داخلی و  -افزایش غنای فضایی -عملکردی ساختمان 
پایداری ساختار و  -پاسخگویی به نیازهای درونی بشر و جامعه  -محیط اطراف

 -یعتدیریت ارتباط بهینه بشر با طبهای مسیستم -های طبیعیعملکرد اکوسیستم
 کاهش -استفاده از اقتصاد اکولوژیک -تکیه بر انرژی و منابع تجدید پذیر

ذخیره  -حفظ تنوع زیستی -های طبیعینگهداشت اکوسیستم -های محیطیآسیب
احی طر -های مبتنی بر بستر اکولوژیکراه حل -منابع و حفاظت از جهان طبیعی

ت از حفاظ -ر مستقیم و غیرمستقیم طبیعت در طراحیحضو -هماهنگ با طبیعت
رسی به قابلیت دست -احیاء و توسعه سرمایه های طبیعی -طبیعت و منابع طبیعی 

 -طراحی بر اساس چرخه حیات -توجه به شرایط محیطی و اقلیمی-منابع و انرژی
 -پیشبرد اقتصاد پایدار -افزایش آگاهی عمومی برای حمایت اجتماعی

 -پسیو و طبیعیهای انرژیاز استفاده  -و کارایی کاربرانآسایش  یسازحداکثر
و  قابل بازیافت و مصالح با دوام -احداث و نگهداری ساختمانهزینـه  تقلیل

کاهش انتشار آالینده های آب،  -سالمت و بهداشت انسان و طبیعت  -جایگزین
 خاک، هوا، صوت

 

 

 

 

 بام

 

عایق  -نیازهای کاربرانگویی قابلیت پاسخ –تغییـرپـذیری سهولت در انطبـاق و
توجه به شرایط محیطی   -سامانه مدیریت انرژی ساختمان -کاری حرارتی مناسب

و  قابل بازیافت و مصالح با دوام -طراحی بر اساس چرخه حیات -و اقلیمی
های مبتنی بر بستر حلراه -ذخیره منابع و حفاظت از جهان طبیعی -جایگزین

  اکولوژیک
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درهای 

 ارسی

عایق کاری هوابندی و  -های انرژی خوشیدیها و مبدلکنندهاستفاده از جمع
جاگیری صحیح بازشوها و  -سامانه مدیریت انرژی ساختمان - حرارتی مناسب

 - عایق کاری حرارتی مناسب -نیازهای کاربرانقابلیت پاسخگویی  -پنجره ها
ر طراحی ب -رایط محیطی و اقلیمیتوجه به ش  -سامانه مدیریت انرژی ساختمان

ذخیره منابع و  -و جایگزین قابل بازیافت و مصالح با دوام -اساس چرخه حیات
 افزایش غنای -های مبتنی بر بستر اکولوژیکراه حل -حفاظت از جهان طبیعی

  ارتباط بهینه بین فضای داخلی و محیط اطراف -فضایی

 

 هشتی

خگویی قابلیت پاس -اهای ارتباطی و بینابینیایجاد فض -یجاد امنیت قابل تحققا
 -و قابل تطبیق با فرایند توسعه  مدوالر ،طراحی ساده -نیازهای کاربران

 غشاهای به عنوان استفاده از دیوارها -پالن و جانمایی فضاهای داخلی ساماندهی

 و جایگزین قابل بازیافت و مصالح با دوام -محیطی فعال

 

شکل 

گیری 

 حجم بنا

 -های طبیعی و تهویه طبیعیاز انرژیاستفاده گیری و فرم مناسب برای تجه
ی قابلیت دسترس -احیاء و توسعه سرمایه های طبیعی -طراحی هماهنگ با طبیعت

طراحی بر اساس چرخه  -توجه به شرایط محیطی و اقلیمی-به منابع و انرژی
 پیشبرد اقتصاد پایدار -حیات

 

جنس 

 مصالح

ت، استفاده مجدد ومصالح بومی آورد و استفاده موثر از مواد و تمرکز بر بازیاف
عایق کاری هوابندی و  -نمای دو پوسته، مصالح با جرم حرارتی باال -انرژی

جاگیری صحیح بازشوها و  -سامانه مدیریت انرژی ساختمان - حرارتی مناسب
 توجه به شرایط محیطی و اقلیمی -پنجره ها

 

بادگیر و 

اتاق 

 بادگیر

 -کارآمد هایاستفاده از سازه -...رهم آمیختگی سازه ساختمان با تاسیساتد
های از انرژیاستفاده گیری و فرم مناسب برای جهت -تجهیزات با عمر زیاد
احیاء و توسعه سرمایه های  -طراحی هماهنگ با طبیعت -طبیعی و تهویه طبیعی

 -میمحیطی و اقلی توجه به شرایط-قابلیت دسترسی به منابع و انرژی -طبیعی
سالمت و بهداشت انسان و  -پیشبرد اقتصاد پایدار -طراحی بر اساس چرخه حیات

 طبیعت
 

 نتیجه گیری -5

های خود محیط را دگرگون ها و هدفانسان با توجه به نیازها، ارزش
گیرد. کند و به طور متقابل تحت تأثیر محیط دگرگون شده قرار میمی

نی سریع محیط را مخرب و موجب اخالل در برخی از محققین دگرگو
معتقدند این عامل بحران قرن و محیط دانسته -ام اکولوژیک انساننظ

بیست و یک که گسستن و نابودی تدریجی پیوند بین انسان و طبیعت 
است را رقم می زند. لذا بر این نکته تأکید دارند که هر نوع دگرگونی 

دت آن با توجه با تأثیر بلند ماساسی و عمیق در محیط طبیعی بایستی 
مان ساختبینی نتایج مثبت و منفی آن انجام گیرد. بر انسان و با پیش

به عنوان راه کارهای الهام گرفته از طبیعت نیازمند خالقی است که  سبز
العه در مط با حفظ اصول و معیارهای سبز به خلق اثری ماندگار بپردازد.

ی معماری سبز در سه بعد حاضر به بازخوانی اصول و معیارها
اکولوژیکی، عملکردی و پایداری در بنای کهن کویری خانه رسولیان 

 استخراج هایارزش بودن کاربردی با فهم است، تایزد پرداخته شده

که همچون  یافتدست  یمعماراز ایگونه بتوان به معماری سبز شده
د. عمل نمای، کهن یو در امتداد معمار کندکار  یبه خوب گذشته یمعمار

گرم و خشک یزد  اقلیم این نتایج مطالعه حاکی از آن است که در
 گرما مقابل در شده است که  انتخاب نحوی به ساختمانی مصالح

 باشند از برخوردار باالیی حرارتی از ظرفیت و داشته فراوانی مقاومت

 مشتقات و گل کنندمی استفاده آن از بنا سازندگان که مصالحی جمله

می دست به زمین گودبرداری از پس محل همان خاک که از تاس آن
یابد.  کاهش انرژی محلی، مصرف مصالح با شودمی موجب امر این آید،

 به برای بنا گیریاست. جهت فشرده و متراکم امکان حد تا پالن بنا

 به ظهر از بعد در آفتاب تابش از حرارت ناشی نفوذ رساندن حداقل

تابستان و چه در زمستان در  چه بنا را ارجیخ ساختمان و سطح داخل
شده و  یکاردرختی داخل یهایاطاستفاده از ح. رساندیبه حداقل م

یژگیو ینها از عمده تریاطح ینبه ا یزندگ یمعطوف ساختن فضاها
بناهای کهن شهر کویری و همچنین خانه رسولیان یزد  یمعماری ها

شده یکاریاهو سطح گ که شامل درخت، حوض یداخل یهایاطحاست. 
 هااتاق شود.می محسوب رطوبت ایجاد ین عواملاز موثرتر یکیاست، 

 معموالً که شن طوفان و باد برابر در شوندمی باز هاحیاط این به فقط که

 زمستانی سرد  باد های برابر در همچنین وزدمی کویری درمناطق
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 آب همزمان حضور از گاهی جلوه خانهحوض شوند. فضای می حفاظت

 برودت باعث آب و بادگیر وجود .آن است از حاصل انرژی تبادل و باد و

شود. بنای رسولیان شامل فضاهای مختلفی می تابستان گرمای در محیط
است که زندگی خصوصی را از زندگی عمومی به طرز زیبایی از هم جدا 

، نشین، هشتیزمستان نشین،ابستانکرده است. طراحی فضاهایی چون ت
خانه،گودال باغچه و ... هر یک دری، اتاق بادگیر، حوضدری، سهپنج

تطبیق پذیری وای را برای انعطافعملکرد خاص خود را داشته و زمینه
اجتماعی و اقتصادی ایجاد پذیری فضا با شرایط محیطی، فرهنگی، 

است. عایت شدهها تناسب طالیی ایرانی راست. در طرح نقشه اتاقنموده

آمدن اعضای خانواده  گرد همیاط بنای رسولیان عملکردهایی مانند در ح
و دیدار افراد، شستن لباس و... در کنار تلطیف هوا، ایجاد رطوبت، 

گوی نیازهای جسمی و روحی استفادهآوری آب باران، پاسخجمع
که با معاصرسازی اصول و معیارهای سبز در امید کنندگان از بناست. 
م هایی بپردازیاهای عصر حاضر به خلق سکونتگاهطراحی و ساخت بن

و د و معیارهای اکولوژیکی، عملکردی که ضمن پوشش دادن ابعا

های زیستی و فرایندفاکتورهای محیط عادلی را بین حفظپایداری ت
 توسعه ایجاد نماییم. 
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