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Aims: How to design spaces in cities can have different effects on 

citizens. The objectives of this study can be to examine the impact of 

biophilic urban space on the stress of people . 

Methods: The research method is quasi-experimental. The statistical 

population of the study consists of 20 bachelor and master students in 

the field of architecture and urban planning at Tabriz University of 

Islamic Arts in the academic year 1400. First, students' health was 

identified using a call announcement and a demographic questionnaire, 

and these individuals were quantified for stress with the help of a smart 

wristband while viewing images of biophilic and non-biophilic urban 

spaces with the help of virtual reality glasses  . 

Findings: Analysis of the results shows that the average change in stress 

of individuals while viewing non-biophilic images was approximately 

2/5 units higher than biophilic ones in the second minute. p-Value is 

significant between individuals with education in biophilic state and rest 

in 1 minute and non-biophilic in 2 minutes. The difference between 

stress number in non-biophilic state and biophilic in 2 minutes is 

significant (p-value = 023/0) and shows the positive effect of biophilic 

approach on reducing stress that this efficiency can be considered in the 

design of future urban spaces . 

Conclusion: Special attention of urban designers on the structure of 

spaces and the use of extraction measures from the biophilic model in 

different scales cause the design or organization of spaces that 

significantly reduce the stress of people living in cities . 
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 های پوسته کیفی    هایشاخص ارزیابی  

تقلیدی زیست  رویکرد  با  )مطالعه    ساختمانی 

 روستای کندوان(  ؛موردی

   سارا سادات تجاره

آزاد   دانشگاه  پردیس،  واحد  معماری،  تخصصی  دکتری  دانشجوی 
 اسالمی، پردیس، ایران 

 * فرح حبیب

واحد   معماری،  گروه  اسالمی،  استاد،  آزاد  دانشگاه  تحقیقات،  و  علوم 
 تهران، ایران

 حدیثه کامران کسمایی 
دا  پردیس،  واحد  معماری،  گروه  پردیس،  استادیار،  اسالمی،  آزاد  نشگاه 

 ایران
 

 چکیده:  

هدف    اهداف:  با  رو  پیش  از    مندیبهرهمیزان    بررسیمطالعه 
تق انجام شده   هایخانه لیدی در  رویکرد زیست    روستای کندوان 

بسیار   امکانات  که  پیشین  ایرانیان  شود  مشخص    محدودتریتا 
امروز   ایرانیان  به  چه    اند داشته نسبت  به  توجه   ییمعیارهابا 

 .  اندکردهطراحی را با پایداری چند صد ساله  هاسکونتگاه

مذکوربرای    : هاروش هدف  به  زیست   رسیدن  رویکرد  ابتدا 
رویکرد  تقلیدی است، که  نوین  و  ی  شد    سپس   شناسایی 

کندوان  سکونتگاه روستای  گرفت  مطالعهمورد  های  با  و    ندقرار 
که   مدلی  از  با    مؤلفه استفاده  آن  معیارهای  سوپر    فزارانرم و 

پاسخده    دهیارزش دسیژنز   معیارهای  تا  شد  ارزیابی  بود،  شده 
   .تدقیق شوندشناسایی و  اقلیمی در این منطقه 

معیارهای پاسخده اقلیمی همراستا با هدف پایداری در    : هایافته
گروه   سه  در  و  تقلیدی  زیست  و   مؤلفهرویکرد  کالبدی  شکلی، 
 . ندشد  بیرزیاو ا عملکردی در روستای کندوان شناسایی

خاص   هایخانه   : گیرینتیجه  پتانسیل  به  توجه  با  کندوان 
منطقه طراحی  اکوسیستم    توانند می که    عواملیو    اندشده ای 

باشند   هایمسکنچنین    دهیشکل در    کنندهکمک پایداری 
با توجه به   توانمیبا معرفی معیارها و ارزیابی آنها شناخته شدند. 

تم و  گذشتگان  ارزشمند  اکنولوژییراث   هایی اقامتگاهمروز  های 
 کرد. با طبیعت و با پایداری بیشتر طراحی  ترهماهنگ

های ساختمانی، رویکرد زیست  کندوان، پوسته   واژگان کلیدی:

 فرم پوسته  سازیبهینهتقلیدی، اصول 

 
   [  1401/ 7/ 11تاریخ دریافت: ]   

 [ 1401  / 7  / 23پذیرش: ] تاریخ  
  f.habib@srbiau.ac.ir:نویسنده مسئول* 

 

 مقدمه 

و نیازهای آنها مدام    هاانساناما جمعیت  است  ظرفیت دنیا ثابت  

رویکردهایی باید  پس  است  افزایش  به  که    شونددنبال    رو 

طبیعت    تأثیراتکمترین   بر  را  مانند  گذارندمیمنفی  درست   ،

  مخرب چرخه نیستند  نهاتنهوسیستم که  گیاهان متعلق به یک اک

می  زمین  و  اکوسیستم  به  ضرر  باعث  نبودشان  در  بلکه  شود. 

اگر    زمینایران  حتی  که  نیز  این   ترینپیشرفتهتهران  شهر 

شود   گرفته  نظر  در  است  و   توانمیسرزمین  تنوع  که  دریافت 

پوسته  سبک ناهمگونی  به  اتکا  با  ساختمانی  مختلف  های  های 

کوسیستم برنخاسته بلکه در هر  نگی با ابه هماه  تنهانهمعماری  

و معماران آن را بسته به میل    گذارانسرمایهساختمان بسیاری از  

انسانمش نیازهای خودخواهانه  و  بازار  و ها طراحی کردهتری  اند 

گرفته  قرار  آن  در  که  طبیعتی  معیارهای  از  شدن  دور    ،اندباعث 

سرزمین  کهدرحالی  اندشده این  پیشین  و  در  با  ساکنان  ایت 

پتانسیل به  که  داشته توجهی  منطقه  توانسته های  اند  اند 

لذا در این   یی با قدمت چند صد ساله طراحی کنند  هاسکونتگاه

تقلیدی   زیست  رویکرد  کمک  به  تا  بوده  آن  بر  سعی  پژوهش 

تدقیق   ایشان  توجه  مورد  امروز    شدهمعیارهای  طراحان  به  و 

تنها در محیط و ش  معرفی گردند. اقلیمی طبیعی یا زندگی  رایط 
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مناسبم که  صنوع  می  است  از  بنا    ازآنجاکهو    [۱]شود  شکوفا 

آید  محصوالت هر جامعه به شمار می   ترینفراوان ماندگارترین و  

جهانی    طوربه که   منابع  بر  تردید بی د  گذارمی  تأثیرچشمگیری 

خود قرار    تأثیرآینده پایدار را تحت    آن   روزافزون مداوم و    تأثیرات

ساختمخوا داد،  مرسوم  انهد  منابع    ازحدبیش های  از  نیاز 

منفی    تأثیراتکنند که  پذیر استفاده می منابع تجدید نا   مخصوصاً

 [۲]  کننددارند و ضایعات بسیار زیادی تولید می  زیستمحیط بر  

ای مطرح  توسعه   عنوانبه توسعه پایدار را    1۹۸7در  کمیته برانتلند  

شر، متضمن برآورده شدن  امروز ب  نیازهای تأمین  حینکه    کندمی

   .[۵،  ۳]  نیازهای آیندگان نیز باشد

الهام از طبیعت همواره نزدیکی زیادی با مبحث پایداری داشته و  

روی   طبیعت  به  بازگشت  ایده  به  مباحث  از  بسیاری  امروزه 

طبیعت از نظر مفهومی نزدیک به کلمه فیزیس به   [۶]  اندآورده

انسان با طبیعت  رابطه    و    [ ۷]  معنی سیستم در حال رشد است

گاه و  مذهبی  ابتدا  سپس  ی  در  بوده  ترس  روی   صورتبه از 

آن   از  بعد  و  و    صورتبه همزیستی  خالق  کننده،  تربیت  انسان 

معرفی شده   آن  کننده  ناتورالیسم [ ۸] تخریب  در  هولتس  آرنو   ،

هنرمند   غایی  الگوی  را  طبیعت  او،    داندمیآلمانی  نظر  از  لذا  و 

هنرمن اهنر  که  نسبت  همان  به  همیشه  باشد  دان  دور  طبیعت  ز 

ت. گویی هنر ابزاری برای شناساندن بهتر طبیعت یعنی  ناقص اس

  قرن   معماری  در.  [۶]  هاستانسانخلقت خداوند به    ترینمتعالی

داد  بیستم، قرار  خود  کار  مرکز  در  را  طبیعت  خود   هرایت    را   و 

کرد  ارگانیک  معماری  طراح  عنوانبه  استمعرفی  ارگانیک .  ه 

اخذ شده از علوم زیستی است که در معماری به معنای    ایواژه

از   شده  گرفته  الهام  فرم  و  شکل  نظر  از  که  است  ساختمانی 

رایت   باشد.  اطرافش  معماریطبیعت  کتاب  خود  در   ارگانیک 

  خود   اطراف  محیط  از  باید  ساختمان  هر  چگونه  که  داده  توضیح

یابد  رشد  طبیعی  طوربه  عینیت  و  همچنین  کند  اجزا  .  رابطه 

را در کتاب توضیح داده که در آن هر عنصر در   با هم  معماری 

درست مانند عناصر   گیردمیکه شکل    رابطه با عناصر دیگر است 

  یکی ویال ماری      ،[۹]  آبشارمثل خانه    موجود در یک اکوسیستم

  1۹3۹است که در    معماری  در   طبیعت  نفوذ  از  هانمونه   بهترین  از

آلوار   ویال    آلتوتوسط  اطراف  جنگل  حقیقت  در  و  شده  طراحی 

آلتو  بوده،   اصلی  ایده  کننده  رابطه  هدایت  این   "گوید  می   در 

نماد   بافولر  باکمینستر   ".  ،[۱۰]  آزادیستطبیعت  توجه    هم 

  با   ارتباط  در  انسان  که  رسید  نتیجه   این   به   طبیعت،  به   خاص

ه  در ده  . [۱۱،  ۷]  کندمیش معنی پیدا  وجود  است کهطبیعت  

بیومورفیسم    40 هنری  جنبش  آمدمیالدی  وجود  از   به  که 

در این    گرفته.سازی تا نقاشی و طراحی صنعتی را دربر  مجسمه

های شود. مجسمهمی  تأکیدجنبش هم بر الهام انسان از طبیعت  

بر فرم  با تکیه  برانکوزی  های هنری مور، جین آرپ، کنستانتین 

را  انین طبیعت  مت قو به س  ، رشد و کششزندگیخام و زاینده،  

ژاپنی    ، [۱۲]  دهندمینشان   تانگهمعمار  دنبال    کنزو  به  هم 

و  قابل انعطاف و قادر به رشد    هایساختمانراهکاری برای خلق  

  در ساختمان کپسول   چالش. نمایش زیبای این  است  وسعت بوده

وی سال    ،[ ۷]   هویداست  اثر  کارسن  1۹60در  تالیف   راشل  با 

خاموش"کتاب   با    هایارزشنست  توا   "بهار  را  خدادادی  منابع 

دیدگاهی جدید در جهان مطرح نماید و همین جمالت جهانیان  

با شعار    "همایش استکهلم" در    1۹72را به فکر برد تا در سال  

خاکی" کره  یک  راهکارهای    "تنها  تدوین  وا   محیطیزیستبه 

انیرو به مفهوم توسعه پایدار دارد و پس از آن در اجالس ریو د ژ
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طراحی معماری درگیر این    فرآیند   درانجامد. تاریخ معماری نیز  بی

نسبت فرم، عملکرد، مواد    کنشبرهمرویکردهای نوین بوده و در  

توسعه پایدار دارد    سویبه ر حرکت  و مصالح و تکنولوژی سعی د

مارکس و لنین،    تأثیرتحت  جری اس لبدوف   1۹77در سال    [ ۳]

وسی را منتشر کرد. بر طبق  اولین کتاب معماری و زیست تقلید ر

معماری    بندیطبقه  رشته  در  باید  که  اصلی  اجزای  لبدوف 

 :قرار بگیرد شامل موارد زیر است  تحلیل و تجزیه بایونیک مورد 

با   عملکردهایبررسی   • طبیعت  در  موجود 

بین محیط   و تحلیلتجزیه  ی  ها روش  و شباهت 

 بیعی و محیط ساخته شده. ط

 اصول ساختاری طبیعت  •

 و هارمونی فرم  توسعه •

یک طرح   صورتبه لبدف ارتباط بین انسان، طبیعت و معماری را  

. معماری تنها وظیفه حفاظت از انسانها را بر  کندمی مثلثی تفسیر  

نیز    زیستمحیط عهده ندارد بلکه دارای اثر متقابل بین انسان و  

سال    . [۱۳]  هست همکارانش    1۹۹6در  و  دونو  مک  ویلیام 

پایدار  رهاییامع  ارائه  منظوربه  طراحی  برای  را  ،  اخالقی  اصولی 

هانو اصول  عنوان  دادند  فرتحت  اصول    .ارائه  سراسر  این  در 

قرار    عنوانبهجهان   استفاده  مورد  پایداری  و   گیردمیراهنمای  

گیرند   آموزندمی طراحان   کار  به  خود  روش  به  را  طبیعت    نظم 

[۱۴] .    

به کار   تریردهگستدر رویکرد زیست تقلیدی طبیعت در معنای  

در این دیدگاه هر چیزی را که انسان در پدید آوردن آن   رودمی

می  طبیعت  باشد  نداشته  درختان،    ترتیباینبهنامیم  نقش 

انسان  سلولحیوانات،  حتی  و  میها  جای  خود  در  را  دهد. ها  

از   الهام گرفتن  تفکر در آن سعی در  با نگاه به طبیعت و  انسان 

تکنو و  زندگی  در  دارد.  آن  تقلیدیلوژی  سال   زیست    1۹۸۹در 

گاالپولوس و  فراش  را    توسط  آن  آنها  و  شد   سازی شبیهمعرفی 

طبیعت و بشر تعریف کردند    مابینفیبا خلق تعادل    هااکوسیستم

محض    . [۱۵] تکنولوژی  نه  را  آن  بنیوس  نه    داندمی جنین  و 

تکنولوژی    شناسیزیست بلکه    داندمی  شناسیزیستمطلق 

د  [ ۱۶] سو  معرفی    1۹۹7ال  ر  جدید  علمی  را  که    کندمیآن 

م  عتیطب  یالگوها قرار  مطالعه  مورد  ایرا  از  سپس  و    ن یدهد 

الهام   ایکرده  دیتقل  ی حل مشکالت انسان  یبرا  ندهایها و فراطرح

از    .[17]  ردیگیم را فراتر  طراحان و متفکران این حوزه طراحی 

دنبال کارآیی و هماهنگ به  و  با  یک فرم صرف دیده  ی سیستم 

محیط اطراف هستند لذا رویکرد زیست تقلیدی رویکردیست که  

نشات شناسیزیستمشترک    هایحوزهاز   معماری  مکانیک،   ،

که با عناوین ارگانیسم، رفتار و    باشدمیگرفته و دارای سه سطح  

در سطح اول به تقلید از ارگانیسمی خاص    اندشده سیستم معرفی  

لید از رفتار و در سطح سوم به تقلید  پرداخته، در سطح دوم به تق

 .[1۸، 6] شودمی از کل اکوسیستم توجه 

 روش تحقیق: 

در این تحقیق پس از شناسایی رویکرد زیست تقلیدی و بررسی  

و معیارهای   مؤلفه  و مطالعه مقاالت این حوزه  موجود  هاینمونه 

ساختمانی با این رویکرد شناسایی    هایپوسته موجود در طراحی  

که   جدول  شد  سه    1در  برای  طراحی    مؤثر  مؤلفه معیارها  در 

شکلی، کالبدی و عملکردی   هایمؤلفهساختمانی که    هایپوسته

شده  نباش مشخص  سپسد  کمک    معیارها  و  سوپر    افزارنرمبا 

.  نشان داده شده است  1  شکلدر    که   اندشده  دهیارزش دسیژنز  
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ک دارد و  روستای کندوان از لحاظ فرمی، فرمی ارگانی  آنجاکه  از

ساله   صد  چند  تحقیقات    عنوان بهپایداری  جهت  موردی  نمونه 

شد    تردقیق از  انتخاب  پس  کمک   هایبررسی و  با  اقلیمی 

ارزیابی   ۸متیونورم    افزارنرم معیارهای   مورد  از  استفاده  با 

 قرار گرفت.   آمدهدستبه 

 هایافته 

شرقی  کندوان آذربایجان  استان  قرار    و  در  اسکو  شهر  نزدیکی 

ن  که در ای  ۸  متیونورم  افزارنرم با    شناسیاقلیمطبق  گرفته است.  

  زیرمجموعه اقلیم این منطقه در ناحیه سوم و  نجام شده  پژوهش ا

 است که در واقع نواحی   افزارنرم آب و هوایی  بندیتقسیمدهم 

 

اوزان    سپ استخراج  جدو  آمده دست به از  معیارهای   1ل  در  و 

از  است شده  در    هاینمونه خراج  شده  مدل 1شکل  بررسی   ،

روستای کندوان و میزان تطبیق آن با معیارهای مفهومی ارزیابی  

 رویکرد زیست تقلیدی سنجیده شد. 

 

با    معتدلو    سرد هستند  و    هایزمستاناستپی  معتدل  و  سرد 

 دامنه جنوبی کوه سهند قرار این روستا در .های خشکتابستان

شمالی   دامنه  زیرا  وگرفته  سایه  اسر  در  مناسبی  ست  د  محل  و 

 برای زندگی نبوده همچنین در میانه کوه قرار گرفته زیرا در 
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کوه    هم   هاشبپایین  کوه  باالی  و  است  سرد  هوای  انباشت 

آسایش   مانع  باد  شدید  برای    شدهمی وزش  را  کوه  میانه  لذا 

انتخاب   این روستا خانه .اندکردهزندگی  های ساکنین در دل  در 

آتش ارت  هفشانی کندکوه  مخروطی شکل که    هایسنگفاع  شده 

تا  پنج  از  آنها  و قطر  است  متر  پانزده  تا  بین ده  دارند  نام  کران 

می متر  کران هشت  امتداد  رسد.  در  مسیر    رودخانهها  بین  در  و 

معابر روستا    ازآنجاکه.  اندگرفتههای مجاور آن قرار  رودخانه و تپه

بین   ارتباط  جهت  دارد  قرار  زمین  تراز  خطر  معرض  در 

هایی در دل سنگ تراشیده  پایین و باالی روستا پله  های قسمت

.  [21-1۹]  شودهای چوبی استفاده می و پله   هانردبان شده و یا از  

به    ازآنجاکه سنتی  زندگی  سبک  از  گذار  دوره  ایران  روستاهای 

تجربه   را  نوین  زندگی  بر    هایخانه ،  [22]  کندمی سبک  کندوان 

که دسته اول    شوند میاساس الگوی کالبدی به سه دسته تقسیم  

را    هایخانه همان    توان میرا   سنتی در نظر گرفت و دسته دوم 

آخر    هایخانه   توانمی دسته  و  گرفت  نظر  در  معاصر  سنتی 

الگوی    کامالً  هایخانه با  در    سازیخانهمعاصر  که  شهری 

بررسی شده. طبق آمار سال    پژوهش حاضر نمونه اول    ۹۵فقط 

روستا   و    1۸3این  و    100خانوار  نفر    ۵۸6  جمعاًکران مصنوعی 

 جمعیت دارد. 

هم   توان می عوامل مختلفی بوده و    تأثیرروستا تحت    گیریشکل 

عوامل فرهنگی و اعتقادی مثل آیین مهرپرستی و عبادت در دل  

من  یدستیاب  وزمین   این  مردم  آرامش  روحی به  لحاظ  از  طقه 

را   بد    مؤثرروانی  شرایط  مثل  مادی  عوامل  هم  و  دانست 

اقتصادی در بستر زمان مثل حمله مغول و عدم توانایی ساکنین 

و   جدید  مسکن  ایجاد  به    صرفهبه در  نسبت  کندن  هزینه  بودن 

بافت روستا    .[23]ی ساخت در این منطقه دانست  هاروشسایر  

دارای   شمالی  محور  در    یهاکراندر  و  شده  حفاری  دست  با 

همچنین بخش شرقی    شودمیبخش جنوبی توسعه روستا دیده  

از نظر اجتماعی بحث    ترفرسوده و بخش غربی    ترمتراکم است. 

و   بوده  مطرح  رعیتی  و    هایزمین ارباب  اربابان  برای  مرغوب 

 . [24] اندداشته  هاکرانرعیت ناگزیر به سکنی گزینی در 

و   با معیشت مردم   هاکران  ریگیشکلترکیب فضایی  رابطه  در 

  فضاها تعریف شده. نوع معیشت و ابزار تولید نشان دهنده تعریف  

یا   دامداری  خانواده  یک  غالب  فعالیت  اینکه  روستاست.  در 

دام و طیور    دارینگه د از محلی برای  توانمیکشاورزی باشد فضا  

برای   محلی  و   داریگه نتا  باشد  متفاوت  کشاورزی  محصوالت 

فرم    تفاوتگفت    توانیم ارتباط   هاخانهدر  روستا  این  در 

 هایی اتاق  هاپالن . در  [20]مستقیمی با روش معیشتی آنها دارد.  

با    شودمی ریسندگی دیده    منظوربه   صنعتینیمه  هایدستگاههم 

عسل.   تولید  برای  فضاهایی  حتی  مثل    هایفعالیتو  جمعی 

به   هااتاق،  دهدمی  دورهمی های خانوادگی در اتاق نشیمن روی

کم   فضای  درونی    هاکراندلیل  الیه  هستند.  مرتبط  هم  با 

داخلی سنگ   سفید    ایصخرهفضاهای  با مالت خاک  که  است 

 .  [21]محلی پوشیده شده است 

خوبی در برابر رطوبت و برف و زلزله دارند    ها پایداری بسیارکران

نسلی   از  آن  تملک  و  است  بسیار کم  آنها  نسل  لذا فرسایش  به 

این   درون  سنگ  کندن  با  ساکنین  است،  پذیرفته  صورت  دیگر 

کرده  نسبتاً  هاییاتاقها  کران ایجاد  متر  دو  ارتفاع  با  اند کوچک 

نیز   کران  فضاهای  سریع  گرمایش  به  کم  ارتفاع  این  کمک که 

می کندمی زندگی  خانوار  دو  یا  یک  کران  هر  در  اتاق .  ها  کنند، 

با  درتو کرانکوچک    بازشوهایتو  درون  در  و  جای هستند  ها 
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کران   معموالًاند،  گرفته این  در  تنور  دو  یا  که  یک  دارد  وجود  ها 

مینه  کار  به  نیز  گرمایش  برای  که  غذا  طبخ  برای  روند.  تنها 

ی دو  دارای  کران  یک  هم  گاهی  طبقه  چهار  حتی  یا  سه  ا 

در  باشدمی طویله،    عموماًها  خانهاین  بیشتر  .  همکف  طبقه 

  استانبار    )اگر داشته باشد( م و سوم مسکونی و چهارمدوطبقات  

رسد که عایق  ها به دو یا سه متر میقطر دیوار خانه  .[1۹-21]

  روزشبانه بسیار خوبی است و نوسان دمای داخل کران در طول 

آیند. می  حساببه ، همچنین منبع ذخیره انرژی نیز  کندمی   را کم

ها اگرچه از لحاظ تنظیم نهای تعبیه شده در  کرا کوچکی بازشو 

م کاربردی  مناسب  تهویه  و  مناسب  اجازه دمای  اما  دارند   ثبت 

 . [2۵، 21] دهندنمی عبور نور زیادی را به داخل کران 

را    هایپوسته کندوان  روستای  در  نوع    توانمی ساختمانی  از 

مانند   فیل  استدمن  گفته  به  و  باال  حرارتی  ظرفیت  با  و  حجیم 

نوسانات که  اقلیمی    دانست  آنها    کندیبهزیاد  داخلی  محیط  بر 

اقلیم   گذاردمی   تأثیر با  رابطه  در  را  آنها  کارآیی  زمان  گذر  و 

 .[26] مربوطه ثابت کرده
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 :گیرینتیجه

رابطه معماری پایدار و معماری بومی امری بدیهی است اما عدم  

پایداری در    هایشاخص وجود یک چارچوب نظری جهت بررسی  

 ستای کندوان  باعث عدم شفافیت موضوع شدهمعماری بومی رو

در   بومی  معماری  نوع  این  مزایای  برخی  شدن  گرفته  نادیده  و 

امروز   بهرمندی  توانمیمعماری  به عدم  نبوغ د منجر  از  ساکنین 

شود. گذشتگانشان  ارزیابی    جمعی  مدل  تدوین   هایشاخص لذا 

تقلیدی  هایپوستهکیفی   زیست  رویکرد  با  از   ساختمانی  که 

یدترین رویکردهای پایدار است در اولویت پژوهش حاضر قرار  جد

یکدیگر  گرفت    با  آنها  ترکیب  و  طبیعی   هایقالبالگوهای 

ایجاد   به    کندمیبدیعی  نیاز  بدون  مصنوعی هاروش که  ی 

برطرف  بسیاری   را  ساکنین  نیازهای  تحقیق    .کندمی از  در  لذا 

شده   استخراج  موارد  این  حظه  مال  1  نموداردر  که  حاضر 

، الگوهای طبیعی قادر به برطرف کردن نیاز ساکنین در گردندمی

چون   تهویه،    تأمینمواردی  دما،  تنظیم  رطوبت،  تنظیم  انرژی، 

ف و  تطبیق  عملکرد  بر  که  رم  موادی  از  در   وفوربه استفاده 

یافت   از   شودمیاکوسیستم  منطقه هست  اقلیم  برای  مناسب  و 

طراحی    دیگر در  که  هستند  حدودی    کندوان  ی بوممواردی  تا 

را   آنها  دالیل  و  است  شده  عمل  توضیحات   توانمی موفق  در 

در مواردی چون استفاده مناسب از انرژی   2ارایه شده در جدول  

آتشفشانی   هایسنگ  هایبرجستگیخورشید، وجود فرورفتگی و  

برف   و    های پنجرهعایق طبیعی، وجود    عنوانبه و مواد ضد آب 

مسکن ضخیم  پوسته  ارتباطی  کوچک،  شبکه  بازشوها،  وجود   ،

م  هااتاق بین   کران، ساخت  افزایش  درون  ، هابندیتقسیمدوالر، 

با نیروهای طبیعی، استفاده از مواد طبیعی، استفاده   پذیریشکل 

منفی بر طبیعت، استفاده از مواد با ذخیره    تأثیراز مواد با کمترین  

که   موادی  از  استفاده  باال،  من  وفوربه حرارتی  یافت  در  طقه 

رای اقلیم ، استفاده از احجام طبیعی، رنگ تیره مناسب بشوندمی

  که  ؛مالحظه کردبا کارآیی چند منظوره    هاقسمتسرد، طراحی  

قرار  هاکران   شکلدوکیفرم   سهند  کوه  دامنه  جنوبی  پناه  در   ،
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گرفتن آنها و جنس آنها یکی از دالیل عمده پایداری در این نوع 

روش    انتومیکه    هاستمسکن در  گذشتگان  نبوغ  از  را  آن 

انرژی   مصرف  کمترین  با  نوع    تأمینبرای  ساخت    ها پوسته این 

 دانست.

 تشکر و قدردانی: موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. 
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