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تحلیل میزان و کیفیت توجه به جایگاه اقلیم 
در مطالعات معماری ایران

محمدجواد مهدوي نژاد*- سونیا سیلوایه**- یحیی نوریان*** 

چکیده
به  شکل  دهی  و  بناها  طراحی  در  نقش  این  می کنند،  ایفا  انسان  ها  زندگی  در  را  مهمی  بسیار  نقش  معماری  و  اقلیم 
سکونت گاه های انسان  ها از گذشته های دور بارز بوده است. موضوع توجه به اقلیم، بهره وری و مصرف هوشمندانه انرژی در 
مطالعات بسیاری از پژوهشگران حضور دارد اما رویکردهای متنوعی در برخورد با آن وجود دارد. پرسش این است که در 
حوزه معماری ایرانی، معماری معاصر ایران، اقلیم و مطالعات آن چه جایگاهی دارد؟ تا چه اندازه به مطالعات اقلیمی در 
مقاالت اخیر در حوزه معماری ایرانی توجه شده است؟ و سیر تحول پژوهش های صورت گرفته در حوزه معماری سنتی 
ایران، در مقاالت علمی و پژوهشی ایرانی، چه تحولی را در حوزه توجه به اقلیم در سال  های اخیر نشان می دهد؟ هدف 
از این پژوهش، ارائه تحلیلی از روند حاکم بر میزان توجه پژوهشگران به موضوع اقلیم، در مقاالت حوزه معماری سنتی 
در مجالت علمی- پژوهشی در ده سال اخیر است. این بازه مقاالتی را در بر می  گیرد که از سال 1380 تا 1389 منتشر 
شده اند. تکنیک مورد استفاده در تحقیق روش تحلیل محتوا، و روش جمع  آوری اطالعات به صورت کتابخانه  ای می  باشد، 
در طی این پژوهش 46 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می  گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که با وجود 
روند رو به افزایش پرداختن به موضوع رابطه اقلیم و معماری سنتی به طور ساالنه، جنبه توصیفی پژوهش  ها نسبت به 
فاقد محاسبات ریاضی هستند و کمتر به کار  جنبه کاربردی آن ها افزایش پیدا کرده است. تحلیل های ارائه شده، غالباً 
حل مسائل عینی و کاربست روش  های سنتی یا امروزی مرتبط با اقلیم خواهند آمد. برآورد حاصله از مقاله، خطر انحصار 
پژوهش اقلیمی در عرصه نظر و غیرکاربردی  تر شدن این مطالعات را گوشزد می  کند. از این رو مقاله با تحلیل روند مورد 

نظر پیشنهاد می  کند، پژوهش  های آینده این عرصه، به سمت جنبه  های کاربردی  تر موضوع هدف  گذاری شوند.

واژگان کلیدی: اقلیم، معماری معاصر ایران، مطالعات معماری، تحلیل محتوا، بهره وری و مصرف هوشمندانه 
انرژی.

* دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
Email: Mahdavinejad@modares.ac.ir

** کارشناس  ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
*** کارشناس  ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
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مقدمه
نیاکان ما در گذشته به گونه ای ساختمان سازی می کرده اند که با بهره گیری و رعایت اصول اقلیمی و صد البته با پذیرش های 
فرهنگی، تا حدودی در شرایط آسایش به سر می برده اند. آن ها با توجه به اقلیم های متفاوت درگستره سرزمینی، روش های 
گوناگونی را به کار می برده اند؛ به گونه ای که با رعایت این اصول به طور طبیعی از شرایط آب و هوایی سرد و گرم در امان 
بودند. به گونه ای که معماری اسالمی ایرانی سرشار از مثال هایی روشن در بهره وری و مصرف هوشمندانه انرژی است 
)Mahdavinejad, 2004(. معماری سنتی ایران نمونه ای ویژه در استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های محلی و دانش فنی 
 Mohtashami( تا جایی که در بسیاری از شهرهای سنتی ایران مانند اصفهان ،)Kasraei et al., 2016( بومی به شمار می رود
et al., 2016( می توان در جای جای شهر، به خصوص در بازار اصفهان )Amini et al., 2014( نمونه هایی کم نظیر از بهره وری 

و مصرف هوشمندانه انرژی را مشاهده نمود. 
معماری معاصر جهان به طور عام و معماری معاصر کشورهای در حال توسعه به طور خاص با چالش مصرف انرژی مواجه اند 
)Mahdavinejad & Jafari, 2014(. به صورتی که افزایش روز افزون مصرف انرژی و بحران آلودگی هوا به یکی از مسائل 
اساسی در جهان معاصر تبدیل شده است )Mahdavinejad et al., 2011(. تا جایی که چالش های زیست محیطی، یکی از 
مهم ترین چالش های پیش روی معماری معاصر ایران است )Mahdavinejad, 2014(. توجه به اقلیم و نقش آن در فرآیند 
طراحی معماری در دوران مدرن با تغییرات جدی همراه شد )Mahdavinejad et al., 2012(. به عبارت دیگر، پیشرفت بشر 
و رشد فناوری بعد از انقالب صنعتی و دستیابی به سوخت های فسیلی موجب شدند که رعایت معیارهای آب و هوایی در 
ساخت وساز به بوته فراموشی سپرده شود )Spanani, 2005, pp. 84-100(. محدودیت سوخت های فسیلی و خطر کاهش آن 
موجب گرایش کشورها و به خصوص کشورهای صنعتی به سمت طبیعت و بهره گیری از نیروهای طبیعی به منظور بهبود 
شرایط زندگی شد که از این میان توجه به جنبه های مصرف انرژی در ساختمان موجب ابداع  دوباره انواع تکنیک های 

طراحی اقلیمی شده است. 
)Mahdavinejad & Javanrodi, 2012( و  تأثیر آن بر کیفیت زندگی  اهمیت توجه به جریان طبیعی هوا در محیط و 
به  روز  که  است  موضوعی   )Mahdavinejad & Javanrodi, 2014( بر درجه حرارت محیط  این جریان  تأثیر  همچنین 
 Mahdavinejad( روز بر اهمیت و جایگاه آن افزوده می شود. عنایت به بهره وری در نورپردازی، نورآرایی و معماری نور
 Motazedian &( انرژی  هوشمندانه  مصرف  و  بهره وری  در  روز  نور  جایگاه  به  همزمان  توجه  و   )& Nikoudel, 2016
 Mahdavinejad( و همچنین گرایش به معاصرسازی فناوری های بومی در معماری معاصر جهان )Mahdavinejad, 2014
ایران  معاصر  معماری  به  نوگرا  جریان های  ورود  می روند.  به شمار  مهم  این  از  دیگری  بخش های   )& Matoor, 2012
به خصوص در صنعت ساختمان  انرژی  و چگونگی مصرف  میزان  در  را  زیادی  تحوالت   )Mahdavinejad et al., 2015(
کرد  رو  به  رو  محتوایی  و  با چالش های شکلی  را  ایران  معاصر  معماری  مختلف  به شکل های  تغییرات  این  آورد.  پدید 
)Mahdavinejad & Nagahani, 2012(. از این رو، در ایران نیز در زمینه محیط زیست دولت، راه کارهایی را در نظر گرفته 
که در قانون های برنامه توسعه گنجانده شده است. از جمله مواردی که شاهد این ادعا است در نظر گرفتن موادی برای 

سیاست های زیست محیطی می باشد که در آن به چنین مسائلی توجه شده است: 
1- دولت موظف است جهت بهره برداری مناسب از منابع، طرح هایی نظیر حراست از ذخایر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت 
یکپارچه منابع و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرا، را در نظرگیرد که تعادل محیط زیست 

حفظ شود.
2- جهت کاهش آلودگی محیط زیست )به خصوص منابع آبی و طبیعی کشور( واحدهای تولیدی باید مشخصات فنی خود 

را با ضوابط محیط زیست تطبیق دهند.
3- کلیه طرح های بزرگ تولیدی باید قبل از اجرا در مرحله مطالعات طبق ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط 

زیست مورد ارزیابی قرار گیرد.

1. سؤاالت و روش تحقیق

1-1- سؤال تحقیق
در مقدمه به این نکته اشاره شد که در سال های اخیر موضوع انرژی تحت تأثیر پدیده بحران انرژی اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است. درکنار این توجه عمومی به اقلیم در ایران، وجود زمینه مناسب اقلیمی و تابش آفتاب در بیشتر مناطق استفاده 
از انرژی های نو و پاک با ظرفیت باالیی روبه روست، با نظر به اهمیت مطالعات نظری در این باره، سؤال اساسی این مقاله 
آن است که: "در مقاالت علمی- پژوهشی تهیه شده در حوزه معماری ایرانی، مطالعات اقلیمی چه جایگاهی دارد و تا چه 
اندازه به آن توجه شده است؟ و سیر تحول پژوهش های صورت گرفته در حوزه معماری سنتی ایران در مقاالت علمی و 

پژوهشی ایرانی، چه تحولی را در حوزه توجه پژوهشی به اقلیم نشان می دهد؟" 
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2-1- روش شناسی 
در این مقاله از تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک های تجربی به عنوان یکی از دقیق ترین و کارآمدترین روش های تحقیق 
که جهت آزمون فرضیه  تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده شده است. جهت پیشبرد پژوهش با در نظر گرفتن 
جامعه آماری که مقاالت علمی- پژوهشی می باشد، به بررسی فرضیه پژوهش پرداخته می شود. تحلیل محتوای مورد نظر 
با به کارگیری کلید واژه های استخراجی است و روش جمع آوری اطالعات نیز به صورت کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک 
مکتوب می باشد )Groat & Wang, 2002, pp. 249-276(. با مروری بر روش تحقیق می توان دریافت که در نمونه مشابه 
نیز این رویکرد برای تحقیق از کیفیت رشد علمی در زمینه های مشابه استفاده شده است. در مطالعات مبتنی بر تحلیل 
محتوا، نقد متن از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است )Mahdavinejad, 2005(. بدین ترتیب در بخش نظری سعی 
بر بیان اهمیت موضوع و افزایش توجه به آن در جوامع امروزی می شود و در بخش مطالعه موردی با انتخاب جامعه آماری 
در مقاالت علمی- پژوهشی به بررسی صحت فرضیه پرداخته شده است که برای انجام مراحل مختلف آن از تکنیک های 

آماری )با کمک ماتریس ( استفاده خواهد شد.

3-1- جامعه آماری
جامعه نمونه در این مقاله برابر با جامعه هدف می باشد و شامل کلیه  مقاالت علمی- پژوهشی است که از سال 1380 تا 
1389 در حوزه معماری سنتی ایران تدوین شده اند. جهت دستیابی به این مقاالت 13 نشریه علمی پژوهشی داخلی هنر 
و معماری زیر، مورد مطالعه قرار گرفته اند که عبارتند از: 1- باغ نظر 2- جلوه هنر دانشگاه الزهرا )س( 3- صفه، دانشگاه 
شهید بهشتی 4- مدیریت شهری، پژوهشکده مطالعات شهری  و روستایی  5- مطالعات شهر ایرانی- اسالمی، پژوهشکده 
شهرسازی  و  معماری   -7 اسالمی  هنر  مطالعات  موسسه  اسالمی،  هنر  مطالعات   -6 دانشگاهی   جهاد  هنر  و  فرهنگ 
)هنرهای زیبای سابق(، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران  8- معماری و شهرسازی آرمان شهر، شرکت مهندسین مشاور 
آرمان شهر  9- هویت شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 10- نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه 
علم و صنعت ایران 11- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 12-مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 13- فصلنامه 

جغرافیا و توسعه.

2. ماتریس آزمون
برای سهولت در فهم نوع گرایش مقاالت علمی- پژوهشی در معماری سنتی ایرانی می توان ماتریسی را طراحی کرد که 
در آن مضمون اصلی مقاالت را با توجه به پاسخ مثبت و یا منفی به گزینه هایی که در ماتریس وجود دارد مشخص کرد، 

ماتریس زیر بر این اساس و بدین منظور تهیه شده است.

جدول 1: ماتریس آزمون، نمونه ماتریس تکمیل شده برای یکی از نمونه های انتخابی
توضیحاتعالمت گذاریگرایش مقاله هاردیف

رویکرد1

در ادبیات موضوع مقاله به تعریف گونه های مختلف بادگیر و ویژگی آن ها پرداخته +توصیفی
شده است.

در مقاله 2 موضوع خاص با هم مقایسه نشده اند.--تحلیلی

عدم به کارگیری فرمول ها و محاسبات ریاضی در مقاله.--محاسباتی

در مقاله از اعداد و ارقام و کمیت ها استفاده نشده است.+کیفی

مقیاس2
بررسی یک عنصر خاص با عنوان بادگیر.+عنصر معماری

کل معماری مورد بررسی قرار داده نشده است.--کل معماری

نمونه3
در مقاله به بررسی یک عنصر مشخص و در یک اقلیم مشخص پرداخته شده +مشخص 

است.

اقلیم و موضوع مشخص است.--فراگیر

ابزار4

در مقاله به بررسی از طریق جداول و ارقام پرداخته نشده است.--دقیق

بررسی انواع بادگیرها و مشخصات خاص آن ها، با مطالعه میدانی و درک محیط +درک محیط
صورت گرفته است.



72

13
96

ن 
ستا

تاب
 .1

9 
اره

شم
   

هر
ن ش

ما
 آر

زی
سا

هر
 ش

ی و
مار

مع
   

   
   

   
   

   
   

   

5
روش 

دریافت 
جواب

شبیه سازی 
عدم به کارگیری برنامه های نرم افزاری و مدل های کامپیوتری خاص در بررسی --رایانه ای

موضوع مورد نظر.

استفاده از تصاویر و تحلیل های مربوطه جهت بررسی موضوع.+تحلیل  گرافیکی

موقعیت 6
بنا

--------------معتدل ومرطوب

مقاله برای منطقه گرم و خشک )شهر یزد( در نظر گرفته شده است.+گرم وخشک

--------------کوهستانی

--------------
)Mahmoudi, 2005(

1-2-تعریف واژه های ماتریس آزمون   

1-1-2-رویکرد تحقیق
 توصیفی: مقاله هایی که در آن ها نویسنده به بررسی موضوع مورد نظر خود با کمک شرح و توصیف جزئیات و جنبه های 

مختلف آن می پردازد. 
تحلیلی: مقاله هایی که در آن ها به مقایسه بین دو یا چند موضوع پرداخته شود، به گونه ای که تمام یا بخشی از هر موضوع 

با موضوع دیگر بررسی و مقایسه می شوند و در نهایت با توجه به بررسی های صورت گرفته، تحلیل انجام می شود.
محاسباتی: پژوهش هایی که بررسی های انجام شده در آن ها با کمک فرمول های مربوطه و محاسبه به پاسخ دست می یابند. 

بدیهی است که این پژوهش ها شامل جدول اعداد، ماتریس ها و نمودارهایی نیز می باشند.
در  ولی  باشند  داشته  نقش  محاسبات  و  ارقام  اعداد،  آن ها  در  که  می شوند  گفته  مقاله هایی  به  کمی  مقاله های  کیفی: 
مقاله های کیفی اعداد نقش خاصی را ایفا نمی کنند، بلکه در این مقاالت به تعریف و بررسی موضوع پرداخته می شود و در 

نهایت با دسته بندی و تجزیه کردن عناوین درج شده توسط نویسنده، می توان به نتیجه رسید.

2-1-2- مقیاس تحقیق
عنصر معماری: در برخی از مقاله های مورد بررسی یک عنصر از معماری سنتی به عنوان مثال بادگیر، حیاط مرکزی و غیره 
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، این مقاالت را می توان در گروهی تحت عنوان عنصر معماری دسته بندی کرد.

کل معماری: مقاالتی که در آن ها عنصر معماری بررسی نشده بلکه کل ساختمان مورد نظر بررسی شده را در گروه کل 
معماری دسته بندی کرد.

3-1-2- نمونه تحقیق
مشخص: در پژوهش های صورت گرفته، اگر موضوعی خاص نظیر طرز ساخت خانه های سنتی یک اقلیم مشخص، بررسی 
شوادان های یک منطقه مشخص و یا مواردی از این قبیل را بررسی کرده باشند، آن مقاله در دسته مشخص قرار می گیرند.

فراگیر: نمونه تحقیق در صورتی می تواند فراگیر محسوب شود که موضوع مورد بررسی برای اقلیم خاصی در نظر گرفته 
نشده باشد و موضوع مشخص نباشد و یا عنصری خاص از ساختمانی سنتی در ایران را بررسی نکرده باشد، در این صورت 

پژوهش مورد نظر فراگیر خواهد بود.

4-1-2- ابزار تحقیق
دقیق: منظور از ابزار دقیق، استفاده از جداول، نمودارها و غیره برای تجزیه و تحلیل است.

درک محیط: در صورتی که در پژوهش های صورت گرفته از موارد فوق برای بررسی استفاده نشده باشد، بلکه با کمک 
محیط و در شرایط محیطی قرار گرفتن به پاسخ مورد نظر رسیده باشد در آن صورت در پژوهش از روش درک محیط 

استفاده شده است.

5-1-2- روش دریافت جواب
شبیه سازی رایانه ای: در صورتی که در مقاله های مورد نظر پژوهش با کمک نرم افزارهای کامپیوتری و با تجزیه و تحلیل 
مدل های کامیپوتری انجام شده باشد، می توان گفت که روش دریافت جواب از طریق شبیه سازی رایانه ای صورت گرفته 

است.
تحلیل گرافیکی: مقاله هایی که پژوهش با کمک نمایش های ترسیمی و کروکی های تحلیلی صورت می گیرد، می توان گفت 
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که پژوهش مورد نظر شامل تحلیل گرافیکی می باشد.

2-2- تجزیه و تحلیل نمونه ها
هر یک از مقاله های علمی- پژوهشی با محوریت اقلیم در معماری سنتی، براساس الگوی ارائه شده در جدول 2 به دقت 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و گرایش مقاالت در جدولی تطبیقی عالمت گذاری شدند. از میان مقاالت بررسی شده 
می توان گفت که 85 درصد مقاالت با رویکرد توصیفی، 17درصد با رویکرد تحلیلی، 34 درصد با رویکرد محاسباتی و 65 
درصد آن ها با رویکرد کیفی می باشند. در 19 درصد مقاالت با مقیاس عنصر به موضوع توجه می شود و در 80 درصد آن ها 
با مقیاس کل به معماری و اقلیم بناها توجه می شود. در پژوهش های مورد نظر 26 درصد از مقاالت با  نمونه مشخص شده 
و 73 درصد از آن ها با نمونه فراگیر تدوین شده اند. در بررسی های انجام شده توسط نویسندگان در مقاالت 36 درصد آن ها 
به طور دقیق و 75 درصد آن ها با درک از محیط به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر خود پرداخته اند. مؤلفان مقاالت برای 
رسیدن به جواب در پژوهش های خود می توانند از دو روش شبیه سازی رایانه ای و تحلیل های گرافیکی استفاده کنند که 
در این مقاالت 29 درصد از آن ها از روش شبیه سازی رایانه ای و 70 درصد از آن ها از طریق تحلیل های گرافیکی به دریافت 
مساله خود پرداخته اند. از آن جا که ایران در پهنه وسیع خود شامل اقلیم های متنوعی است پس به تبع آن پژوهش های 
صورت گرفته نیز می تواند در اقلیم های متفاوتی صورت گرفته باشد، با بررسی در این مقاالت دریافت می شود که 26 
درصد از آن ها در اقلیم معتدل و مرطوب، 48 درصد از آن ها در اقلیم گرم و خشک، 26 درصد در اقلیم کوهستانی و 36 

درصد نیز در اقلیم گرم و مرطوب به بحث و پژوهش پرداخته اند.  

 جدول 2: تحلیل نمونه ها

موقعیت بنا دریافت 
جواب ابزار نمونه مقیاس رویکرد

ش مقاله ها
گرای

گرم و مرطوب

کوهستانی

ک
گرم و خش

معتدل و مرطوب

تحلیل گرافیکی

شبیه سازی رایانه

ک محیط
در

دقیق

فراگیر

ص
مشخ

کل معماری

عنصر معماری

کیفی

محاسباتی

تحلیلی

توصیفی

-- -- + -- + -- + -- -- + -- + + -- -- + 1
-- -- + -- + -- + -- + -- + -- + -- + + 2
-- + -- -- + -- + -- -- + + -- + -- + + 3
-- -- + -- -- + -- + + -- + -- + + -- + 4
-- -- + -- + -- + -- -- + -- + + -- -- + 5
+ -- -- + + -- -- + + -- + -- -- -- -- + 6
-- -- + -- + -- + -- + -- -- + + + -- - 7
-- -- -- -- + -- + + + -- + -- -- + -- + 8
-- -- + -- -- + -- + + -- + -- -- + + - 9
-- -- -- -- + -- + -- + -- + -- + -- + + 10
+ -- -- -- -- + -- + + -- + -- -- + + + 11
+ + + + + -- + -- + -- + -- + -- -- + 12
+ + + + -- -- + -- + -- + -- + -- -- + 13
+ + + + + -- + -- -- + -- + + -- -- + 14
+ -- -- -- -- + -- + + -- + -- -- + -- + 15
+ -- + -- + -- + -- + -- + -- + -- + + 16



74

13
96

ن 
ستا

تاب
 .1

9 
اره

شم
   

هر
ن ش

ما
 آر

زی
سا

هر
 ش

ی و
مار

مع
   

   
   

   
   

   
   

   

-- -- + -- + -- + -- -- + -- + + -- -- + 17
-- -- -- + + -- + -- -- + + -- + -- -- + 18
-- + + -- + -- + -- + -- + -- -- + -- + 19
-- -- + -- + + -- + + -- + -- -- + -- - 20
+ -- -- -- + -- + -- -- + -- + + -- -- + 21
-- -- + -- + + + + -- + -- + -- + -- + 22

+ + + + -- -- + -- + -- + -- + -- -- + 23
-- -- -- -- + + + -- + -- + -- + -- -- + 24
+ -- -- -- -- -- + -- + -- + -- + -- -- + 25
+ -- -- -- + -- + -- + -- + -- + -- -- + 26
-- -- -- -- -- -- + + + -- + -- + -- -- + 27
+ + + + + -- + -- + -- + -- + -- -- + 28
-- -- -- -- -- -- + -- + -- + -- + -- -- + 29
+ -- -- -- + -- + -- -- + -- + + -- -- + 30
+ + + + + -- + -- + -- + -- + -- -- + 31
-- + -- -- -- + -- + + -- + -- -- + -- - 32
-- + -- -- + + -- + + -- + -- -- + -- + 33
-- -- + -- + + + + + -- + -- -- + -- + 34
-- -- + -- -- + -- + -- + + -- -- + -- - 35
-- -- -- -- + -- + -- + -- + -- + -- -- + 36
-- -- -- -- + -- + -- + -- + -- + -- -- + 37
-- -- -- + + -- + -- + -- + -- + -- -- + 38
+ + + + + + + + + -- + -- -- -- + - 39
-- -- -- + + -- + -- -- + + -- + -- -- + 40
-- -- -- -- -- -- -- + + -- + -- -- + -- + 41

با بررسی داده های جدول و با توجه به درصدهایی که از تحلیل مقاالت به دست آمد، می توان عنوان کرد که در زمینه 
رویکرد، بیشتر مقاالت جنبه توصیفی و در درجه بعد جنبه کیفی را شامل هستند. به نظر می رسد که بررسی به صورت 
زمان  است که  و محاسباتی  تحلیلی  به صورت  بررسی  از  موارد می پردازد ساده تر  به شرح  نویسنده  آن  توصیفی که در 
بیشتری نیز صرف آن می شود. عالوه بر این، در این بررسی، دو نوع مقیاس کلی نگری و جزئی نگری برای معماری درنظر 
گرفته شده است. اگر در پژوهش اقلیم خاصی مدنظر باشد، در آن صورت نوع مقیاس تأثیرگذاری کمتری دارد نسبت به 
حالتی که در آن اقلیم خاصی مدنظر نباشد، دلیل آن این است که در یک اقلیم خاص مباحث کلی و جزئی از معماری 
با یکدیگر تفاوت زیادی ندارند، یعنی در نهایت همگی این مباحث به معماری مشخصی از اقلیم موردنظر برمی گردد، در 
صورتی که اگر اقلیم خاصی مدنظر نباشد آن گاه موضوع پژوهش مقاالت به کل کشور برمی گردد و هرکدام از مقیاس های 
کلی و یا جزیی به نحوی در مطالعات و کارهای عملکردی تأثیر ویژه تری دارند و تفاوت بیشتری از آن ها به چشم می خورد. 
در بعد نمونه - مشخص و فراگیر، نمونه ای که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است همان نمونه- فراگیر می باشد، هر نوع 
از نمونه های مشخص و فراگیر، مزایا و ارزش خاص خود را دارند، با این تفاوت که هنگامی که دید به صورت فراگیر باشد 
و اقلیمی مدنظر نباشد، آن گاه بررسی های صورت گرفته و نتایج مقاله را می توان برای موارد دیگر نیز تعمیم داد ولی اگر 
نوع مقاله به صورت مشخص باشد، در آن صورت مقاله خاص اقلیمی می شود که در آن اقلیم به بحث پرداخته شده است 
و برای اقلیم های دیگر کارآمد نخواهد بود. لذا به نظر می رسد که اگر بررسی به صورت فراگیر باشد مفیدتر و کارآمدتر 

خواهد بود، که مقاالت این دهه بیشتر به صورت فراگیر می باشند.1 
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نیز عنوان شد،  ابزار دقیق و درک محیط مطرح شدند و همانطور که در مبحث رویکرد  نوع  ابزار تحلیل، دو  از حیث 
روش های محاسباتی به دلیل زمان بر و هزینه بر بودن در مقاالت این دهه با توجه کمتری مواجه شده اند. در این جا نیز 
درصد بیشتری از ابزار بررسی شامل درک محیط می شود، ولی باید توجه شود که استفاده از ابزار دقیق بررسی می تواند 
کیفیت پژوهش را تا حد نسبتاً قابل قبولی باال ببرد. این بدان معنی نیست که بررسی به صورت درک محیط قابل قبول 
نیست، بلکه استفاده از ابزار دقیق مطالعات را مستندتر می کند، همین مبحث راجع به نوع دریافت جواب از مقاالت نیز 
صدق می کند، بدین معنی که درصد توجه به دریافت جواب به روش تحلیل گرافیکی از شبیه سازی رایانه ای بیشتر است.

در نهایت برای موقعیتی که بنا در آن بررسی می شود، چهار موقعیت مکانی در نظر گرفته شده است. طبق درصدهای به 
دست آمده از این بررسی، تفاوت چندانی میان تعداد مقاالت مربوط به هریک از اقلیم ها وجود ندارد. از طرفی دیگر تفاوت 
در این موقعیت ها به دلیل تفاوت تابش خورشید در کشور می باشد، لذا توجیه خاصی برای بررسی در موقعیت مکانی خاص 
وجود ندارد، دلیل اصلی آن نیز می تواند این باشد که هر موقعیت مکانی و هر اقلیمی به سهم خود مهم و تأثیرگذار در 
معماری ساختمان ها است که با طراحی و ساخت صحیح و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی می توان باعث جلوگیری از به 

هدر رفتن انرژی شد.
از چهل و یک مقاله علمی- پژوهشی مورد بررسی در طی ده سال انتشار و بررسی درصد میزان توجه مقاالت در هر 
سال به اقلیم و معماری سنتی می توان عنوان کرد که از این تعداد مقاالت به تفکیک، 3 درصد در سال 1381یعنی یک 
مقاله، 5 درصد درسال 1382یعنی دو مقاله، 3 درصد در سال1383یعنی یک مقاله، 11 درصد در سال 1384 یعنی 5 
مقاله، 9 درصد در سال 1385 و 1386یعنی چهار مقاله، 16 درصد در سال 1387یعنی هفت مقاله، 14 درصد در سال 
1388یعنی شش مقاله و 26 درصد در سال 1389یعنی یازده مقاله به این موضوع پرداخته اند. میزان توجه در چند سال 
اخیر با افزایش درصدهای موجود در نمودار رو به فزونی است. به گونه ای که اختصاص بیشترین حد میزان توجه یعنی 26 
درصد به سال 1389 برمی گردد. باید توجه داشت که افزایش این میزان به صورت کمی می باشد و این مسأله متقارن با 
این واقعیت است که کمیت مقاالت در زمینه ها و عرصه های دیگر نیز افزایش یافته است، می توان نتیجه گرفت که همگام 
با رشد کمی مقاالت علمی در دهه گذشته، به موضوع اقلیم و معماری سنتی نیز توجه شده است و پژوهش های مربوط 

به این حوزه نیز افزایش داشته است.

جدول 3: تعداد مقاله های منتشر شده در زمینه اقلیم در 10 سال اخیر

1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال انتشار 
11 6 7 4 4 5 1 2 1 تعداد مقاله ها

%۲۶ %۱۴ %۱۶ %۹ %۹ %۱۱ %۳ %۵ %۳ درصد

نمودار 1: بررسی توجه به اقلیم در مقاله ها در طی 10 سال

3. نتیجه گیری
رویکرد علم محور نسبت به جهان پیرامون در عصر امروز از حمایت اجتماعات علمی و فکری برخوردار است. علم همچون 
ابزاری مورد اطمینان و مورد اعتماد پذیرفته شده است. با این نگاه جایگاه نشریات علمی پژوهشی کشور با چندین کارکرد 
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مختلفی که بر عهده دارند، مهم و تأثیرگذار می باشد. بنابراین این مقاالت عالوه بر نقش منبع عظیم یافته های علمی- 
تخصصی که مورد استفاده اکثر اعضای جامعه علمی کشور قرار می گیرد، منبع ارزیابی های مهم دیگری نیز از جمله سطح 
علمی کشور در آن رشته یا حوزه علمی خاص می باشد. در زمینه اقلیم و معماری سنتی نیز با بررسی و تحلیل در مقاالت 
علمی- پژوهشی 10 سال اخیر می توان گفت که توجه به اقلیم و جنبه های مختلف آن روبه فزونی است، در حالی که 
این افزایش بیشتر جنبه توصیفی داشته و کمتر جنبه کاربردی دارد بدین معنی که از این مقاالت نتایج کاربردی گرفته 

نشده است. 
با عنایت به روش انتخاب شده و الزامات آن می توان گفت رشد علمی کشور در زمینه توجه به مطالعات اقلیمی در این 
دوره قابل توجه بوده است. در یک نگاه کلی می توان پیشرفت قابل قبولی را برای آن پیش بینی کرد که پیش فرض های 
پژوهش در زمینه اراده مدیریت عالی کشور و بخصوص دانشگاه ها در این حوزه را تأیید می کند. هرچند توجه به بخش های 

کاربردی و الهام گرفتن از معماری سنتی ایران، برای به کارگیری در معماری معاصر، نیازمند توجه بسیار جدی است.
آن چه در نگاه اول از تدقیق کمی و کیفی بر روی مقاالت در طی 10 سال اخیر منتشر شده مجالت علمی- پژوهشی 
به چشم می آید، سیر صعودی آن است. توجه به اقلیم در مطالعات معماری سنتی افزایش یافته است که با وجود چنین 
پیشرفت مطلوبی در فرآیند حاکم بر انتشار این گونه مقاالت می توان گفت که نقش مهمی را در جامعه علمی کشور ایفا 
می نماید ولی برای باال بردن کیفیت باید مطالعات به گونه تطبیقی بین گذشته و حال صورت گیرد که بتواند راهنمایی 
برای نسل های باشد و همچنین برای رسیدن به هدف مورد نظر که همان توجه به اقلیم و انرژی در معماری جهت کاهش 
مصرف انرژی است، باید مطالعات بیشتر جنبه کاربردی داشته باشد که ما را در رسیدن به راه ها و روش های عینی برای 

این هدف بزرگ یاری دهد. 

پی نوشت
1. الزم به ذکر است که این مهم تنها در حوزه مطالعات مربوط به حوزه اقلیم است و برای تسری آن به دیگر حوزه های 

فناوری معماری، مطالعات مستقلی الزم است.
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