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چکیده
انتشار آلودگیهای شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی ،تولید دیاکسیدکربن و ذرات معلق پخش شده در هوا که ناشهی از تولیهد و
حمل و نقل مصالح ساختمانی ب محل های مورد نظر است و نیز تولید زبال های ساختمانی از جمل موارد عمده آلودگیهای محیطزیستی
تحت تاثیر صنعت ساختمان میباشد .همچنین مصرف بسیار زیاد سوختها و منابع طبیعی جهت تامین سرمایش و گرمهایش سهاختمان،
آینده تامین منابع مورد نیاز نسل آینده و محیطزیست را ب خطر میاندازد .از آن گذشت  ،حذف بخشی از زمین بکهر در منهاطق خها

و

جایگزینی آن با توده ساختمانی ،اکوسیستم آن منطق را برهم میزند .بنابراین ضروری اسهت تها راهبردههای طراحهی در سهاختمانههای
جدید ،با هدف همسازی محیطزیستی ،جهتگیری شود .جهت تحقق این هدف ،طراحی ساختمان با ایدهی همزیستی بها محهیط زیسهت
مدتی است ک در بین جوامع مختلف مطرح شده است.
ساختمانهای خاک پناه از جمل نمون هایی است ک در راستای بهرهوری انرژی و حفه محهیط زیسهت ،ایهدهی کهاهش مصهرف انهرژی
ساختمان و تامین آسایش ساکنان را در کنار همزیستی مسالمت آمیز با محیط زیست ،دنبال میکند .مطالع ی حاضر ب بحه و بررسهی
چگونگی سازماندهی این ساختمان و اثرات محیطزیستی آن در ارتباط با محیط پیرامون میپردازد .با توج به قابلیهتههایی که در ایهن
گون ی معماری در زمین ی کاهش میزان مصرف سوخت و انرژی و همچنین سازگاری با محیط زیست وجود دارد ،مهیتهوان آن را جههت
بهرهگیری بیشتر در مقاصد معماری و شهرسازی عصر حاضر پیشنهاد کرد.
کلمات کلیدي :ساختمان خاک پناه ،طراحی اکولوژیک ،محیط زیست ،انتشار دی اکسید کربن ،کاهش مصرف سوخت.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی و معماری ،دانشگاه ایالم ،ایالم *(مسئول مکاتبات).
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مقدمه
تولید مصالح و احداث ساختمان در سالهای اخیر ،انرژی
بسیار زیادی را ب خود اختصا

دارد .تحقیق حاضر با مطالع تطبیقی ب بح

و بررسی

داده و ب آلودگیهای-

چگونگی سازماندهی این ساختمان و اثرات محیطزیستی آن در

محیطزیستی فراوانی نیز منجر شده است .حذف بخشی از

ارتباط با محیط پیرامون میپردازد .طرح این موضوع میتواند

و جایگزینی آن با توده ساختمانی،

های معماری و

زمین بکر در مناطق خا

اکوسیستم آن منطق را برهم میزند .از آن گذشت انتشار

ایده ای سودمند برای بسیاری از برنام
شهرسازی باشد.

گرد و غبار حاصل از عملیات ساختمانی ،پخش آلودگیهای -
شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی ،انتشار
دی اکسیدکربن و ذرات معلق پخش شده در هوا ک ناشی از

بررسی مفاهیم مطرح شده در راستاي بهره وري انرژي و
حفظ محیط زیست

تولید و حمل و نقل مصالح ساختمانی ب محل های مورد نظر
است و نیز تولید زبال های ساختمانی از جمل موارد عمده
آلودگیهای محیطزیستی تحت تاثیر صنعت ساختمان میباشد.
همچنین مصرف بسیار زیاد سوختها و منابع طبیعی جهت
تامین سرمایش و گرمایش ساختمان ،آینده تامین منابع
مورد نیاز نسل آینده و محیطزیست را ب خطر میاندازد.
بنابراین ضروری است تا راهبردهای طراحی در ساختمانهای
جدید ،با هدف کاهش آلودگیهای محیطزیستی ،جهتگیری
شود .جهت تحقق این هدف ،طراحی ساختمان با ایدهی هم-
زیستی با محیط پیرامون و سایر اهداف متعالی حف

زیست

کره ،مدتی است ک در بین جوامع مختلف مطرح شدهاست (.)1
تمامی مفاهیم مرتبط با معماری و محیط زیست ،رویکرد
مشترک حف

زیستکره در جنب های مختلف را دارندک ب

اقتضای عنوانشان هر کدام بر هدفی خا

تمرکز میکنند.

تمامی این مفاهیم بطور موازی با هم سعی در انجام هدف
پیش برد صنعت ساختمان با توج ب حف منابع حال و آینده
زیست کره را دارند.
ساختمانهای خاک پناه از جمل نمون هایی است ک در
راستای بهرهوری انرژی و حف

محیط زیست ،ایدهی کاهش

مصرف انرژی ساختمان و تامین آسایش ساکنان در کنار هم-
زیستی مسالمت آمیز با محیط پیرامون ،دنبال میکند .این گون
ساختمانی بهره وری ساختمان را از طریق کاهش دریافت و
اتالف باال میبرد و سعی در کاهش اثرات تخریب محیطزیست

طراحی اکولوژیک یکی از رشت هایی است ک در قرن -
اخیر ب وجود آمده است ( .)2در ابتدا استفاده از طراحی
اکولوژیک ب کارگیری المانهای محیط زیست در روند طراحی
بود ولی بعدتر این روند بیشتر ب جزییات طراحی -محیطی
پرداخت .این روند با اضاف کردن مدلهای چرخ زندگی ادام
یافت .ب عبارت دیگر طراحی اکولوژیک طراحی یک محصول با
در نظر گرفتن اثرات محیطزیستی محصول در طول تمام چرخ
عمر آن است .در یک ارزیابی چرخ عمر یک محصول معموال
ب س قسمت ساخت ،استفاده و دفع تقسیم میشود .آگاهی
سبز ،بیش از رشد جمعیت و صنعتی شدن  ،در این میان نقش
موثر بازی میکند .بنابراین جستجوی راه حل ساخت ساختمان
جدید سازگار با محیط زیست ک منجر ب کاهش در مصرف
مواد و انرژی میشود ،ضروری است .این موضوع پرداختن ب
پارامترهای محیطزیستی را در هنگام مطالعات و تدوین نقش
ها تا بهرهبرداری از ساختمان ملزم میکند .طراحی محتاطان
سنتی همیش عوامل محیطی را در نظر گرفت  ،با این حال آغاز
جنبش محیطزیستی در  1991باع

آشکارتر شدن این نظر

شد ( .)3چنین مباحثی در راستای بح

توسع پایدار است ک

اشاره ب حالتی از توسع انسانی دارد .ب عبارت دیگر توسع ای
ک پاسخگوی نیازهای حال حاضر ،بدون ب خطر انداختن
توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود باشد (6و  .)9با
حف

این هدف مشترک مفاهیمی همچون معماری سبز،

معماری پایدار و غیره نیز مطرح شدهاند.
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تمامی مفاهیم مرتبط با معماری و محیط زیست ،رویکرد
مشترک حف

زیست کره در جنب های مختلف را دارندک ب

اقتضای عنوانشان هر کدام بر هدفی خا

تمرکز میکنند .بطور

مثال ساختمان سبز ب استفاده از مصالح تجدید پذیر تمرکز
میکند و سایر جنب های دیگر اکولوژیک را هم در نظر می-
گیرد .با تمامی این اوصاف اینطور برداشت میشود ک تمامی

شکل  -1ویژگی مصالح پایدار (نگارنده)

این مفاهیم بطور موازی با هم ،سعی در انجام هدف پیشبرد
صنعت ساختمان با توج ب حف

منابع حال و آینده زیست

کره را دارند .مالک اولی فعایت هرکدام از مفاهیم مطرح شده
در حوزه معماری ،همسازی با محیطزیست و کاهش مصرف
انرژی ب منظور استفاده هرچ کمتر از منابع تامین انرژی و
تولید هرچ کمتر آالینده هاست .از اهداف مشترک این مفاهیم
مطرح شده بایستی ب موارد زیر اشاره کرد.
 -1ب وجود آمدن یک ساختمان سالمت محیطزیست را
تهدید نکند.
 -2ساختمانها حداکثر استفاده از انرژیهای تجدید پذیر را
داشت باشند.
 -1از تولید و گسترش  Co2دربناها جلوگیری شود.
 -2در روند طراحی ،ساخت و زندگی بنا چرخ حیات ارزیابی
شود.
مسال مهم دیگری ک در این راستا مورد سوال قرار میگیرد،
بح

بکارگیری مصالح مورد استفاده برای شکل گیری بنا

است .مهم ترین تمایز مصالح برای تحقق هدف مذکور با سایر
مصالح ،سازگاری کامل آن با طبیعت است ( .)5ویژگی مهم این
مصالح ،عدم بر هم زدن تعادل محیط زیست و سیستم های
منابع طبیعی است (شکل  .)1این نوع مصالح بعضا قابلیت
تجدیدپذیری دارند و برخی از تهدیدات ساختمانی از نظر
انرژی و ساختاری را اصالح میکنند.

ایدهي خاک پناهندگی
سامان های غیرفعال از ارزانترین روشهای تامین
سرمایش و گرمایش بنا میباشند .این سامان ها کمترین اثرات
تخریب محیطزیستی را داشت و بهره وری ساختمان را از طریق
کاهش دریافت و اتالف ب حداکثر می رسانند .یک ایده مناسب
ب عنوان یک سامان کلی عالوه بر آن ک میتواند هزین ها را
کاهش داده ،باع

ارتقای آسایش و شیوه زندگی گردیده و

تاثیرات زیانبار محیط زیستی را ب

حداقل میرساند.

ساختمانهای خاک پناه از جمل ایدههایی است ک ب صورت
غیرفعال ،کاهش مصرف انرژی ساختمان و تامین آسایش
حرارتی را تا حد بسیار زیادی تضمین مینماید .منظور از
ساختمانهای خاک پناه بنایی است ک برای بهره گیری از
طبیعت و تامین مقاصد خود ،ب دل زمین و خاک آن پناه می-
برد .این پناهندگی میتواند ب طور کامل در دل خاک مطرح
گردد (گون کامال مدفون) و یا اینک سطوح نورگذر خاصی،
آن را با محیط بیرون مرتبط گرداند (گون نیم مدفون) .از سوی
دیگر نحوهی برخورد بشر برای احداث اینگون ی ساختمانی نیز
مطرح است .در اعصار گذشت مطابق آنچ در متون تاریخی
مشاهده میگردد ،بشر از ظرفیت نساخت طبیعت بهره گرفت و
بنای خود را با آن همساز میکرده است (غارهای کافر کلی
بابل) .این نمون های طبیعی ب ندرت در مناطق خا

ک بستر

زمین مهیا بوده است ،دیده میشود .در نمون های غیر طبیعی
جهت احداث اینگون بناها با مداخل دست و ابزار حفرهای
جهت قرارگیری بنا احداث میشده است .بقایای این نمون ها ب
صورت گون ی نیم مدفون در زمین مشاهده میشود .گودال
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باغچ های فالت مرکزی و همچنین نمون روستاهای دستکند

پناه دارای خاکریز میگویند .پیشرفت تکنولوژی ساخت و

میمند و کندوان از این نمون اند (شکل .)2نمون های امروزی ،بنا

نیازهای گوناگون بشر  ،امکان ساخت کاربریهای متنوع را برای

ب مصالح زمین و موقعیت احداث و ب مدد ابزارهای پیشرفت

گون ساختمان خاک پناه ب وجود آورده است (شکل 9و.)3

راه حل آسانتری را یافت است .در این نمون ها احداث بستر
ساختمان توامان با خاکبرداری و خاکریزی صورت میگیرد.
یعنی ب جای قرارگیری کل زمین در محدوده خاکبرداری شده،
اطراف ساختمان خاکریزی میشود ک ب آن نمون ی خاک

شکل  -2روستاي میمند یکی از نمونه شهرهاي زمین پناه (نگارنده)

شکل  -3نمونه ساختمان خاکپناه معاصر با کاربري تجاري ()7

 -1مرکز تجاری  Canary WarfTube,در لندن

1
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شکل  -4نمونه ساختمان خاکپناه معاصر با کاربري صنعتی ()8

در حال حاضر استفادهی نوین از معماری خاک پناه
در جهان ب دالیل مختلفی مخصوصا از حی

حف انرژی

ب گون ای دیگر مطرح میشود .در این طبق بندی اکثریت
کاربریها با حف نیاز ب تهوی مناسب جای میگیرند.

و انعطاف پذیری آن برای ارای ی بناهای معاصر ب صورت

در تحقیقات اخیر بیشترین نمون

ایدهای همساز با محیطزیست مطرح است .لذا طبق بندی

گون ساختمانی خاک پناه ،مربوط ب کاربری مسکونی

ساختمانهای خاک پناه با شرط تطبیق با نیازهای امروزی

است (شکل.)6

شکل  -5فراوانی نوع کاربري ساختمانهاي خاک پناه در سرتاسرجهان ()9

کاربریهای با
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ویژگیهاي همساز با محیط زیست ساختمان خاک پناه

اکرمی ابرقویی

اثرات مثبتی نداشت باشند و ب عنوان عاملی آزار دهنده
ساکن خود را ناراضی نگ دارد .درک و فهم دقیق ویژگیهای

اطالق نام خاک پناه ب این گون ی ساختمانی ،زاییدهی
نحوهی ارتباط او با محیط پیرامون است .این گون ی ساختمانی
همان سازهی معمولی و رایج خود را دارد با این تفاوت ک
بخشی یا تمام پوست ی آن با الی ی ضخیمی از خاک پوشیده
میشود .ب عبارت دیگر گویی پتویی ضخیم از جنس خاک
برروی ساختمان کشیده شده است .بر این اساس ساختار
معماری خاک پناه ویژگیهای متنوعی دارد ک هم ذات
با احداث آن متولد میشود .گون های متنوع این ساختار هریک
ویژگی خاصی دارند ک شاید گون ی دیگر این ویژگی را
نداشت

باشد .اما بسیاری از این ویژگیها ممکن است

فضاهای خاک پناه مبنی با بهره گیری از تجرب زندگی در آن
ب دست میآید .چ بسا ایدهای ک ب نظر مزیت این ساختار
محسوب میشود ،با گذر زمان و اتفاق زندگی در آن ،کارایی
خود را از دست بدهد و بلعکس عمل نماید .با مرور منابع و
تحقیقاتی ک

در زمین

ویژگیهای ساختمان خاک پناه

مطالع داشت اند ،میتوان محاسن و معایب آن را با چند رویکرد
دست بندی کرد .بهرهوری انرژی ،حفاظت محیطزیست و
همچنین توج ب چرخ بنا ،عوامل اصلی و مهمی هستند ک
در زیرشاخ خود محاسن و معایبی را ب همراه دارند .جدول 1
این ویژگیها را با محوریت این س عامل اصلی ارای مینماید.

جدول  - 1مزایا و معایب ساختمانهاي خاکپناه

رویکرد

بهره وری انرژی

بهرهوری از سطح زمین و
محیط زیست
اهمیت چرخ ی زندگی بنا

مزایا


کاهش انتقال حرارتی خاک



نیاز ب تهوی



افزایش اینرسی حرارتی



پاسخ حرارتی آهست



ثبات دمای زمین



دسترسی محدود ب نور طبیعی



کنترل میزان هوای ورودی



فقدان اطالعات حرارتی



کاهش دریافت حرارت



زیبایی شناسی



عیان ماندن وسعت زمین و طبیعت آن



حف اکولوژی



مشکل آبهای روان



محافظت کالبدی ،صوتی و آلودگی



هزین های تحمیل شده بر بنا



امنیت



ایمنی

این ماده مزیتهای متنوعی از لحاظ مصرف انرژی ارای میکند

بهره وري انرژي
حضور گسترده خاک در اطراف ساختمان رفتار متفاوتی
از لحاظ انتقال حرارت ب

معایب

ما ارای

میکند .پتانسیل

مختلف خاک ،ب صورت توده ای صلب و فشرده ،نقش بسیار
مهمی در ارای ی این رفتار بازی میکند .تمام خوا

فیزیکی

ک مجموع این مزیتها عامل حضور موثر خاک را اثبات می-
کند.کاهش انتقال حرارتی خاک ،افزایش اینرسی حرارتی ،ثبات
دمای زمین،کنترل میزان هوای ورودی وهمچنین کاهش
دریافت حرارت از جمل

محاسنی هستند ک

وابستگی

گون ساختمان خاک پناه را از ب مصرف انرژی کاهش میدهد

ساختمان خاک پناه ،ایدهای همساز با محیط زیست...

( .)5این موضوع باع
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صرف جویی بسیار زیادی در مصرف

انرژی این ساختمانها میگردد .1بنابراین این ایده ساختمانی
میتواند نرخ مصرف سوختهایی ک عواقب ناخوشایندی را
برای زیست کره دارند ،کاهش دهد.
در کنار تمامی ویژگیهای کمک کننده ،مواردی نیز باید
ب دقت مدنظر قرار گیرد .چرا ک عدم رعایت آن کیفیت زندگی
در بنا را زیر سوال میبرد .کیفیت تهوی و ورود نور طبیعی از
مواردی است ک بایستی از بدو طراحی ب آن اندیشیده شود
( .)9این عوامل نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی بنا

شکل  -6خانههاي زیر زمینی پیتر وش ()12

دارن د و عدم طراحی صحیح آن ،ماهیت ساختمان خاک پناه را
دچار خسران میکند.

در کنار تمامی این مسایل ،هنگامیک فضای سبز و
درختان منطق ای ب علت استفاده از فضای خاک پناه

رویکرد بهرهوري از سطح زمین و محیط زیست
یک ساختمان زیرزمینی می تواند ماهیت درونی کامال
متفاوت از آنچ ک در یک ساختمان روزمینی وجود دارد ،پیدا
کند .قرار گرفتن تودهی ساختمان در زیر سطح زمین نوع
برخوردی متفاوت نسبت ب ساختمان های متداول را نشان می-
دهد ( .) 11این موضوع چ از لحاظ معماری داخل بنا و چ از
لحاظ استفاده و دید از خارج بنا میتواند منبع الهام بسیاری از
ایدههای نو در معماری و شهرسازی گردد .ساختمانی ک دید
محدودتری در محیط دارد ،ب نمایان شدن منظر طبیعی و
محیطزیست سبز کمک شایانی میکند .در این صورت ب جای
اشغال کردن فضا با توده ساختمانی ،طبیعت سطح زمین را برای
احیای منظری مناسب باقی میگذارد ( .)11ب عبارت دیگر با
قرار گرفتن ساختمان در زیر سطح زمین ،بام ساختمان در زیر
سطح رویین زمین قرار میگیرد .در این شرایط بام خان ب
عنوان بام سبز انگاشت میشود و یکپارچگی سطح زمین نیز
محفوظ میماند و نظم طبیعی فضاسازی آن چندان بر هم نمی-
خورد (شکل.)5

(زیرزمینی) ،در ساخت و ساز دست نخورده باقی میمانند،
آسیب کمتری ب چرخ زیستی منطق و سطوح باالتر وارد می-
گردد .لذا حیات گیاهان ،زیستگاه حیوانات و تنفس و تعرق
گیاهان ،در مقایس با ساخت و ساز رو زمینی بیشتر محافظت
می شود .این یکی از راههای مسالمت آمیز همزیستی ساختمان
با محیطزیست طبیعی است ک

هم ساختمان و هم

محیطزیست پیرامون از آن سود میبرد (13و  .)11موضوعی ک
در این میان بایستی مورد توج قرار بگیرد ،حیات خاک اطراف
بنا است .نوع خاک در اطراف بنا حساس میشود و ممکن است
بر گیاهان سطح زمین اثر بگذارد ( .)19لذا بایستی در تقویت
خاک اطراف بنا دقت ویژهای لحاظ گردد.
همچنین توسع ی ساخت و ساز سطح زمین و گسترش
شهر ،موجب از بین رفتن زمینهای کشاورزی و مناطق فراغتی
و تفریحی میگردد .کارخانجات واقع در حوم ی شهرها با
توسع ی خود زمینهای بزرگ را تصرف میکنند و ساختمان-
های صنعتی و پارکینگها را ب وجود میآورند .گسترشهای
نامنظم ،نیازمند زمینهای بیشتری است تا ب تجهیزات سبک
و سنگین اختصا

داده شود .تعبی بناهای خا

ک پتانسیل

ساخت در زیر سطح زمین را دارند ،سطوح مورد نظر بر روی
 -1محقق با بررسی مصرف انرژی نمون ساختمان خاک پناه در عمق
 2.6سطح زمین در شهر یزد ثابت کرده است ک میزان  55درصد از
مصرف سوخت در طول سال صرف جویی میشود.

زمین را جهت استفادههای طبیعی از آن احیا میکند و امکان
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اصالح مشکالت موجود کاربریهای سطح زمین را فراهم می-
گرداند (.)16

اکرمی ابرقویی

مسایل مربوط ب ایمنی نیز معایبی برای ساختمانهای
زیرزمینی ب همراه میآورند .در کاربریهای گسترده و عمیق

ساختمان

زیرزمینی ،خروج از یک ساختمان عمیق زیرزمینی در مواقع

در کنار تمام مزایای محیطزیستی گون

خاکپناه مواردی نیز وجود دارد ک اگر برای آن راهحل مناسبی

آتش سوزی یا انفجار درونی ،ب علت تعداد محدود نقاط ارتباط

اندیشیده نشود ،زندگی ساختمان را تهدید میکند .وقوع سیل

با سطح زمین با اختالل همراه است و احتیاج ب انتقال فوری

یکی از نگرانیها در ایجاد ساختمانهای زیرزمینی است و در

انسانها از طریق خروجیهای اضطراری و همچنین خارج کردن

این بناها باید اقدامات حفاظتی در مقابل آبهای جاری ،سیل و

گازهای سمی ناشی از آتشسوزی ،مشکالتی ب همراه میآورد.

نفوذ آب از سطح زمین ب داخل بنا پیشبینی گردد ( .)19لذا

در نقاطی ک گازها و مواد شیمیایی خطرناک وجود دارد ،نفوذ

طراحی بنا برای دفع آبهای سطحی و زیر زمینی بسیار با

احتمالی این مواد ب داخل فضای زیرزمینی مشکالتی برای

اهمیت است و از آن مهمتر اجرای جزییات دقیق آن است.

سالمتی افراد ب همراه دارد ( .)11اندیشیدن راه حل برای این
مسال در این بناها از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید در

مزایا با رویکرد اهمیت چرخه زندگی بنا

درج اول تمهیدات این گون ی ساختمانی قرار گیرد .الزم ب
فیزیکی

ذکر است ،حل مشکالت مربوط ب ایمنی نیازمند طراحی دقیق

آنها و حفاظت آنها در زیر سطح زمین مزیتهای زیادی را

و عملکرد مطلوب ساختمان می باشد ک ب معنای هزین کردن

بوجود میآورد .ساختمانهای خاک پناه بهتر در برابر عوامل

بیشتر منابع مالی است (.)19-15

جدا بودن فضاهای خاک پناه ،بدلیل خوا

طبیعی چون گردبادها ،تند بادها ،توفان ،صاعق  ،تگرگ و اکثر
پدیدههای جوی دیگر محافظت میشود .در مواقع آتشسوزی،
ساختمانهای خاک پناه ب طور بالقوه در برابر آتشسوزی

بحث و نتیجهگیري
ساختمان خاک پناه نمون معماری است ک در راستای

بیرونی محافظت میشوند .سطح زمین غیرقابل اشتعال بوده و

بهرهوری انرژی و حف

عایقی بسیار مطلوب برای سازهی زیرین خود محسوب میشود

میکند .کاهش مصرف انرژی ساختمان و تامین آسایش ساکنان

(16و .)19

در کنار همزیستی مسالمت آمیز با محیط پیرامون ،از

محیط زیست ،ایدهی مناسبی را ارای

پوشش ضخیم خاک پیرامون ساختمان ،کاهش اثرات

دستاوردهای مهم این گون ساختمانی است .ساختار معماری

نوسان دما ،فرسودگی ناشی از اشع ی فرابنفش خورشید،

خاک پناه ویژگیهای متنوعی دارد ک هم ذات با احداث آن،

آسیب ناشی از انجماد و ذوب شدن آب بر سازه و عدم تجزی

متولد میشود .گون های متنوع این ساختار هریک ویژگی

مصالح با ماورا بنفش را در پی دارد .ب این ترتیب الی ی

خاصی دارند ک شاید گون ی دیگر این ویژگی را نداشت باشد.

ضخیم خاک چون الی ای محاف بنا را در بر میگیرد ( .)11از

بهرهوری انرژی ،حفاظت محیط زیست و همچنین حف

این گذشت ساختمانهای خاک پناه در زمین حفاظت از خود و

چرخ بنا ،ویژگیهای اصلی و مهمی هستند ک ساختمان

از اجسام ذخیره شده در داخل خود محاسنی دارند .برای مثال،

خاکپناه آن را ب وجود میآورد .ساختمان خاک پناه ب دلیل

مومیایی کردن و سپس دفن اجساد روش کامال موفقی جهت

دید محدودتری ک در محیط دارد ،ب نمایان شدن منظر

حف اجساد از تمدنهای باستانی تاکنون بوده است .ب همین

طبیعی و محیط زیست سبز کمک شایانی مینماید .در این

مواد غذایی در محیطی ک دمای معتدل و ثابت

صورت ب جای اشغال شدن فضا از توده ساختمانی ،طبیعت

دارد و محصور بودن ،رشد حشرات موذی و قارچ ها را محدود

سطح زمین را برای احیای منظری مناسب باقی میگذارد و نظم

طریق ،حف

میکند ب صورت مطلوبتری انجام میپذیرد (.)19

ساختمان خاک پناه ،ایدهای همساز با محیط زیست...

طبیعی فضاسازی محیط را حف مینماید .همچنین هنگامیک
فضای سبز و درختان منطق ای ب علت استفاده از فضای خاک
پناه دست نخورده باقی میمانند ،آسیب کمتری ب چرخ
زیستی منطق وارد میگردد .بنابراین حیات گیاهان ،زیستگاه
حیوانات و تنفس و تعرق گیاهان ،در مقایس با ساخت و ساز رو
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مینماید.
ایدهی ساختمان خاک پناه از راههای مسالمت آمیز همزیستی
ساختمان با محیط زیست طبیعی است ک هم ساختمان و هم
محیط زیست پیرامون از آن سود میبرد .با توج ب قابلیتهایی
ک در این گون ی معماری در زمین ی کاهش میزان مصرف
سوخت و انرژی و همچنین سازگاری با محیط زیست وجود
دارد ،میتوان ب پیشنهاد اصولی پرداخت ک در عصر حاضر با
رعایت استانداردهای مطالع شده ،مورد استفاده بیشتر قرار
گیرد.
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