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Iran, zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i gó-
rzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzch-
ni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. 
W północnej części wyżyny znajduje się Wielka Pustynia Słona, 
a na południowy wschód od niej leży Pustynia Lota z usypanymi 
przez wiatr wydmami. Oficjalną religią Iranu jest islam szyicki.

Irańska gospodarka opiera się na wydobyciu surowców 
energetycznych, głównie ropy naftowej i gazu. Ropę naftową 
w Iranie odkryli przypadkiem Francuzi w 1894 roku podczas prac 
archeologicznych. Pierwsze prace wiertnicze wykonali Anglicy 
w 1908 r., a już w 1912 r. eksportowano ją systemem rurociągów 
poprzez Zatokę Perską. Obecnie w Iranie wydobywa się rudy 
miedzi, chromu, ołowiu, molibdenu, cynku, żelaza oraz węgiel. 
Iran posiada także zasobne złoża rudy uranu. 

Energię elektryczną produkuje się głównie w elektrowniach 
konwencjonalnych na paliwa kopalne. Są to głównie elektrownie 
gazowe i węglowe. W 1957 r. Iran rozpoczął współpracę z USA 
w dziedzinie technologii atomowej. Pierwszy doświadczalny re-
aktor uruchomiono w 1967 r. W Iranie pracują dwie elektrownie 
atomowe w Buszehr i w Arak. Obecnie przy współpracy z Rosją 
budowany jest kolejny reaktor w Buszehr. W miejscowości Na-
tanz znajduje się duży zakład wzbogacania rudy uranu. Jest to 
obiekt podziemny, zabezpieczony 22-metrowym nasypem ziemi, 
w którym pracuje kilka tysięcy wirówek.

Główne krajowe sieci przesyłowe pracują na napięciu 220 
i 110 kV. System przesyłowy energetyki stanowią trójfazowe, trój-
przewodowe sieci izolowane. Miejska trójprzewodowa sieć roz-
dzielcza SN korzysta z napięcia 24 kV. Wszystkie napowietrzne linie 
SN są prowadzone na słupach betonowych. Transformatory do 
odbiorów indywidualnych są instalowane na przyulicznych stacjach 
słupowych, typu bramowego. Sieć niskiego napięcia do odbiorców 
indywidualnych jest wykonywana jako napowietrzna.

W krajobrazie Iranu wyróżnia się charakterystyczna archi-
tektura islamu szyickiego, różniąca się od architektury islamu 
sunnickiego w krajach arabskich. Szyizm stanowiący w islamie 
mniejszość stał się oficjalną religią Persji. Pomiędzy Arabami 
i Persami istnieje do dziś historycznie zakorzeniona nienawiść. 
Muzułmańskie budowle w Iranie charakteryzuje wykwintna ele-
gancja oraz równowaga między elementami konstrukcyjnymi 
i dekoracyjnymi. Na ścianach, kolumnach i kopułach przeważają 
geometryczne wzory, które przeplatają się z motywami kwiato-
wymi i piękną kaligrafią. 
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Perską architekturę islamu szyickiego wyróżniają monu-
mentalne wejścia do meczetu, zwane iwanem. Jest to duża 
monumentalna wnęka otwarta w stronę dziedzińca i sklepio-
na kolebką o załamanym łuku. Standardowy typ meczetu szy-
ickiego w architekturze perskiej posiada dziedziniec z cztere-
ma iwanami i modlitewną kopułową salę. Pośrodku dziedzińca 
znajduje się fontanna, gdzie przed modlitwą dokonuje się rytu-
alnego obmycia. Muzułmańska tradycja kibli, czyli kierowania 
modlitwy ku Mekce, określa orientację głównej ściany mecze-
tu, ku której zwracają się wierni. W ścianie kibli wyróżnia się 
bogato zdobiona półkolista nisza zwana mihrabem. Na prawo 
od mihrabu, patrząc od strony zgromadzonych, umieszczana 
jest ozdobna ambona zwana minbarem. Ważną częścią ze-
społu jest minaret, z którego pięć razy w ciągu dnia muez-
zin śpiewem przypomina, iż nadeszła pora modlitwy. Obecnie 
służą temu urządzenia nagłaśniające. Minaret jest zwieńczony 
hełmem z iglicą oraz metalowymi kulami i półksiężycem. W ar-
chitekturze islamu szyickiego najpowszechniejsze są meczety 
piątkowe z dwoma jednakowymi minaretami usytuowane po-
między wejściowym iwanem.

Od XI w. wznoszono meczety, w których salę modlitewną 
przykrywano kopułami. Przykładem może być Meczet Królew-
ski w irańskim Isfahanie z dużą wyniosłą kopułą na wysokość 
51 m. Budowle zostały pokryte kolorowymi płytkami ceramicz-
nymi i należą do najbardziej charakterystycznych elementów 
sztuki islamu szyickiego. Pierwsze stosowane płytki ceramicz-
ne malowane były przez pokrycie powierzchni różnego rodzaju 
tlenkami metali, a następnie poddawane wypalaniu w piecu re-
dukcyjnym, w którym proces wypalania zachodził przy niewiel-
kiej zawartości tlenu. 

Obserwując wspaniałą architekturę budowli inżynierską 
ciekawość wzbudza sposób mocowania płytek ceramicznych 
na potężnych kopułach i ścianach. Dokonano tego prawie przed 
ośmioma wiekami i płytki ceramiczne nie odpadają. Powierzch-
nie architektoniczne z ceramiką latem nagrzewają się do 50oC, 
a zimą temperatura obniża się nawet do -30oC. Zastosowane 
spoiwo musi zachowywać dużą zdolność elastyczności na wy-
stępujące naprężenia związane z termiczną rozszerzalnością. 
Stosowanym spoiwem do mocowania ceramicznych płytek był 
komponent oparty na asfalcie naturalnym. Złoża asfaltu matural-
nego występują w przyrodzie na ogół w pobliżu złóż ropy nafto-
wej, którą później odkryto w Iranie. 

Charakterystycznym elementem architektury perskiej są 
również wieże wiatrowe, służące do naturalnej wentylacji budyn-
ków i regulowania temperatury w gorącym i suchym klimacie. 
Wieże wiatrowe wymuszały przepływ powietrza tak, by rozgrza-
ne powietrze wnętrza wyprowadzać na zewnątrz. Ruch ten po-
woduje równocześnie zasysanie chłodnego powietrza w dolnej 
części budynku. Może ono napływać podziemnym kanałem 
chłodząc się po drodze nad podziemnym zbiornikiem z wodą. 
W chłodzeniu wykorzystuje się zjawisko konwekcji. 
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