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  چكيده
شاخصه   سيستم   سنتي ايران مي هاي غيرفعال خورشيدي از  شهرها با توجه به داشتن   باشند. استان   هاي مهم در معماري  و 

شيوه اقليم ساختمان هاي مختلف،  سايش حرارتي را  هاي خود برگزيدههاي مختلفي را براي معماري  اند كه بتوانند حداكثر آ
صل اول آن        دو تجربه كنند. اين گزارش در  ست كه در ف شده ا صل تهيه  ستم ها        ف سي سايي اين  شنا به فاز مطالعاتي و 

جهت بررسي و بازديد ميداني انتخاب شده است. در فصل     هاي مختلف كشور  از اقليمپرداخته شده و در انتها چند سيستم    
. و در نهايت مقايسه و نتيجه گيري انجام شده استآورده شده ايي شده سالمان شنا 20و بيش از  هادوم گزارش اين بازديد

ست آمد كه در نواحي اقليم گرم     با شده اين نتيجه كلي به د سي در موارد بازديد  سو    برر حل او خشك و يا گرم و مرطوب (
با توجه به طاقت فرسا بودن گرماي تابستان هدف معماري غالبا مبتني بر آسايش حرارتي بوده ولي در مناطق  جنوبي ايران)

ستاني هدف اقليم  ستان از توجه ويژه  هاي مرتبط با نگمعتدل و كوه  اند.اي برخوردار بودههداري محصوالت و گرمايش در زم
شي  ياري از اين المانس يلي بس هاي فبودن انرژي سترس احت بنا و همچنين در دس امروزه با توجه به كمبود م ها به فرامو

  اند.پرده شدهس
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  نماي جهاني –فصل اول 
	

	
1	

هاي پاسيو در انواع سيستم   فصل

  معماري سنتي ايران

  مقدمه 11.

  بادگير 21.

  گرما از نجات و ريبادگ كار و ساز يطراح 1.21.
 يهانيسرزم ياهال مخصوصا انيرانيا. دارد يخشك و گرم يهوا و آب ليدل نيهم به و گرفته قرار جهان يابانيب مدار در رانيا

سا  طاقت يگرما نيا از فرار يبرا يمركز و يجنوب ش  مانند ساده  يهاحل راه فر شاد  يهالباس دنيپو  و خنك و ديسف  و گ
ص  يهايخوراك خوردن  وجود با. بودند داده قرار خود روزانه يهاعادت برنامه در را شدند يم بدن شدن  خنك باعث كه يخا

ــاده يراهكارها نيهم گرفتن كار به نداشـــته وجود رانيا در برق يتكنولوژ زمان آن در نكهيا  رگذاريتاث زين كارآمد اما و سـ
ــت ــاز يطراح .اسـ  بخش دو گفت  توانيم كه  بود ها  خانه   يمعمار  نوع عامل   نيتر مهم اما  گرما  از نجات  و ريبادگ  كار  و سـ

 كه بود نيرزميز در آب حوضچه  كي يدارا يمعمول مردم يهاخانه چه و بزرگ يهاعمارت چه. داشتند  زمستانه  و تابستانه 



  نماي جهاني –فصل اول 
	

	
2	

 يهاخانه در رهايبادگ اما .گذراندنديم هانيرزميز نيا يخنكا در را تابســتان گرم اميا خانه ســاكنان و داشــت نام تابســتانه
 قابل را تابســتان يگرما و شــديم خانه كل يدما كاهش باعث ريبادگ كار و ســاز كه بود ثروتمندتر افراد به متعلق و بزرگتر
ــهرها در كه ييجا آن از قاعدتا .كرديم ترتحمل ــا از تر گرم هوا رانيا يجنوب و يمركز يش ــور نقاط ريس ــت كش  تعداد اس
  . است شتريب زين رهايبادگ

  رانيا مردم يزندگ در ريبادگ خچهيتار 2.21.
 قاتيتحق طبق اما ست ين دسترس  در بار نياول يبرا رهايبادگ ساخت  و يريگ شكل  زمان كردن مشخص  يبرا يقيدق منابع
ستفاده  ريبادگ كار و ساز  از انيرانيا يهجر اول قرن زمان از شده  انجام  صورت  به كه يريبادگ نيتريميقد اما. كردنديم ا
  .است يهجر نهم قرن در و خرگرد هياثيغ مدرسه ريبادگ شوديم شناخته رانيا ريبادگ نيتر يميقد معتبر

  رهايبادگ ساختار در مهم ياجزا 3.21.
ــازه رها يبادگ  ــنت و يخيتار  يها سـ ــتند  يرانيا يسـ  داخل  كه  ييهوا و هوا يدما  رييتغ و باد  وزش از يريگ بهره با  كه  هسـ

بيروني و  مهم بخش دو نيا هيپا بر ريبادگ كار و ساز . كننديم خنك يخود خودبه صورت  به را هوا دارد انيجر ساختمان 
  .شوديم انجام دروني

ست  يبرج يرونيب بخش شه  را ست  پهلو 8 اي 4 و گو سمانه  كه ا سته  خشت  و آجر با آن آ ست  شده  ب  به ريبادگ نيا درون. ا
 يهاگذرگاه و هواكش شامل  يدرون هيناح .شود يم ميتقس  بخش 8 اي 2 به مورب يهاغهيت با ريبادگ يهادهانه شمار  نسبت 

 اي يتابســتان تاالر به را ريبادگ و دارد قرار ســاختمان درون كه شــده دهينام يدرون رو نيا از يدرون بخش واقع در. اســت باد
  .كنديم مربوط خانه حوض و نيرزميز

ست  يكي رهايبادگ عملكرد و ساخت  هدف گرچه ست  ممكن مختلف مناطق در اما ا  مختلف يهاشكل  در و تفاوت يكم با ا
ــاخته  ــوند  سـ ــت ييهوا و آب و يمياقل اختالفات  ها تفاوت  نيا علت . شـ  اي  تر گرم يهوا يمكان  اگر كه  يمعن نيا به . اسـ
ستان  شت،  يتر يطوالن يهاتاب  زانيم تا كردنديم يسع  ريبادگ سازوكار  و شكل  در تفاوت جاديا با رانيا ميقد معماران دا
  .كنند برابر چند را آن يكارآمد

  باد وزش هنگام ريبادگ كار و ساز 4.21.
 صورت  نيا به. شوند يم ساخته  باد وزش جهت خالف بر معموال كه دارد وجود ييهاسوراخ  و منافذ ريبادگ نقطه نيباالتر در
س  در باد يوقت شار  تحت باد به رو منافذ كند،يم دنيوز به شروع  ريبادگ ريم شت  منافذ و مثبت ف شار  تحت باد به پ  يمنف ف
 و دو از شتر يب باد سرعت  كه كنديم كار يزمان فقط هواكش هيتهو كه است  يصورت  به ريبادگ كار و ساز  البته. رنديگيم قرار

 ساختمان  وارد خنك يهوا سپس  و شود يم خنك ريبادگ هوا يدما زانيم رييتغ اثر بر شب  هنگام در. باشد  هيثان بر متر مين
  .شوديم مجاور يهاساختمان و ريبادگ ريز

  باد وزش عدم هنگام ريبادگ كار و ساز 5.21.
ستفاده  با هوا يعيطب هيتهو ست ين اديز چندان باد سرعت  كه يزمان ساس  بر رهايبادگ از ا ص  دهيپد ا  صورت  دودكش تيخا
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ست يپ نامش از كه همانطور. رديگيم ست  دودكش كي صورت  به طيشرا  نيا در رهايبادگ كار و ساز  دا  كه ييهازمان در .ا
 به. كننديم عمل دودكش كي صورت  به و شوند يم گرم روز طول در برج سازنده  يآجرها است  آرام هوا و وزدينم باد اصال 

ستانه ( خانه نيريز طبقات از ترخنك يهوا و شود  خارج برج يهايخروج از گرم يهوا كه شوند يم باعث بيترت نيا  و تاب
ضچه  با نيرزميز ش  باال به) حو ست  ممكن روز شبانه  از يساعت  هر در نديفرآ نيا. شود  دهيك  يهاشب  در اما دهد يرو ا

  .دهديم رخ شتريب وزد ينم يباد و هستند آرام معموال كه تابستان

  ريبادگ كار و ساز رييتغ عوامل 6.21.
صل  عامل ساختمان  از خارج و داخل يدما نيب اختالف ست  ريبادگ كار و ساز  و هوا ييجا جابه و انيجر جاديا در يا  چون. ا

ــمت به و ابدييم كاهش آن يچگال كند يم داي پ شيافزا هوا يدما يوقت  اختالف باعث دما اختالف جهينت در. روديم باال سـ
شار  اختالف و يچگال  دو حرارت درجه نيانگيم به دارد نام يحرارت رانش كه اثر نيا. شود يم هوا ييجا به جا تينها در و ف

ستگ ) گرم يهوا ستون ( ريبادگ كانال ارتفاع و يرونيب حرارت درجه و گرم يهوا ستون  شك  هوا كه يمناطق در .دارد يب  خ
ست،  ستفاده  با شتر يب ينواح نيا در. گذارند يم ريتاث رهايبادگ كار و ساز  بر آن يگرما عالوه به هوا يخشك  ا  كار و ساز  از ا
  .كنند يم اقدام آن كنترل و دما رييتغ يبرا يريتبخ

  يرانيا يرهايبادگ انواع 7.21.
 ساز  نوع و رهايبادگ. دارند وجود مختلف انواع در كشور  مختلف مناطق در هوا و آب و مياقل تفاوت علت به رانيا در رهايبادگ

  .شود يم ميتقس) طرفه 3 يرهايبادگ عالوه به( دسته 3 به رانيا در آنها كار و

  طرفه كي يرهايبادگ اي ياردكان يرهايبادگ 8.21.
 صــورت نيا در بوزد؛ ريبادگ ســمت به جهت كي از تنها معموال مطبوع باد كه شــوند يم ســاخته يمناطق در رهايبادگ نيا

 به. است  ترصرفه  به مقرون و ترراحت هاآن ساختن  و ترآسان  طرفه كي يرهايبادگ كار و ساز . سازند يم طرفه كي را ريبادگ
 رهايبادگ نوع نيا. شود يم ساخته  ريبادگ كي خانه اتاق هر يبرا معموال دارند طرفه كي ريبادگ كه ييشهرها  در ليدل نيهم
  .شونديم دهيد عقدا و طبس و بديم مانند ييشهرها در

  طرفه دو ريبادگ اي يكرمان ريبادگ 9.21.
ست  ساده  بايتقر يساختار  لحاظ از زين يكرمان ريبادگ  تا شده  باعث رهايبادگ نيا بودن طرفه دو. دارد هم يكوچك اندازه و ا
سبت  ريبادگ نيا ييكارا. شوند  معروف هم قلو دو ريبادگ به ست  ترقيدق ياردكان ريبادگ به ن  از انبارها آب شتر يب رِيبادگ و ا
  .است نوع نيا

  طرفه سه يرهايبادگ 10.21.
ستند  معروف زين دهيدر شكم  ريبادگ نام به كه يطرف سه  يرهايبادگ ستا  مانند ينواح در و دارند يمختلف انواع خود ه  يرو
س  ست  مطلوب و معمول باد سمت  به كه يواريد ريبادگ نوع نيا در. شوند يم دهيد زدي آباد نيح  يهاحفره با و بزرگتر را ا
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 ستون  داخل سمت  به را باد گريد سمت  از باد وزش صورت  در كه هستند  حفره يدارا زين گريد سمت  دو. سازند يم شتر يب
  .كننديم تيهدا

  طرفه چهار ريبادگ اي يزدي ريبادگ 11.21.
س  معموال و است  بزرگتر رهايبادگ گريد از هاآن اندازه و هستند  معروف زين سو  چهار اي طرفه چهار به رهايبادگ نيا  بلند اريب

 بتواند كه است  ليدل نيا به ريبادگ نيا بودن طرفه 4. است  تر دهيچيپ و سخت  يمعمار نظر از رهايبادگ نيا ساخت . هستند 
 و 6 به 4 از رهايبادگ نيا شكل  بيترت نيهم به. بكشد  داخل سمت  به را وزديم ريبادگ سمت  با طرف 4 هر از كه يباد هر
	.است زدي آباد دولت باغ ريبادگ بلند اريبس ارتفاع با طرفه 8 يرهايبادگ نيباتريز از يكي. است كرده دايپ رييتغ زين طرفه 8 اي

  مركزي طحيا 31.
ــر ار يكي ميدان يم كه ورطهمان ــود توجه ديبا يطراح در كه مهم عناص ــت منطقه آن يمياقل عوامل ش ــان.اس  از يكي كاش
شك  و گرم يهامياقل شور  خ ست  ك شته  در معماران كه ا سخگو  كه يها ساختمان  يطراح يبرا گذ  منطقه نيا مياقل ييپا

  .كردنديم استفاده يمركز اطيح از باشد

  خشك و گرم مياقل يهاخانه يتپنده قلب اطيح 1.31.
 استفاده  موارد و ندارد سقف  كه است  ياتاق واقع در و باشد يم يورود يفضاها  در قسمت  نيمهمتر و خانه باز يفضا  اطيح
 معاشرت  و ارتباط و آب حوض از حاصل  رطوبت و درختان عت،يازطب توانيم فضا  نيدرا و. دارد خانواده ياعضا  يبرا ياديز
ــل آرامش و همانانيم با ــكوت از حاصـ ــاها. برد لذت آن يخلوتگاه و سـ ــتق درارتباط كه خانه گريد يفضـ  اطيح با ميمسـ
ــند،يم ــامل باش ــنديم هاپله راه و راهروها و اطراف يهاقاتا و هاوانيا ش ــامانده يمختلف يهااتاق اط،يح اطراف. باش  يس
اتاق شامل  اطراف يفضاها . دارند قرار اطيح نشاط  با و تازه يهوا و اهيآب،گ نور، با ميمستق  درتماس هاقاتا نيا كه گردديم
  .باشديم تختگاه گوشوارو خانه، باال ،يارس ر،يبادگ تاالر، ،يدر پنج ،يدر سه يها

  آن يدهنده شكل يهايژگيو و يمركز اطيح يكالبد ساختار 2.31.
 كه اند داشته  يمختلف ينمودها باز يفضاها  نيا.اند بوده اريبس  تياهم يدارا رانيا در اسالم  ظهور از بعد و قبل باز يفضاها 
صل  توجه ست  يرانيا يهااطيح يبررو مقاله نيدرا يا سته . ا  و يعموم بخش دو به را هااطيح نيا توانيم يكل يبند دردود

 گريكدي از هاآن كيتفك ديشا  كاشان  يهاخانه در شده  دهيتن درهم يفضاها  آمدن وجود به ليدل به. نمود ميتقس  يخصوص  
. برد نام دهنده شــكل عامل نيترياصــل عنوان به يطيمح طيشــرا از بتوان يمركز اطيح ســاختار در ديشــا. باشــد يســخت

ــ وجود خشــك، و گرم مياقل يدرمعمار ــ تابش. اســت بوده يطراح ياصــل يهامولفه از يكي ديخورش   آب وجود و ديخورش
  .است گرفته قرار توجه مورد اريبس يريكو يهايدرطراح

  يطيمح طيشرا توجه با وخشك گرم مياقل يهاخانه ساختار 3.31.
 نيتام. نمود يبررس  يآب منابع سرچشمه   از آنها فاصله  نسبت  به را فضاها  يريقرارگ نحوه ديبا مطلب نيا شتر يب حيتوض  يبرا
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ست  بوده زيكار و قنات حفر قيطر از ميقد در مختلف يازهاين يبرا الزم آب صله . ا شمه    درفا  يريقرارگ محل تا يآب سرچ
ــهر، ــاها ش ــ نســبت به مختلف يفض ــاس ــتريب تيحس  كه ييهابخش آن گر،يد عبارت به. گرفتنديم مامن آب كمبود به ش
  .گشتنديم رابيس ابتدا در شدنديم يشتريب بيآس دچار و داشته آب كمبود به نسبت يشتريب تيحساس

ستا  نيا در شك  و گرم مياقل يهاخانه را شان  خ شته  وجود باغها در كه ييگرا برون از كا  در گرادرون كامال ييهاخانه به دا
 عتيطب با ارتباط زانيم و هاخانه يهندسـ  فرم يآب منابع از گرفتن فاصـله  و گذر نيا نيح در يعني. شـوند يم ليتبد شـهر 

  .شوديم گراتر درون بنا شوديم ترخشك هوا و آب هرچه طبعا و كنديم رييتغ

ــده كي تفك هم از آب وجود لي دل به  رانيا فالت در نيزم قطعات  ــكال  از لي دل نيهم به  اند شـ ــ  اشـ  نامنظم  كامال  يهندسـ
 جهت گرفتند، قرار يبردار بهره مورد كاشان  در هاچاه شدن  خشك  از پس كه هاقنات ريمس  به توجه با. باشند يم برخوردار

 گرفته صورت  قنات آب به يابيدست  يبرا كه هاچرخش نيا موارد اغلب در يول. است  دهيچرخ قنات ريمس  در يمركز اطيح
  .است يمياقل جهت با يهماهنگ در ساختمان يدگيكش كه است ياگونه به اطيح تيوضع است،

	گودال باغچه 41.

صر  از يكي باغچه گودال سخگو  و رانيا يسنت  يمعمار عنا شك  و گرم مياقل نيساكن  يازهاين به پا شد يم رانيا خ  به و با
ست  شده  يطراح ياگونه سا  خود يرامونيپ طيمح با ونديپ در كه ا  آورده فراهم رانيا يريكو مناطق ساكنان  يبرا را شيآ
  .است

  باغچه گودال يريگ شكل خچهيتار 1.41.
ــوانح اثر بر يميقد  يها خانه   اكثر نكه يا به  توجه  با   نيبد  اند، رفته  نيب از ياجتماع  گوناگون  عوامل  و زلزله  مانند   يعيطب سـ

 كاشان  شهر  مثال طور به. است  گرفته شكل  بنا كدام در باغچه گودال نينخست  نمود، اظهار مشخص  طور به توانينم جهت
  .است رفته نيب از هيابن نيا از ياريبس هازلزله در يول داشته، وجود يا باغچه گودال يهاخانه يسلجوق دوره در

 ترخشك و گرم يريكو مناطق مياقل كه زمان يط در و ستين يخاص دوره به مربوط باغچه گودال گفت توانيم يكل طور به
ــدهيم ــت، ش ــتريب هاخانه اس ــورت به نكهيا تا رفته فرو يگود در ش ــكل باغچه گودال ص  گودال يهاخانه نيا. اندگرفته ش

شته،  يهنر ناتيتزئ ابتدا در ياباغچه شته  ريتاث ها باغچه گودال يطراح در مرور به بعدها بلكه ندا ست  دا  ،يبر گچ: مانند ا
ست  به توجه با … و يكار تراش سان    دوره انيرانيا نزد آب حرمت و قدا  قدمت ، موجود يبناها و شواهد  به توجه با ،يسا
  .است افتهي ادامه قاجار دوره تا كه رسد يم يساسان دوره به رانيا يمعمار در باغچه گودال

  باغچه گودال يريگ شكل عوامل 2.41.
 داشــته يبســتگ ما هنيم آب كم و خشــك مياقل به زين ياديز حد تا درگذشــته آب سيتقد بر عالوه آنها جاديا علل از يكي

 يدسترس  . اندداشته  العاده فوق مهارت شه يهم) كانال( زيكار كندن و بند و سد  ساختن  در انيرانيا رو نيهم از ديشا  .است 
ست  بوده قنات آب تراز هم باغچه گودال عمق روان آب به س    باغچه گودال قيطر نيا از و ا ستر  سر يم را گذر ريز آب به يد

  .است كرده
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. اســت آوردهيم وجود به را خنك يطيمح آب، حوض حضــور و ســرســبز درختان كنار در بودن گود ليدل به باغچه گودال
ــورت نيبد   نيهمچن ، بودند  خنك  يها چاه  همانند   دارند،  كه  يبلند  يوارها يد و گود يها باغچه   گودال با  ها خانه   كه  صـ

 و خنك يهاگاهيجا يمعمار عنصــر نيا.اســت بوده يريكو تند يبادها برابر در يمناســب پناهگاه ،يگود در هاخانه ســاخت
  .است بوده يخوب اريبس پناهگاه گرمازده مردم يبرا و آوردهيم فراهم سوزان و گرم تابستان يبرا را يدلچسب

سمان  خط ليتعد يبرقرار يبرا يريكو مناطق در  در بنا احداث سبب  نيهم به ساختند، يم همتراز را هابام ،يمعمار در آ
شانگر  و كرديم جلوه شكل  كي به بناها همه لحاظ نيبد گرفت،يم صورت  يگود ست  يافق متوازن يمعمار كي حضور  ن . ا

 نيبد. است  بوده هاخانه يمصرف  آب نيتام و قنات آب به يدسترس   باغچه، گودال يريگ شكل  عامل نيمهمتر گفت توانيم
ــورت ــت بوده مربوطه قنات آب همتراز آنها عمق لذا. كرديم خانه خانه و نيزم داخل از آب كه صـ  ياخانه هر نيبنابرا اسـ
  .است كردهيم عبور آن از كه داشته يقنات آب به يبستگ عمقش

ساس  نيا بر ضا  اركان نيترمهم از يكي منزله به باغچه گودال ا ضور  با را عتيطب خانه، ييف سمان  و اهيگ و آب ح  درون به آ
 كرده احاطه آنرا دور تا دور كه يطور به ، دارد وجود يشــاروم همكف در باغچه گودال رامونيپ نيهمچن. اســت آورده خانه
ست  ضاها  به را نور روش نيا از و ا ست  شده  تيهدا باغچه گودال اطراف يف  و هوا اه،يگ آب، نور، با باغچه گودال نيبنابرا.  ا

ــديم ارتباط در يدرون باغ با يكل طور به ــاكن حالت و حس آنها به ورود هنگام چنانچه. باش  ييهاجلوه و كرديم رييتغ نيس
  .بودند موثر حالت رييتغ در درختان يهابرگ و حوض سطح بر باد وزش ژهيو به انداز چشم و هوا بو، رنگ، از متنوع

  باغچه گودال در گذار ريتاث عناصر 3.41.
سا  در سكون  طيمح يهمگون كند،يم صدق  رانيا يسنت  ساختار  هيكل با رابطه در بايتقر كه يكل امر كي يمياقل شيآ  با يم
  .است اهيگ و هوا انيجر رطوبت، هوا، يدما شامل است گذار ريتاث منطقه كي يمياقل طيشرا بر كه يعوامل. است مياقل

  يهوا يدما

ش  تابش از هوا يدما ستق  ريتاث ديخور صل  منبع. رديپذيم ميم ش  يانرژ يا ست  ديخور  هوا در حرارت شكل  به توانديم كه ا
شكال  ريسا  و گرما به را آن و كننديم جذب را يانرژ نيا ا،يدر و نيزم سطوح  ، شود  احساس   نقش كننديم ليتبد يانرژ ا
  .است تياهم حائز باد توسط كنترل هوا، دما و تابش با مواجهه در باغچه گودال

 كه شب خنك يهوا لهيوس به جيتدر به و رفته باال اطيح گرم يهوا شب، آمدن با گفت توانيم موضوع نيا يكل حيتوض در
ــمت در ــوديم نيگزيجا دارد، وجود اطيح يباال قس ــوديم رهيذخ اطيح يهابدنه نازك يهاهيال در خنك هوا نيا. ش  و ش

  .شوديم منتقل اتاق يفضاها به سپس

  رطوبت

 گل يدارا زين باغچه گودال شود؛ يم گفته جو در موجود آب بخار اي دارد وجود جو در گاز شكل  به كه يآب زانيم به رطوبت
 جاديا به ،ينســب رطوبت شيافزا و يانداز هيســا با ييبايز بر عالوه كه اســت، قيعم اســتخر اي حوض نيهمچن و درختان، و

  .است يعيطب ستميس ياصل عناصر از و كرده كمك مساعد طيشرا

  سبز يفضا و اهيگ
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صر  از يكي شك  عنا ضا  باغچه گودال دهنده ليت ضا  وجود كه باورند نيا بر پزشكان  امروزه. است  سبز  يف  هاخانه در سبز  يف
شت  نيتام بر عالوه سكون  طيمح بهدا  ميتنظ در كه يتيبراهم عالوه اهيگ. دارد عهده بر ساكنان  سالمت  بر يمثبت نقش ،يم
  .دارد زين نينماد مفهوم و بخشديم خانه به يخاص ييبايز و يافكن هيسا د،ينما يم فايا خشك و گرم مياقل يطيمح طيشرا

  يريگ جهينت 4.41.
صر  يريگ شكل  در يرنگ پر نقش رانيا ييهوا و آب تنوع آنكه از جدا شك  عنا  را باور و دهيعق عامل دارد، يمعمار افتهي ليت

 عوامل از .نمود عنوان  توانيم دارد نقش باغچه، گودال چون يموارد يريگ شــكل روند در كه يمورد نيدوم عنوان به زين
 منطقه هر در هوا و آب كه چرا. است مياقل ي مسئله باشد داشته باغچه گودال يريگ شكل در يمهم اثر توانديم كه يگريد
س    يچگونگ و ستر ضا  يريگشكل  به منجر زين) رهيغ و قنات طريق از( آب به خانه اهل يد  شده  خانه اطيح در قيعم ييف

ست  ستند يم كه ا صل  در توان س  عنوان به گرما ف شرف  يهااتاق و نموده عمل كننده خنك لهيو  يباق خنك همواره آنها به م
  .ماندنديم

ستقرار  جهت ،يمحكم ليدل نيا ديشا  شرف  يهااتاق در خانه نيساكن  دائم ا صل  در باغچه گودال به م شد  گرما ف  وجود با
ضا  ، مياقل خرد با يمكان جاديا بر عالوه باغچه گودال سب  يف ضور  با يمنا سمان  درختان، آب، حوض، باغچه، ح  شينما به آ

  .است داشته همراه به را شيآسا و خلوت نيساكن يبرا كه گذارديم

شته  انيجر نيزم سطح  در آب كه ييجا در حال، هر در ست،  ندا سبت  آب انيجر عمق به بنا ا  گودالاز ) اطيح( كف به ن
ستفاده  باغچه  در روان آب به كمتر و باشد  بوده ساختمان  طبقه كي حدود در سطح  اختالف كه يصورت  در. است  شده يم ا
  .است بوده يمناسب پاسخ باغچه گودال اند،داشته يدسترس نيزم همكف

ــاها لذا ــاها نيا رامونيپ در ييفض ــكون كاركرد با فض ــكل يخدمات اي يمس  و عادات آداب، معمار، ذوق نجايا در گرفتيم ش
ــا افتييم ظهور آن در د،يآيم كار به يمعمار در كه چنانآن د،يعقا  يمركز محور يرو بر باغچه گودال اســـت ذكر انيشـ
شته  قرار خانه اطيح ضا  نيا حال نيع در .گذارديم شينما به را اجزاء نيب وحدت و دا ضاها  و ف  نظر مركز به آن اطراف يف
 نيچن توانيم زين. كننديم روشن  يبهشت  سبز  يفضا  در يزندگ به نيهمچن و يزگيپاك و يپاك به را خود چشم  و كننديم

ــتنباط ــر عنوان به آب نمود؛ اس ــكل و انيرانيا احترام مورد عنص ــر نيا يريگ ش  در باغ تيماه كننده يتداع توانديم عنص
  .است شده اطيح درون در باغچه گودال آمدن وجود به منجر كه باشد يرانيا فرهنگ

 يموثر نقش باغچه، گودال يريگ شكل در يفرهنگ عامل نيا كه است، ييدرونگرا رانيا يمعمار يهاارزش از يكي نيهمچن
 يريگشكل  يبرا توانيم كه را يگريد علل. اندداشته  تيامن احساس  فضا  نيا در همواره نيساكن  كه يطور به است،  داشته 

 نيزم كف آن يمصرف  مصالح  نيتام يبرا كه يطور به. باشد يم آن بودن صرفه  به مقرون نمود، عنوان باغچه گودال تيماه
 و باغچه گودال يبند ميحر يبرا را خام خشت و ساخته خام خشت گل، همان از و نموده گل را باغچه همان خاك كنده، را

  .نمودنديم استفاده خانه ساخت

  حوضخانه 51.
ضخانه  سكوني  بناي ينوع يرانيا حو شد مي م سبتا  يطرح با كه با ستاني  اقامتگاه عنوان به ساده  ن  در برداري بهره براي تاب
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 در دارد، گوش هشت  شكل  معموال و است  نينش  تابستان  ييفضا  يرانيا حوضخانه  قتيحق در	.است  شده  ساخته  گرما فصل 
 وجود علت به زين آن ينامگذار ليدل و دارد يضلع  هشت  يشكل  معموال كه است  شده  ساخته  يكوچك حوض فضا،  نيا انيم
ست    نيا انيم در حوض نيا ضا ضا،  نيا در خنك آب وجود و ف  يروزها در آن يهوا يدما كاهش و شدن  مرطوب باعث ف

 ساخت  با هاحوضخانه  از يبرخ در و رديگيم نور سقف  از و است  دهيپوش  سر  ييفضا  يرانيا حوضخانه  .شود يم تابستان  گرم
 است بوده صورت نيا به حوضخانه يعملكرد ستميس. شوديم حوضخانه يداخل يفضا وارد خنك يهوا مرتفع و بلند ريبادگ
شش  كه سط  آب پا ست  شده  طيمح شدن  خنك باعث فواره تو ضخانه  احداث و ابداع	.ا ش  هاحو سبت  به منطقه ازين از ينا  ن

 با هاحوضخانه  از يبرخ در .است  بوده مناطق نيا تابستان  يگرما شدت  و يريكو مناطق ييايجغراف طيشرا  و يجو تيوضع 
ضا  نيا وارد مداوم انيجر بنا، مجاورت در ريبادگ ساخت  سا  طيشرا  شدن  ايمه و برودت شيافزا باعث و شده يم ف  در شيآ

  .است بوده مكان نيا

  يرانيا حوضخانه عملكرد نحوه 1.51.
 از عبور با و است  شده مي وارد حوضخانه  سمت  كي از آب كه است  بوده صورت  نيا به يرانيا حوضخانه  عملكردي ستم يس 

 از برخي در اســت شــده شــدن خنك باعث آب انيجر عبور نكهيا بر عالوه. اســتشــده مي خارج گريد ســمت از آب حوض
 پالن .است  شده يم طيمح حوضخانه  داخلي فضاي  وارد خنك هواي عقب در مرتفع و بلند ريبادگ دو ساخت  با هاحوضخانه 

ضخانه  يعموم ست  بوده شكل  مربع معموال يرانيا يمعمار در هاحو ضاي  يك كه ا سبتا  ف سقف  و شكل  مربع بزرگ ن  در م
سط  ست  ساخته  آن و ضاي  نيا مركز در كه ا ضخانه  سمت  كي شود  ساخته  آب حوض كي زين شكل  مربع ف  طرف به حو

  .شوديم باز اطيح سمت به يگاه آن در شده بنا حوضخانه كه است باغچه و باغ صحن اي اطيح

.  شودمي رد واريد نيا ريز از حوضخانه  فضاي  به وارده آب عموما كه شود يم مسدود  ايساده  واريد با درگاه نيا مقابل جبهه
ضخانه  ريبادگ دو واريد نيا سمت  در ضاي  كه شده  ساخته  حو ضاي  با را بام باالي ف ضخانه  داخل ف  و سازد يم مرتبط حو

  .شودمي ايجاد مطبوعي هيتهو هوا، گردش دائمي انيجر كي جاديا با همواره

ضخانه  رامونيپ ضا  كف از متر كي حدود آنها كف كه شد يم ساخته  اتاق چهار اي دو ،يرانيا حو ضخانه  داخل يف  از اي و حو
 يچوب يدرها لهيبوس  هااتاق نيا شود  استفاده  نشستن   جهت ييسكو  عنوان به توانستند يم كه باشد يم بلندتر حوض سطح 

  .رنديگيم نور حوضخانه اطراف باز يفضا از جرهپن وسيله به و شونديم فيتعر حوضخانه داخل با

ضخانه  ضا  كي عنوان به حو ستان  يف ش  تاب ضاي  كي صورت  به هم نين ستقل  ف ضاي  كي صورت  به هم و م  در جنبي ف
سكوني  هايخانه ست  شده يم ساخته  م ضخانه  ساخت  .ا  تحمل امكان بر عالوه گرم مناطق ساكنان  تا شد  سبب  يرانيا حو
سيدگي  هم خود شغلي  امور به گرما شند  ناچار و نمايند ر ستفاده  و هوا يگرما از فرار يبرا نبا  مناطق خنك هواي و آب از ا

ستان  در ،يالقيي ضخانه  چند هر .كنند ترك را شهر  هاتاب  يالقيي مناطق در كه ايتهويه و برودت همه ، اندنبوده قادر هاحو
 ييفضا  تابستان  در تحمل قابل طيمح هوا گرماي طيشرا  در اما كنند، هيهد خود سكنه  و صاحبان  بهرا  است  يدسترس   قابل

ضوع  نيبنابرا .اندكرده فراهم خود نيساكن  يبرا مطبوع ضخانه  احداث مو  اتيخصوص   به توجه با و افتهي تيعموم يرانيا حو
ــته كه يخوب ــهولت به و اندداش  يبنا كي عنوان به و كرده باز رانيا مردم انيم در را خود جاي اند، بوده احداث قابل هم س

  .اندكرده دايپ ميتعم يتابستان مسكوني
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  يرانيا حوضخانه در پالن يشناس گونه 2.51.
  .باشديم بسته و باز مهين صورت دو به  يرانيا حوضخانه پالن عموما شده انجام يهايبررس طبق

 كه شوديم باعث هيسا جاديا با حوضخانه مقابل وانيا. است اطيح طرف به حوضخانه سمت كي باز حالت در:  باز پالن -1. 
شته  نفوذ داخل به رونيب يگرما  رديگيم صورت  حوضخانه  با مجاور ياهيگ پوشش  سطح  از كه يريتبخ نيهمچن باشد  ندا

  .باشد ثروم يعيطب هيتهو و يخنك جاديا در توانديم

  .اندگرفته قرار ييهااتاق آن تادور دور و ندارد ارتباط اطيح با ميمستق طور به حوضخانه بسته حالت در: بسته پالن -2

  يرانيا حوضخانه يمعمار اتيخصوص 3.51.
  :شمرد ريز بيترت به توانيم را يرانيا حوضخانه يكل اتيخصوص هانمونه يبررس از پس

  ..كنديم عبور آنجا از دائمي صورت به قنات رشته كي آب كه اندشده ساخته اينقطه در -1

  باغ صحن اي اطيح طرف به حوضخانه سمت كي -2

  ) واسط يفضا(  ييفضا مراتب سلسله تيرعا جهت مجاور يفضاها از بلندتر سقف معموال -3

  ريبادگ از استفاده و سقف بلند ارتفاع لهيبوس هوا كوران جاديا -4

  بنا ثقل مركز در حوض يريگ قرار -5

  ) رهيدا ،يضلع هشت مربع،(  يمعمار با هماهنگ حوض مركز در منظم و شاخص هندسه از استفاده -6

  منظر و آب تماشا و نشستن يسكو در صفه گرفتن نظر در -7

  ) … و هوا نور، آب،(  يبصر عناصر با كينزد ارتباط -8

  اقليم نوع به توجه با حوضخانه يفضا در نور حضور -9

  .آب در نور لوءتال حس تيتقو و سقف و واريد در ناتييتز -10

  حوض درون از آب جوشش -11

  آب يصدا با يده آرامش و آب حضور تيتقو -12

  آب از زيلبر حوض -13

  يريگ جهينت 4.51.
 شيآسا  و مياقل خرده طيشرا  نيتام و رونيب و درون يفضا  ارتباط به ازين اساس  بر كه است  يمعمار يفضا  يرانيا حوضخانه 

س  عتيطب و يمعمار ونديپ اند،شده  بنا درون در شمند  مقدس، كه آب لهيبو صر  نيترابيكم و ارز ست  يعيطب عن  قرار بر ا
 ريكو مناطق يمعمار در .باشــد دســترس در يمطمئن آب نيتام منبع كه اندشــدهيم ســاخته يانقطه در نيبنابرا.  كنديم
 ييترفندها ذكاوت، و يركيز با معماران لذا است،  داشته  شديدي  وابستگي  زندگي ادامه و اتيح عنصر به عنوان  آب به رانيا
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 راحتي و شيآســا موجبات تا اند گرفته كار به فرد، به منحصــر گاها و گوناگون معماري عناصــر خلق و نشيآفر در خاص
 هاي فعاليت انجام و يزندگ به ها،تابســتان فرســاي طاقت يگرما از دور به خانه ســاكنان كه آورند فراهم را انســان زندگي
ــتفاده با كه معماري كالبدي هاي گونه نيا از يكي دنبپرداز بخش لذت و خنك محيطي در روزمره ــر از اس ــكل آب عنص  ش
	.باشدمي يرانيا حوضخانه است گرفته

  شبستان و شودان 61.
 حاكم مرطوب و گرم ييهوا و آب طيشرا علت به شوشتر و دزفول بخصوص رانيا غرب جنوب يمعمار در شوادون اي شوادان

ضا  يراحت يزندگ و شيسا آ طيشرا  كردن فراهم يبرا معماران آنجا، بر  ضخامت  رند،يگيم نظر در نيرزميز در يسرداب  ييف
صالح  و واريد  يكمك شود يم هيتعب سقف  و واريد در ييهاحفره وجود ترمهم همه از و يحرارت قيعا قالب در آجر و خشت  م

 يمياقل ناسازگار  عوامل به توجه با. كنديم يزندگ انسان  كه يطيمح داخل به گرم يهوا انتقال عدم يبرا ارزنده اريبس  است 
 يروزها نيترگرم در كردن يزندگ. افكنديم يپ را شودان  و شبستان   از استفاده  ن،يزم نيريز سطوح  از استفاده  منطقه، نيا

ستان  ست،  شده  برده نام زين شبادان  با آن از كه شوادان  .كنديم ريپذ امكان را معتدل ييهوا در تاب  از تر نيپائ يسطح  در ا
  .كند يم ايمه را يمياقل ناسازگار طيشرا در يزندگ كه قيعم ست ينيرزميز منزله به و رديگيم قرار ستانيش

  تاريخچه 1.61.
 هر در هاقنات نيا از. ســازد برطرف را هامحله ازين كه زدنديم ييهاقنات حفر به دســت شــهر، آب نيتأم يبرا گذشــته در

 علت به هيصفو  زمان در. كردنديم تيهدا هاخانه نيزم ريز به را آب مردم. داشت  وجود هاكوچه به يدسترس   نيچند محله
ــطح آمدن نييپا ــ عمق در ييهانيزم ريز به گرما از زيگر يبرا مردم آب، س ــبادان نام به كه بردنديم پناه اريبس  معروف ش

  . گشت

  شوادان در نيزم جنس ريتأث 2.61.
 جنس با دزفول. است كرده جاديا كدام هر يبرا را ييهايژگيو ن،يزم جنس تفاوت بعلت شوشتر و دزفول شهر دو در شودان

 امكان را يشتريب وسعت با يعمق هر و هيزاو هر در حفر.  داراست شوشتر به نسبت را يبهتر طيشرا نيزم بودن يسنگ قلوه
ــان نآ در هيتهو عمل آن در موجود يهافرج و خلل بعلت. دينمايم ريپذ ــورت ترآسـ ــوديم باعث و رديگيم صـ  هوا كه شـ

 .كرديم عنوان را يزن طاق به ازين و ميداشت  رو شيپ را فضا  تيمحدود يگل يهاهيال با شوشتر   در.  شود  ترخشك  و ترخنك
ص  توجه نوربه  شوادان  در ست  شده  يخا  زين هيتهو يبرا يموارد در و نور ورود يبرا بام اي اطيح سطح  در ييهاحفره از. ا

  .است شده استفاده

  ايوان 71.
 اي كي از معموال و شود يم انجام آن قيطر از بنا به خروج و ورود كه شود يم گفته بنا به متصل  يول يرونيب يبخش  به وانيا

ست  باز طرف چند ضاها  نيا عموما. ا شند يم سقف  يدارا ف ستند  اطيح سمت  به رو و با شان    به توجه با هاوانيا. ه  ساختار
  .باشنديم ستون بدون معموال
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  يرانيا يمعمار در وانيا وجود خچهيتار 1.71.
ــ قدمت وانيا ــ الديم از قبل دوم اي و اول يهاهزاره از كهيطور به دارد يرانيا يمعمار در ياديز اريبس  از ييهانمونه حيمس

سنلو  تپه در وانيا وجود ست  شده  افتي ح شتند  وجود هاوانيا متعدد يبناها در زمان گذر با. ا شكان  زمان از اما .دا  نيا انيا
صر  شكال  امروز به تا و كرد دايپ يشتر يب رواج و گرفت خود به ديجد يبو و رنگ يمعمار عن  ديجد يبناها در آن مختلف ا

  .شودديده مي

 شديم احداث بنا واريد در يرفتگ تو كي شكل به قايدق. است بوده بسته گريد جهت سه و باز جهت كي از آن ييابتدا شكل
 ثروتمندان، يهاخانه مختص هاوانيا اســـالم از شيپ. كرد دايپ را شيامروز شـــكل و شـــد يراتييتغ دچار زمان مرور به اما

  .شد اضافه زين ياسالم مقابر و مساجد يمعمار به عنصر نيا اسالم ورود با و بوده يحكومت يهاساختمان و يمذهب يبناها

  و تهويه طبيعي يمعمار در وانيا تياهم ليدال 2.71.
 كه ييآنجا از. رديگيم شــكل شــوديم شــاملش زين هوا و آب و مياقل كه يطيمح طيشــرا اســاس بر منطقه هر در يمعمار

 باز يفضاها وجود است ييباال اريبس رطوبت يدارا گريد يبخش نيهمچن و گرم نسبتا  يهوا و آب يدارا رانيا مناطق شتر يب
  .است يضرور اريبس مطبوع و خنك يهوا جاديا و هوا گردش يبرا خانه اطراف

 شيسرما  جهت متناوبا توانديم مختلف يهاعارتفا و عمق  به توجه با كه است  هيپرسا  ييفضا  جاديا هاوانيا احداث از هدف
 است  هيپرسا  ييفضا  وانيا گرم مناطق در. رود كارهب فصول  تمام در شيسرما  جهت تنها اي و سرد  و گرم فصل  در شيگرما و

 و يخال يفضاها  واسطه  به متفاوت  ييهوا يفشارها  با مناطق جاديا ليدل به كوران، جاديا و ميمستق  هيتهو از استفاده  با كه
 شيسرما  در زين يدودكش  هيتهو مرتفع، يوانهايا در نيا بر عالوه. شود  يم دما كاهش سبب ) مجاورش يفضاها  و وانيا( پر

  .است موثر فضا

ــب محل هاوانيا چون نهايا بر عالوه ــان تعامل جهت مناس ــ ياجتماع يهاتيفعال انجام گريكدي با هاانس  نيهمچن و يخاص
 نشاط  حس و هيروح در كه كرده جاديا باز و بسته  يفضا  انيم ارتباط جهت مطلوب ييفضا . باشد يم رونيب طيمح با تعامل

 يكم با زين خشك  و گرم مناطق در. كنديم جاديا هستند  ينوازچشم  يسرسبز   يدارا كه يمناطق در بخصوص  يسرزندگ  و
ضا  جاديا و تيخالق سب  طيمح اطيح در سبز  يف  يخروج و يورود وانيا عملكرد نيترمهم .شود يم فراهم ينوازروح و منا

سكون  ريغ يبناها در و هست  بنا به . ديآيم چشم  به كه ست ييبنا هر از يبخش  نياول يورود سردر  آن دنبال به و وانيا يم
ــردر، از پس هم هانهاخ وانيا بحث در هانيا بر عالوه ــت ناويا نيا اطيح و يورود در س ــم به كه اس  نيبنابرا. ديآ يم چش
  .دهند قرار بنا قسمت نيا يبرا را ناتيتزئ نيتريعال و نيبهتر كه دارند و داشته يسع شهيهم

  سقف پوشش و ظاهر نظر از وانيا انواع 3.71.
ست وانيا شكل  نيترييابتدا: رپوشيت و صاف  سقف  با ييهاوانيا -1 سنلو  تپه در وانيا نياز ييهانمونه و ها  هزاره به كه ح

  .دارد وجود رسديم الديم از قبل اول

شكان  دوره از هاوانيا نوع نيا: پوش طاق اصطالح  به اي يمنحن شكل  به يسقف  با هاوانيا -2  تا و كرده دايپ رواج بعد به انيا
  .است بوده رپوشيت و صاف صورت به هاوانيا سقف دوره نيا از قبل
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شاء ) : طارما اي طارمه( يبيترك و دارستون  يهاوانيا -3 شكان  دوره به باز هم وانيا نوع نيا آمدن بوجود من  و گردديبرم يا
  . ديد آباد عشق شهر و تركمنستان در توانيم راآن از يانمونه

  پالن نظر از وانيا انواع 4.71.
 ،يچرخشــ ،يمحور: هســتند مختلف نوع چند بر زين پالن اســاس بر هاوانيا ؛يظاهر شــكل نظر از يبند ميتقســ بر عالوه
 مساجد يبناها در توانيم را آن از ييهانمونه كه اندبوده يوانيا چهار اي دو تك صورت  به يميقد يبناها در هاوانيا. يمركز
  .است بوده ارزشمند اريبس ميقد در يوانيا چند يبناها جاديا. ديد زين يميقد

  ايوان ساخت در جيرا مصالح 5.71.
ستفاده  يساز  ساختمان  امر يبرا ميقد در صالح  از ا ست  بوده جيرا يامنطقه هر دسترس  در و يبوم م  و گرم يهامياقل در. ا

 مرطوب و معتدل يهامياقل. شد يم برده بكار هايكارنهيآ و هايگچبر انواع از زين ناتيتزئ يبرا و آجر گل، خشت،  از خشك 
ستفاده  سوم  چوب و گلكاه از ا ستان  و سرد  مناطق در و بوده مر سترس  در شتر يب سنگ  زين يكوه ست  بوده د  زين يگاه. ا

صالح  از شده  دهيد ستفاده  زين يبيترك م ست  شده  ا ستفاده  زين يامروز يبناها در. ا صالح  از ا  مان،يس  بتن، مانند يديجد م
  .است مرسوم ينيتزئ هاسنگ انواع و آجر

  د؟يد توان يم ييبناها چه در را هاوانيا 6.71.
ــته در ــكون يبناها و مقابر ها،عبادتگاه ،يحكومت يبناها ها،كاخ گذش ــر يمعمار در اما اندبوده وانيا يدارا يمس  بحث معاص
ــده متفاوت يليخ ــت ش ــد ريتاث تحت كه حال زمان يبناها. اس  يمعمار از ياثر كمتر گهيد گرفته قرار مدرن يمعمار ديش

 به كه يمسكون  يبناها در هنوز يول. است  گرفته را گذشته  جذاب يبناها يجا آپارتمان و برج ساختن  و دارد يرانيا يسنت 
 وانيا .مينيبب را آمده وجود به مدرن و يسنت  يمعمار بيترك از كه ييبايز يهاوانيا توان يم شوند يم ساخته  يياليو شكل 

 دارد ياديز تياهم هانهاخ در ناويا رطوبت مسئله ليدل به كه كشور شمال در بخصوص يميقد يهانهاخ ناويا و مساجد در
  .دارد يمياقل الزام وجودش بازهم كه خشك گرم مناطق در زين و

  هاي زير سقفيپنجره 81.
ستفاده  ضاها  يبرخ در يسقف  ريز يهاپنجره از ا ست  بوده متداول اديز ارتفاع با ف  سمت  به شدن  گرم از پس داخل يهوا. ا

ــتفاده با هوا حركت نجايا در. شــوديم خارج ســقف مجاورت در ييالبا منافذ از و كرده حركتال با ــ هيتهو از اس  و يدودكش
  .است شيسرما جاديا يمبنا ترخنك يهوا توسط آن ينيگزيجا

  سقف گنبدي 91.
صول  گرفتننظردر با و شده يطراح گنبد شكل  به كامالً كه بوده يسقف  ،يخشت  يگنبد سقف   و قوس يطراح و يمهندس  ا

ستفاده . كرد جاديا گنبد شكل  به يسقف  توانيم درجه، 360 شعاع  در هاآن چرخش  و گرم مناطق در شتر يب سقف،  نيا از ا
  .است جيرا اصفهان يحت و كرمان زد،ي همچون خشك
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  رانيا در يسنت يگنبدها و هاطاق عملكرد 1.91.
ــر نيترمهم گنبدها و هاطاق ــتميب قرن آغاز تا يرانيا يبناها در عناص ــكال نيا. بودند س ــل از يكي اش  يهايژگيو نيترياص
 اندازه و بوده ميضخ  اريبس  هاساختمان  نيا يهاسقف . است  يريكو مناطق يروستاها  و كوچك يشهرها  در يسنت  يبناها
 الوار، شامل كه هستند، ييهاساختمان  ،يسنت  يبناها. است  جيرا كامالً مناطق نيا در متر كي از شيب يگاه و متريسانت  ده

  .است يمحل صورتبه يسنت مصالح نيا از يبيترك اي خشت سنگ،

 ،يخيتار ازلحاظ. هستند ياديز اريبس استحكام و دوام يدارا دارند، كه يمصالح و يگنبد ساختار واسطه به هاسقف گونهنيا
ستان  روم در بار نياول يبرا يگنبد سقف  ستفاده  با سترده  موردا  و داخل از هم ،يگنبد سقف  يمنحن شكل  و قرارگرفته گ

  .است قرارگرفته عموم توجه مورد ساختمان رونيب از هم

ش سنگ  مانند؛ يمختلف مواد از توانيم را گنبد  يهاسقف  مناطق يبرخ در. ساخت  فوالد و چوب چدن، بتن، ،يسنت  يترا
ستحكام  و دوام بر عالوه. شوند يم سبز  و داده رنگ رييتغ سن،  شيافزا با شوند، يم ساخته  مس از يوقت يگنبد  گونهنيا ا
  .شوديم ساختمان داخل يفضا شدن ترخنك سبب تابستان يگرما در هاآن ها،سقف

  يگنبد سقف در مورداستفاده مصالح 2.91.
 در استفاده  مورد يساختمان  مصالح  از يكي خشت . است  مالت و آجر خشت،  مورداستفاده  مصالح  عمده هاسقف  گونهنيا در

ــقف ــاختمان داخل به گرما ورود دارد، كه ييباال يحرارت مقاومت ليدل به كه بوده يگنبد يهاسـ . اندازديم ريتأخ به را سـ
 ك،يسرام  سنگ،  چوب، فلز، شه، يش  از خشت  بر عالوه امروزه. هستند  مقاوم شوره  مقابل در ياديز حد تا هاخشت  نيهمچن

ستفاده  رهيغ و بتن گالس،بريفا شت  با سه يمقا در كه كننديم ا سبتاً  نهيهز صرف  ازمندين و بوده ترگران آجر و خ  ياديز ن
ــت ــكل يگنبد يهاخانه .اس ــارف انرژي عالي آوردن نييپا يبرا و بوده نهيهزكم ش ــتند مص  و مواد در هاآن نيهمچن. هس
 كمتر به توانديم و است يمعمول خانه كي از كمتر اريبس مساحت يمعنا به يگنبد خانه شكل . كننديم ييجوصرفه  مصالح 

  .باشد داشته ازين آن ساخت يبرا الزم مواد ٪25 اي نصف از

  يخشت يگنبد سقف فردبهمنحصر يايمزا 3.91.
 و واردشده  ساختمان  داخل به حرارت روز طول در شوند، يم ساخته  يخشت  يگنبد صورت به هاسقف  كه هابنا گونهنيا در

ضا  شدن  ترسرد  به منجر ص   ازجمله. دهديم رخ اتفاق نيا عكس شب  در اما شود؛ يم يداخل يف  يهاسقف  مهم اتيخصو
 يعمود يعيطب هيتهو كي جاديا به منجر امر نيا و بوده اديز تاق ريز تا كف از اتاق ارتفاع كه اســت نيا در يخشــت يگنبد

سبت  را گنبد ريز تا كف ارتفاع عموماً حرارت حفظ يبرا ريس سرد  مناطق در. شود يم اتاق در  در كمتر ريگرمس  مناطق به ن
  .رنديگيم نظر

  هاسقف گونهنيا يايمزا گريد از

  طوفان و باد برابر در مقاوم

  نوازچشم و بايز ظاهر
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  گنبد كپارچهي شكل

  يسوزآتش برابر در مقاوم

  باال ساخت سرعت

  گرما بازده و شكل يريپذقيتطب

  ييهواوآب و يجو راتييتغ برابر در مقاوم

  .كنديم بازدل و نورپر را خانه يفضا

  يخشت يگنبد يهاسقف بيمعا

	دشوار ينگهدار

  سقف نيسنگ نسبتًا وزن

  زلزله برابر در كم مقاومت

  داريناپا مواد

  فيضع هيتهو

  ملك نييپا ارزش و مجوزها

  سخت هاپنجره و درب نصب

  .است دشوار هادودكش دادن قرار

  يگنبد يهاسقف با يخشت يهاسازه يحرارت عملكرد 4.91.
 كه ييهاساختمان  در و باد كم سرعت  در را باال هيتهو سرعت  توانديم آن تاج در يسوراخ  با شكل  يگنبد سقف  از استفاده 

 با اتاق همان از ترخنك نيكلو درجه هشت  حدود در يگنبد سقف  با اتاق كي. كند نيتضم  شوند ينم هيتخل يكاف اندازهبه
 گرما كاهش در ياعمده ريتأث سقف هندسه  شكل  كه دهديم نشان  فشار  و سرعت  يساز هيشب  نيهمچن. است  مسطح  سقف 
شد  هيسا  گنبد سمت  كي روز طول در كه شود يم سبب  شكل  يگنبد يهاسقف  محدب شكل . دارد ضوع  نيا و با  به مو

 يعيطب هيتهو سبب كه است شتريب مسطح يهاسقف با سهيمقا در يگنبد يهاسقف ارتفاع .كنديم كمك خانه شدن خنك
ضا  سمت  در ميقد در. شود يم داخل يف صب  كوچك پنجره اي چهيدر كي باال ق  و شود  انجام ترراحت هيتهو تا كردنديم ن
  .شود آن نيگزيجا خنك و تازه يهوا و خارج پنجره از كنديم حركت باال سمت به كه گرم يهوا

ستفاده  ليدل به نيهمچن يگنبد يهاسقف  صالح  از ا شن  رنگ يدارا كه گل و خشت  مانند؛ يم ستند،  رو  منعكس را نور ه
س  هوا شدن  خنك به و كرده ستند  ييباال ييگرما تيظرف يدارا گل و خشت . كننديم كمك اريب  زمانمدت در را گرما و ه
 و بوده يريكو مناطق مناسب  هاسقف  گونهنيا ليدل نيهم به كننديم ساختمان  وارد و دهنديم عبور سقف  از يتريطوالن

  .شوديم استفاده هاسقف نيا از وفوربه مناطق نيا در
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  بنديجمع  101.
ستان         سيو در ايران در ا ستم هاي پا سي سي و تحقيق در مورد   تخابنا جهت بازديد 1 جدول مطابق مواردي  هاپس از برر

  باشند:ايي شده شامل اين موارد ميسهاي شناالمان .شد

  بادگير -1

  سرداب -2

  ايوان -3

  ساباط -4

  حوضخانه -5

  گودال باغچه -6

  حياط مركزي -7

  هانورگير -8

  ديوارهاي گلي -9

  رنگ مصالح -10

  پستوخانه -11

	داالن -12

	جنوبي نماي پلكاني -13

	ها چون پنجره زيرسقفي و ...ها و دريچهانواع پنجره -14

	انباري -15

  هايخدان -16

	درخت-17

  تانسشب -18

  شودان -19

  قف گنبديس -20

  سيستم پاسيو موجود المان  ههاي بازديد شدمحل  اقليم  نام شهر رديف

گرم و   كاشان  1
  خشك

  بادگير -1  هاخانه عامري
  خانه طباطبايي  سرداب -2
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  ايوان -3  خانه تاج
  ساباط -4
  حوضخانه -5
  گودال باغچه -6
  حياط مركزي -7
  نورگير -8
  هادريچه -9
  مصالح خاكي -10
  رنگ مصالح -11

  مسجد و مدرسه آقا بزرگ

  حمام ميراحمد

  بازار سنتي

شمال   2
  خراسان

سرد و 
 -كوهستاني

در شنال 
كمي 

معتدل 
  خزري

	پستوخانه -1  روئين

	داالن -2

	جنوبي نماي پلكاني -3

	پنجره زيرسقفي -4

	انباري -5

	هايخدان -6
	درخت -7

  ايوان -8

شيخ شهر بلقيس، مقبره 
مقبره شيخ بيدوازي،  ،آذري

ينيه سآيينه خانه مفخم، ح
  هاجاجرمي

شمال:   تهران  3
معتدل 

كوهستاني 
جنوب: گرم 

  خشكو 

تان، س، باغ نگارتانسكاخ گل
، سكاخ نياوران، باغ فردو

عمارت ، جد معمار باشيسم
 خانه پهلوان شجاعتكاظمي، 

  حياط مركزي -1
  حوض -2
  درخت -3
  بادگير -4

گرم و   شوشتر  4
بتا سن

  شرجي 

  شودان -1  
  تانسشب -2
  نورگيرها -3

مناطق بازديد شده 1 جدول
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  گزارش بازديد   فصل

  مقدمه 12.

  ي اقليمي ايرانرمعما 1.12.
 هواي متفاوتي دارند.و  ال آبســكه هر كدام در فصــول مختلف  باشــداقليم متفاوت آب و هوايي مي 4كشــور ايران داراي 

 برآورده جهت يمنطق ييهاروش و راه ،يبوم مصــالح لهيوســ به و ســاخت كيتكن و تجربه به هيتك با رانيا نتيســ يمعمار
سا  طيشرا  شدن  سان  شيآ س  با. تس ا نموده ابداع ان  يمعماراز آن جهت ايجاد يك  توانيم يسنت  هاييمعماراين  يبرر

 ،ياكولوژ همچون يمتفاوت موضوعات  به توجه داريپا يمعمار مهم مسائل  از. كمك گرفت يمعمار ينمودها از يكي اي داريپا
 از اســتفاده شــهيهم يســنت يهاســاختمان در. اســت گريد موارد و ســتيز طيمح با يســازگار بودن، دســترس در ،يارزان
 يدارا مختلف مناطق در هاساختمان ليدل نيهم به است، بوده نظر مد نور و باد آفتاب، مانند دسترس در و ارزان يهايانرژ
ــتفاده حداكثر جهت يمتفاوت يريقرارگ و پالن ــده ادي يهايانرژ از اس ــديم ش ــئله نيا امروزه. باش  همچون يليدال به مس
 يهايانرژ از اســـتفاده مطبوع، هيتهو ليوســـا آمدن وجود به مصـــالح، متيق شيافزا ت،يجمع شيافزا ن،يزم متيق شيافزا
  .استشده يمعمار روند رييتغ باعث ياديز حد تا … و يليفس

  يكوهستان و سرد مناطق يمعمار 2.12.
 گراد يســانت درجه 3 از كمتر زمســتان در و درجه 10 حدود حداكثر تابســتان در هوا يدما نيانگيم يدارا ســرد يهامياقل
 زانيم مواقع اكثر در يجو نزوالت. باشنديم برف از دهيپوش نيزم و يطوالن و سرد يهازمستان يدارا مناطق نيا. باشنديم

شد يم باران و برف يكم  توجه با مناطق نيا در. است  اديز سال  مختلف فصول  و وروز شب  در دما نوسان  مناطق نيا در. با
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ستفاده  حداكثر د،يشد  يبادها و سرد  اريبس  يهوا وجود به  يريقرارگ … و بنا در شده  جاديا يگرما حفظ آفتاب، تابش از ا
  :است ريز شرح به يكل اتيخصوص يدارا بناها

  .هستند درونگرا و محصور كوچك، بناها

  .هستند متصل هم به هاساختمان و فشرده شهر بافت

  .است بناها گسترش و اسقرار كنندهنييتع عوامل از تابش جهت و يتوپوگراف

  شونديم گرفته نظر در باد جهت بر عمود و كم عرض يدارا معابر

  .باشنديم كوچك ابعاد يدارا هاپنجره و در و بوده كم ارتفاع يدارا بناها

  سرد مياقل در يسنت يبناها يفرم اتيخصوص
  .است كم حجم به پوسته سطح نسبت

  .هستند يمركز اطيح يدارا غالباً و درونگرا بناها

  .باشنديم مسطح اكثراً هابام

  .دارند يكم ارتفاع هااتاق

  .هستند كوچك هاپنجره و در

  .باشديم وانيا يدارا اكثراً هاخانه و اديز قطر يدارا وارهايد

  سرد مياقل در واقع يهاساختمان در دما كنترل يهاروش
ــه به حرارت ــانش و همرفت تابش، روش س ــاختمان در دما كنترل يبرا. ابدييم انتقال رس  از حرارت انتقال يهاراه دي با س
 شيآسا طيشرا دآوردنيپد و يانرژ اتالف از يريجلوگ در جيرا يهاروش. ميكن كنترل را رسانش و همرفت و رونيب به درون

  :باشديم ريز شرح به

  آن با مقابله اي ديخورش نور تابش از استفاده

  بنا داخل شدن سرد و گرم از يريجلوگ جهت يساختمان مصالح يحرارت تيظرف از استفاده

  ساختمان بودن پناه باد

  باد مطلوب يهاانيجر از استفاده

  بنا يگرما انتقال رساندن حداقل به

  سرد مياقل در واقع يبناها استقرار در مهم عوامل
ــاختمان يريگجهت ــت آفتاب تابش جذب مقدار كنندهنييتع عامل نيا: سـ ــاختمان مناطق نيا در. اسـ  قرار يجهت در سـ

  .كند افتيدر زمستان فصل در را يتابش يانرژ نيشتريب كه رديگيم

 گريكدي مجاورت در را هاساختمان  مناطق، نيا در حرارت اتالف از يريجلوگ يبرا: گريكدي مجاور در هاساختمان  يريقرارگ
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  .دارند را مقدار نيشتريب آفتاب به رو سطوح عوض در و رديگ قرار آزاد يهوا مجاورت در بنا از يكمتر سطح تا سازنديم

ــالح ــالح از را بنا يخارج ســـطوح مناطق نيا در: بنا در هاآن رنگ و مصـ  نظر در رهيت يهارنگ و اديز حرارت جذب با مصـ
  .باشنديم ياديز يحرارت تيظرف يدارا مصالح نيهمچن. رنديگيم

 با ييراهروها بنا، ريگآفتاب قســمت در ديخورشــ تابش از شــتريب يوربهره يبرا مناطق نيا در: ياگلخانه اثر از اســتفاده
ش  نور نيشتر يب تا رنديگيم نظر در بزرگ يهاپنجره شعه . ندينما ساختمان  وارد را ديخور ش  ا  شه يش  از عبور از بعد ديخور

 كنديم نفوذ اطراف مصالح  به دما و رفته باال راهرو درون يدما جهينت در برگردد، شه يش  از تواندينم و داده موج طول رييتغ
  .گردديم اطراف طيمح شدن گرم باعث و

 به شود يم ساختمان  در شده  ديتول حرارت انتقال شيافزا باعث ساختمان  بدنه با باد برخورد: بنا با باد برخورد از يريجلوگ
  .رديگ قرار باد مقابل در سطح حداقل كه باشد ينحو به ساختمان يريگجهت تا گردديم تالش ليدل نيهم

  .است مناطق نيا در جيرا يراهكارها از كوه اي تپه بادپناه يهاقسمت از استفاده: معبر سطح از بنا بردن نييپا

  مرطوب و معتدل مياقل 3.12.
ــتان فراوان يجو هايبارش اد،يز رطوبت م،ياقل نيا در ــبتاً يهاتابس ــب طول در حرارت درجه رييتغ و گرم نس  كم روز و ش
ــديم ــتفاده هوا، و نيزم يباال رطوبت و باران اديز بارش به توجه با. باشـ ــئله به ،يباد يهاانيازجر اسـ ــل يامسـ  در ياصـ

  .استشده ليتبد يمعمار يريگشكل

  مرطوب و معتدل مناطق يمعمار

  برونگرا يمعمار -باد انيجر از حداكثر استفاده جهت پراكنده اي يخط صورت به هاساختمان احداث

  روزانه تيفعال جهت بنا اطراف در وانيا احداث

  باد انيجر از واستفاده خاك رطوبت از شدن دور جهت نيزم سطح از باالتر ساختمان احداث

  باران كج و ديشد يهاباران با مقابله جهت نيزم سطح كينزد تا هاآن ادامه و بداريش يهاسقف از استفاده

  كوران جاديا جهت بنا يرونيب سمت در پنجره دادن قرار

  دارند يشتريب ريتبخ و كرده جذب يكمتر رطوبت كه يمصالح از استفاده

  خشك و گرم مناطق يمعمار 4.12.
 يشن يهاطوفان اندك، آب كم، اريبس  رطوبت زمستان،  در ديشد  يسرما  و تابستان  در باال حرارت درجه:خشك  و گرم مياقل
  .باشديم مناطق نيا اتيخصوص از

  ساختمان درون به باد تيهدا جهت ريبادگ احداث

  درونگرا يمعمار و يمركز اطيح احداث

  باغچه گودال احداث

  آفتاب برابر در كمتر سطوح يريقرارگ و ديخورش تابش با مقابله جهت پالن در يفشردگ يدارا بناها
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  زمستان در ديخورش يتابش يانرژ از نهيبه استفاده جهت شرق جنوب و جنوب سمت به ساختمان احداث

  آن مشتقات و گل جمله از باال يحرارت تيظرف و يحرارت مقاومت با مصالح از استفاده

  ديخورش نور انعكاس جهت مصالح روشن رنگ از استفاده و وارهايد اديز ضخامت

 يتابستانها كم، يبارندگ هوا، يباال رطوبت و دما: مرطوب و گرم مياقل معابر به رو و يرونيب سطوح در شوها باز تعداد حداقل
. است  مناطق نيا اتيخصوص   از روز و شب  طول در دما كم اريبس  اختالف كوتاه، و معتدل يزمستانها  ،يشرج  و گرم اريبس 

 كم ياهيگ پوشش  شب،  و روز حرارت درجه اختالف حداقل ،يشرج  و گرم تابستان  كم، يبارندگ كم، رطوبت و اديز يگرما
 يگرابرون يمعمار و خشك و گرم نطقه يگرادرون يمعمار دو اتصال حلقه واقع در. است  منطقه نيا يمياقل اتيخصوص   از

  .باشديم توامان صورت به گرابرون و گرادرون يمعمار يهايژگيو يدارا كه چرا است مرطوب و معتدل منطقه

  مرطوب و گرم مناطق يمعمار 5.12.
  كوران جاديا جهت بنا اطراف در پنجره دادن قرار

  بنا اطراف در وانيا احداث

  بنا داخل به باد تيهدا جهت ريبادگ احداث

  .باال يحرارت مقاومت با مصالح از استفاده

  معماري اقليمي ساسمقاصد بازديد بر اانتخاب  6.12.
  اقليم متفاوت كشور انتخاب شد. 4مقصد متفاوت از  4براي بازديد 

	
  انواع اقليم ايران 1 ريتصو
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  مقصد اول كاشان 22.

  هاي معماري سنتيپتانسيل 1.22.
از مناطق خانه تان س فري يكروزه به اين اس باشند. در  نتي در اقليم گرم ايران ميس  بي ترديد كاشان و يزد دو مهد معماري 

دو منطقه جد آقا بزرگ و بازار مركزي (فرش) بازديد به عمل آمد. ســ، خانه تاج، حمام ميراحمد، مها، خانه طباطباييعامري
اخت ســبه دليل تعميرات و مورد دوم به دليل  ها جزء اهداف بازديد بود كه مورد اولها و خانه بروجردييســديگر خانه عبا

شش مورد برر س هاي مربوط به معماري پادامه الماندر ر نشد.  س فيلم در آن امكان بازديد براي ما مي شده آورده  س يو اين  ي 
  خواهد شد.

  هاخانه طباطبايي 2.22.

  تاريخچه
 از ينطنز ييطباطبا جعفر ديســ حاج لهيوســبه) هيقاجار دوره با مصــادف( يهجر 13 ســده دوم مهين در هاييطباطبا خانه

 به و دارد وســعت مترمربع 4730 خانه نيا .اســتشــده احداث احمد ريام ســلطان محله در كاشــان ميمق ينطنز بازرگانان
ستاد  يقمر يهجر 1250 سال  حدود در ييطباطبا جعفر ديس  حاج سفارش  شان  ميمر يعل ا  سازنده  و طراح عنوان به يكا
ــپرده ــو  س  .اســت خدمه مخصــوص بخش و يرونيب ياندرون بخش 3 بر مشــتمل ها ييطباطبا خانه مجموعه .شــد اختهس
شته  2 و ريبادگ 3 ،)نيرزميز( سرداب  4 اط،يح 4 اتاق، 40 يداراها طباطبايي يخيتار خانه مجموعه ست  قنات ر  يمعمار .ا

اين  شــده در هالمان مشــاهد 12 .اســت گرا درون و متقارن باغچه، گودال دار، حجاب يمعمار وهيشــ به ها ييطباطبا خانه
  ت:سبه شرح زير ااز ديد ما خانه 

  هشتي -1

 از ينامطلوب حالت ساختمان داخل تا شود، شكسته نور ستيبايم رونيب در نور بودن ديشد علت به ساختمان به ورود از بعد
شته  شونده  وارد نظر شد  ندا شش  .با شت  يگنبد پو  شده  نيتزئ يگچ اي و يآجر يكاربند با ييبايز به طباطبايي خانه يه
 ريكو هيحاش در ژهيو به ،يسنت يمعمار يهايژگيو از حرارت و نور كردن متعادل و ميتنظ يبرا وهيش نيا بردن كار به .است
 اي و اطيح سطح با همسطح يهشت  سطح  شود.  دهيد آنجا از زين بنا داخل از يامنظره ،يهشت  يبرا ورن نيتام ضمن  تا است، 

شت  ارتباط ،هبود اطيح سطح  به پله چند ارتفاع اختالف با  چند سطح  اختالف با زين ابانيخ اي و كوچه و ريمع سطح  با يه
  ت.ستر طراحي شده اپايين پله

سلما  شت  نيا م ست  ييگردبادها و ديشد  يبادها كوران مانع يه ستق  حركت و نفوذ از كه ا  اطيح درون به كوچه از باد ميم
ست  سبب  بدان ابانيخ اي كوچه و بنا و اطيح نيب سطح  اختالف ضمنا  شود، يم شد  يحافظ كه ا  يها كوران مقابل در با

  .باشديم توجه قابل ساختمان، به آن نفوذ يريشگيپ و گرم يبادها و ديشد

صر  شت  عن ضا  يكاركردها بر عالوه يه صر  ش،يخو ييف سوب  زين يمياقل يعن سطه  كه چرا شود  يم مح  از ورود يبرا يا وا
ضا  سته  به باز يف ست  ب شت  يطراح در معمار سبب  نيبد و ا ضاها  ريسا  همانند يه سته  ف  شكل  و فرم منطقه اقليم نوع به ب

  .است برده بكار را مياقل اين يپاسخگو
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  خانه طباطبايي هشتي 2 ريتصو

  داالن -2

 اما  و بوده يرونيب بخش به  ورود راه يگريد و يندرون ا بخش به  ورود راه يكي كه  دارد وجود خانه   به  ورود هنگام  در داالن دو
  . ندردا راه يهشت به بخش هردو حال نيع در

	
  هاداالن ورودي خانه طباطبايي 3 ريتصو

  ، ايوان و حياط مركزيگودال باغچه-3

شان بر مبناي گودال باغچه  معماري خانه طباطبايي شده ا س ها با توجه به اقليم گرم كا  ست. وجود درخت، آب جنس اخته 
  تان مراجعه كرد.سزايي در خنكي اين خانه دارد. براي ديدن اين تاثيرات بايد در فصل تابسمصالح (خاك) تاثير ب
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  خانه طباطباييو درختان ان ايو ،گودال باغچه4 ريتصو

  بادگير -4

  كند.تفاده ميساجهت برودت هوا چهارطرفه عدد بادگير  3 از در اين خانه

	
  هانمايي از بادگير خانه طباطبايي 5 ريتصو

  هاي رنگيو شيشه ينورگير ،هاپنجره -5
هاي نشيمن  ت مثال در كليه اتاقس اتفاده شده  س شرايط مختص به خود ا هاي مختلف خانه از نورگيرهاي مشابه با  متس در ق

ها براي نور و تفاده همزمان از كانالســرد ديگر اشــود. موتفاده ميســاو درها  هاپنجره دراي هاي مشــبك شــيشــهاز شــبكه
  باشد.اختمان ميسهمچنين ورود هواي تازه به 

	
	در خانه طباطبايي 5اتاق نورگيري  6 ريتصو
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	سه در خانه طباطباييهااتاق نورگيري  7 ريتصو

	
  هاهاي خانه طباطبايينورگيري 8 ريتصو

	
	هاهاي خانه طباطباييو هواكش نورگيري 9 ريتصو
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  هاخانه طباطبايي مطبخ سقف هاينورگيري 10 ريتصو

  تانهسهاي تاباتاق ،تانيستاالر تاب -6

 نيا. اســت يرونيب بخش يتابســتان -يبهار تاالر اصــل در كه دارد وجود ياوســتهيپ هم به يهااتاق ،يرونيب بخش غرب در
 دوران باعث هااتاق نيا بلند سقف ؛ دارد يكمتر يريگآفتاب جه،ينت در كه شده  ساخته  يغرب جنوب و غرب جهت در هااتاق

 يهادرب فيرد دو وجود؛ شود يم يريجلوگ طيمح در گرما بودن محبوس از جهينت در و شود يم يشتر يب يهوا گردش و
  .شوديم انجام يآسان به هوا گردش عمل اطيح آزاد ياوه با ارتباط و شدن باز با كه هم يروبرو

	
	هاستانه خانه طباطباييتاب به هم پيوسته هاياتاق 11 ريتصو
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	و درب چوبي هاي رنگي جهت نورگيريبا شيشه هاانتهاي اتاق تابستانه خانه طباطبايي12 ريتصو

	
  هاهاي تابستانه خانه طباطبايينورگيري اتاق13 ريتصو

  تانهسهاي زماتاق -تانيستاالر زم -7

سته يپ هم به يهااتاق ،يرونيب بخش شرق  در صل  در كه دارد وجود ياو ستان  تاالز ا ست  يرونيب بخش يزم  در هااتاق نيا. ا
سته  و كوتاه سقف  نيهمچن. دارد يشتر يب يريگآفتاب كه شده  ساخته  شرق  جهت سان  به هااتاق از كي هر دوپو  گرم يآ

  .شوديم



  فهرست منابع

	
27	

	
  هازمستانه خانه طباطبايي به هم پيوسته هاياتاق14 ريتصو

  و حوضخانه هاردابس -8
سمت  در سرداب  ش  يدر پنج و يمهتاب وانيا ريز و شمال  ق ضخانه  ن،يرزميز يهانام به كه دارد قرار منين ستان    و حو  شب
ــت معروف ــازه ديبازد نظر از نيرزميز نيا. اس ــبات تيرعا و هوا تيهدا يهاچهيدر و ريبادگ س  يبناها از ،يمعمار در تناس

 شر  از كردن فرار يبرا كه دارد وجود يرونيب و يداخل قسمت  در سرداب  2 هاييطباطبا خانه درون .است  برتر گريد يخيتار
 آنجا در سرد  يهوا نيا وارها،يد بودن هيال چند و آن درون آب وجود خاطر به نيهمچن. اندشده  يطراح اس طاقت فر يگرما
 يبرا مناســب يمكان نيبنابرا. كرديم جاديا را طيمح معمول يدما از ســردتر درجه 15 يال 10 حدود يدما و مانديم يباق

 يبرا خدمه بخش ســرداب كه دارد وجود ســرداب دو هاييطباطبا خانه در. اســت بوده ريكو گرم يهاتابســتان گذراندن
ستفاده  مورد زين ييغذا مواد ينگهدار ست  گرفتهيم قرار ا ) كوچه سطح  از متر 12 يال 10( سرداب  سطح  بودن نييپا .ا
 باعث كند،يم پخش سرداب تمام در منظم صورت به را هوا انيجر كه كشينا يهاكانال با همراه يمركز بلند ريبادگ وجود

 يدما. شــديم تابســتان فصــل در يريكو بلند آفتاب تابش برابر در يخوب پناهگاه و) درجه 24 حدود( معتدل ييدما جاديا
ص  و بودن گود خاطر به سرداب  صول  تمام در بايتقر خاك بودن قيعا تيخا ست  ثابت ف  ييهاطبقهمين ساخت  با نيهمچن. ا

ش يپ اي ررويپ كه سرداب  طرف دو در ستفاده  شود، يم خوانده نيرن ضا  از ا  ممكن سالمند  افراد يبرا را سرداب  خنك يف
 كشينا يهاكانال لهيوس به و كنديم عمل تنفس ستميس مانند هواساز و هيتهو عنوان به يمركز سرداب ريبادگ. ساختيم
 در و كرده ريتبخ را نيزم ســطح رطوبت و آورديم گردش به ســرداب تمام در را شــده خنك يهوا كن،دســت و ينيرزميز
	.كنديم يريجلوگ منينش تاالر و ساختمان نشست از جهينت

	
  هاسرداب حياط اندروني خانه طباطبايي15 ريتصو
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	هااز سرداب خانه طباطبايي داخلي نماي 16 ريتصو

  كشناي -9

	
  هاكش خانه طباطباييناي 17 ريتصو

  مهتابي -10

ــا يمهتاب همانيا  بهارخواب ــقف بدون ييفض ــاخته اول از باالتر طبقات در و اطيح مجاورت در س ــدهيم س  يهاشــب و ش
ستان  سته  و دنديخوابيم آن در تاب ستقرار  محل به ب سب  هيسا  آن بر اطراف يوارهايد كه يساعات  در آن، ا  از انداختهيم منا

  .است بوده استفادهقابل هاشب تابستان در و روز ساعات تمام در زييپا و بهار در. تسا شدهيم استفاده آن
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  هامهتابي (بهارخواب) خانه طباطبايي18 ريتصو

  و درهاي چوبي مصالح ،رنگتفاده از درخت، سا -12و  11

هاي تان با برگسها در تابخورد. اكثر درختنتي كاشان به چشم ميسهاي در غالب خانه 5 ريتصو تفاده از درخت مانند س ا
اختمان تابيده و ستقيم به ستان برگ نداشته و نور مسدر زم سشوند و برعكاختمان ميسنع ورود نور بيش از حد به اخود م
شده كه در تاب  و نور منتشر مي  گرما تان كمتر حرارت خورشيد را  س كند. در كليه تصاوير رنگ ديوارهاي گلي طوري انتخاب 

  تر كنند.تان داخل خانه را قابل تحملسكنند و بدين گونه در گرماي تاب سجذب و بيشتر منعك

  هاخانه عامري 3.22.

  تاريخچه
شان  يعلو ابانيخ در كه هايعامر خانه سلطنه  سهام  لهيوس  به قاجار دوره در و احداث هيزند دوره در دارد، قرار كا  يعامر ال

سعه  ست افتهي تو ست گسترده  ييبنا ريز با مربع متر هزار هفت خانه نيا سعت . وا . دارد وجود اتاق 85 آن در يكل طور به و ا
ست  اطيح چند يدارا نيهمچن خانه نيا ست  يدرون و يرونيب اطيح آن نيتريميقد كه ا از درون اين كامل امكان بازديد  .ا

از نوع حياط مركزي و گودال باغچه بود و  هم وجود نداشـــت. اين خانهبه هتل اختصـــاصـــي  نبه دليل تبديل شـــدخانه 
صاوير مربوطه آورده مي    صر به فرد بوده كه در ادامه ت ضي   شود. بادگيرهاي به كار رفته در آن منح هر چند تغييراتي در بع

شان  س هاي ها در غالب خانهشود اما كليت معماري و المان ها ديده ميبت به خانه طباطباييس ها در اين خانه نالمان نتي كا
  ت.سان اسيك
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  هاخانه عامري و درختان ، حوض، بادگيرايوان ، گودال باغچه 19 ريتصو

	
	ها (منبع: ويكي پديا)ايوان خانه عامري نماي نزديك يك 20 ريتصو
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	هاداالن خانه عامري 21 ريتصو

	
	حوض ها،، درختان،هواكشهاحيات اصلي خانه عامري 22 ريتصو
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	هاخانه عامري مركزي و حوضخانه طحيا23 ريتصو

	
	هاحيات مركزي خانه عامريحوض و 24 ريتصو
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	هاحوضخانه خانه عامري 25 ريتصو

	
	هاگودال باغچه خانه عامري 26 ريتصو
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	هاحوضخانه خانه عامري 27 ريتصو

	
	هاو بادگيرهاي خانه عامري ، ايواننمايي از حياط اصلي 28 ريتصو

  خانه تاج 4.22.

  تاريخچه
 يدارا خانه نيا. گردديبرم هيقاجار دوره به و دارد قدمت قرن دو كه باشديم كاشان شهر يخيتار يهاخانه از يكي تاج خانه
ــپ، گودال باغچهتوان به از مشــخصــات اين خانه مي .باشــديم يانياع مربع متر 800 و عرصــه مربع متر 700  چهار ،توس

ش  شاه ، ريبادگ كي، ياندرون سرداب  دو، قرصي)  سرداب ( يرونيب سرداب  شت ، يدر پنج، يمهتاب، نين  كه( شارم ، يورود يه
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ــالح و المان ها مانند دو خانه قبلي در اينجا هم به   نام برد. هاخواب بهار و )دارد قرار يانيم طبقه باغچه دورتادور ــاير مص س
  چشم مي خورند.

	
	خانه تاج هاي مشبكهاي هوا،سرداب و شيشه،درهاي چوبي،دريچهحوضخانه29 ريتصو

	
	گودال باغچه خانه تاج 30 ريتصو
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	خانه تاجو سرداب  ، درختان، حوض اصلي اط مركزييح 31 ريتصو

	
	اجتسرداب خانه 32 ريتصو
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	رنگي آن مشبك هايو شيشه هاي خانه تاجنورگير 33 ريتصو

	
	نورگيرهاي خانه تاج 34 ريتصو
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	هاي سرداب خانه تاجپله 35 ريتصو

	
	سرداب قرصي خانه تاج 36 ريتصو
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	اجت پستو خانهدرب چوبي  37 ريتصو

	
  اجتنورگيرهاي سقف خانه سقف  گنبدي و  38 ريتصو
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  حمام سلطان ميراحمد 5.22.

  يخچهرتا

شان  در يصفو  يامپراطور دوران در راحمديام سلطان  حمام شته  بنا كا ست؛  گ ست  ذكر به الزم ا  قرن نيب انيصفو  كه ا
ستان  و هيترك از ييهابخش ران،يا بر هجدهم تا شانزدهم  صه    از. كردنديم حكومت گرج شخ  توانيم بنا نيا يمعمار يهام

 رانيا يهاحمام نيباتريز از يكي بايز العاده فوق يبنا نيا. نمود اشاره  سينف يهاينقاش  و هاكييموزا و طاقدار يهاسقف  به
شد يم ست  شده  حفاظت ممكن شكل  نيبهتر به كه با شخصات بنا مي  س از  .ا شت ، يورود سردر ، جلوخانتوان به اير م ،  يه

  اشاره كرد. نورگيرو  يارتباط يراهرو

	
	نماي داخلي نورگير سقف حمام سلطان ميراحمد 39 ريتصو

	
	نماي داخلي حمام سلطان ميراحمد 40 ريتصو
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	نماي داخلي حمام سلطان ميراحمد 41 ريتصو

	
	حمام سلطان ميراحمد و نورگيرهاي گنبدي شكل نمايي از سقف 42 ريتصو
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	ها، نورگيريچاه خانه حمام سلطان ميراحمد43 ريتصو

  مسجد آقابزرگ 6.22.
سه  و مسجد  آقابزرگ مسجد  شان،  در بزرگ يامدر  ،مريق13 قرن مهين در آقابزرگ به ملقب ينراق احمد مال به منسوب  كا
ست  شده  ساخته  صه    .ا شخ شت  و سردر  قف گنبدي،س  توان بههاي اين بنا مياز م صوره ، يمركز صحن ، يورود يه  و مق
  اشاره كرد. ارهيبادگو  اهباغچه و) نماآب( بزرگ حوض، )يتحتان اطيح( باغچه گودال، هاشبستان

	
	، سقف گنبدي و مدرسه وابستهنمايي از مسجد آقا بزرگ 44 ريتصو
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	و بادگيرها هاي هوا،حوض، درختان،زيرزمين، دريچهنمايي از گودال باغچه 45 ريتصو

	
	نمايي از گنبد مسجد آقابزرگ46 ريتصو
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	شبستان مسجد آقا بزرگ 47 ريتصو

	
  گودال باغچه مسجد آقا بزرگ 48 ريتصو
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ــده، برپا  ميعظ هي پا  8 يرو بر گنبدخانه    ژه؛يو يمعمار در اين  ــاجد  طرح در رايز شـ  يرو بر گنبد  جاد يا رانيا يميقد  مسـ
ــوديم دهيد ندرت به آزاد يهاهيپا ــا در خنك يهوا افتني انيجر طرح، نوع نيا ياجرا يعمل جهينت. ش  در گنبدخانه يفض

  .است يريكو منطقه داغ يهاتابستان و گرم فصول

  بازار مركزي 7.22.
 از نشان  ها،فروشزغال يسرا  يچوب سردر  بر يهجر 888 خيتار شدن  حك و رسد يم ونلويقوآق دوره به با،يز بازار نيا عمر
 در ياريبس  جهانگردان و تاجران و گرفت اوج هيصفو  دوره در بازار، نيا .دارد آن يخيتار نهيش يپ در يهجر پنج و چهار قرن
 از سرشار   ده،يسرپوش   بازار نيا .است  شده  يبازساز  قاجار دوره در م،ينيبيم كاشان  در امروز كه يبازار. كردنديم تجارت آن

ست  رانيا كهن و يسنت  يمعمار يشگردها   يهاطاقتوان به از مشخصات اين بنا مي  . دارد طول متر 3000 به كينزد كه ا
ـورگ ، هاچهارسوق در شكليگنبد و ياچشمه ـا  ين ـا   و سراهاكاروان يارهيدا يـره ـراه قف سو  حوضخانه مركزي، بازار يس
  را نام برد. گنبدي

شان  يوهواآب و يمياقل طيشرا   به توجه با ست،  خشك  و گرم ،يابانيب كه كا صالح  مالت، و آجر و خام خشت  ا  هستند  يم
 از و رفته كار به چوب آن، يدرها قوس و چفت و سردرها  در ن،يهمچن. اندداشته  بازار نيا ساخت  در را كاربرد نيشتر يب كه
	.است شده استفاده بنا روكش عنوانبه گلكاه و گچ

	
  مسقف ساباط مانندبلند و 	، ديوارهايبازار سنتي كاشان 49 ريتصو
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	نورگير، سقف گنبدي، حوض، بازار سنتي كاشان 50 ريتصو

	
	بازار سنتي كاشان هايو هواكش سقفي نورگيرهاي 51 ريتصو

	
  حوض صحن مسجد بازار سنتي كاشان 52 ريتصو
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  هانماي دور بادگيرهاي خانه بروجردي 53 ريتصو

	
	ها (منبع: ويكي پديا)نماي نزديك بادگيرهاي خانه بروجردي 54 ريتصو

  خراسان شمالي دوممقصد  32.

  هاي معماري سنتيپتانسيل 1.32.
ستان  نيا يهوا و آب ستان  معتدل مجموع در يول بوده متنوع ا ست  يكوه ستان  وجود ليدل به تنوع نيا. ا  ها،جنگل ها،كوه

س  مراتع شار    منابع و عيو شد يم آب سر شتر     تانس هواي خيلي گرم در تاب نبودوجود آب و هواي معتدل و  .با شده بي باعث 
شي پا تمس يس  شي براي س  هايتمس يس يو و دركنار آن س هاي گرماي نتي اين محل س ها در معماري نگه داري از آذوقه رماي

  شود.ي ميستان بررسپيش بيني شوند. در ادامه چند المان مهم از اين ا

  رويينمجموعه روستاي  2.32.
كوني فعلي تا ســـهاي مرا در خانههاي آن و كاربرينتي خود ســـهاي تاريخي اين منطقه كه هنوز معماري يكي از مجموعه

ــحدودي حفظ كرده ا ــت روس ــد.تاي روئين ميس ــاين رو باش ــده و زمس ــتا در ميان دره روئين واقع ش ــهايي تانس رد و س
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  شود.تا پرداخته ميسيو در معماري اين روسپاهاي هايي معتدل دارد. در ادامه به المانتانستاب

	
  تاي روئين نما و چنارهاسرو 55 ريتصو

	
  هاي هواها و دريچه، پنجرهتاي روئينسنمايي از رو 56 ريتصو
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شد. تا ميس اختار پلكاني اين روس اولين و مهمترين المان  متي س در يعني رو به جنوب تا س كوني روس هاي مكليه خانه با
ازگار ستاني منطقه كامال سرد و كوهسكه با اقليم  اخته شده كه بيشترين ميزان دريافت نور خورشيد در طول روز را دارندس
تان كه بيشتر از سرماهاي اين ناحيه در فصل زمسمت از طوفان و سها در اين قهمچنين با توجه به جنوبي بودن خانه. تس ا

شمال جريان دارند در امان خواهند بود.  س  شمال مت س در مت  شيد دارند هيچ واحد   ستما كه رو به  كمتري با نور خور
 ت.ساخته نشده اسكوني سم  

اجد س اله دارند در كنار مس كه قدمت چند صد   )تس مشخص ا  55 ريتصو ها در تعدادي از آن( چنار بزرگ 5وجود  بيش از 
جد و س در متابستاني  ايه و خنك كاري س تاي ايجاد س تا در راس اكنين گذشته اين رو س تا خود گواه دورانديشي  س و مصلي رو 
  تا واقع شده همخواني خوبي دارد.ست روسمت پساجد كه در قسمت كه اين با توجه به مكان ستا اسمصلي رو

ت. البته س ) تعبيه شده ا 56 ريتصو كوني حداقل دو پنجره براي مصارف تهويه هوا و باالخص نورگيري ( س در تمامي منازل م
ــبراي نورگيري از تجهيزات  ــنيز ا امندنمي "محلقي"ديگري كه قفي س ــود. نمونه بارز تفاده ميس توان در المان را مياين ش

. البته اين نماي نورگير احتماال بايد به تقليد از مناطق گرم ايران چون حمام ) ديد57 ريتصـــوتا (ســـنتي اين روســـحمام 
شكل نصب مي  . اين نورگيرها در مكانلطان ميراحمد كاشان باشد  س  در دام و طيور  سترس شدند تا از د هاي مرتفع گنبدي 

ها به نحوي انتخاب شده كه عالوه بر انتقال نور، مانع ديد افراد از بيرون به داخل آن باشد. در   امان باشند. همچنين رنگ آن 
شده تا عالوه بر  اين هواكش دهند.شود كه كار تهويه را انجام مي ديده مي هواكش چند كنار اين نورگيرها ها طوري طراحي 

  وخت زغال چوب، حيوانات... نتوانند وارد آن شوند.سيد حاصل از سدفع گاز كربن مونو اك

	
  نمايي از بام حمام سنتي روستا 57 ريتصو

شد.  نگهداري آذوقه در  نتي ميس هاي ردخانهس تا مربوط به بحث س پنجمين المان در اين رو خانه و انباري س محل پ 2با
هاي تر بوده كه هاي خشك و انباري محل نگهداري آذوقه توخانه محل نگهداري غالت و آذوقهس خانه يا پس پشود.  انجام مي

  شود.در ادامه هر دوي اين موارد به طور مفصل شرح داده مي

نگي بزرگ س ه تل س شود.  اكنين از رود روئين تامين ميس ت. آب س تر انجام گرفته اطراحي انباري معموال در طبقات پايين
صو در  ههمانند آنچ شاهده مي  58 ريت شاخه جوي به    م شده  س مت منازل مس شود جهت منحرف كردن چند كوني ايجاد 

شرب ندارد بلكه براي دام و طيور، خي  آب اين جوي ت.س ا شود ولي كاربرد مهمتر  تفاده ميس و علوفه ااندن كاه س ها مصارف 
ضاها   س وم به انباري و س هاي موآن عبور از زير اتاقك شتن آن ف از مناطق  راز عبو سها در نهايت پت. اين جويس رد نگه دا
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  پيوندد.هاي كشاورزي مجددا به شاخه اصلي رودخانه ميكوني جهت بهره برداريسم

	
  تل سنگي دست ساز 58 ريتصو

ها موجب ماندگاري ب در انباريمصالح خاص به كار رفته و جريان هواي مناس  شرايط برودتي ايجاد شده توسط جريان آب،    
شدن ميوه  دار، مرباها و ... در آن محيط ميهاي آبخيارشور، انواع ميوه  محصوالت لبني،  سقف  باشد. همچنين با آويز  ها در 

صو ها همانند و برقراري جريان هوا بين آن صو و  59 ريت همچين براي ماندگاري  دهد.ها را افزايش ميماندگاري آن 60 ريت
	شوند.بيشتر مواد لبني اين مواد در مشك و پوست حيوانات نگهداري مي

	
  انگورهاي آويز شده به سقف انباري 59 ريتصو

	
  نمايي از سقف و طاق انباري 60 ريتصو
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  هاي پاسيو انجام شدهگهداري چند ماهه كليه محتويات سفره با شيوهن -سفره شب يلدا 61 ريتصو

و  ايها بدون امكانات سردخانهبيش از سه ماه در اين انباري 1400مربوط به يلداي  61 ريتصوكليه محتويات موجود در 
  شوند.سال بعد هم استفاده ميها تا پايان فروردين ماه اين ميوه اند.نگه داري شده يوستفاده از شگردهاي معماري پستنها با ا

ها) بوده كه داراي محيطي سرد با ها (پستوخانهخانهطور كه پيش از اين بيان شد همين پسششمين المان موجود همان
باشند. كليه غالت، تنقالت، مواد مغذي و به طور كلي مواد غذايي خشك در جريان هواي زياد ولي خشك و فاقد رطوبت مي

و در درون اتاقك  بوده كه رطوبت اندكي از انباري كمتر بوده ها غالبا در ارتفاعخانهاند. اين پستوشدهاين محيط نگهداري مي
شدند(بر خالف سكونت ساخته ميو در نزديك محل  هايي كه در دل خاك كنده شده و مانع از ورود نور و گرما مي شوند

ت كه ستوخانه ها به شكلي اسرنگ و مصالح به كار رفته در اين پ اند.)شدهساخته مي رو به شمالها كه گاه در جبهه انباري
هاي خشك براي ماندگاري بيشتر غالت و ميوه كند. سباعث شده كمترين ميزان نور خورشيد را جذب و بيشتر آن را منعك

نگه شوند انمايي ميو گاه در داخل زمين جنام دارند  1اخته شده از كاهگل كه كنديسهاي ازهسها را در تو خانه آنسدر پ
همچنين معموال  را ببينيد.) 62 ريتصو(  دهند.ها قرار ميتختيها را در همچنين براي نگهداري نان، كشمش و ... آن دارندمي

براي عدم شوند ناميده مي 	2هاي براي قرار گيري المان هاي چوبي كه طبقها و فرورفتگيدر پشت بام پستو خانه برجستگي
خشك شدن با انرژي خورشيدي براي ماندگاري بيشتر  سپسها و براي چينش ميوهاختمان و البته سط مصالح سجذب نور تو

 .)را ببينيد 63 ريتصو(ت. ستفاده مي شوند ايجاد شده اسا  

																																																								
1 Kondi	
2 Tabagh	
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  كندي و يخدان در پستوخانه 62 ريتصو

	
  ها با انرژي خورشيدي در بام پستوخانهطبق جهت خشك كردن طبيعي ميوه63 ريتصو

ــتا مها هفتمين المان موجود در اين روداالن ــند.يس ــها غالبا در راداالن باش ــماليس ــجنوبي و با  -تاي ش قفي چوبي و س
شده ا س ديوارهايي مركب از كاهگل و ني  شده تا روشنايي داالن را تامين و   س متر مقداري  30ت. حدود هر س اخته  قف باز 

ها طراحي شده كه در فصل گرما   تاي داالنس زميني در رازيرهاي ير جويس ها در جريان باشد. همچنين غالبا م آنهوا درون 
صي به م  شيب تند  س خنكاي خا ش    دهداي دارد ميته كنندهس و خير كه  صورت با توجه به امكان ن ت ديوار س كه در اين 

شتر ديواره ها   صلي كه غير م س . البته به موازات داالن مشوند نگي و يا تركيبي طراحي ميس كاهگلي بي شد  قف ميس ير ا با
صل   شتر تمايل به تردد از م تان س و روزهاي آفتابي زمرما س وجود دارد كه در ف صلي مي ير س بي شد. ا در زمان وقوع بارش  با

	باشند.بي براي رهگذران ميسرپناه مناسها هم داالن
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	داالن با طراحي ديوار كاه گلي 64 ريتصو

	
  داالن با ديوار سنگي 65 ريتصو
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  در حياط منازل براي خنك كاري درخت و برقراري جريان آببان با ايجاد سايه 66 ريتصو

ايه بان با درخت س ها، ايجاد باغچه و موارد مذكور، موارد ديگري مانند برقراري جريان آب در منازل، ايجاد حوضچه  عالوه بر
ــها او گل ــم ميتفاده از كاهس ــورد اخورد. همچنين خاك مگل و خشــت آماده، ني، چوب و ... در منطقه به چش تفاده در س

تفاده در نماهاي داخلي خاك قرمز س كند اما خاك مورد اها خال آبي رنگ (خاك كبود) بوده كه آب در آن نفوذ نميقفس 
	دهد.اختمان ميسباشد كه عايق بهتري بوده و نماي بهتري به رنگ مي

	
  سرمايش حداكثريسب جهت گرمايش و استفاده از مصالح منا 67 ريتصو

  مجموعه شهر بلقيس 3.32.
باشد. مصالح اصلي به كار رفته در آن گل و چينه است كه     س از برجسته ترين آثار تاريخي اين استان مي  شهر تاريخي بلقي 

ست. كل مجموعه حدود         در بخش شده ا ستفاده  شتر ا ستحكام بي هكتار بوده  52هاي مختلف از خشت، آجر و چوب براي ا
يم س تق )محل زندگي مردم عادي(و شارستان    )هسته مركز شهر بوده و محل زندگي اشراف و بزرگان   (گ كه به دو بخش ار

سازي          شود مي صفويه باز سربداران و دوره  سپس دو بار در دوره  ساخته و  سلجوقيان طراحي و  . اين معماري ابتدا در دوره 
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مصالح گلي و خشتي و چوب و نورگيريهاي    شود. ديده ميشده است. در داخل و حوالي ارگ خندق، قنات، برج و ... به وفور   
  باشند.ب با شرايط آب و هوايي منطقه ميسويژه و ديوارهاي ضخيم همه متنا

	
  ارگ بلقيس 68 ريتصو

	
	نورگيري و مصالح به كار رفته در ارگ بلقيس 69 ريتصو
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  سبهارخواب و مصالح ارگ بلقي70 ريتصو

  هامجموعه يخدان 4.32.
ــده ساين بناها در غرب ارگ بلقي ــده در م 5مجموعه  اند.بنا ش ــمخزن بزرگ حفاري ش متر مربوط به قرن  3500احت س

  ت.ستان ايجاد شده استفاده درباريان در تابستان  و اسازي برف و يخ كوهسهفتم جهت ذخيره 

	
  سهاي بلقينمايي از يخدان 71 ريتصو
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	سنماي نزديك يك يخدان مخروبه شهر بلقي 72 ريتصو

  

  منزل، مدرسه و مقبره شيخ آذري 5.32.
شهر بلقيش قرار دارد. المان   اين منزل در ق شمالي  سقف  سمت  گنبدي هايي چون درب چوبي، ديوار گلي، نورگيري و رنگ، 

خورد. الزم به ذكر اســت اين منزل در ابتداي ناحيه كويري ايران واقع شــده و دقيقا در و درخت در اين منزب به چشــم مي
  هاي هر دو اقليم تا حدودي بهره برده است.مرز بين ناحيه كوهستاني و كويري واقع شده و از المان



  فهرست منابع

	
58	

   
	و تهويه و مصالح گلي مقبره شيخ آذريدرب چوبي، نور  73 ريتصو

	
  استفاده از درخت، تغيير جريان نهر آب، ايوان و سقف گنبدي در مقبره شيخ آذري 74 ريتصو

  منزل و مقبره شيخ بيدوازي 6.32.
شهر     شرقي  ضلع  س      اين منزل و مقبره در  صالح به كار رفته در آن گل و  سفراين قرار گرفته. م شد و داراي  نگ ميستان ا با

باشد. شايد دليل انتخاب سنگ در بناي اين مقبره    هاي عالي ميها و نورگيريديوارهاي بلند و سقف گنبدي شكل با دريچه  
  ها باشد.سردتر بودن آن در فصول سرد و ذخيره سازي مختصر گرماي روزانه خورشيد در سنگ



  فهرست منابع

	
59	

	
	رفته در مقبره شيخ بيدوازي مصالح به كار75 ريتصو

	
	قفي مقبره شيخ بيدوازيسهاي زيرنورگيري پنجره 76 ريتصو

  و عمارت مفخم بجنورد هامجموعه حسينيه جاجرمي 7.32.
تفاده شــده در اين بنا آجر  ســمصــالح ا بينيم.هايي چون درخت و زيرزمين، حوض و حيات مركزي رو ميالمان هادر اين بنا

	ت.سقف اين بناها به صورت شيبدار طراحي شده اسبه دليل نزديك شدن تدريجي به اقليم خزري و بارش  باشد.فالي ميس
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  مجموعه تاريخي جاجرمي77 ريتصو

	
  هامجموعه تاريخي جاجرمي 78 ريتصو

	
  نمايي از عمارت مفخم79 ريتصو

  و مقبره باباقدرت سنخواستكاروانسراي  8.32.
اند. حفاري اين دو بنا در دل كوه، اين دو بنا در حدفاصــل جاجرم به اســفراين و در اقليمي تقريبا گرم و خشــك واقع شــده

هاي چهي، نورگيري و درتانســتهويه در تابتان و ســبراي گرمايش در زم ســتفاده از مصــالح طبيعي بهينه، نماي شــبســتانيا
  هاي موجود در اين مجموعه هستند.جريان هوا و سقف گنبدي از المان
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  نماي شبستاني و استفاده حداكثري از مصالح طبيعي ،، نورگيريكاروانسراي رباط قلي جاجرم	80 ريتصو

		
  ي مقبره باباقدرتها و نورگيرهاورودي، سقف گنبدي، دريچه 81 ريتصو

	
	نماي داخلي منزل و مقبره باباقدرت در دل كوه 82 ريتصو

  تهران شهر ومسمقصد  42.
لي شهر تهران در منطقه معتدل كوهستاني قرار دارد. هر چند اختالف دما حتي از شمال شهر تا جنوب آن هم وجود دارد و    
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سوز خراسان را نداشته و در تابستان هم گرماي طاقت فرساي شهرهاي اقليم            در حالت كلي  سرماي استخوان  در  زمستان 
شهر تهران المان  ندارد.هم گرمسير را   شب س هايي چون حوضخانه، حياط مركزي،  در  تان، ايوان و ... را يافتيم كه در س اباط، 

  بود. ها موجوددو اقليم قبلي كليه اين المان

	
  هاي هوا و درختهاي رنگي مشبك، حوض، دريچهمنزل پهلوان شجاعت، شيشه 83 ريتصو

	
  نمايي از خانه پهوان شجاعت، مصالح آجرسفالي، رنگ 84 ريتصو
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  مصالح و نماي مسجد معمارباشي 85 ريتصو

	
  نمايي از نورگيري بازار مسقف تهران 86 ريتصو
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	حياط مركزي موزه مدرس تهران 87 ريتصو

	
  حوضخانه عمارت گلستان	88 ريتصو

	
  سجد امام تهرانايوان و حوض م 89 ريتصو
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  چهارم شهر شوشترمقصد  52.
هاي پســيو در مناطق هر چند بيشــتر المانباشــد. تر ميبت به مناطق كويري ايران مرطوبســاقليم شــوشــتر گرم و البته ن

هاي منحصر به فرد خود هاي قديمي شهر شوشتر و بقاياي قلعه  سالسل شودانكويري مركز ايران موجود بود اما  شهر خانه
ــيوع كرونا امكان بازديد كامل از اين            توان يافت.  بقيه نقاط ايران به ندرت مي     را دارد كه نمونه آن را در    البته به دليل شـ

 هميشه هاشوادان در حرارت درجه ه شد.تهيها ارزشمند از شودان سها در زمان مراجعه ما وجود نداشت ولي چند عك مكان
 وصل هم بها ر هاشوادان تمام و گرفته قرار هاشوادان بين كه دهستن باريكي و كوتاه هايراه ها،كوره باشد.و مطبوع مي ثابت
  .شودتان تامين ميسهاي بين حياط و شبط پنجرهسهاي شوادان توتهويه و روشنايي اتاق كنند.مي

	
  سالسلهاي قلعه شودان 90 ريتصو

	
  هاي قلعه سالسلشودان 91 ريتصو
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  نمايي از نحوه كاركرد شودان 92 ريتصو

  گيريتحليل و نتيجه 62.
سي قرار گرفت. اقليم    ا 4هايي در ساختمان و بنا  نمونه 4در اين گزارش  شرايط   4ستان مختلف ايران مورد برر گانه ايران 

 ها در ناحيه كويرطلبد. بيشتر المان عتا شيوه تهويه منحصر به فرد خود را مي  مختلف دماي، رطوبت، باد و ... را داشته و طبي 
ساي آن مناطق مي    شد كه دليل عمده آن گرماي غيرقابل تحمل و طاقت فر شد. البته كليه اين ابنيه  مركزي ايران يافت  با

صرفا      ست داده و در مواردي  سكوني خود را از د سجد و يا سنتي  هتلكاربري كاربرد م اند. در مناطقي موزه را پيدا كرده ، م
شده        سپرده  شي  سفانه غالب اين بناها تخريب و به فرامو شهر بلقيس متا ها اند. تنها موردي كه هنوز كاربرد اين المانچون 

شايد مهمترين دليل آن عدم بهره       شمالي بود كه  سان  سال اخير به   5مندي از گاز طبيعي تا مشهود بود در روستاهاي خرا
هاي در حال ها در ساختمان اين المان فانهس متا هاي فسيلي ناهمواري و شرايط سخت منطقه بود. با دسترسي سوخت      دليل

سردخانه اي اين المان   جديد ساخت   سعه برق، حمل و نقل و تجهيزات  هاي جايگاهي ندارند و البته با افزايش جمعيت و تو
  ها را خواهند گرفت.هاي آپارتماني جاي آنو خانه قهبهاي چند طمهم به فراموشي سپرده شده و ساختمان
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