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 اهمیت وتاثیراقلیم بر معماري در ایران زمین 

 چکیده 

بـویژه در  .اهمیت تاثیر اقلیم بر معماري،انجام مطالعات و پژوهش هاي جامعی را در ایـن زمینـه ایجـاب مـی کنـد     
انجام تحقیقات گسترده در ایـن زمینـه امـري اجتنـاب     .کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کامال مشهود است

 .ناپذیر است

دروجه اول،مباحث نظري مربـوط بـه اقلـیم و    .بطورکلی،این پژوهش ها به دو صورت نظري وعملی انجام می گیرد
ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه دوم،با بهره جسـتن از آمـار آب و هـوایی منـاطق مختلـف و انجـام       

نـاطق مختلـف اقلیمی،آزمـایش هـا و     تقسیم بندي هاي اقلیمی،همچنین با اسـتفاده از نمونـه هـاي سـاختمانی م    
از آنجـا کـه ازمـایش هـا عملـی در چـار چـوب وظـایف موسسـات تحقیاقـات           .محاسبات دقیق صورت مـی گیـرد  

ساختمانی انجام می گیرد واین امر تنها با تخصیص بودجه وزمان کافی از سوي سازمانهاي مربوطـه اماکـان پـذیر    
انجام این برنامه ها ودر دست نبودن امار واطالعات آب وهـوایی  است، همچنین به دلیل نبود امکانات عملی جهت 

 .مناطق مختلف، پژوهش حاضر بیشتردر وجه اول استوار است

معماري واقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد وآغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاك ، حریم امـن وبسـتر   
در این معنا، آغوش، خاك واقلیم ، رابـط حیـات   . نه محیط زا هلبتتکامل آفرین؛ الهام بخش وا با بستگی اي. بالیدن

هـاي آن در معمـاري    در پهنـه جهـان وآرویـن    یمعماري بـوم تجربیات . وسرزندگی ونبودشان نمود میرایی است 
، خود گواه تاکیدي بر اندیشـه ي فـرم زایـی مالحظـات اقلیمـی در معمـاري اسـت تـا عـاملی بـر           ایران زمین نیز
 .یا اسارت معمار محدودیت آن

میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیاي منـاطق مختلـف اسـت،    
محـیط زیسـت ، شـهرها    . ان پدید آورده که هریک ویژگـی هـاي خاصـی دارد   .هحوزه هاي اقلیمی متفاوتی در ج

خـود بـه دسـت    صـی متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی      وحتی بناهاي مربوط به این حوزه هاي اقلیمی، ویژگیهـاي خا 
، تعیین حوزه هاي مختلف اقلیمی ایران در ارتباط با معمـاري وارائـه اطالعـاتی اسـت کـه       مقالههدف این . آوردند

 . براي دست یابی به طرحهاي منطقی معماري وهماهنگ با اقلیم مورد نظر است



2 
 

در . برساختمان مورد بررسی قرار مـی گیـرد  ) ب، رطوبت وبادتابش آفتا(تاثیر هریک از عناصر اقلیمی مقالهدر این 
  .دمهمترین عنصر محسوب می شو -که نور وحرارت طبیعی را به وجودمی آورد -بین این عناصر، تابش آفتاب

  :مقدمه 

  نتقسیمات اقلیمی در جها

 –در مورد تقسیم بندي اقلیمی نقاط مختلف جهان، روشهاي گوناگونی پیشـنهاد شـده کـه از میـان روش کـوپن      
کوپن براساس رشد ونمو انواع نباتـات، پـنج نـوع اقلـیم در مقیـاس      . مورد قبول قرارگرفته است -دانشمند اتریشی

 :جهانی معرفی کرده است که عبارتند از

در این اقلیم فصل سرد وجود ندارد و معدل دماي هـوا در سـردترین مـاه سـال بـیش      :یم بارانی استوایی اقل .1   
 .درجه سانتی گراد است 18از

بخار آب مـورد نیـاز جهـت رطوبـت       در این مناطق، به دلیل آنکه میزان بارندگی ساالنه: اقلیم گرم وخشک .2   
 .هوا را تامین نمی کند، هوا به طور کلی خشک است

درجـه سـانتی گـراد     -3و 18معدل دماي هواي سردترین ماه سال در ایـن منـاطق بـین    : معتدل-ماقلیم گر .3   
در این مناطق زمسـتان کوتـاه اسـت    . در جه سانتی گراد است 10ومعدل دماي هوا در گرمترین ماه سال بیش از 

 .ولی ممکن است حدود یک ماه یا بیشتر زمین یخ بسته یا پوشیده از برف باشد

درجـه ودر سـردترین مـاه    10در این افلیم معدل دماي هوا در گرمترین ماه سال بیش از : م سرد و برفیاقلی .4   
به صورت برف است ودر طـول چنـد مـاه     بارندگی در این مناطق معموال. تدرجه سانتی گراد اس -3سال کمتر از

 .ازسال زمین پوشیده از برف ویخ است

در . درجـه سـانتی گـراد اسـت     10ماي هوا در گرمترین ماه سال کمتـر از  در این اقلیم معدل د: اقلیم قطبی .5   
 .این جا برخالف اقلیم بارانی واستوایی فصل گرم وجود ندارد

 تقسیمات اقلیمی در ایران 
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تفـاع از سـطح دریـا مشـخص مـی      راصوال در بسیاري در مناطق جهـان ،اقلـیم بوسـیله عـرض جغرافیـایی و ا         
در منطقه گـرم قـرار دارد و از نظـر ارتفـاع      درجه عرض جغرافیایی شمالی، 40و  25ایران با قرار گرفتن بین .شود

متـر اسـت، درصـد     475نیز، فالت مرتفعی است که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریـا کمتـر از   
 .دهندبسیار کمی از سطح کل کشور را تشکیل می 

اسـت، بـدلیل وجـود رشـته کـوه هـاي       ) دریاي خزر و خلیج فارس( با وجود اینک ایران داراي دو حوزه بزرگ آب
البرز و زاگرس و نحوه قرارگیري آنها، اثرات این دو حوزه محدود به نواحی بسیار نزدیک به آنها است و ایـن حـوزه   

 .دارندها، به ندرت اثري در تعدیل درجه حرارت قسمت هاي داخلی 

بـا ایـن حـال،    .بی تردید در کشوري کوهستانی مانند ایران ،هیچ گاه دو نقطه از نظر اقلیمی مانند یکدیگر نیستند
بهترین روش براي دستیابی به پایه اي به منظور تعیین مناطق اقلیمی کشور، همان اصول کوپن است کـه نـاگزیر   

 .باید از آن پیروي کرد

ایران را که توسط دکتر حسن کنجی پیشنهاد شده نمی تـوان مـورد اسـتفاده قـرار      بنابراین، تقسیمات چهار گانه
 .وي تقسیم بندي کوپن را با کمی تغییر و با توجه به عوارض جغرافیایی کشور به شرح زیر پذیرفته است. داد

 )سواحل جنوبی دریاي خزر( اقلیم معتدل و مرطوب .1   

 )کوهستان هاي غربی(اقلیم سرد  .2   

 )فالت مرکزي( اقلیم گرم خشک .3   

 )سواحل جنوبی( اقلیم گرم و مرطوب .4   

 3 تقسیمات اقلیمی و تیپولوژي معماري

با توجه به شکل گیري و ترکیب معماري بومی مناطق مختلف ایران در می یابیم که ویژگی هاي متفاوت هر یـک  
تعیـین   بنـابراین، .ها و ترکیب معمـاري ایـن منـاطق داشـته انـد      رها،تاثیر فراوانی در شکل گیري شهاز این اقلیم 

در ارائـه طـرح هـاي     دقیق حوزه هاي اقلیمی در سطح کشور و دستیابی به مشخصـات اقلیمـی منـاطق مختلـف،    
  .دمناسب و هماهنگ با اقلیم هر منطقه اهمیت فراوانی دار
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 :موضوعات 

 :ویژگی هاي معماري بومی مناطق معتدل و مرطوب

ي بومی این مناطق که بیشتر کرانه هاي دریا ي خزر و دامنه هـاي شـمالی کـوه هـاي البـرزرا شـامل مـی        معمار
   :شود،به طور کلی داراي ویژگی هاي زیر است

در نواحی بسیار مرطوب کرا نه هاي نزدیک دریا براي حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از حـد زمین،خانـه هـا    .1
ولی در دامنه کوه ها که رطوبت کمتر است،معموال خانه ها بـر روي پایـه   . اند بر روي پایه هاي چوبی ساخته شده

 .هایی از سنگ و گل و در پاره اي موارد برروي گربه روها بنا شده اند

ایـن فضـاها،در   .براي حفاظت اتاق ها از باران،ایوانک هاي عریض و سرپوشیده اي در اطراف اتاق ها سـاخته انـد  .2
سال براي کار و اسـتراحت و در پـاره اي مـوارد بـراي نگهـداري محصـوالت کشـاورزي مـورد         بسیاري از ماه هاي 

 .استفاده قرار می گیرد

بیشتر ساختمان ها با مصالحی با حداقل ظرفیت حرارتی بنا شده اند و در صورت استفاده از مصـالح سـاختمانی   .3
اطق بهتـر اسـت از مصـالح سـاختمانی     در این منـ (ضخامت آنها در حداقل میزان ممکن حفظ شده است سنگین،

چون در زمانی که نوسان دماي روزانه هوا کم است،ذخیره حرارت هیچ اهمیتی ندارد و عـالوه  .سبک استفاده شود
براین ،مصالح ساختمانی سنگین تا حدود زیادي تأثیر تهویه و کوران را که یکی از ضروریات در این منطقـه اسـت   

  )کاهش می دهد

پـالن   بطـور کلـی،  .بدون استثناء از کوران و تهویه طبیعی استفاده می شود تمان هاي این مناطق،در تمام ساخ. 4
به منظور حـداکثر اسـتفاده از   . ها گسترده و باز و فرم کالبدي آنها بیشتر شکل هاي هندسی،طویل و باریک است
ا توجـه بـه جهـت وزش نسـیم     وزش باد در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاق ها ،جهت قرارگیري ساختمان ها بـ 

در نقاطی که بادهاي شدید و طوالنی می وزد،قسـمت هـاي رو بـه بـاد سـاختمان هـا       .هاي دریا تعیین شده است
 .کامال بسته است

به منظور استفاده هر چه بیشتر از جریـان هـوا،همچنین بـدلیل فراوانـی آب و امکـان دسترسـی بـه آن در هـر         .5
 .تمرکز و پراکنده در مجموعه سازمان دهی شده استنقطه،ساختمان ها به صورت غیر م
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 .بدلیل بارندگی زیاد در این مناطق،بام ها شیبدار است و شیب بیشتر آنها تند است.6

 اقلیم و ساختمان

نکته قابل توجه اینکه،اگر چه عناصر اقلیمی تمام ساختمان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و اصول مطرح شـده در  
ولی در بکـار گیـري ایـن اصـول بایـد توجـه داشـت کـه در برخـی           د تمام آنها صدق می کند،این قسمت در مور

ماننـد  (ساختمان هاي خاص ممکن است تأثیر عناصر اقلیمی نسـبت بـه تـأثیر عوامـل داخلـی آن سـاختمان هـا        
یـین کننـده   نقش تع بسیار اندك بوده، )حرارت ناشی از وجود افراد،چراغ هاي روشنایی و دستگاه هاي حرارت زا 

بنابراین،نتایج به دست آمده در این فصل،در مورد ساختمان هایی صـدق مـی کنـد کـه عوامـل       .اي نداشته باشد
 .داخلی عمده اي در آنها دخالت ندارد

  

  

 تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف

از آنجا که ایـن نـور در نهایـت بـه      ولی. همیشه براي ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان الزم است نور خورشید،
میزان تابش مورد نیاز براي هر ساختمان باید با توجه به نـوع آن و شـرایط اقلیمـی محـل      حرارت تبدیل می شود

 .آن تعیین شود

 خورشـید  بنابراین،شدت تابش آفتاب و حرارت حاصل از آن در یک نقطه از سطح زمین،به فاصـله اي کـه پرتـوي   
به همین دلیل،شدت تابش آفتـاب در یـک محـل بـا     .ابرو وضعیت آلودگی هوا بستگی دارد ضخامت باید طی کند،

ارتفاع آن محل از سطح دریا متناسب است و در مناطق مرتفع،چون پرتوي خورشید فاصله ي کمتري از اتمسـفر  
م تـرین  همچنین در ظهر محلی هر منطقه کـه خورشـید در قـائ    .را طی می کند،حرارت بیشتري تولید می نماید

شدت تابش آفتـاب بیشـتر از صـبح و عصـر      حالت خود نسبت به زمین آن محل قرار دارد و فاصله آن کمتر است،
 .است که خورشید در مایل ترین حالت نسبت به زمین محل مورد نظر قرار دارد

رشید نسـبت  با توجه به مطالب فوق در می یابیم که شدت تابش آفتاب در هر نقطه از سطح زمین،به موقعیت خو
از آنجا که موقعیت خورشید به دلیل حرکت وضعی و دورانی زمین در ساعت ها ،روزهـا  .به آن منطقه بستگی دارد
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وفصل هاي مختلف متفاوت است،براي بررسی شدت تابش آفتاب بر سطوح مختلـف و حـرارت حاصـل از آن بایـد     
بـدین منظـور،در ایـن قسـمت     . باشـد موقعیت خورشید نسبت به محل مورد نظر در زمان هاي مختلف مشـخص  

 .موقعیت خورشید مورد بررسی قرارمی گیرد

 موقعیت خورشید

 ،بـراي مثـال   .در هر نقطه از سطح زمین،مسیر حرکت خورشید در آسمان در روزهاي مختلف سال متفاوت اسـت 
اسـت کـه در   بـدین طریـق    حرکت خورشید نسبت به ساختمانی که در نیم کره شمالی و رو به جنوب قرارگرفته،

در  .تابستان خورشید از شمال شرقی محوطـه ي ایـن سـاختمان طلـوع و در شـمال غربـی آن غـروب مـی کنـد         
زمستان، طلوع خورشید از جنوب شرقی و غروب آن در جنوب غربی محوطه ساختمان مزبور صورت مـی گیـرد و   

 .غرب غروب می کنددر  از شرق طلوع کرده، شید کامالًردین و اول مهر ماه،خورفقط در اول فرو

و دیگـري  ) زاویـه تـابش   ( ي دو زاویـه یکـی  موقعیت خورشید را در هر منطقه ودر هر زمان می توان به و سـیله  
زاویه تابش زاویه اي است که بین امتداد پرتوي خورشید و سـطح افـق تشـکیل مـی     .مشخص کرد) جهت تابش (

خورشید بر صـفحه افـق و شـمال واقعـی پدیـد مـی        شود و جهت تابش زاویه اي است که بین تصویر امتداد پرتو
در بسـیاري از  . تغییـرات روزانـه و سـاالنه ي ایـن دو زاویـه بـه عـرض جغرافیـایی محـل بسـتگی دارد          )3-3.(آید

کشورها،مقاذیر این دو زایه براي نقاط گوناگون و در زمان هاي مختلف محاسبه شـده و بـه صـورت جـدول هـا و      
نظر باشد، آنهـا را مـی تـوان     دقعیت خورشید براتی نقاط خاصی مورولی چنانچه مو. منحنی هایی ارائه شده است

 .از طریق محاسبات ریاضی به دست آورد

این زاویه، زاویه ي اسـت کـه   . اولین عامل موثر در محاسبه ي موقعیت خورشید ، زاویه ي چرخش خورشید است
ین و خورشید را به هم متصل مـی کنـد، ایجـاد    بین دو صفحه اي که از خط استوا می گذرد و خطی که مرکز زم

درجه به طـرف پـایین صـفحه ي     23٫5درجه به طرف باالي صفحه ي استوا تا  23٫5می شود و در طول سال از 
دیگر عوامل موثر در تعیین زاویه ي تابش و جهت تابش، عـرض جغرافیـایی    .درجه تغییر می یابد 47استوا یعنی 

 .و زمان مورد نظر است

 آفتابتابش 
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این پـنج نـوع   . به طور کلی، تابش آفتاب با ساطع شدن پنج نوع پرتو یک ساختمان را تحت تأثیر قرار می دهد   
 :پرتو به ترتیب اهمیت عبارتند از

 پرتو مستقیم با طول موج کوتاه        ·

 پرتو پراکنده از آسمان با طول موج کوتاه        ·

  :نتیجه گیري 

  :درمعماري ایرانیفضاهاي اقلیمی 

، در حالیکه از جمله تفاوت هاي هنر معمـاري  هست ان فراموش شده معماري امروز کشورم مبحث فضا از مباحث
اثر نیست و فضـاي   آنمعماري می شه صرفاً فرم نچه باعث ماندگاري یک اثر ها خلق فضا ها هست و ادیگر هنر با

کـه معمـاري ایـران داراي     انیمجالبه بـد . می باشد خوب عوامل شکل دهنده یه معماري انسانی از جمله مهمترین
 شیتکت  هم نا مفهـوم آر مهندسین  برايامروزه اسم بعضی ها حتی  فضاهاي منحصر به فرد و بی نظیري بوده که

. نیسـت  انـی ن وبرنامه ریزان شهري وشهرسازان ایرمعمارا ردم که دلیلش چیزي جز بی توجهی توده م وبخصوص
 تـا  دباشـ  اي امیـدوارم کـه  مقدمـه    که.به همراه مختصر توضیحی نمودهیه تعدادي از این فضاها معرفی در اینجا 

 .پیدا کنیم آنهابراي اسیم و فضاهاي جایگزینی اینکه بیشتر به این مقوله اهمیت بدیم و بیشتر بشن

حوزه نفوذ فرهنـگ ایرانـی شـکل گرفـت، همچـون      معماري ایرانی که ابتدا در محدوده ي فالت ایران و سپس در 
همه ي معماري هایی که ریشه در فرهنگ بومی دارند، به اقلیم توجـه داشـته و تـا پایـان دوره ي قاجـار آثـار بـا        

 .ارزشی از خود به جا گذاشته است

 :بررسی نمونه هاي به جا مانده نشان می دهد

مصـالح سـاختمانها،   .از ویژگی هاي اقلیم گرم و خشک بـوده انـد  رنگهاي به کار رفته در تزیینات ساختمانها متأثر 
و تأمین مصـالح از نقـاط نزدیـک، بهتـرین شـکل بهـره        اقتصادي لعالوه بر توانایی هاي سازه اي و توجه به مسائ

سازه هاي طاقی در این بناهـا نشـان دهنـده ي رابطـه ي اقلـیم و      .برداري از انرژي محیط بري را نشان می دهند
  .هستند معماري
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حتی در نقوش تزیینی رد پاي خورشید را به عنوان مهمتـرین عامـل اقلیمـی در نقوشـی بـا نـام شمسـه و چـرخ         
زي در این بررسی نیامده اند، گرچه این حیاط ها خود پاسخی اقلیمـی بـه   کحیاط هاي مر.خورشید می توان دید

ز بادهاي گرم و تـابش شـدید آفتـاب، بهتـرین     فضاي باز خانه اند و ایجاد فضایی با درخت و حوض آب و در امان ا
 .دلیل شکل گیري حیاط در مرکز خانه بوده و در همه ي اقلیم هاي مشابه هم دیده می شود

 حیاط نارنجستان

میان سرایی که می تـوان آنـرا سـر پوشـیده     : در کتاب فرهنگ مهرازي ایران، نارنجستان چنین تعریف شده است
 .نارنج و غیره پرورش داد کرد و در باغچه ي آن در ختان

حیاط نارنجستان حیاطی کوچک در مجموعه ي اندرونی بوده که عـالوه بـر تـأمین نـور فضـاهاي اطـراف، امکـان        
. نگهداري گیاهانی را که نسبت به یخبندان شبهاي زمستان مناطق کویري حساس هستند فراهم می کـرده اسـت  

اختمانی که در طول روز با انرژي خورشـید گـرم مـی شـدند     ابعاد کوچک آن و مجاورت با طاق ها و توده هاي س
موجب می شده که با تخلیه ي این انرژي در طول شب، دماي فضاي محدود حیـاط بـاالي صـفر حفـظ شـود، و      
حتی در برخی موارد این حیاط ها سقفی با یک سوراخ بزرگ در مرکز دارند که در زمستانهاي خیلی سرد امکـان  

 .و جود داشته استپوشاندن آن با پارچه 

این حیاط ها به ندرت در محور هاي اصلی بنا و بیشتر در گوشه ها و فضـاهایی کـه مشـکل نـور گیـري داشـتند       
قسمتی است که در هـر وجـه آن یـک فضـاي سـه دري قـرار مـی         9الگوي معمولی آنها مربع . ساخته می شدند

نوعی گنبـد نـاقص روي آنهـا سـاخته مـی شـده ،       در برخی موارد با گوشه سازي، . گرفته یا هشت ضلعی بوده اند
تزیینات این فضا که تحت تأثیر تزیینات اتاق ها و فضاهاي جانبی هم بوده، بـه شـکل گلـویی آجرکـاري یـا آجـر       

 .لعاب دار بوده است

 گودال باغچه

. گودال باغچه یا باغچال در وسط حیاط مرکزي ساخته می شده و یک طبقه در داخل زمین فرو مـی رفتـه اسـت   
گـودال  . نمونه هاي این فضا در اقلیم هاي بسیار خشک کویري از جمله در کاشان، نایین و یـزد دیـده مـی شـود    

ن دسترسی به آب قنـاط را هـم فـراهم    باغچه عالوه بر تأمین خاك مورد نیاز خشت هاي استفاده شده در بنا، امکا
این مساله، در شهر هایی مثل نایین که یک شبکه ي پیچیده ي قنات داخـل شـهر داشـته انـد بسـیار      . می کرده
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بنابر این معموالً در گودال باغچه آب روانی می بینیم که حوض میانی را پر مـی کـرده و سـر ریـز     . مهم بوده است
در حاشیه ي این حیاط اغلـب رواق و گـاه چنـد اتـاق بـه شـکلی نیمـه بـاز         . ستآن به خانه هاي دیگر می رفته ا

با توجه به کـوچکتر  . ساخته می شده و کاشت درخت انار، پسته و انجیر در این گودال باغچه ها مرسوم بوده است
ب، در واقـع  و پایین تر بودن این حیاط ها و استفاده از رطوبت و خنکی زمین، عالوه بر رطوبت گیاهان و خنکـی آ 

 .فضایی به مراتب اقلیمی تر از حیاط شکل می گرفته است

گودال باغچه ي خانه ي پیر نیا در نایین و مسجد مدرسه ي آقا بزرگ در کاشان نمونه هاي خوبی از ایـن فضـاها   
مـی   معماري خانه طباطبایی ها به شیوه گودال باغچه متقارن و درون گرا است، در کویر خانه هـا را گـود  .هستند

 .ساختندتا بنا عایق حرارت و صدا بوده ودسترسی به آب قنات هم راحت تر و در مقابل زلزله مقاوت تر باشد
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 بام

بام در معماري ایران به جرأت بخشی از فضاي زندگی است و عالوه بر وجود حجم هاي پیچیده و زیبا، بـه عنـوان   
چون نایین در برخی از بناهـا بـا دیـوار هـاي صـندوقه       در شهرهایی. حیاط هم مورد استفاده قرار می گرفته است

چینی شده، اطراف بام را تا حدود یک متر و نیم باال آورده و نوعی حیاط در بام بوجود مـی آوردنـد کـه در شـب     
همچنین این دیوارها با سایه اندازي بر بخشی از بـام در سـاعات   . هاي تابستان براي خواب استفاده می شده است

در . چنین فضاهایی در مسـاجد نیـز مـورد اسـتفاده بـوده اسـت      . نقش اقلیمی ثانویه اي نیز داشته اند مختلف روز
نمونـه ي  . مسجد سپهساالر در باالي بام وضو خانه اي که چهل شیر نام دارد، این فضا به همین شکل وجود دارد

بـا قـاب بنـدي هـاي ظریـف از      دیگر خانه ي عباسیان کاشان با چنین حیاطی در بام اسـت کـه در آن معمـاران    
 .مشبک آجري، امکان تهویه را نیز فراهم آورده اند

 سرابستان

نمونـه ي بسـیار خـوب    . باغ کوچکی بوده که کنار خانه ساخته می شده و تأثیر اقلیمی زیادي بر خانه داشته است
لین بـا سـاختن چنـین    ووبی حیـاط وجـود دارد، در واقـع متمـ    آن در کنار خانه ي پیر نیا در نایین در قسمت جن

 .فضایی نوعی ییالق در کنار خانه ي خود بوجود می آورده اند

 زمستان نشین

اگرچه زمستان نشین پیش از آنکه نام فضاي معینی باشد، به همه ي فضاهایی که در وجه شمالی حیـاط سـاخته   
ده کننـد، گفتـه مـی شـود امـا      می شوند تا از آفتاب زمستان که با زاویه اي مایل به درون اتاقهـا مـی تابـد اسـتفا    

مجموعه ي فضـاهاي زمسـتان نشـین را تشـکیل مـی دهنـد کـه          مجموعه ي معینی از فضاها با رابطه اي خاص،
پنج دري و شکم دریده، که روي محور اصلی قرار می گرفته اند و دو فضاي ارتباطی کـه مـی     عبارتند از سه دري،

یی که از سه دري، اتاق ارسی یا تهرانـی و اتـاق دو دري تشـکیل شـده     توانند راهرو یا تختگاه باشند و گوشواره ها
 .اند و گوشه هاي این بخش را تشکیل می دهند

فضاي اصلی زمستان نشین روي محور اصلی قرار گرفته و براي ورود بیشتر نور خورشید اغلب پنجره هـاي آنـرا از   
ه بسته بـودن فضـا، تزیینـات پیچیـده اي چـون      داخل فضاهاي مرکزي با توجه ب. ارسی هاي بزرگ می ساخته اند

 .قطارهاي مقرنس و آیینه کاري هاي بسیار پیچیده دیده می شود
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 تابستان نشین

تابستان نشین نیز موقعیتی مانند زمستان نشین دارد با این تفاوت که در وجه جنوبی حیاط قرار گرفتـه اسـت تـا    
و روي محور اصلی آن معموالً فضاي نیمه باز بـا تـاالر قـرار مـی     در تابستان از تابش مستقیم آفتاب در امان بماند 

 .گیرد

این تاالرها و ایوان ها جز در مواقع بسیار سرد سال مهمترین فضایی زندگی در خانه بـوده انـد، و اگرچـه همیشـه     
ا پرهیـز و بـه   تزیینات داشته اند، اما با توجه به باز بودن و نفوذ گـرد و خـاك، از تزیینـات بسـیار پیچیـده در آنهـ      

 .نقوش ساده ي گچی در ترکیب با آجر یا سیم گل قناعت می شده است

حسینیه ي خانه ي بروجردي ها که فضاي بسیار پیچیده با تزیینات ترکیبی کـم نظیـري در تابسـتان نشـین آن     
ن، در شـهرهاي سـرد سـیري چـون تبریـز، زنجـا      . دیده می شود، از نمونه هاي استثنایی این مجموعه فضا اسـت 

 .اردبیل، عمالً وجه تابستان نشین از بنا حذف شده و فضاي نیمه باز ایوان را هم ندارند

 بهار خواب

ن ایـن فضـاي بـدو   . نیز نامیده مـی شـود  ) تخت بوم(این فضا همان مهتابی است و در مناطقی از خراسان تخ بوم 
تابستان در آن می خوابند و بسـته   قف در مجاورت حیاط و در طبقات باالتر از اول ساخته می شود و شب هايس

در . به محل استقرار آن، در ساعاتی که دیوارهاي اطراف بر آن سایه ي مناسب می اندازد از آن استفاده مـی شـود  
 .بهار و پاییز در تمام ساعات روز و در تابستان شب ها قابل استفاده بوده است

یافت و نمونه هاي زیبایی از آن را در مسجد سید اصـفهان،  این فضا در دوره ي قاجار به مسجد مدرسه ها نیز راه 
مسجد سلطانی سمنان و مسجد سپهساالر تهران می توان دید و در مناطق گرم و مرطوب چون دزفول و شوشـتر  

 .تزیینات رایج این فضا از جنس تزیینات نماي رو به حیاط است .جزء جدایی ناپذیر خانه هاي مسکونی است
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 اتاق کرسی

اتاق در مجموعه ي زمستان نشین و اغلب در گوشه هاي این بخـش کـه در و پنجـره ي کمتـري بـه حیـاط        این
در وسط اتاق، چال کرسـی قـرار   . دارند، ساخته می شده تا در زمستان با بستن در و پنجره ها بتوان آنرا گرم کرد

. ه دادن مورد استفاده قرار مـی گرفتـه انـد   داشته و ابعاد اتاق تابع ابعاد کرسی بوده، چون دیواره هاي آن براي تکی
این اتاق در مناطق پر شـیب در پشـت اتـاق هـا و     . وجود دارد این فضا در همه خانه هاي اقلیم سرد و کوهستانی
این بخش در خانه هایی که حیـاط بیرونـی داشـتند، گـاه روي     . داخل کوه کنده می شده و فاقد پنجره بوده است

در خانه ي حیدرزاده تبریز اتاق کرسـی الگـوي   . یا چلیپا بوده نیز قرار می گرفته استمحور اصلی که شکم دریده 
که با توجه به استفاده ي این اتاق در شب و در بخش هـاي خصوصـی خانـه تزیینـات مفصـلی      . شکم دریده دارد

ف بـا الیـه کـاري گچـی     در خانه ي پیرنیا در نایین این اتاق با استقرار در محور اصلی، تزییناتی بسیار ظریـ . ندارد
 .دارد

 پایاب 

محل دسترسی به آب قنات در حیاط خانه ها و مساجد است و نمونه هاي عمومی آن نیز در شـهرهایی همچـون   
الگوي معمول آن هشتی است که با اتاق ترکی یا کلمبـه پوشـانده و در مسـیر قنـات در     . می خوردچشم نایین به

لیمی، هواي بسیار خنک آن در تابستان است که عـالوه بـر اسـتفاده    نکته اق. مرکز آن یک حوض ساخته می شود
به عنوان یخچال براي نگهداري مواد غذایی، در مواردي براي خواب نیم روزي نیز مورد استفاده قـرار مـی گرفتـه    

 .است

مهـاجرت بـه اروپـا    احتماالً می توان بین پایاب و پادیاو رابطه اي برقرار کرد، فضایی که به گفته ي استاد پیرنیا بـا  
نمونه هاي عالی پایاب در مسجد جامع نایین، مسجد جامع نطنز، مسجد جامع یـزد و  . پاسیو را بوجود آورده است

 .خانه هاي تاریخی یزد از جمله خانه اي که امروز به هتل کهن کاشانه تبدیل شده دیده می شود
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 حوض خانه و سرداب

نیز گفته می شود، اما به طور مشخص زیرزمینی است که در زیر تابسـتان   اگرچه گاه به تاالر اصلی تابستان نشین
در خانـه عباسـیان کاشـان،    . نشین ساخته شده و مانند ایوان، فضایی نیمه باز است و اغلب یـک حـوض نیـز دارد   

در کاشان فضاهاي بسـیار متنـوعی بـا عنـوان حـوض خانـه در       . نمونه هاي عالی حوض خانه و سرداب وجود دارد
در این شهر به زیرزمین هاي گود که در زیـر هریـک   . قه همکف یا زیر زمین یا در گوشه ها به چشم می خوردطب

. از وجوه ساختمان مخصوصاً تابستان نشین ساخته می شود و اغلب الگوي شکم دریده دارند، سرداب مـی گوینـد  
فضاي اصلی زمسـتان نشـین بـا در و    در شهرهایی چون تبریز که فاقد تابستان نشین هستند، حوض خانه در زیر 

 .پنجره ساخته می شود

در مقابـل  . در کاشان فضاهاي حوض خانه وسرداب معموالً تزیینات یزدي بندي و با مصالح گچ یـا سـیمبل دارنـد   
در تبریز تزیینات آجري مخصوصاً با آجرهاي رنگی و استفاده از کاربنـدیهاي پیچیـده در مرکـز فضـا بسـیار رایـج       

معموالً امتداد بادگیرها به این فضا مـی  . ین الگوي مورد استفاده در حوض خانه ها، شکم دریده استمهمتر. است
 .رسد و عبور باد از روي آب حوض، هوایی لطیف در این فضا بوجود می آورد

 شوادان

این فضا که شبادان، شبابیک، خشیان و باد کش نیز نامیده مـی شـود بـه طـور مشـخص در شـهرهاي دزفـول و        
با توجه به ویژگی خاك این دو شـهر، در واقـع در دل   . و زیر زمینی با عمق بسیار زیاد است. وشتردیده می شودش

زمین حفر می شود و معموالً فاقد مصالح بنایی است و حداکثر در مواردي بخش هایی از دیواره ي آنرا با گچ مـی  
سقف، سوراخی وجود دارد کـه معمـوالً بـه کـف     در باالترین قسمت . سقف آن گنبدي و فاقد سازه است. پوشانند

 .حیاط می رسد

 .متر در زیر زمین پایین می رود به زیر حریم مالکیتی خانه ي مجاور نیز نوفذ می کند 7تا  6این فضا که گاه 

شوادان ها عالوه بر مکش سوراخ باال که موجب جریان هوا می شود، از پدیده ي نفـوذ تـأخیري فصـول در زمـین     
 .در چنان عمقی معموالً با دماي یک یا حتی دو فصل قبل روبرو هستیم. می کنند استفاده
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شوادان ها عمالً تزییناتی ندارند و اغلب الگوي فضاي مشخصی در آنها دیده نمی شود، امـا در نمونـه هـاي عـالی     
 .الگوي شکم دریده یا چلیپا دارند

 شبستان 

رف گنبد خانه یا اطراف ایوان هـا شـکل مـی گیـرد و معمـوالً در      این فضا در مساجد به عنوان نماز خانه در دو ط
به زیر زمین خانه هاي شوشتر و دزفول هم شبستان گفته می شود کـه معمـوالً   . زمستان بیشتر استفاده می شود

از . متر در زمین فرو رفته و پنجره هایی به حیاط دارند و حد فاصـل شـوادان و طبقـه ي اول انـد     2تا  5/1حدود 
سـازه و  . فضا در ساعاتی از روز در تابستان و در بهار و پاییز و در مواردي به عنوان انبار نیز استفاده مـی شـود   این

در کاخ هاي قدیمی به حرمسرا نیز گفته مـی شـود،   . تزیینات آن آجري و پالن آن امتداد پالن طبقه ي اول است
 .در این صورت تزیینات پیچیده تري داشته اند

 شناشیل 

فضا که مختص مناطق جنوبی ایران بخصوص بوشهر است، نوعی بالکن بـه سـمت بیـرون خانـه و روي معبـر       این
تا هوا به راحتـی در آن  .که با چوب ساخته شوده و پیرامون آن با نرده هاي مشبک پوشیده می شود. عمومی است

از خانه هاي شـیراز نیـز دیـده شـده      نمونه هایی از این فضا در برخی .در برخی از موارد سقف ندارند. جریان یابد
 .است

 

 آب سرا

به ساختمانهاي ییالقی گفته می شود که در میان استخر یا دریاچه و براي اسـتفاده از رطوبـت و چشـم انـداز آب     
 .نمونه هاي عالی آن شاه گلی در تبریز و چشمه علی دامغان هستند. ساخته می شوند
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 کنده

نمونه هاي عـالی آن روسـتاي کنـدوان در اسـکو و میمنـد انـد، ولـی در        . شود فضایی است که دردل زمین کنده
بسیاري از خانه هاي کوهستان، قسمت هاي پشتی فضا را به شـکل پسـتو در دل زمـین مـی کننـد کـه کیفیـت        

 .اقلیمی بسیار مناسبی در زمستان وتابستان بوجود می آورد و گاهی به عنوان اتاق کرسی نیز استفاده می شود

  

 اتاق بادگیر

در تابستان نشین خانه هاي حاشیه کویر یا حاشیه دریاي جنوب، عالوه بر تاالر اصلی، در برخـی مـوارد گوشـواره    
اتاق بادگیر به هر فضایی در طبقـه اول تابسـتان نشـین کـه از     . ها نیز از جریان هواي بادگیر استفاده می کرده اند

  . تضا همچون تزیینات ایوان اسینات این فتزی. هواي بادگیر استفاده کند گفته می شود
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