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 چکیده

ساخت و طبيعی هستند که  انسان سيستم دو اقليم، و معماری  

ليم، تا آنجا که با آسايش انسان اق  د.تأثيرگذاری تنگاتنگی بر يکديگر دارن

تابش آفتاب، دما و رطوبت  :کند، نتيجه عواملی، چون میرابطه برقرار 

اقليم هر مکان جغرافيايی، شرايط  ت. هوا، وزش باد و ميزان بارندگی اس

هايی را نيز در زمينه  ای دارد که در عين حال، محدوديت مناسب ويژه

در اين تحقيق به برسی اقليم گرم و خشک  .طراحی شهری به همراه دارد

 و داده های هواشناسی "کليموگرام"با استفاده از نمودار استان اصفهان 

سينوپتيک پرداخته ايم. بر اساس اين داده ها کاروانسرای  ايستگاه

عباسی)مادر شاه( با اقليم خشک و بيابانی اصفهان سازگار بوده و محيطی 

 آورد.مطبوع و سازگار برای مسافرين فراهم می

 

 همساز، کاروانسرااقليم، معماری، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

، باعث آسايش طراحی بر اساس اقليم و سازگاری با محيط گرم و خشک منطقه 

 رابطهاين در  در بنا شده و خطی دفاعی در برابر عوامل جوی منطقه می باشد. انسان

تحقيقات بسياری انجام شده که هر کدام به صورتی به خصوصيات معماری همساز با 

از دسته مطالعاتی که نظر محققان را در سراسر جهان به سوی داشته اند.  اقليم تأکيد

 باشد: خود معطوف نموده به شرح زير می

( نموداری را پيشنهاد داد که در آن نقش پديده های جوی در آسايش 1591)1اولگی 

انسان به تفکيک روشن شده بود. دما و رطوبت نسبی مهمترين فاکتورهايی بودند که به 

جهت اثر مستقيم آنها بر روی آسايش انسان، در جدول بيوکليماتيک اولگی بر آنها تأکيد 

متحده ارائه بندی زيست اقليمی ايالت( روشی برای تقسيم1511)2 ترجونگ شده است.

ود، شبندی زيست اقليمی انسانی محسوب میهای تقسيمداد که يکی از معتبر ترين روش

( منتطقه آسايش و 1515)3گيونی  ز عناصر مهم اقليمی است.امتياز اين روش استفاده ا

شرايط اقليمی مختلف را در ارتباط با دو عنصر دما و رطوبی نسبی مشخص نمود. برای 

بی بت نستعيين شرايط زيست اقليمی و نيازهای ساختمانی، متوسط دما و کمينه رطو

سنتی ايران با توجه به  ( به مطالعه معماری1591نوپارس )مورد استفاده قرار گرفت. 

( در مقاله ای با 1393اسپنانی ) ساخت و ساز پايدار در چهار اقليم ايران پرداخته است.

 مساکن و ساختمانهايینشان داده است که  قابليتهای اقليم شناختی معماری بومیعنوان 

که در گذشته ساخته می شد به علت رعايت اصول و معيارهای آب و هوايی در برابر 

وامل نامساعد جوی عملکرد خوبی داشته، به طور طبيعی انسان را از شرايط آب و هوايی ع

سرد و گرم حفظ می کرد. اما رشد تکنولوژيکی بشر بعد از انقالب صنعتی و دستيابی به 

انرژيهای فسيلی موجب شد رعايت معيارهای آب و هوايی در ساخت و ساز مسکن و 

( در مقاله ای 1351گرجی مهلبانی و همکاران )شود.ساختمان به بوته فراموشی سپرده 

 و کاشان نشان داده است که اقليم های خانه در اقليم با همساز معماری با عنوان ارزيابی

 در نقش اين  .کنند می ايفا ها انسان زندگی در را مهمی بسيار نقش هوايی و آب شرايط

 . باشد می بارز بسيار ها انسان های سکونتگاه به و شکل دهی بناها و ها خانه طراحی

 چگونگی و کاشان شهر اقليم در و معماری تطبيق چگونگی بررسی دنبال به تحقيق اين

( 1352قنبرپور ) .باشد می کاشان شهر ههای خان ايجاد در هوايی و آب شرايط به توجه

 در اقليمی همدان نشان دادکه طراحی شهر معماری بر اقليم در مقاله ای با عنوان اثرات

 يماقل به توجه ايران، در نشينی يکجا آغاز با واقع در. دارد چندهزارساله سابقه ما سرزمين

 از افزون روز بااستفاده. است بوده ساختمانها اجراء و طراحی در مهم اصلی همواره

 رفتنگ درنظر با. گرفت قرار توجهی کم مورد معماری در اقليم اهميت مکانيکی، تأسيسات

 به رو موارد بعضی در و کاهش به رو زمين کره موجود فسيلی انرژی منابع اکثر اينکه

 نترروش ای آينده توان می اليزال، های انرژی منابع و طبيعت به اتکاء با لذا است، نابودی

                                                           
Victor Olgyay -1  

Givoni --2 

Terjong -3 
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 انرژی هزينه جانبه همه کاهش برای است روشی اقليمی طراحی. نمائيم تجسم خود برای

 ساخته اقليمی طراحی اصول طبق بر که اسختانهايی هواها، و آب تمام در ساختمان، کی

 عوض عر و دهند می کاهش حداقل به را مکانيکی سرمايش و گرمايش ضرورت اند، شده

( در 1353احمدی و مهدوی ) کنند. می استفاده ساختمان اطراف در موجود انرژی از

 موردی نمونه ايران سنتی و بومی معماری در پايدار الگويی انبار مقاله ای با عنوان آب

 مورد پايداری همواره باستان ايران يزد نشان داده اند که در شهر بادگير شش انبار آب

 حل راه توان می ايران کويری و خشک و گرم مناطق در جمله از است بوده افراد توجه

 انبار آب آن جمله از کرد مشاهده را منطقه اقليم با سازگار و هماهنگ و منطقی هايی

 بهره در بهينه است روشی تابستان، در آن وری بهره و زمستان در آب ذخيره با که است

 جودبو را مربوطه منطقه اقليمی آسايش تواند می که طبيعی های انرژی و منابع از گيری

 آورد.

 

 موقعیت محدوده مطالعاتی -2

کيلومتری  39مورچه خورت، واقع در نزديکی کاروانسرای عباسی )مادرشاه( در 

شمال شهر اصفهان در تقاطع اتوبان کاشان اصفهان و بزرگراه دليجان اصفهان واقع شده 

است. اين بنا به عنوان يک اثر ازرشمند تاريخی دارای ويژگی های عينی و ذهنی فراونی 

است که به اين اثر جذابيت های ويژه ای بخشيده است. اگرچه وجه مشترک کلی اين 

هزار کاروانسرای ديگر ، وجود امکانات الزم و فضای استراحت و پذيرائی  کاروانسرا با حدود

برای کاروان های عبوری بوده است، ولی وجوه تمايز اين کاروانسرا شامل کيفيت ساخت، 

وسعت و زيبايی نهفته در آن موجب شده تا اين بنا از ساير کاروانسراها متمايز شده و 

، شايسته اين اثر نفيس گردد. علت نام گذاری اين لقب زيباترين کاروانسرای بين راهی

اخته س مادر شاه عباس اين بنا به دستور کاروانسرا به عنوان مادرشاه به اين دليل است که

در مختصات  جغرافيايی  اين بنا .ی آن را نيز ايشان پرداخت کرده استشده و هزينه

 شده است. واقعشرقی طول  "57.26'29°51شمالی و عرض  "47.56'33°00

 

 داده ها و روش ها -3

 اصفهان شهر معماری در اقليم کاربرد چگونگی بررسی پژوهش اين انجام از هدف

 و پارامترها از بيشتر چه هر استفاده و انرژی کاهش مصرف و مطلوب آسايش ايجاد برای

شرايط که  از روش کليموگرام اولگی تحقيق اين انجام برای .باشد می هوايی و آب شرايط

سازد آسايش فيزيولوژی انسان را با توجه به شرايط اقليمی پيرامون آن مشخص می

 در شهر اصفهان سينوپتيک ايستگاه هواشناسی های داده استفاده شده است. و همچنين

 هوا، دمای ميانگين شامل استفاده مورد اقليمی های داده ذکر شده که 1313سال 

 در غالب باد وزش جهت و سرعت و هوا نسبی رطوبتميانگين  خشک، دمای ميانگين

 باشد. می اصفهان  ايستگاه
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 هایافته-4

 شرح نتایج استخراجی از روش اولگی -4-1

 نهيباکم متناسب درشب هيژانو درماهبر اساس نتايج به دست آمده از نمودار اولگی 

 گرما ديتول یبرا %19 از شتريب ازمندين بنا کي یداخل طيدرمح که است دمانشانگران ی

 طيشرا نشانگر ماه نيا .است یکالر 19 روز در که یطور به، دارد ضرورت طيمح در

 اتفاق روز در دما در که یراتييتغ با یبعد ماه به ورود و ماه نيا از گذر با .است مطلوب

 ماه نيا در که یطور به افتهي کاهش روز یط در طيمح در یکالر مصرف مقدار، افتاده

 یط در اما. ميازمندين مطلوب طيشرا شدن فراهم یبرا درساعت یلوکالريک 41ازمندين

 یدرط .باشديم یلوکالريک مصرف از نشان، است حاکم محدوده نيا در که يیسرما شب

 هک یطور به است شترشدهيب قبل دوماه به نسبت روز و شب نيب دما نوسان مارس ماه

 توانيم یداتيتمه اندک با که ميهست یلوکالريک و نيم دوازده مصرف ازمندين، روز یط در

 یانرژ مصرف قبل ماه دو همانند شب یط در اما .نمود فراهم طيمح در را مطلوب طيشرا

-هيفور-هيژانو) سال سرد ماه سه از گذر با .باشد درساعت یلوکالريک19از شيب یستيبا

 اغلب که یطور به، باشديم دما تعادل نشانگر روز یط در طيشرا لياور ماه یط در (مارس

 ماه نيا یط در شب یط در اما دارند شياسا احساس روز یط در ماه نيا در افراد نيا

 در دارد وجود قبل یماها مانند همچنان یشيگرما یها ستميس از استفاده به ضرورت

 منطقه در يیهوا و اب مطلوب طيشرا همچنان اما کرده دايپ شيافزا دما اگرچه یمِ ماه

 هوا کوران جاديا با و شده دور مطلوب طيشرا از یکم که تفاوت نيا با، باشد یم حاکم

 در .نمود مطلوب را طيمح باد طيشرا توان یم باد جهت و ها بازشو ی هيتعو خصوص در

 و گرم طيشرا روز یط در ینسب رطوبت کاهش و دما شيافزا به توجه با، ژوئن یبعد ماه

 اام ميباش یم هوا به رطوبت قيتزر ازمندين طيشرا نيا در که شود یم احساس یخشک

 گرم یط در یبعد یماها در. باشد یم موجود طيمح در یخوب نسبتا طيشرا شب در

 کرده دايپ شيافزا یجوال ماه در گرما شدت دارد وجود ینامطلوب طيشرا سال ماه 3 شدن

 احساس طيمح در رطوبت قيتزر و هوا یشيسرما ليوسا ازمندين ماه نيا در کهی بطور

 دورو و بعد به سپتامبر ماه از .باشد یم قبل یها ماه مثل بعد به اگوست ماه در شود یم

 در کهيطور به افتهي ورود يیهوا و بآ مطلوب ی محدوده به مجددا نوامبر و اکتبر ماه به

 انياپ تا نوامبر ماه از اما ميباش ینم یشيسرما و یشيگرما ليوسا ازمندين تيوضع نيا

 لويک 19 از شيب تا29 زانيم به یشيگرما ليوسا ازمندين طيمح یبرا مجددا دسامبر

 .بود ميخواه ازمندين یکالر
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 نمودار زیست اقلیم ساختمانی روش اولگی شهر اصفهان -1شکل 

 

 برسی وضعیت اقلیمی اصفهان -4-2

آب و هوای استان اصفهان به طور کلی معتدل خشک است، اما با توجه به تأثير 

بادها و دوری و نزديکی به منطقه کوهستانی غرب و دشت کوير در شرق و جنوب شرقی، 

 :بخش متمايز تقسيم کرد  3توان آب و هوای آن را به می

ان ارک تا شمال اردستآب و هوای بيابانی که شمال شهرستان نائين، حوزه بيابانک و ان

مشخصه ويژه آن تغيير شديد و سريع درجه حرارت، کمی بارش باران  .گيردرا در بر می

آب و هوای نيمه بيابانی که شهرستان اصفهان را .و وزش بادهای تند در طول سال است

رودخانه  .گيرد و خشکی هوا و کمیِ بارندگی از مشخصات اين نوع آب و هواستدر بر می

رود به طرز چشمگيری بر روی آب و هوای اين ناحيه تأثير مثبت دارد و آن را هزايند

آب و هوای نيمه مرطوب سرد که قلمرو غرب و جنوب غربی اصفهان را .کندتعديل می

يابد و از درجه گرمای به نسبت افزايش ارتفاع، ميزان بارندگی افزايش می .گيرددر بر می

 .شودهوا کاسته می
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حداکثر درجه  1313تگاه سينوپتيک شهر اصفهان در سالارش ايسبر اساس گز

گراد و متوسط درجه سانتی -1/11گراد، حداقل درجه حرارتسانتی هدرج 1/41حرارت 

ارش، تعداد طبق همين گز ت.گراد ثبت شده اسسانتی درجه 1/11حرارت ساالنه درجه

متر ميلی 5/111روز و متوسط ميزان بارندگی ساالنه آن  11 نروزهای يخبندان استا

زش و  د.انوماً بادهای غربی و جنوب غربیوزند، عمبادهايی که در استان اصفهان می .است

وزند؛ اما بادهای بادهای جنوب غربی زمان خاصی ندارد و اين بادها در اغلب ايام سال می

يمه اسفند تا نيمه ارديبهشت، و ديگری از غربی معموالً در دو موقع از سال، يکی از ن

رفته بادهای شديد فقط در نواحی بيابانی  هم روی .وزنداوايل شهريور تا اواسط مهر، می

 .دانورت نسيم و بادهای خفيف محلیوزند و ساير بادهای استان معموالً به صاستان می

که سيار منظم است؛ چنانشهر اصفهان از نظر آب و هوا ممتاز، و فصول چهارگانه آن ب

 .آغاز و پايان هر فصل به خوبی مشهود است

 کاروانسرا معماری خصوصیات -4-3

ی شاه عباس اول به منظور ارتقاع وضعيت بازرگانی، بازسازی راه های کشور در دوره

در دستور کار قرار گرفت و تعداد زيادی پل، جاده، بازار و کاروانسرا ساخته شد. در آن 

کاروانسرا بنا شد که کاروانسرای عباسی)مادر شاه(  555خاک ايران، به روايتی  دوره در

در زمره ی يکی از کارواسراهای آن دوره بر سر راه کاروان های عبوری از جانب شمال به 

مقصد اصفهان، پايتخت دوران صفويه بوده و متناسب با شأن پايتخت يه منظور پذيرايی 

تشاران و ميهمانان خارجی که قصد ديدار با مقامات و آخرين محل اطراق سفرا، مس

 اند، ساخته شده است.حکومتی را داشته

. محسوب ميشوداز بزرگترين کاروانسرا های ايران  مربعمتر 1931با وسعت بنا اين 

آن چهار برج ی در چهار گوشه شمال شرقی بوده و -کشيدگی بنا در جهت جنوب غربی

ورودی قرار دارند تو  در طرفين توپر بوده و دوبرجی کهدو برج  مدور قرار گرفته است.

به  سردر ورودی کردند.می آنها به عنوان مستراح استفاده خالی هستند که از فضای

 در جهت جنوب غربی طاق نماهايی در دو طبقه  وخ پ یصورت پيش آمده با دو گوشه

اتاق که در دو  به کهوجود داشته شتی ه. در بعد از در ورودی کاروانسرا فضای قرار دارد

ياط ح راه دارد.حياط مرکزی نگهبانان بوده و در امتداد ورودی به قديم محلی برای 

کل ساخت بنا شامل اتاق ها،  .ست خ به سبک چهار ايوانیپهای شکل با گوشه یمربع

تا دور دور اند. ای به ارتفاع قريب به يک متر قرار گرفتهها روی صفهها و اصطبلايوان

عرض دهانه هريک  و اتاق وجود دارد که جلوی هر کدام ايوانی قرار گرفته 24حياط 

اصلی )که يکی از آن ها دهانه ورودی است(  متر است و عرض دهانه ی چهار ايوان 91/3

ورودی، ايون مرتفع شمال شرقی و  در مقابلدر سوی ديگر حياط متر ميباشد.  91/9

عميق وجود دارد  های تاالر صليبی شکل پشت آن قرار دارد. در سه طرف اين تاالر صفه

است. دورتادور تاالر سکوهايی جهت نشستن  که کمرپوش شده و تشکيل دو طبقه داده

و ايوان وجود دارد. در طبقه باالی اين تاالر، غرفه هايی هست که به بخش ميانی تاالر 

رسد اين تاالر محلی برای انجام مراسم پذيرايی از  مقابل آن اشراف دارند. به نظر می

 و اصطبلهای سراسری پشت اتاقها قرار گرفته، شاهنشاه يا سفيران خارجی بوده است.
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کنار اين وروديها در هر گوشه دو اتاق  اند.واقع شده پخهای اين اصطبلها در گوشه رودیو

به در مرکز حياط سکويی  داران بوده است.که محل اقامت چهارپاداران و قافله قرار دارد

بوده و مسافران وجود دارد که به عنوان بار انداز متر  39/1متر و ارتفاع 191تمساح

 وسايل خود را بر روی آن قرار می دادند.

 

 

 پالن کاروانسرا -2شکل

 

 

 نمای ورودی کاروانسرا -3شکل

 

بعد از ورودی دو پلکان که برای دست رسی به بام است وجود در قسمت هشتی 

پله ها در يک سطح به  سانتی متر است. 24و ارتفاع آن ها  139دارد. عرض هر پله 

بام اين بنا به اين صورت است و در سطح بعدی به بام راه دارد. باالی ورودی ايوان قسمت 
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مل ترين نوع سقف است و در که هر اتاق يک سقف گنبدی دارد. سقف های گنبدی کا

فضای زير آن هوا به خوبی جريان دارد. جنس بام از آجر بوده و انتقال حرارت به آسانی 

متر کشيده 11/2پناهی به ارتفاع جانگيرد. دور تا دور قسمت خارجی بام صورت نمی

پناه با سايه شده که دارای قالبندی های ظريف از مشبک های آجری است. اين جان

ازی بر قسمتی از بام در ساعات مختلف روز نقش اقليمی مفيدی داشته و از تابش اند

های آن کند. همچنين موقع وزش باد، مشبکمستقيم آفتاب بر روی بام جلوگيری می

طبوع برای حياط داخل فراهم کنند و هوايی مامکان تهويه و شکست باد را ايجاد می

 .آورندمی

 

 

 گنبدی کاروانسرابام و سقف های  -4شکل

 

 

 های آجریپناه با مشبکجان -5شکل
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رسيم که بعد از راهرويی متصل به هشتی، به حياط داخل بنا میدر امتداد ورودی 

ايوانچه که در پشت  در هر ضلع از بنا ششدر مرکز آن سکويی برای بار ها وجود دارد. 

قوسهای ايوانچه های پيرامون حياط کامال هم شکل و منظم  .هر يک اتاقی وجود دارد

هر کدام به  هاو ايوان هاضخامت ديوار اتاق اند و ديوارها با ضخامت يکسان برپا شده اند.

د و جنس آنها آجر است. به دليل ضخامت باالی ديوار ها و همچنين نرسيک متر می

شود. در فصل تابستان، در اين نمیگرمای بيرون به راحتی به داخل منتقل ها جنس آن

ی مکانيکی وجود نداشته، افزايش ضخامت ديوار و ساختمان ها که سيستم خنک کننده

ها باعث کاهش عبور حرارت از سطوح خارجی به در نتيجه افزايش مقاومت حرارتی آن

 شود. داخلی در روز و از سطوح داخلی به خارجی در شب می

 

 

 کاروانسراحیاط داخلی  -6شکل

 

که دو لنگه وبه داخل باز  سانتی متر 111در  51هر اتاق دارای دو پنجره به ابعاد 

 111و عرض  151به ارتفاع  هم ها از چوب و شيشه است. يک درشوند. جنس آنمی

متر در بين دو پنجره وجود دارد که جنس آن هم از چوب و شيشه است. در باالی سانتی

به دليل ايوان طاق دار جلوی نيز در عمق ديوار گذاشته شده است. در هر اتاق يک اُروسی 

تابد و از انتقال گرمای آفتاب مسقيم هر اتاق، آفتاب به صورت مستقيم به پنجره ها نمی

همچنين در و پنجره ها که از جنس چوب هستند، ضريب  شود.به داخل جلوگيری می

  انتقال حرارتی پايينی دارند.
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 هاجره های اتاقدر و پن -7شکل

 

اند، اين اصطبلها به دو دستهء ها قرار گرفتهدر چهار گوشهء بنا و پشت اتاقها اصطبل

ستوندار هستند که در چهار گوشهء بنا قرار دارند  هایشوند دستهء اول اصطبلتقسيم می

بوده و  اين اصطبلها مربع شکل گيرد.های پخ صورت میو ورود به آنها از طريق گوشه

در  بخاری تعبيه شده است. هايی وجود دارد که داخل هر کدام يکطرفين آنها صفه

سکويی وجود دارد که به  چهار ستون مربع شکل، ها مابينفضای مرکزی اين اصطبل

داران يا انبار کاالها مورد استفاده های کناری به عنوان محلی برای اقامت قافله همراه صفه

 هايی بوده کهبرای نگهداری فيل اين اصطبلهای چهارگانه ست کهنظر بر اين ا اند.بوده

 تهءدساند. گرفتهمورد استفاده قرار می خارجی به پايتخت، هنگام تشريفات ورود سفرای

حياط هستند که  جنوب شرقی و شمال غربی اتاقهای پشت سراسری اصطبل دو دوم

نوع  ورودی هر دو ونگه داری چهارپايان بوده طرفين آنها فضاهايی جهت انبار کاال و 

 حياط است.پخ داخل  هایگوشه اصطبل در
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 ها در قسمت پخ حیاطیکی از ورودی های اصطبل -8شکل

 

پناه های مشبک آجر آن است. ولی در قديم تزئينات کاروانسرا در حال حاضر جان

 کاری و گچ بری نيز بوده است.دارای کاشی

ی بی دليل است. پردازيم که خود يک جاذبهبازسازی اين کاروانسرا میدر آخر به 

پس از انقالب تبديل شد و هجری شمسی به يک پادگان نظامی  1321اين بنا در سال 

  15در سال گرفت. اين بنا اسالمی ايران نيز در تملک سپاه پاسداران استان اصفهان قرار 

ال پس از آن از سوی دو شرکت خصوصی  شرکت توسعه گردشگری ايران و پنج ستوسط 

کاروانسرای مادر شاه تنها اثر ثبت شده مورچه خورت در فهرست آثار ملی . خريداری شد

 .رسيده است خصوصی به ثبت 19/4/94به تاريخ  13191است که به شماره 

در اغاز شروع بازسازی، به دليل استفاده ی نا درست بنايی نه چندان سالم به جا 

ود. در کار مرمت سعی شده مصالح و مواد استفاده دقيقا مشابه مصالح اصلی و مانده ب

ند. اقديمی بنا باشد. و در بعضی از فضاها از همان مصالح به جا مانده از قديم استفاده کرده

ی زيرين ساخت بنا نيز از اين مورد هستند. همچنين بعضی از اجر اکثر سنگ های صفه

بعد از بازسازی بنا در داخل حياط آن از پوشش  اند.فاده شدهها نيز از زمان قديم است

که ايجاد هوايی مطبوع کرده است. استفاده از مشابه همان  گياهی استفاده کرده اند

مصالح قبلی باعث شده است که محيط کاروانسرا دارای همان ويژگی های سازگار با اقليم 

 گرم و خشک اصفهان باشد.
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 ی بازسازیمرحله کاروانسرا در -9شکل

 

 گیرینتیجه -5

 در( حال چه و گذشته چه) معماری آثار در موثر اقليمی لوامع  سیبرر با اکنون

 معماری .است چگونه وحال گذشته معماری و ما با گذشتگان زندگی تفاوت که يافتيم

 از پيش معماری خصوص به ت. اس بوده آريايی -ايرانی هنر ذوق از گرفته بر گذشته

 .بود بايز اريبس و پارسی کامال معماری يک ، ايران به اعراب هجوم

 از برگرفته و زدگی غرب از ناشی ، صنعت فترپيش از جدا ما، اکنون معماری اما

 ساختمان اين در را ايرانی هنر و ذوق توان می باز حال عين در اما .است پايه بی معماری

 مظاهر کنار در يیبايزی و سادگ گذشته های ساختمان و معماریمزيت  .کرد مشاهده ها

 نيز بودند. فضا پرتی، سازه از اطمينان عدم مانند نقايصی دارای اما. بود یزندگ

 سازه نظر از اما باشد نداشته را گذشته سليقه و ذوق آن شايد امروزی های ساختمان

 کنيم استفاده داريم خود وجود در که ذاتی هنر از امروزه بايد ما. هستند مطمئن بسيار

. همان هنر معماريی که باعث شد اين کاروانسرا، يک گرديم باز ايرانی اصيل معماری به و

بنای همساز با اقليم بشود و همچنان پس از بازسازی آن اين ويژگی در آن حس شود. 

 ، نه اينکه انسانو محيطی امن و سازگار ايجاد کند  معماری بايد در اختيار انسان باشد

 در اختيار ساختمان و معماری آن در بيايد.  مجبور بشود برای داشتن آسايش

 

 تشکر و قدردانی

بابت همکاری برای تحقيق و برداشت از تمامی قسمت از مديريت محترم کاروانسرا 

 های اين بنا سپاس گزاريم.
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