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 چكیده 

ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیای مناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی  تفاوت و  

گوناگون باعث به  باد( ت وان پدید آورده که هریک ویژگی های خاصی دارد. عناصر اقلیمی)تابش آفتاب، رطوبهمتفاوتی در ج

وجود آمدن معماریی جهت همساز شدن با شرایط شده است. از دیرباز، گذشتگان در ساخت بناها با روش آزمون و خطا نحوه 

همساز شدن و بعضی جهات فایق آمدن به شرایط سخت اقلیمی را یافتند. اصولی به وجود آمد که پیروی از آنها آسایش حرارتی و 

ساکنان هر منطقه را بوجود آورد. اما با ورود تکنولوژی، افزایش جمعیت و بحران انرژی این اصول و پیروی از آنها کم  رطوبتی برای

تحلیلی معماری بومی را تعریف کرده،  -رنگ شد به گونه ای که در عصر حاضر کامال ناپدید گشت. این پژوهش در روشی توصیفی

عماری بومی در سرزمین ایران را بررسی می کند. فضاهای بومی اقلیم های مختلف که تقسیمات اقلیمی ایران را نام برده و م

امروزه فراموش شده اند را شرح می دهد و در آخر معماری بومی در زمانه کنونی را واکاوی کرده و بیان می کند معماری بومی، 

همگام شدن با آن، شناخت صحیح از اقلیم و  معماری گذشتگان نیست بلکه معماری تمامی عصرها می باشد که اولین قدم در

 همچنین بررسی نمونه ها و اصول به کار رفته در منطقه های مختلف اقلیمی ایران می باشد.

 
 

 

 موقعیت جغرافیایی، اقلیم، آسایش حرارتی، تکنولوژی، معماری بومی های کلیدی:واژه
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 مقدمه: -1
ها در طبیعت طی . این سوختاست های فسیلی توجه زیادی معطوف شدهبه زوال زمین از نوع سوختاخیراً به منابع انرژی رو    

های سوخت. هایی پیدا شونداند که در مقایسه با میزان مصرف قابل بازسازی نیستند و باید جانشینصدها هزار سال تکوین یافته

گیری از تجربیات ش زندگی را براساس آن بنا کرده است. با بهرهکنند که تمدن جدید روفسیلی انرژی قابل توجهی را تامین می

کاست و به ارتقای  فسیلیاز مصرف سوخت ناشی از انرژی  و توان در بافت شهری از انرژی طبیعی استفاده کردگذشتگان می

 کیفیت آسایش کمک کرد. 

بستر بالیدن. در  نسبت هر رستنی با خاک، حریم امن و آغوش می ماند، یا اقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد و معماری و   

 در پهنه جهان و معماری بومینبودشان نمود میرایی است. تجربیات  سرزندگی و اقلیم، رابط حیات و این معنا، آغوش، خاک و

مالحظات اقلیمی در معماری است تا  ارتباط تنگاتنگ و جدانشدنیهای آن در معماری ایران زمین نیز، خود گواه تاکیدی بر  نمونه

و غلبه بر بحران انرژی جهت رسیدن به  های طبیعیبنابراین برای استفاده از انرژی .اسارت معمارعاملی بر محدودیت آن یا 

با شرایط اقلیمی اولین قدم محسوب  معماریهماهنگ نمودن مانند گذشتگان  آسایش حرارتی و رطوبتی و حفظ محیط زیست

 (.1379 آیوازیان)شودمی

 معماری بومی: -2
 یو مصالح ساختمان یمنطقه ا یهاازین هیبر پا یاز معمار ی( شاخه اVernacular architecture: )یسیبه انگل یبوم یمعمار   

که  یخیو تار یفناور ،یفرهنگ ،یطیمح نهیشیدر طول زمان بر اساس پ یبوم یاست. معمار یمنطقه ا یاست که بازتاب سنت ها

که به صورت  یطراح ی  که با عناصر سبک یرسم یتقابل )معمارتوان م یرا م یبوم یماراست. مع افتهیدر آن وجود داشته تکامل 

ساختمان هستند( دانست. اصطالح  یضرور یها ازیشناسانه کنار هم قرار گرفته که فراتر از ن ییبایاهداف ز یبرا یاتفاق ریغ

 وجود دارد.  دو نیا انیم ییها وندیپشود اشتباه شود، هرچند  یگفته م یسنت یبا آنچه معمار دینبا یبوم یمعمار

 .مشتق شده است "بومی برده "به معنای Verna طبیعی(است که از کلمه بومی، به معنای )خانگی، Vernaculus التینواژه 

بنا بر تعریفی که پاول الیور از معماری بومی دارد، معماری بومی، آن گونه از معماری است که از درون جوامع رشد می کند و    

ه های زندگی طی زمان خود را با شرایط اجتماعی، اقلیمی و فناوری سازگار می سازد و تکامل می یابد و با ارزش ها، اقتصاد و شیو

فرهنگ هایی که مولد آنها هستند سازگار می باشند و یا به طور خالصه معماری بومی، معماری مردم و معماری توسط مردم و نه 

. در این تعریف یکی از شاخصه های اصلی معماری بومی که مشارکت مردم در ساخت این (19 :1388برای مردم است)نورمحمدی 

حظه است و همچنین توجه به ارزش ها و همسازی آن با طبع طبیعت است. در جایی دیگر راپاپورت نیز گونه از معماری، قابل مال

این نوع مسکن)بومی( تجلی آنی ارزش های در حال تغییر و نیز تصویر خانه و جهان »این گونه معماری بومی را تعریف می کند: 

و یا از دید وی معماری بومی، به جای (. 26 :1388)راپاپورت « بینی و شیوه زندگی است و حاصل مجموعه ای از موقعیت هاست

تسلط بر طبیعت سعی در ایجاد تعادل با آن را دارد و این عامل را عامل برتری آن بر معماری های صاحب سبک در زمینه آنچه که 

 (.26 :1388 )راپاپورتبه بررسی روابط میان محیط ساخته شده انسان و طبیعت می گردد، می داند

 :تقسیمات اقلیمی در ایران -2 

ایران با قرار گرفتن  تفاع از سطح دریا مشخص می شود.راقلیم بوسیله عرض جغرافیایی و ا اصوال در بسیاری در مناطق جهان،    

طوحی در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز، فالت مرتفعی است که مجموع س درجه عرض جغرافیایی شمالی، ۴۰و  2۵بین 

 هبا وجود اینک .متر است، درصد بسیار کمی از سطح کل کشور را تشکیل می دهند ۴7۵از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از 

 ایران دارای دو حوزه بزرگ آب)دریای خزر و خلیج فارس( است، بدلیل وجود رشته کوه های البرز و زاگرس و نحوه قرارگیری آنها، 

http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
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محدود به نواحی بسیار نزدیک به آنها است و این حوزه ها، به ندرت اثری در تعدیل درجه حرارت قسمت های اثرات این دو حوزه 

 .داخلی دارند

 معماریتقسیمات اقلیمی، که بر اساس مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان محیط شناس ایرانی تدوین شده عمومًا در حیطه 

 :استشرح زیر  به چهارگانه هایبندیتقسیم شامل

 اقلیم معتدل و مرطوب)سواحل جنوبی دریای خزر( -1   

 اقلیم سرد )کوهستان های غربی( -2   

 اقلیم گرم خشک)فالت مرکزی( -3   

 اقلیم گرم و مرطوب)سواحل جنوبی( -۴   

 :تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری -4

در می یابیم که ویژگی های متفاوت هر یک از این اقلیم با توجه به شکل گیری و ترکیب معماری بومی مناطق مختلف ایران    

تعیین دقیق حوزه های اقلیمی در سطح  بنابراین، تاثیر فراوانی در شکل گیری شهرها و ترکیب معماری این مناطق داشته اند. ها،

منطقه اهمیت فراوانی در ارائه طرح های مناسب و هماهنگ با اقلیم هر  کشور و دستیابی به مشخصات اقلیمی مناطق مختلف،

 .دارد

 :معماری بومی در سرزمین ایران -5
جهان به  یمسکون ینهایسرزم بومی یبارز معمار یاز نمونه ها یکیتوانند به عنوان  می که– رانیا یدر ساختن بناها و شهرها   

. و آنگاه احترام به آن عتیطباز  ینخست بهره ور :ندیآ یها به شمار م یکننده چون نمتضاد، تعیی خواسته دو – ندیشمار آ

ها و به امکانات و به اندازه ها و به رابطه  دهیخواسته اول به پد فرهنگ او؛ دهییدوم زا خواسته طبع انسان است. دهییزا خواسته اول،

هاجم به خواسته دوم تا آنجا بازدارنده ت نگرد. یو چهار ساعت م ستیها در طول گردش چهار فصل و در طول ب دهیپد انیم یها

انجام  رانیدر ا یو شهرساز یشناخت معمار یکه برا ییها یبررس در ،کند یم دایآن را پ سیتقد یاست که گاه معنا عتیطب

داشت  انیگونه ب نیتوان ا یم شود. افتیشهرها در راه شکافتن شکل و کالبد بناها و از قتیگرفته است همواره تالش شده که حق

 –به کشورمان  یجهان یازو شهرس یشرط فرهنگ معمار و دیق یاز ورود ب شیتا پ و ش،پی سال ۵۰ حدود تا – میقد انیرانیکه ا

کرده اند.  قیخانه خود را با آن تلف خود بهره گرفته اند و خود و یعیطب طیمح یاز موهبتها ریتدب نیشتریشکل و با ب نتری ساده به

آنگاه  کرده و ریدر آن س میقد انیرانیا شهیاست که اند ییایدن نشده، انیپراکنده ب یاتینشده و جز کل یآنچه را که هنوز بررس

 در شهر، در خانه و روزمره، یدر زندگ یبا سهولت شیب و آن را کم و افتهیتازه دست  یروز به فرآورده ا است و هر رفتهیتحول پذ

 (.8۵: 1383 یراه داده است)اسپنان
در  ساخته شده، یفضا ند،یآ یکننده اش به شمار م نییو تع هیاول یژگی دو و ،یفروتن و یمعمارانه که تعال شهیاز اند یجهان در   

به آن حد از  یگاه در نوآور چیه رانیا یمعمار .است شکل گرفته میقد رانیا یروستاها در شهرها و مختلف، یها اسیمق

قرار  یا وستهیپ یو آموزش یعلم ،یبطه تجربهرگز چنان در را رانیمعماران ا و است که به سبک متوسل گردد. دهینرس یگدرماند

 یقابل انتقال ییبه نمونه اجرا ایقابل تکرار  یخود بتوانند به نسخه ا یساختمان یراه حل ها و روش ها ینگرفته اند که از جمع بند

 جادیبه ا رفته است،شکل گ بر روش، یمتک یها یوستگیاز پ که به دور رانیا کیکالس یمعمار ایبزرگ  یرو معمار نیاز ا برسند.

است مستقل و واحد  یا دهیپردازد هر بنا پد یاز نوع واحد م ییها مشابه در ساختمان یها بیترک و تناسب ها شکل ها، رابطه ها،

 – یالزاما ذهن )و یتالش ذهن داشته، ینیع یتیموجوداز به وجود آمدنش بوده و  شیفاصلش با آنچه پ که حد یکال تکرار نشدن و

 یو توشه تجرب نهیشیگونه پ چیه یباشند که بشود گفت ب ییتصور شود بناها حال اگر رساند. یشخص سازنده آن را م (فرهنگی

 که  ندیآ شمارتوانند به  یم ییزهایچ یکینشده و مکان شهیکه تکرار اند نیا ایخود زاده شده  اجتماعی– یفرهنگ طیاز مح یناش
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نوشتار را  نیاست که ا الزم م،یببر (میکه قبال اشاره کرده ا یمشابه نیعناو ای) یبوم یان معمارعنو ریآنها را ز میو بخواه قبال بوده،

 نیشتریب از یحاک شود که جز یم دهید اتیمعنو یاز تجل یچنان قدرت رانیا یدر معمار، مییآ رونیب یابهام نیچن تا از میریگ یپ

 – یمعمار اتیجزئ ها و کرهیتشکل پ یکه درباره چگونگ ییها یبررس. نتواند بود نیسرزم نیفرهنگ زنده مردمان ا با وندیپ

 بناها و یکالبد یروزمره به عالم شکل ها یعالم کاربردها گذرا از در ،زکرده است که هرگ شهیاند نیرا صاحب ا ما میکرده ا شهری

نه مدل  و یکاربرد ینه مدل ها بوده، شهیاند زاده و ریگیکه پ یزیبه وجود آوردن چ یبرا هرگز، نشده و یط یراه خط شهرها،

 .عمل قرار نگرفته اند یالگو ،یکالبد یها

 یآن مشاهده م یدر معمار یاریاسالم است که تنوع و ابتکارات بس ریغ اسالم و یایاز نقاط دن یکیبدون اغراق  بوم، و مرز نیا   

 که گرفته شده است. آنها به کار یدر معمار یتلفمخ یروشها ،گریمتفاوت با منطقه د مشخص و ییایمنطقه جغراف کیدر  شود.

 اریو تفاوتها بس عیوس اریموضوع بس ،میقرار ده یمورد بررس آنها را یمعمار یوتهاو تفا ییایمناطق مختلف جغراف میبخواه اگر

 (.7۰ :1386)پاکزاد خواهد بود قیعم

 

بومی ایران:فضاهای اقلیمی در معماری  -6

تدا در محدوده فالت ایران و سپس در حوزه نفوذ فرهنگ ایرانی شکل گرفت، همچون همه معماری هایی معماری ایرانی که اب    

.که ریشه در فرهنگ بومی دارند، به اقلیم توجه داشته و تا پایان دوره قاجار آثار با ارزشی از خود به جا گذاشته است

بررسی نمونه های به جا مانده نشان می دهد

ی می باشد.رفته در تزیینات ساختمانها متأثر از ویژگی های اقلیم رنگهای به کار -1

تأمین مصالح از نقاط نزدیک، بهترین شکل بهره و اقتصادیسائلمصالح ساختمانها، عالوه بر توانایی های سازه ای و توجه به م -2

.برداری از انرژی محیط را نشان می دهند

.سازه های طاقی در بناها نشان دهنده رابطه اقلیم و معماری هستند -3

یینی رد پای خورشید را به عنوان مهمترین عامل اقلیمی در نقوشی با نام شمسه و چرخ خورشید می توان حتی در نقوش تز -۴

.دید

از بادهای گرم و  ماندن در امان جهتحوض آب  و زی پاسخی اقلیمی به فضای باز خانه اند و فضایی با درختکحیاط های مر -۵

 بوجود می آوردند.تابش شدید آفتاب، 

:جستانحیاط نارن 6-1

در کتاب فرهنگ مهرازی ایران، نارنجستان چنین تعریف شده است: میان سرایی که می توان آنرا سر پوشیده کرد و در باغچه     

حیاط نارنجستان حیاطی کوچک در مجموعه اندرونی بوده که عالوه بر تأمین نور فضاهای . آن درختان نارنج و غیره پرورش داد

اهانی را که نسبت به یخبندان شبهای زمستان مناطق کویری حساس هستند فراهم می کرده است. اطراف، امکان نگهداری گی

ابعاد کوچک آن و مجاورت با طاق ها و توده های ساختمانی که در طول روز با انرژی خورشید گرم می شدند موجب می شده که 

ظ شود، و حتی در برخی موارد این حیاط ها سقفی با با تخلیه این انرژی در طول شب، دمای فضای محدود حیاط باالی صفر حف

.یک سوراخ بزرگ در مرکز دارند که در زمستانهای خیلی سرد امکان پوشاندن آن با پارچه وجود داشته است

این حیاط ها به ندرت در محورهای اصلی بنا و بیشتر در گوشه ها و فضاهایی که مشکل نور گیری داشتند ساخته می شدند.    

در برخی . قسمتی است که در هر وجه آن یک فضای سه دری قرار می گرفته یا هشت ضلعی بوده اند 9وی معمولی آنها مربع الگ

موارد با گوشه سازی، نوعی گنبد ناقص روی آنها ساخته می شده، تزیینات این فضا که تحت تأثیر تزیینات اتاق ها و فضاهای 

 .ا آجر لعاب دار بوده استجانبی هم بوده، به شکل گلویی آجرکاری ی

http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
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 حیاط نارنجستان (1)شکل

:گودال باغچه 6-2

گودال باغچه یا باغچال در وسط حیاط مرکزی ساخته می شده و یک طبقه در داخل زمین فرو می رفته است. نمونه های این    

دال باغچه عالوه بر تأمین خاک مورد نیاز فضا در اقلیم های بسیار خشک کویری از جمله در کاشان، نایین و یزد دیده می شود. گو

را هم فراهم می کرده. این مساله، در شهر هایی مثل نایین که یک  تخشت های استفاده شده در بنا، امکان دسترسی به آب قنا

که حوض  شبکه پیچیده قنات داخل شهر داشته اند بسیار مهم بوده است. بنابراین معموالً در گودال باغچه آب روانی می بینیم

میانی را پر می کرده و سرریز آن به خانه های دیگر می رفته است. در حاشیه این حیاط اغلب رواق و گاه چند اتاق به شکلی نیمه 

باز ساخته می شده و کاشت درخت انار، پسته و انجیر در این گودال باغچه ها مرسوم بوده است. با توجه به کوچکتر و پایین تر 

و استفاده از رطوبت و خنکی زمین، عالوه بر رطوبت گیاهان و خنکی آب، در واقع فضایی به مراتب اقلیمی تر  بودن این حیاط ها

.از حیاط شکل می گرفته است

 
 گودال باغچه (2)شکل
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:بام 6-3

نوان حیاط هم مورد بام در معماری ایران به جرأت بخشی از فضای زندگی است و عالوه بر وجود حجم های پیچیده و زیبا، به ع   

در شهرهایی چون نایین در برخی از بناها با دیوار های صندوقه چینی شده، اطراف بام را تا حدود . استفاده قرار می گرفته است

یک متر و نیم باال آورده و نوعی حیاط در بام بوجود می آوردند که در شب های تابستان برای خواب استفاده می شده است. 

اشته اند. چنین فضاهایی یوارها با سایه اندازی بر بخشی از بام در ساعات مختلف روز نقش اقلیمی ثانویه ای نیز دهمچنین این د

در مساجد نیز مورد استفاده بوده است. در مسجد سپهساالر در باالی بام وضو خانه ای که چهل شیر نام دارد، این فضا به همین 

شکل وجود دارد. نمونه دیگر خانه عباسیان کاشان با چنین حیاطی در بام است که در آن معماران با قاب بندی های ظریف از 

 .ری، امکان تهویه را نیز فراهم آورده اندمشبک آج

 
 بام در معماری ایران (3)شکل



:سرابستان 6-4

باغ کوچکی بوده که کنارخانه ساخته می شده و تأثیر اقلیمی زیادی بر خانه داشته است. نمونه بسیار خوب آن در کنار خانه     

تمولین با ساختن چنین فضایی نوعی ییالق در کنار خانه خود پیر نیا در نایین در قسمت جنوبی حیاط وجود دارد، در واقع م

 (.1387)پارسی بوجود می آورده اند

 
 سرابستان (۴)شکل
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:زمستان نشین 6-5

اگرچه زمستان نشین پیش از آنکه نام فضای معینی باشد، به همه فضاهایی که در وجه شمالی حیاط ساخته می شوند تا از    

یه ای مایل به درون اتاقها می تابد استفاده کنند، گفته می شود اما مجموعه معینی از فضاها با رابطه ای آفتاب زمستان که با زاو

پنج دری و شکم دریده، که روی محور اصلی  مجموعه فضاهای زمستان نشین را تشکیل می دهند که عبارتند از سه دری، خاص،

راهرو یا تختگاه باشند و گوشواره هایی که از سه دری، اتاق ارسی یا تهرانی و  قرار می گرفته اند و دو فضای ارتباطی که می توانند

(.1387)پارسی اتاق دو دری تشکیل شده اند و گوشه های این بخش را تشکیل می دهند

های  فضای اصلی زمستان نشین روی محور اصلی قرار گرفته و برای ورود بیشتر نور خورشید اغلب پنجره های آنرا از ارسی    

بزرگ می ساخته اند. داخل فضاهای مرکزی با توجه به بسته بودن فضا، تزیینات پیچیده ای چون قطارهای مقرنس و آیینه کاری 

 .های بسیار پیچیده دیده می شود

 
 زمستان نشین (۵)شکل



:تابستان نشین 6-6

وجه جنوبی حیاط قرار گرفته است تا در تابستان از  تابستان نشین نیز موقعیتی مانند زمستان نشین دارد با این تفاوت که در   

این تاالرها و ایوان ها جز در . تابش مستقیم آفتاب در امان بماند و روی محور اصلی آن معموالً فضای نیمه باز با تاالر قرار می گیرد

ته اند، اما با توجه به باز بودن و نفوذ مواقع بسیار سرد سال مهمترین فضایی زندگی در خانه بوده اند، و اگرچه همیشه تزیینات داش

گرد و خاک، از تزیینات بسیار پیچیده در آنها پرهیز و به نقوش ساده گچی در ترکیب با آجر یا سیم گل قناعت می شده 

 (.1387)پارسی است
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 تابستان نشین (6)شکل



:بهار خواب 6-7

قف در مجاورت سن تخ بوم )تخت بوم( نیز نامیده می شود. این فضای بدون این فضا همان مهتابی است و در مناطقی از خراسا  

حیاط و در طبقات باالتر از اول ساخته می شود و شب های تابستان در آن می خوابند و بسته به محل استقرار آن، در ساعاتی که 

اییز در تمام ساعات روز و در تابستان شب ها دیوارهای اطراف بر آن سایه مناسب می اندازد از آن استفاده می شود. در بهار و پ

 .قابل استفاده بوده است

 
بهار خواب (7)شکل

:اتاق کرسی 6-8

این اتاق در مجموعه زمستان نشین و اغلب در گوشه های این بخش که در و پنجره کمتری به حیاط دارند، ساخته می شده تا    

م کرد. در وسط اتاق، چال کرسی قرار داشته و ابعاد اتاق تابع ابعاد کرسی بوده، در زمستان با بستن در و پنجره ها بتوان آنرا گر

 وجود کوهستانیچون دیواره های آن برای تکیه دادن مورد استفاده قرار می گرفته اند. این فضا در همه خانه های اقلیم سرد و 

 

http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
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ه هایی که دارد. این اتاق در مناطق پر شیب در پشت اتاق ها و داخل کوه کنده می شده و فاقد پنجره بوده است. این بخش در خان

.حیاط بیرونی داشتند، گاه روی محور اصلی که شکم دریده یا چلیپا بوده نیز قرار می گرفته است

:پایاب 6-9

محل دسترسی به آب قنات در حیاط خانه ها و مساجد است و نمونه های عمومی آن نیز در شهرهایی همچون نایین به     

ر مرکز آن یک حوض ساخته می خورد. الگوی معمول آن هشتی است که با اتاق ترکی یا کلمبه پوشانده و در مسیر قنات دچشم

می شود. نکته اقلیمی، هوای بسیار خنک آن در تابستان است که عالوه بر استفاده به عنوان یخچال برای نگهداری مواد غذایی، در 

(.1382)سفالیی مواردی برای خواب نیم روزی نیز مورد استفاده قرار می گرفته است

 
پایاب (8)شکل

:حوض خانه و سرداب 6-10

اگرچه گاه به تاالر اصلی تابستان نشین نیز گفته می شود، اما به طور مشخص زیرزمینی است که در زیر تابستان نشین ساخته    

شده و مانند ایوان، فضایی نیمه باز است و اغلب یک حوض نیز دارد. در خانه عباسیان کاشان، نمونه های عالی حوض خانه و 

بسیار متنوعی با عنوان حوض خانه در طبقه همکف یا زیر زمین یا در گوشه ها به چشم می سرداب وجود دارد. در کاشان فضاهای 

خورد. در این شهر به زیرزمین های گود که در زیر هریک از وجوه ساختمان مخصوصاً تابستان نشین ساخته می شود و اغلب 

تابستان نشین هستند، حوض خانه در زیر فضای الگوی شکم دریده دارند، سرداب می گویند. در شهرهایی چون تبریز که فاقد 

 (.1382)سفالیی اصلی زمستان نشین با در و پنجره ساخته می شود

:شوادان 6-11

دیده می شوشتراین فضا که شبادان، شبابیک، خشیان و بادکش نیز نامیده می شود به طور مشخص در شهرهای دزفول و    

دل زمین حفر می شود و معموالً فاقد  شود. و زیرزمینی با عمق بسیار زیاد است. با توجه به ویژگی خاک این دو شهر، در واقع در

مصالح بنایی است و حداکثر در مواردی بخش هایی از دیواره آنرا با گچ می پوشانند. سقف آن گنبدی و فاقد سازه است. در 

ی متر در زیر زمین پایین م 7تا  6این فضا که گاه . باالترین قسمت سقف، سوراخی وجود دارد که معموالً به کف حیاط می رسد

شوادان ها عالوه بر مکش سوراخ باال که موجب جریان هوا می شود، از . رود به زیر حریم مالکیتی خانه مجاور نیز نوفذ می کند

. پدیده نفوذ تأخیری فصول در زمین استفاده می کنند. در چنان عمقی معموالً با دمای یک یا حتی دو فصل قبل روبرو هستیم

رند و اغلب الگوی فضای مشخصی در آنها دیده نمی شود، اما در نمونه های عالی الگوی شکم دریده یا شوادان ها عمالً تزییناتی ندا

 (.1382)سفالیی چلیپا دارند

 

http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
http://www.padida.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%5C%22http:/www.padida.ir%5C%22
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شودان (9)شکل

:شبستان 6-12

تر استفاده این فضا در مساجد به عنوان نمازخانه در دو طرف گنبد خانه یا اطراف ایوان ها شکل می گیرد و معموالً در زمستان بیش

متر در زمین فرو رفته و 2تا  ۵/1می شود. به زیرزمین خانه های شوشتر و دزفول هم شبستان گفته می شود که معموالً حدود 

پنجره هایی به حیاط دارند و حد فاصل شوادان و طبقه اول اند. از این فضا در ساعاتی از روز در تابستان و در بهار و پاییز و در 

ان انبار نیز استفاده می شود. سازه و تزیینات آن آجری و پالن آن امتداد پالن طبقه اول است. در کاخ های قدیمی مواردی به عنو

.به حرمسرا نیز گفته می شود، در این صورت تزیینات پیچیده تری داشته اند

:شناشیل 6-13

بیرون خانه و روی معبر عمومی است. که با این فضا که مختص مناطق جنوبی ایران بخصوص بوشهر است، نوعی بالکن به سمت 

تا هوا به راحتی در آن جریان یابد. در برخی از موارد سقف  چوب ساخته شوده و پیرامون آن با نرده های مشبک پوشیده می شود.

 .ندارند. نمونه هایی از این فضا در برخی از خانه های شیراز نیز دیده شده است

 

 
شودان (1۰)شکل

:آب سرا 6-14

به ساختمانهای ییالقی گفته می شود که در میان استخر یا دریاچه و برای استفاده از رطوبت و چشم انداز آب ساخته می شوند.   

 .نمونه های عالی آن شاه گلی در تبریز و چشمه علی دامغان هستند

 



                             
 

 

  

 
 

 11 

 


:کنده 6-15

نه های در اسکو و میمند اند، ولی در بسیاری از خاروستای کندوان  فضایی است که دردل زمین کنده شود. نمونه های عالی آن   

تابستان  کوهستان، قسمت های پشتی فضا را به شکل پستو در دل زمین می کنند که کیفیت اقلیمی بسیار مناسبی در زمستان و

.بوجود می آورد و گاهی به عنوان اتاق کرسی نیز استفاده می شود

:اتاق بادگیر 6-16

ه بر تاالر اصلی، در برخی موارد گوشواره ها نیز از جریان در تابستان نشین خانه های حاشیه کویر یا حاشیه دریای جنوب، عالو

هوای بادگیر استفاده می کرده اند. اتاق بادگیر به هر فضایی در طبقه اول تابستان نشین که از هوای بادگیر استفاده کند گفته می 

 .شود. تزیینات این فضا همچون تزیینات ایوان است

 تالر: -6-17

تالر فضایی به شکل ایوان است که در طبقه اول قرار می گیرد. در اقلیم معتدل و مرطوب 

است. خالیآنزیرهانمونهبعضیدرو

 

 
 تالر (11)شکل

 :معماری بومی در زمانه اکنون -7

معماری بومی با آنکه در دوران های پیشین نمایانگر گزینش مقیاس مناسب و شایسته برای زندگی انسانها بوده است، در دهه     

سالهای اخیر، آرام آرام اساس شکل پذیری خود را بدست فراموشی سپرده است. در گذشته ایجاد محیطی پیوسته و هماهنگ با 

مظاهر طبیعت متناسب با روابط اجتماعی و فرهنگی جاری میان مردم، نسبتاً آسان بود و انسانها برای تماس های اقتصادی، 

و خروش و فضاهای عمومی فراگیر و جوابگوی احتیاجات زندگی را پیش بینی می اجتماعی و سیاسی خود بازارهایی پر جوش 

های بزرگ شهری و آسمان خراشهایی نامانوس با محیط، انسانهایی تنها و بیگانه با یکدیگر  کردند. اما اکنون برون و درون شاهراه

احتیاجات مکانیکی اولیه زندگی خویش و ایجاد و  از نیاز به برآوردن را در حرکت می بینیم که به نظر می رسد، هیچ چیز، غیر

 (.138۵ ارتباطات خشک با انسانهای دیگر در سر نمی پرورانند) روروفسکی

دانست  یعیامکانات طب با یستیدر همز ،یانتخاب روش مردم بوم جهیتوان نت یرا م نیساکنان هر سرزم یفرهنگ بوم تیوضع

 هر، میدر نقاط مختلف جهان باش یبوم یامروزه شاهد انواع فرهنگ ها ان آن،ساکن یعلم یتجرب یها شرفتیکه بر حسب پ

 به طور اعم و کالبد  یسنت یکالبد معمار ندارد و یاش تفاوت یخیبا کالبد تار یانسان امروز یکالبد ابعاد تحرکات و اسیچندکه مق
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 یامروز زاتیلکن با توجه به تجه، حفظ کرده اند عتیباز مواجهه انسان با ط ییآشنا یها امیبه طور اخص در خود پ یبوم یمعمار

با مصنوعات  عتیطب یفاصله گرفته و به جا عتیمستمر با طب ییارویاز رو جایانسان تدر، تیذهن بر ناز آ یتحرکات ناش اسیمق و

نامفهوم  جایتدر و افتهی رییضمن آشنا بودن تغ بومیفرهنگ  میاست که در حال حاضر مفاه یهیبد. شود یخود مانوس وروبرو م

گذشته  یمعمار یفضا دیشکل روند تول رییتغ شده در یصنعت یزندگ یمدرن و بازتاب ها کیامکانات تکنولوژ امروز، اندینما یم

 یمشکل به نظر م اریبا آنها بس وندیبه وجود آورده اند که پ گریکدیرا چنان گسسته از  یدو دوران و داشته اند یقابل توجه راتیتاث

 .رسد

 نتیجه گیری: -

 ،انیآدم یدانش ها ها و قهیسل در پهنه تجربه ها و ییها شهیاست با ر یا دهیپد بومی یشهرساز و یکه معمار میقبول کن اگر   

 روزید یتنها برا روزید بومی یکه معمار میقبول کن اگر ای انسان قابل شناخت است؛ کینزد دور و یها شهیاند یژرفا که تنها در

 یسؤال را م نیا دارد، ندهیآ دست در در گذشته ها و انسانها که سر خیاز تار یا حظهاست زاده ل یتیکه موجودساخته نشده بل

 یزهایچه چ و تواند به امروز ما تعلق داشته باشد، یبر جا مانده م روزیکه از د یاز مجموعه ا ییزهایچه چ :میطرح کن میتوان

 باشد؟ یماندن مانیفردا یتواند برا یم یگرید
 ها و شهیروشن است که با اند نیهمچن و عمل کرد اریمع یتوان ب ینم میکه گفت ییزهایچ نشیگز و زیتم یاست که برا روشن  

به قصد مختوم و  ،روزیرفت که د ییها دهیپد یابیارز توان به سنجش و یزمان تولد بنا نم طیزاده شرا ییازهاین ها و قهیسل

که همچنان از آغاز  یتواند به منزله شناخت جامعه باشد، جامعه ا یم یبوم یمعمار شناختساخته شده اند.  خاموش شدن امروز،

 یگذرها هیوجودش را در سا د،یسخت و مداوم با خورش یدر نبرد یرکوی شهر –در تنازع است  عتیبقا، با طب یبرا ،یریشکل گ

با آرامش موقر، شهر و  اهو،یبه دو از هرگونه ه که ییدارد، گذرها یبه هنگام تابستان از گرما محفوظ م کیو بار دهیسرپوش

 ز،یرسان محفوظ نموده اند، که در زمستان ن بیآس یو بادها ابانیروان ب یآفتاب و شن ها یشهروندان را در مبارزه با گرما

  (.99 :1386)دادخواه اند یزمستان یدر مقابل سرما یپناهگاه

ن را به طور اختصار نام بردیم، شاید در عصر کنونی به دلیل جمعیت زیاد، نبود فضا و در باال فضاهای اقلیمی معماری بومی ایرا   

زمین های کافی جهت ساخت خانه های یک یا دو طبقه، تغییر وضعیت اقتصادی و درآمدی افراد جامعه، رعایت اصول شهرسازی 

می توان در طراحی واحدهای مسکونی به جانمایی  و... نتوان فضاهایی همچون تابستان نشین و زمستان نشین در خانه داشت، اما

اتاق خوابها و پذیرایی توجه کرد، و یا همچنین می توان در مجتمع های مسکونی گودال باغچه هایی جهت کاشت درختان و دور 

معتدل و هم جمع شدن ساکنین واحدها در تابستانهای گرم اقلیم گرم و خشک داشته باشیم، تالر و غالمگرد شاید در اقلیم 

مرطوب منسوخ شده است اما ساخت ایوانهایی دور تا دور مجتمع های مسکونی می تواند سبب گردش باد در اطراف ساختمان و 

آسایش حرارتی و رطوبتی شود. اینها فقط دو مورد از مواردی است که میتوانیم در عصر حاضر با شناخت معماری بومی خود در 

 طراحی خانه ها به کار ببریم.
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