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 چکیده

رسوم ساکنین همان شهر که شیوه زندگی آنها را به والگوی مسكن هر شهر متناسب با نوع فرهنگ و آداب

کند. دزفول شهری با گیری معماری مسكن بومی عمل میگذارد شكل گرفته است، و به عنوان مبانی شكلنمایش می

رسوم خاص خود که ومرطوب استقرار یافته است. شهری دارای فرهنگ و آدابپیشینه تاریخی غنی، در اقلیم گرم و نیمه

. دو عامل فرهنگ و شرایط اقلیمی از جمله عواملی هستند که تاثیر نبوده استهای اقلیمی منطقه بر روی آن بیویژگی

های موجود در بافت تاریخی دزفول دهند. مطالعه و تحلیل دقیق  در خانههویت و روح مسكن سنتی دزفول را شكل می

ی تواند در دستیابی به نظام موجود در عناصر کالبدی فضاها جهت رسیدن به نظام فضایی و عملكردی مسكن سنتمی

 دزفول که هدف غایی این پژوهش است، به ما یاری رساند.

ای انجام گرفته است. پس از تحلیلی و با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه –این مطالعه به روش توصیفی 

ی فضاها -1های انجام شده بر روی مسكن سنتی دزفول، در این مقاله عناصر کالبدی مسكن در سه بخش بررسی و تحلیل

فضاهای الحاقی )بام، شبستان و  -2های بهداشتی و آشپزخانه( اصلی )ورودی، هشتی، حیاط مرکزی، ایوان، اتاق و سرویس

های مختلفی از نظام بازشوها )ابعاد و تناسبات، انواع قرارگیری بازشوها و مصالح( به صورت جزئی از جنبه -3شوادان( 

ها، محدودیت دید و ...(، اقلیمی )جهت استقرار فضاها، ها و محرمیتریممراتب دسترسی، حفظ حجمله فرهنگی )سلسله

استفاده مواد و مصالح به کار رفته در عناصر کالبدی فضاها، نورگیری فضاها، استفاده از عناصر کالبدی جهت استفاده یا عدم

گیری و ...( و عملكردی )نوع فضا، شیوه بهرهای اندازی(، ابعاد و اندازه فضاها متناسب با عناصر سازهاز تابش خورشید )سایه

 از فضا و میزان وابستگی به فضاهای دیگر( مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحلیل مسكن سنتی دزفول، بیانگر آن است که اقلیم، فرهنگ و عملكرد فضاهای کالبدی 

احی در الگوی فضایی مسكن سنتی دزفول است. لذا عوامل نشات گیری نظام و اصول طرمهمترین عوامل تاثیرگذار بر شكل

های عمیق یا طولی با توجه به گرفته از این سه عامل شامل جهت استقرار فضاها، استفاده از مضیف، استفاده از ایوان

 عملكرد و جهت قرارگیری، تهویه طبیعی و ... هویت بخش مسكن بومی دزفول است.

 
 

 

 نتی، دزفول، فرهنگ، اقلیم، فضاهای کالبدی، عملكرد فضایی.مسكن س واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1
 بیجان پیكری به صورت تنها  امروزه است داشته خود در سنت یك گذشته به صورت معماری وفرهنگ  آنچه

 در شکنكا و جستجو به ناگزیر های گذشته،ارزش از استفاده و کشف پی در امروز، رو جوامع این ماست، از روی پیش

 متنوع، ابعاد بودن دارا دلیل به مسكن مقوله.  (65: 1331)پوراحمدی  است خود در شده فراموش و ناآشنا هایشناخت ارزش

 و جوامع نگاه رو این از کرد، ارایه تعریف واحدی آن برای تواننمی که است برخوردار خاصی و پیچیدگی گستردگی از

این تنوع دیدگاه و در کنار آن تنوع اقلیمی است که الگوی  .(55: 1331هایدگر )است  متفاوت به مسكن مختلف هایفرهنگ

مرطوب دارای کند. لذا مسكن سنتی دزفول با توجه به دو عامل فرهنگ و اقلیم گرم و نیمهمسكن را خاص هر منطقه می

 نظام و اصولی در طراحی است که الگوی خاص خود را دارا می باشد.

این تحقیق دستیابی به نظم و اصول طراحی غالب در مسكن سنتی دزفول است. این  در حقیقت هدف کلی از

هدف کلی از طریق بررسی، تجزیه و تحلیل اجزاء برخی از مساکن بافت تاریخی در دزفول منتج به الگویی کلی از چیدمان 

 فضایی و عملكردی متاثر از عوامل فرهنگی، اقلیمی و عملكرد فضایی شده است.

 

 ل عناصر کالبدی مسکن سنتی دزفولتحلی-2

 

 فضاهای اصلی-2-1

 
 ورودی 

 و سنن بنابر. شودمی تعریف عمومی و عرصه خصوصی دو تغییر در عطف نقطه عنوان به خانه در ورودی

 توسط خانه( )درون خصوصی عرصه کامالً به عمومی)کوچه( عرصه از حرکت در مراتب سلسله این منطقه فرهنگ

 آمده بوجود خانه و هشتی ورودی در عرصه تغییر این. شودمی جدا هم از نیمه خصوصی یعموم نیمه فضای یك

است. یكی بررسی نحوه ارتباط ورودی با کوچه است  قابل بررسی دو جنبه از هاخانه ورودی رابطه این در. است

 رعایت ظورمن دید به کردن ورودی است. محدود در دید وضعیت که قبل به آن اشاره شد و دومی بررسی

یا به  و حیاط و ورودی بین ارتباطی فضای در )پیچش( ایجاد شكستگی بصورت بومی هایخانه در محرمیت

  .است شده انجام آنها بین )داالن( سرپوشیده فضای ایجاد وسیله

 

 هشتی 

بعد از ورودی هشت یا هشتی یا گرایس قرار دارد. هرچند که در بیشتر مواقع شكل آن هشت ضلعی 

( نیست و هشتی هایی به شكل مربع و دیگر شكل ها داریم. منظور از هشت 3ما این به مفهوم هشت )عدد است ا

: 1331)پیرنیا  داردچیزی است که از فضاهای داخلی خانه بیرون آمده و تنها جایی است که با بیرون خانه ارتباط 



                             
 

 

  

 
 

  

 با مستقیم در ارتباط دهنده سرویس ضایف عنوان به هشتی. شودمی متصل حیاط محور به تغییر با هشتی .(151

  است. شده ساخته دوم ورودی طبقه پله و بهداشتی، انبار سرویس کوچه(، با ارتباط )تسهیل مضیف فضای

 
  بومی معماری تحلیل عملکرد هشتی در (1)شکل

 

 حیاط مرکزی 

 آنها در که شودمی گفته هاییحیاط از متنوعی انواع به معمول طور به که است نامی مرکزی، حیاط 

 و ترینمهم یا تنها و دارد وجود شده ساخته فضای هاآن سوی چهار در باال دست یك سمت و در کم دست

 گرفتن جای. است خانه برای دیگر کارکردهای برخی و درونی ارتباط تهویه، تأمین نور، برای فضا تریناصلی

 در هاحیاط گونه این شدن بسته و بزرگ هایخانه طحیا در ویژه و به حیاط پیرامون در شده ساخته فضاهای

 را آن کهن متون در. است شده مرکزی حیاط به آن نام گرفتن سبب ،دیوار با کم دست یا هااتاق با سمت چهار

 (.32: 1331زاده سلطاناند )خوانده سرا میان

 یا )مربع ضلعی ارچه به شكل اغلب حیاط. است گرفته قرار عملكردی مختلف فضاهای حیاط اطراف

 ایجاد حیاط طرف چهار نماهای فضایی بین خاص تناسبات ریتم و نظم از استفاده با و شده ساخته مستطیل(

 ایجاد زیبائی چوبی تنوع هایپنجره و در و ستون آجری، نمایی تقسیمات از با استفاده موارد بعضی در. است شده

 عصرها در و حرارت جذب خاصیت و آفتاب انعكاس عدم ه علتروز ب در که شده فرش آجر با حیاط کف. گرددمی

 . کندمی کمك فضا کردن خنك به آبپاشی با مختصری

 ساخته معمول حد از بلندتر بیشتر، داشتن سایه به منظور بومی، هایخانه در مرکزی حیاط اطراف دیوار

 .ستا شده تأمین حیاط ایوان از واسطه با معموال فضاها تمام نور. است شده



                             
 

 

  

 
 

  

 دوم طبقه در اما. است حیاط راه تهویه تنها ولطبقه ا در لذا. شودمی محسوب خانه تنفس مرکز حیاط

 مناسب تهویه و ایجاد کوران باعث دیگر طرف از حیاط به پنجره و در بازشدن و از یك طرف کوچه با ارتباط

 .شودمی

 
 بومی معماری تحلیل حیاط در (2)شکل

 

 ایوان 

 و شده واقع خانه خصوصی عرصه در هشتی و از بعد باز نیمه و ارتباطی فضای اصلی ترین نبه عنوا ایوان

 :باشدمی صورت دو به

 از ورود ممانعت و جوی عوامل با مقابله منظور که رو به نور جنوب و شرق قرار دارند به طولی هایایوان

 ندارد. دیگری عملكرد دهندگی ارتباط بجز و دهساخته ش حیاط لطو امتداد در و هااتاق جلو در درون، به آفتاب

 تجمع جهت عملكردی نظر از شده، حیاط واقع شمال و شرق به رو یمحورها در که عمیق هاینایوا

 مجاور فضای با پنجره در یا توسط اغلب و شودمی استفاده ظهرها از بعد در خنك به عنوان فضای و خانواده افراد

 ساخته شده به طریقی و دارد آفتاب به نسبت استقرار جهت به ها بستگینایوا عمق. دکنمی برقرار ارتباط خود

 اندازه به ایوان عمق هاجبهه بعضی در. گرددمی هدایت آفتاب سبب زمستان در و آفتاب نفوذ مانع تابستان در که

 از ارتفاع اختالف کمی با هاایوان .غرب( مایل نور نفوذ با مقابله جهت غرب نور به رو )ایوان باشدها میاتاق عمق

 .باشدمی مجاور هایاتاق سقف امتداد در آنها سقف و شوندمشخص می مجاور هایاتاق و حیاط



                             
 

 

  

 
 

  

 
 بومی معماری تحلیل ایوان در(3)شکل

 

 هااتاق 

 و ایوان از بعد استقرار مراتب سلسله نظر از و فضای خانه ترینخصوصی به عنوان اتاق بومی هایخانه در

 هااتاق. کنندمی برقرار ارتباط حیاط با طریق ایوان از و حیاط اطراف هااتاق. باشدمی مطرح حیاط ارتباط با در

 خوردن، غذا: مانند های متعددهستند )استفاده عملكردی چند بلكه اندنشده تقسیم عملكرد فیزیكی براساس

 آنقدر بعضی موارد در پیوستگی این. دارند ارتباط كدیگری با در دلیل به وسیله به همین (؛... و نشستن خوابیدن،

 رسید. مقابل سمت به خانه سمت یك از توانحیاط می داخل از عبور به نیاز بدون که است گسترده

 کوچه به که هاییپنجره دوم طبقه در شود؛ امامی انجام حیاط طریق از تنها اول طبقه در هااتاق تهویه

 .گرددمی کوران ایجاد هوا و نفوذ باعث شودباز می

 هاسقف معموالً بام پشت از استفاده به دلیل .باشدمی حصیر و چوبی تیرهای از هااتاق سقف پوشش 

 شده تعبیه طاقچه و پنجره آن هایی ازقسمت در و سانتیمتر(111 -66 )عرض باربر عموما دیوارها .باشندمی صاف

 به علت. سقف است مصالح نوع تابع هاقاتا ابعاد. باشدمی گچ درونی نمای آجری و هااتاق بیرونی نمای. است

 امتداد در اغلب و است تغییر قابل اتاق طول و متر( 1/2-6/3 ) محدود اتاق عرض معموال چوبی تیر از استفاده

 .دارند حیاط قرار ضلع



                             
 

 

  

 
 

  

 
 بومی معماری تحلیل اتاق در(4)شکل

 

 های بهداشتی و آشپزخانهسرویس 

متناسب با فضاهای زندگی  بومی هایدر خانه آشپزخانه و حمام( و توالت )شامل بهداشتی هایسرویس

 حیاط در کنج زیاد، هایطاقچه با آشپزخانه بومی مسكن در .)تهویه( دارند با حیاط مستقیم ارتباط و شده ساخته

 . راه دارد حیاط به فقط و شده ساخته عمیق، ایوان به نزدیك

 

 

 حاقیفضاهای ال-2-2

 
 بام 

 مشبك و بلند کوچه به بام انداز دست .باشندمی مسطح خواب جهت استفاده و باران کمی بعلت هابام

 اند:شده ساخته زیر دالیل به که دارند انسان طول اندازه ارتفاعی به اغلب و شده ساخته

 .سقف( شدن )خنك بام روی سایه ایجاد

 .حیاط اطراف هایبدنه و کوچه، حیاط در بیشتر سایه ایجاد نتیجه در و ساختمان شدن مرتفع

 .هم مجاور خانه دو و بام به کوچه دید از جلوگیری

 دست انداز. هایشبكه طریق از بام سطح شدن خنك و هوا عبور



                             
 

 

  

 
 

  

 
 بومی معماری تحلیل بام در(5)شکل

 

 شبستان 

ر طبقه اول را در بر شود که گاهی تمامی سطح زیهای دزفول به زیرزمین، شبستان گفته میدر خانه

متر در  2دهد. این فضا معموال حدود گیرد. شبستان، حد فاصل بین شوادان و طبقه اول خانه را تشكیل میمی

زمین فرورفته و با ارتفاع حدود یك متری که از سطح حیاط دارد امكان تعبیه پنجره و تامین نور طبیعی برای 

توان در تر شبستان نسبت به طبقات فوقانی از این فضا میرارت پایینشود. با توجه به درجه حاین فضا فراهم می

 فصول گرم سال استفاده کرد. سازه این فضا آجری و تزئینات آن بسیار ساده است.

 
 خانه شاهرکنی، شبستان و موقعیت آن در پالن(6)شکل

 شوادان 

 رود مجاورت با و خوزستان زاگرس، دشت کوه میان در قرارگیری دزفول، شهر جغرافیایی خاص موقعیت

 یعنی شرایطی( مرطوبنیمه و گرم)خاص  ایمنطقه در اقلیمی هایویژگی لحاظ به شهر این تا شده سبب دز،

 به خصوصیات توجه با آنچنانكه. گیرند قرار فارس خلیج حاشیه شهرهای و کویری شهرهای اقلیمی شرایط میان

  . است معماری فضاهای گیریشكل در عامل ینموثرتر و مهمترین شهرگرما این هوایی و آب

 زمانی بازه تنها در آسایش شرایط که است حقیقت این گویای خوبی به نیز دزفول شهر اقلیمی جدول

 هوا جریان گیری ازبهره و سایه از استفاده سال هایماه سایر در و حكمفرماست شهرها این بر سال از کوتاهی

از  بستری بر این شهر فوق، قرارگیری عوامل بر عالوه .است ضروری امری حیطیم آسایش شرایط به رسیدن برای



                             
 

 

  

 
 

  

 تشكیل را شوادان گیریشكل عوامل مهمترین دز، به رودخانه نسبت شهر سطح بودن باال کنگلومرا، و بافت

  .دهندمی

 ممحك بسیار جنس به توجه با شهر این سنتی بناهای در که است زیرزمینی خنك فضای یك شوادان

 گرددمی ایجاد زمین سطح از متری 12 تا 6 عمق در سقف و دیوار از استفاده بدون و حفاری کمك به خاك تنها

 بیرونی فضای حرارت که زمانی درست درجه 26 حدود)زمین  درون مناسب دمای از گیریبهره با که ایبه گونه

در  خنك دمای این البته .است مردم روزانه زندگی گذران برای پناهگاه بهترین (رسدمی هم درجه 65 به گاه

هوای  دمای بیشتر حجم و عمق با هاییشوادان و بوده متفاوت عمقشان و حجم به بسته مختلف هایشوادان

 این مجموعه که ایگونه به هستند یكدیگر با ارتباط دارای هاشوادان از بسیاری. داشت خواهند پایدارتر و ترخنك

 کنار در شهر و دل در زیرزمینی زندگی یك گیریشكل سبب و نموده متصل یكدیگر به ار شهر از بزرگی بخش

 هایهای خانهشوادان طریق از هاشوادان نهایت در آنكه توجه قابل نكته .است شدهمی مردم معمولی زندگی

 بارشادتو  آقاییزمانی)اند بردهمی بهره نیز آن خنك و مطبوع هوای از و شده متصل رودخانه این به دز رود مجاور

1331 :3.) 

 
 خانه شاهرکنی، شوادان و موقعیت آن در پالن(7)شکل

 

 

 

 نظام بازشوها-2-3

 
 ابعاد و تناسبات 

ها، تناسبات دهد که در درها و پنجرهبررسی ابعاد و تناسبات بازشوها در مساکن سنتی دزفول نشان می

 سانتیمتر تا یك متر است. 11تر آن بین است. ابعاد در و پنجره در عرض کم 2به  1معمول 

 ترین تناسبات داخلی در پنجره )نسبت قسمت شیشه خور به قسمت چوبی( به صورت زیر است:معمول

 3به  1طول شیشه به طول در بدون کتیبه  

  6به  2طول شیشه به طول در با کتیبه  



                             
 

 

  

 
 

  

 

 
 کتیبه، خانه نیلساز با در طول به شیشه نسبت طول (8)شکل

 6/1به  1و گاهی  1به  1گیرند، تناسبات معموال ها، که معموال در طبقات دوم به باال قرار میپنجره در 

 تر حدود یك متر است.است. در این حالت، ابعاد پنجره در ضلع کوچك
 

             

 

 

 

     
 تناسبات پنجره(9)شکل

 انواع قرارگیری بازشوها 

گیرند. از آنجا که نظام پرکننده به پرکننده و بین جرزها قرار میهای در نما، بازشوها در داخل قسمت

نامیم تقسیم شده است، در هر قسمت )یا واحد پایه( هایی محصور بین جرزها که ما آن را واحد پایه ای میقسمت

رگیری جبهه گیرد. این تعداد بسته به ابعاد واحد پایه، نیازهای فضای پشت آن، موقعیت قرابازشو قرار می 3تا  1

نمای ساختمان و تناسبات کلی بنا متغییر است. مثال اگر نمای ساختمان متعلق به قسمت تابستان نشین باشد، 

تاست و سطح شیشه دار کمتری دارد. درحالتی که ساختمان تنها یك نمای داخلی اصلی  2تعداد بازشوها معموال 

دار ندارد ت، تعداد بازشوها کم و در مواردی سطح شیشهنشین یكی اسنشین و زمستاندارد، یعنی قسمت تابستان

 (.35: 1311جدید اهری و امینی)



                             
 

 

  

 
 

  

 

 مصالح 

های شیشه خور را با چوب در مسكن سنتی برای ساختن درها و پنجره ها از چوب استفاده شده است. قسمت

 کردند تا نور کمتری به داخل ساختمان نفوذ کند.تری تقسیم میبه اجزای کوچك

 

 گیریتیجهن-3
شود که نظام و اصول های مختلف مقاله، این تنیجه خاصل میهای انجام شده در بخشبا توجه به تحلیل

هوای گرم و ورسوم خاص ساکنین و آبوطراحی در مسكن سنتی دزفول متاثر از عوامل فرهنگی و آداب

تیجه گویای آن است که فرهنگ و باشد. این نمرطوب منطقه و عملكرد فضایی عناصر کالبدی مسكن مینیمه

باشد. همچنین مسكن سنتی دزفول دارای یك گیری کالبد مسكن بومی دزفول میاقلیم و عملكرد بستر شكل

های بخشی به بافتالگوی واحد از نظر نظام قرارگیری فضاهای عملكردی اصلی اطراف حیاط است که باعث هویت

 گردد.تاریخی می

 
 غالب در مسکن سنتی دزفول الگوی عملکردی(11)شکل

 

 

 مراجع-4
، مرکز تحقیقات ساختمان و "الگوس ساخت مسكن در شهرهای خوزستان"،1311اهری، زهرا و امینی جدید، شهال،  -1

 مسكن.

، نشریه شهر و معماری "مهریز سنتی های خانه معماری در پایداری الگوهای بررسی "،1331پوراحمدی، محبوبه،  -2

 .55-66، ص 3بومی، شماره 

 .سروش دانشانتشارات تدوین غالمحسین معماریان، ، "معماری اسالمی ایرانآشنایی با "، 1331پیرنیا، محمدکریم،  -3

کهن در معماری جنوب  یراثی)شوادان م نیبه زم یمعماری با نگاه "،1331 ن،یبارشادت، نگ ال،یل ،ییآقایزمان -5

 .داریو نقش آن در توسعه پا یفرهنگ عیصنا یمل شی، هما"(رانیا



                             
 

 

  

 
 

  

های ، مجله پژوهش"های سنتی ایرانگیری انواع حیاط در خانهنقش جغرافیا در شكل"،1331زاده، حسین، سلطان -6

 .35-53، ص 16جغرافیایی انسانی، ش 

، ترجنه عباس منوچهری، "گزیندشعر، زبان و اندیشه رهایی: مقاله انسان شاعرانه سكنی می"،1331هایدگر، مارتین،  -5

 تهران. انتشارات مولی،

 

 

 
 


