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 چكيده 
نقاط مختلف دنیا در ساخت مسکن و  در،با توجه به پیشینه ی معماری و پديدار نشدن معماری های به روز و مدرن  

روابط  و استفاده از مصالح بومی و در دسترسفضاهای مورد نیاز و بناهای با ارزش و مهم ديگر توجه به شرايط اقلیمی 

از اهم موارد ساخت و ساز بوده است که اين گونه معماری تبديل به راه حلی برای پاسخ به اقلیم هايی چون اقلیم  فضاها

موردها اين . گشته استيا کوهستانی و ديگر اقلیم ها و ايجاد شرايط مطلوب برای زندگی مردم ان منطقه  گرم و خشک و

اين مناطق تبديل شده اند و همین طور شناسنامه ای برای  در خانه های  بومی  ها به نوعی به الگويی برای معماری

در اين پژوهش، پژوهش گران با توجه به شرايط اب و هوايی مناطق گرم و . خانه ها  برای شناخت بهتر اينگونه معماری

شکل گیری روابط فضايی در پالنها و همینطور  ,ن با اقلیموشکل گیری الگوهای خانه سازی برای همساز بود خشک

که باعث شکل گیری  ايرانکشور يمن و در خانه های از طريق تطبیق معماری بومی مصالح استفاده شده در خانه ها 

پرداخته اند با و عناصر بومی  خانه ها ساختنقاط مشترک در کشف  به   الگوی بومی معماری سنتی انها گشته است

ه مشترکی همراه است که  اين ودر اين مناطق با وجارايه شده وجه به استخراج های انجام شده عموما راه کارهای ت

و همینطور نحوه ی برخورد  و مالحظات ساختمانی و بومی اين دو منطقهمسائل اقلیمی در پاسخ انها به رفع مشترکات 

رتباط با فضای بیرون و نوع رفتار کاربران در اين فضاها به نوعی مالحظه ی مصالح بومی و نوع ا. است  کاربران با فضاها

اين دو نمونه خانه های اما از بعضی وجوه نیز ساختار . در شکل گیری اين الگو ها نقش به سزايی داشته اندهر کدام 

ها ونوع انتظار انها از موارد متفاوت در اقلیم  ,موردی تفاوت هايی نیز دارند که اين تفاوت ها میتواند بسته به فرهنگ 

 .باشد فضاها 
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 يزدخانه های يمن و ، معماری بومی، ی خانه هاالگو: کلیدی گانواژ
 

 

 

 

 
 (A comprative study of housing patterns yemen and iran 

from the aspect of vernacular architecture( 
  

 
Abstract  
According to the history of architecture not appear to date and modern architecture 

around the world in the housing and Space requirements and other important 

monuments and valuable due to climatic conditions and the use of indigenous 

materials and available space relations is the most important construction this type 

of architecture has become the solution to respond to the climate such as climates 

warm, dry and mountainous, and the climate and create favorable conditions for 

people living in the area have been. These cases are a model for vernacular 

architecture in the homes of these areas have become and as well as certificates for 

better recognition of such architecture for home. In this study, researchers due to 

hot and dry weather conditions in the form of housing patterns consistent with 

climate, the formation of spatial relationships in the plans, as well as materials 

used at home through the implementation of vernacular architecture in the homes 

of Yemen and Iran, which has been their pattern formation local traditional 

architecture to discover common ground in the construction of houses and 

indigenous elements have taken with respect to mining generally, the work 

presented in the common areas with the commonalities in their response to address 

climate and construction considerations and indigenous regions, as well as how to 

deal with space users .Consideration of local materials and the type of connection 

with outer space and the behavior of users of these spaces to form each have a 

significant role in shaping the patterns.  However, some aspects of the structure of 

the houses there are some differences between the two sample case that these 

differences may be, depending on the culture, the different climate and type of 

space is expected of them  

 

Keywords: Model homes , vernacular architecture, Yemen houses and Yazd 

houses  
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کشورها با توجه به قرار گیری در اين حوزه  هر کدام از, با توجه به اب و هوای مناطق مختلف جغرا فیايی 

که با در نظر گرفتن شرايط اب و هوايی اين اقلیم ها ساخت و ساز های . ها دارای اقلیم های گوناگونی هستند

سازگاری نسبت به طبیعت و محیط اطراف و شرايط  خانه های قبل از دوره ی مدرن  هر کدام دارای ساختاری با

در شکل گیری معماری بومی، پیوستگی موضوعات مورد نظر معماری پايدار و حتی فراپايدار  .موجود بوده است

حل ها و شیوه های منطقی و مناسب جهت فراهم ه لذا از آنجا که معماری سنتی ايران را. قابل مشاهده است

با بررسی معماری  .(1332.حسینی)کارگیری انرژی های طبیعی ابداع و ارائه نموده استنمودن آسايش انسان و ب

با توجه به که  دريافت میتوانيزد خانه های يمن و مقايسه ی ان با معماری بومی  در خانه سازی های بومی

جهت و می يشان فرهنگ های متفاوت چه مشترکات و چه تفاوتهايی در خانه های انها با استفاده از الگوهای ب

را ه ساخت خانه ها اين گونه از . و روابط فضايیشان وجود دارد شیوه ی حريم داری در خانه ها تامین اسايش و

و با تکرار اين راه حل ها انها تبديل به نمونه  دشوار هر کدام از اين اقلیم ها بوده است حلی برای رفع معضل های

جز اقلیم های گرم و خشک میباشند  مورد نظرکشور دو در اينجا .اند در دوران خود گشتهای برای ساخت و ساز 

اين الگو ها با توجه به  شرايط منطقه ای و  و اين نیز میتواند در الگوی خانه ها تاثیر دو چندانی داشته باشد

ه ی میزان دسترسی به مصالح موثر در کاهش گرمای محیطی و همین طور نحوه ی برخورد کاربران با رفع مسئل

. چیدمان فضا ها در کنار يکديگر شکل گرفته اند و با تکرار انها به صورت يک طرح واره در امده اند, گرما 

معماری بومی و سنتی در نقاط مختلف دنیا به خوبی توانسته  است که به نیازهای محیطی افراد پاسخ مثبت دهد 

که .به الگوی معماری سنتی و بومی گردد ای تبديلو در جهت رفع مسائل اقلیمی گامی موثر بردارد که به گونه 

میتوان مشاهده کرد که با استفاده از عناصر ابداعی مختلفی يمن و در  (ايران) نمونه ی اين معماری ها را در يزد

اب و هوای  مختص به محیط خود و به فراخور نیاز  توانسته اند هم به لحاظ پايداری و از نظر بومی راه حلی برای

 خانه های يمن و يزد با تطبیق الگوهای معماری بومی درهدف بر ان است که وهش در اين پژ. باشند خود 

نوع  ,نوع ارتباط انها با هم  ,چیدمان فضا ها در کنار يکديگر بررسی تفاوت ها و تشابه های موجود در نحوه ی 

ی و همینطور نحوه ی مواجه ی هر کدام با سلسله مراتب فضاي ,ارزش هر کدام از فضاها  ,استفاده ی کاربر از فضا 

 .به تحلیل اين موضوع پرداخته شود با استفاده از مقايسه ی تطبیقیمسئله ی گرما در اقلیم گرم و خشک 

 

 دو منطقه انتخابی با اقلیم گرم و خشکیزد یمن و  - 
ندگی در معماری گذشته ايفا تارو پود  معماری بومی و شیوه ی ز ,شکل  ,اقلیم نقش عمده ای را در تعیین کلیت

ويژگی (.يمن و ايران نمونه موردی)نمونه ی مورد بررسی اقلیم ها در اينجا اقلیم گرم و خشک است .کرده است

 ,گرمای شديد در تابستان به همراه طوفان های شن در برخی مواقع سال  ,کم ابی   ,اقلیم اين منطقه خشکی 

 (1333, سقايی. )در زمستان است وزش باد در جهات ومختلف و سرمای شديد

 
 

  

 

  یمن خانه های  معماری بومی دربررسی   -3

 موقعیت مکانی و اب و هوا  -3-1
از نظر موقعیت مکانی يمن در شرق میانه از شبه جزيره ی عربستان بین عمان و عربستان سعودی قرار دارد و 

ست و بارش باران با توجه به ارتفاع های مختلف به طور کلی بسیار باال همچنین از نظر اب و هوا درجه حرارت
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. شب استدرجه در  22تا  12درجه در روز و  32تا  22محدود است و همین طور میانگین درجه حرارت 

 (1391.جهان اسالم المعارف دايره)
 

 منطقه بندی يمن بر اساس اب و هوا يمن -2 -3
ختلف سکونتگاهی ان داشته است بر اين اساس يمن را شرايط اقلیمی يمن تاثیر زيادی در ايجاد گونه های م

دايره (.  ربع الخالی و جزاير يمن  ,ساحلی ,جلگه ای  ,کوهستانی : میتوان به پنج منطقه ی متفاوت تقسیم کرد 

 (1391. المعارف جهان اسالم 

 
 ساختار خانه ها ی يمن -3-3

گسترش در  ,نی در سرزمینهای فالت تهامه  خانه های گلی سرزمینهای ابرفتی و خانه های ساخته شده از

در مناطق گرم و خشک . سطح دارند اما خانه های مناطق کوهستانی عمودی در دو تا نه طبقه ساخته شده اند 

خشتی يا گلی با ضخامت پنجاه سانتی متر  ,ديوار خانه های سنگی  ,که تغیرات روزانه ی اب و هوا زياد است 

در مناطق . يق بندی اين ديوارها تغییرات اب و هوايی را در داخل خانه کاهش میدهد کیفیت عا. يا بیشتر است 

دايره المعارف . )ساختمانها برای تهويه ی داخلی سقف های مرتفع و پنجره های بزرگی دارند ,گرم و مرطوب 

 (1391. جهان اسالم 

تاقها رو به جنوب است اما اين ترتیب در خانه های مناطق کوهستانی بخش های خدماتی رو به شمال و بهترين ا

در خانه های بزرگ حتی در مناطق . در منطقه ی جنوبی و در تهامه به علت اب و هوای گرم متفاوت است 

کوچ فصلی باعث میشود که ساکنان در زمستان در اناقهای . کوهستانی کاربرد اتاقها در هر فصل تغییر می يابد

پیرامونی در بسیاری از روستاهای کوهستانی در نقش بارو خانه های . ک بخوابند گرم و در تابستان در اتاقهای خن

طبقات پايینی اين خانه ها برای نگهداری حیوانات و ابزار و معموال بدون پنجره اندو بخشهای . عمل میکنند

 (دايره المعرف جهان اسالم. ) مسکونی در باال قرار دارند

 بر اساس اين . ژگیهای فرهنگ يمن است تاثیرات زيادی بر خانه ها گذاشته است نظام قبیله ای که از بارزترين وي

 

 
 شیبام در یمن بافت شهر: 1شکل

 

نظام نوعی نظم اليه ای در سازماندهی فضای خانه های کوهستانی ديده میشود ديوان فضای پذيرايی برای عموم 

ما فضای زندگی که کامال خصوصی است در باالی است که در کنار فضای باز در طبقه ی همکف ساخته میشود ا

از اين قسمت راهی برای رسیدن به . ان قرار میگیرد و ارتباط فیزيکی و بصری با ان برای ديگران میسر نیست 

 . اتاق منفردی به نام مفرج در باالترين سطح خانه وجود دارد که محل پذيرايی از مهمان های ويژه است
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 خانه های يمن تقسیم بندی  -3-4
 . خانه های يمن به طور کلی به خانه های موقت و دائم تقسیم میشوند که انها نیز انواعی دارند

مصالح ان با . ساده ترين سازه های سر پوشیده در يمن  ,خانه های نگهبانی و سقیفها :  خانه های موقت - 

سقیفهای مدور معموال در ارتفاعات . د سنگ الشه و فضايی بزرگ دارد که يک گله ی کوچک در ان جای می گیر

غربی و جنوب غربی و سقیفهای چهار گوش بشتر در بخش مرکزی و در امتداد لبه های شرقی غربی ارتفاعات 

ب در هیچ يک از نمونه .چ. در سقیفهای چهار گوش ديوارها ارتفاعی به بلندی قد يک انسان دارند . ديده میشود

سقیفهای جهار گوش نخستین سازه هايی هستند که با همه ی شرايط . نمی شود های مدور و چهار گوش استفاده

 (1391. دايره المعارف جهان اسالم). معماری کوهستانی سازگاری دارند

به حیاط دار و طبقاتی تقسیم بندی می  ,اين خانه ها بر مبنای کاربری ها و توزيع فضايی :  خانه های دائم - 

گسترش خانه های حیاط دار افقی و . ونه نحوه ی گسترش و نظام گردشی خانه هاست تفاوت بارز اين دو گ. شوند 

عمودی و گردش از طريق پلکان و راهرو انجام  ,و گسترش خانه های طبقاتی  ,توزيع فضايی در انها از طريق حیاط 

. اط شکل گرفته اند خانه های حیاط دار رواج کمتری دارند و فضاها به صورتی نا منظم در اطراف حی. می گیرد 

خانه هايی با حیاط در طبقه ی باال در منطقه ی . گونه ی حیاط دار در تهامه و مناطق کوهستانی ديده می شود 

که ,يهودی نشین صنعا به صورت پراکنده به جای مانده که در واقع از خانه های برجی شکل الگو برداری شده اند 

دايره المعرف جهان ). ور حیاط نیمه بسته ای با ديوارهای سبک گرد امده انداتاقها به د ,در طبقه ی انتهايی انها 

اين خانه ها بر اساس روش . خانه های حیاط دار تهامه يک طبقه و شامل يک اتاق در حیاط اند (1391.اسالم

در دو  دايره ای و چهار گوش و(اوشاش)خانه های نی ای . به نی ای و اجری تقسیم می شوند  ,ساخت و مصالح 

خانه های اجری از شمال تا جنوب . گونه ی منفرد يا چند واحدی ساخته شده اند و حصاری اطراف انها قرار دارد

بیت الفقیه و  ,حیس,در جنوب حديده نمونه های اصلی معماری اجری را می توان در زبید . تهامه پراکنده اند 

  .جاهای ديگر ديد

 

 
  خانه های برجی:  شکل          

 



 

6 

 

 
 

 

 الگو های خانه های طبقاتی -2 -3
خانه های يک طبقه بدون امکان توسعه در ارتفاع در اين (1: در خانه های طبقاتی سه الگوی عمده به چشم میخورد 

شکل يکی از بازو ها شامل  uدر خانه های . شکل هستند uی فشرده يا نقشه هاواحد ها دارای الگو ساده ترين 

خانه های دو طبقه با يک پلکان خارجی و بدون امکان ( 2مختص حیوانات و انبار است فضای زندگی و ديگری 

 ,اين خانه ها اغلب ديوارهای بلند . معروف به خانه های ترکی ,خانه های حاشیه دريای سرخ ( 3.توسعه در ارتفاع 

بقه ساخته می شوند که به انها برخی خانه های طبقاتی تا نه طايوانها و بالکنهای بزرگ و جان پناهای مشبک دارند 

طبقات مختلف به دور پلکانی بنا می گردند که از همکف تا پشت بام ادامه دارد و با . خانه های برجی می گويند

فضای  , محل نگهداری حیوانات در طبقه ی همکف يا نیم طبقه ی باالی ان . گسترش خانواده افزايش می يابد

اتاقهای متعدد کوچک در طبقات بعدی و اتاق بزرگی به نام مفرج در باالترين  ,در طبقه ی اول ( ديوان)پذيرايی 

اين اتاق مخصوص مردان و برای کشیدن قلیان است و از سه طرف پنجره های بزرگ است و بهترين . طبقه قرار دارد

ر خانه های برجی د. خانه های برجی ممکن است به صورت استوانه ای يا مکعب مستطیل ساخته شود . نما را دارد 

 (1391. دايره المعارف جهان اسالم). صنعا طبقه ی اول با سنگ و طبقات بعد با اجر ساخته شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در شهر شیبام  نمایی از خانه های برجی: 4شکل                                                  خانه ها با چشم اندازی از کوچه ها :3شکل   

 

 

 (ساخت مايه) مصالح -3-9
در نواحی مرکزی و کوهستانی سنگ و در دره ها و زمینهای صاف .ساختمانها معموال با مصالح محلی ساخته میشوند 

شامل  ,معماری اين منطقه . کیفیت و اندازه ی سنگها نیز در يمن متفاوت است . ترکیب گل و سنگ به کار میرود 

با سقفهای تراش خورده و نماهای کامال تزيین شده تا کلبه های سنگی ساختمانهای بلند با سنگ اهک سفید و 

ساخت مايه ی . در کوهستانهای نیمه بیابنی سنگ همراه با گل در سبکی خاص استفاده میشود. گالیپوش است 

سقفها در صورت پوشش با اهک شصت تا . چینه و خشت است ,خاک رس معمولی  ,نهای گلی ااساسی ساختم

 (1391. دايره المعارف جهان اسالم. )اشعه ی خورشید را منعکس میکند هشتاد درصد

 

 اندامهای فضايی -3-1
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در گاه ها برای عبور حیوانات و بار عريض تر ند و گاهی يک . در اصلی به نسبت ساختمان کوچک و تو نشسته است

گاهی باالی در ها به گونه . ارتفاع تر انددرهای فضاهای داخلی کم . لنگه در مجزا برای عبور افراد در نظر گرفته میشود

روزنه ها به قدری است که امکان تهويه و گرفتن . ای مشبک شده اند تا ساکنان خانه بدون ديده شدن بیرون را ببینند

در برخی مناطق . يا ساير چیز ها را بدون باز کردن در میسر میسازد و مکانی خنک برای نگهداری اب و غذا استغذا 

ورودی خانه با دهلیزی به . جره ها با عبارتهايی که وصف کننده ی خنکی و رطوبت است نیز نامیده می شونداين پن

در انواع خانه های طبقاتی پلکان معموال در دهلیز قرار میگیرد که گاهی دو . اصطبلها و اتاقهای انباری متصل می شود

در . با ساخت مايه ی اصلی ساختمان تفاوت داشته باشديا سه پاگرد دارد پله ها سنگی يا گلی اند که ممکن است 

 ,گاهی فضاهای خدماتی مانند حمام . نبم طبقه ای برای قرار دادن انبارها ی قله و میوه تعبیه می شود ,صنعا 

اشپزخانه يا پلکان به صورت فضايی مجوف و مخفی بین دو سقف تعبیه شود که از طريق دريچه ای کوچک قابل 

نظام گردشی خانه های يمنی در مناطق مختلف بر اساس توزيع به افقی يا عموئی دسته بندی می شوند  .دسترسی اند

نظم فضايی اعلب خانه های برجی و دو طبقه ی حاشیه ی دريای سرخ يکسان و راهرو و پلکان نقش اصلی را ئر 

در خانه های حیاط دار . متفاوت است  مهمانان اشنا و غريبه ,زنان  ,محل حضور مردان . گردش درون ساختمام دارند 

اطراف حیاط يک يا چند اتاق خواب و نشیمن جداگانه . بعد از پیش فضای ورودی حیاط قرار دارد که مرکزيت ندارد

 ,فضاهای جانبی و معموال بدون سقف برای شستشو و نگهداری ابزار کشاورزی  ,اشپزخانه  ,ای برای زنان و مردان 

در بعضی خانه های کوچک اتاقی به نام ديوان قرار دارد که برای محفلهای رسمی و . وجود دارد ماهیگیری و حیوانات

. خصوصی ترين بخش خانه فضای باالی ديوان است که اتاقهای خواب و حمام و دستشويی قرار دارد. پذيرايی است

زخانه با کمترين جذابیت به شکل اشپ. اتاق زير شیروانی است و مخصوص مهمانان ويژه است( مفرج)غرفه ی استقبال 

 ,خشک کردن لباسها   ,بام برای انبار کردن چوب . يک فضای دوده گرفته و نیمه تاريک با تهويه نا مناسب است

 (1391,دايره المعارف جهان اسالم. )شود نگهداری میوه و حبوبات و خواب در فصل گرم استفاده می

 

 اجرای نما-3-8
ساختمانهای سنگی و اجری با تزيینات ريز نقش با . سبب تزيینات بسیار جالب توجه استنما در خانه های يمن به 

مانهای اجری تزيینات اجری دارند گاهی معموال ساختمانهای سنگی تزيینات سنگی و ساخت. هندسه ی پیچیده است

خانه ها تاکید تاکید طح اشکال مکعبی و سقفهای مس ,در شهرهای يمن بر عمود بودن . هم از هردو استفاده می کنند

شده که محصول عالقه به گسترش واحدهای ساختمانی با افزودن طبقه به جای گسترش ساختمان در سطح زمین 

خانه های گلی پنجره های کچک متعددی . پنجره و روزنه ی باالی ان عنصر تزيینی مهم خانه های يمن است. است

اق قوسی پايه بلندی قرار می گیرد و با يک نعل در گاه چوبی يا سنگی متداول ترين پنجره در کوهستانها در ط. دارند

است که به کرکره ها يا نرده های چوبی ( طقا)پنجره ی مستطیلی کوتاهی  ,بخش اول : به دو بخش تقسیم میشود 

تخريم می قمريه و  ,( قوس)بخش دوم باالست که قوسی شکل است و به ان . برای نفوذ هوا و نور مجهز است  ,ثابت 

برخی . که دو پنجره ی باز شو در دز طرف پنجره ی اصلی است طرح را تکمیل می کند(شاقص)شکاف تهويه . گويند 

اين نوع سايبان معموال با سنگ   ,در نواحی مرتفع جنوبی . خانه ها سايبان باريکی نیز در طول نعل درگاه خود دارند 

ولی . ديوارهای سنگی يا اجری نیازی به اندود ندارند . ساخته می شود  غالبا با چوب ,سبک و گچ و در  جاهای ديگر 

نمای درونی ديوارهای سنگی کامال زبر و نا . ديوارهای ساخته شده از ساخت مايه ی کم کیفیت معموال اندود می شوند

رای استحکام بیشتر از در طبقات پايینی ب. هموار است و معموال با اليه ی نازکی از پودر سنگ يا گچ اندود می شود 

ممکن است بدون پوشش باشد يا با مالت  ,نمتی خانه های خشتی . سنگ و در طبقات بااليی از اجر استفاده می شود

نمای خانه های دو طبقه با کتیبه  ,در دشتهای مبار . اجر ممکن است به بافت ديوار گلی اضافه شود . پوشیده شود 
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 ,ويژگی بارز خانه های اجری در شهرهای بزرگ يمن . مثلثهای گلی تزيین شده اندهای مزين و رديفهای ساده ای از 

ترصیع کاری برجسته ترين  ,در نماهای خانه های سنگی . سقف و گشودگیهاست  ,کیفیت و تراکم تزيینات ديوار 

قطار بندی  ,نبشها سر  ,شکل تزيینی و ساده ترين نوع ان به کارگیری سنگ تیره تر در طاقهای قوسی اطراف پنجره 

در اين روش عناصر مجزا و تکرار . ها و اشکال مجزای هندسی است و به گونه ی ترکیب سنگ و اجر اجرا می شود 

به  در يک قاب بندی يا رج تو رفته قرار می گیرد  ,شبیه الگوهای بافته شده در لباسهای پشمی و قالیچه  ,شونده 

الگوی اصلی عموما مجموعه ای از مربع . برجسته نمايی به دست می ايد ,طوری که در تضاد با سطح صاف بیرونی 

 (1391 ,دايره المعارف جهان اسالم ). های چرخیده است که به شکل خطی يا دسته ای تکرار می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
 نحوه ی اجرای نما: 5شکل                             نما سازی خانه ها                                                          : 4شکل    
 

 

 تمهیدات مصرف اب -3-3
اب غیر شرب  .ام خانه ها ذخیره می شداب مصرفی خانه های يمن پس از استخراج از چاه در مخزنهايی در پشت ب

اب مصارف خانگی در . در بهترين حالت از چاه های خصوصی و در بدترين حالت از اب انبارهای رو باز تهیه می شود

نگهداری و  ,حمام يا معموال اتاقهای کوچکی که ويژه ی اين کار بوده  ,مخازن اجری يا ظروف سفالین در اشپزخانه 

 . از راههای مختلف باز يافت می شده است

حمدانی در قرن نهم تمبزی و رهايی از بوی نا مطبوع حمامها  ,شیوه ی دفع زباله در يمن از گدشته توجه بوده است 

ر اين ويژگی با استفاده از ناودانهای دراز شیبدا. و سرويسهای بهداشتی را ويژگی مهم خانه های صنعا دانسته است 

زباله های خشک شده به عنوان سوخت در . چون در استفاده از اب دقت زيادی می شد. حاصل می شده است 

حمامهای عمومی هر محله جمع اوری و خاکستر های انها به عنوان کود برای باغهای اطراف خانه ها استفاده می 

 (7691 ,دايره المعارف جهان اسالم).شدند

 

 نتی يمنزوال معماری بومی و س-3-11
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ساختمان  , 1391 /ش  1341پس از جنگ جهانی دوم و زمین لرزه هايی که در يمن به وقوع پیوست در دهه ی   

قیمت پايین و . سازی در اين کشور دگرگون و ساخت بناهای جديد به سبک غربی با استفاده از بتون معمول شد 

بر خالف . سنگ و اجر در خانه سازی يمن شودامکان ساخت و سز بیشتر با بتون سبب شد اين ماده جانشین 

برای مثال در صنعا اب و هوا گرم و خشک و  ,بتون با شرايط اقلیمی متنوع يمن معموال تناسب ندارد  ,مصالح نتی 

در حالی که ديوارهای بتونی توانايی مهار اين تغیرات دمای  ,توام با تغییرات دمايی نسبتا زياد در شب و روز است

 . را ندارند و در طول روز گرم و در شب سرد می شوند ناگهانی 

اجر کاری های پر کار و نماهای سنگی ديگر  ,در بناهاب امروزی يمن تزيینات نیز دستخوش تغییر شده اند 

تغییرات اوضاع . ساخته نمی شوند و پنجره ها با شیشیه های رنگی جای خود را بخ پنجره های الومینیومی داده اند

کم شدن مناسبات همسايگان و شهر نشینی از جمله عوامل  ,يمن از جمله کوچک شدن خانواده ها اجتماعی 

  (1391 ,دايره المعارف. )حذف معماری سنتی و بومی و جايگزينی معماری جديد است

 

 

 شرايط اب و هوايی در مناطق گرم و خشک ايران -4
داخل فالت به  ب ايران از عبور ابرهای باران زا وجود رشته کوههای البرز در شمال و کوههای زاگرس در غر

شدت تابش ن میزان بارش در اين منطقه بسیار کم و خشکی هوا باعث بنابراي.مرکزی جلوگیری می کنند

کمبود آب و شوری خاک به . را در پی دارد  آب اين امر شوری.خورشید و تبخیر در حدی فوق العاده شده است

و اين مساله،جريان شن های روان و سرعت زياد بادهای گرم و خشک و  ستفقر پوشش گیاهی منجر شده ا

هايی داشته  در شرايط سخت بیابان مرکزی ايران،تامین آسايش انسان بستگی به مهارت.دارد غبارآلود را در پی

اين ناحیه آسايش اقلیمی در .شرايط اقلیمی به وجود آورد و که بتواند بناها و فضاهايی منطبق با محیط اکولوژيک

. و کاهش تاثیر تابش خورشید استفاده از سايه و باد،استفاده از آب،مديريت آب:از سه طريق فراهم می شده است

 (1332 ,فدکی)

 

 :یزد  خانه های معماری بومی دربررسی  -5

 يزد يیموقعیت مکانی و اب و هوا -2-1
ه از شمال با اتان های سمنان و خراسان رضوی واقع در مرکز ايران واقع است ک کیلومتر مربع2331يزد با وسعت 

 (مجله ی وی کی پی جی)و از جنوب با کرمان و از شرق خراسان جنوبی و از غرب با اصفهان همسايگی دارد

اين شهرستان به دلیل وجود جاذبه های شغلی، رفاهی . اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاريخی جهان است

شهرستان اين استان به شمار می رود و با جمعیتی حدود چهارصد و پنجاه هزار  و تمرکز اداری، پرجمعیت ترين

  (1332 ,فدکی.)داين استان را تشکیل می ده نفر، تقريباً نیمی از کل جمعیت

موعه های شهری و روستايی در يزد فشرده و متراکم است که از نفوذ گرمای تابشی به داخل مجموعه مج

 لند بام ها عالوه بر اينکه خانه ها را از انظار محفوظ می دارد و مانع مناسبی استجان پناه ب.جلوگیری می کند
اين بسته .در مقابل باد نامطلوب روی بام ها و کوچه ها سايه می اندازدو کوچه ها و حیاط ها را گود تر میکنند

فرم پالن فشرده است تا در اقلیم يزد  .بودن،گود و پر سايه بودن تماس مجموعه را با گرمای خارج کم میکند

 (1332 ,فدکی. )سطوح کمتری در مقابل خورشید باشد
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 خانه های يزدساختار  -2-2
باشد اين نوع معماری دارای حیاط مرکزی است و اتاقها  صلی معماری بومی يزد درونگرايی ان میشاخص ا

شه ای از بنا بادگیر ساخته میشود و معموال درچهار سمت حیاط قرار دارند و به منظور تهويه فضای داخلی در گو

ده از بادگیر و کاله فرنگی و تقسیم ساختمان به دو بخش ااستف. فرم حیاط معموال به صورت گودال باغچه است

در اقلیم يزد بايد فرم پالن فشرده باشد تا . تابستان نشین و زمستان نشین از شاهکارهای معماری يزد میباشد

در مناطق گرم و خشک و کويری ايران می توان  (1333 ,سقايی).خورشید قرار گیردسطوح کمتری در مقابل نور 

راه حل هايی منطقی و هماهنگ و سازگار با اقلیم منطقه را مشاهده کرد، از جمله آن بادگیر است که با تصفیه 

ند آسايش هوا و خنک سازی آن، روشی است بهینه در بهره گیری از منابع و انرژی های طبیعی، که می توا

  (1332.احمدی).اقلیمی منطقه مربوطه را بوجود آورد

 :  بادهای کوير چند گونه اند

کیلومتر در ساعت است و ماسه  91در بهار و اوايل تابستان بادهای شنی می وزد که سرعت انها گاهی بیش از  -

 (1333.سقايی.)و خرده سنگ در هوا پراکنده می کند 

متفاوت که گاهی به صورت نسیم بعد از ظهر می وزد و پس از غروب افتاب  بادهای موسمی که با سرعت -

بادهای شديد زمستانی که برای تغییر . فروکش میکند و گاهی به صورت باد سرد يا گرم در تمام روز می وزد 

 (1333.سقايی) .مسیر يا کاهش شدت باد بادگیرهای گیاهی استفاده میشود

ری مناطق گرم و خشک در ايران هستند که با استفتده از جريان هوا در تحديل بادگیر ها جزيی از کالبد معما

بادگیر ها به دو روش ايجاد سرمايش .دما و رساندن ان به حد اسايش در معماری بومی نقش موثری داشته است

زش باد خنک سازی تبخیری اصل حاکم بر عملکرد اين پايه نهاده شده که از و-2جا به جايی هوا  -1: میکنند 

برای انتقال هوا به درون ساختمان و از عکس العمل نیروی ان يعنی مکش برای راندن هوای گرم و الوده استفاده 

و همچنین شکافهای ديگر بادگیر . شود چون باد به هنگام برخورد با پره های بادگیر ناچار به فرود امدن میباشد 

. م را خارج میکنند و کار هوا کش و مکنده را انجام میدهندهوای الوده و گر ,که پشت به جهت وزش باد دارند 

در خانه ها معموال بادگیر در قسمت تابستان نشین خانه است که به تاالر يا حوضخانه و زير زمین مربوط می 

شوند و شرايطی را پديد می اورند تا جريان هوا در کل ساختمان برقرار  شود و ضمن تماس با عناصر رطوبت زا 

جداره ی زير زمین کمبود رطوبت را جبران و محیطی مطبوع برای زندگی فراهم  ,درختان  ,باغچه  ,حوض مثل 

 2بادگیر های يزد نسبت به ساير شهرهای مناطق گرم بلندتر می باشند بادگیرهای يزد به طور معمول . می اورند 

جود زير زمیدن و کاله فرنگی طبقه بندب متر از سطح بام ارتفاع می گیرند و در مقطع بر مبنای وجود يا عدم و

در بادگیر هايی که حوضچه ی اب جهت سرمايش تبخیر پیش بینی شده در باالی حوضچه روزنه ای به . میشوند 

در اقلیم گرم و خشک همچون يزد  .متر وجود دارد که کاله فرنگی نامیده می شود  1.2متر و ارتفاع  2تا  1قطر 

تابستان و سرمای شديد در زمستان است در هماهنگی با طبیعت و شرايط محیطی که دارای گرمای زياد در 

در اين مناطق جهت گیری ساختمان به سمت جنوب و جنوب شرقی برای بهره گیری از . ضرورت بیشتری دارد

 (1333.سقايی) انرژی خورشید در زمستان است
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 بادگیر های یزد برای خنک سازی : 6شکل    

 

 اندامهای فضايی3- -2
 جهت و سنتی بناهای در روز شبانه يک وطی سال مختلف فصول طی عمودی و افقی کوچ نظام بودن حاکم

 نشینن زمستا فضاهای گیری شکل باعث (غربی جنوب -شرقی شمال) قبله سمت به يزد تاريخی بناهای گیری

 فضاهای ترتیب بدين .باشد میسرمی ازسال یخاص فصول فضاهادر ازهريک استفاده که است شده نشین وتابستان

 زيست برای ها زيرزمین و دو آن روبروی های تاالر و نشین زمستان فضاهای عنوان به دری وپنج دری هفت

 وجه در که تفاوت اين با دارد نشین زمستان مانند نیزموقعیتی نشین تابستان. گرفته شده است نظر در تابستان

 معموالا  آن اصلی محور روی و بماند امان در آفتاب مستقیم تابش از تابستان در تا ت قرار گرفته اس حیاط جنوبی

 زندگی فضايی مهمترين سال سرد بسیار مواقع در جز ها ايوان و تاالرها اين .گیرد می قرار تاالر با باز نیمه فضای

 بسیار تزيینات از خاک، و گرد وذفن و ودنبازب به توجه با اما اند، داشته تزيینات همیشه اگرچه و اند، بوده خانه در

 .است شده می قناعت گل سیم آجريا با ترکیب در گچی ی ساده نقوش به و پرهیز آنها در پیچیده

به عنوان فضای  است که  تاق کاله فرنگیا يکی ديگر از اندامهای فضايی خانه های سنتی يزد : اتاق کاله فرنگی

لت ارتفاع زياد سقف تا کف در اتاق کاله فرنگی، امکان حفظ انرژی گرمايی ه عب. دتابستان نشین محسوب می شو

پیشنهادی که در اين راستا ارائه می شود، برپايی يک سازه ی سبک موقت به عنوان سقف .در فضا کاهش می يابد

 (1332 ,عواطفی نژاد.)کاذب با استفاده از پوشش پارچه از جنس کرباس می باشد

رود  مُشـَب َّکی است که به جای گشتن بر روی پاشنه گرد، باال می ٔ  صر معماری ايرانی و پنجرهاُرُسی از عنا: ارسی

های چوبی است و  ها و روزن نقش شبکه ارسی مانند پنجره. گیرد ای که روی آن قرار گرفته جای می و در محفظه

ارسی در . بسیار است( ش در تهرانو انواع جديدتر)های کهن اصفهان و کاشان و يزد  های زيبای آن در خانه نمونه

. اند های زيبايی در آن ايجاد کرده شود که نقش ای مشب َّک ساخته شده از چوب گفته می صنايع دستی به قطعه

 (1333. مجله اينترنتی برترينها) .های رنگی کوچک باشد و يا بدون شیشه باشد تواند دارای شیشه ارسی می

 
 
 
 . 
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 ه ی ارسیپنجر: 8شکل 

 

دری به طور معمول يک اتاق بزرگ است که در واقع  پنج. دری يکی عناصر سنتی معماری ايرانی است پنج :پنج دری 

پیوسته برای آن در نظر  پنجره به هم 2شود که اغلب اوقات رو به ايوان بزرگی است که  همان تاالر اصلی خانه محسوب می

های سنتی اصیل ايرانی بسیار  حال خانه شود با اين ی به اتاق نشیمن اطالق میدر ر معماری نوين پنجد .است گرفته شده

مجله اينترنتی ) . .شده است دری اتاق اصلی خانه محسوب می شده که پنج بزرگ بوده با تعداد زيادی اتاق ساخته می

 (1333. برترينها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اتاق پنج دری: 7شکل 
 

شده، فضای سرپوشیده متصل به  های مختلف ساخته می ه که به شکلهشتی قسمت بیرون هشته خان: هشتی

، (در معماری اسالمی)گیرد  کوچه و حیاط خانه، فضايی بعد از فضای ورودی که اغلب بالفاصله پس از درگاه قرار می

ارکرد هشتی، ترين ک مهم.کند آيد و ارتباط آن را با خارج تامین می نه تنها جايی که از منطقه بسته خانه بیرون می
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است، به معنی آرامگاه، طاق، ايوان، رواق و  تقسیم مسیر ورودی به دو يا چند جهت و حفظ قسمتی از حريم خانه

های مختلفی مانند  بود که به شکل  يزد در حقیقت هشتی، قسمت بیرون خانه های قديمی .اند آسمانه هم آورده

شد و در مجموع فضای سرپوشیده ای بود که ورودی  میساخته ... چهارضلعی مربع يا مستطیل، هشت ضلعی و 

هشتی که بالفاصله پس از درگاه خانه بوده در حکم نوعی حیاطچه ی بیرونی .مشترک چند خانه را بوجود می آورد

به عبارت ديگر اگر کسی می خواست وارد با اهل خانه ای ارتباط برقرار کند، خبری بدهد . برای خانه عمل می کرد

بگیرد، اما از درگاه آن خانه داخل نشده و وارد حريم خصوصی آنها نشود، در هشتی منتظر می ماند و کار و يا چیزی 

غريبه ها و اهل . صحبتش رابه انجام می رساند در عین حال هم گفته نمی شد که در کوچه و دم در ايستاده است

چه کسانی ايستاده اند و چه گويند و چه  محل اگر رد می شدند، متوجه نمی شدند که در مقابل درب فالن منزل

ترين کارکرد هشتی، تقسیم مسیر ورودی به دو يا چند خانه و در عین  در مجموع می توان گفت که مهم .می شنوند

مجله )  ..به هشتی، آرام گاه، طاق، ايوان، رواق و آسمانه هم گفته اند. است حال حفظ قسمتی از حريم خانه بوده 

 (1333. نهااينترنتی برتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هشتی در خانه های سنتی یزد: 9شکل 

جاد حیاط های مرکزی به منظور تامین هوای خنک و مطبوع برای هر واحد مسکونی از ديگر اصول اي :حیاط مرکزی

تنفس خانه های بهم فشرده از داخل اين حیاط ها امکان .ساخت شهرهای اقلیم گرم و خشک ايران به شمار می آيد

وز گرم مورد استفاده قرار حیاط ها به مانند گودالی هوای خنک شب را در خود ته نشین کرده و در ر.می باشدپذير 

اين حیاط ها عالوه بر خاصیت تنظیم کنندگی هوا،راه باد را سد می کنند،سايه پديد می آورند و در ضمن .دهندمی

 (1332 ,فدکی.)یرون پاس می دارندزندگی کوچک و خلوت درونی را در برابر فضاهای باز و نا امن ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حیاط مرکزی: 1 شکل 
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 (ساخت مايه)مصالح-2-2
در مناطق گرم و خشک بايد از مصالحی استفاده شود که از ظرفیت حرارتی بااليی برخوردارند که در معماری 

ن در مقابل تابش ضخامت ديوارها به گونه ای است که می توا. بومی يزد استفاده شده گل و مشتقات ان است

طوالنی نور خورشید مقاومت کند و رنگ خاک بهترين رنگی است که می تواند مقداری از انرژی خورشید را 

. در اقلیم گرم وخشک مصالح بايد به گونه ای باشند که در مقابل گرما مقاومت فراوانی داشته باشند ,منعکس کند

.  یستند زيرا اين مصالح با اب و هوای خشک يزد تطابق نداردمصالحی مانند سنگ و چوب برای اين اقلیم مناسب ن

ضخامت مصالح از ديگر نکات مهم است که به گونه ای است که در مقابل تابش طوالنی مقاومت کرده و رنگ 

 (1333 ,سقايی). .روشن خاک بهترين رنگ مصالح انتخابی است

 

 :نتیجه گیری -6
 :يمنانطباق معماری بومی يزد و

 استفاده از مصالح بومی در  -الف

در مناطق گرم و خشک مصالح از جمله يمن و يزد مصالح از نظر ظرفیت گرمايی دارای میزان بااليی هستند و به 

و همینطور رنگ مصالح به رنگ خاک و روشن است برای بازتاب بهتر . خوبی میتوانند در مقابل گرما مقاومت کنند

 . گرمای خورشید

خاک رس  ,نهای گلی اساخت مايه ی اساسی ساختم. موال با مصالح محلی ساخته میشوندساختمانها معدر يمن 

سقفها در صورت پوشش با اهک شصت تا هشتاد درصد اشعه ی خورشید را . چینه و خشت است ,معمولی 

د در يزد برای دخیره ی انرژی خورشی .است استفاده شده در معماری بومی يزد گل و مشتقات ان. منعکس میکند

 . تا در شب از انرژی گرمايی ان استفاده شود. از ضخامت ديوار ها نیز استفاده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مصالح در خانه های یزد:   شکل                                       مصالح در خانه های یمن                                         :   شکل          

 

 بناهای شهری  واندامهای کالبدی در شکل گیری ساختار ظاهری -ب

و تقسیم  به صورت برجیو عمودی در دو تا نه طبقه ساخته شده اند ساخت خانه ها  بومی الگوی درشهر يمن

ا کوچه ها و گذرهای باريک برای سايه اندازی و جلوگیری از تابش ب فضاها در طبقات الگوی عمودی گرايی 

که اين الگوی ساخت در يزد به صورت خانه های يک . مستقیم افتاب که به میدانهايی ختم میشوند بوده است

 و عناصر کیفیت بخش فضايی طبقه با زير زمین اما با همان گذر های باريک با تاقهايی برای سايه اندازی بیشتر 

در خانه های هر دو منطقه سلسله مراتب فضايی و  . مانند حیاط مرکزی و الگوی مرکزيت و محوريت در خانه ها

رعايت شرايط وابسته به فرهنگ حفظ حريم ها و سازگاری خانه ها با محیط طبیعی به خوبی ديده می شود برای 
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االی در روزنه هايی برای رد و بدل غذا مثال هشتی در خانه های سنتی و پیش فضاهای خانه های يمن که در ب

 . بدون ديده شدن وجود دارد

 
 پالن یکی از خانه های یزد :4 شکل                   الگوی خانه های یمن      :3 شکل                  الگوی خانه های یزد                     :   شکل       

 

ن ساختمان ها از شکل متفاوت تری نسبت به يزد ه دلیل برجی بوديمن فضاها بدر ساختار فضايی بناها در 

در اين خانه ها فضايی به اسم مشربیه وجود دارد که میتواند با فضايی با نام پنج دری در خانه . برخوردار است 

 . های يزد به لحاظ ارزش فضايی برابری کند

 در تاثیر جريان هوا و تابش خورشید بر ساخت و ساز ها  -ج

ر اقلیم گرم و خشک همچون يزد که دارای گرمای زياد در تابستان و سرمای شديد در زمستان است هماهنگی با د

در اين مناطق جهت گیری ساختمان به سمت جنوب و جنوب . طبیعت و شرايط محیطی ضرورت بیشتری دارد

ز با توجه به مصالح بومی و نی يمندر(1333.سقايی. )شرقی برای بهره گیری از انرژی خورشید در زمستان است

رنگ روشن مصالح گذرهای باريک وساخت خانه های برجی برای مقابله با سیل نیز میتوان تاثیر اقلیم و تابش را 

 .  بر ساخت و ساز مشاهده کرد 

 بافت شهری  -ه

متراکم و  به صورت که از تراکم خانه سازی ها ونحوه ی شهر سازی شکل می گیرد در  هر دو منطقه بافت شهری

 .خانه ها نزديک به هم بنا شده اند 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بافت شهری یمن: 6 شکل                                    بافت شهری یزد                                             : 5 شکل           

 

فت يران میتوان به اين نتايج دست يايمن و يزد در ا در خانه های معماری بومیالگوی  بنابر اين طبق تطبیق دو 

هر دو متفاوت اما نزديک به هم که در الگوی خانه ها بیشتر تحت تاثیر اقلیم و مقداری نیز تحت تاثیر فرهنگ 
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هر .و احترام به حفظ حريم ها در خانه بوده است و اشتراکاتی در  مفهوم کلی طراحی  خانه هايشان دارند منطقه 

ی معاشرت با خارج از خانه و شیوه ی استفاده از فضاها و نیازهای رفتاری و اجتماعیشان   با توجه به نحوهکدام 

   .ارائه داده اند خانه ها  در شکل گیری الگوی معماریهايی راه 

 

 

 و مراجع نابعم

 
 انتشارات دانشگاه تهران ,بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ,(1313)قباديان نشريه جديد[1]
طراحی اقلیمی بناهی گرم و خشک در معماری بومی ايران و تاثیر ان بر معماری پايدار نمونه موردی "( 1333. )، فسقايی[ 2]

 قم,بهمن ماه  2,همايش معماری پايدار وتوسعه شهری، "شهر يزد
و  ر سازیمعماری و شههمايش  ، "ارايه راهکارهای طراحی پايدار در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی يزد"( 1332. )فدکی، ا[3] 

 .، ايرانمشهد، دی ماه 2، "توسعه ی پايدار با محوريت از معماری بومی تا شهر پايدار 

 هنسخه ی فارسی و عربی داير،  (1391)المعارف بزرگ اسالمی زير نظر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی  کتاب دايره[4]

 . المعارف بزرگ اسالمی و نسخه ی انگلیسی لیدن هلند

دومین همايش ملی اقلیم ساختمان و بهینه سازی مصرف  , "معماری سنتی يزد از نگاه فرا پايداری" (1332).ع ,حسینی[ 2]

 ايران ،اصفهان ،ارديبهشت ماه  22و21  ,انرژی 

ن اولی ،"(بادگیر باغ دولت اباد يزد:نمونه موردی )بادگیر الگويی پايدار در معماری بومی و سنتی ايران " (1332. )پ ,احمدی [9]

 1332،مشهد ،اذر ماه 1 ,کنفرانس معماری و فضاهای شهری پايدار 

 1331,دی ماه : انتشار  ,مجله ی علمی وی کی پی جی  [1]
 
 1333 ,تیر 3: انتشار  ,مجله ی اينترنتی برترينها  [8]

ی و ارائه ی الگوهايی در چگونگی انعطاف پذيری کالبد خانه های سنتی يزد با شرايط اقلیمبررسی " (1332.)م ,عواطفی نژاد[3]

معماری و شهر سازی و توسعه ی پايدار با  همايش , " ( خانه ی رسولیان يزد:نمونه موردی )جهت بهبود وضعیت فعلی انها 

 ايران ,مشهد  ,دی ماه  2 ,محوريت از معماری بومی تا شهر پايدار
 

 
 

 
 


