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 *زدهای قاجار ینشین خانهمعیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تاالر تابستان

 1یاسمن یزدی

 2شمیرانی مفیدی مجید سید

 3اعتصام ایرج

 چکیده 

اقلیم گرم  ومیبمعماری که  هستنددر دوران معاصر انسان امروزی از مشکالت بحران انرژی و محیطی  زیست مسایل

ماهنگی با محیط هاین معماری در  .است دست یافتهای هایی خردمندانهکارراهبه  هادر زمینه حل آنایران  و خشک

م اقلیر این دپایدار ی معماراست. و مقابله با شرایط سخت اقلیمی موفق بوده  ،گیری از نیروهای طبیعتبهره،  پیرامون

که کسب نموده  چشمگیری هاییتموفق حرارتی سازیمتعادل در سازندگانشان دانش و ،عناصر، مصالح از استفاده با

 بررسی بهین مقاله ا. باشد گشاایران راهگرم وخشک  مسکن در اقلیم امروزیطراحی  در تواندمی آن یهاشناخت الگو

 رانگرم وخشک ای در مناطق دوران قاجار هایخانهنشین تابستان تاالرحیاط مرکزی و  ساختار در معیارهای طراحی

ها عداد این خانهتبیشترین  اینست کهاین پژوهش مطالعه موردی زمینه به عنوان  قاجار عصرعلت انتخاب پردازد. می

وش راز آنان حاکم بر  هندسهبا یکدیگر و شناخت  فضاها یافتن رابطه به منظور مربوط به این دوران هستند.

 دانیطالعات میم  زااست. پس مقایسه و استقرا  بر اساس ها مسیر استنتاج و تحلیل دادهاستفاده شده و همبستگی 

ساختاری  الگوهایو  معیارهای طراحی سپسو  ندشدآوری در جداول مختلف جمع حاصلهابعاد ، اطالعات آوریجمعو

اقلیمی تحلیل  .ندرفتگآنان مورد بررسی قرار  فضایی نحوه ارتباطات و تناسبات  ،نشینتابستانحیاط مرکزی و تاالر  

 کمی -کیفی و ،یپیمایش نوع از ،کاربردی ،هدف اساس بر تحقیق این. روش شدانجام نیز  منتخبهای در نمونه فضاها

 صحیحتناسبات و  آنها روابط و فضاها بر حاکم واستاندار معیارهای طراحی، هاداده بررسی از نتایج حاصل از. است

  . استحاصل شده گرم و خشک ایران  در اقلیم نشینتابستانتاالر و  حیاط مرکزی

  :اهداف پژوهش 

 .یرانانشین مناطق گرم وخشک تاالر تابستانحیاط مرکزی و  ساختار در معیارهای طراحی شناخت (1

                                                             

رم و خشک نشین و ایوان و تاثیر آن بر معماری مسکونی مناطق گرابطه حیاط مرکزی با تابستان» عنوان* این مقاله از پایان نامه دکتری با 

بگه  ، 1398سگال  یگران،، اتهگران ،دانشگگاه آزاد اسگالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،معماری، درگروه «(یزد قاجاری هایخانه ایران )با مطالعه

                                    .شده است ذراهنمایی مجید مفیدی شمیرانی و مشاوره ایرج اعتصام اخ

    Email:yazdiyasaman@yahoo.comایران.   واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، دانشجوی دکتری گروه معماری،   1

  Email: s_m_mofidi@iaust.ac.ir ( مسئول)نویسنده صنعت و علم دانشگاه،  و شهرسازی معماری دانشکده استادیار   2

Email: i.etessam@srbiau.ac.ir  3  رانانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهاستاد گروه معماری و شهرسازی، د  
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  . ایران خشک واقلیم گرم  نشینتابستان تاالر حیاط مرکزی و تناسبات صحیح و  ارایه الگوهای کالبدی (2

 :سواالت پژوهش  

  ؟چیست نشین مناطق گرم وخشک ایرانتابستان تاالرحیاط مرکزی و ساختار  در معیارهای طراحی (1

  ؟چیست اقلیم گرم و خشکنشین تابستان و تاالر  حیاط مرکزیتناسبات صحیح و  لگوهای کالبدیا (2

 : کلیدیواژگان 

 ، معیارهای طراحی.نشینتابستانتاالر  حیاط مرکزی،، یزدمعماری ، اقلیم گرم و خشک

 مقدمه 

احی معمگاری های انسانی سایه افکنده و سبب شده که طرمحیطی بر بسیاری از فعالیتبحران انرژی و مشکالت زیست

معمگاری  در جهت حل ایگن مشگکل. مواجه گرددبه عنوان یکی از عوامل مؤثر در مصرف باالی انرژی با چالشی سخت 

نگه هگایی خردمنداارکراه، تجربیات و الگوهای ارزشمند به سبب دارا بودن ، اقلیم گرم و خشک دربه ویژه  ی،ایران بومی

ت یافگت در برای شناخت حقیقت معماری الجرم باید به معرفگت حقیقگی دسگ" دهد.ارایه میدر زمینه معماری پایدار 

اری جگا خگوش کمک علم و هنر به زوایای پر رمز و راز فضا نقب زد. این رموز در دل هندسه ی پنهگان معمگنهایت به 

رداران بگده و بهگره کرده و با تابش نور و ایجاد سایه روشن در تداوم یک تکرار، تسلسل و تناسبات کالبد را بگرای بیننگ

،  یرامگونپایگن معمگاری در همگاهنگی بگا محگیط تجربه نشان داده کگه   (.43: 1358، پورمند)"بخشدجان تازه ای می

 نگاطق گونگاگونتیپولگوژی بنگا در م . و مقابله با شرایط سخت اقلیمی موفق بوده اسگت ،گیری از نیروهای طبیعتبهره

 از تفادهاسگ بگا ایگران معماری اقلیم گرم وخشگک . باشدحاکی از تأثیرپذیری آن از عوامل اقلیمی و حتی فرهنگی می

 سازیتعادلم در خاصی استعداد، اقلیمی محیطی و عوامل زیست کارکرد درباره سازندگانشان دانش و ،مصالح، عناصر

بستری برای ،  دهای یزخانه نشینتابستان و تاالر حیاط مرکزی با تحلیل کالبدی  پژوهش ایندر . ستداشته ا حرارتی

  گردد.میفراهم ایران  اقلیم گرم و خشکهای آشکار و پنهان معماری سنجش ویژگی

  شود:در ارتباط با عنوان این مقاله انجام شده که به برخی از آنان اشاره می ییهاپژوهش

 و رمگگ منگاطق پایگدار مسگکونی در معمگاری حیگاط مرکگزی محیطی تاثیر »عنوان  ای بادر رساله( 1384سفالیی )

  .کرده است سیرمعماری مسکونی برر هایشاخصه از یکی عنوان به حیاط مرکزی را  تاثیر «خشک

بگه  «یگرانا سرد منطقه بومی مسکونی بناهای در حیاط اقلیمی معماری بررسی »با عنوان ایدر رساله )1392 (احدی

 پرداخته است.  دنی بومی در اقلیم سروبررسی اقلیمی حیاط در معماری مسک

 ی سگنتیهگا خانه در شوادون درب گیریجهت بر تاثیرآن و حیاط تناسبات بررسی»در مقاله  (1394) نژاد مسعودی

 . بررسی کرده استها در اقلیم گرم و مرطوب تناسبات حیاط در رابطه با درب شودان « دزفول
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ح حیگاط بررسی الگگوی صگحی به «دزفول سنتی مسکن در مرکزی حیاط بهینه الگوی تعیین »( در مقاله 1392تابان)

تگاالر  ابطگهربگاره ی درپژوهشگمقاله حاضر اینست که تا کنون  جنبه نوآوری .پردازدمرکزی در اقلیم گرم و مرطوب می

 نگوع از و کگاربردی ،هگدف اسگاس بگر پگژوهش اینانجام نشده است. حیاط مرکزی مانندبا سایر فضاها  نشینتابستان

 بعگاد و هندسگهاشگناخت  با یکدیگر و همچنین فضاها یافتن رابطه به منظور .است کمی -کیفی و ،پیمایشی تحقیقات

در  است.ه و استقرا مقایس بر اساس ها مسیر استنتاج و تحلیل دادهو شود استفاده میاز روش همبستگی  آنانحاکم بر 

مطالعات  ، برداشت ایبر نمونه جامعه و آماری جامعه انتخاب  پس از ،ایاز روش کتابخانه با استفادهابتدا این پژوهش 

-شگدهآوری عدر جداول مختلف جمگ حاصلهابعاد ، های موجودبر اساس پالن وانجام شده  اطالعات آوریجمعو میدانی

ا در روابگط بگین آنهگ وبر فضاهای مورد بررسگی   اصول واستاندارحاکم،  هابا استفاده از نتایج حاصل از بررسی داده .اند

االر تگو  حیاط مرکگزی رعایت این مشخصات در طراحی در معماری معاصر  حاصل گردیده است.خانه های سنتی یزد 

لیمگی تحلیل اق . امدتواند به تولید یک معماری پایدار در مناطق مذکور بینجباز خصوصی میعنوان فضای باز و نیمه به

سگازماندهی ، البدیکبر اساس معیارهای مرتبط با تناسبات  ها های کالبدی نمونهو ویژگی نشینتابستان حیاط و تاالر 

م هها را به اخصمیزان نزدیکی ش،  مقایسه نتایج ارزیابی معیارهای اقلیمی . و شرایط محیطی انجام شده است ،فضایی

 . دهدنشان می

در ایگن دو فضگا  و نسبت سایر فضاها بگا نشینتابستان و تاالر حیاط مرکزیابعاد و تناسبات  ،هشت خانهپس از معرفی 

،  هگا همجگواری و همسگایگی، چیگدمان فضگاها، بگه آنگان ها و نحگوه دسترسگیورودیسپس اند و ترسیم شدهجداولی 

بگه بازشگوها و  تناسبات مربوط،  تناسبات هندسی،  تناسبات فضاهای پر و خالی، معیارهای کالبدی مرتبط با تناسبات

 حیاط مرکگزی ا بمرتبط  یهاویژگیدر مرحله بعدی، اند. قرار گرفتهبررسی مورد همچنین معیارهای مرتبط با جزییات 

 همسگانهگا یژگییک از وکدامکند میمشخص  آنانتحلیل که  با یکدیگر مقایسه شده یدر جداول نشینتابستانو تاالر 

 . دشومیارایه حیاط مرکزی و  نشینتابستانتناسبات صحیح تاالر  در نهایت. هستند غیرهمسان یککدامو 

 نشینتابستان تاالرهای ویژگی

به  جنوبی جبهه دراست که  شکلطاقی یسقف با بازنیمه ییفضا ،دارد وجود یزد شهر بومی هایخانه اغلب درکه  تاالر

بسگیار سگرد سگال  اوقاتجگز در که نشین تابستانتاالر دارد. قرار  آندر پشت  اغلب بادگیرو  شودباز میمرکزی حیاط

در از تگابش مسگتقیم آفتگاب ساکنین را در جبهه جنوبی حیاط قرار گرفته تگا  است،در خانه  ترین فضای زندگیمهم

در معماری بومی بیشتر  ،هزارساله دارد ای چنددر معماری ایران سابقهکه این عنصر  (.1)تصویرحفظ نمایدتابستان 

شود. نقش عملکردی تاالر در و از شمال تا مرکز و جنوب خراسان بزرگ دیده می ،نقاط ایران از لرستان تا کردستان

 به تاالر  ،ساده موارد در . شده است دهنده با فضاهای دیگریک محور مهم آرایش باعث ایجاد دهی کلی فضاییسازمان

 را تاالر پالن و شده متصل تاالر به گوشوار نام به مربع یا مستطیل دو یا یک گاه و شده ساخته مستطیل یا مربع شکل



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 های قاجار یزدنشین خانهمعیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تاالر تابستانعنوان مقاله: 

 

 

 
96 

 

 کنار است. در دری هنُ  و پنج، هفت هایارسی ُصورت به همواره تاالر حیاط به رو جبهه. دنآورمی در صلیبی شکل به

ساخته  باالخانه و زیرزمینورود به  برای ایپله راه هاآن انتهای در که قرار دارند گاهتخت بنام بزرگی راهروهای تاالر

 دوجداره تاالر سقف. دنامنمی گوشوار را تاالر به رو هایباالخانه وجود دارد که  باالخانه تاالر باالی طبقه در. است شده

 واقع شده و حیاطدر اطراف  هاتاالر ،حیاط اصلی بزرگ و مفصل استهایی که در خانه  (.164: 1382، پیرنیا) است

 با حیاط اصلی مستطیل شکلها که دارای به عنوان مثال در خانه الری. گیرندمیها قرار فضاهای خدماتی در کنج

جبهه جنوب غربی از دیگر جبهه ها بلندتر و مهم تر است. در  ،جنوب غربی است_در امتداد شمال شرقی کشیدگی

لند قرار دارد. قرارگیری این فضای نیم باز در راس حیاط اثر فراوانی در کیفیت فضایی رفیع و ب تاالریمیانه این جبهه، 

 (.2)تصویرحیاط گذاشته است

        
 (129: 1383ی، )حاجی قاسمحاج محمد صادقحیاط  یجبهه جنوب دریزد(، تاالر تابستان نشین )هافاتح: خانه 1تصویر 

 (17: 1383حیاط اصلی)حاجی قاسمی،  یتابستان نشین و بادگیر، جبهه جنوب ها )یزد(، تاالر: خانه الری2تصویر 

ز طگرف دیگگر ا د.شگوممکگن  بهتگری تهویهمنجر شده تا   بلند یهاسقف به ایجاد تاالر گیریشکل در یاقلیم تأثیرات

 نگام به هاییاخسور ایجاد. کندجلوگیری می گرما افزایش از ،هاآن افتادن سایه بر روی و شکلگنبدیهای سقفوجود 

شگد و اده مگیاسگتف بگادگیر ز. برای ایجگاد هگوای خنگک، ادشومی بهتر تهویه و تاالر نور تأمینباعث در سقف  «هرنو»

 و قطور جرزهای از استفاده (.2)تصویر شدندمی ساخته شمال به رو و خورشید نور به پشت معموالً تابستانی تاالرهای

  (.194: 1396، بیات) است نکات دیگر از داخل فضای دمای کنترل جهت باال حرارتی ظرفیت با مصالح

 فضاها با سایررابطه  درنشین تاالرتابستان هایویژگی

شود. ارتباط حیاط به عنوان مهمترین نشین با سایر فضاهای خانه پرداخته میدر ادامه به بررسی ارتباط تاالر تابستان

نشین در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین به بررسی تابستانمرکزی با تاالر های حیاطعنصر خانه
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این  های مختلف و ورودی خانه پرداخته خواهد شد.ها در جبهه ارتباط ساختاری و بصری تاالر تابستان نشین با اتاق

نشین در ارتباط با تاالر تابستانهای ساختاری آنها پردازد و در ادامه ویژگیمقاله ابتدا به شرح موارد مورد بررسی می

 شد. بیان خواهد

   (.146: 1373، دهخدا) و خانه آمده است ،دیواربست، سرای معنی محوطه، هر جای حیاط در فرهنگ دهخدا به 

از  ضای بیرون، حیاط فیشود. از نظر اقلیممیبدون سقف که هسته اصلی خانه است، تعریف  یعنوان اتاق حیاط به

: Ferrer-Forés ،2010) شودتعریف میشده فضای داخلی محدود و محافظتبه عنوان منزل اما از نظر توپولوژیک، 

به مثابه  اطحی مفهوم همین معنی هستند.سرای نیز بهسرا، صحنهای دیگری مثل ساحت، صحن، میان. واژه(840

 بهشت،نماد  ، واغب ازتصویری  ،دهیسازمان محور اطراف، فضاهای با مرتبط و گرادرون هندسی، نظم با مرکزی فضایی

 حیاط ندرونی،ا حیاط شامل حیاط دارد. انواع تنگاتنگ تعاملی گرم و خشک، اقلیم با کند واشاره می آسمان به

 اطراف فضاهای ملکردع و تعداد را حیاط است. ابعاد نارنجستانو  خلوت،حیاط آشپزخانه، حیاط ، طویله حیاط بیرونی،

 عوامل و اییهو و آب مختلف شرایط به بسته که دارد باغچه چند و حوض یک معموال حیاط هر. کنندمی تعیین آن

ه دهی با توجه بسازمانکند و این را به هم مرتبط میهای اصلی خانه بخش حیاط .یابدمی متفاوتی اشکال فرهنگی

ای مختلف، هر جبههخانه است. با توجه به تاثیر گردش خورشید ب عملکردهای حیاط در ترینمهمیکی از  ،عوامل موثر

فتاب ت به آپش و نشینزمستان ،جبهه رو به آفتاب مثال ندهر جبهه را به فصلی و ساعتی اختصاص داد معماران

 نشین است. تابستان

ه کاست جنوب  گیری ساختمان نسبت به شمال وو خشک، جهت  بهبود شرایط در اقلیم گرمموارد  مؤثرترینیکی از 

ل شک به حداقهدف اصلی انتخاب جهت ساختمان در اقلیم گرم و خاثر دارد.  حیاط مرکزی گیری مستقیما بر جهت

ن شدت رساند و به حداکثر ، رساندن شدت تابش خورشد در تابستان، کاهش دمای روزانه در فضای داخلی ساختمان

حیاط نقش  .(Givon  ،7619 :40,) شود.جنوبی ترجیح داده می -از این رو جهت شمالی آفتاب در زمستان است.

حیاط رم هوای گ شب دراهمیت است.  نیز دارایدر مواجهه با تابش و دمای هوا و کنترل آن توسط باد بسیار مرکزی 

اط ازک بدنه حینهای الیه شود. هوای خنک درهوای خنک باالی حیاط جایگزین می و به تدریج  رودمیباال مرکزی 

ده و می گرم شبه آرا حیاط مرکزی د. در صبح، هوای شواطراف منتقل می یهاذخیره شده و سپس به فضاها و اتاق

انه ز باالی خل روز اماند. باد گرم که در طوتششعات خورشید به طور مستقیم به حیاط بتابد، باقی می وقتیسرما تا 

  .(Dunhamm  ،1960 :130,)کندایجاد می آنهایی در داخل شود و تنها کورانیداخل حیاط نم ،کندعبور می

و گل با ترکیبی خوشایند  آب، سبزه مانند، از عناصر طبیعی مالکو استطاعت آن نظر از وسعت ، صرفخانه در حیاط

در  دارند.ای قرار کنار حوض فیروزهقرینه در با ترکیب دوگانه یا چهارگانه و صورت  به اغلب  هاباغچه. دوشاستفاده می
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عالوه بر   (.16: 1378، معماریان)آورد به وجود میزیبایی  هافزون بر جنبه نمادین، منظرکاشتن درختان در حیاط 

خود از عناصر  که کندمیفضای حیاط کمک در  فراهم آوردن آسایشافزایش رطوبت نسبی به  ،اندازیسایه وزیبایی 

حیاط سازی و  .(3)تصویر (Bonine  ،1980 :82 ,) آیدبه شما می هااصلی سیستم سرمایش طبیعی در این نوع خانه

ثابت و مشابه است؛  معموال اجزا و عناصر طرح حیاط .است  های یزدخانه ت دیگر طراحیشیوه آرایش باغچه ها از نکا

ها، در یک سر حوض تخته چوبی فاتح اما گاه عنصر جدیدی به آن اضافه می شود. به عنوان مثال در حیاط بزرگ خانه

 .(4)تصویرقرار گرفته است که امکان نشستن در این مکان را فراهم کرده است

      

 (130: 1383حیاط اصلی)حاجی قاسمی، چیدمان حوض و باغچه ها درها )یزد(، فاتح: خانه 3تصویر 

 (129: 1383)حاجی قاسمی، حاج محمد صادقحیاط  یجبهه جنوب تخت بر روی حوض دریزد(، )هافاتح: خانه 4تصویر 

 

گلگی با دیگوار کگاهورودی ارتفاع سردر  د.نکنبه ورود دعوت میبیننده را  هاآنترین سادهدر حتی  های یزدخانه ورودی

هشگتی  دار تزیین شگده اسگت.سطح سردر معموال با آجرهای نقش کند.را اشغال می آنبرابر است و یا بخشی از ارتفاع 

های یزد هشتی خانه با حیاط دارد.ی است که در مواردی فاصله زیاد فضایی تنها ،های مختلف ساخته شدهشکل که به

بلگی و وقتی که هشگتی در جبهگه قِ مورد این ، دلیل وجود تاالربه  ؛استهای پالن قرار گرفته معموال در یکی از گوشه

 اسگتتنگوع دارای پوشش هشگتی نیگز  است. متفاوتابعاد هشتی به فراخور خانه  .استحتمی قرار دارد، در کنار تاالر 

اسگتفاده شگده اسگت. رکین ها از طاق تَخانه الریدر حاج عرب کرمانی از کاربندی و و مثال در خانه رسولیان، مرتاض، 

و چگاه  ،ورود به حیاط، راه بام یسکو، راهرو انندم یعناصر مختلف ،عملکرد مورد نیاز هب در هر کدام از اضالع هشتی بنا

 عگدم بگه مگردم اعتقگاد نمایانگر دینی بعد از گذر، از ورودی نشینی عقب (.285: 1378، معماریان)وجود دارند خانه 

 ارزشگزاری نمود ملی ایرههنجا و هاارزش نظر از ورودی، طرفین در سکو دو .است دیگرانقرارگیری  حقوق به تجاوز

 در و حرکتگی مسگیر در هگای اسگتراحتمحل ایجاد جهت شهروندی حقوق به توجه و همسایگان با ارتباط برقراری به

غالمگی ) است بوده مدنظر واردان تازه و وپیشواز مهمان بدرقه برای مناسبی فضای ایجاد اعتقادی بعد لحاظ به نهایت
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تگر و هگای بگزرگحیگاط هگا دارای چنگدین ورودی هسگتند.ها به علت تعدد حیاطبرخی از خانه (.55: 1389، رستمی

حیگاط غربگی  ،اسگتدو حیگاط  های بزرگتری هستند به عنوان مثال در خانه گلشگن کگه دارایتر دارای ورودیمفصل

بزرگ تر از حیاط شرقی است و ورودی مفصل تری دارد. ورودی دوم نیز، که در ضلع جنوب غربی خانه واقگع شگده بگا 

راهرو هایی به حیاط اصلی خانه وصل شده است.این حیاط در گوشه شمال شگرقی حیگاط بگزرگ تگر واقگع اسگت و بگا 

اوایل بهار، پگاییز و  در انهماناجتماع اهل خانه و م برای نشینزمستان یاتاق دریپنج.مدخلی کوچک به آن باز می شود

اتگاقی باالخانگه  قگرار دارد.بین تاالر و بگادگیر  است و خواب و استراحتبرای  نشینتابستاناتاقی  نبیطَ زمستان است.

ین برای خوابیگدن و همچن کتابخانهبه عنوان گوشواره  و کار اختصاص دارد. است که به استراحتنشین پاییز و زمستان

بگه حیگاط نگدارد و متصگل بگه اتگاق  ایدر و پنجره که در آن کرسی قرار دارد،خانه کرسی گیرد.مورد استفاده قرار می

در  نشگینتابستانهای نشین در جبهه غربی و شمالی و اتاقهای پاییز و زمستان، اتاقمذکورهای از اتاق زمستانی است.

   (.276 همان:)شود نشین ساخته میهای زمستانمطبخ معموال در نزدیکی اتاق. قرار دارند سارجبهه نِ

 های بومی شهر یزدو ساختارخانهمطالعات اقلیمی 

است. هاقع شدباشد که در قسمت مرکزی فالت مرکزی ایران واستان یزد، سومین استان به لحاظ وسعت در کشورمی

ستان را احدوده ماند. بخش بزرگی از مساحت از فالت مرکزی و کویرهای ایران جای گرفته ئیمحدوده استان یزد جز

 ینوب شرقجدر ای وسیع درهشهر یزد در  (.91: 1390، شایسته فر)هایی از کویرهای مختلف پوشانده استقسمت

 ؛استشک یم گرم و خقلمرو وسیعی از استان یزد زیر پوشش اقل. داردهای شیرکوه و خرانق قرار کوهبین رشتهایران 

در د. نیآشمار میهامل اصلی خشکی بوعاز ، فراوان بارندگی و تبخیر کمبودآب، وسیع های دور بودن منطقه از سفره

 ،الوهعبه ست. روز، زیاد ا و دوری از دریا، اختالف درجه حرارت هوا در طی شبانه  کم به دلیل رطوبتشهر یزد 

هت جکنند، محیط چندان مطلوبی را خاک را در سطح مناطق زیستی پخش می بادهای شدید کویری که شن و

در  هاگیری خانهلگذار در شکتأثیراقلیم از مهمترین عوامل   (.116: 1383، سفالیی) دنکنسکونت انسان ایجاد نمی

شرده فساختاری  دارایشهرها  تابش آفتاب و شرایط اقلیمی خاص، دلیلگرم و خشک است. به  مناطقشهرهای 

ظر نخیم در ضها معموال کند. دیوارها و سقفاز نفوذ تشعشعات خورشیدی جلوگیری می تراکماین  هستند چرا که

ا هانه شریی شده کای طراحساختار شهری به گونهو  اند تا فضای داخلی را از گرمای بیرون محافظت کنندگرفته شده

  .(Tavassoli  ،1974 :62. )دندر جهت باد مطلوب، باز و در جهت باد نامطلوب و طوفان شن بسته باش

های مطالعاتی جهت انتخاب نمونه کوپنبندی اقلیمی باتوجه به وسعت منطقه گرم و خشک در ایران در نقشه پهنه

در ایران در دو شکل  Bنیاز به تقسیمات میان اقلیمی در منطقه بزرگ گرم و خشک است. منطقه خشک یا منطقه 

توان تنها بر اساس مقادیر معین بارش تعیین نمود، و بایستی مقدار را نمی Bشود. مرز بین اقلیمهای گروه یافت می
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مناطق نیمه بیابانی و  BSشود که یافت می BWو  BSان در دو شکل تعرق را نیز درنظر گرفت. این منطقه در ایر

بندی بر اساس روش هایی از مناطق کوهستانی داخل ایران نیز در تقسیمباشد که البته بخشای میمعموال کوهپایه

طح از س که ارتفاع آناست داخلی و بیابانی شامل مناطق کویری  BWگردند. محسوب می BS، جزء منطقه کوپن

 روند عبارتند از:به کار می Bهمچنین حروف کوچک دیگری که اقلیم باشد. کمتر  BS به منطقهنسبت دریا 

 h گراد است.درجه سانتی 18: میانگین دمای ساالنه بیش از 

 k گراد است.درجه سانتی 18: میانگین دمای ساالنه کمتر از 

 kگراد است.درجه سانتی 18ترین ماه سال کمتر از : دما در گرم 

 Sابستان.تترین ماه ترین ماه زمستان، حداقل سه برابر بارندگی خشک: خشکی تابستان، بارندگی مرطوب 

Wتانترین ماه زمسترین ماه تابستان، حداقل ده برابر بارندگی خشک: خشکی زمستان، بارندگی مرطوب 

( Trewartha,  ،1868 :398).  اقلیمی میانچهارگانه به منطقه گرم و خشک ایرانBShs ،BSks ،BWhs ،BWks  

اساس روش بر (.116: 1383، سفالیی) ه استآمد 5شماره  صویر در ت آننقشه نهایی بندی است که قابل تقسیم

حاصل  ن این نتیجهاقلیمی منطقه گرم و خشک ایراهای اقلیمی و میانبندیاز مطالعات انجام شده در طبقه ، کوپن

  (.20: 1386، مفیدی)دارد  قرار BWhsکه جایگاه شهر یزد در منطقه  شودمی

 

 (.20: 1386، مفیدی) کوپناقلیمی منطقه گرم و خشک ایران براساس روش : تقسیمات میان5تصویر 

های شن و ساکنان را از گرما و طوفان ،هامعماری خانه یزد،  با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت قرارگیری شهر

دارد. موضوع ارتباط با طبیعت و هماهنگی با آن مانند اغلب نقاط همچنین سرمای شدید زمستان در امان نگاه می

نشین و زمستان نشینتابستان ایران بحث کوچ داخلی در خانه را به همراه دارد. بر این اساس فضاهای خانه به بخش 

 و شودپایاب و طنبی را شامل می خانه،حوض زمین، تاالر،فضاهایی مثل زیر، نشینتابستان تقسیم شده است. قسمت 

 خانه ساخته شده استدری، باالخانه و کرسیدری، پنجسه طهرانی، مانند نشین فضاهاییدر قسمت زمستان
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و متعلق به دوره قاجارند که در  انههای گسترده پدرساالرهای سنتی یزد اغلب خانهخانه  (.266: 1378، معماریان)

شان شود جدار بیرونیهاست باعث میهای این خانهاز ویژگی که گراییدرون؛ موضوع کلیت طرح با هم اشتراک دارند

از دیگر توجه شود. در مقابل بیشتر به جلوه و اعتبار نماها و فضاهای داخلی  گردد وتراش رها شکل و کمبی

بخش رسایه در های عمیق و پُایجاد حیاط ؛سازی معماری آنها با اقلیم خشن منطقه استهم  ها،خانهاین خصوصیات 

 تابستان نشین )به مثابهمانند تاالر  بازبنا، درآمیختن و اتصال فضاهای زندگی با فضای باز، اهمیت به فضای نیمه یمیان

های شکنآفتابساخت  .یزد استسنتی های های خانهساختن بادگیرهای بلند از شاخصهو  (،ترین فضای خانهمهم

و  ،بستن داربند در حیاط ، گذاشتن تخت بر روی حوضو  حوض و باغچه ساختها، و طاق مکرر، ضخیم گرفتن جرز

را  زندگی در کویر برای مناسب  یکه محیط از جمله شگردهایی است گیهم وسیع،های استفاده از بام و زیرزمین

به درجه را هر عنصر ، یزدبومی  یهاعناصر اصلی خانه ندوزی در مورد  نحوه ساخت و کارکرداتجربه آورند.فراهم می

و باغچه  استخر، ،حیاط مرکزی ورودی، ،نشین، تابستانتاالر ان شاملبرخی از آن که رساندهاز تکامل و گسترش  ییباال

 شوند.میبررسی در این مقاله 

 های قاجاریدر نمونه خانهمعیارها و تناسبات طراحی ساختار بررسی 

گیری نمونه روش براساس که یزد متعلق به دوره قاجارشهر قدیمی   بافت دربومی  خانههشت  بخش ایندر 

ه دور باقی فضاها بکه ر و تاالها حیاط در این خانهگیرند. اند، مورد بررسی قرار میشده انتخاب اتفاقی غیراحتمالی و

شترکی م نکاتدارای  وهرخانه بسیار دقیق در فضا انواع کاربرد و تنوع  .ی دارندتنقش کلیدی و حیا ،می نشینند هاآن

در  ،در معماری حاکمیت قطعی هندسهاز سوی دیگر  .است باز واتصال و آمیختگی فضاهای بسته  ،گراییدرونمانند 

 دارد. وشن وصریحای راز کل تا جزء، جلوه هانظم هندسی در همه مراتب طرحگیر است و مشترک و چشماین خانه ها 

 ص دارد.اختصانشین حیاط مرکزی و تاالر تابستان ابعاد و تناسباتها و به بررسی کالبدی پالن خانه 1جدول شماره 
ها، ها، عربهای فاتحبررسی پالن ومساحت فضاهای مختلف در خانه :1دولج

 و رسولیان ،مرتاض
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ت  ابعاد تاالر 

ساح
م

تاالر
ت  

ساح
م

باغچه
ت  

ساح
م

استخر
ی  

ورود

ت
ساح

م
 

 ع ط ع ط

فاتح ها
 

 

17.5 15 1.16 259 7.8 5.2 40.5 51 14.5 9.5 

17.5 12 1.45 210 5.6 3.9 21.84 52.5 21 - 

خان

عره 

هاب 
 

 

24 17 1.41 408 5 9.7 68 66.5 53.2 5.2 
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19 14 1.35 266 6.7 5 33.5 63 21 14.3 

ض
مرتا

 

 

23.5 15.8 1.48 371 10.5 7 73.5 66.5 53.2 18.7 

11.2 11.7 0.95 131 5.5 4.5 24.75 26.8 16.75 - 

رسولیا

 ن

 

20 15 1.3 300 8 7 56 48 60 11.57 

سیگار

 ی

 

23.5 14.5 1.62 340 8 2.9 24 70 49 18.8 

ن
گلش

 

 

19.5 15 1.3 292 7 5 35 31.5 57.7 11.1 

15.5 12 1.29 186 5.5 4 22 30 35 12.8 

ی 
هاالر

 

 

30 17 1.76 510 9 11.5 103.5 48 32 24.8 

ی
کرمان

 

 

25.5 16.5 1.54 420 8 6 48 128 

 

33 

 

- 

 های قاجاریخانه فضاهای پیرامون و حیاط مرکزی

 ین شرح است:ا( به 2جدول )با دیگر فضاها  انرابطه آنو  هشت خانهدر  حیاطدوازده ابعاد و تناسبات بررسی  حاصل

ا رعایت شگده هخانههمه متر در  ±% 5متر است که با اختالف  14.66ها متر و عرض آن 20.55ها میانگین طول حیاط

انگین هاسگت. میگخانگههمگه در متگر  ±0.5 بگا اخگتالفمتر و  1.38 هادر حیاط نسبت طول به عرضمیانگین  است. 

حیگاط  یمونتناسبات و ابعاد فضاهای پیرا چنیندر این جدول هممترمربع بدست آمده است.  307.7ها مساحت حیاط

 است. قرار گرفته مورد بررسیهای آنها ها و تفاوتمقایسه شده و شباهت

 تاالر نسبت به حیاط مرکزی بررسی و مقایسه مساحت و ابعاد . 2دولج

تناسبات 

 حیاط
 مساحت حیاط حیاط نسبت طول به عرض میانگین عرض حیاط میانگین طول حیاط

 مترمربع 307.7 1.38 متر 14.66 متر 20.55

تناسبات 

فضاهای 

پیرامون 

 نسبت طول به عمق میانگین طول فضای اصلی جبهه عمق فضای اصلی جبهه مساحت فضاهامیانگین 

 1.27 ش متر 5.75 ش متر 4.5 ش م مربع 42.5 ش

 1.08 ج متر 6.8 ج متر 6.3 ج مربعم  48.5 ج

 1.61 ش متر 5.5 ش متر 3.4 ش م مربع 39.2 ش
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 1.16 غ متر 5.35 غ متر 4.6 غ م مربع 52.9 غ حیاط

تناسبات 

زشوها با

 به حیاط

 میانگین ط حیاط درهر جبهه میانگین طول بازشو ها ط حیاط نسبت طول بازشو به جبهه

 متر 14.66 8.1 %53.9 ش

 متر 14.66 8.07 %51 ج

 متر 20.55 10.95 %48 ش

 متر 20.55 10.2 %50 غ

در  دارنگد.رار قگدر مقابل تاالر تابستان نشگین دری دری و سهیی مانند پنجهافضا ،حفظ قرینگیبرای در جبهه شمالی 

رین فضگا در تگها از طول آنها کمتر است تا جذب حداکثری از تابش خورشید داشته باشگند. مهگمفضاها عمق اتاقاین 

 ند. میگانگین مسگاحتاهها قرارگرفتها و داالناتاقبه صورت قرینه آن  اطرافدر  و استجبهه ضلع جنوبی تاالر در میان

وب و . فضگاهای جنگاسگتمتگر مربگع  42.5متر مربع و در جبهه شگمالی  48.5دست آمده از فضاهای جبهه جنوبی به

 ر تابسگتانو وجود تاال ،فضاها در ضلع جنوبی عمق بیشترشمال دارای طول یکسان در جبهه حیاط هستند اما به علت 

طگول فضگای  یجاد بهترین تهویه بگا فضگای بگاز،برای ابیشتر است. دست آمده بهنشین در این ضلع، میانگین مساحت 

 .استاز سایر موارد بیشتر اصلی ضلع جنوب تاالر 

 آنها اطرافدر  ترو دو فضای کوچک قرار دارندجبهه دری در میاندری یا سهدر جبهه شرق و غرب پیرامون حیاط، پنج

ی حتما یگک یک فضای اصلی در جبهه شرق . به منظور حفظ قرینگی در جبهه های روبروی هم، در مقابلنداواقع شده

 فضا درآن ز تر اضلع حیاط قرار دارد بزرگ وسطفضای اصلی در جبهه غربی وجود دارد. در جبهه شرقی فضایی که در 

 در ضگاها. میگانگین مسگاحت فآیدفراهم میجبهه این  ینساکنبیشتری برای آسایش  و به این سبب جبهه غربی است

ان . فضگاها در جبهگه شگرق و غگرب دارای طگول یکسگاسگتمتربگع  52.9متر مربع و در ضلع غربی  39.2ضلع شرقی 

 هگاشگتر  اتگاقها در ضلع غربی بیشتر است. عمق  بیمساحت اتاق ،فضاها در ضلع غربی عمق بیشترهستند اما به علت 

  شود.میخورشید دراین جبهه نور کاهش تابش  باعثدر جبهه غربی 

ها در جبهگه کلیگه فضگاهمچنگین  .فضاها بیشگتر اسگت قیهاز ب ،پیرامون حیاط یپرکاربردترین فضابه مثابه تاالر عمق 

ترین هگای ضگلع غربگی بیشگو سپس اتاق دارای بیشترین عمق هستند نحوه تابش آفتابجنوب به علت مناسب بودن 

 متگر اسگت. ضگلعهگا کاصلی در جبهه شرق از باقی جبهههای عمق اتاق اما عمق را دارند تا از گزند آفتاب حفظ شوند.

ول طگ کمتگری اسگت. آفتگابتگابش  دارای ،کمتگرین طگولو  در کلیگه فضگاهابیشترین عمق  بودن دارابه سبب ی غرب

اها فضاهای غربی بیشتر در معرض تابش است و کمتگر شگدن طگول فضگو فضاهای اصلی در شرق بیشتر از غرب است 

جگود دارد ودر جبهه شمال بیشترین نسبت طول به عمق  ،به حداقل برسد. بعد از ضلع شرقیشود این تابش باعث می

 ود.شتابش حداکثری جذب  ،نشین سعی شده با افزایش طولدر این ضلع به علت وجود زمستان دهدنشان می که
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 های بازشگو،روزن ها وتهویه طبیعی از طریق پنجره هستند و یبسیار زیاداهمیت دارای دار های حیاطبازشوها در خانه

وها در هر جبهگه پس از محاسبه طول بازش  .(Baird,  2001 :247 ) آیدشمار مییکی از اجزای نظام تهویه غیرفعال به

ان داد کگه و نتایج نشگ گردیدو بدست آوردن میانگین آنها، نسبت طول بازشوها به طول حیاط در همان جبهه بررسی 

-عایگت شگدهر ±%10دررابطه با هر چهار جبهه با اختالف  ودهند طول حیاط در هر جبهه را بازشوها تشکیل می 50%

در . هسگتندها بیشترین طول بازشونور دارای نشین( به علت جذب بیشترین تابش )زمستان های جبهه شمالی. اتاقندا

هگا خانه مههدر  ±% 10بدست آمد که این عدد با اختالف  %45ر نسبت فضای خالی به پُ  ،فضاهای پر و خالیمحاسبه 

نیمگی از ه ؛ بگه نحگوی کگکندمیاشاره های یزد اهمیت فضای خالی در خانهبه  نتیجه این محاسبه رعایت شده است. 

 به فضای خالی اختصاص داده شده است. خانهفضای 

 های قاجارخانه فضاهای پیرامون و نشینتاالر تابستانتناسبات فضا و الگوهای کاربردی 

 مارهش ضاها، جدولفهای موردی و همچنین بررسی رابطه آنها با دیگر پس از محاسبه ابعاد و تناسبات تاالرها در نمونه

بگا  مگواردهمه  که دراست متر  6.1 آنهامتر و عمق  7شده میانگین طول تاالرها . بر طبق محاسبات انجامشدترسیم  3

هویه تزایش یابد و بیشتر است تا ارتباط با فضای بیرون اف هااز عمق آن هامتر رعایت شده است. طول تاالر ±2اختالف 

متگر مربگع  ±15ف با اختال مواردکه در همه است مترمربع  40.7با فضای باز بهتر انجام شود. میانگین مساحت تاالرها 

. نگدادهشگ سگاختهدر جنگوب  هگابادگیر آنگان  %66در  کگه دارند بادگیر  شدهبررسی تاالرهای %54رعایت شده است. 

 هگاه آنو رابطگ ها گیر. همچنین ابعاد بادگردیدبا یکدیگر مقایسه و تناسبات و ابعاد فضاهای پیرامون تاالر نیز محاسبه 

متگر مربگع و در  11، تاالر در شرقهای مجاور شده، میانگین مساحت اتاقبر اساس محاسبات انجام .شدبا تاالر بررسی 

هگای مجگاور بنابراین مساحت اتاق ؛مترمربع رعایت شده است ±5با اختالف  موارددرهمه  که متر مربع است11.1غرب

حت فضگاهای نسبت مساحت  فضای تگاالر بگه مسگا د.گرد رعایتقرینگی اصل تاالردر شرق و غرب تقریبا برابر است تا 

 0.15االر مترمربع و میانگین  نسبت مساحت بادگیر به مسگاحت تگ 7.14است. میانگین مساحت بادگیرها  %30مجاور 

 رعایت شده است. ±0.07با اختالف  همه موارددر است که 

 

 : تناسبات تاالر و رابطه با سایر فضاها3جدول 

تناسبات 

 تاالر
 میانگین

 طول تاالر

میانگین عمق 

 تاالر

میانگین طول به 

 تاالر عمق

 مساحت بادگیرها موقعیت بادگیر میانگین مساحت تاالر

 م مربع 7.14 جنوب تاالر  %66 م م 40.7 1.34 متر  6.1 متر 7

فضاهای 

پیرامون 

 تاالر

مساحت اتاقها در شرق 

 تاالر

مساحت اتاقها در 

 غرب تاالر

مساحت اتاقها  شرق 

 تاالر به

مساحت اتاقها  

 غرب به تاالر

مساحت  تاالر به 

 فضاها مجاور

 %30 0.28 0.27 م م11.1 م م 11
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 االر بگه حیگاطکه نسبت مساحت تگ نشان دادنشین بررسی نمونه های موردی و محاسبه ابعاد و تناسبات تاالر تابستان

کگه سگت ا %49رعایت شده است.  میانگین نسبت طول تگاالر بگه حیگاط  ±%5با اختالف  هاخانهدر همه  واست  14%

 1.34تاالرهگا  نشین تشکیل داده است. میانگین نسبت طول به عمقدهد نیمی از طول حیاط را تاالر تابستاننشان می

ا هگطرعایت شده است. همچنین میانگین نسگبت طگول بگه عگرض حیگا ±0.2با اختالف  موارددرهمه  که آمد دستهب

ت طگول خانه ها رعایت شده است. نکتگه جالگب توجگه از بررسگی نسگبهمه در  ±0.5 که  با اختالفبدست آمد  1.38

ان تگومگیو  ستامیانگین به عمق میانگین در تاالر و حیاط مرکزی این است که این عدد در هر دو فضا تقریبا یکسان 

 که تناسبات تاالر و حیاط مرکزی مشابه هستند. نتیجه گرفت

ای هگای اصگلی دار. اکثگر ورودیقرار گرفتبررسی مورد نشین ابعاد ورودی و رابطه آن با حیاط مرکزی و تاالر تابستان

سترسگی از دهگا، ورودی %92های اصگلی تعلگق ندارنگد. در های مربع و داالنی به ورودیضلعی هستند و فرمفرم هشت

ز تاالرهگای ا %66محاسگبه شگد. در 10.2صله حیاط تگا ورودی شود. میانگین فاطریق داالن به حیاط مرکزی انجام می

صگله . از هشگتی در ضگلع جنگوب فانگددر جبهه شگمالی واقگع شگده ا %34مورد بررسی ورودی در جبهه جنوبی و در 

طگول  ارودی بگومترعایت شده است. طول بازشوی  ±4متر است که در همه تاالرها با اختالف  10.38میانگین تا تاالر 

ین طگول بازشگوی ورودی در رابطه است. میانگ  فرعی یا اصلی بودنهمچنین  ، وکه در آن قرار گرفته ایجبهه ،دیواره

 دست آمده است.همتر ب  2.6ورودی 

طگه بگا ات آنهگا در رابتناسب .آمد دستهبهای آنها و میانگین اندازهند محاسبه شد  هاابعاد و تناسبات استخرها و باغچه

ترمربگع در م ± 15مترمربع است کگه بگا اخگتالف  50.34ها  میانگین مساحت باغچه گردید؛ بررسی  نیز حیاط و تاالر

سگاحت مدسگت آمگد. میگانگین نسگبت همترمربع بگ 37.2ها رعایت شده است. میانگین مساحت استخرها  تمامی خانه

سگتخرها بگه امیانگین نسگبت مسگاحت است.  1.10و میانگین نسبت مساحت استخرها به تاالر  0.86ها به تاالر باغچه

باغچگه در  وفاصله تاالرهگا تگا اسگتخر میانگین است.  %18.41ها به حیاط و میانگین نسبت مساحت باغچه %12حیاط 

 متر است. 4ها همه خانه

 

 

 

 : تناسبات رابطه  تاالر با حیاط4جدول 

تاالر و   

 حیاط
 حیاط میانگین ط به ع تاالر به ع میانگین ط نسبت مساحت تاالر به حیاط طول تاالر به حیاط

49% 15% 1.34 1.38 

نسبت 

 جزییات

مساحت 

 باغچه

مساحت 

 استخر

مساحت باغچه 

 به حیاط

مساحت 

استخر به 

 حیاط

مساحت  مساحت استخر به تاالر

 باغچه به تاالر

فاصله تا 

 تاالر
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 متر 4 0.86 1.10 %12 %18.41 م م 37.2 م م 50.34

تناسبا

ت 

 ورودی

اتصال به  فرم

 حیاط

میانگین  موقعیت

 مساحت

فاصله تا  فاصله تا حیاط

 تاالر

طول 

 ورودی

 متر 2.6 متر 10.38 متر 10.2 مترمربع 14 جنوبی %46 داالن %92 هشتضلع

 و حیاط مرکزینشین تاالر تابستانساختاری و بصری در الگوهای 

محیطگی  -ینشین و حیاط مرکزی، معیارهگای کالبگدتابستانپس از بررسی هشت خانه و دوازده تاالر در این پژوهش 

الگوهگای  گیگری شگد ومرتبط با تناسبات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از استنتاج تحلیگل هگای محیطگی نتیجگه

االر کالبدی تا حد امکان منسجم و متناسب با شرایط محیطی اقلیم گرم و خشک، جهت طراحگی حیگاط مرکگزی و تگ

ایسه با یکدیگر مق وها محاسبه میانگین ابعاد عناصر مختلف در این خانه . گردیدن در معماری معاصر ارایه نشیتابستان

ر رابطگه بگا همچنگین تناسگبات آنهگا دو نشین و فضاهای مجاور آنهگا . نسبت طول به عرض حیاط، تاالر تابستانشدند

زی و تگاالر تناسگبات صگحیح حیگاط مرکگ یافتنبررسی  نهایی این نتیجه. دست آمدهب هاآن گر محاسبه و میانگیندییک

ی در ایگن ارایه شده است. در این جدول الگوهایی برای ابعاد صگحیح حیگاط مرکگز 5در جدول که نشین استتابستان

 شد.بااقلیم معرفی شده که شامل مساحت حیاط مرکزی، طول بازشوها در هر جبهه، مساحت باغچه و استخر می

 مگی توانگد بگهنمناسب به لحاظ ابعاد ، اندازه و مقیاس و عناصر محاسبه نشده، عالوه بگر اینکگه طراحی حیاط مرکزی 

یر اقلیمی عنوان یک منبع سرمایشی مناسب ایفای نقش کن، باعث افزایش تنش های گرمایی در ساختمان میشود. تاث

ی هگوا درون متر، دما 10*14ابعاد حیاط در خانه های اقلیم گرم و خشک به مقداری است که در حیاط های بزرگ با 

ون فضگای عصر، میانگین دمگای هگوا در 6الی  2حیاط شبیه به دمای هوا در باالی سقف میباشد و حتی حدود ساعت 

   (.Roaf,   1998 :180 ) حیاط باالتر از دمای هوا باالی سقف ثبت شده است

 

 

 
 

 

 

 
  حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشکصحیح : تناسبات 5جدول 

Wعرض حیاط = W=a Lطول حیاط= L=1.38a 

AC =مساحت حیاط     AC=1.38 a^2 

Ln            طول باز شو در شمال =                         Ln=0.53 a 
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Lsطول باز شو در جنوب = Ls=0.51 a 

Leطول باز شو در شرق = Le=0.48 a1.38 

Lwطول باز شو در غرب = Lw=0.5 a1.38 

Ag =باغچه مساحت  Ag=0.18. a^2 .1.38 

Ap =مساحت استخر  Ap=0.12. a^2 .1.38 

 

 االرتگابعاد صگحیح  یالگو اند؛شدهارایه  6در جدول حیطی م -نشین با معیارهای کالبدیتاالر تابستان دوازده تناسبات

 .استو استخر  ،باغچه ،نشین شامل مساحت تاالر، بادگیر، فضاهای غرب و شرق تاالرتابستان

  در اقلیم گرم و خشکصحیح تاالر تابستان نشین : تناسبات 6جدول 

Wtعرض تاالر = Wt=b Ltطول تاالر= Lt=1.31b 

At =مساحت تاالر  At=1.31 b^2 

Ai =مساحت بادگیر     Ai=0.2. b^2. 1.31  

Aeمساحت فضاهای شرق تاالر = Ae=0.3. b^2. 1.31  

Awمساحت فضاهای غرب تاالر = Aw=0.3. b^2. 1.31  

Agمساحت باغچه = Ag=1.4. b^2. 1.31 

Apمساحت استخر = Ap=1.03. b^2. 1.31 

 گیری نتیجه

نشین قاجاری در مناطق گرم وخشک به این شرح قابگل های تابستانتاالر حیاط مرکزی و ساختار معیارهای طراحی در

هگای جزیگی شگرایط تفگاوت بگا وجگودتوان به این نتیجه رسگید کگه می 3و  2،  1از مقایسه جداول : بندی استجمع

ایگن امگر  کگهد نباشگنشین دارای تناسبات نزدیک و الگوهای کالبدی مشابه میمحیطی، حیاط مرکزی و تاالر تابستان

اسگت. نشین در منطقه گرم و خشک ایران های مرکزی و تاالرهای تابستانتاثیر عوامل اقلیمی در طراحی حیاط گرنشان

حیاط مرکزی در سه  .کنندهای اطراف خود وارد مینور روز و جریان هوا را به اتاق ،نشینحیاط مرکزی و تاالر تابستان

هوای خنک شگبانگاهی  ؛کنداز تغییر دمای روزانه در روزهای تابستان عمل میی استفاده حداکثر برایچرخه معمولی 

 بگرد.را مگیو باالترین بهره از جریان هگوا بیشترین تهویه  رساند کهمینشین تابستانتاالر به ویژه های اطراف اتاقبه را 

 و مانگدتا مدت زیادی بگاقی مگیاین سردی شوند و و مبلمان خنک می ،هاها، سقفها، ستوندیوارها، بامشب  طولدر 

تابستان به عنوان محل خگواب مگورد اسگتفاده قرارگیرنگد. در های در شبتواند حیاط مرکزی و تاالر تابستان نشین می
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و  آنهگاتابگد، هگوای خنگک موجگود در نشین میمستقیم به حیاط مرکزی و تاالر تابستانبه طور هنگام ظهر که آفتاب 

سگپس حیگاط مرکگزی  و اطگراف خانگه ؛ شودمی ساکنینآسایش  باعثانتقال گرما  و رودها به سمت باال میسایر اتاق

گیرد و هوای خنک موجگود در خانگه تگا هنگگام شوند و انتقال گرمای بیشتری در طول بعدازظهر صورت میتر میگرم

میکرواقلیمگی کگه در  ایجگادشود. بنابراین نقش حیاط مرکزی و تاالر تابستان نشین به عنوان عامگل غروب پراکنده می

 که ثر استؤهای مسکونی بسیار مظام بناها و به ویژه خانهگیری و انتایجاد سرمایش و تهویه فضاهای زیستی، در شکل

کگه  شگودایگن نتیجگه حاصگل مگیاز مقایسه ابعگاد  قرار گیرد. مورد توجهدر طراحی معماری مسکونی معاصر  تواندمی

 حیگاط بگین معنگاداری رابطگه و ن و حیاط مرکگزی وجگود داردنشیتناسبات دقیقی بین اجزای مختلف تاالر تابستان

تناسبات صحیح حیاط مرکزی و تگاالر دارد.  وجود و خشک گرم اقلیم بومی هایخانه و تاالر تابستان نشین در مرکزی

  هستند.فرعی این پژوهش  پرسشپاسخ اند، آمده 6و  5، 4در جداول که  نشینتابستان

 شود: عناوین زیر برای مطالعات آتی پیشنهاد می

  ؛ایران گرم و خشک اقلیمدیگر تاالر در شهرهای طراحی حیاط و های استانداردمقایسه  

 ؛افزارهای مرتبطهای بومی شهر یزد با نرمسازی عملکرد حرارتی الگوهای اقلیمی خانهشبیه 

  ؛فرهنگیثیرگذار أبا عوامل تیزد های بومی خانهطراحی های استانداردبررسی تعامل  

 سرد و گرم ایران هایتاالر و حیاط در اقلیماستانداردهای طراحی تطبیقی  مطالعه. 
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Abstract  

Environmental issues and energy crisis are among the problems of contemporary man 

for which the local architecture in hot and arid areas in Iran achieved some wise 

solutions. This kind of architecture has been successful in harmonizing the 

environment, utilization the natural sources, and confronting hard climate conditions. 

Sustainable architecture of this area could obtain impressing success in thermal 

balancing with the help of suitable materials and knowledge of the local architects. 

That is why recognition the patterns of this architecture can be useful for designing 

modern houses. This research studies design standards of central courtyard and 

summer hall in Yazd Qajar houses in the hot and arid areas of Iran. The statistical 

population of this study contains some traditional houses in Qajar era because most of 

these kinds of buildings have been built in this period of time. The correlation method 

has been used for finding the relations between different spaces and geometric patterns. 

Deducing and analyzing the results have been by comparison and induction. After field 

studies and collecting information, the measured dimensions of the central courtyards 

and summer halls have been presented in different charts and the design standards and 

structural patterns have been surveyed. On the other hand, the proportions and spatial 

relations of various areas have been investigated. According to the aim of this research, 

this is a functional survey with the quantitive-qualitative method. As the conclusion, 

the design standards and the correct proportions of the central courtyards and summer 

halls in hot and arid areas in Iran have been resulted. 

 

Key Words: Hot and Arid Area, Yazd Architecture, Central Courtyard, Summer Hall, 

Design Standards. 
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