
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود
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 صفحهشماره  فهرست
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  حمید میرجاند، الظم امیری

 32 راز بر اساس خاطرات ترنس اودانلبازیابی ساختار فضایی و طرح کاشت باغ ساالر جنگ شی

  للد اسدوور

 استان: یمطالعه موردخشک  و گرم اقلیم مسکونی هایخانه در تطبیقی حرارتی آسایش ارزیابی
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  ی نیستاند، نریمان فرحزامریم مفید

 58 )نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک یزد(ارزیابی عملکرد حرارتی بناهای زمین پناه در مواقع سرد سال 

  سیده یی ب لما یان رضوی

 101 ای سنتی شهر زوارههای چهارصفه و حوضخانهمقایسۀ کالبد خانه

  دچگ  یبهروی شهبای، یمدبیگ، مریم لظسیده مریم طباطبائد یواره، نیما ولد
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 زوارهشهر سنتی ای های چهارصفه و حوضخانهخانه مقایسۀ کالبد

 
 4بهروز شهبازی چگنی، 3مریم عظیمی ،*2بیگنیما ولی ،1سیده مریم طباطبائی زواره

 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان -1
 استادیار دانشکدۀ مرمت، دانشگاه هنر اصفهان -2

 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان -3
 مربی دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان -4

 
 (27/03/1397 ، تاریخ پذیرش نهائی:12/11/1396 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

ای در های چهارصفه و حوضخانهبررسی خانهاست. زواره شهر های سنتی های خانهبندی ویژگیبرای دستهای عرصه ،کالبد زمینۀ
کالبد معماری مسکونی  ن دو گونه بنا را مشخص خواهد کرد. با بررسیهای کالبد ایها و تفاوتمعماری مسکونی زواره، شباهت
های چهارصفه های خانهتفاوت ییچرا و یچگونگ فهم یبرا ها در گذر زمان مشخص خواهد شد.زواره، دلیل پایدار بودن این گونه

بر آن  وشتار حاضراست. ن شده کار گرفتهبهای ، راهکار مطالعۀ مقایسههاشباهت وجود باکالبد  زمینۀره در ای سنتی زواو حوضخانه
بر اساس مطالعات  این مقاله ۀ کالبد را مورد تحلیل قرار دهد.های پدید آمده در زمینها و شباهتتا چگونگی و چرایی تفاوتاست 

یابی برای دست ت.اس شدهسو و مطالعات میدانی از سوی دیگر، بنا نهاده ای، آنالیز محاسبات شامل تناسبات عددی از یککتابخانه
هایی در سه بخش هندسه، تناسبات عددی و تغییر شکل شاخص، ایهای چهارصفه و حوضخانهانتخاب خانه و دنظرموربه اهداف 

ی انتخاب شدند که اگونه به نمونه 37 و 25، 26در هر بخش به ترتیب،  ها،پالن مشخص گردید و سپس با توجه به این شاخص
شکل  که ها آشکار نمودتحلیلدر بخش هندسه، گیرند. دربرطیف متنوعی از مفاهیم مشترک تکرارشونده را از لحاظ کالبدی 

 -شکل بازشوها با نوع فضاها )عمومی در دو گونه مؤثر بوده ومراتب فضایی و حفظ حریم دسترسی به فضاهای خانه، بر نحوۀ سلسله
نور و باد مرتبط بوده است. در بخش تناسبات عددی مشخص شد که میانگین نسبت مجموع مساحت بازوها به خصوصی( و کنترل 

 چهارصفه و کاهش عناصر از دالیل آن، ثبات عناصر ای است کهمساحت فضای مرکزی در چهارصفه حدود دو برابر حوضخانه
گونه، در ارتباط با نوع پوشش سقف، عرض دهانه، در دو  حوضخانه است. همچنین نسبت ارتفاع فضای مرکزی به ارتفاع بازوها

به هستۀ هر دو گونه افزوده و  هاییفضاها یا مدولدر بخش تغییر شکل پالن ثابت شد که  نحوۀ تهویه، تعداد بازوها و ... بوده است.
 چهارصفه داشته است.است و در روند دگردیسی هندسی پالن، حوضخانه ثبات بیشتری نسبت به یا ادغام شده

 

 .زوارهشهر  کالبد،، ایمطالعۀ مقایسهای، های حوضخانههای چهارصفه، خانهخانه: هاواژه کلید
 

 
                                                 
*Email: n.valibeig@aui.ac.ir 

طراحی خانۀ امروز در تداوم الگوهای بومی »تحت عنوان  نامۀ کارشناسی ارشد سیده مریم طباطبائی زوارهاین مقاله برگرفته از مباحث نظری پایان

ماه سال است که با راهنمایی خانم دکتر مریم عظیمی و مشاورۀ جناب آقای مهندس بهروز شهبازی چگنی در بهمن« خانۀ دیروز در شهر زواره

 در گروه معماری دانشگاه هنر اصفهان به انجام رسیده است. 1395
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مقدمه -1
های      یه از شرررهر کان، زواره و بشررررو بد، ارد می

شهرهای  جمله ازکوچک و اصفهان، کاشان و یزد 
ها چهارصررفه بیشررتر در آن بزرگی هسررتند که گونۀ

ها به دورۀ سررلجوقی یافت شررده اسررت و قدمت آن
سدمی سمی،  ر زاده، سلطان؛ 148: 1377)حاجی قا

متعلق به دوران  ایِهای حوضخانه. خانه(218: 1374
در شهرهای یزد، شیراز، کاشان نیز صفوی و قاجار 

صفهان شاهده و ا سمی،  اندشده م ، 1375)حاجی قا
نه(1378 ،1377 لذا این گو مان و .  به ز ها محدود 

خاصررری نبوده تاریخی زوارهمکان  فت  با ند. در   ،ا
صفهها را میخانه ستۀ کلی  سه د ساده، توان در  دار 

: 1379غفاری، ) ای جای دادحوضخانهچهارصفه و 
قدمت و فراوانی آن در . (49 یل  به دل فه  چهارصررر

این شرررهر  خانه در سررراختارترین زواره، شررراخص
ایران  سازیدر خانه گونهترین کهنو  شده شناخته

، )ب( ؛ پیرنیا152: 1396 ،اسرررت )غالمی و کاویان
متشرررکل از نمه مرب ،  گونهنیاهسرررتۀ  (.149: 1392

 مرب  شکلشامل یک فضای مرکزی مرتف  معموالً 
و چهار فضررا به نام میانخانه اسررت که با چهارصررفه 

شررود و شررکل احاطه میصررلیبی یاگونهبهحول آن 
 دهندۀ فضررراهای داخلی اسرررتمیانخانه سرررازمان

 حوضخانه ترکیبی هستۀ گونۀ (.49: 1379غفاری، )
آن، شامل  فضای اصلیاست.  مستطیلنمه مرب  و از 

 دریدهبه شررکل شررکم فضررای مرکزی و چهار بازو،
س ، راهروهاو  شودت که اتاق حوضخانه نامیده میا

یا صرررندوقخانه در چهار گوشرررۀ آن   واق بادگیر 
ندشررررده یا. ا ندهط، عنصرررر محوری نظمح به  ده

هررای ترین نمونررهکهن .اسررررت خررانرره فضرررراهررای
سرراختار فضررایی چهارصررفه بسرریار دریده، به شررکم
 .1(385 - 362: 1391 ،)معماریان تر اسرررتنزدیک
به ما  بازوها کوچکا تغییر  و شررروندتر میتدریج 
های سررراخت از طاق و گنبد به تیرپود، در شررریوه

عاد عداد  تغییر اب  اسرررت. گذار بودهتأثیرا بازوهو ت
های پژوهش آن اسرررت که چه ویژگیاین مسرررألۀ 

های چهارصرررفه و متفاوتی در کالبد خانهمشرررابه و 
 ای سنتی شهر زواره وجود دارد.حوضخانه

 
 های پژوهشپرسش

هویتی آن، نارضررایتی از معماری معاصررر ایران و بی
ضرورت شناخت و الهام گرفتن از معماری سنتی و 

هایی فراتر از زمان و مکان خاص را آشرررکار گونه
تی، معیارهای های سررنگیری از خانهکند. در واممی

سی خانه های برگزیدۀ ها عموماً معطوف به خانهبرر
های سادۀ شهرها و روستاها شهری بوده است و خانه

توانند مفاهیم می کهیدرحالاند؛ نادیده انگاشته شده
های ارزشررمندی را مشررترک تکرارشررونده و آموزه

شان دهند.  صرف از  ذکر انیشان ستفادۀ  ست که ا ا
 ییجا بهعناصرررر تاریخی در جسرررتجوی هویت راه 

نبرده اسررت و بر نارضررایتی عمومی دامن زده اسررت 
ستی در وام628: 1375)پاکدامن،  گیری از (. لذا بای

 یتمام بهدۀ سنتی، نسبت مفاهیم مشترک تکرارشون
به نایی و فرهنگی جن کارکردی، مع بدی،  کال های 

بانی  ماری ایران دارای م یدا کرد. مع خت پ نا شررر
ها، الگوها و مفاهیم است مشخص در سه مقولۀ فرم

که این مبانی قابل تداوم و معاصررررسرررازی هسرررتند 
(. این پژوهش تنها به گسرررترۀ 30: 1375)میرمیران، 
اسررت. اسررتخراو وجوه  شررده حدودمها( کالبد )فرم

بدی این مفاهیم مشرررترک  کال اشرررتراک و افتراق 
های ها یکی از زمینهتکرارشرررونده و تحلیل علل آن

سششناخت خانه ست. پر سنتی ا هایی که در های 
 از: اندعبارتشوند این زمینه مطرح می

های چهارصفه ها در خانهها و تفاوتدلیل شباهت -
 ناسبات عددی )نسبت مجموعت نظر ازو حوضخانه 
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ها و بازوها به مساحت فضای مرکزی( مساحت صفه
 چیست؟

شباهت - شکل ها و تفاوتچه  هایی در زمینۀ تغییر 
در دو گونۀ مذکور  گسرررترد هسرررتۀ پالن(پالن )

 وجود دارد؟
 
 پیشینۀ تحقیق -2

معماریان در کتاب سیری در مبانی نظری معماری 
شکل یا کالبد در تعریف عمومی آن معتقد است که 

 عنوانبهبعدی، هم بعدی و سهدر معماری، کمیتی دو
 شده مطرحمعماری  کلبهنگرد  عنوانبهابزار و هم 
های کالبدی بنا را پدید ، ویژگیهای بنااست. اندام

ای برخوردارند یژهآورند؛ لذا از اهمیت ومی
 (.57: 1384)معماریان، 

شناسی معماریان و طبرسا در پژوهش گونه و گونه
را موضوعی با گسترۀ شناسی گونه و گونهمعماری، 

دو حوزۀ  کنند و بر این باورند کهجهانی مطرح می
شناسی در مکانی متفاوت برای کاربرد گونه و گونه

اروپا گونه  توان قائل شد. در شمالمعماری غرب می
دانند و برای تحلیل آن را صرفاً مفهومی شکلی می

کنند و در جنوب های عددی استفاده میاز رود
 شده پرداختههای نظری موضوع اروپا بیشتر به جنبه

 (. از این میان106: 1392 ،است )معماریان و طبرسا
فرآیند  افرادی همچون الژی، در قرن هجدهم

قرار  موردمطالعههای اولیه را گیری سرپناهشکل
 و بیستم، نوزدهمدر قرن  (.Laugier, 1977)اند داده

در کتاب هنر و دانش  ددوران ازجمله گروهی
، لیوتحلهیتجز در کتابو کالرک و پاز معماری 

 شاهکارهای معماری،دهندۀ های شکلنقد و ایده
بندی بناهای مختلف بر مبنای شکل پالن برای دسته

 اندشناسی شکلی بهره گرفتهها، از گونهآن
(Durand, 1990 ;Clark and pause, 2012: 20.) 

رود  گرایی است کهاستدمن از محققان شکل

در کتاب  میالدی 1980در دهۀ  شکلی او
ها و نمایی نقشۀ خانهبا ساده ،شناسی معماریگونه

ها در تبدیل آن به نمودار، برای مطالعۀ معماری خانه
شناسی که بحث گونه ییجا درشمارگان باال و 

: 1384معماریان، شود سودمند است )مطرح می
گرایی است هردگ نیز از دیگر محققان شکل (.109

که با این نگاه و با ابزار بصری خود )کارشیو و 
های بین سالهای هندسی(، مقط ، حجم و نقشه

ساختار شکل در در کتاب میالدی  1986تا  1975
معماری ایران را معماری اسالمی ایران و ترکستان، 

 -112: 1384معماریان، مورد تحلیل قرار داده است )
115.) 
در  1844کانسی در سال دی ازجملهای دیگر دسته

ناری قمی  کتاب فرهنگ تاریخ معماری و همچنین
 یبه معمار کردهایروو دامیار در پژوهشی با عنوان 

دربارۀ گونه ی، مدرن معمار یپردازهیدر نظر یبوم
ها گونه را یک پردازند. آنو مدل به بحث می

های توان ویژگیآن میدانند که در واره میطرح
مشترک یک گروه از بناها را دید اما مدل، ایدۀ قابل 

 ,Quatrèmere de Quincyتقلید و تکرار است )

(. 79: 1391ناری قمی و دامیار، ؛ 509 :1985
از  شناسی در شناخت معماریگیری از گونهبهره

ادامه  یجد طوربهقرن بیست تا اوایل  جمله مسکن،
 (.Addy, 1933) داشت

بندی بناها بر از حدود سه دهۀ پیش اندیشۀ دسته
ها در ایران شکل گرفت. اساس وجوه مشترک آن

از این میان برخی از پژوهشگران در یک اقلیم 
 های مختلف خانهمشخص به معرفی گونه

؛ غالمی و کاویان، 1382اند )توسلی، پرداخته
الت های فشناسی خانه(. برخی دیگر گونه1396

های چهارصفه و خانه خصوصبهمرکزی ایران 
اند )غفاری، ای زواره را مطالعه کردهحوضخانه

رسد مشکل (. به نظر می1391؛ معماریان، 1379
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اساسی در این تحقیقات کمبود یک تعریف 
شناسی است. ارائۀ مشخص از گونه و گونه

ها چارچوبی مشخص از چگونگی دستیابی به گونه
گر این تحقیقات است. تحلیل و نقد از مشکالت دی

نیازمند یک  باهمها این معیارها و رود مقایسۀ آن
 مطالعۀ گسترده است.

کارکرد بنا، شکل پالن و اشتراک در یک عنصر 
رانی شناسی در مطالعات ایساختمانی، مبنای گونه

(. از این 106: 1392 بوده است )معماریان و طبرسا،
معاصر شکل پالن و میان تعدادی از پژوهشگران 

ویژه ها و بهکالبد بنا را مبنا قرار داده و در زمینۀ خانه
)الف و  ایرناند )پیچهارصفه مطالعاتی را انجام داده

تعدادی نیز به ترسیم بناهای چهارصفه  .(1392 ،ب(
اند و ای شهرهای مختلف پرداختهو حوضخانه

دوست، اند )دانشاشاراتی کلی به این بناها داشته

 و 1375؛ حاجی قاسمی، 1385؛ اسفنجاری، 1376
ای (. برخی دیگر به مطالعۀ گونه1383 و 1377

اند و مشخص در گسترۀ کالبد و کارکرد پرداخته
پالن و نما، مصالح و جزییات ساخت، ارتباط ساختار 

فضایی و ارتباط بین اجزای پالن و کارکرد فضاها 
نیا، زاده و قاسمیاند )سلطانقرار داده یبررس موردرا 

1390.) 
 
 مبانی نظری -3

گونه و  میاز مفاه یمتفاوت یخیتحول تار
 است شده خالصه یروشنگر ۀاز دور یشناسگونه
و بررسی نظرات در  مطالعه موردبر اساس پیشینۀ که 

 ریتفس یبر مبنارویکرد متفاوت پنج  این حوزه،
 قرارگرفته یبررس مورد یخیو تار یشناخترود
.(1)جدول  است

 
 بندی مسکن روستایی و شهریهای موجود در خصوص رود گونهبندی دیدگاهدسته -1جدول 

 نظرانصاحب هادیدگاه
نخستین  عنوانبههای اولیه گیری سرپناهفرآیند شکل

  2گونۀ سکونت )تئوری فلسفۀ روشنگری(
 ؛(Quatremere de Quincy,1985) کانسیدی؛ (Laugier,1977)الژی 

 (Durand,1990)  دوران

های استاندارد معادل با گیری گونهفرآیند شکل
 فرآیند تولید انبوه )تئوری مدرنیستی(

  )i. GÜNEY ,2007( 3فولر ؛),1985Reichlin( لوکوربوزیه

گیری مسکن پدیدارشناسی تاریخی و فرآیند شکل
 ( 4)تئوری خردگرایی جدید

 6، کورسینی5کاتالدی؛ ),1980Muratori(موراتوری مکتب ایتالیایی:  -
  (1368کاتالدی، )
  )i. GÜNEY ,2007( 7مکتب فرانسوی: پانرای و کستکس -

 ),1982Rossi( 8مکتب انگلیسی: آلدو رسی و آرگان -
، 11، گرسی10(: گرگوتی1973) 9ساله میالنپانزدهمین دورۀ سه -

    ),1979Krier(و کرایر  12؛ لئون,Aymonino)1965(آیمونینو 
 (Clark & pause; 2012) کالرک و پاوز  -
 (1379، )غفاری، (1391و 1384، معماریان) -

های مؤثر بر شناسی مسکن بر اساس شاخصگونه
 گیریشکل

؛ (Oliver & Bridge, 2007)؛ الیور (Rapoport, 1969)راپاپورت 
 (1396(؛ )غالمی و کاویان، 1393)راهب، 

   (1388(؛ )حائری، 1372؛ )فتحی، (Alexander Et al., 1977)الکساندر  گیری مسکنرویکرد مبتنی بر حل مسأله در شکل
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شناسی ساختارها برده تنها گونهپژوهشگران نام        
ها اند و به چگونگی و چرایی شباهترا بررسی کرده

اند. های مختلف نپرداختههای میان گونهتفاوتو 
این مقاله درصدد است وجوه کالبدی مختلف را در 

های دو گونۀ مسکونی واق  در زواره تحلیل، ویژگی
مشترک و متفاوت در هر جنبه را استخراو و علل 

 آن را واکاوی کند.
 
 روش تحقیق -4
کالبد جامعۀ آماری مورد بررسی در این پژوهش،    

ای سنتی شهر زواره های چهارصفه و حوضخانهخانه
ها تالد شده است در انتخاب نمونه است.
تنوع فرمی،  لحاظ ازهایی گزینش شوند که گونه

ساختار پالن، عناصر سازندۀ آن و تنوع زمانی 
که  بیترت نیا به. رندیگبرترین داده را در گسترده
 به یدسترس ۀنحوها در بخش هندسه بر مبنای نمونه
و شکل بازشوها در هر فضا،  خانه ینرود یفضاها

در بخش تناسبات عددی بر مبنای هندسۀ پالن، 
ها تناسبات فضایی و همچنین تعداد فضاهای گونه

نسبت به هستۀ اولیه و در بخش تغییر شکل پالن بر 
و جانشینِی  نشینیهای هندسی هممبنای دگرگونی

ها گزینش شدند. پس صورت گرفته در هستۀ گونه
بندی ساختارها در هر دو گونه، برای هر از دسته

ای که قابل شناسایی و بازدید در محل دسته، نمونه
هدفمند  صورتبهها که باشد انتخاب شد. این نمونه

ها را شامل انتخاب شدند، تقریباً انواع مختلف گونه
جامعۀ آماری  کلبهتوان نتایج را یشوند؛ لذا ممی

 تعمیم داد. 
ها از طریق مناب  هآوری دادجم با این پژوهش،    

 های سنتی زواره،اد و مدارک خانهاسن ای،کتابخانه
درک بهتر فضا و  منظوربهها سپس حضور در آن
و در مرحلۀ  ماندهیبرجاهای تصویربرداری از نمونه

ها، محاسبات متغیرهای کمی دادهترسیم مجدد بعد 

العۀ مطها با رود افزار دوبعدی و تحلیل آندر نرم
های گویی به پرسشسعی در پاسخ ،ایمقایسه

 پژوهش دارد.
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از منظر    

هدف، کاربردی و از منظر شیوه، تحلیلی با رود 
های ه از تحلیل دادهو با استفاد ایمطالعۀ مقایسه
 کمی است.

پژوهش حاضر بر آن است تا وجوه شباهت و      
ای سنتی های چهارصفه و حوضخانهتفاوت خانه

زواره و نیز علل این وجوه را در زمینۀ هندسه، 
 تناسبات عددی و تغییر شکل پالن مورد تحلیل قرار

، راهکاری ایدهد. تحلیل به رود مطالعۀ مقایسه
های های خانهبرای فهم چگونگی و چرایی تفاوت

ای در زمینۀ هندسه، تناسبات چهارصفه و حوضخانه
ها ارائه شباهت باوجودعددی و تغییر شکل پالن 

دهد. لذا برای دستیابی به اهداف فوق، هر دو می
ه، تناسبات گونه به طور جداگانه در سه بخش هندس

شوند و در پایان عددی و تغییر شکل پالن تحلیل می
ها و هر بخش به چگونگی و چرایی شباهت

 شود.های دو ساختار پرداخته میتفاوت
 
 هادر معماری خانه هندسه -5
است که از  یبررس قابلعوامل بسیاری در هندسه     

های ها و بازشوها در خانهآن میان شکل دسترسی
  سنتی درونگرای زواره، نمود بارزتری دارند.

 
 ها شکل دسترسی -1-5
یکی از  عنوان بههای سنتی شکل دسترسی به خانه    

اده های هندسه، در حفظ حریم خانوزیرمجموعه
 ، ورود به خانه از سهمؤثر بوده است. در هر دو گونه

گیرد و بر این باز و بسته صورت میفضای باز، نیمه
اساس شکل ورود به فضاهای عمومی و خصوصی 

 شود.تعریف می



 1397نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان                                             106

 

 گونۀدر  هاشکل دسترسی -1-1-5
 چهارصفه 

خانه در به حیاط باشد،  کهیدرصورت گونهنیادر     
 ورود به فضای بستۀ خانه از محور اصلی و در حالت

باز و بسته( ورود به در به ساخت )فضاهای نیمه

فضای بستۀ خانه عموماً از محور فرعی خانه صورت 
گیرد. در حالت اول، دسترسی به فضاها از دو می

محور اصلی عمود بر هم و در حالت دوم و سوم از 
شوند وازی و عمود بر هم منشعب میمحورهای م

 (.2)جدول 
 

باز و بستهها در گونۀ چهارصفه در سه حالت ورود به خانه از فضای باز، نیمهشکل دسترسی -2جدول 
ورود به خانه از فضای 

 باز
 ورود به خانه از فضای بسته بازورود به خانه از فضای نیمه

 

 
 

 

 گونۀها در شکل دسترسی -2-1-5 
 ایحوضخانه

ورود به ای، حوضخانه در هر سه حالت گونۀ    
 و در موارد اندکی  راهروهافضای بستۀ خانه از طریق 

 
فاقد زیرزمین  کهیدرصورتاز طریق محور اصلی )

گیرد. دسترسی به فضاها نیز از باشد( صورت می
شود ب میعمحورهای موازی و عمود بر هم منش

 (. 3)جدول 
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باز و بستهای در سه حالت ورود به خانه از فضای باز، نیمهها در گونۀ حوضخانهشکل دسترسی -3جدول 
 ورود به خانه از فضای بسته بازورود به خانه از فضای نیمه ورود به خانه از فضای باز

 

 

 

 
 

 

    

های دو گونه در تفاوتها و مقایسه و علل شباهت 
دهد که ساختار، حفظ نشان می هاشکل دسترسی

مراتب فضایی، بر نحوۀ ورود به خانه حریم و سلسله
 (.4مؤثر بوده است )جدول 

 
هاای در شکل دسترسیهای دو گونۀ چهارصفه و حوضخانهها و تفاوتچگونگی و چرایی شباهت -4جدول 

 هادلیل شباهت هاشباهت
. در هر دو گونه، دسترسی به فضاها از محورهای 1

 شود.موازی و عمود بر هم منشعب می
باز و . محورهای موازی: ورود به خانه از طریق فضاهای باز، نیمه1. 1

(؛ عبور از داالن برای 1388بسته، عموماً با گردد همراه است )مسائلی، 
 حفظ محرمیت 

 شکل دو گونه. محورهای عمود برهم: هندسۀ صلیبی2. 1
 هادلیل تفاوت هاتفاوت

. در چهارصفه ورود به خانه از محور اصلی یا فرعی 1
 گیرد.صورت می راهروهاو در حوضخانه، از 

 باز و بستۀ ورودی. در چهارصفه، فضاهای نیمه2
(، معموالً به محور فرعی راه پیدا 3و  2)حالت 

کنند. در حوضخانه تنها در حالت ورود از فضای می
محور فرعی  به میطور مستقبه راهروبسته، انتهای 

های اول و دوم، با عبور از حیاط، رسد و در حالتمی
 یابد.و سپس به محور فرعی راه می راهروبه 
ها در چهارصفه از دو محور اصلی . دسترسی به اتاق3

 گیرد.صورت می راهروو فرعی و در حوضخانه از دو 

از های حوضخانه به دلیل وجود زیرزمین، باالتر . تقریباً همۀ خانه1
کنندۀ حیاط به حوضخانه در و پلکان متصل اندشدهواق سطح حیاط 

است. در چهارصفه در صورت داشتن اختالف  قرارگرفته راهروها
سطح با حیاط، از طریق ایوان جلوی صفۀ باغچه، حیاط به محور اصلی 

 شود.متصل می
بازِ ورودی جواری فضاهای نیمه. اصل حفظ سلسله مراتب فضایی؛ هم2
عمومی( در گونۀ چهارصفه و قرارگیری محور فرعی )فضای نیمه با

ها )فضاهای خصوصی( در بازِ ورودی در مجاورت اتاقفضاهای نیمه
 (1366گونۀ حوضخانه )کیانی، 

شکل چهارصفه ها در چهار گوشۀ ساختار صلیبی. قرارگیری اتاق1. 3
 (389: 1391)معماریان، 

اتاق حوضخانه  موازاتبهها )فضاهای خصوصی( . قرارگیری اتاق2. 3
 (380: 1391معماریان، )
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 شکل بازشوها در هر فضا  -2-5
های زواره به دلیل ویژگی درونگرایی، حفظ خانه    

محرمیت و عدم نفوذ باد نامطلوب، عموماً از حیاط 
کنند. این و همچنین از سقف نورگیری می

است.  کرده دایپها در شکل بازشوها بروز ویژگی
همچنین بازشوهای وسی ، در نمای رو به حیاط 

 هایشود و نماهای بیرونی، پنجرهمشاهده می
هایی با ابعاد کوچک برای خورشیدی و یا پاژنگ

 نفوذ نور و تبادل جریان هوا دارند. 

  گونۀ چهارصفهشکل بازشوها در  -1-2-5
صفۀ فضاهای نورگیر گونۀ چهارصفه شامل    

شکل شود که میها و باالخانه باغچه، اتاق
 است شده یبررسنمونه  9در ها بازشوهای آن

تری از فضاهای جمعی، بازشوهای وسی  .(5)جدول 
سمت حیاط و فضاهای خلوت عموماً بازشوهای 

تری در ارتفاع باالتر )از سمت حیاط یا کوچک
 کوچه( دارا هستند.

 

 شکل بازشوها در فضاهای مختلف گونۀ چهارصفه -5جدول 

نام 
 فضاها

 بازشوهاو تصویر شکل 

صفۀ 
 باغچه
)فضای 
 جمعی(

     

     
(1) (2) (3) (4) (5) 

. بدون 5.یک در و دو پنجره و پاژنگ؛ 4هایی در باالی آن؛  دری و حفره. سه3دری و پنجره؛  . سه2دری و پاژنگ؛  . سه1
 بازشو

 هااتاق
)فضای 
 خلوت(

    

 

     
(1) (2) (3) (4) (5) 

. خورشیدی و نورگیر 5. دو دری؛ 4پنجره و پاژنگ؛ . یک در و دو 3. یک در و پاژنگ؛ 2. یک در و دو پنجره )پاژنگ(؛ 1
 سقفی
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باالخا
 نه

)فضای 
 خلوت(

      

(1) (2) (3) 

 . پاژنگ3. حفره؛ 2. خورشیدی؛ 1

 
گونۀ شکل بازشوها در   -2-2-5

 ای حوضخانه
 ای شاملنورگیر گونۀ حوضخانه فضاهای   

شود که شکل بازشوهای میها حوضخانه و اتاق

 (.6است )جدول  شدهی بررسنمونه  8ها در آن
حوضخانه، فضای جمعی و عمومی خانه محسوب 

شود؛ بنابراین نورگیری و میزان ارتباط آن با می
 حیاط بیشتر است. 

 
 ایشکل بازشوها در فضاهای مختلف گونۀ حوضخانه -6لجدو

 شکل و تصویر بازشوها نام فضاها
 حوضخانه
 )فضای جمعی(

     
                (1           )                             (2)                                         (3                       )                       (4) 

                                                       (68: 1379)غفاری،                                                                      (388: 1391)معماریان،                                                 

 . سه پنجره4.یک در و دو پنجره؛ 3پنجره؛ -. در2دری؛ . سه1

 هااتاق
 )فضای خلوت(

                               
                                  (1                   )               (2                 )                   (3               )                  (4                  ) 

                                                           (388: 1391)معماریان،                                                                                                   

 . پنجره4. در و پنجره؛ 3نجره؛ . یک در و دو پ2دری؛ . سه1
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های دو گونه ها و تفاوتمقایسه و علل شباهت    
میزان عمومی و دهد که در شکل بازشوها نشان می

خصوصی بودن فضاهای خانه بر سطح و شکل 
 (.7بازشوها مؤثر بوده است )جدول 

 
ای در شکل بازشوها در هر فضاهای دو گونۀ چهارصفه و حوضخانهها و تفاوتهتچگونگی و چرایی شبا -7جدول 

 ها )فضای خلوت(اتاق صفۀ باغچه و حوضخانه )فضاهای جمعی خانه( فضاها
 ها شباهت

 
دری یا یک در و دو پنجره دارند و یا . بازشوها در هر دو گونه، عموماً فرم سه1

 کاماًل باز بوده است. درگذشته
 . در هر دو گونه بازشوها دارای تقسیمات افقی و عمودی هستند.2
 

. بازشوها سطح کمتری نسبت به فضاهای 1
 یک صورتبهو عمومًا  دارند خانهجمعی 

 یا خورشیدی هستند.در و دو پنجره و 
گیری از نور طبیعی از جبهۀ رو به . بهره2

 حیاط یا سقف
دلیل 
 هاشباهت

 

عمومی خانه که نیاز به نور بیشتری دارند و . بازشوها در فضاهای جمعی و نیمه1
دری است که با توجه به عرض دری و پنجسه صورتبهبه سمت حیاط هستند، 

 (.1392، )الف( است )پیرنیا شدهاستفادهدری فضا، در اینجا از سه
 . تقسیمات بازشو موجب کنترل نفوذ نور به داخل شده است.2

. فضاهای خلوت و خصوصی خانه نیاز به 1
: 1391نور کمتری دارند )ارژمند و خانی، 

35.) 
های ها، اتاق. به دلیل درونگرایی خانه2

، از اندگرفته قراراز حیاط  واسطه باتَهی که 
 کنند. هورنوهایی در سقف نورگیری می

 گونۀ حوضخانهگیری از بازشوهای بیشتر در پهنا در . بهره1 هاتفاوت
 در، در گونۀ حوضخانه یجابهپنجره -. قرارگیری در2
 گیری از بازشوهای بیشتر در ارتفاع در گونۀ چهارصفه . بهره3
 . استفاده از پاژنگ در بازشوهای باالیی صفۀ باغچه4

در، در  یجابهپنجره -. قرارگیری در1
 های گونۀ حوضخانهاتاق
 

دلیل 
 هاتفاوت

ها از بازوهای جانبی صورت . در گونۀ حوضخانه به دلیل اینکه دسترسی1
ولی در گونۀ  اندشدهواق گیرد، دو بازشو در دو طرف بازوی رو به حیاط می

ها در دو طرف صفۀ باغچه، مان  از ایجاد بازشوهای چهارصفه، قرارگیری اتاق
 بیشتر در این صفه شده است.

یل قرارگیری زیرزمین در زیر اتاق حوضخانه و . در گونۀ حوضخانه، به دل2
و به همین دلیل  شدهواق نورگیری زیرزمین، این اتاق در ارتفاعی باالتر از حیاط 

 پنجره هستند.-در صورتبهبازشوها 
. در گونۀ چهارصفه به دلیل پهنای کمتر صفۀ باغچه نسبت به حوضخانه و 3

نورگیری و تهویه، بازشوها عموماً در ها، برای عملکرد بهترِ ارتفاع بلندتر صفه
 (.1366)کیانی،  اندقرارگرفتهدو ردیف 

. در صفۀ باغچه به دلیل قرارگیری بازشوها در دو ردیف، برای کنترل ورود 4
 .اندساخته شدهپاژنگ  صورتبه، بازشوهای باالیی را گردوخاکنور، باد و 

 ها. عدم دسترسی مستقیم از حیاط به اتاق1
در گونۀ حوضخانه و دسترسی مستقیم از 

ها از طریق ایوان در گونۀ حیاط به اتاق
چهارصفه )در صورت باالتر بودن سطح 

 فضاها از سطح حیاط(

 
 تناسبات عددی  -6
تمایز گونۀ چهارصفه با حوضخانه در زمینۀ     

تناسبات عددی شامل ابعاد اجزای اصلی فضا، 
ها و نسبت ابعاد و مساحت فضاهای تناسبات آن

شود. پیرامونی )صفه و بازو( به فضای مرکزی می
 آن عرض  تب بههای چهارصفه و ابعاد میانخانۀ خانه

 

کند ولی در ها، از چهار متر تجاوز نمیصفه
حوضخانه با کاهش عمق بازوها، ابعاد فضای 

تناسبات فضاها  نظر ازاست.  افتهی شیافزامرکزی 
ها نیز، در حوضخانه در مقایسه با چهارصفه، صفه

و معموالً عمق  اندشده کوچکنسبت به میانخانه 
 در این بخش ابتداصفه از عرض آن کمتر است. 
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ها )بازوها( به مساحت فضای نسبت مساحت صفه
مرکزی و سپس نسبت ارتفاع فضای مرکزی به 

 شود.ها )بازوها( بررسی میارتفاع صفه
 

به یا بازوها ها نسبت مساحت صفه -1-6
 مساحت فضای مرکزی 

 یاگونهبهدر گونۀ چهارصفه تناسبات فضاها     
توان تابعی از دیگری را نمی کی چیهاست که 

دانست؛ بلکه مرکز و پیرامون یک فضا درک 
گاهی در گونۀ چهارصفه  کهییآنجا ازشود. می

ها عمق کمتری دارند، بهتر است تمایز بعضی از صفه
ها ها بر اساس نسبت مجموع مساحت صفهاین گونه

یا بازوها به فضای مرکزی سنجیده شود. در 
( به 5/1ر کمترین حالت )چهارصفه این نسبت د

( 6هشت و در بیشترین حالت )میانخانۀ هشت و نیم
یابد هایی کشیده با عمق زیاد اختصاص میبه صفه
در گونۀ حوضخانه کمترین  کهیحال در(. 8)جدول 

های دارای دو بازو و بیشترین نسبت به حوضخانه
های دارای چهار بازو و نزدیک نسبت به حوضخانه

 (. 9به مرب  اختصاص دارد )جدول 
 

به میانخانه ها نسبت مساحت صفه -1-1-6
 چهارصفه  گونۀدر 
شکل  ازنظر، با توجه به گوناگونی آن گونهنیا    

پالن و تناسبات فضاها، به هفت زیرمجموعه 
یک نمونه بررسی  هرکدامشود و از بندی میدسته
 (.8شود )جدول می

 

ترین مساحت کوچک=  P minSهای گونۀ چهارصفه )در زیرمجموعه C(S(به میانخانه  S)P(ها نسبت مساحت صفه -8جدول 
 (هامجموع مساحت صفه= TS؛ ترین صفهمساحت بزرگ= P maxS؛ صفه

های کشیده در هر دو . صفه3
 جهت

 

های کشیده در جهت محور . صفه2
 فرعی

های کشیده در جهت محور . صفه1
 اصلی

 هانمونه

 

 
  

 CSبه   P minSنسبت  1 23/1 1/1

 CSبه  P max Sنسبت  9/1 2 27/1

 CSبه  TSنسبت  26/5 6 77/4
 هانمونه هشت. میانخانۀ هشت و نیم4 هایی با عمق بسیار کم. صفه5 شکل. میانخانۀ مستطیل6
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 MSبه   P minSنسبت  36/0 6/0 9/0

بت  47/0 19/1 1 به  P max Sنسررر
MS 

 MSبه  TSنسبت  55/1 17/4 8/3
 
 
 
- 

 
 
 
- 

های تقریباً . میانخانه و صفه7
 شکلمربعی

 هانمونه

 
 MSبه   P minSنسبت  1 - -

بت  32/1 - - به  P max Sنسررر
MS 

 MSبه  TSنسبت  78/4 - -

 
نسبت مساحت بازوها به فضای  -6-1-2

 ایگونۀ حوضخانهمرکزی در 
فضای  هندسۀتعداد بازوها و  برحسب گونهنیا    

د و شوبندی میدسته زیرمجموعهبه هفت مرکزی، 
 (.9)جدول شود ارزیابی مییک نمونه  هرکداماز 

 
مساحت =  P minSای )های مختلف گونۀ حوضخانهدر زیرمجموعه C(S(به فضای مرکزی  S)P(نسبت مساحت بازوها  -9جدول 

 بازوها(مجموع مساحت = TSبازو؛  ترینمساحت بزرگ= P maxSبازو؛  ترینکوچک
. دارای سه بازوی مستطیلی و فضای 3

 مرکزی مستطیل
دارای دو بازوی مستطیلی و فضای . 2

 مرکزی مرب 

. دارای دو بازوی مستطیلی و 1
 فضای مرکزی مستطیل

 هانمونه

 

   
  P minSنسبت  48/0 42/0 5/0

 CSبه 

 P max Sنسبت  48/0 42/0 58/0
 CSبه 

به  TSنسبت  96/0 84/0 58/1
CS 

. دارای چهار بازوی مستطیلی و فضای 6
 مرکزی مرب 

دارای چهار بازوی مستطیلی و . 5
 فضای مرکزی مستطیل

. دارای سه بازوی مستطیلی و 4
 فضای مرکزی مرب 

 هانمونه
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6/0 2/0   P minSنسبت  41/0 

 CSبه 

6/0 78/0  P max Sنسبت  52/0 
 CSبه 

4/2 9/1 به  TSنسبت  45/1 
CS 

 
 
- 

 
 
- 

. دارای سه بازوی )تقریباً( مربعی 7
 مرکزی مرب و فضای 

 هانمونه

 
- - 6/0   P minSنسبت  

 CSبه 

- - 08/1  P max Sنسبت  
 CSبه 

- - 76/3 به  TSنسبت  
CS 
   

های دو گونه و چرایی ها و تفاوتبررسی شباهت
بازوها به ها یا صفهنسبت مساحت ها در زمینۀ آن
که ساختار کالبدی  بیانگر آن استی مرکز یفضا

، متناسب با نیاز هستهاین دو گونه در عین حفظ 
خانواده، امکانات زمین و تهویۀ بهتر فضا، قابل 

 (.10افزایش یا کاهش بوده است )جدول 
 

به یا بازوها ها نسبت مساحت صفهای در های دو گونۀ چهارصفه و حوضخانهها و تفاوتچگونگی و چرایی شباهت -10جدول 
 مساحت فضای مرکزی

 هادلیل شباهت هاشباهت
( به TS(در هر دو گونه در حالت کمترین نسبت 

)CSها عمق کمتر و فضای میانی ابعاد (، بازوها و صفه
 تری دارد.بزرگ

تری الزم است که با توجه به متناسب با نیاز خانواده، گاهی فضای جمعی بزرگ
است. این تغییرات در اثر فرآیند  شیافزا قابلارتفاع فضا و عرض زمین، دهانۀ آن 

 ( .167: 1392است )پیرنیا )الف(،  شدهحاصلها استحالۀ گونه
 هادلیل تفاوت هاتفاوت

تا  3( در چهارصفه بین CS(( به TS(. میانگین نسبت 1
 است. 3تا  1و در حوضخانه بین  6
( به TS(. در گونۀ چهارصفه در بیشترین نسبت 2
)CSها تا دو برابر مساحت میانخانه (، مساحت صفه

رسیده و در حوضخانه، مساحت سه بازو تقریباً برابر با 

ها )کاهش یک یا دو بازو( در حوضخانه و ثابت بودن . متغیر بودن تعداد بازو1
ها در چهارصفه نسبت بیشتر بودن مساحت و عمق صفه -ها در چهارصفهتعداد صفه

به مساحت بازوها در حوضخانه و نیز کمتر بودن مساحت میانخانه نسبت به فضای 
 مرکزی حوضخانه.
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تر شده دیکمساحت میانخانه و به هندسۀ چهارصفه نز
 است.

( به TS(. در گونۀ چهارصفه در کمترین نسبت 3
)CSهشت دارد و به (، میانخانه، هندسۀ هشت و نیم

به حداقل  رسد و چهار صفهبیشترین مساحت خود می
رسند. در گونۀ حوضخانه در این حالت، تعداد عمق می

 بازوها به دو عدد تقلیل یافته است.

تر فضا )به دلیل نداشتن . به دلیل تابستانی بودن فضای حوضخانه، برای تهویۀ به2
بازشو در سقف(، بازوها دارای عمق کمی هستند و حداکثر برابر با دهانۀ فضای 
مرکزی است. در چهارصفه، مکش هوا و تبادل حرارتی از طریق چهارطاقی 

 (.1379ها عمق بیشتری دارند )غفاری، گرفته است و صفهصورت می
از عناصر ثابت این ساختار هستند که . در گونۀ چهارصفه، میانخانه و چهار صفه 3

ها تغییر کرده است؛ هندسۀ اند و تنها ابعاد و هندسۀ آنای حذف نشدهدر هیچ خانه
ها را فراهم کرده تر شدن میانخانه نسبت به صفههشت، امکان بزرگو نیمهشت
در گونۀ حوضخانه در تمام موارد بازوهای جانبی و فضای  کهیدرصورتاست. 

مرکزی از عناصر ثابت این ساختار هستند و بازوهای جلویی و عقبی )بسته به نیاز 
 .اندشده حذف( در مواردی 13نشینبه ایوان و شاه

به  نسبت ارتفاع فضای مرکزی -2-6
 یا بازوها هاصفهارتفاع 

توان عواملی چون میزان بر اساس این نسبت می    
ها، دهانۀ خیز فضای مرکزی، تهویۀ فضا، عمق صفه

 یبررس موردها و نوع و شکل بازشوی سقف را صفه
  .قرارداد

به ارتفاع  نسبت ارتفاع میانخانه -1-2-6
   گونۀ چهارصفه در  هاصفه
نسبت ارتفاع گونۀ چهارصفه بیشترین مقدار     
های کشیده در به صفه ،هابه ارتفاع صفه انخانهیم

های جهت محور اصلی و کمترین مقدار آن به صفه
 یابدکشیده در جهت محور فرعی اختصاص می

 .(11)جدول 
 

 های گونۀ چهارصفهدر زیرمجموعه P(H( هابه ارتفاع صفه H)C (میانخانهنسبت ارتفاع  -11جدول 
 های کشیده در جهت محور فرعی. صفه2

 

 های کشیده در جهت محور اصلی . صفه1

 

 هانمونه

 P(H(به  H)C(نسبت  9/1 04/1
 هشت. میانخانۀ هشت و نیم4

 

 جهتهای کشیده در هر دو . صفه3

 

 هانمونه

 P(H(به  H)C(نسبت  63/1 5/1
 
 
- 

 شکل یمربعهای تقریباً . میانخانه و صفه5

 

 هانمونه

 P(H(به  H)C(نسبت  43/1 -
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به  نسبت ارتفاع فضای مرکزی -2-2-6
 ایگونۀ حوضخانهارتفاع بازوها در 

نسبت ارتفاع در گونۀ حوضخانه دامنۀ تغییرات در     
گونۀ کمتر است و  به ارتفاع بازوها یمرکز یفضا

با دو بازوی مستطیلی و فضای مرکزی ای حوضخانه
سه ای با حوضخانهگونۀ بیشترین مقدار و  مرب 

، کمترین بازوی مستطیلی و فضای مرکزی مستطیل
 (.12مقدارِ این تناسب را داراست )جدول 

 
 ایگونۀ حوضخانه هایزیرمجموعهدر  P(H(به ارتفاع بازوها  H)C (نسبت ارتفاع فضای مرکزی -12جدول 

 . دارای دو بازوی مستطیلی و فضای مرکزی مرب 2

 

. دارای دو بازوی مستطیلی و فضای مرکزی 1
 مستطیل

 

 هانمونه

 P(H(به  H)C(نسبت  27/1 3/1

 مستطیلی و فضای مرکزی مرب . دارای سه بازوی 4

 

. دارای سه بازوی مستطیلی و فضای مرکزی 3
 مستطیل

 

 هانمونه
 
 
 
 
 
 
 

 P(H(به  H)C(نسبت  14/1 18/1
 . دارای چهار بازوی مستطیلی و فضای مرکزی مرب 6

 

. دارای چهار بازوی مستطیل و فضای مرکزی 5
 مستطیل

 

 هانمونه

 P(H(به  H)C(نسبت  3/1 3/1

    
وجوه شباهت و تفاوتِ نسبت ارتفاع فضای مرکزی  

نشان علل آن در دو گونه  بازوها و ها یااع صفهبه ارتف
نوع در ارتباط با  ارتفاع فضای مرکزی دهد کهمی

پوشش سقف، نحوۀ تهویۀ فضا، دهانۀ فضای 
تعداد بازوها بوده ها یا بازوها و مرکزی، عمق صفه

 (.13است )جدول 
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به  نسبت ارتفاع فضای مرکزیای در های دو گونۀ چهارصفه و حوضخانهها و تفاوتگونگی و چرایی شباهتچ -13جدول 
یا بازوها هاارتفاع صفه

 هاشباهتدلیل  هاشباهت
 C H. در هر دو گونه، در بیشترین نسبت1

، پوشش فضای مرکزی )طاق PHبه 
 کلمبو( خیز بیشتری دارد.

 C H. در هر دو گونه در کمترین نسبت2
 تر است.، فضای مرکزی خفتهPHبه 

کرده است )در گونۀ چهارصفه، . ارتفاع بیشتر فضای مرکزی، به خنکی بیشتر فضاها کمک می1
های شدن فضا از طریق جم  شدن هوای گرم در ارتفاع باال و مکش آن از طریق دریچهخنک 

 ((.49: 1379)غفاری،  گرفته استچهارطاقی صورت می
ای، تا حدودی به دهانۀ فضای مرکزی، . میزان ارتفاع فضای مرکزی عالوه بر عوامل سازه2

شوند، امکان تر میها بزرگنهها و همچنین تعداد بازوها بستگی دارد. هرچه دهاعمق صفه
های باغچه )جلویی( و داالن هایی که صفهشود. در چهارصفهارتفاع طاق بیشتر می ادشدنیز

)عقبی( عمق کمتری دارند و یا بازشوهای کوچکی در صفۀ داالن )برای جریان هوا( دارند، 
یانخانه ارتفاع کمتری دارد معموالً چهارطاقی به کار نرفته است و تنها دارای هورنو هستند؛ لذا م

 (.1391)معماریان، 
 هادلیل تفاوت هاتفاوت

. در گونۀ حوضخانه در تمامی حاالت، 1
ارتفاع فضای مرکزی تنها با میزان خیز 

کند. در چهارصفه عالوه بر سقف تغییر می
ها، خیز، نوع بازشوها و نحوۀ قرارگیری آن

 در ارتفاع میانخانه مؤثر است.
. در حوضخانه تقریباً در همۀ موارد نسبت 2

C H  بهPH( تا 1/1، نزدیک به هم است
(. در چهارصفه دامنۀ این تغییرات 3/1

 (.9/1تا 1بیشتر است )

. در حوضخانه، بادگیر نقش تهویۀ هوا را بر عهده دارد و در چهارصفه، چهارطاقی این نقش 1
وه بر این، در حوضخانه معمواًل فضاها در یک (. عال51و  49: 1379دار است )غفاری، را عهده

. در چهارصفه به دلیل این که فضاها در سه الیه )جلویی، اندشده واق الیه در ارتباط با حیاط 
های ، در الیۀ میانی، تهویه از طریق چهارطاقیاندقرارگرفتهمیانی و انتهایی( نسبت به حیاط 

 گیرد.سقف صورت می
شود. ی چهارصفه است که موجب خوانایی و منحصر بفرد شدن خانه می. میانخانه عنصر اصل2

حوضخانه  کهیدرحالشود؛ لذا تنوع در ارتفاع و نوع بازشوهای چهارطاقی آن بیشتر دیده می
 فاقد بازشو در سقف است.

 تغییر شکل پالن  -7
یک متن به لحاظ چگونگی ترکیب و ترتیب    

عناصر سازندۀ آن، محصول دو جریان کلی است که 
کار و نشینی و جانشینی )نقرهاز روابط هم اندعبارت

(. در این بخش به تغییرات 7: 1390رییسی؛ 
ها، پرداخته نشینی، یعنی وجه گسترد هستۀ گونههم
ا ر بحث تغییرات جانشینی یشود و در بخش آخمی

 ها مطرح خواهد شد. گونه دگرگونی هستۀ
 

گسترش هستۀ  - نشینیتحوالت هم -1-7
 عناصر الحاقی و ادغامی()پالن 

نشینی، قواعد دوگانۀ مربوط به مناسبات هم   
: 1390کار و رییسی؛ )نقره استافزایش و کاهش 

، اتصال فضاها به هسته و ادغام گرید انیب به. (8
محسوب نشینی ها در هسته، تغییرات هممدول

توان دستگاهی برای به دست د. بنابراین میشومی
هایی بزرگ و متنوع از هستۀ این دو آمدن نمونه

با تلفیق وجه دگرگونی  واق  درگونه معرفی کرد. 
بعدی هسته با گسترد هسته، یک ماتریس سه

واهد آمد که در آن نقطۀ صفر، مشترک به دست خ
، Xگیرد. در محور یعنی هستۀ گونه، قرار می

ها به فضاهایی مانند ایوانچه، طنبی، داالن و اتاق
های ، مدولYشود. در محورهسته افزوده می

ها، به هسته، در فضای مرکزی، صفه شدهافزوده
نیز  Z شوند. در محورها و بازوها ادغام میاتاق

گیرد ها قرار میدگرگونی هستۀ پالنِ گونه
ها ممکن است در دو (. برخی خانه1367)معماریان، 
 باشند. افتهی تکاملیا سه جهت 
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گونۀ در  نشینیتحوالت هم -1-1-7
 چهارصفه 

که در ابتدای این نوشتار اشاره شد،  طورهمان    
هستۀ چهارصفه از نمه خانۀ مربعی و هستۀ حوضخانه 

که در  شده لیتشک از ترکیب نمه مرب  و مستطیل
متناسب با نیاز و امکانات  هابیشتر نمونه

در ادامه  تغییراتی در هسته به وجود آمده است.،زمین
گونۀ ر هستۀ ها دنحوۀ الحاق عناصر و ادغام آن

 .(1)تصویر  است شده دادهنمایش  چهارصفه
 

 

 
غفاری،  نگارندگان بر مبنای:)  )عناصر الحاقی و ادغامی(چهارصفه های مختلف گسترد هستۀ پالن نمایش گونه -1 صویرت

 (1391؛ معماریان، 1379
 

 گونۀدر  نشینیتحوالت هم -2-1-7
 ایحوضخانه

تر گفته شد، هستۀ گونۀ حوضخانه چنانچه پیش   
که در برخی ترکیبی از نمه مرب  و مستطیل است 

ها متناسب با نیاز و امکانات زمین، تغییراتی در نمونه
نحوۀ ، در تصویر زیر هسته به وجود آمده است.

ها در هستۀ گونۀ الحاق عناصر و ادغام آن
  . (2)تصویر  است شده دادهای نمایش حوضخانه
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غفاری، نگارندگان بر مبنای: )  )عناصر الحاقی و ادغامی( 14ایهای مختلف گسترد هستۀ پالن حوضخانهنمایش گونه -2 صویرت

 (1391معماریان، ؛ 1379

    
ضمن حاکی از آن است که  2و  1مقایسۀ تصاویر  

 حفظ هستۀ دو گونه، برحسب نیاز و شرایط، هستۀ 

 
شایان توجهی  فضایی ها گسترد یافته و تنوعپالن

 .(14)جدول شده است حاصل می
 

عناصر الحاقی )گسترد هستۀ پالن ای در های دو گونۀ چهارصفه و حوضخانهها و تفاوتچگونگی و چرایی شباهت -14جدول 
 و ادغامی(

 هادلیل شباهت هاشباهت
. در هر دو گونه، فضاهایی چون ایوانچه، داالن، 1

 است. شده افزودهها هشتی و اتاق به هستۀ گونه
 وهاها و بازها در صفه. ادغام مدول2

کردند ها گسترد پیدا می. برحسب نیاز ساکنان و ابعاد و شرایط زمین، هستۀ گونه1
)غالمی  شدو از این طریق با ثابت ماندن هستۀ گونه، تنوع فضایی بیشتری حاصل می

 (.1396و کاویان، 
های ها و بازوها حول فضای مرکزی، امکان جاری شدن فعالیت. عمق گرفتن صفه2

شده کرده و موجب گشایش فضایی چهارصفه و حوضخانه میفراهم میبیشتری را 
(. در صفه و بازوی سمت حیاط نیز به بسط فضایی 1396غالمی و کاویان، است )

 کرده است.داخل و خارو کمک می
 هادلیل تفاوت هاتفاوت

. در گونۀ چهارصفه در بیشتر موارد، میانخانه مربعی 1
، تقریباً گونهنیاات شکل است و در فرآیند تغییر

فضای  کهیدرصورتاست.  شده حفظهندسۀ آن 
مرکزی حوضخانه در هر دو جهت طولی و عرضی، 

 افزایش مدول داشته است.

طاق کملممبو است که با چهارطاقی،  شکل یمربع. در چهارصفه پوشش میانخانۀ 1
تأکید  فرنگی و یا هورنوی واق  در مرکز طاق، بر مرکزیت و عمودیت فضاکاله
(. در حوضخانه در مواردی که فضای مرکزی افزایش 365: 1391کند )معماریان، می

شده است. همچنین افزایش مدول در جهت  کاربردهبهمدول داشته، طاق کژاوه 
 شده است.گیری بیشتر از بازشوها و خنکی فضا در حوضخانه منجر عرض بنا، به بهره
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ثبات یا دگرگونی هندسی هستۀ  -2-7
 پالن 

قواعد دوگانۀ مناسبات جانشینی، جایگزینی و     
جابجایی است که منجر به تغییر ماهوی در هستۀ 

 .(8: 1390کار و رییسی؛ )نقره شوداصلی گونه می
، دگرگونی و دگردیسی هستۀ گونه، گرید انیب به

 شود. تغییرات جانشینی محسوب می
های دیگر معماری و این دو گونه مانند گونه   

های فرهنگ از جمله زبان و همچنین دیگر عرصه
 و اندافتهیتکاملآیین، در طول تاریخْ تغییر، تحول و 

برجا ماندن آن تنها در بعضی از شهرها داللت بر 
های فرهنگی پیش از ها بر جنبهپایبندی بیشتر آن

در  هاگونهتغییر یا حذف این اسالمی خود دارد و 
سایر مناطق، تحت تأثیر تحوالت فرهنگی و معیشتی 

 (. 125: 1382)ذوالفقاری،  بوده استساکنان 
 

تحول  - تحوالت جانشینی -1-2-7
 چهارصفه گونۀ هندسی

در این بخش دو روند دگردیسی هندسی پالن     
 شود.چهارصفه بررسی می

 
 تبدیل چهارصفه به شش صفه -الف
میانخانه از مرب  به  ۀاین تغییر شامل تغییر هندس    

مستطیل و افزایش دو صفه یا اتاق در طول میانخانه 
عبدالحسین فناء  ۀآن، خان ۀدر هر ضل  است.  نمون

ۀ است که میانخانو خانۀ حقیری در زواره توحیدی 
متصل، پوشیده شده است و  ۀو تویز طاقآن با دو 

طول میانخانه بیش از یک و نیم برابر عرض آن 
ای که در طول میانخانه قرار فهنیست. چهارص

 .(3)تصویر انداصلی ۀتر از دو صفگیرند، باریکمی
با توجه به تناسبات مستطیلی در بعضی از 

رود که های چهارصفه، گمان میهای خانهمیانخانه
مستطیل شدن میانخانه، اولین مرحلۀ دگردیسی از 

که نمونۀ آن در چنان چهارصفه به شش صفه باشد.
 .51شودهای یزد مشاهده میز خانهبعضی ا

 

 

 
 (410: 1391یک خانۀ شش صفه )معماریان،  تناسبات میانخانۀ؛ صفۀ عبدالحسین فناء توحیدینۀ شش خا: 3تصویر 

 

میانخانه از مربع به  ۀتغییر هندس -ب
 ضلعیهشت

ها، با پخ یک مسیر دیگر دگردیسی چهارصفه    
مون میانخانه آغاز های جرزهای پیراشدن گوشه

الدین حیدر(. این خانۀ میربهاء، 4تصویر )شود می
تر شدن میانخانه نسبت به امکان بزرگ ،تغییر اندک

کرده است. در مرحلۀ بعد، ها را فراهم میصفه
و  دیآیم درهشت میانخانه به شکل هشت و نیم

دسترسی به فضاهای گوشه از میانخانه ممکن 
بهشت ر زواره خانۀ هشتشود که نمونۀ آن دمی

از چند مسیر استحاله  بهشتهشتخانۀ  درواق است. 
، اضافه شدن دو آن تغییراتدیگر  ازیافته است. 

رواقی به دور  افزایشها و دهانه به دو طرف صفه
این فضاها  .استفضای ارتباطی  عنوانبه میانخانه

متقارن در دو طرف هر صفه شکل  صورتبه
  (.4تصویرگیرد )می
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پالن خانۀ  - در زواره بهشتخانۀ هشتگیری لدیاگرام شک -( 173: 1392، )الف( پیرنیاهشت )هندسۀ هشت و نیم :4 صویرت      

 (74و  55: 1379)غفاری،  زواره بهشتهشتمیربهاءالدین حیدر و 
 

 ایحوضخانه گونۀثبات هندسی  -7-2-2
 در زواره

ضلعی در روند تمایل به هندسۀ هشت    
 های شهرهای مختلف نمود داشته است؛ حوضخانه

 

، خانۀ روحانیان در کرمان ماهانی مانند شترگلو
. اما تاکنون (5 تصویر) یزد، خانۀ مستوفی در بشرویه
هندسی در  نظر ازای نمونۀ حوضخانۀ تغییریافته

تغییر فضای مرکزی  زواره مشاهده نشده است و تنها
  خورد.از مرب  به مستطیل به چشم می

 

  
؛ میراث 52: 1383؛ حاجی قسمی، 148: 1375)غضبانپور،  ای در سایر شهرهاحوضخانه هشت گونۀهندسۀ هشت و نیم -5 صویرت

 (1388بشرویه، فرهنگی 

     
وجوه مشترک و متمایز دگرگونی هندسی هستۀ 

بیانگر دگرگونی کیفیت ها ها و چرایی آنگونه
هاست که این دگرگونی در برخی فضایی این گونه

موارد در جهت تکامل و در برخی دیگر در راستای 
 های آغازین بوده است از دست رفتن خلوص گونه

 .(15)جدول 
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ثبات یا دگرگونی هندسی هستۀ ای در های دو گونۀ چهارصفه و حوضخانهها و تفاوتچگونگی و چرایی شباهت -15جدول 
 پالن

 هالیل شباهتد هاشباهت
های هشت در خانهو نیم. در دگردیسی میانخانه از مرب  به هشت 1

های حوضخانۀ سایر شهرها، کیفیت فضایی چهارصفۀ زواره و خانه
توان شود. میهای آغازین دگرگون میها و حوضخانهچهارصفه

ها، پس از گذر تدریجی از دایره به مرب ، گفت فرآیند تکامل خانه
گوشه، با های منطقی و استوار راستسهپس از چند هزار سال هند

ضلعی، دوباره به هندسۀ هشت ۀواسطبهتحول یافتن و متکامل شدن 
 کند.دایره میل می

 ها در جهت انحطاط یا تکامل. دگردیسی گونه2

. دگرگونی کیفیت فضایی چهارصفه و حوضخانه به دو دلیلِ تغییر 1
تر مرکزی و نیز سیالها به سود فضای نسبت مساحت میانخانه به صفه

 شدن هندسۀ فضایی
ها در جهت تکامل و به دست در بعضی از موارد، دگرگونی گونه. 2

تر بوده است. در بسیاری از موارد خلوص و آمدن فضاهای غنی
 رفته دست ازهای آغازین در روند دگردیسی سادگی ناب گونه

ری ایران کلی تحول معما یوسوسمتتوان به است. این داوری را می
 در قرون اخیر )پس از صفویه( تعمیم داد.

 هادلیل تفاوت هاتفاوت
. گونۀ حوضخانه به نسبت چهارصفه، کمتر دچار تغییرات جانشینی 1

 در پالن شده است.
در هشت، پوشش سقف دیل هندسۀ مرب  به هشت و نیم. با تب1

ی آن توان روشود و میآسانی به پوشش گرد تبدیل میچهارصفه، به
طاق و گنبد در حوضخانه با گذر زمان  کهیدرصورتطاق ایجاد کرد. 

در  و با مستطیلی شدن فضای مرکزی، به سمت تیرپود رفته است.
مواردی که فضای مرکزی حوضخانه نیز  به هشت و نیم هشت تغییر 

صفه بسیار نزدیک بوده چهار گونۀبه حوضخانه یافته، ساختار هندسی 
 (.5)تصویر  است

 گیرینتیجه -8
های چهارصفه و مطالعۀ خانهبا تحقیق حاضر، در    

 سنتی شهر زواره در حوزۀ کالبد به ایحوضخانه
و  4های هندسی )جدول ای، ویژگیشیوۀ مقایسه

ل ( و تغییر شک13و  10(، تناسبات عددی )جدول 7
 ( آشکار شد.15و  14ها )جدول پالن

 با توجه بهدر پاسخ به پرسش اول پژوهش،    
تناسبات  در بخش اولِ شده یبررسهای نمونه
و ها گونه ۀاستحال ندیفرآدر مشاهده شد که  ،عددی

متناسب با نیاز خانواده، گاهی فضای جمعی 
که با توجه به ارتفاع فضا و  بودهتری الزم بزرگ

بوده  شیافزا قابل فضای میانی، دهانۀ عرض زمین
با افزایش ابعاد فضای  است. لذا در هر دو گونه

شود و نسبت ها یا بازوها کمتر میمیانی، ابعاد صفه
ها و بازوها به مساحت فضای مجموع مساحت صفه

از سوی رسد. خود می ی، به کمترین مقدارمرکز
دیگر، متغیر بودن تعداد بازوها )کاهش یک یا دو 

ها در بازو( در حوضخانه و ثابت بودن تعداد صفه
ها در شتر بودن مساحت و عمق صفهچهارصفه، بی

چهارصفه نسبت به مساحت بازوها در حوضخانه و 
نیز کمتر بودن مساحت میانخانه نسبت به فضای 

میانگین شود که مرکزی حوضخانه موجب می
فضای مساحت ها به مجموع مساحت صفه نسبت

 حوضخانه مرکزی در چهارصفه حدود دو برابرِ
دلیل تابستانی بودن فضای به افزون بر این،  .باشد

حوضخانه، برای تهویۀ بهتر فضا )به دلیل نداشتن 
بازشو در سقف(، بازوها دارای عمق کمی هستند و 

ر برابر با دهانۀ فضای مرکزی است؛ بنابراین حداکث
مساحت بازوها حداکثر برابر با مساحت فضای 

در چهارصفه به دلیل  کهیدرحالمرکزی است. 
ها تا دو برابر انخانه، مساحت صفهتهویه از طریق می

در کمترین نسبت میانخانه نیز رسیده است. همچنین 
)TS به ))CS ،)در  هشتمینوهشت ۀهندس

نسبت به  انخانهیتر شدن مامکان بزرگ ،چهارصفه
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را فراهم کرده ها و کاهش مساحت صفهها صفه
در این حوضخانه  در گونۀ کهیدرصورت؛ است

تعداد بازوها به دو عدد تقلیل یافته است حالت، 
  .(9و  8های )جدولنشین( )بسته به نیاز به ایوان و شاه

بخش در در پاسخ به پرسش دوم پژوهش،    
، ثابت شد که در هر دو گونهپالن  گسترد هستۀ

داالن، هشتی و اتاق به هستۀ  فضاهایی چون ایوانچه،
ها در مدولها و نیمو مدول شده افزودهها گونه
. از (2و  1)تصاویر  اندشده ادغامها و بازوها صفه

 در گونۀمیانخانه در بیشتر موارد طرف دیگر، 
است و در فرآیند تغییرات  شکلیمربع، چهارصفه
 ؛شده حفظ تقریباً هندسۀ میانخانه ،این گونه
حوضخانه در هر دو فضای میانی  کهیدرصورت

 جهت طولی و عرضی، افزایش مدول داشته است.
آن بود که به چگونگی و چرایی  نوشتار حاضر بر    

های چهارصفه و های خانهها و تفاوتشباهت

دست یابد.  یر سه زمینۀ کالبدای زواره دحوضخانه
های صورت گرفته بر روی پژوهشدر سایر 

ها از بمعد اقلیمی، فرهنگی، گونه ،های بومیخانه
و کمتر به  اندشده یبررسکالبدی و کارکردی 

 شده پرداختههای مختلف با یکدیگر گونه مقایسۀ
از جمله مقایسۀ  ،های مختلفمقایسۀ گستره است.

از  ،خاص گسترۀ کالبد و کارکرد در یک گونۀ
مواردی است که قابلیت یک تحقیق گسترده را 

ها در گونهدیگر، کارایی این  طرف از دارد.
ن و در ادر طول زم ناکنگویی به نیازهای ساپاسخ
 مفاهیم مشترک تکرارشوندۀ ل با محیط،متعا

توانند دهد که میاختیار قرار می ارزشمندی را در
نوین را شکل دهند.  یوسازهاساخت یمشخط

های ساختارریزی و هرگونه برنامهت اس بنابراین الزم
 خانه ۀپای هایگونها عنایت به ب وسازساختنوین 

.صورت گیرد
 

 هانوشتپی

 ای سنتی زواره:های چهارصفه و حوضخانهشکل کلی خانه -1

             
ای؛ حیاط، حوضخانه متداول گونۀ دیاگرامدهندۀ فضاهای داخلی، )ب(. چهارصفه؛ میانخانه، سازمان دیاگرام متداول گونۀ)الف(. 

  دهندۀ فضاهاسازمان

 استرو به حیاط  ۀیک تا چهار جبه خانه دارایبه صورتی است که  ایچهارصفه و حوضخانههای قرارگیری فضاهای پر در گونه   
 .شود(های متنوعی از اشکال زیر حاصل میها، ترکیب)برحسب تعداد حیاط

 
 ایچهارصفه و حوضخانه های مختلفگونهآرایش فضاهای پر و خالی در 

؛ چنانچه است حیاط مرکزی در نظر معمار نبوده گونۀ، شده مطرحهای ذکر این مطلب الزم است که در گام اول ساخت گونه    
 و گاه در صورت امکان و نیاز، در شده واق ای در یک سمت زمین چهارصفه یا حوضخانه گونۀبینیم، ها میدر بسیاری از خانه
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ها بنابراین این گونه .بهشت زوارههشت؛ مانند خانۀ اندشده بیترک باهم چندگونهو یا  شده ساختههای دیگر هم فضاهای فرعی جبهه
 (.357: 1391درونگرایی، الزاماً دارای حیاط مرکزی نیستند )معماریان،  وجود با

2- Type Theory in Enlightenment Philosophy 
3- Buckminster Fuller 
4- Neo-Rationalist 
5- Cataldi 
6- Corsini 
7- Panerai and Castex 
8- Argan 
9- The fifteenth Milan Triennial in 1973 - Architettura Raziona 
10- Gregotti 
11- Grassi 
12- Leon 

: 1392، )الف( نشستند )پیرنیاکه در آن مهمانان بزرگ خانه می نشین قرار داشتبه نام شاهدر اتاق حوضخانه، تورفتگی کمی  -13
163 .) 
از بحث کاهش  نجایسه بازو هستند که در ا ایدو  یها دارانمونه یاست. بعض شده گرفتهحوضخانه با چهار بازو در نظر  ۀهست -14
 .شودیم نظرصرفپالن  ۀهست
مستطیل شده و تا حدی به شش صفه نزدیک شده  ،زاده همچنان ساختار چهارصفه دارد. با این تفاوت که میانخانهخانۀ لوک -15

 است.

 
 (33: 1379زاده در یزد )رازجویان و رییسی، پالن خانۀ لوک

 فارسی منابع
 .38 - 27 (:7) یاسالم یرانیمطالعات شهر ا ۀفصلنام. یرانیا ۀخان ی(. نقش خلوت در معمار1391)هیسم ،خانی و محمود ارژمند، -
 میبد شهری که هست. میبد: پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی میبد.(. 1385)عیسی ،کناری اسفنجاری -

مجموعه مقاالت کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی  های معماری در تهران.ها و گرایشای بر شیوه(. مقدمه1375)پاکدامن، بهروز -
 ر.میراث فرهنگی کشو سازمانتهران:  (.1376-1374) ایران

 . تهران: سرود دانش.انیمعمار نی: غالمحسنیتدو .رانیا یاسالم یبا معمار یی(. آشنا1392) )الف( میمحمدکر ا،یرنپی -
 . تهران: سرود دانش.انیمعمار نی: غالمحسنیتدو(. معماری ایرانی. 1392)پیرنیا، محمدکریم )ب(  -
 پیوند.نشر تهران:  .(. ساخت شهر و معماری اقلیم گرم و خشک1382)توسلی، محمود -
فرایند های تاریخی و معاصر به منظور تدوین (. خانه، فرهنگ، طبیعت: بررسی معماری خانه1388)حمدرضاحائری مازندرانی، م -

 . معماری و شهرسازیمرکز مطالعاتی و تحقیقاتی  تهران: .و معیارهای طراحی خانه
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی.مرکز اسناد و تحقیقات  شهید بهشتی. دانشگاه .های کاشان(. خانه1375)حاجی قاسمی، کامبیز -

 .شر روزنهتهران: ن
دانشکدۀ معماری و شهرسازی. مرکز اسناد و تحقیقات  .انشگاه شهید بهشتید .های اصفهان(. خانه1377)حاجی قاسمی، کامبیز -

 نشر سازمان میراث فرهنگی کشور.تهران: 
تهران:  دانشکدۀ معماری و شهرسازی.مرکز اسناد و تحقیقات  . دانشگاه شهید بهشتی.های یزد(. خانه1378)می، کامبیزاجی قاسح -

 نشر سازمان میراث فرهنگی کشور.
 (. طبس شهری که بود. تهران: سرود.1376)یعقوبدوست، دانش -
المللی مطالعه و حفاظت مقاالت نهمین کنفرانس بین .های زرتشتیان یزدپسکمیو پنجها (. چهارپسکمی1382)ذوالفقاری، وحید -

 سازمان میراث فرهنگی کشور.تهران: خشتی.  معماری
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های زرتشتیان یزد. اسناد و تحقیقات دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید خانه(. 1379)رئیسی، میترا رازجویان، محمد و -
 بهشتی، تهران.

در تعامل با عوامل محیطی. نشریۀ های روستایی ایران گیری مسکن در سکونتگاههای شکلشناسی پهنه(. گونه1393)راهب، غزال -
 .100 - 87 (:4) 19معماری و شهرسازی، دورۀ  -هنرهای زیبا

 های فرهنگی.فتر پژوهشتهران: دهای تاریخی. (. نایین، شهر هزاره1374)زاده، حسینسلطان -
کارکردی معماری مسکونی استان گلستان. فصلنامۀ  -شناسی ساختار کالبدی(. گونه1390)نیا، مازیارقاسمی زاده، حسین وسلطان -

 .15 - 1 (:7)شهر آرمان
 سازمان ملی زمین و مسکن. تهران: .(. خانۀ ایرانی1375)غضبانپور، جاسم -
 فرهنگی. یهاپژوهشدفتر تهران: . (. زواره نمادی از اسطورۀ کویر1379)غفاری، علی -
(. بررسی جایگاه الگوی چهارصفه در سازمان فضایی معماری مسکونی ناحیۀ گرم و 1396)کاویان، مجتبی غالمی، غالمحسین و -

 .161- 149 (:157) فصلنامۀ مسکن و محیط روستاخشک ایران. 
 . اونت پژوهشیدانشگاه هنر، معتهران: : علی اشرفی. سازی با مردم. ت(. ساختمان1372)فتحی، حسن -
 .سین معماریان. تهران: انتشارات دنیای نو: غالمحرجمهت شناسی اولیه،(. گونه1368)کارلوکاتالدی، جان  -
 .ینشر فرهنگ و ارشاد اسالم تهران: )جلد سوم(. رانیا ی(. شهرها1366)وسفیمحمد ،یانکی -
 (:37) بایز یفصلنامه هنرها .رانیا یریکو یدر مسکن سنت ینید یپنهان به مثابه دست آورد باورها ۀنقش(. 1388)قهیصد ،مسائلی -
27 - 38. 
نشگاهی دانشگاه علم و صنعت جهاد داتهران: های طاقی در معماری اسالمی ایران. (. نیارد سازه1367)معماریان، غالمحسین -

 .ایران
 .د دانشسروتهران: (. سیری در مبانی نظری معماری. 1384)المحسینمعماریان، غ -
و  جهاد دانشگاهی دانشگاه علمتهران: شناسی درونگرا(. (. آشنایی با معماری مسکونی ایرانی )گونه1391)معماریان، غالمحسین -

 .صنعت ایران
 معماری. نشریۀ انجمن علمی معماری و شهرسازی ایرانشناسی (. گونه و گونه1392)طبرسا، محمدعلی غالمحسین ومعماریان،  -
(6:) 103 - 114. 
 .30- 18 (:23) 6دورۀ  .توان گرفت؟ فصلنامۀ آبادی(. میز گرد از معماری گذشته چه درسی می1375)میرمیران، سیدهادی -
 (:3) مدرن معماری. شهر و معماری بومیپردازی (. رویکردها به معماری بومی در نظریه1391)، مسعودسجاد و دامیار، ناری قمی -
79 -95. 
های متن/ مسکن. شناختی سامانۀ مسکن ایرانی بر پایۀ ارتباط الیه(. تحلیل نشانه1390)رئیسی، محمدمنان کار، عبدالحمید ونقره -

 .14- 5 (:46)معماری و شهرسازی  -نشریۀ هنرهای زیبا
 .(1388بشرویه)میراث فرهنگی  -
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