


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  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

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 
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 صفحهشماره  فهرست

 1 زدیوقت و ساعت  دانیدر م یخیتار یآب هایسازه ییبازنما

  نشا  دشهاب دلل

 یهااز باغ ییهانمونه ۀبراساس مطالع ،یامظهرخانه یهاباغ رامونیپ یطیمح یهایژگیعناصر و و

 یو رسم یحکومت
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  مهیچ ی، نغمه اسددحانیج درضایحم

 54 انهیاب یخیتار یو هنر در روستا یزبان مشترک معمار ،ییو تناسبات طال یهندس یالگوها

  حسن وور لمر دی، سعالنیبل دایل

نمونه  ؛ینور و انرژ افتیدر یسازنهیجهتِ به ،یرانیا یمعمار)شباک(  یسنت یهاپوسته یمعاصرساز

 تهران یادار ی: بناهایمطالعات
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  ای، آنوشا کنشا  یجوا  مهدومحمد

 38 شهر اصفهان یخیتار یهادر خانه یمرکز هایاطیح یعیو عناصر طب یکالبد هاییژگیو یبازشناس

  یحسن اکبر ،دمطلق جونقان یایین نیناین
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 (رازیش یچهارطرفه قاجار یبناها یرونیب ی: فضای)نمونه مورد ربادگی بدون
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  دانیطغ نیری، شد، الهام ناظم این دمیآرش وسران، شهاب کر
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های مرکزی در طبیعی حیاطعناصر های کالبدی و بازشناسی ویژگی

 های تاریخی شهر اصفهان خانه

 
 *2حسن اکبری ،1نازنین نیازی مطلق جونقانی

 ، ایراندانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل کارشناس ارشد معماری، -1

 ، ایراندانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل استادیار گروه معماری، -2

 

 (19/49/1931 ، تاریخ پذیرش نهائی:40/14/1931: )تاریخ دریافت مقاله

 

 
 چکيده 

 -دهی کالبدیدر ترکیب و سازمان، معماری بخش، کهن و هویتبومیحیاط مرکزی به عنوان یکی از الگوهای 

هدف این پژوهش،  شود.دیده می اصفهان از جمله شهر شهرهای ایران اقلیم گرم و خشکهای سنتی فضایی اغلب خانه

 ، تناسباتی رو به حیاطها، نسبت ابعادی جدارهقرارگیریراستای  از نظرمرکزی  هایهای کالبدی حیاطشناسایی ویژگی

های تاریخی شهر اصفهان در خانه )آب و پوشش گیاهی( نسبت عناصر طبیعیو  فضای باز و بستهنسبت  ،هابازشو و درصد

ها بر طبق روش کیفی و از طریق مقایسه و است. تحلیل دادهتحلیلی  -توصیفی ومورد پژوهی باشد. روش این تحقیق می

های گیریای، اسنادی و مشاهدات و اندازهروش گردآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهتفسیر انجام شده است. 

در  صورت غیرتصادفیهای تاریخی دارای حیاط مرکزی بهمورد از خانه 53در این تحقیق  ته است.فصورت گرمیدانی 

درصد از  53نتایج این تحقیق بیانگر این است که زاویه قرارگیری دسترس و هدفمند انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. 

های حیاط (L/W) نسبت ابعادی بیشترینباشد. می شرقی و غربیجنوب درجه 2-02های مرکزی مورد مطالعه بین حیاط

نسبت سطح  .باشدمیدرصد  02-32 های تاریخی،به کل فضای خانه بازفضای نسبت . باشدمی 0/1:1-4/1:1 مرکزی نسبت

و نسبت پوشش گیاهی به فضای  بوده درصد 0-12های مورد مطالعه بین درصد از خانه 02در  مرکزی آب به فضای حیاط

تواند در طراحی بناهای می های این پژوهشیافته باشد.درصد می 12-52های مورد مطالعه بین درصد از خانه 05حیاط در 

کاربرد در شهر اصفهان های مرکزی های اقلیمی حیاطهمچنین بررسی و شناخت ویژگی ومعاصر با الگوی حیاط مرکزی 

   داشته باشد.

 

 های تاریخی اصفهانطبیعی، خانهعناصر  و های کالبدیحیاط مرکزی، ویژگی :هاهواژ کليد

                                                           
  :h.akbari.arc@gmail.comEmailی مسئول: نویسنده*

 



 

 
 8931نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هفتم، شماره نهم، بهار و تابستان                                           18

 

 های پژوهشپرسش

طبیعی عناصر های کالبدی و ویژگی

شهر  تاریخیهای در خانههای مرکزی حیاط

 اصفهان چگونه است؟
 

 مقدمه  -1

 در رایج بومی الگوی مرکزی، هایحیاط

 جنوب آفریقا، شمال آسیا، از کشورهای بسیاری

هرچند برخی از ، باشدمیایران  و اروپا آمریکا،

محققان عوامل فرهنگی و اجتماعی را عامل اصلی 

اند، های سنتی دانستهاین الگو در خانه دهندهشکل

های جغرافیایی و محیطی در شکلنقش پدیده

بیش آشکار ها کماگیری فضای باز و حیاط خانه

 هایقدمت حیاط (.1532زاده، )سلطان است

 ترینقدیمی از یکی عنوان به ایران، در مرکزی

 باز میالد از قبل سال 5222 به جهان هایتمدن

 برای زیستی الگوی یک عنوان به که ،گرددمی

مختلف زندگی استفاده شده  عملکردهای

های مرکزی حیاط (.Edwards et al., 2006)است

 عناصر معماری سازگارترین به عنوان یکی از موفق

های چهارگانه اقلیم با اقلیم، در معماری گذشته

از گرم و خشک  هایویژه در شهربه، کشور ایران

مندی بهینه بهرهشود. وفور دیده میبهاصفهان  جمله

های گرم و سرد سال، از تابش خورشیدی در فصل

 و بیرونی در فضای داخلی تامین آسایش حرارتی

از بادهای نامطلوب از جمله  محافظتساختمان و 

گیری عوامل اقلیمی است که موجب شکل

با رو، پژوهش پیش های مرکزی شده است.حیاط

های ویژگیپاسخ به این سوال که آیا هدف 

های در خانه مرکزی هایحیاطکالبدی و طبیعی 

 الگو و تناسبات مشخصی تابع تاریخی شهر اصفهان

تاریخی شهر های از خانه تعدادی ،؟باشدمی

های مرکزی این اصفهان را انتخاب کرده و حیاط

های کالبدی و ویژگینظر را از  تاریخیهای خانه

طبیعی مورد تحلیل، مقایسه و نقش عناصر 

 بندی قرار داده است.دسته

 

 پيشينه تحقيق -2

های تاریخی شناسی خانهدر مورد گونه

 از منظرشهرهای مختلف ایران تحقیقات متعددی 

و  سبک ،فضایی -های کالبدیشناخت ویژگی

و تاریخی  کالبدیتحوالت سیر و شناسی دوره

شناخت در رابطه با اما  .گرفته است صورت

ویژه نقش عناصر طبیعی های کالبدی و بهویژگی

های تاریخی مطالعات های مرکزی خانهحیاطدر 

در راستای  بسیار اندکی صورت گرفته است.

های تاریخی شهر پیرامون خانهمطالعاتی که 

های توان به کتاب خانهاصفهان انجام پذیرفته، می

شناسی، نقش طبیعت، فضاهای اصفهان که به گونه

)دیبا و  معماری و ... پرداخته است، اشاره نمود

زاده به (. در این راستا، سلطان0221همکاران، 

بندی انواع فضاهای باز و منظور شناسایی و دسته

گونه  12های سنتی را به ، انواع حیاط در خانهبسته

 نارنجستان، باغچه،گودال یاط مرکزی،ح شامل:

 یاطبهاربند، ح ی،سرابستان، مهتاب خلوت،حیاط

 بندی کرده استدستهمحوطه و بام محصور  نبی،جا

با  ی(. همچنین در پژوهش1532زاده، )سلطان

در  یمرکز اطیح ینقش گمشده یبازخوان"عنوان
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حیاط مرکزی را به  ،"داریپا یبه معمار یابیدست

عنوان ساختاری پایدار که بستر تحقق پایداری در 

)احمدی،  نمایدمعماری بومی است معرفی می

در پی ( 1533)پدرام و حریری (. 1531

های تاریخی شهر شناسی و تحلیل خانهگونه

شناسی بر اساس بندی و گونهاصفهان به تقسیم

های تاریخی با نقشی فراتر خانه عملکرد خاص در

در پژوهشی با عنوان . از مسکن دست یافتند

نتایج  "شناسی خانه دوره قاجار در اصفهانگونه"

های اصفهان، با مشخصات که خانه دهدنشان می

معماری نیمه گرم و خشک، عمدتا درونگرا ساخته 

های فضای ها را بر اساس ویژگیاند و آنشده

 دوره توان به سه گونهتزئینات می معماری، سازه و

اول )سبک صفوی(، دوم و سوم )کُردی( قاجاریه 

سیچانی و معماریان،  )قاسمی بندی نمودتقسیم

و  1533)سیچانی و همکاران  (. قاسمی1533

ی های که پیرامون خانههایدر پژوهش( 1535

( و بهشتیان 1533دارای حیاط مرکزی باجغلی )

ند، به بررسی و اهاصفهان انجام داد( در شهر 1535)

تحلیل ساختار کالبدی، کارکردی و عناصر 

تاثیر بررسی در . اندها پرداختهمعماری در این خانه

تحلیل نظریه روانشناسی گشتالت بر ساختار پالن و 

 ایجنت ،پهلوی هنرمندان )محتشمی(اعیانی  خانه

اصول و قوانین روانشناسی که  دهدنشان می

ی قرارگیری فضاها، شکل در نحوه گشتالت

نوع  توده به فضا ونسبت  تناسبات،پیرامونی و 

 شاهزمانیها بکار گرفته شده است)بندی آنترکیب

تحلیل هندسه (. 1535سیچانی،  قاسمیسیچانی و 

های اغاز سده معاصر در اصفهان بر پالن مسکن

های ویژگیدهی فضایی، نشان داد که پایه سازمان

دهی های این دوره موجب سازمانخانههندسی 

گرا و های مسکونی برونیکسانی در کالبد پالن

گرا در آن بازه زمانی شده بروننیمه

 (.1535، قاسمی سیچانیسیچانی و  شاهزمانی)است

بررسی عناصر در  (1534) هدایت و طبائیان

های دهنده و دالیل وجودی آنها در خانهشکل

مشخصات کالبدی، فعالیتی و ، بافت تاریخی بوشهر

های تاریخی مختلف خانهفضایی های معنایی گونه

های طراحی راهکار به منظور ارائه شهر بوشهر را

است.  مسکن امروز مورد تحلیل و بررسی قرار داده

در پژوهش خود ( 1535)بخش و همکاران فرح

های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، پیرامون خانه

ها بر اساس شکل بندی این خانهتهبه تفکیک و دس

خاکپور و  اند.هو فرم عناصر کالبدی پرداخت

تاریخی شهر  هایخانه بررسیبا  (1533) همکاران

ها به شرح کلی شمای آن رشت و تحلیل و مقایسه

گیری، عناصر کالبدی و اجزای معماری، جهت

در  (1531) زارع و همکاران ه است.ها پرداختآن

پژوهشی که پیرامون طبیعت و حیاط مرکزی در 

ک ند، با کماههای شهر کاشان انجام دادخانه

مانند نور، آب و پرسشنامه و تحلیل عوامل طبیعی ه

هایی برای طراحی حیاط در هوا و گیاه به راهکار

 در بررسی .اندمسکن معاصر دست یافته

 خرد در جهت اصالح ایرانی سنتی هایحیاط"

، "هانسبت و ابعاد گیری،جهت به توجه با اقلیم

که مشخصات مختلف  نتایج بیانگر این است

های مرکزی از جمله جهت، اندازه، عمق و حیاط

و  است سازی مصرف انرژی موثردر بهینه غیره

توان به مسکن معاصر امروز تعمیم داده ها را میآن

(. Soflaei et al., 2016) و از آن استفاده نمود
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 یسنت یاطح یبررس"ای با عنوان نین در مقالههمچ

 درکننده فعال خنکیرغ یبه عنوان استراتژ یرانیا

از طریق آنالیز و بررسی  ،"خشک یمهن یماقل

شهر نیمه خشک  3حیاط مرکزی در  هایخانه

های الگویی جهت بهسازی ساخت خانه ،ایران

های مرکزی در جدید با توجه به الگوی حیاط

 Soflaei et)انددادهنواحی نیمه خشک ایران ارائه 

al., 2015). در  (1531) فرد و همکارانسهیلی

 معماری اصول تعامل بررسی"پژوهشی با عنوان 

 و تقارن فرم، منظر از خورشیدی انرژی و ایرانی

 عباسیان یخانه موردی: نمونه گیری،جهت

 ایرانی خانه حرارتی که سامانهنشان دادند ، "کاشان

عالوه بر ایجاد نظامی  که است اصولی از برگرفته

هماهنگ در ساختار معماری سنتی ایران، موجب 

هماهنگی بنای ایرانی با محیط در راستای آسایش 

 باشد.انسانی می

 

 روش تحقيق -3

 -توصیفی مورد پژوهی و روش این پژوهش

ها بر طبق روش کیفی و تحلیل داده .است تحلیلی

از طریق مقایسه و تفسیر انجام شده است. روش 

گردآوری اطالعات از طریق مطالعات 

ای، اسنادی و مشاهدات و کتابخانه

های میدانی صورت گرقته است. گیریاندازه

 درتصادفی صورت غیربهگیری روش نمونه

 ،آماری آن جامعه باشد.میدسترس و هدفمند 

و قابل های تاریخی دارای حیاط مرکزی خانه

شمار از میان باشد. در شهر اصفهان میبرداشت 

های تاریخی شهر اصفهان که مورد زیادی از خانه

بود، به دالیلی همچون تخریب  گاننظر نگارند

 ها، خالی از سکنه بودن، عدم اجازهبرخی خانه

تهیه عکس و جهت  و دولتی مالکین خصوصی

بسیاری از  و نقشهاسناد  عدم وجودهمچنین و  نقشه

تاریخی  خانه 53، در نهایت های تاریخیخانه

انتخاب  پهلوی و قاجار صفوی، هایمربوط به دوره

 .گیری میدانی قرار گرفتو مورد بررسی و اندازه

ها از دفتر چهارم گنجنامه اسناد تعدادی از این خانه

میراث فرهنگی استان اصفهان تهیه و  ادارهو 

تعدادی نیز توسط شخص نگارنده برداشت گردید. 

ابعاد طولی، عرضی و  جهت ترسیم و محاسبه

از  ها و حیاطارتفاعی سطوح مربوط به جداره

 Photoshop و Autocad 2016 افزارهاینرم

CS5.1  .هدف این پژوهش استفاده شده است

های کالبدی و صرفا مطالعه و شناخت ویژگی

سایر های مرکزی بوده و طبیعی وضع موجود حیاط

، ساخت و توسعه بنا هایدورههمچون  هاویژگی

و غیره ی کالبدی و عملکردمالکیت، تحوالت 

پنج مورد از  .مورد مطالعه قرار نگرفته است

از جمله خانه های تاریخی مورد بررسی خانه

زاده و ها، نجفی، صیفور قاسمی، عکافقزوینی

 باشند.دارای دو حیاط مرکزی میکریمی 

 

 هانتایج و یافته -4

دهی نظام حیاط مرکزی در ترکیب و سازمان

های فضایی و عملکردی اغلب خانه -کالبدی

سنتی اقلیم گرم و خشک شهرهای ایران ازجمله 

شود. با توجه به وفور دیده میشهر اصفهان به

های تاریخی باقیمانده در شهر اصفهان، تعدد خانه
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 -کالبدی مشخصات یو مستندساز شناخت

مد نظر قرار های تاریخی خانهعناصر فضایی 

های ویژگیرو، در پژوهش پیش. گرفته است

های تاریخی مورد های مرکزی خانهکالبدی حیاط

گیری، تناسبات طولی و مطالعه از منظر جهت

ها، تناسبات ، تناسبات جدارههاعرضی حیاط

ها، نسبت توده به فضا و نسبت عناصر طبیعی بازشو

مشخصات  .قرار گرفته استو مقایسه مورد تحلیل 

ابعاد، نسبت  همچون های مرکزیحیاط کالبدی

شده  ارائه 1در جدول گیری هتجطول به عرض و 

 است.

 
 )ماخذ: نگارندگان( مطالعه موردهای در خانه مرکزی هایحیاطکالبدی  مشخصات -1 جدول

 پرسپکتیو تصویر

 پالن

به  )جهت شمال

 باال( سمت

طول/ 

 عرض
 طول عرض

 جهت

 )درجه(
 خانه دوره راستا

   

402/1 0/12 33/13 13 
 ج.ش

 

-یهزند

 قاجار
 مصورالملکی

   

 مغنی قاجار ج.غ 52 43/11 03/3 523/1

   

 یداللهی قاجار ج.ش 5 52/13 32/3 031/1

   

 مارتاپیترز صفوی ج.ش 3 43/00 5/14 355/1

   

 هرندیشیخ قاجار ج.غ 3 55/14 3/11 005/1

   

 وثیق قاجار ج.ش 35 03/10 3/15 001/1

   

 ج.ش 0 32/14 5/11 513/1
-صفوی

 قاجار
 سمائیان

   

 هریتاش صفوی ج.غ 0 35/03 3/13 504/1

   

 ج.ش 33 33/51 3/02 310/1
-صفوی

 قاجار
 االسالمشیخ

   

 کدخدایی قاجار ج.ش 03 22/02 0/15 054/1
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 پرسپکتیو تصویر

 پالن

به  )جهت شمال

 باال( سمت

طول/ 

 عرض
 طول عرض

 جهت

 )درجه(
 خانه دوره راستا

   

 کهکشانی قاجار ج.غ 00 53/13 4/13 011/1

   

 جواهری قاجار ج.غ 52 32/11 3/12 230/1

 

 

  

 هاقزوینی قاجار ج.غ 1 35/03 3/10 435/1

 

 هاقزوینی قاجار ج.ش 11 52/13 1/11 412/1

   

 دهدشتی قاجار ج.غ 12 53/12 03/3 032/1

   

 خوشنویسان قاجار ج.غ 13 53/02 0/13 554/1

   

 ج.ش 30 32/12 52/3 002/1
-صفوی

 قاجار
 بهشتیان

   

 لباف پهلوی ج.ش 53 52/03 5/00 030/1

   

 ج.ش 11 32/11 33/3 024/1
 -قاجار

 پهلوی
 شیران

   

 قدسیهجمال صفوی ج.غ 1 33/03 3/10 400/1

   

 اعلم قاجار ج.غ 32 52/13 3/15 513/1

   

 چرمی قاجار ج.غ 13 33/04 5/13 532/1

   

 فانیعالمه قاجار ج.ش 0 52/01 4/13 535/1
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 پرسپکتیو تصویر

 پالن

به  )جهت شمال

 باال( سمت

طول/ 

 عرض
 طول عرض

 جهت

 )درجه(
 خانه دوره راستا

 

  

 ارسطویی صفوی ج.ش 53 03/5 42/4 420/1

   

 ج.غ 45 02/15 3/13 241/1
-صفوی

 قاجار
 باجغلی

 

 

 

 

 نجفی قاجار ج.غ 15 43/00 0/15 535/1

 نجفی قاجار ج.غ 14 01/01 3/13 235/1

 

 

 

 اسمیق صیفور قاجار ج.ش 1 22/14 0/15 25/1

 

 قاسمی صیفور قاجار ج.ش 0 32/3 22/0 140/1

   

 ج.غ 12 22/12 32/3 230/1
 -قاجار

 پهلوی
 جنگجویان

   

 ج.غ 0 3/55 13/04 531/1
-صفویه

 زندیه
 حاج رسولیها

   

 داوید صفویه ش.ج 0 3/05 5/05 223/1

   

 زوولیان صفویه ج.ش 33 55/14 3/3 533/1

 

 

 

 قاجار ج.ش 0 22/03 0/02 020/1
زاده و عکاف

 شریف

 

 قاجار ج.ش 0 22/15 22/3 444/1
زاده و عکاف

 شریف

 

 

 

 کریمی قاجار ج.ش 32 0944 5933 253/1

 کریمی قاجار غ-ش 10 03/01 32/13 505/1



 
 8931نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هفتم، شماره نهم، بهار و تابستان                                           39

 

 پرسپکتیو تصویر

 پالن

به  )جهت شمال

 باال( سمت

طول/ 

 عرض
 طول عرض

 جهت

 )درجه(
 خانه دوره راستا

 

 
 

 طوسی زاده پهلوی ج.ش 0 55/13 0/15 133/1

 

  

 بخردی قاجار ج.غ 50 32/13 1/15 440/1

 

 
 

 کازرونی پهلوی ج.ش 13 13/01 0/13 531/1

 

 ی قرارگيریراستا و زاویه  -4-1

 های مرکزیحياط

 راستای ،1 جدولبر اساس نتایج حاصل از 

 -شرقیشمال صورت ها، بهحیاطاغلب  گیریقرار

. باشدمی شرقیجنوب -غربیشمال و غربیجنوب

بر نسبت به جنوب  هاحیاطی قرارگیری زاویه

  ارائه شده است. 1 تصویرحسب فراوانی در 

 

توان مالحظه کرد که می 1بر اساس تصویر 

های درصد از حیاط 53گیری حدود ی قرارزاویه

 00درجه و حدود  12از مرکزی مورد مطالعه کمتر 

درجه نسبت به جنوب  02تا  12ها بین درصد از آن

 انحراف دارند.

 

 
های تاریخی مورد مطالعه نسبت به جنوب )ماخذ: مرکزی در خانه هایقرارگیری حیاط راستاینمودار  -1تصویر 

 نگارندگان(
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های حياط ها و تناسباتاندازه -4-2

 مرکزی

حیاط (طول به عرضابعادی ) نسبت 0 تصویر

در  و فراوانی را بر حسب تعدادهای مرکزی 

درصد از  05 دهد.های مورد مطالعه نشان میخانه

 40 ،1-0/1 مابیننسبت ابعادی  دارایها حیاط

و  4/1-5/1درصد مابین  05، 0/1-4/1درصد مابین 

 باشد.می 5/1-3/1درصد مابین  0

های مختلف حیاط، ارتفاع جداره 0جدول 

درصد مساحت بازشو در هر جداره و همچنین 

تناسبات حیاط در مقاطع طولی و عرضی )نسبت 

ارتفاع هر جداره به ضلع مجاور آن( را نشان 

سنجش  ، راهنمای تصویری نحوه5تصویر دهد. می

های رو به حیاط مرکزی را در نسبت ابعادی جداره

 دهد.های مورد بررسی نشان مینمونه

  
)ماخذ: نگارندگان( های مرکزی مورد مطالعهدر حیاط (طول به عرضابعادی ) نسبت نمودار -0تصویر  

 
 )ماخذ: نگارندگان( های رو به حیاط مرکزیجداره ابعادینسبت نحوه سنجش راهنمای تصویری  -5 تصویر

 

 )ماخذ: نگارندگان( های مرکزی مورد مطالعهها و بازشوها در حیاطاندازه و تناسبات جداره -0جدول 

رضیتناسبات حیاط در مقطع طولی و ع  ارتفاع بازشو/نما 
 ردیف خانه

 شمال جنوب شرق غرب شمال جنوب شرق غرب شمال جنوب شرق غرب

05/2  53/2  33/2  00/2  45/2  50/2  10/2  43/2  13/4  20/5  53/5  05/0  1 مصورالملکی 

55/2  31/2  45/2  50/2  45/2  03/2  03/2  01/2  35/3  3/4  50/3  5/4  0 مغنی 

03/2  03/2  32/2  01/2  15/2  2 14/2  45/2  3/4  3/4  3/4  50/5  5 یداللهی 

10/2  13/2  45/2  45/2  2 05/2  05/2  03/2  3/0  1/4  03/5  13/5 پیترزمارتا   4 

05/2  5/2  55/2  33/2  2 53/2  51/2  45/2  3/5  3/4  33/5  4/5 هرندیشیخ   3 
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30/2  35/2  05/2  05/2  55/2  03/2  4/2  44/2  53/0  03/0  11/4  11/4  5 وثیق 

55/2  53/2  31/2  54/2  03/2  50/2  33/2  40/2  4/3  53/3  03/3  33/5  0 سمائیان 

01/2  01/2  53/2  45/2  43/2  40/2  2 33/2  5/3  5/3  13/5  13/0  3 هریتاش 

05/2  50/2  00/2  13/2  00/2  2 01/2  03/2  34/3  01/5  3/3  24/5 االسالمشیخ   3 

50/2  50/2  4/2  53/2  43/2  33/2  2 55/2  33/0  43/5  43/5  43/5  12 کدخدایی 

05/2  00/2  03/2  43/2  03/2  4/2  2 43/2  3 0/4  3/4  4/0  11 کهکشانی 

54/2  50/2  53/2  30/2  40/2  40/2  55/2  31/2  35/5  00/5  1/4  43/3  10 جواهری 

04/2  04/2  50/2  43/2  40/2  51/2  50/2  53/2  05/5  5/5  03/3  41/3 هاقزوینی   1591 

54/2  50/2  3/2  35/2  53/2  55/2  43/2  34/2  41/3  3/3  43/3  03/5 هاقزوینی   1590 

03/2  05/2  55/2  45/2  50/2  55/2  55/2  03/2  03/0  33/0  0/0  3/5  14 دهدشتی 

01/2  01/2  03/2  31/2  4/2  4/2  2 31/2  45/4  45/4  45/4  03/0  13 خوشنویسان 

54/2  51/2  55/2  55/2  55/2  53/2  05/2  51/2  33/3  05/3  3/5  3/5  15 بهشتیان 

13/2  00/2  04/2  50/2  01/2  05/2  2 50/2  33/3  05/5  33/3  43/3  10 لباف 

50/2  50/2  43/2  40/2  53/2  00/2  15/2  34/2  53/4  53/4  53/4  3/4  13 شیران 

01/2  01/2  44/2  53/2  43/2  53/2  43/2  33/2  53/3  53/3  05/0  03/5 قدسیهجمال   13 

03/2  03/2  50/2  31/2  40/2  40/2  00/2  43/2  0/3  0/3  03/3  0/11  02 اعلم 

01/2  01/2  03/2  33/2  50/2  50/2  05/2  33/2  03/3  03/3  03/3  0/12  01 چرمی 

05/2  15/2  55/2  55/2  2 43/2  2 33/2  53/3  33/0  53/3  53/3 فانیعالمه   00 

03/2  34/2  40/2  53/2  00/2  14/2  44/2  41/2  43/5  4/0  33/0  43/0  05 ارسطویی 

50/2  51/2  53/2  55/2  30/2  2 30/2  45/2  53/3  33/3  5/11  3/12  04 باجغلی 

13/2  10/2  44/2  54/2  50/2  53/2  53/2  33/2  3/5  35/5  5/0  03/3  0391 نجفی 

05/2  13/2  01/2  50/2  2 4/2  54/2  43/2  53/3  23/4  1/4  5/0  0390 نجفی 

03/2  51/2  54/2  53/2  45/2  10/2  2 50/2  3/5  55/4  5/4  0/3 قاسمیصیفور   0591 

03/2  03/2  04/2  51/2  33/2  33/2  43/2  33/2  0/0  0/0  15/3  0/0 قاسمیصیفور   0590 

40/2  40/2  43/2  33/2  2 50/2  53/2  44/2  3/4  3/4  3/4  3/3  00 جنگجویان 

0/2  0/2  03/2  50/2  44/2  44/2  33/2  35/2  3/5  3/5  3/5  3/0  03 حاج رسولیها 

01/2  0/2  03/2  55/2  53/2  55/2  05/2  44/2  3 3/4  5 3/3  03 داوید 

53/2  03/2  55/2  33/2  35/2  03/2  53/2  5/2  33/3  55/5  0/3  52 زوولیان 3 

05/2  03/2  5/2  53/2  50/2  50/2  40/2  30/2  3/5  4/5  03/5  03/0 زاده و شریفعکاف   5191 

33/2  40/2  54/2  53/2  53/2  53/2  00/2  53/2  03/0  3/3  3/3  03/5 زاده و شریفعکاف   5190 

50/2  53/2  53/2  30/2  2 4/2  2 53/2  3 13/3  03/4  43/5  5091 کریمی 

03/2  03/2  53/2  53/2  54/2  54/2  54/2  54/2  13/5  13/5  13/5  13/5  5090 کریمی 

5/2  5/2  45/2  40/2  2 10/2  54/2  50/2  30/3  30/3  3/0  10/0  55 طوسی زاده 

5/2  5/2  44/2  33/2  33/2  33/2  43/2  35/2  3/3  3/3  3/3  3/0  54 بخردی 

01/2  01/2  03/2  54/2  43/2  35/2  2 43/2  3/4  3/4  3/4  0/3  53 کازرونی 

55/2  55/2  4/2  45/2  53/2  50/2  54/2  44/2  01/3  14/3  35/3  43/5  میانگین 
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از میان  ،0 با توجه به نتایج حاصل از جدول

در این پژوهش،  مطالعهحیاط مرکزی مورد 

های مورد مطالعه به بلندترین جداره در نمونه

شمالی با متوسط ارتفاع  ترتیب متعلق به جداره

جنوبی  درصد(، جداره 55) نمونه 04در متر  43/5

 درصد( 01) نمونه 3 درمتر  35/3با متوسط ارتفاع 

 5 متر در 01/3غربی با متوسط ارتفاع  جداره و

طور بدین ترتیب به باشد.میدرصد(  15نمونه )

های های شمالی و جنوبی در حیاطکلی جبهه

ها و ترین جبهههای مورد مطالعه بلندمرکزی خانه

های ترین جبههغربی کوتاههای شرقی و جبهه

بیشترین میزان  باشند.مشرف به حیاط مرکزی می

درصد از  50در  به جداره بازشونسبت سطح 

مربوط به جداره  44/2با نسبت متوسط و ها حیاط

درصد و نسبت  01با میزان نیز کمترین و شمالی 

باشد. میمربوط به جداره جنوبی  54/2متوسط 

ها درصد از جداره 0/15متوسط درصد بازشو در 

 02-52ها درصد از جداره 0/15درصد، در  02-2

درصد،  52-42ها درصد از جداره 0/05درصد، در 

درصد و در  42-32ها درصد از جداره 3/04در 

 باشد.درصد می 32-52ها درصد از جداره 4/13

تناسبات ، 0بر اساس نتایج حاصل از جدول 

های مورد مونهنحیاط در مقاطع طولی و عرضی 

بیشترین نسبت  باشد.می 3/2تا  1/2مطالعه، بین 

به ترتیب متعلق به مجاور،  جداره ارتفاع به ضلع

درصد و نسبت متوسط  02شمالی با فراوانی  جبهه

درصد و نسبت  10، جبهه جنوبی با فراوانی 45/2

درصد و  12، جبهه غربی با فراوانی 4/2متوسط 

 5شرقی با فراوانی  جبههو  55/2نسبت متوسط 

 باشد.می 55/2درصد و نسبت متوسط 
 

های حياط بستهو  بازفضاهای  -4-3

 مرکزی

اط مرکزی به عنوان یک فضای باز در میان حی

های اطراف آن دارای ساختمان بستهفضای 

نسبت فضای باز به فضای  5جدول تناسباتی است. 

  دهد.خانه را نشان می کل بسته و فضای

 
 )ماخذ: نگارندگان( های مورد مطالعهخانه کلنسبت فضای باز به فضای بسته و  -5جدول 

فضای  /بستهفضای  نسبت

 باز

 ردیف خانه کل فضایباز/ فضای  نسبت کل فضای/بستهفضای  نسبت

 1 مصورالملکی 053/2 054/2 0/5

 0 مغنی 053/2 050/2 045/5

 5 یداللهی 550/2 550/2 005/1

 4 پیترزمارتا 033/2 012/2 450/0

 3 هرندیشیخ 034/2 025/2 535/0

 5 وثیق 012/2 030/2 043/5

 0 سمائیان 031/2 023/2 003/2

 3 هریتاش 542/2 533/2 353/1

 3 االسالمشیخ 550/2 551/2 002/1
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فضای  /بستهفضای  نسبت

 باز

 ردیف خانه کل فضایباز/ فضای  نسبت کل فضای/بستهفضای  نسبت

 12 کدخدایی 515/2 505/2 152/0

 11 کهکشانی 530/2 511/2 332/1

 10 جواهری 05/2 050/2 353/0

 15-1 هاقزوینی 053/2 054/2 035/5

 15-0 هاقزوینی 053/2 054/2 035/5

 14 دهدشتی 005/2 000/2 515/0

 13 خوشنویسان 523/2 533/2 003/0

 15 بهشتیانعباس 012/2 035/2 040/5

 10 لباف 550/2 552/2 352/1

 13 شیران 133/2 311/2 533/4

 13 قدسیهجمال 553/2 503/2 011/1

 02 اعلم 511/2 535/2 020/0

 01 چرمی 050/2 051/2 014/5

 00 فانیعالمه 430/2 323/2 203/1

 05 ارسطویی 020/2 035/2 303/5

 04 باجغلی 553/2 555/2 053/1

 03-1 نجفی 455/2 350/2 032/1

 03-0 نجفی 455/2 350/2 032/1

 05-1 قاسمی صیفور 410/2 330/2 405/1

 05-0 قاسمی صیفور 410/2 330/2 405/1

 00 جنگجویان 515/2 535/2 135/0

 03 حاج رسولیها /.505 505/2 235/0

 03 داوید 503/2 504/2 253/0

 52 زوولیان 104/2 303/2 041/4

 51-1 زاده و شریفعکاف 130/2 320/2 254/4

 51-0 شریفزاده و عکاف 535/2 525/2 344/1

 50 کریمی 533/2 544/2 19311

 55 طوسی زاده 551/2 553/2 053/1

 54 بخردی 503/2 550/2 252/0

 53 کازرونی 025/2 032/2 353/5

 میانگین 033/2 500/2 555/0

 

توان می 5جدول  بر اساس نتایج حاصل از

مرکزی( )حیاط بازمشاهده نمود که درصد فضای 

، مابین نسبیهای مورد مطالعه، به صورت در خانه

ین مابنیز  بستهمتغیر بوده و درصد فضای  32تا  02
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. باشدمی هادرصد از مساحت کل خانه 32تا  32

های خانه را در بستهبه  بازنسبت فضای  4تصویر 

 دهد.تاریخی مورد مطالعه نشان می

در خانه ، نسبت فضای بسته4با توجه به تصویر 

های حیاط مرکزی مورد مطالعه، به طور تقریبی 

باشد. از یک تا چهار برابر فضای باز )حیاط( آن می

 42این میان، نسبت فضای بسته به فضای باز در 

درصد از  00برابر، در  1-0ها مابین درصد از خانه

 5-4درصد دیگر  05برابر و در  0-5ها مابین خانه

 باشد. برابر می

 

 
 )ماخذ: نگارندگان( مورد مطالعه تاریخی هایدر خانه بازبه  بستهنسبت فضای نمودار  -4تصویر 

 

و پوشش  طبيعی )آب عناصر نسبت -4-4

 های مرکزیحياطدر  (گياهی

نقش عناصر طبیعی همچون آب و پوشش 

 در سازمان فضایی  و فضای سبز(گیاهی )درخت 

 

های تاریخی مورد مطالعه های مرکزی خانهحیاط

تصویر  مورد بررسی قرار گرفته است. 4جدول در 

راهنمای تصویری نسبت عناصر طبیعی به فضای  3

 دهد.حیاط مرکزی را نشان می

 
 )ماخذ: نگارندگان( طبیعی به فضای حیاط مرکزیراهنمای تصویری نسبت عناصر  -3تصویر 
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  )ماخذ: نگارندگان( های مرکزی مورد مطالعه( در حیاطپوشش گیاهیعناصر طبیعی )آب و  نسبت -4جدول 

 گیاهان/آب
گیاهان/ 

 حیاط

آب/ 

 حیاط
 گیاهان/آب ردیف خانه

گیاهان/ 

 حیاط

آب/ 

 حیاط
 ردیف خانه

 1 مصورالملکی 235/2 020/2 003/0 02 اعلم 100/2 015/2 500/1

 0 مغنی 230/2 235/2 213/1 01 چرمی 103/2 032/2 053/0

 5 یداللهی 145/2 023/2 424/1 00 فانیعالمه 210/2 440/2 034/05

 4 پیترزمارتا 215/2 504/2 503/05 05 ارسطویی 200/2 115/2 325/1

 3 هرندیشیخ 253/2 104/2 340/5 04 باجغلی 203/2 520/2 354/12

 5 وثیق 233/2 125/2 011/1 03-1 نجفی 253/2 105/2 5/5

 0 سمائیان 250/2 154/2 0 03-0 نجفی 120/2 103/2 003/1

 3 هریتاش 230/2 051/2 5 05-1 قاسمیصیفور 230/2 012/2 415/0

 3 االسالمشیخ 255/2 035/2 351/0 05-0 قاسمیصیفور 2 120/2 22/2

 12 کدخدایی 233/2 035/2 333/0 00 جنگجویان 204/2 154/2 312/1

 11 کهکشانی 233/2 113/2 503/1 03 حاج رسولیها 140/2 29051 19003

 10 جواهری 253/2 125/2 033/0 03 داوید 244/2 434/2 513/12

 15-1 هاقزوینی 233/2 055/2 535/0 52 زوولیان 251/2 135/2 3930

4 531/2 233/2 
زاده و عکاف

 شریف
 15-0 هاقزوینی 253/2 423/2 030/5 1-51

41/1 113/2 230/2 
زاده و عکاف

 شریف
 14 دهدشتی 253/2 015/2 105/5 0-51

 13 خوشنویسان 124/2 050/2 313/0 50-1 کریمی 230/2 053/2 103/4

 15 بهشتیان 250/2 103/2 300/0 50-0 کریمی 2 2 2

 10 لباف 235/2 130/2 303/5 55 طوسی زاده 242/2 525/2 303/0

 13 شیران 205/2 154/2 152/0 54 بخردی 133/2 034/2 033/00

 13 قدسیهجمال 215/2 455/2 553/0 53 کازرونی 205/2 520/2 155/4

 میانگین کل 253/2 005/2 203/3

 

تصویر و  4های حاصل از جدول بر اساس داده

درصد از  15تا  2مساحت تحت پوشش آب، ، 5

را تشکیل می هاخانه بازمساحت حیاط یا فضای 

های مورد مطالعه در درصد از خانه 02حدود دهد. 

درصد از مساحت فضای  12تا  0این پژوهش بین 

 اند.های آب اختصاص دادهباز خود را به حوض

 میانگین کل سطح آب نسبت به سطح حیاط

درصد  0های مورد مطالعه حدود در نمونه مرکزی

 باشد.می
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)ماخذ:  مورد مطالعه های مرکزیحیاطدر  حیاط کلسطح  بهنسبت  آب سطح درصد نمودار -5تصویر 

 نگارندگان(

 

، مساحت تحت پوشش 0تصویر به با توجه 

درصد از مساحت حیاط یا  32تا  1گیاهان، حدود 

دهد. از این میان ها را تشکیل میفضای باز خانه

های مورد مطالعه در این درصد از خانه 05حدود 

درصد از مساحت فضای باز  52تا  12پژوهش بین 

خود را به باغچه، فضای سبز و گیاهان اختصاص 

میانگین کل سطح پوشش گیاهان نسبت به  اند.داده

های مورد مطالعه در نمونه مرکزی طسطح حیا

 باشد.درصد می 5/00حدود 

 

 
)ماخذ:  مورد مطالعه های مرکزیحیاطدر  کل حیاط سطحبه نسبت پوشش گیاهان  درصد سطح نمودار -0تصویر 

 نگارندگان(

 

های درصد از خانه 52 ، در3تصویر با توجه به 

ش، مساحت تحت این پژوه در مورد مطالعه

ش شبرابر مساحت تحت پو 4تا  1پوشش گیاهان 

هایی که دارای دو حیاط باشد. البته در خانهآب می

مرکزی هستند ممکن است حیاط کوچکتر فضای 

 تحت پوشش آب یا گیاه نداشته باشد. 
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)ماخذ:  مورد مطالعه های مرکزیحیاطدر  آب پوشش سطحبه  گیاهانپوشش  سطحنسبت نمودار -3تصویر  .5

 نگارندگان(

 گيرینتيجه -5

های کالبدی و طبیعی این تحقیق ویژگی در

های تاریخی شهر اصفهان های مرکزی خانهحیاط

حیاط،  از نظر راستای قرارگیری، نسبت ابعادی

های رو به حیاط، تناسبات و نسبت ابعادی جداره

ها، نسبت فضای باز و بسته و نسبت درصد بازشو

عناصر طبیعی )آب و پوشش گیاهی( مورد مطالعه 

نتایج تحقیق نشان و پژوهش موردی قرار گرفت. 

های مرکزی با زاویه درصد از حیاط 53که داد 

 .اندقرار گرفته جنوبدرجه نسبت به  02کمتر از 

های مورد حیاطدرصد از  31گیری راستای قرار

شرقی جنوب -غربیجنوبی، شمال -شمالی مطالعه،

ابعادی نسبت  باشد.میغربی جنوب -شرقیو شمال

 3/1تا  0/1بین کلی طور ، به( حیاططول به عرض)

 4/1تا  0/1باشد که بیشترین فراوانی در بازه می

، ی مورد مطالعههاحیاط ی غالب درجبهه .است

جبهه شمالی است که عالوه بر این که بلندترین 

جبهه است، بیشترین میزان بازشو و بیشترین نسبت 

درصد  32تا  02باشد. ارتفاع به ضلع را نیز دارا می

 32تا  32و  بازرا فضای  هاخانه از مساحت کل

دهد. این در تشکیل می بستهدرصد از آن را فضای 

ت که بیشترین فراوانی مربوط به خانهصورتی اس

ها یک آن فضای بسته درهایی است که مساحت 

درصد  02در است.  فضای بازتا دو برابر مساحت 

درصد از مساحت  0-12 مورد مطالعه، هایحیاطاز 

های حیاطدرصد از  05 در آب و سطححیاط را 

درصد از مساحت حیاط را  12-52 مطالعه،مورد 

نتایج این  تشکیل داده است.پوشش گیاهی 

پژوهش در طراحی بناهای معاصر با الگوی حیاط 

مرکزی و همچنین در بررسی و شناخت 

های مرکزی از منظر های اقلیمی حیاطویژگی

 کاربرد دارد. محیط انرژی، آسایش فیزیکی

 

 سپاسگذاری  -6

از مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

اصفهان، جهت همکاری دستی و گردشگری استان 

اسناد و اطالعات آرشیوی  صمیمانه در ارائه

تشکر و قدردانی  شهر اصفهان تاریخیهای خانه
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 شود.می

 
 منابع

 0دوره  ی.بوم یشهر و معمار .حیاط مرکزی در دستیابی به معماری پایدار یبازخوانی نقش گمشده .(1531) .زهرا ،یاحمد، 

 .42-03 ،0شماره 

 ( .خانه1533پدرام، بهنام و حریری، آزاده .)های های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان. فصلنامه پژوهش

 .32-04، 11شماره  ،4دوره معماری اسالمی. 

 .های زیباافت قدیم شهر رشت. نشریه هنرهای بشناسی خانهگونه (.1533) خاکپور، مژگان؛ انصاری، مجتبی و طاهرنیان، علی- 

 .40-03، 41شماره  ،0دوره  معماری و شهرسازی.

 .سیچانی، مریم؛ خیابانی، پروانه و مسعود، ترجمه: قاسمیهای اصفهان، خانه (.0221) دیبا، داراب؛ ریوالت، فلیپ و سانتلی، سرژ

 . دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگاناصفهان: (. 1531محمد. )

 کاشان(. -(. رابطه طبیعت و حیاط مرکزی )با نگاه به معماری مسکن ایرانی1531زاده، محمد و حریری، شراره. )زارع، لیال؛ نقی

 .52-43، 10شماره  ،5 دورههویت شهر. 
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