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چکیده

هدف از نگارش این مقاله مقایسة تطبیقی الگوی ساختاری حیاط در دو شهر یزد و دزفول برای کشف وجه تمایزها
و تشابههای حیاط در شهرهای مختلف ایران با دو اقلیم متفاوت است .برای نیل به نتیجة دقیقتر ،موقع ّیت حیاط نسبت
به خانه در هر دو اقلیم یکسان و گونة «حیاط در وسط» انتخاب گردیده است .مقاله به دو پرسش پاسخ میگوید :اول
چگونگی ســاختار حاکم بر حیاط خانههای قاجاری یزد و دزفول و دوم تأثیر ملزومات اقلیمی در وجه تمایز و تشــابه
ســاختار «حیاط در وسط» در این دو شــهر .لذا برای انجام پژوهش از روش توصیفی و تطبیقی و با انتخاب ده نمونة
موردی از هر دو شــهر استفاده شده اســت .برای رسیدن به این هدف تحلیل فرمی ،تناسبات حیاط (طول به عرض)،
عمق حیاط ،زاویة دید انسانی ،الگوی ارتفاعی ،نسبت فضای بسته به باز ،مساحت سبزینگی و آب ،مصالح و رنگ جدارة
حیاط مورد بررسی تطبیقی و تحلیل قرار گرفته است .شیوة تحلیل ،فرمی است و ابزارهای گردآوری دادهها کروکی
و مشــاهدة میدانی و ترسیم جداول و نمودارهای تحلیلی اســت .نتایج پژوهش نشان میدهد که با وجود اینکه در
خانههــای یزد و دزفول حیاط ،عنصر مهم و نقش نظامدهندة خانه اســت ،ولی تفاوتهای ســاختاری نیز دارند؛ به
عبارتی ،با اینکه میتوان گونهای یکسان از جانمایی حیاط در خانه برای هر دو اقلیم گرم و خشک ،و گرم و مرطوب
یافت ،ولی تفاوتهای ســاختاری حیاط در این دو اقلیم شامل تفاوت در الگوی ارتفاعی ،عمق ،زاویة دید به حیاط،
تناسبات و درصد فضای باز در حیاط و در نهایت مصالح جدارة حیاط ،امری اجتنابناپذیر و کام ً
ال ضروری است.
واژگانکليدي :حیاط در وسط ،ساختارشناسی ،دزفول ،یزد ،اقلیم.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

مقدمه
ّ
در خانههــای ســن ّتی اقلیــم گــرم و خشــک در دورة قاجــار،
ســازماندهی فضا نسبت به حیاط شــکل م یگرفت .طرحاندازی
مسکن از حیاط آغاز م یشد و فضاهای بسته و پوشیده در گرداگرد
آن ق رار م یگرفتند .فضاهای اصلی مسکن با حیاط ارتباط مستقیم
داشــتند و گاهی نام خود را بر حســب ارتباط با حیاط م یگرفتند
(ه مچــون ســه دری ،پنــج دری و الدری) (حائــری )۶۹ :1388 ،در
حقیقت حياط ،مرکز و قلب خانه اســت و وجود حياط مرکزي در
خانههاي اقلیم گرم و خشــک اي ران نمودي از درونگ رايي اســت.
درونگ رايي يکي از ويژگ يهايي اســت که درجة اهمي ّت به باطن
توج ه به ظاهر متج ل ّي م يســازد (نايبي .)۴۶ :1381 ،در
را در مقابل ّ
اين ميان آنچه حائز اهمي ّت اســت اين اســت که در زندگي فرد
مســلمان در مقايســه با ابعاد بيروني و ما ّدي تأکيــد بي شتری به
ابعــاد دروني و معنوي صورت م يگيرد .تأکيد بر شــخصي ّت فرد
در اســام اعضاي خانــواده او را منزل يا حرم و منســوبين مقدّس
او محســوب کرد و اين مفهوم نماديــن در خصوص يت رين عرصة
زندگي او يعني در حياط يا قلب خانة سن ّتي ظاهر شد .اين ويژگي
خانة ســن ّتي حياط را در م رتبة باالتــر از مفهوم فضاي باز ق رار داده
اســت (اب والضياء و قزلباش .)۲۴ :1364 ،در خانههای ســن ّتی اقلیم

شماره سی ام زمستان 1396

نقاط
ضعف

گرم و مرطوب در دورة قاجار ،فضاهای واحد مســک ونی بر اســاس
یک نظام مشــخّ ص در کنار هم چیده شدهاند در این نظام ،اصل
بر وجود حیاطی است که بســته به ش رایط مختلف ،ممکن است
در بخشهــای مختلف زمینی که خانه در آن ســاخته شــده ق رار
گیرد .عالوه بر این برخی از حیاطهای ســاخته شده در این اقلیم،
هندسی نیستند و ممکن است شکل نامنظمی داشته باشند .ارتباط
فضاهای زیســتی با ســایر بخشهای خانه از ط ریق حیاط صورت
م یگیــرد و حیــاط پی ونددهنده و ارتباطدهنــدة فضاهای مختلف
واحدهای مســک ونی اســت (حبیبی و دیگ ران .)۴۳ :1371 ،در این
مناطــق تدابیر مختلفی در زمینة کنترل انرژی تابشــی در فضاهای
بیرونی اندیشیده شد که استفاده از رنگهای روشن ب رای بدنههای
خارجی ،بهرهگیری از ســای هبانهای مختلف و بهبود خصوصیات
ح رارتی مصالح از جمله آنها هســتند .در این میان ،در نظر گرفتن
تناسبات مناســب حیاط به گ ونهای که بهت رین عملکرد را در ب رابر
ش رایط تابش خورشــید از نظر نیاز به سایه داشته باشد ،از اهمی ّت
باالیی برخوردار است (تابان و دیگ ران.)۴۰ :1392 ،
در حالــت کلــی ،جانمایــی حیاط نســبت به خانــه م یت واند
گ ونههای مختلفی داشته باشد که در جدول شمارة  1آمده است.

جدول شمارة  :1گونهبندی نحوة قرارگیری حیاط نسبت به خانه و محاسن و معایب اقلیمی آن
موقعیت قرارگیری حیاط نسبت
به خانه

تصویر

گونه

1

تابش نامناسب در جبهة شرق و
غرب و انتقال گرمای زیاد

ایجاد جریان هوا از چهار طرف و
نورگیری از چهار جبهه

حیاط در اطراف خانه قرار میگیرد.

2

--------

نورگیری بیشتر از جبهة شمال و
جنوب و محدود شدن جبهة شرق
و غرب

خانه تمام عرض زمین را اشغال
میکند و حیاط به دو بخش تقسیم
میشود.

3

جریان هوا یک طرفه است و امکان
گردش هوا در داخل بنا کم است.

امکان کنترل تابش وجود دارد.

خانه در منتها الیه قسمت شمالی
زمین قرار گرفته و تمام عرض آن را
اشغال کرده است.

4

--------

ایجاد جریان هوا از طریق بازشو
در شمال خانه و نورگیری بیشتر
فضاهای داخلی

وجود حیاط کوچک(خلوت) در
شمال خانه

همواره یک نما در جبهه نامطلوب
قرار دارد .از لحاظ ایجاد کوران در
فضاهای داخلی ،دو نمی عمود بر
هم نقشی ایفا نمی کنند.

ایجاد بافت متراکم
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نقاط قوت

خانه به صورت  Lشکل در اطراف
حیاط قرار گرفته و دارای دو نمای
عمود بر هم است.

موقعیت قرارگیری حیاط نسبت
به خانه

تصویر

گونه

نقاط
ضعف

6

این الگو نیازمند زمین وسیع است و
در هرشرایطی ممکن نیست.

درونگرایی و ایجاد بافت فشرده

خانه در دو سمت حیاط قرار گرفته
و هر بخش به صورت یک بنای
یک طرفه عمل میکند.

7

عدم ایجاد جریان مناسب هوا و
نورگیری نامناسب برخی جبهه ها

امکان کنترل سطوح خارجی در
مقابل تابش

خانه فرم  Uشکل دارد و تنها از یک
جهت آزاد است.

8

این الگو نیازمند زمین وسیع است و
در هرشرایطی ممکن نیست.

ساختمان چهار فصل است و
بخشی در سایه قرار دارد.

حیاط در وسط واقع شده است و
ساختمان دورتا دور بنا قرار دارد.

نقاط قوت

این پژوهش ب رای نیل به نتیج های دقی قتر ،با در نظر گرفتن گ ونة
«حیاط در وسط بنا» در خانههای هر دو اقلیم گرم و خشک ،و گرم
و مرطوب انجام شده اســت .ب رای این منظور  10مورد از خانههای
ســن ّتی یزد و دزفــول در دورة قاجاریه انتخاب و ســاختار حیاط در
آنها تحلیل شــد و نتایج حاصل از آن تحت بررسی تطبیقی ق رار
گرفــت .روش تحقیــق مقاله توصیفی-تحلیلی اســت و محدودة
مطالعه خانههای سن ّتی یزد و دزفول است .جمعآوری دادههای این
پژوهش شامل دســتهای از اطالعات است که بخشی از آن بر پایه
مطالعــات کتابخانهای (مطالعة کتابها و مقالهها و پایاننامهها) و
بخش دیگر تالشهای میدانی نگارندگان در خانههای ســن ّتی در
این زمینه است.

چارچوب نظری پژوهش
در معماری ســن ّتی ایــران اقلیم عامل مؤث ّــری در جهتگیری،
ســازماندهی فضایی ،شکل ،نوع ســازه ،مصالح و عناصر و اجزای
بناها بوده است .در این بخش به سبک رایج خانهسازی در دو اقلیم
گرم و خشک ،و گرم و مرطوب دو دورة زمانی قاجار اشاره م یشود.
در شــهر یزد در اقلیم گرم و خشک بافت شهر به صورت مت راکم
و فشــرده بود و بی شتر خانهها به شــکل حیاط مرکزی (درونگ را)
ســاخته شــده بودند .عرصههای این خانهها رو به آفتاب و پشت به
آفتاب است (جبهه رو به آفتاب در بی شتر م وارد جبهة اصلی خانه
است) معموالً بی شت رین تزیینات در این جبهه انجام شده است .در
خانههای یزد حیاطها پایی نتر کشــیده م یشــدند تا به آب جاری
که ب هصورت نهر و قنات بود دسترسی باشد .اتصال فضای زندگی
با فضای باز ،به خصوص اهمی ّت بخشــیدن بــه فضای نیم هباز در
خانــه ،به مه مت رین فضای خانه بدل شــده بود .این درحالی اســت

که دزفول دارای اقلیمی گرم با تابســتانهای نســبتاً شرجی است.
گرمی طاقتفرســا و رط وبت نســبتاً زیاد از ش رایط اقلیمی سخت
دزفول در حدود نیمی از سال به شمار م یرود .در این شهر ب هدلیل
نوع معماری نیمــه برونگ را ،آجرکاری کم نظیــر و ریزهکاریهای
بســیاری در تمامی معابر دیده م یشــد .در این اقلیم جلوگیری از
طراحی ساختمان بود
گرم شدن ه وای داخل ،مه مت رین موضوع در ّ
و ته ویة داخلی فقط از ط ریق دریچ ههای ش وادانها امکان پذیر بود.
فضای زمستان نشــین با ای وان عمیق در ضلع شمالی حیاط مرکزی
و رو به آفتاب بود و فضای تابستان نشــین در ضلع جن وبی حیاط و
پشت به آفتاب ساخته م یشد .ه مچنین در این شهر ب هدلیل پایین
بودن ســطح آبهای سطحی استفاده از فضاهای زیرزمینی ش وادان
رایج بود .بناب رایــن تفاوتهایی بین ابنیه حیاط مرکزی مناطق گرم
و خشــک با ساختمانهای مشــابه در مناطق گرم و مرطوب وجود
داشــت .خانههای حیاط مرکــزی در یزد کامــ ً
ا درونگ را بودند و
ارتباط بســیار کمی با محیط خارج داشتند .ولی در مناطق گرم و
مرطوب خانههای حیاط مرکــزی ،نیمه درونگ را بودند و با محیط
خارج از ط ریق ای وانها و بازشوها تا حدی ارتباط بصری و فیزیکی
داشــتند .ب رای وجود حیاط در خانههای سن ّتی دو دلیل عمده ذکر
شده است که در نمودار شمارة  1نشان داده شده است.
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مأخذ :نگارنده (برخی از بخشهای جدول از مطالعات (طاهباز ) ۱۰۳-۱۲۴ :1383 ،اقتباس شده است).
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ماخذ :برگرفته از بقایی و دیگران62 :1394 ،

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

در خانههاي سن ّتي سه گروه فضاي نيمه باز ،توده و فضاي تهي
با يکديگر ترکيب شدهاند و ه ريک از اين فضاها در امتداد ديگري
معنــا م ييابند .به اين معني که فضاها به تدريج ،درجة باز و بســته
بودن خود را از دســت م یدهند و يکي به ديگري تبديل م يشود.
اين پيوستگي در ترکيب فضاها باعث م يشود که فضاهاي مت والي
ب هعن وان بســط يکديگر به کار روند .از سوي ديگر تداخل ترکيب
الي ههاي عمودي و افقي اط راف حياط مرکزي و ت والي و پيوستگي
و ترکيب گروههاي باز ،بســته و نيمه باز در خانه ،انســداد فضايي
را از بين برده و نوعي ســيالي ّت و شــناوري را در داخل خانه سنتي
خلق کرده اســت (اخوت .)۲۱۱ :۱۳۹۲ ،بناب راین حیاط از سه جنبة
اجتماعی -فرهنگی ،اقلیمی و کالبدی نقش مهمی را در انســجام
خانة ای رانی بــه عهده دارد( .مهدوینژاد و دیگــران .)40 :1393،در
جدول شــماره  2نقش حیاط در انســجام خانــه ای رانی به صورت
کامل تر بیان شده است.
ایــن پژوهش ،با تمرکز بــر نقش اقلیمــی و محیطی حیاط در
خانههای سن ّتی دو اقلیم« ،ساختار حیاط» را برحسب شکل ،ارتفاع،
مســاحت ،تناســبات ،زاویة دید ،عمق متوســط ،عناصر طبیعی و
مصالح و رنگ جداره بررســی کرده اســت .در تمــام م وارد مورد
بررسی ،حیاط در وسط خانه بوده و بناب راین ساختارشناسی در گ ونة
«حیاط در وسط بنا» صورت گرفته است.

شماره سی ام زمستان 1396

خانههای سنّتی در یزد و دزفول
شــکل کل ّی خانههای ســن ّتی یزد ب هصورت مکعب مســتطیل
کشیده است .این در حالی است که فرم خانههای دزفول ب هصورت
مکعب فشــرده ،حجیم و سنگین است که دستانداز مشبک بام
آن را نرم م یکند و از فشــردگی آن م یکاهد .واحدهای مسک ونی
در یزد دارای ترکیبی فشــرده ب هصورت گسترش در سطح است اما
این واحدها در دزفول با ترکیبی فشــرده ب هجای گسترش در سطح،
یزد

جدول شمارة  :2مه مترین نقشهای حیاط در انسجام خانههای ایرانی

محرمیّت
نقش
اجتماعی
و فرهنگی

مراسم و جشن

قابلیّت تبدیل به چنین فضایی بهدلیل
قرارگیری در مرکز خانه

امنیّت

به واسطه درونگرایی

تقدّس فضایی

ارتباط هماهنگ با طبیعت

نورگیری

به عنوان منبع نور در میان فضاهای
پیرامونی

نقش

جلوگیری از باد
اقلیمی و
مزاحم
محیطی
ایجاد سایه
ارتباط دهنده
فضایی

نقش
کالبدی و
ساخت

بهواسطة درونگرایی و پشت کردن به
فضاهای باز بیرون
ایجاد فضای خنک همراه با سایه به
واسطة محصوریّت و دیوارهای بلند

به عنوان فضای واسط و ارتباطدهندة
سایر فضاهای مصنوع

نقشهای متعدّد بهعنوان عنصر فرازمانی
انعطاف پذیری
و فضایی
سلسله مراتب
فضایی
محوربندی

ایجاد مراتب و ارتباطات تعریف شده و
حفظ حریم فضاها
سازماندهی فضاهای اصلی در جهت
محور و تن ّوع فضایی

مأخـذ :برگرفتـه از مطالعـات ( )Memarian, 2000و (مهدوینژاد و دیگران،
)۳۵-۴۶ :۱۳۹۳

در ارتفاع ساخته شدهاند که دالیل اقلیمی (سای هاندازی) و حداکثر
اســتفاده از زمین داشــته اســت .بدین ت رتیب تفکیــک فضاهای
مســک ونی در خانههای دزفول به فضاهای خصوصی و عمومی به
دو شکل تفکیک در طبقات (ارتفاع) و تفکیک در سطح (مسکن
با مساحت بی شتر) صورت گرفته است (حبیبی و دیگ ران:1371 ،
 )۱۰۴در جــدول شــمارة  3خانههای این دو اقلیم متفاوت با رســم
کروکی مورد بررسی تطبیقی ق رار گرفته است.

جدول شمارة  :3مقایسة خانههای سنّتی یزد و دزفول

فرم کلی به صورت مکعب مستطیل کشیده

حفظ افراد خانواده از دید مزاحم بیرونی
بهواسطه درونگرایی

دزفول

فرم کلی به صورت مکعب فشرده ،حجیم ،سنگین
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کم بودن عمق فضاهای اصلی(محل زندگی) به نسبت ابعاد حیاط مرکزی به
منظور نورگیری بیشتر

زیاد بودن عمق فضاهای اصلی(محل زندگی) به نسبت ابعاد حیاط به منظور
سایهاندازی بیشتر

یزد

دزفول

عدم ارتباط بصری با بافت شهری

اشراف خانه با منظر بیرونی با ایجاد بازشوهایی در نمای خارجی در ارتفاع
باالتر از دید انسان

درونگرایی و تودار بودن ،ظاهر بیرونیِ متواضع

نیمه درونگرا ،ایجاد تداوم بصری بین درون بنا با ظاهر بیرونی با حفظ
محرمیّت
احداث دستانداز مشبک بام

عدم احداث دستانداز مشبک

مأخذ :برگرفته از مطالعات (حائری )1388 ،و (پوردیهیمی)۱۳-۵۶ :1382 ،

بررسی نمونههای موردی
ب رای بررســی 5 ،نم ونه از خانههای اقلیم گرم و خشــک در یزد
و  5نم ونــه از خانههای اقلیــم گرم و مرطــوب در دزفول انتخاب
شــدند .در انتخاب نم ونههــا متغی ّر زمان ثابت در نظر گرفته شــد
و خانههــای متع لّق به دوره قاجــار در نم ونه ق رار گرفتند .ه مچنین
تمامــی نم ونههای انتخابی هم به ثبت ســازمان میــراث فرهنگی
رسیدهاند و هم از لحاظ ساختاری ،گ ونة حیاط در وسط ساختمان

بوده و خانههای دارای الگوی تابستاننشــین و زمستاننشین چه در
سطح (الگوی یزد) و چه در ارتفاع (الگوی دزفول) برگزیده شدهاند.
ه مچنین تمامی خانهها در هر دو اقلیم متع لّق به قشر متول جامعه
در دورة قاجار بودهاند .بناب راین انتخاب نم ونههای موردی با یکسان
درنظــر گرفتن عامل زمان ،ســاختار کالبدی و ســاختار اجتماعی
در دو اقلیم گرم و خشــک و گرم و مرطوب صورت گرفته است
(جدول شمارة .)4

جدول شمارة  :4معرفی نمونههای موردی

نام خانه

محل قرارگیری

ویژگی ها

خانه مرتاض

محلّة تبریزیان ،خیابان
قیام ،بازار تهرانیها،
کوچه محمودی

خانه شامل دو حیاط با ورودی جداگانه است .مهمترین عنصر آن
ایوان بلندی است که با بادگیر بیشتر از دیگر عناصر حیاط جلوهگری
میکند (قاسمی)1383 ،

تصویر

ساختارشناسی حیاط در خانههای قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب با تمرکز بر گونه «حیاط مرکزی»

ترکیبی فشرده به صورت گسترش در سطح

ترکیبی فشرده به صورت گسترش در ارتفاع

یزد
خانه الریها

محلّة فهادان ،گذر
یوزداران

اجزای اصلی خانه دو حیاط بزرگ و کوچک با مجموعهای از
ایوانها و تاالرها و اتاقها که جملگی در اطراف آن نشسته اند
(پیشین)1383 ،
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نام خانه

محل قرارگیری

ویژگی ها

خانه گلشن

محلّة تل ،خیابان دهم
فروردین ،دروازه
قصابها ،جنب آب
انبار گلشن

مفصل و بزرگ شامل سه حیاط و فضاهای مختلف بسته
این خانه ّ
و نیمه باز و دو ورودی و نیز چندین فضای باز خدماتی است .دو
حیاط شرقی و غربی ،حیاطهای بزرگ مجموعه ،هر یک مرکز
بخش مهمی از خانه هستند (پیشین)1383 ،

خانه عربها

محلّة فهادان ،گذر
یوزداران ،روبروی
مجموعه حسنیان

این مجموعه که از دو خانه تشکیل شده شامل شش حیاط مرکزی
است .ارتفاع بناهای مجموعه تقریباً یکسان است به همین علّت
حجم کلی آن واحدی یکپارچه محسوب میشود که گویی
حیاطها را در آن تراشیده اند (پیشین)1383 ،

خانه رسولیان

محلّة گودال مصلی،
خیابان امام خمینی،
کوچه سهیل بن علی

نخستین نکتة حائز اهمیّت در طرح این خانه تفکیک آن به دو
بخش است .حیاط بزرگ کانون بخش اصلی و حیاط کوچک
غربی ،مرکز بخش کوچکتر خانه است (پیشین)1383 ،

خانه سوزنگر

محلّة قلعه شهر

مساحت بنا در حدود  375متر مربع و با حیاطی در حدود  82متر
مربع است.

خانه ضیایی

خیابان طالقانی

مساحت بنا در حدود  250متر مربع و با حیاطی مربع شکل حدود
 60متر مربع است.

دزفول خانه نیلسازی

میدان ساعت

مساحت بنا در حدود  125متر مربع و با مجموع مساحت دو حیاط
در حدود  25متر مربع است.

خانه
شاهرکنی

خیابان طالقانی

بنای مذکور یک طبقه ،دارای حیاط مرکزی و طاقهای متنوع
آجری شامل طاقهای پنج او هفت و هاللی است.

خانه شایگان

محلّة قلعه

مساحت بنا در حدود  110متر مربع و با حیاطی در حدود  38متر
مربع است.

یزد

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

شماره سی ام زمستان 1396
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مأخذ :نگارندگان برگرفته از حاجی قاسمی 1383 ،و اسناد دزفول در کتابخانه میراث فرهنگی1395 ،

تصویر

تحلیل فرمی حیاط در خانههای سنّتی یزد و دزفول
حیاط خانههای یزد دارای شکل هندسی مشخّ ص ،محصوریّت
باال ،محوربندی قوی و تناســبات مستطیل کشــیده است .این در
حالی اســت که حیاط در خانههای دزفول به دو صورت هندســی
و غیرهندســی ،محصوریّت پایی نتر و محوربندی ضعی فتر دیده
م یشود .تضعیف الگوی هندسی در حیاط خانههای دزفول سبب
یزد

کم رنگ شدن اثر محوربندی و حذف برخی فضاهای اصلی خانه
از جمله هشــتی و فضای زمســتانی و تابســتانی و تطابق کمتر با
الگوهای خانههای اط راف شده است (مهدوینژاد و دیگ ران:1393 ،
 .)۳۵-۴۶با بررســی ویژگی عمومی شکل حیاط در مسکن سن ّتی
یزد و دزفول م یت وان آن ها را به صورت جدول شــمارة  5مقایســه
کرد.

جدول شمارة  :5مقایسة شکلی حیاط در خانههای یزد و دزفول

دزفول

داشتن حوض یا نهر آب در وسط حیاط

نداشتن حوض یا نهر آب در حیاط

وجود مرکزگرایی (با مرکزیت آب) یا محورگرایی (با محوریت آب) در حیاطها

عدم وجود مرکزگرایی و ایجاد حوزهبندی فضایی با تغییر ارتفاع

وجود درختان و گل و گیاه در اطراف حوض

گونة  -1نداشتن گیاهان در
حیاطهای کوچکتر

حیاط به عنوان عنصر اصلی نظامدهندة خانه

گونة  -1دارای الگوی هندسی

گونة  -2وجود یک درخت
سایهانداز برای ایجاد سایه در
حیاطهای بزرگتر
گونة  -2فاقد الگوی هندسی

ساختارشناسی حیاط در خانههای قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب با تمرکز بر گونه «حیاط مرکزی»

پایینتر بودن سطح حیاط از سطح کوچه

گونه  -1همتراز بودن سطح حیاط و کوچه
گونه  -2سطح حیاط یک یا دو پله باالتر از سطح
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یزد

دارای محوربندی قوی

دنج و خلوت بودن حیاط و محصورت کامل

دارای تناسباتی به صورت مکعب مستطیل کشیده و گشاده

دزفول

گونة  -1دارای محوربندی قوی به
دلیل الگوی هندسی

گونة  -2کمرنگ شدن محوربندی به
دلیل الگوی غیر هندسی

عدم محصوریت کامل

دارای تناسباتی به صورت مکعب محصور و تنگ

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

مأخذ :نگارندگان
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الگوی ارتفاعی در خانههای یزد و دزفول
بر اســاس کروک یهای ترسیم شــده از نم ونههای مورد بررسی،
الگوهــای ارتفاعــی متفاوتی در فضاهای باز و نیمــه باز خانههای
یزد و دزفول مشــاهده م یشــود .برخــی از فضاها مانند ســرداب،
حــوض ،صفه و مهتابی در خانههای یزد وجــود دارند ،درحال یکه
در خانههای دزفول این عناصر حذف شدهاند و جای آن را عناصر
دیگری مانند ش وادان و شبستان گرفته و عنصر بام در دو سطح اول
و دوم تقسیم شده اســت .بناب راین سطوح مختلف ارتفاعی در این
خانهها قابل مشاهده اســت که تصاویر شمارة  1و  2بر اساس این
وجه تشاب هها و تمایز ترسیم شده اند.

تصویر شمارة  :2الگوی ارتفاعی فضاهای باز و نیمه باز خانههای
سنّتی دزفول؛ مأخذ :نگارندگان
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تصویر شمارة  :1الگوی ارتفاعی فضاهای باز و نیمه باز خانههای
سنّتی یزد؛ مأخذ :نگارندگان

درصد فضای باز در خانههای یزد و دزفول
بررســی درصد فضاهای بــاز در نم ونههای مورد مطالعه نشــان
م یدهــد کــه میانگین حیــاط در خانههای یــزد 29 ،درصد و در
خانههای مورد مطالعه دزفول  18/8درصد اســت .بناب راین نســبت
فضاهــای باز به فضاهای ت وپر در خانههای یزد بی شتر از خانههای
دزفول اســت و این در حالی اســت کــه بازة تغییــرات حیاط در

خانههــای مــورد مطالعــة یزد از  25تــا  33درصــد و در خانههای
دزفول از  15تا  25درصد متغی ّر اســت .این موضوع نشانگر اهمی ّت
حیــاط به عن وان یک عنصر ویژه و واجد ه ویّت در خانههای اقلیم
گرم و خشــک است ،به طوریکه ســطح زیادی از مساحت خانه

به ایــن عنصر اختصاص م ییابد ،در صورتــی که حیاط در اقلیم
گرم و مرطوب از اهمی ّت کمتری برخوردار اســت و بی شتر جنبة
عملکردی دارد .در هر دو اقلیم مســاحت فضای خالی نســبت به
فضای ت وپر با رویکرد حفظ انرژی ،کم و زیاد م یشود.

جدول شمارة  :6درصد فضای باز در خانههای سنّتی مورد بررسی

خانه مرتاض

31

خانه سوزنگر

18

خانه الریها

25

خانه ضیایی

20

خانه گلشن

28

خانه نیلسازی

16

خانه عربها

33

خانه شاهرکنی

15

خانه رسولیان

28

خانه شایگان

25

یزد

حیاط خانه سنّتی یزد

مأخذ :نگارندگان

ساختارشناسی حیاط در خانههای قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب با تمرکز بر گونه «حیاط مرکزی»

درصد فضای
خالی (حیاط)

دزفول

حیاط خانه سنّتی دزفول

درصد فضای
خالی (حیاط)
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نمودار شمارة  :2بازه تغییرات درصد حیاط در خانههای مورد مطالعة یزد ( 25تا  33درصد)؛ مأخذ :نگارندگان

نمودار شمارة  :3بازه تغییرات درصد حیاط در خانههای مورد مطالعة دزفول ( 15تا  25درصد)؛ مأخذ :نگارندگان

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

شماره سی ام زمستان 1396

تناسبات حیاط در خانههای یزد و دزفول
در صورتی که نســبت طول به عرض در حیــاط اقلی مهای گرم
به درستی تعیین شــود ،ایجاد سایة بهینه بر روی کف و جدارههای
ساختمان ،دمای دی واره و الی ههای ه وای اط راف آن را کاسته و به دلیل
ایجاد کوران و ته ویة طبیعی ،ســبب کاهــش دمای ه وا در حیاط و
در نتیجه بهبود ش رایط ح رارتی در فضاهای اط راف م یشود (تابان و
دیگ ران .)39 :1392 ،جدول شمارة  7نسبت میان طول و عرض حیاط
در خانههای مورد مطالعه یزد و دزفول را نشــان م یدهد .این تناسب
در خانههای یزد به مستطیل و در خانههای دزفول به م ربع نزدیکتر
است .ه مچنین میانگین این نســبت در خانههای مورد مطالعة یزد
 1/45و در خانههای دزفول  1/12است .م یت وان این چنین گفت که
در بناهای دزفول که در حیاط آن نسبت  1تا  1/4میان طول و عرض
برق رار است و حیاط م ربعی شکلی دارد ،مناسبت رین می زان سایه در

فصول گرم بر روی کف و جدارهها ایجاد خ واهد شد .هرچند ایجاد
سایه بر روی کف حیاط در فصول سرد دزفول مشکلساز است ،ولی
از آنجا که تعداد روزها و درجة سردی ه وا در این شهر کم است ،لذا
م یت وان از آن چش مپوشی کرد.
جدول شمارة  :7مقایسة تناسبات میان طول و عرض حیاط در
خانههای سنّتی یزد و دزفول
یزد

نسبت طول به
عرض حیاط

دزفول

نسبت طول به
عرض حیاط

خانه مرتاض

1.48

خانه سوزنگر

1.07

1.31

خانه نیلسازی

1.11

خانه الریها

1.68

خانه عربها

1.51

خانه گلشن

خانه رسولیان

مأخذ :نگارندگان

1.28

خانه ضیایی

خانه شاهرکنی
خانه شایگان

1.15
1.1
1.2

نمودار شمارة  :4بازه تغییرات نسبت طول
به عرض در خانههای مــورد مطالعه یزد
()1/28-1/68؛ مأخذ :نگارندگان

نمــودار شــمارة  :5بــازه تغییــرات
نســبت طول به عــرض در خانههای
مــورد مطالعه دزفــول ()1/07-1/75؛
مأخذ :نگارندگان

24

زاویة دید در حیاط خانههای یزد و دزفول
یکی از ع وامل انســانمداری در معماری بومی مقیاس انســانی
اســت .آن هنگام که ناظر در ب رابر یک نما یا مجموعه نماها ق رار
م یگیرد از آنچه م یبیند به دریافتی م یرسد که با بلندی قامت او
تناسب دارد .حداکثر زاوی های که هر بنا م یت واند با ناظر ایجاد کند

ب رابر  27درجه یا محل ایســتادن ناظــر در فاصلهای تق ریب اً دو ب رابر
اندازه بنا اســت (احمــدی ،1391 ،ص .)۳۴ .در حیاط خانههای یزد
عالوه بر رعایت مقیاس انســانی ،بهرهگیری بی شتر از نور جنوب
و ک متر از نور غرب و شــرق باعث شده که عمق دید بی شتر در
ضلع شــمالی و جن وبی بنا برق رار باشــد .به عن وان نم ونه در حیاط

تصویر شمارة  :3زاویة دید طولی  16درجه (سمت راست) و زاویة دید عرضی  21درجه (سمت چپ) در خانة رسولیان؛ مأخذ :نگارندگان

جدول شمارة  :8زاویه دید در مقطع طولی و مقطع عرضی خانههای
یزد و دزفول
یزد

زاویة طولی
(درجه)

زاویة عرضی
(درجه)

دزفول

زاویة طولی
(درجه)

زاویة عرضی
(درجه)

خانه مرتاض

17

25

خانه سوزنگر

56

62

19

21

خانه نیلسازی

71

80

16

21

خانه شایگان

خانه الریها

12

خانه عربها

14

خانه گلشن

خانه رسولیان

مأخذ :نگارندگان

21
18

خانه ضیایی

خانه شاهرکنی

49

34

47

53

35

52

همانطور که از نتایج جدول شمارة  8برم یآید زاویة دید ط ولی
و عرضی در خانههای یزد ک متر از خانههای دزفول اســت که این
موضوع نشــانگر رعایت مقیاس انســانی در خانههای اقلیم گرم و
خشــک اســت ،حال آن در اقلیم گرم و مرطوب دالیل اقلیمی بر
مقیاس انســانی ب رتری م ییابد و ارتفــاع جدارههای اط راف حیاط
بی شتر م یشــود؛ به طــوری که فردی که در حیاط م یایســتد ،با
دی وارههای بلندی اط راف حیاط م واجه م یشود و به علت کوچک
بــودن حیاط نم یت واند فاصلة بی شتــری از جدارهها اختیار کند تا
تمام سطح نمای بنا را به راحتی ببیند (تص ویر شمارة .)4

تصویر شمارة  :4جدارههای مرتفع حیاط در خانههای سوزنگر و
تی زنو در دزفول؛ مأخذ :نگارندگان

عمق متوسط حیاط در خانههای یزد و دزفول
باد غالب در دزفول به صورت نســیم مالیم و ســاعات وزش آن
در طول روزهای تابســتان بسیار ک وتاه است .از طرفی درجة ح رارت
در تابســتان در دزفول بســیار باال و رط وبت نســبی پایین است ،لذا
طراحی
حیاط در خانههای دزفول ک متر بر اســاس ایجاد ج ریان ه وا ّ
و بی شتر بر محافظت از تابش و گرما تکیه شده است .در خانههای
مورد مطالعه ،فضای حیاط در میان فضای بســتة زیستی ق رار دارد تا
بت واند در عمق کشــیدگی پیدا کند و با تعدیل درجة ح رارت بسیار
باال ،در ساعاتی از روز قابل استفاده باشد (نیکقدم.)77 :1392 ،

ساختارشناسی حیاط در خانههای قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب با تمرکز بر گونه «حیاط مرکزی»

خانة رس ولیان زاویة دید ناظر  16درجه در طول و  21درجه در عرض
حیاط است ،اما در خانههای دزفول به دالیل اقلیمی سعی در ایجاد
حیاطهای کوچکتر و با عمق بی شتر شــده است .تص ویر شماره
 ۳زاویة دید ط ولی و عرضی در خانة رســولیان را نشان م یدهد .در
جدول شمارة  8زاویة دید ناظر در حیاطهای خانههای یزد و دزفول
بررسی تطبیقی شده است.
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جدول شــماره  ۹تناســبات میان طول به ارتفاع (عمق متوســط)
در خانههای ســن ّتی مورد مطالعة یزد و دزفول را نشــان م یدهد .که
میانگین این تناســبات در خانههای مورد مطالعه یزد حدود  4/07و
در خانههای مورد مطالعه دزفول 1/04می باشد .نسبت بهینه طول به

ارتفاع (عمق متوســط) در خانههای ســن ّتی دزفول حدود  1/1تا 1/2
اســت .اســتفاده از این الگوی بهینه ،ســبب افزایش سایه بر سطوح
حیاط ،کاهش دمای جدارهها ،کاهش بار سرمایشــی ســاختمان و
افزایش آسایش ساکنان خ واهد شد (تابان و دیگ ران.)۳۹-۴۸ :1392 ،

جدول شمارة  :9مقایسه تناسبات طول به ارتفاع د خانههای یزد و دزفول
نسبت طول
به ارتفاع

دزفول

خانه مرتاض

3.35

خانه سوزنگر

0.831

خانه الریها

4.75

خانه ضیایی

1.11

خانه گلشن

4.57

خانه نیلسازی

0.521

خانه عربها

4.27

خانه شاهرکنی

1.627

خانه
رسولیان

3.4

خانه شایگان

1.115

یزد

عمق متوسط در مقطع

عمق متوسط در مقطع

نسبت طول
به ارتفاع

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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مأخذ :نگارندگان

نمودار شــمارة  :6بازه تغییرات تناســبات
طول به ارتفــاع در خانههای مورد مطالعه
یزد که در بازه ( )3/35-4/75متغیر اســت؛
مأخذ :نگارندگان
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نمودار شمارة  :7بازه تغییرات تناسبات طول به
ارتفاع در خانههای مورد مطالعه دزفول که در
بازه ( )0/52-1/62متغیر است؛ مأخذ :نگارندگان

وجود گیاه و آب در حیاط خانههای یزد و دزفول
دالیــل اقلیمی مه مت ریــن عامل وجود ســبزه و آب در خانههای
سن ّتی ای ران است .نمودارهای زیر می زان مساحت حیاط و نسبت آن
به فضای اختصاص یافته به آب و ســب زینگی در مسکن سن ّتی یزد
و دزفول را نشــان م یدهد .همان طور که مشــخّ ص است میانگین
مساحت آب در خانههای مورد مطالعة یزد  82/5مترم ربع و میانگین
مســاحت ســب زینگی (باغچه) در این خانهها  93مترم ربع اســت که
نشــانگر اهمی ّت باالی آب و سبزه در خانههای اقلیم گرم و خشک
است .این در حالی است که در خانههای مورد مطالعه دزفول آب و
سب زینگی یافت نم یشود و این ب هدالیل اقلیمی است.

نمودار شمارة  :9بررسی میزان سطح حیاط ،آب ،سبزینگی در
خانههای مورد مطالعه دزفول؛ مأخذ :نگارندگان

مصالح و رنگ جداره حیاط در خانههای یزد و دزفول
شناســایی و تحلیل نم ونههای موردی نشــان م یدهد خانههای
یزد و دزفول با مصالح متفاوتی ســاخته م یش وند که این مسأله در
جدارة حیاط خانهها به وضوح مشــخّ ص است و تفاوت در مصالح
موجب ایجاد رنگبندی متفاوتی در این خانهها شده است .بررسی

جدول شمارة  :10مقایسة مصالح و رنگ جداره حیاط در خانههای یزد و دزفول
مصالح به کار رفته
در جداره حیاط

رنگ
جداره

خانههای
مصالح
جنس در
خانههای مصالح به کار رفته در
رنگ جداره
و پنجره کف حیاط دزفول
جداره حیاط
یزد

الریها

آجر و گچ

اکر و سفید

چوب

آجرفرش

سوزنگر
ضیایی

آجر و گچ

اکر

آجر

مرتاض

اکر

چوب
فلز

آجرفرش

گلشن

آجر و گچ

اکر و سفید

چوب

آجرفرش

نیلسازی

آجر

اکر

فلز

عربها

آجر و سنگ و گچ

اکر و سفید

چوب

آجرفرش

شاهرکنی

آجر

اکر

چوب و
فلز

خاک
کوبیده

رسولیان

آجر و گچ

اکر و سفید

چوب

آجرفرش

شایگان

آجر و خشت

اکر

مأخذ :نگارندگان

اکر و سفید

چوب

آجرفرش

مصالح
جنس در
و پنجره کف حیاط

آجر

چوب و
فلز

ساختارشناسی حیاط در خانههای قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب با تمرکز بر گونه «حیاط مرکزی»

نمودار شمارة  :8بررسی میزان سطح حیاط ،آب ،سبزینگی در
خانههای مورد مطالعه یزد؛ مأخذ :نگارندگان

تطبیقی مصالح جدارة حیاط در نم ونههای اقلیم گرم و خشک ،و
گرم و مرطوب نشان م یدهد در بدنة حیاط خانههای یزد از مصالح
آجر و گچ و در اندک م واردی از ســنگ استفاده شده در حال یکه
در خانههای دزفول از مصالح آجر بهرهگیری شــده است .هرچند
جنس درها و پنجرهها در هر دو اقلیم از چوب و در برخی خانهها
بازسازیشده فلز است ولی بهرهگیری از ارسی و شیشههای رنگی
در یزد موجب رنگبندی متفاوتی در جدارة حیاط شــده است ،در
حال یکه خانههای دزفول خالصتر و سادهتر هستند و این خلوص
با مشــب کهای آجری کــه در اط راف ای وانهــا و جانپناه خانه به
کاررفته ،کاملتر م یشود (جدول شمارة .)10
در این مطالعه ساختار حیاط در دو اقلیم گرم و خشک ،و گرم
و مرطوب در گ ونة حیاط در وسط مورد بررسی ق رار گرفت .بر این
اســاس نم ونههایی از خانههای شــهر یزد و از شهر دزفول انتخاب
شــد نتایج تحقیق نشانگر تفاوتهای ســاختاری حیاط در این دو
طراحی
اقلیم اســت و لذا لحاظ کردن این تفاوتهــا م یت واند در ّ
یــک گ ونة یکســان از خانه در دو اقلیم گرم و خشــک و گرم و
توج ه به ملزومات اقلیمی راهگشــا باشد .نتایج
مرطوب بر اســاس ّ
نشان م یدهد که می زان سایة ایجاد شده بر روی کف و جدارههای
حیــاط در هــر دو اقلیم گرم و خشــک (یزد) و گــرم و مرطوب
(دزفول) نقش بس زایی در کاهش بار سرمایشی ساختمان در فصول
گرم و گرمایش در فصول سرد دارد .لذا در صورتی که نسبت طول
به عرض و ه مچنین ارتفاع ســاختمان به درستی تعیین شود ،نقش
بســزایی در ایجاد الگوی بهینه و رسیدن به آســایش ح رارتی ایفا
م یکند .در خانههای ســن ّتی دزفول اعضای خان واده تج ربة زندگی
در ارتفاعات مختلف خانــه را پیدا م یکنند و بدین ت رتیب که در
بی شتــر خانهها طبقة همکف حیاط ،بیرونی و طبقة اول ،اندرونی
بنا اســت .بیرونی محل انجام مــراودات اجتماعــی صاحبخانه،
برگزاری مهمانی ،م ولودیخ وانی ،م رثی هخ وانی و ...است .طبقة اول
یا اندرونی نیز شــامل پی شبام ،ای وان و اتاقهای پی رامون آنهاست.
این در حالی اســت که در خانههای ســن ّتی یزد اندرونی و بیرونی
در ســطح افق گسترده شده اســت .این را م یت وان ه مچون ملودی

موزایک

خاک
کوبیده

خاک
کوبیده
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دانســت که ضربآهنــگ آن در دزفول ب هصــورت عمودی و در
یزد ب هصورت افقی اســت .حیاط در خانة سن ّتی دزفول با فرم م ربع
ف راوانــی بی شتری دارد .این حیاط ب هصــورت محصور و تنگ در
قلب مســکن نقش خود را ایفا م یکند .مطالعات نشــان م یدهد
کــه این حیاطهــا عمدتاً از عمق بی شتــری برخوردارند که دالیل
اقلیمی(ایجاد ســای ههای عمیــق) و اقتصادی(کمبــود زمین) دارد.
اما الگوی حیاط در خانههای ســن ّتی یزد با فرم مســتطیل احداث
شده است؛ به نوعی که این حیاط در مسکن یزد ب هصورت گشاده
آســمان را در آغوش کشــیده و از عمق(ارتفاع بــه طول) کمتری
برخــوردار اســت .در حیاط خانههــای یزد ب هدلیل وجــود آبنما
و درخــت (ســبزینگی) ،مرکزگ رایی یا محورگ رایــی ب هصورت پر
رنگتری نســبت به حیاط خانة در دزفول دیده م یشود .در عوض
اســتفاده از مصالح آجری و خشــتی در جدارههــای حیاط دزفول
باعث ایجاد وحدت خاصی در عین کثرت اشکال و احجام به کار
رفته در بنا شده و زیبایی آن را دو چندان کرده است ،اما در یزد کل
بنا دارای وحدت است و در اشکال و احجام کثرت دیده نم یشود.
عــاوه بر این زاویة دید ط ولی و عرضی در حیاط خانههای این دو
اقلیم با یکدیگر متفاوت اســت به نحوی رعایت مقیاس انســانی
در خانههــای یــزد در اول ویّت اســت و در خانههــای دزفول دالیل
اقلیمی بر مقیاس انســانی ب رتــری دارد و ارتفاع جدارههای اط راف
حیاط بی شتر اســت .در نهایت محاســبة درصد فضای باز و بسته
در خانههای این دو اقلیم نشان م یدهد که سطح زیادی از مساحت
خانــه در یزد به حیــاط اختصاص دارد ،در صورتــی که در حیاط
خانههای دزفول جنبة اقلیمی بــر جنبة ه ویّتی ب رتری پیدا کرده و
از مســاحت حیاط کاسته شده است .نگاهی به خانههای مشابه در
دزفول در دورههای متقدّم شــامل دورة صف ویه نشان م یدهد که در
ساختار آنها بین اتاق و ای وان فضایی تحت عن وان غالمگردش ق رار
داشته که در خانههای قجری این شهر حذف شده بود؛ اتاق و ای وان
در مجاورت یکدیگر ق رار گرفتهاند و هر یک جانبی مشــترک با
حیاط دارد و به مســاحت حیاط اندکی افزوده شده است .از طرفی
دیگر ،در دورة قاجار گ ونة حیاط در وســط افزایش چشمگیری در
شــهر دزفول داشــت و به تمایل بی شتر اف راد به احداث خانههایی
بدین گ ونه و با ایجاد محوربندی و حیاطی منتظم افزایش انجامید.
لذا بررسی انجام شده قابل تعمیم به خانههای سن ّتی شهر دزفول و
نیز شهر یزد صرفاً در دورة قاجاریه است و به علّت تغییر و تح ّوالتی
که خانههای ســن ّتی هر دوره (به علّت تح ّوالت معیشتی ،اقتصادی
و فرهنگی) دیده اســت ،نم یت وان به تمام خانههای این شهرها در
تسری داد .جدول شمارة  10نشانگر بررسی
گ ونة «حیاط در وسط» ّ
تطبیقــی میان ســاختار حیاط در خانههای شــهر دزفول و یزد در
گ ونة حیاط در وسط در دوره قاجار است که بر اساس آن بیان کرد
تأثیر عامل اقلیم م یت واند تا این حد باشد که با وجود یکسان بودن
ســاختار ،اقلیم باعث ایجاد اختالف در ســاختار حیاط این خانهها

شــده است .از این رو ط راحان امروزی باید به این نکته توجه داشته
باشــند که این عامل قابل اغماض نیست و تفاوتهای کوچک و
جزئی در ســاختار م یت واند تأثی رات بزرگی را در کالبد خانهها در
اقلی مهای متفاوت ایجاد کند.
جدول شمارة  :11بررسی تطبیقی ساختارشناسی حیاط در خانههای
قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب
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