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 ضوابط طراحی مسکن معاصر ، متناسب با الگوی غالب مسکن بومی

 (نمونه موردی شهرستان شهربابک)

 
 سیاوش رشیدی شریف آباد

 واحد شهربابک ستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمیا

S.Rashidi@srbiau.ac.ir 

 

 حمیده استبرقی

 واحد رفسنجاندانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی 

h.estabraghi@gmail.com 

 

 چکیده 

خانه بعنوان عنصرتامین  .یافتن مكانی برای سكونت واحساس اسایش درآن ازمهمترین نیازهای بشردر طول تاریخ میباشد

والگوی  که براساس اقلیم وفرهنگ مردم ساکن یک شهر شكل گرفته شیوه زندگی .استکننده این نیازدارای اهمیت خاصی 

درطراحی خانه های سنتی ایران ازالگوهایی  .سكونت بدست آمده ازآن یكی ازمبانی شكل گیری معماری مسكن بومی میباشد

مطالعه وتحلیل دقیق آن به تدوین اصول طراحی مسكن  .میباشد ...فرهنگ و ،متاثر ازعوامل اقلیماین الگوها  ،استفاده شده

این تحقیق مبتنی بر مطالعاتی است که برروی مسكن بومی شهربابک انجام  .جدیدمتناسب با تغییر شیوه سكونت می انجامد

 تغییرات اقلیمی، تكنولوژی، ناشی ازعوامل مهاجرت،که  بررسی فاکتورهای اقلیمی وتغییرات الگوی مسكن شهرستان،. گرفته

نشان میدهداقلیم وفرهنگ ازمهمترین عوامل تاثیر گذار درشكل گیری کالبدمسكن بومی شهربابک  میباشد، ...صنعتی شدن و

بومی  هویت بخش مسكن ...ایوان و استفاده ازبادگیر، عوامل نشات گرفته ازاقلیم وفرهنگ نظیر جهت گیری ساختمان، .است

وبدست آوردن الگوی مناسب زندگی امروزباتوجه به  پرداختن به الگوی غالب مسكن بومی، هدف اصلی مقاله،. میباشد

 .تغییرشیوه سكونت وتدوین معیارهای طراحی مسكن جدید وبازگرداندن هویت به مسكن شهربابک است
 
 

 ضوابط طراحی مسكن شهربابکخانه بومی ،سنت سكونت ، الگوی مسكن ، اقلیم ، :  واژگان کلیدی 
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با  از توابع استان کرمان و غربی ترین شهرستان این استانشهربابک : شهرستان شهربابک موقعیت جغرافیایی و طبیعی 

 3ودرجه  33طول شرقی و در   دقیقه 6درجه و  55متر از سطح دریا ، در 1331و ارتفاع  کیلومتر مربع 13531مساحت 

با توجه به اسناد تاریخی موجود، بناهای بر جای مانده در این شهرستان از دوره ی . دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است

در عصر صفویه به دلیل حمله ویرانگر افاغنه ،با خاک یكسان شد و شهر امروزی در نزدیكی همان محل و در پی .قاجار میباشند 

همچنین نیمی از خانه ها بر اثر جاری شدن ( 1333عزیزی ،.)شكل گرفته است رشد و گسترش چندروستای نزدیک به هم

 .تخریب شده اند و اکثرخانه های باقی مانده نیز خالی از سكنه می باشند 63سیل در دهه 

 و در تقسیمات فرعی B)گروه )بر اساس تقسیم بندی کوپن این شهرستان دارای اقلیم بیابانی : خصوصیات اقلیمی شهربابک 

به طور کلی دارای آب و هوای گرم (. 1333جعفرپور، .) ا سرد قرار داردبیابان با عرض میانی ،خشک ،خنک و ی  BWkدر گروه 

درصد که  1شهربابک بر روی دشت همواری با شیب عمومی کمتر از . وخشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان می باشد

به دلیل . ت و از جنوب به زمین های پست کویری می رسد، قرار گرفته استاز شمال به جنوب است و از شمال به ارتفاعا

هموار بودن محل استقرار شهر، آثار تعدادی مسیل های کم عمق و پهن در منطقه دیده می شود که عمده ترین آنها در شهر و 

هر دو ( رودخانه ها خشک شده اند امروزه این. )نزدیكی آن، رودخانۀ گوده گز در شرق شهر و رودخانۀ شهر در مرکز شهر است

 . این مسیل ها از زمین های هموار شمال شهر آغاز و در زمین های کویری جنوب شهر ناپدید می شوند

این شهرستان در گذشته باغ شهر محسوب می شده وامروزه هویت خود را از دست داده است و خانه باغ : معماری و فرم بناها 

در یک تقسیم بندی کلی خانه های موجود در شهربابک را میتوان به دو . ه آپارتمان ها داده اندها و حیاط ها جای خود را ب

شكل گرفته اند که اکثر بناهای باقیمانده تنها یک بناهای درونگرا با فرم حیاط مرکزی .گونه درونگرا و برونگرا تقسیم بندی کرد

با در نظر گرفتن باغ شهر بودن این شهر ،نمونه هایی از خانه های  .یا دوجبهه از حیاط به عنوان فضای زیست ساخته شده است

 .در شهر نیز وجود دارد( کوشكی)برونگرا 

تخریبهای انجام شده در بافت مسكونی سنتی و ساخت و سازهای نامناسب در چند دهه اخیر ،نیاز به تحلیل مسكن  با توجه به

ا بتوان به ضوابط و معیارهایی جهت طراحی مسكن جدید بر پایه الگوی این شهر و بدست آوردن الگوی مسكن بومی می باشد ت

فرم های معمارانه ای که قابلیت الگوپذیری و تیپولوژیک دارند ممكن است در زمان هاو زمینه های ". گذشته دست یافت

بازگرداندن هویت شهر و تدام هدف کلی از تحقیق حاضر ( . 1336صارمی و رادمرد ، ) "ون به گونه ای مشابه بروز نمایندگوناگ

این هدف از طریق . الگوی سكونت بومی با در نظر گرفتن تحوالت ایجاد شده در شیوه ی زندگی مردم این شهرستان می باشد

وز ، و با توجه به فرهنگ سكونت و اقلیم این شهرستان به تدوین اصول و بررسی و مقایسه الگوی مسكن بومی و مسكن امر

 . ی مسكن می انجامدمعیارها و الگو

 روش تحقیق 

با گذشت زمان وآسیب های زیادی که بر اثر سیل وحمله مغولها در دهه های گذشته به بافت مسكونی شهر وارد شده ، خانه  

در این  ،انجام شده 1313لذا این مقاله مبتنی بر مطالعاتی است که بر روی خانه های بعد از . ویران شده اند 1313های قبل از 

 .به نمایندگی از مجموعه خود ارائه شودرداشت ها سعی شده است از هر نمونه یک مورد ب
ابتدا ( چه در نظام سكونت بومی و یا غیر بومی )جهت رسیدن به هدف اصلی مقاله و دست یابی به نظام سكونت در شهربابک 

ری آن در الگو های مسكن بومی، مردم و اثر گذا اقلیم و فرهنگ سپس هدیردگالگوهای مسكن شهربابک تحلیل عناصر و 

از نظر کلی روش تحقیق بر مبنای . و معیارهای طراحی پرداخته شده در انتها به ارائه ضوابط. تحلیل و بررسی شده است

 یدانی ، مصاحبه با مردم منطقه و برداشتشناخت وتحلیل مسكن بومی و مقایسه آن با مسكن غیر بومی از طریق برداشت م

  .نمونه هایی از خانه های بومی شهربابک می باشد 
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 حلیل الگوی مسکن شهربابکت

قدیمی ترین محله ها در . تقسیم میشوند (سفلی و علیا)محله های شهربابک به لحاظ بافت شهری به دو بخش قدیم و جدید

. واقع شده اند و محله حسن آباد محله خالوها ،محله زرگرها  ،( شهر کهنه)ناحیه جنوب و مرکز شهر ،در اطراف مسجد جامع 

ویژگی  با ...هشتی ، بادگیر ، ایوان و:جای مانده در این بافت دارای عناصر کالبدی از جمله بعضی از خانه های سنتی و بومی بر 

و صادق آباد  ،اما در بخش جدید شهر در ناحیه شمالی شامل محله باال . های مناسب اقلیم و فرهنگ اهالی منطقه می باشد 

دارای بافتی یكنواخت و شطرنجی می باشد که شبیه خانه هایی که در حال حاضر در سایر شهرهای ایران  ،شهرک های نوساز

 .ن بخش از مقاله به تحلیل و مقایسه خانه های بومی و خانه های امروزی پرداخته می شوددر ای. می باشد، شود  ساخته می

 تحلیل کالبدی خانه های بومی -1

همانطور که گفته شد ،در یک تقسیم بندی کلی خانه های موجود در شهربابک را میتوان به دو گونه درونگرا و برونگرا تقسیم 

 :ه دسته تقسیم می شوند که عبارتند ازساین خانه ها از نظر ابعاد ، فرم کالبدی وشیوه سكونت به بندی کرد ،همچنین 

 خانه باغ ها: الف

( معموال سمت ورودی)متشكل از یک عمارت یا اطاق هایی که در یک سمت باغ در گونه برونگرا قرار دارند و این خانه ها     

ستفاده ل گرم ساالم میباشند که در فصعموال دو طبقه ویا تنها دارای اطاقی در پشت بامخانه باغ ها . قرار گرفته اند می باشد

ارتباط و نحوه قرارگیری فضاهای عملكردی . اطاقها بازشوهایی در سه طرف ویا در چهار سمت دارند. (تابستان نشین) میشوند

  .معرفی شده اند 2 شكلاین نوع خانه ها در 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه مسكن 
کالبد مسكن بومی وغیر 

 بومی

 اقلیم

 

 فرهنگ

 ضوابط حاصل از مطالعات اقلیمی

 

 ضوابط حاصل از مطالعات فرهنگی

 

 

 (1932نگارنده،: ماخذ ( )خلیل ساالری)نمونه خانه باغ در بافت قدیم شهربابک محله قطب آباد – 2شکل 

 (1931مسائلی ،) –ساختار تاثیر اقلیم وفرهنگ در شکل گیری کالبد مسکن  -1شکل 
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 خانه های تک خانواری یا مستقل: ب

به دو دسته  آنهارا می تواندر گونه درونگرا قرار دارند و این خانه ها 

 :تقسیم کرد

 مرکزیکوچک و خانه هایی با حیاط  -1

این خانه ها از یک حیاط مرکزی و اطاق هایی که در دو یا سه سمت 

ارتباط و نحوه . تشكیل می شوند،ایوان و بادگیر حیاط قرار دارند 

معرفی  3شماره  شكلقرارگیری فضاهای عملكردی این نوع خانه ها در 

 .شده اند

 

 

 

 

 

 

  

در این خانه ها میانگین نسبت مساحت اطاق ها ، سرویس ها و ورودی 

 33531، و نسبت مساحت حیاط به کل زمین  %   62535به کل زمین  

  .می باشد%  3531نسبت مساحت ایوان به کل زمین  همچنینو% 

 با حیاط نسبتا بزرگخانه هایی  -2

این خانه ها دارای یک حیاط نسبتا بزرگ و کشیده در مقیاس با بنای 

اطاق ها در این خانه ها در یک سمت حیاط . ساخته شده می باشد 

هشتی ، داالن ، ایوان و بادگیر از مهمترین عناصر . واقع شده اند 

 . کالبدی این خانه ها می باشند

میانگین نسبت مساحت اطاق ها، سرویس و ورودی به کل زمین 

حیاط به و همچنین نسبت %  3556، و نسبت مساحت ایوان %  23515

 . 1تصویر شماره . می باشد%  63526کل زمین 

 

 خانه های فامیلی: ج

از دو یا چند خانه نیز از گونه درونگرا می باشد و این نوع خانه ها     

ارتباط مستقیم بین آنها مستقل تشكیل شده که از طریق یک در 

این خانه ها دارای ورودی مجزا میباشند که از طریق . برقرار میگردد

راهرو )و یا از طریق داالن  طولیحیاط همجوار  یا از طریق ایوان های 

 .اند معرفی شده 5ارتباط دارند که در تصویر شماره ( ده سر پوشی

میانگین نسبت اطاق ها ، سرویس ها و ورودی در این نوع خانه ها به 

، و % 3512 ، نسبت مساحت ایوان به کل زمین% 15536 کل زمین

 .می باشد% 16516 کل زمینهمچنین نسبت حیاط به 

 

 

نمونه خانه تک خانواری با حیاط کوچک در ر – 9شکل 

( محمد ساالری )شهربابک محله قطب آباد بافت قدیم 

 (1932نگارنده،: ماخذ )

 

نمونه خانه تک خانواری با حیاط بزرگ در ر – 4شکل 

: ماخذ (  )ارجمندی)بافت قدیم شهربابک محله چشمه 

 (1932نگارنده، 
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 یل عناصر کالبدی خانه های شهربابکتحل

، ضرورت شناخت و تجزیه و تحلیل اجزاء تشكیل وجود داردی که در الگوی مسكن بومی و غیر بومی یتفاوت ها برای شناخت

فضاهای عملكردی و ارتباطات داخلی مسكن بومی  به بررسی و مقایسه در این بخش. سكونت نیاز می باشددهنده این دو شیوه 

 ( 2و 1جدول شماره ) .پرداخته شده است شهربابک (معاصر) وغیر بومی

 
 

 ویژگی ها عملكرد محل قرار گیری (عملكردی/ انواع ظاهر  عناصر

 

 ورودی

 

- 

 

- 

عرصه  مابین-

عمومی 

وعرصه (کوچه)

درون )خصوصی

 (خانه

جدا کردن عرصه -

از عرصه ( کوچه)عمومی 

 (درون خانه) خصوصی

تغییر دو عرصه خصوصی و نقطه عطف در  -

 عمومی

 فضای نیمه عمومی نیمه خصوصی -

محدود کردن دید به منظور رعایت محرمیت  -

در فضای (پیچش ) به صورت ایجاد شكستگی 

 ارتباطی بین ورودی وحیاط 

ودی که هم باعث وجود فرو رفتگی در ور -

ش به سمت در خانه میشود وهم سبب ایجاد کش

 گرددفضای نیمه خصوصی می 

که باعث (پیر نشین)تعبیه دو سكو در طرفین  -

 نیمه خصوصی شدن فضای ورودی می شود

هشتی 

 یا داالن

هشت -

 ضلعی

مربع یا -

 مستطیل

 

- 

با  و ورودی بعداز-

تغییر محور به داالن 

و سپس به حیاط 

 متصل می شود

در محورهای کم  -

نور کنج حیاط قرار 

 گرفته اند

فضای تقسیم و سرویس -

دهنده،در ارتباط مستقیم 

ق اطا) با یک اطاق 

و پله های پشت ( مهمان

 بام 

 فضای نیمه خصوصی است -

اولین فضای عملكردی خانه به حساب می آید  -

 پوشیده است وفضایی

چون در محورهای کم نور کنج حیاط قرار   -

یک منفذ کوچک نور در سقف گنبدی  گرفته اند

 .شكل آن است

 

 

 

 ایوان

 طولی -

 

 بعد از هشتی - -

جلوی اطاق ها و  -

 امتداد طول حیاط

اصلی ترین فضای  -

 ارتباطی 

مقابله با عوامل جوی و  -

فضای نیمه باز در عرصه خصوصی خانه می  -

 باشد

ایوانهای عمیق اغلب توسط در یا پنجره با   -

 

 (1932نگارنده، : ماخذ ( )معصومی )نمونه خانه فامیلی در بافت قدیم شهربابک محله زرگرها – 5شکل 

 

 

 ( نگارنده: استخراج و تدوین )تحلیل عناصر کالبدی خانه های بومی   - 1جدول شماره 
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ممانعت از ورود آفتاب به 

 درون

جهت تجمع افراد  -

خانواده و بعنوان فضای 

خنک در بعد از 

ظهرهافصول گرم استفاده 

 میشود

 فضای مجاور خود ارتباط برقرار می کند

در محور های رو  - - عمیق - 

 به شمال حیاط

ایوان با کمی اختالف ارتفاع از حیاط مشخص  -

می شوند و سقف آنها در امتداد سقف اطاق های 

 مجاور به صورت گنبدی و یامسطح می باشد

 

 

 اطاق

 مهماناطاق - 

 

نزدیک ورودی و -

مستقیما به هشتی 

باز (داالن)یا راهرو

 میشود

یا ) اطاق مهمان  -

استفاده ( مهمانان مرد

می شده به دلیل حفظ 

 محرمیت اندرونی

 خصوصی ترین فضای خانه است -

اطاق ها به وسیله در با یكدیگر و به وسیله  -

 درب های دو لنگه با حیاط ارتباط دارند

اطاق های -  

 چندعملكردی

بعد از ایوان و در  -

 ارتباط با حیاط

 اطراف حیاط -

حدود دو سوم یا یک سوم پایین درها چوب   - چند عملكردی -

این خصوصیت باعث عدم . بقیه شیشه است

بازتاب قسمتی ازتابش آفتاب به داخل وخنک 

 شدن اطاق ها میشود

معموال اطاقی - شاه نشین -  

اطاقهای (وسط)مابین

 شمال رو به

اطاقی برای مهمانان و  -

 بعضا چند عملكردی

و اتاقی است با ارتفاع نسبتا بلند شاه نشین -

معموال بزرگتر از دیگر اطاقهاو همچنین معموال 

به وسیله یک درب و دو پنجره ویا دو در با 

 .حیاط ارتباط دارد

یک  - بادگیر

 طرفه

دو  -

 طرفه 

چهار  -

 طرفه

با توجه به  - -

موقعیت تابستان 

 نشین تعیین میشود 

اکثرا پشت اطاق  -

روبه باد و شاه نشین 

 مطلوب 

هوای جاری بیرون از  -

خانه را به داخل خود 

بعضی موارد )کشند  می

ها  های آبی درون آن تشت

هوا راخنک و ( تعبیه شده

 داخل کنند وبه سبک می

 کنند می خانه هدایت

بادگیرها در این شهر عمدتا یكی از نشانه های  -

افرادی که از .اشرافیت و تشخیص بوده است

لحاظ مالی توان ساخت بادگیر را داشتند به 

مبادرت به ،حاظ سرشناس شدن در شهر ل

ساخت میكردند تا عالوه بر بهره مندی از فضای 

مطبوع تابستان ،به عنوان طبقه ممتاز شهر نیز 

 مطرح شوند

سرویس 

 بهداشتی 

 

- 

 

- 

در کنج حیاط ودر  -

ارتباط مستقیم با 

 حیاط می باشند

حمام در اکثر موارد به صورت یک فضای زائد  - خدماتی -

اضافه شده که در بعضی موارد در حیاط بعدا 

وبعضی موارد قسمتی از اطاق تبدیل به حمام 

 .شده است

در کنج حیاط و  - -  - آشپزخانه

و در ارتباط با ایوان 

 درکنار اتاقها

ساخته شده و از آشپزخانه با طاقچه های زیاد  - خدماتی -

و  به حیاط راه دارندجلوی آشپزخانه  طریق ایوان

در بعضی موارد از طریق راهرو ویا درگاه با اطاق 

 .ها در ارتباط می باشد

 مربع - حیاط

- 

 مستطیل

مرکزی ترین فضا  - -

 در خانه های بومی

مرکز دید، نور و تهویه  -

 محسوب می شود

در خانه های با حیاط  -

بزرگ ، حیاط عملكرد 

اقتصادی نیز داشته، و به 

کشت سبزیجات و میوه 

خاص اختصاص های 

 داشته است

سلسله مراتب دسترسی دراین خانه ها به  -

،نیمه عمومی ( کوچه)ترتیب عرصه عمومی 

 .می باشد( حیاط)و خصوصی(هشتی و داالن )

 ( مربع یامستطیل)شكل چهارضلعیاغلب به  -

حوض آب ایجادیک فضای سرسبزوخرم با-

 درشكل های مختلف

استفاده از حیاط برای کشت سبزیجات -

 محصوالت کشاورزی و کمک به اقتصاد خانواده و

با آجر فرش شده که در روز اغلب  کف حیاط -

به علت انعكاس آفتاب وخاصیت جذب حرارت و 
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در عصرها با مختصر آب پاشی به خنک کردن 

 فضا کمک می کند

 مسطح - بام

 گنبدی -

الیه سوم در محور  - -

در شبكه ) آسمان 

 (فضایی نامرئی

بامهای مسطح در خانه  -

باغ ها قابل استفاده در 

شبهای تابستان برای 

و تجمع افراد در خواب 

 می باشندبعد از ظهرها 

 فضایی مستقل و سرباز است  -

دست انداز بام به کوچه ، بلند ساخته شده به  -

منظور ایجاد سایه بر روی بام و همچنین ایجاد 

ازدید سایه بیشتر در کوچه وحیاط و جلوگیری 

 کوچه به بام

 
 
 

 ویژگی ها عناصر

 .ورودی بدون رعایت محرمیت و تغییر عرصه ، مستقیما به حیاط و یا داخل خانه و یاداخل فضای پله ها باز می شود - ورودی 

 .ورودی در امتداد دیوار حیاط قرار گرفته و هیچ گونه کشش و حس دعوت کنندگی در عابر پیاده ایجاد نمی کند -

فضای واسطی بین درون وبیرون خانه وجود ندارد ، و ورودی مستقیما به حیاط خانه ویا مستقیما به داخل فضای خانه باز می  - هشتی یاداالن

 شوند

 .ای غیر بومی فاقد ایوان و بادگیر هستند و تنها دارای سایبانهای کوچک و گاها بالكن می باشندخانه ه - ایوان و بادگیر

 اطاق ها بدون برخورداری از حریم و امكانات ترکیب و چشم انداز، تنها نام اطاق ها را حفظ کرده اند - اطاق

 .اطاقها اختصاصی و بر اساس عملكردشان نامگذاری و هویت یافته اند -

 .به صورت درهم، ارائه می شود( نشیمن)معموالً محدوده فضای ورود به خانه در داخل، اتاق ها، فضاهای پذیرایی و تجمع  -

سرویس 

 بهداشتی

 درب سرویس ها مستقیما با هال مرکزی و یا با فضای زندگی داخل خانه در ارتباط مستقیم است -

 مناسب می شود عدم ارتباط مستقیم با فضای باز باعث عدم تهویه -

 .می باشد( فضای عمومی )آشپزخانه در ارتباط مستقیم با فضای داخل خانه و پذیرایی  - آشپزخانه

 حیاط در یک طرف، و بنا در طرف دیگر در درون قطعه زمین ملكی واقع شده است - حیاط 

 .دست داده اندتوسط فضاهای بسته و پوشیده ، مرجعیت خود را از ( حیاط)تعریف شدن فضای باز -

خانه هایی که در ورودی به فضای ساخت حیاط هایی که دو بدنه بنا و دو بدنه دیوار آنها را در برر گرفتره و بره طرور مسرتقیم بره        -

به همین دلیل حضور اتومبیرل و عبرور و مررور در آنهرا کمترر      . خیابان راه ندارند،این حیاط ها از درجه محصوریت بیشتر برخوردارند

 و گیاهان متفاوت در آنها وجود دارد است و امكان کاشت درخت 

حیراط بره   . حیاط هایی که به وسیله یک بدنه بنا و سه بدنه دیوار محصور شده اند و به طور مستقیم همجروار برا خیابران هسرتند     -

قروطی  »چه و محل توقف اتومبیل و یا پله های طبقه باال اختصاص داده شده است ،اگر جایی باقی بماند به گل ، بوته ، باغچه و حوض

 .اختصاص داده شده است« گل

 در کل می توان گفت حیاط فاقد حیات -

 به عنوان سطح انتهایی ساختمان می باشد و فاقد عملكرد بام در خانه های بومی است بام

 

 خانه های بومی 1الگوی-

بزرگ یا حیاط مرکزی تشكیل شده که با توجه به نمونه های ارائه شده و تحلیل آنها ، خانه های بومی بافت قدیم از حیاطی 

ایوان های عمیق و طولی در امتداد ، حوزه های زندگی شامل اطاق ها . آن قرار گرفته اند یک یا دوطرف فضاهای زندگی در

و ورودی و سرویس های بهداشتی .  دارای نور کافی ودید مناسب به حیاط می باشند و دو ضلع حیاط واقع شده اندیایک 

علت عدم نیاز به نور مستقیم و دید و منظر ، در محور های کم نور کنجها و یا گوشه حیاط قرار گرفته اند و عمدا نور به انبار

نیز در پشت فضاهای زندگی و یا در کنجها قرار ( طویله و انبار)فضاهای خدماتی دیگر .گیری این فضاها از سقف انجام می شود

از تحلیل و مقایسه خانه  .یا درب از داخل حیاط به باغات اطراف خانه راه داشته اند دارند که از طریق حیاط خدماتی کوچک و

در این الگو حوزه های زندگی در محورهای اصلی حیاط و حوزه . های بومی با یكدیگر یک الگوی واحد و کلی حاصل می شود

 . های خدماتی و ورودی خانه در محورهای گوشه حیاط بیان می شوند

 (نگارنده : استخراج وتدوین )شهربابک ( معاصر)تحلیل عناصر کالبدی خانه های غیر بومی   - 2جدول شماره 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (معاصر) تحلیل کالبدی خانه های غیر بومی-2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تا  53خانه های غیر بومی را براساس زمان ساخت ، به دو دسته ،اواسط دهه 

در خانه های . تقسیم کرد 33و خانه های بعد از دهه   63اواسط دهه 

ساخته شده در دسته اول از نظر تقسیمات درونی یكسان و از یک هال 

در این خانه ها حیاط مرکزی جای خود را به هال . مرکزی تشكیل شده اند

مرکزی داده است، ارتباط اطاق ها و سرویس های بهداشتی و آشپزخانه از 

طریق هال برقرار می شود وتنها تفاوت این خانه ها در نحوه ی قرار گیری 

 . حیاط نسبت به فضای زندگی و ابعاد آن می باشد

در خانه های ساخته شده بعد از دهه شصت ،همانند خانه های بافت جدید 

و بخش کامال مجزا تشكیل شده است، در بخش شمالی سایر شهرها از د

از نظر .زمین فضاهای زندگی و در بخش جنوبی زمین حیاط قرار گرفته است

تقسیمات درونی هرکدام از نمونه های برداشتی دارای سبک خاص خود می 

باشد ، همچنین زاویه و جهت قرار گرفتن ساختمان با توجه به کوچه و 

نسبت مساحت فضاهای . ه تعیین شده استخیابان هاای ساخته شد

طبق قانون شهرداری، حد سطح اشغال مجاز )عملكردی به کل زمین 

می %  13می باشد و نسبت مساحت حیاط به کل زمین %  63( ساخت

 این خانه ها فاقد ایوان و بادگیر می باشند. باشد

 الگوی خانه های غیر بومی -

لیل آنها ، الگوهای متفاوتی حاصل می با توجه به نمونه های ارائه شده و تح

شامل پذیرایی ، اطاق )گردد که در آن محل قرار گیری حوزه های زندگی 

شامل سرویس بهداشتی و )، ورودی و فضاهای خدماتی ( های خواب 

به همین دلیل نتیجه گیری . نسبت به حیاط متفاوت می باشد( آشپزخانه 

نسبت به حیاط حاصل نمی شود  واحدی از نظر نحوه ی قرارگیری حوزه ها

 .و یک الگوی واحد منتج نمی گردد

 

 

 

  (نگارنده: ماخذ )الگوی کالبدی خانه های بومی شهربابک  – 6شکل 

 

 

 

 الگوی کلی

 

نمونه خانه های سازمانی غیر بومی  – 7شکل 

: ماخذ( )کوی تامین اجنماعی )شهربابک 

 (1932نگارنده،

 
 01نمونه خانه های غیر بومی دهه  – 3شکل 

: ماخذ( )شهریور 17خیابان ) شهربابک 

 (1932نگارنده،

 

نمونه خانه های غیر بومی  – 0شکل 

: ماخذ( ) محله سفلی) شهربابک  

 (1932نگارنده،
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به صورت فهرست وار بیان در ایران رخی از گرایش های شكل گیری معماری خانه های غیربومی در مقایسه با خانه های بومی ب

 :گردیده

  ،حرائری  ( )کاهش و حذف فضاهای ورودی از بیررون و درون خانره   )تغییر در قلمرو فضای بیرونی و درونی ورود به خانه

،1333 ،32) 

 ( کاهش اتصال فضای براز و فضرای بسرته، بردون فضرای واسرط سرپوشریده       )ضاهای باز و بسته تغییر در قلمرو استقرار ف

 (32همان ، )

  (32همان ، ( )کاهش و حذف آنها)تغییر در میزان استفاده از فضای پوشیده 

  (حیاط فاقد حیات )تغییر در میزان و نحوه ی استفاده از فضای باز 

  (و حذف قلمرو های خصوصی کاهش)تغییر در  قلمروهای عمومی و خصوصی 

     همران ،  )عدم استقرار جزء فضاهای سازمان فضایی خانه ،بر محورهای زمین و آسمان و دو بعدی شردن فضراهای بسرته

32) 

  ن جدا شدن سازه از جزء فضاها همچنی. گرایش به حذف فضاهای بینابینی و حریم ها 

 عدم تبعیت اسرتقرار دسرتگاه هرای گرمرازا و سررمازا از      ) یتأمین سرمایشی و گرمایشی جزء فضاها بیرون از نظام معمار

 (32همان ، ( )سازمان فضایی خانه

  ( نامیدن آنها بر اساس عملكردهای محدود)تغییر اتصال و رابطه جزء فضاها و تغییر در شیوه نام گذاری جزء فضاها 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 (نگارنده :ماخذ )شهربابک  ( معاصر)الگوی کالبدی خانه های غیر بومی  – 11شکل 
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 تأثیر اقلیم و فرهنگ بر شکل گیری مسکن 

تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی . اقلیم و فرهنگ از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در شكل گیری کالبد مسكن بومی می باشد

اجزاء مسكن شهربابک نشان می دهد عواملی مانند اقلیم و آداب و رسوم مردم منطقه جزء مهمترین عواملی است که بر الگوی 

  . توان نقش این دو عامل را انكار کرد زیادی دارد و نمیتأثیر  شهربابکمسكن 

 تأثیر خصوصیات اقلیمی شهر شهربابک در جهت و شکل مسکن 
 :عناصر اقلیمی مؤثر بر شكل و جهت مسكن عبارتند از 

 دمای هوا و مقدار نفوذ تابش آفتاب : الف 

در یک نتیجه گیری کلی از .باشدشهربابک دارای آب وهوای گرم و خشک در تابستان و سرد وخشک در زمستان می       

-1363)نمودارهای میزان بارندگی و درجه حرارت شهربابک مطابق نمودار منحنی امبروترمیک شهربابک در یک دوره آماری 

مواجه ( بارندگی کم و درجه حرارت زیاد)مشخص می شود در این شهرستان از اردیبهشت تا آبان با فصل خشک ( 1366

با توجه به جدول زیست اقلیمی . شهرستان با فصل خشک مواجه نیست( از آذر تا فروردین)ه از سال ما 5هستیم و تنها در 

 2. شهریور از نظر شرایط اقلیمی در منطقه آسایش قرار دارد واولگی ، شهربابک در ماه های اردیبهشت ، خرداد ( بیوکلیماتیک)

اب در ساعات مختلف و ماه های مختلف سال می باشد که تابع یكی ازعناصر اقلیمی مؤثر بر مسكن ، مقدار نفوذ تابش آفت

نزدیكترین عرض جغرافیایی به )درجه شمالی  31مقدار تابش آفتاب بر سطوح قائم در عرض . عرض جغرافیایی شهر می باشد

 :بدین قراراست( شهربابک 

حداکثر تابش . ر خرداد ماه می باشدبیشترین مقدار تابش بر روی دیوار های جنوبی در آذر ماه و کمترین مقدار آن د -

 . آفتاب بر روی این دیوارها در ظهر صورت می گیرد

بیشترین  در زمستان. د تابش قرار می گیرندمورشرقی و جنوب غربی در زمستان بیشتر از تابستان  دیوارهای جنوب -

 3تا 2جنوب غربی بین ساعت و بر دیوارهای صبح بوده  11تا  6وب شرقی بین ساعت تابش آفتاب بر دیوارهای جن

صبح و بر  6تا  3اما در تابستان بیشترین تابش آفتاب بر دیوارهای جنوب شرقی بین ساعت . بعد از ظهر می باشد

3 .بعد از ظهر می باشد 1تا 3دیوارهای جنوب غربی بین ساعت 
 

یشتری حفظ کند و طرف دیگر چرخش ساختمان به سوی جنوب غربی باعث می شود که خانه هوای سرد صبح را تا مدت ب

با توجه به مقدار نفوذ تابش در ساعات مختلف روز ،جهت استقرار خانه  .گرمای بعد از ظهر را تا غروب آفتاب در خود نگه دارد

این جهت گیری باعث (. حداقل انرژی تابشی از نظر جهت جغرافیایی . )درجه جنوب شرقی باشد 33الی  15ها بهتر است بین 

 . ب حرارت توسط بنا زودتر آغاز شوداختمان از نور قبل از ظهر خورشید بیش از نور بعد از ظهر استفاده کند و جذمی شود س

جهت های وتابع محیط پیرامونی ، عالوه برتاثیر اقیلم ی بومیخانه هاجهت گیری بافت قدیم ،درتوجه به تحقیقات انجام شده با

عوامل جهت گیری دیگر از ... و ،قبله  باغات ، قنات ها ، مسیر عبور رودخانه وجوی هاد وجو .بوده استنیز ( جهت قبله)آیینی 

 . این خانه ها می باشد

 :جهت وزش باد : ب

 :ماه از سال می وزد که عبارتند از  3در شهربابک دو نوع باد عمده در      

. می وزددرجه  363با زاویه ( تابستان ) ماه سال  1معموال در این باد ، باد مطلوب شهر می باشد که : بادهای شمالی  -1

  . خانه های بومی معموال دارای پنجره و بادگیر رو به شمال و شمال غرب هستند
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متر بر  5درجه و با سرعت  233تا  233این باد ، باد غالب شهربابک می باشد که با زاویه : بادهای جنوب تا غرب  -2

 . همراه با گرد و غبار می باشددر زمستان اسفند  ماههمچنین این باد در فصول پاییز ، بهار و  .ثانیه می وزد

، بهترین جهت استقرار ساختمان در ارتباط با مقدار تابش آفتاب و جهت وزش باد ، چرخش باتوجه به تحلیل های انجام شده 

ابش در تابستان و بیشترین تابش در زمستان را دارا کمترین تساختمان به سمت جنوب شرقی می باشد که هم درجه ای 25

همچنین با محصور کردن ساختمان به وسیله دیوارهای نسبتا بلند و . وهم از نفوذ باد غالب به داخل جلوگیری شودباشد 

 .استفاده از عناصر معماری ، تاثیر بادهای غبارآلود بر فضای داخلی و خارجی ساختمان را می توان کاهش داد

 تاثیر خصوصیات فرهنگی و تغییرات آن بر الگوی مسکن 

خانه بیش از آنكه ساختاری کالبدی باشد،  .یكی از مباحث مهم و مؤثر در شكل گیری خانه ، فرهنگ مردم ساکن می باشد     

ه ساخت خانه نهادی است با عملكردی چند بعدی متاثر از اجتماع ،فرهنگ ،آیین مذهبی، اقتصاد و اوضاع محیطی،و از آنجاک

( 1336معماریان و دیگران،. )آن استخود امری فرهنگی است،شكل و سازمان آن نیز متاثر از فرهنگی است که خانه محصول 

مطابق با دیدگاه بسیاری از پژوهشگران ، فرهنگ عامل اصلی شكل گیری خانه است و نقش مهمی در پایداری اجتماعی دارد 

رد نموده و آنها  ،را عامل توضیح فرم خانه می داند... اقتصاد و ،مصالح گری هایی را که اقلیم ،راپوپورت یک جانبه ن (.1همان، )

 مسائلی)عامل اجتماعی و فرهنگی می سپارد  در عوض نقش تعیین کننده فرم را به. را عامل تاثیر گذار بر فرم می داند

میشود ،توجه همزمان در ایجاد الگوی مناسب برای رعایت از موضوعات مهمی که در بازشناسی خانه های بومی دیده  (. 1363،

 (1336معماریان ودیگران ،.)حریم خصوصی در کنار الگوی مهمان نوازی است

 :ویژگی های فرهنگی مردم منطقه که در شكل گیری الگوی مسكن تاثیر گذار است

 .ی عرصه عمومی کوچه از عرصه خصوصی حیاط از طریق جداساز حفظ محرمیت -1

این فرهنگ نیاز به ایوان و حیاط هایی با صفا و یا . تجمع افراد خانواده بعد از ظهرها در حیاط ها یا ایوان های خانه -2

 . را مطرح می کند(داربستهای چوبی )سایبان ها 

قرار گرفتن اطاقی در نزدیكی ورودی که درب آن مستقیما به هشتی یا داالن ورودی باز می شود برای مهمانان که  -3

 . رهنگ مهمان دوستی و حفظ محرمیت را القا می کندف

استفاده از پشت بام برای خوابیدن و همچنین تجمع افراد خانواده در بعد از ظهر در اطاق روی پشت در خانه باغ ها  -4

همچنین داشتن حیاط هایی بزرگ که در آنها گیاهان و درختان متنوعی کاشت میشده ،عالوه بر (. بهار خواب)بام 

د فضایی لذت بخش ،کمک اقتصادی به خانواده محسوب می شده است زیرا که شغل اکثر مردم کشاورزی و ایجا

 .ایجاد آسایش و آرامش را مطرح می کنداین فرهنگ استقالل طلبی خانواده ها و همچنین . دامداری بوده است

فرهنگ این . یا حیاط کوچک خدماتی  حضور خانه هادر کنار باغات وارتباط داشتن خانه هابا باغات به واسطه درب و -5

 استقالل طلبی را القا میكند

این مجزا  . (باتوجه به حیاط مشترک) ورودی های مجزا در خانه های فامیلیخانه های تک خانواری ومستقل و وجود  -6

 .و مستقل بودن جزئی از فرهنگ مردم این منطقه می باشد

به وجود استفاده از امكانات جدید زندگی تحوالتی را در فضاهای زندگی ونت ، صنعتی شدن و ،شیوه سك زندگیتغییر شرایط 

از جمله این تغییرات که در مسكن . که در بعضی موارد با وضع اقلیمی و فرهنگ مردم منطقه مغایرت داد آورده است 

 :شهربابک به وجود آمده می توان به موارد زیر اشاره کرد

 .تغییر در چیدمان و نحوه ی ارتباط فضاها ومرکزی بجای حیاط مرکزی جایگزین شدن هال  -1

اختصاص  –با عنوان حیاط  -در خانه های غیر بومی بخشی از مساحت قطعه زمین به فضای باز. بی هویتی حیاط  -2

دیوارها فقط نقش جدا کننده یافته اند و تا آنجا که در حالت ایستاده . هستند« خاصیت حیاط» فضاها فاقد  دارد، این

مسئولیت .از بیرون، درون را مخفی کنند، بلندی می گیرند و در مواردی فقط نشان دهنده حدود مالكیت می باشند 

به خاطر . یستو بدون اشراف مطرح ن« اتاقی سرباز»آنها در تعریف فضای باز و ایجاد فضایی جهت تجربه حضور در 
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فقدان دیوارهای متناسب و جاندار، حیاط های خانه های غیر بومی به فضاهای نامعلومی که بناها را از خیابان ها جدا 

 (1333حائری ،). می کنند، تبدیل شده اند

یكدیگر و در ارتباط مستقیم با (اندرونی)و خواب (بیرونی)در خانه های غیر بومی پذیرایی  .تداخل اندرونی و بیرونی  -3

 .بدون توجه به محرمیت در یک سمت حیاط قرار گرفته اند

  .عملكردی به اطاق های تک عملكردی و اختصاصیتغییر اطاق های چند  -1

فضای ورودی در خانه های غیر بومی . به دید مستقیماندورن  از کوچه به دید محدود عدم رعایت محرمیت با تغییر -5

گونه تشخص و حریم های فضایی مستقل ندارد و به علت عدم وجود حریم تقلیل یافته است و هیچ « در»به یک 

 .درون خانه به محض ورود در معرض دید و اشراف قرار می گیرند ،های فضایی میان بیرون خانه 

 ، به دلیلمسكونی–و خانه های تجاری  تغییر خانه های مستقل تک خانواری و فامیلی به خانه های آپارتمانی -6

 .صنعتی شدن

 

 راهکارهای پیشنهادی مسکن شهربابک

مسكن جدید نیازمند تدوین ضوابط متناسب باتغییرات ایجاد شده در الگوی سكونت و فرهنگ مردم منطقه  طراحی الگوی   

برخاسته از مسكن  راهكارهای پیشنهادی در غالب بیان ضوابط طراحی مسكن متناسب با اقلیم و فرهنگ سكونت. می باشد

، میانی یا عناصر تشكیل ( کل واحد مسكونی )این ضوابط در سه مقیاس کالن . ارائه شده است 3در جدول شماره بومی منطقه

الزم به ذکر است که . بیان شده است( در ، پنجره و غیره ) و خرد یا همان اجزاء ساختمان ( ورودی ، اطاق و غیره ) دهنده 

قطعه بندی و تفكیک زمین ، مكان و ارتباط آن با زمان ، ) مقیاس شهر  برای رسیدن به معیارهای طراحی خانه ، ضوابط در

 .پژوهش های بعدی به آن پرداخته خواهد شددر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که ( مجاورت ها وغیره 

 
 –در سه مقیاس  ومیبرخاسته از الگوی خانه های ب ضوابط طراحی ، با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی شهربابک  -9 شماره جدول

نگارنده: ماخذ   

 مقیاس ضوابط حاصل از مطالعات اقلیمی ضوابط حاصل از مطالعات فرهنگی

قلمرو خانه ها از محدوده ای بیرون از خانه آغاز شود به منظور  -

 افزایش حس تعلق به فضا

بازنگری رابطه متقابل سازمان فضایی و شیوه زندگی و توجه به  -

سكونت و فرهنگ زیستی مردم منطقه و تأثیر آن در تغییرات شیوه 

 روابط و فرم فضاهای داخلی مسكن در طراحی جدید

طراحی خانه ها به صورت تک واحدی برای یک خانواده و در   -

صورت نیاز طراحی خانه های فامیلی در دو طبقه با در نظر گرفتن 

 .مجزا محرمیت و استقالل نسبی هر خانواده و در نظر گرفتن ورودی

طراحی خانه ها بر اساس همگرایی شیوه زندگی و رعایت سلسله   -

 مراتب ارتباط فضاهای داخلی نسبت به یكدیگر 

درجه جنوب شرقی به دلیل بهره  25هت طراحی خانه  در ج -

 گیری مناسب از حرارت خورشید در تابستان وزمستان

منظور توجه به ویژگی های معنایی طبیعت در ساختمان به  -

 همسازی ساختمان با طبیعت

طراحی خانه به صورت حیاط مرکزی و قرار دادن احجام پر   -

 اطراف آن جهت ایجاد سایه بیشتر و هویت بخشیدن به حیاط

عوامل آسایش زا مانند بادگیر ،سایبان، حوض ،باغچه به  -

 شیوه ای یكپارچه درون سازمان فضایی ادغام شود

مقیاس 

کل )کالن 

واحد 

 (ونیمسك

( اطاق ،ایوان ،حیاط)طراحی فضاهای بسته و پوشیده و باز  -

، که امكان انواع فعالیتهای همراه با مكث را ایجاد می بصورت واحد

 کند

، قلمرو های عمومی) در نظر گرفتن حداقل قلمرو های فضایی  -

برای سازماندهی فضایی ( ،نیمه عمومی و نیمه خصوصیخصوصی

 خانه

های عبوری وعدم تداخل آنها در حریم فضاهای پیش بینی حریم -

  دیگر

استفاده از فضاهای باز ،بسته و پوشیده به منظور حرکت  -

 سیال هوا در داخل جزء فضاها

به منظور ( حریم های عبوری)های بینابینی استفاده از فضا-

کوران طبیعی و ممانعت از ورود بادهای دارای گردو غبار به 

 داخل

مقیاس 

میانی 

عناصر )

 (مسكن
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رعایت سلسله مراتب در فضاهای ارتباطی و عملكردی خانه و  -

به عرصه خصوصی درون (کوچه)نحوه حرکت از عرصه عمومی بیرون

 خانه

طراحی حیاط به عنوان یک مبنا در سازمان فضایی خانه برای  -

 تشخیص جهات و موقعیت مكانی و هدایت شدن باشد

کوچه به حیاط ، و از از نحوه حرکت و رعایت سلسله مراتب  -

 حیاط به فضاهای خصوصی درون خانه

طراحی حیاط به گونه ای که سبزیجات در آن کشت شود و نیاز  -

 روزمره ساکنین تامین شود
 

خانه ازطبیعت جدانیست وحضور نمایندگانی از  -

طبیعت دردرون سازمان فضایی خانه معیاری 

 الزامی است

عنوان اصلی  طراحی حیاط به شكل مربع و به -

 ترین فضای باز که همزیستی با طبیعت را القا کند

زمین ایجادسایه در حیاط وکاهش انعكاس گرمااز-

 تابستان ازطریق استفاده ازدرخت وایجادسایباندر

 ( داربست)

فضای 

 باز

 

 

 

 

از طریق فضای  امكان بسط و ترکیب جزء فضاها با یكدیگر -

 پوشیده

نظر باز و بسته بودن فضا ، در ترکیب رعایت سلسله مراتب از  -

در نظر گرفتن ایوان به صورت فضای )فضاهای عملكردی درون خانه

 (نیمه بازواسط بین حیاط و فضاهای عملكردی اطراف  آن

تعبیه ایوان های طولی اطراف حیاط و جلو اطاق  -

ها و ایوان های عمیق در محور شمال جهت 

های سكونتی جلوگیری از نفوذ گرما به درون فضا

 در تابستان 

فضای 

 پوشیده

طراحی فضای زندگی در محور ضلع های رو به شمال و شرق  -

حیاط و در نظر گرفتن سرویس های بهداشتی و ورودی در محور 

 (بین فضاهای زندگی)های گوشه حیاط

 اطاق ها به صورت چند عملكردی طراحی شوند -

 یكدیگرامكان بسط و ترکیب جزء فضاها بسته با  -

اتصال ،تداوم و تسلسل فضاها از طریق تعبیه  -

درگاه ، در ،پنجره و یا قاب های کوچكتر در درون 

دیوارها ، در ایجاد  بسط نوری و کوران طبیعی ، 

همچنین بسط فضایی و بسط چشم اندازی کامال 

 .مؤثر است

استفاده ازحوضخانه وبادگیر با دهانه هایی رو به -

د مطلوب منطقه و رطوبت به شمال برای هدایت با

 داخل خانه

فضای 

 بسته

طراحی حیاط به صورت مربع یا مربع مستطیل و تعیین مكان  -

حوض وباغچه بر اساس کاربرد یک نظام محوری در طراحی 

فضاهای عملكردی اطراف حیاط با توجه به ایجاد ریتم و نظم خاص 

 پالن و انعكاس آن در نما

تغییر محور ورودی به حیاط به منظور رعایت اصل محرمیت و  -

 همچنین باتوجه به فرهنگ مردم منطقه 

ایجاد سایه و استقرار حوض برای تبخیر سطحی  -

و رعایت معیارهای صرفه جویی انرژی برای تامین 

 آسایش در حیاط

استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باالو رنگ  -

روشن درکف حیاط، بام ودیوار به منظور به حداقل 

رساندن انعكاس تابش خورشیدو کم کردن 

 نوسانات دمایی 

فضای 

 باز

 

 

 

 

مقیاس 

اجزا )خرد

 (ساختمان

احترام . « فضا  -در» به الگوی « سطح  –در »جایگزین کردن   -

 گذاشتن برای فعالیت های ورود و خروج در خانه های امروز

کاهش شدت گرماروی نماوممانعت از انعكاس نور -

 از طریق طراحی سایبان،

فضای 

 پوشیده

طراحی دیوارها بر اساس نقش تعریف کنندگی فضا نه براساس  -

 نقش جداکنندگی

هندسی واحد در فرم و جایگیری پنجره ها و  پیروی از یک نظام -

 . درها

که فضای نیمه عمومی دسترسی داسته ( پذیرایی )طراحی اتاق -

 باشد برای مهمان

 ( در کوچه) استفاده از پنجره های رو به شمال -

عدم استفاده ازبازشو درجبهه غربی خانه بدلیل -

 ممانعت از ورود باد مزاحم و دارای گرد و غبار

استفاده ازدریچه های چوبی پشت پنجره وایجاد  -

 سایه

فضای 

 بسته
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 نتیجه گیری

در استخراج ارزشهایی که می بایست درشكل گیری معماری موردتوجه قرار گیرند، توجه به ارزشهای تكرارشدنی معماری بومی 

از . است انجام شدهی در بخش های مختلف مقاله یتحلیل هابه منظوردستیابی به ارزشهای قابل تكرار ،.با اهمیت است  بسیار

که شهربابک دارای الگوی سكونتی خاص خود و مسكن غنی متناسب باآداب ورسوم و این نتیجه حاصل میشود این تحلیل ها

ازمهمترین عواملی هستندکه بر الگوی مسكن شهربابک تاثیرزیادی گذاشته اقلیم وفرهنگ . اقلیم سرد و خشک خود می باشد

. همچنین مسكن بومی شهربابک دارای الگوی واحد ازنظر نظام قرارگیری فضاهای عملكردی اصلی اطراف حیاط است .دان

، امكان انطباق مسكن بانیازهای به مرورزمانشیوه سكونت رایجاد شده دتغییرات  توجه بهشناخت نوع والگوی سكونت بومی و

تاثیر اقلیم و فرهنگ برمعماری دراین مقاله . ومی مردم را باال می بردجدید مردم را افزایش می دهد و در نتیجه رضایت عم

 ، باتوجه به تغییر شیوه سكونت ونیازهای جدیدزندگیبومی منطقه و راهكارهایی برای استفاده از آن در معماری جدید

امیداست . اده نمودمیتوان ازاین راهكارها درجهت بهبودوضعیت طراحی و ساخت مسكن شهربابک استف. پیشنهادشده است

 .دربهبود وضعیت طراحی وباال بردن کیفیت ساخت مسكن تاثیر گذاشتبااستخراج ارزشهای پایدار معماری گذشته بتوان 

 

 پی نوشتها

به . ارائه شده برای یک مساله خاص، در حل مسائل مشابهی ها الگوی طراحی به زبان ساده یعنی استفاده از راه حل»: الگو -1

 «.برسیم (Experience Reuse) تجربهبیان دیگر با استفاده از الگوهای طراحی می توانیم به استفاده مجدد از 

 (1333الكساندر،)

 :استخراج شده استتوسط نگارنده  تحلیل های حاصل از نمودار اولگی -2

در این حالت ، انسان در سایه و در وضعیتی که سرعت هوا . داخل منطقه آسایش قرار دارندماه های خرداد و شهریور 

 .احساس راحتی می کند( کمتر از یک متر بر ثانیه )نامحسوس باشد 

 153، اما در طول روز و با تابش مستقیم آفتاب و دریافت گرمای تابش قرار دارد ماه اردیبهشت ،گرچه پایین منطقه آسایش

 .ر مترمربع، محدوده در منطقه آسایش قرار میگیردوات ب

های تیر و مرداد در باالی منطقه آسایش قرار دارند و الزم است به وسیله جریان هوا و هم به وسیله تبخیر ذرات آب موجود  ماه

 .در هوا ، آسایش الزم تامین شود

، مگر در معرض دریافت مستقیم دمایی ندارد در ماههای مهر ، فروردین و آبان ، انسان به طور عادی شرایط آسایش 

 . خورشید قرار گیردنور

 . در ماههای اسفند، بهمن ، دی و آذر آسایش مورد نیاز فقط با استفاده از وسایل گرمایشی تامین می شود

و انطباق )زوایای تابش خورشید  و از نقشه موقعیت و میزان تابش در زوایای مختلف بر سطوح عمودی، ساعات نفوذ خورشید-3

توسط نگارنده استخراج  (رین عرض جغرافیایی به شهربابکنزدیكت)درجه 31در عرض جغرافیایی ( آن با نمودار مقدار تابش 

 .شده است
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