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 چكیده 

 رابطه ذشتهگ در .است داشته مسكن ویژه به و معماری آن تبع به و شهرها گیری شكل در سزایی به نقش طبیعت همواره

 خصوص اری بهمعم هم و بوده طبیعت با مستقیم ارتباط در انسان هم که بوده صورتی به معماری و طبیعی محیط انسان،

 جزیی ندسهه - طرح کلی )هندسه شكلی زمینه در چه مرکزی حیاط ساختار. است گرفته می شكل طبیعت بستر در مسكن

 .است پذیرفته اثر حلیم های توانمندی و بستر های ویژگی از شدت به آوری( فن - )مصالح پدیداری روش در چه و عناصر(

 شرایط ایجاد و حیاط مختلف سطوح در شده جذب تابشی انرژی میزان تعیین در ای عمده نقش مرکزی حیاط تناسبات

 نیازمند رکشو مختلف مناطق در مرکزی حیاط بهینه الگوی شناخت .کند می ایفا ساکنین برای حرارتی و بصری آسایش

 محوریت با لحاص پژوهش .است گوناگون تناسبات با حیاط مختلف الگوهای اندازی سایه میزان در دقیق مطالعات انجام

 در ها خانه اندهیسازم در آن نقش و مرکزی حیاط شناسی ریخت بررسی به ای کتابخانه مطالعات بر تكیه با و موردی نمونه

 و گرم اقلیم رد یزد شهر در مرکزی حیاط یها یژگیو تا یددگر سعی مقاله ینا در.پرداخته است خشک)یزد( و گرم اقلیم

 رهشاا محیط ریاپاید و ژینرا از بهینه دهستفاا تـجه در نتگاـگذش ریمعما طتباار به طریق بدین تا دشو سیربر  خشک

 .دشو

 

 ، پایداریدخورشی ،تابش ،تناسبات مرکزی یزد،حیاطهای کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

 ه شكل حیاطبسیدن دار در ایران قدمتی در حدود هشت هزار سال دارند.بناهای مختلف و خانه به طور اخص تا رناهای حیاطب

آنچه  ازهای تاریخی یک سر پناه در داخل کاربرد اند و در هر کدام از دورهمرکزی کامل زمانی در حدود شش هزار سال را طی کرده

هایی توان در حصارهای سنگی دلمنترین روش محصور کردن یک سرپناه در داخل یک حصار را مییاد شد را داشته است.ابتدایی

 (.1385در آذربایجان مشاهده کرد.)معماریان، 

نابر نظر بت. های باستانی تپه زاغه متعلق به هزاره ششم ق.م کاوش شده اسحیاط به عنوان رابط بین چند قصار در خانه

 گریشمن چغازنبیل در ابتدا با حیاط مرکزی ساخته شده بود.

های ساسانی دهد و کاخ اشكانی آشور و کاخهای فراوانی از حیاط های مسكونی به دست میی هخامنشیان نمونهدوره

آورد ه نیرویی مرکزگرا پدید میکاند.طرح حیاط، های حیاطی هستند و بسیار استادانه تدبیر شدهفیروزآباد و سروستان حاوی طرح

 (.1390ای با طبیعت که برای ایرانیان بسیار مهم است را فراهم کند)اردالن، تواند ارتباط پایهفورم شهری امكان پذیرتری و می

 وه ست هم داددها بوده هاست دست به در معماری چندهزار ساله ایرانی، مجموعه ای از عوامل گوناگون که اقلیم یكی از آن

های مکند و همزمان در درون آن فضا پیاک فضای آسایش دهنده را حس میسازند.باشنده حضور در یشكل نهایی بنا را می

ه یابد. توجه بکند.با نگرش اقلیمی انسان در حد یک موجود خاکی نیازمند آسایش آب و هوایی تقلیل میبسیاری را دریافت می

 .(1386شود)معماریان، باشد اما همه چیز به آن ختم نمیمعماری ایرانی می های مهمشرایط اقلیمی یكی از پایه

، ها کاربردی بودههای مشترک معماری است که برای هزاران سال در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در خانهحیاط از ویژگی

به عنوان  ی مواردخواب و یا حتی در برخحیاط اغلب مكان جلسات برای مقاصد خاص از چمله باغبانی، پخت و پز، کار، بازی، 

 .almhafdy_norhaT2013))مكانی برای نگهداری حیوانات بوده است

این  باشد.عالوه برهای مختلف متنوع میان مناطق و موقعیی حیاط، از نظر شكل، اندازه و جزییات دیوارها در میانواع طراح

شابه هم مدهد.اگرچه در مجموع، طراحی باقیمانده تحت تاثیر قرار میاقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و فرهنگی را شرایط 

 .almhafdy_norhaT2013))باشندهستند و تحت تاثیر عملكرد و موقعیت می

 معماری پایدار و حیاط مرکزی

نامیده ر ایدار یا ساختار پایدامحیط ساخته شده، اغلب ساختمان پهای ساختمانی و وسعه پایدار در رابطه با فعالیتت

باشد و به همراه محیط ساخته شده، به طور های اقتصادی و اجتماعی در اروپا میشود.بخش ساختمان یكی از بزرگترین بخشمی

در توسعه داری در تغییر روی محیط طبیعی، تاثیرگذار است.بخش ساختمان و محیط ساخته شده،به عنوان دو حوزه کلیدیمعنی

 .CIB,1999)) اندپایدار جهانی، مطرح شده

های ساخته شده و طبیعی شوند که کمترین تاثیرات مخرب را بر محیطبناهایی تلقی میبناهای پایدار  OECDبر اساس طرح 

 مجاور، ناحیه اطرافشان و همچنین زمینه کلی خود داشته باشند.

 )آینده برای رفع نیازهای خود است.ل های ای که پاسخگو نیازها، بدون مخاطره انداختن توانایی نستوسعه پایدار: توسعه

(brundtland commission,1987. 

 یار خطیر ووزه بسحمعماران در این یكی از سه حوزه مهمی که توسعه پایدار روی آن تاکید دارد مسایل محیطی است. وظیفه 

 rogers,2005). )% تغییر آب و هوا هستند75حساس است.چرا که معماران، به صورت مستقیم و غیر مسئول 

 های درونگرا ایجاد می کند بلكه ارتباط های فضاهاهای مرکزی نه تنها فضای طبیعی و تنفسی مناسبی برای ساختمانحیاط

قی دار ارزش تلسازد و در نتیجه در تلفیق فضاهای ارتباطی به حداقل می رسد که در معماری پایرا نیز از این طریق تامین می

 (.1384شود)احمدی،می
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یكی از  ها باعث مصرف انرژی کمتر و تولید منابع طبیعی و کمترین تاثیر بدی در محیط زیست دارند و اینیاط خانهح

 jameel,2012) .)باشدمهمترین نكات در دستیابی به معماری پایدار می

از طریق استفاده از  ها یک محیط زندگی راحت راهای گرمایشی و سرمایشی مدرن، حیاط خانهحتی بدون استفاده از سیستم

 . (soflaee,2007)کندساختار فصلی فراهم می

 مبانی نظری و روش تحقیق -2

 حیاط مرکزی

ها در اطهای بزرگ و بسته شدن این گونه حیجای گرفتن فضاهای ساخته شده در پیرامون حیاط و به ویژه در حیاط خانه

سرا  میانها به حیاط مرکزی شده است در متون کهن آن درآن ها یا دست کم با دیوار، سبب نام گرفتنچهارسمت با اتاق

 (1343اند)سمرقندی، خوانده

های از حیاط های مسلمانخانههای مسلمان دانسته است و چنین گفته است: در کتاب خود حیاط را از مظاهر خانه بورکهارت

های عمده بینید که در کنار خیاباناسالمی بنگرید می نقشه شهر گیرند، نه از خیابان، هرگاه بهدرون خویش روشنایی و هوا می

 (1365هایانبوه و پرشماری هستند)بورکهارت، شد خانه واند که راه آمد های پیجاپیچ قرار گرفتهها و کوچهبستسراسری رشته بن

صحن،  مثل  ساحت، های دیگریحیاط در فرهنگ دهخدا به معنی محوطه و هر جای دیواربست و سرای خانه آمده است.واژه

 سرا، صحن سرا نیز به همین معنی است.میان

 های مختلف استفاده شده است.بعضی از این موارد به اختصار چنین است:از حیاط در خانه های ایرانی به شكل

 حیاط به نشانه حریم تملک

 حیاط، وحدت دهنده چند عنصر خانه

 حیاط، ارتباط دهنده چند فضا

 محیطی سرسبز و با نشاطحیاط، برای ایجاد 

 برای گذر جریان بادهای مناسببه عنوان یک هواکش مصنوعی  حیاط،

 عنصری مهم در جهت ساززماندهی فضاهای مختلف اط،یح

 (1385به عنوان حریمی امن و آرام برای آسایش خانوده)معماریان،  اط،یح

 یکارکرد-یاز لحاظ کالبد اطینواع حا

که در  یرحبه ده گروه به ش یکارکرد-یکالبد یهااز جنبه گرادرون یهارا در خانه اطیانواع حتوان یم یکل یبنددر دسته 

 انشکارکردهای با هانآ یطراح یها و چگونگ اطیح نیاز ا کیهر  رامونیپ یعناصر و فضاها. کرد یبندطبقه دیآی( م1جدول)

 متناسب است.
 (41-48: 1390، زاده سلطان) اساس بر از نگارنده یدماخذ: طبقه بن- یکارکرد-یاز لحاظ کالبد اطیانواع ح-1جدول 

 ردیف
 حیاط انواع

 
 ارکردیک-کالبدی لحاظ از حیاط انواع توضیح               

 یمرکز اطیح 1

 هاندرآ شودکهمی گفته هاییحیاط از متنوعی انواع به معمول طور به که است نامی

 و دارد وجود شده ساخته فضای ها نآ سوی درچهار باال دست و سمت دریک کم دست

 برخـی و و درونـی رتباطـاتا تهویـه نـور تامین برای-فضا ترین اصلی و ترینیامهم-تنها

 (14: 1343، سمرقندی ابوطاهر)است خانه برای دیگر کارکردهای
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2 
 باغچه گودال

 

 کف یا معبر سطح ترازپایین نآ سطح که شود می گفته مرکزی حیاط از ای گونه به

 قسمتی هباغچ گودال مواردی در .باشد شده ساخته(بناها انواع یرسا یا)خانه اصلی بخش

 .شد می سطح دو دارای حیاط و گرفت می بر در را مرکزی حیاط سطح از
 

 نارنجستان   3

 بزرگ های خانه برخی از قسمتی در گذشته در که بود کوچک حیاط نوعی نام

 اییزپ در ویژه به که شد می ساخته و طراحی اتاق شماری نآ پیرامون و شد می ساخته

 نهخا کنانسا برای را مطبوع و سبز فضای پذیرخزان درختان شدن خشک با زمستان و

 شدید مایسر در تا بودند خانه اصلی حیاط از کوچكتر حیاط این اندازه .کردندمی فراهم

 بتوان مه ترتیب بدین تا .یدآ فراهم چادر وسیله به نآ کردن سرپوشیده امكان زمستان

 مانع شدید سرمای در را درختان شدن خشک هم و کرد کنترل را نآ هوای

 (11:1391زاده، سلطان)شد

  خلوت حیاط 4
 از تیقسم در و داشت خدماتی و فرعی ایجذبه معمول طور به که بود حیاط نوعی

 خدماتی اهایفض از برخی برای باز فضایی عنوان به یا تهویه و نور تامین برای خانه فضای

 .بود متنوع بسیار نآ شكل و موقعیت و شد می ساخته و طراحی

 سرابستان   5

 اغچهب یا کوچک باغی شكل به که شود می گفته حیاط از بخشی به موارد بیشتر در

 رد هدف و شد می ساخته و طراحی خانه به پیوسته شكل به که بود بزرگ بسیار ای

 حیاط اردمو از برخی در .بود خانه فضای با ترکیب در محدود و کوچک باغچه ایجاد واقع

 غبا کنار در نآ باز سمت و شد می ساخته "U” شكل به گاهیسكونت بخش اصلی

 (1390 ، ادهز سلطان) نایین در نیا پیر خانه مانند گرفتمی قرار سرابستان یا کوچک

 مهتابی     6

ا کمی طور معمول در بسیاری از خانه ه به عرصه و فضاهای باز بدون سقف بود که

ی طبقه  به فضای روباز واقع در باال باالتر از سطح کف حیاط قرار داشت. در مواردی

گرفت مهتابی مورد استفاده قرار می همكف یا سایر طبقه ها که در زمان های پراکنده

ناسب مقاتی که هوا شكار است بیشتر در اوآ ه از نامشکگفتند. از این فضا همان گونه می

  .ن استفاده می شدآمهتابی و نظایر  هایفتاب یا شبآبود و هنگام غروب 

 بهاربند    7
یانی بود که در کنار طویله برخی از خانه های بزرگ و اع حیاط کوچک و محدودی

 .هوای باز ساخته می شد برای نگهداری چهارپایان در

 حیاط جانبی 8

 -نآچند طرف  یا در یک یا -شد که پیرامون فضایی ساخته شده به حیاطی گفته می

یاط مرکزی واقع در حمانند –اصول طراحای نقش کانونی  گرفت لیكن از نظرشكل می

در خانه های برخی از نواحی مانند گیالن  نوع حیاط این را نداشت. -ناوحی گرم و خشک

 (1391،و مازندران رواج داشت. )سلطان زاده

 محوطه    9
ه تنها کبود  سرسبز نوعی فضای باز وابسته به واحد های مسكونی در نواحی جنگلی و

صر به عنوان عن شد و فاقد دیوارآن محدود و مشخص میبا پرچین یا عناصری مانند 

  محدودکننده بود.

 بام       10

گونه ای طراحی می شد که به عنوان  در مواردی قسمتی از بام طبقه همكف به

در ( ۱۹:۱۹۳۱قرار می گرفت )سلطان زاده مهتابی یا حیاط خانه باالتر خود مورد استفاده

گیرد. یعنی با بام طبقه زیرین صورت می اغلب طرحهای انجام شده این کار با استفاده از

ن آفتاب جنوب مشرف به آبامی که نور  لغزاندن طبقات بر روی هم و استفاده از سطح
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میشود. ساختن حیاط های روی بام را به نحوی  بقات باال استفادهاط طباشد به عنوان حی

ساکن در طبقه های مشرف )شرق و غرب و باال  طراحی می کنند که از دید همسایه های

فتاب آسرپوشیده )پنجره و در ( در جهت نور  ( مصون بوده و عامل نور دهنده فضای

ط در مسكن ایرانی مرکز هماهنگی ، حیا91و13 فرناندبنا)گردد.جنوب یا شرقی تعبیه می

 (مطالعات محیط زیست و محیط شناسی

 

 

  بنیان های نظری

              .است ن در خانه های تاریخی ایران نظریه های مختلفی بیان شدهآحیاط مرکزی و ویژگی های  در مورد علل وجود

       

  نگرش شكل گرا

گاه ایان می باشد. از ن های یک بنا مورد توجه قرار میگرفت خصوصیات شكلی بناویژگینچه در بررسی آگرایان  از دیدگاه شكل

های متفاوت هنگمانند اقلیم گرم و خشک و اقلیم سرد و حتی فر رویكرد تفاوت حیاط مرکزی در خانه های اقلیم های متفاوت

نها ٓ  ا نه مسجد و ... منوط به تفاوت در شكلهای مختلفی همچون خا های غربی و کاربریو فرهنگ های اسالمیمانند فرهنگ

در .تی کاربری بناحشرایط اقلیمی و فرهنگی و  ن انجام می شود نه بر اساسآاست و گونه بندی حیاط مرکزی تنها بر اساس شكل 

ته بندی دسمی توان  جتماعی و ... از نظر خصوصیات شكلیا-حیاط مرکزی را فارغ از ویژگی های اقلیمی فرهنگی نگرش شكل گرا

 .کرد

شكل و هندسه  تاثیری که ترکیب شكلی و هندسی بنا است و حتی ً نچه در نگرش شكل گرا مورد بررسی قرار می گیرد صرفاآ

ثار معماری آاجه با نگرش را نمی توان نگرشی جامع و کامل در مو بنا بر روی کاربر می گذارد اهمیتی ندارد. از این جهت این

ورد توجه ن مآکاربر  نمعماری توسط انسان و برای انسان خلق می شود و اگر در مطالعه یک بنا خالق و همچنی دانست زیرا یک اثر

 )2جدول  (.نخواهد بود ن مطالعه نتایج جامعآمده از آقرار نگیرد نتایج به دست 
 (ارندهماخذ: نگ) تقسیم بندی بناها بر اساس موقعیت قرارگیری حیاط در آنها-2جدول                        

  تصاویر             انواع بناها بر اساس موقعیت حیاط                          

  .باشد ارتباط با ساختمان می از چهار طرف در  در مرکز قرار گرفته و بناهایی که حیاط 1

 

 

  

2 
نا می بمرتبط با دیوار خارجی و از سه طرف دیگر  2به بناهایی که حیاط از یک طرف محدود

  .باشد
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 نگرش فضا گرا

خصوصیاتی از  نچه مورد بررسی قرار می گیردآ  فضایی دیدگاهدر مطالعه ویژگی های حیاط مرکزی در خانه های تاریخی از 

کیفیت های متفاوت  نچه باعث ایجادآسبكی گشایش، حرکت و ... میتواند باشد. در نگرش فضاگرا   شفافیت تعادل، قبیل تناسب،

به کاربر اجازه حرکت و درک فضا در زمان را می دهد  در گونه های مختلف حیاط مرکزی می شود. ناشی از ویژگی هایی است که

فضایی  افیت و گشودگییزکی بناست و احساس سبكی که از شفتعادل و تناسب موجود درکالبد ف رامشی به او می دهدکه ناشی ازآ

ارها تعداد و ابعاد ن همچنین ارتفاع دیوآکوچكی  ناشی می شود. در نگرش فضاگرا عالوه بر شكل و هندسه، ابعاد حیاط و بزرگی و

  .رتباط استادیوار خارجی و از دو طرف با ساختمان در  بناهایی که حیاط از دو سمت محدود به 3

  

4 
  قرار ماز ساختمان در جهت های مقابل ه  بخش بناهایی که حیاط در مرکز بوده و دو

 .گرفته اند

  

5 
  از سه طرف ساختمان در ارتباط بوده وبناهایی که حیاط تنها از یک طرف با 
  .دیگر محدود به دیوار خارجی می باشد

  

 دو حیاط در جهت های مختلف بنا می باشد بناهایی که دارای 6

  

  می باشند بناهایی که ترکیبی از شكل های دیگر 7
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مسقف و ستوندار در اطراف حیاط که امكان تجربه فضایی منحصر به فردی را در حرکت  پنجره های رو به حیاط وجود مسیرهای

برای کاربر و در نتیجه عامل تمایز  ثیر گذار در چگونگی درک فضاعوامل تاهمگی از  ،مسیری مشخص برای کاربر فراهم می کند در

گونه بندی حیاط در خانه های تاریخی از نظر پژوهشگر فضا گرا عاملی تعیین  یی حیاط ها می باشند و می تواند درهای فضاویژگی

طبیق خانه با شرایط امكان ت فضاهایی چون تابستان نشین زمستان نشین زیرزمین باال خانه و پشت بام (  3جدول) .باشند کننده

، عینی فر)پذیری در این مقیاس عنصر مرکزی خانه یعنی حیاط است دهنده انعطافورد. سازمان آمختلف زندگی را فراهم می 

۹۴:۱۳۸۲) 

 

 

 
 

  
 

 (183: ۱۳۸۹انواع رویكرد فضاگرا )ماخذ: شاهچراغی،                                                   

 

 (نگارنده ماخذ:)عناصر در حیاط مرکزی  بازخوانی و باز اندیشی بعضی از-3جدول                            

 توضیح تاثیر عناصر

  آب
 تداوم فضایی

 پیوستگی فضایی

فضای مشترک   به نوعی بر یک  بآباعث می شود که در مسیر حرکت   بآحرکت 

 . تاکید گردد

 نماآب
 فضای بینابینی

می ط مدن سلسله مراتب فضایی در داخل حیاآمكث باعث بوجود  بدلیل ایجاد فضای

 .بینابینی می کند شود و فضا را به نوعی

کاهش نسبت  

 توده به حجم
  وسعت مجازی

ضافه می توده کاسته می شود و به فضا ا  بدلیل کاهش نسبت توده به حجم از میزان

 .لذا به صورت ساختاری باعث ایجاد وسعت مجازی می گردد گردد

 سازیکف
 تداوم فضایی

 مصالح( باعث ایجاد نوعی حس تداوم فضایی درمشترک)از لحاظ  وجود کفسازی

  .رشته فضاهای مختلف رابه هم وصل می کند محیط میگردد و مانند یک

 بندیکرت

 فضای بینابینی

شوند. و لذا  بندی داخلی حیاط باعث می شود که فضاهای مكث و حرکت ایجادکرت

  .بصورت طبیعی باعث ایجاد فضای بینابینی میگردد

 
 گرانگرش معنا 

و راز و رمزهای  از دیدگاه معناگراف بایستی معانی از این رو برای شناخت ویژگی های حیاط مرکزی در خانه های تاریخی

 .بررسی قرار گیرد طبیعت و ... مورد  همچون شكل هندسی آب نهفته در اجزاء نشكیل دهنده آن

بنابراین در این  .ازبهشت برای هر مسلمان دانست مرکزی را در خانه های تاریخی می توان جلوه ای چنان است که حیاط

روح است که  نمایانگر معنی و مفهومی منحصربه فرد است مانند جسمی که در بطن خود دارای یک  دیدگاه هرشكل و صورتی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
بدی و فیزیكی بنا کال بیشتر از جسم مادی و فیزیكی می باشد. به همین دلیل بیشتر از آنكه بر ویژگی های تاثیر و اهمیت آن ً اتفاقا

و هرگز نباید فراموش کرد که نزد انسان غیر متجدد کل  گیرند تاکید شود خصوصیات نمادین بنا و اجزاء آن مورد توجه قرار می

  .(۱۱:۱۳۸۷ مقدس است. افالک با انسان سخن می گوید و همه پدیده های آن معنا دار هستند )نصر، عالم ماده دارای وجهی

  و پوشش گیاهی مرکزیساختار حیاط 

یر روانی که شود. اما تاث ب به عنوان عنصری ارزشمند در حیاط محسوب میآ، در مناطق گرم و خشک به علت کمی رطوبت

رامش خاصی آاحی ب در این نوآن است حتی صدای جریان آاز رطوبت  ب برای ساکنین دارد به مراتب پر رنگ تر و پر اهمیت ترآ

ی برای ساکنین می خنك ب نقش خنک کنندگی را ایفا میكند که سبب ایجاد احساسآورد. آا به ارمغان می خانه ه را برای ساکنین

 .شود

 

 حیاط مرکزی تاثیر اقلیم بر

عه معماری سنتی ررسی و مطالزندگی با شرایط اقلیمی می باشد. در ب یكی از ویژگی های معماری ایرانی تطبیق شیوه های 

قلیم استوار گشته احیاط مرکزی بر اساس  ی، فرم حیاط و نحوه قرار گیری فضاها و عناصر موجود درگرم و خشک، تیپولوژاقلیم 

 .است

  تناسبات

 د. همچنینارتفاع انرژی خورشیدی بیشتر جذب می کنند و سایه کمتری در آن ایجاد می شو فرم های حیاط مرکزی کم 

 انرژی کل مورد نیاز  ویرواقع با توجه به تص ارتفاع بیشتر خواهد بود. دردرصد افزایش انرژی مورد نیاز در فرم حیاط مرکزی کم 

افزایش تقاضای  بخش سایه دار روی ساینه با افزایش نسبت طول به عرض آن در حیاط مرکزی افزایش می یابد و تاثیر مساحت

تفع تر و کشیده تر ر ضمن فرم های مرمرکزی به مربع نزدیک می شود. د انرژی اندکی کاهش می یابد، هنگامی که تناسبات حیاط

 (1)تصویر.سرمایی مناسب تر هستند برای کاهش بار
  
 
 

 

 

 

 

 
 muhaisen,2006:250) (یاط مرکزیتناسبات ح-1تصویر                               

 روش تحقیق

موارد  ودسه آن شناسی حیاط، هنروش تحقیق در مطالعه حاضر از روش تطبیقی توصیفی است.واینكه اقلیم یزد از لحاظ گونه 

 دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
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 های پژوهشیافته

 موقعیت جغرافیایی و اقلیم استان یزد :

شكی های متعدد تشكیل شده است. خها و کفهاستان یزد در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران واقع شده و از پستی و بلندی و چاله

 اساسی  و عمده دارد :اقلیمی استان یزد دو علت 

 .اینكه روی کمربند خشک جهانی قرار دارد 1

تانی زای دریایی دور است. به استثنای منطقه کوهسهای رطوبتهای داخلی و باد.از دریا های آزاد عمان و خلیج فارس و دریاچه2

و شرق  غربی به سمت شمال شرقی تان یزد اقیلیمی گرم و خشک و بیابانی دارد که از مغرب و جنوبکوه سایر نقاط اسشیر

 خشكتر میشود.

های گرم و های سرد و نسبتا مرطوب و تابستانوهوای استان یزد بعلت قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی دارای زمستانآب

 (1392طوالنی و خشک است )شاطریان،
 

 نام خانه
 هاویژگی

 خانه الریها هاخانه عرب خانه رسولیان

 پالن                 

 
 

 

 تصویر

   
 مستطیل مستطیل مستطیل           شكل حیاط           

 نوب شرقیج-شمال غربی نوب شرقیج-شمال غربی نوب شرقیج-شمال غربی جهت حیاط          

 2 2 2 تعداد حیاط          

 طول حیاط
 حیاط بزرگ

حیاط 

 کوچک
 حیاط کوچک بزرگحیاط  حیاط کوچک حیاط بزرگ

27 13 25 10 27 14 
 8     16 8 16 9     11 عرض حیاط

  1.75 4.5 1.25 1.6 1.4 2.5 نسبت طول به عرض
 112 432 80 400 117 297 مساحت حیاط
 مستطیل           مستطیل           مستطیل           حوض و شكل آن

7*17=119 مساحت حوض  15=5*3  33=11*3 6.75=1.5*4.5 52.5=3.5*15 7.5=1.5*5 

باغچه مستطیل شكل به صورت مربع شكل به -باغچه مستطیلباغچه مستطیل شكل به صورت  باغچه ها
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 قرینه در دو طرف حوض صورت قرینه در دو طرف حوض قرینه در دو طرف حوض

4*21=84 مساحت باغچه ها  3=1.5*2 116 4.5=1*4.5 96=24*4  10=2*5  

نسبت حیاط به مساحت 

 کل خانه
30% 25% %21  

مساحت نسبت آب به 

 حیاط

17% 
10% 

%12  

مساحت نسبت درختان به 

 حیاط
10% 10% %19  

 

 گیرینتیجه
یاط به کل باتفاوت های اندکی دررابطه با نسبت ح حیاط مرکزی فضایی طراحی شده منظم و هندسی و بااهمیت است که

نه ازانرژی های بااستفاده بهی دراقلیم یزد وجود دارد حیاط مرکزی دراقلیم گرم و خشک نسبت آب ودرختان به حیاط خانه و

ت فضایی است و به بهترین نحو پاسخگو شرایط اقلیمی و مطبوعی تجدید پذیرباعث ایجاداسایش و ارامش برای ساکنین شده و

 های با توجه به بررسی . ایداریپطبیعی مجاور خود می گذارد و این یعنی های ساخته شده برمحیط کمترین تاثیرات مخرب را

مله وجود بافت ن از جآعناصر موجود در  مده می توان به اهمیت وجود حیاط مرکزی و دیگرآانجام شده و داده های به دست 

ایجاد رطوبت در  برای مطبوع کردن وب آمنطقه گرم و خشک و قرار دادن حوض  سبز)باغچه( برای تعدیل هوا و ایجاد سایه در

اقلیم در كدیگر ینسبت به  تا نحوه قرار گیری ساختمان و حیاط ه استاین شهر، اشاره نمود. در این مقاله سعی شد هوای خشک

ش باد،نور بومی،استفاده بهینه از انرژی تجدید پذیر همچون جهت وز بررسی شود.تا بدین طریق به ارتباطگرم و خشک 

ی که امروزه بسیار انرژ سازها مد نظر تمام سازندگان قرار گیرد که این امر عالوه بر صرفه جویی در مصرف در ساخت وخورشید،

قلیم این نتایج دریافت ن مكان نیز می شود. با شناخت ویژگی این اآ رامش برای ساکنینآسایش و آحائز اهمیت است ، باعث ایجاد 

ه از بهترین نور و است ک انها و حیاط مرکزی که عنصر اصلی خانه ها می باشد به گونه ایقرار گیری فرم ساختم می شود که جهت

های گیاهی مناسب با بافت و اقلیم خود و بر این دو به وسیله پوشش باد با توجه به اقلیم خاص خود برخوردار می باشند که عالوه

  .کنند سایش کمک میآحیاط مرکزی به بهتر شدن شرایط  ب درآقرار دادن 
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