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چکیده
حیاط به عنوان یکی از مهم  ترین عناصر معماری بومی با رعایت اصل سازگاری با محیط، در اقلیم  های مختلف، الگوهای 
کالبدی متفاوتی به خود گرفته است. این ویژگی  ها و تفاوت  ها می  توانند به عنوان متغیرها و معیارهای تحلیل اقلیمی 
حیاط مرکزی خانه  های بومی میان اقلیم   منطقه مورد مطالعه فرض شوند. تعیین معیارها با توجه به خصوصیات کالبدی 
مشترک در نمونه  ها، میزان تاثیرپذیری از شرایط محیطی و سازماندهی فضایی انجام می  شود. از این رو پژوهش حاضر با 
هدف بررسی کالبدی حیاط مرکزی و شناسایی عوامل تاثیرگذار اقلیم گرم وخشک، سعی در ارائه ی نگرشی نو در دستیابی 
به یک طراحی متداول برای ساکنین این اقلیم دارد. نوع پژوهش، بنیادی- کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. 
حجم نمونه ها، با تمرکز بر نقش اقلیمی و محیطی حیاط و جداره  هاي آن و انتخاب بیست نمونه از خانه  هاي تاریخی شهر 
یزد که در پهنه اقلیمی منطقه گرم و خشک ایران BWhs می باشند، استفاده شده است. اطالعات برداشت شده به صورت 
نمودارها و جداول به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مولفه های 
جهت گیری و کالبدی- اقلیمی، از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می توان به عنوان عوامل مؤثر در طراحی خانه ها به کار 
برده شود. هم چنین بر اساس نتایج تحلیل ها، بهترین رابطه بین طول و عرض یک حیاط سه معادله خطی برای طراحی 
حیاط ها بر اساس نسبت های هندسی حاصل گردید. با در نظر گرفتن موارد حاصل از نتایج در طراحی، می توان تاثیرات 

قابل توجه معماری پایدار را حاصل نمود. 
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۱. مقدمه
شرایط آسایش حرارتی انسان از عوامل اقلیمی محیطی، 
می پذیرد.  تأثیر  باد  سرعت  و  تابش  رطوبت،  هوا،  دمای 
نحو  به  مرکزی  باز  فضاهای  با  کویر  بومی  خانه های 
تحسین برانگیزی در جهت سازگاری با اقلیم طاقت فرسای 
 .)Muhaisen and Gady 2006( می کنند  عمل  کویر 
اقلیمی، امری تعیین کننده در شکل گیری  به واقع شرایط 
هستند.  معماری  این  در  مرکزی  حیات  نظیر  فضاهایی 
حیاط های مشجر داخلی با حوض و سطوح گیاه کاری شده 
در  رطوبت  ایجاد  عوامل  موثرترین  از  یکی  آب خواه،  کم 
مناطق خشک کویر می باشد. اتاق ها که فقط به حیاط ها 
باد و طوفان شن حفاظت می شوند  برابر  باز می شوند در 
)کسمایی 1391(. در پدیداری این خرد اقلیم، جهت گیری 
ایفا  اساسی  نقشی  خورشید،  گردش  به  نسبت  آگاهانه 
می کند. معماران بومی بر پایه تجربیاتی که از ویژگی های 
آب و هوایی، تابش آفتاب و سوی وزش باد و دیگر عوامل 
داشته به شیوه ای از سویابی خانه برای اقلیم های گوناگون 
ارتباط  از طرفی  )پیرنیا 1383، 180(.  بودند  ایران رسیده 
از طریق حیاط  با سایر بخش های خانه  فضاهای زیستی 
صورت می گیرد و حیاط پیوند  دهنده و ارتباط دهنده ی 
 Soflaei 2016,( فضاهای مختلف واحدهای مسکونی است
1152(.  ساخت حیاط در خانه ایرانی از دو جهِت ساختار 
کارکردی و کاربردی قابل مطالعه است. سازماندهی فضا 
می گیرد.  شکل  حیاط  به  نسبت  درون گرا  خانه های  در 
بسته  و فضاهای  آغاز می شود  از حیاط  طرح اندازی خانه 
و پوشیده در گرداگرد آن قرار می گیرند حیاط در سازمان 
فضایی خانه برای برقراری ارتباط بین ساکنان و طبیعت 
از طرف دیگر مشارکت  از یک طرف و ساکنان و جامعه 
را  ایرانی  معماری   .)107  ،1388 )حائری  داشت  فضایی 
می توان حاصل تطبیق شیوه های زندگی با شرایط محیطی 
دانست، که در معماری پایدار از اهمیت بنیادی برخوردار 
بومی  الگوهای  فراگیرترین  از  یکی  مرکزی  حیاط  است. 
بنا در ایران می باشد و جایگاه ویژه ای در معماری گذشته 
داشته است )وکیلی نژاد 1395(. فضای باز مرکزی در خانه ها 
معنوِی  و  مادی  زندگی  در  موثر  گامی  و  عامل  عنوان  به 
جامعه زیستگاهی انسان بوده است. با توجه به اقلیم فالت 
مرکزی گرم و خشک ایران، این عنصر رکن اصلی فضای 
بوده  برخوردار  معماری  در  خاصی  جایگاه  از  و  بوده،  باز 
و دارای گونه شناسی، چیدمان عملکردها، شکل هندسی، 
می باشد.  مصالح  و  سطح بندی  سایه اندازی،  تناسبات، 
این عنصر به صورت بسیار اثر پذیر از ویژگی های بستر و 
توانمندی اجرایی محلی، دخل و تصرف شهری، حداکثر 
 Soflaei and( بهره وری فضای پر و خالی برخوردار است
Shochouhian ,201(. منظر حیاط مرکزی نه تنها فضایی 
اکولوژیک برای تنفس بنای درون گرا ایجاد می کند، بلکه 
ارتباط فضاها اطراف را تامین می نماید و تردد داخلی را 
در  حاضر  پژوهش   .)1385 )سفالیی  می رساند  حداقل  به 

نظر دارد با توجه به موارد مطروحه، به شاکله منظرسازی 
به ویژه در شهر یزد  اقلیم گرم خشک،  حیاط مرکزی در 
بپردازد. حال این پرسش ها تداعی می شود که شاخصه های 
اقلیم  معماری  مرکزی  حیاط  منظر  پیکره بندی  طراحی 
الگوهای منظر حیاط مرکزی  است؟  گرم و خشک کدام 
در ارتباط با اقلیم و تناسبات کالبدی اقلیم گرم و خشک 
کدامند؟ چه هندسه و تناسبات و عناصری در پیکره حیاط 
حیاط  مولفه های  از  یک  کدام  و  دارد  وجود  یزد  مرکزی 
مرکزی، می تواند در معماری نوین مسکونی به کار گرفته 
شود؟ پژوهش با محوریت نمونه های موردی و با تکیه بر 
حیاط  منظر  بررسی  به  میدانی  و  کتابخانه ای  مطالعات 
مرکزی و نقش آن خواهد پرداخت و سعی دارد در جهت 
استفاده بهینه از تجربیات معماری در رابطه با منظرسازی 

بومی پرداخته شود. 

2. مبانی نظری
خصوص  در  موجود  مبانی  و  نظریه ها  به  بخش  این  در 
پیشینه حیاط در معماری اقلیم گرم و خشک ایران، و نیز 

موارد کارکرد آن پرداخته خواهد شد. 

2-۱- پیشینه حیاط
خشک  و  گرم  اقلیم  خانه هاي  در  مرکزي  حیاط  وجود 
از  یکي  درون گرایي  است.  درون گرایي  از  نمودي  ایران 
ویژگي هایي است که درجه اهمیت به باطن را در مقابل 
به ظاهر متجلي مي سازد )طاهباز و جلیلیان 1392،  توجه 
دوره  در  مرطوب  و  گرم  اقلیم  سنتی  خانه های  در   .)20
قاجار، فضاهای واحد مسکونی بر اساس یک نظام مشخص 
با  زیستی  فضاهای  ارتباط  شده اند.  چیده  هم  کنار  در 
می گیرد  صورت  حیاط  طریق  از  خانه  بخش های  سایر 
مختلف  فضاهای  دهنده  ارتباط  و  دهنده  پیوند  حیاط  و 
واحدهای مسکونی است )سفالیی 1383(. در این مناطق 
تدابیر مختلفی در زمینه کنترل انرژی تابشی در فضاهای 
بیرونی اندیشیده شده که استفاده از رنگ های روشن برای 
و  مختلف  سایه بان های  از  بهره گیری  خارجی،  بدنه های 
بهبود خصوصیات حرارتی مصالح، از جمله آن ها هستند. 
که  گونه ای  به  حیاط،  مناسب  تناسبات  گرفتن  نظر  در 
بهترین عملکرد را در برابر شرایط تابش خورشید از نظر 
نیاز به سایه داشته باشد، از اهمیت باالیی برخوردار است 
)تابان، پورجعفر و بمانیان 1392(. جانمایی حیاط نسبت به 
خانه می تواند گونه های مختلفی داشته باشد. در اقلیم گرم 
و  بوده  فشرده  و  متراکم  صورت  به  شهر  بافت  خشک  و 
بیش تر خانه ها به شکل حیاط مرکزی )درون گرا( ساخته 
شده بودند. عرصه های این خانه ها رو به آفتاب و پشت به 
موارد جبهه  بیش تر  در  آفتاب  به  رو  )جبهه  است  آفتاب 
اصلی خانه است(. معموالً بیش ترین تزیینات در این جبهه 
انجام شده است. حیاط از سه جنبه ی اجتماعی- فرهنگی، 
در  را  مهمی  نقش  ساخت  کالبدی-  و  محیطی  اقلیمی- 
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انسجام خانه ی ایرانی به عهده دارد )قاضی زاده 1390(.

2-2- عملکرد حیاط مرکزی
سطح  اساس  بر  خانه ها  انواع  و  اندازه  فضاها،  طراحی 
است.  گردیده  طراحی  خانواده  اجتماعی  اقتصادی- 
هم چنین استفاده از تزئینات و مصالح بومی بیش تر نیز به 
 Soflaei( اقتصادی خانواده بستگی داشته است  پتانسیل 
and Shochohian 2007(. خانه های حیاط سنتی در ایران 
قلمداد  پایدار  طراحی  موفقیت آمیز  استراتژی  می توان  را 
هم چنین  و  اقلیمی  شرایط  به  دقیق  توجه  با  که  کرد 
اگرچه  شده اند.  طراحی  اجتماعی  و  فرهنگی  زمینه های 
تغییر  و  جمعیت  رشد  دلیل  به  سنتی  اصول  این  تمام 
ارزش های فرهنگ و سبک زندگی اجتماعی، برای طراحی 
ساختمان های معاصر کاربرد ندارد، اما برخی از آن ها هنوز 
مناطق  یا  شهر  این  در  فعلی  معماری  طراحی  برای  هم 
مرتبط  مشابه  فرهنگی  و  محیطی  ویژگی های  با  شهری 
هستند )زینیلیان و اخوت 1394(. در معماری ایرانی خانه 
بدون حیاط، درخت و سبزینگی معنی نداشته است )پیرنیا 
1371، 203(. ضرورت های استفاده از حیاط مرکزی شامل 
این موارد می باشد: حیاط وحدت دهنده چند عنصر، حیاط 
عنصر مهم در جهت سازماندهی فضاهای مختلف و حیاط 
الگوی  برای آسایش خانواده.  آرام  و  امن  به عنوان حریم 
حیاط مرکزی اگرچه به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی 
گرم و خشک داخل فالت بوده است )قبادیان 1391(، اما 
به دلیل مزیت های دیگر آن در مناطق دیگر با ویژگی های 
آب و هوایی متفاوت نیز دیده می شود که عموماً با تغییر 
در اندازه؛ تناسبات حیاط )تناسبات کالبدی( و سازماندهی 
 Soflaei( جداره ها، حتی در سر سبزی آن ظاهر می شود
2004(. فضای باز در خانه های سنتی که در این تحقیق 
مطرح است همان حیاط است که کاربردهای کلی آن به 
عنوان بستر حضور افراد، کاربران و متعاملین فضا مشخص 

شده است )منعام 1390(. 

۳. روش تحقیق
در ابتدا به بررسی متون و پژوهش هایی که در اقلیم گرم 
و خشک ایران انجام گرفته پرداخته شد. حیاط با رعایت 
دارای  مختلف،  اقلیم های  در  محیط،  با  سازگاری  اصل 
الگوهای کالبدی و گونه بندی مختلف است که این تنوع  
در  اقلیمی حیاط،  تحلیل  معیارهای  و  متغیرها  عنوان  به 
خانه های بومی میان اقلیم های مختلف منطقه، می توانند 
با  معیارها  تعیین  شوند.  فرض  مطالعاتی  مورد  عنوان  به 
و  نمونه  ها  در  مشترک  کالبدی  خصوصیات  به  توجه 
انجام  محیطی  شرایط  از  تاثیرپذیری  میزان  هم چنین 
می  شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- 
میدانی  روش  از  تحقیق،  اصلی  بخش  در  است.  تحلیلی 
تناسبات  فرمی،  تحلیل  است. جهت  گیري،  شده  استفاده 
حیاط و سازماندهی فضایی نمونه ها، مورد بررسی تطبیقی 

و تحلیلی قرار گرفته است. از این رو به منظور تجزیه و 
تحلیل داده ها در دو بخش تناسبات کالبدی، سازماندهی 
فضایی از جمله تناسبات کالبدی هم چون چرخش حیاط، 
نسبت  کشیدگی،  حیاط،  اجزای  کلیه  و  نماها  تناسبات 
مانند  فضایی  سازماندهی  و  غیره  و  بسته  و  باز  فضاهای 
محل قرار گیری ورودی، نوع دسترسی به فضاها و تفکیک 
فضاها در سه قالب سکونتی، خدماتی و ارتباطی و نسبت 
آن به مجموعه بررسی شده است. با توجه به هدف تحقیق 
و تحلیل نمونه ها از دیدگاه اقلیمی نمونه هایی مدنظر بوده 
که متعلق به دوره قاجار و صفویه بوده و معماری مستقل 
نیاز به تاسیسات مکانیکی جهت سرمایش و گرمایش  از 
فضاهای زیستی و تامین آسایش انسان بوده است. تعداد 
به  و دستیابی  آنالیز  و  تحلیل  با هدف  دو خانه  و  بیست 
نتایج کاربردی قابل استفاده در معماری معاصر به عنوان 
تاریخی  ارزش  دارای  که  شدند  انتخاب  مطالعاتی  مورد 
دارای  و  فرهنگی  میراث  آثار  جزو  گاهاً  و  فرهنگی  و 
با  تحلیل  معیارهای  انتخاب  می باشند.  ملی  ثبت  شماره 
توجه به اقلیم منطقه گرم و خشک یزد بر اساس عناصر 
مشترک در نمونه  ها و بررسی تغییرات آن ها در دو گروه 
مرتبط با تناسبات کالبدی- اقلیمی و سازماندهی فضایی 
هندسی  تحلیل  پایه  بر  داده ها  تحلیل  تجزیه-  می باشد. 
است.  پذیرفته  صورت  پژوهشگر  توسط  اندازه گذاری  و 
ضریب  صورت  به  حیاط  ارتفاع  و  عرض  طول،  هم چنین 
رگرسیون  تحلیل  و   SPSS نرم افزار  طریق  از  همبستگی 
یک طرفه مورد بررسی قرار گرفته تا ارائه مدلی بر اساس 
نسبت این سه متغیر طول، عرض و ارتفاع به صورت یک 

معادله خطی به دست آید. 

4. تجزیه و تحلیل یافته ها
اساس  بر  انتخابی  نمونه های  تحلیل،  و  تجزیه  در قسمت 
دو معیار تناسبات کالبدی و سازماندهی فضایی به صورت 

جداگانه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته می شود. 

4-۱- بررسی تناسبات کالبدی
این تناسبات شامل فرم حیاط )CF(، جهت گیری حیاط 
 ،)SC( حیاط  شکل   ،)CDP( حیاط  ابعاد  تناسب   ،)CO(
ابعاد حیاط )FDP(، تناسب سطح نماهای حیاط  تناسب 
)FAP( و نسبت بازشوها به سطح نما )OA:FA( می شود. 
تناسبات  آوردن  به دست  اجزاعی جهت  تفکیک  یک  در 

حیاط موارد زیر به کارگرفته شد:
1. جهت یابی و زاویه چرخش حیاط )جدول 1(، 2. ابعاد و 
تناسبات حوض و باغچه )جدول 4(، 3. شکل و تناسبات 
هندسی حیاط )جدول 2(، 4. ابعاد و تناسبات دیوارهای 
حیاط )جدول 5(، 5. ابعاد و تناسبات فضاهای باز حیاط 
حیاط  شفاف  سطوح  تناسبات  و  ابعاد   .6 و   )3 )جدول 

)جدول 6(. 
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4-۱-۱- چرخش و زاویه حیاط مرکزی بناها
در طراحی خانه های بومی، فضاهاي تابستاني و زمستاني 
سازماندهي  متفاوت  نورگیري  کیفیت  با  و  هم  مقابل  در 
مي شدند. خانه های یزد نیز از این قاعده مستثني نبوده و 
اکثرا در جهت قبله قرار دارند و این مسأله موجب فراهم 
آوردن فضاهاي تابستان نشین و زمستان نشین شده است. 
دارد  قرار  خانه  جنوبي  ضلع  در  که  تابستان نشین  فضاي 

در تابستان در سایه قرار دارد و نیز به واسطه ی بادگیر از 
تهویه طبیعي برخوردار مي شود. فضاي زمستان نشین نیز 
در قسمت شمالي بنا قرار داشته و در زمستان از انرژي و 
گرماي خورشید بهره الزم را مي برد. در جدول 1 خانه های 
موردی، جهت یابی و زاویه چرخش آن ها مورد بررسی قرار 

گرفته است. 

جدول ۱: چرخش و زاویه حیاط مرکزی بناها

زاویه چرخش جهت خانه ها زاویه چرخش جهت خانه ها
35° شمال غربی جنوب شرقی خانه اخوان تبریزی 43° شمال شرقی خانه بابایی
40° شمال غربی جنوب شرقی خانه بهادری 31° شمال غربی خانه مراتض
32° جنوب غربی خانه پاپلی 45° شمال غربی خانه صدا سیما
57° شمال شرقی خانه بروجردی ها 45° شمال شرقی خانه عرب ها
62° شمال شرقی خانه گلشن 46° جنوب شرقی خانه الری ها
44° جنوب غرب خانه مدنی پور 0° شرق امامزاده ای
24° شمال شرق خانه احرامیان 4° شمال شرقی دکتر وزیری
31° جنوب شرقی خانه اردشیر 53° شمال غربی خانه یزدی ها
60° شمال شرقی خانه جانفدا 3° جنوب شرقی خانه نعمت الهی
33° جنوب غربی خانه میرزالک 34° شمال شرقی جنوب غربی خانه رسولیان
43° شمال غربی خانه ترقی 30° شمال شرقی جنوب غربی خانه کرمانی

مرکزی  حیاط  هندسی  تناسبات  و  شکل   -2-۱-4
خانه ها

از  می کند.  تضمین  را  بنا  پایداری  کامل،  هندسه  یک 
هماهنگ  صورت  به  اجزا  همه  که  است  تناسب  طریق 
دارای پیوستگی در داخل و در کل مجموعه هستند و در 
نهایت یک طرح خوشایند فراهم می شود )حجازی 1387(. 
ضابطه ای   از  الزم،  تناسبات  برقراری  برای  گذشته  در 
روم  و  یونان  کالسیک  معماری  و  معمول  مدل  با  مشابه 
بهره گیری می شد که آن را پیمون می نامیدند. رعایت این 

ضوابط باعث ایجاد نظم و هماهنگی در معماری می گردید 
طرح  در  گذشته  معمار   .)1390 بقایی  و  اخوت،  )بمانیان، 
نقشه ی حیاط ایرانی از مستطیل طالیی کمک می گرفتند. 
مستطیل طالیی ایرانی از محاط شدن یک مستطیل درون 
این  به عرض  نسبت طول  به دست می آید.  شش ضلعی 
است   1.15 آن  از  نیمی  نسبت  و  است   1.73 مستطیل 
هندسی  تناسبات  جهت  راستا  این  در   .)1394 )ذاکری 
حیاط ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید 

)جدول 2(.

 جدول 2: شکل و تناسبات هندسی حیاط مرکزی خانه ها
AW
Acs

AE
Acs

AS
Acs

AN
Acs

AW AE AS AN Acs Acy Atotal Houses

0.3 0.24 0.22 0.24 431.2 389.8 334.27 386.5 2298.6 434.45 1782.97 میانگین داده 

4-۱-۳- خصوصیات هندسی و نسبت ابعاد حیاط
و  عرض  طول،  به  توجه  با  بومی  حیاط های  ابعاد  شکل 
ارتفاع و هم چنین نسبت های آن ها، یعنی ارتفاع به طول، 
گرفته می شود.  نظر  در  به طول  و طول  به عرض  ارتفاع 
نسبت بهینه شکل و هم چنین ابعاد مناسب حیاط مرکزی، 
برای حیاط هایی مشخص شد که به عنوان اصالحات خرد 

در ساختمان های معاصر با انرژی کارآمد عمل می کردند. 
در جدول 3 مناطق مختلفی که برای چند حیاط منتخب 
بسته  فضای  می دهد.  نشان  را  است  داده شده  اختصاص 
در تمام حاالت به طور مشابه تقسیم شده اند و مساحت 
مربوط به هر قسمت بر اساس ابعاد ساخته شده محاسبه 
بین  نسبت های   3 جدول  آخر  ستون  چهار  می شود. 
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مساحت کل فضای بسته را نشان می دهد. قسمت های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی فضای بسته به 

جدول ۳: خصوصیات هندسی و نسبت ابعاد حیاط )واحد: متر(

SHcy
Acy

Atotal
Lcy
Wcy

Hcy
Wcy

Hcy
Lcy

Acy Hcy Wcy Lcy Houses

- 0.35 1.14 0.45 0.36 443.45 7.70 17.95 20.32 میانگین داده 

4-۱-4- ابعاد و تناسبات محدوده گیاهان و آب در 
حیاط ها

مورد  بومی  مرکزی  در حیاط های  مختلف  اشکال  به  آب 
از آن هاست.  یا آب نما یکی  قرار گرفته و حوض  استفاده 
حوض که اغلب از عمق کم برخوردار بود، به منظور افزایش 
و  تبخیر  افزایش  خورشید،  اشعه  جذب  برای  آب  سطح 
تأمین رطوبت بیش تر برای کاهش خشکی هوا و هم چنین 
ایجاد نسیم های همرفت برای تأمین خنک کننده غیرفعال 
و تهویه طبیعی برای هر خانه احداث می شده است. سطوح 
سبز، از جمله درختان کم مصرف در آب و گیاهان بومی، 
انتخاب  گرم  هوای  و  آب  با  آن ها  سازگاری  دلیل  به  که 

شده اند، در ایجاد سایه اندازی و جلوگیری از تابش شدید 
آفتاب در فصول مختلف نقش مهمی دارند )سفالیی 1385، 
111(. گیاهان می توانند از طریق سایه اندازی در تابستان 
تا  کنند  کمک  داخلی  فضاهای  طبیعی  کردن  خنک  در 
از طریق حیاط و نمای حیاط کاهش  تابش اشعه  میزان 
به عنوان اجسام طبیعی  ابعاد و نسبت آب و خاک  یابد. 
قرار گرفت.  بررسی  بومی خانه ها مورد  در حیاط مرکزی 
نسبت های ذکر شده، نسبت آب )آب نما(، خاک و گیاهان 
)باغچه( به مساحت کل حیاط بر اساس ابعاد ذکرشده در 

نمونه های مطالعاتی است )جدول 4(.

جدول 4: ابعاد و تناسبات محدوده گیاهان و آب در حیاط ها )واحد: متر(

Asl

Acy

Asl SHsl Nsl
Awt

Acy

Awt SHwt Nwt Houses

%8 20.59 مربع- مستطیل 2 %17 46.22 مستطیل 3 میانگین داده 

)نماهای  ابعاد و تناسبات دیوارهای حیاط   -5-۱-4
دیوارهای حیاط(

گرم  و  مناطق خشک  در  بومی  مرکزی  حیاط های  نمای 
ممانعت  داخل  به  محیط  زیاد  حرارت  و  گرما  نفوذ  از 
نماهای  ارتفاع  به ویژه  و  نسبت ها  ابعاد،  بنابراین،  می کند. 
شمالی، جنوبی، غربی و شرقی یک حیاط متفاوت است. 
نمای بلندتر حیاط مرکزی بومی ایران در ضلع شمالی و 

جنوبی قرار دارد. این ویژگی مانع از جذب مستقیم تابش 
که  حالی  در  می شود،  بلندتر  نماهای  توسط  خورشیدی 
نمای کوتاه تر در ضلع غربی و شرقی تابش نور خورشید و 
گرما را به طور مستقیم در تابستان به دست می آورد، اما 
در زمستان این چنین نیست. جدول 5 خالصه ای از نتایج 

تحلیلی را برای خانه ها ارائه می دهد. 

جدول 5: ابعاد و تناسبات دیوارهای حیاط )نماهای دیوارهای حیاط( ) واحد: متر(

Asl

Acy

Asl SHsl Nsl
Awt

Acy

Awt SHwt Nwt Houses

%17 89.92 مربع- مستطیل 2.3 %12 55.36 مستطیل 1.3 میانگین داده 

4-۱-6- ابعاد و نسبت سطوح شفاف حیاط )بازشوها(
از  کم تری  مساحت  بازشوها  ایران،  مرکزی  مناطق  در 
بنا  از  در جبهه های خاصی  و  کرده  اشغال  را  نما  سطوح 
آن ها  اندازه  و  بازشوها  میزان  داشته اند.  بیش تری  تمرکز 
متأثر از دو عامل فرهنگ و اقلیم بوده است. استفاده از نور 
طبیعی در گذشته یکی از ارکان ساخت و ساز بناها بوده 
آسمان،  نور  و  خورشید  حرکت  قوانین  به  توجه  بدون  و 

انتخاب جهت، ابعاد، تناسبات و ترکیب فضاهای پر و خالی 
در مجموعه های ساختمانی بی معنی بود. این نیاز موجب 
شده بود که از همان ابتدای کار و انتخاب ایده های اصلی 
طراحی، امکان روشن کردن فضاهای داخلی با نور طبیعی 
و  )سیفیان  آید  شمار  به  بدیهی  و  اصلی  نیازهای  از  یکی 
محمودی 1386(. نتایج تناسبات سطوح شفاف درجدول 6 

نشان داده شده است. 
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جدول 6: ابعاد و نسبت سطوح شفاف حیاط )بازشوها()واحد: متر(

Awel/
ATotal

AEel/
ATotal

Asel/
ATotal

Anel
Atotal

HEel HSel HNel AWel AEel ASel ANel Houses

0.29 0.22 0.38 0.26 6.67 8.58 7.44 424.3 301.8 531.50 2309 میانگین داده 

موارد ذکر شده در جداول فوق که حاصل تناسبات کالبدی 
صورت  به  می باشد،  حیاط  تشکیل دهنده ی  اجزای  کلیه 

خالصه در جدول 7 به شرح زیر آورده شده است. 

جدول 7: نتایج تحلیل معیارهای تناسبات کالبدی خانه های بومی یزد )برحسب درصد(

جان فدا الری ها پاپلی مدنی کرمانی رسولیان بهادری بابایی امامزاده ای سیگاری نام مجموعه
عالمت اختصاری

CF1 CF5 CF5 CF5 CF4 CF5 CF5 CF5 CF5 CF5 )CF(

NESE NESE NE-SW NE-SW NW-SE NE-SW NE-SW NE-SW NE-SW NE-CW CO

48 60 14 76 10 13 11 86 68 65 CDP

Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re SC

9 28 57 24 41 30 32 43 40 53 An-C

 43 46 43 37 34 41 30 24 6 - CA:BA

59 21 26 18 19 33 20 24 21 12 NH:D

FDP
33 16 23 23 15 34 14 16 23 20 SH:D

34 14 15 12 20 19 17 20 19 14 Eh:D

19 11 28 11 21 25 13 14 15 02 WH:D

36.25 15.5 23 16 18.75 27.75 16 18.5 19.5 12.25 میانگین داده ها

57 15 48 01 03 01 81 24 64 01 NFA:TFA

FAP
05 03 23 05 22 63 18 58 09 03 SFA:TFA

14 02 25 15 04 53 51 18 46 02 EFA:TFA

3 86 30 13 17 10 13 45 12 12 WFA:TFA

19.75 26.5 31.5 8.5 11.5 31.75 40.75 36.25 32.75 4.5 میانگین داده ها

12 6 26 22 45 18 02 08 05 9 OA:NFA

OA:-
FA

20 27 20 04 58 41 12 12 03 5 OA:SFA

14 36 13 23 31 25 11 25 11 7 OA:EFA

02 18 29 25 15 15 16 15 12 02 OA:WFA

12 21.75 22 7 37.25 24.75 10.25 15 7.75 5.75 میانگین داده ها

4-2- بررسی سازماندهی فضایی
سازماندهی  جنبه  از  خانه ها،  تحلیل  به  قسمت  این  در 
فضایی مانند محل قرارگیری ورودی و سلسله مراتب ورود 
به فضا )CEH(، نوع دسترسی به فضاها و تفکیک فضاها 
در سه قالب سکونتی، خدماتی و ارتباطی هم چنین نسبت 
به  نسبت  بنا  توده  موقعیت  مانند  مجموعه،  به کل  آن ها 
CA:-( نسبت سطح توده بنا و سطح حیاط ،)BL )حیاط 

BA(، تناسب عملکردهای همجوار حیاط )FCP( پرداخته 
شده است. معیارها به جزئیات بیش تری تقسیم شده  اند تا 
قابلیت ارزیابی وجود داشته باشد و سپس به هر کدام از 
معیارها و تشریح جزئیات آن پرداخته شد. در جدول 8 
فقط یک نمونه از خانه ها، خانه عرب ها، الری ها، تبریزی 
و نعمت الهی به تفسیر آورده شده و نتایج حاصل از سایر 
نمونه ها به صورت خالصه در جدول 9 ذکر گردیده است. 
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جدول 8: نتایج سازماندهی فضایی خانه تبریزی، الری ها، عرب ها و نعمت الهی

نام مجموعه
 عالمت

اختصاری
خانه نعمت الهیخانه عرب هاخانه الری هاخانه اخوان تبریزی

طبقه همکف

CELNESENESENESESWSE

CEHDEIDEDEIDE DEIDEDEIDE

RFA:TA21243556
SFA:TA12182626
CFA:TA20122130
OFA:TA53283259

5. یافته های تحقیق 
طبق نتایج جدول 8، معیارهایی که می توان آن ها را لحاظ 

کرد به صورت زیر بیان می گردد:
الف- خانه های حیاط بومی یزد، جهت یابی نسبتا یکسانی 

دارند. 
به  محصور شده  فضاهای  در  مساحت  حداکثر  ب- 
داده شده  اختصاص  و جنوبی حیاط  قسمت های شمالی 
قسمت های  از  که  است  درصد   67 آن  میانگین  و  است 
شرقی و غربی آن بیش تر است )حدود 33 درصد و تقریباً 

دو برابر است(. 
حیاط های  توسط  حرارتی  آسایش  از  باالیی  سطح  ج- 
 1.4 تا   1.3 بین  عرض  به  طول  نسبت  با  مستطیل شکل 

حاصل می شود. 

نیز  حیاط  یک  ارتفاع  متوسط  به  عرض  و  طول  نسبت 
ارتفاع  با توجه به اختالف  ارائه شده است.  در این بخش 
ارتفاعات اطراف حیاط، نتایج دقیق تری به دست می آید. 

به  این خانه ها، نسبت متوسط سطح خاک  د- در حیاط 
کل مساحت حیاط، کم ترین مقدار را )نسبت به آب( به 

خود اختصاص داده است.
و غربی،  نمای شرقی  بیش تر مساحت  نسبت  علیرغم  ه- 
بلندی ارتفاعات در همه موارد کم تر از بلندی نمای شمال 

و جنوب است. 
و- نسبت مساحت دهانه ها به مساحت مربوط به ارتفاع آن 
تابعی از اندازه حیاط است. این بدان معناست که خانه ای 
آن  به  بیش تری  باز  فضای  دارد  بیش تری  مساحت  که 

اختصاص داده شده است. 

جدول 9: خالصه نتایج برای تجزیه و تحلیل تناسبات حیاط خانه های بومی یزد

مقادیرپارامترمعیارمقادیرپارامترمعیار

معیار1
جدول 11-4 

Orientation
Rotation

NE–SW
36.6

معیار4
جدول 14-4

Awt=Acy
Asl=Acy18.8

24.4

معیار 2
جدول 12-4

AN=Acs
AS=Acs
AE=Acs
AW=Acs

0.22
0.22
0.23
0.21

معیار5
جدول 15-4

ANel=Atotal
ASel=Atotal
 AEel=Atotal
AWel=Atotal

0.26
0.36
0.22
0.29

معیار3
جدول 13-4

Hcy=Lcy
Hcy=Wcy
Lcy=Wcy

Acy=Atotal

0.36
0.45
1.14
0.35

معیار6
جدول 16-4

AONel=ANel
AOSel=ASel
AOEel=AEel
AOWel=AWel

0.11
0.09
0.15
0.11
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جدول ۱0: نتایج و میانگین معیارهای تناسبات کالبدی خانه های بومی یزد

CDPAn-CCA: BAOA:FAFDPFAPعالئم اختصاری

45.536.0529.35.7520.3622.18میانگین داده ها

چنان چه نتایج جدول 9 نشان می دهد، موقعیت در حدود 
77 ورودی بنا، در قسمت شمالی- غربی آن ها واقع شده 
از  موارد،  اکثر  در  ورودی  سلسله مراتب  هم چنین  است. 
ورودی به هشتی سپس داالن و در نهایت منتهی به حیاط 
جدول  یافته های  نتایج  خالصه  که   10 جدول  در  است. 
درصدهای  می باشد  بومی  خانه های  نمونه   22 برای  فوق 

زیر به دست آمد:
الف- میانگین نسبت ابعاد فضاهای حیاط 20.36. 

ب- میانگین نسبت توده به سطح حیاط 29.3. 

ج- میانگین نسبت بازشوها به سطح نما 5.75. 
د- میانگین زاویه چرخش 36.05.

شده  آورده   11 جدول  در  نمونه ها  کلیه  نتایج  میانگین 
برای  یافته های سازماندهی فضایی  از  نتایج حاصل  است. 
که  گرفت  انجام  یزد  شهر  موردی  خانه های  از  مورد   22
به  الهی  نعمت  و  عرب ها  الری ها،  تبریزی،  خانه  چهار 
نتایج  فقط  و  شده  بیان   ،9 جدول  در  دلخواه  و  اختصار 

نهایی سایر موارد در جدول 9 ذکر شده است. 

جدول ۱۱: میانگین یافته های حاصل از سازماندهی فضایی نمونه های موردی

RFA:TASFA:TACFA:TAOFA:TACEHCELعالئم اختصاری

NESE=77ورودی- هشتی- داالن- حیاط31.117.118.533.1میانگین داده ها

که  می دهد  نشان   11 جدول  نتایج  از  حاصل  یافته های 
ارتباطی،  قسمت های  سایر  بین  ثابتی  نسبتاً  نسبت های 

خدماتی و سکونتی وجود دارد که به قرار زیر می باشد:
الف- سطح عملکرد حیاط به سطح کل برابر 33.1، 
ب- سطح عملکرد خدماتی به سطح کل برابر 17.1،

ج- سطح عملکرد ارتباطی به سطح کل برابر 18.5 و 
د- سطح عملکرد سکونتی به سطح کل برابر 31.3. 

جهت کشیدگی بناها بیش تر شمالی- جنوبی می باشد که 
می توان گفت تابع شرایط اقلیمی است. بیش ترین مساحت 
غربی  به جبهه  کم ترین  و  در جبهه ی جنوبی  بازشوها  و 
اختصاص دارد. مکان قرارگیری ورودی تابعی از کشیدگی 
طراحی  در  است.  شهری  شریان  دسترسی  نوع  و  حیاط 
و  حیاط  که  یافته اند  استقرار  گونه ای  به  فضاها  خانه ها، 
ارتباطی  و  خدماتی  فضاهای  سپس  و  سکونتی  فضاهای 
قرار گرفته اند. تاالر، در بیش تر موارد در بخش های شمالی 
و جنوبی بنا واقع شده اند که این امر بر لزوم نورگیری در 
جبهه شمالی و جنوبی برای فضاهای مهم سکونتی صحه 

از  ارتباط  که  است  گونه ای  به  بنا  ورودی های  می گذارد. 
بیرون به درون، از طریق یک فضای واسطه )هشتی( شکل 
تعبیه  قسمت شمالی  در  نمونه ها  اکثر  در  و  است  گرفته 
گردیده است که می تواند تابع فرم حیاط باشد. توجه به 
جنبه های محیطی منطقه پاسخ مناسبی به شرایط اقلیمی 
از  را می توان  بومی منطقه  معماری  اصول  با  و همخوانی 
اصول معماری پایدار به شمار آورد. سایر یافته ها به صورت 

نمودار در اشکال 1 و 2 ارائه شده است. 
طبق داده هایی که از جدول فوق به دست آمد، یک مدل 
طراحی در حیاط به عنوان تعدیل کننده های آب و هوا در 
جهت گیری،  اساس  بر   BWhs هوایی  و  آب  بین  منطقه 
شش  طریق  از  ایران  سنتی  حیاط  خانه  نسبت  و  ابعاد 
شمال  جهت  می شود.  ارائه  محیطی  فیزیکی-  معیار 
شرقی- جنوب غربی با چرخش جزئی از شمال را می توان 
حال،  این  با  دانست.  حیاط ها  برای  مناسب  جهت گیری 
از جغرافیای محلی و شرایط محیطی و هم چنین از نظر 

موقعیت مکانی نمی توان برای این امر غافل شد. 

شکل ۱: همبستگی بین طول، عرض و ارتفاع حیاط ها، طول مقابل ارتفاع، عرض در مقابل ارتفاع، عرض مقابل طول
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شکل 2: مدل طراحی شده برای حیاط منطقه اقلیمی BWhs خانه های بومی

در  مرکزی  حیاط  برای  طراحی  مدل  ارائه ی   .6
اقلیم گرم و خشک )یزد(

نماها در بخش های شمالی، جنوبی، شرقی  کل مساحت 
گرفت،  نظر  در  یکسان  تقریباً  می توان  را  حیاط  غربی  و 
باید متفاوت طراحی شوند.  ارتفاعات بدنه های اطراف  اما 
مدلی بر اساس نسبت طول، عرض و ارتفاع بر اساس نتایج 
تحلیلی شش معیار ارائه شده است و بهترین خط همسان 
با پراکندگی مشخص شد. نتایج این روند، مقادیر رگرسیون 
R در شکل 1 ارائه شده است. معادله خطی برای طراحی 
حیاط ها بر اساس نسبت هندسی ارائه شده است. بهترین 
همبستگی بین طول و عرض حیاط بر اساس معادله زیر 

به دست آمده است:
Wcy=¼1: 8Þ*0.65Lcy ) 1( معادله

7. بحث و نتیجه گیری
همان  یا  مورفولوژی  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 
ریخت شناسی حیاط مرکزی میان اقلیم گرم و خشک )شهر 
یزد( بود که دارای یک دوره تاریخی و یک اقلیم مشترک 
این  در  پژوهشگران  توسط  پیش تر،  اگرچه  است.  بوده 
خصوص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است اما در هیچ 
یک از مطالعات آن ها الگویی مشخص حاصل نگردیده و 
بیش تر به صورت یک کلیت و در حد تئوری بازمانده است. 
تناسبات کالبدی برای 22 مورد از حیاط های بومی یزد به 
عنوان اصالحات شرایط آب و هوایی تعریف و استفاده شد. 
نتیجه نهایی، یک مدل طراحی در این بخش برای حیاط ها 
به عنوان تعدیل کننده های خرد اقلیم در منطقه BWhs بر 
بومی  حیاط  خانه های  نسبت  و  ابعاد  اساس جهت گیری، 

ایران در این منطقه ارائه می دهد )شکل 2(.
از  عمده ای  قسمت  که  می دهد  نشان  متوسط  نتایج 
محوطه های  بسته  فضای  جنوبی  قسمت  به  باید  منطقه 
حال،  این  با  یابد.  اختصاص  درصد   41 نسبت  با  حیاط 
بخش های  با  جنوبی  و  شمالی  بخش های  مناطق  کل 
شرقی و غربی یکسان هستند )شکل a-2(. طبق میانگین 
نتایج گزارش شده در معیار 4، تقریباً 61.2 درصد حیاط 
می تواند به عناصر طبیعی ، 18.8 درصد برای آب و 24.4 
که  همان طور  یابد.  اختصاص  گیاه  و  خاک  برای  درصد 
این  است،  داده  نشان  قبلی  مطالعات  و  مشاهدات  نتایج 
نسبت می تواند آسایش حرارتی مناسبی را در یک حیاط 
هم چنین   .)b-2 )شکل  کند  ایجاد  آن  اطراف  مناطق  و 
کل مساحت نما در قسمت هاي شمالي، جنوبي، شرقي و 
غربي حیاط را مي توان تقریباً یکسان در نظر گرفت، اما 
برای  نتایج حاصل،  باشد. طبق  باید متفاوت  ارتفاع آن ها 
پیکره بندی، ارتفاع نما در بخش های شمالی و جنوبی باید 
در  شرط  به  باشد.  باالتر  غربی  و  شرقی  نمای  ارتفاع  از 
بهترین  محلی،  اولویت های های  و  محدودیت  گرفتن  نظر 
جنوب  شمال-  جهت  در  می تواند  حیاط  جهت  گزینه ی 
مساحت  نسبت  اساس  بر  می تواند  نماها  در  بازشو  باشد. 
کل دهانه ها به ارتفاع مربوطه 35-32 درصد طراحی شود. 
با توجه به نسبت های هندسی و معادله خطی  هم چنین 
به دست آمده در قسمت قبل می توان برای طراحی حیاط 
معادله 1 را به کار برد. طبق نتایج حاصل از سازماندهی 
مساحت   1.3 کرد حدود  اذعان  می توان  نمونه ها،  فضایی 
کل خانه به حیاط و 1.3 آن به فضای سکونتی و باقیمانده 

آن به فضای خدماتی و ارتباطی اختصاص یافته است. 
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