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Water Quality and Quantity in Iranian-Islamic Residential 
Architecture

[1] Man and nature (the spiritual crisis of modern man) [2] Body alphabet of Yazd traditional 
house [3] Persian gardens and garden pavilions [4] Climatic analysis of the traditional 
Iranian buildings [5] Water and the traditional architecture of Iran [6] Study of the role of 
yard in organizing historical houses, a case study of Qajar period houses in Tabriz [7] 
Recognition of location of water and interior of the houses in warm and dry areas of Iran [8] 
Recognition of the role of water in a traditional courtyard house [9] The role of geography 
on formation courtyards in traditional houses in Iran [10] Recognition of naturalism in 
Qajar houses in Tabriz [11] The nature in the courtyard, a comparison approach in Kashan 
[12] Climate and architecture

A study on the foundations of the formation of residential houses in different cities of Iran shows 
that there has always been a direct relationship between the climate, nature and residential 
architecture of Iran. Water element is one of the important elements of nature that has a special 
place in the architecture of traditional Iranian homes. In this research, it has been attempted to 
study the impact of climatic factors on the quality and quantity of water in the yard by examining 
the proportions of the pool and the yard in the residential architecture of various climates in 
Iran. The research method of causal correlation is comparative with deductive reasoning and 
its information is collected and documented. The systematic random sampling method was 
used and the statistical population consists of 32 houses of traditional Iranian homes in four 
different climates of the country. The theoretical framework of this research is based on the 
fact that climatic factors play an important role in determining the proportions of the pond and 
the courtyard in traditional Iranian homes. Climatic factors, independent variables, and pond 
and yard proportions are dependent variables of this research. The results of this research 
show that the formation of pond and yard proportions in traditional Iranian homes has been 
influenced by the climatic factors of the region.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Analytical Review

Authors
Soheili J.*1 PhD,
Gol Baten Monfared K.2 MSc

Keywords  House; Architecture; Climate; Yard; Pool

*Correspondence
Address: Qazvin Branch, Islamic 
Azad University, Nokhbegan Bou-
levard, Qazvin, Iran. Postal Code: 
3419915195
Phone: +98 (28) 33698981
Fax: +98 (28) 33670058
soheili@qiau.ac.ir

1Architecture Department, Architec-
ture & Urban Faculty, Qazvin Branch, 
Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2Architecture Department, Architec-
ture & Urban Faculty, Soore Univer-
sity, Tehran, Iran

Article History
  Received: October 22, 2018

    Accepted: January 25, 2019
ePublished: March 11, 2019

How to cite this article
Soheili J, Gol Baten Monfared K. 
Water Quality and Quantity in Iran-
ian-Islamic Residential Architecture. 
Naqshejahan- Basic studies and 
New Technologies of Architecture 
and Planning. 2019;8(4):249-257.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/756384
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/493539
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/871616
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/590583
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3267822
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/822483
https://www.civilica.com/Paper-IAUNAAU01-IAUNAAU01_071.html
http://www.bagh-sj.com/article_637_en.html
https://jhgr.ut.ac.ir/article_24487.html
https://www.civilica.com/Paper-CHALOOSCIVIL01-CHALOOSCIVIL01_026.html
http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1560_en.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/676017


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفرد ــــــــ باطن الدین سهیلی و کاملیا گل جمال ۲۵۰

   ۱۳۹۷ زمستان، ۴، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                                                 جهاننقش پژوهشی  - فصلنامه علمی

کیفیت و کمیت آب در معماری مسکونی ایرانی 
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  چكيده
های مسکونی شهرهای مختلف ایران نشان  گیری خانه مطالعه روی مبانی شکل

میان اقلیم، طبیعت و معماری مسکونی  ای مستقیم دهد که همواره رابطه می
های  ایران وجود داشته است. یکی از عناصر مهم طبیعت که در معماری خانه

. در این تحقیق سعی شده استآب  ای داشته، عنصر سنتی ایران جایگاه ویژه
های مختلف  است با بررسی تناسبات حوض و حیاط در معماری مسکونی اقلیم

 روی کیفیت و کمیت آب در حیاط عوامل اقلیمی ایران، به چگونگی تاثیر
 ای با استدالل استنتاجی مقایسه . روش تحقیق همبستگی علیشودپرداخته 

گیری  و اطالعات آن به روش اسنادی گردآوری و تنظیم شد. روش نمونهاست 
های سنتی ایران در چهار اقلیم  خانه از خانه ٣٢دار و جامعه آماری  تصادفی نظام

چوب نظری این تحقیق بر این اساس استوار است که ار. چبود ایرانمختلف 
های سنتی  عوامل اقلیمی نقش مهمی در تعیین تناسبات حوض و حیاط در خانه

اند. عوامل اقلیمی، متغیرهای مستقل و تناسبات حوض و حیاط،  ایران داشته
ه دهد ک . نتایج این تحقیق نشان میهستندمتغیرهای وابسته این تحقیق 

های سنتی ایران، تحت تاثیر عوامل  گیری تناسبات حوض و حیاط در خانه شکل
  .اقلیمی منطقه بوده است

  خانه، معماری، اقلیم، حیاط، حوض :ها کلیدواژه
  

  ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۰۵/۱۱/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه - ١

بشر از زمانی که سرپناه،  .ارتباط است انسان همواره با طبیعت در
برداری قرار داد  را ساخت و مورد بهرهغیره  مسکن، محیط زیست و

عنوان یک  را به آنهاو ه به عوامل موجود در طبیعت توجه داشت
. [1]استفاده کرده استهایش  ها و طرح طرف مهم و اساسی در نقشه

همزیستی ، طبیعتهای مختلف معماری ایرانی احترام به  در دوره
و استفاده از مصالح و الگوهای طبیعی در خلق آثار معماری نقش 

  بسزایی داشته است.
های تاریخی ایران، خانه از طبیعت جدا نیست و حیاط  در خانه

مکان مناسبی برای ارتباط انسان با عناصر طبیعی از جمله آب 
دهی  ترین نقش را در شکل صورت پنهان و آشکار، مهم است. آب به

بافت سنتی به عهده دارد. مواقعی که آب روان قنوات از اعماق 
گیرد. در  گذرد، راه حل دیگری مورد استفاده قرار می بسیار پایین نمی

گیرد و در مرکز صحن حیاط اصلی  این حالت آب صورت آشکار می
  .[2]شود ظاهر می

 شود در فرهنگ معماری سنتی مفهوم "حیات در حیاط" مطرح می
یابد. اهمیت آب که در  ن حیات از طریق حضور آب تحقق میو ای
تالش  بهسازی است، انسان سنتی را ناگزیر  بخشی و پاکیزه حیات

کرد. حوض یکی از  برای دسترسی همیشگی به آب روان و پاک می
های  دهد. در خانه های سنتی را تشکیل می های خاص خانه جنبه

شد. به  معبر سیراب می سنتی، حوض از طریق آب نهرهای جاری در
، رسد ها به مصرف آشامیدن نمی ای، آب حوض عکس تصور عده

پاشی و خوابانیدن گرد و خاک حیاط و  ای برای آب بلکه ذخیره
پاشی حیاط و درختان به تبخیر  . همچنین آب[3]غیره است ایوان و

نمودن محیط و کاهش خشکی هوا کمک نموده و در  آب و خنک
محیط موثر بوده است. بر این اساس هر چه  تعدیل درجه حرارت
  .[4]تر باشد تاثیر آن بر خرد اقلیم، بیشتر خواهد بود سطح آب وسیع

به بررسی تناسبات حوض و حیاط، جانمایی و  تحقیقاین 
های سنتی ایران و همچنین بررسی  یابی حوض در حیاط خانه مکان

ی این تحقیق های اصل . پرسشدپرداز تاثیر عوامل اقلیمی منطقه می
  شامل موارد زیر است:

ای میان آب و حیاط از نظر تناسبات حوض به حیاط  چه رابطه) ١
  خانه وجود داشته است؟

ها  عوامل اقلیمی منطقه چه تاثیری روی رابطه آب و حیاط خانه) ٢
  دارند؟

ها و نیز  بردن به رابطه آب و حیاط خانه ها پی هدف این پرسش
اقلیمی منطقه بر این رابطه است، اهداف فوق بررسی تاثیر عوامل 

گیرد که بین مقدار و شکل حوض آب در  با این فرضیه صورت می
های ایران و عوامل اقلیمی منطقه رابطه مستقیم وجود  حیاط خانه

  دارد.
  
  پیشینه تحقیق - ۲

های بسیاری در ارتباط با این موضوع انجام شده است.  پژوهش
اقلیم و  اقلیمی ابنیه سنتی ایران""بررسی  در کتاب قبادیان
های  بندی ابنیه سنتی و روش بندی اقلیمی ایران و طبقه تقسیم

 در کتاب کاملی. [4]بررسی کردساخت و تطبیق مسکن با اقلیم را 
به نقش و جایگاه آب در معماری  "آب و معماری سنتی ایران"

ای با  قالهدر م بیتی .[5]داردهای مختلف ایران اشاره  بناها در دوره
های تاریخی" ابتدا  "بررسی نقش حیاط در سازماندهی خانه عنوان

به مطالعه عناصر اصلی خانه ایرانی در دوره قاجار و الگوی فضایی و 
های خانه براساس آداب سکونت از منظر تاریخی پرداخت و  ویژگی

های تاریخی آن دوره در  سپس به بررسی میدانی تعدادی از خانه
ها اقدام  ازشناسی نقش حیاط در سازمان فضایی این خانهتبریز به ب

"بازشناسی جایگاه آب و  ای با عنوان در مقاله زنگنه .[6]نموده است
به بررسی  های مناطق گرم و خشک ایران" ایوان در حیاط خانه

دهنده  عنوان عناصر اصلی تشکیل هپیشینه و اهمیت این دو مولفه ب
گرم و خشک و بیابانی ایران و  های سنتی در مناطق حیاط خانه

در  طوفان .[7]بازشناسی تاثیر آنها بر حیات ساکنین پرداخته است
های سنتی  "بازشناسی نقش آب در حیاط خانه ای با عنوان مقاله
عنوان یکی از عناصر  با هدف بازشناساندن نقش آب به ایران"

دی، طبیعی مهم، ابعاد گوناگون آن را از قبیل نقش معنایی، کالب
. [8]حیاط را مورد مطالعه قرار داده است کاربری و منظری در

گیری انواع  "نقش جغرافیا در شکل ای با عنوان در مقاله زاده سلطان
ابتدا به چگونگی تاثیر عوامل " های سنتی ایران حیاط در خانه

سپس نوعی  ،ها پرداخت دهی فضای باز خانه جغرافیایی در شکل
ه یها را ارا بندی انواع حیاط در خانه گونهبندی جامع برای  دسته
"بازشناسی مفهوم  ای با عنوان در مقالهو همکاران وسوی م .[9]داد

ابتدا با  های دوره قاجار شهر تبریز" گرایی در معماری خانه طبیعت
تعریفی از طبیعت به شناسایی انواع رویکردهای مختلف معماری 

های دوره  موجود در خانه در رابطه با آن و شناسایی عناصر طبیعی
و سپس با معرفی  قاجار تبریز و نیز جایگاه این عناصر پرداخت

و میزان  هایی متفاوت، جایگاه طبیعت، راهبرد، نوع رویکرد نمونه
 ای با عنوان در مقاله زارع  .[10]داد قرار بررسی موفقیت آن بنا را مورد

- مسکن ایرانی"رابطه طبیعت و حیاط مرکزی (با نگاه به معماری 
های کنونی اشاره داشته و  کاشان)" به تاثیر فضای سبز در حیاط

صورت شاخص به بررسی و تحلیل عوامل طبیعی (نور، آب، هوا و  به
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های مسکونی کاشان پرداخته  های مرکزی خانه گیاه) در حیاط
راهکار مناسبی برای طراحی  آمده دست بهاست، تا براساس نتایج 

  .[11]ه دست آیدهای کنونی ب حیاط
های قبلی توجه کامل به  رسد که در بررسی نظر میه طور ب این
های چهار اقلیم ایران صورت  های کمی آب در حیاط خانه جنبه

این پژوهش درصدد است با این نگاه به طرح  بنابرایننگرفته است. 
  له بپردازد.امس

  
  های ایران اقلیم - ٣

های مختلف در  اقلیم بررسی رابطه حوض و حیاط مستلزم بررسی
ها ضروری  توضیح مختصری در مورد این اقلیمبنابراین  .ایران است

  .است
 کوپندانشمندان ایرانی، تقسیمات اقلیمی ایران را براساس روش 

دلیل موقعیت استثنایی کشور و کمبود  اند. البته به انجام داده
این اطالعات الزم درباره شرایط آب و هوایی ایران، استخراج 
 [12]تقسیمات برای ایران در بعضی موارد با واقعیت متفاوت است

حسن ایران را که توسط دکتر م بنابراین، تقسیمات چهارگانه اقلی
توان مورد استفاده قرار داد. وی  پیشنهاد شده، می گنجی
را با کمی تغییر و با توجه به عوارض جغرافیایی  کوپنبندی  تقسیم

  کرده است:کشور به شرح زیر معرفی 
  اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر)) ١
  های غربی) اقلیم سرد (کوهستان) ٢
  اقلیم گرم و خشک (فالت مرکزی) )٣
  [12] (سواحل جنوبی) مرطوب و اقلیم گرم )٤

های  گیژتعدادی از شهرهای هر اقلیم انتخاب و وی ١در جدول 
  است.شده ه یاقلیمی هر کدام ارا

  
  های چهارگانه ایران های اقلیمی تعدادی از شهرهای اقلیم ویژگی )١جدول 

اقلیم/شهر
ارتفاع از سطح 

  دریا
  )متر(

میانگین بارش   (%) میانگین رطوبت نسبی  (C˚) میانگین دما
  سالیانه

  )متر میلی(

تعداد روز 
یخبندان در 
  سال

 میانگین سالیانه
  سرعت باد

  )متر بر ثانیه(
میانگین 
  بیشینه دما

میانگین 
  کمینه دما

میانگین 
میانگین زمستانپاییزتابستانبهار  سالیانه

  سالیانه
  معتدل و مرطوب

  ٧٤/٥  ٢٥  ١٣٥٩  ٩/٨١  ٨٥ ٨٦  ٧٩ ٧٨  +٩/١٥  +٣/١١  +٦/٢٠  -٧  رشت
  ٣٦/٣  ١  ٦٣٥  ٦٨  ٦٩  ٦٥  ٧٥ ٦٧  +١٧  - ٩/٦  +٤٣/٦  +١٥٥  گرگان

  ٧/٥  ١٤  ١٤٠٠  ٨٣  ٨٥ ٨٥  ٧٥ ٨١  +٤/١٦  +٦/٢١  +٧/٣٢  -١١  الهیجان
  ٧٢/٥  ١٧  ١٤٥٥  ٨٣  ٨٥ ٨٥  ٧٥ ٨١  +١/١٦  +١/١١  +٢/٢١  - ٢٥  لنگرود
  ١٣/٥  ٠  ٨٩٩  ٨٣  ٨٥ ٨٥  ٧٥ ٨١  +١/١٧  +٨/٧  +١/٢٧  - ٢  بابل
  سرد
  ١٢/١١  ١٠٤  ٣١٠  ٥٦  ٦٩  ٦٥  ٣٨ ٥١  +٩/١١  +٩/٦  +۱۸  +١٤٥٥  تبریز
  ٤٢/٦  ١٢٧  ٣٢٧  ٦٨  ٦٩  ٦٥  ٧٥ ٦٧  +٧  +٦/١  +٨٧/١٤  +١٥٠٠  اردبیل
  ٢/٦  ١١١  ٣٢٣  ٥٦  ٦٩  ٦٥  ٣٨ ٥١  +١١  +٣/٣  +١٩  +١٧٤١  همدان
  ٧/٤  ١٢٤  ١١٦  ٤٤  ٥٨  ٥٦  ٣٨ ٤١  +٥/١١  +١/١  +٩/١٩  +٢٠٧٠  شهرکرد
  ٧٤/٦  ١٠٤  ٤٧٣  ٤٤  ٦٩  ٥٦  ٢٤ ٤١  +١٢  +٦/٥  +٢/٢٠  +١٣٧٨  سنندج

  گرم و خشک
  ٧٤/٥  ٥٥  ٤٠  ٣٣  ٤٦ ٣٨  ٢٤ ٢٩  +١٩  +١٥  +٢٥  +١٢٣٠  یزد

  ٨٤/٤  ٦٠  ١٢٠  ٤٤  ٤٦ ٤٨  ٢٤ ٢٩  +١٦  +٦/٧  +١٨  +١٥٧٠  اصفهان
  ٢  ٦٥  ١١٦  ٤٤  ٤٦ ٤٨  ٢٤ ٢٩  +١٨  +٢/١٢  +٢/٢٧  +٩٨٢  کاشان
  ٨٦/٨  ٢٩  ٣٣٧  ٤٤  ٥٨ ٤٨  ٢٤ ٢٩  +١٨  +١٢  +٢٤  +١٤٨٦  شیراز

  گرم و مرطوب
  ٥٦/١١  ١  ٢٢٠  ٦٨  ٦٩  ٦٥  ٧٥ ٥١  +٢٥  +٢٣  +٢٧  +١٨  بوشهر
  ٥٤/٦  ٠  ٤٠٠  ٤٤  ٦٩  ٦٥  ٣٨ ٤١  +٢٤  +١٨  +٣٠  +١٤٠  دزفول
  ١٤/٩  ٠  ٣٢٢  ٤٤  ٦٩  ٦٥  ٣٨ ٤١  +٢/٢٧  +١٣  +٣٨  +٦٥  شوشتر
  ٣٢/١١  ٠  ٢١٥  ٦٨  ٥٨  ٦٥  ٧٥ ٦٧  +٢٧  +١٩  +٣٥  +١١  بندرلنگه
  ٣٢/١١  ٠  ٢١٥  ٦٨  ٥٨  ٦٥  ٧٥ ٦٧  +٢٧  +١٩  +٣٥  +١١  بندر کنگ

  
های  کوه بین رشته صورت نواری اقلیم معتدل و مرطوب که به )١

های پستی تشکیل شده  البرز و دریای خزر محصور شده، از جلگه
های این اقلیم، رطوبت  . از جمله ویژگیدارداست و بارندگی فراوان 

رطوبت هوا در این  .[12]زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت آن است
  .% است٨٠طور متوسط در حدود  مناطق به

  

های مرکزی ایران را شامل  کوه غربی رشتههای  اقلیم سرد دامنه )٢
های غربی، همچون سدی مانع نفوذ هوای  کوه شود. سلسله می

شوند و رطوبت هوا را در  مرطوب مدیترانه به داخل فالت ایران می
های این اقلیم، گرمای شدید  دارند. از ویژگی های خود نگه می دامنه
مقدار  زمستان است. ها در فصل تابستان و اعتدال آنها در فصل دره

و شدت تابش آفتاب این منطقه در فصل تابستان زیاد و در فصل 
شهرهای این اقلیم ارتفاع بیشتری  .[12]زمستان بسیار کم است
مشاهده  ١طور که در جدول  و همان دارندنسبت به سایر شهرها 

متر هم ٢٠٠٠شود ارتفاع بعضی از مناطق از سطح دریا به بیش از  می

و چندین ماه از دارد های طوالنی، سرد و سخت  زمستان ،رسد می
  سال زمین پوشیده از یخ است.

استوایی را شامل  اقلیم گرم و خشک که بیشتر مناطق نیمه )٣
دلیل وزش بادهای مهاجر که از جنوب غربی و شمال  شود و به می

، هوا بسیار خشک است. این تندهس غربی به طرف استوا در حرکت
های بزرگ، بیشتر رطوبت خود را از دست  بادها هنگام عبور از قاره

مناطق پرفشار  ازاستوایی که   دهند. عالوه بر این، در مناطق نیمه می
های باالیی اتمسفر به پایین  دلیل حرکت از قسمت هستند، هوا به

ناطق که با شود. توجه به خشکی هوا در این م گرم و خشک می
های دیگری همراه است، از نظر تامین آسایش انسان و در  ویژگی

نتیجه طراحی ساختمان، اهمیت فراوانی دارد. رطوبت کم و نبودن 
شود دامنه تغییرات دمای هوا در این مناطق  ابر در آسمان باعث می

ارتفاع این مناطق از سطح دریا نسبت به اقلیم  .[12]بسیار زیاد شود
و مرطوب بیشتر بوده و میانگین سالیانه دما در این مناطق معتدل 
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اما میانگین درصد رطوبت نسبی در این اقلیم  است C۱۸˚ در حدود
به نصف کاهش  در مقایسه با اقلیم معتدل و مرطوب تقریباً 

  یابد. می
شود و  اقلیم گرم و مرطوب که سواحل جنوبی ایران را شامل می )٤

های بسیار گرم و مرطوب و  اقلیم، تابستانهای این  از ویژگی
های معتدل است. در این اقلیم، رطوبت هوا در تمام  زمستان
، به همین است %٦٠طور متوسط در حدود  های سال زیاد و به فصل

های  در فصل دلیل، اختالف درجه حرارت هوا در شب و روز و
  مختلف کم است.

و سطح دریا در این مناطق، تفاوت دمای هوای سطح خشکی 
ها به  ولی این نسیم شده،های دریا و خشکی  نسیمایجاد  موجب

د و هوا در مناطق داخلی، آرام و نشو نوار باریک ساحلی محدود می
مشاهده  ١طور که در جدول  همان .[12]سرعت باد بسیار کم است

شود سرعت باد در شهرهای بندر بوشهر، بندر لنگه و بندر کنگ که  می
که نسبت  استمتر بر ثانیه ٥/١١ داند در حدو دریا واقع شدهدر کنار 

  به شهرهای دزفول و شوشتر بیشتر است.
از دیگر ویژگی این اقلیم شدت زیاد تابش آفتاب است که در هوای 

شود. البته  مرطوب این ناحیه باعث خیرگی و ناراحتی چشم می
شده به  شدت پرتوهای خورشیدی مستقیم و پراکنده دریافت

رنگ است،  ضعیت هوا بستگی دارد. وقتی آسمان ابری و شیریو
رسد و  یافته به حداکثر میزان ممکن می شدت تابش پرتو پراکنش

دهد. مقدار پرتو  روشنایی بسیار زیاد آن چشم را آزار می
بودن آسمان و نوع  به وضعیت ابری شده از زمین نیز منعکس

سطح زمین از  پوشش زمین بستگی دارد. وقتی آسمان ابری یا
رسد، ولی اگر هوا صاف  گیاه پوشیده باشد، این مقدار به حداقل می

شده از سطح زمین به حداکثر  مقدار پرتو منعکس یا زمین بایر باشد،

  .[12]میزان ممکن خواهد رسید
  
  بررسی نسبت حوض و حیاط - ٤

انجام بررسی نسبت حوض به حیاط در معماری مسکونی  برای
و شد طور تصادفی از هر اقلیم انتخاب  ایران، هشت خانه به

 های آنها مورد بررسی قرار گرفت های حوض و حیاط و نسبت ویژگی
  است.شده ه یو در قالب جدول ارا

  اقلیم معتدل و مرطوب - ١- ٤
های این  ب خانهشود اغل مشاهده می ٢طور که در جدول  همان )١

 .هستنداقلیم فاقد حوض بوده و تعداد کمی از آنها دارای حوض 
مستطیل بوده و اغلب کشیدگی در جهت  ها عموماً  شکل حوض

  .دارندحیاط 
 های این اقلیم مکان حوض در مرکز حیاط بوده و در اغلب خانه )٢

  در یک مورد در مقابل عمارت اصلی خانه قرار گرفته است.
چندین حیاط  آنهاایجاد جریان هوا در خانه، بیشتر  منظور به )٣

  .دارند
مساحت خانه به حیاط اختصاص  %٤٨حدود در طور میانگین  به )٤

  یافته است.
طور میانگین در حدود  یافته به آب و حوض به سطح اختصاص )٥
  .استمساحت حیاط % ٢

ترسیم شده، مشخص است حیاط  ٢که براساس جدول  ١در نمودار 
دهد و مساحت حوض  حدود نیمی از مساحت خانه را تشکیل میدر 

  .استبسیار ناچیز 
های  نسبت طول به عرض حوض در نمونه ٢با توجه به نمودار 

میانگین در  طور شده در اقلیم معتدل و مرطوب کم است و به بررسی
  .است ٢به  ١حدود 

  
  های اقلیم معتدل و مرطوب بررسی نسبت حوض و حیاط خانه )٢جدول 

دوره   شهر  نام بنا
مساحت خانه   پالن  ساخت

  (مترمربع)
  مساحت حیاط

  (متر مربع)
  مساحت حوض

یابی حوض  مکان  شکل حوض  (متر مربع)
  در حیاط

نسبت 
ابعاد 
  حوض

نسبت 
حوض به 
  حیاط

نسبت 
حیاط به 
  خانه

خانه 
  قاجار  رشت  ابریشمی

  

١٦٣٩  

  -  -  -  -  فاقد حوض  ٢٤٦حیاط کوچک: 

  ٥٦  ٨٥٦ حیاط بزرگ:  ١.٥/١
  

  ١٥/١  ٣/١  مرکز حیاط

اواخر   رشتخانه سمیعی
  قاجار

  

  ١.٥/١  -  -  -  -  فاقد حوض  ١٠١٢  ١٤٩١

  قاجار  گرگان خانه دارویی

  

١٠٠٠  
  ٥  ١٧٦ حیاط کوچک:

  
شرقی  مرکز نیمه
 ٣٥/١  ١.٢٥/١  حیاط

٢/١ 
 ١١٠/١  ١.٥/١  مرکز حیاط    ٥/٢  ٢٧٤ حیاط بزرگ:

اوایل   گرگان  خانه باقری
  ٣٠٩٤  پهلوی

  -  -  -  -  فاقد حوض  ١٢٤ حیاط کوچک:
  -  -  -  -  فاقد حوض  ٢٨١ حیاط متوسط:  ٥/١

  -  -  -  -  فاقد حوض  ٣٤٣ حیاط بزرگ:

اوایل   گرگان  خانه تقوی
  پهلوی

 
٢٠١٧  

  -  -  -  فاقد حوض  ٤٥ حیاط کوچک:
  
  
  -  -  -  -  فاقد حوض  ٧٧ : ١حیاط متوسط     -

  -  -  -  -  فاقد حوض  ١٦٧ : ٢حیاط متوسط 
  -  -  -  -  فاقد حوض  ١٩٥ حیاط بزرگ:

خانه 
  قاجارالهیجان  جهانسوز

  

٤٣٦  

  -  -  فاقد حوض  ٨٠ حیاط کوچک:

  مرکز حیاط    ٢٦  ١٠٢ حیاط بزرگ:      

خانه 
  ٢٠٩٨  قاجار  لنگرود  باشی منجم

  ٣  ٧٨٤ حیاط کوچک:
  

 ٢٦٠/١  ١.٥/١  مرکز حیاط
١.٥/١ 

  -  -  -  -  فاقد حوض  ٩٠٢ حیاط بزرگ:

  قاجار  بابل  خانه نجفی
  

  ٣/١  -  -  -  -  فاقد حوض  ١٢٣  ٣٤١
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بررسی مساحت حوض و مقایسه آن با مساحت حیاط و خانه در اقلیم  )۱ نمودار

  )۱۳۹۳ معتدل و مرطوب (نگارندگان،
  

  
ها در اقلیم معتدل و مرطوب  ررسی طول و عرض حوض خانهب) ٢ نمودار

  )۱۳۹۳ (نگارندگان،
  
  اقلیم سرد - ٢- ٤
های  شود همه خانه مشاهده می ٣طور که در جدول  همان) ١

 ها متنوع بوده و . شکل حوضدارند شده در این اقلیم حوض بررسی
های ترکیبی دیگر  مستطیل و شکل از اشکالی ماننده دایره، بیضی،

  .اند هتشکیل شد
شده در این اقلیم مکان حوض در  های بررسی در بیشتر نمونه )٢

  .استمرکز حیاط 
  .دارندهای این اقلیم یک حیاط  اغلب خانه )٣
مساحت خانه به حیاط اختصاص % ٣٥حدود در طور میانگین  به) ٤

  یافته است.
طور میانگین در حدود  یافته به آب و حوض به سطح اختصاص )٥
  .استمساحت حیاط  %٥

مشخص است که ترسیم شده،  ٣که براساس جدول  ٣در نمودار 
ها به حیاط اختصاص یافته و  کمتر از نیمی از مساحت خانه

البته این نسبت در است، سبت به حیاط کم مساحت حوض نیز ن
  مقایسه با اقلیم معتدل و مرطوب بیشتر است.

های  نسبت طول به عرض حوض در نمونه ٤ با توجه به نمودار
  .است ٣به  ١طور میانگین در حدود  شده به بررسی

  اقلیم گرم و خشک - ٣- ٤
های  شود همه خانه میمشاهده  ۴طور که در جدول  همان )۱

. شکل حوض هستندشده در این اقلیم دارای حوض  بررسی
شده متنوع بوده ولی بیشتر به مستطیل کشیده  های بررسی نمونه

  .هستندنزدیک 
شده در این اقلیم نیز مکان حوض در  های بررسی در بیشتر نمونه )۲

  .استمرکز حیاط 
  .دارندهای این اقلیم یک حیاط  اغلب خانه )۳

مساحت خانه به حیاط اختصاص % ۴۰طور میانگین حدود  به )۴
  یافته است.

طور میانگین در حدود  یافته به آب و حوض به سطح اختصاص )۵
  .استمساحت حیاط % ۱۰

ترسیم شده، مشخص است  ۴که براساس جدول  ۵در نمودار 
مساحت کمی از خانه به حیاط اختصاص یافته ولی مساحت حوض 

  .استها بسیار بیشتر  ایر اقلیمدر مقایسه با س
های  نسبت طول به عرض حوض در نمونه ۶با توجه به نمودار 

ها بیشتر و  شده در اقلیم گرم و خشک نسبت به سایر اقلیم بررسی
  .است ۴به  ۱طور میانگین در حدود  به
  اقلیم گرم و مرطوب - ٤- ٤
های  شود بیشتر خانه مشاهده می ٥طور که در جدول  همان) ١

شده در این اقلیم فاقد حوض بوده و تنها دو مورد حوض  بررسی
  .هستندشکل  که مستطیل دارند
شده در این اقلیم نیز مکان حوض در مرکز  های بررسی در نمونه) ٢

  .استحیاط 
طور میانگین  . بهدارندهای این اقلیم یک حیاط  . اغلب خانه٣

  مساحت خانه به حیاط اختصاص یافته است. %٢٥حدود 
طور میانگین در حدود  یافته به آب و حوض به سطح اختصاص )٥
  .استمساحت حیاط % ٥/٠

 شود که ، مشاهده میترسیم شده ٥که براساس جدول  ٧در نمودار 
مساحت کمی از خانه به حیاط اختصاص یافته و مساحت حوض در 

نسبت  ٨با توجه به نمودار  .استها بسیار کم  مقایسه با سایر اقلیم
شده در اقلیم گرم و  های بررسی عرض حوض در نمونه طول به

طور میانگین در  ها کمتر بوده و به مرطوب نسبت به سایر اقلیم
  .است ١به  ١حدود 

  

  
بررسی مساحت حوض و مقایسه آن با مساحت حیاط و خانه در اقلیم  )۳نمودار 

  )۱۳۹۳ سرد (نگارندگان،
  

  
  )۱۳۹۳ در اقلیم سرد (نگارندگان،ها  بررسی طول و عرض حوض خانه )۴ نمودار
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بررسی مساحت حوض و مقایسه آن با مساحت حیاط و خانه در اقلیم  )۵ نمودار

  )۱۳۹۳ گرم و خشک (نگارندگان،
  

 
 ها در اقلیم گرم و خشک (نگارندگان، بررسی طول و عرض حوض خانه )۶نمودار 
۱۳۹۳(  

  
مساحت حیاط و خانه در اقلیم بررسی مساحت حوض و مقایسه آن با  )۷نمودار 

  )۱۳۹۳ گرم و مرطوب (نگارندگان،
  

  
 ها در اقلیم گرم و مرطوب (نگارندگان، بررسی طول و عرض حوض خانه )۸نمودار 
۱۳۹۳(  

  
  های اقلیم سرد  بررسی نسبت حوض و حیاط خانه) ٣جدول 

دوره   شهر  نام بنا
مساحت خانه   پالنساخت

  (مترمربع)
  مساحت حیاط

  (متر مربع)

مساحت 
  حوض

  (متر مربع)
یابی  مکان  شکل حوض

  حوض در حیاط

نسبت 
ابعاد 
  حوض

نسبت 
حوض 
  به حیاط

نسبت 
حیاط 

به 
  خانه

خانه شربت 
 قاجار  تبریز  اوغلی

  

١٧٩٥  

حیاط کوچک: 
٥/١٩  ٣٨٨  

  
  ٢٠/١  ٢/١  مرکز حیاط

٢/١  
  ٤٠  ٥٦٣ حیاط بزرگ:

  
  ١٤/١  ٥/١  حیاطمرکز 

  ٢/١  ٣٠/١  ٢/١  مرکز حیاط    ٥/١١٠  ٣٣٤٢  ٥٧٢٧ قاجار  تبریز  خانه بهنام

 قاجار  تبریز خانه قدکی
  

 ٣/١ ١٤/١ ٣/١  مرکز حیاط    ١٠١.٥  ١٤٩٢  ٤٨٣٨
خانه 
 پهلوی اردبیل  زاده مناف

  

١٣٥٥  

  ٢/٤  ٤٢٢حیاط کوچک: 
  

 ١٠٠/١ ١  مرکز حیاط
٢/١  

  ١١  ٤٤٥حیاط بزرگ: 
  

مرکز نیمه 
 ٤٠/١ ١.٥/١  شمالی حیاط

خانه 
 زندیه اردبیل  ابراهیمی

 
٨/٢  ١٦١  ٤٢٩  

  
  ٣/١  ٥٨/١  ١.٥/١  مرکز حیاط

خانه 
 قاجارهمدان  شهبازیان

  

٣٠١٦  

حیاط کوچک: 
٥/٦  ٣٣٢  

  
 ٥٠/١ ٢/١  مرکز حیاط

٢/١ 
  ٥/٤  ١٢١٦حیاط بزرگ: 

  

نیمه جنوبی 
 ٢٧٠/١ ١  حیاط

خانه 
 قاجارشهرکرد  بیات اجاق

  

٥/١٧  ٤٤٣  ١٨١٥  
  

مرکز نیمه 
 ٤/١ ٢٥/١ ١.٥/١  غربی حیاط

خانه 
 قاجارسنندج وزیری آصف

  
٥٣  ٧٣٣  ٣٠٦٥  

  
مرکز نیمه 
  ٤/١  ١٤/١ ١.٥/١  شمالی حیاط
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  گرم و خشکهای اقلیم  بررسی نسبت حوض و حیاط خانه )٤جدول 

دوره   شهر  نام بنا
مساحت خانه  پالنساخت

  (مترمربع)
  مساحت حیاط

  (متر مربع)

مساحت 
  حوض

  (متر مربع)
  شکل حوض

یابی  مکان
حوض در 
  حیاط

نسبت 
ابعاد 
  حوض

نسبت 
حوض به 
  حیاط

نسبت 
حیاط به 
  خانه

  ١٠١٦ قاجار  یزد خانه گرامی
  ٧  ١١٠حیاط کوچک: 

  
  ١٦/١  ٣/١  مرکز حیاط

٤/١  
  ٢٠  ١٣٨ حیاط بزرگ:

  
  ٧/١  ٤/١  مرکز حیاط

خانه مهربان 
 قاجار  یزد  گودرز

 
  ١/١  ١٦/١  ٨/١  مرکز حیاط    ١٩  ٣٠٢  ١٨٢٧

خانه 
 صفویاصفهان خوشنویس

  
٥٠  ٢٩٠  ١١٠٤  

  
مرکز نیمه 
 ٤/١ ٦/١ ١.٢٥/١  شمالی حیاط

 زندیهاصفهانخانه حقیقی
  

٢٠  ٤٥٥  ١٠٠٤  
  

مرکز نیمه 
  ٢/١ ٢٣/١ ١.٢٥/١  شرقی حیاط

خانه 
 قاجار کاشان  شریفیان

  

٦٥  ٤٨٦  ٢٠١٢  

  

  ٤/١  ٧/١  ٥/١  مرکز حیاط

خانه آل 
 قاجار کاشان  یاسین

  
٣٦  ٥٢٦  ١٥٠٨  

  
 ٣/١ ١٤/١ ١.٢٥/١  مرکز حیاط

 قاجار  شیرازخانه سعادت

  

٥/٢٠  ٣٠٩  ٨٠١  
  

 ٣/١ ١٥/١ ١.٥/١  مرکز حیاط
خانه 
 قاجار  شیراز  عطروش

  
٢٠  ٢٠٥  ٤٥٥  

  
  ٢/١  ١٠/١  ١  مرکز حیاط

  
  گرم و مرطوبهای اقلیم  بررسی نسبت حوض و حیاط خانه )۵جدول 

دوره   شهر  نام بنا
مساحت خانه  پالن ساخت

  (مترمربع)
 مساحت حیاط

  (متر مربع)

مساحت 
  حوض

  (متر مربع)
  شکل حوض

یابی  مکان
حوض در 
  حیاط

نسبت 
ابعاد 
  حوض

نسبت 
حوض به 
  حیاط

نسبت 
حیاط به 
  خانه

خانه 
  قاجار بوشهر  مهربان

  
٢  ١١٨  ٧٠٠  

  
  ٦/١  ٦٠/١  ٢/١  مرکز حیاط

  قاجار بوشهر خانه طیب
  

  ٤/١  -   -   -   -   فاقد حوض  ١٦١  ٦١٨

خانه 
اواخر  بوشهر  رشیدی

    قاجار
 ٨/١ -  -   -   -   فاقد حوض  ٤٠  ٣٠٦

خانه 
ویسی 
  نمدمال

  قاجار دزفول
 

  ٣/١ -  -   -   -   فاقد حوض  ١٣١  ٤١٤

خانه معین
  ٣  ١٢٠حیاط کوچک:   ١٣٥١  قاجار شوشتر  التجار

  
مرکز نیمه 
  ٥/١ ٤٠/١ ١.٢٥/١  جنوبی حیاط

  -   -   -   -   فاقد حوض  ١٥٠حیاط بزرگ: 
خانه 
 ٣/١ -  -   -   -   فاقد حوض  ٥٣٨  ١٥٦٣  قاجار شوشتر  مستوفی
بندر خانه فکری

  قاجار  لنگه

  

١٠٠٠  
 -  -   -   -  فاقد حوض  ٢٦٤ حیاط کوچک:

  -   -   -  -  فاقد حوض  ٢٦٧حیاط بزرگ:  ٢/١

خانه 
  سعدی

بندر 
  لنگه

اواخر 
  قاجار

  
١٠٨٣  

  -   -   -   -   فاقد حوض  ١٣٢حیاط کوچک: 
  -   -   -   -   فاقد حوض  ٤٣٧حیاط بزرگ:   ٢/١

  
  مقایسه نسبت حوض و حیاط در چهار اقلیم - ٥- ٤

مشاهده موارد زیر ترسیم شده،  ۶که براساس جدول  ۹در نمودار 
  شود: می
بیشترین نسبت حیاط به خانه در اقلیم معتدل و مرطوب و پس ) ۱

از آن در اقلیم سرد، گرم و مرطوب و کمترین در اقلیم گرم و خشک 
  .است
بیشترین نسبت حوض به حیاط در اقلیم گرم و خشک و پس از ) ۲

آن در اقلیم سرد، معتدل و مرطوب و کمترین در اقلیم معتدل و 
  است.مرطوب 

ها در اقلیم  ترین حوض نسبت ابعاد حوض و کشیدهبیشترین ) ۳
گرم و خشک و پس از آن در اقلیم سرد، معتدل و مرطوب و 

  .استکمترین در اقلیم گرم و مرطوب 
میانگین دمای سالیانه  شود میمشاهده  ۱۰با توجه به نمودار 

بیشترین تاثیر را روی نسبت حیاط به خانه داشته و با افزایش آن 
و مرطوب و گرم و خشک این نسبت را کاهش داده  در اقلیم گرم

  است.
شود که میانگین رطوبت نسبی سالیانه  مشاهده می ۱۱در نمودار 

بیشترین تاثیر را روی نسبت حوض به حیاط گذاشته و با افزایش 
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هش آن در اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب این نسبت را کا
  داده است.

شود میانگین سالیانه سرعت  مشاهده می ۱۲طور که در نمودار  همان
باد تاثیر مستقیمی روی نسبت حوض به حیاط و نسبت حیاط به 

  خانه نداشته است.
  

  
 (نگارندگان، بررسی و مقایسه نسبت حوض و حیاط در چهار اقلیم )۹نمودار 
۱۳۹۳(  

  

  
حوض و حیاط و میانگین دمای سالیانه در بررسی و مقایسه نسبت  )۱۰نمودار 

  )۱۳۹۳ (نگارندگان، چهار اقلیم
  

  
بررسی و مقایسه نسبت حوض و حیاط و میانگین رطوبت نسبی  )۱۱نمودار 

  )۱۳۹۳ (نگارندگان، سالیانه در چهار اقلیم
  

  
بررسی و مقایسه نسبت حوض و حیاط و میانگین سالیانه سرعت باد  )۱۲نمودار 

  )۱۳۹۳ (نگارندگان، در چهار اقلیم
  

بررسی میانگین دما، رطوبت نسبی، سرعت باد و نسبت حوض و حیاط ) ۶جدول 
  در چهار اقلیم

معتدل و   اقلیم
  مرطوب

گرم و 
  خشک

گرم و 
  سرد  مرطوب

  ٥/١٠  ٢٦  ١٨  ٥/١٦  میانگین دمای سالیانه
  ٥٠  ٦٠  ٤٠  ٨٠(%) میانگین رطوبت نسبی سالیانه
  ١/٧  ٥/٩  ٤/٥  ١/٥  (؟) میانگین سالیانه سرعت باد
  ٣/١  ١  ٤/١  ٢/١  میانگین نسبت ابعاد حوض

  ٢٠/١  ٢٠٠/١  ١٠/١  ٥٠/١  میانگین نسبت حوض به حیاط
  ٣/١  ٤/١  ٥/١  ٢/١  میانگین نسبت حیاط به خانه

  )سازمان هواشناسی کشور: خذام(
  

  گیری نتیجه
شده در  انتخاب یها شده روی نمونه های انجام با توجه به بررسی

اقلیم گرم و رد، اقلیم س ،چهار اقلیم ایران (اقلیم معتدل و مرطوب
ها  آمده از نمونه دست های به اقلیم گرم و مرطوب) نسبت و خشک

اما با توجه به  متفاوت و عوامل بسیاری روی آن تاثیرگذار بود
بودن معماری مسکونی ایران، تاثیر عوامل اقلیمی بیش از  اقلیمی

  سایر عوامل است.
  :هستندآمده از تحقیق حاضر به شرح زیر  دست نتایج به

های اقلیم  که خانه دهد های انتخابی نشان می بررسی نمونه )١
. همچنین دارندترین حیاط نسبت به خانه را  معتدل و مرطوب بزرگ

ر اطراف خانه و کاهش رطوبت نسبی ایجاد جریان هوا د برای
  .دارندهای این اقلیم چند حیاط  منطقه، خانه

دلیل باالبودن دمای هوا در اقلیم گرم و خشک و اقلیم گرم و  به )٢
این دو  های ترین حیاط نسبت به خانه در خانه مرطوب، کوچک
  شود. اقلیم دیده می

های اقلیم معتدل و مرطوب،  های اقلیم سرد بعد از خانه خانه) ٣
ترین  ویژه در فصل زمستان، بزرگ استفاده از تابش آفتاب به برای

  .دارندحیاط را نسبت به خانه 
ترین  کاهش خشکی هوا در اقلیم گرم و خشک، بزرگ ) برای٤

  شود. های این اقلیم دیده می حوض نسبت به حیاط در خانه
قلیم گرم و خشک، های ا های اقلیم سرد بعد از خانه خانه )٥
ترین نسبت حوض  استفاده از انعکاس تابش آفتاب، بزرگ منظور به

های این اقلیم عمق زیاد  . همچنین حوض خانهدارندبه حیاط را 
  تا در فصل زمستان یخ نزنند.دارد 
های اقلیم گرم و مرطوب  کمترین نسبت حوض به حیاط در خانه) ٦

بوده و همچنین شدت  است زیرا رطوبت نسبی منطقه بسیار باال
باعث خیرگی و ناراحتی  تابش آفتاب در هوای مرطوب این اقلیم

شود، به همین دلیل مساحت خیلی کمی از حیاط به  چشم می
های این اقلیم حوض  حوض اختصاص یافته است و بیشتر خانه

  .ندارند
های  های اقلیم گرم و خشک و اقلیم سرد دارای حوض خانه )٧

های اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و  ه خانهتری نسبت ب کشیده
  .هستندمرطوب 

شده، در بیشتر موارد حوض در  های بررسی از میان نمونه خانه )٨
مرکز حیاط واقع شده و در سایر موارد در مقابل عمارت اصلی خانه 

  یابی شده است. مکان
دمای هوا در هر چهار اقلیم، بیشترین تاثیر را روی نسبت ) ٩

  به خانه گذاشته است. مساحت حیاط
رطوبت نسبی منطقه در هر چهار اقلیم، بیشترین تاثیر را روی  )١٠

  ها داشته است. نسبت حوض به حیاط خانه
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