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مقدمه
 یخانه را به نحو یکالبد یها یژگیآن است که و یمعمار ةفیها قرار داده است. وظ آرامش انسانة یخداوند خانه را ما

 گریکدیبا های رفتاری(  )ویژگی خلقی و جسمیها از نظر  جا که انسان. از آندینما نیمأانسان را ت شیکند که آسا میتنظ

گرایی فضا، وسعت و  میزان درون با هم متفاوت است. زینها  آن یبراو مطلوب  مناسبهای محیط  ویژگیتفاوت دارند، 

هایی از موارد کالبدی هستند  ... نمونه و ،پذیری خانوادگی، طبیعت تماعدلبازی، میزان تزیینات، وسعت فضای مهمان، اج

از راه  ،طور مستقیم های اقلیمی، به . خصلتاند های مختلف متفاوت افراد بستگی دارد و در سرزمین ةکه به خُلق و روحی

داشتنی  دوست ةهای متمایزی در خان تأمین آسایش جسمی و هم غیرمستقیم از طریق آرامش روانی و ذهنی ویژگی

موجب  ها افراد در مسکن مطلوب آن یها تفاوتتوجه به  ها و انسانتمایزات  اختشن کند. مناطق مختلف ایجاد می

خانه و  ییبندی فضا کرهیپ شود. یمها  در اقوام و فرهنگ استعدادهای مردم ییرشد و شکوفا یبرا یآمدن بستر فراهم

 دینما لمخت ای تیفرهنگ ساکنان را حما تواند می منطقه کی در ها ( و شکل خانهیی)سازمان فضا درون آن یطراح

ارتباط منظور فهم  بندی آن به کرهیپ فضا و یده الگوی سازمان یدبا(. 05-40: 0353راپاپورت،  ؛005-051: 3553)اُزاکی، 

 و همکاران یتفت یدهقان. (10: 3550)ناپادون،  دشو یمتعاقب آن بررس یشده و ابعاد فرهنگ فضاهای ساخته یطراح نیب

های  برای اقلیم ها، آنایج آن در محیط مصنوع پرداختند. از دیدگاه و نت ،اخالق، گذاری اقلیم بر رفتاربه بررسی میزان تأثیر

های  استعدادها و قابلیت «معتدل )سرد و مرطوب(»و  ،«گرم و خشک»، «مرطوب گرم و»، «سرد و خشک» ةچهارگان

تلف ی مخها های رفتاری افراد با مزاج (. در این پژوهش به ویژگی0913،همکاراند دارد)نقره کار و رفتاری متفاوتی وجو

سکن پرداخته نشده است. در اری در مهای رفت گو به این تفاوت های کالبدی پاسخ ؛ ولی درمورد شاخصهاست اشاره شده

لمانی معماری را دارای امواجی اند. س ای بوده رشته میان یها ن معماری و بعد روحی انسان پژوهشارتباط مابیحوزة 

 بر آناو  ،درواقع. شود  گذارد که موجب آسایش و رفاه با اضطراب و نارضایتی وی می داند که بر جسم فرد تأثیر می می

ارد بر آسایش جسمی فرد گذ ر روان فرد میدکه   سبب تأثیر منفی کنیم به معماری که ما خلق میکیفیت فضای  که است

نیازمند فضاهای معماری  های روحی متفاوترای رسیدن به آسایش جسمی یا نیازافراد ب بنابراین، .گذار استنیز تأثیر

شده در  چاپ «قدر معنی دارد ؟ نیکنید ا ی میدگچرا جایی که شما زن»جولی بک در مقالة  (.0933اند )سلمانی،  متفاوت

 یوی اعتقاد دارد تار خطپردازد.  انه و ارتباط آن با شخصیت فرد میستون به بررسی اهمیت باالی خدر بو آتالنتیکمجلة 

کسی که هستیم و جایی که زندگی کنیم بین  اطرافمان وجود دارد؛ خطی که ما مدام تالش مینازک بین خود ما و محیط 

محیطی  زیست شناس روان ،، سوزان کلیتوناش بین شخصیت فرد و خانه م کنیم در راستای ارتباط عمیقکنیم رس می

ین و یتزکنند و به همین دلیل به  یف میخود را بخشی از خود تعربسیاری از مردم خانة  که بر این عقیده است ،کالج وستر

 .اش مطالعه کرده است ارتباط تنگاتنگ انسان و خانه بارةنیز در ویلیام ساکس .(3500)بک،  پردازند رسیدگی به آن می

ها  آن گیرند.دار با هم در ای از مبادالت ادامه کنند در مجموعه هایی که در آن زندگی می مردم و مکان که است بر آنوی 

در مقالة  .(0330ساکس، )اند  یک واحد و یک سیستم تعاملیجزئی از ها  آن زیرا ،گذارند تأثیرات معینی بر یکدیگر می

یاز انسان هایی چون میزان نتأثیر خانه بر روان انسان با متغیربه  ،اثر استوارت جایین ،«ی خانهشناس روان»نام دیگری با 

، راحتی را وابسته «شناسی راحتی معنای روان»نام  اب ،ای کلود پینیو در مقاله پرداخته شده است.به نور به فضای خصوصی 

آنجایی که رضایت انسان از داند که این فاکتور نیز وابسته به رضایت فرد است. از  فرد از این کلمه می به ایدة هر

استای توان در ر ها می خلقی انسان با شناخت کامل روحی و ،رنگ متفاوت استو ، فاکتورهایی نظیر نور، حریم خصوصی

ارتباط دهندة  شناسی نشان این تعاریف روان (.3551)پینیو، کرد ها خانه را طراحی  جلب رضایت و تحقق راحتی آن

در راستای ارتباط خانه با بعد جسمی و مسائلی از قبیل آسایش حرارتی و گرمایشی و  تنگاتنگ انسان و خانه است.



 9533اقلیمیایرانةدرمسکنبومیچهارپهنناساکنخواهیتبیینتمایزاتحریم

 بارةوحید قبادیان در :معماری و اقلیمگرفته در زمینة  انجامهای  یقات زیادی انجام شده است. پژوهشسرمایشی تحق

ش به آسای منظور رسیدن های اقلیمی برای اقلیم چهارگانه به کارراه و ی انجام دادهمطالعاتو جسمی انسان ش اقلیمی آسای

بخشی از  و اند بررسی موردی شهر یزد پرداختهنیز به  ابوالضیاقزلباش و (. 0935)قبادیان،  جسمی افراد ارائه کرده است

 به اعتقاد اند. یت مناسب سکونتی اختصاص دادهیطی در راستای نیل به کیفخود را به برخورد خانه با عوامل مح ةمطالع

شود و  یکار گرفته م شناسی سنتی به و باد هر یک به نحوی از طریق فن ،های سنتی آب، گیاه، خورشید در خانه ،ها آن

ابعاد  همةها در  (. انسان0954، ابوالضیا)قزلباش و  آورد محیطی را فراهم می های زیست ریای هماهنگ از کارب مجموعه

های اقلیم ایران به  اند. این تحقیق بر آن است تا با شناخت تمایزات حریمی خانه خود در ارتباط ةجسمی با خان روحی و

های جسمی و روحی خود در قالب  ها با تفاوت انسانهای هر مزاج دست یابد. زیرا  گو به نیاز پاسخ های کالبدی شاخصه

کنند. حریم وابسته به تعریف هر فرد از میزان ارتباط با  طلب میرا حریم  ی ازشخصیتی میزان متفاوت -تنوعات مزاج

ارتباط فضاها با  ةکه به رضایت و امنیت افراد از فاکتورهایی نظیر تأمین حریم بر مبنای نحو گیرد می أفضای اطراف منش

شده توسط افراد  مطرححریم دارد.  گیعمومی خانه بستهم و توجه به میزان بسته تا باز بودن فضاهایی خصوصی تا 

 یمزاج و معمار میارتباط مستقة نیزم در شخصیتی متنوع متفاوت است. -بندی مزاجی دلیل قرارگیری در دسته مختلف به

شناسی حریم  شده با عنوان روان شخصیتی مطرح-دانش تأثیرات و ارتباطات مزاجی .پذیرفته استانجام  یمطالعات کم

شناخت حریم در بین . 0: بررسی شد شناسی حریم همراه دانش حریم در جغرافیای متفاوت در ایران عرفی شد. روانم

بررسی تأثیر تنوعات کالبد خانه بر تنوعات شخصیتی و مزاجی طب . 3 ؛های ساکن در مناطق جغرافیایی ایران انسان

 زانیبا توجه به م یبندی فضا در مسکن سنت کرهیموضوع پن. امنظور ایجاد آسایش جسمانی و روانی ساکن اسالمی، به

ها،  منظور شناخت حریم مطلوب در خانه به است؛ در معماری یادراک یها تیمحصوردر زمرة  ناساکن  میحر

 ةنحودهند( بررسی شد.  های چهار اقلیم را تشکیل می ن خانها)که ساکن شخصیتی افراد و یزاجم یها یبند دسته

 وجود کرد.معاصر استفاده  یها خانه یاز آن در طراح تا بتوان رسی شدبر میچهار اقل یسنت یها خانه ییابندی فض کرهیپ

 یتیو شخص یاز تنوعات مزاج یناش که نافرهنگ سکونت ساکن با ها و تنوعات آن خانه نیا بندی کرهیپ نیب یخوان هم

را افراد  یمیحر یالگوهاو  ن خود طراحی کننداحریمی ساکنها را براساس مطلوبیت  خانه کند را قادر میمعماران  است،

 چهار بوم فرهنگ ایرانیها در  خانه بندی کرهیپ ةمقایس. در این پژوهش تالش شده است تا با دنبگذار شیتر به نمابارز

 تنوعات ناساکن محور سالمت و ،مزاجی جسمی، تنوعات شناخت با تاها حاصل شود  یمی در کالبد خانههای حر تفاوت

 .شود حاصل جدید و سنتی اقلیمی -شخصیتی یها تفاوت نظام در خواهی حریم های تفاوت و ناساکن برای حریمی

مبانینظری
 ،، جغرافیای حریم انسانحریم یشناس روان شناخت در ایران اقلیم چهار یها هخان ساکنان مزاجی و شخصیتی ابعاد شناخت

 آسایش در معماری یها شاخص تأثیر بررسی به مجزا،ة حوز دو در. است کننده کمک ساکنان خواهی حریم تمایزات بیان و

 .است شده پرداخته اسالمی طب در مزاج و یشناس روان های پژوهش و ساکنان

حریموشخصیت.9

 تأثیر بیرونی و درونی عوامل ازای  همجموع از که است فرد رفتارهای و ،افکار احساسات، ازای  همجموع شخصیت

 عادات، ها، خواسته احساسات، ذاتی، و یادگیری های توانایی معنوی، های قابلیت ذهنی، و فیزیکی عوامل مانند پذیرد، می

 درحقیقت شخصیت از منظور(. 0011: 3500 بوگا، اریک و ایرنگون) توجه و درک جمله از رفتار نوع هر و ،تفکر ةشیو

 طور به افراد شخصیت. اند گرفته شکل ژنتیکی و محیطی عوامل با که است رفتارهایی و احساسات از ثابتی ةمجموع
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 و ایوانسویچ) کند می متمایز یکدیگر از را افراد که است عامل چندین محصول بلکه گیرد، نمی شکل تصادفی یا ناگهانی

 پیچیده موجود یک عنوان به همواره است شده موجب که دارد گوناگونی های جنبه انسان رفتار(. 03: 3553 متیسون،

 طبیعت بارةدر ناکافی شناخت از ناشی بیشتر ناتوانی این. باشد غیرممکن یا مشکل حرکاتش بینی پیش و شود شناخته

(. 59-01: 3504 ،همکاران و فرانزیسکا) هاست آن فردی یها تفاوت و معتبر پیشگوی یک عنوان به افراد شخصیت

 .اند ارائه کرده گوناگونی یها بندی تقسیم و آرا افراد شخصیتی ابعاد ةدربار دانشمندان

هاوتفاوتحریمدرآن هایشخصیتگونه.5

ها ضروری است؛ کارایی  های شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیت های فردی و ویژگی در عصر کنونی، شناخت تفاوت

های  موقعیت همةانسان در  طور کلی سازگاری های درمانی و به افراد در شغل، موفقیت در تحصیل، اثربخشی روش

های شخصیت، رفتار  تئوری ةدر هم. (340: 3500، همکارانو  )کرینگ ها رابطه دارد های شخصیتی آن زندگی با ویژگی

، گرا درون ةها را به چهار دست آیزنک انسان ،(. براساس تئوری شخصیت0334هاست )فاندر،  شخصیت آن تأثیرافراد تحت 

یی معتقد به گرا برونیی و گرا درونبندی براساس  سیریل برت گذشته از تقسیمکند.  و ناپایدار تقسیم می ،، پایدارگرا برون

ها در  انسان ةهم. (0911 ،گروتر ؛0311)بیسل و اشاستر،  بندی شخصیت براساس پایداری و ناپایداری نیز هست تقسیم

 -گرا درون راها  آن و یافت دست شخصیت بعد دو به خود تحقیقات نخستین در آیزنکگیرند.  بندی قرار می این دسته

 و افزودها  آن به را سومی بعد اولیه، بعد دو بر کیدأت از پس آیزنک، .نهاد نام 3ناپایدار( -)پایدار خویی آزرده روان و 0گرا برون

 خویی پریش را روان آن
 با و ندا به دیگران توجه یب و ،احساس یب منزوی، افرادی بعد این در باال ةنمر دارای افرادد. نها نام9

 ییگرا برون. 0 کند: می مشخص بعد سه در را شخصیت آیزنک (.0910)پروین،  تضادند در جامعه قبول مورد رسوم و آداب

 مدل. 0تکانه کنترل برابر در خویی پریش روان. 9 ؛4هیجانی پایداری برابر در رنجورخویی روان. 3 ؛گرایی درون مقابل در

 و ،رنجوری روان، شناسی وظیفه، پذیری سازش، ییگرا برون: از است عبارت کوستا و کری مک از شخصیت عاملی پنج

 کنار در بودن از گرا برون افراد: ییگرا برون( الف(. 3: 3505، همکاران و چوی: 3: 3505، همکاران و الک) تجربه پذیرش

: 3509، هافیندار) اند باجرئت و ،فعال، اجتماعیها  آن. باشند پرحرف و ،فعال، جسور دارند تمایل و برند می لذت دیگران

، دلسوز، سازگار افراد این. است دیگران به احترام معنای به: پذیری سازش( ب(. 0499: 3504، همکاران و غفاری؛ 33

 فرد بودن اعتماد قابل به: شناسی وظیفه( ج(. 0493: 3504، همکاران و غفاری)اند  دیگران به کمک برای مشتاق و ،صادق

 و فرانزیسکا) دارند خویشتن و ،مالیم، آرام، باثبات احساسی نظر از: رنجوری روان( د(. 01-41 :3509، آدنوگا) دارد داللت

 (.3509، آدنوگا) کنند می دردی هم دیگران با و اند دوست نوع: تجربه پذیرش .(59-01: 3504، همکاران

شناسی شخصیت تأیید شده  روان خواهی رفتاری در شناسان چهار سطح حریم میرز و دیگر شخصیت در مدل آیزنک،

. به آن اشاره شده است 0که در جدول  ... و ،دوستی، ناپایداری هیجانی دوستی، هیجان وتخلگرایی،  است، مانند درون

 نخواهند بود.بندی خارج  های رفتاری و شخصیتی از این دسته ها با همة تفاوت انسان

  

                                                                                                                                                                   
1. Extraversion-Introversion 

2. Neurotiecism 
3. Psychoticism 
4. NEUROTICISM VERSUS EMOTIONAL STABILITY(N) 
5. OSYCHOTICISM VERSUS IMPULSE CONTROL(P) 
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ترجمة5552شولتز،آلنو شولتز؛9314،الیورجان؛9312،)اقتباساز:سیاسییشخصیتهابندیویژگیدسته.9جدول

(9332دمحمدی،سی

گراییبرون-گراییدرونکوستا
-9رنجورخوییروان

شناسیوظیفه

پذیرش-پذیریسازش

تجربه

 (P) (J) (E) (I) میرز
 پایداری ناپایداری گرایی برون گرایی درون آیزنک

ویژگی 
 رفتاری

 -پذیری زیاد استعداد در تحریک
 -گیر گوشه -پرداز خیال

با  -دقیق در کارها -انزوادوست
 -طلب فزونی -احتیاط و آرام

داشتن حس  -کمبود عزت نفس
 پایبند به اصول-حقارت

حساسیت کم در برابر  -پذیر تحریک
)گرم و  دمویدارای مزاج  -ها محرک

 -صرف نیروی کم در کارها -تر(
زده در امور و  بشتا -استقامت و ناپایدار بی

طالب  -اجتماعی -پذیر انعطاف -دقت بی
 هیجان و بدون فکر

 و نفس بر تسلط و هوش حیثاز 
 و اراده حواس تمرکز و حسی ادراک

 افراد متوسط از کوشش و سعی و

 کند -پذیر تلقین -ترند پایین بهنجار

ناپایداری  -و عمل اندیشه در
 نامعقول -ند ا ناغلب نگرا-هیجانی

تمرکز و  -سخت و دشوار
کند در فهم،  -ضعیف ةحافظ
و اعمال دارای تحرک  ،ادراک
نداشتن آمادگی در  -کم

 -ستیز جامعه -تغییرات زندگی
 -رحم بی -بین واقع -خودمحور

 خالق -متخاصم

 

مطالعاتبومیشخصیتدرقالبمزاج.3

وجود آید و آن هنگامی است که این  های متضاد عناصر به کنش و واکنش بین کیفیت ةدر نتیج مزاج کیفیتی است که

فردی  هر(. 0911سینا،  )ابن د. یعنی عناصر متضاد به مسالمت با یکدیگر رسندشومقتضی متوقف  ةواکنش متقابل به انداز

 تر از حد متعادل باشند. یا مرطوب ،تر تر، سردتر، خشک توانند گرم افراد می ،اینربناب دارای مزاج مربوط به خود است.

رفتاریهایجسمیوروحیبانمودایازویژگیمزاجمجموعه.4

شود.  و خون تقسیم می ،نوع صفرا، بلغم، سوداچهار شود. این اخالط به  در اولین مرحلة هضم غذا در بدن خلط تولید می

بد یا میخصوصیات مزاجی فرد به سمت آن خلط غلبه  ،یک از این اخالط غلبه پیدا کند در صورتی که در بدن انسان هر

 3 های جسمی و روحی هر یک از طبایع سخن گفته است. در جدول از ویژگی قانونسینا در کتاب  . ابنشود  متمایل می و

 مزاجی بیان شده است. ةای از خصایص جسمی و روحی و نمود رفتاری آن در چهار دست مجموعه

 (9312،پارسایانشهگلیو؛9333هایچهارگانه)اقتباسازوالیتی،هایخلقیونمودرفتاریمزاجی.ویژگ5جدول

نمودرفتاریهایخلقیویژگیعناصر مزاج

 هوا (دموی) مرطوب و گرم
بین،  گرا، شجاع، خوش ، اجتماعی، برونمشرب خوش

 گنده و دل ،آلود حواس، خوابضعیف در متمرکزکردن 
هوا و عدم  یعنصر وجود لیدل دلباز به یبه فضا شیگرا

 آب یها کنار رطوبت و جلوه یریبه قرارگ لیتما

 آب (بلغمی) مرطوب و سرد
 آلود، نی در کالم، خوابأخشمگین، ت خونسرد، دیر

-ثبات و متزلزل یب، و خجل اطیترس، احتگیر،  راحت
 منعطف

، عدم یریگ راحت لیدل به یمحر قیدق تیرعا به تیعدم حساس
آب یها کنار رطوبت و جلوه یریگ به قرار لیتما

 آتش (صفراوی) خشک و گرم
خوب، تجزیه  ةرکار و فعال، تیز و حافظرانرزی، تندخو، پُپُ

غضب و خشکی زیاد، تأثیرپذیری کم و تحلیل باال،
کنار  یریبه قرار گ شیبر، گرا رکار و زمانبه مشاغل پُ شیگرا

بآ یها و جلوه طوبتر

 خاک (سوداوی) خشک و سرد
گرا، دیرجوش، ریزبین، بدبین، مستعد افسردگی،  درون
عالقه به نور بی ،رنگ تیره ،های دنج مند به گوشه عالقه

 یریمند به قرارگ عالقه ،نانهیبزیو ر یبه مشاغل انفرد شیگرا
و بسته کیدنج و تار یدر فضاها

 

گرایی در  شناسی تأیید شده است، مانند برون )دوستی( در علم مزاج خواهی مزاجی، چهار سطح حریمدر چهار سطح 

به آن اشاره  3ها که در جدول  گرایی سوداوی درون و ،ها دوستی صفراوی ها، هیجان ها، ترس و احتیاط بلغمی مزاج دموی

های مختلف  ها در هر گروه مزاجی و شخصیتی، با توجه به نیازها و خاستگاه شده، انسان های مطرح شده است. با تفاوت

 کنند.  محیطی، نیاز و تعریف حریم متفاوتی را طلب می

                                                                                                                                                                   
 نژندی روان . 0
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 ایراندر فوقةگانچهارهایشخصیتوهامزاجبهمنتسبهایخانهبررسیدرمبانیپژوهیمصداق

ها هم قابل مشاهده است و با انتخاب  متفاوت به حریم که در آن های شخصیتی و حساسیت -های مزاجی با خصلت

توان این تمایزات را مشاهده و تحلیل کرد. با  هاست به خوبی می فرهنگ کهن زندگی آن ةها که نتیج های بومی آن خانه

اجی است، شایستة سینا، در مبحث اعتدال ناشی از محیط زیست و اجتماعات انسانی، مبنی بر اینکه مز توجه به نظر ابن

های سنتی  های اقلیم ( به خانه0911سینا،  )ابن ها محل زیست آن 0های آب و هوای ها به اقتضای ویژگی هر یک از ملت

 دقیق شرایط بررسی و معماری و اقلیمهای اقلیمی ایران در کتاب  بندی کسمایی از پهنه مراجعه شد. براساس تقسیم

آفتابی که  روزهای یخبندان، روز بارندگی، بیشینه، و کمینه دمای میانگین نسبی، رطوبت شاخص نظر از ایران شهرهای

ها، در  های سنتی آن در کنار توجه به غنای معماری خانه ،تنوع آب و هوای فضای جغرافیایی ایران است ةدهند نشان

شده از منابع سنجش  اجهای استخر با بررسی نقشه نخستد. شها حساسیت ایجاد  های انتخابی خانه انتخاب نمونه

 دست آمد.  بندی اولیه از تنوع اقلیمی ایران براساس تنوع آب و هوای جغرافیای ایران به جغرافیای اقلیمی، دسته

های ایران تابش شهر هم ةنقشهای ایران دمای شهر هم ةنقش



یخبندان شهرهای ایران ةنقشبارش شهرهای ایران هم ةنقش



دانشگاهتهرانیجغرافیاۀهاازدانشکدخذ:دادهأویخبندانایران،م،بارشتابش،همدما،همهایهم.نقشه9شکل

سایر ایران نسبت به  جنوبی های قسمت در )در نقاط زردرنگ( و تابش دما میزان تابش، دما و هم هم ةطبق نقش

 .بارش شهرهای نزدیک به دریا دارای رطوبت باالیی در مقایسه با سایر شهرها هستند هم ةشهرها بیشتر است و در نقش

دلیل رطوبت موجود، یخبندان کمتری وجود دارد.  یخبندان، در شهرهای نزدیک دریا، در شمال و جنوب، به ةطبق نقش

                                                                                                                                                                   
 شود. اقلیمی ایران منجر می ةهای محیطی در هر پهن جعرافیایی که به تفاوت ویژگی ةهای آب و هوایی در هر منطق ویژگی . 0

تابش بر حسب 

 روز
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 ةهای میانی نقش اال و رطوبت بیشتر نسبت به سایر شهرها. در قسمتبا دمای بدارد ای  ها نشان از منطقه این شاخصه

بارش و یخبندان کم، دما در حالت میانه و تابش در بیشترین حالت قرار  شهرهای اصفهان و کاشان و ... ةایران در محدود

گذاری رقوم دمایی و  جایها،  منظور تدقیق داده دارد که نشان از شهرهایی با آب و هوایی گرم و خشک است. در ادامه به

منظور  انجام گرفت. به ،دهد تعیین تمایل اقلیمی انسان را نشان می یکه مبنا ،رطوبت نسبی در نمودار بیوکلماتیک انسانی

 روزهای یخبندان، روز بارندگی، بیشینه، و کمینه دمای میانگین نسبی، آزمایی نمودار بیوکلماتیک انسانی، رطوبت راستی

دومارتن محاسبه شد و نوع اقلیم  روش به خشکی ضریب ومحاسبه شد  ایران سینوپتیک ایستگاه 00 شهرهای در( آفتابی

 .شداقلیمی سنجش  ةهر پهن

انسانیبیوکلماتیکنمودار

آب و هوایی  شرایط به توجه با را فیزیکی انسان آسایش شرایط که استداده  پیشنهاد اولگیرا  انسانی بیوکلماتیک نمودار

 (.0911)کسمایی،  کرد توان تعیین می مناطق مختلف اقلیم نوعو پیرامون 

انسانیبیوکلماتیکنموداردراولگیشاخص

 طیشرا اجرایدر رابطه با دما و رطوبت است و با  مینوع اقل ةدهند ای مشخص شده که نشان نمودار محدوده نیدر ا

 زندگی شرایط نمودار این .(0951)رازجویان،  کردرا مشخص  میان نوع اقلتو یجدول م نیمنطقه در ا کیهوای  ییگرما

 افزایش با که کند می بیان نمودار این ،کلی طور به. است کرده بیان نسبی رطوبت درصد و هوا به دمای توجه با را انسان

 شرایط به نسبت موجود نسبی رطوبت حجم یابد تا کاهش مقداری هوا دمای باید آسایش ایجاد برای نسبی رطوبت میزان

 دما کاهش با یعنی. است معکوس ای رابطه دما و نسبی رطوبتة رابط ،دانیم که می طور همان زیرا نکند. تغییری آسایش

 ها اقلیمی انسانی برای ایستگاه شاخص زیست .یابد می کاهش نسبی رطوبت دما افزایش با و یابد می افزایش رطوبت نسبی

 حداکثر =ژوئن( شرایط روزانه 33 مصادف )معروف به انقالب تابستانی ایران در ماه ژانویه ةچهارگان اقلیم ةپهن ةمحدود در

دار بیوکلماتیک وحداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی درنظر گرفته شد و در نم =حداقل رطوبت نسبی و شرایط شبانه و دما

تر باشد، به  خط کشیده بیانگر شرایط اقلیمی شهر باشد. هر چه پارهتواند  خط می نمایش درآمد. نوع شکل پاره انسانی به

دهد. هرچه  تر باشد مشابهت اقلیمی را بیشتر نشان می معنای نوسان بیشتر دما بین شب و روز است. هر چه نزدیک

ود حاکی از و هر چه به باال کشیده ش است اختالف رطوبتی زیاد دهندة خط به سمت محور افقی کشیده شود، نشان پاره

شود و میزان نوسانات دمایی هر  خط به هم وصل می ها در نمودار بیو انسانی با پاره . این دادهاست اختالفات باالی دمایی

اقلیمی مد نظر  ةایستگاه هواشناسی فعال در سازمان هواشناسی ایران، چهار پهن 33دهد. از میان  اقلیم را نمایش می

عنوان  اند. مرکز استان به ایستگاه سینوپتیک در این محدوده واقع 00و غربی(،  ،، مرکزیهای شمال، جنوب )پهنه کسمایی

قرارگیری  ةو محدودشد ایستگاه، دمای بیشینه و کمینه، رطوبت نسبی شهر، در نمودار بیوکلماتیک انسانی بررسی  ةنمایند

شهر در چهار  نوع اقلیم، ضریب خشکی هرآزمایی در تشخیص در  منظور راستی اقلیمی مشخص شد. به ةهر شهر در پهن

 اقلیمی مبنا با روش دومارتن محاسبه شد. ةپهن
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 خذ:نگارندگانآایستگاهسینوپتیکبراساسشاخصالگی،م92.نموداربیوکلماتیکانسانی5شکل

روزهایآفتابی(درشهرهای)رطوبتنسبی،میانگیندمایکمینهوبیشینه،بارندگی،روزیخبندان،هایهواشناسی.داده3جدول

هایسازمانهواشناسیکشورتحلیلدادهن،مأخذ:تضریبخشکیبهروشدومارةایستگاهسینوپتیکایرانومحاسب92
مرکزاستان

درهر

ایستگاه

 سینوپتیک

بارندگیسلسیوس(ةدما)درج

ساالنه

متر()میلی

ةبیشین

بارندگی

روز

(mm)

میانگینرطوبت

(نسبی)درصد
تعداد

روزهای

یخبندان

تعداد

روز

باگرد

وغبار

جمع

ساعات

آفتابی

بیشینه

وزش

باد

(m/s)

ضریب

خشکی

میانگین

 بیشینه

میانگین

کمینه
کمینهبیشینهبیشینهکمینهمیانگین

04/01 اردبیل  0/01 1/4 3/05 05- 4/45 0/335  5/31  3/15  0/45  050 00 3510 31 

03/93 ارومیه  9/03 1/0 0/03 1/04- 3/93 9/311  3/90  1/15  4/91  051 05 3353 39 

03/40 تبریز  1/03 3/1 04 1/04- 3/45 3/315  5/30  4/53  1/94  11 31 3/3114  30 

1/30 اهواز  9/94 4/35 9/31 3 4/05 1/353  1/93  9/50  3/31  5 13 0/9000  05 

4/53 سبندرعبا  0/99 4/33 1/31 0/5 1/45 3/003  4/99  3/10  40 5 093 9/9353  33 

1/45 بوشهر  4/95 0/33 0/35 4/1 3/49 0/313  91 3/13  3/03  5 03 9559 45 

1/03 تهران  3/39 3/04 0/03 1/4- 3/43 9/353  1/30  4/41  1/30  09 34 3/3319  33 

9/41 اصفهان  1/34 0/05 1/01 5/5- 1/93 9/35  1/09  5/43  1/01  53 05 9/9495  33 

5/3 کاشان  35/0 03/0  03/0  9/5- 05/3  9/35  5/0  3/05  1/31  - - - 33 

9/41 زاهدان  1/31 1/00 1/03 4/1- 5/45 1/059  1/01  1/40  0/01  40 10 9/9443  05 

0/3 یزد  0/31 5/04 9/30 4- 9/49 4/91  9/3  9/91  5/09  30 09 1/9435  34 

3/99 همدان  30 3/0 0/09 5/00- 1/93 1/300  0/01  5/55  3/95  051 99 5/9509  33 

05/10 رشت  4/30 9/09 9/01 0- 4/95 9/0911  9/11  3/35  4/54  3 4 1/0110  01 

050/43 بندرانزلی  51/3 41/0 1/01 - - 0/0109  909 34 15 1 - 0131 3/93  

05/0 گرگان  30 5/03 1/01 1/3- 3/45 1/411  0/40  0/30  4/09  30 5 0/3313  35 

 

9دومارتناقلیمیبندیطبقه

 استفاده اقلیم نوع تعیین برای بارندگی و دما از آن در و است شده نهاده بنا 3خشکی شاخص مبنای بر بندی طبقه این

 .دش استفاده دومارتن روش از تحقیق این در سینوپتیک ایستگاه هر در استان هر ةنمایند اقلیم تعیین برای. شود می

                                                                                                                                                                   
1. De Martonne 
2. Aridity index 
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 P= و( سلسیوس) ساالنه حرارت ةدرج متوسط  T=ضریب خشکی، I= تجربی ةرابط از استفاده با روش این براساس

 (.متر )میلی متوسط بارندگی ساالنه
I=P/(T+10) 

 فرمول این در خشکی ضریب پارامتر محاسبة برای اینکه در ایران دارد: اول بیشتری کاربرد علت دو به دومارتن روش

 اینکه هستند: دوم ها عامل ترین دسترس در دو هر که است نیاز ساالنه دمای متوسط و ساالنه بارش متوسط عامل دو به

 .(0910علیزاده، )دهد  نشان را تری متنوع های اقیلم تواند می که گیرد می درنظر را بیشتری بندی  هطبق فرمول این

9314زاده،،مأخذ:فرجیناقلیمبراساسروشدومارتنیتع.4جدول
دومارتنضریبخشکیۀمحدودناماقلیم

 05تر از  کوچک خشک

 3/03-05 خشک نیمه

 35-3/39 ای مدیترانه

 34-3/31 مرطوب نیمه

 31-3/94 مرطوب

 90بیشتر از  بسیار مرطوب
 

 دومارتن فرمول  Tعامل عنوان به دما رقومی مدل از و  Pعامل عنوان به بارش رقومی مدل از حاضر تحقیق در

 و اقلیم اقلیمی کتاب ةپهن چهار، پژوهش این در سنجش، دومارتن در شده مطرح اقلیمی تنوعات میان د. ازش استفاده

.گرفت قرار مبنا شده بندی دسته های اقلیم در ها ساختمان به توجه دلیل به معماری

ودلیلانتخابشهرهایمبنا،مأخذ:نگارندگان0هایاقلیمیهادرایستگاهمیانگینةبامقایساقلیمیبندیپهنه.2جدول

5ایستگاهسینوپتیکبندیاقلیمیکسماییپهنه
مراکزاستاندرهرایستگاه

اقلیمی

ویژگیاقلیمیباروش

دومارتن
 شهرمنتخب

 فالت مرکزی
 بیابانی( بیابانی )نیمه

تهران، اصفهان، سیستان و 
 بلوچستان، یزد

تهران، اصفهان و کاشان، زاهدان، 
 یزد

 کاشان گرم و خشک

 انتخاب دلیل

در  یانسان ویو طبق نمودار ب است تر خشک ها ستگاهیا رینسبت به سا رایز ،شد انتخاب خشک و گرم میاقل یبرا سنجش یمبنا کاشان
 در یانسان ویدارد که در نمودار ب ها ستگاهیا ریسا به ای نسبت انهیم حالت...  و ینسب رطوبت و دما ةسیمقا درقرار دارد.  شیآسا ةمحدود
 کیباالتر نزد یبا رطوبت نسب ونسبت به اصفهان  شتریب یخشک ةدرج با کاشان اصفهان، ستگاهیا در. است یتر کینزد شیآسا ةمحدود

 است. یمیاقل ةپهن نیا در سنجش یبرا یبهتر یمبنااست.  شیآسا طیبه شرا

 بوشهر گرم و مرطوب بندرعباس، بوشهر، اهواز هرمزگان، بوشهر، خوزستان اقلیم سواحل جنوبی

 دلیل انتخاب
آسایش در برابر باد  ةقرارگیری در نمودار بیو انسانی در محدود ةعددی ضریب خشکی حالت میانه دارد و در محدود ةبوشهر طبق مقایس

 بهتری برای سنجش است. یسایر شهرهای این پهنه مبنا اگرم و مرطوب نمودار بیو انسانی قرار دارد. در مقایسه ب ةو در منطق

 اقلیم کوهستانی غربی
همدان، آذربایجان شرقی، 

 آدربایجان غربی، اردبیل
 اردبیل سرد و خشک تبریز، همدان، ارومیه، اردبیل

 دلیل انتخاب
ایستگاه، ایستگاه اردبیل در حالت میانه از لحاظ رقوم دمایی نسبت به سایر ایستگاه قرار دارد و از لحاظ محدوده خشکی در  4 ةمقایس با

 های اقلیمی ها(. با قرارگیری در مرزبندی خشکی میانه نسبت به سایر ایستگاه ة)دارای درج تر به آسایش انسانی قرار دارد نزدیک ةمحدود
 سنجش مناسبی برای اقلیم سرد و خشک است. ی)کسمایی( مبنا

 بندرانزلی معتدل و مرطوب گرگان، ساری رشت و بندرانزلی، گیالن، گلستان، مازندران اقلیم سواحل شمالی و دریای خزر

 دلیل انتخاب
. با توجه به میزان تعداد روزهای یخبندان در سال به مراتب کمتر از رشت است ،سبب تأثیرپذیری مستقیم از دریای خزر در بندرانزلی به

دلیل میزان خشکی کم و تفاوت زیاد در رطوبت  )کسمایی(، بندرانزلی به بندی اقلیمی چهارگانه شده در پهنه بندی  های دسته خشکی شهر
 های اقلیم سواحل شمالی انتخاب شد تا تفاوت معنادارتری را نسبت به اردبیل در اقلیم کوهستانی بدهد.از میان شهر

 

                                                                                                                                                                   
 .است هشد یبررس تیدرنها و است شده استخراج تهران دانشگاه یایجغراف انیدانشجو قاتیتحق و رانیا یهواشناس سازمان یها داده براساس نهیکم و نهیشیب یدما. 0

 یهواشناس ستگاهیا نوع .3
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های  توان صفات و ویژگی سینا اشاره شده است، می براساس هماهنگی بین مزاج منطقه و مزاج انسان که توسط ابن

مناطق ایران دانست. نیاز به حریم و متفاوت های اقلیمی  در چهار اقلیم ایران همسو با ویژگیرا ها  مزاجی انسان

تعامل اجتماعی در سطوح مختلف در هماهنگی بین تنوع مزاجی  ةکید بر قلمرو و شیوأمراتب فضای زیست، ت هلسلس

 صورت متفاوت معنادار شود. تواند به محیط و انسان می

روشپژوهش
سنجیکالبدیحریمتبیینشاخص

براساس استفاده شده است.  های سنتی چهار اقلیم ایران خانه موردی ةنمون تحلیل در یبیپژوهش از روش ترک نیدر ا

شخصیتی معرفی شده است. در هر  -شخصیتی افراد، اقلیم متناسب با این تنوعات مزاجی -بندی متنوع مزاجی دسته

یابد.  ای مختلف محیطی، نیاز و تعریف حریم، برای ساکنان هر بوم، متفاوت معنا میه اقلیم، با توجه به نیازها و خاستگاه

ی در بررسی و تحلیل استدالل منطق تیو درنهاها  بندی خانه ی در بررسی حریملیتحل - یفیتوص های روشاز  بیترت نیبد

 از ابزارهای مطالعات ،پژوهش جرایشرح مراحل ا باه است.شد استفاده ها شده به شخصیت بندی بررسی انتساب حریم

... عنصری مهم در  و ،های ایرانی به نشانة حریم، تملک ست. حیاط در خانهشده ا استفاده یقیتطب اسیو ق ای کتابخانه

(. تنوع 0933یار،  )فرخ شود امن و آرام برای آسایش خانواده تلقی می یحریم دهی فضاهای مختلف است و جهت سازمان

گذارد. این تنوع  نمایش می اقلیم به نحوی است که تفکیک فضای باز تا بسته را به چهارهای  در خانه ها بندی حیاط حوزه

 یها خانه کند. خواهی فضای کالبدی کمک می های معرف حریم، در بررسی میزان حریم ها در کنار سایر ویژگی حیاط

 هشتی دارند، با دقت به عد فرهنگکه توجه به بُ ی،تا عموم یفضاها براساس خصوص یمعمار یبند با عرصه میچهار اقل

. 3 ؛یافته به حیاط و فضاهای خصوصی تا عمومی های اختصاص بندی مساحت تنوع دسته. 0 :بندی شدند  مورد دسته

بررسی امکان نفوذ بصری به فضاها و . 9 ؛شده  بررسی میزان نفوذ حرکتی به فضاها، با عنوان سیالیت فضایی تعریف

بندی فضاها از خصوصی تا  توجه به میزان عرصه. 4 ؛ها با باشوها؛ با عنوان شفافیت فضایی تعریف شده هنسبت جدار

بررسی نوع و میزان دسترسی به میزان فضای باز تا بسته، فضای خصوصی تا . 0 ؛ی دارندعد فرهنگکه توجه به بُعمومی 

های خصوصی تا  ریزفضاهای باز تا بسته در عرصه یریگقرار ةبررسی و مقایس. 1؛ بررسی نسبت توده به حجم. 5 ؛عمومی

عنوان  منظور نمایش میزان گشودگی عمودی و افقی، به ارتفاع به و سطح تا بسته در باز فضاهایة مقایس .1 ؛عمومی

های  خانههای انتخابی از  ها مورد ارزیابی واقع شد. در همین راستا، نمونه مورد حریم در خانهة کنند های تعریف شاخصه

ای با  از هر اقلیم، خانهثر بر حریم را نمایش دهد؛ ؤتر از فاکتورهای م ایران است تا نمایش صادقانه ةبومی اقلیم چهارگان

ها به  جداره و پذیرفت. نسبت فضاها انجامافزار اتوکد  ها در نرم گیری های محیطی آن اقلیم انتخاب شد و اندازه ویژگی

 یفضاهاتراز و مقیاس قرارگیری  نسبت 0ها براساس درصدی از سطح کل استخراج شد. دازهمساحت کل برآورد شد و ان

های  ، زیرا در تعریف حریم پاسخی معنادار در نمونهشدگیرد، مقایسه  می که مساحتی از کل مجموعه را دربر ،باز تا بسته

 انتخابی وجود داشت. 

                                                                                                                                                                   
 ةها ... در طبق سیسرو ن،یمانند، خواب، نشم ،یستیو ز یخصوص یه است. فضاشد یشده بررس اشغال یاز مساحت کل فضا یمساحت فضاها با درصد نسب .0

باز در هر دو طبقه  مهین یفضا ،همکف، طارمه ةدر طبق اطیو ح یشده به ورود داده اصختصا یانبار، فضا مانند انبار، آب یو عموم یخدمات یها یاول و کاربر

 مستقر شده است. ،شود یم نینش و زمستان ،نیکه شامل خواب، نشم ،ها خانه یستیز یدر قسمت فضا یانداز هیمنظور سا به لیشناش شده است. دهید

 زانیم و استاول کمتر  ةطبق ازهمکف  ةدر طبق یعمود یگشودگ زانیم با پله قرار گرفته است. اطیباز ح یتر از فضا نییدر ارتفاع پا نینش زمستان

 یها که شامل اتاق ،یستیز یکنار هر فضاباز( قرار دارد. در  ی)فضا اطیبه سمت ح نینش مطبخ و زمستان یورود است. شتریها در طبقات اول ب یگشودگ

 در ارتباط با فضا قرار دارد. یا شود، صندوق خانه یم یخصوص مهیو ن یخصوص
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نچهاراقلیماخواهیساکنمنظورحصولتمایزاتحریمشناسیحریم،بهیندشناسیروانافر.3شکل


 فضایبستهتابازدرچهاراقلیمتوجهبهةمقایس.4شکل

 هابحثویافته

هایچهاراقلیمدرخانهتاعمومیخصوصیفضاهایبستهتابازوفضاینسبیمیزانبررسی

اقلیم ایران ارتباط معناداری وجود دارد. این ارتباط  های چهار )حیاط( و خصوصی تا عمومی خانه میان فضاهای بسته تا باز

هایی یافت شد که  ، خانهطور مثال بههای چهار اقلیم است.  میزان تمایل به داشتن حریم افراد ساکن در خانه دهندة نشان

صوصی اختصاص داده بودند که به ترتیب این توجه بخش اعظمی از سطح اشغال را به حیاط و تعدادی دیگر به فضای خ

 (4)شکل  تمایل به حریم کم و زیاد است دهندة نشان

هاخانهدرمرزوحریمسنجشدرثرؤمبازتابستهمحیطدرعمومیتاخصوصیفضایبهریزفضاهابندیدسته.2جدول
بندیفضاهاعرصه

یمیتنوعاقل

عمومیعمومینیمهخصوصینیمهخصوصی

4ةخواهدرجحریم3ةخواهدرجحریم5ةخواهدرجحریم9ةخواهدرجحریم

 گرم و خشک
 دری، اتاق بادگیر، 9، 3اتاق 

 سرویس
حوضخانه، سرداب، حیاط  مطبخ،

 بیرونی و خلوت
نشین، تاالر، ایوان،  دری، شاه0 اتاق

 صفه
 ورودی، پله، داالن، هشتی، حیاط

 گلخانه، انبار، حیاط، گاراژ اتاق پله، راهرو، سرسرا آشپزخانه، پذیرایی، حیاط اندرونی اتاق خواب سرد و خشک

 نشیمن، مطبخ خواب، سرویس گرم و مرطوب
نشین، مجلسی، طارمه،  نزمستا

 شناشیل
 انبار، راهرو، ورودی، حیاط، پله انبار، آب

 حیاط، پله ایوان، حمام، سرویس، سرسرا، پذیرایی، مطبخ اتاق کار اتاق خواب سرد و مرطوب

 نگارندگان:مأخذ

هم درنظر گرفته  انسبت فضاها ب ةبندی خصوصی تا عمومی در محاسب ، ریزفضاها براساس عرصه5براساس جدول 

گیری  در تنوعی از جای بندی خصوصی تا عمومی در دسته یافته اختصاص یها مساحت همة ،شده است. بدین منظور

در هر ها داشت.  ها در مرزها و تعیین حدود حریم در خانه فضایی بسته تا باز نشان از تفاوت در حساسیت ساکنان اقلیم

 .شودفاکتور سنجش  نیبر ا میاقلهر  یگذار و ارزش تیاهم زانیتا م این موارد بررسی شد انتخابی ةخان

بررسی ویژگی مزاجی ساکنین براساس 

 طب اسالمی

بررسی میزان با تا بسته 

فضاهای خصوصی تا عمومی 

بررسی حریم خواهی متنوع 

 های شخصیتیساکنین در گروه

 
 شخصیت

 شناسی

 

واکاوی 
 کالبد بومی

 
 شناسیمزاج

 

مزاج فرد همسو با 
 جغرافیایی ةمزاج منطق

 

ترجیح حریمی متفاوت  
های بومی ن خانهاساکن
 ایران
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فضایۀشدگوییبهشاخصرفتاردرحریمکنترلوخشکدرپاسختابستهدرخانهاقلیمگرمنسبتفضاهایباز.1جدول

خصوصی،مأخذ:نگارندگان
اسنادمعماری9آلیاسینةخان-نمایندهازاقلیمگرموخشک:استاناصفهان،شهرکاشان*

  خواهی فضای عملکردی براساس میزان حریم
 درصد ارتباط بندی درجه درصد ارتباط بندی درجه 

 0درجه 
45/99% 

خصوصی

% 45/99 بسته    
 9درجه

30/35 % 
 یعموم همین

 % 35/3 بسته 

 % 41/0 باز  نیمه - باز نیمه

 % 11/4 باز   - باز

 3ة درج
50/5% 

 خصوصی نیمه

% 31/9 بسته   4درجة  
11/33 % 

 عمومی

 % 31/5 بسته 
 - باز نیمه - باز نیمه
% 51/3 باز    % 41/33 (یرونیب -ی)اندروناطیح % 41/33 باز   

قرار فضاها در 
 مقیاس کل

ترکیب فضاها، فشررده و تعریرف    -ساختمان متراکم -فضاها در سه جهت و پیرامون حیاط مرکزی -گرا درون
فضراهای عملکرردی در سره     -حیاط در دو ترراز، همکرف و زیررزمین    -راهروهایی به سمت فضاهای داخلی

 -منظور ایجاد ارتباط بصری با حیراط و تعردیل شررایط اقلیمری     باز در طبقات به استقرار فضای باز و نیمه -تراز
 مراترب ورود بره فضرای خصوصری     هلاقرامتی، تعریرف سلسر    ةدر جلروی فضرای بسرت    )ایوان( باز فضای نیمه
ورودی از کنار ساختمان است و برا هشرتی      -دیدراهروهای مسقف فضای ارتباطی است پنهان از  -)محرمیت(

 )محرمیت( رسد و داالن به فضای زیستی می

 % 03/01 فضای جانبی
 % 30/34 ها جداره نسبت

 % 15/15 کل مساحت توده به
 % 55/41 بسته یفضا
 % 41/0 باز نیمه یفضا

 % 49/90 فضای باز

قرار فضاها در 
مقیاس میانه و 

 خرد

دسترسی مراتب
باز )مهتابی و  از فضای باز به نیمه -)توجه به محرمیت( زیستی ة)ایوان( و در ادامه به فضای بست باز از حیاط مرکزی به فضای نیمه

 زیستی ةهای زیستی به فضای بست از فضای ارتباطی پنهان در فضای -صفه به ایوان(
نسبت فضای زیستی به فضای 

 3باز
 درصد نسبی برابر فضای زیستی به فضای باز حیاط -)توجه به محرمیت( زیستی بیشتر از فضای ارتباطی ةدرصد فضای بست

 بازشوها، به سمت حیاط منافذ
 

بودن  )بسته های زیستی، نسبت توده به سطح کل در این نمونه، درصد فضای خصوصی و بسته از سایر عرصه

و نسبت بیشتر توده به فضای باز ، چندگانه و حدود بصری کم، منافذ کمفضاهای زیستی( بیشتر است. مراتب دسترسی 

 های ایران است. ها در اقلیم ترین خانه رحریمو پُ 0و در سطح  استهای حریم  حاکی از بیشترین حساسیت به شاخص

فضایۀشدکنترل9گوییبهشاخصرفتاردرحریماقلیمسردوخشکدرپاسخة.نسبتفضاهایبازتابستهدرخان3جدول

خصوصیوخصوصی،مأخذ:نگارندگاننیمه
اسنادمعماری4زادهمنافةخان-*اردبیلشهرغربی،آذربایجاناستان:خشکوسرداقلیمازنماینده

 خواهی فضای عملکردی براساس میزان حریم

 

 درصد ارتباط بندی درجه درصد ارتباط بندی درجه
 0 ةحریم درج

31/05 % 
خصوصی

 9ة حریم درج % 31/05 بسته  
53/4 % 
 عمومی نیمه

 % 53/4 بسته 
 - باز نیمه - باز نیمه
 - باز - باز

 3ة حریم درج
91/91 % 
 خصوصی نیمه

 4درجة  % 10/4 بسته 
99/99 % 

 عمومی

 % 33/3 بسته 

 % 94/59 اطیح % 54/90 باز   % 09/99 باز  

قرار فضاها در 
 مقیاس کل

و در ارتباط با هم در کنار  یسادگ فضاها به بیترک -فشرده یستیز یفضا -اطیساختمان دو جبهه از ح -گرا برون
براز زیسرتی در    استقرار فضاهای باز و نیمره  تراز از همکف، سهدر  یعملکرد یفضاها -در دو تراز اطیح -سراسرا
 صورت مستقل ارتباط فضاهای زیستی عمدتا به -باز مقابل فضاهای بسته و نیمهراهروهای باز  -بسته طبقات

 % 40/3 فضای جانبی
 % 91/05 ها جداره نسبت

 % 15/95 کل مساحت توده به
 % 0/30 بسته یفضا

 % 01/54 فضای باز
قرار فضاها در 
مقیاس میانه و 

 خرد

 )شفافیت( ارتباط بصری از اتاق به حیاط و برعکس -کننده( ارتباط از حیاط به سرسرا )نقش تقسیمدسترسی
 (یو حرکت یحدود بصر تی)رعا در دو تراز اطیح -یستیز یاز مجموع فضا شتریب اطیباز ح یدرصد فضا نسبت فضای زیستی به فضای باز

 اطیح سمت به ،کم بازشوها منافذ

                                                                                                                                                                   
مرکز تهران:  ،کاشان های خانه: 04 د ایران اسالمی معماری آثار فرهنگ: نامه گنجاست ) (0919ی )قاسم یحاجک.  ها بازترسیم شده از کتاب پالن . همة0

 .(معماری و شهرسازی شهید بهشتی ةدانشکد قاتیاسناد و تحق

 گیری قرار از نشان) دارد بسته زیستی فضاهای در قرارگیری به ناساکن تمایل از نشان که است حیاط و باز فضای از بیشتر زیستی فضای به توجه میزان. 3
 .(دارد شده تعریف مرزهای و بیشتر حریم با فضاها در
و  وستهیپی ها جداره ،باال( ةمخصوص پلکان به طبق ی)سرسرا و اتاق یارتباط یخانه به فضا یانیم ة)پله(، محدود یعمود ونیرکالسیس یبسته برا ییاختصاص  فضا .9

  قرار دارد. اول( ة)در طبق ی( و اندرونی)قسمت ورود یرونیدر دو سطح ب اطیح ( است.اطی)ح باز یپنجره و درب به سمت فضا قیها از طر یگشودگ
 .سازی و نوسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر به، تهران: یرانیا نةخا شده از کتاب ها بازترسیم پالن. 4

 ةقطب ةطبق

طبقه 

همکف ةطبق اول ةطبق  



 9543اقلیمیایرانةدرمسکنبومیچهارپهنناساکنخواهیتبیینتمایزاتحریم

های زیستی، نسبت توده به سطح  باز از سایر عرصه صورت بسته و نیمه و به ،خصوصی، خصوصی درصد فضای نیمه

انتخابی کاشان است. مراتب دسترسی و حدود بصری، منافذ و نسبت توده  ةبودن فضاهای زیستی( کمتر از نمون )بسته کل

خواهی  حریم 3سطح دارد و در  )کاشان( های حریم به نسبت اقلیم گرم و خشک به فضای باز حساسیت کمتر به شاخص

 بعد از خانه کاشان قرار دارد.

گوییبهشاخصرفتارکالبدیدرحریمهایاقلیمگرمومرطوبدرپاسخبازوبستهدرخانه.نسبتفضاهایبازنیمه1جدول

عمومی،مأخذ:نگارندگانفضاینیمهۀشدکنترل
اسنادمعماری9مهربانةخان-نمایندهازاقلیمگرمومرطوب:استانبوشهر،شهربوشهر*

 خواهی فضای عملکردی براساس میزان حریم

 

 

 درصد ارتباط بندی درجه درصد ارتباط بندی درجه
 0 ةدرج
50/09  %

 خصوصی

 9ةدرج % 50/09 بسته 
19/45 % 
 عمومی نیمه

 % 93/1 بسته 
 % 44/93 نیم باز  - باز نیمه
 - باز - باز

 3ة درج
11/1 % 

 خصوصی نیمه

 4درجة  % 11/1 بسته 
04/35 % 

 عمومی

 % 13/9 بسته 

 % 50/33 باز نیمه - باز نیمه
 % 30/09 (یرونیب -ی)اندرون اطیح

در  قرار فضاها
 مقیاس کل

هرا   اطیر حو براز   صورت گسترده با ترکیب با فضاهای نیمه بهترکیب فضاها ز ساختمان متراکم ا -استقرار ساختمان در چهار جهت -گرا درون
فضراهای  ز باز در طبقات برای استفاده از نسریم دریرا ا   استقرار فضاهای باز و نیمه -فضاهای عملکردی در سه تراز از همکفز در یک تراز ا

 صورت مستقل به فضاهای زیستی عمدتاًارتباط  -باز راهروهای باز مقابل فضاهای بسته و نیمه -باز بین فضاهای بسته نیمه

 % 10/00 فضای جانبی
 % 55/04 ها جداره نسبت

 % 53/95 کل مساحت توده به
 % 05/99 بسته یفضا
 % 44/93 باز نیمه یفضا

قرار فضاها در 
مقیاس میانه 

 و خرد

مراتب دسترسی
از  -از راهروهای باز به فضای زیستی -باز به اتاق و به فضاهای زیستی نیمهباز  از راهروهای نیمه -باز و اتاق از حیاط به راهروهای نیمه

 باز به باز راهروهای نیمه
حیاط مرکزی ةکشیدگی فضای زیستی در جهت بدن نسبت فضای زیستی به فضای باز

 به سمت خارج در چهار جهت -باال ةبه سمت حیاط مرکزی در طبق منافذ
 

بودن فضاهای زیستی( کمتر از  )بسته های زیستی، نسبت توده به سطح کل باز از سایر عرصه نیمهعمومی و  درصد فضای نیمه

به  یانتخابی کاشان و اردبیل است. مراتب دسترسی و حدود بصری، منافذ و نسبت توده به فضای باز حساسیت کمتر ةنمون

 )دوستی( است. خواهی حریم 9و در سطح  )کاشان( و گرم و مرطوب دارد های حریم به نسبت اقلیم گرم و خشک شاخص

فضایۀشدگوییبهشاخصرفتاردرحریمکنترلاقلیمسردومرطوبدرپاسخة.نسبتفضاهایبازتابستهدرخان95جدول

بهحریم،مأخذ:نگارندگانخدماتی
اسنادمعماری5جمعهامامحسندیحاجسةخان-*یشهربندرانزلالن،یسردومرطوب:استانگمیازاقلندهینما

 خواهی فضای عملکردی براساس میزان حریم

 

 درصد ارتباط بندی درجه درصد ارتباط بندی درجه
 0 ةحریم درج

11/03 % 
خصوصی

 9ة درج % 11/03 بسته  
43/4 % 
 عمومی نیمه

 % 43/4 بسته 
 - باز نیمه - باز نیمه
 - باز - باز

 3ة درجحریم 
94/0 % 
 خصوصی نیمه

 4حریم درجة  % 94/0 بسته 
13/11 % 

 عمومی

 % 40/5 بسته 
 % 54/4 باز نیمه - باز نیمه
 % 01/10 حیاط % 4/14 باز   - باز

قرار فضاها در 
 مقیاس کل

 و یکردیگر  کنار در سادگی به فضاها ترکیب -پراکنده صورت به ساختمان -حیاط مختلف جهات در ساختمان -گرا برون
 -زمین از باالتر کوتاه کرسی یک با تراز یک در عملکردی فضاهای -تراز یک در حیاط قرارگیری -رابط فضای بدون

 -بسرته  زیسرتی  فضای بین در ایوان باز نیمه فضای -حیاط جبهه دو در زیستی فضای از جدا خدماتی فضاهای استقرار
 سرسررای  طریرق  از و پلکران  طریرق  از زیسرتی  فضرای  ارتباط -مجموعه باز فضای در و بنا کنار در ارتباطی های راه

 حیاط داخل از ورودی -اصلی

 % 53/00 ها جداره نسبت
 % 99/99 کل به توده مساحت

 % 50/03 بسته فضای
 % 54/4 باز نیمه فضای

 % 4/14 باز فضای

قرار فضاها در 
مقیاس میانه و 

 خرد

دسترسی
در  -)شفافیت( ارتباط بصری از اتاق به حیاط و برعکس -)پله( به ایوان و فضای زیستی به مسیر بازارتباط از حیاط 

 بدون عنصر واسط به همدیگر راه دارند هاداخل، فضا
 در خانه( یافق یگشودگ حی)ترج یستیز یاز مجموع فضا شتریب اطیباز ح یدرصد فضا تناسبات نسبت فضای زیستی به فضای باز

 )توجه به شفافیت بصری( جداره اندک و با شیشه است - طایح سمت به ،زیاد بازشوها منافذ

                                                                                                                                                                   
 .سازی و نوسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر به، تهران: ایرانی نةخا شده از کتاب ها بازترسیم پالن . 0
 .سازی و نوسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر به، تهران: ایرانی نةخا شده از کتاب ها بازترسیم پالن . 3

همکف قةطب  

اول ةطبق  

همکف ةطبق  
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هادرمسکنبومیبراساسمیزانتوجهبهفضایخصوصیتاعمومیوبازگزینیحریمیکاربری.نموداربررسیمکان2شکل

تابسته

بودن فضاهای زیستی( کمتر از  )بسته های زیستی، نسبت توده به سطح کل باز از سایر عرصه عمومی و  درصد فضای 

انتخابی کاشان و اردبیل و بوشهر است. مراتب دسترسی و حدود بصری، منافذ و نسبت توده به فضای باز،  ةنمون

)دوستی(  خواهی حریم ترین( حریم )کم 4 ها دارد و در سطح  های حریم به نسبت سایر اقلیم به شاخص یحساسیت کمتر

است.

هامقایسهوتحلیلتطبیقیداده
وباز(دراقلیم،باز)وسعتفضایرفتاریبسته،نیمه حریمدرفضایرفتاری مقایسهوتحلیلگشودگی. 9

 ایرانةچهارگان

 ةباز در نمون کاشان در کنار سایر نمونه نشان از گشودگی کم دارد. اهمیت به فضای نیمه ةاهمیت به فضای بسته در نمون

بندرانزلی نشان از منافذ  ةهای فضایی دارد. اهمیت به فضای باز و حیاط در نمون بوشهر نشان از توجه به منافذ و گشودگی

(.3)شکل  حرکتی و گشودگی حریم دارد

 عمومی

 عمومیمهنی

 خصوصینیمه

 خصوصی

 راهنما
 ریزفضاها در اقلیم سرد و خشک ریزفضاها در اقلیم سرد و مرطوب اقلیم گرم و خشک ریزفضاها در ریزفضاها در اقلیم گرم و مرطوب

 خواب
 خواب

 خواب

خ

وا

 پذیرایی پذیرایی مطبخ مطبخ مطبخ مطبخ
 پذیرایی

 پذیرایی

 ایوان
 طارمه داالن داالن داالن داالن حیاط حیاط ایوان

سر

وی

سر

وی

سر

وی  سرویس

 پله صفه حیاط حیاط
 خدماتی خدماتی پله

 

 سرویس -خواب
 مطبخ -دری9اتاق
 پذیرایی -دری0 اتاق

 -انبارآب -انبار

 راهرو

 پله -حیاط -ورودی شناشیل-طارمه

 حیاط خلوت

 ایوان

 حیاط

ص

 فه
 سرویس-اتاق دو و سه دری و بادگیر

 سردخانه-حوضخانه-مطبخ

 تاالر-نشینشاه-دری 0اتاق 

-داالن -پله -ورودی

  هشتی

 بستهبازمهین باز

 ریزفضاها در

اقلیم گرم و 

 خشک

 ریزفضاها در

گرم و  اقلیم

 مرطوب

ریزفضاها 

اقلیم در 

سرد و 

 خشک

 آشپزخانه-پذیرایی

 سرسرا-راهرو-پله

 انبار-گلخانه

 گاراژ-حیاط
 حیاط اندرونی

 خواب

 

 خواب

ریزفضاها 

 ةدر نمون

اقلیم سرد 

 و مرطوب

 اتاق کار

 مطبخ-پذیرایی

 -حمام -سرسرا

 سرویس

 -حیاط ایوان

 پله

 



 9542اقلیمیایرانةدرمسکنبومیچهارپهنناساکنخواهیتبیینتمایزاتحریم

هایچهارگانهاقلیمةتاعمومیوفضاهایعملکردیدرخانخصوصیهایگزینیحریممکانةمقایس.5
گرا با هم  مرطوب( در یک الگوی متمرکز با چیدمان فضایی برون-خشک و سرد -)سرد دو اقلیم با ویژگی سرد

گرا قابل بررسی  مرکزی درون الگوی یک در مرطوب( -خشک و گرم -)گرم و دو اقلیم گرم شدنی است مقایسه

شود که فضای خصوصی تا عمومی را با حساسیت  ست. تفاوت معناداری در چیدمان اجزای عملکردی خانه دیده میا

 ةدر نموناقلیم دارد.چهار های  اند. این تفاوت نشان از تفاوت در تعیین مرزهای کالبدی خانه متفاوتی تعریف کرده

های مرطوب در عمومی قرار دارد. پله در  در اقلیم عمومی قرار دارد و گرم و خشک و سرد و خشک، سرسرا در نیمه

در کاشان بخش بیرونی و مهمان  باز است. گرم و خشک در فضای بسته و در گرم و مرطوب در فضای باز و نیمه

تر که  های جنبی و کوچک غیر از حیاط مرکزی ؛تر است و حیاط مرکزی جدا دارد تر و باشکوه هم بزرگ

عمومی برای مهمان است. پذیرایی در سرد و خشک  نیمه ةتر، در حوز دور حیاط بزرگهای  ترند. سه دری خصوصی

ولی پله در سرد و  ،عمومی و بسته واقع است نیمه ةمرتبه با آشپزخانه و پله در حوز خصوصی هم نیمه ةدر حوز

 عمومی و باز واقع است. ةمرطوب در حوز

خصوصی و بسته قرار  ةها در حوز  عمومی و باز خانه و سایر اقلیم ةاقلیم سرد و مرطوب در حوز ةها در نمون سرویس

 ةخصوصی واقع است. در مقایس ها در نیمه عمومی و در سایر اقلیم نیمه ةسرد و مرطوب در حوز ةدارد. آشپزخانه در نمون

د. در نکن می عمومی تعریف خصوصی تا نیمه های مختلف از نیمه ها را در فرهنگ فضاهای خصوصی تا عمومی، نشیمن

های چهار اقلیم فضای خواب در قسمت  فضاهای کالبدی طیف خصوصی تا عمومی در خانه ةبندی با مقایس این دسته

خصوصی قرار گرفته است که بنا به میزان اهمیت این فضا در هر اقلیم تعدد و میزان توجه به فضای خواب متغیر 

است.

بندیحریمیدرجهباایرانةچهارگاناقلیمهاینهخواهیفضاهایعملکردیدرخاتحلیلحریم.3

یک تا  ة)دوستی( به طیف چهارگان خواهی های حریم های چهار اقلیم، درجه فضاهای عملکردی موجود در خانه ةبا مقایس

 ةرجخواه د خواهی موجود در هر فضای کالبدی برآورد شود. توجه به فضاهای حریم  چهار رسید تا تفسیر مطلوبی از حریم

)کاشان( از سایر اقلیم بیشتر است. توجه به  های اقلیم گرم و خشک یک و اهمیت فضاهای خصوصی در کالبد خانه

 ،اقلیم گرم و مرطوب، سرد و مرطوب ةترتیب در خان های چهار اقلیم به فضاهای خصوصی و سهم فضایی موجود در خانه

ترتیب در کالبد  خصوصی به دو و اهمیت فضاهای نیمه ةدرجخواه  شود. توجه به فضاهای حریم و سرد و خشک دیده می

. توجه به فضاهای شود دیده میو درنهایت در سرد و مرطوب  ،اقلیم گرم و مرطوب، سرد و خشک، گرم و خشک ةخان

های اقلیم گرم و مرطوب، گرم و خشک، سرد  ترتیب در کالبد خانه عمومی به سه و اهمیت فضاهای نیمه ةخواه درج حریم

چهار و اهمیت فضاهای عمومی و نیاز به  ةخواه درج . توجه به فضاهای حریمشود دیده میو سرد و خشک  ،و مرطوب

 شود. دیده می و گرم و خشک ،های اقلیم سرد و مرطوب، سرد و خشک، گرم و مرطوب خانه درترتیب  خواهی کم به حریم

 بررسی شده است. و باز ،باز خواه بسته، نیمه در ادامه توجه هر فضای حریم

 بستههادرفضاهایبازوبستهونیمهخانه گزینیسطوححریمیبندیمکاندسته.4

قرار دارد. فضای سرپوشیده  بسته فضایی با عنوان سرپوشیده و باز فضاهای حدفاصل هایی در ایرانی، فضا های خانه در

 یها فعالیت برای را متفاوتی امکانات و شده باعث اقلیم و ،نور طبیعت، با ای را تازه ارتباط حضورشان که فضایی است

 عملکردهای و اندازه دارای ایرانی های خانه در سرپوشیده فضاهای. است آورده فراهم آنان یها معاشرت و خانه اهل

 که سرپوشیده فضاهای نوع ترین کوچک. است بسته باز و فضاهای اهمیت سان هم سرپوشیده فضاهای اهمیت .ستا متنوع

 در یا ،ها در، پنجره با ترکیب در که خانه مستقر است پایین در عموماً شود می یاد آن از نما یا طاق ایوانچه عنوان تحت
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باز فاکتور قابل توجه است که به آن پرداخته شده  (. توجه به فضاهای نیمه0933یار،  )فرخ گیرند می شکل حیاط اطراف

بسته در  یبه فضا توجه نیشتریب. 0 از:است  ها عبارت ضاهای بسته تا باز در نمونهف ةمقایس با توجه به برآوردها،است. 

 یبه فضا اهمیت نیشتریب. 3 ؛افتد یاتفاق م یدر قسمت خصوص یک یخواه میحر ةگرم و خشک با درج میاقل ةخان

باز  یبه فضا تیاهم نیشتریب. 9 ؛گرم مرطوب است میاقل ةدر خان یعموم مهیدر قسمت ن سه یخواه میحر ةباز با درج مهین

در  .دهد یخانه رخ م یدر قسمت عموم )کمترین حساسیت( چهار یخواه میحر ةسرد و مرطوب با درج میاقل ةدر خان

راساس بی بودن عموم ی تاو درصد خصوص های کالبدی محیط راساس ویژگیبفضا بودن  باز و بسته 5 نمودار شکل

 وابستهمتعیر و ها  میمستقل اقل رییمتغخواهی ساکنان تفسیر شده است.  عملکردی و نیاز حریم ةقرارگیری فضاها در حوز

بررسی شد،  05-5های  که در جدول ،ها آن به افتهی اختصاص یدرصد فضابودن فضاهاست. با سنجش  میزان باز تا بسته

در قسمت  دو یخواه میحر ةا درجب )اردبیل( سرد و خشک میاقل ةدر خان: ی به شرح زیر استخواه میحرمیزان 

. میزان توجه به گشودگی فضایی و دهد ینشان م همباز را  یتوجه به فضا ی دارند واندرون اطیتوجه به ح یصوصخ مهین

ارتباط با فضای باز برای این  گیری بیشتر در ها بیشتر است. به مراتب آسان طبیعت در اقلیم سرد و مرطوب از سایر اقلیم

منظور تعدیل شرایط آب و هوایی خود را از طریق  تعریف شده است. در مقابل، بوشهر نیاز به گشودگی افقی بهمحدوده 

راستا، اقلیم سرد و خشک با توجه به شرایط اقلیمی خود کند. در همین  های ارتباطی که در خانه دارد تأمین می راه

های خود  در صورتی که طبیعت را در مقیاس باال در مجموعه ؛است مجموعه فضاهای زیستی خود را متراکم تعریف کرده

  .(5)شکل  کند به نحوی حفظ می

 


خواهباتوجهبهارتباطمحیطیبستهتابازنمایشترجیحفضاهایحریم.2شکل

 ایرانةچهارگانحرکتیبهفضاهادراقلیمسیالیتوامکاننفوذوتحلیلتوجهبهمیزانمقایسه.2

سیالیت حرکتی در چهار اقلیم در قسمت فضاهای ارتباطی است. سیرکالسیون حرکتی مانند پله، ایوان، صفه،  ةمقایس

های ارتباطی، راهروهای مسقف فضای ارتباطی است که  شود. در گرم و خشک، راه سرسرا را شامل میو  ،مهتابی، طارمه

باز در  صورت فضاهای نیمه مرطوب، فضاهای ارتباطی به فضاهای زیستی است. در اقلیم گرم و ةدهند پنهان از دید، ارتباط

باز به فضای زیستی اتاق یا سایر عملکردهای خانه است.  فضای نیمه ةدهند دو تراز است که به طارمه معروف است. ارتباط

صورت فضای  باز قرار دارد و ایوان به ةر عرصها د در اقلیم سرد و مرطوب، فضاهای ارتباطی پله و ایوان است که پله

باز در ابتدای ورودی تعریف شده است. اقلیم سرد و خشک از حیث توجه به بحث سیالیت مقداری شبیه به اقلیم سرد  نیمه

  و مرطوب است، با این تفاوت که سیرکالسیون حرکتی در زون میانی و در فضای بسته قرار دارد.

 کاشان

 
 کاشان
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بهمساحتکل(درچهاراقلیمهانسبتجداره)شفافیتوامکاننفوذبصریبهفضاهاانوتحلیلمیزمقایسه.2

ترتیب  دارد و بهرا کمترین میزان شفافیت ورود فضای باز به داخل فضا  کاشان بیشترین نسبت جداره به سطح و

با مزاج  یافراد ةخان کنند. و بندرانزلی بیشترین میزان ورود فضای باز به داخل مجموعه را تجربه می ،اردبیل، بوشهر

مزاج خشک  یها خانه. است اربرخورد یشتریب تیالیو س تیمزاجان از شفاف خشک یها مرطوب به نسبت خانه

و  پیچیده در هندسه تمایل دارند یها خانه و ادیز اتیئبا جز ییها تیساکنان آن به فعال یتیشخص شیسبب گرا به

مزاجان  به نسبت خشکرا تری ساده یها خانه ی،ریگ سبب ضعف در تمرکز حواس و راحت  افراد با مزاج مرطوب به

 دهند. ترجیح می

  

    
 %00.53 بندرانزلی. 4 %09.30 بوشهر. 9 %05.91 اردبیل. 3 %34.30 کاشان. 0

هابهسطحکل()توجهبهنسبتجدارهبیشترینمیزانسیالیتوشفافیتنمایشازکمترینتا.1شکل

بررسیمیزاننسبتتودهبهسطحکل.1

حجم عظیمی از فضای باز مجموعه را به فضای زیستی و خدماتی و ارتباطی تخصیص داده است و از حجم  0کاشان

 سازد فضای باز خود در مجموعه کاسته است و ورود فضای باز به داخل مجموعه را با سلسله مراتب خاص میسر می

خود را در اختیار ورود فضای باز  ةین سهم مجموعبیشتر 4و بندرانزلی، 9، اردبیل3)اشاره به حدود حرکتی(. در ادامه بوشهر

 د.نها با هم دار اقلیم ةو کمترین میزان جداره را در مقایساند  قرار دادهبه داخل مجموعه 

 

   
 

 % 99.99بندرانزلی . 4 % 95.15اردبیل . 9 % 04.55بوشهر . 3 %15.15کاشان . 0

)ازصددرصدمساحتهرنمونه(نمابشازبیشترینتاکمتریننسبتمساحتتودهبهمساحتکل.3شکل

 

                                                                                                                                                                   
 طبقه( محاسبه شده است. 9) )کاشان( در سه سطح اقلیم گرم و خشک ةمساحت نمون .0

 محاسبه شده است.طبقه(  3) )بوشهر( در دو سطح اقلیم گرم و مرطوب ةمساحت نمون. 3

 )اردبیل( در دو سطح موجود محاسبه شده است. اقلیم سرد و خشک ةمساحت نمون .9

 )بندرانزلی( در یک سطح موجود محاسبه شده است. اقلیم سرد و مرطوب ةمساحت نمون .4



 9311پاییز،3ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش9543

 نظریمبانیباکالبدینتایجتفسیر.3

 مزاجی-یتیشخصیبندپیافراددرتمیحریبرمبنارانیاةچهارگانمیاقلیتیشخص-میحرپروفیل.99جدول

شخصیت

پایه
حریممعماریصفتعامل

خواهیحریمةدرج
عاملصفتحریممعماری

تیشخص

هیپا 0 3 9 4 

 گرم

 درونگرا

 هرطلبیم بندی کم در مسیر ورود مرتبه     مندی در مسیر ورود سلسله منطقی

 برونگرا

 سرد

تحمل 

 سختی

)محصوریت  پیچیدگی فضا

 حرکتی(
    

 گشودگی) یکپارچگی فضا

 (یحرکت
 گذران خوش

 گرا برون اهمیت به بیرون     اهمیت به درون گرا درون

 سادگی
 عدم استفاده از تزیینات

 )محدودیت بصری(
 گرا تجمل )گشودگی بصری( تزیینات فراوان    

عدم 

 سرزندگی

)حدود  عدم ورود طبیعت به فضا

 بصری وحرکتی(
    

 ورود طبیعت به فضا ةاجاز

 )گشودگی بصری وحرکتی(
 سرزندگی

 خودخواهی
 ها  عدم ارتباط با همجواری

 )فردگرا(
 دگردوستی گرا( )جمع ها ارتباط با همجواری    

 توافق پذیر

 تشخص ایجاد تمایز بصری در فضا     سازی بصری در فضا همسان هماهنگی

 تضاد
 سازگاری

 های محیط همسو با ویژگی

 )سازش بصری(
    

 تضادورزی در ویژگی محیط

 بصری()تمایز 
 ناسازگاری

میل به 

 وابستگی

ساز در  توجه به عناصر هویت

 )حدود بصری( چیدمان
    

 منعطف در قبول عناصر جدید

 )گشودگی بصری(

طلب استقالل

 ی

وظیفه 

 شناس

 نظم
انسجام فضایی در چیدمان 

 )رعایت حدود بصری(
    

آشفتگی بصری در چیدمان 

 فضایی
 نظمی بی

کنترل  سردرگم

 محیط

 بندی فضا مندی در عرصهنقانو

 )رعایت حدود بصری(
    

 بندی فضا بی برنامه در عرصه

 پذیری بصری( )انعطاف
 آزادی محیط

 صراحت
)محصوریت در  خالص ةهندس

 حدود بصری(
    

 عدم استفاده از هندسه خالص

 )گشودگی بصری(
 ابهام

 

 ناپایدار
 عجول

عدم تمایل به ایجاد تکرارپذیری 

 در عناصر حرکتی
    

تمایل به ایجاد ریتم و 

 تکرارپذیری در عناصر حرکتی
 بردبار

 پایدار

     تنوع و پیچیدگی بصری در فضا طلبی تنوع تر
پارچگی بصری در  ایجاد یک

 تشکل فضا
 ثبات

وظیفه 

 خواه زیاده شناس

های  میل به ایجاد فضای

بالاستفاده  ةچندمنظور

 )محصوریت حرکتی(

5    
)گشودگی  مورد یبکاهش فضای 

 حرکتی(
 قناعت

 کار محافظه

 

      3ة درج خواه حریم خشک و سرد اقلیم        0ة درج خواه حریم خشک و گرم اقلیم

      4ة درج خواه حریم مرطوب و سرد اقلیم        9ة درج خواه حریم مرطوب و گرم اقلیم



 پذیریدرحریمساکنانوشخصیتیجسمیهایدرتنوعخصلتکالبدیهایتفاوتةمقایس

ای  اشارهکه ؛ وجود داردفضاها در قسمت خصوصی  گرفتنتوجه به فضای بسته و تمایل به قرار در اقلیم گرم و خشک. 0

فضاها  گیریتمایل به قرار ،به همین دلیل؛ ها های شخصیتی آن و نگرانی و بدبینی در ویژگی یبه احتیاط و هوشیار است

تری نسبت به ویژگی  های شخصیتی آیزنک در این باره پاسخ مناسب ناه و فضای خصوصی بیشتر است. ویژگیدر پ

اصلی به مساحت کل شفافیت کمتری نسبت به سایر  ةها و نسبت تود شده در طب اسالمی دارد. در میزان جداره مطرح

حیاط اندرونی و بیرونی اقلیم سرد و خشک . در 3 ؛شده در طب اسالمی است دلیل خشکی مزاج اشاره ها دارد؛ به اقلیم

گرایی  دلیل برون اقلیم سرد و خشک بهولی ،کند گرایی و اجتماع درونی را انتخاب می دارد؛ اقلیم گرم و خشک درونوجود 

و بدبینی موجود در خصوصیات مزاجی  ،و تمایل به ارتباط با محیط بیرون، توجه به فضای باز دارد. حساسیت، ترس
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فضای باز را در قسمت  ،کنان این اقلیم که منشعب از خشکی هوای این اقلیم است در ادامه، سردی هوای منطقهسا

های شخصیتی  ویژگی دربارةتری  های مزاجی طب اسالمی در این باره پاسخ مناسب خصوصی قرار می هد. ویژگی نیمه

دوم است. نسبت توده به مساحت  ةاقلیم گرم و خشک در رتب ها، توجه به شفافیت در این اقلیم بعد از دارد. توجه به جداره

در . 9؛ کل کمترین سطح اشغال را دارد که به دالیل اقلیمی از فشردگی و تراکم زیاد در حجم و سطح برخوردار است

 نیا ؛وجود داردخانه  یعموم مهیقسمت ن فضاها در گیریربه قرا لیباز و تما مهین یفضاتوجه به  گرم و مرطوب میاقل

دلیل وجود  بههاست.  در جداره ادیز یافق یو گشودگ یعموم مهین ی)طارمه( بزرگ در فضا وانیبه ا لیتما دلیل ی بهژگیو

 ی دارند ونیب و خوش داعتماهای جسمی ساکنان این اقلیم، ساکنان در ارتباط با دیگران  خصلت گرمی مزاج در ویژگی

های گرم و خشک و سرد و خشک  تر از ساکنان اقلیم خواهی منفعل زان حریمدر می ساکنان این اقلیم در مزاج یترخصلت 

خانه  یعموم مهین یدر فضاهاحریم فضاهای خود را  ةو انداز ،نوع ،چیدمان کنند. ساکنان اقلیم گرم و مرطوب رفتار می

 ةیز روحته اگرف نشئتکه است  دوم ةنسبت به مساحت کل در رتب یاصل ةتود نسبتو  سوم ةبدر رت تیشفاف .دهند قرار می

گرم و  میاز اقل تیتوجه به بازشوها و شفاف زانیتفاوت که م نیاست با ا یداخل یعملکرد یو توجه به فضاها ییگرا درون

فضاها در قسمت عمومی خانه  گیریتوجه به فضای باز و تمایل به قرار در اقلیم سرد و مرطوب. 4 ؛است شتریخشک ب

گی دگرفته از تمایل به فضای باز زیاد در حیاط و پراکن تئچهار را دارد. این ویژگی نش ةجخواهی در حریم وجود دارد.

بودن،  بودن و تری مزاجی و منعطف های شخصیتی نظیر اجتماعی دلیل ویژگی فضای خدماتی در صحن حیاط است. به

چهارم است. گشودگی افقی  ةچهار است. شفافیت در رتب ةخواهی درج خیالی، توجه به فضای باز با حریم گیری و بی آسان

 تر و آزادتری دارد. و نسبت به اقلیم گرم و خشک فضاهای سبکرا دارد سوم  ةزیاد و نسبت توده به سطح کل رتب

 

 
بازتابستهیتوجهبهفضازانیازنظرمرانیاةچهارگانیهامیاقلدوستیمیحرزانیمیبنددرجه.1شکل

 گیرینتیجه

ها کامال نشان داده شده است.  های سنتی و بومی آن نیاز مشترک انسانی حریم برای همه یکسان نیست و در خانه

ها ریشه در  این تفاوت ،های اقلیمی )عملکردی( در نمونه شده بررسی درصد فضاهای اشغالمطالعات و براساس 

های جسمی )در طب اسالمی( و  های کالبدی در تنوع خصلت تفاوت ة. مقایسداردهای مزاجی و شخصیتی  تفاوت

)بسته تا  سطح کالبدیپذیری در هر  بندی آیزنک مطرح شده است حریم های شخصیتی ساکنان که بر مبنای دسته ویژگی

خواه یک، بیشترین نسبت توده به فضای باز، کمترین منافذ  حریم ةدهد. بیشترین فضای بسته با درج باز( را نشان می

خواه سه، برای اقلیم گرم  حریم ةخواه دو، اقلیم سرد و خشک، درج حریم ةحرکتی و بصری برای اقلیم گرم و خشک، درج

ترتیب اقلیم سرد و  چهار، برای اقلیم سرد و مرطوب است. بیشترین شفافیت بصری را بهخواه   حریم ةو مرطوب و درج

نسبت توده به حجم، بیشترین میزان را اقلیم گرم  ةو گرم و خشک دارد. با مقایس ،مرطوب، گرم و مرطوب، سرد و خشک

 یو خلق یجسم یها یژگیثر وا لیدل بهو خشک و در ادامه به گرم و مرطوب، سرد و خشک، سرد و مرطوب را دارد. 

براساس تنوعات ( 00)جدول  ی چهار اقلیم ایرانها خانه یخواه میحر یها لیپروف، افراد یخواه میحر ازین زانیبر م طیمح

با  ،تی. درنهارفتیپذ انجام ،خانه یادر فض یخواه میمعادل حر ری، تفسیتیشخص -یهر گروه مزاج در ها انسان یرفتار

  4ة خواه درجحریم  9ة خواه درجحریم  3ة خواه درجحریم  0ة خواه درجحریم

 سرد و مرطوب گرم و مرطوب سرد و خشک گرم و خشک
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به  میچهار اقل یها که در خانهی ساکنان یخواه میحر زانیم م،یچهار اقل ی بومیها کالبد خانه یخواه میحر زانیدانش به م

 کی ةبا درج ،یگرم و خشک با مزاج غالب صفراو میاقل یها ساکنان خانه ب،یترت رسند برآورد شد. به یم یمیحر تیامن

سه  ةسرد و خشک با مزاج غالب سودا، درج میاقل یها ساکنان خانه یخواه میدو حر ةدرج ن،یتر میپرحر ،یخواه میحر

سرد و  میساکنان اقل یخواه میچهار حر ةو درج ،یگرم و مرطوب با مزاج غالب دمو میاقل یها ساکنان خانه یخواه میحر

 است. یمرطوب با مزاج غالب بلغم
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