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According to the remains of ancient historical houses that have existed 
in many parts of Iran since the sixth millennium BC, each house typically 
consisted of two parts - one built and enclosed, and the other open 
(courtyard). The role of geographical and environmental phenomena is clear 
in the formation of open space or yard of the houses, however, the 
architecture of housing in every period changes due to the demands and 
needs of the residents, and these changes significantly affect the aspects and 
spatial relations of the house. These transformations have led to the change 
in the closed and open spaces of the houses. 

The current research has been conducted with the historical approach 
using the analytical-descriptive method. Documentation of the architectural 
features is based on gathering the library sources and field study. To achieve 
this purpose, some traditional houses of Ardabil dating back to the Qajar to 
Pahlavi eras have been considered in terms of physical elements and yard 
patterns. To do this research, 23 samples of traditional houses of Ardabil in 
the historical area of this city have been identified and then classified. The 
results obtained from the classification strengthened the idea of the 
dominance of rectangular form in the design of the houses. Houses with a 
yard built in a single front have the most frequency among the research 
samples. Also, due to the location of the Ardabil province in the 
mountainous regions, most of the days of the year have cold weather, and 
most of the daily activities are done inside the rooms. Therefore, due to the 
obtained frequencies, the ratio of open spaces was less than 40% of the 
site’s area on average. 
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 در  بعد  به  میالد   از  پیش  ششم  هايهزاره   از  که  تاریخی  کهن  هايخانه   از  ماندهجاي به   آثار  اساس  بر
 محصور  و   شده ساخته   فضاي   یکی  بخش،   دو   از   معمول   طور به   خانه   هر   اند؛ داشته   وجود   ایران   نقاط   از   بسیاري 

 فضاي  گیري شکل   در   محیطی   و   جغرافیایی   هاي پدیده   نقش .  شد می   تشکیل )  حیاط (  باز   فضاي   دیگري   و 
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 روش   با   و   تاریخی   رویکردي   با  حاضر   پژوهش  .است   شده   هاخانه   باز   فضاي   و   بسته   فضاي   در  تغییر   به

 منابع  آوري جمع   بر   مبتنی   معماري   يها ویژگی   مستندسازي.  است   پذیرفته   انجام   تحلیلی  - توصیفی
 اردبیل  سنّتی   هاي خانه   از  تعدادي   هدف،   این   به  دستیابی  براي .  است   میدانی  ي هابررسی   و اي  کتابخانه 

 منظور به   .گرفتند   قرار  بررسی  مورد  حیاط  الگوهاي  و  کالبدي  عناصر  لحاظبه   پهلوي،  تا  قاجار  دورة  به   متعلقّ 
 براي  و   شناسایی  شهر،   این  تاریخی  محدودة  در   اردبیل   سنتی   هاي خانه   از   نمونه  23  پژوهش   اجراي 

 قوت  را   ها خانه  طراحی در  مستطیلی  فرم   بودن  غالب بندي گونه   از  حاصل  نتایج .  شدند  برگزیده  بندي، گونه 
 .هستند   مطالعه  مورد   يهانمونه   میان  در  فراوانی   ترینبیش   با  ساخت جبهه یک   دارحیاط   هايخانه .  بخشید 

 است  سرد  سال   روزهاي  تربیش   هواي  و  آب  کوهستانی  منطقۀ  در   اردبیل  استان  قرارگیري  دلیل  به  همچنین
 آمدهدست به   يها فراوانی   به   توجه  با  دلیل  همین  به  پذیرد؛می   انجامها  اتاق   در   روزمره  يها فعالیت   اکثر   و 
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 مقدمه 

در    نظمی   افتن ی   ی ناخودآگاه در پ   ا ی طور خودآگاه  انسان به 
نظم که در    ن ی است. ا   ش ی خو   رامون ی پ   ط ی مح   نظمی ی ب   ي منتها 

را شکل    ی ط ی مح  ساختار هر   ، ابد ی می   ی خاص تجل   ي قالب عناصر 
  ک ی که هر   ست ی اي عناصر ن جهان تنها مجموعه   ن ی دهد. بنابرا می 
  یبلکه نظم   ؛ شند با را به خود نسبت داده   یی جا  ی طور تصادف به 
بر   ی ذهن   ا ی   ی ن ی (ع  ا   )  است.  استوار  آن  از    ن ی همه  را  نظم 
بازشناخت که  می   ط ی مح   ة دهند ل ی تشک   ی اصل   ي ها لفه ؤ م  توان 

  الگوها خود را در سرتاسر   شوند. الگو را شامل می   ک ی هرکدام  
   در همه جا وجود دارند   ن ی کنند؛ بنابرا تکرار می   ط ی بافت مح 

.(Bell, 2003) 
  یی فضا   ن ی تر ده ی چ ی حال پ   ن ی و در ع   ن ی تر سکونت مهم   محل 

  ی اصل   ۀ ل أ مس   دهد. پاسخ می   ش ی ازها ی است که انسان در آنجا به ن 
مساحت آن    ۀ س ی و مقا   اط ی الگوشناسانه ح   ی پژوهش حاضر بررس 

  باشد.می   ی مسکون   ي ها شده در خانه ساخته   ي نسبت به فضاها 
  ت ی اهم   ي را دا   ران ی باز قبل و بعد از ظهور اسالم در ا   ي فضاها 

مختلف   ي فضاها   ن ی ا   اند. بوده   ار ی بس  اشکال  که  داشته   ی باز،  اند 
اصل  ا   ی توجه  رو   ن ی در    ل ی اردب   ی بوم   ي ها خانه   اط ی ح   ي مقاله 
است که قدمت آن به    ران ی ا   ي شهرها   ن ی تر از کهن   ل ی است. اردب 

آن با استناد بر    ی خ ی بافت تار  ۀ . مطالع رسد ی قرن م  ی از س   ش ی ب 
  ن ی ا   خ ی تار   را ی ز   ؛ خواهد بود   ر ی پذ امکان   ی خ ی مدارك و شواهد تار 

گو  دوران   ا ی   یی شکوفا   ي ا ی شهر  در  آن  خاص    ی افول 
خانه   اط حی  . )P. 2) Zande Del ,1998,باشد می    ي ها در 
زمان از کنش و  که هم   مرکز و قلب ساختمان بوده است   ی م ی قد 

  د ی ساکنان پد   شت ی و نوع مع   ی ن ی ب جهان   ، ي ژ تعامل متقابل تکنولو 
  ی ط ی مح  ط ی انسان با مجموع شرا  ي آمده است و نشانگر سازگار 

  ي مرکز   اط ی ح   « . الگو  (Atai, & Amini, 2017, P. 444)  . است 
سازمان به   »  عنصر  ابعاد    ران، ی ا   ی سنت   ي ها خانه   ة دهند عنوان 

را پاسخ داده    ی و فرهنگ   ی اجتماع   ، ی ست ی ز   ي ازها ی از ن   ی مختلف 
 (Moradi, & Matin, 2018).  است 
  ی شکل   ي بند گونه   ی پژوهش قصد آن دارد که به بررس   ن ی ا 

نسبت به مساحت عرصه    ها اط ی ح   ن ی مساحت ا   و   ي مرکز   اط ی ح 
  .بپردازد   ) 1(شکل    ل ی اردب   ی سنت   ي ها در خانه 

 
 ل ی بافت کهن اردب   ی ل ی طرح تفص   . 1  شکل 

(Ministry of Roads & urban development, 2019) 
 

 

 ي تحقیق ها پرسش و    روش   

بندي  هاي اصلی در این پژوهش به این صورت دسته پرسش 
 شود: می 

هاي بافت تاریخی اردبیل  الگوي هندسی حیاط در خانه - 1  
 شود؟ به چند دسته تقسیم بندي می 

خانه   - 2 بین  در  خالی  به  پر  فضاهاي  بافت  نسبت  هاي 
 بوده است؟ تاریخی اردبیل چگونه  

خانه   - 3 در  خالی  و  پر  فضاهاي  استقرار  بافت  نظام  هاي 
 شود؟ بندي می تاریخی اردبیل به چند دسته تقسیم 

 
 

 پیشینۀ تحقیق   

با مبحث مهم خان  رابطه  در  سلطان   ن ی دکترحس   ۀ در  زاده 
جغراف   ۀ مقال  شکل   ا ی نقش  ح   ي ر ی گ در  خانه   اط ی انواع    ي ها در 
باز    ي فضا   ی ده در شکل   یی ا ی عوامل جغراف   ر ی ث أ به ت   ران ی ا   ی سنت 

گونه  ح   ي بند و  است خانه   در   اط ی انواع  پرداخته    ها 
(Sultanzadeh, 2011)   و   ي در مقاله ساسان مراد   ن ی همچن   و  

عناو  با  دار  اط ی ح   ی سنت   ي ها خانه   ی شناس نه «گو   ن ی همکاران 
  اط ی ح   ی م ی ثر بر عملکرد اقل ؤ م   ي کالبد   ي ارها ی بر اساس مع   ز ی تبر 

ب   » ي مرکز  کالبد   ی بررس   ان ی به  گونه   ، ي ساختار  و    ي ها الگوها 
 ,Moradi).دازد بپر می   ز ی تبر   ی سنت هاي  خانه در    ي مرکز   اط ی ح 

 

& Matin, 2018)  با    و همکاران در مقاله   ي خمر   ان ی پاس   رضا
خانه   ي فضا   ی دگرگون  ر ی س موضوع   در  باز  و  هاي  سرپوشیده 

گرگان از    ی بوم   ي ها خانه   ان ی اع  عرصه و   رات یی ، روند تغ گرگان 
 Pasian) دهند قرار می   ی اول مورد بررس   ي به پهلو   ه ی قاجار   ة دور 

Khamari, & .Rajabali, 2017)   مقال   ن ی همچن   ي الگوها   ۀ در 
بررس   ران ی ا   ي معمار   ی هندس  پ   ن ی ا   ی و  از    ن ی اول   ش ی دا ی الگوها 
معاصر، تمدن  دوران  تا  روشن،   ها  محسن  و  مهرداد  به    جواد 
اند و  پرداخته   ی خ ی تار   ي ها دوره   ۀ هم   ی هندس   ي الگوها   ی بررس 

می آن   ق ی تحق   ي دستاوردها  نشان  تمدن  ها  از  که    الم ای دهد 
است    شته گذا   ران ی ا   ۀ در هندس   ی چهارگوش نقش مهم   ي ها پالن 

دوران   و  تمام  مستط در  و  مربع  در    ن ی تر ش ی ب   ل ی ها  را  کاربرد 
 داشتند   ران ی هندسه ا 

(Mehrdad, & Roshan, 2019)  ایمان و  فرخزاد  محمد   .
مدیري دوم در مقالۀ کنکاشی در اصول طراحی فضاهاي باز با  
و   تحلیل  به  ایران  شهرسازي  و  معماري  پیشینۀ  به  توجه 

هاي مختلف  بندي سیر تحول الگوي پر و خالی در دوره جمع 
ها و  پرداخته و راهکارهایی با هدف غلبه بر بخشی از محدودیت 

مجموعه  در  موجود  ب معظالت  تأکید  با  مسکونی  اصول  هاي  ر 
ارائه   ایران  تاریخی  گذشتۀ  در  مسکونی  فضاهاي  طراحی 

و  (Farrokhzad, & Modiri, 2014)کند می  زارعی  سعیده   .
هم  نقش  تحلیل  مقالۀ  در  یگانه  روابط  منصور  در  پیوندي 

خانه  رسیده اجتماعی  نتیجه  این  به  کاشان  اند که  هاي سنتی 
میزان همگنی فضاها در معماري مسکونی قاجار بسیار باال بوده  

عرصه را دارا هستند، داراي همگنی    4هایی که هر  است و خانه 
 .   (Zarei, &Yeghaneh, 2019)  تري هستند و توزیع مناسب 

 بررسی   روش 
  ة و گسترد   ی دان ی م   ي ها ی پژوهش با دستاورد بررس   ن ی انجام ا   

  رفته ی انجام پذ   ي ا اسناد و منابع کتابخانه   ي با گردآور   ، ی مطالعات 
  ی دان ی برگرفته از مطالعات م   ج ی نتا   ق ی تحق   ن ی شبرد ا ی پ   ي برا   است. 
  ت ی اهم   ل ی اردب   ی خ ی در بافت تار   ی خ ی لحاظ تار که به   ي ها خانه 

  ۀ به رابط   یی شده است تا ضمن شناخت الگو   ي بند داشته، دسته 
از    تر ش ی ب   ، مطالعه   ن ی برد. ا   ی ها پ مکان   ن ی ا   ی پر و خال   ي فضاها 

مقا   ي داور   ج ی نتا  جمع   سه ی و  نتا   ه معماران   ي بند و  و    ج ی اسناد 
ی و در  ف ی و توص   ی ل ی تحل   ان ی با ب   ی دان ی ها و مطالعات م پژوهش 

  د ی جو ی بهره م   2افزار نحو فضا ها به کمک نرم برخی از شاخص 
 ). 2(شکل  

 

 

 
 نگارندگان) :  منبع (   نمودار روند تحقیق   . 2شکل  

 ي نظر   ی مبان 

 شناسی الگو 
در     انسان،  نیازهاي  به  که  است  معماري  بومی  معماري 

ارتباط با خود، جامعه، جهان پیرامون و طبیعت پاسخ مناسب  
به  انسان  پویا در طول  داده و بر مبناي هویت  صورت حرکتی 

هایی براي  پردازان الگو زمان شکل گرفته است. بسیاري از نظریه 
 اند.  ها تدوین کرده ها در دیدگاه فهم شباهت و تفاوت 

تر با ابعاد محیطی معماري بومی،  زبان الگوي معماري بیش 
انطباق دارد و کریستوفر الکساندر براي اولین بار با مطرح کردن  

(شکل   الگو  زبان  برداشت  3نظریۀ  زمینه  این  مؤثردر  گامی   (
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& Matin, 2018)  با    و همکاران در مقاله   ي خمر   ان ی پاس   رضا
خانه   ي فضا   ی دگرگون  ر ی س موضوع   در  باز  و  هاي  سرپوشیده 

گرگان از    ی بوم   ي ها خانه   ان ی اع  عرصه و   رات یی ، روند تغ گرگان 
 Pasian) دهند قرار می   ی اول مورد بررس   ي به پهلو   ه ی قاجار   ة دور 

Khamari, & .Rajabali, 2017)   مقال   ن ی همچن   ي الگوها   ۀ در 
بررس   ران ی ا   ي معمار   ی هندس  پ   ن ی ا   ی و  از    ن ی اول   ش ی دا ی الگوها 
معاصر، تمدن  دوران  تا  روشن،   ها  محسن  و  مهرداد  به    جواد 
اند و  پرداخته   ی خ ی تار   ي ها دوره   ۀ هم   ی هندس   ي الگوها   ی بررس 

می آن   ق ی تحق   ي دستاوردها  نشان  تمدن  ها  از  که    الم ای دهد 
است    شته گذا   ران ی ا   ۀ در هندس   ی چهارگوش نقش مهم   ي ها پالن 

دوران   و  تمام  مستط در  و  مربع  در    ن ی تر ش ی ب   ل ی ها  را  کاربرد 
 داشتند   ران ی هندسه ا 

(Mehrdad, & Roshan, 2019)  ایمان و  فرخزاد  محمد   .
مدیري دوم در مقالۀ کنکاشی در اصول طراحی فضاهاي باز با  
و   تحلیل  به  ایران  شهرسازي  و  معماري  پیشینۀ  به  توجه 

هاي مختلف  بندي سیر تحول الگوي پر و خالی در دوره جمع 
ها و  پرداخته و راهکارهایی با هدف غلبه بر بخشی از محدودیت 

مجموعه  در  موجود  ب معظالت  تأکید  با  مسکونی  اصول  هاي  ر 
ارائه   ایران  تاریخی  گذشتۀ  در  مسکونی  فضاهاي  طراحی 

و  (Farrokhzad, & Modiri, 2014)کند می  زارعی  سعیده   .
هم  نقش  تحلیل  مقالۀ  در  یگانه  روابط  منصور  در  پیوندي 

خانه  رسیده اجتماعی  نتیجه  این  به  کاشان  اند که  هاي سنتی 
میزان همگنی فضاها در معماري مسکونی قاجار بسیار باال بوده  

عرصه را دارا هستند، داراي همگنی    4هایی که هر  است و خانه 
 .   (Zarei, &Yeghaneh, 2019)  تري هستند و توزیع مناسب 

 بررسی   روش 
  ة و گسترد   ی دان ی م   ي ها ی پژوهش با دستاورد بررس   ن ی انجام ا   

  رفته ی انجام پذ   ي ا اسناد و منابع کتابخانه   ي با گردآور   ، ی مطالعات 
  ی دان ی برگرفته از مطالعات م   ج ی نتا   ق ی تحق   ن ی شبرد ا ی پ   ي برا   است. 
  ت ی اهم   ل ی اردب   ی خ ی در بافت تار   ی خ ی لحاظ تار که به   ي ها خانه 

  ۀ به رابط   یی شده است تا ضمن شناخت الگو   ي بند داشته، دسته 
از    تر ش ی ب   ، مطالعه   ن ی برد. ا   ی ها پ مکان   ن ی ا   ی پر و خال   ي فضاها 

مقا   ي داور   ج ی نتا  جمع   سه ی و  نتا   ه معماران   ي بند و  و    ج ی اسناد 
ی و در  ف ی و توص   ی ل ی تحل   ان ی با ب   ی دان ی ها و مطالعات م پژوهش 

  د ی جو ی بهره م   2افزار نحو فضا ها به کمک نرم برخی از شاخص 
 ). 2(شکل  

 

 

 
 نگارندگان) :  منبع (   نمودار روند تحقیق   . 2شکل  

 ي نظر   ی مبان 

 شناسی الگو 
در     انسان،  نیازهاي  به  که  است  معماري  بومی  معماري 

ارتباط با خود، جامعه، جهان پیرامون و طبیعت پاسخ مناسب  
به  انسان  پویا در طول  داده و بر مبناي هویت  صورت حرکتی 

هایی براي  پردازان الگو زمان شکل گرفته است. بسیاري از نظریه 
 اند.  ها تدوین کرده ها در دیدگاه فهم شباهت و تفاوت 

تر با ابعاد محیطی معماري بومی،  زبان الگوي معماري بیش 
انطباق دارد و کریستوفر الکساندر براي اولین بار با مطرح کردن  

(شکل   الگو  زبان  برداشت  3نظریۀ  زمینه  این  مؤثردر  گامی   (

فضاهای پر و خالی در معماری بومی خانه های قاجار ǀ شاهرخ عبدالهی مالیی و علی جوان فروزنده
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.(Kiwani Nejad, & Taj, 2019)    یک زبان الگو معرف نگرشی
ت فضا شکل گرفته  هاي فضایی است که در حوزة هوی به کیفیت 

چیستی   زمینۀ  در  و  فرهنگ  از  برگرفته  کندوکاوي  و  است 
مفهوم   الکساندر  الگو،  زبان  یک  از  پس  دهه  سه  فضاست. 

کند که این بار بر اساس الگوهاي  ساختارهاي زنده را مطرح می 
گیرد. نظم الکساندر از روابط عمیق هندسی  رفتاري شکل می 

 . (Alexander, 2011 )  در محیط و درك شهودي برخوردار است 
 

 

 
 

 )  Torabi et al., 2015: منبع ( نمودار مفهوم الگو بر اساس دیدگاه الکساندر    . 3شکل  

 
 

پیچیدگی  می الگوها،  درك  قابل  را  محیط  سازند.  هاي 
آن  جهت  بازشناسی  این  از  می ها  که  دارد  با  اهمیت  توانیم 

زبان   نوعی  و  نموده  درك  را  خویش  اطراف  دنیاي  یاریشان، 
توصیف و تحلیل را بسط دهیم که براساس آن میزان تأثیر هر  

 ) . 4اي را بر زندگی خویش دریابیم (شکل  مولفه 
 

 
 ) نگارندگان :  منبع ( .تعریف الگو  4شکل  

 
 

 قواعدي  در  را  الگو  زبان  محدود،  سیستم  بیان  با  الکساندر 

 فرهنگ،  عامل  تواند می  قواعد  این  که  کند می  تحدید  مشخص 

 طالیی  تناسبات  و  پیمون  ابعاد  و  کمیت  امر  در  و  ...و  سنت، تاریخ 

 آن  خود  به  توجه  با  را  الگوها  این  او  موردي  ). در   5(شکل   باشد 

 و  کند می  بررسی  آن  فرهنگی  و  و هوایی  شرایط آب  و  منطقه 

.  5شکل   به  توجه  با  را  ترکیبی  و  قاعده  هر  در  موجود  معناي 
 . الکساندر    دگاه ی بر اساس د   یی الگو   ي مرزبند 

 

 

 
 الکساندر   دگاه ی بر اساس د   یی الگو   ي مرزبند .  5شکل  

 نگارندگان) :  منبع ( 
 

 
بررسی منطقه  شرایط  و  مختصات   طریق  از  و  کند می  اي 

 یابد  می  دست  یکسان  قواعد  عده  یک  به  قیاس 
(Alexander, 2011) . 

 
 
 

 

 ها گیري خانه تأثیر اقلیم سرد درشکل 
  ترینشرایط اقلیمی در هر منطقه از مهم   محیط و   شناخت   

در  الگوي شکل   عوامل  انواع  و  بومی  معماري  هاي  گیري 
ارتباط تأثیرات مستقیمی بر    چرا که معماري و اقلیم   هاست؛ آن 

معماري طراحان همواره در  در تمام طول تاریخ   . یکدیگر دارند 
بوده  هوایی  و  آب  شرایط  به  پاسخگویی  در  صدد  خواه  اند. 

باد  ساختمان  مقابل  در  که  کوهستانی  در شهرهاي  واقع  هاي 
هاي  باشند و خواه در پالن خانه محافظت شده و رو به جنوب می 

 اند. حیاط مرکزي سنتی که جهت حفظ سرما طراحی شده 
ماعی متعددي در جامعۀ ایرانی  در دوران قاجار تحوالت اجت 

هاي تضعیف هنر بومی را بیش از پیش  صورت گرفت که زمینه 
شد؛  تر شامل فرم و تزئینات بنا می فراهم آورد. این تأثیرات بیش 

 کردند. ولی همچنان معماران به اقلیم و آب و هوا توجه می 
هاي ساختمانی و آب و هوا دو  ر روابط متقابل بین پروژه د 

اثرات آب و هوا روي طرح و شکل    - 1  :دارد   وجود   جنبه کلی 
استقرار  و  روي  - 2 آن   ساختمان  هوا  و  آب  مستقیم  اثرات 

  .  (Pir Mohammadi, & Rafiei, 2015)هاي ساختمانی فعالیت 
ترین عوامل در ایجاد فضاهاي سرپوشیده و باز  اقلیم یکی از مهم 

.  (Farrokhzad, & Modiri, 2014)هاي مسکونی است در خانه 
فضاي باز یا حیاط نقش اساسی را در میان دیگر عناصر سازندة  

گرایی، محوریت  کند. طرح هندسی، درون بناهاي سنتی ایفا می 
با   همراه  مختلف  جهات  از  حفاظ  براي  بلند  دیوارهاي  و 

بام دست  پشت  در  بلند  مشرف  اندازهاي  از  جلوگیري  براي  ها 
پیش  و  همسایگان  چشم بودن  از  به  گیري  از  انداز  اندرونی 

.  (Zakizadeh, 2015)  باشد هاي حیاط در این منطقه می ویژگی 
هاي سمت شمالی  هاي حیاط مرکزي مناطق سرد، اطاق در خانه 

وسیع  آفتاب هستند،  به  رو  که  مهم حیاط  و  می تر   باشند  تر 

(Ghobadian, 2014, P. 169) . 
 شناسی فرمی حیاط مرکزي گونه 

معماري    در  هجدهم  قرن  اواسط  باستان   از  از  و  شناسی 
به گونه  و دسته شناسی  شناخت  براي  ابزاري  بهره  عنوان  بندي 

بندي  ؛ اما اندیشۀ دسته (Memarian, 2005, P. 195)گرفته شد  
ها از حدود سه دهۀ پیش در  بناها بر اساس وجوه مشترك آن 

استفاده از ترسیمات هندسی در هنر و  ایران شکل گرفته است.  
طوالنی دارد. در آفرینش و طراحی اشکال    معماري ایران سابقه 

هاي معینی را مشاهده  توان نسبت در طبیعت می   مختلف موجود 
نسبت   نمود.  که    ها این  هستند  هندسی  روابط  از  دسته  آن 
به ریشه  از اصول روحانی و  اي غیرمادي دارند و  جهت آن که 
پیروي  مافوق  خود  موضوع  بودن  مقدس  بر  اعتقاد  با  طبیعی 

نظم  .  (Karbasian, & Iman talab, 2015)  کنند می  داشتن 
با کل بنا می  انسجام اجزا بنا  باعث   ,Omomi)  گردد هندسی 

شکل   ". (1997 اما  الگوها  معین  محتوایی  که  هستند  هایی 
عنوان یک نشانه، قادر به  کنند و به گسترده را با خود حمل می 

می  مفاهیم  انتقال  و  مشترك  درك  ترین  بدیهی گردند.  ایجاد 
شکل در معماري یک مربع است که هرسه ضلع آن مدول باشد.  
ایرانی   معماري  فضاي  تنوع  و  تحول  بنیان  مربع  این 

 . (Chelongarian, & Askari, 2015)"است 
).  6تسخیر توسط انسان است (شکل  مربع فضاي قابل  مربع: 

اجتماع چهار  مربع نماد جسم می  از  این شکل  باشد؛ چرا که 
دلیل مقدس بودن  کند و به ید آورندة ماده حکایت می عنصر پد 

این چهار عنصر نزد ایرانیان باستان، اغلب بناها و هندسه این  
دوران شکل چهارگوش (مربع یا مستطیل) داشته است. استفاده  

دوره  تمام  در  مربع  شکل  به از  است  ها  رویت  قابل  خوبی 
.(Mehrdad, & Roshan, 2019) 

 

 
 فرمی مربع تحلیل    . 6 شکل 
 ) منبع: نگارندگان ( 

 

دارا   ی مسطح   ی چهارضلع   مستطیل:  دو جفت    ي است که 
(   ، آن   ی داخل   یۀ و هر چهار زاو )  7(شکل  ضلع است     90قائمه 

  و نسبت به مربع از یک جهت کشیده شده است.   درجه) هستند 
با مطالعه معماري ایران بارها از مستطیل طالیی ایرانی صحبت  

شدن   محاط  از  که  است  یک شش شده  بدست  درون  ضلعی 
سهولت می  و  دقت  با  و  می   آید  اجرا  و    لین او   . شود پیاده 
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 ها گیري خانه تأثیر اقلیم سرد درشکل 
  ترینشرایط اقلیمی در هر منطقه از مهم   محیط و   شناخت   

در  الگوي شکل   عوامل  انواع  و  بومی  معماري  هاي  گیري 
ارتباط تأثیرات مستقیمی بر    چرا که معماري و اقلیم   هاست؛ آن 

معماري طراحان همواره در  در تمام طول تاریخ   . یکدیگر دارند 
بوده  هوایی  و  آب  شرایط  به  پاسخگویی  در  صدد  خواه  اند. 

باد  ساختمان  مقابل  در  که  کوهستانی  در شهرهاي  واقع  هاي 
هاي  باشند و خواه در پالن خانه محافظت شده و رو به جنوب می 

 اند. حیاط مرکزي سنتی که جهت حفظ سرما طراحی شده 
ماعی متعددي در جامعۀ ایرانی  در دوران قاجار تحوالت اجت 

هاي تضعیف هنر بومی را بیش از پیش  صورت گرفت که زمینه 
شد؛  تر شامل فرم و تزئینات بنا می فراهم آورد. این تأثیرات بیش 

 کردند. ولی همچنان معماران به اقلیم و آب و هوا توجه می 
هاي ساختمانی و آب و هوا دو  ر روابط متقابل بین پروژه د 

اثرات آب و هوا روي طرح و شکل    - 1  :دارد   وجود   جنبه کلی 
استقرار  و  روي  - 2 آن   ساختمان  هوا  و  آب  مستقیم  اثرات 

  .  (Pir Mohammadi, & Rafiei, 2015)هاي ساختمانی فعالیت 
ترین عوامل در ایجاد فضاهاي سرپوشیده و باز  اقلیم یکی از مهم 

.  (Farrokhzad, & Modiri, 2014)هاي مسکونی است در خانه 
فضاي باز یا حیاط نقش اساسی را در میان دیگر عناصر سازندة  

گرایی، محوریت  کند. طرح هندسی، درون بناهاي سنتی ایفا می 
با   همراه  مختلف  جهات  از  حفاظ  براي  بلند  دیوارهاي  و 

بام دست  پشت  در  بلند  مشرف  اندازهاي  از  جلوگیري  براي  ها 
پیش  و  همسایگان  چشم بودن  از  به  گیري  از  انداز  اندرونی 

.  (Zakizadeh, 2015)  باشد هاي حیاط در این منطقه می ویژگی 
هاي سمت شمالی  هاي حیاط مرکزي مناطق سرد، اطاق در خانه 

وسیع  آفتاب هستند،  به  رو  که  مهم حیاط  و  می تر   باشند  تر 

(Ghobadian, 2014, P. 169) . 
 شناسی فرمی حیاط مرکزي گونه 

معماري    در  هجدهم  قرن  اواسط  باستان   از  از  و  شناسی 
به گونه  و دسته شناسی  شناخت  براي  ابزاري  بهره  عنوان  بندي 

بندي  ؛ اما اندیشۀ دسته (Memarian, 2005, P. 195)گرفته شد  
ها از حدود سه دهۀ پیش در  بناها بر اساس وجوه مشترك آن 

استفاده از ترسیمات هندسی در هنر و  ایران شکل گرفته است.  
طوالنی دارد. در آفرینش و طراحی اشکال    معماري ایران سابقه 

هاي معینی را مشاهده  توان نسبت در طبیعت می   مختلف موجود 
نسبت   نمود.  که    ها این  هستند  هندسی  روابط  از  دسته  آن 
به ریشه  از اصول روحانی و  اي غیرمادي دارند و  جهت آن که 
پیروي  مافوق  خود  موضوع  بودن  مقدس  بر  اعتقاد  با  طبیعی 

نظم  .  (Karbasian, & Iman talab, 2015)  کنند می  داشتن 
با کل بنا می  انسجام اجزا بنا  باعث   ,Omomi)  گردد هندسی 

شکل   ". (1997 اما  الگوها  معین  محتوایی  که  هستند  هایی 
عنوان یک نشانه، قادر به  کنند و به گسترده را با خود حمل می 

می  مفاهیم  انتقال  و  مشترك  درك  ترین  بدیهی گردند.  ایجاد 
شکل در معماري یک مربع است که هرسه ضلع آن مدول باشد.  
ایرانی   معماري  فضاي  تنوع  و  تحول  بنیان  مربع  این 

 . (Chelongarian, & Askari, 2015)"است 
).  6تسخیر توسط انسان است (شکل  مربع فضاي قابل  مربع: 

اجتماع چهار  مربع نماد جسم می  از  این شکل  باشد؛ چرا که 
دلیل مقدس بودن  کند و به ید آورندة ماده حکایت می عنصر پد 

این چهار عنصر نزد ایرانیان باستان، اغلب بناها و هندسه این  
دوران شکل چهارگوش (مربع یا مستطیل) داشته است. استفاده  

دوره  تمام  در  مربع  شکل  به از  است  ها  رویت  قابل  خوبی 
.(Mehrdad, & Roshan, 2019) 

 

 
 فرمی مربع تحلیل    . 6 شکل 
 ) منبع: نگارندگان ( 

 

دارا   ی مسطح   ی چهارضلع   مستطیل:  دو جفت    ي است که 
(   ، آن   ی داخل   یۀ و هر چهار زاو )  7(شکل  ضلع است     90قائمه 

  و نسبت به مربع از یک جهت کشیده شده است.   درجه) هستند 
با مطالعه معماري ایران بارها از مستطیل طالیی ایرانی صحبت  

شدن   محاط  از  که  است  شش شده  یک  بدست  درون  ضلعی 
سهولت می  و  دقت  با  و  می   آید  اجرا  و    لین او   . شود پیاده 
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وبیش  کم   گوش، راست   گوش، بناهایی چهار تر  ها بیش سکونتگاه 
صورت  ه هایی ب سپس به خانه ؛  اي داشتند نقه ز گوش و ذو راست 

تغییر شکل    ، هندسی و ابعاد یکنواختی ندارد   که شکل مستطیلی  
عنوان الگوهاي شهرسازي و  از این فرم به (Pirnia, 2007).   داد 

ها در نخستین شهرهاي ایران ماند شوش در دوران مادها  خانه 
 استفاده شد.  

 

 
 تحلیل فرمی مستطیل   .7شکل  

 ) منبع: نگارندگان ( 
 

 

قسمتی است که    5دریده یک مستطیل به عرض  فرم شکم 
در یک وجه، فضایی به عرض یک مدول به آن اضافه شده است  

)؛ اما در دو گوشه مربعی به طول و عرض یک مدول  8(شکل  
ماند. اگر وجه دریدگی به سمت حیاط باشد، این دو،  باقی می 

چکی  هاي فضا هستند و اگر به سمت مقابل باشد، اتاق کو ورودي 
به آن پستو گویند    & ,Chelongarian)است که در گذشته 

Askari, 2015)   . 
 

 
 ) منبع: نگارندگان ( دریده  تحلیل فرمی شکم   .8شکل  

 
 

درجه به سمت راست و   90هاي  هاي چلیپایی با شاخه فرم 
نشانه  این  به  باستان  ایران  در  که  خورشید  چپ  گردونۀ  ها 

فرم می  از  یکی  که  پایدار گفتند  است.    هاي  بوده  معماري  در 
شکل نقش  به  ضربدر  چهارلنگه،  چلیپا،  هندسی  هاي  مایه 

هاي آجري و نقاشی دیوارهاي معماري ایران  متنوعی در حرکت 
عنوان فضاهاي چلیپایی  ) که غالباً به 9استفاده شده است (شکل  

آنچه   . (Keshtgar, & 2012, P. 63)اند  دریده معروف بوده یا شکم 
اندازه تشکیل  خط هم اصطالح به چلیپا معروف است، از دو پاره به 

به  عمودند.  هم  بر  مرکزشان  نقطۀ  در  که  است  سبب  شده 

شود  ها بر جهت خاصی تأکید نمی اندازه بودن این پاره خط یک 
 شود. و به سمت خاصی احساس کشیدگی ایجاد نمی 

 

      
 .تحلیل فرمی چلیپا 9شکل  
 ) نگارندگان منبع:  ( 

 

 رابطۀ فضاهاي پر و خالی 
در تعریف فضاهاي (پر و خالی) هر سه عنصر سقف، دیوار    

کنند. فضاهاي باز داراي کف و دیوار  و کف نقش مؤثري ایفا می 
هاي ایرانی از  بخشد. در خانه و فضاهاي بسته را سقف معنا می 

گونه  نقطه  دو  بسته،  و  باز  فضاهاي  استقرار  چگونگی  نظر 
پیرا  حیاط  گونه،  یک  در  دارد.  وجود  را  همجواري  بنا  مون 

گیرد و در نوع دوم بنا پیرامون حیاط را درچند جبهه  دربرمی 
اصطالح   (Sarmad, & Eini far, 2019, P. 159). گیرد دربرمی 

هاي خالی، تهی و  ها، قسمت فضاي باز، فضاي میان ساختمان 
(شکل   است  شده  دانسته  منفی  فرایند  10فضاهاي  در  که   (

بسته، مثبت و پر پدیدار  معماري و شهرسازي در کنار فضاهاي  
اصلی  می  عنصر  باز  گردند. در واقع در معماري سنتی، فضاي 

تعریف شکل  و  هویت دهنده  عامل  و  فضاهاي  کننده  به  بخش 
می  جهت  آن  به  همواره  و  بوده  بخشیده  بسته 

 . (Farrokhzad, & Modiri, 2014)است 
 

 
 ) منبع: نگارندگان ( .فضاهاي پر و خالی  10 شکل 

 
 
 
 

 

 کمک تکنینک چیدمان فضا هاي تحلیل بهشاخص
محدوده دسترسی:  گراف  به  ایجاد  قرمز  رنگ  از  که  اي 

می کشیده  آبی  بیشرنگ  قرمز  رنگ  آن  در  و  ترین شود 
 دسترسی را به فضاهاي مجاور خود دارد. 

باشد. این  ترین مفهوم چیدمان فضا می: مهم3پیونديهم
سترسی به فضاهاي  دهندة راحتی یا دشواري دنمودار نشان 
باشد؛ که از رنگ قرمز به رنگ آبی کشیده شده  داخل بنا می
ترین میزان پیوند و انسجام با دیگر  دهندة بیشاست و نشان
 فضاها ست. 

: در این تحلیل، دید کاربران از ورودي   4رؤیتفضاي قابل
(هشتی یا داالن) به حیاط و دید از حیاط به درون خانه مورد  

رفت. این نمونه بیانگر این است که هر فضا به  بررسی قرار گ
دید   که  است  فضایی  تنها  حیاط  دارد.  دید  فضاهایی  چه 

 تري به فضاهاي اطراف خود دارد.بیش
نظمی در  دهندة میزان بی: نشان   5طول خطوط محوري

طول  میانگین  هرچه  است؛  مختلف  فضاهاي  به  دسترسی 
تنیده و  رهمدهندة بافت دتر باشد، نشانخطوط محوري کم

 تر باشد، حکایت از بافت ارگانیک و منظم دارد. هرچقدر بیش
: مسافت خطی از نقطۀ مرکزي هر مسیر تا   6عمق فاصله

ترین مقادیر  هاي دیگر. مسیرهاي با کمنقاط مرکزي بخش
بخش به  فاصله،  نزدیکعمق  دیگر  بههاي  است؛  عبارتی  تر 

به فضاي دیگر    عمق تغییر جهاتی که براي رسیدن از یک فضا
 ).  11(شکل دهد نیاز است را نشان میمورد
 

فرم  و  الگوها  معمار   ی اصل   ی بوم   ي ها ساختارها،    ي از 
 ل ی شهر اردب   ي ها خانه 
جهت  و  استقرار  مهمنحوة  از  یکی  اصول  گیري  ترین 

هاي سنتی جهت استفاده  دهی فضایی خانهساخت و سازمان
ها داراي هاي طبیعی است. در اقلیم سرد اردبیل خانه از انرژي 

فضاها  و  فشرده  متراکم،  پ   يپالن  و  و   وستهیتودرتو 

  باشند. می)  افتهی شکل (نسبت سطح به حجم کاهشیمکعب
هستند که گرا و کوچک  درون  ،يمرکز  اطیح  ها دارايخانه

هاي درونگرا و  احداث شده است. خانه  یان یم  يهابخش  در
دار عالوه بر اینکه باعث نفوذ نور به داخل بنا و گرمایش  حیاط

شوند، در  یدي در زمستان می آن از طریق تابش انرژي خورش
می کمک  بنا  سرمایش  و  تهویه  به  نیز   کندتابستان 

.(Valizadeh, Movahedi, 2018)  
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 کمک تکنینک چیدمان فضا هاي تحلیل بهشاخص
محدوده دسترسی:  گراف  به  ایجاد  قرمز  رنگ  از  که  اي 

می کشیده  آبی  بیشرنگ  قرمز  رنگ  آن  در  و  ترین شود 
 دسترسی را به فضاهاي مجاور خود دارد. 

باشد. این  ترین مفهوم چیدمان فضا می: مهم3پیونديهم
سترسی به فضاهاي  دهندة راحتی یا دشواري دنمودار نشان 
باشد؛ که از رنگ قرمز به رنگ آبی کشیده شده  داخل بنا می
ترین میزان پیوند و انسجام با دیگر  دهندة بیشاست و نشان
 فضاها ست. 

: در این تحلیل، دید کاربران از ورودي   4رؤیتفضاي قابل
(هشتی یا داالن) به حیاط و دید از حیاط به درون خانه مورد  

رفت. این نمونه بیانگر این است که هر فضا به  بررسی قرار گ
دید   که  است  فضایی  تنها  حیاط  دارد.  دید  فضاهایی  چه 

 تري به فضاهاي اطراف خود دارد.بیش
نظمی در  دهندة میزان بی: نشان   5طول خطوط محوري

طول  میانگین  هرچه  است؛  مختلف  فضاهاي  به  دسترسی 
تنیده و  رهمدهندة بافت دتر باشد، نشانخطوط محوري کم

 تر باشد، حکایت از بافت ارگانیک و منظم دارد. هرچقدر بیش
: مسافت خطی از نقطۀ مرکزي هر مسیر تا   6عمق فاصله

ترین مقادیر  هاي دیگر. مسیرهاي با کمنقاط مرکزي بخش
بخش به  فاصله،  نزدیکعمق  دیگر  بههاي  است؛  عبارتی  تر 

به فضاي دیگر    عمق تغییر جهاتی که براي رسیدن از یک فضا
 ).  11(شکل دهد نیاز است را نشان میمورد
 

فرم  و  الگوها  معمار   ی اصل   ی بوم   ي ها ساختارها،    ي از 
 ل ی شهر اردب   ي ها خانه 
جهت  و  استقرار  مهمنحوة  از  یکی  اصول  گیري  ترین 

هاي سنتی جهت استفاده  دهی فضایی خانهساخت و سازمان
ها داراي هاي طبیعی است. در اقلیم سرد اردبیل خانه از انرژي 

فضاها  و  فشرده  متراکم،  پ   يپالن  و  و   وستهیتودرتو 

  باشند. می)  افتهی شکل (نسبت سطح به حجم کاهشیمکعب
هستند که گرا و کوچک  درون  ،يمرکز  اطیح  ها دارايخانه

هاي درونگرا و  احداث شده است. خانه  یان یم  يهابخش  در
دار عالوه بر اینکه باعث نفوذ نور به داخل بنا و گرمایش  حیاط

شوند، در  یدي در زمستان می آن از طریق تابش انرژي خورش
می کمک  بنا  سرمایش  و  تهویه  به  نیز   کندتابستان 

.(Valizadeh, Movahedi, 2018)  
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 ها ی مطالعات و بررس 
 7الفبا بیترتبه لیاردب یمیقد هايخانه ستیل. 1 جدول

 

ف 
ردی

نام بنا 
شهرستان 

 

ت
قدم

ت 
شمارة ثب

 

عرصه
اعیان 
کاربري  

 

نشانی 
 اثر

 
 توضیحات

 

 
 عکس

1 

خانۀ ابراهیمی
 

اردبیل 
زندیه  
 3041
 399
 452
احیاء شده  

 

میدان  
سرچشمه،  

کوچه  
 شهیدگاه 

 

، در سال  هاشم ابراهیمیسید ۀخان
هـ.ق در اردبیل بنا شده   1295

  است.

2 

خانۀ ارشادي 
 

اردبیل 
اواخر قاجار  

 

6686
 277
 366
 

مهمان
سراي میراث فرهنگی 

 

خیابان  
کاشانی،  
محله  

 اُوچدکان 

بانی اولیۀ بناي مذکور، خانواده  
علوي بوده است؛ سپس توسط  
خانواده ارشادي خریداري شد. 

بناي کنونی خانه ارشادي  
مانده بناي بزرگی که بعدها باقی

بخش اندرونی آن تفکیک و  
 تخریب شده است 

 

3 

خانۀ رضازاده 
 

اردبیل 
قاجار  
 2579
 920
 972
موزة شهدا  

 

 
  محله 

  اُوچدکان،
  کوچه 

 رضازاده 

 رضازاده  خانواده بهمتعلق بنا این
 وارثان 75 سال در که بوده 
 میراث فرهنگی به را آن رضازاده 

 عمد از همچنین دهند.می تحویل
 تحویل از قبل را بنا از هايقسمت

 .دهندمی قرار تخریبمورد
 

4 

خانۀ مبشري 
 

اردبیل 
 

قرون متاخر اسالم 
 

)
10
تا  

13
 

ه.ق)
 - 

بازساز
 ي 

(قاجار) 
 

23912
 1040
 632
 

کارگاه مرمتی 
 

خیابان  
  ،يمتریس

محله  
اُوچدکان،  

شرق  
مسجد  
 اوچدکان 

  قیطور دقهاحداث خانه ب خیتار
احتمال دارد   یول ؛ست یمشخص ن

قاجار و در سه دوره   ة که در دور
اما قدمت   ؛ساخته شده باشد

سردر خانه به   رینظ يهاقسمت
 .رسدمی شیسال پ 160

 

5 

خانۀ 
میر فتاحی 

 

اردبیل 
قاجار  
 

1250
.ه 

 ش

6687
 878
 939
 

موزة
 

طالب
 و 

علوم
 

دینی
  میدان 

  امام
  حسین،
  انتهاي 
  کوچه 

 حسینی 

  ساخته میرعلیحاج توسط بنا
 ساختمان بعدي وارث. است شده 

 مذکور بناي. باشدمی میرفتاح
  اجاره نظامی  دبیرستان به بعداً

  خانۀ همچنین شده. داده 
 دبیرستان اولین میرفتاحی

 بوده  رضاشاه  زمان در دخترانه
 .است

 

 ) Ardabil Cultural Heritage Archive: (منبع
 ها در جهت شمال هستند). گیري شهري (تمام پالنهاي قدیمی اردبیل براساس جهت هاي موجود از خانه . پالن 2 جدول

 

ف 
ردی

نام اثر 
 

 رون  پالن طبقۀ اول  پالن طبقۀ همکف  پالن زیرمین

1 

خانۀ ابراهیمی 
 

  

 
 
_ 

گیري  جهت
 غربی  -شرقی

 

 

 

2 

خانۀ ارشادي 
 

 

 

 
 
_ 

گیري  جهت
شرقی  

شرقی) (شمال
غربی   -

 (جنوب غربی) 
 

 
 
- 

3 

خانۀ رضازاده 
 

 
 
 
- 

  

گیري  جهت
غربی  شمال

 جنوب شرقی 

 
 

 

 4  
شري

خانۀ مب
 

 

 

 

 

 

  يرگیجهت
 ی غرب  -یشرق

 

 
 

5 

خانۀ میرفتاحی
 

  

 
- 

  راسته رون
  گیريجهت(

  شرقیشمال
 ) غربی جنوب

 
 

 

 ) نگارندگان: (منبع
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ف 
ردی

نام اثر 
 

 رون  پالن طبقۀ اول  پالن طبقۀ همکف  پالن زیرمین

1 

خانۀ ابراهیمی 
 

  

 
 
_ 

گیري  جهت
 غربی  -شرقی

 

 

 

2 

خانۀ ارشادي 
 

 

 

 
 
_ 

گیري  جهت
شرقی  

شرقی) (شمال
غربی   -

 (جنوب غربی) 
 

 
 
- 

3 

خانۀ رضازاده 
 

 
 
 
- 

  

گیري  جهت
غربی  شمال

 جنوب شرقی 

 
 

 

 4  
شري

خانۀ مب
 

 

 

 

 

 

  يرگیجهت
 ی غرب  -یشرق

 

 
 

5 

خانۀ میرفتاحی
 

  

 
- 

  راسته رون
  گیريجهت(

  شرقیشمال
 ) غربی جنوب

 
 

 

 ) نگارندگان: (منبع
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هاي جز پالن اند به ها در جهت شمالهاي قدیمی اردبیل)، (تمام پالن سرا)، (خانه. بررسی عناصر، تزئینات، الگوي شکلی در حیاط (میان3 جدول
 داراي جهت جغرافیایی).

ف 
ردی

نام بنا 
  

 
 پالن توده 

 به فضا 

 سرااجزا و عناصر واقع در میان

 
الگوي شکلی 

سراي میان
 اصلی 

طول 
ض 

عر
 

ت طول به  
سب

ن
 

ت توده به فضا
سب

ن
 

تعداد حیاط 
 

ض 
حو

باغچه 
ایوان  
سکو 
طاقنما 

 

حیاط بیرونی 
 

(فرعی)
 

حیاط اندرونی 
 

ی) 
(اصل

 

1 

خانۀ ابراهیمی 
  

 

 

 

16.65
 12.25
 1.35
 1.73
 

1 

4 
ش (مستطیل) 

گو
 

● 
 
 
- 

 
 
● 

هاللی
 ،

کلیل آذري
 

 
 
- 

 
 
● 

2 

خان
 ۀ

ارشادي 
  

 

 

 

10.13
 8.96
 1.13
 3.34
 

1 

4 
ش (مستطیل) 

گو
 

 
 
● 

 
 
- 

 
 
● 

هاللی، جناغی
 

 
 
- 

 
 
● 

3 

خانۀ رضازاده 
 

 

  

18.35
 17.75
 1.03
 1.08
 

1 

4 
ش (مستطیل) 

گو
 

 
 
● 

 
 
● 

 
 
● 

هاللی 
  

 
- 

 
 
● 

4 

شري
خانۀ مب

 

 

 

22.68
 13.40
 1.68
 

1.10
  

مدور  2
(دایره 

اي) 
 

 
 
● 

 
 
- 

 
 
● 

هاللی 
  

 
● 

 
 
● 

 

13.46
 12.86
 1.04
 

خانۀ  5
 

  

21.09
 18.07
 1.16
 0.69
  

1 

4 
ش (مستطیل) 

گو
 

 

 
 
● 
 

 
 
- 

 
 
● 
 

هاللی، کلیل آذري
 

 
 
- 

 
 
● 
 

 ) نگارندگان: (منبع
 

 
 
 
 
 

 

 ) نگارندگان: افزاري (منبع. تجزیه و تحلیل نرم 4 جدول

 
نام  
 بنا 

 دسترسی بصري
دسترسی فیزیکی (عمق  

 متریک) 
 خوانایی 

)Integration=line length( 

1 

خانۀ ابراهیمی 
 

    

2 

خان
 ۀ

ارشادي 
 

   
 

3 

خانۀ رضازاده 
 

 
 

 
 

 

 

 

4 

شري
خانۀ مب

 

 
    

5 

خانۀ میرفتاحی
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 کمترین بیشترین
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 ) نگارندگان: افزاري (منبع. تجزیه و تحلیل نرم 4 جدول

 
نام  
 بنا 

 دسترسی بصري
دسترسی فیزیکی (عمق  

 متریک) 
 خوانایی 

)Integration=line length( 

1 

خانۀ ابراهیمی 
 

    

2 

خان
 ۀ

ارشادي 
 

   
 

3 

خانۀ رضازاده 
 

 
 

 
 

 

 

 

4 

شري
خانۀ مب

 

 
    

5 

خانۀ میرفتاحی
 

 
 
 

 
   

 
 

 دهد. پیوندي، طول خط محوري و میانگین عمق را نشان میترین همترین و آبی کمبیش دهندة قرمز نشان

 
 

 کمترین بیشترین
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 ق ی تحق   ي ها افته ی 
 ل یاردب یمیقد هايخانه در ینیتزئ و يکاربرد ،ییفضا جیرا يالگوها .5جدول 

  5 4 3 2 1    

5/56 13 
*  * * * )B1( یک حیاط مرکزي 

الگوها و تعداد حیاط 
 

اجزا و عناصر 
سرا

واقع در میان
 

5/43 10 
5/56 13 

 *    )B2(  بیش از یک حیاط مرکزي 
5/43 10 
3/91 21 

     )B3(  چلیپا 

 
الگوي تقریبی شکل 

 حیاط 

7/8 2 
9/73 17 

*    * )B4(  دریده شکم 
1/26 6 
8/34 8 

  * *  )B5(  مستطیل 
2/65 15 
3/91 21 

 *    )B6(  بدون الگو 
7/8 2 
3/91 21 

  *   )B7(  طبقه  2در نماي اصلی با ارتفاع 

ایوان
 

7/8 2 
87 20 

     )B8(  طبقه  1در نماي اصلی با ارتفاع 
13 3 

3/91 21 
     )B9(  طبقه  1در نماي دیگر با ارتفاع 

7/8 2 
3/91 21 

     )B10(  طبقه، کوچک (در مقابل در ورودي)  1در نماي اصلی با ارتفاع 
7/8 2 
1/39 9 

*  * * * )B11( ) گوش) 4مستطیلی 

 
 حوض 

عناصر کاربردي
-  

ی واقع در حیاط
تزئین

 

9/60 14 
87 20 

 *    )B12( اي (مدور) دایره 
13 3 

3/91 21 
     )B13( ضلعیهشت 

7/8 2 
87 20 

     )B14(  موجود 
13 3 

6/82 19 
* * * * * )B15(  (محل نشستن در حیاط) سکو 

4/17 4 
6/82 19 

* * * * * )B16(  هاللی 

 
 طاقنما 

4/17 4 
3/78 18 

*    * )B17(  کلیل آذري 
7/21 5 
3/91 21 

   *  )B18(  جناغی 
7/8 2 
3/91 21 

     )B19(  سنتوري 
7/8 2 

 ) 12(شکل  ) نگارندگان: (منبع 

 

 

 
منبع: ( لیاردب در مطالعهمورد یسنت هايخانه در) خانه داخل به  اطیح از يورود( يورود يفضا در واقع  ياجزا و عناصر یفراوان نمودار. 12شکل 

 ) نگارندگان

 
   لیاردب یمیقد هايخانه در الگوي جبهۀ قرارگیري ساختمان .6جدول 

 
 ) نگارندگان: (منبع

 
 یسنت   يها خانه   از   نمونه   23  پژوهش  ي اجرا   منظور به 

براي  ییشناسا  شهر،  نی ا   یخ ی تار   ةمحدود  در  ل ی اردب   و 
 ۀ منطق   در   آمدهعمل به   ي ها ی بررس   با.  شد  دهیبرگز   ، يبند گونه 
 باز  يفضاها   شکل  و  فرم   وسعت،  لحاظ  از   مطالعهمورد 

فاصله هم  عمق  و   و  الگوها  و  ي کالبد   ساختار   به   پیوندي 

 به  ل،ی اردب   یسنت  مساکن  در   ي مرکز   اطیح   متنوع   ي ها گونه 
 .م ی پرداخت  ها خانه   نی ا   باز   يفضا  یشناس گونه 

 است   گرفته   قرار   اط ی ح   از   جبهه  ک ی   در   بسته   ي فضاها   اکثر 

فرمی و    .) 13(شکل   بررسی  با  ي  الگوها   ی شناس گونه همچنین 
ترین فراوانی فرم مستطیلی، الگوي  هاي باز با بیش فضاي مشترك  

 ). 14باشد (شکل  هاي سنتی می استفاده شده در طراحی خانه 
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منبع: ( لیاردب در مطالعهمورد یسنت هايخانه در) خانه داخل به  اطیح از يورود( يورود يفضا در واقع  ياجزا و عناصر یفراوان نمودار. 12شکل 

 ) نگارندگان

 
   لیاردب یمیقد هايخانه در الگوي جبهۀ قرارگیري ساختمان .6جدول 

 
 ) نگارندگان: (منبع

 
 یسنت   يها خانه   از   نمونه   23  پژوهش  ي اجرا   منظور به 

براي  ییشناسا  شهر،  نی ا   یخ ی تار   ةمحدود  در  ل ی اردب   و 
 ۀ منطق   در   آمدهعمل به   ي ها ی بررس   با.  شد  دهیبرگز   ، يبند گونه 
 باز  يفضاها   شکل  و  فرم   وسعت،  لحاظ  از   مطالعهمورد 

فاصله هم  عمق  و   و  الگوها  و  ي کالبد   ساختار   به   پیوندي 

 به  ل،ی اردب   یسنت  مساکن  در   ي مرکز   اطیح   متنوع   ي ها گونه 
 .م ی پرداخت  ها خانه   نی ا   باز   يفضا  یشناس گونه 

 است   گرفته   قرار   اط ی ح   از   جبهه  ک ی   در   بسته   ي فضاها   اکثر 

فرمی و    .) 13(شکل   بررسی  با  ي  الگوها   ی شناس گونه همچنین 
ترین فراوانی فرم مستطیلی، الگوي  هاي باز با بیش فضاي مشترك  

 ). 14باشد (شکل  هاي سنتی می استفاده شده در طراحی خانه 
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 )نگارندگان: هاي بافت تاریخی اردبیل (منبع. نسبت فضاهاي پر و خالی در خانه7جدول 

نام 
بنا

 

  نسبت پر و خالی

نام بنا
 

  نسبت پر و خالی

خانۀ ابراهیمی 
 

 
 

 

خانۀ مبشري 
 

 
 

خانۀ ارشادي 
 

 
 

 

خانۀ میرفتاحی 
 

 
 

خانۀ رضازاده 
 

  

   

 
  ی تمام   در   فضا   به   توده  نسبت  شده،   انجام   یبررس  طبق

  ن یانگیم  نسبت)  15(شکل    یمیترس  ينمودارها  يالگوها
 يریقرارگ علت به مقدار نیا که  .است %40 حداقل  باز يفضا
   .است رفتهشیپ  هم عرصه کل  مساحت %23 سرد میاقل در

   23 در تعداد جبهه ساخته شده حیاط یفراوان نمودار. 13شکل 
 )نگارندگان: منبع( 8خانۀ سنتی اردبیل

 یسنت هايخانه در حیاط فرم  یفراوان نمودار. 14شکل 
 .) نگارنده: منبع( لیاردب در مطالعهمورد 

 

 

ترین فراوانی  هم پیوندي بیش  نمودار  به  توجه  با  نیهمچن
تر با  باشد که نشان از یکپارچگی بیشمختص به حیاط می

با   دارد.  بنا  فضاهاي  فضاها  سایر  عمق  میانگین  کاهش 
میعمومی حیاطتر  کمشود  محسوب عمق ها  فضاها  ترین 

 شوند. می
 

 

 
 

 
 ) نگارندگان :  هاي بومی اردبیل (منبع افزاري چیدمان فضایی خانه نرم تجزیه و تحلیل    . 8جدول  

  MIN MAX AVERAGE Integration 

خانۀ ابراهیمی 
 Integration 87 /3 40 /15 31 /7 

 

Line length 73 /0 46 /33 79 /7 

Mean depth 55 /1 88 /2 20 /2 

خانۀ ارشادي 
 Integration 7 /3 99 /17 92 /8 

 

Line length 20 /0 3 /29 66 /8 

Mean depth 42 /1 91 /2 92 /1 

خانۀ رضازاده 
 Integration 75 /2 87 /9 11 /6 

 

Line length 06 /0 2 /45 98 /7 

Mean depth 83 /1 94 /2 37 /2 

خانۀ مبشري 
 Integration 01 /2 22 /15 17 /8 

 

Line length 85 /0 75 03 /13 

Mean depth 52 /1 59 /4 14 /2 

خانۀ میرفتاحی 
 

Integration 72 /3 88 /11 33 /6 

 

Line length 84 /0 21 /49 72 /9 
Mean depth 67 /1 86 /2 28 /2 

میانگین نسبت فضاهاي پر و خالی در   یفراوان نمودار. 15شکل 
 . ) نگارندگان : منبع( هاي سنتی اردبیلخانه
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ترین فراوانی  هم پیوندي بیش  نمودار  به  توجه  با  نیهمچن
تر با  باشد که نشان از یکپارچگی بیشمختص به حیاط می

با   دارد.  بنا  فضاهاي  فضاها  سایر  عمق  میانگین  کاهش 
میعمومی حیاطتر  کمشود  محسوب عمق ها  فضاها  ترین 

 شوند. می
 

 

 
 

 
 ) نگارندگان :  هاي بومی اردبیل (منبع افزاري چیدمان فضایی خانه نرم تجزیه و تحلیل    . 8جدول  

  MIN MAX AVERAGE Integration 

خانۀ ابراهیمی 
 Integration 87 /3 40 /15 31 /7 

 

Line length 73 /0 46 /33 79 /7 

Mean depth 55 /1 88 /2 20 /2 

خانۀ ارشادي 
 Integration 7 /3 99 /17 92 /8 

 

Line length 20 /0 3 /29 66 /8 

Mean depth 42 /1 91 /2 92 /1 

خانۀ رضازاده 
 Integration 75 /2 87 /9 11 /6 

 

Line length 06 /0 2 /45 98 /7 

Mean depth 83 /1 94 /2 37 /2 

خانۀ مبشري 
 Integration 01 /2 22 /15 17 /8 

 

Line length 85 /0 75 03 /13 

Mean depth 52 /1 59 /4 14 /2 

خانۀ میرفتاحی 
 

Integration 72 /3 88 /11 33 /6 

 

Line length 84 /0 21 /49 72 /9 
Mean depth 67 /1 86 /2 28 /2 

میانگین نسبت فضاهاي پر و خالی در   یفراوان نمودار. 15شکل 
 . ) نگارندگان : منبع( هاي سنتی اردبیلخانه
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 ) منبع: نگارندگان( لیاردب در مطالعهمورد یسنت هايخانه درپیوندي و طول خط محوري و میانگین عمق متوسط هم  یفراوان نمودار. 11شکل 

 

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

  لیاردب  یسنت  يهاخانه  یبررس  با  پژوهش  نیا  در  آنچه
هاي گذشته  این است که در خانه  دهندةنشان  آمد،  دستهب

  انسان   یزندگ  ةویش  و  ساختمان  شکل  انیم  حیصح  ینسبت
ویژگی  است  بوده  برقرار نقش  و  اقلیم،  و  جغرافیایی  هاي 

مهمی در ایجاد الگوهاي معماري و فرم مسکن بومی دارا بوده  
تر شده  کمرنگ   توجه  و  نسبت  آن  زمان،  گذشت  با   امااست؛  

 روحترکم  در مقایسه با گذشته  هاخانه  ي فضاو باعث شده  
 . گردد

 

 ي سپاسگزار 

بی تالش  و  زحمات  از  محترم بدینوسیله  استاد  دریغ 
این مجموعه   ۀکه در تهی  علی جوان فروزنده دکترآقايجناب

اند، تشکر و مراتب سپاس قلبی با این جانب همکاري داشته 
 . نمایممیخود را اعالم 

 

 منابع مالی 

 .تعارض منافعی بین نویسندگان وجود دارد 

 

 تعارض منافع 

منابع مالی این پژوهش از طریق مشارکت نویسندگان تأمین  
 . شده است

 
 ها ت نوش ی پ 

1. Typology 
2. Depth map 
3. Integration 
4. Isovist 
5. Line length 
6. mean depth 

 
اطالعات  .  7 محدودیت صفحات  علت  از    5به  در  خانهمورد  ها 

 مقاله درج شده است. 
خانه.  8 از  بعضی  دلیل  در  به همین  دارد  ها چند حیاط وجود 

 باشد. خانه می 23تر از ها بیشمجموع فراوانی
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