پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،3پاییز9311

ص9539-9523.
DOI: 10.22059/jhgr.2019.261800.1007742

تبیین تمایزات حریمخواهی ساکنان در مسکن بومی چهار پهنة اقلیمی ایران



فاطمه برادران هروی -کارشناسارشد معماری اسالمی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) ،خراسان رضوی
مهدی حمزهنژاد -استادیار دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران

تاریخ ارسال0931/05/50 :

تاریخ پذیرش0931/54/39 :

چکیده
میداند.
مهای مختلفرابراساسمزاج غالبمناطقمتفاوت  
ازهای جسمی وخلقی انساندراقلی 
طبکهننی 
مهای
پاسخگو به نیازهای آسایشی و فرهنگی منطبق با مزاج در خانه اقلی 

معماری در صدد ایجاد ساختمانی 
مختلفاست.نیازحریموسلسلهمراتبفضایزیستوتأکیدبرقلمرووشیوۀ تعاملاجتماعییکیازهمین
مطالعاتقدیموجدیدآنراتحتاثرمزاجمنطقهتاحدودیمتفاوتدانستهاند.

ابعادفرهنگیوروانیاست .
اقلیم،تفاوتهایمزاجیحریمباراهکارهای

خانههادرچهار
کرهبندیحریم فضایی  
اینپژوهش ،بابررسیپی 
شناسی ،استدالل

روشهای توصیفی -تحلیلی در گونه

آن را مییابد .روش پژوهش موردی با راهبرد ترکیبی (
شناسی)وتعمیمدادههاست.مطالعة اسنادمعماری ،باانتخاب


وشخصیت
ی،تفسیردادهها بامبانیمزاج ،

منطق
شهرهای مبنا (با مقایسة دما ،رطوبت نسبی در نمودار بیوکلماتیک انسانی ،و ضریب خشکی دومارتن)،
خانههای چهاراقلیم نشان
هایمعناداریرادردرصدمساحت فضایبستهتابازوخصوصیتاعمومی 


تفاوت
خانههای
هایکالبدیبراساسروانشناسی و طبسنتیوجدیدتفسیرشد.نتایجباحریمخواهی  9


داد.تفاوت
م چهارگانة ایران ازدرجة 9اقلیمگرم -خشکتادرجة( 4کمحریمترین)اقلیمسرد -مرطوبدرجهبندی
اقلی 
درونگراییاقلیم

شد .شاخصةفرهنگی-کالبدی (سیالیتوشفافیت زیادفضاییاقلیمسردومرطوبدرمقابل 
نخانههایچهاراقلیمبراساسامنیتمطلوبشانرسمشد.

گرم-خشک)قابلتوجهبود.پروفیلحریمیساکنا
دانشجغرافیایحریمانسانیبهمعمارانبرایتعبیةکالبدیهمسوبانیازحریمیساکنانکمکمیکند.

مپذیری،خانههایسنتی(بومی)،مزاجاسالمی-شخصیت.
یدواژهها:اقلیم ،حری 

کل

 این مقاله برگرفته از رسالة کارشناسی ارشد نویسندة اول با نام «ارائة الگوی حریم شخصیتمحور در خانة اسالمی» با راهنمایی نویسندة دوم در دانشگاه
بینالمللی امام رضا (ع) در دانشکدة معماری اسالمی است که در شهریور  0931دفاع شده است.
Email:hamzenejad@iust.ac.ir
 نویسندة مسئول ،تلفن53035103911 :
 .0ویژگی حریمخواهی معادل میزان تمایل افراد به داشتن حریم در مواجهه با دیگران و فضاهای کالبدی درنظر گرفته شده است.
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مقدمه 
خداوند خانه را مایة آرامش انسانها قرار داده است .وظیفة معماری آن است که ویژگیهای کالبدی خانه را به نحوی
تنظیم کند که آسایش انسان را تأمین نماید .از آنجا که انسانها از نظر جسمی و خلقی (ویژگیهای رفتاری) با یکدیگر
تفاوت دارند ،ویژگیهای محیط مناسب و مطلوب برای آنها نیز با هم متفاوت است .میزان درونگرایی فضا ،وسعت و
دلبازی ،میزان تزیینات ،وسعت فضای مهمان ،اجتماعپذیری خانوادگی ،طبیعت ،و  ...نمونههایی از موارد کالبدی هستند
که به خُلق و روحیة افراد بستگی دارد و در سرزمینهای مختلف متفاوتاند .خصلتهای اقلیمی ،بهطور مستقیم ،از راه
تأمین آسایش جسمی و هم غیرمستقیم از طریق آرامش روانی و ذهنی ویژگیهای متمایزی در خانة دوستداشتنی
مناطق مختلف ایجاد میکند .شناخت تمایزات انسانها و توجه به تفاوتهای افراد در مسکن مطلوب آنها موجب
فراهمآمدن بستری برای رشد و شکوفایی استعدادهای مردم در اقوام و فرهنگها میشود .پیکرهبندی فضایی خانه و
طراحی درون آن (سازمان فضایی) و شکل خانهها در یک منطقه میتواند فرهنگ ساکنان را حمایت یا مختل نماید
(اُزاکی005-051 :3553 ،؛ راپاپورت .)05-40 :0353 ،باید الگوی سازماندهی فضا و پیکرهبندی آن بهمنظور فهم ارتباط
بین طراحی فضاهای ساختهشده و ابعاد فرهنگی متعاقب آن بررسی شود (ناپادون .)10 :3550 ،دهقانی تفتی و همکاران
به بررسی میزان تأثیرگذاری اقلیم بر رفتار ،اخالق ،و نتایج آن در محیط مصنوع پرداختند .از دیدگاه آنها ،برای اقلیمهای
چهارگانة «سرد و خشک»« ،گرم و مرطوب»« ،گرم و خشک» ،و «معتدل (سرد و مرطوب)» استعدادها و قابلیتهای
رفتاری متفاوتی وجود دارد(نقره کار و همکاران .)0913،در این پژوهش به ویژگیهای رفتاری افراد با مزاجهای مختلف
اشاره شده است؛ ولی درمورد شاخصههای کالبدی پاسخگو به این تفاوتهای رفتاری در مسکن پرداخته نشده است .در
حوزة ارتباط مابین معماری و بعد روحی انسان پژوهشهای میانرشتهای بودهاند .سلمانی معماری را دارای امواجی
میداند که بر جسم فرد تأثیر میگذارد که موجب آسایش و رفاه با اضطراب و نارضایتی وی میشود .درواقع ،او بر آن
است که کیفیت فضای معماری که ما خلق میکنیم بهسبب تأثیر منفی که در روان فرد میگذارد بر آسایش جسمی فرد
نیز تأثیرگذار است .بنابراین ،افراد برای رسیدن به آسایش جسمی یا نیازهای روحی متفاوت نیازمند فضاهای معماری
متفاوتاند (سلمانی .)0933 ،جولی بک در مقالة «چرا جایی که شما زندگی میکنید این قدر معنی دارد ؟» چاپشده در
مجلة آتالنتیک در بوستون به بررسی اهمیت باالی خانه و ارتباط آن با شخصیت فرد میپردازد .وی اعتقاد دارد تار خطی
نازک بین خود ما و محیط اطرافمان وجود دارد؛ خطی که ما مدام تالش میکنیم بین کسی که هستیم و جایی که زندگی
میکنیم رسم کنیم در راستای ارتباط عمیق بین شخصیت فرد و خانهاش ،سوزان کلیتون ،روانشناس زیستمحیطی
کالج وستر ،بر این عقیده است که بسیاری از مردم خانة خود را بخشی از خود تعریف میکنند و به همین دلیل به تزیین و
رسیدگی به آن میپردازند (بک .)3500 ،ویلیام ساکس نیز دربارة ارتباط تنگاتنگ انسان و خانهاش مطالعه کرده است.
وی بر آن است که مردم و مکانهایی که در آن زندگی میکنند در مجموعهای از مبادالت ادامهدار با هم درگیرند .آنها
تأثیرات معینی بر یکدیگر میگذارند ،زیرا آنها جزئی از یک واحد و یک سیستم تعاملیاند (ساکس .)0330 ،در مقالة
دیگری با نام «روانشناسی خانه» ،اثر استوارت جایین ،به تأثیر خانه بر روان انسان با متغیرهایی چون میزان نیاز انسان
به نور به فضای خصوصی پرداخته شده است .کلود پینیو در مقالهای ،با نام «معنای روانشناسی راحتی» ،راحتی را وابسته
به ایدة هر فرد از این کلمه میداند که این فاکتور نیز وابسته به رضایت فرد است .از آنجایی که رضایت انسان از
فاکتورهایی نظیر نور ،حریم خصوصی ،و رنگ متفاوت است ،با شناخت کامل روحی و خلقی انسانها میتوان در راستای
جلب رضایت و تحقق راحتی آنها خانه را طراحی کرد (پینیو .)3551 ،این تعاریف روانشناسی نشاندهندة ارتباط
تنگاتنگ انسان و خانه است .در راستای ارتباط خانه با بعد جسمی و مسائلی از قبیل آسایش حرارتی و گرمایشی و
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سرمایشی تحقیقات زیادی انجام شده است .پژوهشهای انجامگرفته در زمینة معماری و اقلیم :وحید قبادیان دربارة
آسایش اقلیمی و جسمی انسان مطالعاتی انجام داده و راهکارهای اقلیمی برای اقلیم چهارگانه بهمنظور رسیدن به آسایش
جسمی افراد ارائه کرده است (قبادیان .)0935 ،قزلباش و ابوالضیا نیز به بررسی موردی شهر یزد پرداختهاند و بخشی از
مطالعة خود را به برخورد خانه با عوامل محیطی در راستای نیل به کیفیت مناسب سکونتی اختصاص دادهاند .به اعتقاد
آنها ،در خانههای سنتی آب ،گیاه ،خورشید ،و باد هر یک به نحوی از طریق فنشناسی سنتی بهکار گرفته میشود و
مجموعهای هماهنگ از کاربریهای زیستمحیطی را فراهم میآورد (قزلباش و ابوالضیا .)0954 ،انسانها در همة ابعاد
روحی و جسمی با خانة خود در ارتباطاند .این تحقیق بر آن است تا با شناخت تمایزات حریمی خانههای اقلیم ایران به
شاخصههای کالبدی پاسخگو به نیازهای هر مزاج دست یابد .زیرا انسانها با تفاوتهای جسمی و روحی خود در قالب
تنوعات مزاج -شخصیتی میزان متفاوتی از حریم را طلب میکنند .حریم وابسته به تعریف هر فرد از میزان ارتباط با
فضای اطراف منشأ میگیرد که به رضایت و امنیت افراد از فاکتورهایی نظیر تأمین حریم بر مبنای نحوة ارتباط فضاها با
هم و توجه به میزان بسته تا باز بودن فضاهایی خصوصی تا عمومی خانه بستگی دارد .حریم مطرحشده توسط افراد
مختلف بهدلیل قرارگیری در دستهبندی مزاجی -شخصیتی متنوع متفاوت است .در زمینة ارتباط مستقیم مزاج و معماری
مطالعات کمی انجام پذیرفته است .دانش تأثیرات و ارتباطات مزاجی-شخصیتی مطرحشده با عنوان روانشناسی حریم
معرفی شد .روانشناسی حریم همراه دانش حریم در جغرافیای متفاوت در ایران بررسی شد .0 :شناخت حریم در بین
انسانهای ساکن در مناطق جغرافیایی ایران؛  .3بررسی تأثیر تنوعات کالبد خانه بر تنوعات شخصیتی و مزاجی طب
اسالمی ،بهمنظور ایجاد آسایش جسمانی و روانی ساکنان .موضوع پیکرهبندی فضا در مسکن سنتی با توجه به میزان
حریم ساکنان در زمرة محصوریتهای ادراکی در معماری است؛ بهمنظور شناخت حریم مطلوب در خانهها،
دستهبندیهای مزاجی و شخصیتی افراد (که ساکنان خانههای چهار اقلیم را تشکیل میدهند) بررسی شد .نحوة
پیکرهبندی فضایی خانههای سنتی چهار اقلیم بررسی شد تا بتوان از آن در طراحی خانههای معاصر استفاده کرد .وجود
همخوانی بین پیکرهبندی این خانهها و تنوعات آن با فرهنگ سکونت ساکنان که ناشی از تنوعات مزاجی و شخصیتی
است ،معماران را قادر میکند خانهها را براساس مطلوبیت حریمی ساکنان خود طراحی کنند و الگوهای حریمی افراد را
بارزتر به نمایش بگذارند .در این پژوهش تالش شده است تا با مقایسة پیکرهبندی خانهها در چهار بوم فرهنگ ایرانی
تفاوتهای حریمی در کالبد خانهها حاصل شود تا با شناخت تنوعات جسمی ،مزاجی ،و سالمت محور ساکنان تنوعات
حریمی برای ساکنان و تفاوتهای حریمخواهی در نظام تفاوتهای شخصیتی -اقلیمی سنتی و جدید حاصل شود.

مبانینظری 
شناخت ابعاد شخصیتی و مزاجی ساکنان خانههای چهار اقلیم ایران در شناخت روانشناسی حریم ،جغرافیای حریم انسان،
و بیان تمایزات حریمخواهی ساکنان کمککننده است .در دو حوزة مجزا ،به بررسی تأثیر شاخصهای معماری در آسایش
ساکنان و پژوهشهای روانشناسی و مزاج در طب اسالمی پرداخته شده است.
.9شخصیتوحریم 

شخصیت مجموعهای از احساسات ،افکار ،و رفتارهای فرد است که از مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی تأثیر
میپذیرد ،مانند عوامل فیزیکی و ذهنی ،قابلیتهای معنوی ،تواناییهای یادگیری و ذاتی ،احساسات ،خواستهها ،عادات،
شیوة تفکر ،و هر نوع رفتار از جمله درک و توجه (ایرنگون و اریک بوگا .)0011 :3500 ،منظور از شخصیت درحقیقت
مجموعة ثابتی از احساسات و رفتارهایی است که با عوامل محیطی و ژنتیکی شکل گرفتهاند .شخصیت افراد بهطور
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ناگهانی یا تصادفی شکل نمیگیرد ،بلکه محصول چندین عامل است که افراد را از یکدیگر متمایز میکند (ایوانسویچ و
متیسون .)03 :3553 ،رفتار انسان جنبههای گوناگونی دارد که موجب شده است همواره بهعنوان یک موجود پیچیده
شناخته شود و پیشبینی حرکاتش مشکل یا غیرممکن باشد .این ناتوانی بیشتر ناشی از شناخت ناکافی دربارة طبیعت
شخصیت افراد بهعنوان یک پیشگوی معتبر و تفاوتهای فردی آنهاست (فرانزیسکا و همکاران.)59-01 :3504 ،
دانشمندان دربارة ابعاد شخصیتی افراد آرا و تقسیمبندیهای گوناگونی ارائه کردهاند.
وتفاوتحریمدرآنها 

گونههایشخصیت
 .5

در عصر کنونی ،شناخت تفاوتهای فردی و ویژگیهای شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیتها ضروری است؛ کارایی
افراد در شغل ،موفقیت در تحصیل ،اثربخشی روشهای درمانی و بهطور کلی سازگاری انسان در همة موقعیتهای
زندگی با ویژگیهای شخصیتی آنها رابطه دارد (کرینگ و همکاران .)340 :3500 ،در همة تئوریهای شخصیت ،رفتار
افراد تحت تأثیر شخصیت آنهاست (فاندر .)0334 ،براساس تئوری شخصیت ،آیزنک انسانها را به چهار دستة درونگرا،
برونگرا ،پایدار ،و ناپایدار تقسیم میکند .سیریل برت گذشته از تقسیمبندی براساس درونگرایی و برونگرایی معتقد به
تقسیمبندی شخصیت براساس پایداری و ناپایداری نیز هست (بیسل و اشاستر0311 ،؛ گروتر .)0911 ،همة انسانها در
این دستهبندی قرار میگیرند .آیزنک در نخستین تحقیقات خود به دو بعد شخصیت دست یافت و آنها را درونگرا-
برونگرا 0و روانآزردهخویی (پایدار -ناپایدار) 3نام نهاد .آیزنک ،پس از تأکید بر دو بعد اولیه ،بعد سومی را به آنها افزود و
آن را روانپریشخویی 9نام نهاد .افراد دارای نمرة باال در این بعد افرادی منزوی ،بیاحساس ،و بیتوجه به دیگراناند و با
آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تضادند (پروین .)0910 ،آیزنک شخصیت را در سه بعد مشخص میکند .0 :برونگرایی
در مقابل درونگرایی؛  .3روانرنجورخویی در برابر پایداری هیجانی4؛  .9روانپریشخویی در برابر کنترل تکانه .0مدل
پنجعاملی شخصیت از مک کری و کوستا عبارت است از :برونگرایی ،سازشپذیری ،وظیفهشناسی ،روانرنجوری ،و
پذیرش تجربه (الک و همکاران :3 :3505 ،چوی و همکاران .)3 :3505 ،الف) برونگرایی :افراد برونگرا از بودن در کنار
دیگران لذت میبرند و تمایل دارند جسور ،فعال ،و پرحرف باشند .آنها اجتماعی ،فعال ،و باجرئتاند (هافیندار:3509 ،
33؛ غفاری و همکاران .)0499 :3504 ،ب) سازشپذیری :به معنای احترام به دیگران است .این افراد سازگار ،دلسوز،
صادق ،و مشتاق برای کمک به دیگراناند (غفاری و همکاران .)0493 :3504 ،ج) وظیفهشناسی :به قابل اعتماد بودن فرد
داللت دارد (آدنوگا .)01-41 :3509 ،د) روانرنجوری :از نظر احساسی باثبات ،آرام ،مالیم ،و خویشتندارند (فرانزیسکا و
همکاران .)59-01 :3504 ،پذیرش تجربه :نوعدوستاند و با دیگران همدردی میکنند (آدنوگا.)3509 ،
در مدل آیزنک ،میرز و دیگر شخصیتشناسان چهار سطح حریمخواهی رفتاری در روانشناسی شخصیت تأیید شده
است ،مانند درونگرایی ،خلوتدوستی ،هیجاندوستی ،ناپایداری هیجانی ،و  ...که در جدول  0به آن اشاره شده است.
انسانها با همة تفاوتهای رفتاری و شخصیتی از این دستهبندی خارج نخواهند بود.

1. Extraversion-Introversion
2. Neurotiecism
3. Psychoticism
)4. NEUROTICISM VERSUS EMOTIONAL STABILITY(N
)5. OSYCHOTICISM VERSUS IMPULSE CONTROL(P
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بندیویژگیهایشخصیت(اقتباساز:سیاسی9312،؛الیورجان9314،؛شولتز وآلنشولتز5552،ترجمة


دسته
جدول.9
سیدمحمدی )9332،
9

برونگرایی 
درونگرایی -


کوستا 
میرز
آیزنک

()I
درونگرایی

()E
برونگرایی

ویژگی
رفتاری

استعداد در تحریکپذیری زیاد-
خیالپرداز -گوشهگیر-
انزوادوست -دقیق در کارها -با
احتیاط و آرام -فزونیطلب-
کمبود عزت نفس -داشتن حس
حقارت-پایبند به اصول

تحریکپذیر -حساسیت کم در برابر
محرکها -دارای مزاج دموی (گرم و
تر) -صرف نیروی کم در کارها-
بیاستقامت و ناپایدار -شتابزده در امور و
بیدقت -انعطافپذیر -اجتماعی -طالب
هیجان و بدون فکر

روانرنجورخویی -


سازشپذیری-پذیرش


وظیفهشناسی 

()J
ناپایداری

تجربه 
()P
پایداری
سخت و دشوار -تمرکز و
حافظة ضعیف -کند در فهم،
ادراک ،و اعمال دارای تحرک
کم -نداشتن آمادگی در
تغییرات زندگی -جامعهستیز-
خودمحور -واقعبین -بیرحم-
متخاصم -خالق

از حیث هوش و تسلط بر نفس و
ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده
و سعی و کوشش از متوسط افراد
بهنجار پایینترند -تلقینپذیر -کند
در اندیشه و عمل -ناپایداری
هیجانی-اغلب نگراناند -نامعقول

.3مطالعاتبومیشخصیتدرقالبمزاج 

مزاج کیفیتی است که در نتیجة کنش و واکنش بین کیفیتهای متضاد عناصر بهوجود آید و آن هنگامی است که این
واکنش متقابل به اندازة مقتضی متوقف شود .یعنی عناصر متضاد به مسالمت با یکدیگر رسند (ابنسینا .)0911 ،هر فردی
دارای مزاج مربوط به خود است .بنابراین ،افراد میتوانند گرمتر ،سردتر ،خشکتر ،یا مرطوبتر از حد متعادل باشند.
ایازویژگیهایجسمیوروحیبانمودرفتاری 


مزاجمجموعه
.4

در اولین مرحلة هضم غذا در بدن خلط تولید میشود .این اخالط به چهار نوع صفرا ،بلغم ،سودا ،و خون تقسیم میشود.
در صورتی که در بدن انسان هر یک از این اخالط غلبه پیدا کند ،خصوصیات مزاجی فرد به سمت آن خلط غلبه مییابد
و متمایل میشود .ابنسینا در کتاب قانون از ویژگیهای جسمی و روحی هر یک از طبایع سخن گفته است .در جدول 3

مجموعهای از خصایص جسمی و روحی و نمود رفتاری آن در چهار دستة مزاجی بیان شده است .
هایخلقیونمودرفتاریمزاجهایچهارگانه(اقتباسازوالیتی9333،؛شهگلیوپارسایان)9312،

جدول.5ویژگ 
ی
مزاج

عناصر 

گرم و مرطوب (دموی)

هوا

سرد و مرطوب (بلغمی)

آب

گرم و خشک (صفراوی)

آتش

سرد و خشک (سوداوی)

خاک

ویژگیهایخلقی 

خوشمشرب ،اجتماعی ،برونگرا ،شجاع ،خوشبین،
ضعیف در متمرکزکردن حواس ،خوابآلود ،و دلگنده
خونسرد ،دیرخشمگین ،تأنی در کالم ،خوابآلود،
راحتگیر ،ترس ،احتیاط و خجل ،بیثبات و متزلزل-
منعطف
پُرانرزی ،تندخو ،پُرکار و فعال ،تیز و حافظة خوب ،تجزیه
و تحلیل باال ،غضب و خشکی زیاد ،تأثیرپذیری کم 
درونگرا ،دیرجوش ،ریزبین ،بدبین ،مستعد افسردگی،
عالقهمند به گوشههای دنج ،رنگ تیره ،بیعالقه به نور 

نمودرفتاری 
گرایش به فضای دلباز بهدلیل عنصر وجودی هوا و عدم
تمایل به قرارگیری کنار رطوبت و جلوههای آب
عدم حساسیت به رعایت دقیق حریم بهدلیل راحتگیری ،عدم
تمایل به قرارگیری کنار رطوبت و جلوههای آب 
گرایش به مشاغل پُرکار و زمانبر ،گرایش به قرار گیری کنار
رطوبت و جلوههای آب 
گرایش به مشاغل انفردی و ریزبینانه ،عالقهمند به قرارگیری
در فضاهای دنج و تاریک و بسته 

در چهار سطح مزاجی ،چهار سطح حریمخواهی (دوستی) در علم مزاجشناسی تأیید شده است ،مانند برونگرایی در
مزاج دمویها ،ترس و احتیاط بلغمیها ،هیجاندوستی صفراویها ،و درونگرایی سوداویها که در جدول  3به آن اشاره
شده است .با تفاوتهای مطرحشده ،انسانها در هر گروه مزاجی و شخصیتی ،با توجه به نیازها و خاستگاههای مختلف
محیطی ،نیاز و تعریف حریم متفاوتی را طلب میکنند.

 .0رواننژندی

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،3پاییز9311



9532

شخصیتهایچهارگانةفوق درایران 

مزاجهاو
خانههایمنتسببه 
مصداقپژوهیمبانیدربررسی 


با خصلتهای مزاجی -شخصیتی و حساسیتهای متفاوت به حریم که در آنها هم قابل مشاهده است و با انتخاب
خانههای بومی آنها که نتیجة فرهنگ کهن زندگی آنهاست به خوبی میتوان این تمایزات را مشاهده و تحلیل کرد .با
توجه به نظر ابنسینا ،در مبحث اعتدال ناشی از محیط زیست و اجتماعات انسانی ،مبنی بر اینکه مزاجی است ،شایستة
هر یک از ملتها به اقتضای ویژگیهای آب و هوای 0محل زیست آنها (ابنسینا )0911 ،به خانههای اقلیمهای سنتی

مراجعه شد .براساس تقسیمبندی کسمایی از پهنههای اقلیمی ایران در کتاب اقلیم و معماری و بررسی شرایط دقیق
شهرهای ایران از نظر شاخص رطوبت نسبی ،میانگین دمای کمینه و بیشینه ،بارندگی ،روز یخبندان ،روزهای آفتابی که
نشاندهندة تنوع آب و هوای فضای جغرافیایی ایران است ،در کنار توجه به غنای معماری خانههای سنتی آنها ،در
انتخاب نمونههای انتخابی خانهها حساسیت ایجاد شد .نخست با بررسی نقشههای استخراجشده از منابع سنجش
جغرافیای اقلیمی ،دستهبندی اولیه از تنوع اقلیمی ایران براساس تنوع آب و هوای جغرافیای ایران بهدست آمد.
نقشة همتابش شهرهای ایران 

نقشة همدمای شهرهای ایران 

تابش بر حسب
روز


نقشة همبارش شهرهای ایران 


نقشة یخبندان شهرهای ایران 





خذ:دادههاازدانشکدۀجغرافیایدانشگاهتهران 

تابش،همبارش،ویخبندانایران،مأ


دما،هم
.نقشههایهم

شکل9

طبق نقشة همدما و همتابش ،میزان دما و تابش (در نقاط زردرنگ) در قسمتهای جنوبی ایران نسبت به سایر
شهرها بیشتر است و در نقشة هم بارش شهرهای نزدیک به دریا دارای رطوبت باالیی در مقایسه با سایر شهرها هستند.
طبق نقشة یخبندان ،در شهرهای نزدیک دریا ،در شمال و جنوب ،بهدلیل رطوبت موجود ،یخبندان کمتری وجود دارد.

 .0ویژگیهای آب و هوایی در هر منطقة جعرافیایی که به تفاوت ویژگیهای محیطی در هر پهنة اقلیمی ایران منجر میشود.
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این شاخصهها نشان از منطقهای دارد با دمای باال و رطوبت بیشتر نسبت به سایر شهرها .در قسمتهای میانی نقشة
ایران در محدودة شهرهای اصفهان و کاشان و  ...بارش و یخبندان کم ،دما در حالت میانه و تابش در بیشترین حالت قرار
دارد که نشان از شهرهایی با آب و هوایی گرم و خشک است .در ادامه بهمنظور تدقیق دادهها ،جایگذاری رقوم دمایی و
رطوبت نسبی در نمودار بیوکلماتیک انسانی ،که مبنای تعیین تمایل اقلیمی انسان را نشان میدهد ،انجام گرفت .بهمنظور
راستیآزمایی نمودار بیوکلماتیک انسانی ،رطوبت نسبی ،میانگین دمای کمینه و بیشینه ،بارندگی ،روز یخبندان ،روزهای
آفتابی) در شهرهای  00ایستگاه سینوپتیک ایران محاسبه شد و ضریب خشکی به روش دومارتن محاسبه شد و نوع اقلیم
هر پهنة اقلیمی سنجش شد.
نموداربیوکلماتیکانسانی 

نمودار بیوکلماتیک انسانی را اولگی پیشنهاد داده است که شرایط آسایش فیزیکی انسان را با توجه به شرایط آب و هوایی
پیرامون و نوع اقلیم مناطق مختلف میتوان تعیین کرد (کسمایی.)0911 ،
شاخصاولگیدرنموداربیوکلماتیکانسانی 

در این نمودار محدودهای مشخص شده که نشاندهندة نوع اقلیم در رابطه با دما و رطوبت است و با اجرای شرایط
گرمایی هوای یک منطقه در این جدول میتوان نوع اقلیم را مشخص کرد (رازجویان .)0951 ،این نمودار شرایط زندگی
انسان را با توجه به دمای هوا و درصد رطوبت نسبی بیان کرده است .بهطور کلی ،این نمودار بیان میکند که با افزایش
میزان رطوبت نسبی برای ایجاد آسایش باید دمای هوا مقداری کاهش یابد تا حجم رطوبت نسبی موجود نسبت به شرایط
آسایش تغییری نکند .زیرا همان طور که میدانیم ،رابطة رطوبت نسبی و دما رابطهای معکوس است .یعنی با کاهش دما
رطوبت نسبی افزایش مییابد و با افزایش دما رطوبت نسبی کاهش مییابد .شاخص زیستاقلیمی انسانی برای ایستگاهها
در محدودة پهنة اقلیم چهارگانة ایران در ماه ژانویه (معروف به انقالب تابستانی مصادف  33ژوئن) شرایط روزانه= حداکثر
دما و حداقل رطوبت نسبی و شرایط شبانه= حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی درنظر گرفته شد و در نمودار بیوکلماتیک
انسانی بهنمایش درآمد .نوع شکل پارهخط میتواند بیانگر شرایط اقلیمی شهر باشد .هر چه پارهخط کشیدهتر باشد ،به
معنای نوسان بیشتر دما بین شب و روز است .هر چه نزدیکتر باشد مشابهت اقلیمی را بیشتر نشان میدهد .هرچه
پارهخط به سمت محور افقی کشیده شود ،نشاندهندة اختالف رطوبتی زیاد است و هر چه به باال کشیده شود حاکی از
اختالفات باالی دمایی است .این دادهها در نمودار بیو انسانی با پارهخط به هم وصل میشود و میزان نوسانات دمایی هر
اقلیم را نمایش میدهد .از میان  33ایستگاه هواشناسی فعال در سازمان هواشناسی ایران ،چهار پهنة اقلیمی مد نظر
کسمایی (پهنههای شمال ،جنوب ،مرکزی ،و غربی) 00 ،ایستگاه سینوپتیک در این محدوده واقعاند .مرکز استان بهعنوان
نمایندة ایستگاه ،دمای بیشینه و کمینه ،رطوبت نسبی شهر ،در نمودار بیوکلماتیک انسانی بررسی شد و محدودة قرارگیری
هر شهر در پهنة اقلیمی مشخص شد .بهمنظور راستیآزمایی در تشخیص در نوع اقلیم ،ضریب خشکی هر شهر در چهار
پهنة اقلیمی مبنا با روش دومارتن محاسبه شد.
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شکل.5نموداربیوکلماتیکانسانی92ایستگاهسینوپتیکبراساسشاخصالگی،مآخذ:نگارندگان
.دادههایهواشناسی(رطوبتنسبی،میانگیندمایکمینهوبیشینه،بارندگی،روزیخبندان،روزهایآفتابی)درشهرهای

جدول3
تحلیلدادههایسازمانهواشناسیکشور 

92ایستگاهسینوپتیکایرانومحاسبةضریبخشکیبهروشدومارتن،مأخذ:
مرکزاستان
درهر

دما(درجةسلسیوس) 



ایستگاه

ضریب

میانگین

میانگین

بارندگی
ساالنه

میانگین 

کمینه 

بیشینه 

(میلیمتر) 


بیشینة

میانگینرطوبت

بارندگی

نسبی(درصد) 

روز
( )mm

تعداد
روزهای

بیشینه 

کمینه 

یخبندان 

تعداد
روز
باگرد
وغبار 

جمع
ساعات
آفتابی 

بیشینه
وزش
باد
( )m/s

سینوپتیک

خشکی 

بیشینه

کمینه 

اردبیل

01/04

01/0

4/1

05/3

-05

45/4

335/0

31/5

15/3

45/0

050

00

3510

31

ارومیه

93/03

03/9

0/1

03/0

-04/1

93/3

311/9

90/3

15/1

91/4

051

05

3353

39

تبریز

40/03

03/1

1/3

04

-04/1

45/3

315/3

30/5

53/4

94/1

11

31

3114/3

30

اهواز

30/1

94/9

35/4

31/9

3

05/4

353/1

93/1

50/9

31/3

5

13

9000/0

05

بندرعباس

53/4

99/0

33/4

31/1

5/0

45/1

003/3

99/4

10/3

40

5

093

9353/9

33

بوشهر

45/1

95/4

33/0

35/0

1/4

49/3

313/0

91

13/3

03/3

5

03

9559

45

تهران

03/1

39/3

04/3

03/0

-4/1

43/3

353/9

30/1

41/4

30/1

09

34

3319/3

33

اصفهان

41/9

34/1

05/0

01/1

-5/5

93/1

35/9

09/1

43/5

01/1

53

05

9495/9

33

کاشان

3/5

0/35

0/03

0/03

-5/9

3/05

35/9

0/5

05/3

31/1

-

-

-

33

زاهدان

41/9

31/1

00/1

03/1

-1/4

45/5

059/1

01/1

40/1

01/0

40

10

9443/9

05

یزد

3/0

31/0

04/5

30/9

-4

49/9

91/4

3/9

91/9

09/5

30

09

9435/1

34

همدان

99/3

30

0/3

09/0

-00/5

93/1

300/1

01/0

55/5

95/3

051

99

9509/5

33

رشت

10/05

30/4

09/9

01/9

-0

95/4

0911/9

11/9

35/3

54/4

3

4

0110/1

01

بندرانزلی

43/050

3/51

0/41

01/1

گرگان

0/05

30

03/5

01/1

-3/1

45/3

0109/0

909

34

15

1

411/1

40/0

30/0

09/4

30

5

0131

93/3

3313/0

35

طبقهبندیاقلیمیدومارتن 9


این طبقهبندی بر مبنای شاخص خشکی 3بنا نهاده شده است و در آن از دما و بارندگی برای تعیین نوع اقلیم استفاده
میشود .برای تعیین اقلیم نمایندة هر استان در هر ایستگاه سینوپتیک در این تحقیق از روش دومارتن استفاده شد.
1. De Martonne
2. Aridity index
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براساس این روش با استفاده از رابطة تجربی  =Iضریب خشکی،

=T
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متوسط درجة حرارت ساالنه (سلسیوس) و

=P

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

روش دومارتن به دو علت کاربرد بیشتری در ایران دارد :اول اینکه برای محاسبة پارامتر ضریب خشکی در این فرمول
به دو عامل متوسط بارش ساالنه و متوسط دمای ساالنه نیاز است که هر دو در دسترسترین عاملها هستند :دوم اینکه
این فرمول طبقهبندی بیشتری را درنظر میگیرد که میتواند اقیلمهای متنوعتری را نشان دهد (علیزاده.)0910 ،
،مأخذ:فرجزاده 9314،

جدول.4تعییناقلیمبراساسروشدومارتن
ناماقلیم 

محدودۀضریبخشکیدومارتن 

خشک

کوچکتر از 05

نیمهخشک

03/3-05

مدیترانهای

35-39/3

نیمهمرطوب

34-31/3

مرطوب

31-94/3

بسیار مرطوب

بیشتر از 90

در تحقیق حاضر از مدل رقومی بارش بهعنوان عامل

P

و از مدل رقومی دما بهعنوان عامل

T

فرمول دومارتن

استفاده شد .از میان تنوعات اقلیمی مطرحشده در دومارتن ،سنجش در این پژوهش ،چهار پهنة اقلیمی کتاب اقلیم و
معماری بهدلیل توجه به ساختمانها در اقلیمهای دستهبندیشده مبنا قرار گرفت .
هادرایستگاههایاقلیمی0ودلیلانتخابشهرهایمبنا،مأخذ:نگارندگان 


میانگین
پهنهبندیاقلیمیبامقایسة
جدول .2
پهنهبندیاقلیمیکسمایی 

فالت مرکزی
(نیمهبیابانی بیابانی)
دلیل انتخاب
اقلیم سواحل جنوبی
دلیل انتخاب
اقلیم کوهستانی غربی
دلیل انتخاب
اقلیم سواحل شمالی و دریای خزر
دلیل انتخاب

مراکزاستاندرهرایستگاه

ویژگیاقلیمیباروش

ایستگاهسینوپتیک 5
اقلیمی 
تهران ،اصفهان و کاشان ،زاهدان،
تهران ،اصفهان ،سیستان و
کاشان
گرم و خشک
یزد
بلوچستان ،یزد
کاشان مبنای سنجش برای اقلیم گرم و خشک انتخاب شد ،زیرا نسبت به سایر ایستگاهها خشکتر است و طبق نمودار بیو انسانی در
محدودة آسایش قرار دارد .در مقایسة دما و رطوبت نسبی و  ...حالت میانهای نسبت به سایر ایستگاهها دارد که در نمودار بیو انسانی در
محدودة آسایش نزدیکتری است .در ایستگاه اصفهان ،کاشان با درجة خشکی بیشتر نسبت به اصفهان و با رطوبت نسبی باالتر نزدیک
به شرایط آسایش است .مبنای بهتری برای سنجش در این پهنة اقلیمی است.
بوشهر
گرم و مرطوب
بندرعباس ،بوشهر ،اهواز
هرمزگان ،بوشهر ،خوزستان
بوشهر طبق مقایسة عددی ضریب خشکی حالت میانه دارد و در محدودة قرارگیری در نمودار بیو انسانی در محدودة آسایش در برابر باد
و در منطقة گرم و مرطوب نمودار بیو انسانی قرار دارد .در مقایسه با سایر شهرهای این پهنه مبنای بهتری برای سنجش است.
آذربایجان شرقی ،همدان،
اردبیل
سرد و خشک
تبریز ،همدان ،ارومیه ،اردبیل
آدربایجان غربی ،اردبیل
با مقایسة  4ایستگاه ،ایستگاه اردبیل در حالت میانه از لحاظ رقوم دمایی نسبت به سایر ایستگاه قرار دارد و از لحاظ محدوده خشکی در
محدودة نزدیکتر به آسایش انسانی قرار دارد (دارای درجة خشکی میانه نسبت به سایر ایستگاهها) .با قرارگیری در مرزبندیهای اقلیمی
(کسمایی) مبنای سنجش مناسبی برای اقلیم سرد و خشک است.
بندرانزلی
معتدل و مرطوب
رشت و بندرانزلی ،گرگان ،ساری
گیالن ،گلستان ،مازندران
در بندرانزلی بهسبب تأثیرپذیری مستقیم از دریای خزر ،تعداد روزهای یخبندان در سال به مراتب کمتر از رشت است .با توجه به میزان
خشکی شهرهای دستهبندیشده در پهنهبندی اقلیمی چهارگانه (کسمایی) ،بندرانزلی بهدلیل میزان خشکی کم و تفاوت زیاد در رطوبت
از میان شهرهای اقلیم سواحل شمالی انتخاب شد تا تفاوت معنادارتری را نسبت به اردبیل در اقلیم کوهستانی بدهد.
دومارتن 

شهرمنتخب

 .0دمای بیشینه و کمینه براساس دادههای سازمان هواشناسی ایران و تحقیقات دانشجویان جغرافیای دانشگاه تهران استخراج شده است و درنهایت بررسی شده است.
 .3نوع ایستگاه هواشناسی
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براساس هماهنگی بین مزاج منطقه و مزاج انسان که توسط ابنسینا اشاره شده است ،میتوان صفات و ویژگیهای
مزاجی انسانها را در چهار اقلیم ایران همسو با ویژگیهای اقلیمی متفاوت مناطق ایران دانست .نیاز به حریم و
سلسلهمراتب فضای زیست ،تأکید بر قلمرو و شیوة تعامل اجتماعی در سطوح مختلف در هماهنگی بین تنوع مزاجی
محیط و انسان میتواند بهصورت متفاوت معنادار شود.

روشپژوهش 
کالبدیحریمسنجی 

تبیینشاخص

در این پژوهش از روش ترکیبی در تحلیل نمونة موردی خانههای سنتی چهار اقلیم ایران استفاده شده است .براساس
دستهبندی متنوع مزاجی -شخصیتی افراد ،اقلیم متناسب با این تنوعات مزاجی -شخصیتی معرفی شده است .در هر
اقلیم ،با توجه به نیازها و خاستگاههای مختلف محیطی ،نیاز و تعریف حریم ،برای ساکنان هر بوم ،متفاوت معنا مییابد.
بدینترتیب از روشهای توصیفی -تحلیلی در بررسی حریمبندی خانهها و درنهایت استدالل منطقی در بررسی و تحلیل
انتساب حریمبندی بررسیشده به شخصیتها استفاده شده است .با شرح مراحل اجرای پژوهش ،از ابزارهای مطالعات
کتابخانهای و قیاس تطبیقی استفاده شده است .حیاط در خانههای ایرانی به نشانة حریم ،تملک ،و  ...عنصری مهم در
جهت سازماندهی فضاهای مختلف است و حریمی امن و آرام برای آسایش خانواده تلقی میشود (فرخیار .)0933 ،تنوع
حوزهبندی حیاطها در خانههای چهار اقلیم به نحوی است که تفکیک فضای باز تا بسته را بهنمایش میگذارد .این تنوع
حیاطها در کنار سایر ویژگیهای معرف حریم ،در بررسی میزان حریمخواهی فضای کالبدی کمک میکند .خانههای
چهار اقلیم با عرصهبندی معماری فضاها براساس خصوصی تا عمومی ،که توجه به بُعد فرهنگی دارند ،با دقت به هشت
مورد دستهبندی شدند .0 :تنوع دستهبندی مساحتهای اختصاصیافته به حیاط و فضاهای خصوصی تا عمومی؛ .3
بررسی میزان نفوذ حرکتی به فضاها ،با عنوان سیالیت فضایی تعریف شده؛  .9بررسی امکان نفوذ بصری به فضاها و
نسبت جدارهها با باشوها؛ با عنوان شفافیت فضایی تعریف شده؛  .4توجه به میزان عرصهبندی فضاها از خصوصی تا
عمومی که توجه به بُعد فرهنگی دارند؛  .0بررسی نوع و میزان دسترسی به میزان فضای باز تا بسته ،فضای خصوصی تا
عمومی؛  .5بررسی نسبت توده به حجم؛  .1بررسی و مقایسة قرارگیری ریزفضاهای باز تا بسته در عرصههای خصوصی تا
عمومی؛  .1مقایسة فضاهای باز تا بسته در سطح و ارتفاع بهمنظور نمایش میزان گشودگی عمودی و افقی ،بهعنوان
شاخصههای تعریفکنندة حریم در خانهها مورد ارزیابی واقع شد .در همین راستا ،نمونه موردهای انتخابی از خانههای
بومی اقلیم چهارگانة ایران است تا نمایش صادقانهتر از فاکتورهای مؤثر بر حریم را نمایش دهد؛ از هر اقلیم ،خانهای با
ویژگیهای محیطی آن اقلیم انتخاب شد و اندازهگیریها در نرمافزار اتوکد انجام پذیرفت .نسبت فضاها و جدارهها به
مساحت کل برآورد شد و اندازهها براساس درصدی از سطح کل استخراج شد 0.نسبت تراز و مقیاس قرارگیری فضاهای
باز تا بسته ،که مساحتی از کل مجموعه را دربر میگیرد ،مقایسه شد ،زیرا در تعریف حریم پاسخی معنادار در نمونههای
انتخابی وجود داشت.
 .0مساحت فضاها با درصد نسبی از مساحت کل فضای اشغالشده بررسی شده است .فضای خصوصی و زیستی ،مانند ،خواب ،نشمین ،سرویسها  ...در طبقة
اول و کاربریهای خدماتی و عمومی مانند انبار ،آبانبار ،فضای اختصاصدادهشده به ورودی و حیاط در طبقة همکف ،طارمه ،فضای نیمهباز در هر دو طبقه
دیده شده است .شناشیل بهمنظور سایهاندازی در قسمت فضای زیستی خانهها ،که شامل خواب ،نشمین ،و زمستاننشین میشود ،مستقر شده است.
زمستاننشین در ارتفاع پایینتر از فضای باز حیاط با پله قرار گرفته است .میزان گشودگی عمودی در طبقة همکف از طبقة اول کمتر است و میزان
گشودگیها در طبقات اول بیشتر است .ورودی مطبخ و زمستاننشین به سمت حیاط (فضای باز) قرار دارد .در کنار هر فضای زیستی ،که شامل اتاقهای
خصوصی و نیمهخصوصی میشود ،صندوق خانهای در ارتباط با فضا قرار دارد.
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بررسی حریم خواهی متنوع

بررسی میزان با تا بسته

ساکنین در گروههای شخصیتی

فضاهای خصوصی تا عمومی

شخصیت
شناسی

ترجیح حریمی متفاوت
ساکنان خانههای بومی
ایران

واکاوی
کالبد بومی

مزاجشناسی

مزاج فرد همسو با
مزاج منطقة جغرافیایی

بررسی ویژگی مزاجی ساکنین براساس

طب اسالمی



منظورحصولتمایزاتحریمخواهیساکنانچهاراقلیم 


شناسیحریم،به

یندشناسیروان
شکل.3فرا

شکل.4مقایسةتوجهبهفضایبستهتابازدرچهاراقلیم



بحثویافتهها

درخانههایچهاراقلیم 

بررسیمیزاننسبیفضایبستهتابازوفضاهایخصوصیتاعمومی

میان فضاهای بسته تا باز (حیاط) و خصوصی تا عمومی خانههای چهار اقلیم ایران ارتباط معناداری وجود دارد .این ارتباط
نشاندهندة میزان تمایل به داشتن حریم افراد ساکن در خانههای چهار اقلیم است .بهطور مثال ،خانههایی یافت شد که
بخش اعظمی از سطح اشغال را به حیاط و تعدادی دیگر به فضای خصوصی اختصاص داده بودند که به ترتیب این توجه
نشاندهندة تمایل به حریم کم و زیاد است (شکل )4
خانهها 
جدول.2دستهبندیریزفضاهابهفضایخصوصیتاعمومیدرمحیطبستهتابازمؤثردرسنجشحریمومرزدر 
خصوصی 

نیمهخصوصی 


نیمهعمومی 


عمومی 

سرد و خشک

حریمخواهدرجة 9

اتاق  9 ،3دری ،اتاق بادگیر،
سرویس
اتاق خواب

حریمخواهدرجة 5

مطبخ ،حوضخانه ،سرداب ،حیاط
بیرونی و خلوت
آشپزخانه ،پذیرایی ،حیاط اندرونی

گرم و مرطوب

خواب ،سرویس

نشیمن ،مطبخ

سرد و مرطوب

اتاق خواب

اتاق کار

حریمخواهدرجة 3

اتاق 0دری ،شاهنشین ،تاالر ،ایوان،
صفه
اتاق پله ،راهرو ،سرسرا
زمستاننشین ،مجلسی ،طارمه،
شناشیل
پذیرایی ،مطبخ

حریمخواهدرجة 4


عرصهبندیفضاها 

تنوعاقلیمی 
گرم و خشک

ورودی ،پله ،داالن ،هشتی ،حیاط
گلخانه ،انبار ،حیاط ،گاراژ
انبار ،آبانبار ،راهرو ،ورودی ،حیاط ،پله
سرسرا ،سرویس ،حمام ،ایوان ،حیاط ،پله

مأخذ:نگارندگان

براساس جدول  ،5ریزفضاها براساس عرصهبندی خصوصی تا عمومی در محاسبة نسبت فضاها با هم درنظر گرفته
شده است .بدین منظور ،همة مساحتهای اختصاصیافته در دستهبندی خصوصی تا عمومی در تنوعی از جایگیری
فضایی بسته تا باز نشان از تفاوت در حساسیت ساکنان اقلیمها در مرزها و تعیین حدود حریم در خانهها داشت .در هر
خانة انتخابی این موارد بررسی شد تا میزان اهمیت و ارزشگذاری هر اقلیم بر این فاکتور سنجش شود.
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وخشکدرپاسخگوییبهشاخصرفتاردرحریمکنترلشدۀفضای

جدول.1نسبتفضاهایبازتابستهدرخانهاقلیمگرم
خصوصی،مأخذ:نگارندگان 
نمایندهازاقلیمگرموخشک:استاناصفهان،شهرکاشان*-خانةآلیاسین 9
فضای عملکردی براساس میزان حریمخواهی
ارتباط
درجهبندی
درصد
ارتباط
درجهبندی
بسته
% 99/45
بسته
درجه9
درجه 0
نیمهباز
نیمهباز
% 35/30
%99/45
نیمهعمومی
خصوصی 
باز
باز
درجة 3
%5/50
نیمهخصوصی

قرار فضاها در
مقیاس کل

قرار فضاها در
مقیاس میانه و
خرد

اسنادمعماری 
درصد
% 3/35
% 0/41
% 4/11

طبقة

طبقة

% 5/31
بسته
% 9/31
بسته
درجة 4
نیمهباز
% 33/11
نیمهباز
عمومی
% 33/41
حیاط(اندرونی -بیرونی)
% 33/41
باز
% 3/51
باز
% 01/03
فضای جانبی
درونگرا -فضاها در سه جهت و پیرامون حیاط مرکزی -ساختمان متراکم -ترکیب فضاها ،فشررده و تعریرف
% 34/30
نسبت جدارهها
راهروهایی به سمت فضاهای داخلی -حیاط در دو ترراز ،همکرف و زیررزمین -فضراهای عملکرردی در سره
% 15/15
مساحت توده به کل
تراز -استقرار فضای باز و نیمهباز در طبقات بهمنظور ایجاد ارتباط بصری با حیراط و تعردیل شررایط اقلیمری-
فضای نیمهباز (ایوان) در جلروی فضرای بسرتة اقرامتی ،تعریرف سلسرلهمراترب ورود بره فضرای خصوصری
% 41/55
فضای بسته
(محرمیت) -راهروهای مسقف فضای ارتباطی است پنهان از دید -ورودی از کنار ساختمان است و برا هشرتی
% 0/41
فضای نیمهباز
و داالن به فضای زیستی میرسد (محرمیت)
% 90/49
فضای باز
از حیاط مرکزی به فضای نیمهباز (ایوان) و در ادامه به فضای بستة زیستی (توجه به محرمیت) -از فضای باز به نیمهباز (مهتابی و
مراتب دسترسی 
صفه به ایوان) -از فضای ارتباطی پنهان در فضایهای زیستی به فضای بستة زیستی
نسبت فضای زیستی به فضای
درصد فضای بستة زیستی بیشتر از فضای ارتباطی (توجه به محرمیت) -درصد نسبی برابر فضای زیستی به فضای باز حیاط
3
باز
بازشوها ،به سمت حیاط
منافذ
طبقه

در این نمونه ،درصد فضای خصوصی و بسته از سایر عرصههای زیستی ،نسبت توده به سطح کل (بستهبودن
فضاهای زیستی) بیشتر است .مراتب دسترسی چندگانه و حدود بصری کم ،منافذ کم ،و نسبت بیشتر توده به فضای باز
حاکی از بیشترین حساسیت به شاخصهای حریم است و در سطح  0و پُرحریمترین خانهها در اقلیمهای ایران است.
کنترلشدۀفضای

جدول.3نسبتفضاهایبازتابستهدرخانةاقلیمسردوخشکدرپاسخگوییبهشاخصرفتاردرحریم9
نیمهخصوصیوخصوصی،مأخذ:نگارندگان 
منافزاده 4
نمایندهازاقلیمسردوخشک:استانآذربایجانغربی،شهراردبیل*-خانة 
فضای عملکردی براساس میزان حریمخواهی
درصد
ارتباط
درجهبندی
درصد
ارتباط
درجهبندی
% 4/53
بسته
% 05/31
بسته
حریم درجة 9
حریم درجة 0
% 4/53
% 05/31
نیمهباز
نیمهباز
نیمهعمومی
خصوصی 
باز
باز
% 3/33
بسته
درجة 4
% 4/10
بسته
حریم درجة 3
% 99/99
% 91/91
% 90/54
باز
% 99/09
باز
عمومی
نیمهخصوصی
قرار فضاها در
مقیاس کل
قرار فضاها در
مقیاس میانه و
خرد

اسنادمعماری 

طبقة اول
حیاط

طبقة همکف
% 59/94

% 3/40
فضای جانبی
% 05/91
نسبت جدارهها
برونگرا -ساختمان دو جبهه از حیاط -فضای زیستی فشرده -ترکیب فضاها بهسادگی در کنار هم و در ارتباط با
% 95/15
مساحت توده به کل
سراسرا -حیاط در دو تراز -فضاهای عملکردی در سه تراز از همکف ،استقرار فضاهای باز و نیمرهبراز زیسرتی در
طبقات بسته -راهروهای باز مقابل فضاهای بسته و نیمهباز -ارتباط فضاهای زیستی عمدتا بهصورت مستقل
% 30/0
فضای بسته
% 54/01
فضای باز
ارتباط از حیاط به سرسرا (نقش تقسیمکننده) -ارتباط بصری از اتاق به حیاط و برعکس (شفافیت)
دسترسی 
درصد فضای باز حیاط بیشتر از مجموع فضای زیستی -حیاط در دو تراز (رعایت حدود بصری و حرکتی)
نسبت فضای زیستی به فضای باز
بازشوها کم ،به سمت حیاط
منافذ

 .0همة پالنها بازترسیم شده از کتاب ک .حاجیقاسمی ( )0919است (گنجنامه :فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران د  :04خانههای کاشان ،تهران :مرکز
اسناد و تحقیقات دانشکدة معماری و شهرسازی شهید بهشتی).
 .3میزان توجه به فضای زیستی بیشتر از فضای باز و حیاط است که نشان از تمایل ساکنان به قرارگیری در فضاهای زیستی بسته دارد (نشان از قرار گیری
در فضاها با حریم بیشتر و مرزهای تعریفشده دارد).
 .9اختصاص فضایی بسته برای سیرکالسیون عمودی (پله) ،محدودة میانی خانه به فضای ارتباطی (سرسرا و اتاقی مخصوص پلکان به طبقة باال) ،جدارههای پیوسته و
گشودگیها از طریق پنجره و درب به سمت فضای باز (حیاط) است .حیاط در دو سطح بیرونی (قسمت ورودی) و اندرونی (در طبقة اول) قرار دارد.
 .4پالنها بازترسیمشده از کتاب خانة ایرانی ،تهران :وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر بهسازی و نوسازی شهری.
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تبیینتمایزاتحریمخواهیساکناندرمسکنبومیچهارپهنةاقلیمیایران


درصد فضای نیمهخصوصی ،خصوصی ،و بهصورت بسته و نیمهباز از سایر عرصههای زیستی ،نسبت توده به سطح
کل (بستهبودن فضاهای زیستی) کمتر از نمونة انتخابی کاشان است .مراتب دسترسی و حدود بصری ،منافذ و نسبت توده
به فضای باز حساسیت کمتر به شاخصهای حریم به نسبت اقلیم گرم و خشک (کاشان) دارد و در سطح  3حریمخواهی
بعد از خانه کاشان قرار دارد.
هایاقلیمگرمومرطوبدرپاسخگوییبهشاخصرفتارکالبدیدرحریم


بازوبستهدرخانه

.نسبتفضاهایبازنیمه
جدول1
فضاینیمهعمومی،مأخذ:نگارندگان 

کنترلشدۀ

درجهبندی
درجة 0
% 09/50
خصوصی
درجة 3
% 1/11
نیمهخصوصی

قرار فضاها در
مقیاس کل

قرار فضاها در
مقیاس میانه
و خرد

نمایندهازاقلیمگرمومرطوب:استانبوشهر،شهربوشهر*-خانةمهربان 9
فضای عملکردی براساس میزان حریمخواهی
ارتباط
درجهبندی
درصد
ارتباط
بسته
% 09/50
بسته
درجة9
نیم باز
% 45/19
نیمهباز
نیمهعمومی
باز
باز
بسته
% 1/11
بسته
درجة 4
% 35/04
نیمهباز
نیمهباز
عمومی

اسنادمعماری 
درصد
% 1/93
% 93/44
% 9/13

طبقة همکف

طبقة اول

% 33/50
% 09/30
حیاط (اندرونی -بیرونی)
% 00/10
فضای جانبی
% 04/55
نسبت جدارهها
درونگرا -استقرار ساختمان در چهار جهت -ساختمان متراکم از ترکیب فضاها بهصورت گسترده با ترکیب با فضاهای نیمهبراز و حیراطهرا
% 95/53
مساحت توده به کل
در یک تراز از فضاهای عملکردی در سه تراز از همکف -استقرار فضاهای باز و نیمهباز در طبقات برای استفاده از نسریم دریرا از فضراهای
نیمهباز بین فضاهای بسته -راهروهای باز مقابل فضاهای بسته و نیمهباز -ارتباط فضاهای زیستی عمدتاً بهصورت مستقل
% 99/05
فضای بسته
% 93/44
فضای نیمهباز
از حیاط به راهروهای نیمهباز و اتاق -از راهروهای نیمهباز به اتاق و به فضاهای زیستی نیمهباز -از راهروهای باز به فضای زیستی -از
مراتب دسترسی 
راهروهای نیمهباز به باز
کشیدگی فضای زیستی در جهت بدنة حیاط مرکزی 
نسبت فضای زیستی به فضای باز
به سمت حیاط مرکزی در طبقة باال -به سمت خارج در چهار جهت
منافذ

درصد فضای نیمهعمومی و نیمهباز از سایر عرصههای زیستی ،نسبت توده به سطح کل (بستهبودن فضاهای زیستی) کمتر از
نمونة انتخابی کاشان و اردبیل است .مراتب دسترسی و حدود بصری ،منافذ و نسبت توده به فضای باز حساسیت کمتری به
شاخصهای حریم به نسبت اقلیم گرم و خشک (کاشان) و گرم و مرطوب دارد و در سطح  9حریمخواهی (دوستی) است.
گوییبهشاخصرفتاردرحریمکنترلشدۀفضای


اقلیمسردومرطوبدرپاسخ
جدول.95نسبتفضاهایبازتابستهدرخانة
خدماتیبهحریم،مأخذ:نگارندگان 
امامجمعه 5
نمایندهازاقلیمسردومرطوب:استانگیالن،شهربندرانزلی*-خانةحاجسیدحسن 
فضای عملکردی براساس میزان حریمخواهی
درصد
ارتباط
درجهبندی
درصد
ارتباط
درجهبندی
% 4/43
بسته
% 03/11
بسته
درجة 9
حریم درجة 0
نیمهباز
% 4/43
نیمهباز
% 03/11
نیمهعمومی
خصوصی 
باز
باز
% 5/40
بسته
% 0/94
بسته
حریم درجة 4
حریم درجة 3
% 4/54
% 11/13
نیمهباز
% 0/94
نیمهباز
عمومی
نیمهخصوصی
% 14/4
باز
باز
قرار فضاها در
مقیاس کل

قرار فضاها در
مقیاس میانه و
خرد

اسنادمعماری 

طبقة همکف

% 10/01
حیاط
% 00/53
نسبت جدارهها
برونگرا -ساختمان در جهات مختلف حیاط -ساختمان بهصورت پراکنده -ترکیب فضاها بهسادگی در کنار یکردیگر و
% 99/99
مساحت توده به کل
بدون فضای رابط -قرارگیری حیاط در یک تراز -فضاهای عملکردی در یک تراز با یک کرسی کوتاه باالتر از زمین-
% 03/50
فضای بسته
استقرار فضاهای خدماتی جدا از فضای زیستی در دو جبهه حیاط -فضای نیمهباز ایوان در بین فضای زیسرتی بسرته-
راههای ارتباطی در کنار بنا و در فضای باز مجموعه -ارتباط فضرای زیسرتی از طریرق پلکران و از طریرق سرسررای
% 4/54
فضای نیمهباز
اصلی -ورودی از داخل حیاط
% 14/4
فضای باز
ارتباط از حیاط به مسیر باز (پله) به ایوان و فضای زیستی -ارتباط بصری از اتاق به حیاط و برعکس (شفافیت) -در
دسترسی 
داخل ،فضاها بدون عنصر واسط به همدیگر راه دارند
درصد فضای باز حیاط بیشتر از مجموع فضای زیستی (ترجیح گشودگی افقی در خانه)
تناسبات نسبت فضای زیستی به فضای باز
بازشوها زیاد ،به سمت حیاط -جداره اندک و با شیشه است (توجه به شفافیت بصری)
منافذ

 .0پالنها بازترسیمشده از کتاب خانة ایرانی ،تهران :وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر بهسازی و نوسازی شهری.
 .3پالنها بازترسیمشده از کتاب خانة ایرانی ،تهران :وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر بهسازی و نوسازی شهری.
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داالن

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،3پاییز9311


حیاط

ایوان

داالن

حیاط

داالن
پله

پله

داالن

طارمه
حیاط

خدماتی

پذیرایی

مطبخ

سرویس

خ

وا

ریزفضاها در اقلیم سرد و مرطوب

پذیرایی

ایوان
خدماتی حیاط

صفه

سر

سر
مطبخ

عمومی

خواب

وی

پذیرایی

مطبخ

وی

خواب

نیمهعمومی

سر

نیمهخصوصی

خواب

پذیرایی

مطبخ

وی

خصوصی
ریزفضاها در اقلیم سرد و خشک

ریزفضاها در اقلیم گرم و خشک

ریزفضاها در اقلیم گرم و مرطوب

راهنما
سرسرا -حمام-

ریزفضاها

سرویس-مطبخ
پذیرایی

در نمونة

اتاق کار

اقلیم سرد
حیاط-

و مرطوب

ایوان

خواب

پله

ریزفضاها

گلخانه-انبار

در اقلیم

پله-راهرو-سرسرا

سرد و
خشک

پذیرایی-آشپزخانه

حیاط-گاراژ
حیاط اندرونی

خواب
انبار -آبانبار-
راهرودری -پذیرایی
اتاق 0
اتاق9دری -مطبخ
خواب -سرویس
ورودی -پله -داالن-

ریزفضاها در

اقلیم گرم و
مرطوب

ریزفضاها در

ورودی -حیاط -پله
حیاط

هشتی دری-شاهنشین-تاالر
اتاق 0

حیاط خلوت

اقلیم گرم و
خشک

طارمه-شناشیل

ص

ایوان

مطبخ-حوضخانه-سردخانه
اتاق دو و سه دری و بادگیر-سرویس

فه
باز نیمهبازبسته

گزینیحریمیکاربریهادرمسکنبومیبراساسمیزانتوجهبهفضایخصوصیتاعمومیوباز


.نموداربررسیمکان
شکل2
تابسته 

درصد فضای عمومی و باز از سایر عرصههای زیستی ،نسبت توده به سطح کل (بستهبودن فضاهای زیستی) کمتر از
نمونة انتخابی کاشان و اردبیل و بوشهر است .مراتب دسترسی و حدود بصری ،منافذ و نسبت توده به فضای باز،
حساسیت کمتری به شاخصهای حریم به نسبت سایر اقلیمها دارد و در سطح ( 4کمحریمترین) حریمخواهی (دوستی)
است .

مقایسهوتحلیلتطبیقیدادهها 


(وسعتفضایرفتاریبسته،نیمهباز ،وباز)دراقلیم

 .9مقایسهوتحلیلگشودگی حریمدرفضایرفتاری
چهارگانةایران

اهمیت به فضای بسته در نمونة کاشان در کنار سایر نمونه نشان از گشودگی کم دارد .اهمیت به فضای نیمهباز در نمونة
بوشهر نشان از توجه به منافذ و گشودگیهای فضایی دارد .اهمیت به فضای باز و حیاط در نمونة بندرانزلی نشان از منافذ
حرکتی و گشودگی حریم دارد (شکل  .)3

تبیینتمایزاتحریمخواهیساکناندرمسکنبومیچهارپهنةاقلیمیایران
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اقلیمهایچهارگانه 
گزینیحریمهایخصوصیتاعمومیوفضاهایعملکردیدرخانة 


مکان
.5مقایسة
دو اقلیم با ویژگی سرد (سرد -خشک و سرد -مرطوب) در یک الگوی متمرکز با چیدمان فضایی برون گرا با هم
مقایسه شدنی است و دو اقلیم گرم (گرم -خشک و گرم -مرطوب) در یک الگوی مرکزی درون گرا قابل بررسی
ا ست .تفاوت معناداری در چیدمان اجزای عملکردی خانه دیده می شود که فضای خصوصی تا عمومی را با حساسیت
متفاوتی تعریف کرده اند .این تفاوت نشان از تفاوت در تعیین مرزهای کالبدی خانه های چهار اقلیم دارد .در نمونة
گرم و خشک و سرد و خشک ،سرسرا در نیمه عمومی قرار دارد و در اقلیم های مرطوب در عمومی قرار دارد .پله در
گرم و خشک در فضای بسته و در گرم و مرطوب در فضای باز و نیمه باز است .در کاشان بخش بیرونی و مهمان
هم بزرگ تر و باشکوه تر است و حیاط مرکزی جدا دارد؛ غیر از حیاط مرکزی های جنبی و کوچک تر که
خصوصی ترند .سه دریهای دور حیاط بزرگ تر ،در حوزة نیمه عمومی برای مهمان است .پذیرایی در سرد و خشک
در حوزة نیمه خصوصی هم مرتبه با آشپزخانه و پله در حوزة نیمه عمومی و بسته واقع است ،ولی پله در سرد و
مرطوب در حوزة عمومی و باز واقع است.
سرویسها در نمونة اقلیم سرد و مرطوب در حوزة عمومی و باز خانه و سایر اقلیم ها در حوزة خصوصی و بسته قرار
دارد .آشپزخانه در نمونة سرد و مرطوب در حوزة نیمه عمومی و در سایر اقلیمها در نیمه خصوصی واقع است .در مقایسة
فضاهای خصوصی تا عمومی ،نشیمنها را در فرهنگ های مختلف از نیمهخصوصی تا نیمهعمومی تعریف میکنند .در
این دستهبندی با مقایسة فضاهای کالبدی طیف خصوصی تا عمومی در خانه های چهار اقلیم فضای خواب در قسمت
خصوصی قرار گرفته است که بنا به میزان اهمیت این فضا در هر اقلیم تعدد و میزان توجه به فضای خواب متغیر
است .
درجهبندیحریمی 
نههایاقلیمچهارگانةایرانبا 
تحلیلحریمخواهیفضاهایعملکردیدرخا 

. 3

با مقایسة فضاهای عملکردی موجود در خانههای چهار اقلیم ،درجههای حریمخواهی (دوستی) به طیف چهارگانة یک تا
چهار رسید تا تفسیر مطلوبی از حریمخواهی موجود در هر فضای کالبدی برآورد شود .توجه به فضاهای حریمخواه درجة
یک و اهمیت فضاهای خصوصی در کالبد خانههای اقلیم گرم و خشک (کاشان) از سایر اقلیم بیشتر است .توجه به
فضاهای خصوصی و سهم فضایی موجود در خانههای چهار اقلیم بهترتیب در خانة اقلیم گرم و مرطوب ،سرد و مرطوب،
و سرد و خشک دیده میشود .توجه به فضاهای حریمخواه درجة دو و اهمیت فضاهای نیمهخصوصی بهترتیب در کالبد
خانة اقلیم گرم و مرطوب ،سرد و خشک ،گرم و خشک ،و درنهایت در سرد و مرطوب دیده میشود .توجه به فضاهای
حریمخواه درجة سه و اهمیت فضاهای نیمهعمومی بهترتیب در کالبد خانههای اقلیم گرم و مرطوب ،گرم و خشک ،سرد
و مرطوب ،و سرد و خشک دیده میشود .توجه به فضاهای حریمخواه درجة چهار و اهمیت فضاهای عمومی و نیاز به
حریمخواهی کم بهترتیب در خانههای اقلیم سرد و مرطوب ،سرد و خشک ،گرم و مرطوب ،و گرم و خشک دیده میشود.
در ادامه توجه هر فضای حریمخواه بسته ،نیمهباز ،و باز بررسی شده است.
هادرفضاهایبازوبستهونیمهبسته 


خانه

گزینیسطوححریمی

بندیمکان
 .4
دسته

در خانههای ایرانی ،فضاهایی در حدفاصل فضاهای باز و بسته فضایی با عنوان سرپوشیده قرار دارد .فضای سرپوشیده
فضایی است که حضورشان ارتباط تازهای را با طبیعت ،نور ،و اقلیم باعث شده و امکانات متفاوتی را برای فعالیتهای
اهل خانه و معاشرتهای آنان فراهم آورده است .فضاهای سرپوشیده در خانههای ایرانی دارای اندازه و عملکردهای
متنوع است .اهمیت فضاهای سرپوشیده همسان اهمیت فضاهای باز و بسته است .کوچکترین نوع فضاهای سرپوشیده که
تحت عنوان ایوانچه یا طاقنما از آن یاد میشود عموماً در پایین خانه مستقر است که در ترکیب با در ،پنجرهها ،یا در
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اطراف حیاط شکل میگیرند (فرخیار .)0933 ،توجه به فضاهای نیمهباز فاکتور قابل توجه است که به آن پرداخته شده
است .با توجه به برآوردها ،مقایسة فضاهای بسته تا باز در نمونهها عبارت است از .0 :بیشترین توجه به فضای بسته در
خانة اقلیم گرم و خشک با درجة حریمخواهی یک در قسمت خصوصی اتفاق میافتد؛  .3بیشترین اهمیت به فضای
نیمهباز با درجة حریمخواهی سه در قسمت نیمهعمومی در خانة اقلیم گرم مرطوب است؛  .9بیشترین اهمیت به فضای باز
در خانة اقلیم سرد و مرطوب با درجة حریمخواهی چهار (کمترین حساسیت) در قسمت عمومی خانه رخ میدهد .در
نمودار شکل  5باز و بستهبودن فضا براساس ویژگیهای کالبدی محیط و درصد خصوصی تا عمومی بودن براساس
قرارگیری فضاها در حوزة عملکردی و نیاز حریمخواهی ساکنان تفسیر شده است .متغییر مستقل اقلیمها و متعیر وابسته
میزان باز تا بستهبودن فضاهاست .با سنجش درصد فضای اختصاصیافته به آنها ،که در جدولهای  05-5بررسی شد،
میزان حریمخواهی به شرح زیر است :در خانة اقلیم سرد و خشک (اردبیل) با درجة حریمخواهی دو در قسمت
نیمهخصوصی توجه به حیاط اندرونی دارند و توجه به فضای باز را هم نشان میدهد .میزان توجه به گشودگی فضایی و
طبیعت در اقلیم سرد و مرطوب از سایر اقلیمها بیشتر است .به مراتب آسانگیری بیشتر در ارتباط با فضای باز برای این
محدوده تعریف شده است .در مقابل ،بوشهر نیاز به گشودگی افقی بهمنظور تعدیل شرایط آب و هوایی خود را از طریق
راههای ارتباطی که در خانه دارد تأمین میکند .در همین راستا ،اقلیم سرد و خشک با توجه به شرایط اقلیمی خود
مجموعه فضاهای زیستی خود را متراکم تعریف کرده است؛ در صورتی که طبیعت را در مقیاس باال در مجموعههای خود
به نحوی حفظ میکند (شکل .)5

کاشان

کاشان



نمایشترجیحفضاهایحریمخواهباتوجهبهارتباطمحیطیبستهتاباز 

شکل.2

.2مقایسهوتحلیلتوجهبهمیزانسیالیتوامکاننفوذحرکتیبهفضاهادراقلیمچهارگانةایران 

مقایسة سیالیت حرکتی در چهار اقلیم در قسمت فضاهای ارتباطی است .سیرکالسیون حرکتی مانند پله ،ایوان ،صفه،
مهتابی ،طارمه ،و سرسرا را شامل میشود .در گرم و خشک ،راههای ارتباطی ،راهروهای مسقف فضای ارتباطی است که
پنهان از دید ،ارتباطدهندة فضاهای زیستی است .در اقلیم گرم و مرطوب ،فضاهای ارتباطی بهصورت فضاهای نیمهباز در
دو تراز است که به طارمه معروف است .ارتباطدهندة فضای نیمهباز به فضای زیستی اتاق یا سایر عملکردهای خانه است.
در اقلیم سرد و مرطوب ،فضاهای ارتباطی پله و ایوان است که پلهها در عرصة باز قرار دارد و ایوان بهصورت فضای
نیمه باز در ابتدای ورودی تعریف شده است .اقلیم سرد و خشک از حیث توجه به بحث سیالیت مقداری شبیه به اقلیم سرد
و مرطوب است ،با این تفاوت که سیرکالسیون حرکتی در زون میانی و در فضای بسته قرار دارد.
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نسبتجدارههابهمساحتکل)درچهاراقلیم 

.2مقایسهوتحلیلمیزانشفافیتوامکاننفوذبصریبهفضاها(

کاشان بیشترین نسبت جداره به سطح و کمترین میزان شفافیت ورود فضای باز به داخل فضا را دارد و بهترتیب
اردبیل ،بوشهر ،و بندرانزلی بیشترین میزان ورود فضای باز به داخل مجموعه را تجربه می کنند .خانة افرادی با مزاج
مرطوب به نسبت خانههای خشک مزاجان از شفافیت و سیالیت بیشتری برخوردار است .خانههای مزاج خشک
به سبب گرایش شخصیتی ساکنان آن به فعالیت هایی با جزئیات زیاد و خانههای پیچیده در هندسه تمایل دارند و
افراد با مزاج مرطوب به سبب ضعف در تمرکز حواس و راحت گیری ،خانه های سادهتری را به نسبت خشکمزاجان
ترجیح می دهند.

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

شکل.1نمایشازکمترینتابیشترینمیزانسیالیتوشفافیت

.1بررسیمیزاننسبتتودهبهسطحکل 

کاشان 0حجم عظیمی از فضای باز مجموعه را به فضای زیستی و خدماتی و ارتباطی تخصیص داده است و از حجم
فضای باز خود در مجموعه کاسته است و ورود فضای باز به داخل مجموعه را با سلسله مراتب خاص میسر میسازد
(اشاره به حدود حرکتی) .در ادامه بوشهر ،3اردبیل ،9و بندرانزلی 4بیشترین سهم مجموعة خود را در اختیار ورود فضای باز
به داخل مجموعه قرار دادهاند و کمترین میزان جداره را در مقایسة اقلیمها با هم دارند.

 .0کاشان %15.15

 .3بوشهر %04.55

 .9اردبیل %95.15

 .4بندرانزلی %99.99

شکل.3نمابشازبیشترینتاکمتریننسبتمساحتتودهبهمساحتکل(ازصددرصدمساحتهرنمونه) 


 .0مساحت نمونة اقلیم گرم و خشک (کاشان) در سه سطح ( 9طبقه) محاسبه شده است.
 .3مساحت نمونة اقلیم گرم و مرطوب (بوشهر) در دو سطح ( 3طبقه) محاسبه شده است.
 .9مساحت نمونة اقلیم سرد و خشک (اردبیل) در دو سطح موجود محاسبه شده است.
 .4مساحت نمونة اقلیم سرد و مرطوب (بندرانزلی) در یک سطح موجود محاسبه شده است.
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.3تفسیرنتایجکالبدیبامبانینظری
پبندیشخصیتی-مزاجی
مافراددرتی 
جدول.99پروفیلحریم-شخصیتیاقلیمچهارگانةایرانبرمبنایحری 
شخصیت
پایه 

عامل 

درونگرا

صفت 

حریممعماری 

منطقی

سلسلهمندی در مسیر ورود

مرتبهبندی کم در مسیر ورود

تحمل

پیچیدگی فضا (محصوریت

یکپارچگی فضا (گشودگی

سختی

حرکتی)

حرکتی)

درونگرا

اهمیت به درون

سادگی

وظیفه

تزیینات فراوان (گشودگی بصری)

(محدودیت بصری)

عدم
سرزندگی

عدم ارتباط با همجواریها

برونگرا
تجملگرا

همسانسازی بصری در فضا

ایجاد تمایز بصری در فضا

تشخص

همسو با ویژگیهای محیط

تضادورزی در ویژگی محیط

(سازش بصری)

(تمایز بصری)

میل به

توجه به عناصر هویتساز در

منعطف در قبول عناصر جدید

استقاللطلب

وابستگی

چیدمان (حدود بصری)

(گشودگی بصری)

ی

انسجام فضایی در چیدمان

آشفتگی بصری در چیدمان

(رعایت حدود بصری)

فضایی

کنترل

قانونمندی در عرصهبندی فضا

بی برنامه در عرصهبندی فضا

محیط

سازگاری

عجول

(رعایت حدود بصری)

(انعطافپذیری بصری)

هندسة خالص (محصوریت در

عدم استفاده از هندسه خالص

حدود بصری)

(گشودگی بصری)

عدم تمایل به ایجاد تکرارپذیری

تمایل به ایجاد ریتم و

در عناصر حرکتی

تکرارپذیری در عناصر حرکتی
ایجاد یکپارچگی بصری در

تنوع و پیچیدگی بصری در فضا

تشکل فضا

میل به ایجاد فضایهای

وظیفه
زیادهخواه

چندمنظورة بالاستفاده
(محصوریت حرکتی)

5

کاهش فضای بیمورد (گشودگی
حرکتی)

اقلیم گرم و خشک حریمخواه درجة 0

اقلیم سرد و خشک حریمخواه درجة 3

اقلیم گرم و مرطوب حریمخواه درجة 9

اقلیم سرد و مرطوب حریمخواه درجة 4

برونگرا

سرزندگی

ارتباط با همجواریها (جمعگرا)

(فردگرا)

پایه 

خوشگذران

دگردوستی

تنوعطلبی

شناس

عدم استفاده از تزیینات

بصری وحرکتی)

صراحت

ناپایدار

اهمیت به بیرون

عدم ورود طبیعت به فضا (حدود

نظم
شناس

مهرطلبی

اجازة ورود طبیعت به فضا

هماهنگی
توافق پذیر

0

3

9

(گشودگی بصری وحرکتی)

خودخواهی
گرم

حریمخواهی 

درجة

4

حریممعماری 

صفت 

عامل 

شخصیت

ناسازگاری

سرد
تضاد

بینظمی
آزادی محیط

سردرگم

ابهام

بردبار

پایدار

ثبات

قناعت

تر

محافظهکار


درحریمپذیری

درتنوعخصلتهایجسمیوشخصیتیساکنان

تفاوتهایکالبدی

مقایسة

 .0در اقلیم گرم و خشک توجه به فضای بسته و تمایل به قرارگرفتن فضاها در قسمت خصوصی وجود دارد؛ که اشارهای
است به احتیاط و هوشیاری و نگرانی و بدبینی در ویژگیهای شخصیتی آنها؛ به همین دلیل ،تمایل به قرارگیری فضاها
در پناه و فضای خصوصی بیشتر است .ویژگیهای شخصیتی آیزنک در این باره پاسخ مناسبتری نسبت به ویژگی
مطرحشده در طب اسالمی دارد .در میزان جدارهها و نسبت تودة اصلی به مساحت کل شفافیت کمتری نسبت به سایر
اقلیمها دارد؛ بهدلیل خشکی مزاج اشارهشده در طب اسالمی است؛  .3در اقلیم سرد و خشک حیاط اندرونی و بیرونی
وجود دارد؛ اقلیم گرم و خشک درونگرایی و اجتماع درونی را انتخاب میکند ،ولیاقلیم سرد و خشک بهدلیل برونگرایی
و تمایل به ارتباط با محیط بیرون ،توجه به فضای باز دارد .حساسیت ،ترس ،و بدبینی موجود در خصوصیات مزاجی
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سا کنان این اقلیم که منشعب از خشکی هوای این اقلیم است در ادامه ،سردی هوای منطقه ،فضای باز را در قسمت
نیمهخصوصی قرار می هد .ویژگیهای مزاجی طب اسالمی در این باره پاسخ مناسبتری دربارة ویژگیهای شخصیتی
دارد .توجه به جدارهها ،توجه به شفافیت در این اقلیم بعد از اقلیم گرم و خشک در رتبة دوم است .نسبت توده به مساحت
کل کمترین سطح اشغال را دارد که به دالیل اقلیمی از فشردگی و تراکم زیاد در حجم و سطح برخوردار است؛  .9در
اقلیم گرم و مرطوب توجه به فضای نیمهباز و تمایل به قرارگیری فضاها در قسمت نیمهعمومی خانه وجود دارد؛ این
ویژگی بهدلیل تمایل به ایوان (طارمه) بزرگ در فضای نیمهعمومی و گشودگی افقی زیاد در جدارههاست .بهدلیل وجود
خصلت گرمی مزاج در ویژگیهای جسمی ساکنان این اقلیم ،ساکنان در ارتباط با دیگران اعتماد و خوشبینی دارند و
خصلت تری در مزاج ساکنان این اقلیم در میزان حریمخواهی منفعلتر از ساکنان اقلیمهای گرم و خشک و سرد و خشک
رفتار میکنند .ساکنان اقلیم گرم و مرطوب چیدمان ،نوع ،و اندازة حریم فضاهای خود را در فضاهای نیمهعمومی خانه
قرار میدهند .شفافیت در رتبة سوم و نسبت تودة اصلی نسبت به مساحت کل در رتبة دوم است که نشئتگرفته از روحیة
درونگرایی و توجه به فضاهای عملکردی داخلی است با این تفاوت که میزان توجه به بازشوها و شفافیت از اقلیم گرم و
خشک بیشتر است؛  .4در اقلیم سرد و مرطوب توجه به فضای باز و تمایل به قرارگیری فضاها در قسمت عمومی خانه
وجود دارد .حریمخواهی درجة چهار را دارد .این ویژگی نشئتگرفته از تمایل به فضای باز زیاد در حیاط و پراکندگی
فضای خدماتی در صحن حیاط است .بهدلیل ویژگیهای شخصیتی نظیر اجتماعیبودن و تری مزاجی و منعطفبودن،
آسانگیری و بیخیالی ،توجه به فضای باز با حریمخواهی درجة چهار است .شفافیت در رتبة چهارم است .گشودگی افقی
زیاد و نسبت توده به سطح کل رتبة سوم را دارد و نسبت به اقلیم گرم و خشک فضاهای سبکتر و آزادتری دارد.
حریمخواه درجة 4

سرد و مرطوب

حریمخواه درجة 9

گرم و مرطوب

حریمخواه درجة 3

سرد و خشک

حریمخواه درجة 0
گرم و خشک

مهایچهارگانةایرانازنظرمیزانتوجهبهفضایبستهتاباز 
شکل.1درجهبندیمیزانحریمدوستیاقلی 

نتیجهگیری

نیاز مشترک انسانی حریم برای همه یکسان نیست و در خانههای سنتی و بومی آنها کامال نشان داده شده است.
براساس مطالعات و بررسی درصد فضاهای اشغالشده (عملکردی) در نمونههای اقلیمی ،این تفاوتها ریشه در
تفاوتهای مزاجی و شخصیتی دارد .مقایسة تفاوتهای کالبدی در تنوع خصلتهای جسمی (در طب اسالمی) و
ویژگیهای شخصیتی ساکنان که بر مبنای دستهبندی آیزنک مطرح شده است حریمپذیری در هر سطح کالبدی (بسته تا
باز) را نشان میدهد .بیشترین فضای بسته با درجة حریمخواه یک ،بیشترین نسبت توده به فضای باز ،کمترین منافذ
حرکتی و بصری برای اقلیم گرم و خشک ،درجة حریمخواه دو ،اقلیم سرد و خشک ،درجة حریمخواه سه ،برای اقلیم گرم
و مرطوب و درجة حریمخواه چهار ،برای اقلیم سرد و مرطوب است .بیشترین شفافیت بصری را بهترتیب اقلیم سرد و
مرطوب ،گرم و مرطوب ،سرد و خشک ،و گرم و خشک دارد .با مقایسة نسبت توده به حجم ،بیشترین میزان را اقلیم گرم
و خشک و در ادامه به گرم و مرطوب ،سرد و خشک ،سرد و مرطوب را دارد .بهدلیل اثر ویژگیهای جسمی و خلقی
محیط بر میزان نیاز حریمخواهی افراد ،پروفیلهای حریمخواهی خانههای چهار اقلیم ایران (جدول  )00براساس تنوعات
رفتاری انسانها در هر گروه مزاجی -شخصیتی ،تفسیر معادل حریمخواهی در فضای خانه ،انجام پذیرفت .درنهایت ،با
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دانش به میزان حریمخواهی کالبد خانههای بومی چهار اقلیم ،میزان حریمخواهی ساکنانی که در خانههای چهار اقلیم به
امنیت حریمی میرسند برآورد شد .بهترتیب ،ساکنان خانههای اقلیم گرم و خشک با مزاج غالب صفراوی ،با درجة یک
حریمخواهی ،پرحریمترین ،درجة دو حریمخواهی ساکنان خانههای اقلیم سرد و خشک با مزاج غالب سودا ،درجة سه
حریمخواهی ساکنان خانههای اقلیم گرم و مرطوب با مزاج غالب دموی ،و درجة چهار حریمخواهی ساکنان اقلیم سرد و
مرطوب با مزاج غالب بلغمی است.
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