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چكیده
استفاده ازحیاطمرکزی الگوی بسیار مهمی در ساخت و ساز بوده و به عنوان یک عنصر بومی به طور قابل مالحظه ای در شهر
های مختلف ایران مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین فضاهای سکونتی با بهره گیری از تدابیر مختلفی در اطراف حیاط
قرارگرفتهاند.تناسبات حیاط مرکزی نقش عمدهای در تعیین جهتگیری درب ورودی شوادان و همچنین ارتفاع دیوارههای
مجاور در ایجاد شرایط آسایش حرارتی (کنترل جریان باد) برای ساکنین دارند.شناخت الگوی تناسبات حیاط مرکزی و ارتباط
آن با دیگر اجزاء بنا نیازمند انجام مطالعات دقیق در بررسی الگوهای مختلف حیاط تناسبات گوناگون است .برای رسیدن به
این مقصود کوشش شده تا تناسبات مختلف حیاط در نمونه های موردی مسکن سنتی دزفول شناسایی و سپس به بررسی
ارتباط آن با جهت گیری درب شوادان و ارتفاع دیوار مجاور شوادون در الگوهای مختلف مورد ارزیابی قرارگیرد.با بررسی های
انجام شده مشخص شد که تناسبات حیاط که بیشترین فراوانی  1:1است فرم حیاط در اکثر بناها مربع و جهت گیری بنادر
جهت شمال غربی – جنوب شرقی و جهت وزش باد مطلوب می باشدکه هنگام حرکت باد در حیاط به سمت درب ورودی
شوادان که بیشترین جهت گیری آن درحیاط در سمت جنوب شرقی است جریان می یابد .باد کنترل شده و با فشار متعادل
وارد ورودی شوادان می باشد.همچنین با بررسی ارتفاع دیوارها و تناسبات مختلف مشخص میگردد که ارتفاع دیوار متغیر و
نسبت به تناسبات حیاط ثابت نمی باشد.
واژههای كلیدی :تناسبات ،دزفول ،مسکن سنتی  ،شوادان
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مقدمه
معماری سنتی دزفول دارای قدمت قابل توجهی است ،اما امروزه به این توجهی به مسئله بومی و معماری به ساخت و ساز ناسازگار
با محیط پرداخته می شود.از جمله عناصر بومی موجود در خانه های سنتی شوادون است که درب ورودی آن ازحیاط راه می یابد
معماری و بافت سنتی شهر دزفول دارای خانه های متراکم و فشرده است.تناسبات حیاط که یکی از نکات مهم درطراحی و ساخت
فضاهای مرتبط با آن می باشد.مطالعاتی درزمینه تناسبات حیاط توسط پور احمد و همکاران صورت گرفته که می توان در خانه
های شهر یزد درباره کاربرد گسترده مستطیل توسط استاد پیرنیا که آن را مستطیل ایرانی می نامد که فرض مطرح شده رد
شد[.]1تابان و همکاران به بررسی تناسبات مختلف حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول پرداخته اند و بهترین سایه دریافتی
استخراج نموده[ .]2در نمونه ای دیگر که توسط احمدی به بررسی ویژگی های حیاط مرکزی و خلق معماری بومی پایدار و تاثیر
آن در جهت گیری و حفظ انرژی پرداخته شده است[ .]3با مطالعات انجام شده توسط بینا به بررسی شوادان به عنوان سیستم
سرمایشی و نوعی معماری معرفی و تجزیه و تحلیل می گردد[ .]4همچنین حزبئی و همکاران درپژوهش انجام شده نشان می دهد
که آسایش حرارتی در بناهای دزفول تحت تاثیرشوادان می باشد و توسط برنامه  CFDبررسی شده است[ .]5با بررسی های Enes
و همکاران آسایش حرارتی و حرارت خوشیدی و بهرو وری از انرژی به اشکال مختلف حیاط و اقلیم های متفاوت بستگی
دارد[.]6در مطالعاتی که غفاریان حسینی و همکاران انجام نموده توانایی حیاط درارائه فضاهای حرارتی و بهینه سازی طراحی
حیاط به سمت ویژگی های عملکرد حرارتی آنها ارائه شده است[ .]7در مطالعات انجام شده توسط  Rattiو همکاران بین شکل و
فرم ساختمان حیاط و عملکردحیاط نسبت به شرایط آب و هوایی بررسی و رابطه ای یافت شده است[.]8الگوی حیاط مرکزی در
ا قلیم گرم و در معماری گذشته و امروزجهت تامین آسایش حرارتی ساکنین صورت گرفته است .در راستای پژوهش 11مورد از
نمونه های با ارزش مسکن سنتی دزفول انتخاب شده به جهت بررسی تناسبات حیاط و تاثیر آن در جهت گیری درب شوادان و
ارتباط ارتفاع دیوار مجاور شوادان صورت گرفته است.

روش تحقیق:
در این پژوهش ارتباط تناسبات حیاط با محل قرارگیری درب شوادان به طور موردی در طرح خانه های تاریخی شهر دزفول
بررسی می شود .از دالیل انتخاب این شهر برای انجام بررسی این است که شهر های دزفول و شوشتر تنها شهر های دارای شوادان
در کشور ایران هستن د .در پژوهش حاضربا همکاری سازمان میراث فرهنگی شهر دزفول نقشه های خانه های باشوادان تهیه گردید.
از این منابع نقشه ده نمونه از خانه های تاریخی موجود در شهر دزفول بدست آمد .سپس نسبت طول به عرض به کار رفته در طرح
پالن حیاط و جهت گیری درب شوادان در این خانه ها مورد پیمایش قرارگرفت و نتایج حاصل از این پیمایش در جدولی ارائه
گردید.در این موردالزم به ذکر است جهت گیری خود بنا مورد بررسی قرار داده شد.در پایان اعداد و ارقام و جهت گیری های
بدست آمده از این بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از آن بیان گردید و نگارندگان تفسیر خود رادرباره نتایج
این بررسی ارائه نمودند .پژوهش موجود نمونه موردی میباشد.

موضوع مصرف انرژی چند دهه است که در علوم مختلف از جمله معماری مطرح شدده اسدت و ریشده آن در بحدران هدای زیسدت
محیطی و نیز مصرف بی رویه سوخت های فسیلی در جهان است مو ضوعاتی چون گدرم شددن کدره زمدین ،افدزایش گداز گلخانده
ای،آلودگی آب و خاک و هوا همه به تشدید و تخریب روز افزون محیط زیست و استفاده از انرژی محدود فسیلی منجر شدده اسدت.
در این راستا با توجه به اقلیم گرم و مرطوب در جنوب کشور توجه به طراحی بناهای شهرهای این اقلدیم کده از مصدرف کننددگان
عمده انرژی فسیلی به شمار می روند می توانند بخش عمده ایی از مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی های ناشدی از مصدرف آن را
تقلیل دهد .خانه های امروزی با مصرف بی رویه انرژی و بدون توجه به مالحضات زیست محیطی شکل می گیرند.در جهدان مددرن
نیازهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان به واسطه پیشرفت های تکنولوزی برطرف شد .ودر گذر زمان روش های بدومی سدازگار بدا
طبیعت فراموش شده اند و بناهایی وابسته به تکنولوژی بدون توجه به انسان محوری و هم ساز با طبیعت خلق شدند.حلقه گمشده
در معماری دردنیای معاصر معماری بومی می باشد.
معماری بومی بیشتر مناطق جهان متاثر از اقلیم بوده و انسان همواره تالش در ایجاد فضای مناسب زندگی با امکانات و محدودیت
های اقلیمی داشته است .کوشش او الگوهای گوناگون سکونتی را بوجود آورده و سبب ایجاد گونه های متنوعی شده که هر یک در
بوم خود به بهترین شکل عمل می کنند .ازدیدگاه راپاپورت تاثیر عامل اقلیم ،به شدت و سختی آن و درجه و میدزان آزادی عمدل
انسان نیزبه این شدت سختی اقلیمی بستگی خواهد داشت[.]9از نظر حسن فتحی درمعماری بومی مناطق حار ه ای ونیمده حداره
ای برای مقابله با مشکالتی که گرمای شدید بوجود م یآورد تغییرات واضحی در فرم های معماری بوجود آمده است[.]10
از این رو نگارندگان بر این باور می باشند که یکی از کلیدهای اساسی دردستیابی به معماری بومی توجه بده عنصدر حیداط کده بده
نوعی فضای باز میباشد.با مطالعه و تعمق در معماری شهر دزفول درمی یابیم که تفکربومی محور رویکردی میباشدد کده در حیداط
مرکزی مسکن سنتی دزفول به کار گرفته شده است .بنابراین هدف ازانجام پدژوهش حاضدر شدناخت و بررسدی تناسدبات حیداط و
یافتن ارتباطی میان تناسبات حیاط و قرارگیری درب شوادان در خانه های دزفول می باشد .

-1معرفی مختصر شهرستان دزفول
در سمت جنوب غربی رشته کوه زاگرس ،آن جا که سطح ناهموار کوه تمام و دشت مسطح خوزستان شروع می شود ،از آنجا آب و
هوا شرایط خاصی می یابد،زیرا این ناحیه از پشت به طرف کوه و از طرف دیگر رو به دشت خوزستان است[ .]11شهرستان دزفول
ازدریاچه با صالبت سد دز متولد می شود که این آب زالل و گوارا عمران و آبادا نی را برای این شهر به ارمغان آورده است .قدمت
تاریخی شهر دزفول به  3111سال پیش می رسد و در قرن هفتم دزفول رسماً به مذهب شیعه مفتخر گردید[.]12
 -1-1كلیات جغرافیایی شهرستان دزفول:
شهر دزفول در  121کیلومتری تهران و در فاصله  161کیلومتری شمال اهواز قرار دارد و از شمال به لرستان و از شرق به شوشتر و
از جنوب به اهواز و از مغرب به اندیمشک و ایالم محدود می گردد .کوههای شهرستان عبارتند از :کوه سالن ،لنگر،برآفتاب ،دز ،
تفتان  ،تنگران  ،هدا و کرناس که مرتفع ترین قله کوههای شمالی قله کوه سالن و کرناس می باشد[.]13

شكل  -1تصویر هوایی شهر دزفول (ماخذ :سایت ، google earth.comسال ماخذ)1331

 -2-1مشخصات اقلیمی شهرستان دزفول :
این شهردر موقعیتی بین  44درجه و  23دقیقه طول شرقی نصف النهار گرینویچ و بین  32درجه و  24دقیقه عرض شمالی از
استوا قرار گرفته و ارتفاع این شهر از سطح دریا  143متر می باشد[ .]13دزفول را برخی از اقلیم شناسان در اقلیم گرم و نیمه

بیابانی فالت مرکزی ایران و گروهی در اقلیم گرم و نیمه مرطوب جای می دهند[.]14

شكل  -2تصویر مشخصات اقلیمی شهر دزفول (ماخذ :اقلیم و معماری ،سال ماخذ)1339

به طور کلی این مشخصات شامل)1:زیاد بودن شدت گرما در تابستان  )2،هوای نسدبتا معتددل در زمسدتان )3،زیداد بدودن نوسدان
دمای روزانه و سالیانه )4،باال بودن نسبی رطوبت هوا )5،کم بودن بارندگی و ریزش های جدوی )6،عددم بدروز یخبنددان ،درخشدان
بودن آفتاب در اکثر مواقع سال)1،وزش بادهای تابستانی توام با گرما و گاه گردوغبار است[.]15

 -2خانه های سنتی دزفول :
در شهر دزفول قدیمی ترین خانه ها متعلق به دوره قاجار هستند که رد پایی از دوره زندیه و حتی صفویه را هم مدی تدوان در پداره
ای از آنها مشاهده کرد[.]16معماری خانه ها بر پایة تقارن متوازن است و فضاها حول یک محور اصلی که در واقدع حیداط مرکدزی
است شکل گرفته اند .به عبارت دیگر معمار سازنده با دست باز هرگونه شرایط جدید را می تواند در نظدر بگیدرد و در داخدل طدرح
خود بگنجا ند و با اضافه و کم کردن اتاق ها و فضاهای معماری به سازمان بنیادین بنا لطمه نمی زند .استفاده از آجدر پختده را مدی
توان به وفور در این خانه ها مشاهده کرد .در معماری خانه های دزفول به علت کوچکی قطعات زمین و فشردگی بافت شهر ،جبهده
ای از خانه که دارای اهمیت بیشتری است تقارن خود را از دست داده و در دیگر جبهه ها،اتاق ها و هشتی ورودی جای گرفته اند .
معمار با مهارت تمام حیاط مرکزی را به صورت مربع یا مستطیلی با زاویه های راست گوشه در می آورد و قناسی زمین در یکدی از

جبهه ها کم می شود  .شوادان راهی زیرزمینی و دور و دراز است که عمق آن حدود  6متر به یک مکان که زیر زمین شبستان می
نامند  ،می رسد[.]11
 -1-2عناصر معماری خانه های سنتی دزفول:
فرم ابنیه در شهر دزفول حالتی بین دو منطقه گرم و خشک و گرم و مرطوب قرار می گیرد .عناصر خانه های دزفول شامل شدوادان
که در عمق زمین قرار دارد ،شبستان که در فصل زمستان مورد استفاده قرار می گیدرد ،حیداط کده در خانده هدای کوچدک (قشدر
متوسط) معموال یک حیاط با چرخش نسبت به ورودی مشاهده و در خانه های بزرگ تر دو حیاط درونی و بیرونی دیده مدی شدود،
ورودی خانه ها به صورت مستقیم از طریق فرو رفتگی در نما با دو سکو همراه با آجرکاری و تزیینات مشاهده می شود و به صدورت
غیر مستقیم توسط هشتی به حیاط متصل می شود .از ایوان نیزدر سمت شمال شرقی و شمال غربی بنا اسدتفاده مدی شدده اسدت.
دست انداز لبه بام ها به صورت مشبک می باشد که برای خنک تر شدن هوا و هم برای حجاب پشت بام بوده است .پیش بام همدان
بام اول می باشد.به علت فضای نیمه باز و محصوریت به عنوان فضای زندگی در فصول مختلف سال هنگدام غدروب فضدایی جهدت
نشستن و صرف عصرانه می باشد.در جدول شماره یک به تجزیه و تحلیل عناصری که در باال بررسی کردیم خواهیم پرداخت.
جدول -1معرفی عناصربومی مسكن دزفول (ماخذ :نگارندگان ،سال )1331
عنوان

مشخصات عمومی
کد ارتفاعی :تا عمق  11متر در زمین

شوادون

مصالح :بدون مصالح بنایی کنده شده در زمین
کنگلومرایی

اجزا و عناصر معماری
پلّاپم یا پله پهن :صفحه یا
سطح وسیعی که بعد از پله
های اصلی ساخته میشد و
بعد از آن تعداد دیگری پله
بوده است که به کف صحن
شوادان رسیده است.
تال :کانالهای افقی کم
عرض هستند که ارتباط
زیرزمینی بین شوادانهای
همجوار را تأمین میکنند

کد ارتفاعی :بین ( )-11.51تا ( )-12.11از سطح
حیاط
شبسون
(شبستان)

مصالح:
پله :اغلب آجری
کف :غالبا آجر فرش
دیواره :آجری یا گاها اندود شده با گچ
سقف :غالبا از نوع طاق گهواره ای

پله :پله جزء اتصال دهنده
ساختمان به شبستان است.

کت :به اتاقها و یا فرورفتگیهای
متعددی که از صحن اصلی
منشعب میشود ،کت گفته میشود.

دریزه :روزنهای استوانه ای به قطر
حدود  1متر که جهت تأمین نور و
تهویه عمودی شوادان بوده است

صحن :فضای اصلی
شبستان را صحن گویند.
شکل  -3خانه تاریخی کارگر
هودی (ماخذ :آرشیو سازمان
میراث فرهنگی دزفول سال)1394

حیاط

کد ارتفاعی  :نسبت به معبر در ارتفاع پایین تری قرار دارد.
فرم حیاط :در خانه های کوچک (قشر متوسط) معموال یک حیاط با چرخش نسبت
به ورودی مشاهده و در خانه های بزرگ تر دو حیاط درونی و بیرونی دیده می شود.
ورودی
طاق نما

شکل  -4خانه تاریخی جعفر خان سهرابی
ماخذ (آرشیو سازمان میراث فرهنگی دزفول
سال)1394

هشتی

شکل -6خانه تاریخی نیلساز ( ماخذ  :آرشیو
سازمان میراث فرهنگی دزفول )1394

شکل -5خانه تاریخی علی داد
قاسمی ( ماخذ  :آرشیو سازمان
میراث فرهنگی دزفول سال)1394

تارمه(ایوان)

شکل  -1خانه تاریخی گوسفندی( ماخذ  :آرشیو سازمان میراث
فرهنگی دزفول سال )1394

اتاق
کد ارتفاعی :بین( )+1.21تا ( )+11.11باالتر از کف
حیاط

فضاهای
سکونتی
درجه 1

مصالح:
کف:اغلب آجر فرش
دیواره:خشت و آجر
سقف :طاق آهنگ ،گهواره ای

شکل  -4خانه تاریخی یک خلیلو (ماخذ  :آرشیو سازمان میراث
فرهنگی دزفول سال)1394

شاه نشین

شکل  -9خانه تاریخی تیزنو( ماخذ  :آرشیو سازمان میراث فرهنگی
دزفول سال)1394
پیش بام

کد ارتفاعی عمومی بین +14.11تا  +14.51دارد

کد ارتفاعی :باالترین سقف تمام شده خانه
خرپشته
بام
مصالح:
کف :کاه گل و گاها فرش شده با آجر
دیواره :دیواره مشبک آجری برای جریان یافتن هوا

ریه جان پناه

شکل  -11خانه تاریخی سوزنگر
(ماخذ  :آرشیو سازمان میراث
فرهنگی دزفول سال)1394

شوادون
شبستان
پال پهن
فضای زیستی
پیش بام
بام

شکل  -11برش خانه تاریخی دزفول (ماخذ  :نگارندگان
سال)1394

حال به م عرفی بیشتر دو عنصر اصلی که به بحث مقاله ما مربوط بوده و می توان گفت اصلی ترین عناصر یک خانه سنتی در
دزفول محسوب می شوند می پردازیم .
 -1-1-2حیاط مركزی  :حیاط در فرهنگ دهخدا به معنی محوطه و هر جای دیوار بست و سرای و خانه آمدده اسدت .واژه هدای
دیگری مثل ساحت ،صحن،میانسرا ،صحن سرای نیز به همین معنی هستند .از حیط در خانه های ایراندی بده شدکل هدای مختلدف
استفاده شده است که عبارتند از -1 :به عنوان نشانه حریم تملک  -2وحدت دهنده چند عضو خانه  -3ارتباط دهنده جندد فضدا در
خانه  -4برای ایجاد محیطی سرسبز و با نشاط  -5به عنوان یک هواکش مصنوعی برای گدذر جریدان بادهدای مناسدب  -6عنصدری
مهم در جهت سازماندهی و تقسیم فضاهای مختلف داخل خانه  -1به عنوان حریمی امن و آرام برای آسایش خانواده[.]14
 -2-1-2شوادان  :ازاساسی ترین ویژگی های تمامی بافت سنتی برخوردبدون تخریب و همسازی بدا پدیدده هدای طبیعدی اسدت.
آفتاب شدید و دمای باال(همراه با رطوبت نسبی) اصلی ترین معضل اقلیمی این شهر است[ .]16معموال در بحث تاثیر اقلیم بر شکل
گیری فضا ها ،شرایط آب و هوایی مد نظر است اما در این جا جنس خاص زمین (بافت کنگلومرایی) و قرارگیری شدهر در ارتفداعی
باال نسبت به رود ،سبب رسیدن به راه حلی جدید یعنی ساخت شوادانها در مقابله با گرمای محیطی شده اسدت[.]16ایدن فضدا کده
شبادان ،شبابیک ،خشیان و بادکش نیز نامیده می شود به طور مشخص در شهرهای دزفول و شوشتر دیده می شود و زیرزمینی بدا
عمق بسیار زیاد است .با توجه به ویژگی خاک این دو شهر ،در واقع در دل زمین حفر می شود و معموال فاقد مصالح بندایی اسدت و
حداکثر در مواردی بخش هایی از دیواره آن را با گچ می پوشانند .سقف آن گنبدی و فاقد سازه است .شوادون هدا عدالوه بدر مکدش
سوراخ باال(دریزه) که موجب جریان هوا می شود ،از پدیده نفوذ تاخیری فصول در زمین استفاده می کنند.در چنان عمقی معموال با
دمای ک م یا حتی دو فصل قبل روبرو می باشد .شوادان ها عمال تزییناتی ندارند و اغلب الگوی فضایی مشخصی در آن ها دیده نمدی
شود ،اما در نمونه های عالی الگوی شکم دریده یا چلیپا دارند[.]3

 -3بررسی نمونه های موردی :

باتوجه به تعاریف موجود در پژوهش و هدف اصلی از تحقیق حاضر ،در بررسی تناسبات حیداط و تداثیرآن بدر درب ورودی شدوادان
خانه های کهن دزفول دارای شرایط منا سب برای انجام این بررسی می با شند .در راستای هدف بررسی تناسبات حیداط  ،تحلیدل
بنا برروی تعدادی از خانه های دارای حیاط و شوادان می باشد .از جمله مهمتدرین نمونده هدا  :خانده تیدز ندو ،سوزنگر،شدایگان و...
هستند .همچنین برای تعیین جهت رون در نمونه ها ابتدا خانه های با شوادان را از بی شوادان جدا کرده و بعد به صورت تصدادفی
 11خانه را مورد بررسی قرار دادیم .در این بررسی ابتدا بنا را نام برده و بعد از آن با توجه به نقشه سایت پالن ها جهت گیدری بندا
نسبت به رود خانه ،جهت رون و جهت گیری بنا نسبت به شمال مشخص شد و از نقشه پالن ها به ابعاد و تناسدبات حیداط را از
ابعاد بدست آوردیم و از نقشه های پالن و مقطع به محل قرار گیری درب شوادان و ارتفاع دیوار سایه ا نداز بدر روی درب شدوادان
دست یافته و آن ها را در جدول زیر ارائه نموده ایم:
جدول  -2بررسی نمونه های پژوهش (ماخذ :نگارندگان ،سال )1331
نام خانه

محل
قرارگیری
درب شوادون

ابعاد
حیاط

تناسبات
حیاط

ارتفاع
دیوار

جهت
گیری بنا

جهت
رون

تیزنو

جنوب

14.41
* 11

1:4

4.4

شمال غربی
– جنوب
شرقی

رون
اصفهانی

سوزنگر

جنوب شرقی

*9.39
4.46

1:1

5.2

شمال
شرقی –
جنوب
غربی

رون
راسته

شایگان

جنوب شرقی

*6.61
5.62

1:1

5.3

شمال
شرقی –
جنوب
غربی

رون
راسته

فیلبان زاده

شمال شرقی

12.51
*
11.41

5.4

شمال غربی
– جنوب
شرقی

رون
اصفهانی

1:2

جهت گیری بنا نسبت به
رود خانه

جهت گیری بنا نسبت به
شمال

قلمبر 1

شمال شرقی

*1.91
11.4

1:4

9.2

شمال غربی
– جنوب
شرقی

رون
اصفهانی

قلمبر2

شمال شرقی

*9.62
6.13

1:5

5.9

شمال غربی
– جنوب
شرقی

رون
اصفهانی

جعفرخان
سهرابی

جنوب غربی

15.61
*
11.14

5.3

شمال غربی
– جنوب
شرقی

رون
اصفهانی

شمس
الدین

شمال شرقی

*1.2
3.4

1:3

6.1

شمال
شرقی –
جنوب
غربی

رون
راسته

نیلساز

شمال شرقی

*4.11
3.51

1:1

3.5

شمال غربی
– جنوب
شرقی

رون
اصفهانی

پاکارزاده

غرب

*1.46
6.46

1:1

3.2

شمال غربی
– جنوب
شرقی

رون
اصفهانی

1:3

-1بحث:
در بررسی های انجام شده در پدژوهش انجدام شدده در نمونده هدای مدوردی خانده هدای سدنتی دزفدول دارای عنصدر حیداط کده
به نوعی عنصر معمداری بدومی تلقدی مدی گدردد نقدش اساسدی را در تحقدق بیدان معمداری بدومی و جهدت گیدری بندا ایفدا مدی
نماید  .الگوی حیاط مرکزی و تناسدبات آن نده تنهدا ضدایعه و تخریبدی بده محدیط وارد نمدی کندد بلکده بده عندوان یدک فضدای
باز به گونه ای شگفت انگیز با محدیط هدم سداز مدی باشدد .بدا توجده بده اینکده دزفدول دارای آب و هدوای گدرم و خشدک و گدرم
و مرطددوب میباشددد مطالعدده بناهددای منتخددب پددژوهش در شددهر دزفددول نشددان مددی دهددد کدده معمدداران شددهر کهددن دزفددول بدده

جهت گیری بندا از لحداا اقلیمدی و تناسدبات بندا اهمیدت مدی داده اندد .تناسدبات بررسدی شدده در در نمونده هدای مدوردی بده
صددورت تناسددبات حیدداط شددامل فراوانددی هددای  1:1و  1:3و 1:4اسددت ،کدده از بددین آن هددا تناسددبات  1:1در بیشددترین تعددداد
خاندده هددا مشدداهده مددی شددود.از بررسددی محددل قرارگیددری درب شددوادون ،تناسددبات حیدداط ،جهددت گیددری بنددا و جهددت رون در
نمونه ها به نتایجی در قالب جدول  3ارئه نموده ایم.
جدول  -3بررسی نمونه های پژوهش (ماخذ :نگارندگان ،سال )1331
عنوان
نام خانه

محل قرارگیری درب شوادان (شوادون)
جنوب
غربی

جنوب

غرب

شمال
شرقی

جنوب
شرقی

تناسبات حیاط
1:1

1:2

1:3

1:4

جهت گیری بنا
1:5

شمال غربی
– جنوب
شرقی

شمال شرقی –
جنوب غربی

جهت رون
رون
اصفهانی

تیزنو
سوزنگر
شایگان
فیلبان زاده
قلمبر 1
قلمبر2
سهرابی
شمس الدین
نیلساز
پاکارزاده

از تحلیل نمونه های موردی چنین بر می آید که جهت گیری بنا در  %11بنا ها شدمال غربدی -جندوب شدرقی و در  % 31شدمال
شرقی – جنوب غربی می باشد و جهت گیری درب شوادان در  % 41نمونه ها در جهت جنوب شرقی و در  % 31آنها جهت شدمال
شرقی و  %31باقی مانده در جهات دیگر است .از بررسی تناسبات حیاط در می یابیم که  41در صدد از بناهدا بدا بیشدترین فراواندی
تناسبات حیاط  1:1است و  21درصد دارای تناسبات  1:3بوده و  21درصد دارای تناسبات  1:4می باشد و  21درصدد بداقی ماندده
سایر تناسبات را دارا می باشند .در بناهای با جهت گیری شمال شرقی – جنوب غربی که بیشترین فراوانی تناسدبات حیداط  1:1را
دارند محل قرارگیری درب شوادان جنوب شرقی می باشد ،و در بناهای با جهت گیری شمال غربی – جنوب شرقی کده بیشدترین
فراوانی تناسبات حیاط 1:4و  1:3را دارند محل قرارگیری درب شوادان شمال شرقی می باشد .در زیر به شکل نمدودار بیدان شدده
است.

رون
راسته

درصد

درصد

جهت گیری

تناسب(طول به
عرض حیاط )
1
نمودار -1-4نمودار تناسبات حیاط
ماخذ(:نگارندگان سال)1394

نمودار -2-4نمودار جهت گیری درب شوادان
ماخذ(:نگارندگان نسبت به جهت شمال
سال)1394

 -5نتیجه گیری :
خانه های سنتی دزفول با توجه به شرایط اقلیمی دارای تناسبات می باشند.به واقع شرایط اقلیمدی امدری تعیدین کنندده در شدکل
گیری فضاهایی نظیر حیاط مرکزی می باشد.تناسبات متغیر و در جای گذاری فضاهای خانه موثر همچنین تداثیر گدذار بدر عناصدر
بومی مثل قرارگیری شوادان و جهت گیری بنا می باشد.در این حیاط ها توسط تناسبات عناصر خانه دست به دست هم می دهندو
اقلیمی کوچک جهت زیست فراهم می سازد.
با توجه به تناسبات حیاط که بیشترین فراوانی  1:1است فرم حیاط در اکثر بناها مربع شکل می باشد .ایدن مسدئله سدبب کداهش
نسبت سطح به حجم بنا می شود که خود از عوامل عدم انتقال حرارت می باشد همچنین با توجه به اینکه بیشترین جهدت گیدری
بنادرجهت شمال غربی – جنوب شرقی است وباد مطلوب ازاین جهت می وزد و وارد بنا می شود و شکل مربع حیاط سبب کنتدرل
جریان باد و آسایش حرارتی می گردد .پس از کنترل باد و حرکت در حیاط بده سدمت درب ورودی شدوادان کده بیشدترین جهدت
گیری آن درحیاط در سمت جنوب شرقی است به حرکت در می آید در نتیجه باد کنتدرل شدده و بدا فشدار متعدادل وارد ورودی
شوادان می باشد .فقدان الگوی حیاط مرکزی و توجه نداشتن به تناسبات حیاط و تاثیر آن بر سیستم جریان هوا در بنا ازیک سدوو
عدم جایگزینی الگوی مناسب برای آن از سوی دیگر ،الگوهای وارداتی را به سوی این سرزمین سرازیر نموده است.
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