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 چکیده

ترین محورهای تحقیقاِت حوزه بررسی مفهوم پایداری یکی از مهم

سنجش کالبد  باشد وهای اخیر  میمعامری و شهرسازی در دهه

ه بر ابنیهای شناخت های پایداری یکی از حوزهبومی برمبنای شاخص

اساس این مفهوم است. بررسی معامری تاریخی و بومی بر اساس 

گیرد که معامری بومی های پایداری از این رضورت رسچشمه میسنجه

توان با اتکا به آن گرا در ساخت است که میحاوی راهربدهایی زمینه

سه سنجه اصلی راهکارهایی نوین در معامری معارص تدوین منود. 

اجتامعی، همسازی با محیط و اقلیم و بهینگی -رهنگیشامل مؤلفه ف

این میان در  اقتصادی هسته مفهومی معامری پایدار هستند.

های خراسان بزرگ حاوی میراث معامری باارزش تاریخی ازجمله خانه

 در معامری پایداراصول  درك یپ در پژوهش نیا باشد.سنتی می

 عنارص یبررس به راستا، نیا است. در برشویه تاریخی یهاخانه کالبد

های صفوی، متعلق به دوره یمسكون یبنا پایدار در دوازده یمعامر 

 روش ،منظور نیا به شود.شهر پرداخته می نیا قاجار و پهلوی در

تاریخی -تفسیری هایصورت ترکیبی از روشق در این پژوهش بهیتحق

مرحله ای در های موردی و روش تئوری زمینهدر مرحله شناخت منونه

ی هاتدوین چارچوب نظری است و بر اساس استنتاج منطقی مؤلفه

های تاریخی برشویه بررسی شود. پایداری در ابعاد کالبدی خانه

 و دیبازد مانند یدانیم و یاكتابخانه مطالعات اطالعات بر اساس

 شده محدوده موردمطالعه، گردآوری در حضور مستقیم محقق

 یفضا نسبت بافت، نوع لیقب از یموارد دهدنتایج نشان می است.

-املان و هیسا جادیا عنارص ،ییمیزان درونگرا وان،یشکل ا پر، و یخال

 نوع ،یعیطب هیعمومی ابنیه، نحوه ایجاد تهو یر یگجهت سبز، یها

 اند.بوده تأثیرگذار های برشویهخانه پایداری در یبوم مصالح انتخاب

خراسان بزرگ،  مسکونی،دار، معامری یپا یمعامر  :یدیواژگان كل

 برشویه

 

 

Abstract 

Iran The examination of sustainability is a major part 
of architecturl research in recent years. The main 
stream of this kind of research is oriented to the 
traditional or historical architecture. Cultural-social 
factors, ecological and climate-oriented strategy and 
economical efficiency are the central core of 
sustainable architrcture. Thus, the concept of 
sustainability or any other concept contained in the 
literature should be interpreted in accordance with 
the customs of the country, so that it is possible for 
society and culture to understand it. This article seeks 
to understand the predominant principles of 
architecture in traditional-historical houses of 
Boshroyeh. These houses belong to three eras 
including Safavid, Gajarid and Pahlavid eras. The 
research method in this article is a combination of 
historical descriptive and the grounded theory 
methods. Data were collected by the individual 
observation and library method. The research was 
performed on six sustainability principles in the 
twelve case studies And the sustainable architecture 
elements in twelve houses were investigated. The 
authors tried to analyze the principles of architecture 
consistent with warm and dry climate in these case 
studies. The results showed that some issues such as 
context of the old part of city, the amount of vacant 
and occupied spaces, the shape of the porch, the 
enclousment, the presence of the shadow and green 
elements in yard and building façade, the method of 
natural ventilation, the method of vernacular 
materials, have been influential in sustainability of 
residential architecture of Boshroyeh. 

Keywords: Sustainable Architecture, Residential 

Architecture, Great Khorasan, Boshroyeh 
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 مقدمه

محوریت مقوالتی مطالعات معامری مسکونی عمدتاً با 

شناسی کالبدی، های سبک زندگی، ریختمانند، بررسی

 Nguyenشود )های اقلیمی و فناورانه انجام میبررسی

and etal, 2019) این موضوعات الزم و ملزوم یکدیگر و .

بررسی هرکدام در گرو شناخت دیگری است. در این میان 

ه بر ر زمینگرایانه نیز معطوف به شناخت اثهای زمینهبررسی

های بومی در کنرتل کالبد ساختامن و شناخت فناوری

. در (D’Oca, and etal, 2017رشایط اقلیمی است )

ای از عوامل اجتامعی، اینجا منظور از زمینه، مجموعه

بوم و فرهنگی است که بنا در آن ساخته شده تاریخی، زیست

رو، محققین . از این(Bibri and Krogstie, 2017) است

بر اساس رویکردهایی مانند معامری پایدار، معامری همساز 

و از این  LEEDهایی مانند سنجه با اقلیم و غیره و نیز سنجه

منایند تا کیفیت برهمکنش زمینه و کالبد در دست تالش می

(. پایداری Jalaei and etal, 2020بنا را بررسی منایند )

تطابق اقلیمی، عنوان رویکردی آرمانی که در آن همزمان به

ی هانهد، در دهههای را پیش میاقتصادی و فرهنگی با زمینه

ترین رویکردهای مطالعه معامری عنوان یکی از مهماخیر به

(. Wamsler and Brink, 2018مطرح بوده است )

ا یباوجود تعاریف متعدد معامری پایدار )دربان و جوادن

ه ی؛  زند۰۰۶۲، نژادیه و پروردی؛ زند۰۰۲۲پرست ؛ ملت۰۰۶1

توان با مقایسه (، می۰۰۶1، ی؛ احمد۰۰۶1، یو حصار 

ر رویکرد را دهای سازنده این تعاریف، هسته اصلی این مؤلفه

م، كاهش استفاده از منابع یبا اقل یحفظ انرژی، هامهنگ

با سایت  یساكنان، هامهنگ یازهاید، برآوردن نیجد

 Wang andگرایی دانست ))محوطه و زمین ساخت( و کل

etal, 2018: 976-993.) رو مسکن پایدار، نوعی از از این

معامری است که کمرتین ناسازگاری را با محیط داشته و 

ضمن برآورده منودن نیازهای زیستی نسلی، در زمینه توجه به 

حل مسائل اکولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی مسئوالنه عمل 

نژاد و وی؛ مهد۸:۰۰۲1؛ سینگری، ۰:۰۰۶۰مناید )نوذری، 

های رویکرد در سال(. باوجود طرح این 82: 0931رودی،جوان

های عنوان ابزاری جهت شناخت ارزشتوان از آن بهاخیر می

های هو یافت گیری از دانستهبومی و نیز بهره-معامری تاریخی

گذشته استفاده منود. رضورت این امر در آن است که عمده 

نطبق با کمرتین میزان دخالت راهربدها و راهکارهای بومی م

های زمینه ساخت گیری از داشتهدر محیط و بیشرتین بهره

روزرسانی تواند راهگشای بهاست. شناخت این دانش، می

و معارصسازی راهکارهای ساخت در دوران معارص باشد. 

در این تحقیق تالش شده است تا با بررسی معامری 

رین تان یکی از دیرپایعنو مسکونی بومی در منطقه خراسان به

گونه، دستاوردهایی مراکز شهری، ضمن بازشناخت این

جهت تدوین معامری مسکونی معارص این منطقه با مترکز بر 

 شناختهدف از تحقیق،  شهر برشویه پیشنهاد شود.

 دارای ارزش تاریخی یهاپایدار در خانه یمعامر  عنارص

های تاریخی برشویه در زمینه بررسی خانه .است برشویه

تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است. الزم به ذکر است 

 یهاهای دارای ارزش تاریخی در این شهر متعلق به دورهخانه

باشند. سؤال اصلی تحقیق آن می یپهلو  و صفوی، قاجار

های تاریخی برشویه است که عوامل مؤثر بر پایداری خانه

توجه به رویکرد تحقیق در ابتدا الزم است تا بر  اند؟ باکدم

تاریخی به شناخت کالبدی معامری -اساس رویکرد تفسیری

مسکونی برشویه پرداخته شود در این مرحله ابزار گردآوری 

ای و مشاهدات میدانی محقق های کتابخانهترکیبی از روش

ای تالش شده زمینه-است. سپس بر اساس روش تئوری

عریفی واحد از عوامل سازنده پایداری در است تا به ت

یافته شود و در مرحله نهایی بر اساس این معامری دست

چارچوب نظری معامری مسکونی برشویه تحلیل گردیده 

 است.

 پیشینه پژوهش

تاکنون تحقیقاتی معدود در شناخت معامری مسکونی 

-امنهگبرشویه صورت گرفته است. ذبیحی و شاکر اردکانی در 

تحول تاریخی شهر با بررسی سیامشناسی حیاط بناها ای در 

( )منونه GISکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی )با به

 یهر ش یشناسختیبر اساس ر موردی شهر تاریخی برشویه(

ه شولتز در سه سطح مواجهه به بررسی یبر نظرو با تکیه

ه یبرشو یخیشهر تار یو مورفولوژ  ی، توپولوژ یپولوژ یت

اند. در مطالعه دیگر کاویان و معامریان در پژوهشی پرداخته

ر د دیمفهوم کار و تول یا کار و خانه؛ بررسیبا نام کارخانه 

کنند در برشویه تالش می یرانیا یخیهای تارگیری خانهشکل
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هر ش یمسکون یفضاها در معامر  یگیری و سازماندهتا شکل

ند. منایشت و فرهنگ بررسی یبرشویه را از گذر نگاه به مع

 و یپر و خال یل نظام فضاهایه و تحلین پژوهش با تجزیا

 یدر برخ یبافن آثار و ادوات برکیفضاها و همچن یر یگجهت

-یجه مین نتیهای برشویه، به اتر خانهشاخص یهااز منونه

ها مؤثر ، در شکل تفاوتیو خانوادگ یرسد که نظام شغل

 یها در واقع واحدهارد که آنیگیجه مین مقاله نتیاند. ابوده

 یگاند که کار و زند شامدرن بودهیپ یک شهر صنعتی یدیتول

را تحقق « خانه-کار»واژه  یآمیخته و تجسم کالبدرا درهم

ل یه و تحلیدر تجزاند. مداحی و معامریان دهیبخش

منونه کرد نحو فضا )یبا رو یهای بومخانه ییبندی فضاپیکره

 ییفضا یدبنکرهیپ یلیاس تحلینیز به ق ه(ی: شهر برُشویمورد

ه، قاجار، یصفو یهاه در دورهیدر منونه برُشو یبوم یهاخانه

ن پژوهش فرض بر یاند. در او بعد از انقالب پرداخته یپهلو 

 یدارا یو ل پهلیخانه که تا اوا ییبندی فضان است که پیکرهیا

 یرات شگرفیین دوره دچار تغیتداوم و استمرار بوده از اواخر ا

ی بنددهد که پیکرهیهای پژوهش نشان مده است. یافتهش

 یل پهلو یه تا اوایصفو یهاخانه در دوره ییو سازمان فضا

 نقش یتداوم و استمرار بوده و فرهنگ سکونت بوم یدارا

آن داشته  یدهانواع فضا و نحوه سازمان یر یگدر شکل یمهم

ه توان اذعان منود کاست. بر اساس نتایج تحقیق ایشان، می

ی هاالگوها و شیوه یل پهلو یه، قاجار تا اوایهای صفودر دوره

ده بو  یفرم و فضا که مورد استفاده طراحان بوم یدهسازمان

 نقاط یحل برات، در مرحله ارائه راهینسبتاً مشابه و خالق

ش یدایو پ یوه زندگیش رات درییا تغی یضعف احتامل

کرده است. بنابراین تداوم و استمرار د بروز مییجد یازهاین

مشاهده  یهای بومخانه ییبندی و سازمان فضادر پیکره

ر خانه دچا ییبندی فضاپیکره یشود. از اواخر دوره پهلو می

بل از موجود تا ق ییبندی فضارات شده و تداوم در پیکرهییتغ

ن خود یان رفته است که ایاز م یبعدن زمان، در دوره یا

ان ساکن یو نظام رفتار  یتواند بر فرهنگ سکونت بوممی

اثرگذار باشد. در زمینه بررسی معامری پایدار در  یبوم

های با ارزش تاریخی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است. خانه

هایی از معامری سنتی برای آینده آموزهتوان به از این جمله می

اثر بلوهری و همکاران در اشاره  رژی کارا در کشورمعامری ان

های معامری اند تا بر پایه آموزهمنود که در آن تالش کرده

روزرسانی معامری معارص صورت هایی جهت بهسنتی روش

تحلیل فضایی گیرد. همچنین احدنژاد و همکاران در 

های کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد شاخص

با بررسی مفاهیم  رد پژوهی: شهر زنجان(مسکن پایدار )مو 

پایداری در معامری مسکونی معارص شهر زنجان نسبت 

رویکرد  های اینکیفیت و نحوه ساخت را با شاخص

ارزیابی اند. زیاری و قاسمی قاسموند در سنجیده

های کّمی و کیفی مسکن با رویکرد توسعۀ پایدار شاخص

اساس معامری بر همین  )مطالعۀ موردی: شهر سامان(

بر شهر سامان از توابع استان شهری معارص با مترکز ویژه

اند. بر اساس پیشینه چهارمحال و بختیاری را بررسی منوده

توان دریافت که عمده تحقیقات در معامری تحقیق می

ایی فض-مسکونی برشویه متمرکز بر شناخت عوامل هویتی

تحقیقی  برشویه بوده و در زمینه تحلیل پایداری خانه تاریخی

 صورت نگرفته است.

 مبانی نظری

جهت رشوع تحقیق الزم است ابتدا چارچوب نظری و ساختار 

تحقیق تدوین گردد. بنابراین در ابتدا با تبیین مفاهیم معامری 

یافته و سپس به پایدار به چهارچوبی در این زمینه دست

-های موردمطالعه پرداخته میونهبازشناسی این اصول در من

 گردد. جانبرمی نوزدهم قرن به داریپا یشود. ریشه معامر 

نهضت  شگامانیپ از یلتاب چاردیر س ویمور امیلین، ویراسك

 Loo, andشوند )یم محسوب داریپا یمعامر 

Mahdavinejad, 2017.) هفت مشعل در نیراسك 

-یم رشفتیو پ رشد به یابیدست یبرا كه دیگویم یمعامر 

داد  قرار الگو را عتیطب در موجود كیهارمون نظم توان

(Karizi and Bezenjani, 2015.) به بازگشت سیمور 

 را یمحل عیصنا یایاح و ییو خودكفا شهر حومه سبز یفضا

(. درباره Taylo and Hochuli, 2017كرد )یم هیتوص

معامری پایدار و اصول آن نیز تحقیقات متعددی انجام شده 

ترین ترین و بنیادیبه مهم 0توان در جدول است که می

بر اساس تحقیقات یادشده تعاریف در این زمینه اشاره کرد. 

توان عواملی مانند کنرتل مرصف انرژی و و جدول زیر می

-جسمی یازهاین م، توجه بهیبا اقل یمرصف منابع، هامهنگ

را  ییگرابا سایت طراحی و كل یروحی ساكنان، هامهنگ

عنوان پیکره اصلی معامری پایدار مطرح منود.به
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 مأخذ: نگارندگان() : تعاریف معامری پایدار۰جدول 

 اصول تعریف راهکارمحور تعاریف راهربدمحور نظریه

 و یسازگار  بوم اصول یمبنا بر آن متعهدانه تیریمد و ساختانسان طیمح خلق چارلز برت

 ر،یناپذ دیتجد منابع رساندن رصف حداقل از: به اندعبارت اصول نیا منابع. یبازده

ط یمح شناختی بربوم یهابیآس حداقل و یعیطب طیط محیرشا بهبود و ارتقا

(Bangwal & Tiwari, 2019.) 

 ساخته شود كه ید طور یبنا با

از ساختامن به سوخت ین

 را به حداقل برساند. یلیفس

 حفظ انرژی

 یمعامر  اثر خودآگاه كنش بر كه طیمح با یمعامر  اثر ستانهیهمز و متعادل رابطه نییتب هاگان

 (.Charkas,2020است ) شده یز یریپ یطیمح طیرشا به نسبت

م و منابع یبنا با اقل یطراح

موجود محل احداث  یانرژ 

 هامهنگ باشد.

هامهنگی 

 با اقلیم

OECD0 و  )مصنوع( شده ساخته یهاطیمح بر را مخرب تأثیرات نیکمرت دار،یپا یبناها

 دارند. خود یكل نهیزم نیهمچن و ه اطرافشانیناح زین و خود بالفصل و مجاور یعیطب

 كاركرد ت،یفیك با طیمح ات ساختامن،یح چرخه متام به داریپا یهاساختامن

 (.Zeigermann,& Böcher, 2020كند )یم توجه ندهیو آ مطلوب

ت خود قرار ین سایبنا در زم

ط اطراف یرد و با محیگ

 ت داشته باشد.یسنخ

هامهنگی 

 با سایت

 یبخش عنوانبه جزئی هر آن در كه شودیم یتلق ایطراحی همگن، و داریپا یطراح ار.ام.آی

 (.Wright,2018رد )یگ قرار موردتوجه خوبیبه تركل بزرگ از

د یدار بایپا یمتام اصل معامر 

ك پروسه كامل، منجر به یدر 

زیست سامل، ساخت محیط

 ابد.یتجسم 

 گراییکل

 ،یاجتامع ،یطیمح ،یباشناختیز یهاارزش از یازهیآم دربردارنده داریپا یمعامر  موخ

 (Xie and etal, 2017است. ) یاخالق و یاسیس

-یاز روحیداری برآوردن نیدر پا

 ت دارد.یساكنان اهم یجسم

 نیاز برآوردن

 ساکنان

 به كه یندیفرآ شد. خواهد منتج مكان از یاساس و یدرون مفهوم به داریپا یطراح اسدپور

 یبرقرار  یمعامر  هرن و علم واقع در و انجامدیم بردن لیتحل از شیشدن ب ایاح

 (.Asadpour, 2015است ) عتیطب جهان و یانسان طین محیب مناسب یارتباط

 

 یای طراحگونهساختامن به

شوند كه استفاده از منابع 

ان عمر، ید كاهش و در پایجد

عنوان منبع ساخت به كار به

 روند.

کاهش 

استفاده از 

منابع 

 جدید

 روش پژوهش

های ترکیبی در هر روش تحقیق در این مقاله بر مبنای روش

است. در ابتدا جهت بررسی مرحله به فراخور موضوع 

بایست برمبنای روش تفسیری کالبدی و قدمتی بنا می

ها، تالش شد تا بر اساس تاریخی و مراجعه شخصی به خانه

مدارک و مستندات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

 نگاری حاصلاستان، مقاالت در زمینه معامری برشویه و تک

فت، به شناخت از اظهارات افراد ساکن در محدوده با

-ها به دورهاجاملی از ابنیه دست یافته شود. پس از آن خانه

های کالبدی آن تعیین بندی و ارزشهای تاریخی طبقه

ها با اتکا به گردید. در مرحله بعد با تدوین اصول و سنجه

                                                             

0 .OECD بارت سازمان مخفف عOrganisation for Economic 

Co-operation and Development است. 

ا های موردی بپیشینه تحقیق در زمینه معامری پایدار، منونه

در این مرحله روش تحقیق اصول یادشده مطابقت داده شد. 

ای است. آزمون تحقیق در این زمینه-مبتنی بر روش تئوری

پژوهش نیز معطوف به استنتاج منطقی است. در گام اول 

 پردازد.های موردبررسی میتحقیق، محقق به معرفی منونه

 یاهه از شهرستانیت شهر برشویه به مركزیشهرستان برشو

ه به دلیل قرارگیری در است. برشوی یاستان خراسان جنوب

جغرافیایی گرم و خشک، دارای بافتی منسجم و مرتاکم 

راهی است. قرار گرفنت شهر در موقعیتی راهربدی و بین

هرات( موجب رونق گرفنت آن و ادامه روند تکاملی -)اصفهان

(. 010: 0930)ذبیحی و شاکر اردکانی،  بافت گردیده است
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 یهاتاز معدود باف یكیشهر  یخیبافت تار

ه یآن از دوره صفو یای است كه آثار معامر نخوردهدست

 حصار و بارو بوده ین بافت دارایمانده است. اتاكنون باقی

مانده آن پنج عدد باقی گانه احتامالً دوازده یهاو از برج

شهر مشاهده  یحصار و بارو  ش0991است. در نقشه سال 

-اطیح وجود بافت، (. تراكم10: 0923نیا، شود )بزرگیم

 یواحدها بودن گرادرون و هاخانه مركز در كوچك یها

بافت در اطیح دهد. مساحتیم نشان خوبیرا به یمسكون

-یم مشاهده در حصار شهر هاآن از یتعداد كه دیجد یها

 استقرار بیترك به آن از پس و شده تربزرگ تدریجبه شود

 یهااست. كوچه دهیگرد یمنته نیزم جنوب در اطیح

 ر وی، نورگیگنبد سقف گلی،کاه یمناها ارگانیک،

 و ی، گچیگل ناتیتزئ چهار طرفه، و كی متنوع یرهایبادگ

معامری تاریخی  یهایژگیو از یمعامر  بودن گرادرون و یآجر 

 برشویه یها(. خانه10شوند )هامن: یم محسوب برشویه

 یبنددسته صفوی، قاجار و پهلوی دوره سه در توانمی را

های ها عالوه بر جنبهعلت انتخاب این خانه (.8كرد )جدول 

کالبد مناسب و جاری بودن کارکرد  برخورداری ازتاریخی آن، 

هاست. عالوه بر آن دارا بودن اسناد در زمان حارض در آن

تاریخی و نیز روند تعمیرات در این بناها نیز در معیارهای 

 یبه معرف ادامه ها مؤثر بوده است. درانتخاب این منونه

شود.دوره پرداخته می سه نیا یهاخانه

 مأخذ: نگارندگان()های موردمطالعه بر اساس قدمت تاریخی بندی خانه: دسته8جدول 

دوره 

 تاریخی
 پهلوی  قاجار  صفوی 

 
 (0922برشویه )ریاحی مقدم،  0991عکس هوایی 

 هاخانه

 سلطانی 00 خاوری 6 مال محمدتقی 0

 امیر احمدی 08 اکربی 7 عبدالله تونیمال  8

 عطایی 2 مستوفی 9

 
 پناهی 3 فانی 4

 جعفری 01 خزائی 1

 های صفویخانه

ده، کوچه جنب انیاین خانه در محله م حاج مال محمدتقی:

ه یتوجه به قدمت ابنده واقع است. با انیه میحوزه علم

توان قدمت بنا را به دوره صفوی یمورد نظر، م یمشابه بنا

 اط قرار دارد کهیح یوان اصلیدر ا یابهیمربوط دانست. کت

-یمنسوب م یقمر  یهجر  0871ر منزل را به سال یزمان تعم

در  یوان اصلیاست که دو ا یوانید. این خانه چهار ایمنا

(.URLدارد ) یو شامل غرب یاضالع جنوب رشق

 مأخذ: نگارندگان(: راست: حیاط منزل حاج مال محمدتقی. چپ: پالن منزل حاج مال محمدتقی )۰جدول 

 
 

 شامره فضا شامره فضا

 ۴-۹، ۶ اتاق ۰ ورودی

راهرو 

 ورودی
 ۰، ۲، ۰۰ ایوان ۸

 ۰۱ مطبخ
حامم و 

 رسویس
۰۸ 

 1 راهرو  

)منزل مالعبدالله  یمنزل اسد مال عبدالله تونی برشوی:

رشف قرار یه حاج علینیده و جنب حسانی( در محله میتون

ست اما با یمشخص ن یمنزل اسد یق بنایدارد. قدمت دق

)مالک  یاسد یو نوه آقا یهای افراد محلتوجه به گفته

ک به یه شهر بوده و نزدیترین ابنقدیمین بنا جزو یسابق بنا( ا

ده( قدمت دارد. با انیسال )زمان ساخت مسجد م 411

ن بنا دارای قدمتی یبنا امکان آنکه ا یتوجه به شواهد معامر 

ن بنا یده باشد، وجود دارد. اانیدر حدود قدمت مسجد م

ه یبا زاو یصورت پخاط بهیوانه بوده و چهار گوشه حیچهار ا

(.URLقرار گرفته است ) یبت به اضالع اصلدرجه نس 41
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 مال عبدالله تونی برشوی. چپ: پالن منزل مال عبدالله تونی برشوی )مأخذ: نگارندگان( منزل: راست: حیاط 4جدول 

  

 شامره فضا

 ۰ ورودی

 ۰، 1، ۹، ۲ اتاق

 ۸، ۴، 1، ۶ ایوان

 یرشو ب یابان مالعبدالله تونیدر خ یمنزل مستوف مستوفی:

 یانیاع ین عامرت ازجمله بناهایقرار دارد. ا یو كوچه مستوف

رها، یه ساخته شده است. بادگیاست كه در دوره قاجار

ر د ینات گچین سازه و تزئیا یساباط در جانب شامل رشق

منزل  یبارز سبك معامر  یهایژگیو گر بنا ازید یهابخش

(.URLرود )یبه شامر م یمستوف

 مأخذ: نگارندگان()پالن منزل مستوفی  : راست: حیاط منزل مستوفی. چپ:1جدول 

  

 شامره فضا

 ۰1۰۲ ورودی

 اتاق
111۶1۰۱1۰۰1۰۰1۰11۰11۸۱1۸۰1۸

1 

 ۸۰ ایوان

 ۴1۹1۰۸1۰۴1۰۹1۸۸1۸۹ راهرو

رسوی

 س
۸ 

 ۰ حامم

بی یه بینیده، کوچه جنب حسانیدر محله م یمنزل فان فانی:

ن یا ییار یکه در اتاق پذ یابهیارشف قرار دارد. با توجه به کت

ق 0181ن بنا را سال یباشد، سال ساخت امنزل موجود می

ش و دوران یسال پ 411 ن قدمت بنا به حدودیاست. بنابرا

اط یگرا با حدرون یمعامر  ین بنا دارایرسد. ایه میصفو

وان یباشد. ااط مییح یوان در دو ضلع اصلیو دو ا یمرکز 

اط قرار دارد یح یتر منزل در ضلع جنوب رشقو بزرگ یاصل

(URL.)

 مأخذ: نگارندگان() : راست: حیاط منزل فانی. چپ: پالن منزل فانی۹جدول 

  

 شامره فضا شامره فضا

 1 حامم .۰ ورودی

 ۰۰ خانهحوض ۰، ۴ اتاق

 ۲ بادگیر ۰۴، ۰1 ایوان

 ۰۰ مطبخ ۹ راهرو

   ۸ رسویس

 یو برش  ید تونیده در كوچه شهانین منزل در محله میاخزائی: 

ده انین بنا هم دوره با مسجد میخچه ایواقع است. تار

گردد. منزل ش برمییسال پ 411باشد كه تقریباً به حدود می

صورت تقریباً شامل باشد كه بهوانه مییا 8 یك بنای یخزائ

 ن بنا ازیا یده شده است ورودیكش یبه جنوب رشق یغرب

شده و بعد از گذشنت از بست رشوعك كوچه بنی یانتها

درجه نسبت  31ه یوجود دارد كه با زاو ییراهرو یدرب ورود

(.URLكند )یاط منتقل میبه بنا فرد را به داخل ح
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 : راست: حیاط منزل خزائی. چپ: پالن منزل خزائی )مأخذ: نگارندگان(1جدول 

  

 شامره فضا شامره فضا

 1 راهرو ۰ ورودی

راهرو 

 ورودی
۰۰ ،۰ 

حامم و 

 رسویس
۲ ،۸ 

 اتاق
۶ ،1 ،

۹-1 
 ۰۰ خانهحوض

 ۰۸ بادگیر ۴، ۰۱ ایوان

   ۰۴ مطبخ

 های قاجاریخانه

اقع و  یبرشو  یابان مال عبدالله تونیدر خ یمنزل خاور خاوری: 

توان یبنا م یاست. بنا به شواهد موجود در مورد معامر 

سال )اواخر دوره  081-091را در حدود  یقدمت منزل خاور 

ش، 0973ساخت تا  ین بنا از ابتدایقاجار( برآورد منود. ا

خ به بانک ملی اجاره داده ین تاریبوده و بعد از ا یمسکون

گیرد. صورت انبار بانک مورد استفاده قرار میشده و به

وسیله دو پله از سطح کوچه جدا شده به یمنزل خاور  یورود

 ن،یمسقف با دو سکو در طرف یورود یفضا شیک پیو 

است. این بنا  یخارج به داالن ورود یباعث اتصال فضا

(.URLگراست )دارای معامری درون

 : راست: حیاط منزل خاوری. چپ: پالن منزل خاوری )مأخذ: نگارندگان(۲جدول 

  

 شامره فضا شامره فضا

 ۹ راهرو ۰ ورودی

راهرو 

 ورودی
۸ 

حامم و 

 رسویس
۰ 

 اتاق
۰۱-۶ ،1-

۴ 
 ۰۰ پستو

 ۰۸ بادگیر 1، ۰۰ ایوان

   ۲ مطبخ

ال ، کوچه میغرب یراز یابان شیواقع در خ یمنزل اکرب  اکربی:

سال قدمت دارد و  811باشد. این بنا حدود می یسعد

ک ضلع بنا و در دو گوشه یک به هم در ینزد یدو ورود یدارا

جاد شده یبنا، بعدها ا یکنج شامل یباشد؛ که ورودآن می

موجود در  یفضاها یمنزل اکرب  یاست. نقطه عطف معامر 

وان، ین ضلع دارای ایباشد. در اضلع جنوب رشقی بنا می

 (.URLاست ) یرهاییخانه و بادگحوض

 پالن منزل اکربی )مأخذ: نگارندگان(: راست حیاط منزل اکربی. چپ: ۶جدول 

 

 

   شامره فضا

 ۲ مطبخ ۰1 ورودی

 1 راهرو ۰۴1۰11۶1۹1۰ راهرو

حامم و  ۰۰1۰۸1۰۰111۸۸1۸۱1۰۶1۰۲1۸۰ اتاق

 رسویس

۰۹ ،

۰۱ 

 ۴ خانهحوض 1 ایوان
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 ید تونیان ده در كوچه شهیمحله من منزل در یا عطایی:

ن بنا، با هم دوره با مسجد یخچه ایواقع است. تار یبرشو 

باشد كه وانه مییا 8 یك بنای ییباشد. منزل عطاانده مییم

ده ده شیكش یبه جنوب رشق یصورت تقریباً شامل غرببه

(.URLاست )

 نگارندگان(: راست: حیاط منزل عطایی چپ: پالن منزل عطایی )مأخذ: ۰۱جدول 

  

 شامره فضا

 ۰ ورودی

 ۰1۴111۰۰1۰۴1۰1 اتاق

 1، ۰۹ ایوان

 ۲ مطبخ

 ۹، ۲ راهرو

 ۸، ۰۸ حامم و رسویس

 ۰1 خانهحوض

 دیده و کوچه شهانیواقع در محله م یپناه یمنزل آقا پناهی:

 یعنیسال  811توان قدمت بنا را حدود یباشد. ممی یبرکات

نشینی عقب یبنا، با کم ین زد. ورودیه تخمیدوران قاجار

جهت نشسنت و دارای  ییجاد سکوینسبت به کوچه و ا

(.URLگرا است )معامری درون

 : حیاط منزل پناهی. چپ: پالن منزل پناهی )مأخذ: نگارندگان(۰۰جدول 

  

 شامره فضا

 ۰ ورودی

 ۰-۴، ۲، ۰۰ اتاق

 1، ۰۸ ایوان

 ۰۰ مطبخ

 ۹، ۶ راهرو

حامم و 

 رسویس
۰۱ 

 1 خانهحوض

ابان حاج یده، خانیدر محله م یمنزل جعفر  جعفری:

خانه باشد. سال می 871ارشف واقع و قدمت بنا حدود علی

بنا در کوچه پشت  یاصل یاست. ورود یدو ورود یدارا

در ضلع جنوب  یوانین بنا، ایباشد. اانده مییمسجد م

وان یوانه بوده و ایه دو ایاول یاط دارد که البته بنایح یرشق

وان موجود بوده، در زلزله ینه ایکه قر یضلع شامل غرب

 یراهرو ک اتاق بزرگ و در محل یشده و در محل آن تخریب

دوم بنا  یاط( ورودیح یوان )گوشه شاملیسمت راست ا

(.URLده است )یجاد گردیا

 : حیاط و پالن منزل جعفری )مأخذ: نگارندگان(۰۸جدول 

 
 

 شامره فضا

 ۰ ورودی

 ۰-۴، ۲، ۰۰ اتاق

 1، ۰۹ ایوان

 ۰۰ مطبخ

 ۹، ۲ راهرو

 ۸، ۰۸ حامم و رسویس

 ۰1 خانهحوض
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 های پهلویخانه

 یابان مالعبدالله تونیواقع در خ یمنزل سلطان سلطانی:

منزل  یوان اصلیای كه در اباشد. بر اساس کتیبهمی یبرشو 

ن بنا یباشد. اق می0970ن بنا یقرار دارد، سال ساخت ا

ار یبس یندارد، اما به سبك بناها یادینكه قدمت زیباوجود ا

ه ساخته شده است. یبرشو یتر و مطابق با معامر قدیمی

ن، وای، ایاط مركز یگرا با حدرون یمعامر  یدارا یسلطان یبنا

باشد. و غیره می یخانه، داالن ورودحوض یر، فضایبادگ

 همگون آن، در محل یر بناهاین بنا با سایا یهااز تفاوت یكی

 یبوم یناهاباشد. در اكرث ببنا می یداالن ورود یر یقرارگ

شود، اما اط وارد مییح یاز كنج شامل یمنطقه، داالن ورود

 (.URLشود )اط، داخل مییح یاز كنج غرب ین بنا ورودیدر ا

 مأخذ: نگارندگان(: حیاط منزل سلطانی: پالن منزل سلطانی )۰۰جدول 

 
 

 شامره فضا شامره فضا

 راهرو ۰ ورودی
۰۸، 

1-۹ 

 -۴111۲1۰۱1۰۰1۰۴1۰۲ اتاق
حامم و 

 رسویس

۰1 ،

۰۰ ،

۸ 

 ۶ خانهحوض ۰11۸۰ ایوان

 ۰۶ مغازه ۰۹ مطبخ

 یابان مال عبدالله تونیمنزل امیر احمدی در خ امیر احمدی:

حدود  یاحمدر یمنزل ام یباشد. قدمت بناواقع می یبرشو 

ندارد اما  یادینکه قدمت زین بنا باوجود ایسال است. ا 21

ل منطقه را دارا است. یاص یمعامر  یهایژگیط و ویرشا

سنتی  یحال، معامری خانه امیر احمدی برخالف بناهابااین

اط و در یای برونگرا دارد. در سه طرف توده بنا، حجلوه

ن بنا در یدارد. اطرف آن )ضلع شامل غربی( کوچه قرار یک

 وان ضلعیباشد که دو اوان مییا یاط، دارایسه ضلع رو به ح

به داخل بنا و  یهای اصلشامل رشقی و جنوب غربی ورودی

د باشبه داخل بنا می یفرع یوان ضلع جنوب رشقی، ورودیا

(.88: 0923نیا، )بزرگ

 مأخذ: نگارندگان() : راست حیاط منزل امیر احمدی چپ: پالن منزل امیر احمدی۰۴جدول 

 
 

 شامره فضا

 ۰۴ ورودی

 ۰۰1۰۸1۰۰1۰۱1۰111۶1۹11 اتاق

 ۰11۰۹ ایوان

 ۰1۲ مطبخ

 ۹ راهرو

 ۰ حامم و رسویس

 ۸ خانهحوض

 های پژوهشیافته

ها بر اساس دوره نگارندگان به معرفی خانه 9در جدول 

ها در ساختار خانه پرداخته است. با تاریخی و عنارص آن

جز یک مورد ها بهشود؛ همه خانهمقایسه موارد دریافته می

گرا ساخته شده است. )خانه امیر احمدی( با معامری درون

گیری شامل توان به جهتهای مشرتک میاز دیگر ویژگی

که نشانه توجه به  ها اشاره کردجنوب رشقی خانه-غربی

موقعیت شهر نسبت به کویر لوت است. وجود ایوان که در 

ها تا طبقه دوم امتداد یافته است؛ یکی دیگر بعضی از منونه

ها در اکرث خانه ها است.های مشرتک این خانهاز ویژگی

خانه قرار عنوان یک راهکار اقلیمی در کنار حوضبادگیر به

دارد.
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 مأخذ: نگارندگان(ها )های آنهای شهر برشویه و ویژگیخانه: معرفی ۰1جدول 

 دوره
 نام

 هاخانه

 ساختار خانه الگوی خانه

 گرابرون گرادرون
گیری جهت

 بنا

حیاط 

 مرکزی
 خانهحوض یفرنگکاله بادگیر ارسی ایوان

 پهلوی
       - ش.غ_ج.ش   ش.غ_ج.ش    سلطانی

 -     - ش.غ_ج.ش  ش.غ_ج.ش    امیر احمدی

 قاجار

 - -   - ش.غ_ج.ش   ش.غ_ج.ش    خاوری

         ج.ش   ش.غ_ج.ش    اکربی

      - ش.غ_ج.ش   ش.غ_ج.ش    عطایی

       - ش.غ_ج.ش   ش.غ_ج.ش    پناهی

       - ش.غ_ج.ش   ش.غ_ج.ش    جعفری

 صفوی

مال 

 محمدتقی
   ش.غ_ج.ش   ج.ش -   - - 

مال عبدالله 

 تونی
   ش.غ_ج.ش   4 جهت -   - - 

 - -     ش.غ   ش.غ_ج.ش    مستوفی

 - -     ش.غ_ج.ش   ش.غ_ج.ش    فانی

 -   - - ش.غ_ج.ش   ش.غ_ج.ش    خزائی

در ادامه محققین به بررسی اصول معامری پایدار و عوامل 

 06ها پرداخته و نتایج در جداول مؤثر بر آن در هرکدام از خانه

تحلیل تالش گردیده تا بیان شده است. در این  07و 

های معامری پایدار شامل کنرتل مرصف انرژی و شاخص

-جسمی یازهایم، توجه به نیبا اقل یمرصف منابع، هامهنگ

ر را د ییگرا-با سایت طراحی و كل یروحی ساكنان، هامهنگ

ها بررسی مناید. اولین مؤلفه بهینگی کنرتل انرژی شامل منونه

مایش در جداره و حیاط رس -بررسی عوامل کنرتل گرمایش

کارگیری مناسب گیری از نور طبیعی روز، بهها، بهرهخانه

های سبز و درخت است که به ترتیب عنارص سبز شامل توده

م، ضخامت جداره، یمطابق با اقل یسازمانده یشامل: الگو 

مناسب، استفاده از  یت حرارتیاستفاده از مصالح با ظرف

نه، استفاده مناسب از خاعنارصی مانند بادگیر و حوض

رنگ روشن مصالح، استفاده از  یر یكارگروز، به ییروشنا

است. همچنین  یانداز هیعنارص سبز، استفاده از ابزار سا

ها وابسته به میزان رعایت همسازی اقلیمی در این خانه

گیری کلی توده ساختامن با رون، مناسب بودن جبهه جهت

 کلم توده نسبت بهوان اصلی، میزان تراکیقرارگیری ا

ستا، نحوه یش ایمساحت ساختامنی، تنوع در نوع رسما

وان نسبت یایجاد كوران هوا در فصل گرما، وسعت مناسب ا

می فضاهای درونی خانه یاقل یبه جبهه قرارگیری و سازمانده

ها و سایر فضاهای زیستی است. یکی دیگر ازجمله نشیمن

ی اقتصادی ساخت از عوامل احقاق پایداری به جنبه بهینگ

مربوط است. کاهش استفاده از منابع جدید تنها با میزان 

ابل کارگیری مصالح بادوام و قو نیز به یکارگیری مصالح بومبه

یابد. جنبه اول به کاهش مرصف حمل و افت معنا مییباز

نقل مصالح و تکنولوژی از محلی خارج از مقصد ساخت 

تا بنا پس از تخریب شود مربوط است و جنبه دوم باعث می

در روند دوباره ساختامنی به کار رود. هامهنگی با سایت و 

همساز با بسرت و وضع موجود و نیز  یزمینه با دو مؤلفه طراح

شود. مفهوم این مؤلفه زیست تعریف میهمسازی با محیط

گاه چه در زمان ساخت و چه در آن است که بنا نباید هیچ

برداری باعث تخریب اطراف خویش اعم از زمین و یا بهره

اجتامعی معامری -های زیستی شود. جنبه فرهنگیگونه

ساكنان اعم از نیازهای  یازهایدن نپایدار نیز در گرو برآور 

اجتامعی و فردی است. توجه به ارتباط درون و -فرهنگی

فه ای دو جنبه این مؤلو منطقه یت فرهنگیا هویرون بنا و احیب
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-ششم، كل اصل كه است ذکر به شوند. الزممحسوب می

-كل رایز باشد،یمن یجزئ عامل یدارا ن جداولیا در ،ییگرا

 در 07 و 06 جداول عوامل مجموع یهنگهام یمعن به ییگرا

شود. درنهایت تعریف می منطقه با یو هامهنگ هم كنار

 02بندی اصول معامری پایدار در متامی خانه در جدول جمع

دهنده صورت دیاگرام بیان شده است. هر دایره نشانبه

 گانه است.میزان تبعیت هر خانه از اصول شش

 نگارندگان(مأخذ: ) حفظ انرژی و همسازی با اقلیم در مؤثر : عوامل۰۹جدول 

 هامهنگی با اقلیم در مؤثر عوامل حفظ انرژی در مؤثر عوامل هاخانه
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 * * * * * * * * * * * * * * * سلطانی

 - - * * * * * * * * * * * * * امیر احمدی

 * * * * * * * * * * * * * * * خاوری

 * * * * * * * * * * * * * * * اکربی

 * * * - * * * * * * * - * * * عطایی

 * * * * * * * * * * * * * * * پناهی

 * * * * * * * * * * * * * * * جعفری

مالمحمدت

 قی

* * * * * * * * * * * * * * * 

عبدالله 

 تونی

* * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * مستوفی

 * * * * * * * * * * * * * * * فانی

 * * * - * * * * * * * - * * * خزائی

 مأخذ: نگارندگان() هامهنگی با سایت ساكنان و یازهاین برآوردن کاهش استفاده از منابع جدید و در در مؤثر : عوامل۰1جدول 

 خانه

 هامهنگی با سایت ساكنان یازهاین برآوردن جدیدکاهش استفاده از منابع 

 کارگیریبه

 مصالح

 یبوم

 کارگیریبه

 قابل مصالح

 افتیباز

 و دید به توجه

 هایجلوه و منظر

 یبرص 

 ارتباط به توجه

 رونیدرون و ب

 بنا

 تیهو ایاح

-یفرهنگ

 ایمنطقه

 همساز یطراح

 و وضع بسرت با

 موجود

 بنا پیوست

 و

 زیستمحیط

 حداقل

 دخالت

 در

 عتیطب

 * * * * * * * * سلطانی

 * * * - - * * * امیر احمدی

 * * * * * * * * خاوری

 * * * * * - * * اکربی

 * * * * * * * * عطایی

 * * * * * * * * پناهی

 * * * * * * * * جعفری

 * * * * * * * * مالمحمدتقی

 * * * * * * * * عبدالله تونی

 * * * * * * * * مستوفی

 * * * * * * * * فانی

 * * * * * * * * خزائی
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 مأخذ: نگارندگان() یمورد هایمنونه در هاآن یمعامر  منود و یمیاقل یدار یپا عوامل ی: بررس۰۲جدول 

 میاقل با یهامهنگ حفظ انرژی خانه -دوره 
 از منابع كاهش استفاده

 دیجد

 یازهاین برآوردن

 ساكنان
 تیسا با یهامهنگ

 پهلوی

 سلطانی

     

 امیر احمدی

     

 قاجار

 خاوری

     

 اکربی

     

 عطایی

     

 پناهی

     

 جعفری

     

 صفوی

مال 

 محمدتقی

     

مال عبدالله 

 تونی

     

 مستوفی

     

 فانی

     

 خزائی
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 گیرینتیجه

معامری پایدار در  یهایژگیو تا شد یسع پژوهش نیا در

 دوره از خانه دوازده شامل برشویه های تاریخیخانه یمعامر 

ها نشان شود. بررسی یبررس ، قاجار و صفوییپهلو 

دهد که بیشرتین توجه از میان اصول حفظ انرژی، می

 د، برآوردنیم، كاهش استفاده از منابع جدیبا اقل یهامهنگ

ت به هامهنگی با پیرامون یبا سا یساكنان و هامهنگ یازهاین

و کاهش استفاده از منابع جدید اختصاص دارد. پس از آن 

هامهنگی با اقلیم و حفظ انرژی موردتوجه ساکنین بوده 

است و درنهایت برآورده منودن نیازهای ساکنین در مرکز 

های تاریخی برشویه قرار داشته معامری خانه راهربدهای

دهد که پایبندی به پایداری است. همچنین تحقیق نشان می

در خانه تاریخی با نزدیک شدن به دوران معارص و باألخص 

ا ای که هامهنگی بگونهدر دوره پهلوی کاهش یافته است، به

اقلیم و نیازهای ساکنین در اولویت کمرتی قرار دارند. 

های دوره پهلوی نیز بسیاری از اصول حال، حتی در خانهنباای

پایداری رعایت شده است. یکی از علل کاهش توجه به 

های اقلیمی در دوره پهلوی عدم توجه به وسعت اولویت

وان جهت کسب کوران هوا و نیز عدم تناسب یمناسب ا

می فضاها نسبت به جهت جنوب است که یاقل یسازمانده

مشاهده است. وضوح قابله امیر احمدی بهاین امر در خان

رون یهای دوره پهلوی توجه به ارتباط درون و بهمچنین در خانه

-یمیای اقلعنوان پدیدهبنا و نیز توجه به اصل درونگرایی به

 هاخانه یمتام یر یگیابد. جهتفرهنگی کاهش می

مناسب و  باد و دیخورش جهت با مطابق و حیصح صورتبه

توجه موقعیت قرارگیری شهر نسبت به کویر لوت همچنین با 

 منظوربه .باشدمی جنوب رشقی -در راستای شامل غربی

 و حوض سبز، یهااملان اط،یح از ساكنان، یازهاین تأمین

 یازهاین و یارتباط برص  كه شده،استفاده ییهاوانیا زین

 به هایدسرتس لحاظ از هاخانه .گردد تأمین ساكنان یروح

 و بناها ریسا با آن آسامن خط تراز و یشهر  تیموقع معابر،

 باشدمی كامل یهامهنگ یدارا شهر به نسبت زین

ً  کهطوریبه رو به نظر از این .كنندیمن تجاوز دوطبقه از اکرثا

بر دستاوردهایی مانند تعیین اندازه، توان با تکیهرسد میمی

ای از بدنهباز مانند ایوان در تعداد و موقعیت فضای نیمه

فضا ضمن تأمین رشایط اقلیمی مناسب نیازهای روانی و 

روشنایی ساکنین را تأمین منود. همچنین با استفاده از 

هم از  توانمصالح قابل بازیافت و با ظرفیت حرارتی باال می

های نگهداشت بنا و مرصف انرژی کاست و هم از هزینه

زرسانی رو زیست منطقه جلوگیری منود. بهتخریب محیط

ای هگونخانه و بادگیر بهگیری از حوضراهکارهایی مانند بهره

های نوین هامهنگ که خودپایا بوده و بتوانند با سامانه

شوند؛ می تواند به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات آینده 

 دهندهمطرح شود. روند سیر تحوالت خانه در برشویه نشان

بیعت، پیرامون و دور شدن تدریجی کالبد از همسازی با ط

 نیز نیازهای فرهنگی ساکنین است.

 فهرست منابع

تحلیل فضایی «(. 0932. )؛ و همکاراناحدنژاد محسن .0

های کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد شاخص

توسعه پایدار  .« زنجان(مسکن پایدار )مورد پژوهی: شهر 

 .06-98(، 8)شامره  .محیط جغرافیایی

 .معامری طبیعت انسان (.0923)بابک، داریوش.  .۸

 و دانش. تهران: علم

. »معامری و مسکن برشویه«(، 0923نیا، زهره. )بزرگ .۰

 .68-63(، 61)شامره  .معامر

هایی از آموزه»(. 0933. )؛ و همکارانساقی ،بلوهری .4
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