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 چکیده

جه و موردتو عنوان عاملی تأثیرگذار در آسایش انسانی، همواره اقلیم به

 اند.شدهها و بافت شهری عمدتاً همساز با آن بنا میساختامن

کوشش معامران سنتی نیز در آفرینش فضایی بوده است که با توجه 

به رشایط دوران خود، بتواند آسایش کالبدی انسان را به همراه داشته 

یشرت بسا اقلیم بشود که چهای مطرح میباشد. بنابراین چنین فرضیه

گیری معامری بنا، نقش دارد. با توجه شود، در شکلآنچه تصور می از

به اینکه رمزگشایی پایداری معامری بومی از گذشته تا به امروز، همواره 

منظور سنجش فرضیه از موضوعات موردتوجه محققان بوده است و به

مذکور، این پژوهش سعی دارد ردپای تأثیرگذاری اقلیم را در مدرسه 

ز دوران ا یادگار ی هیاثیمدرسه غگرد در خراسان جستجو کند. غیاثیه خر 

خرگرد از توابع شهرستان  یدر روستا ی و بنایی جاودان، واقعمور یت

آب و  یدارا یمیاز لحاظ اقلای که گردد. منطقهمحسوب میخواف 

های رسد و نسبتاً خشک های گرم و زمستانبا تابستان یر یکو یهوا

رسد می نظربه  ،یمیحوزه اقل نیسخت ا طیرشاباشد. با اذعان به می

 ،مدرسه کاربرانبه رفاه و آسایش  یابیدست یتنها راه مقابله با آن، برا

. بر این اساس، منطقه است ییآب و هوا اتیخصوصبه ژهیتوجه و

هدف از پژوهش حارض پاسخ به این پرسش است که اقلیم در 

ان غیاثیه به چه میز گیری کالبدی و سازماندهی فضاهای مدرسه شکل

توان عاملی برای نقش داشته است؟ و آیا این تأثیرپذیری را می

 یلیلتح-یفیبا روش توصپژوهش  جاودانگی این مدرسه برشمرد؟ این

 هب، میدانی ویژه مشاهدهو به یاعات کتابخانهل اط یو ابزار گردآور 

 هایشاخصه یموردمطالعه بر مبنا یبنا یمعامر  لیو تحل یبررس

ها در دهد که این شاخصهپردازد. نتایج این بررسی نشان میمی میقلا

گیری کالبد و فضا بوده و در برخی اکرث مواقع، تنها عامل مهم شکل

موارد نیز تأثیر بسزایی داشته است. در واقع معامر بنا با توجه به 

ای ارائه های اقلیمی منطقه، راهکارهای معامری هوشمندانهویژگی

 تا آسایش حرارتی ساکنان را فراهم آورد. داده است

اقلیم گرم و خشک، مدرسه غیاثیه خرگرد، ساختار  واژگان کلیدی:

 کالبدی، آسایش حرارتی انسان

 

 

Abstract 

Climate, as an influential factor in human comfort, 

has always been a focus of attention, and urban 

buildings and textures have largely been aligned with 

it. Traditional architects have also sought to create a 

space that, given the conditions of its time, can bring 

about human physical comfort. Therefore, the role of 

climate in the formation of the body can be 

acknowledged. The Ghiasiye School is a reminder of 

the Timuri era, located in the village of Khargerd, a 

suburb of Khawaf. Khawaf city in Razavi Khorasan 

has a desert climate with hot summers and cold and 

relatively dry winters. Recognizing the harsh 

conditions of this climate, it seems that the only way 

to deal with it, for the sake of human thermal comfort, 

is to pay special attention to the climate 

characteristics of the region. Given that decoding the 

sustainability of indigenous architecture from past to 

present has always been a topic of interest to scholars, 

the main research question is to what extent climate 

has played a role in the physical formation and 

organization of Ghiasiye school spaces? This paper 

reviews and analyzes the architecture of the school 

based on climatic characteristics using a descriptive-

analytical method and a library data collection tool, 

and in particular a field survey. The results of this 

study showed that these characteristics are, in most 

cases, the only important factor in the formation of 

body and space and in some cases have had a 

significant impact. In fact, according to the climate 

characteristics of the area, the architect has provided 

smart architectural solutions to optimally provide the 

residents with thermal comfort. 

Keywords: Hot arid climate, Ghiasiye School, 

Khargerd, Human thermal comfort 
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 مقدمه

رشایط اقلیمی مناطق گرم و خشک در ایران شامل تابش 

شدید آفتاب، بارندگی کم و به هامن میزان کمبود آب، وجود 

انواع بادهای کویری که رشایط مطلوبی ندارند و اختلف 

دمای شب و روز، محیط چندان خوشایندی را جهت 

با توجه »وجود کند، اما بااین سکونت انسان فراهم منی

مشکلت اقلیم گرم و خشک، معامری سنتی ما در متامی به

حل منطقی برای یک زندگی اثر تجربه چند هزارساله خود، راه

ان )قبادی« نسبتاً مطلوب در این مناطق را فراهم منوده است

 رسد و(. این مقوله در نگاه اول بدیهی به نظر می727: 7711

اید بخصوص با توجه به رشایط زمان قدیم، معامری سنتی به

منود تا بتواند آسایش کالبدی کاربر را به این عوامل توجه می

برخلف امروز  در گذشته»فراهم و رضایت او را جلب مناید. 

های سوختی و برقی آسایش خانه را فراهم که به مدد انرژی

و  ها، اصولگونه انرژیفقدان این به دلیل کمبود وکنند، می

بردند اختامن به کار میهایی را در ساخت و طراحی سروش

یم با اقلها بتوان معامری را به بهرتین شکل که به کمک آن

 هامهنگ کرد تا نیاز به رسمایش و گرمایش به کمرتین میزان

(، اما چگونه این 15: 7731)هوشیاری و پورنادری، « برسد

امر بدیهی، توانسته به خلق آثار جاودان معامری در گذشته 

ه در زمان حال و باوجود پابرجا بودن هامن کبیانجامد، درحالی

سو و پیرشفت فناوری از سوی دیگر، ما رشایط اقلیمی از یک

شاهد آثار فاخر و جاودان منطبق بر بوم، همچون گذشته 

باشیم؟ بر این اساس، بررسی میزان تأثیرگذاری عواملی منی

همچون اقلیم بر سازماندهی فضاها و کالبد بنا، از آن جهت 

ا شاهد پایداری معامری این مناطق پس از گذشت که م

لوه تواند عسالیان هستیم، اهمیت می یابد. این کنکاش می

بر رمزگشایی نحوه خلق معامری سنتی، ما را در دستیابی به 

معامری مانا رهنمون سازد. برای سنجش فرضیه تأثیر اقلیم 

های سنتی در این پژوهش، مدرسه غیاثیه در بر ساختامن

ترین بناهای آموزشی، از آن قدیمی عنوان یکی ازاسان، بهخر 

جهت که در دوره رونق و شکوفایی معامری ایران ساخته شده 

                                                             
 تأملی که فرضیه این پژوهش بر آن استوار گشته، اینکهنکته قابل  9.

الزاماً منطبق بودن بر اقلیم دلیل ماندگاری یک بنا به معنی در امان 

ند های متعدد مانبودن از گذشت سالیان و فرسایش بر اثر ویژگی

شود. بلکه بدان منظور است که اگر زلزله و عوامل جوی تلقی منی

و ترکیبی از کاربری اقامتی، آموزشی و عبادی است، انتخاب 

گردید. مدرسه در روستای خرگرد در شهرستان خواف واقع 

 سوبشده است. از نظر اقلیمی این منطقه گرم و خشک مح

گونه شود. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که اینمی

گیری کالبد بنای مدرسه غیاثیه خرگرد تأثیر اقلیمی در شکل

این بنا  بندی فضاییبسزا گذاشته و یکی از دالیل مهم ترکیب

باشد. هدف اصلی پژوهش حارض، پاسخ به این سؤال می

فضای معامری است که عنارص اقلیمی به چه میزان در خلق 

؟ و آیا اندو کالبد بنای جاودان مدرسه غیاثیه تأثیرگذار بوده

گیری توان ماندگاری این اثر را متأثر از نقش اقلیم در شکلمی

منظور انجام این پژوهش، ابتدا با ؟ به9معامری آن دانست

ای و مشاهدات میدانی، بنای مدرسه تحقیقات کتابخانه

س مبتنی بر مطالعات موردمطالعه قرار گرفت، سپ

ی و پیرامون مباحث اقلیم گرفته و نیز مطالعات تکمیلیانجام

تحلیلی -ها با روشی توصیفیمعامری اقلیمی، یافته

شی دهد که اقلیم نقموردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می

گیری بنا از معامری تا تزئینات داشته فراتر از تصور در شکل

مانند دما، تابش و باد، است و عنارص مهم اقلیمی

کننده جهت قرارگیری بنا، راستای کشیدگی آن، تعیین

ها و کاربرد مواد و تناسبات ارتفاعی، نوع پوشش سقف

 اند.مصالح برای ساخت بنا بوده

 پیشینه پژوهش

منظور ورود به ادبیات پیرامون موضوع پژوهش حارض، نیاز به

طور خاص بر است که در دو حوزۀ بررسی عامل اقلیم به

بناهای منطقه گرم و خشک مشابه غیاثیه و شناخت معامری 

گیری کالبد بنای مدرسه غیاثیه نگاهی و عوامل مؤثر بر شکل

به تألیفات داشته باشیم. در خصوص شناخت معامری بنای 

ا هگیری کالبد آنکه ما را به رمز و راز شکل غیاثیه خرگرد

معامری  جع مانندتوان به کتب مر سازد، میرهنمون می

ی معامری تیمور و  ویلرب و گلمبک ازتیموری در ایران و توران 

از اوکین که به بررسی خصوصیات کالبدی و در خراسان 

در  اند استناد کرد. هیلن براندکاری آن پرداختهتزئینات کاشی

در عرص تکنولوژی حارض، این بنا را بتوان متام و کامل احیا کرد، 

کالبد فضایی آن قادر است بدون نیاز به فناوری، آسایش حرارتی 

نظر م کاربر را فراهم آورد. بنابراین رمزگشایی پایداری این بنا، از این

 موردنظر است.
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، با معرفی مدارس کشورهای هرن و معامری اسلمی

از درآمیخنت کارکردهای  ایاسلمی، مدرسه غیاثیه را منونه

خواجه گلچین عارفی در  خواند.متنوع درنهایت نرمی، می

و  (خرگرد یۀاثیمدرسه غ ی)بان یاحمد خواف ریالدین پغیاث

 نیز، ضمن الدین شیرازی معامر دوره تیموریانقوامویلرب در 

حال بانی بنا )پیر احمد خوافی( و معامر مدرسه بیان رشح

شیرازی(، به معامری و تزئینات مدرسه غیاثیه الدین )قوام

ای از مدرسه غیاثیه خرگرد، جلوهزاده در اند. رحیمکردهاشاره

طور مبسوطی مدرسه به شکوه معامری عهد تیموری در ایران

غیاثیه را بررسی و آن را بهرتین مدرک برای مطالعه سبک 

تأملی بر اصول در تیموری دانسته است. احمدی و صادقی 

بازشناخت بنای مدرسه معامری در دوره تیموری با تأکید بر 

منظور تأملی در معامری سبک تیموری بر نیز به غیاثیه خرگرد

بازشناخت معامری مدرسه غیاثیه تأکید ورزیدند. لولویی در 

ساختار و و خزایی در  مدارس چهار ایوانی خراسان

که خطه خراسان  در یمور یهای مدارس دوره تمایهنقش

 ایاند، در مقایسهی کردهمدارس چهار ایوانی خراسان را بررس

تطبیقی با دیگر مدارس، بیان مفصلی از معامری و تزئینات 

مدرسه غیاثیه خرگرد ارائه دادند. همچنین خانی و همکاران 

بررسی تطبیقی معامری و تزئینات مدرسه غیاثیه خرگرد و در 

طور خاص، دو مدرسه غیاثیه و ، بهمدرسه چهارباغ اصفهان

دهنده و معامری مدرسه چهارباغ را ادامهچهارباغ را مقایسه 

اند. مجموع مطالعات ذکرشده، رصفاً به غیاثیه معرفی کرده

ند ابررسی وضعیت معامری و کالبد بنا و تزئینات آن پرداخته

گیری، تأثیرات عوامل مختلف بر های شکلو در مورد ریشه

 یابی رمز و رموز معامری مدرسه مطلبی عنوانکالبد آن و ریشه

 مقدم وتوان به مقاله طاهریتنها می اند. در این زمینهننموده

کاری مدرسه غیاثیه خرگرد، بنای پالت رنگ کاشی نژاد،کاظم

اشاره داشت که با بررسی  ماندگار دوره تیموری در خراسان

ها و ها در تزئینات مدرسه غیاثیه، استفاده از رنگرنگ

ایط جوی منطقه و میزان ها را بعضاً مرتبط با رش جامنایی آن

 تابش آفتاب دانسته است.

طقه گیری بناهای مندر زمینۀ بررسی عوامل تأثیرگذار بر شکل

مجموع تحقیقات زیر اشاره منود که  توان بهگرم و خشک، می

گیری طور خاص به شناسایی نقش اقلیم و تأثیر آن در شکلبه

تاریخ هرن معامری ایران در اند. کیانی در کالبد بناها پرداخته

 خشک مناطق يشهرهادارد که در اذعان می، دوره اسلمی

 مسلا مبین یند به ننیاایرا یشاگر لیلد به تنهانه هاخانه يبنا

 تأثیر دهندۀنشان بلکه ،ستا نیوبیرو  نیروندا صورتبه

 مانند تیاتمهید شتندا با هریک ایرز» باشدمی نیز قلیما

 خاصی لفصودر  خاصی دعملکر باها و اتاق ضحوو  طحیا

، انیرا سنتی بنیها قلیمیا سیربر. قبادیان در «روندمی رکا به

د کند، کالببندی اقلیمی که ارائه میبا توجه به تقسیم

دهد. توسلی معامری سنتی را موردبررسی و تحلیل قرار می

نیز در کتاب خود، ساخت شهر و معامری در اقلیم گرم و 

 یدر معامر  یخیو تار یمیبه تأثیر عوامل اقل ایران،خشک 

مناطق  یزواره، طبس، کاشان و بعض ن،ینائ زد،ی یشهرها

مطالعات او، سه عامل  یپرداخته است. برمبنا رانیا یمرکز 

ساختار  یدهندگان اصلاعتقاد و قدرت، شکل م،یعمده اقل

در بررسی مستقیم  .آن بوده است یبناها یشهر و معامر 

اقلیم بر کالبد بنا، زارعی و میردهقان، در نقش الگوی  تأثیر

حیاط مرکزی در تعدیل رشایط سخت اقلیم گرم و خشک 

سازی منطقه یزد، با روشی کمی و با استفاده از شبیه

کامپیوتری، الگوی حیاط مرکزی در معامری بومی یزد را 

کننده رشایط سخت بررسی و این فضا را از عوامل تعدیل

مهدیزاده و همکاران در  طقه عنوان منودند.اقلیمی من

 رفتار بر یورود پيش دجوو تأثیر تحقیقی مشابه با عنوان

 سیر بر) انيرا و خشک مگر قليمدر و ا لیصا یفضا تیار حر

با بررسی الگوی پیش ورودی در  (،ديز شهر میقدي هایخانه

های قدیمی یزد، این الگوی فضایی را در کاهش تبادالت خانه

بررسی حرارتی مؤثر شناختند. اخرتان کاوه و همکاران در 

تعامل اصول معامری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، 

ه بگیری، منونه موردی خانه عباسیان کاشان و جهت تقارن

روشی کمی، درصدد یافنت الگوهای همساز با اقلیم 

ر تأثیاند. همچنین روبیاتی و فروزانفر در مقاله خود، بوده

مصالح و الگوهای معامری بومی اقلیم گرم و خشک در 

ی با کنکاش معامری بومی استان خراسان جنوبی(،) پایداری

در معامری بومی منطقه گرم و خشک خراسان جنوبی، سعی 

ناخت الگوهای معامری همساز با اقلیم این منطقه در ش

اند. از معدود مقاالتی که مستقیامً نقش اقلیم را در داشته

توان به مقاله کالبد یک بنای قدیمی بررسی کردند، می

بررسی نقش اقلیم بر نوع هاشمی و همکارانش با عنوان 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/822492/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/822492/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/822492/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/822492/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af
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اشاره داشت که معامری و تزئینات حسینیه نواب بیرجند، 

مورد  ندرجیای در بحسینیه ناتیو تزئ یرا بر معامر  میقلنقش ا

به  یدهقرار داده و حضور پررنگ آن را در شکل شناسایی

. با بررسی مطالعات اندکالبد بنا به اثبات رسانده

توان خلء تحقیقاتی در شناخت عوامل شده، میعنوان

گیری معامری بنای مدرسه غیاثیه های شکلتأثیرگذار و ریشه

 رمزگشایی عوامل جاودانگی آن را احساس منود. و

 پژوهشروش 

وع ن نی. در ااست یلیتحل-یفیپژوهش توص نیانجام ا روش

 حیآنچه هست، به ترش یرساز یمحقق علوه بر تصو ،پژوهش

عاد مسئله و اب تیوضع ییچگونه بودن و چرا لیدال نییو تب

 یلگاه استدالبه تکیه ازیمنظور محقق ن نیپردازد. بدآن می

 و اتیدر ادب جوجست قیتواند از طردارد که آن را می یمحکم

 اتیئجز  یمنطق یو با استدالل ابدیب قیتحق یمباحث نظر 

های مربوطه ارتباط داده و به خود را با گزاره قیمربوط به تحق

 پژوهش نیدر ا(. 17: 7731نیا، )حافظگیری بپردازد نتیجه

 یاز ابزار مطالعات اسناد یهای کلبه گزاره یابیمنظور دستبه

ها چرایی ها وچگونگی افنتیو  لیمنظور تحلای و بهو کتابخانه

نحوه  یاستفاده شد. در بررس یدانیاز مشاهدات م

رد خرگ هیاثیمدرسه غ یو معامر  یگیری ساختار کالبدشکل

عمده  ،مبنا نیباشد. بر ادر دسرتس می یمنابع محدود

 جیکه درنهایت نتا قرار دارد ینیبر مشاهدات ع یمبن قیتحق

استنتاج  یدانیهای مطالعات مداده لیحاصل، از تحل

و  مامنظور سنجش حرکت نور و باد، دبه نی. همچندیگرد

و  یمشاهدات در دو دوره تابستان ط،یمح یآسایش حرارت

 انجام گرفت. یزمستان

 های جغرافیایی منطقهرشایط کلی اقلیمی و ویژگی

شهرستان خواف که روستای خرگرد در آن واقع شده است از 

لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای خشک و کویری با 

باشد. های رسد و نسبتاً خشک میای گرم و زمستانتابستانه

ان بندی اقلیمی استمنظور پهنهدر تحقیقی که کامیابی به

های هر داده است، با توجه به شاخصخراسان رضوی انجام 

خشک معرفی کرده است بندی، منطقه خواف را نیمهطبقه

(. جدول زیر گونه های  اقلیمی خواف را 7731)کامیابی، 

دهد.نشان می

 (31: 7731های گوناگون اقلیمی )کامیابی، بندی: گونه های اقلیم منطقه خواف در طبقه7جدول 

 یمیبندی اقلطبقه ستمیس

 یمیروش کر وانفیا کوپن آمربژه دمارتن

 دهای رس های گرم و زمستانخشک با تابستاننیمه یبیابان BWK خشک رسد خشک

 

بر اساس اطلعات اداره هواشناسی شهرستان خواف 

دهنده نوسان دمایی متوسط دمای ماهانه شهرستان نشان

منودار متوسط درجه حرارت شدید در طول سال است که در 

نوسان  مشاهده است.ساله، قابل 1دما ماهانه در یک دوره 

روز نیز در منطقه بسیار باالست. اختلف دما در طول شبانه

های رسد های گرم خیلی بیشرت از ماهدمای روز و شب در ماه

است و این اختلف تا پانزده درجه نیز ثبت شده است 

ستان، تقریباً در شش ماه از سال (. در این شهر 7)تصویر 

ا پیوندد، امهای مهر تا اسفند یخبندان به وقوع مییعنی ماه

روز  11ماه بوده که متوسط ساالنه ها در دیحداکرث یخبندان

و این وضع ناشی از دوری از دریا، رشایط کویری و  باشدمی

برآبادی، باشد. )شعاعفقر پوشش گیاهی در منطقه می

با توجه به منودار متوسط بارش در منطقه  (.21: 7731

خواف، بیشرتین بارندگی در زمستان و اوایل بهار اتفاق 

افتد. تابستان فصل خشکی است و پائیز نیز بارندگی می

 (.2ناچیز است )تصویر 
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 (URL1دار متوسط دمای ماهانه در طول سال ): منو 2تصویر  (URL1: منودار بارش ساالنه در منطقه خواف )9تصویر 

ترین ویژگی منطقه خواف بادهای آن است که خواف را مهم

کرده است. موقعیت  «شهری در دستان باد»معروف به 

ای است که در برابر وزش بادهای گونهقرارگیری این منطقه به

اند که ازآنجا گذاری شدهکه عموماً به نام محلی نام مختلف

ور منظکه به یقیدر تحقوزند، قرار دارد. قامئی و اصیلی می

اند، اذعان منطقه خواف انجام داده یبادها ییشناسا

نطقه م نیه گلباد منطقه، باد غالب در ادارند که با توجه بمی

و ( 7)تصویر به وزش از شامل و شامل رشق دارد  شیگرا

 )قامئی یابدشدت می وریرسعت باد در اواسط بهار تا شهر

در ادامه با توجه به اهمیت بادها که . (3: 7737و اصیلی، 

دهی به بادگیر آن و شکل 9گیری بناعامل مهمی در جهت

وزد اشاره بادهایی که در این منطقه میاست، به انواع 

(. کیفیت هرکدام از بادها به رشح زیر 5تصویر ) شودمی

. باد فراه: این باد در زمستان از سمت جنوب به 7 است:

وزد که ملیم و گرمازا است و موجب بارندگی شامل می

گردد. این باد هوای رسد زمستانی را به زمستانی ملیم می

. باد نیشابور: چون جهت وزش این باد از 2 کند.تبدیل می

شود. طرف نیشابوراست، بنابراین باد نیشابور خوانده می

وزش این باد برعکس باد فراه است، یعنی از سمت شامل به 

                                                             
آید که در های طبیعی مهمی به شامر میباد یکی از پدیده».  9

چگونگی شکل و ترکیب فضای معامری واحدهای مسکونی نقش 

های گوناگون داشته است. فضاهای معامری را در رسزمین

سو فضاهای کردند که از یکای طراحی و احداث میگونهبه

م و مرض دور باشند و از سوی دیگر سکونتی از آسیب بادهای مزاح

بادهای مناسب را به درون فضا راه دهند تا موجب تهویه داخل 

 .(13: 9509)سلطانزاده، « بنا شوند

باشد که موجب رسدی هوا و پراکندگی در زمستان می جنوب

. باد راست 7 گردد.ابرها و بارندگی کم در منطقه می

راست در فصل زمستان از مرشق به مغرب زمستانی: باد 

وزد که نشانه بارندگی کم و خشکی است که در بین عوام می

معروف بوده است. در برخی مناطق  «باد دیکچه فروش»به 

نامند و این بدان علت است آن را باد سیاهباد یا باد کوه می

الج که در قسمت رشقی منطقه قرار  های که از سمت کوه

. باد راست 5 (.7731برآبادی، د )شعاعوز دارد، می

روزه  721تابستانی: باد راست تابستانی که هامن باد معروف 

که در منطقه خراسان به باد لوار شهرت دارد،  2سیستان

باشد علوه بر اینکه موجب تازگی و دفع گرمای می

گردد، سبب گردیده است که در فرسای منطقه میطاقت

اوان در منطقه خواف مورد های بادی فر قدیم آسیاب

هرسال تقریباً از خردادماه این باد  5برداری قرار گیرد.بهره

 وهای هموار پهنه ازجمله لغايت شهريور مناطق وسيعي

. جهت آن دهدجنوب خراسان را تحت تأثیر قرار می ناهموار

: 7732بای، از شامل رشق تا جنوب رشق است )ابراهیم

71).

روز و شدت آن در دشت  929زمان وزیدن آن چون مدت  2.

در برخی  .روزه سیستان معروف است 929سیستان است، به باد 

روف است. اثرات منفی این باد مناطق به تف باد یا تش باد هم مع

های اند از فرسایش خاک، ایجاد گردوغبار، حرکت ماسهعبارت

وجود به دلیل تعدیل درجه حرارت روان و ایجاد آلودگی. بااین

بت یاد عنوان نکته مثتوان از این بهتابستان براثر وزش این باد، می

 (.999: 9511زاده، منود )حسین

 (.9501ر.ک: )اکربی و محمدی، . برای مطالعه بیشرت، 5
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 : انواع بادهای منطقه )مأخذ: نگارندگان(5تصویر  (3: 7737دیاگرام گلباد منطقه خواف )قامئی و اصیلی،: 7تصویر 

توان به مفهوم از دیگر مباحث مهم وابسته به اقلیم می

آسایش حرارتی اشاره منود. محدوده آسایش حرارتی برای 

که فرد در آن بدون شود ای تعریف میانسان، محدوده

استفاده از وسایل گرمایشی و رسمایشی، احساس راحتی 

کند. با این تعریف وابستگی این محدوده به عنارص اقلیمی 

شود. بنابراین برای تعیین محدوده آسایش در هر مشخص می

منطقه توجه به عنارص اقلیمی شاخص مانند دما، رطوبت 

توجه  ضیح کوتاه و بانسبی، تابش و باد الزم است. با این تو 

به تحقیقات اندکی که در این زمینه در منطقه خواف 

توان نتایج زیر را عنوان منود. با توجه به گرفته است، میانجام

درصد روزهای سال، منطقه خواف  21اقلیم منطقه، در کمرت 

: 7731)قانقرمه و همکاران،  9در محدوده آسایش قرار دارد

751.) 

های تیر و مرداد، منطقه در محدوده هدر فصل تابستان ما

آسایش حرارتی وجود ندارد و برای رسیدن به این منطقه نیاز 

به کاهش آفتاب و وزش باد مناسب است. در شهریور رشایط 

ود شآسایشی منطقه، اندکی به محدوده آسایش متامیل می

و تا پایان مهرماه رشایط مطلوبیت نسبی دارد )محرر احمدی 

های رسد و خشک، باعث (. زمستان71: 7737و گندمکار، 

ماه، منطقه از محدوده شده از اواخر آذرماه تا اواخر بهمن

آسایش فاصله داشته باشد، اما با توجه به مطلوب شدن هوا 

و کاهش شدت بادهای رسمازا، رشایط مطلوبی فراهم 

شود که تا پایان ماه اردیبهشت ادامه دارد و منطقه کم و می

رضایی و رضایی، )ماند دوده آسایش باقی میبیش در مح

                                                             
ایط های بیوکلیامیی برای بررسی رش ترین دیاگرامیکی از کاربردی 9. 

دمایی و رطوبتی هوا از نظر آسایش، دیاگرام اولگی هست که 

همچنان مورد استفاده محققان است. در این دیاگرام با استفاده 

(. با توجه به دارا بودن بیشرتین روزهای آفتابی 211: 7737

در استان و متعاقباً میزان بارش اندک )سازمان هواشناسی 

رسد عنرص اقلیمی که (، به نظر می7735خراسان رضوی، 

برای رسیدن به منطقه آسایش باید موردتوجه ویژه قرار گیرد 

نوعی از شدت آن که در مواقع گرم سال به است تابش

کاست و در مواقع رسد سال، کمبود آن را جربان منود. عنرص 

نیز که کاملً متأثر از تابش است، از عنارص اقلیمی است  دما

که تأثیر بسزایی در رسیدن به منطقه آسایش دارد. رطوبت 

 در صد است که 51طور میانگین نسبی منطقه خواف نیز به

شود و از عوامل دور جزو مناطق خشک استان محسوب می

شدن از منطقه آسایش است و درنهایت عنرص باد است که 

هامنطور که اشاره شد، با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه 

(، از 7731شعاع برآبادی، ) باشدکه پست و بدون ارتفاع می

ر دهای مؤثر در تأمین آسایش حرارتی افراد است که مؤلفه

توان در مواقع صورت شناخت و استفاده درست از بادها می

مقتضی به کاهش رشایط نامطلوب حرارتی کمک شایانی 

 منود.

 های معامری منطقهویژگی

منطقه خواف که روستای خرگرد در آن واقع شده است از 

شود. مناطق قدیمی و تاریخی در خراسان محسوب می

خرگرد به معنی شهر بزرگ یا شهر آفتاب، از شهرهای آباد و 

رفته است. یکی از دالیل اهمیت آن مهم هرات به شامر می

 قرار گرفنت در مسیر قاین به هرات بود. این راه، مسیر تجاری

خوبی برای فروش محصوالت خرگرد که به دلیل وجود آب 

ش تاب های اقلیمی میانگین چهارعنرص دما، رطوبت نسبی،از داده

و باد، محدوده آسایش حرارتی برای هر عرض جغرافیایی تعیین 

 (.9501شود. برای مطالعه بیشرت، ر.ک: )قانقرمه و همکاران، می
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شده است. ها و چهارپایان بسیار بود، محسوب میدارای باغ

در دوره تیموریان، این شهر از هرات جدا و به والیت خواف 

پیوست. روند رو به رشد این شهر تا سده نهم ادامه داشته 

 ر اینکه باعث ساخت دو مدرسه بزرگ )نظامیه و غیاثیه( د

طورکلی معامری (. به55: 7732بای، )ابراهیم شهر شده بود

 کهباشند ای میگونهبهخشک  و شهرسازی در مناطق گرم و

 ،يشهر هایگذرگاه د.ـکنن تـیافدر یـکم يیدـشرخو ژينرا

 سایه دیجاا ايبر سیعو هسرپوشیدهای و ایوان هاسایبان

 يشهر يهارذگو  معابر (. جهت11: 7711 ن،یاد)قبا نددار

 يیدـشرخو ژيرـنا شودباعث می که باشدمی غربیو  شرقی

 کمامتر ،دهفشر، پیوسته يشهر بافت. کنند یافتدر يرـکمت

 بناها به بفتاآ چندجانبه یا مستقیم تابشاز  ،تنگ معابرو 

 (.7: 7731کند )اذاتی و برجیس، می يجلوگیر

ا هگرایی آندرونهای مهم بناهای این منطقه، یکی از ویژگی

که به تأثیر از اقلیم منطقه است. این امر سبب شده  است

فضاها، در یک یا چهار سمت حیاط مرکزی شکل بگیرند و 

ترین فضا برای تأمین نور، تهویه، حیاط تنهاترین و یا مهم

ارتباط درونی و برخی کارکردهای دیگر برای خانه باشد. جای 

ویژه در رامون آن، بهگرفنت فضاهای ساخته شده در پی

ها ها در چهار سمت با اتاقهای بزرگ و بسته شدن آنخانه

یا دیوار، سبب نام گرفنت این فضا به حیاط مرکزی شده است 

که از لحاظ (. حیاط علوه بر این32: 7731)سلطانزاده، 

اجتامعی رشایطی را برای راحتی و آسایش خانواده ایجاد 

یز کارکرد مهمی داشت و با عملکرد کرد، از لحاظ اقلیمی نمی

مناسب خود، رشایط آسایش حرارتی ساکنان را فراهم 

(. بناهای این منطقه 1: 7731منود )زارعی و میردهقان، می

دارای ورودی با رسدر که فاقد هرگونه پوششی بوده است 

گلی و در بعضی نقاط آجری ها عموماً کاهباشند. منای آنمی

شده در بناهای این مصالح استفاده طورکلیباشد. بهمی

ها اکرثاً طاق آهنگ گل، آجر و چوب است. سقفمنطقه کاه

ها دوطبقه است و در طبقه همکف هیچ روزنه یا است. خانه

ها در طبقه دوم است که به شود. پنجرهای دیده منیپنجره

(. از دیگر عنارص 32: 7731برآبادی، شود )شعاعکوچه باز می

ی در بناهای این مناطق خشک و گرم، بادگیر مهم معامر 

                                                             
الدین فوت کرد و این عامرت هنوز به امتام ق قوام357در  .7

گویند الدین که برخی مینرسیده بود. طبق کتیبه آن به دست غیاث

است. شاهکاری که آسایش حرارتی افراد را در تابستان گرم و 

آورد. ارتفاع این بادگیرها در بارش در این اقلیم، فراهم میبی

مناطق گرم و خشک بلندتر از دیگر مناطق است. چراکه در 

االتر ب تر و با رسعت باالتر از ارتفاعاین مناطق بادهای خنک

 (.72: 7731وزند )روبیاتی و فروزانفر، می

 شناخت اجاملی مدرسه غیاثیه خرگرد

مدرسه غیاثیه خرگرد از بناهای مهم دوره تیموری در استان  

الدین پیر ق به دستور غیاث353خراسان است. این بنا در 

احمد خوافی وزیر سلطان شاهرخ تیموری و به دست 

الدین و یعنی استاد قوامهرنمندان مشهور آن زمان 

بنا گشت. این مدرسه به شیوه چهار  9الدین شیرازیغیاث

(. مدرسه دارای یک 1-1ایوانی ساخته شده است )تصاویر 

ورودی اصلی با رسدری رفیع در میان ضلع شامل رشقی 

است که قاعده و ارتفاع آن از سطح منا بیرون زده و با تزئینات 

یقه تیموری در مناهای پرشکوه کاشی آبی و سفید یادآور سل

(. رسدرد ورودی به یک هشتی 33: 7711است )قیومی، 

رسد که یک طبقه ارتفاع و سقف کاربندی مربع در داخل می

های دو یابد. دهانهدارد و مستقیامً به ایوان و صحن راه می

طرف دیگر به هشتی تاالرهای گنبددار پشت منای مدرسه 

ها (. این اتاق553: 7715لمبک، شوند )ویلرب و گمنتهی می

 عنوان مدرَس بوده وها بهچلیپا شکل هستند که یکی از آن

 کارگیری گریو پنجره دار پوشیده شدهتوسط طاقی زیبا با به

است. اتاقی که در سمت راست ورودی قرار دارد، دارای 

شود )خزایی، عنوان مسجد شناخته میمحراب است و به

 يياو زوا ستا شكل گوشه مربع هسرمد ط(. حيا17: 7733

 هاییدهانه ،هاپخی در. ستا هشد پخ هاگوشهآن در 

 ضلع هر. در ستا هشد ساخته باال طبقه نپلكا سویبه

 هحجر هردارد،  دجودر دوطبقه و نیمسكو هحجر رچها ط،حيا

 (.735: 7731)اوکین،  دارد تهويه جهت گيردبا لولهو  رينباا

هشت اتاق گنبددار در هر طبقه  یهای صحن داخلدر گوشه

 میها، قرارگرفته که مستقتر از حجرهبزرگ یچهار اتاق، با ابعاد

در هر  ینییچهار برج تز(. 1د )تصویر رسا راه ندارن انیبه م

 دو برج واقع در دو ،بینگوشه بنا قرارگرفته است که ازاین

ق پایان 351الدین بود، به سال از اقوام قوامگویند پرس و برخی می

 (.553: 7715پذیرفته است )گلمبک و ویلرب، 
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واقع در جبهه جنوب ی توپر بوده و دوتا ،یجبهه ورود یهاانت

 گنبددار هستند. یهادسرتس و متصل به اتاققابل ،یغرب

اند و با دو محور تقارن طرح قرارگرفته یبر رو ها ایوان

 امونر یزدگی از لبه منا، باعث شکست خط آسامن در پبیرون

تنوع شده  جادیطرح و ا یکنواختیاز  یر یرسا و جلوگ انیم

از  و استمدرسه  نیباتریززعم پیرنیا این ساختامن به است.

 رانیمدارس ا یرسآمد متام دقت و تنوع در نقشه و آمود دید

 باندام اریدر تهرنگ آن بس رهاینهاز و نخ شود.محسوب می

)مقرنس( آن  و چفد آویزهایها ها و پتکانهبوده و کاربندی

(.2( )جدول 217 :7731 ا،یرنی)پ آور هستندشگفت

  
مقدم و کاظم )طاهری: پلن طبقه همکف مدرسه غیاثیه 3تصویر 

 (71: 7731نژاد، 

مقدم و کاظم نژاد، )طاهری: پلن طبقه اول مدرسه غیاثیه 1تصویر 

7731 :71) 
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 (71: 7737: برش طولی و عرضی از مدرسه غیاثیه خرگرد )استوار و موسی زاده، 1تصویر 
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 (7737: عنارص معامری مدرسه غیاثیه )مأخذ: نگارندگان با اقتباس از خانی و دیگران، 2 جدول

 تصاویر مدرسه غیاثیه خرگرد عنارص معامری

 مستطیل هندسه

 

 منفرد همجواری

 چهار ایوانی -دوطبقه تناسبات

 حجرات

 مناسازی

 

صورت جفت در هر به

طرف حیاط چهار 

های باالیی )حجره

تر( کشیدگی کوچک

عمودی جرزها در ارتفاع 

 بدون قطع خطوط افقی
 

 دسرتسی

 

مستقیم از میانرسا در 

طبقه پائین/ از طریق 

های حیاط و پلکان گوشه

از طریق راهرو در 

 هاایوانچه

 

 

 

  

عنارص 

 ورودی

 رسدر ورودی

 
 بیرون زده از سطح منا

 
 

تعداد 

 ورودی

 

ورودی اصلی در ضلع 

شامل رشق، دو ورودی 

 فرعی

ساختار 

 هشتی

 

 مربع شکل

 

چگونگی 

 ارتباط

 

دسرتسی مستقیم به 

 ایوان، میانرسا و تاالرها

 میانرسا

 

 

ساختار 

 فضایی

 

 هایمستطیلی با گوشه

 پخ
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 مناسازی

دارای چهار ایوان داخلی 

 بیرون زده از منا

 

 

همسازی با 

 طبیعت

 

اندازی سایه-بادگیر

ها، عمق مناسب ایوانچه

 هاایوان

 

 
 

مسجد و 

 مدرس

 

  مربع پلن

 
 مدرس                                      مسجد

موقعیت 

 قرارگیری

 

 در جبهه شاملی

 و جبهه جنوبی

 شناسایی تأثیر اقلیم بر بنای مدرسه غیاثیه

منطقه با اقلیم گرم و خشک، پرهیز از رسمای زمستان در این 

 سوم سال اتفاقطور نسبی در یککه بهو گرمای تابستآن

افتد، اهمیت زیادی دارد. بنابراین باید تبادل حرارت را از می

طریق جدار ساختامن به حداقل ممکن رسانده شود و از 

 رتابش آفتاب در مواقع رسد و جریان خنک بادهای مطبوع د

ی، برآبادمواقع گرم سال حداکرث استفاده به عمل آید )شعاع

گونه که ذکر شد باد نامناسب، سیاه باد هامن (.11: 7731

وزد. باد فراه نیز در زمستان از است که از رشق به غرب می

تواند و می آور استوزد و بارانسمت جنوب به شامل می

 و از آن جهت زمستان رسد را به زمستانی ملیم تبدیل کند

روزه سیستان  721نسبتاً مطلوب است. در تابستان بادهای 

است که دفع گرما را به همراه دارد و از سمت شامل رشق به 

شده در وزد. در ادامه با توجه مباحث مطرحمی جنوب رشق

                                                             
های مهم مربوط به شهرسازی سنتی ایران، شیوه . یکی از ویژگی9

باشد که به آن در اصطلح سنتی رون یابی و فضایی بناها میجهت

گیری گویند. پیرنیا معتقد است رون عبارت است از جهتمی

تامن با توجه به رشایط اقلیمی یعنی تابش آفتاب و باد و بر ساخ

ور منظقسمت مبانی نظری، معامری بنای غیاثیه خرگرد به

اقلیم منطقه،  سنجش میزان تأثیر کالبد فضایی آن از

 گیرد.موردبررسی قرار می

 گیری بناجهت

و رشایط اقلیمی منطقه خواف،  9با توجه به نظریه پیرنیا

باشد. جهت بنا گیری بناها بر مبنای رون راسته میجهت

ای باشد که از تابش آزاردهنده آفتاب در تابستان گونهباید به

حال در زمستان بتواند از گرمای مطلوب درعین و درامان باشد

علوه بر این، جهت بادها نیز در  تابش آفتاب بهره برد.

سویابی بنا مؤثر است. با بررسی مجموع این عوامل، رون 

جنوب غربی -مدرسه غیاثیه خرگرد در راستای شامل رشقی

گیری بوده و کشیدگی در این راستا باعث بهرتین جهت

گیری از میزان مطلوب تابش آفتاب و بر بهرهشود علوه می

. منظور کنداین باور او سه رون برای بناهای سنتی ایرانی تعریف می

 -صورت شامل رشقیاز رون راسته جهتی تقریباً در جهت قبله، به

برای مطالعه  (771: 7731باشد. )معامریان، جنوب غربی می

 (.7731نادری، بیشرت، ر.ک: )هوشیاری و پور 
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پناه در برابر تابش آزاردهنده، به بهرتین نحو از باد مناسب 

جهت کاهش وضعیت سخت اقلیمی استفاده کرد. 

کسامیی در کتاب خود جهت مطلوب بنا در اقلیم گرم و 

درجه به سمت  71تا  21خشک را رشقی غربی با چرخش 

(. کامیابی نیز 31: 7733، داند )کسامییجنوب رشقی می

در مقاله خود که به بررسی بهرتین وضعیت بنا منطبق بر اقلیم 

این مناطق پرداخته است، بهرتین جهت کالبد ساختامن را 

درجه به سمت جنوب  71کشیدگی رشقی غربی با چرخش 

(. با توجه به 711: 7731کند )کامیابی، رشقی معرفی می

رد که جهت بنای مدرسه توان مشاهده کمی 3-3تصاویر 

کاملً بر مبنای این دو مطالعه نیز استوار است. با توجه به 

وجود حیاط مرکزی، بخش شاملی بنا که رو به سمت جنوب 

شود که این می گیر قلمدادعنوان بخش آفتاباست به

زمان شود در زمستان مدتدرجه باعث می 71چرخش 

جنوبی  ستان نیز بخشمند شود و در تاببیشرتی از آفتاب بهره

زمان بیشرتی در سایه که رو به جبهه شاملی است مدت

باشد.

  
 : زاویه چرخش مدرسه غیاثیه نسبت به جنوب3تصویر  : منودار حرکت خورشید در تابستان و زمستان3تصویر 

 درونگرایی

قرارگیری ایران در نیمکره شاملی، بهرتین جهت با توجه به  

رو به جنوب است، اما این مسئله در استفاده از تابش آفتاب 

مورد بناهایی با حیاط مرکزی مانند مدرسه غیاثیه خرگرد 

تعیین نیست. با توجه به ویژگی درونگرایی این آسانی قابلبه

 ی خارجیگیری از فضای باز در میان آن، دیگر منابنا و بهره

اهمیتی ندارد و بخش شاملی در حیاط مرکزی که رو به جنوب 

گیر ترین بخش بنا محسوب شده و آفتابگیرد، مهمقرار می

ای باشد گونهها باید بهباشد. بنابراین آرایش فضایی انداممی

ا توجه گویند، بکه بخش شاملی بنا که بدان زمستان نشین می

د و ان، بتواند از آن بهره کافی برب به زاویه تابش آفتاب در زمست

ه ک بخش جنوبی خانه در پناه تابش آفتاب در تابستان باشد

در  شود.لفظ تابستان نشین از آن جهت بدان اطلق می

جبهه شاملی مدرسه غیاثیه خرگرد فضاهای اصلی بنا قرار 

ه که در پناشان یابی داخلیواسطه مکاندارد. این فضاها به

ه کباشند، علوه بر آنرسدر بزرگ ورودی می جداره سرتگ و

به جهت  در زمستان از بادهای نامطلوب در امان هستند،

قرارگیری رو به جنوب، از تابش آفتاب مایل زمستانی نیز بهره 

های گریو گنبدهای مدرَس و مسجد برند. همچنین روزنهمی

آورد. در امکان نفوذ نور متامیل زمستانی را فراهم می

که شدت تابش آفتاب از سمت جنوب و جنوب تان تابس

غربی بسیار زیاد است، ایوان رو به حیاط جبهه شاملی، 

از  ها، مانعهای جلوی حجرهپلکان دسرتسی طبقه باال و ایوان

ن شوند. ایهای اصلی بنا مینفوذ مستقیم تابش به اندام

آرایش فضایی مصونیت در برابر باد نسبتاً نامطلوب جنوبی 

.(71نیز به همراه دارد )تصویر  را
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 تأثیر تابش بر ساخت کالبد مدرسه غیاثیه: 71تصویر 

 ساختار میانرسا

مردم کویر همواره در پی غلبه بر رشایط سخت آب و هوایی 

اند و راهکارهای گوناگونی برای غلبه بر محل زندگی خود بوده

گرایی و حضور فضای باز در اند. اندیشه درونآن به کار بسته

شاید بهرتین پاسخ به این مشکلت بوده است.  میان بنا

حیاط مرکزی فضای مناسبی برای ایجاد خرد اقلیم فراهم »

های گرم شده و هم آورد که هم باعث تعدیل تابش در ماهمی

تری در حیاط ایجاد در مواقع وزش باد شدید، فضای آرام

(. حیاط مرکزی با 71: 7731)زارعی و میردهقان، « کندمی

کننده رشایط ساخت فضا در چهار جهت آن، تأمینامکان 

های رو به آفتاب از اتاق توانآسایش انسانی است چراکه می

های پشت به آفتاب )رو به )رو به جنوب( در زمستان و اتاق

(. 1: 7732شامل( در تابستان بهره برد )احمدی و همکاران، 

 ،سازماندهی فضاهای مختلف با توجه به عوامل مؤثر در آن

ترین عملکردهای حیاط در طراحی خانه بوده یکی از بااهمیت

لف های مختاست. با توجه به تأثیر گردش خورشید بر جبهه

خانه، سازندگان آن هر جبهه را به فصل و ساعتی اختصاص 

(. میانرسای مدرسه غیاثیه 71: 7731اند )معامریان، داده

ا را در از بنخوبی توانسته رشایط اقلیمی خارج خرگرد نیز به

صورت مستطیل با درون متعادل سازد. صحن مدرسه به

است که ضلع بلند آن در راستای شامل  23در  22ابعاد 

جنوب غربی است که با توجه به جهت تابش آفتاب –رشقی 

و وزش بادهای نامطلوب بهرتین وضعیت را دارد. رسدر بلند 

نامطلوب های مرتفع بنا تا حد امکان جلوی بادهای و جداره

گیرند و پس از آن، ابعاد میانرسا از شدت وزش بادها را می

کاهد. جبهه اصلی منای داخلی مدرسه در درون بنا می

های بزرگ در هر غیاثیه رو به سمت شامل رشق است. ایوان

شود که روند نسبتاً چهار جهت منای داخلی، باعث می

شکسته ها های مقابل آنها و ایوانچهمشابه منای حجره

ا، علوه دوطبقه بودن بنشود. این تغییر ریتم منای داخلی به

ود شاندازی همیشگی بر قسمتی از میانرسا میباعث سایه

کند. ترکیب که تفاوت دمایی را در درون صحن ایجاد می

مساحت میانرسا متناسب با ارتفاع جداره داخلی حیاط 

بهه ین )جشود نفوذ نور مایل آفتاب در زمستان نشباعث می

شامل رشق( میرس شود. با توجه به ارتفاع جبهه داخلی 

ان بد جنوب غرب بنا، در تابستان تابش آزاردهنده آفتاب

نفوذی ندارد. عمق ایوان این جبهه نیز بیشرت است و در 

خوبی از طریق میانرسا تهویه مناسب امکان تابستان به

فاده عنوان مدرس استپذیرد. دو اتاق گنبددار که بهمی

باواسطه، از  شده است، نیز در این بخش قرار دارد کهمی
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شود. ها تأمین میای رو به میانرسا نور و تهویه آنطریق ایوانچه

با توجه به حضور همیشگی آب و گیاه در حیاط مرکزی 

عنوان عنارص کاهنده رشایط سخت این اقلیم در رسزمین به

اید اثیه خرگرد نیز برسد میانرسای مدرسه غیایران، به نظر می

از این عنارص برخوردار بوده باشد، اما در اسناد تاریخی 

مطلبی در این مورد ذکر نشده است و میانرسای مدرسه در 

 وضعیت کنونی فاقد این عنارص است.

 ابعاد و فرم بازشوها

های مهم در تأمین آسایش حرارتی در چنین یکی از ویژگی

های ورود و خروج ا و دریچهای، توجه ویژه به بازشوهمنطقه

کنرتل و درنهایت آسایش هوا است که تهویه مناسب و قابل

طورکلی در مدرسه به حرارتی را به دنبال خواهد داشت.

ود. شغیاثیه چندگونه بازشو و دریچه برای عبور هوا دیده می

وآمد اصلی به داخل ترین بازشوها که برای رفتاز مهم

 رهای مستطیل شکل دو لت،حجرات منظور شده است، د

باشد که مصالح مرت میسانتی 31در  7831به ابعاد تقربی 

ها متشکل از شیشه و چوب است. این بازشوها در ترکیب آن

های مشبک که در قسمت باالی درب با دریچه

بیشرتین نقش را در تهویه هوای داخل  اند،شدهتعبیه

  و پائین باهماند. اگرچه مساحت حجرات در طبقه باالداشته

و حجرات دور تا دور حیاط مرکزی چیدمان  -متفاوت است، 

و رشایط متفاوتی را در طول سال تجربه خواهند کرد  اندیافته

شود. بر این اما در ابعاد این بازشوها تغییر مشاهده منی -

ب های رو باد نامطلو مبنا بر میزان بادی که در زمستان بر حجره

جنوب رشق( نیز کنرتلی نیست و از )حجرات شامل رشق و 

تواند وارد فضا شود. بر این اساس ها میطریق همین دریچه

ر های مشبک از نظتوان نتیجه گرفت این بازشوها و دریچهمی

أثیر های اقلیمی تابعاد و تناسبات و محل قرارگیری، از ویژگی

چندان نپذیرفته است، اما از لحاظ فرم و نوع مصالح مورد 

ده، کاملً منطبق بر رشایط اقلیم و بوم منطقه استفا

رنگ، در مواقع گرم سال های مشبک آبیباشند. دریچهمی

شوند و تعبیه اندازی میباعث کاهش گرما از طریق سایه

                                                             
ار فشوزد، دیوارهای مقابل باد تحتکه باد به بنا می. هنگامی9

فشار منفی یا مکش قرار مثبت و دیوارهای پشت به باد، تحت

گیرند. بنا بر اصل دینامیکی، هوا از منطقه فشار به منطقه می

یابد. وقتی بر سطح پنجره عمود بوزد، بدون تغییر مکش جریان می

شود پس از مدت کوتاهی از ها در باالی درها باعث میآن

مناهای ایوانچه جلوی حجرات، تابش آفتاب، در سایه طاق

ویر شود )تصفته و بر این اساس تنها نور وارد فضا میقرار گر 

شود (. برای خروج هوایی که در تابستان داخل حجره می77

هایی تعبیه شده است که داخل دیوار قرار داشته و تا کانال

 (.72رود )تصویر بام می

رای ی باز، بهایها دریچهاز دیگر بازشوها که وضعیت کنونی آن

های عبور هوا و نور هستند، بازشوهای گریو گنبد در اتاق

رسد باشند. به نظر میها و مسجد( میبزرگ مدرسه )مدرس

 در بیشرت ها علوه بر تأمین نور کافی در طول روز،این پنجره

، انددفع هوای گرم با ایجاد چرخش در مسیر باد، مؤثر بوده

شود به سمت باال حرکت ضا میچراکه هوای گرم وقتی وارد ف

ر ها بشود. وجود روزنهکرده و در فضای زیر گنبد محبوس می

بدنه گریو گنبد یا بادخان در رأس گنبد، به خروج هوای گرم و 

کند )فوالدی و همکاران، همزمان مکش بیشرت، کمک می

(. همچنین با توجه به پلن قرارگیری تاالرهای 31: 7731

ه این بازشوها در گریو گنبد، چرخش مدرس و مسجد، تعبی

منوده است. مناسبی از هوا در فضاهای مابینی را ایجاد می

با توجه به وزش باد نامطلوب در زمستان از رشق و شامل، 

مانند تا گرفتند، بسته میبازشوهایی که در مسیر باد قرار می

اجازه عبور باد به داخل را ندهند. در تابستان و در رشایطی 

باد عمود بر بازشوها بوزد، باز کردن بازشو و داخل شدن که 

هوا به فضای مدرس و مسجد، عملکردی شبیه بادگیر را ایفا 

ها متصل کرده است. در بدنه رشقی مدرسه که به مدرسمی

هستند نیز، بازشوهایی تعبیه شده است. این بازشوها رو بر 

کل به ش باشند. با توجهوزد، میباد مطلوب در تابستان می

ضلعی این قسمت از بدنه، این امکان فراهم نیم هشت

صورت عمود و هم مایل به بازشوها بورزد. آید که باد هم بهمی

این نوع ورود هوا با توجه به قوانین فیزیکی چرخش هوا در 

ها به های مختلفی از تهویه را در مدرستواند مدل، می9فضا

کاربران را به همراه  وجود آورد که درنهایت آسایش حرارتی

(.77داشته است )تصویر 

شود، اما اگر مایل بوزد، هوا پس ورود، به دنبال جهت خارج می

یابد. بدین گونه انواعی از جریان هوا را خروجی در فضا جریان می

 (771: 7731در داخل شاهد خواهیم بود. )اسامعیلی، 
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 : دریچه تهویه هوا در حجرات72تصویر  های مشبک حجرات: منای داخلی روزنه77تصویر 

 

 
 های جنوبی مدرسه: نحوه انطباق مسیر حرکت باد با زاویه پنجره در مدرس77تصویر 

 یابی حجراتمکان

های مدرسه که فضای اقامتی طلب محسوب حجره 

اند. شانزده اند، دور تا دور میانرسا گسرتده شدهشدهمی

های صورت جفت در دو طرف هر ایوان، به ایوانچهحجره به

های باال که اند. دسرتسی به حجرهکوچکی مجهز شده

مساحت کمرتی دارند، از طریق پلکان چهارگوشه بنا و 

شود )ویلرب و گلمبک، رتبط به هم تأمین میهای مایوانچه

(. این راهرو طبقه باال در پناه سایه سقف طاقی 553: 7715

ها است. با توجه به گسرتدگی مدرسه، حضور ایوانچه

ناپذیر بوده است، ها در هر چهار سوی میانرسا اجتنابحجره

می املقدور متااما سعی بر آن شده با تعبیه متهیداتی حتی

مثال عنواناز رشایط آسایش یکسانی برخوردار باشند. بهها آن

اند و تر نشستههای طبقه باال نسبت به پائین عقبحجره

ها( را فراهم امکان ایجاد فضای پیش ورودی )ایوانچه

شود فردی که در راهرو حرکت اند. این کار باعث میآورده

ش تابکند و افرادی که داخل اتاق سکونت دارند، از گزند می

آفتاب و وزش باد و گرد وغبار به سبب عقب نشستگی در 

های مشبک باالی در ورودی هر حجره نیز، امان باشند. روزنه

کاهد، در که از شدت بازتابش خورشید میعلوه بر رنگ آن

درون نیز ایجاد سایه و روشن کرده که علوه بر تأمین نور، تهویه 

ن هامنطور که پیشرت مناسب را نیز به همراه دارد. همچنی

اشاره شد در هر حجره کانالی چهارگوش تعبیه شده که 

وان عنعنوان دودکش و در تابستان بهاحتامالً در زمستان به

: 7731شده است )اوکین، تهویه کننده هوا استفاده می

ها در درون دیوار تا روی بام مدرسه امتداد ( این کانال735

ر اند که نظبر روی بام بیرون زده سانتیمرت 11اندازه دارد و به

 (.72کنند. )تصویر نوعی تائید میاوکین را به

 هاپوشش طاق و گنبد سقف

های گنبدی در ایران پیشینه دیرینه دارد. برخی پوشش

ها استوار و کشیده که در حقیقت معتقدند کمبود چوب

ردید که معامران عنرص اصلی پوشش تخت است، سبب گ

عنوان نوع پوشش های منحنی و گنبد بهایرانی از پوشش

(. به 711: 7731آسامنه استفاده منایند )هاشمی و دیگران، 

 های گنبدی،ترین علت استفاده از پوششرسد مهمنظر می

واسطه عوامل طبیعی بر آن استحکام در برابر بارهایی که به

بوده چراکه فرم ویژه گنبد باعث  شود، مانند باد و زلزلهوارد می

ها به وجود آید. با توجه شود کمرتین تنش کششی در آنمی

به مصالح اصلی ایران )خشت و آجر( که مقاومت فشاری 

اید. منپذیر میخوبی دارند، استفاده از این نوع سقف توجیه

استفاده از نوع بام در مناطق گرم و خشک چندین امتیاز 

به دلیل ایجاد ارتفاع زیاد )از کف تا زیر  دارد؛ تهویه عمودی

ی واسطه شکل قوسسوی گنبد بهسقف(، ایجاد سایه در یک

فرسایش  آن، هدایت آب باران، وزش باد بر سطح محدب که

و تخریب کمرتی به همراه دارد، امکان نورگیری و تهویه از 

های تعبیه شده بر بدنه یا گریو گنبد و درنهایت طریق دریچه

تواند پوشش دهد که در طراحی زیرین وسیعی را میفضای 
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مهر، دهد )مجیدی و فردینمعامری آزادی عمل بیشرتی می

های منحنی و . با توجه به این موارد، پوشش(77: 7732

أثیر روشنی بیانگر تهای مدرسه غیاثیه خرگرد بهگنبدی سقف

اقلیم در انتخاب این نوع پوشش بوده است. علوه بر تأثیر 

اربری فضا در انتخاب نوع پوشش گنبدی، این نوع سازه ک

سقف بهرتین پاسخ در مقابل رشایط سخت اقلیمی در بیرون 

مثال گنبد دو تاالر اصلی در قسمت عنوانبنا بوده است. به

ن که ای ورودی )مدرَس و مسجد( بلندتر از بقیه فضاها است

ر د ارتفاع متناسب با ابعاد فضا و ظرفیت جمعیتی است که

شدند. چراکه هوای گرم به سمت باال این مکان جمع می

شود و این تر جایگزین آن میکند و هوای خنکصعود می

ارتفاع باعث صعود هوای گرم به ارتفاعی دور از قد انسان 

شده، آسایش حرارتی او را در موقع قرارگیری در این فضا به 

جهت  بدهاهمراه داشته باشد. تعبیه نورگیرهایی در گریو گن

خروج هوای گرم و به وجود آمدن جریان طبیعی هوا، طرحی 

هوشمندانه در راستای تهویه مناسب این فضا بوده است 

.(75)تصویر 

 
 : تأثیر مسیر وزش بادها بر ساخت کالبد مدرسه غیاثیه75تصویر 

 بادگیر

أثیر طبیعی، منونه بارز تای مؤثر در تهویه عنوان سازهبادگیر به

سه رود. به گفته اوکین مدر اقلیم بر مدرسه غیاثیه به شامر می

غیاثیه خرگرد تنها منونه باقیامنده از معامری قرن هشتم 

هجری در خراسان است که دارای بادگیر است )اوکین، 

ای عنوان پدیده(. این سازه ساده ولی کارآمد به735: 7731

مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب خاص در معامری سنتی 

ایران دارای سابقه تاریخی کهن بوده و اشکال مختلفی دارد 

 ویژه جهتکه تفاوت در نوع و شکل آن را اقلیم هر منطقه به

(. 713: 7731)هاشمی و همکاران،  9کندوزش باد تعیین می

، گیری از انرژی پاک طبیعتبادگیر با هدایت جریان باد و بهره

                                                             
 (.7731نژاد و دهقانی، برای مطالعه بیشرت، ر.ک: )بهادری  9.

ل دما و رسانیدن دمای فضای سکونتی به دمای در در تعدی

حد آسایش انسان نقش مؤثری داشته است )مفیدی و 

(. محل قرارگیری بادگیرها با توجه به 35: 7731محمودی، 

شود و بنابراین عموماً در قسمت تابستان نشین تعیین می

گیرد. در بناهای چهارفصل که دارای جنوب بناها جای می

تند، معموالً بادگیر را در قسمت تابستان حیاط مرکزی هس

کنند و این بادگیر به اتاق یا تاالر نشین ساختامن احداث می

بادگیرهای  (.27: 7711باشد )قبادیان، اصلی مرتبط می

توان در محیطی ها را منیطرفه عموماً کوتاه هستند و آنیک

که دارای گرد و غبار نسبتاً زیادی است مرتفع ساخت. 

ن اجباراً این بادگیرها را پشت به باد همراه با گرد و غبار همچنی
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)اذاتی و  سازندطرف در جهت باد مطلوب میو تنها ازیک

(. این اتفاق در مورد بادگیر مدرسه غیاثیه 1: 7731برجیس، 

کند. بادگیر مدرسه کوتاه، پهن و مستطیل شکل نیز صدق می

جبهه جنوب است. این بادگیر در قسمت ایوان جنوبی )در 

های آن به سمت شامل غربی بنا( قرار دارد. جهت دهانه

باشد. بادگیر در روزه می 721رشق و در جهت باد مطلوب 

هایی است که باعث مکش بیشرت باد و درون دارای تیغه

رسعت بخشی به جریان هوا برای ورود به داخل فضا 

نوبی جباشد. جامنایی بادگیر در ترکیب با عمق زیاد ایوان می

به  این فضا را تبدیل -شودکه مانع تابش آفتاب به درون می-

 محلی مناسب برای تجمع و تدریس در تابستان منوده است.

 مصالح

عملکرد اقلیمی مصالح ساختامنی در مناطق مختلف نقش 

بسزایی در ایجاد آسایش حرارتی در طول سال خواهد 

ایط بر رش  استفاده از مصالح بومی منطبق داشت. بنابراین،

آب و هوایی منطقه، یکی از بهرتین شیوه برای ایجاد آسایش 

کننده در انتخاب ترین عوامل تعییندر بنا است. از مهم

مصالح در مناطق گرم و خشک، دامنه نوسان روزانه هوا 

گل، . خشت و آجر همراه با ملط گل و اندود کاه 9است

ده دیگر ترین مصالح در این مناطق است، هیچ مامناسب

تواند در زیر تابش آفتاب مقاومت خوبی خشت و گل منیبه

 ها را گرمکند و در فصل رسمای خشک با اندک حرارتی اتاق

ری این کارگیمناید. سهولت در کارپذیری و کاربرد آن نیز در به

(. بر این 211: 7731مصالح مهم بوده است )معامریان، 

قلیم ثیه خرگرد مطابق با اکاررفته در مدرسه غیامبنا، مصالح به

عنوان مصالح ساختاری و کویری است. آجر، خشت و گچ به

نوان عشده و سنگ، چوب و شیشه بهاساسی در بنا استفاده

مصالح فرعی کاربرد داشته است. آجر و خشت بیشرتین 

ها، بدنه و ساختامن کاربرد را در اجزای بنا مانند جرزها، پایه

. گچ علوه بر کاربرد آن در تزئینات گنبد بر عهده داشته است

عنوان ملط و اندود نیز گچربی منای داخلی و خارج، به

کاررفته است. رنگ روشن گچ که در قالب تزئینات در به

خورد، عملکرد مناسبی ها و نیز در درون بنا به چشم میایوان

در جهت کاهش جذب انرژی حرارتی در فصول گرم سال 

عنوان یکی از اندودهای مهم پوششی بام هگل نیز بدارد. کاه

و دیوارها، عایق حرارتی و رطوبتی مناسب و سازگار با اقلیم 

ور در وفمنطقه در فصول مختلف است. مصالح دیگری که به

مدرسه استفاده شده است، انواع کاشی است. کاشی در 

رفنت مقاومت آن در  دار است که علوه بر باالواقع آجر لعاب

طور وسیعی در تزئین بنا کاربرد داشته ایط جوی، بهبرابر رش 

ها با است. در مدرسه غیاثیه خرگرد، انتخاب رنگ کاشی

توجه به میزان تابش نور خورشید و جلوگیری از انعکاس شدید 

 (.73: 7731نژاد، مقدم و کاظمباشد )طاهریآفتاب می

ای سیر، آبی و رنگ، قهوههای بیهاز تاالر مدرس، تکه شیش

های گنبد دهد پنجرهآمده که نشان میدستآبی روشن به

های رنگارنگ بوده است. رنگ داشنت دارای شیشه

ها در معامری سنتی ایرانی امری معمول بوده است. شیشه

این امر برای آن بوده است که در پناه آفتاب تند و گاهی 

از چوب علوه بر تیر  2را نیازارد.سوزان، پناهی باشد تا چشم 

ها، های مسطح حجرهها و پوشش سقفافقی نعل درگاه

عنوان ها، احتامالً در میان جرزهای بنا بهها و در و پنجرهاتاق

یک عامل مقاوم در برابر حرکات ناگهانی مانند زلزله و 

صورت های افقی استعامل شده است. از سنگ بهرانش

های با حجاری قطاربندی شده در تاالر محدود در نیم ستون

ا هاصلی و همچنین در تلفیق با کاشی در زمینه گره در ازاره

های استفاده شده است. در قسمت ورودی نیز ستون

گلدانی سنگی، منونه دیگری از استفاده از سنگ در این 

ار کالبد بنای مدرسه و راهک بناست. مجموع تأثیرات اقلیم بر

شود.آن در جدول زیر ارائه میمعامرانه طراح 

 

                                                             
ی رارتی باالی. مصالح ساختامنی در این اقلیم باید ظرفیت ح9

داشته باشند تا بتوانند این نوسانات را تعدیل کنند. ازجمله این 

شده در طول توان به خشت اشاره منود که انرژی جذبمصالح می

دارد. این انرژی در ساعت در خود نگه می 71تا  3روز را به مدت 

د. در شو طرف دیگر آن منتقل میطرف دیوار بهتدریج ازیکشب به

های کویر را متعادل کند. تواند رسمای شباین گرما می تابستان

شود، خشت که منبع حرارتی حذف میدر زمستان نیز هنگامی

 گذاردکند و منیگرمای ذخیره در خود را با رسعت کمرتی آزاد می

 (.77: 7731دمای داخل افت مناید. )زارعی و میردهقان، 

 (.7735. برای مطالعه بیشرت، ر.ک: )حناچی، 2
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 گیری کالبد بنای مدرسه غیاثیه )مأخذ: نگارندگان(: مجموعه تأثیرات اقلیمی بر شکل7جدول 

 جزئیات مکان راهکار معامری عنارص اقلیمی

 دما

گرمای 

 تابستان

 -گیری: شامل رشقیجهت

 جنوب غربی
 وری از بادکاهش تابش، افزایش بهره حجم کلی بنا

 ایوان جنوبی(-ایجاد تابستان نشین )ایوان رشقی میان بنا مرکزی حیاط

 در جهت باد مطلوب، تهویه مناسب جداره تابستان نشین انتهای ایوان جنوبی طرفهبادگیر یک

استفاده از مصالح )آجر، 

 گل(خشت، گل و کاه
 تحمل نوسانات دمایی-ظرفیت حرارتی باال دیوارها و سقف

رسمای 

 زمستان

 ایوان شاملی(-ایجاد زمستان نشین )ایوان غربی میان بنا حیاط مرکزی

 ها در ارتفاعروزنه
گریو گنبد مدرس و 

 مسجد
 کاهش شدت وزش باد نامطلوب وسیلهتعادل دمایی به

 تابش

 مامنعت

 عمق زیاد
ایوان و جداره جنوبی و 

 رشقی
 اندازیکاهش شدت تابش، سایه

 جداره داخلی حیاط داخلیاختلف ارتفاع در منا 
 اندازی دامئی قسمتی از جداره در حیاطسایه

 حجم کلی بنا دوطبقه کردن بنا

 استفاده از سقف طاق و گنبد
ها و مسجد سقف مدرس

 هاو ایوان

سوی سقف، تهویه عمودی و ایجاد سایه همیشگی بر یک

 هدایت آب باران

 تعادل دمایی-روشن در درونسایهایجاد  هاورودی حجره های مشبکروزنه

 استفاده از سنگ، کاشی و گچ
ها، تزئینات بدنه و ازاره

 سقف

مقاومت در برابر تغییرات دمایی و رطوبتی، جلوگیری از 

 کاهش جذب انرژی حرارتی -انعکاس تابش

 تعدیل میزان تابش نورگیرهای گنبدها رنگیشیشه

 دریافت

 حجم کلی بنا درجه 59چرخش 
افزایش تعداد ساعت حضور آفتاب در قسمت زمستان 

 نشین

 ها در ارتفاعروزنه
گریو گنبد مدرس و 

 مسجد
 امکان ورود نور متامیل تابستانی به فضا

 باد

 تقلیل اثر

باد 

 نامطلوب

 هامقابل حجره تعبیه ایوانچه

 امان بودن در برابر تابش، وزش باد همراه با گرد و غبار

اصلی در پناه تعبیه فضاهای 

 جداره ارتباطی

ایوان شاملی و جداره 

 رشقی

ایوان جنوبی و جداره 

 غربی

 جبهه شاملی تعبیه پلکان و فضاهای خدماتی

 حجم کلی بنا جداره خارجی بی منفذ

استفاده 

بهینه از 

 باد

 تابستان نشیندر جهت باد مطلوب، تهویه مناسب جداره  انتهای ایوان جنوبی طرفهبادگیر یک

ارتباط بلند و متناسب فضاهای 

 جمعی

ها، مسجد و مدرس

 هاایوان
 حرکت هوای گرم به سمت باال، ایجاد تهویه

 هاتهویه به جهت حفظ تعادل دمایی درون حجره هاورودی حجره های مشبکروزنه

 ها در ارتفاعروزنه
گریو گنبد مدرس و 

 مسجد
 مکش باد به سمت باالامکان تهویه مناسب به سبب 
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 گیرینتیجه

 خشک و هواییآب  طیبا در نظر گرفنت رشا یرانیمعامران ا

 یاقدام به ابداع آثار  یبرداری از منابع بومو با بهره یر یکو

 کی باشند.می و تأمل مطالعهقابلجهت  هر منودند که از

اق مصد یسنت یساختارها یۀکل اکه در رابطه ب یکل ۀقاعد

 یعیبا عوامل طب یمسکون طیها و محآن یهم گون ،یابدمی

رشایط آب و هوای منطقه گرم و خشک که مدرسه  است.

ای است که برای گونهغیاثیه در آن واقع شده است، به

آسایش حرارتی انسان باید معامری همساز با اقلیم داشت. 

 هایکالبد بنا و تشکل های این پژوهش نشان دادبررسی

ند. در این اگرفتهفضایی آن، با توجه به رشایط اقلیمی، شکل

ترین عنارص اقلیمی هستند که میان دما، تابش و باد، مهم

کننده جهت قرارگیری بنا، راستای کشیدگی آن، تعیین

ها و کاربرد مواد و تناسبات ارتفاعی، نوع پوشش سقف

 . با توجه به تابش آفتاب وباشدمصالح برای ساخت بنا می

گرمای کویر، بنا باید به گونه ای طراحی شود که فرد از گزند 

آفتاب سوزان در امان باشد. سویابی و جهت کشیدگی 

خوبی مدیریت کرده است. باد مدرسه غیاثیه این امر را به

ر تواند اثعنوان عنرص کاهنده رشایط نامساعد اقلیمی، میبه

ه در مدرسه غیاثیه خرگرد، بادگیر با گرما را کاهش دهد ک

قرارگیری در جهت بادهای مطلوب منطقه توانسته است 

آسایش حرارتی ساکنان را فراهم سازد. همچنین مناسازی 

ده ز های بیرونصورت دوطبقه با ایوانداخلی حیاط مرکزی به

ن شود که ایاندازی در بخشی از حیاط میمرتفع، باعث سایه

نی، سبب چرخش هوا در میانرسا اختلف دمای درو 

شود. پوشش فضاهای اصلی که محل تجمع افراد بوده می

صورت گنبدی و قوسی است که سقف رایج مناطق است، به

کویری است. این فرم علوه بر کاهش تبادل حرارتی، هدایت 

های و به وجود آوردن وسیله روزنههوای گرم به سمت باال به

ر انتقال نزوالت اندک جوی در این ارتفاع مناسب فضا، در ام

منطقه نیز مؤثر است. مصالح مورد استفاده در ساخت بنا، 

همگون با مصالح کویری یعنی گل، خشت و آجر است. این 

آورد ای یکدست و مقاوم را فراهم میبسته بندینوع ترکیب

ی صورت یک عایق حرارتکه در برابر گرما و تابش خورشیدی به

گل و گچ نیز باعث کند. رنگ روشن کاهیو رطوبتی عمل م

سازی فضای داخل انعکاس گرمای تابشی شده و به خنک

بنا  کاریها در تزئینات کاشیکند. استفاده از رنگکمک می

دارند. با توجه به رویکرد تحقیق که نیز، همین نقش را بر عهده 

ر های اقلیمی دباشد، مجموعه ویژگیتحلیلی توصیفی می

ود برای شیفی موردبررسی قرار گرفت. پیشنهاد میقالبی ک

ن که مکمل ای های کمی استفاده شودتحقیقات آینده از روش

های اقلیمی شاخص پژوهش خواهد بود و با مترکز بر ویژگی

انداز، کالبدی مانند عنارص سایه و همچنین دیگر عنارص

اهای ها، فضنورگیرها در ترکیب با بازشوها، نقوش و کتیبه

باز و غیره، میزان تأثیرپذیری معامری مدرسه از رتباطی و نیمها

 تر مورد سنجش قرار داد.اقلیم را دقیق

 فهرست منابع

بناهای تاریخی خواف از (. »7732مهری. ) بای،ابراهیم .9

 .نامه کارشناسی ارشدپایان«. صدر اسلم تا پایان دوره قاجار

 مشهد: دانشگاه فردوسی.

بررسی تعامل (. »7732و همکاران. ) اخرتکاوان، مهدی؛ .2

و  اصول معامری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن

معامری و «. گیری، منونه موردی خانه عباسیان کاشانجهت

 .11-31(، 77. )شامره شهرسازی آرمانشهر

انطباق طراحی (. »7732)و همکاران.  ؛احمدی وحید .7

«.. معامری بومی های مسکونی متناسب با اقلیم وخانه

 موسسه مشهد: کنفرانس معامری و شهرسازی و توسعه پایدار

 آموزش عايل خاوران

 بر قلیما »تأثیر (.7731و زهرا برجیس. ) اذاتی، مهری؛ .5

 خشک مناطق يشگردگر طتباار ردمو سازیساختامن بسلوا

 يهارهکارا ایمنطقه همایش تمقاال مجموعه قلیم«.ا با

 انجمن محيط زيست . آستارا:فیااجغر از دیدگاه توسعه

 .دانشگاه تهران

گزارش (. 7737زاده. )و ربابه موسی استوار، غلمرضا؛ .1

ه . مشهد: ادار کاری مدرسه غیاثیه خرگردمرمت تزئینات کاشی

 کل میراث فرهنگی خراسان رضوی.

چگونگی تأثیر بازشوها بر تهویه (. »7731اسامعیلی، شیام. ) .1

. «های سنتی )منونه موردی روستای کندلوس(طبیعی در خانه

های نوین در عمران، املللی پژوهشچهارمین کنفرانس بین

 .713-773. اسپانیا: معامری و شهرسازی

 آس شهر نشتیفان(. 7735و محمدی، علی. ) اکربی، امیر؛ .1

 ، خواف اخرتنگار.(ایران رشق در سنتی تکنولوژی دمنا) بادها

. ترجمه معامری تیموری در خراسان(. 7731) اوکین، برنارد. .3

 های اسلمی آستان قدس.علی آخشیتی. مشهد: بنیاد پژوهش

 بادگیر (.7731) علیرضا دهقانی. و مهدی؛ نژادبهادری .3

 .یزدا  تهران: .ایران مهندسی شاهکار



 

 ۹۱شماره   ۹۹۱۱ تابستان

 ۲۹ 

ی 
سای

شنا
مل

وا
 ع

ت
را

أثی
ت

 
... 

. تهران: معامری ایرانی(. 7731. )محمد کریم ،پیرنیا .71

 رسوش دانش.

ساخت شهر و معامری در (. 7737توسلی، محمود. ) .77

 . تهران: پیام و پیوند نو.اقلیم گرم و خشک ایران

تأثیر اقلیم بر (. »7735و اربابان، آرش. ) جاملپور، سامنه؛ .92

هامیش معامری و «. های یزدگیری معامری خانهشکل

 .دانشگاه علم و هرن يزد. یزد، شهرسازی بومی ایران

بررسی تطبیقی (. »7737. )همکارانو  خانی، سمیه؛ .77

معامری و تزئینات مدرسه غیاثیه خرگرد و مدرسه چهارباغ 

 .71-12(، 5. )شامره مطالعات تطبیقی هرن«. اصفهان

های مایهساختار و نقش(. »7733خزایی، محمد. ) .91

. عات هرن اسلمیمطال«. خطه خراسان در یمور یمدارس دوره ت

 .13-13(، 77)شامره 

. تهران: گنجنامه مدارس(. 7713. )قاسمی ،حاجی .71

 .سازمان میراث فرهنگی کشور

ای بر روش تحقیق مقدمه. (7731نیا، محمدرضا. )حافظ .71

 . تهران: سمت.در علوم انسانی

. «روزه سیستان 721بادهای (. »7711زاده، رضا. )حسین .91

 .717-721(، 721 شامره) .تحقیقات جغرافیایی

 سنتی معامری در نور جادوی» (.7735پیروز. ) حناچی، .73

 یماقل چهار در طبیعی نور از گیریبهره هایشیوه ارزیابی) ایران

 تهران: .ایران شهرسازی و معامری هرن، در نور کنفرانس «.(ایران

 اندیشکده هرم پی.

مدرسه غیاثیه خرگرد، (. »7735زاده، غلمحسین. )رحیم .73

هامیش نقش ، «ای از شکوه معامری عهد تیموری در ایرانجلوه

موسسه آموزش  ، مشهد: خراسان در شکوفایی هرن اسلمی

 .عالی فردوس مشهد

ارزیابی عامل (. »7737)رضایی، فرشته، و افسانه رضایی.  .29

گردشگری استان خراسان -بندی اقلیمناهمواری در پهنه

املللی علمی مجموعه مقاالت اولین هامیش بین«. رضوی

ها و راهربدی توسعه گردشگری جمهوری اسلمی ایران، چالش

 پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي . مشهد: اندازهاچشم

تأثیر مصالح . »(7731)و فرید فروزانفر.  روبیاتی، رحامن؛ .27

و الگوهای معامری بومی اقلیم گرم و خشک در پایداری 

سومین کنفرانس «. )معامری بومی استان خراسان جنوبی(

 .های معامری، شهرسازی و مدیریت شهریاملللی پژوهشبین

 .موسسه معامري و شهرسازي سفريان راه مهرازيشیراز: 

(. 7731الله میردهقان. )و فضل زارعی، محمدابراهیم؛ .22

نقش الگوی حیاط مرکزی در تعدیل رشایط سخت اقلیم گرم »

-73(، 27. )شامره شهر ایرانی اسلمی«. و خشک منطقه یزد

1. 

اطلعات (. 7735سازمان هواشناسی خراسان رضوی. ) .27

 .مربوط به درجه حرارت شهرستان خواف

نقش جغرافیا در (. »7731سلطانزاده، حسین. ) .25

های پژوهش«. های سنتی ایرانی انواع حیاط در خانهگیر شکل

 .13-31(، 11. )شامره جغرافیای انسانی

احیاء کارکرد بافت قدیم (. »7731شعاع برآبادی، علی. ) .23

. زاهدان: دانشگاه نامه کارشناسی ارشدپایان«. شهر خواف

 سیستان و بلوچستان.

تأملی بر (. »7733) و فریال احمدی. ،صادقی، علی رضا .21

اصول معامری در دوره تیموری با تأکید بر بازشناخت بنای 

 .711-777(، 753. )شامره ماه هرن«. مدرسه غیاثیه خرگرد

پالت (. »7731نژاد. )و سامنه کاظم مقدم علیرضا؛طاهری .21

کاری مدرسه غیاثیه خرگرد، بنای ماندگار دوره رنگ کاشی

-12(، 77. )شامره نگارینه هرن اسلمی«. تیموری در خراسان

72. 

 بندیطبقه سیستم تطبیق(. »7731کامیابی، سعید. ) .28

جغرافیای «. رضوی خراسان استان شهرهای معامری بر اقلیمی

 .37-711(، 11)شامره  .رسزمین

. اصفهان: اقلیم و معامری(. 7733کسامیی، مرتضی. ) .23

 خاک.

گنبد دوپوسته از (. »7731و همکاران. )فوالدی، وحدانه؛  .59

های پژوهش «.منظر عملکرد حرارتی در اقلیم کویری کاشان

 .31-711(، 77. )شامره معامری اسلمی

تاریخ هرن معامری ایران در دوره (. 7715کیانی، یوسف. ) .77

 .ن: سمت. تهرااسلمی

الدین پیر خواجه غیاث. »(7731عارفی، مهدی. )گلچین .72

. گستان هرن «.خرگرد( ۀاحمد خوافی )بانی مدرسه غیاثی

 .35-33(، 77)شامره 

بازنگری در (. »7731و همکاران. ) ؛قانقرمه عبدالعظیم .77

 اطق اقلیمی متفاوت ایرانتعیین دمای پایه آسایش حرارتی من

روز موردنیاز رسمایشی و -منظور محاسبه شاخص درجهبه

 .721-757(، 711)شامره  .اطلعات جغرافیایی«. گرمایشی

 یابیارز» (.7737) ی.لیاص محسن و ؛خرسو ی،قامئ .75

 .«یباد در منطقه خواف استان خراسان رضو  یانرژ  لیپتانس

: انتهر  .یدر نگهداشت انرژ  نینو یکردهاین کنفرانس رویچهارم

 .انجمن علمی نگهداشت انرژی

 سنتی بنیها قلیمیا سیربر(. 7711حید. )و ،نیادقبا .71

 .انتهر هنشگادا: ان. تهرانیرا

. رواق«. مدرسه غیاثیه خرگرد(. »7711قیومی، مهرداد. ) .71

 .37-33(، 2)شامره 

«. مدارس چهار ایوانی خراسان(. »7711لولویی، کیوان. ) .71

 .773-717(، 73)شامره . هرن
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آشنایی با معامری (. 7731معامریان، غلمحسین. ) .73

 . تهران: رسوش دانش.مسکونی ایرانی، گونه شناسی درونگرا

(. 7732مهر. )و محمدعلی فردین مجیدی، فاطمه؛ .73

. «بررسی و تحلیل انواع گنبد در ساختار بناهای سنتی ایران»

 .71-71(، 771. )شامره صنعت ساختامن

بررسی (. »7737و امیر گندمکار. ) احمدی، مژگان؛ محرر .51

روند تغییر اقلیم آسایش استان خراسان رضوی در فصل تابستان 

اولین «. دمای معادل فیزیولوژیک با استفاده از شاخص

ران: . تهکنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

 وزارت کشور. پژوهشكده سوانح طبيعي

بررسی (. »7731و مهناز محمودی. ) مفیدی، سید مجید؛ .19

چگونگی تأثیرگذاری پلن معامری بادگیرها در کاهش دمای 

 .37-37(، 7. )شامره زیستعلوم و تکنولوژی محیط«. محیط

(. 7731ی. )پورنادر  و حسینی؛ محمدمهد ی،ار یهوش .52

 یضادر ف یدرباره رون اصفهان ایرنیپ هینظر یو بررس لیتحل»

(، 21. )شامره هویت شهر «.اصفهان یسنت یو معامر  یشهر 

15-17. 

بررسی نقش اقلیم (. »7731و همکاران. ) هاشمی، حسن؛ .15

های پژوهش«. بر نوع معامری و تزئینات حسینیه نواب بیرجند

 .717-717(، 77. )شامره شناسیباستان

الدین شیرازی معامر دوره قوام(. »7731ویلرب، دانلد. ) .55

(، 77. )شامره گستان هرنش. ترجمه هدیه نوربخ«. تیموریان

37-15. 

در  یمور یت یمعامر  (.7715) .گلمبک و لیزا ؛دونالد لرب،یو .51

. یانیک وسفیافرس و محمد  للهاکرامت هترجم .و توران رانیا

 کشور. یفرهنگ راثیتهران: سازمان م

 (.7731) حسن پورنادری. و محمدمهدی؛ هوشیاری، .51

 ضایف در اصفهانی رون درباره پیرنیا نظریه بررسی و تحلیل»

 (،21 )شامره .شهر هویت «.اصفهان سنتی معامری و شهری

15-17. 

 

 


