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 گودال باغچه بر معماری سنتی گرم و خشک تأثیر
 

 2، نوشین عباسی 1مهدی کریمی 

 معماری، دانشگاه آزاد شهرکرد، شهرکرد، ايران رشدکارشناسی ادانشجوی  0

 ، دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد، شهرکرد، ايراندانشکده معماری مدير گروه 2

 

 چکیده

اقلیمی گرم و خشک و گرم و مرطوب، معتدل و مرطوب و سرد و کوهستانی است. اقلیم گرم و  بندی پهنهکشور ايران دارای 

است. عامل اقلیم در شکل و ترکیب  فارس خلیجخشک واقع در نواحی مرکزی ايران و اقلیم گرم و مرطوب واقع در حاشیه 

مشکل حاد برای مردم مطرح بوده است.  عنوان بهداشته است و مسائل آب هوايی  ای عمدهمعماری شهرهای ايران نقش 

و گودال باغچه دو عنصر شاخص معماری زيرزمینی است که شوادان در اقلیم گرم و مرطوب و گودال باغچه در اقلیم  0شوادان

شهرهای شاخص واقع در کوير )گرم و خشک( و  عنوان بهگرم و خشک است، اين عناصر معماری اغلب در شهرهای يزد، کاشان 

 اقلیم توجه ضرورت به منظور ابتدا بدين .شرايط خاص آب و هوايی بنا شد است به دلیل فارس خلیجشوشتر در حاشیه  دزفول و

 .خواهد شد ايران سنتی معماری در اقلیمی طراحی اصول و

 

 گودال باغچه، معماری سنتی، اقلیم گرم و خشکهای کلیدی:  واژه

 

                                                           
 -علت شرايط آب و هوايی گرم و مرطوب حاکم بر آنجا، معماران برای فراهم کردن شرايط اسايش و زندگی راحتیی  به شوشتر و دزفول بخصوص-در معماری جنوب غرب ايران  شوادون يا - 0

شود کمکی است بسییار   هايی در ديوار و سقف تعبیه می تر وجود حفره و از همه مهم عايق حرارتی گیرند، ضخامت ديوار و مصالح خشت و آجر در قالب ر نظر میفضايی سردابی در زيرزمین د

کند. با توجه به عوامل ناسازگار اقلیمی اين منطقه، استفاده از سطوح زيرين زمین، استفاده از شبستان و شودان را پی  زنده برای عدم انتقال هوای گرم به داخل محیطی که انسان زندگی میار

گیرد و  است، در سطحی پائین تر از شیستان قرار می شوادان که از آن با شبادان نیز نام برده شده کند. پذير می را امکان معتدل ترين روزهای تابستان در هوايی می افکند. زندگی کردن در گرم

 (0377)قباديان  . کند ق که زندگی در شرايط ناسازگار اقلیمی را مهیا میزيرزمینی ست عمی ٔ  به منزله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
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