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 چکیده 
در مقاله حاضر با استفاده از اسناد استفاده از عمق زمین در معماری بومی ایران نمونه ها و کاربرد فراوان داشته است. 

ارتباط با زمین در  نحوهی قرار گرفته و کتابخانه ای انواع فضاهای زیرزمینی موجود در معماری بومی ایران مورد بررس

شدام  شدهرها و روسدتاهای  میانه و خرد دسته بندی شدده اسدت. مقیداس کدالن ،این معماری در سه مقیاس کالن

در مرحله بعدد . استمقیاس میانه شام  اجزای خدماتی و آبرسانی و مقیاس خرد شام  فضاهای معماری  ،زیرزمینی

ویژگی های انواع فضاها در ارتباط با توده زمین مورد بررسی قرار گرفته و عوام  موثر بر با بررسی نمونه های موردی، 

 ،امنیدت ،بر اساس نتایج عوامد  اقلدی شده است.  مشخصشک  گیری هر یک از فضاها در ارتباط با نوع کاربری آنها 

شک  گیدری فضداهای زیرزمیندی  شاکله زمین و نوع خاک )ژئوتکنیک( از مهمترین عوام  موثر در ،ایستایی ،فرهنگ

هستند. جهت تعیین عوام  موثر از روش تحقیق قیاسی و استدالل منطقی استفاده شده و در مورد هر نمونده میدزان 

اهمیت نسبی عوام  تعیین شده است. مقایسه عوام  موثر در شک  گیری فضاهای زیرزمینی نشان می دهدد کده در 

سدرمای  ایسدتا از تاثیر عوام  مختلف متفاوت است. به ایدن ترتیدگ گر ده نمونه فضاهای مختلف زیرزمینی میزان 

، ایستایی، فرهنگ ،امنیت عوام  در برخی نمونه هااز عوام  اصلی ایجاد فضاهای زیرزمینی است اما  طریق توده زمین

یدگ شدک  گیدری بده ایدن ترت برخوردار هستند. در مقایسه با عام  اقلی  از اهمیت بیشتری شالکه زمین و نوع خاک

فضاهای زیرزمینی را نمی توان تنها متاثر از دالی  اقلیمی دانست بلکه در هر مورد عوام  متعددی به صدورت توامدان 

 در ایجاد فضاهای زیرزمینی تاثیرگذار هستند.

 

 

 .زمین توده ایستا، سرمای ، معماری زیرزمینی بومی، معماری های کلیدی:واژه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه 
 به زمان شک استفاده از فضاهای زیرزمینی در دزفول  شوند. می محسوب بشر سرپناه نوع ترین قدیمی زمینیزیر فضاهای

 منطقه عنوان زیرزمینی را به گر ه برخی پژوهشها کاربرد فضاهایسال محتم  است.  0011قدمت بی  از  باگیری اولیه شهر 

زمین در  باغچه درون گودال های حیاطاز خانه ها با ا وجود نمونه هایی می دانند ام امروزی اختراع زیرزمین راو  ندانسته زندگی

 .[1] سال قب  از میالد کاربرد فضاهای زیرزمینی را تائید می کند 0111تونس متعلق به  جنوب در ماتماتا معماری بومی روستای

. را فراه  می آوردخیره سازی فصلی گرما آن امکان ذ باالی میزان ظرفیت حرارتی که ی استزمین منبع گرمایی تقریبا نامحدود

متری تقریباً پایدار و برابر با میانگین ساالنه دمای سطح می باشد، که به دلی  تاب  خورشید و  6دمای خاک در عمقهای پایینتر از 

در عمق ک  با افزای  . (0 شک ست )دمای بسیار زیاد هسته عمیق زمین معموالً دو یا سه درجه گرمتر از میانگین ساالنه دمای هوا

با افزای  عمق تاخیر زمانی در دماها ایجاد خواهد شد. ویژگیهای حرارتی خاک  یافته وعمق نوسانات ساالنه دمای خاک کاه  

 بسته به نوع خاک )ثابت( فشردگی آن )نسبتاً ثابت( و رطوبت )که با شرایط باران و آبهای زمینی تغییر می کند( متفاوت می باشد.

به ذخیره  زیر زمین جرم حرارتی افزای  یافته خاک دماهای نسبتاً پایداری را در سال فراه  می آورد که منجر هایتماندر ساخ

دمای فضای زیرزمینی را  ه ودشدر تابستان  ندین ماه ذخیره  زمین گرمای جذب شده سطوح بنابراین سازی فصلی گرما می شود.

 . [0و2] استسرمای   مناسگمنبع از دمای هوا  با دمای کمتر خنک ان نیز خاکدر تابست .سازد می فصول دیگر متعادلدر 

 
 (1158، لکنر )ماخذ: تغییرات درجه حرارت زمین به همراه تغییرات در عمق آن-1شکل 

 این درحالیکه است، گراد سانتی درجه 01 حالت ترین پایین و باالترین در  ین غاری های خانه داخلی دمای اختالف

 های نمونه به نسبت کمتری کامالً دمایی نوسان می باشد. بنابراین گراد سانتی درجه 20زمین  روی سطح های در خانه فاختال

مفید بوده و از منظر  آسایشی نظر از زلزله مقاب  در بیشتر ها عالوه بر برخورداری از مقاومت خانه این .دارند سطح زمین روی

وخشک ساخته  گرم فضاهای زیرزمینی اغلگ در مناطقی با اقلی [4]. باشند می اقتصادی بسیار نیز دوام و مصالح از استفاده نحوه

 آمریکا( احداث فضا در عمق زمین در معماری بومی شمال مرطوب هوند در منطقه دشت های شده و به جز یک مورد استثنا )کلبه

تا از طریق توده زمین از عوام  مه  در ایجاد فضاهای هر ند استفاده از سرمای  ایس .[5]نشده است  هرگز دیده مرطوب مناطق

مقیاسهای  زیرزمینی است اما عوام  دیگری نیز در شک  گیری  نین فضاهایی موثر می باشند. این مقاله پس از دسته بندی



 

 

دین ترتیگ با زیرزمینی در این معماری پرداخته و ب مختلف ارتباط با زمین در معماری بومی ایران به بررسی انواع فضاهای

 میزان اهمیت نسبی هر عام  را تعیین می نماید. ،شناسایی عوام  موثر در شک  گیری فضاهای زیرزمینی

 

 روش تحقیق
با مطالعه اسناد کتابخانه ای انواع فضاهای زیرزمینی موجود در معماری بومی ایران مورد بررسی قدرار گرفتده و  این پژوه در 

ارتباط  در انواع فضاها ویژگی های با بررسی نمونه های موردی،و در مرحله بعد خرد دسته بندی شده میانه و  ،در سه مقیاس کالن

بدا اسدتفاده از  تحلی  نتایج و استخراج عوام  موثر در شک  گیری هر نمونده است. گرفتهقرار  بررسی و سنج مورد با توده زمین 

 تعیین شده است. اهمیت نسبی هر عام  و میزان صورت گرفته و استدالل منطقی روش تحقیق قیاسی

 در معماری بومی ایران مقیاسهای ارتباط با زمین
 ،به ترتیگ در قالگ شهرهای زیرزمینیمیانه و خرد  ،در معماری بومی ایران، ارتباط با عمق زمین در سه مقیاس کالن

این ارتباط در نشان داده شده است.  0جدول  انواع مختلف این ارتباط درصورت گرفته است. تاسیسات و خدمات شهری و معماری 

 .خدمات و تاسیسات شهری را دربر می گیردمیانه  مقیاس کالن سبگ احداث شهرها و روستاهای زیرزمینی شده و در مقیاس

یاس نمونه ای از ارتباط با زمین در مقیاس کالن در شهر زیرزمینی نوش آباد و روستای زیرزمینی میمند قاب  مشاهده است. مق

نحوه ارتباط با عمق زمین در مقیاس خرد آب انبار و یخچال است.  ،ارتباط میانه شام  اجزای خدماتی و آبرسانی از جمله قنات

سازماندهی فضاهای یک ساختمان را تحت تاثیر قرار داده و نیز سبگ احداث برخی فضاهای معماری با مقیاس کو کتر در درون 

 زمین شده است.

 با زمین در معماری بومی ایران )ماخذ: نگارند گان( ارتباطای مقیاسه -1جدول 

 

زمدین، فضداهای  در فرورفتده کامالً فضاهایاز منظر دیگر در معماری زیرزمینی نحوه ارتباط با زمین می تواند به سه صورت؛ 

زمین می توانند دارای حیاط و یا فاقد آن باشدند. در  در فرورفته کامالً قرار گرفته در شیگ تپه و یا فضاهای خاکریز باشد. فضاهای

ترکیه( و  وال از جنس خاک نبوده و درون صخره ها ایجاد شده اند )مانند روستای کندوان و روستای کاپادوکیاحالت اول فضاها معم

  . [6]میمند است دستکند از نمونه های حالت دوم روستای

 مقیاس کالن
ه دزمین کنده شدل  فضایی است که درواژه کند برای معماری صخره ای مانند روستای میمند به معنای کندن خاک و نیز از 

 یبنا نیا .نشان می دهدتوابع استان کرمان ه از هزار سال 02تا  8 خیبا تاررا  مندیمروستای  2شک  . [7]استفاده می شود

کوه که با دست در دل ییمحققان مهرپرستان از غارها است. به اعتقاد برخی رانیا یبشر یهاگاهسکونت نیاز نخست ،کنددست

 یطیهر عام  مح ایاز آب و هوا و  یبنا به اضطرار ناش یو بعد از مدت کردندیعبادت و دفن مردگان استفاده م یبراتنها اند، کنده

 زهیکه جا استجهان  یخیو تار یعیطب ،یمنظر فرهنگ نیروستا هفتم نیا. انددهیسکونت برگز یغارها را برا نیا یگریمؤثر د

 نوسانهر ند  کرد. افتیدر کوموسیو ا ونسکویمانند  یالمللنیب یامع فرهنگمج یو با همکار ونانیدولت  یاز سورا  یمرکور

 مقیاس خرد مقیاس میانه مقیاس کالن مقیاسهای متفاوت

 واع سکونتگاههاان

 فضای معماری اجزای خدماتی و آبرسانی شهر یا روستا

 یخچال ،آب انبار ،قنات روستای میمند، شهر نوش آباد
 ،گودال باغچه ،شوادان ،شبستان

 دیاوپا



 

 

 امااست  مقاوم سوزی آت  در مقاب  و کند نمی نفوذ آن داخ  به باران و باد وبوده  اندک بسیار روز شبانه طی در حرارت درجه

 یهاراهروها و اتاق با دکندستی شهرباد در نزدیکی کاشان شهر زیرزمینی نوش آ .[5]نیست کافی و روشنایی خانه ها تهویه

 ها وبه منظور حفاظت ساکنان شهر در جنگ ینیزم ریشهر ز نیا .گرددیاز اسالم باز م  یبه دوران پ اشنهیشیکه پ است متعدد

متر  08ا ت 4 نیبا عمق ب نیزم ریطبقه در ز 0شهر در  نیا .است شدهبه هنگام حمله مغول استفاده  ژهیبه و یمحل یهاغارت

 .[9] استشده شهر نوش آباد گسترده  یبافت کنون ریساخته شده و در ابعاد هزاران متر مربع در ز

 

 
 (گان)نگارند روستای زیرزمینی میمند در استان کرمان-2شکل 

 مقیاس میانه 
دارندد. ایدن فضداها  هستند که نق  خدماتی در فضاهای شهری را برعهددهشام  بناهایی فضاهای زیرزمینی در مقیاس میانه 

 را شام  می شوند. ایرانمناطق گرم و خشک  آب انبارهای موجود دریخچال، قنات و 

 یخچال -

مفهوم یخچال فضایی  اله مانند و عمیق جهت نگهداری یخ است. بخد  عمدده سداختمان یخچالهدا درون زمدین قدرار دارد. 

هوا در طول شگ زمستان و ذخیره آن برای اسدتفاده در تابسدتان فرایند تهیه یخ بر اساس کاه  دمای هوای مناطق با رطوبت ک  

نگهداری مواد غذایی نیز بوده است. گر ه شناخته  ،بوده است. استفاده از یخچال عالوه بر ذخیره یخ زمستانی برای گرمای تابستان

و تویزه یا طاق آهندگ نیدز مدورد  شده ترین نوع یخچالهای بومی ایران یخپالهای گنبدی شک  هستند اما یخچالهایی با سقف طاق

استفاده قرار می گرفته است. نکته مشترک هر دو نوع این یخچالها قرار گرفتن درون زمین و استفاده از خاصدیت سرمایشدی تدوده 

 .نمونه ای متداول از یخچالهای گنبدی شک  را نشان می دهد 0شک  [. 8] زمین است

 
 (1157، قبادیان)ماخذ:  کلهای گنبدی شیخچالنمونه متداول  -1شکل 

  1آب انبار -

                                                 
1 water reservoir 



 

 

در زمستان بدا  شود.می ساخته زمین زیر در آب ذخیره برای کویری و آبک  مناطق در که است ایسرپوشیده استخر ،انبارآب

 وابسته أسیساتت جمله از انبارها آب رود.می کار به تابستان در و آب انبار پر شده فصلی مخزن جویبارهای یا و باران استفاده از آب

 اسدت. ایران در یزد شهر در امیر قماق تکیه انبارآب و بادگیریش  انبارآب انبارهاآب معروفترین از . هستند کاریزها و ها قنات به

 ایدن مخازن .شوندمی ساخته حیاط سطح زیر در یا ساختمان زیر در عموما روستایی، یا و شهری هایخانه در خصوصی انبارهایآب

 خانده حیداط زیدر مخدزن اگر انبارهاآب نوع این در .دارند ایگهواره یا مسطح سقفی و هستند مستطی  یا مکعگ معموال نبارهااآب

 انجدام دسدتی تلمبده وسدیله بده بدوده، سقف به نزدیک یا سقف در که ایدریچه راه از و دلو با آنها از آب برداشت شده،می ساخته

 .گرفدتمی صورت پاشیر طریق از آب به دسترسی معموال شد می ساخته مسکونی قسمت زیر در مخزن  نانچه اما .است گرفتهمی

 بدرای انبارهداآب ایدن از برخدی گنجدای  .یابددمی امتداد خانه بام تا که دارند تهویه برای بادگیر یا هواک  یک عمدتا مخازن، این

  .[11]است کافی خانه، یک سال  هار تا سه مصرفی تامین

 امکدان کندار در و هامحلده مراکدز در شدهری انبارهایآب بزرگ بوده و شام  انواع مختلفی است. بناهایی عمومی ارهایانبآب

 هایحوض )به صورت ای قلعه انبارهایآب ،روستاها مرکزی هایمیدان در روستایی انبارهایآب ،تجاری و رفاهی آموزشی، مذهبی،

گنبددی و  پوشد  و ایاسدتوانه بدا مخدازن کاروانسدراها کنار در و روکاروان هایجاده مسیر در راهیمیان انبارهایآب ،سرپوشیده(

 عمومی هستند. انبارهایاز جمله انواع آب  هارگوش مخازن با هادام کردن سیراب منظور ها بهبیابان در بیابانی انبارهایآب

 سدردر: 0 پاشدیر، و پله راه: 4 بادگیر، و هواک : 0 منبع،  پوش: 2 آب، ذخیره منبع: 0: از انبار عبارتند آب مختلف قسمتهای

 شدده،می سداخته استوانه و گوشه هشت مستطی ، مکعگ مکعگ، شک   هار به و است انبار آب اصلی قسمت انبار یا منبع. تزئینی

 متدر هدزار سده تا و کندنمی تجاوز متر 21 حدود از ایاستوانه های منبع قطر. شودمی کنده زمین زیر در آن عمده بخ  یا تمامی

 ساخته نیز مکعگ متر هزار صد تا و بزرگ بسیار هایاندازه در توانندمی مستطی  مکعگ و مکعگ های منبع. دارند گنجای  مکعگ

 صدورتهای به منبع گیرند. پوش می بکار را ستونها و جرزها منبع، داخ  در آنها فراز پوش  نگهداری برای صورت آن در که شوند

ضدخی  و در  مخازن از دیوارهدای انبارهاآب در آب نگهداشتن خنک و سال  برای. شودمی دیده مسطح و آهنگ مخروطی، نبدی،گ

 ندواحی در کده بادگیرهدا ایدن .کنندمی تعبیه دیوارها روی و طاق حاشیة بر شده و بادگیرهایی ساخته زمین سطح از ترپائین عمق

 سداخته خرطدومی یدا ضدلعی هشدت منشدورهای مکعدگ، استوانه، شک  به و شکوه با گاه زرگ،ب بلند، بسیار ایران جنوب و کویری

پاشیر جهت برداشتن  انبارهای عمومی و بزرگ دارایآب .دارند عهده به را منازل نیز و آب مخازن کردن خنک اصلی نق  شوند،می

 بلندی و شیگ و پله هر پهنای و درازا و بلندی .شودیم مرتبط زمین سطح به سنگی یا آجری پلکانهای وسیلة به آب هستند. پاشیر

 پلکان دو دارای بزرگ انبارهایآب از برخی .است متفاوت انبارهاآب در( ایگهواره یا جناغی) آنها سقف نوع همچنین و پلکانها سقف

 وسدیلة بده اندشده ساخته قناتها مظهر ای ها شمه به نزدیک دشتها و هاکوهپایه کوهستانی، مناطق در که انبارهاییآب اند.جداگانه

 سدی  شددن جداری از پدی  و زمسدتان در معموالً رسانیآب .شوندمی پر پیونددمی مخازن به  شمه یا قنات مظهر از که مجرایی

 . [11]شودمی پر آنها به نزدیک ایرودخانه بهاری سیالبهای از کاروانی راههای کنار انبارهایآب و شودمی انجام

 2اتقن -

 قندات واقع، در. کند می منتق  تر پست اراضی به زیرزمینی آب سفره یا آبخوان از را آب که است زیرزمینی راهروی یک قنات

 بدا راهدروی یدک با زمین زیر در  اهها این و اند شده حفر دار شیگ سطح یک در عمودی بصورت که  اه  ندین از است متشک 

 رفتده فدرو آبرفتی مخروطه دریک معموالً که ،( اه مادر)  اه اولین عمق. شوند می متص  ریکدیگ به زمین سطح از تر مالی  شیگ

 قدرار قندات کدار خشکه و کار تره ناحیه میان متری 211 تا 21 فواص   با  اهها این. باشد می زیرزمینی آب سطح از بیشتر است،

                                                 
2 subterranean canal 



 

 

 بیابدان در آب برداشت مح  به رسیدن تا و شده آغاز کوه امنهد از که باشد می ها مور ه النه از مسیری شبیه قنات سیست . دارند

   .دارد امتداد

 6 حددود قندوات ایدن طدول میانگین. [11]رسد می قنات 06011 حدود به ایران در قنوات تعداد نیرو، وزارت گزارش براساس

 طدول برابدر 4.4 حددود قنوات کلی طول بنابراین. باشد می کیلومتر 4 حدود قنات هر  اهها میله عمق مجموع میانگین و کیلومتر

 بده و متعلدق زیرزمیندی سد با قناتی میمه، شهرستان در واقع وزوان قنات .است زمین تا ماه فاصله درصد 4..4 حدود و استوا خط

 01به صورت دو قنات روی سر یکدیگر به عمقهدای  ماه طبقه دو اردستان قنات در .است پی  سال 0611 حدود و ساسانیان دوره

 قندات خروجی یدا مظهدر. کند نمی پیدا نفوذ اول طبقه به دوم طبقه آب که است ای بگونه قنات این متر وجود دارد. ساختار .2و 

 از  داه میلده دورتدرین کده بده  اه است از اجزای دیگر قنات مادر می رسند. یکدیگر به زمین سطح و قنات راهرو که محلی است

 نشدان آن در آب زیداد جریان که باشد می  اه ترین عمیق  اه مادر. شود می اطالق شده حفر باالدست نقاط در که قنات خروجی

 حددود بدا گنابداد قصبه قنات در آن ترین بوده و عمیق متفاوت مختلف قناتهای در  اه مادر عمق. است قنات خوب آبدهی دهنده

  .متر است 011

 دخرمقیاس 
تماس جداره ساختمان با زمین و الف( ارتباط با زمین در مقیاس خرد در ابعاد یک ساختمان صورت پذیرفته و به دو صورت 

 به از طریق ،حرارتی توده با در نظر گرفتن خاک به عنوان یکدر هر دو حالت ایجاد فضا درون توده زمین می تواند انجام شود.  ب(

استقرار  ،از نمونه های حالت الف .نمود استفاده زمین سرمای  حداکثر از توان می زمین با ماسدرت سطوح رساندن حداکثر

گودال باغچه و پادیاو  ،شوادان ،حیاط در تراز پایینتر از سطح معبر و از نمونه های حالت ب انواع فضاهای زیرزمینی مانند شبستان

 را می توان نام برد.

 حیاط در عمق زمین -

قرار گرفته است. ایدن پایینتر از سطح معبر  سطحیحیاط در  طق گرم و خشک ایران در عمده ساختمانهادر معماری بومی منا

همخوانی بنا با حرکتهای زمین و سهولت دسترسی  ،سبگ کاه  نیروهای نشست ساختمان ،مساله عالوه بر کمک به سرمای  فضا

 [8،.].صالح مورد نیاز ساختمان استفاده شده است به مسیر آبهای جاری شده و از حج  خاک برداشته شده جهت تهیه م

 سردابیا  شبستان -

است که میتواند ک  سطح طبقه همکف را شام  شود و مسیر ارتباطی آن از طریق  زیرزمین یا سرداب فضایی معادل شبستان

 از شبستان هاىاتاق تهویه و روشنائى و بوده  باالتر حیاط سطح از متر یک حدود این فضا سقف ندین پله متص  به حیاط است. 

 اثدر توسدط دما ازکاه  نیز زیرزمین یا شبستان فضای سرمای  در .است شدهمى تأمین شبستان و حیاط بین هاىپنجره طریق

 [00]. دارد قرار زمین کمتر عمق در شوادان به نسبت فضا این هر ند شود می استفاده زمین جرم

 شوادان -

مرسوم بوده است. این واژه از ریشده  زیر زمینی با عمق بسیار زیادث فضای شوادان به عنوان احدا در شهرهای شوشتر و دزفول

 [02]. به معنی شریک بودن در کندن کت )فضاهای مجاور صحن اصلی شوادان( در رابطه بدا فضدای زیرزمیندی اسدت "شوتاپواتا"

این فضای زیرزمینی است که بدا توجده  .است بوده سرمی مناطق برخی در تنها خاک بستر ویژه خصوصیات دلی  به شوادان حداثا

متری سطح زمین ایجاد می شود. با توجه به تغییدرات انددک دمدای خداک در عمدق  02تا  0به نوع خاک و استحکام آن در عمق 

درجده  20دمای هوای شوادان به صورت مستق  از دمای هوا در کلیه فصول سال حددود  ،نفوذ تاخیری فصول در زمیننیز  زمین و

داالن ورودی شدوادانها  [00].نیز میرسدد درجه سانتیگراد  21 خارج بههوای آن نسبت به هوای  به این ترتیگ اختالف دمای است.



 

 

شوادان بصورت تون  پیچ وخ  دار بوسیله پله هدایی روبده پدایین  در بعضی از آنها، از در ورودی تا مرکز نسبت به یکدیگر متفاوتند.

 خی نیز بصورت مستقی  از سطح زمین تا عمق شوادان پلکانها ادامه دارد. ممتد است و در بر

. جهت انتقدال ندور و انجدام شک  داده می شود (مسطح یا مورب)و سقف آن بصورت طبیعی شده شوادان در عمق زمین حفر 

 یکدیتا کدف حیداط ادامده دارد. استفاده می شود که از سقف شوادان  "سی سرا"تهویه فضای شوادان از کانالهای عمودی با عنوان 

 دو شدوادانهای میدان افقدی صدورت به تهویه، و هوا کوران ایجاد جهت که است زیرزمینی کانالهای یا کوره شوادان، اجزای از دیگر

 تهویده شام  ایستا سرمای  راهکارهای از ترکیبی طریق از شوادان فضای در سرمای  ترتیگ این به. است شده ایجاد مجاور خانه

سدایر فضداهای  ،عدالوه بدر خانده هدا در شهرهای شوشتر و دزفدول [00].گیرد می صورت زمین حرارتی جرم و دودکشی و بوریع

با توجه به دمای خنکتر فضای شوادان  .(4)شک   و مورد استفاده عموم قرار می گرفتند هدارای شوادان بودنیز مساجد شهری مانند 

 . [00] نیز استفاده می شده است غذایی برای جلوگیری از فاسد شدن مواد آناز 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 (نگارندگان و 1157)ماخذ به ترتیب: قبادیان،  از شوادان و تصویر )سمت چپ( سمت راست() برش -4شکل 

 باغچه گودال -

اطی حیبه عبارتی گودال باغچه  .یک طبقه در داخ  زمین فرو رفته است است که حیاط مرکزیمیانه در گودال باغچه فضایی 

امکان تماس جداره های فضاهای اطراف را با توده زمین میسدر  ،و تهویه تأمین نور میانه توده ساختمان است که عالوه بردر  عمیق

خرد اقلیمی با دمای کمتر و شرایط حرارتی  حوض و درختان با ترکیگ در تر از حیاطپایین سطح در باغچه گودال احداثمی نماید. 

 گودال. دارد وجود باال حیاط و باغچه گودال حیاط بین توجهی قاب  حرارت درجه اختالف تابستان فص  در. متعادلتر ایجاد میکند

 اثر از فضا این در [00]. کند می عم  باال حیاط فضاهای برای خنک، و تازه هوای کننده تولید یک عنوان به خود خودی به باغچه

گودال باغچه عالوه بدر دسدتیابی بده آب روان  [00]. است شده استفاده انتابست در سرمای  و زمستان گرمای  جهت زمین جرم

 . (0)شک  تابستان فراه  می سازد  زیرزمین فضایی خنک برای

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (1191نگارندگان،  :گودال باغچه )ماخذ -8شکل

 

   1پادیاو -

پرستشگاهها در کنار  شمه آب گواهی بر این در عقاید ایرانیان توجه به پاکیزگی اهمیت بسیار داشته است. احداث بسیاری از 

 در فارسی کهن و میانه طهارت و شستشو  را پادیاو و پادیاوی یا پادیاب و جایگاههای شست و شو را پادیاو می نامیدند.مدعاست. 

و ایتالیدایی در این واژه است که نخست بسیار نزدیک به تلفظ کهن فارسی آن به صورت پاثیاو و پاتسیو به زبانهای اسدپانیایی 

آمده و در فرانسوی و انگلیسی پاسیو و پاتیو و پیشیو شده است  نانکه ساختمان پادیاو ه  توسط معماران تازه مسلمان ایرانی بده 

شمال آفریقا و اسپانیا راه یافته و جزء زیبایی از معماری آن سامان شده است. پادیاو ایرانی )تپه می  ورامین(  هار دیدوار کدو کی 

ده است که جوی آب یا برکه ای در میان و رختکنها و طاق نماهایی در پیرامون داشته اسدت و در دوران بعدد از اسدالم در پدی  بو

مساجد و زیارتگاههای به نام وضوخانه جای گرفته است. پادیاو به تدریج از معماری پرستشگاهها به درون خانده هدا راه یافتده و در 

روان همکف زمین دست داشته اند پادیاو و به صورت گودال باغچه و حوضخانه هدای زیدرزمین در  شهرهای کویری که کمتر به آب

آمده است تا بتوان آب کاریزهای ژرف را در آنها روان ساخت. تقدیس آب گذشته از جهات دینی آن نزد ایرانیان تا حد زیدادی نیدز 

 . (.و  6 )شک  ان از ازمغانهایی ایرانیان به جهان معماری استبه اقلی  خشک و ک  آب بستگی داشته است و کارهای آبی ایرانی

 
 (1181)ماخذ: پیرنیا، در پایین  حیاط ودر باالی عکس پادیاو  ،خانقاه ماهان -6شکل 
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 (1181)ماخذ: پیرنیا،  قزوین ،سردابه و حوضخانه حسینیه ایلینی -7شکل 

 ارتباط فضایی با زمین انتخاب نحوه درعوامل موثر 
  ند در بسیاری از مناطق سرمای  ایستا از طریق توده زمین از عوام  اصلی ایجاد فضاهای زیرزمینی بوده است اما عوام هر

عوام  مهمترین  در معماری بومی ایران .در ایجاد فضاهای زیرزمینی در مقیاسهای مختلف موثر هستند تعدد دیگری نیزعوام  م

و نوع  زمین و شاکله توپوگرافی ، امنیت، فرهنگ، ایستایی،اقلی می توان شام  را ینی موثر در شک  گیری انواع فضاهای زیرزم

از آنجا که مقاومت بناهای زیرزمینی در برابر بالیای طبیعی نسبت به ساختمانهای روی سطح زمین بیشتر است  .دانست خاک

از طرفی در  [4]. نایی مقاومتر صورت گرفته استزیرزمینی با هدف دوری جستن از این حوادث و برخورداری از باحداث فضاهای 

احداث  نین فضاهایی  ،لزوم مقابله با نیرویهای خاص )وزن آب( و مسائ  ایستایی ،مورد فضاهای خدماتی  ون آب انبار و یخچال

ضریگ امنیت سازه ای را در سطح زمین دشوار می نماید. به این ترتیگ با احداث این فضاها در زیرزمین عالوه بر ایجاد بنایی با 

توپوگرافی و  ،در برخی مناطق کوهپایه ای و شیگ تپه ها سرمایشی توده زمین نیز بهره برداری شده است.پتانسی  از  ،بیشتر

از طرفی در برخی مناطق  [2].ه ها و شهرهای زیرزمینی بوده است شاکله زمین یکی از عوام  اصلی ترجیح ساکنین در احداث خان

در مورد سایر فضاهای  .[11]هها و حیاطهای زیرزمینی به صورت جزئی از فرهنگ معماری منطقه تبدی  شده استساخت سکونتگا

حفاری در  ،نوع خاک و میزان مقاومت آن از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا در صورت عدم مقاومت مناسگ خاک ،زیرزمینی

 زمین و احداث فضا میسر نخواهد نبود.

 (ایران )ماخذ: نگارندگان معماری رزمینیزی فضاهایدر شکل گیری  وثرعوامل م -2جدول 

عوامل موثر در شکل گیری فضا 

 در زیرزمین
 سرداب

گودال 

 باغچه
 پادیاو شوادان

آب 

 انبار
 قنات یخچال

شهرهای 

 زیرزمینی

 *** * ** ** ** *** ** ** اقلیم

 ***     *  * امنیت

     ***  * * فرهنگ

 *  *** ***  ** * ** ایستایی

 ** *       توپوگرافی و شاکله زمین

 * ** * * * ** * * نوع خاک )ژئوتکنیک(

 



 

 

عالوه بر این میزان تاثیر هر یک از عوام  ذکر شده در شک  گیری فضاهای زیرزمینی با توجه به مقیاس فضای زیرزمینی و 

خاص زمین در ترکیگ با اهمیت ایجاد امنیت و مخفی ماندن از عملکرد آن متفاوت است. به عنوان مثال در روستای میمند شاکله 

دید دشمنان در مقیاس کالن سبگ احداث روستا به صورت زیرزمینی شده است. درحالیکه در شهرهای شوشتر و دزفول گرمای 

امنیت ساکنان به هوا و مطلوبیت مقاومت خاک فضاهای شوادان را ایجاد کرده گر ه در برخی مقاطع زمانی شوادانها جهت حفظ 

مهمترین عوام  موثر در شک  گیری فضاهای زیرزمینی در معماری  2عنوان پناهگاه نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در جدول 

ایران و میزان اهمیت نسبی هر عام  نشان داده شده است. در هر مورد تعداد بیشتر عالمتها نشان دهنده اهمیت بیشتر عام  ذکر 

 شده است.

   یجه گیرینت
در استفاده از عمق زمین در معماری بومی ایران نمونه ها و کاربرد فراوان داشته است. در یک بررسی کلی می توان انواع ارتباط با زمین را 

مقیاس میانه شام  اجزای خدماتی و آبرسانی و مقیاس خرد شام   ،این معماری در سه مقیاس کالن شام  شهرها و روستاهای زیرزمینی

 ،شوادان  ،آب انبار و یخچال در مقیاس میانه قرار گرفته و فضاهایی  ون شبستان ،ضاهای معماری تقسی  بندی نمود. به این ترتیگ قناتف

 ینگودال باعچه و پادیاو به عنوان اجزایی از یک ساختمان در مقیاس خرد قرار دارند. گر ه در بسیاری مناطق سرمای  ایستا از طریق توده زم
عوام  متعدد دیگری نیز در ایجاد فضاهای زیرزمینی در مقیاسهای مختلف موثر ام  اصلی ایجاد فضاهای زیرزمینی بوده است اما از عو

 هستند. با بررسی نمونه های مختلف موجود در هر سه مقیاس می توان عوام  موثر بر شک  گیری هر نمونه را شناسایی نمود. این مقاله پس از

ه های ارتباط با زمین در مقیاسهای سه گانه و نحوه عملکرد آنها به شناسایی عوام  موثر بر شک  گیری هر یک پرداخته بررسی انواع نمون

به عنوان مهمترین عوام  شدند. هر ند میزان  شاکله زمین و نوع خاک )ژئوتکنیک( ،ایستایی ،فرهنگ ،امنیت ،است. به این ترتیگ عوام  اقلی 

بوده و در مورد نمونه هایی از فضاها برخی عوام  نقشی نداشته اند. به عنوان مثال در شک  گیری روستهای زیرزمین تاثیر هر عام  متفاوت 

م  عوام  اقلی  و امنیت بسیار موثر بوده و عام  توپوگرافی و شاکله زمین در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در مورد آب انبار و یخچال دو عا

رین عوام  موثر در احداث  نین فضاهایی بشمار می روند درحالیکه شاکله زمین و عام  امنیت نقشی در ایجاد آنها ایستایی و اقلی  از مهمت

و  ایفا نکرده است. عام  فرهنگ در شک  گیری فضاهای گودال باغچه و پادیاو به عنوان مهمترین عام  مورد توجه قرار می گیرد و عوام  اقلی 

به این ترتیگ شک  گیری فضاهای زیرزمینی را نمی توان تنها متاثر از دالی  اقلیمی دانست بلکه  یت قرار دارند.نوع خاک در درجات کمتر اهم

 در هر مورد عوام  متعددی به صورت توامان در ایجاد فضاهای زیرزمینی تاثیرگذار هستند.
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