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در کشور ما ایران با توجه به بزرگی ووسعت 
کشورووضعیت آب وهوایی واقلیم مناطق ، 
شغل مردم ،فرهنگ و جمعیت،شکل خانه ها 

 .باهم متفاوت است



 :باشدبطور کلی خانه ها بصورت های زیر می 

 خانه  های عشایری1)
 خانه های روستایی2)
 (مناطق پرباران)خانه های  باسقف شیب دار3)
 (مناطق گرم وخشک)خانه های گلی وگنبدی4)
 خانه های حیاط دار5)
 (ساختمان های بلند)آپارتمان ها6)



  

 خانه های عشایری 

درمناطقی از کشور مردمانی  زندگی        
می کنند که  شغل آنها  دامپروری است و 

برای  یافتن  چراگاه  بطور مرتب از یک 
منطقه به منطقه دیگر کوچ می کنند که به 

 .می گویند”    عشایر” آنها  



 .عشایر در چادر  زندگی  می کنند•
جنس  چادر از پشم و موی  حیواناتی  مانند  •

بز وگوسفند می باشدودر مقابل گرما وسرما 
 .مقاوم است

 .عشایر برای یافتن چراگاه کوچ می کنند •
هنگام کوچ کردن، عشایر خانه های خود •

 .را باخود جابه جا می کنند



 خا نه های عشایری 







  
 های روستایی خانه

بیشتر مردم کشورمان در روستاها زندگی می 
خانه روستاییان بیشتر آجری وگلی می .کنند
خانه ها یک طبقه وحیا ط دار است و .باشد

معموال مکان هایی برای انبار محصوالت یا 
وسایل کشاورزی ومحلی برای نگهداری 

 .  حیوانات وجوددارد
 





 خا نه های روستایی



 خانه های روستایی





 خا نه های روستایی



   

 خانه های حیاط دار  
در بیشتر شهرهای کوچک وبعضی از قسمت     

های شهرهای بزرگ مردم در خانه های        
 .حیاط دار زندگی می کنند

 
معموال در این خانه ها ، یک خانواده زندگی      

 .می کنند



 خانه های حیا ط دار 



 خانه های حیا ط دار 



 
 (ساختمانهای بلند) آپارتمان ها  

در بیشتر شهر ها به علت جمعیت زیاد وقیمت  •
باالی زمین واستفاده بهتر از زمین ، بعضی از 

(  آپارتمان) مردم در ساختمان های چند طبقه
 .زندگی می کنند

 
این ساختمانها چند طبقه هستند وتعداد زیادی •

 .خانواده در طبقات مختلف آن زندگی می کنند



 

 

 

 

 

 

 







 
 خانه های با سقف شیب دار

 
این خانه ها در مناطق پر باران و در استان های   •

شمالی کشور از جمله گلستان، گیالن ومازندران 
 .احداث می شوند

از آنجایی که در بیشتر سال بارندگی می باشد؛  •
به منظور تخلیه سریع آب باران، سقف خانه ها را 

در این مناطق بصورت شیب دار واز مصالحی 
 .چون سفال یا آزبست درست  می کنند







 

 

 

 

 

 





 
 

 خانه های گلی وگنبدی
 (مناطق گرم وخشک)

 
 

دربعضی از مناطق گرم وخشک ، سقف خانه  •
هارا به   شکل گنبدی می سازند وبرای خنک  

 .  کردن هوای خانه ازبادگیر استفاده می کنند
ساختمان های بنا شده درشهرهای استانهای    •

ومنطقه قدیمی  ( بندر عباس)یزد،بوشهروهرمزگان
 .جزیره کیش وقشم بصورت گنبدی می باشد



 ساختمان های گلی وگنبدی

 بادگیر







 

دوستان خوبم ازاین که به مطالب درس توجه  
 .کردید متشکرم

 
 :لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید

 

 :      دوستدار شما          •

 مائده                                           



 سواالت

بیشتر مردم در شهرهایی مانند مشهد وتهران در  (1
 چه ساختمانهایی زندگی می کنند؟

در مناطق گرم وخشک به چه علت از خانه های (2
 به شکل گنبدی وبادگیر استفاده می کنند؟

 آپارتمان را تعریف کنید؟(3
چه ساختمانهایی در مناطق پر باران استفاده می (4

 شود؟چرا؟
 



 سواالت

 خا نه های عشایری به چه صورتی می باشد؟(5
 شغل عشایرچیست؟(6
در خانه های روستایی چه قسمت اضافی بر (7

 ساختمان اصلی وجوددارد؟
 چرا شکل خانه ها با هم فرق می کند؟(8
 درچه مناطقی از بادگیراستفاده می شود؟(9

 چرا عشایر کوچ می کنند؟(10



 سواالت

 جنس چادر های عشایر چیست؟(11
 چرا در شهرهای بزرگ آپارتمان می سازند؟(12

 خدا نگهدار


