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 هما صالحی

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار مدعو جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، 

 83/83/8930تاریخ صدور پذیرش:          80/80/8930تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

 مبنای بر و داده مناسب طبیعت پاسخ و پیرامون جهان جامعه، خود، با ارتباط در انسان، نیازهای به که است معماری بومی معماری

 مبتنی و تولید همراه با زندگی از نوعی روستایی نیز، است. زندگی گرفته شكل زمان طول در پویا صورت حرکتیانسان، به  هویت

 فرهنگی، ساختارهای اجتماعی، بیانگر و هویت از نمادی گذشته خصوص دربه است که این ساختارها، بومی ساختارهای بر

زبان الگوی معماری بیشتر با ابعاد محیطی معماری بومی، در مناطق روستایی، است.  بوده اقلیمی منطقه شرایط معرف نیز و اقتصادی

 برداشت. به اعتقاد وی تمامی زمینه این در مؤثر نظریه زبان الگو گامى کردن مطرح با بار الكساندر اولین کریستوفرانطباق دارد و 

-می به کار شانسازندگان که گیرندمی هاییزبان از را شكلشان ها آن همگی نوین و چه سنتی چه اندشده ساخته تاکنون که بناهایی

کننده تعیین عوامل دهد.می آن نجات از ناشی هویتیبی از را آن و بخشدمی مفهوم و معنا ساختار به که است زبان این و برند؛

. لذا در مقاله دانست الگو، و مردم )جامعه(، ساخت طبیعت،: یعنی پایدار توسعه عوامل )موّلدهای( همان توانمی را بومی معماری

پیش رو سعی بر این است تا الگوهای مؤثر بر زبان الگوی معماری بومی روستایی و تأثیر آن در توسعه پایدار روستاها واکاوی 

رسد که وجه اشتراک و شود. به عبارتی در این مقاله مسكن روستایی از دیدگاه معماری مورد بررسی قرار گرفته و به جایی می

شود. در واقع کشف ارتباطی مستقیم بین این دو ها مشاهده نمی شود و وجه افتراق و تمایزی بین آنصی مشاهده میتنیدگی خادرهم

پیمایشی است. متغیرهای این  -)نگاه معماری و زبان الگو در جغرافیای روستایی( از اهداف این مقاله است. روش مقاله توصیفی

بندی هایی چون رتبهاما با روش؛ پذیرندهای کیفی را میگیرند، بلكه ارزشخود نمیپژوهش ذاتاً کیفی هستند، مقادیر عددی به 

ها را مورد  توان آناند و میگیری شدهگرفته(، قابل اندازه های ارزشی: طیف لیكرت در برابر هر گویه پرسشنامه قرار)طیفی از رتبه

 آزمون استقالل صفات قرار داد.- (تحلیل آماری)آزمون فرضیه

 

 واژگان کلیدی: معماری بومی، روستا، زبان الگو، توسعه پایدار، مازندران.    
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 مقدمه

 نیازهای اغلب ساکنان آن که است بومی ساختارهای بر مبتنی و تولید همراه با زندگی از نوعی روستایی، زندگی

. است سکونت برای و مکانی پناهسر به نیاز نیازها، این ترینمهم از یکی. کنندتأمین می روستا محدوده در را خود

 نیز و اقتصادی فرهنگی، ساختارهای اجتماعی، بیانگر و هویت از نمادی گذشته خصوص دربه روستایی، بناهای

 اقتصادی، اقلیمی، فرهنگی، شرایط تابع روستایی مسکن گیریاست. لذا شکل بوده اقلیمی منطقه شرایط معرف

 هایبناها و مکان ساختار به نگاهی با (.Moeini, 2018: 48)بوده است کنندهاستفاده جامعه تکنیک ساخت و معیشتی

 نه طراحی و گرفتمی شکل ساکنین نیاز مبنای بر بنا و مکان سنتی ساختار در مداخله هر که دریافت توانمی سنتی

 برقرار منزلهبه روستایی گرفت. الگوی مسکنمی شکل ساکنان نیاز مبنای بر بلکه طراح غرایض و سبک اساس بر

 دیگر،  عبارت به  و است ساخت بیانگر شیوه که است ایقاعده الگو هر و شودمی فرض عناصر آن میان نسبت کننده

 توان(. در واقع می7: 8939دهند)راهب،  فضاها شکل به آن از استفاده با بتوانند هاانسان که گیردشکل می زمانی الگو

 خالصه کردن با سپس و بینیممی را خود اطراف دنیای ما وقتی که طوری  به  دانست لفیمخت عوامل از متأثر را الگوها

-می درك را آن ساختار شوند،می تکرار مختلف شرایط در که هاییحلراه به استناد و معلول و علت صورتبه آن

 (.Salingaros, 2012)کنیم 

 به کارکرد و معنا انتقال و سنتی معماری روزرسانیبه و تفهیم الکساندر در کریستوفر الگوی در این میان زبان

 افزودن و ساختاربندی در ها آن نقش و الگوها بیان ایشان معتقد است که یطور بهدارد.  اساسی نقش مدرن معماری

 (. همچنین از این طریق8: 8931شود)ترابی و همکاران، می ساختمان کیفیت و حیات میزان افزایش باعث بنا به ها آن

توان معماری سنتی و بومی را حفظ کرد. در امتداد تاریخی این سلسله جریان فکری بر سر الگوها، اشاره می

کریستوفر الکساندر در نظریه معروف زبان الگو نخستین نقطه روشن در ارائه الگوهای کاربردی در آمیخته با زندگی 

عنوان رویکردی مناسب برای داخته و تجربیات آن بهاست که از حیث وقوع و رویداد الگوها در محیط به موضوع پر

توان بر او گرفت آزمون جامعیت نگرش و ارجاع شناسی پژوهش حاضر اتخاذ گردیده است. انتقادی که میروش

که هیچ ابهامی در کیفیات و حاالت ممکن و ملزم الگوها  طوری   . بههاست آنهای وجودی پرسش از الگو به ریشه

ای نشده است و بررسی کیفیت الگوها نیز تنها به لحظه رویداد ه این حاالت در تئوری الکساندر، اشارهباقی نماند. ب

ها در محیط یا رفتار، محدود گردیده است. لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از کاربرد زبان الگو در  آن

وادکوه، استان مازندران و ارائه طرح بر اساس وساز بومی در دو روستا از روستاهای شهرستان سهای ساختشیوه

بنابراین مقاله حاضر با توجه ؛ سازواره زبان الگو بتوان فضاهای منعطف و پاسخگو به نیازهای روستاییان ایجاد کرد

های فرهنگی در معماری عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حفظ و ارتقای ویژگیبه مسئله مذکور، معماری را به

-پذیر برای معماری است که بهبدین ترتیب سعی در تدوین یک زبان الگوی تعمیم و نماید یمآینده معرفی روستایی 

که معماری حاصل در عین  طوری   وسیله آن بتوان ساخت و ساز را برای معماری روستایی ساماندهی نمود. به

ارزشی پایدار و مداوم فرهنگ روستایی  پذیرش عملکردهایی مطابق با نیازهای امروزی بشر، مکانی منطبق بر سیستم

باشد. بدین ترتیب با بررسی عوامل تأثیرگذار بر زبان الگوی معماری بومی و با فرض اینکه در مناطق روستایی، زبان 

پذیرد، درصدد مطالعه و بررسی عوامل مؤثر هستیم. چرا تأثیر می الگوی معماری بومی بیشتر از عوامل محیط طبیعی
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 در آداب مردم و سنن و سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اجتماعی، روابط به توانها میبررسی این ویژگی طریق که از

 برد. پی گسترش روستاها و توسعه چگونگی نیز و ها آن برپایی زمان

در عین حال بر اساس ماهیت و روش و به لحاظ تکیه  ؛ واین پژوهش بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی است

یستی و چگونه بودن موضوع و چرایی مسئله و ابعاد آن در طی زمان، تحلیل وضع موجود )الگوهای بر مطالعه چ

تحلیلی است. زبان الگوی معماری  -مساکن بومی روستایی( و ارزیابی ارتباط بین متغیرها، جزء تحقیقات توصیفی

عنوان متغیر مستقل( بیعی و انسانی )بهبومی متغیر وابسته پژوهش است که تابع یا به عبارتی متأثر از عوامل محیط ط

اند است. اینکه زبان الگوی معماری بومی روستاهای مورد مطالعه از چه عواملی پیروی کرده یا تابع چه عواملی بوده

به  8باشند، مسئله و سؤال اصلی این پژوهش است. بر این اساس در جدول شماره که شامل الگوهایی خاص می

گیری در روش شود. ابزار اندازههای مؤثر اشاره میی این عوامل و همچنین رویکردها و نگرشهاها و گویه مؤلفه

گیری کرده است و برای تعیین پایایی )آزمون مقایسه کمی )پرسشنامه( است که موضوع مورد بررسی را قابل اندازه

گیری این پژوهش نیز از روش اعتبار ازهدو نسبت(، استفاده گردیده است و نیز برای سنجش اعتبار و روائی ابزار اند

که میزان  محتوا که به قضاوت داوران یا افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه بستگی دارد، استفاده شده است

 روائی پژوهش مورد تائید واقع شد.
 ها : متغیرهای پژوهش و ابعاد آن1جدول 

 گویه مؤلفه شاخص

 زبان الگو معماری بومی

 فرم بنا

 گیری بناتجه

 تعداد پنجره، شکل و اندازه آن

 اندازه و جنس دیوار بناها

 شکل بام و جنس آن

 ایوان و حیاط

 ارتفاع اتاق و بازشوها

 آسایش حرارتی بنا

 حفاظ بنا

 هامیزان تراکم ساختمان

 تعداد طبقات و کارکرد هر یک

 هاتعداد، اندازه، شکل و ارتفاع اتاق

 پی بنا

 شیوه معیشت

 محیط طبیعی )عوامل جغرافیایی(

 شکل زمین، کمیت و کیفیت آن زمین

 برخورداری و دسترسی به منابع آب و اشکال آن آب

 نوع و تراکم آن پوشش گیاهی

 محیط طبیعی )عوامل اقلیمی(

 میزان دریافت نور تابش و دما

 میزان بارش و نوع آن بارش و رطوبت

 جهت و شدت آن ادب

 محیط انسانی

 رفتارهای اجتماعی
 روابط قومی و همسایگی

 امنیت طبیعی و انسانی و حریم

 رفتارهای فرهنگی

 اعتقادات و باورها

 هارسوم و آیین

 دین و مذهب

 نوع معیشت رفتارهای معیشتی
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 ها: متغیرهای پژوهش و ابعاد آن1ادامه جدول 

 گویه مؤلفه شاخص

 رویکردها

 کارگیری الگو در جریان زندگی روزمره و در راستای تأمین نیازهاروش به کاربردی

 ها در محیط  رابطه ذهنی افراد با الگو، رفتار، فعالیت و تجربه سکونت آن ذهنی

 های محیطی و کالبدی است.ماهیت زبان الگو متأثر از نگرش عینی

 هانگرش

 منطقی
 ی شکلی و تناسبی(فرم و ساختار )الگوها

 فضا و عملکرد )الگوهای هندسی و اندازه(

 تداوم و تکامل نیاز در طی زمان و متأثر از رویدادها تکاملی -تاریخی

 رفتار و فعالیت انسان )انگیزش، ادراك و شناخت( رفتاری

 معنایی
 الگوی زبان )تجربه سکونت در محیط و لمس آن(

 را به زبان ریاضی درآوردن( الگوی معنا )عناصر محیطی

 محیطی
 محیط طبیعی

 محیط انسانی

 کالبدی
 الگوهای عملکردی )فضا(

 الگوهای ساختاری )فرم(

 الگوها

 الگوی زبان )تجربه سکونت در محیط و لمس آن( زبان

 الگوی معنا )عناصر محیطی را به زبان ریاضی درآوردن( معنا

 کهن الگو
 ین رشد و زوال رایج در آن(قران رویدادهای طبیعی و الگوی عینی )جریا

 صورت ایده در ذهن انسان(الگوی ذهنی )به

 رفع نیازهای اساسی )غذا، سرپناه، امنیت( ابتدایی

 الگوهای پایه در گذشته سرمشق و نمونه

 وجود داشتن از قبل از پیدایش انسان ازلی و مثالی

 داشتن محیطدر جهت زنده نگهکیفیت و سازگاری مطلوب  کیفی

 تبین درستی منطقی

 8937های پژوهش،  منبع: یافته

گیرند، پیمایشی است. متغیرهای این پژوهش ذاتاً کیفی هستند، مقادیر عددی به خود نمی –روش این مقاله توصیفی 

های ارزشی: طیف فی از رتبهبندی )طیبندی و درجههایی چون رتبهاما با روش؛ پذیرندهای کیفی را میبلکه ارزش

-گیرد(، قابل اندازه( در برابر هر گویه/ سؤال پرسشنامه قرار می0( تا خیلی زیاد )8گرایش از خیلی کم ) 0لیکرت با 

آزمون استقالل صفات قرار داد که در ادامه - (ها را مورد تحلیل آماری)آزمون فرضیه توان آناند و میگیری شده

 .گیرد سی قرار مینتایج حاصل مورد برر

 مبانی نظری

ای عربی است و ریشه آن از سکن است، مفهوم این واژه آرام گرفتن بعد از حرکت است مسکن اسم  مسکن واژه

مکان است و در معنی به محل سکونت، منزل، مقام، جای آرام، مقر و جایگاه نشیمن اطالق شده است. )معین: 

ـ فرهنگی، اقتصادی و کالبدی است که برای فراهم کردن شرایط مناسب  ای اجتماعی (. مسکن روستایی، پدیده1881

عنوان یکی از معضالت اقشار گوناگون در نواحی  زیست، زندگی و معیشت برپا شده است. امروزه تأمین مسکن به

روستایی مطرح است. همچنین مشکالتی نظیر تکوین و گسترش خودجوش و بدون نقشه قبلی، قدمت اکثر روستاها 

های استاندارد مسکن روستایی است. از سویی در کنار این شرایط،  با بافت فرسوده از دالیل مهم توجه به شاخص

یابد که در بسیاری از  های مسکن روستایی تحت تأثیر معماری و هویت آن معنا می بسیاری از شاخص

(. چنین مسائل و معضالتی درباره 808: 8900، بحرینی)گیرد وسازهای جدید این معیار موردتوجه قرار نمی ساخت
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ریزی روستایی را برای  ویژه برنامه های توسعه فضایی کشور به مسکن روستایی ضرورت توجه به آن در برنامه

 دهد. ربط افزایش می نهادهای ذی

یط حال، اند از: تحول شرایط زندگی روستایی و التزام تطابق با شرا ترین دالیل توجه به مسکن روستایی عبارت مهم

سازی مساکن وابسته،  ضرورت کاهش خسارات بالیای طبیعی )سیل، زلزله، طوفان و ...(، الزامات بهسازی و مقاوم

های کیفی مسکن در  فراهم آوردن محیط مناسب زندگی و توازن شهر و روستا و ... . از سویی فراهم آوردن شاخص

واهد گذاشت و این منافع تنها منحصر به بعد کالبدی و بلندمدت تأثیر شگرفی بر بهبود فضای زیستی روستاها خ

سازی  (. با این تفاسیر پرداختن به موضوع مقاوم99: 8900فیزیکی روستا نخواهد شد )وزارت مسکن و شهرسازی، 

هایی در این زمینه که توسط  و نوسازی و بهسازی مساکن روستایی از اهم موضوعات پیش روست. یکی از طرح

بخشی در روستا اجرا شد، طرح بهسازی و نوسازی مساکن  زمان با طرح اصالحی روان هم 8971سال  بنیاد مسکن در

روستایی است. بهسازی ازنظر لغوی به معنای توان بخشیدن دوباره، باز توان بخشیدن و دوباره توانمند کردن است؛ 

هبود کالبد و فضای بافت و بهبود کیفیت منظور ابقاء و ب شود که به ولی در اصطالح به مجموعه اقداماتی اطالق می

دهی فرآیند  سازی ساختار فرهنگی و کالبدی جوامع روستایی در راستای سازمان زیست بومی روستائیان با بهینه

گیرد. مسکن عبارت از مکانی است که  مدت صورت می توزیع عادالنه امکانات زیربنایی و تسهیالت رفاهی در کوتاه

 (.9 :8978خانواده در آن سکونت دارد )طالقانی،در زمان سرشماری یک 

آید در این سرپناه برخی  حساب می عنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به عنوان یک مکان فیزیکی و به مسکن به

 (.7 :8937شود)اهری، از نیازهای اولیه خانوار یا فرد تأمین می

تربیت و محل فعل و انفعاالت زندگی اقتصادی روستا عالوه بر عنوان مأمن زندگی و کانون  عنصر مسکن روستایی به

مثابه بسته و عنصر بسیار مهم حیات اقتصادی و  سازد بلکه به آنکه نمود عینی و کالبدی روستا را متجلی می

 (809 :8907فاتح، )نماید.  یابی فرهنگی می هویت

 مفهوم سکونتگاه

 های زیستی خانوار است. ای از فعالیت رد و منظور آن مجموعهتری از سکونت دا گسترده مفهوم ی سکونت، واژه

سکونتگاه در برابر مسکن محلی است که تمامی خدمات و تسهیالت ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم  مفهوم

 (.8 :8930، فرهنگ، روابط اجتماعی)مسکن شهری،آموزش سازد مانند بهداشت، می

گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت  کل محیط مسکونی را نیز در برمی مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی

های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است)دالل پورمحمدی،  خانواده و طرح ستنیبه زضروری مورد نیاز برای 

8973: 9.) 

دود نیازهای شود این تعریف نیز به ابعاد مسکن و ح های کلی ساکنان تعریف می صورت بیان هدف گاه مسکن به

تر از حدنصاب نباشد این تعریف بر  کند یا اینکه مسکن خوب و کافی یعنی مسکنی که پایین اشاره نمی افراد

کشی و تسهیالت دیگر آن تأکید دارد مسکن خوب و کافی  معیارهای فیزیکی از قبیل تجهیزات و ابعاد ساختمان لوله

اینجا ازدحام همان تراکم نفر در واحد و در اتاق است که این مسکنی است که ازدحام بیش از حد نداشته باشد در 

یعنی ابعاد فضایی و انسانی مسکن را در نظر دارد. در حال ؛ شود تعریف به مفهوم زیستی و سکونتی نزدیک می
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منظور ارائه خدمات فشرده و در یک مکان فیزیکی قرار  ای که به حاضر مسکن تنها یک سرپناه نیست بلکه مجموعه

کند به تعبیر بسیاری از کشورها  ارد. این تعریف با توجه به گوناگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده تغییر مید

 و تأمین خدمات و تسهیالت نیز تأکید دارد. تعریف گسترده مسکن به نقش و حضور دولت در نگهداری

سازد سرپناه مانند غذا یک نیاز  ا مطرح میبرداشت از مفهوم مسکن نیاز به یک سرپناه بهداشتی ر نیاول سرپناه:

 زیستی و اساسی است و این حق اجتماعی هر فرد و خانواده است.

مسکن و خانواده: واحد مسکونی کانون و یا محور اصلی خانواده است واحد مسکونی باید شامل فضایی کافی برای 

های اساسی دیگر  ادن تکالیف کودکان و فعالیتهایی از قبیل انجام د تیفعال ،دنیخواب نشستن، دورهم غذا خوردن،

 باشد.

در ثبات اقتصادی و بهزیستی خانواده نقش اساسی دارد این عامل از جنبه اجتماعی بسیار  مسکن مفهوم اقتصادی:

 رود. سوادی به شمار می فقر و بی قوی برخوردار است زیر از دالیل

های رفت و آمد از عوامل اساسی اقتصادی تأثیرگذار  ینههای شغلی: دوری و نزدیکی مسکن به محل کار هز فرصت

عنوان شکلی از  گذاری دارای مفهوم مهم اقتصادی است و به مثابه نوعی سرمایه بر امر مسکن هستند. مسکن به

توجه است  عنوان یک کاالی مفید و مطلوب قابل آن به ارزش ای برای ساکنان در بردارد. انداز نیز منافع ویژه پس

انداز شخصی به حداکثر  توان به صورتی تدوین کرد که منافع حاصل از آن به شکلی پس های مسکن را می مهبرنا

 برسد.

تر است سهیم بودن خانوار در ترکیب مشترك  مشارکت: یکی از اثرهای مسکن مشارکت خانواده در اجتماع بزرگ

های پروژه تعاونی  وانند با مشارکت خود مسئولیتت با دیگر اشکال خانواده اهمیت دارد. اجتماعات منسجم پایدار می

را به عهده گرفته و شرایط زیستی و بهزیستی سالم را فراهم نمایند. درك و شناخت ابعاد این موضوع برای 

های مسکن باید شکاف در بافت اجتماعی جامعه را به  های مسکن پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. طرح طرح

 حداقل برسانند.

محیط مسکونی: نیاز به احساس برخورداری از محیط مسکونی مناسب و قرار گرفتن در فضای مسکونی که به 

مذهبی و فرهنگی دسترسی داشته  اماکن خریدوفروش، مراکز آموزشی، مراکز بهداشتی، خدمات ،التیتسه امکانات،

ی اجتماعی سکونتی ساکنان نقش باشند، از اهمیت خاصی برخوردار است. احساس اینکه محیط مسکونی در زندگ

ها  های مسکن است به این ترتیب در برخورد با مسکن دیدگاه گیرندگان برنامه دارد موردتوجه برنامه ریزان و تصمیم

ای که با توجه  ها در واقع بازتاب شرایط اجتماعی و اقتصادی هر جامعه های متفاوتی وجود دارد. این دیدگاه و نگرش

گیرد به همین  ای از تحول اجتماعی در برمی عه تمامی یا بخشی از نیازهای سکونتی را در دورهبه امکانات آن جام

 (.7-88: 8937کند)اهری، علت برخورد با مسئله مسکن در زمان و مکان و شرایط گوناگون جامعه تفاوت پیدا می

وری که بعد از غذا و پوشاك ط اهمیت مسکن: مسکن در زندگی اجتماعی و خانوادگی انسان اهمیت زیادی دارد به

 و گردد. خداوند در قرآن کریم درباره اهمیت مسکن چنین فرموده است: یکی از نیازهای اساسی انسان محسوب می

 (.08شماره  هیآ نحل، سوره های شما آرامشگاهی... )قرآن کریم، خدا قرار داد برای شما از خانه
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یران نیز آمده است داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ا

هایی که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و  خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن

ترین حوزه  ترین و مطمئن عیسر ،نیپرسودتر کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در حقیقت بهترین،

گذاری در حوزه زمین و مسکن است. مسکن عالوه بر اینکه سقفی را جهت  گذاری بخش خصوصی سرمایه ایهسرم

آید. روانشناسان مسکن را  حساب می کند منبع درآمد خوبی برای نیروی کار سازنده آن به زندگی برای افراد فراهم می

نگرد  در تقلیل فشارهای اجتماعی مؤثر است میعنوان فضایی که آرامش روحی و روانی افراد را فراهم آورده و  به

شود و قسمت  وسیله تلویزیون و رادیو.... انجام می های تفریحی انسان در خانه به ای از فعالیت همچنین بخش عمده

طور کلی اهمیت  (. به8900شود)فصلنامه تخصصی مسکن و انقالب، ای از اوقات انسان در مسکن سپری می عمده

روانی و ازنظر  ازنظر ایجاد اشتغال، ازنظر اجتماعی، ازنظر اقتصادی، ازنظر نسان شامل سرپناه،مسکن در زندگی ا

 (.3 :8973های ارتباطی است)دالل پورمحمدی، پیشرفت

 مسکن از نظر علم جغرافیا

نیست. کند مترادف با خانه  از یک نظر جغرافیدان برخالف آنچه یک شهرشناس از آن استفاده می 8واژه مسکن یا بوم

 گیرند. از سویی جغرافیدانان آن را به معنای قلمرو زیست و مسکونی بکار نمی

انداز زراعی مشخص  چشم ؛ ومورفولوژی زراعی به مطالعه در استقرار و اسکان قطعات زمین زراعی توجه دارد

  است. تر از اشکال هندسی و در واقع، قطعات کننده شکل کشت، سکونتگاه، قطعات زراعی و سخنی روشن

عنوان مجتمع تولیدی نمایانگر  دهد که به در هر قلمرو زراعی مساکن روستایی بخش اساسی روستایی را تشکیل می

گیرد و بر دو گونه تجمع در دل روستا و یا تفرق در  برحسب شرایطی چند شکل می ؛ کهتولیدات کشاورزی است

 شود.  فضای زراعی بستر جایگزین می

های مهم دیگری نیز وجود دارد که به  بندی تلف جغرافیایی مؤثر بر زندگی روستایی، طبقههای مخ بر اساس سرفصل

 شرح زیر است:

 بندی نقاط روستایی بر مبنای تمرکز و تفرق مساکن طبقه -8

 بندی نقاط روستایی بر اساس عوامل طبیعی طبقه -0

 بندی نقاط روستایی بر اساس عوامل انسانی طبقه -9

 (00 :8908ر اساس نوع کارکرد)حسینی ابری،بندی نقاط روستایی ب طبقه -1

نحوه پراکنش و ساختار مکانی سکونتگاه روستایی به عواملی چند بستگی دارد. ساختار مکانی در واقع نمود عینی 

 های خاص طبیعی)توپوگرافی، اقتصادی است که بر اساس ویژگی-یاجتماع اکولوژیک،-عملکرد روندهای طبیعی

شود. موقعیت طبیعی یک  و یا بر مبنای درونی و بیرونی یک واحد سکونتگاهی مشخص می معدنی( و مانند آن منابع

  سکونتگاه با عوامل محیط طبیعی همچون پستی و بلندی، منابع آب و پوشش گیاهی، ارتباط مستقیم دارد.

 

                                                           
1
. Habitat 
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 انواع مسکن

 (8 :8903)بهفروز،رود های رابطه انسان با محیط بشمار می ترین جلوه مساکن ارزنده

مسکن از نیازهای اساسی و اولیه است و از آن دسته مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و از آن 

  عنوان سرپناه و محل استراحت استفاده کرده است. به

 های مختلفی بررسی کرد: توان از دیدگاه مسکن را می

 پایداری )ثابت و متحرك( -8

 کرد: میتقس یبه دو نوع کل یاردیازلحاظ پا توان یمساکن را م

 ( ثابتداریمساکن)پا -(، متحرك بداریمساکن )ناپا - الف

برافراشته  یها ستون یموارد مشابه ساخته شده و رو ایمسکن قابل حمل و نقل است و از پوست، پارچه و  چادر

 (03: 8979،لبرگی)فآن را جمع کرد توان یکه موقع حمل و نقل م شود یم

 میشاهد آن هست ییروستا یها هستند که در انواع سکونتگاه یمساکن یامل تمامثابت ش مساکن

 یمتعدد ییها یبند میتقس توان یم رهیو شکل استقرار، نوع مصالح و غ یمساکن ازلحاظ معمار یبند در گروه نیهمچن

 .شود یها پرداخته م خود به آن یمطرح کرد که در جا

 مکان ساخت مسکن -0

 :نمود یبررستوان  نیز می لیمکان تشکانواع مسکن را ازنظر 

 :ییمساکن روستا -الف

 یعیطب طیمح راتیداشته و تأث ییایجغراف طیتطابق را با مح نیشتریاز آن دسته از مساکن هستند که ب ییروستا مساکن

 .(807: 8971،)تولونکنند یمنعکس م یخوب را به

در روستاها الزاماً  یکیو تکن یبه لحاظ ضعف عموم رایاست؛ ز نیکجانشینوع مسکن مردم  نیتر لیمساکن اص نیا

 اند.  خود کرده رامونیپ ییایجغراف طیاز مح یعنی عتیاز طب ینوع مصالح و سبک معمار نهیدر زم تیحداکثر تبع

 :یشهر مساکن-ب

 ندیکه در فرآ یجزء قسمت به ی. مواد و مصالح ساختمانیعیطب طیساخت است تا مح انسان طیدر مح یشهر مسکن

 (01: 8978،ای)ارجمندنستیدر دسترس ن دیآ یبه دست م یساختمان

 مسکن بر اساس عوامل جغرافیایی -9

 فالتی یا مرکزی -ج کوهستانی -ب ای جلگه -الف

دار، سفالی و  های شیب ای.مساکن در سطح این نواحی بسیار متفرق و پراکنده است. )گیالن و مازندران( سقف جلگه

  ها و تجهیزات انسانی برتری دارد. شیروانی و سایر گونه

های نمناك، مساکن به شکلی هستند که اثرات نم را خنثی نموده و برای  و به علت باال بودن درصد رطوبت زمین

سازند و برای دوام  جلوگیری از نم زمین و جمع شدن آب باران، سطح عمومی اماکن را از سطح زمین باالتر می

شود بنا  اسکلت ساختمان را بیشتر از چوب و سنگ که در منطقه فراوان یافت میبیشتر در مقابل رطوبت هوا، 

 (.838-878 :8979)صفی نژاد، کنند می
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های سنگین  شود و ساختمان مسکن در برابر باران های اطراف تأمین می مصالح اولیه برای ساخت مساکن از جنگل 

 اند. ج پوشیده شدهو غالباً از ساقه برن ها شیب تندی دارند مقاوم و بام

ترین نوع  هایی وجود دارد که هر یک نشان دهنده کامل مساکن در این ناحیه است و ساده امروزه در این ناحیه نمونه

آن مساکن یک طبقه است که از مصالح سبک و ارزان قیمت ساخته شده و نوع پیشرفته آن مساکن است که از 

-یابد وسیله ناودان به پایین ساختمان انتقال می گونه مساکن به ایناند و آب باران در  مصالح قدیمی ساخته شده

 (.01 :8978)مجتهدی،

های  در سطح کوهستانی به دلیل نقش امنیتی و دفاعی خود بر تصرف برخی از سکونتگاه مساکن کوهستانی.

 روستایی در آمده است.

ها و  کوچه اند. بافت روستا متراکم، یافتهصورت پلکانی بر روی سطوح پرشیب گسترش  مساکن معموالً فشرده و به

ها در سطح  تعداد این سکونتگاه ؛ ومعابر باریک و کم عرض و این امر موجب رشد ارتفاعی مساکن گردیده است

 (.73-8979:77)رجائی،جهان و ایران بسیار زیاد و درخور توجه است

واحی مرکزی و جنوبی کشور یعنی نواحی خشک و مسکن فالتی یا مرکزی )روستاهای بیابانی و حاشیه کویر(: در ن

های خود را از چوب و گل و  شوند که خانه بیابانی که با مسئله کمبود آب و گرما مواجه هستند روستائیان مجبور می

های مدور و گنبدی با بادگیرها اقدام ورزند تا گرما در سطح بیشتری  آجر بسازند و در منازل خود به تأسیس سقف

 (.090 :8903بهفروز، )تر بماند طور نسبی خنک خش شود و همچنین فضای زیر سقف بهاز سقف پ

 قلمرو جغرافیایی تحقیق

 سوادکوه شهرستان .است مازندران استان در شمالی سوادکوه شهرستان مرکزی بخش توابع از دهستانی لفور، دهستان

 های بخش ترکیب از شمالی سوادکوه. شد ایجاد سوادکوه شهرستان در شیرگاه شهر مرکزیت به 8930 سال در شمالی

 .است مازندران استان جزو مرکزی و نارنجستان

 
 (https://www.e-epih.orgمنبع: )  : استان مازندران1نقشه 
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 30٬717 منطقه جمعیت و نفر 19٬389 با برابر شهرستان این جمعیت 8930 سال مسکن و نفوس سرشماری طبق

 هر در نفر 3/90 جمعیت نسبی تراکم با شهرستان این. رسد می مربع کیلومتر 0870 به آن مساحت و است نفر

 .است مازندران استان های شهرستان سطح در میانگین ترین پائین از یکی دارای مساحت، مربع کیلومتر

 
 (https://gadm.orgمنبع: )  سوادکوه در نقشه ایران شهرستان: موقعیت 2نقشه 

 در. است شده  تشکیل آالشت و زیرآب سفید، پل شهرهای از و زیرآب و مرکزی های شبخ از سوادکوه شهرستان

 از شهرستان این. کرد تغییر شمالی سواد کوه شهرستان به شیرگاه شهر مرکزیت به شیرگاه بخش نام 8930 سال

 است. شده  تشکیل ادیآب 83 با کسلیان و آبادی 87 کال سرخ آبادی، 90 با ولوپی آبادی، 38 با راستوپی های دهستان

 سوادکوه شهرستان مرکزی بخش -8

 راستوپی دهستان .8

 ولوپی دهستان .0

 آالشت سفید، پل: شهرها 

 زیرآب بخش-0

 کال سرخ دهستان .8

 کسلیان دهستان .0

 زیرآب: شهرها 

 از سوادکوه، شهرستان به جنوب سمت از شهر، قائم شهرستان به شمال سمت از شمالی سوادکوه شهرستان 

از سمت  روستای لفور .است محدود ساری شهرستان به شرق سمت از و بابل رستانشه به غرب سمت

و از سمت شمال نیز به   های البرز، از غرب به شهرستان بابل، از سمت شرق به جنگل کوه جنوب به رشته

 .رسد های بخش شیرگاه می جنگل

 اند از  ای آن عبارتترین روستاه شده است که مهم  یلآبادی و روستا تشک 03 دهستان لفور از

کال، پاپک، تاشیه، سوته، تپه سر،  های پلیکا، سیاهکال، قاضی ]نفتچال[)شامل روستای نفت چال و آبادی

 خربمرد(، بورخانی، دهکالن، لفورك، گشنیان، شاهکال، مرزیدره، پاشاکال، میرارکال، اسبوکال، چاشتخوران و
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کال، غوزك  سی، شارقلت، عالم کال، رنگو، سنگ ئیسامام کال)شاه کال(، چاکسرا، حجیکال، درزیکال، ر

ها و ارتفاعات  دره است. دهستان لفور از مجموعه دره کال، لودشت و مرزی رودبار، کالیکال، کفاك، گالش

متر از سطح دریا ارتفاع دارد. حوزه  308شده است که بلندترین نقطه آن بنام روستای بورخانی،   یلتشک

ور شامل ارتفاعات منطقه امام کال و دره مرزیدره، دره میرارکال، دره آذز )خربمرد( های لف ارتفاعات و دره

ها از غرب به شرق و متمایل به سمت  دهند که ارتفاع آن ارتفاعات اسبوکال و دره موزین را تشکیل می

لفور را در غرب  ها و ارتفاعات وسو منطقه به دره ها و ارتفاعات  یابد که این دره رشته کوه البرز افزایش می

 های انبوه و بسیار زیبایی است. اند که دارای جنگل شهرستان سوادکوه پدید آورده

 
 (https://gadm.orgمنبع: ) : موقعیت شهرستان سوادکوه در استان مازندران3نقشه 

 
 (http://meidoun.irمنبع: )  : تقسیمات داخلی شهرستان سواد کوه4نقشه 
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 ران آب و هوای استان مازند

وهوایی معتدل  جواری با دریای خزر، منطقه آب استان مازندران که در جلگه شمالی ایران واقع شده است، به دلیل هم

های نسبتاً زیاد  کوه البرز در جنوب جلگه، موجب بارندگی و مرطوب دارد. این رطوبت با وجود ارتفاعات رشته

را جنگل  و گالشکال ن، شهرستان سوادکوه و روستای بورخانیشود. به همین ترتیب سراسر استان مازندرا منطقه می

-. لذا استان مازندران را بر اساس خصوصیات دما و بارش و توپوگرافی منطقه میدهند تشکیل می یزو مراتع حاصلخ

توان به دو نوع آب و هوای معتدل خزری و آب و هوای کوهستانی تقسیم کرد. آب و هوای کوهستانی خود شامل 

 شود.ع: معتدل کوهستانی و سرد کوهستانی میدو نو

 آب و هوای معتدل خزری

شود. در این نواحی به دلیل های شمالی البرز را شامل میهای غربی و مرکزی استان تا کوهپایهاین نوع اقلیم جلگه

مالحظه و دمای های قابل توان بارشعنوان پیامد آن مییابد که بهکمی فاصله کوهستان و دریا، رطوبت تجمع می

متر است. توزیع مکانی آن از  یلیم 377معتدل را ذکر کرد. میانگین بارندگی سالیانه در نوار ساحلی استان برابر با 

که توزیع زمانی آن وضعیتی کمابیش منظم دارد )حداکثر بارندگی در غرب به شرق با کاهش همراه است در حالی

شود که به دلیل رطوبت د(. در بررسی پارامتر درجه حرارت نیز مشاهده میافتپاییز و حداقل آن در بهار اتفاق می

نسبی باال و زیاد بودن تعداد روزهای پوشیده از ابر دمای هوا معتدل و دامنه دمایی محدود است که این وضعیت 

 گردد.های اتفاقی میهای معتدل با یخبندانهای گرم و مرطوب و زمستانمنجر به تابستان

 استان مازندراناقلیم 

سراسر استان مازندران، شهرستان سوادکوه و روستای با توجه به اینکه اقلیم این منطقه معتدل و مرطوب است، 

های کوهستانی جای گرفته  دهند و این روستا در بستری از جنگل بورخانی را جنگل و مراتع حاصلخیز تشکیل می

 بندیتقسیم در. است خزری معتدل هوای و آب دارای شهرستانشمالی، این  سوادکوه ؛ و اما اقلیم شهرستاناست

 بادهای تحت تأثیر زیادی اندازه تا زیرا دهندمی قرار ایمدیترانه معتدل هوای و آب ردیف در را آن و هوایی آب

 فصل در آن ماکزیمم و زیاد منطقه بارش هوایی و آب عمده مشخصات از .است دارند ایمدیترانهمنشأ  که غربی

 و شودمی مشاهده فصول تمام در بارندگی است و مترمیلی 088 -33حدود  در آن ساالنه متوسط میزان. است پاییز

 مانند اقلیمی جهان عوامل وسیلۀبه شهرستان این در زمستان و پاییز ندارد. بارندگی وجود یباًتقر خشککامالً  فصل

مانند  یمیاقل ینزم یا جغرافیایی عوامل. آیدمیه وجود ب سیبری منشأ با شرقی شمال و توده هوای غربی بادهای

-بارندگی. کنندتقویت می را فوق عوامل (خزر دریای به نزدیکی و دوری)بودن  بری درجۀ و یاهیپوشش گارتفاع، 

 نای ارتفاعات در بارش. است یا جغرافیایی اقلیمی زمین عوامل تأثیر یماً تحتمستق شهرستان در بهار و تابستان های

ای شهرستان سوادکوه است)مطالعات توسعه صورت بارانبه دشت و ارتفاع کم نواحی در برف صورتبه شهرستان

لفور (. قلمرو مکانی مورد مطالعه این مقاله استان مازندران، شهرستان سوادکوه، بخش شیرگاه، دهستان 8939شمالی، 

های مورد نظر دهستان لفور بر اساس عوامل معیار روستا است که از بین روستا 03که این دهستان دارای  است
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های نهایی برای تحلیل و قدمت و تاریخ طوالنی روستا، جمعیت و مهاجرت کم و فاصله زیاد روستاها از شهر، نمونه

 کال و بورخانی( انتخاب شدند.سنجش، )دو روستای گالش

 اقلیم منطقه سوادکوه

 حوزهشده است.  واقع مرکزی البرز های کوه رشته شمالی های دامنه در و طوالنی وسیع دره یک در سوادکوه منطقه

 سوی به تند بسیار شیب با و شده آغاز خزر دریای کیلومتری 98 و جنوبی های جلگه الیه منتهی از ناحیه این کلی

 آب با خشک مرتعی، بعد به آن از و جنگلی و سرسبز متری 0888 بلندی تا ارتفاعات پوشش. شود می کشیده جنوب

 برای بزرگ سد و مانع خزر دریای سواحل موازات به ارتفاعات این غربی و شرقی جهت .است سردسیری هوای و

 از که آور باران ابرهای همراه به غربی های جریان و بوده یاران مرکزی فالت و دریا این بین جوی های جریان تبادل

 و برف ریزش باعث و شده محبوس کوهستان این پیکر غول و برست های دیواره کنار در رسند می ایران به اروپا غرب

 که ماهورهایی تپه و ارتفاعات. دارد قرار سوادکوه در ها کوه رشته این مرکزی واحد. شوند می سودمند و فراوان باران

 جنوبی هحاشی بر و مازندران جلگه به و دهند می دست از را خود بلندی سرعت به اند شده کشیده شمال به جنوب از

 منطقه سطح در و داشته قرار ارتفاعات این دل در نیز فراوانی های آبادی. شوند می منتهی شهر قائم شهرستان

 .اند پراکنده

 دریا سطح از متر 9078 اتابک، قله نام به آن نقطه بلندترین که شده تشکیل هایی کوه مجموعه از راستوپی دهستان

 شمال به جنوب از ها آن ارتفاع که دهند می تشکیل را ولوپی منطقه نیز شفلین های دره و ارتفاعات حوزه. دارد ارتفاع

 در آالشت شهر. دارد ارتفاع دریا سطح از متر 9088 نیز ناحیه این نقطه بلندترین و شده کاسته شرق به متمایل و

 میانگین بودن باال و اندك فواصل در زیاد ارتفاع اختالف .شده است واقع ناحیه این شرقی شیب متری 8088 ارتفاع

 .شود گر جلوه متفاوتی و متنوع بسیار به شکل سوادکوه گیاهی پوشش و هوا و آب که شده است سبب زمین شیب

 ان قشالقی نواحی .است باران صورت به شمالی ارتفاع کم نواحی در برف صورت به منطقه این ارتفاعات در بارش

 مراتع. یکدیگرند از متمایز کامالً مراتع، و ییالقی نواحی تا متری 8788 از االب ارتفاع و متر 708 الی 088 ارتفاع در

 .روند می به شمار کشور سطح در انواع ترین غنی و بهترین از ناحیه این

 های تحقیقیافته

 تأثیر اقلیم بر طراحی معماری محدوده مورد مطالعه 

لگوی معماری در مناطق روستایی شناخت محیط طبیعی های اگیری انواع زباندر واقع جهت آگاهی از نحوه شکل

های عوامل انسانی ناحیه، اهمیت گیرد و همچنین ویژگیاندازهای متفاوتی در آن شکل میعنوان بستری که چشمبه

گیری معماری بومی و انواع الگوهای یابد. البته شناخت محیط و نیروی انسانی از جمله عوامل تأثیرگذار در شکلمی

فرهنگی و کالبدی جزء مطالعات بنیادین و الینفک هر  -هاست. لذا شناخت محیط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی آن

توان علت و از طریق ارزیابی آن می گیری هر نوع رفتار، پدیده یا فعالیت استتحقیق است. چون محیط، بستر شکل

توان در راستای معماری و توسعه هر منطقه می و در نهایت بر اساس شناخت مشخصات ها را کشف و روابط بین آن
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-های کلی معماری بومی این دو روستا در ذیل اشاره میریزی کرد که بر این اساس پژوهشگر به ویژگیپایدار برنامه

 کند: 

های ها بر روی پایهدر نواحی بسیار مرطوب این مناطق برای حافظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین، خانه

-های سنگ و گل و در پارهها بر روی پایهخانه معموالًها که رطوبت کمتر است اند و در دامنه کوهساخته شده چوبی

 اند.روها بنا شدهای موارد بر روی گربه

اند. این فضاها در بسیاری ها ساختهای در اطراف اتاقهای عریض و سرپوشیدهها از باران، ایوانکبرای حفاظت اتاق

-ای موارد برای نگهداری محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار میای سال برای کار و استراحت و در پارههاز ماه

اند و در صورت استفاده از مصالح ساختمانی ها با مصالحی با حداقل ظرفیت حرارتی بنا شدهگیرد. بیشتر ساختمان

مناطق بهتر است از مصالح ساختمانی سبک ها در حداقل میزان ممکن حفظ شده است. در این  سنگین ضخامت آن

استفاده شود. چون زمانی که نوسان دمای روزانه هوا کم است ذخیره حرارت هیچ اهمیتی ندارد و عالوه بر این 

مصالح ساختمانی سنگین تا حدود زیادی تأثیر تهویه و کوران را که یکی از ضروریات در این منطقه است کاهش 

های طور کلی پالنشود. بههای این مناطق بدون استثنا از کوران و تهویه طبیعی استفاده میاندهند. در تمام ساختممی

منظور حداکثر استفاده از وزش باد در ها بیشتر شکل هندسی طویل و باریک است. به گسترده و باز فرم کالبدی آن

های دریا تعیین شده به جهت وزش نسیمها با توجه ها جهت قرارگیری ساختمانایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاق

منظور بسته است. به کامالًها های رو به باد ساختمانوزند قسمتاست. در مناطقی که بادهای شدید و طوالنی می

-ها بهاستفاده هرچه بیشتر از جریان هوا همچنین به دلیل فراوانی آب و امکان دسترسی به آن در هر نقطه ساختمان

ها شیب ی شده است. به دلیل بارندگی زیاد در این مناطق بامده سازمانو پراکنده در مجموعه  صورت غیرمتمرکز

  ها تند است. دارد و شیب بیشتر آن

اقلیمی ساختمان دریافت  یستزهمچنین پژوهشگر با منطبق کردن شرایط حرارتی مناطق معتدل و مرطوب بر جدول 

ترین عامل ایجاد آسایش ا در تمام فصول سال است؛ از این رو مهمکه مشکل عمده در این مناطق، رطوبت زیاد هو

بنابراین در طراحی ساختمان برای این ؛ های این مناطق برقراری و تداوم کوران در فضای داخلی استدر ساختمان

کات زیر مناطق باید مسئله ایجاد کوران در داخل ساختمان مورد توجه خاصی قرار گیرد لذا در این مورد توجه به ن

 دارای اهمیت فراوانی است: 

ارتفاع ساختمان از سطح زمین یکی از عوامل تعیین کننده میزان فشار باد بر ساختمان و در نتیجه میزان استفاده از باد 

های اطراف خود هستند نسبت به هایی که بلندتر از درختان و ساختماندر ایجاد تهویه طبیعی در آن است. ساختمان

های کوتاه اطراف های مرتفع که ارتفاعشان از ساختمانها شرایط بهتری برای تهویه طبیعی دارند. برجمانسایر ساخت

های اطراف خود نیز بیشتر است نه تنها از شرایط تهویه مناسبی برخوردارند بلکه در بهبود شرایط تهویه ساختمان

زش بادهای شدید و بارندگی قرار دارند و به همین ها در زمستان در معرض وای دارند ولی این ساختماننقش عمده

 دلیل باید تدابیری اندیشید که از نفوذ آب باران به داخل دیوارها جلوگیری شود.

طور کلی در این مناطق مرطوب به دلیل اهمیت ایجاد کوران جهت ساختمان باید با توجه به جهت وزش بادهای به

آید. البته  به عملن استفاده از جریان باد در ایجاد کوران در فضاهای داخلی ای تعیین شود که بیشتریگونهمطلوب به
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بان مؤثر باشد توجه به تابش آفتاب و انرژی حاصل از ها بزرگ و بدون سایهاگر رنگ سطوح خارجی تیره یا پنجره

مان با توجه به باشد انتخاب جهت ساخت تر بزرگها های مختلف اهمیت فراوانی دارد. هرچه پنجرهآن در جهت

ها را فراهم یابد. در این مناطق طرح ساختمان باید امکان ایجاد کوران در تمام اتاقتابش آفتاب اهمیت بیشتری می

هایی با یک سطح خارجی آن هم در منطقه مکش )پشت به باد( هایی که شامل آپارتمانرو ساختمانسازد از این

طور مؤثر ها بیش از حداقل اندازه مشخص تا حدی که بهیش اندازه پنجرههستند برای این مناطق مناسب نیست. افزا

های کوچکی که با توجه به وزش در برابر تابش آفتاب محافظت شود اهمیت چندانی ندارد. حتی با استفاده از پنجره

جاد کوران وجود توان در داخل ساختمان کوران ایجاد کرد. ولی اگر امکان ایباد در محل مناسبی قرار گیرند، می

سازی هوای داخلی هنگام عصر تأثیر بسزایی خواهند داشت. البته ایجاد های بزرگ در خنکنداشته باشد پنجره

های بزرگ ها اهمیت زیادی دارد. ولی چنانچه اشاره شد ایجاد سایه بر روی پنجرههای مؤثر برای این پنجرهبانسایه

ها جریان اصلی هوا ار است. برای ایجاد تهویه طبیعی و کوران در داخل اتاقویژه در دیوارهای شرقی یا غربی دشوبه

 ای هدایت شود که افراد در آن ساکن هستند.باید به منطقه

عوامل تأثیرگذار بر معماری بومی روستایی در دو شاخص محیط طبیعی)عوامل جغرافیایی و اقلیمی( و عوامل 

-( مورد بررسی قرار گرفته و در هر شاخص به تفکیک گویه0ق جدول)ی و اقتصادی( طبفرهنگ انسانی )اجتماعی،

( مورد بررسی قرار گرفته که به طور کلی کل این گویه ها در 9های تأثیرگذار بر معماری بومی روستایی در جدول)

 کنند. راستای معماری روستایی پایدار معنا پیدا می
 گیری الگوهای معماری بومیمؤثر بر شکلوضعیت توصیفی عوامل محیط طبیعی و انسانی  -2جدول 

 جمع فراوانی گویه مؤلفه شاخص

 محیط طبیعی )عوامل جغرافیایی(

 80 شکل زمین، کمیت و کیفیت آن زمین

 88 برخورداری و دسترسی به منابع آب و اشکال آن آب 00

 9 نوع و تراکم آن پوشش گیاهی

 محیط طبیعی )عوامل اقلیمی(

 3 ن دریافت نورمیزا تابش و دما

 0 میزان بارش و نوع آن بارش و رطوبت 00

 0 جهت و شدت آن باد

 محیط انسانی

 رفتارهای اجتماعی
 80 روابط قومی و همسایگی

00 
 88 امنیت طبیعی و انسانی و حریم

 رفتارهای فرهنگی

 3 اعتقادات و باورها

 0 هارسوم و آیین 00

 0 دین و مذهب

 00 00 نوع معیشت های معیشتی )اقتصاد(رفتار

 8937های پژوهش،  منبع: یافته

 های تأثیرگذار بر معماری بومی روستاییوضعیت توصیفی گویه -3جدول 

 آب زمین گویه
پوشش 

 گیاهی

تابش 

 و دما

بارش و 

 رطوبت
 باد

رفتارهای 

 اجتماعی
 امنیت

رفتارهای 

فرهنگی 

)اعتقادات و 

 باورها(

رفتارهای 

ها آئینفرهنگی )

 و رسوم(

دین و 

 مذهب

رفتارهای 

 معیشتی

             فرم بنای مستطیلی شکل

             گیری شرقی بناجهت

             هاتعداد زیاد پنجره

             های مربع و مستطیل شکلپنجره

             های کوچکپنجره
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             هادیوار کوتاه خانه

             دیوارهایی با جنس چوبی

             دارهای شیببام

های هایی از جنس حلب )پیتبام

      پرس شده(
       

             هایی از جنس چوب و کاهبام

             ارتفاع کوتاه بازشوها )درها(

آورد چوب استفاده از مصالح بوم

 جهت آسایش حرارتی بنا
     

       

تعبیه ایوان سراسری چوبی جهت 

 آسایش حرارتی بنا
     

       

پرچین کوتاهی از شاخ و برگ 

 عنوان حفاظ بناگیاهان به
     

       

ها در سطح تراکم متوسط خانه

 روستا
     

       

             تعداد طبقات خانه

ین و زمستان نشکارکرد طبقه اول: 

مومی، بدون اتاق، پنجره کم، ع

 جهت نگهداری دام و علوفه و انبار

     

       

ین، نش تابستانکارکرد طبقه دوم: 

مهمان و پذیرایی، ایوان، پنجره زیاد، 

 هااتاق

     

       

             هاتعداد کم اتاق

             هااندازه کوچک اتاق

             هاشکل تو در توی اتاق

             هاارتفاع کوتاه اتاق

پی سنگی با مالت ماسه و سیمان 

      هاخانه
       

             جمع

 8933های پژوهش،  منبع: یافته

 خودجوش، عامیانه، معماری نوع یک واقع در روستایی های پژوهش و با توجه به جداول، معماریبر اساس یافته

 معیشت و طبیعت، اقتصاد از متأثر آن کالبدی و کارکردی اجزای و عناصر که است طبیعت وفادار به و سازبدیهه

 روستایی بومی معماری کلی، طوربه است؛ ساختهغنی می را روستایی معماری معیشتی، اقتصاد که است روستاییان

مؤثر  و مهم عوامل همه ینجاا است که در بوده فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، گوناگون جغرافیایی، عوامل تأثیر تحت

 یک در آن هایزیرشاخه فرهنگ و اقتصاد، آن، هایزیرشاخه و طبیعت قبیل از روستایی معماری گیریشکل در

 خاص مورد بررسی قرار گرفت. جغرافیایی حوزه

 انعکاس ماهرانه فرهنگی، نمادهای و طبیعی محیط با اقتصادی و اجتماعی روابط برخی بومی معماری گیریشکل در

 بومی معماری در شده گرفته است. تدابیر به کار یافته تجلی ها آن در آرایش و همزمان، سادگی که نحویبه یابند،می

دارد از جمله این  خود پیرامون طبیعت با روستاها کالبد و هماهنگی زندگی و احترام از حکایت همواره روستایی،

 خانواده افراد نیز کار نیروی و باشد آوردبوم مصالح آورد اشاره کرد، وقتیتوان به استفاده از مصالح بوم  هماهنگی می

 کند. درنمی خانواده وارد اقتصاد به را چشمگیری هزینه و شودمی تمام ارزان ساختمان قیمت همسایگان باشند، و

 سرپناه ساخت برای یبوم مصالح دوام و هاقابلیت و افزایش هاهزینه کاهش بر روستانشینان اندیشه اساس واقع،

-به جغرافیایی، عوامل شناخت با است. روستاییان تولیدی عوامل و محصوالت برای فضاهای مناسب و خانواده برای
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 انطباق در و مرتبط که آوردبوم مایهساخت کاربرد با و زدند توجّه قابل به عملی دست مصالح، شناخت در خصوص

 از استفاده. اندایجاد کرده روستایی بومی معماری پایداری برای فضایی ت،اس بوده منطقه هر جغرافیای اقلیم و با

 هویّت و گیریشکل در طبیعت کنندهتعیین نقش دهندهنشان سرپناه، ساخت و محیط به دهیشکل برای بومی مصالح

 ها، خصوصیاتناهمواری از که دقیقی شناخت از بعد مختلف، هایاقلیم در روستایی روستاهاست. معماران کالبدی

 تا داد قرار استفاده مورد صورت چه و به چگونه را بومی مصالح که دانستندمی کردند،می پیدا هوا و آب و زمین

 روستایی هایسکونتگاه تا است بوده این بر تالش همواره آنکه با وجود. باشد بهینه مربوطه اقلیم در انرژی مصرف

 دارای سال طول در کمتر مناطقی کشور، در اقلیمی تنوع و گستردگی به وجهت با اما شوند، ساخته مناطق مناسبی در

 گزند از ممکن جای تا که شوندمی برپا ایگونهبه های روستاییخانه اساس، این بر هستند؛ مستمر معتدل هوای

 گردند. مندبهره طبیعی هایتوان از عوض، در بمانند و امان در مخل عوامل

توان الگوهای معماری متأثر از محیط را در راستای معماری پایدار روستاهای مورد میداول در نهایت با تحلیل ج

 نحوی در معماری سن َّتی این مرز و بوم قابل شناسایی است:مطالعه این پژوهش ارائه کرد که هر یک از این الگوها به

گیری های طبیعی و تجدیدپذیر از طریق جهترژیکارگیری انبرداری از منابع تجدیدناپذیر و بهبه حداقل رساندن بهره -

 شرقی بنا؛

 قرارگیری مناسب فضاها در داخل بنا جهت استفاده اقلیمی از فضاها)ساخت بناها در دو طبقه(؛ -

 زیست طبیعی از طریق استفاده مناسب از فضای زیست و گسترش محیطارتقاء کیفیت محیط -

 ف مواد آلوده و سمیاز بین بردن یا به حداقل رساندن مصر -

 حفظ هویت فرهنگی و قومی -

منظور استفاده از زیست )فرو رفتن در دل خاك بهاستفاده خردمندانه از زمین و همگونی شکل ساختمان با محیط -

 ظرفیت حرارتی خاك در تابستان و زمستان(

الح مناسب و بومی سازگار با اقلیم های جایگزین، استفاده از مصوساز با استفاده از فناوریاقتصادی بودن ساخت -

 )چوب(

وساز با مصالح بومی)روش های بومی ساخت کلی و های ساختسازی ساختمان با محیط و استفاده از روشهماهنگ -

 (.0و تصویر  8الرده ای()تصویر 

 
 (8937 نیمحققعکس از منبع)  و ساز بومی در روستای گالش کال ساخت :1 یرتصو



 8931 اول، زمستانشماره دهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : کروکی خانه های روستا به طور معمول 2تصویر 

 (8937 نیمحققعکس از منبع)

 گیری و دستاورد علمی پژوهشی نتیجه

های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مورد توجه و استفاده قرار های اخیر در رشتهشناسی در دههزبان و زبان

( بر اساس ساختار زبان به معرفی یک زبان الگویی برای معماری و طراحی 8373گرفته است. کریستوفر الکساندر )

پردازد. در امتداد تاریخی این سلسله جریان فکری بر سر الگوها، اشاره کریستوفر الکساندر در نظریه شهری می

ث وقوع و معروف زبان الگو نخستین نقطه روشن در ارائه الگوهای کاربردی در آمیخته با زندگی است که از حی

شناسی پژوهش عنوان رویکردی مناسب برای روشرویداد الگوها در محیط به موضوع پرداخته و تجربیات آن به

-توان بر او گرفت آزمون جامعیت نگرش و ارجاع پرسش از الگو به ریشهحاضر اتخاذ گردیده است. انتقادی که می

ت و حاالت ممکن و ملزم الگوها باقی نماند. به این که هیچ ابهامی در کیفیا طوری   هاست. به های وجودی آن

ها در محیط یا  ای نشده است و بررسی کیفیت الگوها نیز تنها به لحظه رویداد آنحاالت در تئوری الکساندر، اشاره

 رفتار، محدود گردیده است.

یت مردم جامعه در یک فرم ها، باورها و آرزوهای اکثرواسطه و ناخودآگاه نیازها، ارزشمعماری بومی ترجمان بی

ها مسکونیِ مناطق روستایی باید به عادتفضاهای  در امر معماری و ترکیبِخاص و گویای فرهنگ عامه است. لذا 

های طبیعی، تاریخی، هایی از لحاظ ویژگیکنند. البته تفاوتو نیازهای مردمی توجه شود که در آنجا زندگی می

های مسکونی به وسیله دخالت دارند. با توجه به اینکه در معماری محلی، خانه اقتصادی نیز در این امر -اجتماعی

گیرد که برای شود با این وجود الگوهایی در ساخت آن مورد استفاده قرار میهای صرف مسکن ساخته میسازنده

اند. و هوایی منطقهعامه مردم معنا و مفهوم دارد. این الگوها پاسخگوی وضع اقتصادی حاکم بر جامعه و شرایط آب 

 باال خِنه() اتاق مهمان مطبخ )مینه خِنه پایین خِنه(نشیمن)

 تندیر خِنه)تنور(

 ایوان
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از تحلیل  آنچه پسند است و عوامل مهم اجتماعی را در خود جای داده است.از این رو معماری محلی هنری عامه

شود معماری بومی منطقه مورد مطالعه است بر دست آمد و اکنون بر آن تاکید میجداول بر مبنای هدف پژوهش به

 شود که عبارتند از:بومی روستایی منطقه عوامل متعددی را شامل می های تأثیرگذار بر معماریگویههمین اساس 

سازی ها و نوع پیهای بومی روستایی، تعداد طبقات خانههای خانهبیشترین اثرگذاری را در شکل بامزمین: که -8

 های بومی داشته است. خانه

ومی، استفاده از مصالح بوم آورد جهت های بسازی خانهآب: که بیشترین اثرگذاری را به ترتیب در نوع پی -0

 آسایش حرارتی بنا، تعداد طبقات خانه و اختصاص کارکرد طبقه اول به فضاهای خدماتی بنا داشته است.

ها و تراکم متوسط پوشش گیاهی: به ترتیب در استفاده از پرچین به عنوان حفاظ در اطراف بنا، دیوارکشی خانه -9

 ین تأثیر را داشته است.ها در سطح روستا بیشترخانه

های بنا، فرم مستطیل شکل بناها و استفاده عامل تابش و دما: بیشترین اثرگذاری را به ترتیب در تعبیه تعداد پنجره -1

 های بومی منطقه داشته است.از مصالح بوم آورد برای ساخت خانه

ها و تعبیه ایوان های شیبدار، تعداد زیاد پنجرهعامل بارش و رطوبت: بیشترین اثرگذاری را به ترتیب در تعبیه بام -0

 های بومی منطقه داشته است.سراسری چوبی جهت آسایش حرارتی برای ساخت خانه

ها و استفاده از ها در سطح روستا، فرم پالن و پنجره خانهعامل باد )شدت و جهت(:  مؤثر در تراکم متوسط خانه -3

 های بومی.ای ساخت خانهمصالح بوم آورد جهت آسایش حرارتی بر

ها در سطح روستا روابط قومی و همسایگی: بیشترین اثرگذاری را به ترتیب بر ارتفاع دیوارها، تراکم متوسط خانه -7

 ها داشته است.و تعداد طبقات خانه

رکشی اطراف ها و دیواهای تعداد و فرم پنجرهتوان بیشتر در گویه ها: که میتأثیر امنیت اجتماعی و حفط حریم -0

 ها مشاهده کرد. خانه

ها و اعتقادات و باورهای فرهنگی مردم منطقه: بیشترین تأثیر را بر میزان ارتفاع بازشوها و پرچین اطراف خانه -3

 ها داشته است.کاربری مسکونی طبقه دوم خانه

 ها.طراف خانهها و ارتفاع دیوار اها و رسوم مردم منطقه: مؤثر بر تعداد و فرم پنجرهآیین -88

ها به فضای خدماتی و ارتفاع ها و اختصاص طبقه اول خانهدین و مذهب مردم منطقه: مؤثر بر تعداد پنجره -88

 ها.دیوار اطراف خانه

ها، تعداد طبقات خانه و تعبیه ایوان شیوه معیشت مردم منطقه: بیشترین تأثیر را بر عملکرد فضاهای داخلی خانه -80

 ست.سراسری داشته ا

 در شرایط محیطی با هماهنگی بومی، مصالح از استفاده زیبایی اکولوژیکی، از روستایی معماری و بافت برخورداری

 اندازهایو چشم از مناظر برخورداری و طبیعی بستر در روستاها قرار گرفتن مسکن، ساز و ساخت و بافت استقرار

ر این اساس بیشترین رویکرد تأثیرگذار در رابطه با زبان بشود. می روستا محسوب امتیازهای ترین مهم از طبیعی

های بومی برای تأمین الگوی معماری بومی مربوط به رویکرد کاربردی و تأثیر عوامل محیطی در طراحی و فرم خانه

نیازها و ایجاد آسایش نسبی ساکنین است که با استفاده و اجرای این عوامل و رویکردها در ساخت مسکن و 
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ریزی میان  توان گامی مؤثر برای توسعه پایدار روستاها در جهت پایداری محیط و نیز برنامهروستایی می معماری

تواند یکی از عوامل مؤثر در کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها و نیز مدت روستایی برداشت که این خود می

 زیبایی شناخت منظر روستایی باشد.
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