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 چکیده:

های فعالیت انسان بشمار می آیند که در طول قرنها مطابق با منطقهای روستایی برآیندهای با اهمیت ساختارهای معماری محیط

اند. مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان برحسب توسعه و تغییر سطح فرهنگی و محیطی شکل وتحول پیدا کرده -قوی اجتماع

ا شرایط محیطی، با میزان مسکن باکیفیت باید  به لحاظ فرمی، زیبا و منطبق بکند. زندگی ابعاد مختلف و متنوعی پیدا می

وساز، امنیت باال و مصرف انرژی پایین است. با توجه به موضوع این ماندگاری و طول عمر باال، رعایت استانداردهای ساخت

هدف از این تحقیق شناخت الگوهای صحیح مسکن روستایی و پژوهش، تاثیرات طراحی و معماری بر کیفیت مساکن روستایی، 

مناسب و تاثیرات آنها برکیفیت و پایداری مسکن  در نواحی روستایی است. قدرمسلم ارتقاء کیفیت مسکن شیوه های معماری 

از آنجای که مسکن   روستایی زمینه ساز سالمتی و زیست پذیری بیشتر و مصون ماندن آنان در برابر سوانح طبیعی خواهد شد

ناطق کمتر به بعد کیفی آن توجه شده است و مساکن غیراستاندارد وکیفیت آن نقش بسزایی در مناطق روستایی دارد و در این م

در شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی، و دارای استحکام ضعیف و به لحاظ بهداشتی در سطح پایینی قرار دارد باید 

ورت گیرد و مسائلی به خصوصیات بومی، روش های ساخت محلی و تطابق مسکن با نیازهای معیشتی روستائیان اصالحاتی ص

مانند مقاومت در برابر زلزله، ملزومات بهداشتی، مباحث زیست محیطی، استفاده از انرژی و مانند آن  نیز در طرح مسکن روستایی 

 لحاظ شوند.

 

 های مناسب طراحی  مسکن روستامسکن روستایی،  کیفیت مسکن ، معماری روستایی، شیوه واژه های کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه
معماری روستایی ایران به لحاظ ماهیت کارکردی و پاسخگویی به نیازهای انسانی، فعالیت مردمی، عناصر تولیدی و 

همگن با هویت کالبدی خاص را تشکیل می دهد که تجلی کننده ارتباطات و کارکردها و  ایمحیط زیست، مجموعه

گیرد)زرگر و حاتمی نقش چند عملکردی فضاهاست این هویت از نفس سکونت و شیوه زیست در روستا نشات می

ت، طبقه اجتماعی و است که تمام افراد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیای (. مسکن مقوله05، 1333خانقاهی، 

-ای موثر برای دسترسی یکسان به سایر خدمات، موقعیتسوابق اخالقی باید به آن دسترسی داشته باشند و باید وسیله

را ای است که مباحث گسترده ای(. کیفیت مسکن مقوله20: 1333ها و امنیت و آسایش تمام افراد باشد)پور محمدی، 

در شان  هاییک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه 1331کز سازمان ملل متحد در سال گیرد. بر اساس اعالم مردر بر می

گیرد مینشینان را در برها تا آلونکوابها وخیابان خسر پناهای از بیدگی انسان بودند، که دامنه گستردهزن

(Potte&Lioyd-evens,1998,137 .)مهم و قابل توجهی است. از این  ایطراحان نیز عقیده دارند که مفهوم مسکن ایده

رو این مفهوم باید در حد ممکن به طور واضح و به روشنی تعریف شود. طراحان معموال با هدف پدید آوردن شرایطی 

کنند. آنها آگاهند که رفتارها به  طور عادی در پی یک های محیط های مسکونی را طراحی میمطلوب و مناسب محیط

های حرکتی نیستند، بلکه توجه به نیازهای بسیار وسیعی برای مردمان یازهای انسان تنها نیازگیرد و ننیاز انجام می

(. زندگی روستایی و نوع نگرش روستاییان به 10، 1331ها مد نظر است)پورد یهیمی، مختلف و نوع زندگی متفاوت آن

شود تا اجزاء محیط به ری باعث میهای بهره وجهان و طبیعت، امکانات و دانش او برای ساخت و تولید؛ و شیوه

 ای منطقی و مکمل بین آنها، با حداکثر کارائی شکل گیرد. ترین و در عین حال ساده گی و برقراری رابطهمطلوب

طرح، تکنولوژی و شیوه ساخت مسکن روستایی، ابعاد، تناسبات، مقیاس و انطباق با شرایط درون و بیرون واحد 

ن تاثیر و تقویت روابط انسانی با امکانات و شرایط محیط طبیعی و الزاماتی حکایت دارد که مسکونی همه و همه از میزا

بروز یافته است)سرتیپی  بصورت تجربی در طول زمان به صورت اصول، معیارها و کمیت هایی در ساختار فضایی مسکن

ان کارایی سازه در مقابل عوامل ( .بررسی کیفی در مورد میزان کارایی اجزاء کالبدی مسکن و میز11، 1331پور، 

های عملی برای ارتقاء کالبدی مسکن باشد)موهبتی و ها و رهنمودمختلف است که می تواند مبنای تدوین سیاست

دهنده ترین عناصرتشکیل(. در این میان ناحیه وابسته به معماری یا مسکن روستایی یکی از مهم153، 1333طابعی، 

گاههای روستایی است که نمودی از فرهنگ و چشم انداز جامعه روستایی را نشان می توسعه کالبدی در سطح سکونت

های اراضی و محیط طبیعی، مسکن روستایی و معماری سنتی آن نیز دچار دهد. همگام با تغییرات گسترده در کاربری

تفاوت دارند و با محیط تغییرات گسترده ای شده است. مواد و مصالح  ساختمانی و پالن معماری اغلب با گذشته 

استحکام چندانی ندارند )پور ها همچنان قدیمی هستند و طبیعی پیرامون خود هماهنگ نیستند. بیشتر ساختمان

روستایی کشور، پایین بودن کیفیت آنها از های (. از دیگر مشکالت اساسی خانه135-123: 1335طاهری و همکاران،

پذیری شدید بناهای مرغوب است. این مشکالت اساسی از عوامل آسیب نظر روش ساخت وکاربرد مصالح ساختمانی

روستایی در برابر بالیایی طبیعی، مانند سیل و زلزله، از یک سو، رانش خاک و لغزش زمین، از سوی دیگر، بوده است؛ 

درون آنها، یعنی بخش ها و اسباب و لوازم ای که با رخ دادن هر یک از سوانح، نه تنها دام و طیور و ساختمانبه گونه

بی » های انسانی یا ساکنان این گونه بناهای تر از آن، جان سرمایهمهمی از سرمایه ملی، از بین می رود، بلکه مهم

(. معماری واحدهای مسکونی و سایر فضاهای 235-223: 1333نیز در معرض خطر قرار می گیرد)شهبازی، «  کیفیت

های اختمانی مورد استفاده در ساخت و سازها از شرایط محیطی محلی و نیز آگاهیفعالیتی در روستاها و نیز مصالح س

پذیرد. آشنایی جامعه روستایی با الگوهای معماری جدید در شهرها و گسترش عالیق مبتنی جامعه روستایی تاثیر می

سازد و مشکالت دیگری  بر فرهنگ زندگی شهری در روستاها می تواند الگوی معماری روستایی را از شکل بومی خارج

تواند واقعیات را سبب شود. با وجود این، شناخت عوامل گوناگون موثر در معماری و خصوصیات مسکن روستایی می



 

های طرح روستایی در زمینه معماری و مسکن روستایی فراهم آورد)مرادی ریزیقابل توجهی را برای هدایت برنامه

این مقاله است. بنابراین هدف از این تحقیق شناخت الگوهای صحیح مسکن  ( که مورد توجه332، 1331اسطلخ زیر، 

روستایی و شیوه های معماری مناسب و تاثیرات آنها برکیفیت و پایداری مسکن  در نواحی روستایی است. قدرمسلم 

سوانح طبیعی  پذیری بیشتر  و مصون ماندن آنان در برابرارتقاء کیفیت مسکن روستایی زمینه ساز سالمتی و زیست

خواهد شد. لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که نوع طراحی و معماری تا چه میزانی بر کیفیت 

 مساکن روستایی تاثیر داشته است؟

 

 پیشینه تحقیق:
به درخصوص انواع طراحی و معماری مسکن روستایی و تاثیر آنها بر کیفیت مساکن تحقیقاتی انجام گرفته است که  

 های آنها در قالب جدول زیر اشاره شده است:مهمترین یافته

 

 معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستاییپیشینه مطالعات مرتبط با  -1جدول

 یافته ها عنوان مقاله نام نویسنده

محسن سرتیپی 

 1331پور/

هاااای معمااااری شااااخ 

 مسکن روستایی در ایران

 

هاای مساکن روساتایی و شاناخت عناصار،      شاخ  این مقاله با تعریف و تدوین

های موجود در نیازهای کمای و کیفای   های فضایی آن؛ تفاوتکیفیتها و کمیت

بار ضارورت پرهیاز از     دیا تأکمسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده و باا  

-ها و اقدامات یکسان و مشابه در مناطق روستایی؛ بستر الزم برای تصامیم برنامه

هاای مختلاف جغرافیاایی    های مساکن در پهناه  و ضعف هاباقوتگیری متناسب 

 کشور را مهیا سازد..

محمودی و 

 نیک قدم

1331 

کاهش آلودگی های 

محیطی ناشی از توسعه 

مسکن با راهکارهای 

 طراحی معماری

مطالعات نظری با نقاط ضعف و قوت منتج از مطالعات میدانی راهکارهای برای 

طراحی واحدهای مسکونی پیرامون تهران پیشنهاد شده است. این  ریزی وبرنامه

خصوصیات و  راهکارها در موضوعات مطالعات بوم شناختی و طراحی مبتنی بر

منابع مربوط به هر محل، طراحی اقلیمی، طراحی بر اساس فرهنگ و معیشت 

 ساکنان و بکارگیری مصالح مناسب برای رسیدن به معماری پایدار است

قرخلاو،  مهادی  

حساااااااااین 

کالنتااااااری ، 

محمااااااااااد 

اسکندری ناوده   

1331 

بررساااای دگرگااااونی در  

ساختار کالبدی و معمااری  

-روستاها و تشکیل روساتا 

شهر )مطالعه موردی: آالرد 

 پرنو 

ی یک طبقه باا  هاساختماننتایج بررسی بیانگر آن است که بیشترین پراکندگی 

ی اولیاه و روساتایی   هاههستکه جزو  شوندیمدر نقاطی مشاهده  دوامکممصالح 

ی فیزیکای و کالبادی دو روساتا آالرد و پرنادک را     هاا انیبنو به عبارتی  اندبوده

 .دهندیمتشکیل 

سرتیپی پور، 

1333 

در کتااااااابی تحاااااات   

آساایب شناساای  "عنااوان

معماری روستایی به ساوی  

 "سکونتگاه های مطلوب

ش تعداد واحدهای گرایی در برنامه های توسعه و توجه به افزایمعتقد است، کمی

های مهمی کاه در تحقاق مساکن مطلاوب     مسکونی سبب شده است تا شاخ 

های بومی، اصول و ضاوابط  موثرند، مانند شناخت مشخصات و نیاز خانوار، ارزش

طرحی و اجرا، نظارت بر کیفیت اجراء و هادایت در الویات قارار نگیرناد. تاداوم      

ت بناهای یاک شاکل و یاک    چنین روندی، مسکن روستایی را به طراحی و ساخ

 (.13-13اندازه سوق خواهد داد)ص. 



 

 آمار و نایئج

1335 

تحلیل جغرافیایی مسکن و 

معماری در دهستان 

 میانبند شهرستان نور

نتایج نشان می دهد که عوامل جغرافیایی چون توپوگرافی، جهت باد و سایر 

معماری مسکن بسیار موثر است. ضمن اینکه فرم و کارکرد  در عناصر اقلیمی

مساکن در محدوده مطالعاتی به تناسب برخورداری از شبکه های ارتباطی 

مناسب و دوری و نزدیکی به مراکز شهری، تفاوتهای آشکاری با یکدیگر نشان 

 می دهد. 

فاتح و داریوش 

1335 

در کتابی تحت 

 "معماری روستایی"عنوان

که عوامل گوناگون که در شکل بخشیدن به معماری یک منطقه موثرند معتقدند 

ها می شوند عواملی های آن دیار از بناهای سایر سرزمینو سبب تمایز ساختمان

چند از اهمیت بسزایی برخوردارند از جمله عوامل جغرافیایی، عوامل اقتصادی و 

وستایی است)ص. اجتماعی و مصالح ساختمانی که بیشتر مورد توجه معماری ر

13.) 

پور طاهری و 

 1335همکاران 

 

ارزیابی کیفیت زندگی در 

 نواحی روستایی

های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در جوامع روستایی در این مقاله  مهمترین مولفه

را  شاخ  های کیفیت آموزش، امنیت،کیفیت زیر ساخت ها، کیفیت محیط 

 ال و درآمد ، معرفی شده.مسکونی، کیفیت محیط فیزیکی، کیفیت اشتغ

زندیه و 

 حصاری  

1331 

تداوم معماری مسکن 

روستایی با انگیزه توسعه 

 پایدار روستایی

در  این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر تغییرات ساخت  ساز مسکن 

روستایی و چگونگی عملکرد صحیح آن در توسعه روستا را روشن سازد و با ارائه 

راستای تداوم مسکن روستایی گام برداشته و به عنوان  راهکارهایی مناسب در

 .یک جزو اساسی موجبات پایداری در روستا را فراهم آورد

ادواردز و 

 1333تورنت، 

کتابی تحت عنوان مسکن 

 پایدار

بدون داشتن یک مسکن با کیفیت و خوب، یک فرایند اجتماعی مطلوب نمی 

ساختمانها می تواند اقدامی در تواند وجود داشته باشد. طراحی چارچوب کلی 

جهت کمک به حفظ اجتماعات از طریق طراحی خوب و هماهنگ با محیط 

باشد. در واقع زمینه ها و عوامل بسیاری در بیرون از کنترل معماران وجود 

داردکه به همان میزان از اهمیت برخوردارند از جمله؛ حمل ونقل یا کلیت 

 (.22اکم و نوع مسکن)ص. شرایط موجود، طراحی چشم انداز، تر

مرادی اسطلخ 

 زیر، 

1331 

شناخت و الویت بندی 

الگوهای مسکن روستایی 

 معماری درتوسعه پایدار

 روستا با استفاده از تکنیک

MADM   شهرستان

  ماسال

هدف از این پژوهش شناخت الگوهای بهینه مسکن  و نقش آن بر توسعه پایدار 

بررسی آن است. که بین عوامل پنج گانه  روستا می باشد. نتایج حاکی از این

موثر)طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فضایی( بر ساخت مسکن عامل 

 اقتصادی بیشترین تاثیر را دارد.

عظیمی و 

 1331فاروقی، 

 رضایتمندی بررسی

 کیفیت از روستائیان

روستایی جدید مساکن  

 مقاومت و بهترفیزیکی کیفیت چون مواردی جدید ازمسکن رضایتمندی

 به مناسب امکانات و بهتر،مصالح بیرونی طبیعی،نمای برابرحوادث در بیشترآن

 امکانات و تسهیالت طبیعی، عوامل برابر در بهتر محافظت بنا، داخل در رفته کار

 .گیردبرمی در را بیشتر وآسایش راحتی احساس طورکلی به و رفاهی

ارزیابی و تحلیل کارکرد  1331انصاری، 

طرح های معماری  پذیری

 مسکن در اندازه کوچک

نتایج نشان میدهد کارکردپذیری مسکن بیشترین رابطه را با موقعیت قرار گیری 

فضاهای مختلف و ارتباط بین آنها در پالن دارد که حکایت گر اهمیت نقش 

هندسه پالن در تامین کارکرد پذیری می باشد. نکته دیگر اهمیت کارکردپذیری 

باشد. در نهایت راهکارهایی را برای یی در ارزیابی کل مسکن مینشیمن و پذیرا

ارتقای شاخ  های کارکردپذیری مسکن، نظیر تنظیم نسبت ابعادی فضاها با 

 یکدیگر و چگونگی کاهش فضاهای بال استفاده ارائه می دهد
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دراین مقاله به چنین  نتایجی دست یافته است که یکی از مشکالت اساسی   نیجریهدرکیفیت مسکن 

فیت مسکن در مناطق روستایی نیجریه و دیگر کشورهای در حال توسعه، کی

مسئله مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری   پایین مسکن روستایی است و به

 تتوجه کمتری  هم از سوی سیاست گذاران و هم از سوی محققان شده اس

بکی عشق و 

 1331بونس 

اقدامات کیفیت مسکن در 

یک منطقه روستایی از 

 فیلیپین

اند که  وضعیت اقتصادی اجتماعی  جوامع به طور قابل در مقاله نشان داده 

 توجهی به  کیفیت مسکن مربوط می شود. 

 

 
 روش شناسی

ه صورت روستایی و کیفیت مسکن بروشی که در این پژوهش گرفته شده با توجه به کنکاش در معماری مساکن 

در این مطالعات به .است و میدانی ای و اینترنتیآوری اطالعات از منابع کتابخانهتحلیلی و روش جمع  -توصیفی

چگونگی کیفیت مساکن در مناطق مختلف روستایی و نوع مصالح محیط پیرامون و عوامل اقتصادی و فرهنگی تاثیر 

عماری بر کیفیت مساکن، مسائلی مانند مقاومت، ملزومات بهداشتی و مباحث زیست گذار و نقش و تاثیر طراحی و م

 محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 
 مفاهیم و مبانی نظری 

 مفهوم مسکن با کیفیت  و شاخص ها

و  مسکن روستایی هویت بخش کالبد روستا و تبیین کننده بسیاری از ویژگی های تاریخی فرهنگی و معماری آن است

برخالف مساکن شهری فقط محل سکونت و استراحت خانواده نیست، بلکه به اقتضای نوع کارکرد اقتصادی خانواده 

مرکز نگهداری و پرورش دام وطیور، تولید فراورده های دامی، محل کارگاه صنایع دستی و نیز نگهداری وسایل تولید و 

ولین خاطرات و تجارب انسان در خانه به وجود می آید که (. بی تردید ا31-35:1333محصوالت کشاورزی است)امیری،

و تجارب او در طراحی ها نقش موثری در جهان بینی جامعه دارد. عدم توجه به انسان، نحوه کار، شیوه زندگی، خواسته

زندگی، مسکن امروز و روی آوردن به معماری وارداتی، پایین آمدن کیفیت زندگی مسکونی، از بین رفتن حیات، سر 

، 1331تحرک، بحران مسکن و همچنین، بحران حس تعلق و هویت را به همراه داشته است)عسکری رابری و همکاران،

ی یک مسکن مناسب است که به لحاظ فرمی، زیبا و منطبق با شرایط نبه مع تیفی، مسکن باکسبر این اسا .(113

. و مصرف انرژی پایین است االوساز، امنیت بردهای ساخت، رعایت استانداالمحیطی، با میزان ماندگاری و طول عمر با

 اللمت و استقالایجاد همبستگی اجتماعی، س)، اجتماعی(..و نزدیک  به محل اشتغال  و  باصرفه )لحاظ اقتصادی ازلذا 

مسکن، دارای کیفیت مناسب باشد؛ زیرا کیفیت باید (زیبایی و انطباق با شرایط محیطی)یمحیط-و کالبدی (...فردی و 

مت، برخورداری از امکانات، امنیت و الجسمی و روانی افراد، س ائلزندگی، مس یهاوهیبر روی ش یتوجهتأثیرقابل

عینی و ذهنی قابل تأویل و تبیین است اما نکته مهم  یهاکیفیت مسکن، از جنبه. برخورد با افراد دیگر اجتماع دارد

عینی نیز در راستای ایجاد رضایتمندی و افزایش کیفیت  یهاجنبه لیاینکه، عمدتاً کیفیت مسکن جنبه ذهنی داشته و

که پرداختن صرف به امر تأمین کمّی مسکن و نادیدهگرفتن  دهدینشان منیز  تجربه کشورهای دیگر.زندگی است

. شودیکمّی ایجادم مالحظاتمسکن است که تنها با  رهیکیفی، به مفهومبه مخاطره افکندن بخشی ازذخ یهاجنبه
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 ءتأمین کمّی نیازهای مسکن، باید به یکی از اجزا یهابنابراین توجه بهابعاد کیفی مسکن همراه با پرداختن به جنبه

 .(133-133: 1331سجاسی قیداری و همکاران، ) مسکن بدل شود یهاضروری برنامه

 

 عوامل موثر بر کیفیت و معماری مسکن روستایی

حت تاثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل می خصوصیات کالبدی ساخت سکونتگاه ها ت

کنیم که  مواد ساختمانی خانه ای که اغلب در معماری بومی مشاهده می( به گونه330: 1331گیرد)مرادی اسطلخ زیر،

واد گیاهی و چوب های روستایی بویژه بناهای سنتی، تا حد زیادی به محیط پیرامون وابسته است؛ در نواحی جنگلی م

تا حد زیادی کاربرد دارد و در نواحی خشک و نیمه خشک، خاک رس و گل و در نقاط کوهستانی  نیز غالبا سنگ مورد 

گیرددرخصوص مواد و مصالح ساختمانی بومی، شاهد آن هستیم که  توسعه ارتباطات و وسایل حمل و استفاده قرار می

(. نقش 13: 1331کاربرد انواع مواد و مصالح ساختمانی پدید آورده است )سعیدی، داری  را در نقل، تغییرات دامنه

عوامل طبیعی هم در الگوی ترکیب مصالح ساختمانی و هم اندازه و ابعاد فضایی مسکن در روستا تعیین کننده است. 

مانی و الگوهای طراحی و های اخیر با فراهم شدن امکانات کاربرد مصالح ساختعوامل اقتصادی و فرهنگی نیز در دهه

های گیری خصوصیات  جدید مسکن روستایی موثر بوده اند.  از سویی سیاستمعماری غیر بومی در روستاها، بر شکل

دولت که عمدتا از طریق ارائه تسهیالت مالی برای دریافت مسکن مقاوم که تقریبا خارج از توان اکثریت جامعه 

(. بعد از انقالب  اسالمی درکشور ، کمبود 0: 1333بوده است)بدری و موسوی، روستایی است، دراین تغییرات موثر 

های جدید مسکن چه از نظر کیفی و چه از لحاظ کمی در روستا احساس شد و  خانواده های روستایی به احداث خانه

های گلی و در کنار اتاقهای آهنی سفید، آسفالت یا موزائیک های نوساز آجری با پوشش ورقُهاقدام کردند. وجود خانه

ای از این تغییرات است، که ضرورت دارد در های شهری نمونههای ویالیی به سبک خانهکاهگلی و نیز احداث خانه

های ساخت محلی و تطابق مسکن با شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی، به خصوصیات بومی، روش

یرد  و مسائلی مانند مقاومت در برابر زلزله، ملزومات بهداشتی، مباحث نیازهای معیشتی روستائیان اصالحاتی صورت گ

(. 1331:11زیست محیطی، استفاده از انرژی و مانند آن  نیز در طرح مسکن روستایی لحاظ شوند)زندیه و حصاری، 

-ی محل، نارسایینبود مقاومت بافت ها در برابر سوانح ویرانگر، هماهنگ نبودن طراحی مسکن با معماری بومی و اقلیم

ها و نارسایی ریزی و رشد نامطلوب دسترسیهای حاد تاسیسات، تجهیزات و تسهیالت زیر بنایی، همچنین ضعف برنامه

عمده کیفیت های (.  از این رو یکی شاخ 23، 1331ها است)محمودی و نیکقدم، آنها از جمله معضالت اینگونه بافت

ا برای استفاده از مصالح ساختمانی خاص، نیروهای ماهر انسانی و تکنولوژی سازی است که  الزاماتی رمسکن، مقاوم

های روستایی و نیز کند که هر یک می تواند در نظام عملکردی، نظام ارتفاعی و سیمای کالبدی خانهساخت ایجاب می

، اقتصادی، معیشتی گیری مسکن روستایی تابعی از  شرایط فرهنگی، اقلیمیبافت روستا موثر باشد ولی در کل شکل

 .(Moini, 2008,48) وتکنیک ساخت جامعه استفاده کننده است که بایستی در بحث کیفیت مسکن لحاظ شود

بافت کالبدی فیزیکی به عنوان تجلی  "بنابراین عوامل متعددی در  چگونگی کیفیت مسکن روستایی موثر است و 

پذیری مبتنی بر برنامه و یا حاصل برپایی و گسترش خود فرهنگی) چه نتیجه یک روند شکل -گاهی از شیوه زیستی 

های نوین ایجاد شده است ولی کردها و پدید آمدن نیازمندیزمان و با تغییر در ساختار و کاربه خودی باشد( در گذر 

اگر این تغییرات نتواند خود را با شرایط زمان و مکان آن جامعه سکونتگاهی وفق دهد، به مرور باعث ایجاد توسعه 

منتج  هایرساییعرصه روستاها و بروز مشکالت و نانیافتگی و آشفتگی کالبدی خواهد گشت. با این تحوالت فضایی در 

کالبدی روستاها به شدت -به دنبال آن تاثیر پذیری از محیط شهری، بافت و سیمای فضایی از آن در شیوه سکونت و

دست خوش دگرگونی و تحول گردیده و به شدت  برالگوهای معماری بومی و هویتی روستاها تاثیرات منفی گذاشته 

کیفیت استفاده از محیط و  اشت.  جامعه ایی که سازمان فضایی و نحوه استقرار و معماری آن در بعد مسکن، بیانگر

، به نقل از سرتیپی پور، 22: 1330)ملکی و همکاران، "ها و هنجارهای حاکم بوده است چگونگی تاثیر اقتصاد، سنت



 

یت و (. اکنون در حال اضمحالل و بی هویتی است و عمدتا  ارکان اساسی مسکن نظیر امنیت، مطلوب120: 1331

ها، تمایالت و ترجیحات مصرف کنندگان مسکن شکل راس معیار ها بر اساس اولویتها در انطباق بر توان مالی خانوار

گیرد. مردم به دنبال مسکنی هستند که از عهده مالی آن برآیند، قابل دسترس باشد، از نظر فیزیکی امن بوده، به می

حد فیزیکی صرف نمی تواند طور مناسبی طراحی شده و در مکان مناسبی قرار داشته باشد. بنابراین، مسکن به یک وا

شود که کلیه خدمات و تسهیالت ضروری را نیز شامل شود. که در آن محدود باشد، بلکه محیط مسکونی را شامل می

کیفی مسکن در نواحی های (. از این رو شاخ 31، 1331گیرد)انصاری، شتغال، آموزش و سالمت مدنظر قراررفاه، ا

 ست.تر از گذشته شده اروستایی گسترده

آمد، توزیع نامناسب ثروت و کار، کمبود اعتبارات و منابع مالی می توانند به اجتماعی نظیر کمبود در –عوامل اقتصادی 

های کالبدی نظیر فرسودگی بافت و منازل، کاهش کیفیت ساخت و سازها، به کارگیری مصالح بروز مشکالت و آشفتگی

نتیجه به کاهش عمر مفید مسکن و بافت منجر شوند)سرتیپی پور  نامرغوب، بی توجهی به استحکام و زیبایی و در

گیری (. در مناطق روستایی واحد مسکونی چه به صورت فردی باشد وچه در رابطه با کل روستا، جهت35: 1333

دهد. درهمین راستا عواملی  در بر پایی نوع مساکن  روستایی و تغییرات معماری و  تولیدی خاصی را نشان می

گذاری خانوارها و  مصالح قابل گی آرایش فضای داخلی آنها، موثر بوده است که ناشی از میزان درامد و سرمایهچگون

(.  بنابراین  تامین مسکن 11، 1330و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی است)فرهادی قولیانلو،  ها دسترس، کاربری

نگر در توسعه فضایی شود، نیازمند تفکری جامعدنبال میتر روستایی که قاعدتا با هدف نیل به کیفیت فضایی مطلوب

های معماری روستایی در مناطق مختلف، ریزی، طراحی و اجراء، همچنین اطالع از کم و کیف ویژگیکالبدی، برنامه

 ((Sartippi-Poor, 2006.47موجود در این زمینه است  هایو کاستیها توانایی

 

 جمع بندی و نتیجه گیری:
، 1333، 1331محسن سرتیپی پور/ های انجام گرفته نتایج متفاوتی داشته است. گونه که قبال ذکر شد. پژوهشهمان 

های موجود در نیازهای کمی و کیفی مسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده و عدم توجه به این مقاله تفاوت

دهد. ن و مشابه در مناطق روستایی سوق میها و اقدامات یکساکیفیت که طراحی مسکن روستایی به سوی برنامه

ی یک طبقه با مصالح هاساختمان، نتایج بررسی بیانگر آن است که بیشترین پراکندگی 1331مهدی قرخلو، همکاران، 

، مطالعات 1331محمودی و نیک قدم . اندبودهی اولیه و روستایی هاهستهکه جزو  شوندیمدر نقاطی مشاهده  دوامکم

بوم شناختی و طراحی مبتنی بر خصوصیات و منابع مربوط به هر محل، طراحی اقلیمی، طراحی بر اساس فرهنگ و 

، عوامل  1335آمار و نائیج معیشت ساکنان و بکارگیری مصالح مناسب برای رسیدن به معماری پایدار را ذکر کرده اند. 

عوامل موثر بر تغییرات ساخت  ساز ، 1331بر معماری  مسکن موثر می دانند. زندیه  وحصار جغرافیایی و اقلیمی را

مسکن روستایی و چگونگی عملکرد صحیح آن در توسعه روستا را روشن سازد و با ارائه راهکارهایی مناسب در راستای 

معتقدند، عواملی چند از  1331، ، مرادی اسطلخ زیر1335فاتح و داریوش  تداوم مسکن روستایی گام برداشته اند.

اهمیت بسزایی برخوردارند از جمله عوامل طبیعی، عوامل اقتصادی و اجتماعی و مورد توجه معماری روستایی است. 

تواند اقدامی در جهت کمک به حفظ اجتماعات طراحی چارچوب کلی ساختمانها میمعتقدند،  1333ادواردز و تورنت، 

ها و عوامل بسیاری در بیرون از کنترل معماران وجود نگ با محیط باشد. در واقع زمینهاز طریق طراحی خوب و هماه

داردکه به همان میزان از اهمیت برخوردارند از جمله؛ حمل ونقل یا کلیت شرایط موجود، طراحی چشم انداز، تراکم و 

 جدید مسکن از مندیرضایت ند،، معتقد1331(. عظیمی و فاروقی، 22اند)ص. نوع مسکن را مورد توجه قرار داده

 وامکانات بهتر،مصالح بیرونی نمای طبیعی، دربرابرحوادث آن بیشتر مقاومت و فیزیکی بهتر کیفیت چون مواردی

و 1335پور طاهری و همکاران، .گیرددربرمی را بیشتر آسایش و بهتر محافظت بنا، داخل در رفته کار به مناسب



 

، 1331کیفیت مسکن در مناطق روستایی را مورد مطالعه قرار داده اند. انصاری ، 1331، بکی عشق و بونس 1331اگه

کارکردپذیری مسکن بیشترین رابطه را با موقعیت قرار گیری فضاهای مختلف و ارتباط بین آنها در پالن دارد که 

 پذیری می باشد. ن در تامین کارکردگر اهمیت نقش هندسه پالحکایت

تحقیق حاضر برای پاسخ به این سوال است معماری و طراحی تا چه میزان بر کیفیت مسکن در مناطق روستایی موثر 

است . بررسی عوامل بوم، معیشت و مسائل اجتماعی و اقتصادیی برای طراحی مسکن در هر روستا ضروری است. و 

های امروز شته نیست بلکه پاسخگویی به نیازذساختن همچون گ ،روستارح  مسکن در مسکن باکیفیت، طبرای ساختن 

معیشتی و ویژگی های بوم آورد، نسبتا مطلوب است، اما  –نیز هست. مسکن سنتی از لحاظ انطباق با نیازهای زیستی 

های دارد. از سوی دیگر، مساکن جدید، اغلب با بی توجهی به نیازهای از لحاظ بهداشت، و مصالح و استحکام کاستی

یی اغلب به های محیط زیست طبیعی همراه بوده است. معماری و طراحی مساکن روستایشتی و ویژگیمع –زیستی 
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های شغلی و تر از جنبهریزی طراحی و اجرا و مهمکالبدی، برنامه –ملحوظ  شود و تمام جوانب در توسعه فضایی 

گیرد. یکی از ارکان نظام طراحی ساخت و تامین مسکن روستایی؛ بر روستا مورد بررسی قراری حاکم اقتصاد معیشت

ها می توان مسکن روستایی را ارزیابی کرد عواملی در ساخت ا می باشد با استفاده از این شاخ هارزیابی شاخ 

منی و مساکن، امنیت مساکن ایمسکن مورد توجه قرار می گیرد مانند رضایت از مسکن، فرم مطلوب مسکن، استحکام 
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 گذاری شود.ها و میزان فاصله آنها از شرایط مطلوب اولویتشاخ  روستایی با توجه به وضعیت
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