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

اند. مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان برحسب فرهنگی و محیطی شکل وتحول پیدا کرده -های قوی اجتماعمنطق
کند. هدف این پژوهش الگوی مناسب طراحی و معماری  و تاثیر سطح زندگی ابعاد مختلف و متنوعی پیدا میتوسعه و تغییر 

برنامه  فرایند در آنها تحلیل و روستایی نواحی تنگناهای و امکانات از آگاهی امروزهآن بر بهسازی مساکن روستایی است.  
 .می شود محسوب توسعه برنامه های و طرحها ارائة جهت تضرور و نوعی دارد بسزایی اهمیت روستایی ی توسعه ریزی

 و بهسازی به نسبت است شده سعی آنها در که روستایی است ی توسعه طرحهای جمله از روستایی بهسازی طرحهای
در شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی، به خصوصیات بومی، روش .شود اقدام روستایی مساکن سازماندهی

حلی و تطابق مسکن با نیازهای معیشتی روستائیان اصالحاتی صورت گیرد و مسائلی مانند مقاومت در برابر های ساخت م
  زلزله، ملزومات بهداشتی، مباحث زیست محیطی، استفاده از انرژی و مانند آن  نیز در طرح مسکن روستایی لحاظ شوند.

 
 های مناسب طراحی  مسکن روستاماری روستایی، شیوهمسکن روستایی،  طرحهای بهسازی مسکن، مع واژه های کلیدی:

 
 

  مقدمه. 1

ایران کشوری نیمه روستایی است که بخشی از جمعیت آن ساکن روستا هستند. بنابراین بخشی از سکونتگاه های آن بربنیاد  
ریشه در نیاز های معنوی معماری بومی و سنتی و به مفهوم گویاتر، معماری روستایی استوار است. کلیه عناصر این معماری، 

و مادی روستاییان دارد. تار و پودر این معماری و از جمله مسکن، با مسائل مربوط به محیط طبیعی، نوع معیشت و شکل 
تولید، سیر تکوینی زندگی اجتماعی و قدرت فنی او پیوند خورده و از سوی دیگر، ذوق هنری، معیارهای اجتماعی بنیاد های 

وندی، سنت ها و عقاید، پندار ها و باور های درونی انسان، در هر گوشه از این سرزمین طرح خاصی خانوادگی و خویشا
می  شکل درآن ما خاطرات که ماست فرهنگی حافظه همان خانه تر دقیق بیانی به (.38، 9831بخشیده است)سرتیپی پور،

 .داریم تعلق آن به ما که است ملتی و قوم اریخیت میراث ها، خانه معماری شناختی زیبایی عناصر.می یابد تداوم و گیرد

 خانه، شکل هندسی اشکال و ها پنجره ها، کاری منبت درها، بریها، گچ ظروف، گلیم ها، فرشها، خانه از درون اشیای

 هویت پاسدار خانه که است همین برای .بخشند می عینیت ما هویت و وجود به و کنند می تعریف را هستی ما همگی
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ای  خانه خویش اقتصادی و اجتماع توان و فرهنگی هستی و وجود فراخور به کس هر .ماست طبقاتی و اجتماعی فرهنگی،
ارائه الگوی طرح مسکن بخشی از فرایند ساخت  (.83، 9831است)قنبری،  مرتبط ما وجود کلیت با خانه بنابراین، .سازد می

ستر مناسب در خصوص آن است. بر این اساس ارائه الگوی مسکن محسوب می شود و اجرای طرح مطلوب منوط به ایجاد ب
مسکن در دو سطح صورت می گیرد: الف. ارائه روش مدیریتی و اجرایی و به عبارتی دیگر برنامه ریزی ساخت و ساز در 

زی روستا فرایندی را تعریف می نماید که طرح را در خود دارد و طرح خانه بخشی از آن محسوب می شود. ب. برنامه ری
طراحی یک خانه روستایی مشخص. مهم ترین محورهای مورد تاکید در فرایند ساخت در تعریف الگو بدین شرح است: توجه 
به خواست ها و نیازهای ساکنین، انعطاف پذیری و پویایی، قابلیت تغییر و افزایش الحاقات، ایجاد تنوع در ساخت، امکان 

به وسیله بنیاد مسکن انقالب  9831بهسازی مسکن روستایی که از سال  (. طرح3، 9818مشارکت ساکنین است. )راهب، 
اسالمی، به منظور ارتقاء سطح ایمنی، بهداشتی رفاه و آسایش آغاز شد، به طور گسترده ای با حمایت دولت با نگرش جدیدتر 

برای بازسازی و نوسازی خانه (. بهترین شیوه 901: 9811و وسیع تر مورد توجه قرار گرفته است)محمدی یگانه و همکاران، 
های روستایی، ایجاد بستر مناسب با حمایت فنی و مالی دولت از طریق اعطای تسهیالت و وام با شرایط ویژه  و در اختیار 

: 9819قرار دادن مواد و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و هدایت فنی آنها و احداث خانه توسط  خود مردم است)بیتی،
ها، عدم نظارت موثر و نارسایی های زیر رهمین راستا بی توجهی به ضوابط فنی، فرسودگی ساختمان(. و د933-993

 (.911: 9811اقتصادی از موانع  اجرای مطلوب این طرح ها محسوب می شود)عینالی و همکاران،  -ساختی
ماندهی بافت های روستایی را از سویی الزامات بهسازی و مقاوم سازی ابنیه و مساکن روستایی،  ضرورت اصالح و ساز

ایجاب می کند. چرا که در اکثر موارد بدون اصالح و بهسازی بافت روستاها، مقاوم سازی مساکن روستایی ممکن 
( . در تهیه طرح بهسازی روستا از کالن ترین تا خرد ترین سطح آن، اصول پایداری  باید مورد 981: 9818نیست)رضوانی

می الگوها و شیوه های برنامه ریزی و طراحی اجرا شود و چنین  برنامه ای  را می توان در راستای توجه قرار گرفته و در تما
(.  آنچه  اکنون حائز اهمیت است، سیاستها و برنامه ریزی های بخش عمومی 88، 9810توسعه پایدار روستا دانست) غفاری، 

پایبندی به آنچه که معماری و سیمای روستا نامیده می است که غالبا به سمت نوسازی گرایش دارد، در این صورت میزان 
شود همیشه مورد سوال قرار می گیرد. این که چگونه می توان معماری روستایی را پایدار ساخت و به اهداف نوسازی دست 

ابراین (. بن5: 9833یافت، می تواند موضوع اصلی نوسازی و بهسازی روستاهای کنونی باشد)کریمی آذری و شمسی یوسفی، 
هدف از این تحقیق شناخت الگوهای صحیح مسکن روستایی و شیوه های معماری مناسب و تاثیرات آنها بر طرحهای 

پذیری بیشتر  بهسازی مسکن در نواحی روستایی است. قدرمسلم ارتقاء بهسازی  مسکن روستایی زمینه ساز سالمتی و زیست
شد. لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که نوع طراحی و  و مصون ماندن آنان در برابر سوانح طبیعی خواهد

 معماری تا چه میزانی بر طرحهای بهسازی مساکن روستایی تاثیر داشته است؟
 
 

  پیشینه تحقیق:

مساکن تحقیقاتی انجام گرفته است که طرحهای بهسازی درخصوص انواع طراحی و معماری مسکن روستایی و تاثیر آنها بر 

 های آنها در قالب جدول زیر اشاره شده است:ه مهمترین یافتهب

 

 یافته ها عنوان مقاله نام نویسنده

محمدی یگانه و 

 1332همکاران 

نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود 

 کیفیت زندگی روستاییان

در این مقاله به بررسی چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست 

نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد.  محیطی پرداخته اند.

اعتبارات دریافتی بیشترین تاثیر را در شاخص های بعد کالبدی و 
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 کمترین تاثیر را در بعد اقتصادی و شاخص های آن داشته است.

مهدی قرخلو، حسین 

کالنتری ، محمد 

 1331اسکندری نوده  

بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی 

شهر -تشکیل روستاو معماری روستاها و 

 پرن)مطالعه موردی: آالرد و 

ی یک هاساختماننتایج بررسی بیانگر آن است که بیشترین پراکندگی 

ی هاهستهکه جزو  شوندیمدر نقاطی مشاهده  دوامکمطبقه با مصالح 

ی فیزیکی و کالبدی دو هاانیبنو به عبارتی  اندبودهاولیه و روستایی 

 دهندیمشکیل روستا آالرد و پرندک را ت

 1333جام کسری 

بهسازی بافت های با  "به بررسی 

ارزش روستایی؛ فرایندی از ذهنیت 

 "تا عینیت 

انجام اقدام مناسب برای بهسازی و حفظ ذخایر کالبدی و ثروت های 

فرهنگی موجود در این روستاها ضرورت می یابد. و مقاله حاضر در پی 

رح های بهسازی، بافت های با آن است. با رویکردی جانبدارانه از ط

اسنادی به شناسایی، تشریح اهداف،  -ارزش روستایی و با روش تحلیلی

شاخص ها و اقدامات انجام یافته به عنوان راهبردی در جهت گیری 

 های بنیاد مسکن در بخش مسکن و عمران روستایی بپردازد.

 

سعیدی و همکاران 

1332 

نوسازی مسکن و دگرگونی  "معتقدند

کارکردی خانه های  –ختاری سا

روستایی شهرستان ایجرود استان 

 زنجان

با توجه به ترغیب شهرگرایی و فقدان توجه الزم به ارتباط ساختار و 

کارکردهای خانه های روستایی، این دگرگونیها در پاره ای موارد 

زمینه ساز ایجاد نوعی دوگانگی بین مسکن و فعالیتهای بنیادین 

ی شده است.این تحقیق می کوشد فعالیتهای حاصل خانوارهای روستای

از نوسازی)بهسازی( در عرصه مسکن روستایی را در چارچوب 

مورد تدقیق  "کارکردی -پویش ساختاری"قانونمندی عام با رویکرد

قرار دهد. این قانونمندی ناشی از این واقعیت آشکار است که  تغییر در 

ها هانه، زمینه دگرگونی فعالیتساختار کالبدی، چه آگاهانه و چه نا آگا

 و روابط را فراهم می آورد.

 

 آمار و نایئج
تحلیل جغرافیایی مسکن و معماری در 

 دهستان میانبند شهرستان نور

 -تحلیلی به دو صورت مطالعات اسنادی -این تحقیق از روش توصیفی

کتابخانه ای و میدانی بر پارامترهای مسکن از جمله زیربنا، جهت 

ر مساکن و نوع پوشش سقف استفاده شده است. نتایج نشان می استقرا

دهد که عوامل جغرافیایی چون توپوگرافی، جهت باد و سایر عناصر 

اقلیمی بسیار موثر است. ضمن اینکه فرم و کارکرد مساکن در محدوده 

های جغرافیایی ناحیه مطالعاتی به تناسب برخورداری از شبکه های 

و نزدیکی به مراکز شهری، تفاوتهای آشکاری ارتباطی مناسب و دوری 

 با یکدیگر نشان می دهد.

 1331زندیه و حصاری، 
تداوم معماری مسکن روستایی با 

 انگیزه توسعه پایدار روستایی

این مقاله که با مطالعات و بررسی های الزم اسناد موجود در دسترس 

از مسکن تالیف شده است، سعی دارد عوامل موثر بر تغییرات ساخت  س

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

و با ارائه راهکارهایی مناسب در راستای تداوم مسکن روستایی گام 

برداشته و به عنوان یک جزو اساسی موجبات پایداری در روستا را 

 فراهم آورد

محسن سرتیپی 

 1331پور/

های معماری مسکن روستایی شاخص

 اندر ایر

 

های مسکن روستایی و شناخت این مقاله با تعریف و تدوین شاخص

های موجود در های فضایی آن؛ تفاوتها و کیفیتعناصر، کمیت

نیازهای کمی و کیفی مسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده و با 

ها و اقدامات یکسان و مشابه در مناطق بر ضرورت پرهیز از برنامه دیتأک

های و ضعف هاباقوتگیری متناسب ستر الزم برای تصمیمروستایی؛ ب

 های مختلف جغرافیایی کشور را مهیا سازد..مسکن در پهنه

 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 

ی برای برنامه ریزی و طراحی واحدهای مسکونی پیرامون راهکارها

تهران پیشنهاد شده است. این راهکارها در موضوعات مطالعات بوم 

شناختی و طراحی مبتنی بر خصوصیات و منابع مربوط به هر محل، 
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طراحی اقلیمی، طراحی بر اساس فرهنگ و معیشت ساکنان و بکارگیری 

 ری پایدار استمصالح مناسب برای رسیدن به معما

UNDP,2007,2 
بررسی سیاستهای نوسازی کالبدی در 

 کشورهای دنیا

در این مطالعه به توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، نوسازی متناسب 

کالبدی و ایجاد ظرفیتهای جدید کار و فعالیت به عنوان اساس نوسازی 

 مسکن است

 

 روش شناسی
به کنکاش در معماری مساکن روستایی و طرح های بهسازی مسکن به صورت  روشی که در این پژوهش گرفته شده با توجه

 ای و اینترنتی و میدانی است.در این مطالعات به چگونگیتحلیلی و روش جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه -توصیفی

لح محیط پیرامون و نقش و اثرات معماری و طراحی در طرح های بهسازی مساکن  در مناطق مختلف روستایی و نوع مصا
عوامل اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار و نقش و تاثیر طراحی و معماری بر بهسازی ، مسائلی مانند مقاومت، ملزومات 

 بهداشتی و مباحث زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. 
 
 

 مبانی نظری
حی الگوی مسکن روستایی را موجب شده اهمیت مسکن روستایی و بافت روستاها در ساخت و سازهای جدید، مساله طرا

است. به همین دلیل مسکن در روستاها، عالوه بر پاسخگویی به نیاز سکونت و تامین امنیت و حریم خانوار، حلقه ای از نظام 
ا و اجتماعی، توجه به فرهنگ روست-تولیدی روستا را در بر می گیرد و به گونه ای متقابل با آن پیوند دارد. از لحاظ کالبدی

روستا نشینی و شیوه معیشت روستاییان در طراحی نقشه های خانه ها نقش مهمی دارد. عدم توجه به این موضوع از 
مشکالتی است که امروزه می تواند در بافت روستاها آن را مشاهده نمود. معماری که میل به تجمل گرایی در بین روستاییان 

رد. همچنین این مساکن باعث به هم ریختن فضایی کالبدی و یک دست رواج میدهد. با فرهنگ روستایی همخوانی ندا
روستا می شود عالوه بر این ساختار اقتصادی روستاییان دارای ارتباط مستقیم با مساحت، تعداد طبقات، مصالح و مبلمان 

ستایی و نوع مسکن فضاهای مسکونی است و حتی شغل ساکنین یکی از عوامل تاثیر  گذار در چیدمان فضایی خانه های رو
( اما رویکرد معماری پایدار هم که با مساکن بومی  وسنتی روستایی سازگاری بیشتری 30، 9811است)صیدایی و همکاران، 

ینده و تخریب کمتر محیط زیست دارد. بنابراین  تامین ٱداشته است، از مباحث مهم محیطی است که نگاه به نسل های 
ف نیل به کیفیت فضایی مطلوب تر دنبال می شود، نیازمند تفکری جامع نگر در توسعه مسکن روستایی که قاعدتا با هد

های معماری روستایی در مناطق مختلف، فضایی کالبدی، برنامه ریزی، طراحی و اجراء، همچنین اطالع از کم و کیف ویژگی
بعد از انقالب اسالمی، تحوالت گسترده ای  .((Sartippi-Poor, 2006.47توانایی ها و کاستی های موجود در این زمینه است 

در زمینه عمران روستایی و تامین زیرساخت های الزم نظیر آب و برق و راه برای روستاها انجام شد که با تاسیس بنیاد 
 9830مسکن انقالب اسالمی و تدوین طرح های هادی اقدامات اولیه برای بهسازی مساکن روستایی آغاز گردید که تا سال 

اقدامات بیشتر به تفکیک کاربری اراضی، واگذاری زمین در روستاها محدود گشت که به علت محدود بودن توان مالی  این
، 9810روستاییان عمده پیش بینی ها در خصوص ساخت مسکن روستایی تحقق پیدا ننمود)قدیری معصوم و سراسکانرود، 

ت محترم دولت مطرح شده و به تصویب رسید. پس از در هیا 9831(. طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال 38
وارد مرحله اجرایی گردیده است. بر  9835تصویب هیات دولت و همچنین تصویب اعتبارات مربوطه عمال از ابتدای سال 

اساس این طرح نسبت به مقاوم سازی واحدهای مسکونی کم دوام و بی دوام در روستاهای کل کشور اقدام و ساالنه 
واحد مسکونی روستایی ساخته می شود و در طی دو برنامه پنج ساله دولت تعداد دومیلیون واحد مسکونی روستایی  هزار100
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، 9818)رضوانی، هزار افزایش یافته است 100مقاوم سازی خواهد شد، که در دستوری جدید این تعداد واحد مسکونی به 
950) . 

 عوامل توجه به از سریعتر و تر ارزان بیشتر، تولید بر تأکید با ولید انبوه،ت حالت در ویژه به ایران، در مسکن ریزی برنامه

 و شناسایی ویژه برای نگرشی فاقد نیز، قانونگذاری حوزه است. غافل گشته سکونتی فضاهای در کیفیت تأمین کننده
 دودهه یت و کنترل آن است . دربرای هدا کارا و الزم کار و ساز فاقد همچنین و ابعاد گوناگونش و مشکل این با رویارویی

 انتشار پیشنهادی ضوابط عنوان به یا شده تصویب و نگاشته طراحی مسکن درباره استانداردها و ضوابط از شماری اخیر

 نسبی تأمین همچنین و مصالح و های سازه حداقل مناسب، تکنولوژی فنی، است. که سبب تامین نسبی استانداردهای یافته

 نور، مانند حیاتی یا عملکردی انتظارات با مسکن که ویژگیهای از شماری برای مثال عنوان به .اند شدهعملکردی  الزامات

 از گونه اقدامی هیچ ولیکن دارد وجود کشور در رسمی والزامات ضوابط دارند، پیوند اصلی عملکردی واندازه عناصر تهویه

 انعطاف مقوله طراحی و فرایند در مردم مشارکت لحاظ به رمانیآ وتوصیه های رهنمودها تا گرفته اجرایی ضوابط و معیارها

(. بیشتر طرح های بهسازی بدون مردم و به عنوان 11-13، 9811است)حسینی و شریف زاده،  نپذیرفته صورت پذیری
اجرای  طرحی تخصصی میان مهندسان تلقی می شود و تا زمانیکه دولت و متولیان امر به عنوان قیم، متولی مستقیم طرح و

بهسازی می باشند، حداقل مشارکت روستاییان متوقع را  نیز نمی توان انتظار داشت. ایجاد حس تعلق روستاییان به سرزمین 
اساسی ترین و کم هزینه ترین راهبرد در ساماندهی مناسب طرح بهسازی است و آن ها به عنوان استفاده کنندگان از طرح 

کت اهالی اهمیت بهسازی را نزد آنان باال می برد و باورهای عمومی را نسبت به حفظ و از نتایج آن آگاه شوند؛ زیرا مشار
اشاعه ارزشهای  فرهنگی و معماری بومی دوباره می کند و درک اجتماعی را نسبت به بهسازی  توسعه می دهد)زندیه و 

توسعه، امروزه بهسازی و نوسازی با توجه به فقر مسکن در نواحی روستایی کشورهای در حال (. 30-81، 9819حصاری، 
این مساکن جهت دسترسی روستاییان به بهداشت و رفاه بهتربه یکی از مهمترین سیاستهای بهبود وضعیت روستاییان تبدیل 
شده است طی سالهای اخیر دولت ها در کشورهای مختلف جهان به علت آسیب پذیر بودن مساکن نواحی روستایی از 

ناتوانی مالی خانوارهای روستایی همچنین جهت بهسازی مسکن برنامه های مختلفی را جهت  خطرات طبیعی و هم چنین
 (. 909، 9811بهسازی و بهبود مساکن انجام می دهند)محمدی یگانه و همکاران،

 

 

 عوامل موثر بر معماری و الگوی مساکن روستایی

شرایط بیرون و درون واحد مسکونی همه و همه از  طرح، فناوری و شیوه ساخت مسکن روستایی، ابعاد، تناسبات مقیاس با
میزان تاثیر و تقویت روابط انسانی با امکانات و شرایط محیط طبیعی و الزاماتی حکایت دارد که به صورت تجربی تجربی و در 

، 9815 طول زمان به صورت اصول، معیارها و کمیت هایی در ساختار فضایی مسکن بروز یافته است)میری خراجی و غفاری،
(. نواحی روستایی ایران متاثر از عوامل گوناگون ناهمگونی زیادی دارد که گاه ناشی ازشرایط طبیعی مانند مختصات 13

جغرافیایی، انزوای جغرافیایی، شرایط جغرافیایی، و تفاوت های آب و هوایی و گاه ناشی از شرایط انسانی مانند رواج الگوها و 
به نوبه خود، برتنوع و تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشور تاثیر گذاشته  شیوه های زندگی شهری است که
(. از این رو، الگوی اسکان بویژه در ارتباط با سکونتگاه های روستایی بیش از 30، 9818است)حشمت کبودوند و همکاران، 

ر استقرار این گونه سکونتگاه ها باید به هر چیز انعکاسی از ویژگیهای محیط طبیعی است. در بررسی عوامل طبیعی موثر د
ی دسترسی به آب و خاک مناسب را در مواردی همچون اشکال ناهمواری، پوشش گیاهی و زیست محیطی و نهایتا نحوه

ها، ارتباط ی ساخت مساکن روستایی، وسعت و فضای آننظر داشت. هریک از عوامل ذکر شده ارتباط مستقیمی با نحوه
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مصالح به کار برده در آن و تراکم های جمعیتی و ساختمانی دارد. براین اساس الگوی کالبدی روستاها تجلی ودامنه روابط، 
گاه نیروها و عوامل موثر محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شکل بخشی به آنهاست و نقش هر یک از عوامل مذکور می تواند 

، 9811ی نسبت به سایر عوامل دیگر باشد)فاضل نیا و همکاران، در برپایی و شکل دهی روستاها دارای نقش و اهمیت باالتر
913-913 .) 

 عوامل طبیعی: 
سکونتگاه ههای روستایی بسته به شرایط اقلیمی، توپوگرافیک، زمین شناسی و غیره شکل می گیرند در معماری سنتی 

طوح پنجره های رو به آفتاب، مصالح روستایی ایران، ساختما نها براساس موقعیت جغرافیایی از طریق سقف ها، کاهش س
مناسب سقف، دیوار، انبار و غیره چنان با محیط خارج مقابله می کند که بهترین آسایش فضای داخلی را بدون استفاده از 

 نحوه نظر از ها خانه(. 38، 9831دستگاه های پیچیده انرژی بر آورده کننده امکان پذیر می سازد.)زیاری و همکاران،

 ویژه به روستایی های خانه موادساختمانی .دارد گوناگونی انواع آن مانند و کارکردی فضاهای ساختمانی، مصالح ساختمان،

 مصالح و مواد اول، درجه در انسان که معنا به این است؛ وابسته پیرامون طبیعی محیط به زیادی حد تا سنتی، بناهای

 می کار به ها خانه بنای در باشد داشته تناسب او معیشتی ضیاتمقت با که را خود پیرامونی محیط در موجود ساختمانی

(. برای ساخت خانه های مناسب روستایی، بهترین روش، استفاده از مصالح موجود در منطقه است و 33، 9831)سعیدی، گیرد.
مسکن ارزانتر تمام می یا روشهایی که از نظر فنی برای نیروهای موجود قابل اجراء باشد، برتری عمده این روش آن است که 

شود. نیاز آن به تدارکات و برنامه ریزی وسیع، کمتر است و خود روستاییان می توانند همراه با آموزشهای مختصر به تدریج 
حفاظت انسان در برابر شرایط نامساعد (. 909، 9831آن را به کار ببندند و در نتیجه عملی تر خواهد بود)مطیعی لنگرودی، 

اقلیمی مشتمل بر تابش آفتاب، باد، بارش، گرما سرما ورطوبت است. و الگوی معماری براساس آن شکل می گیرد. دمای هوا 
یکی از مهمترین این عوامل محسوب می شود. فشردگی بنا و کاهش پوسته بیرونی بنا، کاهش تبادالت حرراتی با محیط 

ریق کوچک شدن باز شوها و روابط تو در توی فضایی و کم شدن سطح فضای باز، پاسخ ساکنان به هوای نا بیرون از ط
مناسب است. در مناطق سرد اتاقها در چندین الیه به تناوب در پشت یکدیگر شکل می گیرند و این در حالی است که در 

موال از چند الگوی مشخص تبعیت می کند. در مناطق گرم، مناطق گرم، روابط تودر توی اتاق ها ساختار منسجم تر دارد و مع
استعانت از جریان هوا برای خنک کردن فضای داخلی، توسط بادگیر و هواکش تعبیه شده در سقف بنا انجام می شود عامل 

مرکزی با  مداخله گر دیگر، اشعه تابان خورشید است که باید ساختمان در برابر آن محفوط بماند. ایوان های عمیق، حیاط
تناسباتی که سایه اندازهای گسترده فراهم نمایند و سر پوشیده نمودن فضاهای دسترسی، از مهمترین این راهکارها می 

(. مظاهر انطباق با طبیعت را می توان در فرایند شکل دهی و کاربرد بخش های مختلف بنا 905، 9818باشد)راهب و حبیبی، 
ود؛ به طور مثال، در مناطق دشتی گیالن در خانه های یک طبقه، فضاهای چون ایوان و در معماری بومی روستایی عنوان نم

انواع اتاق ها ساخته شده است و برای فصل تابستان با کوچ به قسمتی از محوطه ی خانه یا در زیر کندوج ها و یا در باالی 
ط پیرامون از همین الگو پیروی می کند، به فضایی به نام کوتام، استقرار می یابند در نواحی گرم وخشک تطبیق از محی

طوری که فضاها بر اساس فصول مختلف ساماندهی شده است در اغلب روستاهای ناحیه کویر مرکزی ایران، تاالر یکی از 
ارکان اصلی فضای تابستانه است و همچنین مناطق دشتی و حتی کوهپایه ای نواحی جنوب دریای خزر به خصوص منطقه 

چ داخلی درخانه انجام می شد که از فضای زمستان نشین به فضای تابستان نشین صورت می گرفت)پیرزاد و مازندران کو
(. در مناطق کوهستانی و سرد سیر به جهت سرد وطوالنی شدن زمستانها، ساکنان تمهیداتی را جهت 11، 9811ریاحی مقدم، 

مناسب، ساخت دیوارهای ضخیم، سمت گیری مساکن رو از حفاظت سرمای شدید اتخاذ می کند. انتخاب مصالح ساختمانی 
 (.88، 9833به جنوب از جمله آنهاست)ظاهری، 

 عوامل اجتماعی و فرهنگی: 
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گذاشته است،  عالوه بر تحوالت اجتماعی نظیر افزایش جمعیت و مهاجرت که بر ساماندهی سکونتگاه ها در شهر و روستا اثر
خانه ها تاثیرگذار بوده اند. بنابراین  تاثیرگذاری عامل اجتماعی در مسکن را می توان سایر تحوالت اجتماعی بر ساختار درونی 

به دو بخش کمی و کیفی تقسیم بندی کرد. در بخش کمی مانند تراکم، بعدخانوار، تسهیالت، خدمات و در بخش کیفی 
زنان درجامعه و میزان و چگونگی ارتباط  خصوصیاتی مانند نوع و زمان ارتباط اعضای خانواده، شیوه مالقات با دیگران حضور

مرد و زن در بیرون از خانه و درون آن بر شکل گیری مسکن در هر دوره تاریخی موثر بوده اند)علی الحسابی و کرانی، 
(. طبقات فرهنگی، اعتقادی و شرایط امنیتی و رفتارهای جامعه ایرانی و کیفیت و دفع نیازهای اجتماعی و تک 18، 9811
ی دینی مثل بناهای متبرکه و دسترسی به آنها از عوامل تاثیرگذار در الگوی حاکم بر سکونتگاههای انسانی روستایی به بناها

خصوص شبکه ارتباطی به عنوان اصلی ترین شریان حیاتی روستاها مطرح می گردد به طوری که در ایران مفاهیمی مثل 
ایی همیشه در زمان های مختلف تا به حال باعث شکل گیری تیپ اقتصاد هجوم و غارت، دین، امنیت و رفتار درون گر

(. هویت قومی یکی از عوامل شکل دهنده به 31-38، 9831خاص از شبکه معابر بر روستاها بوده است.)زیاری و همکاران،
قرار دارد. هویت فرهنگی هرجامعه است. هویت فرهنگ را باید بخشی از هویت اجتماعی دانست که بر پایه تمایز فرهنگی 

تمایزی که زمینه های آن را باید در سنت ها وآداب و رسوم، ارزش ها ، باورها، و حافظه تاریخی هر فرد یا ملت جستجو کرد. 
امروزه هویت مسکن تغییر کرده و بسیار متفاوت از گذشته آن شده است. مسکن امروز عقالنی، شهری، عرفی، جهان محلی، 

ست. در این میان جوامع سنتی همانند جوامع روستایی عوامل جغرافیایی چون فاصله، روابط رسانه ای و دموکراتیک شده ا
متقابل بین انسانها جهانی شدن وتالش برای همگن سازی فرهنگی نقش مهمی در تغییر هویت ایفا می کند)محمدی یگانه 

ی مسکن و بافت بوده است تفکیک (. حفظ امنیت از گذشته های دور عامل مهمی در شکل گیر11-18، 9815و همکاران،
نسبی حریم خصوصی خانه ها از یکدیگر در برخی با سابقه امنیت کمتر با افراد غریبه است؛ موضوعی که در بسیاری از 
مناطق کوچ نشین کمتر به چشم می آید. تهدیدات طبیعی، نظیر سیالب ها و طغیان رودخانه ها زلزله، رانش زمین، باد و 

توجه روستاییان قرار گرفته است و تنها می توان به نمونه های اندکی نظیر کرسی چینی های بلند در  طوفان کمتر مورد
(. 903، 9818مقابله با سیالب ها و یا دیوار های حایل در مقابل بادها حامل شن و ریگزار ها اشاره کرد)راهب و حبیبی، 

ار فضایی روستا منعکس می شود که به صورت دو نوع هسته ساختار خانواده از نکات مهمی که به لحاظ اجتماعی در ساخت
ای و گسترده است. برخی از فضاهای خانه به صورت عمومی ومشترک و بعضی از فضاها به صورت اختصاصی مورد استفاده 

ها و یا اندازه خانه قرار می گیرد. به این ترتیب، ساختار خانواده، ملزومات کیفی و اندازه خانواده ملزومات کمی مانند تعداد اتاق
(. فضای شخصی، قلمرو فردی، قلمروهای گروه های گوناگون 903، 9833ها را مشخص می کند)تقوایی و همکاران، 

مجموعه پیچیده از نواحی هسته ای و مرکزی، قلمروهای قدرت و طیف مسکونی، همه در محیط مصنوع و کاربری آن 
یاس ها از سطح کشور گرفته تا سطح اتاق، سه ویژگی وجود دارد: حس هویت انعکاس می یابند. در این ارتباط در همه  مق

فضایی، حس انحصارگرایی، کنترل ارتباط در فضا و زمان، بنابراین برای آن که خانه فضای زیست منظور گردد، الزاما باید 
اتی باشد که برخی الزامات دارای سه ویژگی، خود باز نمود فرهنگ و شیوه های زندگی است. همچنین باید دارای خصوصی

اجتماعی همچون نیازهای اعتقادی و مذهبی و توجه به آداب و رسوم، عالوه بر نیازهای زیستی را پاسخ  -فرهنگی
(. تطور تاریخی جوامع انسانی بر مبنای تطور در شیوه معیشت، الگوهای مختلف زندگی، 1، 9811گوید)خاکپور و همکاران، 

... از موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. در مجموع عوامل کلی در تغییرات فرهنگی کالبدی و
تغییر ریخت و بافت کالبدی روستاها و مساکن روستایی را می توان در موارد زیر خالصه نمود. تغییر در نحوه مالکیت اراضی، 

وستاها به شهر، اجرای طرح های هادی و بهسازی محیط ورود تکنولوژی به روستاها. تغییر نظام خانواده، مجاورت مکانی ر
های روستایی به تقلید از فضاهای شهری، غلبه بر فرهنگ و الگوی زندگی و معیشت شهرنشینی در روستاها شده 

  (. 39، 9811است.)صیدایی و همکاران، 
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 عوامل اقتصادی: 
یی را عوامل اقتصادی تشکیل می دادند. امروزه در روستا از دیر و باز عوامل مهم شکل گیری و الگوی سکونتگاه های روستا

ها، ایجاد ارزش افزوده از عوامل دیگر وضعیت درآمد سرانه، وضعیت فعالیت واشتغال غالب روستا، سرانه مالکیت، اتومبیل و 
زیاری و ارزش اقتصادی زمین عملکرد ناحیه ای روستا تعیین کننده شکل و گسترش سکونتگاهای روستایی می باشند)

شناسی، آب و هوا و آداب و سنن های سبکعوامل اقتصادی، سبک معماری، زبان بومی منطقه، گرایش(. 31، 9831همکاران،
میزان در آمد ساکنان عاملی (Sendich, 2006, 85). های مختلف تأثیرگذارندمحلی در توسعه و طراحی مسکن در مکان

منطقه است. مهمترین این تاثیرات در استفاده از مصالح مرغوب، استفاده از نیروی  ثانویه اثرگذارد تثبیت و توسعه گونه مسکن
بومی ماهر در ساخت، تزئینات به بنا و افزایش تعداد اتاق ها و به جلوه گذاشتن نمونه مسکن توسعه یافته را به همراه 

مصالح به کار رفته شده تاثیر می گذارد،  (. عوامل اقتصادی نه تنها برکیفیت ساخت و901-903، 9818دارد)راهب و حبیبی، 
بلکه سازماندهی فضایی و نوع فضاهای مورد نیاز را نیز تعیین می کنند. عوامل اقتصادی روستا را، در رابطه با فضای کالبدی 

 روستا، در سه گروه مطرح کرد.
ت، انبار کردن محصول و فضاهای نوع فعالیت یا فعالیتهای تولیدی)نوع محصوالت، فروش بالفاصله بعد از برداش -الف

 مربوط به آن
 ابزار تولید)سنتی نیمه مکانیزه، مکانیزه کامل و فضاهای مربوط به آن( -ب
  (.903، 9833میزان درآمد با قدرت سرمایه گذاری در بخش مسکن)تقوایی و همکاران،  -ج
 

 

  نتیجه گیری

به ، 9811متفاوتی داشته است. محمدی یگانه و همکاران،  های انجام گرفته نتایجهمان گونه که قبال ذکر شد. پژوهش
بررسی چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی پرداخته اند. اعتبارات دریافتی بیشترین تاثیر را در شاخص 

دام مناسب ، انجام اق9831های بعد کالبدی و کمترین تاثیر را در بعد اقتصادی و شاخص های آن داشته است. جام کسری،
برای بهسازی و حفظ ذخایر کالبدی و ثروت های فرهنگی موجود در این روستاها ضرورت می یابد. و جهت گیری های بنیاد 

، این تحقیق می کوشد فعالیتهای حاصل از 9811مسکن در بخش مسکن و عمران روستایی بپردازد. سعیدی و همکارن، 
مورد  "کارکردی -پویش ساختاری"ر چارچوب قانونمندی عام با رویکردنوسازی)بهسازی( در عرصه مسکن روستایی را د

تدقیق قرار دهد. این قانونمندی ناشی از این واقعیت آشکار است که  تغییر در ساختار کالبدی، چه آگاهانه و چه نا آگاهانه، 
های موجود در ین مقاله تفاوت، ا9833، 9831محسن سرتیپی پور/  ها و روابط را فراهم می آورد.زمینه دگرگونی فعالیت

نیازهای کمی و کیفی مسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده و عدم توجه به کیفیت که طراحی مسکن روستایی به 
، نتایج بررسی 9833دهد. مهدی قرخلو، همکاران، ها و اقدامات یکسان و مشابه در مناطق روستایی سوق میسوی برنامه

که جزو  شوندیمدر نقاطی مشاهده  دوامکمی یک طبقه با مصالح هاساختمانترین پراکندگی بیانگر آن است که بیش
، مطالعات بوم شناختی و طراحی مبتنی بر خصوصیات و منابع 9833محمودی و نیک قدم . اندبودهی اولیه و روستایی هاهسته

ن و بکارگیری مصالح مناسب برای رسیدن به مربوط به هر محل، طراحی اقلیمی، طراحی بر اساس فرهنگ و معیشت ساکنا
، عوامل جغرافیایی و اقلیمی را بر معماری  مسکن موثر می دانند. زندیه   9810آمار و نائیج معماری پایدار را ذکر کرده اند. 

شن عوامل موثر بر تغییرات ساخت  ساز مسکن روستایی و چگونگی عملکرد صحیح آن در توسعه روستا را رو، 9819وحصار
در این مطالعه به  ,UNDP,2007سازد و با ارائه راهکارهایی مناسب در راستای تداوم مسکن روستایی گام برداشته اند. 

توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، نوسازی متناسب کالبدی و ایجاد ظرفیتهای جدید کار و فعالیت به عنوان اساس نوسازی 
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 طرحهای بهسازیسوال است معماری و طراحی تا چه میزان برتحقیق حاضر برای پاسخ به این  مسکن است.

 -در طراحی و معماری مساکن روستایی  ایران،  عوامل طبیعی، اجتماعی .مسکن در مناطق روستایی موثر است

 و کارکردی فضاهای ساختمانی، مصالح ساختمان، نحوه نظر از ها خانهفرهنگی و اقتصادی نقش بسزایی دارد 

 مصالح و مواد اول، درجه در انسان که معنا به این است؛ وابسته پیرامون طبیعی محیط به زیادی دح آن، تا مانند

 بررسی عوامل بوم،است.   داشته تناسب او معیشتی مقتضیات با که را خود پیرامونی محیط در موجود ساختمانی

براین اساس الگوی کالبدی . ی برای طراحی مسکن در هر روستا ضروری استمعیشت و مسائل اجتماعی و اقتصاد

روستاها تجلی گاه نیروها و عوامل موثر محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شکل بخشی به آنهاست و نقش هر یک 

از عوامل مذکور می تواند در برپایی و شکل دهی روستاها دارای نقش و اهمیت باالتری نسبت به سایر عوامل 

. را تحت تاثیر قرار داده است. ی مساکن حاطر  باور های درونی انسان،  سنت ها و عقاید، پندار ها و. دیگر باشد

های دارد. از سوی دیگر، مساکن جدید، از لحاظ بهداشت، و مصالح و استحکام کاستیطرح  مسکن در روستا، 

بنیاد های محیط زیست طبیعی همراه بوده است. معیشتی و ویژگی –اغلب با بی توجهی به نیازهای زیستی 

سکن در طرح بهسازی به مقاوم سازی و ایمنی و مسائل بهداشتی  مساکن روستایی را مورد توجه قرار داده م

است. در این طرح های که دولت متولی آن است باید در همه ابعاد به نیازهای زیستی و معیشتی روستاییان را مد 

ات و ایده های ساکنین، به لحاظ فنی و نظر داشته باشد. و طرح ها با مشارکت روستاییان و استفاده از نظر

 کارکردی باید در اولویت قرار گیرد. 
 

 

 منابع:
، تحلیل جغرافیایی مسکن و معماری در دهستان میانبند شهرستان نور، مسکن  محیط 9810آمار، تیمور و نائیج، فرشاد،  -9

  .58-18، پاییز، صص. 985روستا، شماره 
ایگاه الگوهای بومی در برنامه های ساخت وساز مسکن روستایی)مطالعه موردی آذربایجان ، ارزیابی ج9819بیتی، حامد،  -1

 .980-995، بهار و تابستان، ص. 11شرقی(، دو فصلنامه مدیریت شهری شماره 
، بررسی رابطه بوم گرایی در معماری روستایی با اقتصاد روستایی)نواحی 9811پیرزاد، احمد و ریاحی مقدم، ساشار،  -8

 .81-18تحلیلی هنرو فن، شماره دوم، پاییزو زمستان، ص. –کزی مازندران و نواحی مرکزی یزد( دو فصلنامه علمی مر
، بازسازی مسکن روستایی پس از سانحه؛ آسیب 9833تقوایی، علی اکبر، بهرام پور، مهدی و شاهین راد، مهنوش،  -1

 991-905، بهار و تابستان، 1رهنمود، آرمان شهر،  شماره –شناسی 
، بهسازی بافت های با ارزش روستایی؛ فرایندی از ذهنیت تا عینیت، مسکن و محیط روستا، 9831جام کسری، محمد،  -5

 . 31-89، پاییز، 989شماره 
، واکاوی آسیب ها و محدودیتهای انعطاف پذیری در مسکن معاصر ایران، 9811حسینی، اکرم و شریف زاده، سمیه،  -8

 .81 -91، تابستان، 950، شماره مسکن و محیط روستا
، سنجش اصول پایداری 9818حشمت کبودوند، بیژن، میردامادی، مهدی و فرج اله حسینی، جمال و پاسبان، فاطمه،  -3

 .38-81، تابستان،صص.1، شماره93توسعه روستایی در شهرستان کرج، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

فرهنگی مسکن  –، ویژگیهای اجتماعی 9811خ مهدی، علی و طاوسی، محمود، خاکپور، مژگان و انصاری، مجتبی و شی -3
 . 91 -8، بهار، 911بومی، مجله و محیط روستا، شماره 
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(، پهنه بندی مسکن روستایی بر اساس گونه های شکل گیری مسکن در ایران، نشر 9818راهب، غزال و حبیبی، محسن) -1
 چاپ اول تهران مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی،

، الگوی برای طراحی مسکن روستایی مبتنی بر مشارکت و تامین نیازهای ساکنین، مسکن و محیط 9818راهب، غزال، -90

 .11-8، تابستان ص.918روستا، شماره 
 ، برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ ششم، انتشارات تهران نشر قومس9818رضوانی، محمدرضا،   -99
، بررسی تغییرات سبک زندگی و اثرات آن بر الگوی مسکن روستایی)مطالعه موردی: شهرستان 9818والفضل، ریاحی، اب -91

 باخرز(، پایان نامه کارشناسی ارشد.
، تداوم معماری مسکن روستایی با انگیزه و توسعه پایدار روستایی، مسکن و 9819زندیه، مهدی و حصاری، پدرام،  -98

 .31-88ابستان، ص.، ت983محیط روستا، شماره 
،روش های طراحی مسکن انعطاف پذیر، شماره یک، پاییز و 9810زندیه، مهدی و اقبالی، رحمان و حصاری، پدرام،  -91

 905-15زمستان، ص. 
، ارزیابی مسکن گروههای درآمدی و ارائه 9831زیاری، کرامت ا...، پرهیز، فریاد، مهدی نژاد، حافظ و حسن اشتری،  -95

 .19-9، تهران ص.31ین مسکن  اقشار گروههای کم درآمد، نمونه موردی:استان لرستان، مجله آبادی، شماره برنامه تام
کارکردی خانه های -(، نوسازی مسکن دگرگونی ساختاری9811سعیدی، عباس و طالشی، مصطفی و رابط، علیرضا) -98

ه بین المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال روستایی)مورد مطالعه: روستاهای استان ایجرود استان زنجان(، فصلنام
 .89-5، پاییز، ص.83یازدهم، شماره 

 پژوهشی علمی ادراکی،نشریه بررسی یک:شهری-روستایی پیوندهای و روستا و شهر ،روابط( 9831)عباس سعیدی، -93

 .اول جلد ایران انجمن جغرافیای
، تابستان، 11مسکن روستایی در ایران،نشریه هنرهای زیبا، شماره های معماری ، شاخص9831سرتیپی پور، محسن،  -93
18-51. 
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی  "برنامه ریزی و طراحی مسکن روستایی "، 9831سرتیپی پور، محسن، -91

 جلد اول ، ناشر بنیاد مسکن انقالب اسالمی "مسکن و بافت"سکونتگاه های روستایی
، بررسی تغییرات کالبدی و فضاهای جدید مسکن در 9811سکندر و صادقی، حجت اله و فدایی، معصومه، صیدایی، ا -10

شهر ده چشمه: شهرستان فارسان(، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، سال -شهر)مطالعه موردی: روستا -روستا
 10-33، زمستان، ص. 88دهم، شماره 

همبستگی وسعت مساکن روستایی و ساختا توپوگرافیکی)بررسی موردی: روستاهای ، تحلیل 9833ظاهری، محمد،  -19
 .11-89، پاییز،ص.15کوهستانی و دشتی لیقوان و کندرود در استان آذربایجان شرقی(، جغرافیا و برنامه ریزی ، شماره 

مسکن در تحوالت کارکردی ، اثرات بهسازی 9811عینالی، جمشید و محمدی یگانه، بهروز و طیب خالد نیا، محمد،  -11
اقتصادی مساکن روستایی؛ مورد مطالعه، دهستان شمشیر در شهرستان پاوه، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 

 .101-919، زمستان، ص. 91، پیاپی 1چهارم، شماره 
تا آینده، مسکن و محیط روستا،  ، عوامل تاثیرگذار بر تحول مسکن از گذشته9811علی الحسابی، مهران، کرانی، نعیمه،  -18

 .88-91، بهار، صص. 919شماره 
 ، طرح بهسازی روستایی، نشر تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.9810غفاری، رامین،  -11
، تحلیلی برکیفیت مکان در سکونگاههای روستایی 9811فاضل نیا، غریب، شمس الدینی، علی، دهقانی، کیومرث،  -15

، پاییز و 1طالعه موردی، بخش دشمن زیاری(. کاوش های جغرافیای مناطق بیابانی، سال اول، شماره شهرستان ممسنی)م
 .110-915زمستان، 
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، تحلیل نقش دولت از ساخت مساکن روستایی در برنامه 9810قدیری معصوم، مجتبی و اکبرپور سراسکانرود، محمد،  -18
 .909-31، صص.81، شماره 99، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال های توسعه مطالعه موردی برنامه چهارم توسعه کشور

 شهرستان مرکزی بخش روستاهای:ایده آل)مطالعه موردی مسکن به روستائیان نگرش ،تحلیل9831قنبری، نوذر،  -13

  .33-85زمستان، صص.  ، 28 شماره هفتم، سال پژوهشی، – علمی سرزمین، جغرافیایی فصلنامه کرمانشاه(،
اقتصادی و تاثیر آن بر کیفیت  -، بررسی شاخص های اجتماعی9819، مهدی و مهدی، علی و مهدیان، معصومه، قرخلو -13

، 93مساکن محالت حاشیه نشین)مطالعه موردی: محالت حاشیه نشینی شهر قم(ف چشم انداز جغرافیایی، سال هفتم، شماره 
 .19 -93بهار، صص.

مسکن  ، مسکن روستایی بارویکرد بهسازی و مقاوم سازی 9833یوسفی،  کریمی آذر، امیر رضا، احمد رضا، شمسی -11
 روستایی، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا 

های محیطی ناشی از توسعه مسکن با راهکارهای ، کاهش آلودگی9833محمودی، محمد مهدی و نیکقدم، نیلوفر،  -80
 83-13، پاییز،صص. 85ی پیرامون تهران(، نشریه هنرهای زیبا، شماره طراحی معماری) مطالعه موردی بافتهای مسکون
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