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 چکیده

 مسکن هایگونه دهندةشکل کالبدی -فضایی مختلف عناصرو  یریگشکل اصول و هایژگیو شناخت حاضر، پژوهش هدف :هدف

 یافتةسازمان صولا و یممفاه یحصح یافتدر بر عالوه تا است آن کارآمد عناصر و استخراج یاز خراسان رضو یدر مناطق روستایی

 کند. ثبت را هاآن وجودی یلدال عناصر و ینا هاییژگیو از یبخش بتواند ،مطالعه مورد منطقة در مسکن

 اس نادی، من اب  ةمطالع  با که است یاستنباط و یلیتحل -یفیتوص روش از یبیترک ،پژوهش ینا در یقتحق انجام روش: روش

و  ی زیباال، فر یزبادد روستاهای موردی هاینمونه ةدر چارچوب مطالع یمنازل مسکون بافت و مشاهده و برداشت بناها و در حضور

 است. گرفته صورت شدهیاطالعات گردآور یاستنباط یلاز خراسان و تحل یدالیکآ

. کن دم ی انبی  را روستایی مسکن شناسیبر گونه مؤثر اقلیمی و یتیفعال کالبدی، هایمؤلفه ابتدا ،پژوهش ینا: نتایج و هایافته

 یمذکور را مورد بررس هایمؤلفه تحلیلی -توصیفی هایدیاگرام و هاپژوهش حاضر، توسط نقشه یمورد هایدر قالب نمونه سپس،

 گونة توانیم مجموع، در. کندمی بیان را روستایی مسکن کالبدی -فضایی عناصر یریگشکل بر مؤثر عوامل در نهایت،قرار داده و 

و  فرهنگ ی -یاجتم اع ی ایی،جغراف ای،منطق ه یطشامل شرا ینهچهار زم یندانست. ا یکل ینةمتأثر از چهار زم را ییمسکن روستا

-یرا شکل م ییسنت ساختمان مسکن روستا در نهایت،مسکن و  یعتمسکن، طب یشتمع یطکه در کنار هم شرا هستند یاقتصاد

 . دهند

 .رضوی خراسان کالبدی، -فضایی عناصر روستایی، مسکن گونة روستایی، مسکن: هاواژهکلید
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 طرح مسئله. 1.1
 وجوده ب خانه در انسان تجارب و خاطرات یناول یدتردیب

 یجه،نت در و انسان هر ینیبجهان در ثریؤم که نقش یدآیم

 یوةکار، ش ةنحو انسان، به توجه عدم دارد. جامعه ینیبجهان

-روی و امروز مسکن یطراح در او تجارب و هاخواسته ی،زندگ

 یزندگ یفیتک آمدنیینپا ی،واردات معماری به آوردن

 و نتحرك، بحران مسک ی،زندگسر یات،ح رفتنینباز ی،مسکون

است  اشتهد به همراه را یتو هو تعلق حس بحران همچنین،

 ابعاد از توانمی را مسکن(. 35 ص. ،1391 یان،و طبائ یت)هدا

 غیره و فضایی تکاملی، رفتاری، کارکردی، ساختاری، مختلف

-می از این رو،(. 7ص.  ،1377 وثوقی،) داد قرار مطالعه مورد

 به بنا مسکن یاجزا از یک هر که دکر استنباط گونهاین توان

 اجتماعی، فرهنگی، متعدد املعو با رابطه در و ضرورت یک

 حاصل گوناگون اشکال به غیره و تاریخی طبیعی، اقتصادی،

  .است شده

 در مهم عناصر از یکی است، روستایینیمه کشوری ایران 

 زرگر، ابراهیم حاجی) است مقولة مسکن روستاها فضای

 ارتباط و چگونگی تعامل از نمادی عنوان به که (5ص.  ،1385

 متمادی سالیان طی ،خویش پیرامون طبیعی محیط با انسان

 مبانی و فرهنگ تاریخ، ویژه)به مکانی -زمانی شرایط حسب بر

 شکل منطقه هر در آن( سازندگان ایدئولوژیکی -یاقتصاد

 خودی به مسکن(. 28 ص. ،1380 ی،ابر ینیگرفته است )حس

 ابعاد در هافعالیت نوع کنندةمنعکس ویترینی مثابه به خود

 ةو نحو یانیروستا ینشو اقتصادی و نوع ب  فرهنگی -یاجتماع

 ،نهایتدر  و هاآن یتکنولوژی بر زندگ أثیرگذاریورود و ت

 . است آن ساکنان درآمد و نوع معیشت یزانم دهندةنشان

 واقعیت یک عنوان به روستایی هایعرصه ،کلی طور به

 متفاوت هایتعامل مؤلفه از یندیآبر فضایی، -نیمکا

 سیاسی -اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی کالبدی، -یکیاکولوژ

 -ساختاری وضعیت ةمالحظ با و زمان بر مقتضیات بنا که است

 غفاری،و  یااند )ازکگرفته شکل جغرافیایی فضای آن کارکردی

 بهبود ةلأمس به کشور در هانگرش شروع با(. 47 ص. ،1386

 هدایت، و توسعه کنترل، جهت در روستایی مسکن کیفیت

به . شد مطرح مسکن و روستا رةبا در نظر دقت روستاها حیات

 طرحی با روستا کالبد و بافت در مداخله و طراحی ی،منطقطور 

 و روستا سنجینیاز و شناخت بدون نماشهری و مطالعهبی

 شکاف که است رویراههبی و گمراهی نوعی ،روستایی

 در ییروستا هایگاهسکونت بین موجود اجتماعی -اقتصادی

 و شایان) است مطلب این از حاکی خود آن شهری ةنمون مقابل

 بافت در صحیح ةمداخل برای گام اولین(. 1392 پوشی، کهنه

 کالبد در مداخله امر هایپیچیدگی و محیط شناخت روستا،

 ،باب این در(. 239 ص. ،1385 زرگر، ابراهیم حاجی) روستاست

 شناسایی و کالبدی فتبا این بر ثیرگذارأت هایمؤلفه پیچدگی

 طلب را مضاعف کوشش و جهد که است ایمقوله خود هاآن

 .کندمی

 ایگونهه ب ؛است واحد عاملیچند ةپدید یک روستا ،واق  در

 تولیدی فعالیت و شغل کهشود می مردم از ایعده شامل که

 مقیدی و مشخص و معین محیط و جغرافیا در دارند، ایویژه

-تعریف و ویژه مناسبات و روابط دیگریک با کنند،می زندگی

-پای ایویژه هایارزش و اعتقادات باورها، بر و دارند، ایشده

 ،سازدمی را روستا بنای تمامیت که چیزی آن از این رو،. بندند

 ابراهیم حاجی) است مذکور عوامل تمام از واحدی پیوندیهم

 آن کاویوا دنبال به پژوهش این در که( 31 ص. ،1385 زرگر،

 روستایی مسکن نام به کالبدی فضایی واحد یک قالب در عوامل

-دسته اطالعات، انبوه حجم این با تعامل راه از این رو،. است

 هایگذاریسیاست ،سپس و ارزیابی و تحلیل شناخت، بندی،

-می را فرمی -کالبد اطالعاتی بندیدسته این و است طراحانه

 .داد جا ،مسکن شناسیگونه کارهای دستور طیف در توان

 اطالعات از استفاده با تا دارد سعی نوشتار این بنابراین،

 با ،دسترس در موردی هاینمونه ةمجموع از شدهبرداشت

 عناصر واکاوی به استنباطی و تحلیلی -توصیفی ایشیوه

 رضوی خراسان روستایی مسکن ةگون بر مؤثر کالبدی -فضایی

 و شدهآوریجم  طالعاتا ةپای بر موردی هاینمونه در

 .بپردازد ،شدهبرداشت

 پژوهش پیشینۀ .1. 2
 کلی بخش دو در حاضر ةمطالع با مرتبط پژوهشی ةپیشین

 گرفتهصورت مطالعات شامل عام طوره ب که است تقسیم قابل

 مربوط مطالعات ،خاص طوره ب و مسکن بر مؤثر عوامل مورد در

 درکه  کرد بیان یدبا .است روستایی مسکن بر مؤثر عوامل با

 و اهمیت دلیله ب مسکن ةگون بر مؤثر عناصر و عوامل ةزمین

 :است شده مطرح متعددی مباحث کنون تا بحث هایپیچیدگی

 که یساحتچند کنشی حاصل را مسکن( 1388) راپاپورت

. کندیم یفتعر یرد،گیم شکل متعدد عوامل یبترکیجة در نت

 نه را مسکن گاه( 1390) دیهیمی پور که است ترتیب همین به
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-می مطرح «نهاد» یک عنوان به که ساختار یک عنوان به تنها

 در (،1391) یانو طبائ یتهدا و همچنین، (1377) وثوقی .کند

 پنج در را مسکن گیریشکل در مؤثر عوامل عموما   کلی نگرشی

 و فرهنگی طبیعی، و محیطیزیست عوامل: عمده ةدست

  .انددهکر تقیسم فنی عوامل و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،

 یی،مناطق روستا توسعة هایضرورت تبیین کنار در امروزه

در مناطق  یو طراح ریزیبرنامه عمل خاص هایتفاوت

 مطرح پیش از بیش که موضوعیست شهری مناطق با ییروستا

 مسکن برای(، 1380) ابری حسینی(. 1391پور،  یپی)سرتشودمی

 هاینقش ،یگاهی و مأمن خانوادگتراحتاس نقش کنار در روستایی

 و سعیدی .است متصور نیز را کارگاهی و انباری تولیدی، معیشتی،

 و شکل طبیعی، محیط هایویژگی بر عالوه( 1389) امینی

 روابط بازتاب آشکار نحوی به را روستایی مسکن الگوی

 تأثیرات نیز و اقتصادی -اجتماعی مناسبات و فضایی -کالبدی

 عنابستانیاست که  ینو همچن آورندمی شمار به فرهنگی

 مسکن الگوی بر ییانروستا یاجتماع مناسبات نقش بر( 1392)

 دارد. یدتأک هاآن

 بندیدارد تا در کنار جم  یپژوهش سع ینا از این رو،

 در و عام ه صورتب ،مسکن ینةدر زم مطرح مذکور نظریات

 طالعةم طریق از خاص، ه صورتب ییمسکن روستا زمینة

ارزشمند از  ةگون یننوع ارتباط عوامل و عناصر مؤثر بر ا یدانی،م

 .کند یینو تب ییسکونت را شناسا

 تحقیق شناسیروش. 2
 تحقیق جغرافیایی قلمرو. 1. 2

 اس تان روس تایی ه ایگ اهس کونت مطالع ه، مورد محدودة

 ک ه است یزیباال، فر یزبادد آیدالیک، روستاهایشامل  خراسان

 واق    یم  ذکور در اس  تان خراس  ان رض  و هایاروس  ت هم  ة

 .هستند 

 
 پژوهش مورد هاینمونه گیریقرار موقعیت -1 شکل

 1390 رضوی، خراسان اسالمی انقالب مسکن بنیاد: مأخذ
 

 باال باد دیز روستای. 1. 1. 2
 تواب  از نیشابور شهرستان شرق در باال دیزباد روستای

 هایکوه رشته جنوبی ةدامن بر شهرستان، این زبرخان بخش

 یافته استقرار پلکانی صورته ب و غربی -شرقی صورت به بینالود

 شده اشاره منطقه این بودنبادگیر خاصیت به مناب  در .است

 الگوی نوع و گیریجهت بر منطقه بادهای وزش که است

 (1390 اسالمی، انقالب مسکن بنیاد) است بوده مؤثر مساکن



 12/  پیاپی  3  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            180            

 
 باال دیزباد روستای گیریقرار موقعیت -2 شکل

1390 رضوی، خراسان استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد: مأخذ

 روستای یک باال دیزباد روستای ،طبیعی موقعیت لحاظ به

 ةدهندشکل عناصر از یکی موضوع همین و است کوهستانی

 مجتم  روستای یک ،رمف جهت به دیزباد روستای است. روستا

 و فشرده صورته ب ،مساکن که آیدمی حساب به خطی نوع از

 در رفتهکاربه مصالح عمده. شوندمی ساخته حیاط بدون غالبا  

 انقالب مسکن بنیاد) است چوب و سنگ و آجر از نیز بناها

 .(1390 اسالمی،

 ایدلیک روستای. 2. 1. 2
 آب مفهوم به آبدلیک نام به قدیم در 1ایدلیک روستای

 رویش دلیل به لیکایده به زمان مرور به که است بوده فراوان

 .است داده نام تغییر( ترکی زبان به سنجد) ایده درختان فراوان

. است شده واق  نادر کالت شهر کیلومتری 34 در روستا این

 (.1390 اسالمی، انقالب مسکن بنیاد)

 
 آیدالیک روستای گیریرارق موقعیت -3 شکل

 1390 رضوی، خراسان استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد: مأخذ
 است ایدلیک ةرودخان استقرار مسیر در روستا اولین ایدلیک

 و کشاورزی آب تأمین برای غنی منبعی رودخانه این که

 و آب جزو روستا هوای و آب. است شده روستاییان شالیکاری

 را روستا دور تا دور. شودمی محسوب کوهستانی معتدل هوای
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 .است گرفتهبردر اطراف هایکوهرشته از حاصل دارشیب اراضی

 صورته ب که است ایدره نوع از روستا استقرار نوع از این رو،

 که حاصل دره در روستا این منازل. یابدمی بروز پلکانی بافت

. است دهش تشکیل ،گذردمی آن از نیز( ایدلیک) مذکور نةرودخا

 و سنگ خام، خشت عمدتا  روستا ةابنی در رفتهکارهب مصالح

 .(1390 اسالمی، انقالب مسکن بنیاد) است چوب

 فریزی روستای. 3. 1. 2
 از و مشهد شهرستان کیلومتری 70 در فریزی روستای

 ایناحیه در فریزی روستای. است چناران شهرستان تواب 

 وجود دلیل به روستا ینا. است شده واق  مرتف  و کوهستانی

 انقالب مسکن بنیاد) است خاص ،خود نوع در زیبا آبشارهای

 (.1390 اسالمی،

 
 

 فریزی روستای گیریقرار موقعیت -4 شکل

 1390 رضوی، خراسان استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد: مأخذ
 

 از ناشی روستا خاص توپوگرافی وضعیت به توجه با

 به توجه با و همچنین، شیب وجود و ارتفاعات در رارگیریق

 صورته ب روستا ،بافت و ساخت نوع خاك، مناب  محدودیت

 با مطابق روستا در مسکونی واحدهای معماری است. پلکانی

 از روستا معماری پیروی. است کوهستانی ةمنطق بومی معماری

 در غالب گرایش جمله از کوهستان؛ ةویژ سازوساخت هایشیوه

 مصالح. هستیم شاهد را مسطح سقفی با پلکانی مساکن ساخت

 بومی، معماری در مرسوم سنت طبق ساخت، در نیاز مورد

 محل و انبار مسکونی واحد هر در. شودمی تأمین محل از عمدتا  

 از ساختمان گیریقرار جهت. است شده تعبیه دام نگهداری

 بازشوهای و هارهپنج اکثر است. دهکر تبعیت غالب باد جهت

 اسالمی، انقالب مسکن بنیاد) دارند قرار جنوب به رو مساکن

1390.) 

 شناسی تحقیق روش. 2. 2
 استان روستایی هایگاهسکونت مطالعه، مورد محدودة

 در. است یزیباال، فر یزبادد آیدالیک، روستاهای شامل خراسان،

 -توصیفی رویکرد با روستاها این در مسکن وضعیت بررسی

 –اسنادی) 2موردی ةنمون کیفی روش از استفاده و تحلیلی

 با ،دیگر عبارت به یا( عددی هایداده آنالیز) یکمّ و(  میدانی

 گردآوری مناب  و است شده انجام 3ترکیبی روش از استفاده

 و( نظری مبانی) اسنادی مناب : از اندعبارت آن در اطالعات

 .است( میدانی تبرداش و مشاهده) فضایی -کالبدی مناب 
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 یش کیرا  «مورد مطالعه ةنمون» نامحقق یبعض کهنیا با

 کی را آن ،5امی(، مر1995 ،4کی)است دانندیجهت پژوهش م

 دانندیم خاص یبه زمان و مکان شدهمحدود پژوهش متد

 کی با که ییهادر پژوهش (. معموال 61ص. ، 1998 ،6)کرسول

-یآن م رةدربا یواکاو به و بوده روهبو زنده رو یمورد ةنمون

 یمورد ةنمون ،پژوهش یهاروش نیتریمنطق از یکی م،یپرداز

پژوهش در  ةگمان یبندمحقق با ساختار ،راستا نیاست. در ا

مورد  ةاثر آن در نمون یابیدر رد یسع ،یفیک یهاپژوهش

 ،2003 ،8نییمنتخب در آن دارد ) 7زیآنال یمطالعه و واحدها

-لفهؤم یرگزاریثأت ،پژوهش ةگمان ضر،حا پژوهش در (.26 ص.

 در بوده ییروستا مسکن یریگبر شکل یکالبد -ییفضا یها

 یروستاها از محدود و منتخب یتعداد زیآنال واحد که ییجا

 .ندهستمورد مطالعه(  ةنمون عنوان)به  یرضو خراسان استان

 یبررس به پژوهش هدف به توجه با اسنادی مطالعات 

پژوهش انجام شده  ةنیشیپ و موضوع با مرتبط موضوع اتیادب

صورت  یمطالعات اسناد یدر راستا ،یدانیاست و مطالعات م

-چک ةیته و یعکاس یهاکیگرفته و در آن با استفاده از تکن

 مورد ،یمورد یهانمونه ،ییفضا -یکالبد عناصر از ستیل

-داده لیو تحل زیبه منظور آنال ،نیهمچن. اندگرفته قرار یبررس

 .است شده استفاده یلیتحل یهااگرامید از یددع یها

 است بوده ترپژوهش بزرگ کیاز  یخود قسمت ،مقاله نیا

 -یکالبد ةمطالع مورد یرضو خراسان از ییروستاها آن در که

 این موردی هاینمونه انتخاب منظور به. اندقرار گرفته ییفضا

 ،جغرافیایی هایمشابهت وجود: قبیل از معیارهایی پژوهش،

 طبیعی و محیطی هایجذابیت بودندارا اقلیمی، و ایمنطقه

 هایفعالیت کیفیت روستا، در موجود ابنیة قدمت درجة روستا،

 هادی طرح هایبرنامه اجرای میزان و روستا محلّی مدیریت

 است بوده نظرمد روستایی حیات کیفیت همچنین، و روستایی

 انتخاب فریزی، باال، دیزباد آیدالیک، روستاهای نهایت، در که

 قرار گرفتند. لیو تحل یبررس مورد شدند و

 تحقیق نظری مبانی. 3
 مسکن. 1. 3

 از ابداعات ساختمان و مسکن آن متن و در یستز یطمح

 و هر فرهنگ در انسان یشگیهم و ی بد هایساختهدست و

 در یچیدگیپ و یتمطلوب ی،شگرف ی،تازگ از هنوز و بوده تمدن

(. 14 ص. ،1390 ینی،است )عبدالحس خورداربر ابعاد تمام

 آن بر واحد تعریفییة ارا و پیچیده و گسترده مسکن ةمقول

 ،1367 ،، حبیبی، خسرو خاور و ارجمند نیااهری) است دشوار

 ترینکوچک این ،مسکن(. 14ص.  ،1390 دیهیمی، پور ؛7 ص.

 هاستانسان احتیاجات ترینمهم ةیدیزا ها،گاهسکونت عنصر

 نیازهای تریناساسی از مسکن(. 56 ص. ،1374 ،9ونتول)

 بر که است کارکردیچند و نقشیچند ایپدیده عنوان به انسان،

 ص. ،1377 وثوقی،) گذاردمی تأثیر بشر زندگی وناتؤش ةکلی

6.) 

 که سرپناه عنوان به فیزیکی مکان بر عالوه مسکن مفهوم

 که گیردمیبردر را مسکونی محیط کل ،است ناساکن ةاولی نیاز

 در. است سکونت نیاز مورد تسهیالت و خدمات ةکلی شامل

 ؛نیست مسکونی واحد یک ،مسکن عام مفهوم و تعریف ،واق 

 ص. ،1363 مخبر،) دشو می شامل را مسکونی محیط کل بلکه

 هایکنش ةدهندنشان بنا یک که کرد نشانخاطر باید(. 17

 ابراهیم حاجی) هاستآن ةپیچید ةرابط و متعدد عوامل متقابل

 به تنها نه مسکن گاه ترتیب همین به(. 31ص.  ،1385 زرگر،

 پور) شودمی مطرح «نهاد» یک عنوان به که ساختار یک عنوان

ی است ساحتچند کنشی حاصل که( 14ص.  ،1390 دیهیمی،

)راپاپورت، یرد گیم شکل متعدد عوامل یبترک یجةدر نتو 

 (.28 ص. ،1388

 مسکن گیریکلش عوامل. 2. 3
 مختلف عوامل با ارتباط در سکونت الگوی ل،عموبه طور م

 و گیردمی شکل غیره و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، طبیعی،

 ص. ،1377 وثوقی،) است مذکور موارد از بازتابی ،عبارتی به

16) 

 عوامل مسکن گیریشکل در عموما  ،جام  و کلی نگرش در

 ةدست پنج در را عوامل این توانمی که اندشده بیان متعددی

 :دکر میتقس عمده

 ها،ناهمواری اقلیم،: طبیعی و محیطیزیست عوامل -1

 در دسترس قابل مصالح ساخت،زمین تکتونیک، گیاهی، پوشش

 .غیره و طبیعت

 جمعیت، قومیت، مذهب،: اجتماعی و فرهنگی عوامل -2

 .سکونت سنت شهرنشینی، اجتماعی، پایگاه

 ةهزین خانوار، درآمد گذاری،سرمایه: یاقتصاد عوامل -3

 غیره. و تصرف ةنحو زمین، معیشت، ةنحو ساخت،

 تسهیالت دولت، کالن هایسیاست: سیاسی عوامل -4

 و هاسازمان) اجرایی هایدستگاه اعتبارات، تخصیص بانکی،

 (.تعاونی بخش و خصوصی، بخش دولتی، و عمومی هایارگان
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 ماهر، انسانی نیروی ،ساخت تکنولوژی: فنی عوامل -5

 هاینقشه ةتهی دسترسی، ةنحو و زمین ساختمانی، مصالح

 ،1377 وثوقی،) است غیره و تسهیالت و تأسیسات محاسباتی،

 ص. ،1374 تولون، ؛35 ص. ،1391،یانو طبائ یتهدا ؛29 ص.

136.) 

 
 مسکن یریگثر در شکلؤم ۀعوامل عمد -5شکل 

 30 ص. ،1377 ی،قمأخذ: وثو

 روستایی مسکن. 3. 3
 صورت مساکن ترینپیچیده ،حال عین در و تریناصیل

 ی،ابر ینیاست )حس روستایی مسکن جانشین،یک هایانسان

 معماری خصوصبه و بومی معماری عموما   که( 28ص. ، 1380

 با محکمی و بالواسطه مستقیم، ارتباط خطوط دارای روستایی

 ابراهیم، حاجی) است هاآن ةروزمر زندگی و روستاییان فرهنگ

 (9 ص. ،1385

 صورته ب که عامیانه سنتی قالب در روستایی معماری

 ادراکی یابد،می قوام فرهنگ یک بطن در ،ناخودآگاه و بالواسطه

 زرگر، ابراهیم حاجی) نشان را خود وضوحبه که است جهان از

 در اصلی رعنص که داریم نظر در از این رو، .(9 ص. ،1385

-محدودیت دلیل به که است روستاییفرد  خود روستا، معماری

 با خالقیت، و تیزهوشی با هست، و بوده روهبرو هاآن با که هایی

 از تجربی آگاهی با محیط، و طبیعت عمیق و دقیق شناخت

 ،خود نیازهای از عملی و درست درك با و مصالح و مواد قابلیت

 زرگر، ابراهیم حاجی) است آورده وجوده ب خود مطلوب محیطی

-استراحت نقش تنها نه ییروستا مساکن که (239 ص. ،1385

 را کارگاهی و انباری تولیدی، معیشتی، هاینقش بلکه ؛گاهی

 .(28 ص. ،1380 ی،ابر ینی)حس« دارند عهده بر روستاها در

 روستایی مسکن گیریشکل عوامل. 4. 3
 گوناگون عوامل از رمتأث را مسکن ال  عموم که گونههمان

 متعدد عوامل کنش از متأثر نیز روستایی مسکن دانند،می

-یم نشان ییروستا مسکن به نگرکل و جام  ینگاه. است

 اقتصادی ی،فرهنگ ی،اجتماع اییدهپد روستاییمسکن  کهدهد

 مناسب یطکردن شرافراهم که با هدف است کالبدی یمکان و

 (.1391 پور، پیسرتیشود )یم پا بر یزندگ و یستز

 

 
 کالبد معماری در مؤثر عوامل متقابل ارتباط دیاگرام -6 شکل

 روستا
 30 ص. ،1385 زرگر، ابراهیم حاجی: مأخذ
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 روستایی معماری هایویژگی. 5. 3
 و سنجیده بسیار و چندجانبه ایپدیده روستا، بافت و مسکن

 حاجی) است سرپناه از شبی چیزی روستایی مسکن. است پیچیده

 مناطق در مردم که گفت توانمی(. 239 ، ص.1385 زرگر، ابراهیم

 فرد برای. دارند مسکن از بیشتری کارکردهای انتظار روستایی

 بر عالوه بلکه نیست؛ صرف گاهاستراحت یک فقط مسکن روستایی،

 نیز دام دارینگه محل و انبار کارگاه، فرهنگی، -اجتماعی هاینقش

 واحد یک کهاین بر عالوه روستایی مسکن عبارتی به ست؛ه

 وثوقی،) نیز هست اقتصادی واحد یک است، رفاهی -گاهیاستراحت

 (.7 ، ص.1377

 جغرافیایی محیط از تبعیت حداکثر مساکن، نوع این پاییبر در

 نظر در هاکاربری و هاهزینه داخلی، فضای آرایش چگونگی پیرامون،

 تولیدی نقش گاهی،استراحت نقش کنار در سکنم شوند،می گرفته

 تولیدی گیریجهت مسکونی، واحد و دارد عهده بر نیز را معیشتی و

 همچنین،(. 17 ، ص.1377 وثوقی،) دهدمی نشان را خاصی

 از مسکن روستایی تأثیرپذیری از حاکی کشور در هاپژوهش

پور،  یپی)سرت است زندگی در قناعت چون اجتماعی باورهای

 طبیعی خانه با محیط یسازگار یشةاند یان،م یندر ا (.2ص. ، 1386

 خود به همواره را خانه ذهن سازندة که است بوده مسائلی جمله از

 با مقابله منظور به سویک از مشغولیاین دل و است داشته مشغول

 دیگر، به سوی از و گیردمی صورت خارج محیط هواییوآب شرایط

-یم یشاحداث بنا پ که زحماتی از کاستن و اهههزین تقلیل منظور

 برداری هوشمندانةبهره ،(319ص. ، 1381آورد، است )قره نژاد، 

 منازل ساخت برای در دسترس موجود و مصالح مواد از روستاییان

 برخی همچنین، و( 163 ص. ،1385زرگر،  یمابراه حاجی) خویش

 واسطهبال مستقیم، اطارتب: اندکرده لیست گونهاین را هاویژگی این از

 با بناها ساخت ها،آن روزمرة زندگی و مردم تودة فرهنگ با محکم و

 موجود روابط تمام از است، گرفته شکل مردم ظرفیت و هوش همة

 بینش از است، شده استفاده ساخت و تدارك در روستا ساکنان بین

 برخوردار افراد سایر همراهی و مشارکت از حاصل دانش و شناخت و

 یا و کند بنا شخصا  را خود خانة تواندمی فعال فرد هر معموال  است،

 بودنسنتی به دلیل باشد، داشته جدی مشارکت آن ساخت در

 است، همگان قبول مورد الگویی منزلة به که مسکن شکل جامعه،

 رابطة گربیان موراد این همة و است مقاوم تغییرات مقابل در شدتبه

 این که است فرهنگی و مسکن ظاهری لشک بین موجود مستقیم

 زرگر، ابراهیم حاجی) اندآمده به وجود آن چارچوب در هاشکل

 .(10-11 ، صص.1385

 گونههر انجام و تمهید برای شد، شرح نیز ابتدا در که طورهمان 

 زمینه این در توسعه و کنترل هدایت، منظور به مداخله و ریزیبرنامه

 این چون و چند از آگاهی و شناخت به رسیدن( روستایی مسکن)

 .رسدبه نظر می ضروری اجزا،

 شناسیگونه. 6. 3
 کلمة ریشة از غربی فرهنگ در شناسیگونه یا تیپولوژی واژة

 ،دسته مدل، هایواژه معادل انگلیسی زبان در. است شده گرفته تایپ

 توانمی را تیپ یا گونهواژه فارسی، زبان در و دارد قرار غیره و ویژگی

 داد نسبت مشخص عالمت یا ویژگی یک با خاصی گروه به

 (.104 ، ص.1392 طبرسا، معماریان،)

 به گونه. است شهرسازی و معماری در کلیدی مفهومی گونه،

 اشیا یا مردم از گروهی یا دسته طبقه، نوع، به مفهوم، یک عنوان

 از را هاآن هاویژگی این و دارند مشترکی هایویژگی که دارد اشاره

 نقل به 48ص.  ،1990 راپاپورت،) کندمی متمایز اشیا یا مردم دیگر

 همین به .(106 ، ص.1388 حبیب، ماجدی، حقیقی، ذاکر از

 اشیای از ایمجموعه دادنقرار برای تالشی به شناسیگونه ترتیب،

 در بیشتر عمومیت به یابیدست برای منظم مجموعة یک در پیچیده

 ماجدی، حقیقی، ذاکر) دارد اشاره ریزیبرنامه و شناخت جهت

 (.106 ، ص.1388 حبیب،

-گونه گیریشکل در کالبدی -فضایی مؤثر هایمؤلفه. 7. 3

 روستایی مسکن های
 مورد روستایی مساکن[ ی]شناس گونه بر مؤثر کالبدی فضایی عناصر

 :گیرندیقرار م یلذ دستة هشت در شده،طبق مطالعات انجام مطالعه،

 
 ییمسکن روستا ۀمؤثر بر گون یکالبد -ییعناصر فضا -8 شکل

 1394، مأخذ: نگارندگان
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 تحقیق هاییافته. 4
 تحقیق موردی هاینمونه روستایی مسکن شناسیگونه. 1. 4

مسکن  یمعرف و یشناخت شامل مباحث مقاله ینا دستاوردهای

 در گذاریرثأت یکالبد -ییفضا  عوامل و عناصر ثبت و یی،روستا

 نتایج شودمی سعی ادامه در. استنوع از مسکن  این ییرگشکل

 صورته ب ،گرفتهصورت میدانی مطالعات و هابرداشت از حاصل

و  یفتوص یح،به منظور تشر یحاتو توض ارقام و آمار ها،نقشه تصاویر،

 .شوند ارایه بندیجم  جدولِ پژوهش در قالب هاییافته یلتحل

 
 فریزی روستای در ایخانه تحلیل و برداشت ۀنمون -9 شکل

 (1392، نگارندگان): مأخذ
 

 حاضر پژوهش موردی هایدر نمونه کالبدی -ییعناصر فضا یابیارز -1 لجدو
 1394، مأخذ: نگارندگان

 فریزی باال دیزباد آیدالیک روستا نام

 تودۀ فضا نسبت

 توده غلبة

 

 %60 توده غلبة

 

 %100 توده غلبة

 

 %80 توده غلبة

 

 فضا غلبة

 

 %10 فضا غلبة %0 فضا غلبة %25 فضا غلبة

 برابر

 

 %10 برابر %0 برابر %15 برابر

 

 هندسۀ و شکل

 حیاط

 وسط در حیاط

 

 %32 وسط در حیاط

 %0 وسط در حیاط

 

 

 %10 وسط در حیاط
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 ساده هندسة با حیاط

 

 و قرینه تودة و حیاط

 %26 هم مجاور

 حیاط) ساده هندسة با حیاط

 %20( توده رینةق به و مجاور

 به) توده قرینة به حیاط

 %40( ساده هندسة

 مرکب هندسة با حیاط

 

 مرکب هندسة با حیاط

( حیاط چند ترکیب)

11% 

 ترکیب) مرکب هندسة با حیاط

 %20( حیاط چند

 
 مجزا حیاط دو شامل: استثنا* 

13% 

 

 مرکب هندسة با حیاط

 % 0( حیاط چند ترکیب)

 کنج در حیاط

 

 در ماندهیباق حیاط

 %21 کنج
 %20 کنج در ماندهباقی حیاط

 کنج در ماندهباقی حیاط

40% 

 حیاط فاقد

 

 %10 حیاط فاقد %27 حیاط فاقد %10 حیاط فاقد

 گیریجهت نوع

 باد با مرتبط

 مطلوب گیریجهت

 

 مطلوب گیریجهت

62% 
 %70 مطلوب گیریجهت %73 مطلوب گیریجهت

 نامطلوب گیریجهت

 

 نامطلوب گیریجهت

37% 
 %30 نامطلوب گیریجهت %27 نامطلوب گیریجهت

 گیریجهت نوع

 تابش با مرتبط

 مطلوب گیریجهت

 

 مطلوب گیریجهت

85% 
 %85 مطلوب گیریجهت %90 مطلوب گیریجهت

 نامطلوب گیریجهت

 

 نامطلوب گیریجهت

15% 
 %15 نامطلوب گیریجهت %10 نامطلوب گیریجهت

 خالی و پر طارتبا نحوۀ

 1(بازنیمه) واسط فضای

 %85 دارد

( بازنیمه) واسط فضای

 %15 ندارد

 %7 دارد( بازنیمه) واسط فضای

 %93 ندارد( بازنیمه) واسط فضای

 دارد( بازنیمه) واسط فضای

50% 

 ندارد( بازنیمه) واسط فضای

50% 

شکل  ۀادام

و هندسه 

 حیاط
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 نحوۀ

( تفکیک)چیدمان

 عملکردی هایحوزه

 -دام و انسان)

 (خدماتی

 مقط  یا پالن در جواریهم

 
 

 

 %0 جواریهم %65 2جواریهم

 %100 *جواریهم
 جواریهم %40: استثنا *

 مقط  در هم و پالن در هم

 .است

 و پالن در جواریهم عدم) جدا

 (مقط 

 

 %0 جدا %100 جدا %35 جدا

 حرایم تفکیک

 مراتب سلسله رعایت

 %23 محرمیتی

 سلسله رعایت عدم

 %77 محرمیتی مراتب

 محرمیتی مراتب سلسله رعایت

64% 

 مراتب سلسله رعایت عدم

 %36 محرمیتی

 مراتب سلسله رعایت

 %70 محرمیتی

 مراتب سلسله رعایت عدم

 %30 محرمیتی

 و سازماندهی نوع

 فضایی ارتباطات

 هایعرصه)

 (خدماتی -زیستی

 عمودی ارتباط

 

 %66 عمودی ارتباط %70 عمودی ارتباط

 %50 عمودی ارتباط

 

 

 

 روراه طریق از افقی ارتباط

 

 طریق از افقی ارتباط

 %20 روراه
 %27 روراه طریق از افقی ارتباط

 روراه طریق از افقی ارتباط

0% 

 حیاط طریق از افقی ارتباط

 

 طریق از افقی ارتباط

 %10 حیاط
 %7 حیاط طریق از افقی ارتباط

 حیاط طریق از افقی ارتباط

10% 
 و افقی هم ارتباط: استثنا *

 %40 عمودی هم

 مصالح

 چوب سنگ، خشت،

80% 

 
 %20 آهن سیمان، آجر،

 

 %90 چوب سنگ، آجر،

 
 %10 سایر

 

 

 %80 چوب و سنگ خشت،

 
 %20 آهن سیمان، آجر،

 

 .غیره و تراس ایوان، خالی؛ و پر فضای بین واسط فضای 1
 مقط  یا پالن در جواریهم2

 

حاصل از  یانداز فرهنگچشم به عنوان ییگاه روستاسکونت

( است. 40 ص. ،1387 ینی،)شمس الد یطانسان و مح ینتعامل ب

 و )آب محیطی یطشرا به ییگوپاسخ در روستایی ةخان معماری

 ،اقتصادی و یاسیس ی،اجتماع ی،فرهنگ خاص یتموقع (،ییهوا

 ص. ،1391 یان،و طبائ یتاست )هدا کرده عرضه را اییژهو عناصر

 و شکل طبیعی، محیط هایویژگی بر عالوه گفت، نتوامی .(52

 -کالبدی روابط بازتاب آشکار نحوی به روستایی هایخانه الگوی

 به فرهنگی تأثیرات نیز و اقتصادی -اجتماعی مناسبات و فضایی

 موفقیت بنابراین، .(32 ص. ،1389 ینی،و ام یدی)سع رودمی شمار

 شناخت گرو در اییروست مسکن و روستا ریزیبرنامه زمینة در

 (.1391 پور، سرتیپی) است مذکور کیفیات

 های عمومی مساکن روستایی مورد مطالعهویژگی .2. 4
 و مشترك یعموم هاییژگیو یبرخ توانیم ی،کل طوره ب

 برشمرد: یرصورت زه ب را روستایی مسکن هایگونه غالب
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 خدماتی زیستی، فضای ترکیب عموما  : فضا ةتود نسبت -1

 اختصاص خود به را زمین سطح اشغال حداکثر ،طیور -دام و

 محیطی آسایش) مسکن موهبات از حداکثری ةاستفاد. دهدمی

 ضروری عملکردهای داشتندسترسدر ،(مسکن از حاصل

 ارتباط که را مسکن از ایگونه ،روستایی مسکن با مرتبط

 .دهدمی هیارا ،دارد روستایی معیشت با نزدیکی

 بهره عملکردی؛ هایجنبه رعایت: حیاط ةهندس و شکل -2

 غلبه ظاهری هایجنبه بر حیاط، فضای از حداکثری ةاستفاد و

 تعداد ةغلب کنار در ساده اشکال با هایحیاط تعداد ةغلب. دارد

 مطلب این گرنشان خود کمتر، هایمساحت با کنج هایحیاط

 .است

 ةونح در: تابش و باد با مرتبط هاگیریجهت مطلوبیت -3

 هایگیریجهت عموما  که چندهر ،هاساختمان گیریجهت

 مطلوبیت ،ولی ؛است مطلوب تابش و باد با مرتبط ساختمانی

 دریافتی تابش و سایه کیفیت و میزان به نسبت هاگیریجهت

( مزاحم و مطلوب غالب،) باد جهات به نسبت هاگیریجهت از

 ارتباط درك رسدمی نظر به. دهدمی نشان را بهتری وضعیت

 دریافتی تابش کیفیت و میزان با مسکن فضایی انتظام چگونگی

 .است داشته غلبه باد به نسبت

 جواریهم: عملکردی هایحوزه( تفکیک) چیدمان ةنحو -4

 و دام .است بوده طراحی ملزومات از خدمات و دام انسان،

 روستایی ةخانواد معیشتی ساختار اصلی عناصر از خدمات

 .شوندمی محسوب

 فضای حضور عدم یا حضور) فضایی هایگونه جانمایی -5

 مختلف هایگونه نشینیهم کنار ةنحو(: خالی و پر واسط

 گونهاین توانمی( واسط فضای و خالی فضای پر، فضای) فضایی

 پر فضاهای بین واسط فضای حضور عدم یا حضور که کرد بیان

 لحاظ و یطیمح آسایش شرایط ایجاد ةجنب از بیشتر خالی و

 یا حضور ،مجموع در. است پذیرتوجیه محرمیتی مراتبسلسله

 همچون خالی فضای و پر فضای بین واسط فضای حضور عدم

-معنی تفاوت غیره و داالن مهتابی، یا بهارخواب تراس، بالکن،

 پاسخ قالب در را مورد این توانمی که دهدنمی نشان را داری

 .نستدا مطرح عملکردی هایضرورت به

 رعایت و حرایم تفکیک(: محرمیتی) حرایم تفکیک -6

 مورد روستایی مسکن نظام ساختار در محرمیتی مراتبسلسله

 عملکردی ارتباط پیچیدگی که ایگونهه ب ،است بوده مالحظه

 محرمیتی مراتبسلسله مراعات مان  روستایی مسکن در فضاها

 .است نشده است، روستایی مسکن فرهنگی مالحظات جزو که

 هاینمونه غالب در: فضایی ارتباطات و دهیسازمان نوع -7

 روستایی مسکن عملکردی -فضایی سازمان و نظم ،مطالعه مورد

  فضای به کفهم ةطبق ةعرص که است صورت ینه اب

 عنوانه ب باال طبقات و یابدمی اختصاص خدمات و دام

 این باطیارت کانال و گیردمی قرار استفاده مورد زیست فضاهای

 ةعمد این، کنار در و است عمودی صورته ب اصلی بخش دو

 .است روراه ةپوشید فضای در افقی ارتباطات

 ةشیو در جغرافیایی -ایمنطقه ضروریات تب  به: مصالح -8

 -بومی مصالح از استفاده سنت ،روستایی مسکن سازوساخت

 .است رایج وضوحهب یمحلّ

 گیریبحث، نتیجه. 5

 را گرفتهمطالعات صورت یگرد ،پژوهش ینصل از احا نتایج

 روستایی، مساکن یکه در بررس شایان ذکر است. کندمی تأیید

به  عناصر، این باید به که دارند دخالت عناصر از ایمجموعه

( 89 ص. ،1391 یان،قاسم یدایی؛سیستمی )ص و کلی صورت

 در که است نکته این گریانب مطالعات، این. شود نگریسته

 یکارکردها یبه بررس توانمی روستایی، مسکن وضعیت تحلیل

. (2015، 10کرد )لی، النگ و لیوآن استناد  یکالبد -ییفضا

-چشم به عنوان را ییروستا گاهسکونت( 1387) الدینیشمس

 یرپذیرتأث یرونیو ب یدرون یروهایو ن عوامل از فرهنگی اندازی

 حسینیو  مهدیار شناس، حق ضیایی، حسینی، .داندمی

-گونه بر مؤثر الگوهای بندیجم  خود، پژوهش در( 1390)

و  عملکردی -فضایی الگوهای طبق را روستایی مسکن شناسی

 ی،اجتماع هاینظام بین، این در که دانندیممکن م یمیاقل

 عنوان به جغرافیایی مقتضیات کنار در را فرهنگی و اقتصادی

 .کنندمی شناسایی مؤثر عوامل

 دهندةشکل کالبدی -فضایی عناصر حاضر شپژوه طبق

فضا،  تودة نسبت: هایمؤلفه قالب در توانیرا م ییمسکن روستا

 یاط،ح هندسة و شکل تابش، و باد با مرتبط گیرینوع جهت

 هایحوزه یکو تفک یدمانچ ةفضاها، نحو ةابعاد و انداز

 یم،حرا یکتفک یچگونگ ی،ارتباط پر و خال نحوة عملکردی،

 یو نوع مصالح ساختمان فضایی ارتباطات و دهیازمانس ةنحو

 مسکن پژوهش، این ،. در مجموعکرد یانمورد استفاده ب

 چهار این. گیردیدر نظر م یکل زمینة چهار از متأثر را روستایی

و  یفرهنگ -یاجتماع یایی،جغراف ای،منطقه شرایط شامل زمینه

در  یرهنگف -یاجتماع یطشرا یب،که به ترت هستند یاقتصاد

 مسکن معیشت هاییژگیو ساکنان، اقتصادی هاییتکنار فعال
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 یاتو خصوص یژگیو جغرافیایی، و ایمنطقه یطشرا روستایی،

دو  ینتعامل ا یت،و در نها یی( مسکن روستایعت)طب یعیطب

مسکن، سنت ساختمان  یعتمسکن و طب یشتمع یبعد کل

 حاضر، قتحقی به توجه با. دهندیرا شکل م ییمسکن روستا

 ریزیو برنامه یطراح حوزة در ایزمینه شرایط به توجه لزوم

قرار  یدمورد تأک یشاز پ یشب ییروستا یکالبد توسعة نظام

 گیرد.یم

 مسأله به صحیح بنابراین می توان اذعان داشت که پاسخ

: یکل دستة سه قالب می بایست در  روستایی مسکن طراحی

و حل مسائل  عی،یحل مسائل طب ردی،حل مسائل عملک

 .شود نمایان ساختمانی مسکن

 
 روستایی مسکن بر تأثیرگذار کالبدی -فضایی عناصر استنباطی؛ -تحلیلی دیاگرام -10 شکل

1394، مأخذ: نکارندگان

 

 گزاریسپاس -
مقاله توسط  ینا شدةبرداشت هایداده از قسمتی

 در مشهد فردوسی دانشگاه معماری کارشناسی یاندانشجو

مقاله و به همت  یناول ا نگارندة راهنمایی به( 1) روستا درس

 ه اینشده است که ب یگردآور یزدانی یدمهندس مج یآقا

 .داریممی اعالم عزیزان این از را خود گزاریسپاس مراتب وسیله

 هایادداشت
1. Idalik 
2. Case study 

3. Mixed- method 

4. Stake 
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8. Yin 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Khorasan’s rural housing, like other regions of 

Iran, is consistent with the environmental, cultural, 

social and economic conditions. However, 

unfortunately, despite good efforts made by the 

relevant agencies to assist physical and spatial 

developments, there have been confusion and 

misdirection about implementing the needs, facts, 

and traditions of rural lifestyles.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Environment, and in the body of it, housing and 

building are known as innovation and exquisite 

artifacts of human in every culture and civilization, 

where it still has, tremendous utility and 

complexity in all its dimensions. Housing concept 

is known as a vast and complex issue, where it is 

difficult to present a unified definition for it. The 

most original and at the same time the most 

complicated kind of settlement for sedentary 

people is rural housing. In doing so, generally, 

vernacular architecture and especially rural 

architectural has direct, immediate, and strong 

connection with rural culture and everyday activity 

in villages. Rural housing is known as a 

multifaceted and sophisticated phenomenon, from 

this point of view. Rural housing is more than a 

shelter and plays the role of not only a resort, but it 

also has a generative and livelihood role like a 

warehouse and workshop in rural areas. 

Compatibility between house and natural 

environment, villagers’ smart utilization of 

vernacular and accessible materials for housing, 

immediate and direct connection with the culture 

and everyday life of people, and being influenced 

by social norms like contentment, are the most 

important characteristics of this type of rural 

architecture. With the aim of providing proper 

living conditions and affected by socio–cultural, 

economic, and physical–spatial factors, rural 

housing has been formed. Finally, effective 

physical–spatial factors on rural housing typology 

can be categorized as: Ratio of mass and open 

space, the separation of functional zones, the 

relationship between mass and open space, type of 

building orientation affected by wind direction and 

sun radiation, the separation of private and public 

territories, type of spatial organization 

relationships, and type of building materials.  

3. METHODOLOGY 

Using a descriptive and inferential method, the 

data was gathered by studying documentary 

sources and observation of the residential buildings 

of Naghandar, Dizbad e Bala, Frizi, and Aydalik. 

The research begins with the introduction of 

physical, activity, and climate components 

affecting the rural housing typology and, then, 

analyzes the mentioned components within the 

framework of the study samples using maps and 

descriptive-analytical diagrams. Finally, it explains 

the effective formation factors of physical-spatial 

elements of rural housing. 

4. FINDINGS 

Giving an introduction of rural housing, the paper 

presents relevant issues and recorded influences of 

the formation of the issues with tables, figures, and 

maps. In general, common characteristics of rural 

housing are as follows: generally, maximum 

portion of the house is dedicated to the yard space 

and other necessary elements, including service, 

manufacturing, warehousing, and storage of 

livestock and poultry, etc., rather than the visual 

aspects of the house. It can be expressed that the 

maximum use of the house, including 

environmental convenience, and its availability to 

life necessities of rural housing offer a type of 

housing closely associated with rural living. In this 

type of housing, proximity of humans to livestock 

and services is vitally required. Livestock and 

services are the main elements of rural livelihood. 

Although buildings are orientated to the direction 

of wind and solar radiation, the orientation toward 

light is more desirable than that of wind. 

Regarding the spatial types (space fillings, empty 
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spaces, and the interfaces), it can be stated that, the 

presence or absence of the interface is only 

justified in terms of providing environmental 

comfort and intimacy. Intimacy has always been an 

important issue in a way that it does not overlook 

the complexity of relationships in rural housing. In 

terms of order and spatial-functional structure of 

the rural housing, the ground floor is allocated to 

livestock and services and upper floors are used as 

living spaces. They are connected by a vertical 

path, along which the horizontal connection is 

through the covered hallway. Moreover, due to the 

geographical-regional requirements, local materials 

are commonly used in the housing construction. 

 

5. CONCLUSIONS 

In general, rural housing is affected by four 

elements of regional, geographical, social, and 

cultural factors that, together, form the structure of 

rural housing. According to this study, paying 

attention to the rural background in designing and 

planning of physical developments is highly 

advised. From this perspective, the solution to the 

rural-housing designing problem can be 

categorized into three main sections of resolving 

functional, natural, and constructional problems. 
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