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ر را تهیه برای این درس لطفا کتاب درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران تالیف دکتر اکبر زرگ

.بفرمایید



جلسه اول

:مقدمه

معماری سنتی روستایی از سنت های عامیانه ای سرچشمه می گیرد که در بطن یک ملت و

معماری . همچنین بیانگر آمال و آرزوهای آنها می باشد. فرهنگ به طور ناخودآگاه وجود دارد

ین ساده روستایی در رابطه با زندگی و در قالب این سنت های ادراکی از جهان با یک نگاه آغاز

.است



ین بررسی علل و ریشه های ا. معماری سنتی روستایی ایران مجموعه ای بسیار متنوع است

نیه و این نوع از معماری مجموعه ی متنوعی از اب. گوناگونی مستلزم مطالعات وسیع می باشد

می و سکونت گاه ها را در بر می گیرد که سرزمین ایران با توجه به تنوع جغرافیایی، اقلی

یگر، گاهی خانه ها پراکنده و جدای از یکد. گوناگونی فرهنگی در هر روستا ریخت ویژه ای دارد

در بام خانه ها نیز در جایی تیرپوش، در جای دیگر شیب دار و. گاه به هم تنیده می باشند

ردازیم در مطالب زیر به بررسی اصولی می پ.بعضی مناطق دیگر گنبدی شکل و منحنی است

که در معماری غالب روستاهای ایران قابل مشاهده است؛ این اصول می توانند از نظر کمی و

.کیفی در تامل دیگری گسترش یابند



ایرانویژگی های عام معماری روستایی 

ساختمانیشناخت خواص مواد و مصالح 

بررسي شناخت خواص مواد و مصالح ساختماني پيشوانه نقش مثبت و استقالل روستاييان در ساختمان سازي دهات است

د كدام نشان مي دهد كه روستاييان در مورد قابليت مواد بومي شناخت حقيقي دارند به خوبي مي دانن, ها و مشاهدات مركز 

خاك مناسب خشت زدن است و چه خاكي را بايد مايه چينه گل ساخت و از چه خاكي به ارغوره روي بام سود جست يا 

كار سنگ را در مجاورت زمين و رطوبت و گل را در جاي خشك و كاه را به عنوان عنصر كششي مخلوط با گل و امثال آن به

ناسب انتخاب  ابعاد و اندازه هاي مت, مواد و مصالح ساختماني در كاربر صحيح و به جاي آن , مصرف روستاييان –مي برند 

طوبتي و ايزوالسيون ر, براي عناصر ساختماني همچنين بهره گيري مطلوب از قابليت هاي متعدد مصالح مثل چسبندگي 

انواده هاي اين قبيل شناخت ها براي غالب خ. استمداد فشاري و كششي و غيره  متجلي مي شود , استحكام بخشي , حرارتي 

ند و اين زكان استفاده آنها دار, خاك , درختان , اهالي روستاي بند آگاهي كامل نسبت به سنگها . شهر نشين غريبه است  

.اطالعاتي است كه در طي ساليان در ارتباط با طبيعت بدست آمده است 



سهولت تعمیر و نگهداری

اکثرا در مقایسه با سناهای شهری نیاز به نگهداری و , ساختمان های روستایی به دلیل کیفیت مصالح و اجرا 

نگهداری آنها نیز با توجه به سادگی . غالبا بناهای روستایی به راحتی تعمیر می شوند .  تعمیر بیشتری دارند 

آسیب ... بارانهای شدید و , سیل , بناهای روستا در مقابل عوامل طبیعی مثل زلزله . ساختار بنا کار آسانی است 

بیشتری به خانه های شهری متحمل می شوند همانگونه که خانه سازی در مناطق روستایی راحت تر صورت می 

گیرد امر تعمیر و نگهداری نیز به سهولت توسط اعضای خانواده صورت می گیرد برخالف آنچه در شهر وجود دارد 

. در شهر کار تعمیر و نگهداری تقریبا به نحو کامل وابسته به نیروی کار متخصص و متضمن هزینه است 



سر پناه ارزان 

ی نیز در روستا قیمت زمین ارزان است مصالح بوم آور است و از اطراف روستا تامین می شود ساختن خانه روستای

ار اجرایی توسط اعضای خانواده انجام می شود  تعمیر خانه نیز بر عهده خود روستاییان است یعنی برای مصالح ک

و خانه و تعمیر بنا پولی پرداخت نمی شود فقط برای زمین که ارزان قیمت است پولی پرداخت می شود از این ر

تفاوت در شهر وضعیت به کلی م. سازی به شیوه سنتی غالبا چشمگیری در هزینه های خانواده روستایی ندارد 

می است بر خالف روستا زمین کاالیی رایگان و بسیار ارزان است در شهر جزء مهم و پر هزینه سر پناه محسوب

به . رد استاد کاران متعدد بارمالی زیادی را در بر می گی, تامین نیروی , شود زیرا  تهیه مصالح حمل و نقل آن  

وجود عمدتا مشکل شهر است  و عموما کمبود مسکن در روستاهای گذشته, همین دلیل است که بی سر پناهی 

یا به وجود نداشته است تغییر انتظارات روستاییان از خانه که گاه در اثر مجاورت با شهرها و یا بازسازی  بعد از بال

.می آید اصل  ارزنده سر پناه ارزان را به تدریج بی اعتبار کرده است 



(تناسب انسانی ) مردم داری 

و او با اندازه فضاي در خانه روستايي متناسب با ابعاد انساني است انعطاف انسان روستايي زياد است

ه طبيعت راحت تر سازگار مي شود به همين خاطر ممكن است پله هاي ظاهرا غير متعارف در شهر در د

د به آن ديده شود و يا ارتقاء در طويله براي صاحب خانه كوتاه باشد و هر بار ناچار به دوال شدن براي ورو

نج متر نيز باشد اطاق ها گاه بسيار كوچكتر و گاه حتي تا هفتاد متر مربع وسعت دارند و ارتفاع آنها تا پ

مچنين اهل مردم داري و رعايت تناسبات انساني در كليه اجزاي بنا در نظر گرفته مي شود و ه. مي رسد 

.زياد بودن ابعاد و اندازه ها در فضاها كامال پرهيز مي شود, ابهت كاذب , تزئينات , از بيهوده گري 



خانهرشد تدریجی 

د يك مكاني بزرگ را انتخاب مي كنند ولي شايد فضايي در ح, در خانه هاي روستايي در انتخاب زمين 

گ شدن اتاق كه متناسب با اقتصاد ضعيف روستايي است ساخته مي شود ولي با گذشتت زمان و بزر

در خانه اوالد خانواده و يا ازدواج آنها و تشكيل خانواده نياز به فضاهاي بيشتر مي شود اگر فضاي كافي

ود شايد وجود نداشته باشد فضاهاي جديد در كنار فضاهاي قبلي يا در گوشه ديگر حياط ساخته مي ش

هاي در ابتدا در حياط فقط يك فضا وجود داشته باشد ولي بعد از سالها كل محوطه حياط پر از فضا

اد دام با افزايش تعد. مختلف با كار بريهاي متفاوت شود اين در مورد دام و علوفه دام ها نيز صحت دارد 

.يا محصول نياز به آغل و انبار علوفه بزرگتر يا آغل و انبار علوفه ديگري باشد



سازگاری با محیط و نیازها

شماليبخشدركهكوهيدامنهدرروستااين.استگرفتهقرارسردهوايوكوهستانيمنطقهدركهبندروستايدر
درومضربادجهتخالفدرمعابروهاكوچهشودحفظسردبرفكرانازروستاكهاستشدهواقعداردوجودروستا
.داردوجودكندميعبورچايشهررودخانهازكهنيميازاستفادهامكانواندشدهساختهمناسببادجهت

.استكردهرخنهنيزروستاييهايخانهداخلبهطبيعتگوييكهاندشدهساختهطوريخانههايپنجره

درمردمهالبت–پيچدرپيچعرضكمهايكوچهمثلگذاردميتاثيرروستاكالبددرنيزامنيتيواجتماعيلحاظاز
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.باشد



خالقیتانعطاف پذیری و 

ند در خيلي از روستا ها واحدهاي ساختماني يا خانه ها ضمن داشتن مشابهت هاي زيادي عين هم نيست

ا فضاهاي مثل اندازه زمين در خانه هاي روستايي كه يكسان بعضي ها بزرگ و بعضي ها كوچك هستند ي

فظت از ساخته شده بر اساس نياز و وضع اقتصادي ساكنين است  براي اهالي قديمي روستاي بند محا

شيب ابنيه و خودشان از سرما و برف زمستان مهم تر بوده است و به اين دليل خانه ها را با وجود مشكل

ز سمت زمين و امكان سقوط سنگ و صخره در دامنه كوه ساخته اند و به اين ترتيب مشكل تامين نور ا

ه همه را نيز به جان خريده اند ك... جنوب نيز حل شده است ولي مشكل زلزله و سيل و پرتاب سنگ و 

.ذوق و خالقيت روستائيان است , اينها ساليان سال تجربه 



فطریزیبایی 

و در نگاه بیننده منظره همه روستا ها و یا همه چشم انداز های آن ها نیز زیبا است کار طرح

ساخت روستا از چنان ویژگی هایی برخوردار است که بیننده خارجی را چه عوام باشد و یا

و ظرافت در طرح و رعایت تناسبات و گاه جسارت در طرح. متخصص به تحسین دوا می دارد 

که  از ترکیب اجزاء و عناصر معماری گواه و شاهد و معرفت عمیق زیبایی شناسانه روستاییان

ما به قضا ندرس ترکیب خوانده اند و نه از بوزار و با ها ولی چیزی شنیده اند بلکه تکیه آن

.خطرات پاك خدادادشمان است 

نه فضای دید از در به کوچه ها و باغها و مزارع اطراف همگی نمو, فضای دید از پنجره از بیرون 

.ای از زیبایی خطری خدادی در روستائمان است که آن را به واقعیت تبدیل کرده اند 



هندسه در معماری

انتظار نمی رود که معماری به ظاهر نا به سامان دهات اداری هندسه خاصی باشد با این حال

ها های بعضی از نشانه ها در دست است که نوعی هندسه در معماری خانه روستایی یا دیگر بنا

آن رعایت می شود

ان و است بخصوص در آذربایج... این تناسبات بر اساس مقیاس های زمان گذشته مثل گره و 

در معماری شیوه آذری که استفاده از هندسه اصلی اساسی است مطمئنا با تحقیق بررسی

ناسبات معماری و ابنیه روستایی و استفاده از روشهای مدوالسیون یا پیمودن میتوان به این ت

ت نگرفته بافت سنتی روستای بند صور. معماری دست یافت که چنین بررسی در ابنیه فنی و

.است 



روستاهاعوامل مؤثر درشکل گیری خصوصیات کالبدی 

تایی این عوامل در ارتباط با محیط طبیعی در روستاها هستند و جامعه روس: عوامل طبیعی

عوامل در این تحقیق طبیعیت شامل زمین، هوا و آب است و. کنترل بسیار کمی بر آنها دارند

عناصر عوامل و. نشأت گرفته از این محیط ها به عنوان عوامل طبیعی یا محیطی تلقی میشوند

آب و هوایی، شکل و ناهمواری زمین، الگوی شبکه آب های سطحی و وضعیت رطوبت و 

بع آب زیر بارندگی و اشکال آن، وضعیت پراکندگی منابع آب سطحی و الگوی دسترسی به منا

.زمینی برخی از عوامل محیطی و طبیعی مؤثر در وضعیت کالبدی روستاهاست



ه بر اجتماع انسانی در هر سکونتگاهی چه بر اساس دیدگاه های تجربی و چ:عوامل اجتماعی

اساس برنامه ریزی های جدید، در بر خورد با محیط و تأمین نیازهای خود در محیط دارای 

دودیت ها تمایالت و عالیقی است که آنچه می سازد نتیجه تقابل عالیق فردی و اجتماعی با مح

ن، ایجاد در روستاها نیز جامعه روستایی برای استفاده از زمی. یا تسهیالت محیط طبیعی است

اده و شبکه معابر، مکانی یابی کاربری های مختلف و ساخت و ساز از تسهیالت محیط استف

ات عوامل اجتماعی به برخی خصوصی. محدودیت های آن را تحمل می کنند یا برطرف می سازند

امل فکری، فرهنگی،آدابی و عرفی جامعه انسانی اشاره دارد که در فرایند شکل  گیری و تک

بطور خاص، قومیت و روابط خویشاوندی، دین و. خصوصیات کالبدی روستا مؤثر هستند

در مذهب، پایگاه اجتماعی، فرهنگ زندگی و میزان دانایی از زمره عوامل اجتماعی هستند که

.این تحقیق مورد توجه بودند



د اقتصاد فردی و اجتماعی بخشی از خصایص اجتماعی هستن:عوامل اقتصادی

یات این خصوص. که عمدتاً با روحیات و خصوصیات فردی و اجتماعی در ارتباطند

عرفی به دلیل وجوه تمایز زیاد با سایر عوامل اجتماعی نظیر خصوصیات مذهبی،

مل گرچه جایگاه عوا. و آدابی افراد قابل تفکیک در یک گروه مشخص هستند

.  یستاقتصادی از شفافیت عوامل طبیعی نسبت به عوامل اجتماعی برخوردار ن

و در این تحقیق وضعیت درآمدی، نوع فعالیت تولیدی و خدماتی، نوع شغل

.منابع اقتصادی در دسترس از زمره عوامل مورد توجه بودند



روستاییواحدهای مسکونی خانواده های سنتی 

یگر با واحدهای مسکونی خانواده های سنتی روستایی از یک سو تحت تاثیر اقلیم و شرایط محیط طبیعی است و از سوی د

ود و بطور عمده خانواده های روستایی در ساختن مسکن از امکانات محیط پیرامون خ. الگوی معیشت خانواده ها ارتباط دارد 

.مواد و مصالحی که طبیعت دراختیار آنان قرار می دهد ، استفاده می کنند 

زی اما در دشت های مرک. در روستاهای مناطق کوهستانی ، سنگ و گل ، مصالح عمده ساختمانهای سنتی را تشکیل می دهد 

)  ی و سرزمین های حاشیه کویر ، خانه ها با خشت و گل و با دیوارهای ضخیم ساخته می شود و اغلب به صورت سقف گنبد

نظور تهویه بر باالی بام بعضی خانه ها ، بادگیرهایی به م. یا گهواره ای است تا گرمای محیط به درون اتاق نفوذ نکند ( ضربی 

در مناطق نیمه خشک ایران ، گاه ساختمان های بلندی با حجم زیاد دیده می شود که در وسط آن حوض. هوا ایجاد شده است 

ای معروف است ، هوای خنکی دارد و تابستانها برای حفظ بدن از گرم"حوض خانه "این نوع بناها که به . بزرگی قرار دارد 

.طاقت فرسای محیط ، مورد استفاده خانواده قرار می گیرد 

و باقی در برخی از روستاهای مناطق نیمه خشک ، پوشش سقف خانه ها ، تیر چوبی و کاه گلی است و دیوارها تا نیمه از سنگ

ساخته شده است( با استفاده از گل ) با گل چینه 



مسکن درواقع. ویژگی اساسی مساکن روستایی ، اختالط فضای کار تولیدی و فضای مسکونی است 

ه بلکه ب. های روستایی برخالف مسکن های شهری تنها محل سکونت و استراحت خانواده نیست 

دامی اقتضای نوع کارکرد اقتصادی خانواده ، مرکز نگهداری و پرورش دام و طیور و تولید فرآورده های

.، محل کارگاه صنایع دستی و نیز نگاهداری وسایل تولید و محصوالت کشاورزی است 

ست در روستاهای ایران ، تقسیمات داخلی ساختمانها تا حد زیادی متاثر از نحوه معیشت خانواده ها ا

وجود دارد که "بام "مثال در روستاهای شمال ایران ، زیر پوشش ساختمان ، فضای خالی به نام . 

رزی بویژه روستائیان از آن به عنوان انبار برای نگهداری لوازم زندگی ، وسایل تولید و محصوالت کشاو

و در مناطق شمالی ایران ، به علت بارندگی شدید و مداوم. استفاده می کنند ( شلتوك ) شالی 

داری لذا بام ، محل مناسبی برای نگه. رطوبت زیاد هوا ، خشک کردن شالی در فضای باز دشوار است 

شالی است و خانواده های روستایی معموال شالی را در بام ، انبار می کنند



شالی در این فضا ، هم از باران محفوظ می ماند و هم به خاطر حرارت اتاق که معموال در آن 

د و وسائل حرارتی جهت آشپزی یا گرم نگهداشتن اتاق وجود دارد ، به تدریج خشک می شو

ه در برخی از خانه های روستایی ایران ، زیر اتاق نشیمن ، طویله ای وجود دارد ک. نمی پوسد 

. د دام ها و چهار پایان به هنگام زمستان در آنجا نگهداری می شوند تا از سرما محفوظ بمانن

و نزدیکی محل نگهداری دام ها با محل زندگی روستائیان ، برای مراقبت بیشتر از دام ها

.جلوگیری از سرقت آنان است 



دومجلسه

مقدمه
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شهریتفاوت مسکن روستایی و 

واده و با خانه روستایی فضائی است که در ان انواع فعالیتهای پویا و زنده اهالی متناسب با نیاز خان

و سرپرستی مرد خانه برای تامین معیشت و زندگی انجام می شود تندرخانه، زاغه، انبار علوفه

این شیوه زندگی در. می باشد… سوخت و وسایل همچنین مرغدانی بره دان، حوض ، ایوان اتاق و 

راستای یک هدف واحد که گرداندن چرخه زندگی است با همکاری تمامی اعضای خانواده انجام می 

پذیرد و درست مقابل جو خصوصی شخص خانه های متجدد و پر هیاهو و لوکس مدرن و بسیار 

نتی حس همکاری همزیستی فرهنگ و شیوه زندگی است که در بیشتر فضاهای س. تجمالتی است

ان اهالی خانواده روستایی بچشم می خورد ایوان به صورت تابستان نشین شبها و عصرها محل گفتم

منزل و میهمان بعنوان محل مناسبی جهت استراحت در فضای آزاد پس از کار مداوم روزانه عمل می

.کند



فاده استالبته مالط . شهر خانه ها دارای دیوارهای آجری کم عرض می باشند که به راحتی صوت از آن عبور می کنددر 

ارتفاع دیوارها به سه متر و سقف مسطح و با تیرهای آهنی و آجر. سیمان بوده که بر دوام دیوار می افزایدشده 

د، تمام مصالح به کار رفته آهن،گچ، سرامیک، موزاییک و پنجره آهنی و چوبی پیش ساخته هستن. پوشیده می شود

.  داردحالت قرنطینه منازل کامالً این مصالح از شهر تامین می شود این 

بومیطراحی مسکن روستایی بر اساس مصالح 

تاهای جبال زاگرس قلمرو و حوزه نفوذ و تردد عشایر ترك، کرد لر و قشقایی است و بسیاری از شهرها و روسسلسله

اران از آب مورد نیاز روستاها، شهرها و باغات و مزارع در این پهنهنسبتاً پر ب. ایران در دامنه این کوهها قرارا گرفته اند

خانه های این مناطق اغلب و طبقه ، با . طریق برف های زمستانی، باران های بهاری، رودها و قنوات تأمین می شود

اق ها دارد در این فضا با ورودی مجزا موقعیت بهتری نسبت به بقیه ات. فضایی اختصاصی برای پذیرایی میهمانان است

ب در واحدهای مسکونی دو طبقه گاهی مهمانخانه با چندین بازشو به منظور نورگیری بهتر و ایجاد چشم انداز مناس

ضاهای طبقه پایین خانه به فضای نگهداری دام ها، اصطبل، انباری و مطبخ اختصاص دارد و ف.طبقه باال قرار می گیرد

.نشیمن، آشپرخانه و میهمانخانه در طبقه باال قرار دارند



در برخی مناطق با استفاده زمستانی،تنورخانه، مطبخ، آغل، نگهداری دام ها، انبارهای علوفه و فضای نگهداری

راکد بدلیل گرم، مرطوب و. فضوالت دامی برای ذخیره سوخت زمستان، در طبقه پایین و درون زمین حفر می شوند

ی اجرا می بودن فضای اغل ها که پوسیدگی مواد و مصالح چوبی را بدنبال دارد پوشش سقف بیشتر آنها با طاق خشت

ل هنوز هم در برخی گونه ها این نوع مسکن در روستاهای این منطقه مشاهده می شودو مصالح ساختمانی شام. شود

خشت، آجر، گل و سنگ الشه و به میزان کمتر چوب است که بر اساس سهولت دسترسی مورد استفاده قرار می

ی دیوارهای روی کرس. فنداسیون و کرسی چینی از سنگ، دیوارها از خشت، آجر، یا سنگ ساخته می شوند. گیرند

سانتی ۸0سانتی متر در صورتیکه طبقه ای دیگر به آنها اضافه شود ضخامتی تا ۵0چینی سنگی با ضخامت حداقل 

3/۵تا 3ای تیرهای چوبی برای پوشش دهانه ه. پوشش سقف اتاقها با استفاده از تیر چوبی است . متر پیدا می نمایند

رهای چوبی فاصله بین تی. متر استفاده می شوند و در دهانه های وسیع تر از تیرهای قطورتر و ستون استفاده می شود

ش نهایی سقف ابتدا با حصیر یا سرشاخه های نازك درخت پوشیده می شود سپس الیه ای ازگل و کاهگل بعنوان پوش

روی آنها قرار می گیرد



ن اندود به منظور کاهش فرسایش بام به هنگام ریزش برف و باران و پیشگیری ازنفوذ رطوبت به درون سقف روی آ

ام با غلتک به منظور حفاظت بام ها در برابر باران یا برف ، بعد از بارش های سنگین پوشش کاهگلی ب.کاهگل می شود

ختان اکثر چوب های استفاده شده در ساختمان از در. کوبیده و فشرده می شود(بام غلتان)چوبی بزرگ یا سنگی 

د یا درها و پنجره هاعمدتاً از چوب درخت بی. سپیدار و بید است که به همین منظور کاشته و پرورش داده می شوند

.  شوندگز ساخته می 

کالبدیویژگیهای شاخص معماری بومی روستا فضا و عناصر 

ری معماری بومی روستائی بدین صورت بوده که طراحی عرصه های عمومی و خصوصی با تدابیری از جمله قرارگی

یک خانواده در اطراف حیاط های مرکزی متعدد و در مواردی که خانه در ارتفاع و در چند سطح اتاقهای مخصوص 

د ساخته می شد هر طبقه متعلق به یک خانواده بود و ساخت مسکن و معماری آن طوری بود که با افزایش افرا

ه خانواده قابلیت ساخت و گسترش بود و طراحی و رود هایی از چند جهت که به کوچه های اطراف راه دارند این امر ب

.استقالل هر چه بیشتر ساکنین کمک می نماید



وجود برخی از فضاها در خانه های روستایی مرتبط با پیشه غالب می باشد چنانچه غلبه 

و موجد عناصر کالبدی یا فضاهایی جهت انبار غله، علوفه(زراعت ،باغداری ودامداری)کشاورزی

بوط فضاهای کالبدی در طبقه نخست و فضاهای مر. شده است… خشک کردن محصوالت باغی و

به کاهدان، انبار، محل خشک کردن محصوالت زراعی و باغی و انبار و نگهداری آنها، اتاقهای 

چندمنظوره، فضای پخت نان ، محل ذخیره و طبخ غذا و محل نگهداری گندم و برنج مصرفی

.خانوار، محل انبار سوخت زمستانی و پخت و پز و حیاط و ایوان در طبقه همکف قراردارد

یل با مستط–مهمترین عنصر کالبدی مسکن به شمار می روند که فرم غالب آنها مربع :اتاقها

وب می مستطیلی، سقف گنبدی شکل و قوس دار عناصر چند عملکردی محسهایی نسبتاً طاقچه 

.استفاده می شود… گردند که از آنها به عنوان اتاق کرسی، اتاق نشیمن و سفره خانه و 



ادل هوای عنصر ارتباطی حیاط و ساختمان و به عنوان پیش فضای ورودی که در بیشتر خانه های روستاها برای کاهش تب: ایوان

.گرم اتاق با هوای سرد حیاط وجود دارد

اتاقک در گوشه ای از حیاط،ولی معموالً در خانه های قدیمی روستایی فضایی با کاربری خاص آشپزخانه وجود ندارد : آشپزخانه

بل خانه های تغییر پذیر در مقاخانه . گیردکوچکی می سازند به نام مطبخ که برای پخت و پز نان و غذا مورد استفاده قرار می 

دائمی در های تطبیق پذیر به ساکنان امکان می دهند تا فضاهای خود را به کمک عناصر ثابت و عملیات بنایی که در تغییرات

ذیری مداخله بنابراین از آنجا که تغییر پذیریی نسبت به تطبیق پ. فضاها و واحد مسکونی حاصل می آیند تغییر شکل دهند

وهای زندگی و بیشتری در ساختار خانه نموده و زمان هزینه و فعالیت بیشتری را نیز می طلبد به حوزه گسترده تری از نیازها، الگ

در این روش طراحان در هنگام طراحی اولیه محدوده وسیع تری از نیازهای انسان و تحوالت .رفتارهای انسان پاسخ می دهد

د به ساختار خانواده را در نظر گرفته و خانه ای طراحی می کنند که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای حال حاضر مخاطبین خو

ونی با صورت بالقوه پاسخ هایی برای نیازهای آتی آنها را نیز در برداشته و همچنین راه حل هایی برای منطبق کردن واحد مسک

یب بندی بدین منظور طراحان گزینه های متفاوتی را برای ساختار و ترک. نیازها و الگوی زندگی ساکنان آینده آن ارائه نمایند

.در نظر می گیرند.. خانه در صورت گسترش خانواده ، تقلیل افراد آن ، ارتقاء و یا افت سطح اقتصادی خانواده و 



فرمها و در کل می توان نتیجه گرفت که تغییر و تطبیق پذیری درواقع ایجاد امکاناتی در خانه ها و برای ساکنان از طریق

ان معناها برای تطبیق دادن نیازهای فضایی، رفتاری، و روانی متغیر خود و محدودیت های خانه هایشان قبل و بعد از اسک

ر گرفته در طراحی مسکن انعطاف پذیر مهم نیست که مدام یک از دو روند تغییرپذیری و یا ترکیبی از هر دوی آنها بکا.است

بدینگونه که .داما باید تمام فضاهایی که پتانسیل تغییرات در آنها گنجانده می شود متناسب با نیازها طراحی شده باشن. شوند

ای خانه طراح نیازهای مخاطبین را در آینده پیش بینی نموده و برای پاسخگویی به هریک از آن نیازها پاسخ هایی را در فضاه

.در نظر گرفته باشد

روستاهابی روح شدن مصالح بومی در 

چهره روستاهای ایران در چند سال اخیر به دالیل متعددی دچار از هم گسیختگی عمیق شده است و راه 

علل این بحران عبارتند از تغییر ساختار. تکامل تدریجی خود را از دست داده و دچار بحران شده است

ایران اقتصادی روستاها، تحوالت سریع در مصالح و فن آوری ساخت که با توجه به شرایط محیط روستایی

ر برابر بومی نشده است، شهری شدن روستاها بر اثر انفجار شهرها و تحوالت ناشی از خود کم بینی روستاها د

.شهر و امثالهم



با در کنار این عوامل برخی تحوالت ناسازگار. این عوامل بدون برنامه و به طور اتفاقی حادث شده است

رت منظر روستا نیز در غالب طرح های روستایی و به وسیله برخی از مدیران و طراحان و برنامه ریزان صو

. استگرفته 

البد تحوالت سریع در مصالح و فن آوری ساخت، یکی از عواملی است که در گسیختگی پدید امده در ک

ه با ورود مصالح تازه و شیوه های جدید ساخت در روستا، رویکرد سنتی ب. روستاهای کشور نقش دارد

سپرده کارگیری مصالح بومی و روشهای سنتی ساخت روستا کمرنگ گردیده و در برخی موارد به فراموشی

در از جمله انها می توان به مسئله غلط و اشتباه مردم. در این راه برخی تصورات نادرست موثر بود. شد

و لتصور عمومی بر این است که مصالح بومی فاقد مقاومت. مورد ویژگیهای مصالح بوم آورد اشاره کرد

کند، استحکام الزم برای احداث بناهای مقاوم اند و مقررات ملی ساختمان به کارگیری آنها را توصیه نمی

ه اما در میان انها، مصالح مقاوم و بادوامی با رنگ های متنوع و زیبا وجود دارد که توجه و استفاده از انها ب

تنهایی یا در ترکیب با مصالح جدید، می تواند تنوع، دوام و زیبایی به وجود آورد



بومیصدمه های بر پیکر معماری روستا با توجه به عدم استفاده از مصالح 

.ستاز بین رفتن هویت معماری روستا از مهم ترین صدمه هایی است که عدم توجه به مصالح بوم اورد به همراه داشته ا

بدی بافت کال. هر چند که این امر وابسته به عواملی چند است، لیکن نقش بی توجهی به مصالح هم در آن بارز است

اختی، روستاهای ایران ضمن برخورداری از ارزشهای معماری مانند سادگی و بی پیرایگی، دارای الگوهای بصری و زیباشن

.استبومی انطباق با محیط طبیعی، هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی و سرانجام استفاده از مصالح بوم اورد و دانش

پیرامون مورد آخر یعنی به کارگیری مصالح بومی در شکل دادن به عناصر سیمای روستا و هماهنگی آن با محیط طبیعی

چندی را عدم حساسیت در انتخاب مصالح غیر بومی و ورود نسنجیده انها به روستا، صدمات. نقش به سزایی ایفا می کند

ت، بلکه این به معنی حفاظت موزه وارد از روستاها و بستن در بر روی مصالح جدید نیس. بر پیکر روستا وارد ساخته است

.  دشتذکری در جهت دقت به هویت معماری و احترام به اصالت های ان است که به طرق گوناگونی می توان به ان نایل 



الگوهایی برای انتخاب نمونه مصالح

سد که با توجه به مشکالت پدید امده در روستاها و اشاره ای که به برخی آسیب های وارده بر انها گذاشت، به نظر می ر

اهانه در راستای حفاظت مسئوالنه از کالبد و سیمای روستاها، روی اوردن به منابع طبیعی محلی و به کارگیری آگ

تایی که این مسئله به پاسداری از میراث گرانبهای معماری روس. مصالح بومی می تواند تا حدودی موثر و کارگشا باشد

در زمره سرمایه های ملی تاریخی کشور است، کمک می نماید و باعث می شود تا اصالت و هویت معماری 

ی متعاقب آن، می توان به کشف رازها و نمادها و نشانه هایی که در این معمار. سکونتگاههای روستایی حفظ گردد

ت نهفته است، پرداخته و با مطالعه و یافتن راهکارهای تکامل و تداوم کاربرد آن، به استمرار و پویا نمودن آن هم

.گماشت

ی امروزه در دیدگاه جهانی، به موازات بحث حفاظت از اصالت های فرهنگی و هویت معماری روستا، وجه بازدهی اقتصاد

سعه از انجا که نواحی روستایی را دارای توانمندیهای بالقوه و پتانسیل های طبیعی برای تو. نیز مطرح می باشد

.گردشگری می دانند، به صورت های گوناگونی بر توریسم روستایی سرمایه گذاری می نمایند



ع با توجه به اهداف گردشگری و بر اساس شرایط فرهنگی و اقلیمی و اقتصادی نواحی روستائی، انوا

ه در این البت. مختلفی از توریسم ، توریسم دهکده ای، توریسم کشاورزی، و غیره را پیش بینی نموده اند

نه ترین راستا به اثرات زیانبار گردشگران در نواحی روستائی نیز توجه دقیق داشته و کارآمدترین و بهی

. اندروش را مورد اجرا گذاشته 

ی موارد فوق الذکر، نمونه هایی از ضرورت توجه به معماری بومی روستاها و ثمرات پیگیری ان را روشن م

اما از طرف دیگر امروزه در زمینه مصالح، فرآورده ها و روش های ساخت ابداعاتی صورت گرفته و . سازد

، شتاب حرکت به سوی ساختمانهاییی با کارایی باالتر و صرفه اقتصادی بهتر و سازگار با محیط زیست

برای در این میان چه باید کرد؟ به نظر می رسد که این نوآوری ها وظایف جدیدی را. بیشتری یافته است

وعی طراحان و معماران ایجاد می کند که از قافله پر سرعت تکنولوژی عقب نمانده و انها را در طرح ها به ن

.  گیرنددر نظر 



روستاهماهنگ سازی با شرایط محیطی 

ونی برای با به کارگیری مصالح مختلف در نمایی واحد از یک ساختمان، حالت های بصری گوناگ

هر ماده ای دارای معنی و مفهوم . او رقم زده شده و حال و هوای متفاوتی بر او جاری می شود

ن نکته خاصی برای خود بوده و شایسته است که در هنگام انتخاب مصالح برای ساختمان به ای

االً برای مثال اگر برای بنایی حال و هوای سنتی مدنظر است، احتم. دقت خاصی مبدول شود

.  بی نیستپیش بینی نماهایی با صفحات آلومینیومی و جام های بزرگی از شیشه انتخاب مناس

و بافت رنگ. انتخاب سنگهای پالك صاف و صیقلی نیز ممکن است چندان مناسب طرح نباشد

.  داردمصالح هم در احساس حاصل از حضور انها بر روی نهاهای یک ساختمان، تاثیر زیادی 



وستایی درآمدی بر شناخت معماری ردانشجویان گرامی لطفا موارد گفته شده را به دقت مطالعه بفرمایید و از کتاب 

می (  sa.ariyan91@gmail.com)اول و دوم را بخوانید و چنانچه سوالی داشتید ازاین طریق ایمیل لفصایران 

.  توانید بپرسید 

.  لطفا در مورد روستاهای استان البرز هم یک مطالعه کلی داشته باشید
باشیدموفق 

آرین
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