
 به نام خدا                                                             

 دانشجویان عزیز، با سالم؛

مختلفی از روستا پرداخته شود که  کاربری های، قرار است به طراحی  طراحی معماری روستاشناخت و در درس 

در طی فرآیند طراحی و برای دستیابی به نتایج مطلوب، موارد مهمی همچون توجه به اقلیم روستا، بوم آورد بودن 

مصالح ، توجه به نیازهای ساکنین و ... حائز اهمیت می باشد. بنابراین در گام اول، به شناخت وضع موجود روستا 

نقاط ضعف و قوت روستا و نیز پتانسیل ها و که منجر به دست یافتن به می شود پرداخته  از جنبه های گوناگون

فرآیند طراحی آغاز  در گام دوم، با توجه به اطالعات به دست آمده در مرحله قبل، می گردد.نیازمندی های روستا 

د از انتخاب روستا ، طرح هادی با توجه به توضیحات داده شده در کالس، قرار بر این شد دانشجویان بعمی گردد.

، یا در صورت داشتن طرح  آن را تهیه کنند. )طبق توضیحات داده شده، با استفاده از سایت بنیاد مرکز روستا

الزم به ذکر می باشد که فایل طرح هادی ، یک فایل . می توانید از آن استفاده نمائید.( خود، 1روستا پروژه هادی 

در  مرحله شناخت پی دی اف شامل توضیحات در مورد بخش های مختلف روستا  ، نقشه ها و جداول می باشد و 

فاده از ستبا مراجعه به طرح هادی روستا و الطفا مباحث زیر را .گرفته شودروستا حتما باید از طرح هادی کمک 

در صورت امکان تهیه  نمائید.برای مرحله شناخت جمع آوری )و نه کپی کردن( صورت خالصه به مطالب آن 

، می توانید از فصل اول این کتاب نیز در نویسنده: اکبر زرگر "درآمدی بر شناخت معماری روستای ایران"کتاب 

 گرد آوری اطالعات استفاده نمائید.

 لسه دوم:ج 

 مباحث اقلیمی روستا -1

 جهت باد مطلوب و نامطلوب ، جهت تابش خورشید ،شیب زمین و.... بررسی شامل: 

تحت تاثیر اقلیم آن روستا ،  نکته حائز اهمیت این است که فرم و جهت گیری ساختمان های روستایی

مد نظر قرار گیرد بحث اقلیم  روستا بنابراین  یکی از مباحث بسیار مهمی که باید در طراحی، می باشد

 می باشد.

 ، نوع سقف و سازهصالح مورد استفاده در روستاجنس م -2

قطعا یکی از موضوعات مهمی است که باید در طراحی فضاهای و توجه به اقلیم روستا، بوم آورد بودن مصالح 

 د.نگوناگون روستایی مد نظر قرار گیر

 بررسی نوع کاربری اراضی  -3

می باشد که با استفاده از آن به کمبودهای این بخش شامل تحلیل تعداد ودرصد کاربری های موجود در روستا 

 موجود در روستا دست می یابیم.


