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تعاريف پاية مرتبط با معماري روستايي: فصل اول 
 در طي مطالب كتاب، چندين مرتبه تكرار شده متن پيش روي در بر دارندة بعضي اصطالحات است كه

بـر ايـن اسـاس، ارائـة تعريفـي گويـا از ايـن             .نهـا اسـتنباط شـود      ممكن است معاني متفـاوتي از آ       است و 

 الزم بـه نظـر   كتاب، همچنين آشنايي اوليه با اين اصـطالحات       اصطالحات بر اساس معناي مورد نظر در        

داشتن تعريفي كلي و  همچنين، فصلي را به اين موارد اختصاص دهيمتاما را بر آن داشت  لذا ،مي رسد

 در آغاز مطالعه سبب درك سريع تـر اجـزاء           ؛ه در كل كتاب تكرار زيادي دارد      زيربنايي از مفاهيمي ك   

بنا به اين ضرورت، در ادامة مهمترين مفاهيم و اصـطالحاتي كـه   .مختلف و مطالعات مربوطه خواهد شد    

بـر آنهـا تأكيـد    » 2مباني شناخت معماري روستايي«و » 1مباني شناخت معماري روستايي« هاي   در كتاب 

 مهمترين اين اصطالحات و تعريف هـر يـك از آنهـا بـه            .گردندد، به اختصار تشريح مي      زيادي مي شو  

:شرح زير است

طرح جامع سرزمين) 21
 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و 1 ماده 1اين طرح بر اساس بند     

:چنين تعريف شده است-1353مصوب-تعيين وظايف آن

اي ملـي و    ه طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مـشي              طرح جامع سرزمين،  

اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستائي كشور و حدود و توسـعه                   

–و گسترش شـهرها و شـهركها فعلـي و آينـده و قطبهـاي صـنعتي و كـشاورزي و مراكـز جهـانگردي                       

اي عمرانـي بخـشهاي عمـومي و خـصوصي ايجـاد نظـم و همـاهنگي                 ه برنامه خدماتي بوده و در اجراي    

.ندكمي

طرح كالبدي ملي و منطقه اي) 22
با هـدف مكانيـابي بـراي گـسترش آينـده شـهرهاي موجـود و ايجـاد          ي  اطرحهاي كالبدي ملي و منطقه    

ار شهرها و شهركهاي جديد، پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور يعنـي انـدازه شـهرها، چگـونگي اسـتقر             

آنهادر پهنه كشور و سلسله مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل و مديريت سرزمين و امر خدمات رساني 

به مردم و پيشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز در كاربريهاي مجاز زمينهـاي سراسـر كـشور تهيـه      

.ودشمي

ناحيه اي) جامع(طرح توسعه و عمران ) 23
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مـسكن و  اين طرح در اجراي وظايف محول شده در      

ــايف آن   ــين وظ ــازي و تعي ــصوب –شهرس ــماره  1353م ــه ش ــصويب نام ــورخ 407ت/70971و ت  ه، م

 هيات وزيران، به منظور تدوين سياستها و ارائه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسـعه و   5/11/1373

اظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان شهرها و          استقرار مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حف     
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روستاها در يك يا چنـد شهرسـتان كـه از نظـر ويژگيهـاي طبيعـي و جغرافيـائي همگـن بـوده و از نظـر                 

.ودشاقتصادي و اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهيه مي

طرح مجموعه شهري) 24
 هيات وزيـران بـراي شـهرهاي        13/8/1374ه، مورخ   /15311ت/9860اين طرح بر اساس مصوبه شماره       

مجموعه شهري شامل كالن شهري است كـه از يـك شـهر             .ودشبزرگ و شهرهاي اطراف آنها تهيه مي      

اي هاي كوچكتري متشكل از حريمهاين مجموعه به محدوده.رددگمادر چندين شهر اقماري تشكيل مي

از سـطح ايـن    ي  ا االمكـان بطـوري كـه هـيچ نقطـه          ود، حتـي  شاي داخل مجموعه تقسيم مـي     هشهرداري

در طرح ريزي مجموعه شهري، كارائي .مجموعه خارج از حوزه نظارت و حريم شهرداريها واقع نگردد

ود كه حتي االمكان محل خدمات مورد نيـاز         شاراضي مطابق قوانين استقرار خدمات به نحوي تعيين مي        

.رددگ داخل اين مجموعه تعيين و توزيع ميا به صورت غيرمتمركز در شهرهاي اطرافهمجموعه

طرح سازماندهي فضا و سكونتگاههاي روستائي) 25
طرح سازماندهي فضا و سكونتگاههاي روستائي، طرحي است كه به منظور توسعه هماهنـگ و مـوزون                 

فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيـع مناسـب جمعيـت و اسـتقرار بهينـه خـدمات در                 

محـدوده هريـك ازايـن طرحهـا در طرحهـاي      .ودشوستائي وحمايت از اجراي آن تهيه مـي     اي ر همحيط

.ودشهمان نقاط تعيين ميي اناحيه

طرح جامع شهر) 26
اي هاست كه در آن نحوه استفاده از اراضي شـهري و منطقـه بنـدي در حـوزه                 )  ساله 10(طرح بلندمدتي 

بـه همـراه ايـن كاربريهـا و         .رددگيمسكوني، آموزشي، صنعتي، بهداشتي، اداري و كشاورزي تعيـين مـ          

ا، خطوط كلي ارتباطي، ترمينالها و فرودگاهها و محالت نوسازي و بهـسازي و اولويتهـاي                همنطقه بندي 

مربوط به آنها نيز با تصويب ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه حفـظ بناهـا و منـاظر شـهري تهيـه و تنظـيم             

.رددگمي

طرح تفصيلي شهر) 27
 و ضوابط كلي طرح جامع شـهر، نحـوه اسـتفاده از اراضـي شـهري در                  طرحي است كه براساس معيارها    

سطح محالت با موقعيت و مساحت دقيق زمين، ميزان تراكم جمعيت و تراكم سـاختماني در واحـدهاي     

شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق نوسازي، توسعه و حـل مـشكالت شـهري و موقعيـت كليـه عوامـل         

ا و مشخصات مربوط براساس مدارك ثبتـي تهيـه و تنظـيم           هنقشهود و   شمختلف شهري در آن تعيين مي     

.رددگمي

طرح هادي شهر) 28
 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مـسكن  1 ماده 4اين طرح طبق تعريف مندرج در بند  

 عبارت از طرحي است كه در آن جهـت گـسترس            1353و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال         
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ه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حـل مـشكالت حـاد و                 آتي شهر و نحو   

اي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمـي باشـند،               هفوري شهر و ارائه راه حل     

.ودشتهيه مي

طرح بهسازي و نوسازي و بازسازي و مرمت بافتها) 29
ها، طرحهـائي هـستند كـه بـراي بهـسازي و نوسـازي و         طرح بهسازي و نوسازي و بازسازي و مرمت بافت        

بازسازي محالت شهر اعم از قديم، جديد و يا مساله دار به عنوان طرح تفصيلي بخشي از بافت موجـود         

.وندششهر تهيه مي

طرح آماده سازي توسعه هاي جديد در شهرها) 30
كن و تأسيـسات الزم  اين طرحها شامل مجموعه عمليات الزم براي مهيانمودن زمين جهت احـداث مـس           

اي هاي اجرائي آن است و بـه عنـوان طـرح تفـصيلي توسـعه          همربوط، مطابق قانون زمين شهرو آئين نامه      

.رددگجديد شهري تهيه مي

طرح هادي روستا) 31
عبارت از طرحهائي است براي بخشهايي از كشور كه به علت وجود عوامل طبيعي يا سـاخته شـده و يـا       

ان و تاثيراتي كه در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد شرايط اي جديد توسعه و عمرهبرنامه

خاصي بوده و نياز به تهيه طرح براي توسعه هماهنگ در محدوده حوزه نفوذ عوامل مذكور دارند، تهيه     

عنوان و محدوده اين طرحها همزمان با تصويب ضرورت تهيه طرح، حسب مورد بـه تـصويب                 .وندشمي

.سدرو معماري ايران ميشوراي عالي شهرسازي 

اين طرح ها عمـدتاً     . امروزه طرح هادي روستايي مهمترين ابزار مديريت توسعه روستايي در ايران است           

جنبه هاي كالبدي روستاها را مورد توجه قرار مي دهند و بخش عمده قابل اجرا يا اجرا شده طرح هاي                    

رد ساير نيازهاي روستاها نيـز برنامـه هـايي          گرچه در مو  . هادي روستاهاي كشور نيز جنبه كالبدي دارند      

طرح هادي روستايي برگرفته از الگـوي طـرح هـادي و جـامع        . تعيين مي شود ولي كمتر اجرا مي شوند       

دخالت شهرسازان و افـراد مـرتبط بـا مباحـث           . شهري است كه داراي سابقه اي طوالني در ايران هستند         

نيز بر غلبه رويكرد طرح هاي هادي و جامع شهري بـر    برنامه ريزي شهري در تهيه طرح هادي روستايي         

به گونه اي كه تالش اندكي براي تعديل رويكردهاي پيش بيني . طرح هاي هادي روستايي افزوده است

و برآورد نيازها، طرح ريزي كالبدي، كميات فضايي يا سرانه ها در طرح هاي هادي روستايي انجام مي    

ي در هدايت توسعه روستاهاي كشور شده است كه ضرورت تعديل           اين مساله سبب بروز مشكالت    . شود

طرح اين ضـرورت، ريـشه در تفـاوت هـاي بـين             . روش در برنامه ريزي روستايي را مطرح ساخته است        

شهرها و روستاها در زمينه نيازهاي فضايي، شرايط اجتمـاعي، زيـست محيطـي و تعـامالت بـين جوامـع                 

بنابراين استفاده از شرايط و مقتضيات روستاها براي . آنها داردانساني و محيط هاي طبيعي تحت تصرف 

برنامه ريزي آنها ضرورتي است كه در فرايند و رويكرد تهيه طـرح هـادي روسـتايي تـاكنون فرامـوش                     
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استفاده طرح هادي از الگوها و كميات مطلوب رايج در برنامه ريـزي هـاي شـهري كـه در                 . مانده است 

. ط هاي شهري بسط يافته اند، نشاني از اين فراموشي استنتيجه تجربه آنها در محي

ةهايي محسوب مي گردند كـه در راسـتاي فـراهم سـازي زمينـ              پروژهادي روستايي از جمله   هايهطرح

 و 1362 چنين طرحهايي در كـشور مـا از سـال    ةپاي.روستايي تهيه و اجرا مي شوندتوسعه و عمران نقاط

و ر يكي از نقاط روستايي شهرستان شهركرد و توسط وزير مسكنعنوان روان بخشي روستاها، دتحت

مـسكن   توسـط بنيـاد  1366و در سالهاي بعد بـه خـصوص از سـال    شهرسازي وقت به اجرا گذاشته شد

كالبدي، اقتصادي، تجديد حيات و هدايت روستاها از ابعاد.انقالب اسالمي ايران با جديت پيگيري شد

.باشداي مذكور ميهداف مورد نظر در طرحاجتماعي و فرهنگي از جمله اه

 طرح هادي از ديد هيأت دولتتعريف
و ملـي و  ي ابررسي و تصويب طرحهاي توسعة عمران محلي، ناحيه اي، منطقهة نحوةبر اساس آيين نام

ادي روسـتايي  ه هيـأت دولـت، طـرح   12/10/78و معمـاري كـشور مـصوب مـورخ     مقررات شهرسازي

:ازعبارت است

 استفاده از زمين ةنحومن ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي وطرحي كه ض

كـشاورزي و تأسيـسات و تجهيـزات و    براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجـاري و 

مــصوبات طرحهــاي ســاماندهي فــضا و نيازمنــديهاي عمــومي روســتايي را بــر حــسب مــورد در قالــب

.نمايدتعيين ميي اي با طرح جامع ناحيهسكونتگاهاي روستاي

ادي ه طرحةمراحل تهي
اي پايه و وضع موجود روستاه نقشهةتهي: مرحلة اول

مطالعات پايه و تشخيص وضعيت :مرحلة دوم

اهاندازا و تدوين چشمهسيرتحليل و استنتاج از بر: مرحلة سوم

اديه طرحةاي پيشنهادي و تهيهتعيين پروژه: مرحلة چهارم

ادي هاف تهيه و اجراي طرحاهد
توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعيةزمين-1

 امكانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي، توليدي و رفاهيةعادالنتأمين-2

تسهيالت الزم جهت مسكن روستاييان و خدمات بهزيستي و عموميايجاد-3

اندهي منطقي نظام توزيع خدمات در سطح روستاهاي دهستانمنظم و سازم ارتباطيةايجاد شبك-4

بهبود وضعيت اقتصادي روستاها از طريق تسهيالت توليـدي، اشـتغال و ارتقـا درآمـد    ةايجاد زمين-5

روستاييان

روستا) كالبدي(هدايت وضعيت فيزيكي -6
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لكـه توسـعة   اي فيزيكي و كالبدي روستا نمـي باشـد، ب  هادي، عمران يا رشد زيرساخت هتنها هدف طرح  

. باشديعنوان يك فرآيند جامع و چند بعدي از اساسي ترين اهداف مورد نظر مروستا به

ادي روستايي هاهداف عمومي اجراي طرح
:باشد به شرح زير مياين اهداف

افزايش راندمان كار روستاييان)1

سطح زندگي در روستاهابهبود وضعيت معيشت و رفاه)2

جلب سرمايه گذاري در روستا)3

مصرف روستايي-توليدةكميل و اصالح چرخت)4

 روستاييان به شهرهاةپيشگيري از مهاجرت بي روي)5

طرح شهرهاي جديد) 32
 تـصويب نامـه شــماره   1عبارتـست از طرحهـائي كـه بـراي ايجـاد شـهرهاي جديـد طبـق تعريـف مـاده           

ي او جـامع و ناحيــه ي ا در قالـب طرحهــاي كالبـدي ملـي و منطقــه   25/6/1371 ه، مـورخ  276ت/2340

ضرورت و مكان ايجاد آنها با سقف جمعيتي و نوع فعاليت معين به تصويب شوراي عالي شهرسـازي و                   

معماري ايران خواهد رسيد و متعاقب آن و مانند ساير شـهرها بـراي آنهـا طـرح جـامع و تفـصيلي تهيـه                        

.ودشمي

طرح شهركهاي مسكوني) 33
 قطعـه  500 و حـريم شـهر بـا حـداقل     ردد كه در خارج از محدوده قـانوني گشهرك به محلي اطالق مي  

زمين براي احداث واحدهاي مسكوني بصورت مستقل يا آپارتماني قابل تملك بـه اضـافه سـاختمانها و           

تأسيسات مورد نيـاز عمـومي و اجتمـاعي بـصورت مجتمـع و بـراي تـامين نيازهـاي سـاكنين آن ايجـاد                         

.رددگمي

طرح ساير شهركها) 34
ه بـراي ايجـاد شـهرك غيرمـسكوني بـا عملكـرد خـاص نظيـر                 طرح ساير شهركها، طرحهائي هستند كـ      

.وندشصنعتي، توريستي، تفريحي وغيره طبق مقررات و قوانين مربوط به آنها تهيه مي

ريزيمفهوم برنامه) 35
ريـزي را عبـارت از      بايـستي برنامـه   ريزي داشته باشيم، مي   در صورتي كه بخواهيم تعريفي كلي از برنامه       

هـاي مـشخص بـدانيم كـه ممكـن      ها در جهت رسيدن به هدف     ترين برنامه كوششي در جهت انتخاب به    

هايي در جهت رسيدن بـه  ها، تا مرحلة نهايي هدف نيز پيش نرود، بلكه گام   ها و برنامه  است اين كوشش  

.آن باشد

ريزي به معناي انديشيدن و تنظيم پيشاپيش امور، قبل از بروز وقايع و رويدادهاسـت تـا در امـوري     برنامه

بـديهي  .مچون بهداشت، سالمت، رفاه، آسايش و خوشبختي افراد جامعه، نتايج مطلوبي به دست آيـد              ه
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توانيم اشتباهات گذشته را جبران كنيم و نسبت بـه آينـده هوشـيارتر عمـل       ريزي دقيق مي  است، با برنامه  

.كنيم

 بـر سيـستم دنيـاي    با ايجاد يك سيستم ذهني مستقل اما منطبـق     .ريزي يك سيستم كلي ذهني است     برنامه

كنـيم،  بينـي كـرده و بـاالخره آن را ارزيـابي مـي            واقعي، ابتدا پديده تحول را شناخته، سپس آن را پيش         

.باشد نمودن سيستم ذهني ميهدف بهينه كردن سيستم دنياي واقعي از طريق بهينه

هـاي  وشـش ك: توان به صورت ديگري تعريـف كـرد و آن عبـارت اسـت از              ريزي را مي  همچنين برنامه 

هايي كه به اتخاذ بهترين تصميمات براي تامين رفـاه و ايجـاد ترقـي او             انديشمندانة آدمي براي يافتن راه    

در ايـن  .ها بايستي واجد دقت، عدد و رقم باشـد طبيعي است كه در هر مرحله، اين تخمين     .شودمنجر مي 

طالعات است كه البته بايستي بـا  آوري آمار و ا  ريزي، مسلم است كه نخستين قدم جمع      تعريف از برنامه  

هـاي گذشــته، حـال و آينـده اســتوار    اي نظـام يافتـه صــورت پذيرفتـه باشـد و بــر اسـاس گـرايش      شـيوه 

اي علمـي و  دومين قدم، تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده است كه آن هم بايـستي بـا شـيوه                 .باشد

مين قدم، ارزشيابي يا بـه اصـطالح      سو.منظم صورت گيرد و در حقيقت از يك نوع غربال علمي بگذرد           

هـا مـشخص    سبك و سنگين كردن آنها اسـت كـه نكـات مثبـت و منفـي در جهـت رسـيدن بـه هـدف                        

ريز بايستي، از عوامل مختلـف كـه در         يعني برنامه .ها است گام چهارم، در جهت تعيين اولويت     .گرددمي

ريـز  برنامـه .هـا بپـردازد  اب بهتـرين هاي برنامه وضع شده، به انتخمتغيرهاي مختلف براي رسيدن به هدف    

ها به بهترين بايستي مشخص كند كه از نظر زمان و امكانات در جهت برآوردن نيازها و رسيدن به هدف

مرحله آخر نيز، اجراي برنامه است كه بـا توجـه بـه    .صورت پرداختن به كدام عامل مقدم و مرجح است  

.گيردامه صورت ميبندي و برآورد امكانات و وسائل، اجراي برنزمان

ريزيانواع برنامه
ريزي از ديدگاه مسائل اجتماعي و اقتصادي، بـه منظـور ارتقـاء سـطوح مختلـف زنـدگي جامعـه،           برنامه

:توان به چند نوع تقسيم نمودمي

)كالن(ريزي كلي  برنامه-الف
مـاعي انجـام   هـاي كلـي و عمـومي اقتـصادي و اجت    ريزي، بيشتر بـه منظـور رسـيدن بـه هـدف      اين برنامه 

ريزي در زمينة ارتقاء رشد اقتصادي يا صادرات و مبادالت بازرگاني يك كشور را، مثالً، برنامه.گيردمي

.ريزي كلي دانستتوان يك برنامهمي

ريزي بخشي برنامه-ب
ريزي برنامه: مانند.گيردهاي مختلف توليدي و اجتماعي صورت ميريزي، بيشتر در بخشاين نوع برنامه 

. بهداشت، ساختمان، كشاورزي، مخابرات و مانند آندر

)خرد(ريزي در سطح طرح  برنامه-پ
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ريزي توسعة كلينيك   برنامه: مانند.گيردهاي داخل بخش صورت مي    ها و پروژه  ريزي در طرح  اين برنامه 

د ريزي توسعة مدارس ابتدايي در بخش آموزشي، يا ارتقـاء سـطح توليـ   در داخل بخش بهداشت، برنامه    

.گندم در بخش كشاورزي

:توان به موارد ذيل اشاره نمودريزي شده است كه از اهم آنها ميهاي ديگري نيز برنامهبنديتقسيم

الملليريزي بينبرنامه-ت
ريـزي در پـي   اين نوع برنامـه  .بوجود آمد ) U.N.O( سازمان ملل متحد     تأسيسالمللي با   ريزي بين برنامه

هـاي متفـاوتي را   آژانـس ) U.N.O.(هاي مختلف جهان است  بهتر بين ملت   ايجاد همكاري و هماهنگي   

هاي گوناگون حيات بشري، نظير بهداشـت، مـسكن، غـذا، آمـوزش     به منظور رهبري مطالعات در زمينه     

المللـي ارائـه    هاي مناسبي را به منظور حل مشكالت موجود در سـطح بـين            حلبه كار گرفته و راه    غيره  و

.داده است

ريزي مليهبرنام-ث
هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي يك كشور و نحـوة اجـراي آن            ها و سياست  ريزي ملي، برنامه  در برنامه 

براي كل كـشور    )  سال 5معموالً هر   (ريزي ملي يا كشوري، هر چند سال يكبار         برنامه.گرددمشخص مي 

.گرددها ميريزي طرحنامهريزي بخشي و برريزي كلي، برنامهانجام گرفته و شامل كلية سطوح برنامه

دهد تا منابع ملي به بهترين شيوة ممكن براي توسعه كشور مورد استفاده قـرار  ريزي ملي امكان مي برنامه

هاي آبياري، ايجاد صنايع سنگين و برق هيدروالكتريك        آهن، شبكه كارهاي مهمي نظير ايجاد راه    .گيرد

هـاي مختلـف    ها در زمينـه   ريزي به منابع و توانايي    ع برنامه اين نو .گيردريزي ملي قرار مي   در حيطه برنامه  

.ملي، در كل كشور توجه دارد

ايريزي منطقهبرنامه-ج
، يا چنـد  )جزئي از كشور(هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي يك منطقه اي، سياستريزي منطقهدر برنامه 

.گيردمنطقه و يا كل كشور در قالب چند منطقه، انجام مي

ايريزي ناحيهامهبرن-چ
تـر از يـك شـهر اسـت كـه           ريزي براي واحدهاي جغرافيايي بزرگ    اي به معناي برنامه   ريزي ناحيه برنامه

.گوينداصطالحاً به آن ناحيه مي

ناحيـه  .گيـرد ريـزي نـواحي شـهري صـورت مـي         اي كم و بيش بر اساس اصول برنامـه        ريزي ناحيه برنامه

گيرد و داراي  كيلومتر را دربر مي50 تا 15ني در دسترس بوده و بين گيرد كه به آساقلمروي را دربر مي

.تعدادي روستا و دهستان باشد

ريـزي بـا   ايـن نـوع برنامـه   .كنـد اي با روشي مناسب به توسعه موزون ناحيه كمـك مـي     ريزي ناحيه برنامه

يستم دفع فاضالب و غيره اي، ساي، منابع آب ناحيه   اي، حمل و نقل ناحيه    هاي ناحيه ريزي بزرگراه برنامه

اي توسعه شهرها و روستاهاي موجـود در ناحيـه را نيـز مـورد توجـه قـرار        ريزي ناحيه برنامه.مرتبط است 
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هايي را مشخص اند؛ مكاندهد و به منظور اسكان مجدد افرادي كه از يك مادرشهر انتقال داده شده          مي

.كند تا شهرهاي جديد را احداث كندمي

)محلي ( شهريريزيبرنامه-ح
بـراي آن كـه     .پـذيرد ريزي از شرايط اقتصادي الزم جهت توسعه شهر تـاثير فراوانـي مـي             اين نوع برنامه  

تـوانيم بگـوييم كـه ابتـدا طـرح توسـعه شـهر آمـاده         ريزي ارائه كنيم ميتصويري كلي از اين نوع برنامه 

گـردد؛  خـت پراكنـده مـي   شود؛ جمعيت در سطح شهر با حفظ كمترين تراكم ممكن بـه طـور يكنوا     مي

.شودگيرد و مقررات مربوط به معابر و آمد و شد، وضع ميمناطق مختلف شهر شكل مي

ريزي بـا توجـه بـه اقتـصاد و عملكـرد عوامـل شـهر، نحـوة اسـتفاده از اراضـي شـهر،                         در اين نوع برنامه   

ر مورد بررسي قرار    بندي مسكن، ترافيك، فضاي سبز و غيره، در رابطه با جمعيت و فونكسيون شه             محله

.گيرندمي

ريزي روستاييبرنامه-خ
از ايـن رو،    .نواحي روستايي بايد بر اساس روشي منظم و مطابق خطوط از پيش تعيين شده، توسعه يابـد                

شـهر بايـد بـا    . گرفتـه شـود  به كـار ريزي هاي حساب شدة علمي برنامهدر نواحي روستايي نيز بايد روش 

انات حمل و نقل مناسب، ارتباط يابد و صنايع روستايي نظير مرغـداري،          روستاهاي اطراف از طريق امك    

مراكز توليد محصوالت لبني، صنايع بافندگي كه در پيوند با محصوالت كشاورزي است، مـورد توجـه                 

.قرار گيرد

ريـزي بـه مـسائل و مـشكالت روسـتاها پرداختـه شـده و مـسائلي از قبيـل توليـد و عرضـة                          در اين برنامه  

كلينيك، مسجد، مدرسه، حمام و     (هاي اجتماعي   كشاورزي و دسترسي روستاها به سرويس     محصوالت  

.گيرندمورد بررسي قرار مي) مسكن

ريزي از نظر مدت اجراانواع برنامه
در آغـاز   .پذير اسـت  ريزي انعطاف ريزي مفيد و ديگري برنامه    ريزي، يكي برنامه  از مهمترين انواع برنامه   

شـد كـه     سـال دانـست، تـصور مـي        70 عمر آن را به شكل كنـوني نبايـد بـيش از              ريزي، كه رواج برنامه 

.اي معين را براي مدتي معلوم طرح كرد و تا پايان دورة برنامه، به تمام نكات آن مقيد بودتوان برنامه مي

ــشان داد كــه چــه در عرصــة برنامــه   هــاي اقتــصادي و اجتمــاعي و چــه در  ريــزيامــا تجــارب متعــدد ن

اي ثابت مشكالتي   هاي كالبدي، به حكم پويايي روابط حاكم بر جوامع، مقيد بودن به برنامه            يريزبرنامه

ريزي را لذا، با توجه به اين نكات، برنامه.برنامگي نيز بدتر باشد   را به همراه خواهد داشت كه شايد از بي        

ات يـا نـواقص، بـه چنـد         توان از نظر مدت اجرا، به خاطر بررسي اقدامات انجام شده و جبران اشتباه             مي

:دورة مشخص تقسيم نمود

ريزي بلندمدتبرنامه-الف
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رسد و علت نيـاز بـه آن، معمـوالً     سال نيز مي25 سال است و گاهي به 20 تا   10كه دورة اجراي آن بين      

ايجاد يـك چهـارچوب كلـي و آينـده نگرانـه در زمينـة مـورد توجـه برنامـه اسـت كـه بـر اسـاس ايـن                 

آهنگـي و تـوازن آنهـا را بـر      ازها و امكانات آينده را مشاهده كرد و تقـسيمات، هـم           چهارچوب بتوان ني  

.كندهاي بلندمدت ايجاب مياي گذارد كه هدفپايه

در يك برنامة دورنگرانه، هدف ارتقاء سطح زندگي مـردم و تـامين نيازهـاي جمعيـت يـك كـشور در              

ريـزي  بـه برنامـه  ) ميـان مـدت  ( سـاله  7 تـا  5هاي توان در برنامهها، ميدر قالب اين برنامه.بلندمدت است 

هاي عمراني در سطح مناطق مختلف كشور و در رابطـه بـا امكانـات آن منطقـه      اي و اجراي برنامه   منطقه

مانند ارتقـاء سـطح آمـوزش،    (هاي خاصي ها را در هر يك از سطوح بر اساس هدف         پرداخت؛ يا برنامه  

، بـه  )مـدت كوتـاه ( سـاله  2 الي 1هاي آنها در طي اجراي برنامهگذارد؛ و در قالب     ) بهداشت و مانند آن   

مدت، به توسعة بهداشت به عنوان مثال، در قابل برنامة ميان.تري پرداختاجراي جزئيات و مراحل كوتاه

ها يا مراكز درماني اقدام نمود و يا در سطح         مدت، به ايجاد بيمارستان   و درمان؛ در طي يك برنامة كوتاه      

مدت، فرضاً به توسعة فـضاهاي سـبز يـا ايجـاد مراكـز آموزشـي       هاي اجرايي ميان شهر، با برنامه  منطقه يا 

.همت گمارد

مدتريزي ميانبرنامه-ب
توانـد بـه ده سـال نيـز برسـد و آن      باشد و گـاه مـي   سال مي7 تا 3كه معموالً مدت اجراي برنامة آن بين       

هاي كلي آن، به مرحلة اجرا      ريزي بلندمدت و با هدف    ههايي است كه در قالب همان برنام      اجراي برنامه 

هاي هاي بلندمدت است و اگر در برنامه   تر از برنامه  در برنامة ميان مدت، رئوس برنامه مشروح      .آيددرمي

هاي ميان مدت به ترتيبي است كـه ببينـيم   گيرد، در برنامههاي كلي مورد بحث قرار ميبلندمدت، هدف 

.ها كدام استن هدفهاي رسيدن به ايراه

مدتريزي كوتاهبرنامه-پ
معموالً هر اندازه مدت اجراي برنامـه  . سال است2 الي 1 بين شمعموالً مدت اجراياين نوع برنامه ريزي    

از جهـت  .ها در رابطه با واقعيات، قابليت اجرايـي بيـشتر و بهتـري دارنـد         تر باشد، اجراي آن برنامه    كوتاه

.گيرندهاي كوتاه، ميان و بلندمدت در قالب يكديگر انجام ميديگر، هر يك از برنامه

ريزي محلـي  برنامه: بندي كردريزي را به اقسام زير طبقه    توان برنامه ريزان، مي بر طبق نظر برنامه   همچنين  

، المللـي ريـزي بـين  ريـزي ملـي و برنامـه   اي، برنامـه  ريـزي ناحيـه   ريزي روسـتايي، برنامـه    ، برنامه )شهري(

.يزي زمين و غيرهربرنامه

برنامه ريزي كاربري زمين
برنامه ريـزي كـاربري زمـين، در طـرح هـاي شـهري و روسـتايي ايـران، يكـي از بخـش هـاي اساسـي                           

اين نوع برنامه ريـزي بـا زمـين و نحـوة اسـتفاده از آن در وضـع موجـود و كنتـرل و                        . برنامه ريزي است  

ف اصلي برنامه ريـزي كـاربري زمـين، تخـصيص و            هد.مديريت استفاده از زمينِ آينده در ارتباط است       
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برنامه ريزي زمين، به طور كلي شامل چهار مرحلـه؛  .توزيع عادالنة زمين بين كاربري هاي مختلف است 

1.بررسي وضع موجود كاربري زمين، ارزيابي وضع موجود، تعيين اهداف و تهية برنامه است

زي كاربري زمين است و مهمترين بخـش برنامـه ريـزي            برنامة كاربري زمين بر آيندة مطالعه و برنامه ري        

برنامـة  .در واقع اجراي طرح هاي توسعة محلـي مبتنـي بـر برنامـة پيـشنهادي كـاربري زمـين اسـت                     .است

كاربري زمين، بياني از مقاصد اجتماعي در مورد چگونگي اجراي الگوهاي آيندةكاربري زمين است و      

ع خـاص كـاربري زمـين اختـصاص يابـد، مـشخص و تـراكم،                در نتيجة آن، عرصه هايي كه بايد به انوا        

و استفاده هاي عمومي ) از قبيل مسكوني، تجاري، صنعتي( شدت استفاده از زمين براي هر طبقة كاربري

از متن و نقشه ي اطرح كاربري زمين معموالً از يك متن و نقشه يا مجموعه          .متعدد ديگر، تعيين مي شود    

ست ها و نقشه نشان دهندة كاربرد مكاني اين سياست ها به طور جزئي متن شامل سيا.ها تشكيل مي شود

طرح استفاده از زمين معموالً جزئي از يك طرح جامع است و با سـاير اجـزاء طـرح ماننـد            .يا كلي است  

حمل و نقل، تسهيالت زيربنايي، امكانات اجتماعي و توجهات خاص مانند توسعة اقتـصادي و حمايـت                 

2. استهاي محيطي در ارتباط

تعريف روستا) 36
پيش از آموختن كشاورزي و كشف فنون و ابزارهاي مختلف، براي تأمين نيازهاي زندگي خودانسان

مكـاني مناسـب   ها براي تأمين غذاي موردنيـاز خـود و يـافتن   انسان.پرداختبه كوچ و چندجانشيني مي

از .نمودنـد مهـاجرت مـي  ) نـات مرتع، آب، حيوا(هاي مناسب داراي منابع طبيعي  براي سكونت، به مكان   

زنـدگي خـود را بـسازد بـه     زمـاني كـه انـسان كـشاورزي را آموخـت و توانـست ابزارهـاي مـورد نيـاز         

روسـتاها، اولـين مراكـز اجتمـاعي زنـدگي نـوين انـسان           .يكجانشيني روي آورد و روستاها متولد شـدند       

.محسوب مي شوند

 حفاران پيدا شـده، در ةوسيله جهان كه تاكنون بهاي ترين دهكدهشناسان، قديميباستانطبق تحقيقات

دهـد  امروزي، نشان مـي واقع در ايران و عراق» تپه سربين «و» جارمو«دو روستا در .خاورميانه واقع است

.گرددپيش بر مي سال10000كم به كه يكجانشيني يا تشكيل اجتماعات روستايي، دست

تجـارت، خـدمات،   (غيرازكـشاورزي  كارهـايي با رشـد و تكامـل مراكـز روسـتايي و ظهـور كـسب و       

م با رشـد پرشـتاب   وأدر مناطق شهري تخاطر تمركز باالي جمعيته ب.شهرها به وجود آمدند) حكومت

.در حاليكه روستاها به كندي حركت نمودندصنايع و خدمات، به سرعت شهرها توسعه پيدا كردند

 دهتعريف) 37
 دادن يـك   بايـد بـاين نكتـه اشـاره كنـيم كـه اصـوالً       »ده«ريف مطلبي در رابطه با تعقبل از بيان هرگونه

منـاطق  تعريفي كه بتواند يك روستا را از شهر يا.و مانع از ده، كار چندان ساده اي نيستتعريف جامع

185، ص1377فرايند طراحي شهري، دانشگاه تهران، : بحريني، سيدحسين.1

166، ص 1381مباني برنامه ريزي شهري، نشر آينه، : سيف الديني، فرانك.2



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

١٤

زيادي گفته شده، ده يا قريـه كـه در    در مورد روستا و ده تعاريف متعدد و.ديگر مميز و مشخص نمايد

در پارسـي باسـتان   (Deh) ه صورت دير هم ديده مي شود، در زبـان پهلـوي ده  هاي نشر قديم بكتاب

(Dahya) دفيوبه معني سرزمين و در اوستا به شكل (Daxya) آمده است.

جهـت بـه تعـداد مـالك و معيارهـائي كـه       باشد، بـدين البته هر تعريف بايد مالكي براي خويش داشته

اشكالي كه در تعريف ده بر اساس مالكهاي مختلف .ه دادارائتوانوجود دارد، تعريف هم براي ده مي

باشد كـه در فـوق اشـاره    مشكل ارائه دادن يك تعريف جامع و مانع ميپيش مي آيد در حقيقت همان

.نموده ايم

چند نمونه به بيان)  تعريف دهةدر نظر گرفتن مالكهاي موجود براي ارائ(نشان دادن اين اشكاالت براي

ابـراز شـده اسـت،    ه از ديدگاه جامعه شناسـان و محققـين جامعـه شناسـي روسـتائي     ا كهاز اين شاخص

از آن تعريـف اجمـالي كـرده و     مالكهـا را سـاير ردازيم و تنها به اشكال يك مالك مي پردازيم و پمي

.گذر مي نماييم

مطالعات جهانيتعاريف ده در
مـثالً در  .هـايي مـي باشـد    تفـاوت براساس مطالعات جهاني، تعريف روستا در كشورهاي مختلف، داراي   

شود كه بيـانگر نـواحي داراي چگـالي جمعيتـي كـم      ميتاكيد»مناطق روستايي«آمريكا بيشتر بر مفهوم 

همچون ايران نيز روستا بـر اسـاس ميـزان جمعيـت تعريـف      در حاليكه در بعضي كشورهاي ديگر.است

 نفـر، در هلنـد   5000ر، در بلژيـك   نفـ 2000جمعيـت روسـتا در فرانـسه    به عنوان مثال، مـالك .شودمي

.درنظر گرفته شده است30000 نفر و در ژاپن20000

در ايرانتعريف ده
جـايي بـوده اسـت كـه در آن     تـرين زمـان يـك واحـد اجتمـاعي و تـشكيالتي و      در ايران ده از قديمي

ياسـي گـرد   هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و س گروههايي از مردم روستايي براي همكاري در زمينه   

تشكيل مي دهد و اهميت آن به اعتبار اينكه يـك  ده اساس زندگي اجتماعي ايران را.اندهم تجمع يافته

واحد تشكيالتي در زندگي روستايي است، در سراسر قرون وسطي و از آن پس تا به امروز برقرار بوده                   

.است

تعريف ده در عرف
يي است كـه واحـد اجتمـاعي كـوچكي مركـب از      اي از فضاي جغرافيامحدودهدر عرف ده عبارت از

 در  ونسبت به هم داراي نوعي احساس دلبستگي، عواطف و عالئق مشترك هستندتعدادي خانواده كه

دهنـد، از  هاي زنـدگي خـود انجـام مـي    هايي كه براي تأمين نيازمندييابند و بيشتر فعاليتميآن تجمع

واحـد  گيـرد، ايـن  شـان صـورت مـي   ن محـيط مـسكوني  طريق استفاده و بهره گيري از زمـين و در درو 

.مي شوددر عرف محل ده ناميده، اجتماعي كه اكثريت افراد آن به كار كشاورزي اشتغال دارند

: (Placide Ramboud) رامبدپالسيد
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در ارتباط متقابل است اي است كه با يك فضاده واحد اجتماعي ويژه: گويدجامعه شناس فرانسوي مي

دارد و به ايـن ترتيـب ده داراي بعـد    ضا به عنوان يك عنصر ضروري در نظام اجتماعي ده نقشو اين ف

هاي ده محصول كنش. آن به شمار رودةتشكيل دهندتواند يكي از عوامل اساسياجتماعي است كه مي

كنـشهاي  ةاي محلـي وجـود دارد كـه نتيج        متقابل گروههاي انساني و فضا است، ميان اعـضاي ده رابطـه           

جمعي و محلي است و در نتيجه نوعي وجدان يا شـعور  ة شدن حافظپيداتقابل تاريخي است و موجبم

.آوردميجمعي به وجود

تعريف ده در قانون
عبـارت از يـك مركـز    ده يـا قريـه  «: شده اسـت درقانون اصالحات ارضي در ايران ده چنين تعريف مي

كشاورزي اشتغال دارنـد و  راضي آن ده به كارجمعيت و محل سكونت و كار تعدادي خانواده كه در ا

».درآمد اكثريت آنان از طريق كشاورزي حاصل مي شود

: گويدرامبد مي

 سـازگاري فـرد را بـا    ةاي زمينـ از عناصر طبيعي و عناصر ساخته شده است كه بـه گونـه  روستا برآيندي

 فضاي جغرافيـايي محـدود و  در ده بين گروه و.آورد و موجب جامعه پذيري مي شودفراهم ميجامعه

پيـدايش   فرهنگـي وجـود دارد و ايـن روابـط موجـب     - اجتمـاعي -بسته و ثابت نوعي روابط اقتـصادي 

داراي نيـروي  اجتمـاع ده .سـازد را از گروه ديگر متمايز مـي وحدت و يكپارچگي گروه مي شود و آن

و آنهـا را بـه پيـروي از    دارد شـديد  ةباشد كه بر رفتار افـراد نظـارت عاليـ   معنوي مسلط بر اعضايش مي

هاي روستايي و قوانين ثابتي است كه سنتكند و اين نيروي معنوي همانهنجارهاي اجتماعي وادار مي

.بر جامعة ده حاكم است

(Tonnies) گويدتونيس مي

.عنوان يك جامعة آرماني كه سرشار از تقدس، هماهنگي و صلح و صفاستجامعة روستايي به

 : (Ruth Glass) نويسدروث گالس مي

زيبـايي، سـادگي، راحتـي، فراغـت،     .صـفت روسـتايي داراي مفهـوم مطبـوع و مطمئنـي اسـت      براي مـا 

.هاي دلگشا، آزادي، صلح و صفا و آرامش استمنظره

) شاخص قرار دادن تعداد جمعيت براي تعريف دهمالك يا(مالك جمعيتي 
معيتي مورد استفاده قرار ميگيرد كه بر اسـاس آن آمارگيريها و سرشماريهاي مختلف جاين مالك در

اينكه در بعـضي از نقـاط عمـالً   حال.ناميده مي شوند«ده « نفر جمعيت دارند، 5000مناطقي كه كمتر از 

 نفـر جمعيـت   5000انـد كـه داراي    منـاطقي بـوده  بـراي مثـال  .توانند مالك فوق را عموميت دهندنمي

نقطه از جمله هـشترود ؛ چـاه بهـار، مينـاب      چند1335رشماري در س.(ند و شهر محسوب شده اندانبوده

1345در سرشـماري  .شهر ناميده شدند، نفر بوده اند5000با وجود اينكه داراي جمعيتي كمتر ازغيره و

5000ولي كمتر از ، شهر محسوب شدندغيره مريوان؛ نور؛ اورامانات وهم نقاطي مانند گرمسار ؛ نظنز؛
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 ديگـري كـه     ة نفر جمعيت بوده را بايد شـهر و نقطـ          5001اما اگر يك نقطه داراي      .)نفر جمعيت داشتند  

يـا  خاطر يك يا دو نفر اضافهه باشد كه بآيا عاقالنه مي.بايست ده ناميدجمعيت را داشته مي نفر4999

!؟راحتي شهري را ده و دهي را شهر كنيمه كمتر بودن جمعيت ب

مالك نوع معيشت براي تعريف ده
خالصه اين تعريف مي تواند.مالكهاي مورد استفاده در تعريف ده، نوع معيشت، مي باشد ديگر ازيكي

در .ميكننـد ده مكاني است كه اكثريت مردم آن فقط از طريـق كـشاورزي امـرار معـاش    : اين باشد كه 

 :ذكـر نمـائيم   را در تعريـف ده 1340همين رابطه بد نيست قانون اصـالحات ارضـي مـصوب دي مـاه     

كـه در اراضـي آن بـه    ده عبارت است از يك مركز جمعيت و محل سكونت و كـار تعـدادي خـانوار   «

«...حاصل گرددعمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آن از طريق كشاورزي

گرفته شده است كه توضيح و تشريح البته مالكهاي ديگري هم در تعريف ده از جانب محققين به كار

جغرافيائي ؛ مالك تـاريخي ؛ مـالك كلـي    مالك: مانندن جا ضروري نميدانيم، مالكهائي را در ايآن

. غيرهونگريستن به ويژگيهاي مختلف اقتصادي و سياسي

كشوريتعريف ده از نظر تقسيمات
در ايـران،   ) يـا آبـادي   و روسـتا   يـا  ده (از نظـر تقـسيمات كـشوري      .به معنـي سـرزمين اسـت      » قريه«يا  ده

، هر استان   )داراي استاندار (كشور به چندين استان     .سياسي است -حد سكونتي و اجتماعي   كوچكترين وا 

، و هر بخش به چنـد       )دارداراي بخش (، و هر شهرستان به چند بخش        )داراي فرماندار (به چند شهرستان    

اي از چنـدين ده هـم   البتـه بـه مجموعـه   .شـود تقسيم مـي ) داراي كدخدا(روستا و) داراي شهردار(شهر 

.شودول آن دهيار ناميده ميئشود كه مسميهستان گفتهد

مركزنهاد مربوطهمسئولواحد تقسيمات كشوري ايران

پايتختكشوروزارتكشوروزيركشور

استانمركزاستاندارياستانداراستان

شهرستانمركزفرمانداريفرماندارشهرستان

مركز بخشبخشداريبخشداربخش

دهستانمركزدهداريدهداردهستان

نداردشهرداريشهردارشهر

ندارددهياريدهيارروستا

تاريخچه روستانشيني 
ا تـ »شـير تمـدن در عـصر نوسـنگي    «مؤلف كتـاب معـروف   ) Ralph Linton(به اعتقاد رالف لينتون 

 آسياي جنوب غربي زندگي ده      ةز جمله منطق  ها ا  سال پيش از ميالد در بسياري از سرزمين        5000حدود  

نشيني برقرار بوده و عموم قبايل مختلـف بـا يـك نـوع الگـوي كلـي و متـشابه بـه زنـدگي خـود ادامـه                             
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 حفـاران پيـدا     ةوسيله  هاي جهان كه تاكنون ب    ترين دهكده بنابر تحقيقات باستان شناسان قديمي    .دادندمي

واقع در ايـران و  ) Sarabin(سربين ة و تپ) Jarmo(جارمو دو روستا در .شده، در خاورميانه واقع است 

 سـال  10000دهد كه يكجانشيني با تشكيل اجتماعـات روسـتايي دسـت كـم در     عراق امروزي نشان مي   

دهـد كـه بـسياري از مراكـز         آخرين تحقيقات باستان شناسـان همچنـين نـشان مـي          .پيش آغاز شده است   

مثال گنج تپـه در انتهـاي شـرقي دشـت كرمانـشاه       .دمت دارد  سال ق  3500 تا   10000اجتماعات انساني از    

 سـال  4000 سال قبل از ميالد، گوي تپه نزديك اروميه        7000گوران لرستان   ة سال قبل از ميالد، تپ     8000

 سال قبل از ميالد، 2000 سال قبل از ميالد، تپه حسنلو و عقرب تپه          4000قبل از ميالد، تپه حصار دامغان       

 سال قبل از ميالد و همچنين شوش، تپـه گيـان   1500سال قبل از ميالد، املش گيالن 1100چراغعلي تپه  

 تا  1000و كالردشت هر يك از      تخت جمشيد تل بگوم ) درشمال خاوري اليشتر  (نهاوند، تپه جمشيدي    

. سال قبل از ميالد قدمت دارند3000

هاي ناپايدار دهكده
ود، لـيكن سـاكنان آن زودبـه زود         شهايي هستند كه هـر چنـد در آن مختـصري كـشاورزي مـي              دهكده

. آمازون و نيز نزد بوميان مااليا وجود داشته استةها در ناحي اين دهكدهةنمون.هنددتغييرمكان مي

هاي نيمه پايدار دهدهك
 خـود را از زمينهـاي   ةگزيننـد و تـا چنـد سـال آذوقـ        ها انسانها در محلي سكونت مي     در اين نوع دهكده   

مايـه شـدن خـاك، آن    آورند و سپس به علت كاهش بازدهي زمين و بـي حاصلخيز اطراف به دست مي   

ه به خصوص در نـواحي     اين امر در گذشت   .وندشنند و در سرزمين ديگري ساكن مي      كمنطقه را ترك مي   

.كوهستاني جنوب شرقي آسيا وجود داشت

هاي پايدار دهكده
آسياي جنوب شرقي كـه زراعـت   ة از زماني كه فنون و ابزار كشاورزي پيشرفت كرد و به ويژه در منطق        

هـاي پايـدار پديـد      برنج معمول گرديد و گاوميش اهلـي و خـيش اختـراع شـد و رواج يافـت، دهكـده                   

همچنـين  .بي با استفاده از گاوميش زمينه را براي استقرار جمعيتهاي انبوه فـراهم كـرد              كشت برنج آ  .آمد

.در آسياي جنوب غربي تركيب غله و گاوميش نيز سبب روي كارآمدن جمعيتهاي بزرگ شد

 كاربري زمين روستايي مطالعاتتعريف) 38
 بـه معنـي   Land useاز نظـر لغـوي   . انگليسي استLand useكاربري زمين معادل فارسي اصطالح 

از آن زمـان كـه ايـن اصـطالح در        .از زمين مـي شـود     ي  ااستفاده از زمين است و شامل هر گونه استفاده        

ورود اين .ادبيات برنامه ريزي وارد و به طور وسيعي استفاده شد، تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است     

اين اصطالح نخست، در    .آن شد اصطالح كلي در حوزة برنامه ريزي سبب توسعة بار معنايي و مفهومي             

مطالعات شهري استفاده شد، سپس در راستاي تهية برنامه هاي هدايت و توسـعة كالبـدي روسـتايي، بـه                  

.اين عرصه نيز وارد شد
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در .اصطالح كاربري زمين در ادبيات معاصر برنامه ريزي شهري، حداقل به سه شكل استفاده مـي شـود                  

 فضايي عملكردهاي مختلـف شـهري ماننـد مـسكوني، صـنعتي،             بعضي منابع مكتوب آن را نحوة توزيع      

تجاري، تفريحي و در منابعي ديگر آن را چارچوبي دو بخشي براي عيني كردن عرصه هاي شـهري در                   

نظر مي گيرند كه نخست آن را در مفهوم الگوهاي فعاليت شهروندان در مجموعـة شـهر و موضـوعات                    

زم براي فعاليت هايي مانند زندگي، تجارت، گذرانـدن اوقـات           مربوط به آن نظير ميزان نياز به فضاي ال        

فراغت وغيره و سپس در مفهوم تجهيزات كالبدي يـا توسـعه هـاي زمـين در مجموعـة شـهر كـه سـبب          

در بخش ديگري از ادبيـات برنامـه ريـزي نيـز            .همسان سازي الگوهاي فعاليت مي شود، به كار مي برند         

3.ت و مطالعات، مرتبط مي شودكاربري زمين با سطوح ديگري از شناخ

مطالعه و شناخت كاربري زمين، زيربناي تجزيه و تحليل و برنامـه ريـزي كـاربري زمـين محـسوب مـي               

اين مطالعه شامل گردآوري كليـة اطالعـات در زمينـة نحـوة اسـتفاده از زمينهـاي موجـود و انـواع           .شود

ات، در طـرح هـاي توسـعة شـهري و           ايـن مطالعـ   .كاربري ها در الگوي كاربري زمين شهر يا روستاست        

منظور از مطالعة نحوة كاربري زمين، اين است .روستايي، بخشي از مطالعات كالبدي را تشكيل مي دهند

كه بدانيم در وضع موجود، پراكندگي انواع فعاليت هاي شهري مانند مسكوني، درماني، راهها و معـابر،            

، نسبت هر يك از اين كاربري ها به چه ميـزان            آموزشي و مانند آن چگونه است و از كل مساحت شهر          

است و هر يك از فعاليت ها در چه مساحتي و چگونه در سطح شهر پراكنده شده انـد و رابطـة آنهـا بـا                   

4.يكديگر چيست و تا چه اندازه داراي ارتباطي منطقي و كارا با يكديگر هستند

مـي شـود در قالـب چنـدين مقولـة مـشخص             در مطالعة كاربري زمين، انواع استفاده هايي كـه از زمـين             

مقوله هاي مسكوني، تجاري، آموزشي، بهداشتي و درماني، صنعتي، ارتباطي وغيره برخـي از              .مي شوند 

نتيجـة مطالعـة كـاربري زمـين در     .مهمترين مقوله هاي مرسوم در مطالعة نحـوة اسـتفاده از زمـين هـستند             

بر اسـاس رنـگ   (  هاي مختلف زمين به تفكيكاست كه در آن كاربري   ي  اطرح هاي محلي، تهية نقشه    

مشخص شده و مبنايي براي پيش بيني دوره هاي آينـده در اسـتفاده از زمـين و نحـوة توسـعه و                       ) يا نماد 

بخش اخير از مطالعات كاربري زمين با نام برنامـه ريـزي كـاربري زمـين         .گسترش و مكان يابي ها است     

.شناخته مي شود

روستادر ارتباط با كاربري زمين 
موضوع كاربري زمين در ارتباط با روستا، مفهوم نخستين متفاوتي با شـهر دارد و بـر اسـاس بررسـيهاي                     

گوناگون كه در منابع مختلف فارسي و غير فارسي انجام شد نيز مفهوم كاربري زمـين روسـتا، در نگـاه                  

شت آبـي و ماننـد    نخست به پوشش زمين در قالب مزارع وسيع، اراضي جنگلي، ديم زارها و مـزارع كـ                

p.13,p.1965, university of Illinois press,second Edition ,urban land use planning ,f.stuart ,chapin5.

120، ص1371بر مباني برنامه ريزي شهري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ي امقدمه: شيعه، اسماعيل.2



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

١٩

به عبارت ديگر، مفهوم كاربري زمين، آنچنان كه در طـرح هـاي هـادي روسـتايي                 .آن، اطالق مي شود   

در اين مفهوم خاص، .مصطلح است، برگرفته از محتوا و تعريف اين مفهوم در برنامه ريزي شهري است          

بافت كالبدي يـا بافـت   كاربري زمين به نوع پوشش و اشغال زمين توسط فعاليت هاي مختلف انسان در               

در بعـضي منـابع، بـراي تفكيـك ايـن دو حـوزة بررسـي             .ساخته شده و مسكوني روستا اطالق مي شـود        

كاربري زمين در روستاها، از دو اصطالح كـاربري زمـين در مفهـوم مـورد نظـر ايـن مبحـث و پوشـش           

بدي يا مسكوني   اراضي در مفهوم كاربري زمين در مصارف كشاورزي و محيطي در خارج از بافت كال              

5.استفاده شده است

كاربري زمين يكي از مهمترين و اصلي ترين بخشهاي مطالعات و برنامـه ريـزي طـرح هـادي روسـتايي        

نتايج ارزيابي بنياد مسكن انقالب اسالمي از طرحهاي هادي تهيه شده و نيز مطالعات نظري ديگـر                 .است

ه ريزي شهري، در كنـار مـسائل خـاص تهيـة طـرح              در زمينة برنامه ريزي كاربري زمين در ادبيات برنام        

هادي روستايي كه از اشتغال افراد حقيقي و حقوقي متعدد با نگرشها و نظـرات مختلـف در تهيـة طـرح                      

هادي برمي آيد، بيانگر وجود مسائلي اساسي در زمينة نحوة مطالعـه و برنامـه ريـزي كـاربري زمـين در                      

 در اين زمينه وجود دارد، ضرورت طرح مسئله و الزام به مهمترين مسائلي كه.طرح هادي روستايي است

: به شرح زير استيانجام مطالعات

كاربري زمين در روستاهاةسران) 1
استفاده از سرانه هاي كاربري زمين در دهه هاي اخير در اروپا و آمريكا و بعضي كشورهاي ديگر مورد 

اي توسعة شهري و روستايي ايران از سرانه هاي ياد با وجود اين، هنوز در برنامه ريزيه   .انتقاد قرار گرفت  

امـا  .مبناي تعريف اين سرانه هـا در عـين تنـوع نظـرات، مـبهم اسـت                .شده به طور وسيع استفاده مي شود      

در ادبيات برنامـه ريـزي شـهري امـروز،       .الگوهاي خارجي را مي توان مهمترين مبناي آن به شمار آورد          

ي سرانه هاي كاربري زمين اخـذ شـده از منـابع خـارجي تأكيـد                اكثر كارشناسان بر ضرورت بومي ساز     

.دارند

از ي اعالوه بر اين، در اكثر منابع برنامه ريزي، به تأثيرپذيري كاربري زمين و سرانه هاي آن، به مجوعـه         

عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اشاره مي كنند، ولي همة مباحث در سطح كليـات مطـرح    

ت اين است كه تاكنون با وجود انتقاداتي كه بر اين استانداردها وارده شده، مطالعة جامع واقعي.مي شوند 

و مشخصي در زمينة تعريف سرانه هاي مطلوب كاربري زمين يا امكان سنجي تغيير تفكر مبتني بر سرانه      

ده تـر از    البتـه ايـن وضـعيت در نقـاط روسـتايي پيچيـ            .ها در ادبيات برنامه ريزي، به انجام نرسيده اسـت         

.شهرهاست

رتبط انجمن جغرافيدانان آمريكا در طرح طبقه بندي كاربري هاي زمين، اطالعات مربوط به پوشش زمين را به عنوان يكي از اقالم اطالعاتي م.1

با زمين به محيط طبيعي اشاره دارند، در نظر گرفته و با تعريف اطالعات كاربري زمين كه شامل اطالعات مربوط به محيط ساخته شده مي شود، 

. مراجعه شودorg.planning.wwwبراي اطالعات بيشتر به نشاني اينترنتي.اين دو اصطالح را جداي از هم استفاده كرده است
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تجربة طوالني در تهية طرحهاي توسعة شهري سبب شكل گيري الگوهايي از سرانه هاي كاربري زمـين   

شده است كه در عين احتمال عدم انطباق با واقعيت، مبنـايي بـراي مطالعـات طرحهـاي جـامع و هـادي                       

خصي كه حـداقل بـا هـدف        در زمينة كاربري زمين روستايي، الگو و مبناي مش        .شهري به شمار مي آيند    

هماهنگ سازي الگوها مورد استفاده در شهرها براي نقاط روستايي و در نظر گرفتن تفاوت روسـتاها و                  

تـداوم تفكـر برنامـه ريـزي مبتنـي بـر            .شهرها در زمينة كاربري زمين به انجام رسيده باشد، وجود نـدارد           

طبق بـر وضـعيت روسـتاها، سـبب شـده           استفاده از سرانه هاي كاربري زمين و نبود الگوي مشخص و من           

است كه مـشاوران طـرح هـادي روسـتايي، بنـا بـه اسـتدالالتي كـه هرگـز در طـرح ذكـر نمـي شـوند،                             

 بنـابراين، دو    6.استانداردهاي سرانة كاربري زمين را براي عملكردهاي مختلف تعريف و اسـتفاده كننـد             

نخـست، انتقـادات متعـدد و    :  داردمسئلة اساسي در زمينـة سـرانه هـاي كـاربري زمـين روسـتايي وجـود            

كارشناسان مبني بر ناكارآمدي الگوي استفاده از سـرانه بـراي تخـصيص و توزيـع كاربريهـاي زمـين و                     

ديگري نبود الگويي مناسب از استانداردهاي كاربري زمين يا الگوي ديگري براي پـيش بينـي و تـأمين                   

.نيازهاي آيندةكاربري زمين در محيطهاي روستايي

سـرانه هـا   . كاربري زمين يكي از مفاهيم حساس و پراستفاده در برنامه ريزيهاي توسعة محلي است      سرانة

از استانداردهاي فضايي هستند كه به دو منظور خاص در مطالعه و برنامه ريزي كـاربري زمـين                  ي  اگونه

ضـي سـاخته    سرانه در يك تعريف به معني مقدار زميني از كل اراضي شهر يا فقط ارا              .استفاده مي شوند  

.شدة شهر يا روستا، به ازاي هر نفر ساكن در آن شهر يا روستا است

در اين تعريف كل اراضي شهر يا روستا بر تعداد جمعيت آن تقسيم مي شود و ارزش عددي بـه دسـت            

در ايـن مفهـوم، متناسـب بـا در نظـر            .آمده نشانگر سرانة هر فرد از كل اراضي شهري يا روستايي اسـت            

ضي اصطالح سرانة ناخالص و محاسبة اراضي ساخته شده، اصطالح سرانة خـالص مـورد              گرفتن كل ارا  

سرانة كاربري زمين، در اين مفهـوم ابـزاري بـراي تحليـل وضـعيت برخـورداري                 .استفاده قرار مي گيرد   

.جامعه از كاربري هاي مختلف است

 مكان شهري يا روستايي بـه       سرانه در تعريف و مفهوم ديگر، ابزاري براي پيش بيني نيازهاي آيندة يك            

در اين مفهوم سرانه يا استاندارد فضايي مبناي پيش بيني نيازهاي فضايي شـهر              .انواع كاربري زمين است   

حـساسيت و اهميـت اسـتانداردهاي فـضايي يـا سـرانه، از اسـتفادة                .يا روستا مورد مطالعه قرار مي گيـرد       

مبنـاي  . آنها با شرايط محلي، ناشي مـي شـود  نامناسب از الگوهاي مرسوم بدون تطبيق و هماهنگ سازي   

اصلي تدوين سرانه هاي مطلوب، سرانه هاي وضع موجود و معيارها و اسـتانداردهاي انـساني مـرتبط بـا                    

، بنياد مسكن انقالب اسالمي)منتشر نشده(ارزيابي طرح هادي روستايي؛ : سرتيپي پور، محسن و همكاران: ك.ر.1

.147ص :  سرتيپي پور، محسن و همكاران-1: ك.ر.1

اين بررسي به طور مستقل براي .شدند روستاي نمونه كه براي مطالعات طرح بافت روستايي كشور انتخاب 24بررسي جدول كاربري زمين .2

.پژوهش حاضر انجام شده است
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استانداردهاي فضايي يا سرانة كاربري زمين، در همة مكانها با ويژگـي هـاي طبيعـي،                .فضا و زمين است   

نداردهاي فضايي بايد متناسب با شرايط خاص هـر مكـان           تعريف استا .اجتماعي، اقتصادي يكسان نيست   

بر اين اساس، شناخت سرانه هاي وضع موجود كاربري زمين زمينـة مناسـبي بـراي تعريـف سـرانه                    .باشد

با توجه به انتقاداتي كه در زمينة استفاده از سرانه هاي كاربري زمين وجـود       .هاي مطلوب فراهم مي كند    

.هاي توسعة شهري و روستايي كشور اجتناب ناپذير به نظر مي رسددارد، استفاده از آنها در طرح

طبقه بندي كاربريهاي زمين) 2
در شهرها و روستاها، كاربريهاي متعدد و متنوعي وجود دارد كه با يكديگر ارتبـاط و نزديكـي زيـادي                    

وش بـراي  در فرآيند مطالعه و بررسي موضوعي كه با تنـوع مطالعـات همـراه اسـت، مناسـبترين ر              .دارند

تسهيل تجزيه و تحليل اطالعات، طبقه بندي يا گروه بندي آنهاست؛ در مورد كاربريهاي زمين نيز چنين 

تجربة طوالني در مطالعات شهري سبب شكل گيري الگوهايي نسبتاً مشابه           .ضرورتي كامالً آشكار است   

روسـتاهاي مـورد   در طبقه بندي كاربريهاي زمين شهري شـده اسـت، ولـي در مطالعـات روسـتايي كـه                    

مطالعه، همانند شهرها انواعي از كاربريها را دارند، هنوز طبقه بندي مشخصي كه با توجـه بـه طرحهـاي                    

طبقه بنديهاي معمول در طرحهـاي هـادي روسـتايي، عمـدتاً     .هادي تهيه شده باشند، دراختيار قرار ندارد   

ص مشاور، تغييراتـي در آن ايجـاد        برگرفته از الگوهاي مطالعات شهري است كه خود اغلب بنا به تشخي           

.مي شود

7 جدول كاربري زمين در طرح هادي روسـتايي و ارزيـابي طرحهـاي هـادي روسـتايي                 24نتايج بررسي   

.نشان دهندة تنوع فراوان در دسته بندي انواع كاربري زمين در طرحهاي هادي روستايي است

انة كـاربري زمـين در وضـع موجـود          نخسين اثر منفي ايـن طبقـه بنـدي نادرسـت، غيرواقعـي بـودن سـر                

تغييرات ي اتنوع در طبقه بندي كاربريهاي زمين در طرحهاي هادي روستايي، قابليت مقايسة دوره            .است

از اين رو، تهيـة الگـويي   .كاربري زمين يك روستا، يا مقايسة يك روستا با روستاي ديگر از بين مي برد   

.طرح هادي روستايي ضروري مي نمايدمناسب براي طبقه بندي اطالعات كاربري زمين در 

استفاده از مشاوران حقيقي در تهية طرح هادي) 3
اين .يكي از ويژگيهاي خاص طرح هادي روستايي در زمينة تهيه، استفادة بيشتر از مشاوران حقيقي است

ا و علوم مشاوران عمدتاً از بين كارشناسان دانشهاي مرتبط با برنامه ريزي محلي مانند شهرسازي، جغرافي    

كـه معمـوالً در گروههـاي    ي ا با توجه به تنوع تخصص و تجربه8.اجتماعي و مانند آن انتخاب مي شوند 

مشاورة حقوقي وجود دارد، به نظر مي رسد مشاورين حقيقي از فرصت همفكري با متخصيصين مـرتبط    

فهم و شناخت خـود  با مباحث مختلف طرح هادي بي بهره هستند و مطالعات و برنامه ريزي را بر اساس      

درك .ننـد زاز اهداف طرح هادي و كيفيت مطالعه، تجزيه و تحليل رهـا كـرده، دسـت بـه پيـشنهاد مـي                  

58، ص1379، بنياد مسكن انقالب اسالمي، )منتشر نشده(ارزيابي طرح هادي روستايي: سرتيپي پور، محسن و همكاران: ك.ر.3
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مختلف از شرح خدمات طرح و استفاده از ديدگاههاي مرتبط با دانـشهاي تخصـصي آنهـا در تجزيـه و       

بر اين اساس، تنـوع در  .تحليل مسائل روستا، سبب ناهمگوني وسيع در مطالعات و برنامه ريزيها مي شود            

شيوة انجام مطالعات و برنامه ريزي در كل طرح هادي، به خصوص در مطالعـات نظـام كـاربري زمـين،           

است كه راه حل آن مي تواند ارائة الگوهايي مناسب براي انجام مطالعات طرح هادي روستايي ي امسأله

9.و كاربري زمين باشد

مكان يابي كاربريها
ه ريـزي كـاربري زمـين بـه معنـي اسـتقرار كاربريهـاي پيـشنهادي در مكـان مناسـب                مكان يابي در برنام   

بر اين اساس، مناسبت يا مطلوبيـت مكـاني، مهمتـرين معيـار در ارزيـابي وضـعيت مكـان يـابي                  .آنهاست

مطلوبيت مكاني يك كاربري در ارتباط با ساير كاربريهـا و           .كاربري هاي مختلف نيز محسوب مي شود      

در مكان يابي يك كاربري جديد، توجه به بعـضي اصـول و             .دگان آنها سنجيده مي شود    نيز استفاده كنن  

عدم توجـه بـه ايـن معيارهـا سـبب پـايين آمـدن كـارآيي آن         .معيارهاي كيفي مكان يابي ضروري است     

مهمترين معيارهايي كه در استقرار كاربري ها بايد در       .عملكرد و عملكردهاي نزديك به آن خواهد شد       

شود عبارتند از؛ سـازگاري بـا كاربريهـاي مجـاور، دسترسـي آسـان بـه آن طـرف از طريـق                       نظر گرفته   

همگان، رعايت عدالت در توزيع كاربريها، به خصوص كاربريهاي عمومي و توجـه بـه شـرايط مكـاني            

مورد نياز هر كاربري، با توجه به اينكه در الگوي برنامه يزي طرح جامع كارايي شهري هدفي انساني در 

يكـي از   .مـي يابـد   ي  اگرفته مي شود، تعيين مناسب ترين مكان براي استقرار كاربريها، اهميت ويژه           نظر  

روشهاي اساسي در مكان يابي كاربريها تقسيم كاربريها به سه دستة كلي كاربري هاي مربوط به فعاليت          

ت هـاي  هاي زيستي، كاربري هاي مربوط به فعاليـت هـاي اقتـصادي و كـاربري هـاي مربـوط بـه فعاليـ              

 در اين تقسيم بندي مكان يابي كاربريها تابع اصول خاصي است كـه عمـدتاً در حـوزة                   10.تفريحي است 

.گروه كلي كاربريها مورد توجه قرار مي گيرند

جمع بندي مطالب در خصوص كاربري زمين
طـرح  مهمترين مسائل و مشكالتي كه در ارتباط با برنامه ريزي كاربري زمين در طرح هادي روستايي م                

استفادة نامناسب از سرانه هاي كاربري زمين براي برآورد نيازهاي جامعة روستايي بـه     : هستند عبارتند از  

كاربريهاي مختلف در وضع موجود و پيش بيني نيازهاي آن در آيندة محدود به افق طـرح، تنـوع زيـاد              

ادي و جـامع شـهري در   در الگوهاي طبقه بندي كاربري زمين كه به تبعيت و الگوگيري از طرح هاي ه     

طرح هادي روستايي استفاده مي شوند و استفاده از رويكردهاي رايج در تهية طرحهاي هـادي و جـامع                   

شهري در تهية طرح هادي روستايي كه ازطرف مشاوران حقيقي و حقوقي فعال در عرصة برنامة شهري           

ني نظـري برنامـه ريـزي كـاربري     پاسخگويي به هر يك از اين مسائل نيازمند مطالعة مبـا      .دنبال مي شوند  

19 تا 17، صص 1386بنياد مسكن انقالب اسالمي، راهنماي مطالعات كاربري زمين روستايي، .9

P.370, 1965 ،university of Illionois ,urban land use planning ,f.stuart ,see: chapin1.
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زمين كه عمدتاً در ادبيات برنامه ريزي شهري شكل گرفته است و نيز بهره برداري مناسب از اين مبـاني        

11.براي تدارك الگوي تهية طرح كاربري زمين روستايي است

 شبكة معابر روستايي مطالعاتتعريف) 39
از زمـين بـه اشـكال مختلـف و بـا            ي  ا در پهنـه   حمل و نقل در مفهوم عام به معني جابجايي انسان و كاال           

حمل و نقل به اشكال مختلف سواره و پياده، خصوص و عمومي، بـار و               .استفاده از ابزار گوناگون است    

.مسافر وغيره ديده مي شود

انجام عمل حمل و نقل در ارتباط با عناصر مختلفي نظير شبكة راهها، وسـايل نقليـه، مـسافران و كاالهـا                    

در يك تعريف كلي، نظام حمل و نقل    .د كه نظام يا سيستم حمل و نقل را شكل مي دهند           مطرح مي شو  

شامل سه گروه از عناصر اصلي، يعني شبكة راه هـا، وسـايل حمـل و          ) سطوح شهري و روستايي     (محلي

و ي  اعناصر اصلي نظام حمل و نقل در سـطوح مختلـف بـين المللـي، ملـي، منطقـه                  .نقل و پايانه ها است    

.ح هستند كه البته ماهيت، نقش و اهميت آنها تاحدودي متفاوت از يكديگر استمحلي مطر

برنامه ريـزي حمـل و نقـل فرآينـدي بـراي بررسـي وضـعيت نظـام حمـل و نقـل، شـناخت مـشكالت،                           

محدوديت ها و تنگناهاي اين نظام، تحليل نقش عوامل مختلف در وضعيت نظام حمل و نقل و ارائة راه 

حل مشكالت و ارائة طرح هاي دقيق براي هدايت توسعة نظـام حمـل و نقـل در                  حل هاي مناسب براي     

.آينده است

ايـن بخـش    .يكي از بخشهاي مهم و اساسي برنامه ريزي حمل و نقل، مهندسي و مديريت ترافيك است               

از برنامه ريزي كه در دهه هاي گذشته، ساية خويش را بر برنامه ريزي حمل و نقل شهرها افكنده بـود،                     

هدف ايجاد تسهيالت كافي براي انجام سفرها و حمل و نقـل در شـهرها از طريـق بهـسازي و توسـعة            با  

شبكة معابر، تدارك وسايل نقليه و اعمال مداخالت ترافيكي براي رفع مشكالت رفت و آمـد سـواره و            

.ي شودپياده در معابر شهرها، هنوز بخش قابل توجهي از اقدامات برنامه ريزي حمل و نقل را شامل م

سلسله مراتب راههاي شبكه 
راهها براساس نقش و عملكردي كه در ارتباط با ترافيك و حمل و نقل برعهده دارند، جايگـاه خاصـي        

راهها در ارتباط با ترافيك داراي سه نقش جابجايي، دسترسـي و        .در مقايسه با ساير راههاي شبكه دارند      

نقش، متناسب با ارزش آن نقش در تركيب ساير نقش      جايگاه راههاي داراي اين گونه      .اجتماعي هستند 

به ايـن ترتيـب، برتـرين       .هايي كه راه ايفا مي كند، نمايانگر درجة عملكردي آن راه در كل شبكه است              

به همين ترتيب، پايين تـرين درجـه      .درجة راه به راههايي اختصاص دارد كه نقش جابجايي غالب دارند          

ابري است كه با نقـش اجتمـاعي يـا بـا نقـش تركيبـي اجتمـاعي و                   در سلسله مراتب شبكه، مربوط به مع      

براساس يك تقسيم بندي كلي در آئين نامة طراحي راههاي شـهري، سلـسله         .دسترسي شناخته مي شوند   

33 تا 29، صص 1386بنياد مسكن انقالب اسالمي، راهنماي مطالعات كاربري زمين روستايي، .11



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

٢٤

و راههـاي   ) درجـة يـك و دو       (راههـاي شـرياني     : مراتب شبكة راههاي شـهري شـامل دو سـطح اسـت           

با نقش جابجايي و راههاي محلي با نقـش هـاي دسترسـي و      در اين تقسيم بندي، راههاي شرياني       .محلي

هر يك از اين سطوح دوگانه در بردارندة راههـايي بـا تغييـرات محـدود در                 .اجتماعي شناخته مي شوند   

.نقش اصلي مختص آن گروه است

الگوي شبكة راه 
الگوي .دالگوي شبكة راه به وضعيت هندسي راههاي گوناگون تشكيل دهندة يك شبكه اطالق مي شو              

است كه هر يك داراي معايب  ي  اشبكة راهها شامل الگوهاي مختلف شطرنجي، خطي، شعاعي و حلقه         

توجه به اين مـوارد در تعيـين الگـوي توسـعة     .و مزايايي براي حمل و نقل و ترافيك سواره و پياده است           

.شبكة راهها در طرح پيشنهادي برنامة حمل و نقل، اهميت زيادي دارد

ظام حمل و نقل مداخله در ن
مداخله به معني هر نوع اقدام تخريبي، يا تسهيل كننده در عناصر نظام حمل و نقـل بـه خـصوص شـبكة                   

در .مداخله به اشكال گوناگون فيزيكي و غير فيزيكي در نظام حمـل و نقـل اعمـال مـي شـود       .راههاست

توسـعة عرضـي محـدود    مداخالت فيزيكي، عمدة اقدامات به تغييرات كالبدي شـبكة راههـا بـه منظـور           

مداخالت غيرفيزيكي، شامل كلية اقدامات محدوده كننده يا تسهيل كننده، هدايتي و كنترلـي              .رددگمي

در نظام حمل و نقل است كه بدون انجام تغييرات كالبدي در شبكة معابر با هدف تـسهيل رفـت و آمـد          

 تابلوهـاي راهنمـا، چـراغ هـاي         نـصب .سواره و پياده با حداكثر شرايط ايمني و ترافيكي انجام مي شـود            

راهنما، يكطرفه سازي معابر، اختصاص معابر به وسايل نقلية خاص يا عـابر پيـاده، محـدوديت ترافيـك،           

. غير فيزيكي در نظام حمل و نقل بـه شـمار مـي رونـد              ي  اممنوعيت ترافيك، انواعي از اقدامات مداخله     

ت فيزيكي و محدوديت هاي اين گونه مداخالت،        امروزه، به دليل باال بودن هزينه هاي ناشي از مداخال         

.اعمال مداخالت غير فيزيكي گسترش زيادي يافته است

شبكة معابر 
از راهها و تقاطع ها در يـك سـكونتگاه اسـت كـه وظيفـة هـدايت و جابجـايي                     ي  اشبكة معابر مجموعه  

. رسي را فـراهم مـي سـازد   ترافيك وسايل نقليه و عابرين را برعهده دارد و در هر جا كه الزم باشد، دست   

12.شبكة معابر داراي ساختاري از پيش طراحي شده و در بعضي مواقع خودرو است

انواع معابر درون روستايي 
اي است كه براي عبور وسايل نقلية موتوري، دوچرخه، درشكه، گاري، پياده و حيوانـات               معبر مجموعه 

بكة معابر درون روستايي ارتباط مناطق روستايي ش.ودشا در داخل روستاها ساخته ميهو يا تركيبي از آن

.ندكو مراكز دهستان را به راههاي روستايي، فرعي و اصلي كشور برقرار مي

24 تا 22، صص 1386بنياد مسكن انقالب اسالمي، مطالعات شبكة معابر روستايي، -12
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:وند، كه شامل موارد زير استشمعابر برون و درون روستايي به شش گروه مجزا درجه بندي مي

 معبر ده گذر•
ل روستاها است به شرط آنكـه عـرض و عملكـرد            ادامة راههاي دو خطه و دوطرفة بيرون روستا در داخ         

براي حفظ اين عملكـرد، ورود   .عبوري آنها، توسط وزارت راه وترابري، در داخل روستا نيز حفظ شود           

.ودشو خروج وسايل نقليه به آن كامالً تنظيم و طراحي مي

كنارگذر•
لي روستا عبور كند و در      آن بخش از مسير راه كه به جاي عبور از روستا، از خارج محدودة طرح تفصي               

.حيطة مسئوليت وزارت راه و ترابري است

 معبردرجة يك •
وانـد بـين   تمعبر درجة يك معبري است كه متوسط ميزان آن و رشد روزانة آن، با پيش بني ده ساله، مي              

و واند با امكان پاركينگ در يك طرف يا هر د  تاين معبر مي  . وسيلة نقلية معادل سواري باشد     400 تا   250

 متر در هر طـرف و بـر حـسب محـل روسـتا، كـه در                  8/1طرف بوده و داراي پياده رو به عرض حداقل          

12 تـا  7درصد و حداكثر % 35تواند حداقل دشت يا تپه و كوه پايه قرار داشته باشد، شيب طولي آن مي        

.درصد انتخاب شود

ابر درجـة يـك جهـت دهنـده و     اين معابر محورهاي ارتباطي روستا با دنياي خارج هستند، همچنـين معـ      

 راه 3تعـداد ايـن معـابر در روسـتا     .ونـد شتنظيم كنندة تردد در معابر درجة دو و سة روستا محـسوب مـي       

.اشد و بيشترين خدمات روستا، در كنار اين راهها قرار داردبمي

 معبر درجة دو•
250 تـا  100ساله، بـين    متوسط ميزان آمد و شد روزانة معبر درجة دو درون روستايي، با پـيش بينـي دهـ                 

 متـر در هـر طـرف و برحـسب محـل      8/1وسيلة نقلية معادل سواري و داراي پياده رو به عـرض حـداقل          

واند تروستا، كه در دشت يا تپه و كوه پايه قرار داشته و آب و هواي زمستاني روستا، شيب طولي آن مي 

. درصد انتخاب شود13 تا 8درصد و حداكثر % 35حداقل 

ود، ش در روستا اتصال دهندة معابر دسترسي درجة سه و معابر درجة يك روسـتا محـسوب مـي    اين معابر 

.وندشبه وسيلة اين معابر است كه محالت مختلف روستا به هم متصل مي

)كوچه عريض( معبردرجة سه •
 متر بوده و بر حسب محـل       50/1معبر درجة سه فاقد پياده رو و يا داراي پياده در يك طرف و به عرض                 

واند تروستا، كه در دشت يا تپه و كوه پايه قرار داشته و آب و هواي زمستاني روستا، شيب طولي آن مي 

. درصد انتخاب شود12 تا 8درصد و حداكثر % 35حداقل 

.ندكمعابر درجة سه يا فرعي ارتباط با نقاط مسكوني منفرد را تأمين مي

)كوچـه( معبر درجة چهار •
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) به خصوص مناطق مـسكوني    (كه بخشي از شبكة روستاها      ) متر4لب كم تر از     اغ(معبري با عرض متغير     

، كه شيب طولي آن بسته به شرايط      )كوچه، پياده ومال رو   (معبر درجة چهار روستايي،     .را تشكيل ميدهد  

هاي بيشتر به صـورت     درصد و يا براي شيب     24 تا   12درصد و حداكثر    % 35تواند حداقل   آب و هوا مي   

.پلكاني باشد

عرض انواع معابر روستايي
 بدنه يا جسم معبر•

.يردگانجام مي) سازة معبر(عبارت است از بخشي كه در آن عمليات به منظور ايجاد معبر

 معبر درجة يك•
بينـي   متـر و بـا پـيش   15بيني خط پاركينگ در يك طرف معبر    عرض معبر درجة يك روستايي، با پيش      

عيت روستا و استفاده از معبر اصلي درون روسـتا بـراي اسـتفادة       بسته به موق  (خط پاركينگ در دو طرف      

.اشدب متر مي20 تا 18) ترافيك عبوري

 معبر درجة دو•
.اشدب متر مي12 تا 10 روستايي، 2عرض معبر درجة دو

)كوچة عريض( معبر درجة سه •
.اشدب متر مي8 تا 6عرض معبر درجة سه روستايي 

) كوچـه( معبر درجة چهار •
.اشدب متر مي4 تا 3معبر درجة چهار روستايي عرض 

در ايران متولي احداث و نگهداري و توسعة شبكة راههاي بين روستايي كشور اداره كل راه و معاونـت        

 هيـات وزيـران كليـه       11/6/1369اشد كـه براسـاس مـصوبه مـورخ          بعمران وزارت جهاد كشاورزي مي    

.عهده اين وزارتخانه واگذار شده استوظايف مربوط به اين نوع از خدمات زيربنائي به 

حوزة نفوذ روستاييمطالعات تعريف) 40
اصطالح حوزة نفوذ، يكي از مفاهيم رايج در ادبيات جغرافيا و برنامه ريزي، اقتـصاد و برخـي دانـشهاي                 

اصطالحات معادل حـوزة  .اي مختلف در زبانهاي غير فارسي است هديگر است كه بر گردان برخي واژه      

زبانها همواره متعدد بوده اند و در زمانهاي مختلف اصطالحات متفاوتي بـراي ايـن مفهـوم                 نفوذ در اين    

عالوه بر تنوع برابرهاي واژگاني اين اصطالح، تعاريف موضوعي آن نيز همواره متعدد             .رايج شده است  

ه تعاريف اي واژگاني و سپس بهو متنوع بوده اند در اين مبحث، با توجه به تنوع و تعدد، نخست به برابر

.موضوعي حوزة نفوذ در ادبيات برنامه ريزي توسعه محلي پرداخته مي شود

نخستين زمان استفاده از واژة حوزة نفوذ در متون فارسي به دليل محدوديتهاي منابع در اين زمينه روشن             

دة با وجود اين، بررسي زماني منابعي كـه در زمينـة برنامـه ريـزي ترجمـه شـده انـد و در برگيرنـ                        .نيست

 رايج بـوده و     1350اصطالح حوزة نفوذ هستند، نشان مي دهد كه استفاده از اين اصطالح در اوايل دهة                
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مترجمان سازمان برنامه و بودجه، در ترجمـة جـزوات و كتبـي كـه از طـرف كارشناسـان خـارجي ايـن              

13.سازمان تأليف مي شدند، از اين اصطالح استفاده كرده اند

ي اصطالحاتي مانند منطقة نفوذ و قلمرو نفوذ، نيز در كتب فارسي به كار رفتـه                مفهوم حوزة نفوذ به معنا    

كه همگي نشانگر وجود اصطالحي يكسان در منـابع انگليـسي ترجمـه شـده و معـادل گزينـي متفـاوت                      

 است كـه بـه صـورت تحـت     area of influenceاصطالح حوزة نفوذ معادل فارسي .مترجمان است

 آنچه باعث تنوع در برابرهاي فارسي شده، معـاني متعـدد واژة        14.ه شده است  اللفظي به فارسي برگرداند   

area    اي لغت در معاني عرصه، حـوزه، قلمـرو، منطقـه، ناحيـه و ماننـد آن آمـده                   ه است كه در فرهنگ

 نيز از تعدد برابرهاي فارسي بر كنـار نمانـده و اصـطالحاتي ماننـد حـوزة تـأثير                    influenceواژة  .است

.ده است كه با وجود اين، معادل رايج آن واژة نفوذ استگذاري را سبب ش

ورود اصطالح حوزة نفوذ در ادبيات برنامه ريزي، همزمان با شـكل گيـري مطالعـات شـهري در جهـان             

همزمان با مطالعات برنامه ريزي شهري در جهان، ضرورت توجه بـه نقـاط پيرامـوني آن كـه                   .بوده است 

اي تحت تأثير يـا  هارتباطات قوي بين شهرها و حوزه .د، آشكار شد  تحت تأثير وجود آن شهر قرار داشتن      

نفوذ آنها شامل شهرهاي كوچكتر يا روستاها، سبب اهميت يافتن مطالعات حوزة نفوذ در ادبيات برنامـه           

1363در ايران نيز سالها پس از رواج الگوي طرحهاي توسـعة شـهري، در سـال         .ريزي محلي شده است   

، مطالعات حوزة نفوذ به عنوان بخشي از مطالعـات كـل طـرح توسـعه و                 12در قالب شرح خدمات تيپ    

.عمران جامع شهري محسوب شد

در ادبيات برنامه ريزي، تعاريف متعددي از حوزة نفوذ شده است كه توجه به تحليل آنها سـبب روشـن      

وسـتايي  اي توسعة شهري و ر   هشدن اهميت اين حوزه و هدايت مطالعات شايسته و متناسب آن در طرح            

بيشتر تعاريف حوزة نفوذ كه در ادامه ذكر مي شوند، در ارتباط با شهرها و روستاها و جايگـاه                   .مي شود 

اي نفـوذ مختلـف در اطـراف ايـن عملكردهـائي، مطـرح شـده        هعملكردي آنها در شكل گيـري حـوزه   

:بعضي از تعاريف حوزة نفوذ به شرح زير است.اند

 اي در بيرون شهر است كه ساكنان مراكز جمعيتي مستقر در آن،  حوزة نفوذ هر شهر عبارت از گستره-

15.اي مختلف، ارتباطاتي زنده، پويا و ضروري با شهر مورد نظر دارندهبنا به انگيزه

 حوزة نفوذ محدوده اي در اطراف شهر است كه بيشترين ارتباطات عملكردي را با شهر اصلي دارد و              -

مانند مدرسه، درمانگاه، مغازه (براي برخورداري از خدمات شهري ساكنان آباديهاي واقع در آن حوزه، 

16.ناچار به مراجعة روزانه به شهر اصلي هستند) وغيره

نامشخص، سازمان برنامه و بودجه، مركر آموزش و : را؛ شناخت روش برنامه ريزي مكاني براي عمران روستايي در ايران، مترجمميس.1:نمونه-2

11پژوهش در برنامه ريزي منطقه اي، ص 

3-1964,pp.68-81.; Lewiss, keeble principles and practice of Town and Country Planning2;see

.11، ص3، ؛ فصلنامه پويش، شيراز، سازمان برنامه و بودجه استان فارس، ش1372 حوزه نفوذ شهرهاي استان فارس در سال حسيني، عليرضا؛-1
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 حوزة نفوذ عبارت است از نواحي اطراف شهر كه نيازهاي آن، اعم از خدمات و كاالها، به وسيلة آن      -

17.شهر تأمين مي شود

جغرافيايي مجاور شهر است كه در زمينة دريافت خدمات          حوزة نفوذ يك شهر، آن قسمت از نواحي          -

18.وكاالهاي شهري ويا تأمين وتدارك موادكشاورزي موردنيازشهر، باآن رابطة متقابل دارد

 حوزة نفوذ يك روستا، گستره اي است كـه سـاكنان مراكـز جمعيتـي واقـع در آن، از نظـر مبـادالت                         -

 استفاده از انواع خدمات و امكانات اجتماعي، فرهنگي و بازرگاني يا تجاري، ارتباطات اداري و رسمي،

.اقتصادي، با روستاي مورد نظر ارتباطي پويا، پايدار و ضروري دارند

، 1369رفيعي، مينو؛ مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي؛ تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي، -2

.63ص

.53شين، ص راهنمايي، محمدتقي؛ منبع پي-3

.52منبع پيشين ص -4
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پيدايش ده و روستا: فصل دوم 
زندگي انسان همواره دستخوش جدال بـا طبيعـت بـوده و بـه همـين لحـاظ در آن تغييـرات و تحـوالت            

زماني از ترس سرما و گرما به غارها پناه برد و زندگي غارنشيني كه يك زندگاني   .استا شده فراوان پيد 

ا و هاما در غارهـا معمـوالً نـه آب بـود و نـه خـوراك، پـس بـه كنـار چـشمه                 .اجتماعي بود را آغاز كرد    

ه اهلـي  ا پناه برد، زمينهاي خوب و بد را شناخت و كار زراعت و كشت و كار را آغاز نمود، ب  هرودخانه

كردن حيوانات وحشي پرداخت و از پشم و پوست و گوشت و شـير حيوانـات اسـتفاده نمـود واز شـاخ        

اين روند تكاملي ادامـه يافـت و چـون بـشر احـساس         .بزهاي كوهي اسلحه براي حفظ جان خود ساخت       

 و چندين كرد به تنهايي قادر به رفع نياز خود و خانوادة خود نيست، به زندگاني دسته جمعي روي آورد

زندگي دسته جمعي را آغاز كردند و اين اولين جنبش ي اخانوار در كنار هم در كنار رودخانه يا چشمه

كم كم بشر با يافتن آهك و گچ توانست با استفاده از سنگ بـراي خـود   .براي ايجاد يك روستا گرديد   

.سرپناهي بسازد و زندگي دسته جمعي خود را آغاز كند

ستا در جهانپيدايش ده و رو-2-1
 مـي باشـد،   بـسيار نـاچيز  ،  شناسايي ما از جوامع كوچك انساني يعنـي روسـتاها در دوران ماقبـل تـاريخ      

و نظراتي كه در اين زمينه خواهـد آمـد، بعـضاً مـستند ولـي                ندك است ا تاريخ نيز  ةاي اولي ه زمان ةدربار

آن را به صورت فرضـيه عنـوان   وان تبرخي متكي بر شواهد و داليلي است كه از لحاظ ميزان اعتبار، مي      

تا زمانيكه اسناد و مدارك تاريخي مكتوب و غير مكتوب واقعيت آن را اثبات و يـا خـالف آن را                     .كرد

اي رو بـه    هدر بيـشتر كـشور    . شناسايي ما از روستا در طي تاريخ خواهـد بـود           ةمالك و ضابط  .تأييد كنند 

.مايندناي روستايي تأمين معاش ميهترشد، اكثر جمعيت آنها روستانشين بودند و از طريق فعالي

 روستانشيني در ايرانةگذشتروستا و -2-2
حدود (هد كه فالت ايران پس از يك دورة باراني دو باستان شناسي نشان ميديرينه شناسي جغرافيايي

آثار ناشي از ايـن  .وارد عهد نيمه خشك شده و اين دوره هنوز هم ادامه دارد         )  هزار سال قبل   15 الي   10

يعني از يـك  .خشك شدن تدريجي اقليم، در دگرگوني شرايط حيات انساني سرزمين ايران بسيار است          

اي داخلي، جريان رودها و آبهايي را كه از هطرف كم شدن باران و از طرف ديگر بلندي سطح درياچه       

وان تنـد و مـي    ااي كوچك و بزرگ را تشكيل داده      همده، كنده كرده و رسوبات آنها دشت      آكوهها مي 

اي شـمالي البـرز در   هآثار آنها را عالوه بـر دامنـه  .نداگفت كه ساكنان فالت در اين عهد، غارنشين بوده  

اي مشرف بر داخلة فالت ايران از جمله درة جاجرود، آبعلي، رودهن و بسياري نقاط ديگر مانند                 هدامنه

 واخيـراً هـم در      شمال شرقي شوشتر در كوههاي بختياري مي بينـيم كـه رد پـاي ايـن دوره وجـود دارد                   

اي عهد مزبور از طريق شكار هگيالن و مازندران آثار به دست آمده از غارها مبين تأمين خوراك انسان     

.است

 بنابراين نبايد پنداشت كه اين دوره تمدني منحصر به نواحي كوهستاني و نقاطي است كه استعداد پيـدا                  
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وردة سياهرنگ در اين غارها پيدا شده كه زيرا بعضي ظروف سفالي دود خ .شدن غار در آنها زياد است     

.نيز ميابيم، نظير آنرا در نواحي جلگه اي، كه قرارگاه انسانها بوده است

اي داخلي مي خشكيد ه در اين دوره، يعني مقارن و معاصر عصر حجر جديد، در همان حالي كه آبگير            

كـه حيـوان وبـر اثـر و بـه      اي ساكن ايران مي رسـاند  هد، خصوصيات تمدن انسان   شو كم آبي مسلط مي    

ايي كه خـاك رسـوبي حاصـلخيز در فـصل مـساعد      هدنبال آن انسان ساكن كوه كمرها، به سمت دشت      

از اين زمـان، كـه تـاريخ آن را بنـا بـر اظهـار گريـشمن در                   .ندانزديك شده ،  دندشپوشيده از گياهان مي   

 منـاطق روشـن داريـم، زيـرا     وانيم مراحـل آن را در كليـة   تند، ولي ما نمي   ام تخمين زده  .هزار ق 5حدود  

از ايـن رو تنهـا بـه ذكـر قرارگاههـاي جوامـع        .اي باستان شناسي هنوز كافي نبوده و ادامـه دارد         هحفاري

بايـد  ،  نـد ااي انجام شده وجودشـان را مـدلل سـاخته         هانساني نخستين و مهدهاي اولية تمدني كه حفاري       

.اكتفا كرد

اي كوچك هدة سكونت گاهها، تشكل و استقرار جامعهشناسي و بازمان اشياء حاصل از حفريات باستان    

اسـاس  . هـزار سـال قبـل معـين مـي دارنـد            7اي داخلي فالت ايران تا حدود تقريبي        هانساني را در جلگه   

زندگي انساني در اين زمان مبتني بر استقرار در مراكز تجمعي است كه آنها را روستاهاي ماقبل تاريخي 

19.نداناميده

 كـار  ة به خواص گياهان و فصل رويش آنها مدتها طول كشيده تا به هر حال مقدم             بديهي است آشنايي  

به همين جهت بوده كه گياهان ايـن        .اي آبرفتي بستر رودها فراهم آمده است      هكشاورزي، ابتدا در زمين   

ننـد و  كاي رسوبي بيشتر و بهتر رشد مـي همرحله از كشاورزي شايد گندم و جو بوده است، كه در زمين         

.هنوز معلوم نشده است، نندكاي رسوبي دوام ميهرختان تنومند كه معموالً كمتر در زمينكاشتن د

وان گفـت بعـد از      تمـي .اشـد با به فالت ايران مي    ه اين فرضيات همه مربوط به دورة قبل از ورود آريايي         

از اين .ندااي ابتدايي كشاورزي را از بوميان فرا گرفتههروش، نداا وارد سرزمين ايران شدههاينكه آريايي

به بعد وارد مراحل تمدن تقريباً روشن تر شده و تكامـل آن بـه شـرايط محـيط و آب و هـوا و موقعيـت          

ولي جزئيات اين تكامل هنوز معلـوم نيـست و همـانطور            .زمين و تماس با همسايگان بستگي داشته است       

.رددكول مي گوكه گفته شد به مطالعه و حفاري در مناطقي كه كاوش صورت نگرفته، م

مـي باشـد  بيشتر مربوط به حاشية كـوير مركـزي   ،  آنچه از حفريات چهل سال اخير به دست آمده است 

البتـه دليـل قـاطعي در دسـت         (.كه ابتدا در سيلك كاشان و بعد در اطراف قم، ري و شوش بـوده اسـت                

)نيست كه اولين مركز تمدن تپه سيلك باشد

 آنان، اين   اند كه دگرگوني شرايط آب و هوايي مبد       ابودها مهاجراني   ه بر طبق نظريات تاريخي، آريايي    

از ي اوان گفت پس از ورود به ايران عدهتاقوام را ناگزير به تغيير محل سكونت كرده است، بنابراين مي

 رجوع شود به بررسيهاي گروه باستانشناسي دانشگاه تهران در دشت قزوين-19



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

٣١

بـه ويـژه آنكـه    .باقي ماندنـد ، آنان به همان زندگي چادر نشيني كه در طول مهاجرت اختيار كرده بودند         

20.دشسطح تكنيك كاربردي آن زمان اين نوع معيشت را موجب ميمقتضيات جغرافيايي و 

اي بعد كه چادر نشينان عرب و ترك هم وارد ايران شدند، تعدادي از آنـان نيـز همـان رويـة          ه در دوره 

چادر نشيني را دنبال كردند، به طوريكه در حال حاضر هم اكثر ايالت و عشاير منـشاء ايرانـي، عـرب و              

بـه هـر حـال زنـدگي در         . زمـان جـذب تمـدن، فرهنـگ و اقتـصاد ايرانـي شـدند               ترك دارند و به مرور    

ا سـنگ بـه كـار نبـرده و تـا مـدتها       هاي وسيع يا دامنة دور از كوهها سبب شده كـه در سـاختمان        هدشت

.اي سكونت از گل، جينه وبعدها خشت خام ساخته شده استهمحل

انساني كوچكي است كـه همـان روسـتاهاي         اي باستاني در سراسر ايران معرف مراكز تجمع         هبقاياي تپه 

حفريات تپه سيلك كاشان مبين ايـن مراحـل تمـدني از ديوارهـاي              .ماقبل تاريخي و بعضاً تاريخي است     

اي مراحل بعدي را ندارند، از لحاظ هاي خامي است كه عالوه بر اينكه ظرافت خشتهي تا خشت اچينه

.هندسي هم كامالً منظم نيستند

ظر داد كه حيات در فالت ايران هر جا كه شرايط مساعد داشته و مقدمات آن مهيا                 وان ن ت به هر حال مي   

در همان حال هرجا كه مقتضيات استقرار .اي روستايي جوشيده استهبوده است، ابتدا به صورت چشمه 

وانستند معاش خود را در تمام طول سال از همان          تيعني مردم نمي  (و سكونت در يك محل فراهم نبوده        

اين سخن بدان معني    .نداناگزير به نوع زندگي و معيشت كوچ نشيني پناه برده         ) قرار تأمين كنند  محل است 

هـر  .(نـد ااست كه كوچ نشيني ويكجا نشيني در ايران به موازات هم پديد آمده اسـت و پيـشرفت كـرده          

بـاط آن   وان از ذكر ارت   تاما نمي ،  استهچند هدف در اين تحقيق نماياندن روستانشيني يعني يكجا نشيني         

)با كوچ نشيني پرهيز نمود

بـود، بـه كـار شـناخت اقـوام      ي ا به طور كلي ايرانيان باستان به ويژه هخامنشيان كه امپراطوري گـسترده       

 روسـتاها و دهـات ايـران رونـق          ةبعد از نفوذ دين اسـالم امـر مطالعـه دربـار           .وملل مختلف مي پرداختند   

.ودشيرد و هدف مندتر و منسجم تر ميگبيشتري مي

اي تاريخي ايران  هروستاهاي ايران در دوره-2-3
 سـال قبـل از      5000متجاوز از تاريخ مدون ايران اسـت و برخـي بـه حـدود               قدمت روستانشيني در ايران   

21.ميالد مي رسد

تاريخ شكل گيري روستا در ايران، متجاوز از قدمت تاريخ مدون ايران است؛ به همين دليل گروهـي از         

.اي قبل از ميالد مسيح مي رسده دارند كه ايجاد روستا در ايران به هزارهصاحب نظران اعتقاد

رجوع شود به جغرافياي انساني عمومي و جغرافياي انساني ايران، مبحث كوچ نشيني-20

50لمبتون، كي، مالك و زارع؛ ترجمة اميري ص -21
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از جامعه شناسان و جغرافيدانان روستايي بـر ايـن باورنـد كـه روسـتاهاي اوليـه از اسـكان يـافتن               ي  اعده

اي كم جمعيت انساني كه پيش از آن، به شيوة جمع آوري و شكار و احتمـاالً نـوعي دامپـروري                هگروه

.ش مي نمودند، شكل گرفته استامرار معا

ا پس از شناخت روشهاي كشاورزي، سكونت را بر حركت ترجيح دادنـد و در قطـع زمينـي           هاين گروه 

اي هاي انساني و رواج كشاورزي به اشكال مطلوبتر تركيب        هبديهي است كه با اسكان گروه     .مقيم شدند 

ند، زيرا  كفرهنگ اين جوامع تغيير مي    جديدي در اين اجتماعات به وجود مي آيد و روابط افراد و نوع              

ا با توجه به مناسبات قومي شكل مي گرفتـه          هقبل از استقرار انسان و تشكيل اولين روستاها، روابط انسان         

اي ها را به يكديگر مرتبط مي سـاخته رابطـه    ها و گروه  هكه افراد قوم  ي  ااست، به عبارت ديگر تنها حلقه     

.بوده استي اخويشاوندي و قبيله

ز مسكن گزيني ضمن اين كه همبستگي قومي هم چنان به قوت خود باقي مي ماند، رابطـة مكـاني                بعد ا 

بعد از آشنايي با كشاورزي و متعاقـب آن اتخـاذ   .به عنوان يك عامل قوي ثانوي بر آن افزوده مي گردد  

 ابتدايي به علت فقدان يا سادگي و  .شيوة يكجانشيني نياز به وسايل توليد بيش از پيش احساس مي گردد           

اي بزرگتـر نـشان   هبودن وسايل كشاورزي افراد عالقة بيشتري در پيوستن بـه يكـديگر و تـشكيل گـروه         

هند، زيرا ضمن برخورداري از امنيت بيشتر در شـكل دادن بـه زمـين، استحـصال آب و مراقبـت از               دمي

.محصول كشت شده امكانات زيستي بهتري را موجب مي گرديد

وستايي با نيازهاي محدود، وسايل توليدي و زندگي بسيار سـاده بـوده و در   بديهي است كه در جوامع ر   

ده است، ولي با گذشت زمان و متحول شدن ابزار توليد، توسعه و             شابتدا تفكيك شغلي كمتر مطرح مي     

اي ذاتي خود به ساختن ادوات و ارائة خدمات خاص،        هبسط نيازهاي زيستي، گروهي به علت وابستگي      

در چنين شرايطي است كه در جوامع، جدايي شغلي به صورت خيلي ساده  .هنددن مي رغبت بيشتري نشا  

.ابديظاهر شده و به مرور زمان تكامل مي

وان مـشاهده   ت با توجه به گستردگي ايران روستاهايي را با اشكال گوناگوني از روستانشيني در ايران مي              

گرديـده اسـت و توزيـع جمعيـت      باعـث توزيـع نامتعـادل جمعيـت     ايـن كـشور  تنـوع محيطـي در      .نمود

در غيـره  روستاهاي ايران يكسان نبوده است و عواملي چون توپوگرافي، اقليم، نوع خاك، ميـزان آب و       

.اين پراكندگي نقش دارند

اولين روستاهاي ايران -2-4
ود حـدود نـه هـزار       شاز شكل اولين روستاهاي ايران اطالعات دقيقي در دسترس نيست، ولي گفتـه مـي              

ي ااي اوليـه هانـسان .22ل از ميالد مسيح تغييري در روند زندگي و معيشت انسان به وجود مي آيـد      سال قب 

وردند، توجه چنداني آكه تا آن تاريخ نيازهاي غذايي خود را از طريق جمع آوري و شكار به دست مي

1 بندي آن؛ ص پيدايش و رده: باي بردي، محمد، خاك-22
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ر زمـين و    به زمين و قابليتهاي بيولوژيك آن نداشتندولي به تدريج كه با كشاورزي آشنا شـدند، اسـتقرا                

يـرد كـه از     گا در جايي شـكل مـي      هابد و به طور كلي استقرارگاه     يحتي نوع خاك براي آنها اهميت مي      

.خاك و آب نسبتاً مطلوبي برخوردارباشد

اي زاگـرس و    هقـرن قبـل از مـيالد در دامنـه         10اي زيستي در ايران حـدود       هبه نظر مي رسد اولين مكان     

اولين .ودشهايي از عراق كنوني و نواحي بين النهرين ظاهر مي        نواحي شمال خوزستان و احتماالً در قسمت      

يـرد و كلمـة آبـاد و آبـادي كـه      گروستاها در ايران در قدم اول با توجه به مقدار آب و زمين شكل مـي             

بعدها در زمان پهلوي نيز متداول گرديد و به مفهوم جايي است كه در آن آب و گياه دارد، از همين جا 

.يردگنشأت مي

يرد، ولـي  گاي زيستي در روستاها شكل ميهن به بعد است كه تحوالت اجتماعي، اقتصادي و شيوه  از اي 

بايد توجه داشت كه اين تحوالت خيلي كند به وقوع مي پيوندند و بـه علـت نبـود ارتبـاط بـين نـواحي                         

.ودشروستايي شايد بسياري از اين تحوالت به دفعات در نواحي مختلف تجربه مي

لين روستاهاي ايران و نوع زيست آنها اطالعات دقيقي در دست نيست ولي مسلم است كه متأسفانه از او

يرد كه خود اساس به وجود      گ اشتراكي شكل مي   -در جوامع روستايي ايران يك نوع تشكيالت ابتدايي       

اي قبل از هودو با توجه به اسناد بر جاي مانده نوع مسكن ايرانيان در سدهشآمدن تشكيالت اجتماعي مي

اي متمركز بوده زيرا محيط طبيعي ايران و شيوة زندگي اقـوام روسـتايي اقتـضا مـي                  هميالد غالباً دهكده  

.23كرده است كه مساكن مجتمع و نزديك به هم باشند نه پراكنده

اي انساني در ايران بـه مفهـوم امـروزي تحـت عنـوان ده شـكل       هبا توجه به مطالب فوق اولين سكونتگاه  

ودكـه بعـدها اسـاس حيـات     شيم ده يك واحـد تـشكيالتي در ايـران شـناخته مـي         يرد و از زمان قد    گمي

اي مردمـي كـه عمـدتاً    هن گـروه هـد، بنـابراين ده جـايي بـوده كـه در آ        داجتماعي ارزان را تشكيل مـي     

.ي را تشكيل مي دادند، به همكاري اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي مي پرداختنداطايفه

ن باستان در دورا ايرانيهاروستا-2-4-1
از جمله اولين اقوامي كه در هزارة ششم قبـل از مـيالد بـه فنـون كـشاورزي آگـاه بودنـد و از آن سـود                       

ا و هوان به احداث سـد تاي ايرانيان در ساماندهي زندگي روستايي ميهاز اقدام .اشندبند، ايرانيان مي  ابرده

ا هراضي بـر روي رودخانـه  اي متعددي جهت مشروب ساختن ا    هدر دورة هخامنشي سد   .ا اشاره كرد  هبند

.سد كارون و سد رامجرد، بر روي رودخانة كر در فارس: مانند.بسته شدند

اي برنامه هاولين قدم: ا نيز در دوران باستان اجرا شده است، ماننده اين نوع برنامه ريزي در ساير سرزمين

ر مصر قديم و اطـراف      اي آبياري و استفاده از رود نيل د       هجهت به وجود آوردن سيستم    ي  اريزي منطقه 

اي ها و كانـال   ها اراضي زيادي را بـا ايجـاد سـد         ه نيز هم زمان با مصري     انيوناني.ودشرود نيل مشاهده مي   

247، ص 1گايگر؛ تمدن ايرانيان شرقي؛ ج-23
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در اين زمان مناطقي در يونان، بين النهرين و مصر قـديم بـه وجـود      .متعدد به كشاورزي اختصاص دادند    

ي از شهرها براي خريد و فروش و تعويض د و در برخشآمدند كه ميان آنها مبادالت بازرگاني انجام مي

.كاال به صورت مراكز صنعتي درآمدند

 تا انقالب مشروطيتروستاهاي ايران بعد از تشكيل حكومت مادها-2-5
روستاييان بر اساس قوانين حاكم بر دورة .يردگدر عصر مادها، روابط اجتماعي شكل خاصي به خود مي    

در دورة هخامنـشي بـا بـه        .ننـد ك در حكومت هيچ نقشي ايفـا نمـي        مادها تنها به كشاورزي مي پردازند و      

وجود آمدن طبقات اجتماعي مختلف و توسعة شهرنشيني، باز هم اكثريت مردم در روستاها زندگي مي         

.كردند

چون كشاورزي در آن روزگاران اصلي ترين منبع اقتصادي در جامعه بود و از طرف ديگر چون زمـين                

كنندگان ماليات بودند و مخارج لشكركشيها را مي بايست تأمين نمايند، مورد داران مهم ترين پرداخت    

.ردندبتوجه شاهان هخامنشي قرار داشتند، ولي متأسفانه روستاييان هم چنان در فقر و بدبختي به سر مي

احتماالً در اين دوره به علت عالقـة شـاهان هخامنـشي تعـداد شـهرها و روسـتاهاي نوبنيـاد نيـز افـزايش                  

اين توجهات نه بـه منظـور رفـاه روسـتاييان بلكـه بـه علـت توسعةكـشاورزي و افـزايش ماليـات                       .ابديمي

بود؛حتي پادشاهان هخامنشي براي بازرسي مزارع بازرساني به نقاط مختلف كشور مي فرستادند و حتي               

.ردندكدر اين زمينه به تنبيه و تشويق حاكمان نيز اقدم مي

بـه منظـور   . ايجاد كانال و روشهاي جديـد آبيـاري نيـز متـداول گرديـد             در زمان هخامنشيان بند سازي و     

اين فـشارها بـروز     .حصول عوايد بيشتر، فشار و تعدي حاكمان بر روستاييان روز به روز فزوني مي يافت              

.اختالفات طبقاتي را از يك سو و ميزان پرداخت مالياتها را از سوي ديگر توجيه مي نمود

 سـلوكيان و سـپس اشـكانيان بـه قـدرت رسـيدند و مناسـبات اجتمـاعي و                    پس از انقـراض هخامنـشيان،     

در .كشاورزي دستخوش تغييراتي گشت؛ به خصوص در اين دوره به امور دامپروري توجه بيشتري شـد               

اي اداري بودنـد و ايـن خـود باعـث شـد روسـتاييان بيـشتر از               هزمان پارتها مالكان گردانندگان دسـتگاه     

. و بيگاري در روستاها افزايش يابدگذشته مورد ستم واقع شوند

در زمان ساسانيان تغييرات چشم گيري در وضعيت روستاييان به وجـود نيامـد؛ در ايـن دوره روسـتاييان        

مكلف بودند ضمن انجام كارهاي طاقت فرسـاي كـشاورزي در خـدمت سـربازي هـم حـضوري فعـال            

.يران از اعتبار خاصي برخوردار بودهد قبل از اسالم روستاهاي اداين شرايط نشان مي.داشته باشند

پس از حمله اعراب و ترويج دين مبين اسالم، تغييرات چنداني در امور تـشكيالتي روسـتاها بـه وجـود                     

.نيامد؛ ولي اساس مالكيت در روستاها دچار يك تحول كلي گرديد

 كـه در آن زمـان       از اين به بعد روستا در ايران به عنوان يك كاالي اقتصادي غيـر منقـول جـاي طـال را                    

يرد و به اين ترتيب دو عنصر آب و خـاك بـه صـورت مطلـوبي در                  گمبناي فعاليتهاي اقتصادي بود، مي    
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ود و روستاها اعتبار بيشتري از لحاظ اقتصادي در         شساختار اقتصادي جامعة روستايي و كشور مطرح مي       

. آباد و غيره به وجود مي آيدايي مانند نوده، تازه كند، تازههجامعه به دست مي آورند و تازه آبادي

ود و در دورة مغولهـا فـشارهاي اقتـصادي          ش در روسـتاها مطـرح مـي       24از دورة سلجوقيان عنـوان اقطـاع      

بيشتري بر روستاييان وارد مي آيد و بر تعداد مالكان بزرگ افزوده مي گردد؛ اين موارد در افزايش فقر 

با روي كـار آمـدن صـفويه،    .قويا تأثير مي گذارددر جامعة روستايي و كاهش ميزان توليد در اين عصر     

ا و ها و قنـوات و يـا تعميـر و نگهـداري آن           هتغييراتي در امور روستاها به وجود مي آيد؛ بـا احـداث راه            

يرد و به طبع تأثير مطلوبي بر كشاورزي و در گفراهم آوردن تسهيالتي براي كاروانيان تجارت رونق مي      

. گذاردنهايت توسعة روستاها به جاي مي

براي اين نـوع مالكيـت جايگـاه مـشخص تـري در انـواع       .ابديدر زمان افشاريه امالك ديواني توسعه مي    

در زمان قاجاريه، مناسبات اجتمـاعي شـكل خاصـي مـي پـذيرد و      .مالكيتهاي روستايي به وجود مي آيد 

ه گردانندگان امـور  قبايل كوچ نشين در مواردي بر جامعة روستايي تفوق مي يابند؛ زيرا كه در اين دور             

.هنددسياسي را غالباً رؤساي قبايل و كوچ نشينان تشكيل مي

اي هشايد براي اولين و آخرين بار در تاريخ ايران اسـت كـه عـشاير و كـوچ نـشينان ايرانـي در دسـتگاه          

به طور كلي تا اين دوره يـا قـوانين مـدون و روشـني در مـورد روسـتاها                   .دولتي جايگاه خاصي مي يابند    

اطالعات موجود حاكي .نداشت و يا در صورت وجود داشتن به ندرت به مرحلة اجرا در مي آمدوجود  

از آن است كه تا قبل از دورة قاجار هيچ مؤسسة دولتي كار رسيدگي به امور روستاها و كـشاورزي در                     

25.ايران را به عهده نداشت

يران براي اولين بار به منظور رسيدگي با نظمي كه آقا محمد خان قاجار برقرار مي نمايد، تشكيالتي در ا

به امور روستاها، معمول مي گردد و از اين زمان به بعد است كه امور كشاورزي و روستاها در ايران بـه                   

.ودشسپرده مي» ديوان خالصجات«و يا » ادارة امالك«

روستاهاي ايران بعد از انقالب مشرو طيت-2-6
ي بـراي تحـوالت اوضـاع كـشور، بـه خـصوص در مـورد                وانست سر آغاز  تجنبش مشروطيت ايران مي   

روستاها باشد، اما متأسفانه به جز معدود اقداماتي كـه ايـن جنـبش در مـورد روسـتاها انجـام داد، راه بـه             

 هجري شمسي، تأسيس ادارة كل فالحـت مـورد تـصويب قـرار          1274جايي نمي برد تا اين كه در سال         

 هجـري   1284الت و واليات و دستور العمل حكـام در سـال            يرد و متعاقب آن در قانون تشكيل ايا       گمي

ود و او را مانند حاكم و نائب الحكومـه در ادارة نظميـة   شنام برده مي  » كدخدا«شمسي براي اولين بار از      

.ندك بخشيدن ملك يا زميني از جانب سلطان به كسي كه از درآمد آن زندگي مي-24
123 بهرامي، تقي، تاريخ كشاورزي ايران؛ ص -25
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روستا، به حساب مي آورند و ادارة ده به كدخدايي كه مورد تأييد ساكنان ده، مالك و نائب الحكومـه                     

.ودشباشد، واگذار مي

 تغييراتي در اوضاع كشور حاصل شد؛از 1299ا روي كار آمدن رضا خان، به عنوان سردار سپه در سال ب

جمله رضا خان دستور داد نسبت به عمران و آبادي دهات بـه خـصوص دهـات خالـصه كـه عوايـد آن                     

به اين ترتيب بود كه مدرسة فالحت بـه منظـور تربيـت عـضو فنـي                 .صرف قشون مي گرديد، اقدام شود     

.اي انجام خدمات فالحتي، مباشر براي ادارة دهات و آموزگار براي دبستانهاي آنجا ايجاد شدبر

ايـن  . در كشور اتفاق افتاد، مدرسة عالي فالحت در كرج تأسيس شد    1306پس از تحوالتي كه در سال       

در طـول حكومـت پهلـوي اقـدامات     . به دانشكدة كشاورزي كرج تبـديل گرديـد    1319مدرسه در سال    

دي به ظاهر براي توسعة دهات و بهبود وضع زندگي روستاييان به عمل آمد؛ ولي در مجموع نتايج               متعد

.مطلوبي از اين اقدامات حاصل نشد

به دليل وجود مالك كه پيوسته مانع توسعة روستا در تاريخ ايران بوده، كلية اقدامات در مورد روسـتاها                   

اي زيـادي بـراي آبـاداني      ه انقالب از نظر عمراني برنامـه      در اين دوره به نتايج مطلوبي نمي رسد، قبل از         

.ا جامة عمل پوشانده نشده استهروستاها وجود داشت ولي به اكثر اين برنامه

 در چهـل مـاده در مجلـس         1331اليحة ازدياد سهم كـشاورزان و سـازمان عمـران كـشاورزي در سـال                

شور و ازديـاد سـهم كـشاورزان بـه      قـانون سـازمان عمرانـي كـ       1334تصويب شد و متعاقب آن در سال        

 مـاده تـصويب     33 اليحة قانون اصالح امور اجتماعي وعمران دهات در          1335تصويب رسيد و در سال      

.اي خاص خود به مرحلة اجرا در مي آيده اصالحات ارضي با ويژگي1341گرديد تا اينكه در سال 

 و داراي نقايصي در اجرا نيـز بـود،   اصالحات ارضي در ايران با اينكه اهداف خاصي را تعقيب مي كرد           

وان گفت كه بزرگتـرين تحـول در امـور    تدر بسياري از موارد نتايج مطلوبي از آن حاصل نشد، ولي مي         

.دشروستاها تا آن زمان محسوب مي

سابقة برنامه ريزي روستايي در دوران انقالب مشروطيت-2-6-1
اي قانون مند براي انجام اقداماتي جهت توسعة هاليتوان به عنوان مبدأ فعتآغاز انقالب مشروطيت را مي

در انقالب مشروطه انقالبيون به ساخت سياسـي مملكـت بيـشتر            .كشور و توسعة روستايي در نظر گرفت      

تنهـا  .ايي جهت تغييـر نظـام روسـتاييانجام نگرفـت         هدر ارتباط با مسائل روستايي تالش     .توجه مي كردند  

:مقطع اشاره نمودوان به انجام دو فعاليت در اين تمي

 تقسيم امالك وسيع بين رعايا توسط نهضت جنگليان-1

. با تصويب قانون اياالت و واليات ادارة امور ده به كدخدا واگذار گشت-2

نتيجة اين دو فعاليت سركوب شدن نهـضت جنگـل توسـط دولـت مركـزي بـود وتالشـي جهـت تغييـر           

.ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه، صورت نگرفت

روستاهاي ايران قبل از انقالب اسالمي ايران-2-7



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

٣٧

سابقة برنامه ريزي روستايي در ايران قبل از انقالب اسالمي-2-7-1
قبل از انقالب اسالمي برنامه ريـزي عمـران روسـتايي بـه مفهـوم مـشاركت مـردم و نهادهـاي محلـي و                         

روستايي جايگاه خاصـي در كـشور       روستايي پديدة نسبتاً جديدي در ايران بودند و برنامه ريزي عمران            

.اي كشاورزي و توليدي در كشور انجام شده استهطرح، نداشت و فقط در زمينة عمران روستايي

)1327-34(عمران روستا در برنامة عمراني هفت سالة اول -2-7-1-1
ور  بـراي نـواحي روسـتاهاي ايـران غيـر از پـرداختن بـه امـ                 1327-34اي  ه عمراني طي سال   ةاولين برنام 

عمران روستاها به صورت قرار دادن قطب ، در واقع در اين برنامه.كشاورزي نتيجة ديگري در بر نداشت

21هزينـة برنامـة اول ايـران در كـل           .كشاورزي در يكي از مناطق عشايري شمال غربي ايران مطرح شد          

راه آهن، صـنايع،  اي شوسه و   هكشاورزي، راه : اي مختلف از قبيل   هميليارد ريال بود كه در اختيار بخش      

اين برنامه در مرحلة اول به طور كامـل اجـرا نـشد و برنامـة         .نفت، مخابرات و امور اجتماعي قرار گرفت      

.دوم تشكيل گرديد

)1334-41(عمران روستايي در برنامة عمراني هفت سالة دوم -2-7-1-2
 برنامـه مربـوط بـه عمـران     برنامة دوم عمراني كشور از اهميت بيشتري برخوردار بود؛ زيـرا فعاليـت ايـن      

در برخي از روستاها فعاليت خـود را  » دهيار«براي اين منظور مأموراني به نام     .روستايي و اراضي باير بود    

اين مأموران تحت نظر كارشناسان كشاورزي و روستايي فعاليت مـي كردنـد در ايـن برهـة     .آغاز كردند 

كـان بـر روسـتاها و ضـعف كـارآيي و اجـراي       زماني بود كه نظام بزرگ مالكي و سلطة همـه جانبـة مال    

.اي ديوانساالري مانع اساسي براي عمران دهات به شمار مي رفتهشيوه

: اي برنامة دوم شامل  ه بخش
1334اي اول در مهر ماه ه اعتبار باقي مانده از بخش-1

برات، صـنايع   اي مختلف كشاورزي و آبياري، ارتباطات و مخا       ه اعتبارات برنامة دوم كه ميان بخش      -2

.و معادن و امور اجتماعي توزيع گشت

)13341-46(عمران روستايي در برنامة عمراني سوم -2-7-1-3
:اقداماتي كه در برنامة كشور انجام شد عبارتند از .در اين برنامه توجه به مناطق روستايي افزايش يافت

.شدندي اا منطقههاي كشاورزي تشكيل شد و فعاليتهقطب) الف

.اي عمراني در مناطق جيرفت، گرگان، كهكيلويه و دشت قزوين تأسيس گشتهسازمان)  ب

.اي كشاورزي، ارتباطات و مخابرات توزيع گشته اعتبارات اين برنامه نيز ميان بخش

)1347-51(عمران روستايي در برنامة عمراني چهارم -2-7-1-4
برنامه ريزي از يـك مكـانيزم و حالـت          .يجاد شد در اين برنامه تغيير اساسي در نظام برنامه ريزي كشور ا          

 ميليارد ريالي به عنـوان عمـران و نوسـازي     6/5در اين برنامه براي نخستين بار، اعتبار        .متمركز خارج شد  

ا مشخص تر بودند، اما بـه صـورت بلنـد     هگرچه در اين برنامه اهداف وسياست     .دهات در نظر گرفته شد    
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هدف از اين برنامه صنعتي كردن كشور ورهـايي         . متمركز شده بود   اي رفاهي روستا  هبر جنبه ي  اپروازانه

.از كشاورزي بود

)1352-56(عمران روستا در برنامة عمراني پنجم -2-7-1-5
ــ   ــل فــشارهاي اجتمــاعي و مردمــي، برنام ــه دلي ــت ب ــر داد و ســاختار تــشكيالتي و  ةدول ــي را تغيي  عمران

ف اين برنامه گسترش خدمات به روستاها به شمار مـي  يكي از اهدا.اي برنامه ريزي تغيير يافت   همكانيزم

اي زيربنايي، خدمات رفاهي پـي ريـزي   هتوزيع متعادل سرمايه گذاري،  از ديگر اهداف اين برنامه    .رفت

 پنجم هنوز بسياري از روسـتاهاي كـشور، فاقـد آب بهداشـتي              ةدر پايان برنام  .شهرهاي آيندة كشور بود   

.اي اين روستاها بودهخصوصي و عمومي، از ويژگيبودند و عدم برخورداري از خدمات 

بخـش  .اي توسعة اول تا پنجم، اعتبار بخش كـشاورزي وروسـتايي نـاچيز بـوده اسـت      ه در برنامه  بنابراين

اي سـوم  هاشد، درحاليكـه در برنامـه  ب دوم باالترين سهم را دارا مي  ةاي توسعه در برنام   هكشاورزي برنامه 

 درصد كل هزينـه تجـاوز       2/14اي پنج گانه از   هن روستايي در برنامه   هزينة عمرا .ابد ي تا پنجم كاهش مي   

ندك اعتبار، بيشتر در زمينة ابعاد فيزيكي توسعه هزينه شده است و در ارتبـاط بـا    ااين مقدار .نكرده است 

.تعادل اقتصادي و كاهش فقر تالشي صورت نگرفته است

روستاهاي ايران بعد از انقالب اسالمي ايران-2-8
مطالعات معماري روستايي ايران بعد از انقالب اسالمي -2-8-1

شكل كلي معماري روستايي ايران در طول سـالهاي بعـد از انقـالب بـه تبـع تحـوالت ناشـي از اجـراي                    

را به خود ديـده بـود و پـس از انقـالب نيـز      ي ااي ويژه و دخالت عوامل متعدد تحوالت گسترده      هبرنامه

از ساختارهاي توليدي و مديريتي روستاها، به طور اعم ي اشدن پارهتحوالت ناشي از انقالب و متالشي  

كه بر اثر جنگ تحميلي بـه روسـتاهاي نـواحي جنگـي وارد شـده      ي او به طور خاص خسارات گسترده  

بود، نهادهاي برنامه ريز پس از انقالب كشور را بر آن داشت تا به منظور شـناخت، تـرميم، بازسـازي و                      

دربارة معماري و   ي  ااي ايران در راستاي توسعه اقدام به انجام مطالعات گسترده         حتي تغيير بافت روستاه   

.سكونت در روستاهاي ايران بپردازند

در اين ميان اولويت به روستاهاي مناطق جنگزده داده شد زيرا كه روستاهاي ديگر ايران، هنـوز هـم بـه            

همـين امـر موجـب شـد كـه      .دشنمـي حيات خود ادامه مي دادند و در آنها هنوز ضرورت تغيير احساس            

مركـز تحقيقـات    .اي مطالعات تخصصصي در مورد معماري روستايي در ايـران ريختـه شـود             هاولين پايه 

ساختمان و مسكن به دليل همان اولويت مذكور در فوق اقدام به مطالعة معماري و گونه شناسي مـسكن        

.رددر روستاهاي مناطق جنگي نمود و حاصل اين مطالعات را منتشر ك

وان به جامعة روستايي و نيازهاي آن؛ و سنجش و گرايش روستاييان به جهاد سازندگي اثر                تاز جمله مي  

.دكتر فرامرز رفيع پور؛جامعه شناسي ده در ايران اثر خسرو خسروي
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بر جامعـه شناسـي بـا تأكيـد بـر جامعـه         ي  امقدمه«چيتامبار در بخشي از كتاب خود تحت عنوان         .بي.جي

گونه شناسي  «.ندكالگوهاي سكونت روستاييان را به دو نوع اصلي و بنيادي تقسيم مي           » شناسي روستايي 

.نوشتة جان كارلو كاتالدي اشاره كرد» اوليه

پس از پيروزي انقالب اسالمي، روستاها در تاريخ ايران براي اولين بار مورد توجـه جـدي دولـت قـرار              

سعه و عمران روستاست، نه به منظـور بهـره كـشي و             يرد؛ ولي اين بار توجه به روستاها به منظور تو         گمي

استعمار روستاييان؛ البته مشابه اين تفكـر در اقـدامات دكتـر محمـد مـصدق هـم وجـود داشـت كـه بـه                         

.اصالحات ارضي نه چندان مطلوب زمان شاه انجاميد

ود شاشته مـي  بعد از پيروزي انقالب، با تشكيل جهاد كشاورزي اولين قدم استوار در توسعة روستاها برد              

و متعاقب آن، با وجود جنگ تحميلي، اين روند توسعه يافته و با تشكيل نهادهاي متعدد در روسـتاها تـا             

.به امروز ادامه دارد

ــي    ــالب مطــرح م ــد از انق ــتاهاي بع ــه در روس ــتاهاي الكترونيكــي  شمبحــث ديگــري ك ود بحــث روس

اشـد كـه ايـران عـضو آن         بهـاني مـي   روستاهاي الكترونيكي زير مجموعة تفكر جامعة اطالعاتي ج       .است

در يك روستاي الكترونيكـي تمـامي امـور بـا روش الكترونيكـي و بـا اسـتفاده از اينترنـت انجـام                        .است

.ا نيز از راه دور قابل كنترل هستندهود، مزارع، دامداريشمي

 بـه  اي مناسبي براي كار، زندگي و تفريح به وجود آمده تا نيـازي هدر يك روستاي الكترونيكي فرصت   

بعد از انقالب به كمك فناوري اطالعات بسياري از امكانـات           .مهاجرت روستاييان در سطح وسيع نباشد     

اي هاز قبيل آموزش با صرف هزينه و وقت كمتر امكانپذير است و بـا بهـسازي منـابع اقتـصادي فرصـت       

.شغلي جديدي را در روستاها ايجاد مي نمايد

ايران بعد از انقالب اسالمي ايرانسابقة برنامه ريزي روستايي در -2-8-2
58/6/25اي مشاع در اليحة قانوني مصوب       هپس از انقالب اسالمي واگذاري اراضي به صورت تعاوني        

 قـانوني   ةاي مـشاع بـه مرحلـ      ه تقـسيم اراضـي، بـه صـورت تعـاوني          ةبا توجه به ايـن اليحـ      .مطرح گرديد 

 در منـاطق مختلـف كـشور انجـام شـد و       نفرة واگذاري اراضي 7اين اقدام دولت از سوي هيئت       .درآمد

.بسياري از روستاييان توانستند به اراضي كشاورزي دست پيدا كنند

 جهاد سازندگي از جمله نهادهـايي اسـت كـه بعـد از انقـالب اسـالمي بـراي عمـران روسـتاها تـشكيل                   

ايـي  هاداز نهـ  غيـره   بنياد مسكن انقالب اسالمي، شوراهاي اسالمي، مراكز خدمات كـشاورزي و          .گرديد

.نداايي را انجام دادهههستند كه در زمينة عمران روستايي فعاليت

اجتماعي و فرهنگي، اي توسعة اقتصادي هبرنامه ريزي روستايي در برنامهةسابق-2-8-3
)1368-72( سالة اول 5برنامة -2-8-3-1

ا اختصاص يافت و بـه  اي اجرايي به عمران روستاههاز برنامهي ا بخش قابل مالحظه  ةدر برنامة اول توسع   

 درصد در سال پيش 6رشد اين بخش در برنامة پنج سالة اول، معادل .بخش كشاورزي توجه بيشتري شد
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وان گفت گرايش بخش كشاورزي سنتي بـه كـشاورزي نـوين، مثبـت تـرين و               تبنابراين مي .بيني گرديد 

.اجتماعي و فرهنگي بوده است، مهم ترين وجوه برنامة اول توسعة اقتصادي

)1374-78(برنامة پنج سالة دوم -2-8-3-2
اي توسـعة  هبرنامه ريزان در برنامة دوم، عمران و توسعة روستاها را در نظر گرفتند و مهم تـرين سياسـت          

در اين طـرح  .روستايي، مطالعه و طراحي ساختار فضايي مطلوب و توسعة صنعت در روستاها بوده است            

:اشدب بود؛ كه به شرح زير مي گرفته شدهراهداف كمي و كيفي كار در نظ

اي كيفي ه هدف
.توسعة يكپارچه پيدا كنند،  رشد روستاييةفضاهاي اداري داراي ظرفيت بالقو) 1

.روستاها ارتقاء يابدنقش روستاييان در ادارة امور و)2

.اي روستايي ارتقاء يابدهظرفيت اشتغال زايي صنايع كوچك و دستي در محيط)3

.و جمعيت روستايي تناسب برقرار گرددبين ارائة خدمات )4

اي كمي ه هدف
برنامة بهسازي و نوسازي روستاها)1

 ساماندهي روستاهاي پراكندهةبرنام)2

برنامة ايجاد و توسعة روستايي)3

)1383-79(برنامة پنج سالة سوم -2-8-3-3
:اشدبدي به شرح زير ميدر اين برنامه جهت تسريع در امور توسعه و عمران روستاها راهكارهاي پيشنها

اي اشتغال و درآمد بيشتر روسـتاييان، موظـف      هوزارت جهاد سازندگي جهت فراهم آوردن زمينه      ) الف

:اي زير را تحقق بخشدهاست كه با همكاري دستگاههاي مربوط در طول برنامه، فعاليت

.سامان دهي و تجهيز نواحي صنعتي ايجاد شده)1

.يت واگذاري اراضي مستعد كشاورزي به روستاييانتجهيز منابع آب و خاك و اولو)2

.سامان دهي فرش روستايي و صنايع دستي)3

.اي توليد روستاييهترويج و حمايت از ايجاد و گسترش تعاوني)4

جهت سامان دهي و بهسازي كالبدي روستاها وزارت مسكن و شهرسازي موظف به انجام امور زير   ) ب

:اشدبمي

.ي در ساخت ابنيهكنترل رعايت ضوابط فن)1

.ادي روستاهاهايهتهيه و اجراي طرح)2

.مرمت، احيا و بهسازي ابنيه)3

با همكاري دفتر مناطق محروم رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه موظف است در چارچوب ) ج

. ماه اول، نسبت به تعيين مناطق توسعه نيافته اقدام نمايد6 حداكثر تا ةاي توسعهطرح
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بوم شناسي: فصل سوم 
هاي مختلف ايرانمسكن در روستا-3-4

هاي سنتي روستايي از يك سو تحـت تـأثير اقلـيم و شـرايط محـيط طبيعـي                   واحدهاي مسكوني خانواده  

هـاي روسـتايي در   به طور عمده خـانواده .ها ارتباط دارد  است و از سوي ديگر با الگوي معيشت خانواده        

 از امكانات محيط پيرامـون خـود و مـواد و مـصالحي كـه طبيعـت در اختيـار آنـان قـرار                         مسكنساختن  

.نندكدهد، استفاده ميمي

شرايط تغيير و دگرگوني در وضع مساكن روستايي-3-2
بر اثر  .هاي روستايي پديد آمده است    ر وضع مسكن  هاي زيادي د  هاي اخير تغييرات و دگرگوني    در سال 

ها در نتيجه افـزايش قيمـت محـصوالت كـشاورزي و نيـز بـه دسـت              بهبود نسبي وضع اقتصادي خانواده    

هـاي زيـاد از     آوردن در آمدهاي غير كشاورزي، كم و بيش نوسازي در روسـتا آغـاز گرديـد و گـروه                  

.اندايجاد كردهييراتي هاي روستايي در واحدهاي مسكوني خود تغخانواده

 روستايي به وضع سكونت خود، كمبـود مـسكن چـه از نظـر كيفـي و چـه از                     ةبعد از انقالب بر اثر توج     

هــاي جديــد اقــدام هــاي روســتايي بــه احــداث خانــهدر روســتا احــساس شــد و خــانوادهلحــاظ كمــي 

 يـا موزائيـك در كنـار    آسـفالت هاي آهن سـفيد،    هاي نوساز آجري با پوشش ورقه     وجود خانه .اندكرده

هـاي شـهري   هـاي وياليـي بـه سـبك خانـه         حـداث خانـه   اهاي گلي و جگن پوش و كاهگلي و نيز          اتاق

.اين تغييرات استاي از نمونه

 گيري كالبد روستاعوامل مؤثر در شكل-3-3
بافت هاي روستايي حاوي اطالعات مفيدي براي ارزيابي ميزان تأثيرپذيري فرايند شكل گيري و توسعه   

طبيعي كالبد روستاها از عوامل مختلف محيطي ـ اقليمي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي هـستند كـه در     

افت هاي مسكوني روستاها، عمـدتاً در       تا به امروز ب   . بسياري از روستاهاي كشورنيزحضورو تداوم دارند     

انطباق با خصوصيات محلي همان روستاها شكل مي گرفتند، اسـتفاده از مـصالح سـاختماني مناسـب در             

چـشمه،  ( اقليم مختلف سرد و معتدل و گرم براي مقابله با مشكالت آب و هوايي، تبعيـت ازمنـابع آب                    

ميـل بـه تمركـز در زمينهـاي نامناسـب بـراي             در تمركـز مراكـز عملكـردي مختلـف،          ) قنات، آب انبار    

كشاورزي در روستاهايي كه كشاورزي گسترش بيشتري دارد، ساخت واحدهاي مـسكوني دو طبقـه و                

هايي محدود ولي شايع از تأثيرپذيري اي، نمونهمحدود شدن وسعت حياط در روستاهاي شيب دار دامنه

اين واقعيات بهترين راهنما بـراي  . ور استخصوصيات كالبدي روستاها از عوامل مختلف محلي در كش      

شناخت اين واقعيات و استخراج قانونمنـديهاي  . تعيين ضوابط مطلوب برنامه ريزي كالبدي روستاهاست 

مرتبط با آنها و پردازش يافته هاي بدست آمـده بـه عنـوان اصـولي كلـي در كنـار اصـول شهرسـازانه و            

رورش ضـوابطي مطلـوب بـراي هـدايت توسـعه كالبـدي          معمارانه براي توسعه كالبدي روستاها، سبب پ      

. روستاها مي شود
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ريـزي صـرف    هاي برنامـه  ريزي روستايي از اسلوب   با درك اين مسائل و ضرورت مصون ساختن برنامه        

 مباني و رويكردهاي ذاتي روستاها براساس ويژگـي هـاي روسـتاها، تـاكنون               شهري، و با هدف انطباق    

براي استخراج و كشف اين الگوهاي نسبتاً عام در شكل گيري و تكامل بررسي هاي مختلف و متعددي 

. بافت هاي روستايي انجام شده است و نتايج قابل توجهي نيز بدست آمده است

حاصل مطالعات انجام شده، شناسايي مجموعه اي از الگوهاي عام تجربه شده در شكل گيري و توسعه                  

.  ساخت و توسعه كالبـد روسـتاي خـود بكـار گرفتـه انـد      كالبدي روستاهاي كشور است كه ساكنان در      

عوامل اقليمـي، اقتـصادي و      . بسياري از اين الگوها نتيجه وجود يك عامل قوي اثرگذار در روستا است            

اجتماعي ـ فرهنگي جزء مهمترين عوامل موثر در شكل گيري الگوهاي بافـت روسـتايي محـسوب مـي      

بطور قطع و يقين نمي توان      . اندتايي موجود را بوجود آورده    شوند كه بيشترين تنوع الگوهاي بافت روس      

. گذاري مشخصي انجـام داد گيري الگوها، ارزشبين اين عوامل از نظر ميزان تاثيرگذاري آنها در شكل 

اهميت و قدرت تاثيرگذاري هريك از ايـن عوامـل در تـك تـك روسـتاها، بطـور مناسـب تـري قابـل               

. بندي استاولويت

اي از عوامـل گونـاگون      يات كالبدي يادشده در روسـتاهاي كـشور متـأثر از مجموعـه            مجموعه خصوص 

. پذيرندمحيطي، اجتماعي و اقتصادي است كه هر يك با شدت و ضعفي متفاوت از اين عوامل تأثير مي

با وجود دشواري هاي متعدد، درخصوص ارائه نظامي يكسان از تـأثير گـذاري عوامـل و تـأثير پـذيري                  

توان سه گروه عوامل طبيعي، اجتمـاعي و اقتـصادي را بـا در بـر            فت كالبدي روستاها، مي   خصوصيات با 

گيري و تكامل خـصوصيات كالبـدي روسـتاها از     متنوع فرعي، براي تشريح فرايند شكلگرفتن عوامل 

هاي ياد شده معرفي مي در ادامه عوامل گوناگون تحت پوشش هر يك از گروه. يكديگر تفكيك كرد 

. شوند

 اين عوامل در ارتباط با محيط طبيعي در روسـتاها هـستند و جامعـه روسـتايي                  :جغرافياييعوامل  ) 1

در اين تحقيق طبيعيت شامل زمـين، هـوا و آب اسـت و عوامـل نـشأت      . كنترل بسيار كمي بر آنها دارند  

 و هـوايي،    عوامـل و عناصـر آب     . ها به عنوان عوامل طبيعي يا محيطي تلقي ميـشوند         گرفته از اين محيط   

هاي سطحي و وضـعيت رطوبـت و بارنـدگي و اشـكال آن،              شكل و ناهمواري زمين، الگوي شبكه آب      

وضعيت پراكندگي منابع آب سطحي و الگوي دسترسي به منابع آب زير زميني برخي از عوامل محيطي 

. و طبيعي مؤثر در وضعيت كالبدي روستاهاست

هاي تجربـي    در هر سكونتگاهي چه بر اساس ديدگاه        اجتماع انساني  :اجتماعيسياسي و   عوامل  ) 2

هاي جديد، در بر خورد بـا محـيط و تـأمين نيازهـاي خـود در محـيط داراي                    ريزيو چه بر اساس برنامه    

هـا يـا   تمايالت و عاليقي است كه آنچه مي سازد نتيجه تقابل عاليـق فـردي و اجتمـاعي بـا محـدوديت       

يز جامعه روستايي براي استفاده از زمين، ايجاد شـبكه معـابر،      در روستاها ن  . تسهيالت محيط طبيعي است   
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هـاي آن را  هاي مختلف و ساخت و ساز از تسهيالت محـيط اسـتفاده و محـدوديت        مكاني يابي كاربري  

عوامل اجتماعي به برخي خـصوصيات فكـري، فرهنگـي، آدابـي و     . سازندكنند يا برطرف ميتحمل مي 

گيري و تكامـل خـصوصيات كالبـدي روسـتا مـؤثر            ه در فرايند شكل     عرفي جامعه انساني اشاره دارد ك     

بطور خاص، قوميت و روابط خويشاوندي، دين و مذهب، پايگاه اجتماعي، فرهنـگ زنـدگي و                . هستند

. ميزان دانايي از زمره عوامل اجتماعي هستند كه در اين تحقيق مورد توجه بودند

اجتماعي بخشي از خصايص اجتماعي هـستند كـه          اقتصاد فردي و     : و فرهنگي  عوامل اقتصادي ) 3

اين خصوصيات بـه دليـل وجـوه تمـايز          . عمدتاً با روحيات و خصوصيات فردي و اجتماعي در ارتباطند         

زياد با ساير عوامل اجتماعي نظير خصوصيات مذهبي، عرفي و آدابي افراد قابل تفكيك در يك گـروه            

افيت عوامـل طبيعـي نـسبت بـه عوامـل اجتمـاعي       گرچه جايگاه عوامل اقتصادي از شـف  . مشخص هستند 

در اين تحقيق وضعيت درآمدي، نوع فعاليت توليـدي و خـدماتي، نـوع شـغل و منـابع      . برخوردار نيست 

. اقتصادي در دسترس از زمره عوامل مورد توجه بودند

.ي باقي نمانددر اينجاالزم است تا اين سه دسته عامل ذكر گرديده، به طور كامل شرح داده شود تا ابهام

)محيط طبيعي( عوامل جغرافيايي -الف
در جغرافيـاي  .در مبحث جغرافيا بايد به دو موضوع جغرافياي مصنوعي و جغرافياي طبيعـي اشـاره كـرد                

مصنوعي موقعيت روستا نسبت به شهر، جاده، راه، مراكـز توليـدي و امثـال آن مـورد بررسـي قـرار مـي          

كه مي تواند ساختار اقتصادي و اجتماعي روستا را دگرگون كند         مجاورت روستا با شهر همانطور      .گيرد

.در ريخت كلي آن نيز مي تواند مؤثر واقع شود

در حـوزة معمـاري كالبـدي بيـشتر     .تحت عنوان جغرافياي طبيعي عوامل متعددي قابل طبقه بندي هستند      

و برف، روزهاي يخبنـدان،     آب، باد، باران    : ندااشارات متوجه عوامل اقليمي خواهد بود كه از آن جمله         

.سرما، گرما، رطوبت محيط، تابش خورشيد، شكل و جنس زمين، پوشش گياهي و امثال آن

اقليم تا آنجا كه با آسايش انسان رابطه برقرار مي كند، نتيجة عواملي چون تابش آفتاب، دما و رطوبـت                     

.هوا، وزش باد و ميزان بارندگي است

: ناحية متمايز از هم تشخيص داد5 و طبيعي مي توان در ايران با توجه به اختصاصات جغرافيايي

ناحية خزر -
در اين ناحيه سـواحل پـست اطـراف درياچـة خـزر و جبـال البـرز و امتـداد شـرقي آن منظـور گرديـده              

اراضي اين ناحيه بسيار حاصلخيز و مساعد بـراي رشـد اجتماعـات گيـاهي زيـادي اسـت و داراي                   .است

. چاي وغيره مي باشدمحصوالت برنج، توتون،

ناحية ارمنستان و زاگرس -
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هاي اين ناحيه يك قطعة كماني شكل تشكيل مي دهد كه شامل يك پل كوهستاني با تعداد زيادي دره                 

زراعت ديم از زمانهاي قديم در اين مناطق معمول بوده و بيـشتر داراي جنگلهـاي بلـوط بـا       .بينابين است 

.برگهاي ريزان است

ي ناحية فالت مركز-
اين بخش از بادهاي .اين ناحيه شامل دشت مرتفعي است كه در قسمتي از آن ارتفاعات بلند وجود دارد         

كـوير  .مرطوب محروم بوده و باران ساليانة آن كم مـي باشـد و درجـة گرمـاي حـداكثر آن زيـاد اسـت        

.بزرگ مركزي كه دشت كوير ناميده مي شود و كوير لوت در اين ناحيه قرار دارند

خراسانناحية -
در ايـن  .اين ناحيه شامل قسمت شمال شرقي ايران است كه در دنبالة فـالت مركـزي قـرار گرفتـه اسـت         

نـسبت بـه فـالت مركـزي داراي     .ناحيه به نسبت دوري از درياي مازندران، آب و هوا خشك تـر اسـت            

.بارش بيشتري بوده و زراعت مناسب تر است

ناحية الر و بلوچستان -
اين ناحيه از يك اقليم حاره اي برخـوردار        .مركزي و ساحل خليج قرار گرفته است      اين ناحيه بين فالت     

است كه با زمستاني كوتاه و معتدل و تابستاني خشك و طوالني و گرماي نسبتاً زياد مـشخص و متمـايز                     

.است

iv(همواري اشكال نا)پستي و بلندي(
ثر در نوع رويشها و تراكم آنها چگونگي آرايش پستي و بلنديهاي سطح زمين از عوامل اكولوژيكي مؤ      

شدت فرسايشي خاك .اغلب اختالف اقليمي ايران زائيدة وضع كوهستاني آن مي باشد.به شمار مي رود 

و اثر آبهاي فرورو و عوامل سطح االرضي ديگر موجب شده كـه در سـطح فـالت ايـران ناهمواريهـاي             

.م متفاوت هستندكوچكي ايجاد شود كه بخشهاي به وجود آمده از نظر خواص با ه

v(آب  و هوا
تابش آفتاب

ايـن اشـعه داراي طـول موجهـاي         .آفتاب اشعه اي الكترومغناطيسي است كه از خورشيد ساطع مي شـود           

طيف نور خورشيد به طور وسيع به سـه قـسمت مـاوراء بـنفش،     . ميكرون مي باشد3 تا   28/0مختلفي بين   

 ميكرون، قسمت 4/0 تا 28/0ت ماوراء بنفش طول موج قسم.قابل رؤيت و مادون قرمز تقسيم شده است   

. ميكرون مي باشد76/0 ميكرون و طول موج اشعة مادون قرمز بلندتر از 7/0 تا 4/0قابل رؤيت 

 ميكرون هستند به وسـيلة      28/0ائي كه داراي طول موجي كمتر از        هبيشتر اشعة ماوراء بنفش و تمام اشعه      

.قرمز به وسيلة بخار آب و اكسيد كربن جذب مي گردندازن و قسمت قابل مالحظه اي از اشعة مادون 

اي با طول موج كوتـاهتر را كـه مربـوط بـه نـور آبـي و                 هوقتي ذرات و مولكولهاي موجود در هوا اشعه       

اما وقتي در اتمسفر ذرات بزرگتـري  .بنفش هستند به اطراف پراكنده نمايند، آسمان آبي به نظر مي رسد   
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ا با طول موج بلنـدتر كـه مربـوط بـه نورهـاي زرد و قرمـز       هد، بيشتر اشعهاز گرد و غبار وجود داشته باش      

.هستند در هوا پراكنده شده و در نتيجه آسمان رنگ سفيدتري به خود مي گيرد

ابرها تعداد زيادي از اشعة خورشيد را به فضاي خارجي اتمسفر منعكس مي نمايد اما باقيماندة اشـعه بـه              

 مقدار اشعه به كرة زمين عامل بـه وجـود آورنـدة گرمـاي طبيعـي      تابش اين .طرف زمين پخش مي شود    

.است

دماي هوا
مقدار انرژي خورشيدي كه در طول سال به هر نقطه از سطح زمـين مـي رسـد بـه شـدت و دوام تـابش                          

آفتاب در آن نقطه بستگي دارد و ميزان گرما و سرماي سـطح زمـين عامـل اصـلي تعيـين كننـدة درجـة                  

.نستحرارت هواي باالي آ

رطوبت هوا
بخـار آب بـه وسـيلة تبخيـر         .منظور از رطوبت هوا مقدار آبي است كه به شكل بخار در هوا وجود دارد              

ايـن بخـار بـه      .آب سطح اقيانوسها و درياها و همچنين سطوح مرطوبي چون گياهان وارد هوا مـي شـود                

.اي سطح زمين منتقل مي گرددهوسيلة جريان هوا و باد به بقية قسمت

حداكثر رطوبت هوا در نواحي خـط       . هوا گرمتر باشد، بخار آب بيشتري را در خود نگه مي دارد            هر چه 

.استوا بوده و در جهت حركت به طرف قطبين كاهش مي يابد

رطوبت مطلق، رطوبت مخصوص، فـشار بخـار و   : مقدار رطوبت موجود در هوا به طرق مختلفي از قبيل       

.تندازه گيري اسارطوبت نسبي قابل بيان و

vi(آب و خاك)پوشش گياهي و زيست محيطي(
آب) 1

آب از جمله عناصر اوليه و همگاني است و نقش زيستي آن، كسب و مـصرف آن را بـراي هـر جامعـة                        

لذا از مجموعة عوامل اقليمي مؤثر در كالبـد معمـاري روسـتا مـي تـوان                 .انساني اجتناب ناپذير مي سازد    

سرزمين نيمه خشك و كم آب ايران نقش بـسيار حيـاتي     داشت كه خصوصاً در     » آب«اشاراتي به عامل    

.در زندگي روستا دارد

كـشاورزي و   ) 3مـصارف بهداشـتي؛     ) 2آشـاميدني؛   ) 1آب در روستا به طور كلي سـه مـصرف عمـدة             

.دامداري و ساير موارد توليدي دارد

ورد توجه است كه    كاربرد آب در فعاليتهاي خدماتي و توليدي مانند، آسياي آبي، آبدنگ و غيره نيز م              

26.البته در همه جا رواج ندارد

iii(انواع منابع آب و تأثير آن ها بر كالبد روستا

35صروستايي ايران شناخت معماري درآمدي بر -26
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رودخانه، قنات، چـشمه، چـاه، آب       : تنوع انواع منابع آب در ايران زياد است و مهمترين آنها عبارتند از            

.باقي مي گذارندباران و غيره كه هر يك از عوامل ذكر شده در سيماي كالبدي روستا تأثير شگرفي 

رودخانه ) الف
:به طور كلي از ديد دكتر زرگر مي توان سه نوع رودخانه را نام برد كه عبارتند از

مانند .ائي كه دائمي بوده و قسمت زيادي از بستر آنها در نواحي نسبتاً هموار امتداد دارنده رودخانه-اول

.كرخه و كارون

.و شيبدار و صخره اي، با غرّش و جهش حركت مي كنندائي كه در بستر كوهستاني ه رودخانه-دوم

ائي كه سطح آب آنها به تبعيت از جزر و مد دريا باال و پائين مي شود؛ ماننـد رودخانـه                ه رودخانه -سوم

.اروندرود

اي نوع اول و تأثير آنها بر كالبد روستا، بايد توجه كرد كه اولين تأثير آن بر روستا، با هدر مورد رودخانه

ت به اهميتي كه دسترسي ساده و آسان به آب به عنوان يك ارزش تلقي مي شـود، احتمـال خطـي                      عناي

.شدن بافت روستا است

نكتة دوم اين است كه در چنين بافتي، به دليل گرايش بـه سـهولت در امـر دسترسـي بـه آب، معـابر آن        

امكان نفوذ نسيم خنـك     كه همين امر    .احتماالً به صورت عمود بر جريان رودخانه شكل خواهند گرفت         

مثال اين قبيـل روسـتاها را مـي      .برخاسته از بستر رودخانه را به درون بافت روستا به همراه خواهد داشت            

.در حاشية كرخه در ناحية دشت آزادگان ذكر كرد» هوفل«و » شاكريه«توان روستاي 

ز سال مخصوصاً در فصل     ا خطر طغيان آنها در فصل خاصي ا       هنكتة قابل ذكر در مورد اين نوع رودخانه       

به همين خاطر است كه در چنين مواردي روستا عليرغم مطلوبيت استقرار در فاصـلة نزديـك         .بهار است 

غالباً يك .به رودخانه، از نظر دسترسي به آب، از ترس طغيان به ناچار در فاصلة دورتري مستقر مي شود 

.هاي روستايي فراهم مي نمايدسد خاكي، مخصوصاً در خوزستان، حفاظ مناسبي را براي خانه

ا بالفاصله پس از سد خاكي مستقر مي شـوند كـه دسترسـي بـه     هاز نظر سلسله مراتب استقرار، غالباً خانه 

رودخانه جهت استفاده از آب براي مصارف خانگي و يا رفت و آمد با قايق فراهم گـردد و پـس از آن        

و فضاهاي جمعي نيز غالباً در رابطه با لبة رودخانـه  بناهاي عمومي .ا قرار مي گيرندهمزارع در پشت خانه 

.جايابي مي شوند

مشكل سيل گرفتگي در مناطق حاشية هورها نيز از نظر مكان يابي و استقرار و معماري كالبـدي روسـتا                    

گرفتـار چنـين    » هـور شـادگان   «و يـا    » هورالهـويزه «مثالً روسـتاهاي اطـراف      .مسئله اي بسيار جدي است    

27.مشكلي هستند

قنات) ب
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 سـال پـيش،    3000آنـان در حـدود      .از جمله هوشيارانه تـرين اختراعـات ايرانيـان، احـداث قنـات اسـت              

توانستند آب را با استفاده از نيروي جاذبة زمين و ماهيت فيزيكي آن از نظر كـشش و فاصـلة مولكـولي                  

د، انـرژي سـوخت و      آن، با استفاده از قوة ثقل زمين و خاصيت خود آب و بـدون اسـتفاده از انـرژي بـا                    

.به مكان مورد نظر انتقال دهندي اانرژي ماهيچه

ذخيره شده و از ) مي گويند» مادر چاه«كه به آن در اصطالح  ( متر   100 متر تا    15آب در چاهي به عمق      

مظهر قنات يا جايي كه آب از آن خارج مي شود و معموالً نزديك آبادي است، خارج و مورد استفادة             

.ار مي گرفتاهالي روستا قر

روش كار بدين صورت است كه از مظهر        .براي ارتباط دادن چاه و مادر چاه بايد يك دهليز ايجاد شود           

طول اين دهليز از يك .چاه شروع كرده و با شيبي مالايم و مستقيم به پيش مي روند تا به مادر چاه برسد  

ر چاه و مادر چاه چنـدين چـاه فرعـي    در بين مظه . كيلومتر نيز مي رسد    30كيلومتر شروع شده و گاهاً تا       

:ايجاد مي كنند كه به دو هدف اين كار صورت مي گيرد

استفاده از چاه ها براي بيرون آوردن خاك دهليز)1

امكان ايجاد تهويه)2

غالباً در قسمت علياي روستا قرار دارد و به احتمال كم در وسـط ميـدان ده و يـا             » سرآب«مظهر قنات يا    

در ابتــداي اســتفاده از آب معمــوالً .كــامالً دور از دســترس عــام قــرار مــي گيــرددر خــارج از روســتا و 

ا ظرف ها و لباس خود را در مسير آب مي شستند و پس از آن، آب باقي مانده راهي مـزارع و    هخانواده

.دشباغات مي

از فضاي خنك و نسيم مرطوب قنات ها براي تعديل هواي زيرزمين خانه، جهت استراحت در روزهاي          

تأثير قنات بر كالبد روستا را در موارد زير مي تـوان  .گرم در مناطق خشك و كويري استفاده مي كردند     

:ديد

بودن آب چشمه يا قنات، بافت روستايي كه منبـع آب آنهـا چنـين منـابعي هـستند،          ي  ابه دليل نقطه  )1

.ي و كامالً فشرده مي باشدانقطه

 فيزيكي نيز بـا محـدوديت فـشرده و غيـر قابـل        به دليل محدوديت آب قنات ها و چشمه ها، توسعة         )2

.گسترشي روبه رو خواهد بود

بافت روستا در اين دسته از روستاها به تبع مظهر قنات و نهرهاي آن داراي نوعي سلسله مراتب مي                   )3

.باشد

چاه) پ
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ــراي مــصارف شستــشو و آشــاميدن از آب چــاه اســتفاده مــي   ــران ب ــسياري از روســتاهاي اي در .دشدر ب

نحوة استفاده از چاه ها به . از آب چاه معموالً پس از اختراع پمپ هاي آب، استفاده كرده اندكشاورزي

:دو صورت مي باشد

.هرخانه براي خود جداگانه، چاهي دارد)1

با استفاده از سيستم پمپاژ آب چاه به داخل يك منبع فلزي يا بتني و لوله كشي آب در داخل خانـه               )2

.بل شرب رسانده مي شودها، به تك تك خانه ها، آب قا

بدين ترتيب مي توان گفت رواج لوله كشي مي تواند انعطاف پذيري بيشتري به بافت روستا بدهد، چرا                

.ودركه لزوم و ضرورت پيروي از يك مسير با حركت و جهت خاص در روستا از ميان مي

:به طور كلي به دو روش مي توان از چاه آب بيرون كشيد

بـا  ) ماننـد نـواحي سـاحلي دريـاي خـزر     (ب هاي زيرزميني در آنها باالسـت  در مناطقي كه سطح آ    )1

 متري كه به يك سر آن يك دلو با طناب متصل است، به وسـيلة           4 يا   3استفاده از يك چوب يا ني بلند        

 متر بلند تر از سطح 1 سانتي متر تا 80در اين چاه ها، دهانة چاه حدود .دست از چاه آب خارج مي كنند

 دارد تا موجود زنده يا چيزي وارد چاه نشود و به دليل احتمال ريزش ديوارة چاه دور تـا دور              زمين قرار 

.هند، جهت محافظت از ريزش چاهداي سيماني قرار ميهآن را حلقه

كـه  ي ادر مناطقي هم آب را با استفاده از چرخ هايي شبيه چرخ مغني ها و يـا بـه صـورت اسـتوانه                    )2

.، بيرون مي كشندي از محور آن گذشته استاميله

بركه يا مانداب) ت
در برخي از روستاها، روستاييان آب باران را در مكـان هـايي خـاص جمـع آوري كـرده و از آن بـراي           

ايـن  .مصارف مختلف استفاده مي كنند، اين مكان هاي خاص را اصطالحاً بركـه يـا مانـداب مـي نامنـد                    

از ايـن سيـستم بـه خـصوص در          .شـدة دسـت بـشر     ا يا چاله هاي طبيعي هستند يا چاله هاي ساخته           هبركه

ايـن آب را معمـوالً بـراي سـيراب كـردن           .ايي مانند هرمزگان و جنوب كرمان استفاده مـي شـود          هاستان

.دامها، شستشوي ظرفوف و لباس استفاده مي كنند و براي نوشيدن كارايي ندارد

iv(روش هاي حفاظت و ذخيرة آب
براي مثـال در بـستر   . دور ايده هاي جالبي را به كار بسته اند     براي حفاظت از آب ايرانيان از گذشته هاي       

د و يـا در يـك   شنهرها از بسترهايي استفاده كرده اند كه مانند سنگ باعـث كمتـر هـدر رفـتن آب مـي                 

اين درختان بزرگ و سايه دار، با ايجاد سـايه بـر سـطح              .طرف يا دو طرف نهر آب، درخت مي كاشتند        

وگيري مـي كردنـد و بـه نـوعي ميـزان تبخيـر سـطحي آب را كـاهش                    نهر از تابش مـستقيم آفتـاب جلـ        

.ادنددمي

براي حفاظت از آب نيز مكان هايي احداث مي كردند كـه در ذيـل بـه صـورت مختـصر در موردشـان             

:توضيح مي دهيم
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آب انبارها و يخچال ها) 2و1
ستان داخـل ايـن   بـا ايـن ترتيـب كـه در زمـ         .از جمله مكان هاي حفاظت از آب در اين فضاها مي باشـد            

شكل داشتند پر از برف مي كردند و در تابـستان از آب داخـل               ي  اساختمان ها را كه معموالً پالن دايره      

محـل هـايي بـراي    (ايـن فـضاها بـسيار شـبيه آب انبـار هـا           .آن كه بسيار خنك بود، استفاده مـي كردنـد         

:هستند، اما تفاوت هايي دارند كه شامل موارد زير است) نگهداري از آب

.آب انبار ها معموالً پلكان، پاشير و سر در پلكان دارند، اما يخچال ها فاقد اين تجهيزات هستند)1

براي جريـان يـافتن هـوا در داخـل آن و     .(آب انبارها گاهي داراي بادگير بودند، اما يخچال ها خير   )2

)فاسد نشدن آب در يك جا به صورت راكد

رها شـامل سـقف گنبـدي، بادگيرهـا، سـردرپلكان و      تفاوت بعدي در نماي آنهاست، نماي آب انبا    )3

در حاليكه يخچال فقط داراي سقف گنبدي بـه همـراه ديوارهـاي بلنـد              .راهروي سرپوشيدة پلكان است   

.اشدبمي

يخچال داراي يك ورودي است كه از طريق آن داخل فضاي يخچال مي شوند اما آب انبار فاقـد                   )4

پس از ورود به يخچال، نواري به عرض حداقل .ي آن شدچنين ورودي است زيرا اصالً نبايد داخل فضا

يك متر در اطراف گنبد و هم سطح با زمين وجود دارد كـه مـي تـوان بـر روي آن راه رفـت و طريقـة                  

.چيدن و واچيدن يخ ها را كنترل نمود

فضاي درون يخچال براي انباشت يخ ها به صـورت يـك مخـروط نـاقص وارونـه اسـت و بـه ايـن          )5

.اي يخ هاي فوقاني فشار كمتري بر روي يخ هاي تحتاني وارد مي آورندترتيب رديف ه

در درون يخچال پلكاني وجود دارد كه تا انتهاي مخـروط ادامـه دارد و بـا اسـتفاده از ايـن پلكـان                        )6

در درون آب انبار .وان آخرين الية يخ را نيز بيرون آورد و يا اولين الية يخ را به درون آن گذاشت                تمي

.ي وجود نداردچنين پلكان

روش كار در يخچال ها
در شب هاي زمستاني سرد در درون گودال هاي كم عمق آب زالل قنات يا چشمه را هـدايت كـرده و        

دقت مي كردند كه عمق آب بيش از چند سانتي متر نباشد كه سريع يخ بزند، شب بعد نيز همـين عمـل                 

 شود، اين عمـل را چنـدين مرتبـه انجـام داده تـا               را تكرار كرده تا الية بعدي يخ بر روي الية فعلي بسته           

سپس يخ ها را با كلنگ تميز در قطعات بزرگ مي شكـسته و آن هـا را بـه      .عمق يخ حدود نيم متر شود     

.درون مخزن يخچال منتقل مي كردند

كف و ديواره هاي اين مخزن را با كاه خشك مي پوشاندند تا هم ديواره هـا و هـم كـف مخـزن گلـي               

پس از ريختن يك اليه يخ، يـك اليـه كـاه    .يخ ها در اثر حرارت زمين به آب تبديل نشوند   نشود و هم    

پس از پر شدن مخزن نيـز روي آن        .يختند و الية بعدي را اضافه مي كردند كه يخ ها به هم نچسبند             رمي
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ا محوطة يخچال ها را معموالً در حاشيه يا بيرون روستا احداث مي كردند، زير       .ها را با كاه مي پوشاندند     

.وسيعي را براي احداثشان نياز داشتند

حوض ها) 3
به اين ترتيب كه    .در اكثر خانه ها، به خصوص خانه هاي كويري حوض اصلي ترين جزء خانه مي باشد               

روستاييان آب باقي مانده از چاه يا نهر روستا را به حوض هدايت كرده و مقـداري از آن هـا را ذخيـره                        

ا همعموالً در اطراف حوض. آب فاسد نشده باشد از آن بهره برداري مي كنند     كرده و تا مدتي كه كامالً     

عـالوه  .نيز باغچه هايي احداث مي كنند تا آب حوض را پس از مصرف بهداشتي، در آن باغچه بريزنـد  

.بر اين وجود حوض در خانه ها به تلطيف هوا و افزودن رطوبت به هواي وروديِ اتاق ها، مؤثر است

)ش گياهي و زيست محيطيپوش(خاك ) 2
پوشش گياهي و زيست محيطي ايران

ا و پيدايش انواع مختلف هزندگي گياهان در فالت ايران تحت تأثير عواملي است كه موجب تنوع گونه

:عوامل مؤثر بر پوشش گياهي عبارتند از. رويشها گرديده است

اقليم )1
تشديد اين اختالفـات، عـوارض سـطحي و    اختالف آب و هوايي در تمام نقاط ايران مشهود است و در    

ناهمواريهاي زمين نقش مهمي بر عهده دارند كه موجب اختالف آرايش گياهي و پيچيدگي جغرافيايي 

.گياهي شده است

گرما)2
عامـل  .درجة گرما در تعيين حدود وضع جغرافيايي رويشها و تركيب گياهي هر منطقه نقش مهمي دارد               

ر موجب شده كه عناصر خاصي بـا احتياجـات معـين در هـر نقطـه اي      گرما همراه با عوامل محيطي ديگ     

تقسيم گرما و همچنين بارندگي در نقاط مختلف سبب تنـوع پوشـش گيـاهي در ايـن     .انتشار داشته باشد  

.سرزمين گرديده است

بارندگي )3
بارندگي در فراواني و كمي اجتماعات گياهي هر يك از مناطق رويشي ايـران نقـش بزرگـي بـه عهـده       

يكـي از   .در ايران مقدار نزوالت آسماني از شمال به جنوب و از مغرب به مشرق كاهش مـي يابـد                  .دارد

مهمترين عواملي كه در ميزان رويـشها مـؤثر مـي باشـد، نحـوة تقـسيم بـاران سـاليانه در فـصلهاي سـال                          

ط ناحيـة خـزر     مثالً گرچه قسمت اعظم ايران از باران پاييزه و زمستانه و بهاره برخوردار است، فقـ               .است

 ميليمتر باران ساليانه، از شيراز كه بـاران سـاليانة آن معـادل    350تبريز با ميزان  .داراي باران تابستاني است   

.ميزان بارندگي تبريز است، به علت داشتن تابستان خشك از لحاظ رويش متفاوت است

ناهمواريهاي طبيعي )4

تقسيم ايران به مناطق رويشي 
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هي ايران كه بتواند مورد قبول باشد، مـستلزم شناسـايي اختـصاصات جغرافيـايي               تفسيمات جغرافياي گيا  

واحدهاي رده بندي آن مي باشد و تمركز گروههاي گياهي در تعيين مناطق رويشي بزرگـي بـه عهـده                    

.دارد

گياهاني كه متعلق به يك منطقة رويشي باشند، گياهان يك منطقه اي و آنهايي كه در دو يا چند منطقـه   

جـدول زيـر گروههـاي گيـاهي يـك        .ي انتشار داشته باشند، آنها را دو يـا چنـد منطقـه اي گوينـد               رويش

:ي و مقدار نسبي آنها را نشان مي دهد كه در رويشهاي ايران دخالت دارندامنطقه

مقدار نسبيگروه

%5اورو سيبري

%69 تورانين-ايرانو

%0,5مديترانه اي

%0,5صحرا و عربستان

%5سوداني

نقشة جغرافيايي گياهي ايران 
:شوددر نقشة گسترش گياهي ايران نواحي رويشي اين سرزمين شامل چند قسمت زير نشان داده مي

منطقة خزركه شامل دشتهاي سواحل خزر و نقاط كوهستاني جنگلي و نقـاط مربـوط و مجـاور آنهـا                     •

.است

. توران كه شامل قسمت اعظم فالت ايران است-منطقة ايرانو•

 سندي كه شامل بخش جنوبي و جنوب شرقي ايران بوده و گياهان آن از عناصـر منطقـة                   -منطقة نوبو •

.حارة درة سند است

منطقة صحرا و عربي كه شامل جنوب غربي ايران بوده و در آن عناصر متعلق بـه رويـشهاي صـحرا و             •

.عربستان، شناخته مي شود

)يط زيستگاهتقسيم بندي گياهان برحسب مح(پوشش گياهي ايران 
اي گيـاهي منـاطق   هگياه شناسان معتقدند كه پوشش گياهي فعلي اين سرزمين نتيجة نفوذ تدريجي گونه    

مجاور به داخل فالت و تغيير آنها به اقتضاي تنوع فراواني است كه ارتفاع جغرافيايي و اختالف اقليمـي     

بنـدي پوشـش گيـاهي    ي طبقـه اي مختلفي بـرا هجغرافيدانان و گياه شناسان روش.ايجاب مي كرده است 

ند، ولي همة آنها در يك موضوع وحدت نظر دارند و آن تنوع فراواني است كه بـا             اايران پيشنهاد كرده  

 هـزار نـوع گيـاه    10به عقيدة آنها در ايران بالغ بر      .وجود فقر اقليمي در نباتات سرزمين مشاهده مي شود        

قفقاز، آسياي صـغير، عربـستان، آفريقـا و هندوسـتان     وجود دارد كه آن بوم زاد و بقيه مربوط به گياهان    

: منطقه تقسيم كرد6سرزمين ايران را از نظر گروههاي گياهي مي توان به .است
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اي طـالش و البـرز در بخـشهاي    همنطقة جنگلهاي برگ پهن مرطوب شمالي، كـه ميـان خـط الـرأس            ) 1

 متـر  100تـا ارتفـاع   .اوت مـي كننـد  مشرف به درياي خزر قرار دارند و برحسب ارتفاع از سطح دريا تفـ     

ايـي ماننـد عـروس آبـي و زنبـق و      هباتالقها و مردابهاي ساحلي قرار دارد كه در آن انواع ني و نيـز گـل         

.نيلوفر آبي به حد وفور به چشم مي خورد

 متري همـراه  1000 و 800پس از آن انواع بلوط، انجيلي، نارون، راش، ممرز و توسكاست كه تا ارتفاع           

تان كوچكتر و انواع پيچكها و شمشاد، انار، تمشك، زالزالك و امثال آنها پوشش گياهي اصـلي                 با درخ 

اي ه متر انواع راش سـفيد، بلـوط و غـان را مـي تـوان گونـه           2500 تا   1000از ارتفاع   .را تشكيل مي دهد   

ا  ميليـون هكتـار ر  1/8 ميليون هكتـار جنگـل كـشور    4/12روي هم رفته از  .عمده پوشش گياهي دانست   

. متر مي پوشاند2700جنگلهايي تشكيل مي دهد كه دورادور طوقة جنوبي درياي خزر را تا ارتفاع 

اي ناحية زاگـرس اسـت و در مقايـسه بـا     هاي برگ پهن غربي، كه شامل تمامي جنگلهمنطقة جنگل ) 2

قـة  در ايـن منط   .اي انبوه مرطوب شمالي نسبتاً كم درخت، تنك و بيشتر شـبيه بـه پـارك هـستند                 هجنگل

اي هوسيع كه شامل كردستان، كرمانشاه، لرستان و بختياري اسـت، درختـان بـرگ پهـن همـراه بـا بوتـه                     

ا متراكم و در جاهاي ديگر بـسيار   هدرختان اين جنگلها در دره    .كوتاه و نباتات استپي به چشم مي خورد       

ا هختـان ايـن جنگـل   انـواع عمـدة در  .ند، ولي تا ارتفاع دو هزار متري از سطح دريا وجود دارند       اپراكنده

شامل بلوط، گردو، انجير، گالبي، سيب، بادام و تمشك است كه نـوع آنهـا برحـسب ارتفـاع و عـرض                   

.جغرافيايي تفاوت مي كند

منطقة استپي كوهستاني، كه شامل كوههاي شمال خراسان و آذربايجان اسـت و انبـوهي گياهـان آن             ) 3

در اين منطقة وسيع در ارتفاعـات بـاال چمـن    .ندبرحسب جنس خاك و مقدار باران ساالنه تفاوت مي ك 

اي پــرآب پــايين انــواع هو در دره) گنــدميان(اي نيمــه اســتپي هاي ميــاني گونــههيــا اســتپ و در طوقــه

.اي ميوه دار ديده مي شودهدرخت

در نيمـة  .، كه بخش وسيعي از كشور را در بـر مـي گيـرد   )كوهپايه اي (منطقة خشك رودهاي فالتي     ) 4

در مرتفعات شمالي مركز    .اي آسياي مركزي و قفقاز شرقي است      هقه، نباتات شبيه رستني   شمالي اين منط  

ا از انواع بالشتي هستند كه به جاي رشد در هوا براي فرار از تبخيـر فـراوان روي               هايران بعضي از رستني   

و و در اي معتبر اين منطقه سرو كوهي يا اُرس، گيالس، انواع آلـ     هاز جمله گونه  .زمين گسترش مي يابند   

اي مختلف خار، گل گنـدم و امثـال آن    هاي پست تر چوبك، اسپرس و گياهان صمغ دار و گونه          هطوقه

.است

اي داخلـي  همنطقة خشك رودهاي بياباني، كه شامل تمامي كويرها و ريگ زارها، شن زارها و ماسه            ) 5

، اسـفند، كـاروان     با وسعت بسيار است و در تمامي آنها نباتات نمك دوست مانند جغجغـه، انـواع خـار                 
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اي شرقي و جنوبي، انواع قچ، اقاقيا، كنـار و كهـور       هكش و در بستر رودهاي مرطوب تر و نواحي بيابان         

.ديده مي شود

اي ساحلي جنوبي، كه در حاشية فالت ايران قرار گرفتـه اسـت و شـباهت بـسياري بـا                    همنطقة جنگل ) 6

اي جنـوبي  هرهـا و شـوره زارهـا و بـاتالق    در شـن زا .گياهان جزيره اي و شبه جزيـره اي جنـوب دارنـد      

شوند كه در كنـار  اي متعدد از انواع انبه، سه پستان، استبرق و لور از بندر لنگه تا پاكستان ديده مي               هبوته

آنها گياهان هندي و آفريقايي مانند نارگيل، موز، خرزهره، كهـور، نيـشكر و از همـه مهمتـر خرمـا كـه               

اي بندر خمير، جاسك و چاه بهار درخت حرّا يا تمر هدر باتالق.ويداهميت اقتصادي فراوان دارد، مي ر

.شودكه مهم ترين نوع جامعة گياهي منگرو به شمار مي رود، ديده مي

باد) 3
هـستند كـه   ) كـم و زيـاد    (بر روي دو نيمكرة زمين كمربندها و نقاط مختلفي با فشارهاي جوي متفاوت              

در منـاطق نيمـه    .يگـر فقـط در مـدتي از سـال وجـود دارنـد             بعضي از آنها در تمام طول سال و بعـضي د          

اين دو . يك كمربند با فشار زياد وجود دارد400 تا 20استوايي هر نيمكره يعني بين عرضهاي جغرافيايي 

.كمربند در تابستانها به طرف قطبين و در زمستانها به طرف خط استوا حركت مي كنند

هـاي   در جهـت عـرض جغرافيـايي بيـشتر، مخـصوصاً در قـاره      جائي هوادر تابستان هر نيمكره يك جابه  

اي شـمالي اسـتوا را مـي پوشـاند كـه از شـمال       هدر تير و مرداد اين كمربندها قسمت   .بزرگ وجود دارد  

.شرقي آفريقا به مركز آسياي شرقي كشيده شده و مركز آن در خليج فارس است

i(سيستم هاي باد
: كلي باد وجود داردبه طور كلي در هر نيمكرة زمين سه سيستم

.بادهاي تجارتي، بادهاي غربي و قطبي و بادهاي موسمي

ا جريـان  هعالوه بر اين سه سيستم بادهاي ديگري از قبيل بادهاي محلي كه در منـاطق كوهـستاني و دره           

.دارند و نسيم شب و روز كه در سواحل دريا مي وزد، نيز وجود دارند

بادهاي تجارتي-
اين دو . مناطق نيمه استوايي دو نيمكره كه داراي فشار هواي زياد هستند، مي باشدمركزيت اين بادها در

در روي .مركز در منطقة استوا به هم نزديك شـده و در آنجـا كمربنـد فـشار كـم را تـشكيل مـي دهنـد             

اقيانوسها جهت حركت اين دو جريان هوا در نيمكرة شمالي به طرف جنوب غربي و در نيمكرة جنوبي                  

جهت حركت اين دو باد معموالً ثابت بوده و دما و رطوبت آنهـا بـستگي بـه         .مال غربي است  به طرف ش  

.مناطقي كه از روي آن عبور مي كنند، دارد

بادهاي غربي-
مركز اين بادها نيز در مناطق نيمه استوايي است، اما حركت آنهـا در جهـت منـاطق فـشار كـم اقيـانوس                 

كه نـسبت بـه نيمكـرة شـمالي داراي خـشكي بـسيار كمتـري            در نيمكرة جنوبي    .منجمد شمالي مي باشد   
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است، اين سيستم باد معموالً يكنواخت است اما در هر صورت در نقاط مختلف حركـت و سـرعت آن                    

.تحت تأثير حركت هواي فشار كم قرار مي گيرد

بادهاي قطبي-
اقيانوس منجمد شمالي به اي هواي سرد از مناطق فشار زياد قطبي و هاين بادها در اثر پراكنده شدن توده     

.وجود مي آيند

بادهاي موسمي-
اختالف ميانگين درجة حرارت ساالنة هواي روي سطح زمين و دريـا باعـث بـه وجـود آمـدن بادهـاي                      

.اندزمستاني بر روي خشكي و بادهاي تابستاني در روي دريا مي شود كه به نام بادهاي موسمي معروف

نسيم هاي دريا و خشكي-
اين اختالف دما باعث .حلي در روز، هواي روي خشكي گرمتر از هواي روي دريا مي شوددر مناطق سا

مي گردد كه هواي روي خشكي كه گرمتر است باال رفته و هواي روي دريا به طرف خـشكي آمـده و              

.اين عمل باعث به وجود آمدن نسيم در سواحل مي شود.جاي آنرا بگيرد

بادهاي محلي-
در روز هوايي .ف درجة حرارت باعث به وجود آمدن بادهاي محلي مي شوددر مناطق كوهستاني اختال

ا قرار دارد، گرمتر از هوايي اسـت كـه در جـو آزاد شـده و بـه طـرف بـاال               هكه در مجاورت سطح كوه    

.در شب اين عمل، عكس اتفاق مي افتد.حركت مي نمايد

iv( باد مضر)راه هاي مبارزه با آن شامل موارد زير است(
درختها در شن زارهاكشت ) الف

ايجاد موانع بر سر راه حركت شن هاي روان) ب

28مالچ پاشي) پ

درختكاري مي شود و ) يك خط ممتد و دقيقاً در جهت عمود بر حركت باد(در مجاورت روستاها ) ت

.يا ديواركشي مي گردد

 هـر نـوع   قرارگيري و احداث خانه ها در اطراف يك قلعه، به صورت متمركز و مـصون از تعـرض             ) ث

حمله از جمله حملة طوفان هاي شن

قرارگيري روستاها در پناه يك تپه يا صخره و يا در درون يك دره تـا از بادهـاي همـراه بـا سـوز و                    ) ج

.سرما، گرما و شن مصون باشند

ايجاد بافت فشرده در معماري كالبدي روستا) چ

سبز كردن زمين هاي اطراف روستا) ح

. مالچ يكي از تركيبات نفتي است كه در تصفيه خانه هاي نفت به دست مي آيد و تقريباً مانند مازوت يا نفت سياه است28-
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v( باد مفيد)اده از آن شامل موارد زير استراه هاي استف(
ايجاد كوران طبيعي هوا) الف

ايجاد اتاق هاي خشتي كه به كل فاقد پنجره است و قرار دادن روزنه هاي كوچـك مقابـل هـم در                      ) ب

ضخامت ديوارهاي روبه روي هم در مقابل باد مطلوب و مفيد

ايجاد معابر وسيع در جهت باد مطلوب و مفيد) پ

 در جهت بادتعبية بازشوها) ت

قرار دهي حفره هايي بر روي دست انداز پشت بام ها و مهتابي ها، جهت خوابيدن در اين مكان هـا            ) ث

و استفاده از باد مطلوب و مفيد

احداث خارخانه) ج

خارخانه در بلوچستان براي استراحت ميان روز در منازل سنتي به كار مي رفته و تركيبي بـوده از آب و               

رت كه با استفاده از خار و خورده كاه، فضايي را به همراه تخته هاي معمـولي بـه عـرض         به اين صو  . باد

هاي متنوع در جهت حركت باد مناسب درست كرده و با ريختن آب بر روي اين خارها به نوعي كولر                  

.آبي ايجاد مي كرده اند

29ايجاد بادگير) چ

ها با ارتفاع مختلـف در اقلـيم هـاي گـرم و             بادگيرها نوعي حجم هاي معماري هستند كه بر باالي خانه           

 و آن زمـان  چهار طرفه در جهت بـاد مناسـب در آن منطقـه   با دريچه اي دو يا خشك و گرم و مرطوب  

.ساخته مي شدند

: در اين جدول مشخص استتفاوت بادگيرهاي اقليم گرم و خشك و گرم و مرطوب

گرم و مرطوبگرم و خشك
معموالً يك طرفه يا دو طرفه رو به درياو يا چهار طرفهمعموالً يك طرفه يا دو طرفه 

ارتفاع كوتاهارتفاع بلند 

با پالن به شكل مربعبا پالن به شكل مربع يا مربع مستطيل

دريچة پالن با سطح وسيعدريچة پالن با سطح كم

ة ديوارهاي داخلـي   به عبارتي بادگير عبارت است از يك كانال كه با مصالح ساختماني بنا شده و جدار               

آن صاف است و داراي تيغه هاي متعددي است كه بـراي افـزودن حجـم مـصالح و بـاال بـردن ظرفيـت           

.حرارتي، پيش بيني شده است

تأسيسات بادي) ح

رم و خـشك و گـرم و مرطـوب سـاخته      بادگيرها نوعي حجم هاي معماري هستند كه بر باالي خانه هـا بـا ارتفـاع مختلـف در اقلـيم هـاي گـ                   29-

.دندشمي
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كـه در مكـاني بـه نـام خـرمن جـا يـا                (استفاده از باد براي جدا كردن كاه از گندم يا باد دادن خرمن            ) 1

.)خرمن گاه انجام مي شود

استفاده ازنيروي باد براي گرداندن پره هاي آس باد يا آسيا بادي) 2

)براي مثال نيروگاه بادي منجيل(استفاده ازنيروي باد حتي به عنوان نيروگاه هاي بادي) 3

)براي مثال در منطقة دليجان در كنار جادة اصفهان (استفاده ازنيروي باد براي باال كشيدن آب چاه) 4

:ا گرما از آيتم هاي مختلف استفاده مي شود كه شامل موارد زير استبراي مقابله ب

انتخاب جهت مناسب جغرافيايي) الف

سطوح بازشو) ب

ايجاد كوران) پ

ايجاد ايوان) ت

ايجاد سقف دوپوش) ث

انتخاب مصالح مناسب) ج

ابعاد مناسب سازه) چ

ايجاد سايه) ح

تراكم بافت) خ

ايجاد زير زمين ها) د

مناسبرنگ ) ذ

استفاده از آب) ر

در بخش عوامل طبيعي، به شرح تنوع سيماي كالبدي روستاها و دسته بندي عواملي پس به طور مختصر 

و درك عميق  رابطة تنگاتنگ روستا و زندگي روستايي را با طبيعت          . كه در اين تنوع مؤثرند، پرداختيم     

 مـورد بررسـي   ،انات توسـط روسـتاييان  عوامل محيطي و روش هاي مناسب بهره برداري از حداكثر امك  

از جمله دربارة روية بهره برداري هرچه مناسب تر از منابع انرژي در روستا و . قرار داده و مطالعه كرديم  

روش هاي پيشگيري از اتالف آن در ساختمان سازي صورت گرفته در زمان كنوني پرداخته و مي توان 

. مصداق واقعي پرهيز از اسراف استذكر كرد كه زندگي و معماري روستايي ايران

 عوامل اقتصادي-ب
 گردآوري خوراك و صيد و شكار قرار داشت، انسانها برروي زمين در ةدر آغاز زماني كه اقتصاد برپاي

اقـوام شـكارگر و گـرد آورنـدگان آذوقـه اغلـب جايگـاه ثـابتي نداشـتند و           .حال حركت و كوچ بودند    

هاي جنگلي  گياهان خوردني و ميوهةي آذوقه كه معموالً از ريش همواره در پي صيد و شكار و گردآور       

.ردندكشد، از سرزميني به سرزمين ديگر كوچ ميتشكيل مي
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اوضاع و احوال طبيعي در اغلب مناطق چنـان بـود كـه تـشكيل هـر گونـه اقامتگـاه بـزرگ و دائمـي را                           

هاي مستعد، قه و يافتن سرزمينآشنا شدن انسان به امور كشاورزي و بارآوردن آذو.ساختغيرممكن مي

هاي دائمـي   ندك او را از صورت صحرانشيني و بيابان گردي به يكجانشيني و تشكيل سكونتگاه             اندكا

.هاي پايدار هدايت كردو دهكده

ليكن ميان ايـن  ،  صحرانشيني و يكجانشيني پديدار شده استةلذا زندگي انسان بر روي زمين به دو گون     

 ديگري نيز وجود دارد كه آن را نيمه كوچندگي يـا نيمـه يكجانـشيني    ةا مرحلدو شكل زندگي حالت ي 

هـا بـا ايـن شـيوة         قـشالقي اسـت و انـسان       - يـيالق  ةنيمه كوچندگي نوعي سكونت دو گان     .وان ناميد تمي

گذراننـد و شـايد بتـوان ايـن نـوع      زندگي نيمي از سال را در دشتها و نيمي ديگـر را در كوهـستانها مـي               

.جانشيني يا سكونت دوگانه نيز اطالق كردزندگي را دو 

:به طور خالصه مي توان ذكر كرد كه عوامل اقتصادي روستا شامل موارد زير است

i(كشاورزي) مانند غالت، حبوبات، محصوالت جاليزي، سبزيجات، محصوالت علوفه اي و غيره(

ii(دامداري

iii(باغداري) و غيرهتوتستان ها،تاكستان ها، نخلستان ها، مركبات، درختان ميوهمانند (

iv(شكار)مانند دامگستري و شكار پرندگان، حيوانات وحشي، ماهيگيري، صيد مرواريد و غيره(

v(صنايع دستي)مانند انواع بافندگي ها، ريسندگي ها، سفالسازي و غيره(

vi(مشاغل درون روستايي)مانند حمامي، سلماني، پوپاني و غيره(

ر روستا عوامل فرهنگي و فرهنگ افراد مستقر د-ج
هدف از ارائه و تعريف و توصيف فرهنـگ و عوامـل فرهنگـي، در بحـث مربـوط بـه عوامـل مـؤثر در                         

يري كالبد روستا، به مناسبت نقش و اهميت واالي فرهنگ جامعه بر نحوة نگرش و تلقـي مـردم             گشكل

.در پذيرش پديده هاي نوين، به ويژه در جوامع روستايي مي باشد

شـامل امـامزاده هـا،      (عوامل و عناصر مذهبي از جمله قبله، مكان هـاي مـذهبي             مي توان اشاره نمود كه      

همه و همه از گذشته هاي دور تا امروز در شكل گيري كاربري هاي    ) مساجد، حسينيه ها و تكايا وغيره     

بناهاي روستا به دليل بهره مندي جامعه از فرهنگ غني دين اسالم به . مختلف روستا نقش داشته و دارند 

ه ترين روش و تلفيق هوشمندانة اين بحث با اقليم، جهت گيريِ خاصي پيدا نموده و امـروزه نيـز از                     ساد

.آن تبعيت مي گردد

با ذكر اين مقدمه بايد اذعان داشت كه تمامي تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي يـك جامعـه در                   

عوامـل فرهنگـي بـه خـوبي     درون بافت اجتماع صورت مي گيرد و اين تجمع ها با محوريت فرهنگ و               

با وصف اين موضوع، مي توان انتظار داشت كه هرچه فرهنگ يك اجتماع باالتر رود،               . رقم مي خورد  

.ساختار اقتصادي و اجتماعي آن درست تر شكل گرفته و از هر جهت بيشتر مي شود

 عوامل سياسي و اجتماعي-چ
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يالتي و جــايي بـوده اســت كــه در آن  در ايـران ده از قــديم تـرين زمــان يـك واحــد اجتمــاعي و تـشك    

اي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي گـرد    هايي از مردم روستايي براي هم كاري در زمينه هگروه

هد و اهميت آن به اعتبار اين كه يك دده اساس زندگي اجتماعي ايران را تشكيل مي     .نداهم تجمع يافته  

ون وسطي و از آن پس تا به امروز برقرار بوده           واحد تشكيالتي در زندگي روستايي است، در سراسر قر        

.است

كـشور بـه   . سياسـي اسـت  -از نظر تقسيمات كشوري ده در ايران كوچكترين واحد سكونتي و اجتماعي      

چندين استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخـش بـه چنـد شـهر و ده                   

.ودشتقسيم مي

زمينـة  ي ادي از عناصـر طبيعـي و عناصـر سـاخته شـده اسـت كـه بـه گونـه         رامبر مي گويد روستا برآينـ   

در ده بـين گـروه و فـضاي         .ودشورد و موجب جامعـه پـذيري مـي        آسازگاري فرد را با جامعه فراهم مي      

 فرهنگي وجود دارد و ايـن روابـط         - اجتماعي -جغرافيايي محدود و بسته و ثابت نوعي روابط اقتصادي        

.ازدسود و آن از گروه ديگر متمايز ميشگي گروه ميموجب پيدايش وحدت و يكپارچ

هـر يـك از مـا در ذات خـود دهقـانيم خـواه در       «: فرانسينگو خوليائو نويسندة تواناي برزيلي مي نويسد     

نيويورك زندگي كنيم يا پاريس، يا لندن و هرگز به روستا نرفته باشيم با نگاهي از پنجرة يك آپارتمان      

نـدوهي در  اا، بـه ناگهـان  هة يكنواخت شهر با طرح زمخـت آسـمان خـراش          و ديدن تك درختي بر زمين     

ورد و تماشاي آن آند به ما باز ميادرون خود حس مي كنيم، درخت خاطرة اجداد ما را كه دهقان بوده

ند، زيرا ما خواه ثروتمند و در جستجوي ثروتـي بيـشتر يـا فقيـر و          كروح ما را با احساسي از تبعيد پر مي        

وانـد بـه طـور    تيك درخت ميان سيمان و بتون مـي   .ش زندگي بهتر همه از روستا آمده ايم       ندار و در تال   

از مزارعي را كه در گوشة نامعلومي از بستة زمان پـشت سـر نهـاده ايـم در مـا بيـدار                       ي  اناگهاني خاطره 

 و  اما زمين راحتي اگر ديگر زير پايمان نباشـد        ....وانيم كودكي، عشق و شادي را فراموش كنيم       تمي.كند

در آن .زمـين نيرومنـد تـر از خـون مـا اسـت        .در ساية درختي نشسته باشيم همواره به ياد خواهيم داشـت          

به همين سبب مشاهدة يك درخـت، آرزوي  .ند، زمين خود زندگي است كابد و سيرابش مي   يجريان مي 

.»زميني را كه از دستداده ايم در ما بر مي انگيزد

فيا روابط نزديكي وجود دارد بدين معني كـه هـر دو از محـيط             ميان جامعه شناسي روستايي و علم جغرا      

موضوعاتي كه جغرافيدان به بررسي آن مي پردازد شامل عوامل اصلي به وجود             .نندكروستايي بحث مي  

شـكل سـكونت در ده، نحـوة معيـشت و زنـدگي سـاكنان آن تـا                  .آورندة شرايط خاص اجتماعي اسـت     

مثالً شكل زندگي روستاييان دشـت قـزوين و   .ايي ارتباط دارد حدودي با اقليم و اوضاع و احوال جغرافي       

اي دو هزار و سه هزار منطقة شهـسوار بـا ده نـشينان جزيـرة قـشم و يـاد دمـي كـه در اعمـاق                            هدرة كوه 

شرايط طبيعي، آب و هوا، .اي انبوه و به هم فشرده شمال ايران به سر مي برند، با هم تفاوت دارد     هجنگل
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ا در ايجـاد    ها فراواني آب، جنس خاك و باالخره تسهيالت ارتباطي و مانند آن           پستي و بلندي، كمبود ي    

.انواع مختلف اجتماعات انساني تأثير دارد

اما در برابر تأثيري كه محـيط طبيعـي و شـرايط اقليمـي بـه شـكل زنـدگي و نحـوة معيـشت انـسان مـي                         

از ايـن رو در شناسـايي       .ؤثر اسـت  كاركردهاي انسان نيز متقابالً در طبيعت و محيط جغرافيايي مـ          .گذارد

ود، شا و تغييرات و تحـوالت اجتمـاعي مطالعـه مـي           هاجتماعات انساني هم چنان كه دربارة روابط گروه       

ا و تأثيري كه محيط جغرافيـايي بـر سـاخت اجتمـاعي دارد،          هروابط اين اجتماعات با شكل خارجي آن      

.يردگمورد بررسي قرار مي

اشد كه به رفتار افراد نظارت عاليـة شـديد دارد و   بسلط به اعضايش مياجتماع ده داراي نيروي معنوي م    

اي روسـتايي و    هند و اين نيروي معنوي همان سـنت       كا را به پيروي از هنجارهاي اجتماعي وادار مي        هآن

.قوانين ثابتي است كه به جامعة ده حاكم است

هنگـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و    شرايط زندگي در جامعة روستايي غالباً تحت تأثير عوامـل گونـاگون فر         

ود امـا در عـين حـال    شابـد و بـه مـرور زمـان بـه شـرايط زنـدگي شـهري نزديـك مـي           يسياسي تغيير مي  

.ندكاي اصيل روستا و روستا نشيني را حفظ ميهويژگي

ند كه انسان همواره با طبيعت در ارتباط باشد به عبارت ديگر            كدر روستا وضعيت كشاورزي ايجاب مي     

.انسان با محيط طبيعي بيشتر استدر ده نزديكي 

در روستا زمين اساس و پاية حيات اقتصادي است و ميان انسان و زمين در ديرباز رابطه و پيوندي عميـق     

ود كه پايگاه اجتماعي افراد تا حد زيادي بـا ميـزان زمـين تحـت تملـك          شبرقرار است و حتي باعث مي     

.ا بستگي ايجاد كندهآن

ة روستايي ايران در جامعقشربندي اجتماعي-4
اشـد و   با و نيازهـاي مـردم محـدود مـي         هزندگي در يك روستاي سنتي ساده و بي پيرايه است، خواست          

ا تقريباً وضعيت مشابهي دارند اختالف زيادي ميان افراد از حيث سـطح             هچون از لحاظ زندگي خانواده    

.زندگي وجود ندارد

اي اقتصادي، تقسيم كـار، كمتـر گـسترش يافتـه       هدر جامعة روستايي به علت محدود بودن دامنة فعاليت        

اي اعتبـار در ارتبـاط بـا        هبه طـور كلـي مـالك      .اي اجتماعي متنوعي وجود ندارد    هاست و در نتيجه قشر    

:وان به دو دسته تقسيم نمودتسلسله مراتب اجتماعي در روستا را مي

اي اقتصاديهمالك-1

 فرهنگي-اي اجتماعيهمالك-2

مالك هاي اقتصادي) الف
معة روستايي كه اكثريت افراد از طريق بهره برداري از زمين روزگار مي گذرانند، قبل از هر چيز            در جا 

به عبارت ديگر، در حال حاضر نيز كه مالكيت ارضي .ودشمالكيت زمين موجب اهميت و اعتبار فرد مي 
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يت ارضي و   اي كهن اهميت خود را از دست داده است، با اين وصف هنوز بين مالك              هدر مقايسه با نظام   

.ساخت طبقاتي ارتباط و هم بستگي نزديكي وجود دارد

به همين دليل كارگران سادة كشاورزي و دروگران بي چيز كه جز نيروي بازوي خود چيزي ندارند در               

ولي فقط صرف مالكيت زمين در ارتبـاط        .سلسله مراتب اجتماعي روستايي در پايين رده قرار مي گيرند         

ي كافي نيست، بلكه كميت اين مالكيت نيز مطرح است و به همين دليل در ايـن                 با سلسله مراتب اجتماع   

به عبارت ديگر، مقـدار زمينـي   .مورد از مالكان اراضي بزرگ، متوسط و كوچك سخن به ميان مي آيد        

.كه در مالكيت يك فرد است در تعيين درجة منزلت اجتماعي وي مؤثر است

 فرهنگي -مالك هاي اجتماعي) ب
اي آسـيايي و آفريقـايي   هع روستايي قديم و هم اكنون نيز در غالب نقاط جهـان خاصـه كـشور     در جوام 

ايي سنتي وجود داشته و دارند كه با وجود نداشتن مسئوليت و مقام رسـمي، نقـش اجتمـاعي              هشخصيت

.آنان بسيار مؤثر و تعيين كننده است

قدرت . ريش سفيد و معتمد نام مي برندا و مناطق عشايري كشور ما اين افراد را تحت عناوين هدر روستا 

اي عمومي و حل و فـصل مـسائل    ها در بين مردم زياد است و در تصميم گيري         همعنوي و نفوذ كالم آن    

اجتماعي و اقتصادي جامعة روستايي و مشكالت شخصي و خانوادگي نقـش مـؤثري دارنـد و بـه دليـل             

نظرات آنان را با ميل و رغبت و رضايت مي          ا و   ها قائلند، توصيه  هاحترامي كه مردم براي شيخوخيت آن     

از طرف ديگر تسلطي كه اين معتمدان محلي بر مـسائل اجتمـاعي و اقتـصادي جامعـة روسـتايي                  .پذيرند

خود دارند و اطالعات وسيعي كه پيرامون مالكيـت، جمعيـت، زمـين، آب، مقايـسات و مقـادير محلـي                     

حت و سقم ايـن گونـه اطالعـات و جوابگـويي بـه      ود كه غالباً نظر آنان در تعيين ص     شدارند، موجب مي  

.مقامات رسمي و دولتي حجت قرار گيرد

به عالوه اين حقيقت را نيز بايد اضافه كرد كه غالباً معتمدان و ريش سفيدان محلي، اغنيا و توانگران ده                    

خيـر  اي روستايي و عشايري انجام شده طي ساليان ا   هوند و اين معني را از وراي پژوهش       شمحسوب نمي 

در روسـتاهاي   .وان مـشاهده كـرد    تهمين پديده را در جوامع روستايي اروپـايي نيـز مـي           .وان دريافت تمي

كشورهاي اروپاي غربي، افرادي نظير دكتر، مأمور ثبت اسناد و كشيش از جملـه كـساني بودنـد كـه بـا                

 جامعة روسـتايي  دري اوجود آن كه غالباً فاقد مالكيت ارضي بودند، نقش اجتماعي مؤثر و تعيين كننده       

 يـا   "معتمـدين "ا ايـن قـشر سـاكن جامعـة روسـتايي را تحـت عنـوان                 هدر آن كـشور   .قديم اروپا داشتند  

. مي ناميدند"خواص"

وان به طور كلي در دو طبقه و يك قشر    تتاقبل از اصالحات ارضي، قشر بندي اجتماعي در روستا را مي          

:مستقل به صورت زير مورد بررسي قرار داد 

.اب، شامل مالك، مباشر، گاوبند و اجاره دارطبقة ارب-1
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.طبقة رعيت، شامل دو قشر وسيع اجتماعي، يعني زارع صاحب نسق و خوش نشين-2

.قشر مستقل خورده مالك-3

i(طبقة ارباب
در ايران اغلب مالكان در شهرهاي بزرگ سكونت داشتند و امالك خود را يا به مباشـران واگـذار مـي               

تنها درصد كوچكي از مالكان مستقيماً امالك خود .راد ديگري اجاره مي دادندا را به افهنمودند و يا آن

بنابراين بر حسب آن كه شيوة بهره برداري به        .ردندبرا اداره مي كردند و در ميان رعاياي خود به سر مي           

 و   اجتماعي و اقتصادي متفاوتي بر دهقانان      -صورت مستقيم يا غير مستقيم مي بود، اثرات و نتايج رواني          

:هر يك از اين موارد را در زير مورد بحث قرار مي دهيم .ا به جاي مي گذاشتهدر روستا

)كارآما(مالك به عنوان آنتروپرونور ) الف
در حالتي كه مالك در ده به سر مي برد، وضع روستاييان در مقايسه با روسـتاييان دهـاتي كـه بـه اجـاره           

سبتاً بهتر بود، زيرا حـضور وي باعـث مـي گرديـد كـه در                د و يا به مباشر واگذار مي گرديد ن        شداده مي 

اي جديـد بـه كـار       ها و تكنيـك   هزمينة توليد كشاورزي تا حدي سرمايه گذاري صورت گيـرد و روش           

.گرفته شود

اجاره دار به عنوان ارباب) ب
در مواردي بسيار، نظام بزرگ مالكي ايران شاهد واگذاري زمـين از جانـب مالـك بـه شخـصي بـه نـام            

اره دار است، درحاليكه خود وي به زندگي در شهر خـو گرفتـه و داراي مـشاغل و مناصـب شـهري                       اج

معين و ثابت استفاده ي امالكين غالباً ترجيح مي دادند كه با اجاره دادن اراضي خود از مال االجاره.است

د، خـود را از    نمايند و با توجه به اطمينان خاطري كـه در ايـن مـورد از بابـت دريافـت ايـن مبلـغ داشـتن                        

در اين حالت علـي    .مشكالت و عدم تأميني كه هميشه در كار زراعت سنتي وجود داشت، مي رهانيدند             

رغم آن چه كه به علت خشكسالي يا حوادث طبيعي، بر ده و دهقانان آن مي گذشت مالك اجارة ثابت 

.خود را دريافت مي داشت

گاوبند) ج
گاو بند كسي است كه مالك زميني نبوده ": يف شده است گاوبند در قانون اصالحات ارضي چنين تعر

ند كو با داشتن يك يا چند عامل زراعي به وسيلة برزگر يا كارگر كشاورزي در زمين مالك زراعت مي

ولي بايد توجه داشـت كـه نقـش    ."هددو مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي            

وسيلة شخم در اختيار زارع قرار دهد، بلكـه در بيـشتر مـوارد بـين             د كه   شگاوبند تنها به اين خالصه نمي     

مالك يا مستأجر و رعيت نقش واسطه را بازي مي كرد، بدين صورت كه گاوبند زمين مالك را توسط                   

رعايا كشت مي كرد و پس از برداشت محصول معموالً نيمي از محصول را به مالـك مـي داد و سـپس                       

.ن تقسيم مي كردنيم ديگر را بين خود و زارعي

ii   (طبقه رعيت
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در نظام بزرگ مالكي ايران رعاياي ساكن روستاها به دو قشر عمدة زارعين صاحب نسق و خوش نشين       

.دندشتقسيم مي

زارعين صاحب نسق) الف
د كه بـا داشـتن يـك يـا     شقبل از اصالحات ارضي معموالً به كسي رعيت يا زارع صاحب نسق گفته مي        

ه روي قطعه زميني از مالك به صورت انفرادي و يا با اشـتراك چنـد زارع ديگـر بـه                    چند عامل توليد، ب   

.دشكشت و زرع مي پرداخت و براساس عوامل پنج گانه، محصول بين او و مالك تقسيم مي

مالك بعد از مرگ زارع زميني را .زارع صاحب نسق، مالك زمين نبود بلكه حق استفاده از آن را داشت

وان تعبير تداشت به فرزند وي واگذار مي كرد، بنابراين نسق را به حق آب و گل نيز ميكه او در اختيار   

براي صاحب نسق شدن شرايطي الزم بود كه ساكن محل بودن، بومي بودن، قدمت داشتن و كـار                  .نمود

د چون نـسق نداشـت، خـوش        شبه همين دليل فردي كه به دهي وارد مي        .ا بود هبه روي زمين، از اهم آن     

.دشحسوب مينشين م

در جريان اصالحات ارضي، نسق زراعي مبناي تقسيم قرار گرفت و به كساني زمين تعلق گرفت كه در                  

ده صاحب نسق بودند و به همين علت از تاريخ تصويب قانون اصالحات ارضي، بـر اسـاس تبـصره اي،           

كـه در تـاريخ     تغيير نسق زراعي در دهات ممنوع شد و هر زارع صاحب نسق مالك زميني شناخته شـد                  

.تصويب قانون در اختيار وي قرار داشت و در آن كشت مي كرد

قشر خوش نشين) ب
منظور از خوش نشين يا آفتاب نشين كساني هستند كه به كشاورزي اشتغال داشـته و فاقـد نـسق زراعـي       

 را در بعضي از نقاط كسي.باشند، بنابراين تعريف خوش نشين در روستاهاي مختلف ايران متفاوت است

خوش نشين گويند كه به هيچ كاري نمي پردازد و در اصطالح بي كاره است و اهالي در مواقع لزوم در 

اين گونه افراد اغلب    .نندكمقابل پرداخت حق الزحمه از او در كارهاي زراعي يا غير زراعي استفاده مي             

.به عنوان دروگر يا كارگر، در دهات اطراف نيز به كارهاي مختلف مي پردازند

خوش نشين هميشه معناي بي كارگي و بي چيزي را در بر ندارد بلكه در بسياري نقاط از جمله بعضي از 

روستاهاي خراسان منظور از خوش نشين كسي است كه به كار غير كشاورزي از قبيل دكان داري، پيله               

وان قشر خوش تيمعموالً م.وري و اموري از اين قبيل مشغول است، مع هذا تعريف اخير عموميت ندارد

:نشين را به دو دستة متمايز تقسيم كرد 

II(                  خوش نشينان نسبتاً مرفه، كه خود به دامداران، صاحبان صنايع دستي، دكان داران، سلف خـران يـا

.وندشسوداگران روستا و كارمندان شاغل در خارج يا در درون ده تقسيم مي

III(          ن، بيكـاران، افـراد نـاتوان و از كـار           خوش نشينان بي چيز، كه شامل كارگران كـشاورزي، برزگـرا

.افتاده مي گردد
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از اصـالحات ارضـي در   .ا زمينـي نرسـيد  هقانون اصـالحات ارضـي شـامل خـوش نـشينان نـشد و بـه آن            

براي .روستاهاي عشايري قشر بندي اجتماعي خاصي وجود داشت كه با روستاهاي معمولي متفاوت بود             

:نطقة كهكيلويه به گونة زير بوده است مثال قشربندي اجتماعي در روستاي باشت از م

خان-1

مباشر-2

مأموران وصول-3

انبار دار خان-4

زمين دار-5

بازيار-6

دكاندار-7

سلماني، چوپان، آسيابان-8

خوش نشين-9

)مطرب(توشمال -10

)غربتي(آهنگر و مسگر -11

لت چنان كه از بررسي مذكور بر مي آيد، در ميان قشرهاي ياد شدة فوق، مباشر بعد از خان باالترين منز

مـأموران وصـول ماليـات نيـز     .اجتماعي را دارا بوده و ده درصد كل عايدات خان متعلق به او مـي باشـد              

در .اي وصول شده بـستگي داشـته اسـت      هند و سهم آنان به ميزان ماليات      اصاحب قدرت و موقعيت بوده    

انبارداران از  .رندنتيجه، كوشش اين افراد پيوسته بر آن بوده است كه ماليات بيشتري از رعايا دريافت دا               

جهت حيث اجتماعي و وضع مالي پس از مأموران وصول ماليات قرار داشتند و تفـويض ايـن شـغل بـه                      

قشرهاي ممتاز  .آنان به علت اعتمادي بود كه بر اثر حسن خدمت، نزد خان نسبت به آنان ايجاد شده بود                 

 آنـان توجـه داشـت صـاحب نـسق           و نيز افراد ديگري كه خان بـه       )مباشران، مأموران وصول، انبارداران   (

گروهي كه فاقد نسق بودند و رأي نـسق داران زراعـت            .دندشبودند و از پرداخت بهرة مالكانه معاف مي       

.وان او را همان رعيت سهم بر دانستتدند كه در واقع ميشمي كردند، بازيار ناميده مي

ا ه روستاها و يا در شـهرك     به موازات گرايش به يك جا نشيني در مناطق عشايري و سكونت عشاير در             

ــهر ــراف، آنهو ش ــشاورزي روي      هاي اط ــر ك ــشاغل غي ــه م ــرده و ب ــا ك ــداري را ره ــدريج دام ــه ت ا ب

تغييرات ايجاد شده پس از تقسيم زمين و تحوالت ناشي از انقالب اسالمي، هرم قـدرت و قـشر       .آوردند

ت و قشربندي جديدي در اين بندي پيشين را كه مبتني بر سلسله مراتب نظام خانخاني بود، متالشي ساخ 

نيـز در   ي  اهمزمان با ارتباط روز افزون اين مناطق با شـهرهاي اطـراف نيازهـاي تـازه               .روستاها شكل داد  

.سطح روستاها ايجاد شد، كه زمينه ساز مشاغل جديدي گرديد



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

٦٤

قشر بندي اجتماعي در روستاهاي مبتني بر معيشت نخلداري-2
حقيقـات روسـتايي موسـسة مطالعـات و تحقيقـات اجتمـاعي در              بر اساس تحقيقي كه از جانب بخـش ت        

روستاهاي بندر عباس صورت گرفته است، قشر بندي اجتماعي در روستاي حسن لنگي كه نمونة جـامع    

:و كاملي از روستاهاي اين منطقه است، به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است 

اي شغلي  هگروه) الف
:ر است اي شغلي شامل قشرهاي زيهگروه

زارع صاحب زمين -1

غارسان-2

كارگران-3

دامداران-4

پيله وران-5

در اين ميان، گروه غارسان كه در اجتماعات روسـتايي متكـي بـه توليـد خرمـا بـه سـر مـي برنـد، قابـل                           

غارسان گروهي از روستاييانند كه غرس و پرورش نخل را بر عهـده دارنـد و پـس از برداشـت       .نداتوجه

ود كـه گرچـه     شبدين ترتيب مالحظه مي   .هنددم محصول به ارباب مي    محصول سهمي معادل يك چهار    

ود، با ايـن وجـود      شدر اين نوع بهره برداري نيز محصول بر اساس مقرراتي بين مالك و زارع تقسيم مي               

.بايد توجه داشت كه در سيستم غارس و مالكي، غارس اعتبار و منزلت باالتري از زارع سهم بر دارد

اي طايفه اي هگروه) ب
اي متفـاوتي را بـه   هبر اساس مطالعات انجام شده در روستاي حسن لنگي، وجود طوايف مختلف، گروه      

.نام بردي ااي طايفهها بايد به نام گروههوجود آورده است كه از آن

ننـد، ولـي در     كند و از آن پيـروي مـي       اا گرچه با گذشت زمان فرهنگ كل جامعه را پذيرفته         هاين گروه 

ايـن ويژگـي    .مخـصوص بـه خـود دارنـد       ي  ايا به عبارت ديگر، فرهنگ طايفـه      عين حال خرده فرهنگ     

اي مجزا به سر مي برند و با ديگران آميزش و معاشـرت كمتـري               هايي كه در محل   هفرهنگي براي طايفه  

.نند و حتي سعي دارند از زناشويي با ديگر طوايف خودداري كنند، محسوس تر استكمي

تايي ايران پس از انقالبدگرگوني ساختار اجتماعي جامعة روس
پس از انقالب اسالمي، كشاورزي به عنوان محور توسعة اقتصادي كشور قرار گرفت و در زمينة ساختار 

در ساختار قدرت ده، نظـام از  .ايي پديد آمد كه هنوز ادامه داردهاجتماعي و عمران روستايي دگرگوني   

شوراهاي اسالمي در رأس هرم قدرت ده قرار گرفـت و           باال به پايين به نظام از پايين به باال تغيير كرد و             

اي اجتماعي جامعة روستايي ايران نظير خانة انصاف، انجمن ده، سپاه دانـش از ميـدان               همؤسسات و نهاد  

اي جديد جهاد سازندگي، مراكز خدمات روستايي و عشايري، خانـة           ها نهاد هخارج شدند و به جاي آن     

.ة هميار روستا و مؤسسات مشابه ديگر، قرار گرفتندبهداشت، شوراي عمران و بهسازي، خان
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بـود، كنـار رفـت و    ي اكدخدا كه پيش از اين مـديريت ده را برعهـده داشـت و داراي نقـش چندگانـه                

.وظايف آن به شوراي اسالمي روستا واگذار شد

ي اهشوراي روستا نهاد چند منظوره اسـت و بنـابر مـواد منـدرج در آيـين نامـة شـوراي روسـتايي نقـش              

.سياسي، اجتماعي، فرهنگي است

:اي شوراي روستايي به طور عمده به يك سري عوامل بستگي دارد كه به شرح زير است هفعاليت

بنية اقتصادي روستا و حجم جمعيت آن •

.عضويت مطلعين در شوراي ده و به طور كلي افرادي كه ويژگي شيخوخيت را دارا هستند•

ا تجربة كافيشركت افراد با سواد و ورزيده و ب•

...شركت افراد فعال و سر شناس و داراي اعتبار اجتماعي مانند آموزگاران و دبيران و•

.نظارت كارگران دلسوز و عالقه مند در تشكيل و ادامه كار شورا•

وان نتيجه گرفت كه تجربـة مـديريت در سـطح    تا طي كرده است ميها در روستاهاز روندي كه شورا   •

. دهة اخير تجربة مؤفق و مطمئني نبوده استده با مطالعة تحوالت سه

معماري و ساختار جامعه-3
انواع روابط ميان گروههاي كوچنده و يكجانشين ) الف
i  ( روابط گسسته

ايـن سـاختار    .گلـه داري و سـاختار اجتمـاعي شـباني اسـت           ،  ويژگي اساسي زندگي گروههاي كوچنده    

اي، عـصبيت  ها و هنجارهـاي اجتمـاعي قبيلـه   شاجتماعي براساس سلسله مراتب اجتماعي، فرهنگ، ارز   

اقتصاد گله داري به مراتع وسـيع، سرسـبز و فـراوان نيـاز دارد كـه سـبب       .استوار استايلي و غرور قومي   

 دارنـد و    شترداران كوچ دائمـي   .ندكسب نوع حيوان فرق مي    كوچ برح .پيدايي زندگي كوچندگي است   

) ييالق و قشالق (دامداران كوچ موسمي.هاي پهناور به دنبال آب همواره در حركت و كوچند        در بيابان 

ز و فراوان نيـاز دارد و  باقتصاد گله داري به مراتع وسيع سرس      .اندو رفت و برگشتي دارند و نيمه كوچنده       

جـا ه تضاي زندگي مبتني بردام به منظور تأمين علوفه و شرايط مناسب زيست دام جاب         كوچندگان بنابه اق  

گيرنـد و بـا آنهـا روبـرو      اينان در مسير حركت خود اغلب در برابر مردمان يكجانشين قرار مـي            .وندشمي

آورند، مردمـان روسـتايي بـراي حفـظ مـزارع           وند و گاه وقتي كه دامها به مزارع سرسبز هجوم مي          شمي

يـرد و   گ جنگ و نزاع در مي      ها خيزند، بين اين گروه   به مقابله برمي   با آنها    و جلوگيري از خسارت   خود  

ود، قتـل و كـشتار و خـون ريـزي روي        شدر نتيجه برخورد شديد آنها بـا يكـديگر، آباديهـا غـارت مـي              

.دوش كوچندگان برمردم يكجانشين منجر ميةند سرانجام به غلبكدهد و چنانچه تاريخ حكايت ميمي

ii  ( روابط پيوسته
ي ابراثرنيازهاي متقابل اقتصادي و اجتماعي كوچندگان و مردم يكجانشين، روابـط ميـان آنهـا بـه گونـه          

جنگ و نزاع بيهوده پس از برقراري نشستهاي مكرر ميـان گروههـاي متخاصـم بـه              .يابدپيوسته تطور مي  
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اين .نندك روابط اقتصادي بر قرار مي     اعضاي دو گروه در بازارها با يكديگر      .ودشصلح و دوستي بدل مي    

هـاي عـشايري بـه محـصوالت     نيـاز خـانواده   .روابط از لحاظ الگوي معيشت داراي اهميت زيادي اسـت         

.ودش بر اساس اين روابط تأمين ميهاي داميزراعي و نياز مردم ده نشين به فراورده

 پطروشفسكيةعقيد

بـه نظـر او   .دهـد  اجتماعي عهد مغول به دست مـي پطروشفسكي تصويري روشن از اين تضاد را در نظام     

دو فرآينـد فكـري قـرار    مغول در ايران و آسياي ميانه بر اساس دو گرايش يـا         ي  اسياست اجتماعي خانه  

يكي از اين فرآيندهاي فكري مخـالف زنـدگي يكجانـشيني و اقتـصاد زراعـي اسـت و ديگـري               .داشت

ــد زراعــي اســت   ــاي كــشاورزي و تولي ــا احي ــق ب ــد.مواف ــشتر بزرگــان  طرف ــد فكــري اول، بي اران فرآين

 زندگي صحرانشيني و سازمان نيمه پدرساالري را قبـول          ةصحرانشين مغول و ترك بودند كه شيو      نظامي

.داشتند

ها و كـشت و زرع      اينان با زندگي يكجانشيني و سكونت در يك مكان مخالف بودند و نسبت به آبادي              

ةي از چنگيزخان خواستند كه فرماني صادر كنـد كـه همـ   طرفداران اين سياست حت.ورزيدنددشمني مي 

ها و مردم يكجانشين را بدون استثنا تا آخرين نفر نابود كنند و اراضي زراعي را به چراگاه تبـديل   آبادي

هاي صحرانشينان در آن چرا كنند، ولي چنگيزخان به چنين اقدام شـديدي رضـايت نـداده                 سازند تا دام  

.بود
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تيپ شناسي روستايي: ل چهارم فص
شدت . بافت كالبدي روستاها عالوه بر دخالت مستقيم افراد جامعه از عوامل محيطي نيز تأثير مي پذيرند

 توانايي هاي انساني كاهش مي يابد ولي همواره تـأثيرات خـود را   ةواسطه تأثيرگذاري اين عوامل گاه ب    

خصوصيات كالبدي روستاها تحت تأثير دو .  مي كندبر شكل بندي كالبد و سازمان فضايي روستا حفظ   

روستاها تكامـل و توسـعه خـود را         . گروه كلي عوامل مرتبط با محيط يا طبيعت و انسان شكل مي گيرد            

. طي دو فرايند مبتني بر حركت طبيعي يا ارگانيك و برنامه ريزي از پيش انديشيده شده دنبال مي كننـد                

. امل بين عوامل طبيعي و انساني شكل مي گيرند و تكامل مي يابنددر شكل نخست، روستاها براساس تع     

در اين شكل گرچه برنامه اي شبيه آنچه در دوره معاصر در ادبيـات برنامـه ريـزي روسـتايي درك مـي           

شود، وجود ندارد ولي انسانها براساس تجربه و خرد جمعي، روستاها را به گونه اي كه نيازهاي آنهـا را                    

در مقابل حركت تكاملي روسـتاها براسـاس برنامـه ريـزي اقتدارگرايانـه،              . ل مي دهند   سازد، شك  تأمين

در الگـوي مبتنـي بـر برنامـه ريـزي، توسـعه       . داراي تفاوت هايي اساسي با الگوي تكامـل طبيعـي اسـت           

روستاها مبتني بر شناخت نيازها، رعايت كميات مطلوب فضايي براي تأمين نيازها، جامع نگري شـرايط                

مهمتـرين تفـاوت دو الگـوي توسـعه روسـتاها در        .  مـي شـود    ها و نگرش به آينده روستاها انجـام       و نياز 

استفاده از كميات مطلوب فضايي است كه عمدتاً نتيجه تالش برنامه ريزان شهري براي هدايت منطقـي                 

كمك  نيازهاي روستاها    استفاده از اين كميات گرچه مي تواند به تأمين        . و مطلوب توسعه شهري است    

نمايد ولي گاه در نقطه مقابل خواست و تمايل اجتماعي روسـتاييان و شـرايط مطلـوب زيـست محيطـي        

. روستاها قرار مي گيرد

ا و زمينهاي زراعي هاي روستايي به طور كلي تجلي گاه نحوة نظم پذيري خانههبافت كالبدي سكونتگاه

مين رابطـه، اصـالح تـراكم مـساكن مطـرح      در ه.و نحوة استقرار شبكه معابر سكونتگاه به شمار مي رود    

اي روسـتايي از بـسيار متـراكم كـه مطـابق آن بناهـاي روسـتايي بـدون          هاست كه مطـابق آن سـكونتگاه      

در كنار يكديگر قرار مي گيرند، تا واحدهاي پراكنده و جدا از هم كه يكپـارچگي                ي  اهيچگونه فاصله 

ا هدر كنار اين بافتهاي اصلي، نمونـه      .ذيردواحد سكونتگاهي به سختي قابل تشخصي است، تفاوت مي پ         

كـم و بـيش از   ي او اشكال بينابيني وجود دارد، در اين نوع بافت كالبدي، واحدهاي ساختماني با فاصله     

.يكديگر و يا در برخي موارد، مجموعة مساكن به صورت چند هستة جدا از هم استقرار مي يابند

توانـد شـاهد خـوبي بـراي شناسـايي ماهيـت و سرشـت               تشخيص و تمايز درجة تراكم در هر روستا مي          

ا و هه، ديوارهـا، پـرچين  طـ در ايـن راب . اقتصادي حاكم بر آن باشد   -آبادي و همچنين تفاوتهاي اجتماعي    

اي چهارگونـه،  هاي روستايي منطقة مورد بررسي در هر يـك از حـوزه    همرزبنديهاي رايج در سكونتگاه   

د كه اين خود قاعدتاً به مجموعه مساكن حدو مرزي مشخص ا را از زمينهاي زراعي مجزا مي ساز      هخانه

.داده و چهرة آن را به نحوي بارز به نمايش مي گذارد
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بافت كالبدي مساكن روستايي ممكن است نتيجة يك روند شـكل پـذيري مبتنـي بـر برنامـه يـا حاصـل         

پـايي مبتنـي بـر برنامـة        البته در همين رابطه، امكان دارد پس از بر        .برپايي و گسترش خود به خودي باشد      

يك سكونتگاه، گسترش بعدي به صورت خود به خودي و نامنظم صورت پذيرد و نظم اوليه را در هم                    

نمونة بارز آن روستاهاي بازسازي شدة پس از حوادث غيرمترقبة طبيعي اسـت كـه پـس از مـدتي                    .ريزد

 صادق باشد، بـه ايـن معنـي كـه     البته عكس اين جريان نيز مي تواند.نظم اولية خود را از دست مي دهند      

 برنامه صورت پذيرد سپس از رشد و گسترش خود به خودي و نامنظم يك سكونتگاه، اقداماتي بر اسا         

» ادي روسـتايي هي طرحهـا «مثالً آنچه كـه بـه صـورت نظـري از     .تا بر اساس آن بافتي منظم حاصل آيد       

.انتظار مي رود، نمونة اين گونه روندهاي دگرگوني است

ذيري مبتني بر برنامه نشانگر يك زيربنا و كالبد منظم است؛ بر عكس برپايي و توسـعة خـود بـه                     شكل پ 

نظم در استقرار آن طور كه شهرت دارد، صرفاً به معناي شـكلهاي  .خودي نمايانگر كالبدي نامنظم است 

بـر ايـن نـوع     كم و بيش هندسي خيابانها و ميادين و منظم بودن شبكة معابر روستايي نيست، بلكه عالوه                 

هماهنگي، نظم يك سكونتگاه بايد ضمناً نمايانگر قطعه بندي يكنواخت و موزون زمينهـاي زراعـي نيـز           

اي روستايي به بهترين نحو نشانگر دامنه و نقش برنامـه ريـزي در    هدرجة نظم يابي شكل سكونتگاه    .باشد

.نحوة استقرار آن سكونتگاه به شمار مي رود

توجه داشت كه ايجاد گسترش مبتني بر برنامه و يا برپايي خود به خودي مساكن به اينها بايد   ة  البته با هم  

اي هاي روستايي نيست، چرا كه بافت سـكونتگاه       هتنهايي تعيين كنندة بافت و الگوي كالبدي سكونتگاه       

ة بايد پيوسته در ارتباط با ويژگي دامنة فعاليتهاي اقتصادي و نحوة قرارگيري زمينهاي زراعي يا مجموعـ            

به اين ترتيب در شكل بخشي به بافت و الگوهاي كالبدي روستايي            .قلمرو زراعي مورد توجه قرار گيرد     

:عوامل گوناگوني دخالت دارند كه عمدتاً عبارتند از 

ويژگيهاي محيط طبيعي-

)خانوارها(ساختار اجتماعي ساكنان-

كاركردهاي اصلي و فرعي سكونتگاه-

مقررات حقوقي و عرفي و مانند آن-

اي روسـتايي بـه اشـكال    هبر اين اساس، برپايي، شكل گيري و گسترش بعدي اشكال مختلف سكونتگاه 

 اقتصادي قرار دارد كـه در بررسـيها بايـد مـورد توجـه و                -مختلف زير تأثير ويژگيها و شرايط اجتماعي      

اكن از سوي ديگـر و در همينـي ارتبـاط، بـا توجـه بـه مانـدگاري بافـت كالبـدي مـس                     .تفسير قرار گيرند  

.ا را در گذشته و حال تبيين نموده اقتصادي سكونتگاه-روستايي، مي توان وضعيت اجتماعي

انواع و طبقه بندي روستاها در ايران-4-1
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تجمع مساكن روستايي بر حسب شرايط اقليمي و خصوصيات اجتماعي ممكن است چند صورت داشته   

عه واقع است و ديوارهـاي بلنـدگلي آن را از           هاي روستاييان در درون قل    اي از روستاها خانه   درپاره.باشد

 آن بنـا شـده اسـت كـه     ةاي بلنـدتر از ديـوار، در چهـار گوشـ    ند و چهار برج استوانه كاطراف احاطه مي  

گرفتند تا اهالي را  اقوام بيگانه وجود داشت، در آن جاي ميةها و زماني كه بيم حمل     نگهبانان قلعه، شب  

.از چگونگي هجوم دشمن باخبر سازند

نـد و بربـاالي دروازه اتـاقي اسـت كـه            ك پيـدا مـي    ارتبـاط  بزرگ به بيرون     ةها معموالً با يك درواز    قلعه

نهادنـد كـه   تند و پشت آن سنگ بزرگـي مـي        بسها دروازه را مي   شب.جايگاه دروازه بان قلعه بوده است     

حمام، مسجد، انبار عمـومي،  : هاي عمومي ده مانند تأسيسات و ساختمانةكلي.كسي نتواند آن را باز كند   

در اطراف ديوارهاي بلند،    .در درون قلعه واقع است    ) جايگاه شبانه تابستاني دامها   (طويله، آغل و بهاربند     

.ر داردهاي روستاييان كنار هم قراخانه

اي مورد نظر اقدامي بسيار ضروري و زمينه ساز مطالعات همعموالً در هر مطالعة علمي، طبقه بندي پديده

اي بهتر مطالعه و درك علمي تر موضوع و سـرانجام    همسلماً جهت فراهم نمودن زمينه    .بعدي خواهد بود  

 مطالعات روستايي در ا درخصوصهسهولت در نتيجه گيري موضوع و پي بردن به روابط علت و معلول          

ي ااي نـسبتاً متـشابه    هاشد، به طبقـات و گـروه      ب روستا مي  65000ايران، بايد اين آماري كه شامل بيش از         

طبقه بندي كنيم و مطالعة هر طبقه يا گروه روستايي بيانگر وضعيت حاكم بر تعدادزيادي از روسـتاهاي                  

ري درخصوص شـرايط محـيط طبيعـي از         ايران سرزميني وسيع و داراي تنوع چشمگي      .كشور خواهد بود  

بوده ضـمن اينكـه در      ي  اجمله تنوع شكل زمين و عوارض موجود، آب و هواي مختلف محلي و ناحيه             

اي مختلف آن تنوع اجتماعي و تاريخي و وجود اقوام مختلف انساني را با خصوصيات فرهنگي                 هبخش

قطعـا شـرايط طبيعـي متنـوع از     .موانيم به عنوان حقايق موجود احساس و مـشاهده نمـايي      تخاص خود مي  

ــگ   ــت فرهن ــويي و حاكمي ــشتهس ــدايش     ها و معي ــب پي ــر موج ــويي ديگ ــساني از س ــف ان اي مختل

اي گوناگوني شده است كه در      هاي انساني و مراكز جمعيتي به شكل انواع روستاها و آبادي          هسكونتگاه

.مايندنجاي جاي اين كشور جلوه مي

ق روستايي و جغرافيايي روستايي ايران را بـه همـراه خواهـد    گروه بندي روستاهاي كشور، مطالعات دقي   

داشت و هرگونه برنامه ريزي روستايي و بهبـود و توسـعة روسـتاها در گـروي چنـين مطالعـات دقيـق و                    

.زيربنايي خواهدبود

شاخص هاي طبقه بندي روستاها-4-2
 كيلـومتر   1648022ساحت  بـه مـ   ي  ا واحد روستايي و در پهنـه      65000روستاهاي كشور با تعداد بيش از       

ند و از آنجايي كه پديدة روستا و روستانشيني در وهلة اول يك پديدة مهم جغرافيايي                امربع توزيع شده  

طبيعي، انـساني   : اي متعدد جغرافيايي اعم از    هود از اين روي با ضوابط و شاخص       ردر محيط به شمار مي    
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وامل ديگري ازجمله فرهنگي و تـاريخي در     وان آنها راتقسيم بندي نمود، ضمن اينكه ع       تو اقتصادي مي  

.گروه بندي روستاها برحسب ضرورت و نوع انگيزة كار نيز، مورد استفاده قرار مي گيرند

ود كـه در سـاير كـشورها بـه ويـژه كـشورهاي اروپـايي كـه                  شدر شروع مطالعه اين موضوع مطرح مـي       

ايي روسـتايي قابـل انكـار نيـست،         اي علمي و تحقيقاتي آنهـا از جملـه در زمينـة علـم جغرافيـ               هپيشرفت

وند كه در اين خصوص با معرفـي چنـد   شروستاها چگونه و با به كارگرفتن كدام ضوابط طبقه بندي مي    

)16الي12: 1367فشاركي، .(نمونة مهم شايد به جواب چنين سؤاالتي رسيده باشيم

: نمايد، روستاهاي آلمان و انگلستان راچنين طبقه بندي مي)1961(والتر كريستالر -1

كه نمونة آخر را در ايران و ي ابه صورت روستاهاي گرد، شطرنجي، ستاره اي، قلعه: روستاهاي منظم-

.وان جستجو نمودتاطراف رودخانه راين در آلمان مي

.ودشكه شكلي بي قاعده دارد و اغلب در منطقة سوربولند در انگلستان ديده مي: روستاهاي نامنظم-

 رديفهواحد يا يك: روستاهاي خطي-

روستاهاي خطي به هم پيوسته از مزارع متعدد-

روستاهاي جنگلي و متفرق از هم-

:ندك، در مورد طبقه بندي روستاهاي فرانسه چنين عنوان مي)1939(آلبرت دمانژن -2

.روستاهاي مجتمع با مزارع مجتمع و به هم پيوسته-

.روستاهاي پراكنده با مزارع پراكندة دور و دور از هم-

اي گيالن و مازندران واقع در شمال ايران نيز ديده هسحابي شكل كه نظير آنها را در جلگهروستاهاي -

به طور كلي اين دانشمند روستاها را براساس شكل، درجة منظم بـودن، وجـود يـا عـدم وجـود                     .ودشمي

هماهنـگ و  ) 1979(طبقه بندي مي نمايد كه با طرح پيـشنهادي رابرتـز            ) بافت و نوع بافت   (فضاهاي باز   

.منطبق است

:اي روستايي را چنين معرفي مي نمايدهدر آلمان گروه) 1895(مايت زن -3

.نندكمزارع پراكنده كه مردم سلتيك در آنها زندگي مي-

.و مجتمع كه اسالوها در آنها به سر مي برندي اروستاهاي دايره-

.هنددروستاهاي آلمي، كه ارجحيت دامداري را در مناطق كوهستاني نشان مي-

:دانشمند انگليسي معتقد است كه) 1966(يشر ف.جي-4

در طبقه بندي روستاها در وهلة اول بايد ضوابط قومي، تاريخي و آداب و رسوم مردم ساكن در آنها                   -

.به كارگرفته شود

.روستاهاي كهن كه به دنبال يكجانشين شدن كوچ نشينان و صحرانشينان به وجود مي آيد-
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اي بخـش خـصوصي و      هموالً جديدتر هستند و بـا سـرمايه گـذاري         روستاهاي ثانويه و انتخابي كه مع     -

.وندشاغلب به شكل مزارع نوين و جديد الشكل ديده مي

 فـاكتور و ضـابطه جهـت طبقـه بنـدي روسـتاها در               66حدود  ) I.G.U(اتحادية بين المللي جغرافيا     -5

:نواحي مختلف جهان به كار گرفته است كه اهم آن عبارت است از

امورفولوژي روست-

موقعيت جغرافيايي و قرارگيري-

نقش و عملكرد اقتصادي روستاها-

منشاء و علل وجودي-

آينده و شكل حاصل از توسعة آيندة روستا-

جمعيت روستايي-

ارتفاع و شيب محل-

اي رايج در روستاهاهانواع فعاليت-

شكل و سيماي عمومي روستا-

)16:1367فشاركي، (انواع توليدات عمدة روستايي -

:ود اين است كه ضوابطي نظيرشاي مذكور استنباط ميهز مفهوم و محتواي طبقه بنديآنچه كه ا

موقع جغرافيايي و نحوة قرار گيري محل روستا-

شكل و مورفولوژي-

اي جمعيتيهندازهاجمعيت و-

پراكندگي يا فشرده بودن بافت روستا-

هستند كه در هرجاي دنيـا      يانوع توليد و موقعيت اقتصادي روستاها از جمله فاكتورهاي مهم و اوليه           -

و در هر شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي، روستاها و مزارع را نسبت به آنها تقسيم بندي و                   

ند كه مسلماً در كشور ما نيز اين ضوابط كه اغلب جنبة جغرافيـايي داشـته در طبقـه                   اطرح گذاري كرده  

.ودشاي روستايي به كار گرفته ميهبندي و تشخيص گروه

:اي عمدة آن عبارتند ازه گروه طبقه بندي مي نمايد كه شاخص5وديعي، روستاهاي ايران را به -6

وضع تراكم جمعيت -

موقعيت جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا-

نوع مالكيت و روش بهره برداري-

منابع آبي-

)56و55:1352وديعي، (نوع كشت اصلي -
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رانضوابط تقسيم بندي روستاها و آبادي هاي اي-4-3
وان بـر حـسب ضـوابط مهـم         تبا توجه به مطالبي كه ذكر شـد تقـسيم بنـدي روسـتايي در كـشور را مـي                   

جغرافيايي انجام داد كه با توجه به فقدان آماري دقيق و مطالعات انجام شدةجامع، بعـضي از ايـن طبقـه                     

د و بعـضي ديگـر      واند با آمار و ارقام صحيح همراه بوده و به عنوان مطالعات كمي تلقي شو              تا مي هبندي

بـراي مثـال   .ونـد شفقط از لحاظ توصيفي و كيفي در معرفي انواع روستاهاي كـشور بـه كـار گرفتـه مـي          

وان به صورت كمي و با در نظر گرفتن آمـار و ارقـام موجـود طبقـه                  تاي كشور را مي   هروستاها و آبادي  

قيق گـروه بنـدي نمـود      وان به طور د   تبندي نمود اما بر حسب نقش اقتصادي يا آداب و رسوم مردم نمي            

.وندشبلكه فقط توصيفي و كيفي مطرح مي

اي طبيعي در طبقه بندي روستاهاي ايرانهضوابط و شاخص-1

عرض جغرافيايي-

طول جغرافيايي-

ارتفاع محل-

موقعيت قرار گرفتن و شكل استقرار-

نوع منابع آب -

يـر روسـتاهاي آالچيـق    واند در انتخاب نوع مصالح سـاختماني مـؤثر باشـد، نظ     تنوع آب و هوا كه مي     -

در شـهرهاي جيرفـت و   .نشين و كپرنشين بلوچستان جنوبي، جنوب كرمان، سواحل بوشـهر و هرمزگـان          

.ازندسمي» كتوك بشي«سيرجان از شاخ و برگ بادام كوهي نوعي آالچيق به نام 

اي فيزيكي و پيكره شناسي روستاهاهضوابط و شاخص-2

شكل و طرح روستا-

 روستابافت روستايي و تيپولوژي-

ساده يا مركب بودن بافت روستا-

شاخص اجتماعي-3

ميزان جمعيت-

تراكم جمعيت-

علل وجودي و نحوة پيدايش روستا-4

روستاهاي باستان و بنيادي-

روستاهاي عشايري-

روستاهاي شكل گرفته با منشاء سياسي كه اغلب در مناطق عشايري و مرزي جنوب شـرق بـه وجـود                  -

.نداآمده
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اي كالن و به كارگيري ماشين آالت به صورت         هكه اغلب با سرمايه گذاري    روستاها و مزارع جديد     -

.شركت سهامي فعاليت دارند

اي اقتصاديهضوابط و شاخص-5

 متـر بـه     1000معموالً در ارتفـاع كمتـر از        ) زراعت و باغداري  (روستاهاي با اقتصاد مسلط كشاورزي      -

.ويژه در مناطق جلگه اي

متـر از سـطح دريـاي آزاد قـرار     2000كه اغلب در ارتفـاع بـاالي  روستاهاي با اقتصاد مسلط دامداري   -

.دارند

. متر واقعند2000 الي 1000روستاهاي مختلف كشاورزي توأم با دامداري كه بين ارتفاع -

 متـر در  800اي شـمالي البـرز و در ارتفـاع بـاالي     هروستاهاي فعال با اقتصاد جنگل معمـوالً در دامنـه         -

.نداي به طور متفرق توزيع شدهحاشيه و يا داخل مناطق جنگل

.روستاهاي مبتني بر اقتصاد صنعت توريسم-

.روستاهاي ساحلي با اقتصاد ماهيگيري و شيالت-

تقسيم بندي روستاها بر اساس شاخص نوع مالكيت -6

مالكيت دهقاني-

خرده مالكي-

وقفي-

نيزاسيون همـراه  اي كشاورزي با مكا  همزارع شخصي كه با سرمايه گذاري كالن همراه بوده و فعاليت          -

.اي كرمان و يزدهنظير مزارع پسته در استان.است

اي ميزان توسعه يافتگي در روستاهشاخص-7

روستاهاي ابتدايي و سنتي كه اغلب كم جمعيت و در مناطق محروم واقع هستند و يا بر اثر يكجانشين -

.شدن عشاير به وجود مي آيند

روستاهاي نيمه سنتي-

 نفر بوده و اغلب در مسيرهاي ارتباط 250معموالً داراي جمعيتي بيش از    .تروستاهاي متحول و پرجمعي   

.واقعند
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.بخش و مركز دهستان كه در مرحلة گذر از روستا به نقطة شهري قرار دارند-

 ارتفاع محلمبنايتقسيم بندي روستاهاي ايران بر -4-3-1
اي هكل گيـري و توسـعة سـكونتگاه       در شـ  ي  ااز بين عوامل طبيعي، ارتفـاع وشـيب نقـش تعيـين كننـده             

اشد زيرا كه فضاي توسعة فيزيكي، وجـود اراضـي كـافي و پوشـيده از          بروستايي و حتي شهري دارا مي     

خاكهاي حاصلخيز، دسترسي به منابع آب سطحي و زير زميني و ارتباط با اطراف از جمله اثـرات مهـم                    

.اشدبارتفاع و شيب زمين در پيدايش و توسعة روستاها مي

. مراجعه به جدول به جدول زير، چگونگي تقسيم بندي ارتفاعي روستاهي كشور مشخص مي گرددبا

درصد تراكميدرصد به كلتعداد روستا و آبادي)متر(فاصلة ارتفاعي رديف

179071/271/2ارتفاع زير صفر1

299-0609220/991/11

3499-100470313/704/19

4999-500847283/1287/31

51499-10001572302/2589/56

61999-15001895469/2858/85

72499-2000824549/1207/98

82999-2500117687/194/99

93499-30004206/0100

103999-3500000

65197100100جمع11

30جدول تقسيم بندي روستاهاي كشور بر مبناي ارتفاع محل

درصد روستا در ارتفاع منفي زير صفر نسبت به سطح دريا قـرار  7/2ود حدود   ش مشاهده مي  همانطور كه 

ند ااي ساحلي جنوب ايران واقعهدارند كه اغلب در سواحل درياي مازندران و تعداد كمي هم در استان

:از جمله روستاهاي 

 متر در شهرستان لنگرود28ماموندان با ارتفاع -

درشهرستان بندر انزلي  متر 26ماهروزه با ارتفاع -

 متر در شهرستان رشت24محسن آباد الكوشه با ارتفاع -

 متر در شهرستان لنگرود30لالرود با ارتفاع -

 متر در شهرستان نوشهر26لتينگان با ارتفاع -

 متر كه پست ترين آبادي كشور شناخته        45و آبادي صيدگاه ميانكاله واقع در شهرستان بهشهر با ارتفاع           

.شده است

15، ص 1367اد از پاپلي،  استخراج اعد-30
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 متر واقـع در شهرسـتان جيرفـت مرتفـع تـرين             3400در مقابل روستاي دوجارسرپيزان با حداكثر ارتفاع        

.ودشروستاي كشور معرفي مي

3/1 متـر و حـدود       1500اي كشور در ارتفاع كمتـر از        ه درصد روستاها و آبادي    89/56جالب است كه    

دهندة شـرايط مـساعد نـواحي جلگـه اي،           متر قرار دارند كه خود نشان        1000آن نيز در ارتفاع كمتر از       

 متـر كـه     2000اشـد و ارتفاعـات بـاالي        بدشتي و پايكوهي جهت پيدايش و توسعة فيزيكي روستاها مي         

ا را پذيرفته است جاذبيت چنداني از لحاظ آب و هـوا، شـيب       ه درصد كل روستاها و آبادي     15كمتر از   

هاي كوهستاني متكي به اقتصاد دامداري و اي حاصلخيز ندارد و اين قبيل روستا     همناسب و وجود خاك   

باغداري بوده و يا روستاهاي فصلي ييالقي هستند كه فقط در فـصل بهـار و تابـستان از رونـق اقتـصادي           

.اشدببرخوردار هستند و سكنة فصلي آنها اغلب دامداران سنتي و نيمه كوچ نشين مي

 متـر نـوعي همبـستگي       2000فر الـي    ود از ارتفـاع زيـر صـ       شاز طرف ديگر همان طوري كه مشاهده مي       

 متر بـه بـاال بـه طـور     2000ود و از شمستقيم و قوي بين افزايش ارتفاع و افزايش تعداد روستاها ديده مي  

 متـر توزيـع شـده، پـس         2000 درصد روستاها تا ارتفـاع       58/85ابد و چون    يگسيخته ونامنظم كاهش مي   

.ران انكار ناپذير استنقش ارتفاع در پيدايش و محل استقرار روستاها در اي

 روستاهاي ايران بر مبناي عرض جغرافياييتقسيم بندي-4-3-2
 درجـة  40 درجة شمالي و شمالي ترين نقطه را در مـدار      25چنانچه جنوبي ترين نقطة كشور را در مدار         

ه ود كه از شمال بـ     ش درجة شمالي واقع مي    40 الي   25اي جغرافيايي   هشمالي قرار دهيم، ايران بين عرض     

 درجه در سطح زمين كشيده شده است و چنانچه فاصلة مختـصات يعنـي فاصـلة دو مـدار را                     15جنوب  

يك درجه در نظر بگيريم، توزيع روستاهاي كشور بر حسب عرض جغرافيايي متنوع قابـل نمـايش مـي               

.باشد

ي اي جغرافياي ه درصد كل روستاهاي كشور بين عرض      57/53بر طبق اين عرض هاي جغرافيايي حدود        

ي ا درجـه 10 درجة شمالي واقع است، يعني كمي بيش از نيمـي از روسـتاها در يـك فاصـلة                35 الي   25

 درجة ديگر را شامل 5 درجة شمالي كه 40 الي 35عرض جغرافيايي واقع شده است و نيم ديگر آن بين 

عـداد  ود، نشانگر اين است كه تقريباً نوعي همبستگي معكوس و نـاقص بـين عـرض جغرافيـايي و ت      شمي

تقريباً نيمي از روستاها و از مـدار  ي ا درجه10ود و از جنوب به شمال در يك فاصلة شروستاها ديده مي 

نـد كـه نـشانگر توزيـع و     ااست، حدود نيمي ديگـر توزيـع گرديـده    ي  ا درجه 5 كه يك فاصلة     40 تا   35

نـواحي  اشـد و هرقـدر بـه       بتراكم روستايي در صفحات شمالي، شمال غرب و شمال شـرقي كـشور مـي              

خشك مركزي و خشك و گرم جنوبي و جنـوب شـرق نزديـك تـر شـويم، كـاهش نـسبي روسـتاها و          

اي جوي باالي   هبارش: تراكم كمتري را شاهد خواهيم بود كه در هر حال مساعدت شرايط طبيعي نظير             

اي شــمالي ه ميلــي متــر و حاكميــت اقلــيم معتــدل و نيمــه خــشك و اراضــي حاصــلخيز در بخــش 250
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 در وهلــة اول در ايــن پراكنـدگي تأثيرگــذار اصـلي بــه شــمار   " درجــة شـمالي 35دار بــاالي مـ "كـشور 

اي روسـتايي پـر جمعيـت و بـه دنبـال آن       هود كه بزرگترين منظومـه    شدر اين رابطه نيز اشاره مي     .ودرمي

شكل گيري فئوداليسم گسترده در بخش كشاورزي تا قبل از اصالحات ارضي نيـز در همـين بخـش از                    

.اشته استكشور نيز وجود د

نـد كـه در     ا درجة شـمالي واقـع شـده       37 و   36از طرف ديگر بيشترين تعداد نقاط روستايي بين مدارات          

 درصد كل روستاهاي كشور 75/17بهترين شرايط اقليمي، مورفولوژيكي و توليدي قرار دارند و حدود        

 درصـد و معـادل   65/0 درجة شمالي تنهـا  26 الي 25ود و به عكس در فاصلة بين مدارات        شرا شامل مي  

 روستا توزيع شده كه در سخت ترين شرايط گرم و خشك نوار ساحلي جنـوبي كـشور واقـع مـي                      430

اشد كه متكي به ماهي گيري سـنتي        بگردند و اغلب آنها روستاهاي كپر نشين و كم جمعيت ساحلي مي           

.و پرورش چند اصله درخت خرما بوده و توسعة آنچناني نداشته است

 طول جغرافياييمبناي بندي روستاهاي ايران بر  تقسيم-4-3-3
وان روستاها را طبقه بندي و نتيجه گيـري نمـود و بـه احتمـال           تالبته از لحاظ طول جغرافيايي چندان نمي      

واند به طور عمومي بين اين تابع و متغير وجود داشته باشـد، زيـرا طـول      تزياد همبستگي معني داري نمي    

به شرق كشور مي پيمايد و از منطقة معتدل و كوهستاني غرب و زاگـرس  جغرافيايي معموالً مسير غرب    

به سمت مناطق خشك و بياباني ايران مركزي و سپس مناطق خشك الي نيمه خشك شرق كشور مورد                  

اي جوي و رطوبت هوا از غـرب بـه شـرق كـشور              هبا توجه به قانون كاهش بارش     .يردگبررسي قرار مي  

كاهش قابل محسوس روستاها را داشته باشيم اما با ) غرب به شرق(افيايي مسلماً بايد با افزايش طول جغر

در نظرگرفتن اين مطلب كه فاصلة بين دو نصف النهار تمام مناطق شـمال الـي جنـوب كـشور را در بـر                        

اي معتدل و مرطوب سواحل خزري و بخشي از بيابانهاي مركـزي و سـواحل               هيرد از اين رو بخش    گمي

.هددين دو نصف النهار قرار گيرد و قانون مذكور اعتبار خود را از دست ميواند بتجنوبي كشور مي

 درصـد كـل     90/9 درجـة شـرقي قـرار دارد كـه           51-50بيشترين توزيع روسـتاها بـين نـصف النهـارات           

ود و اين فاصله از شمال به جنوب از اسـتانهاي گـيالن، قـزوين، تهـران،                 شروستاهاي كشور را شامل مي    

ار محال و بختياري، كهكيلويه و بوير احمد و بخش شـرقي اسـتان خوزسـتان مـي     مركزي، اصفهان، چه 

گذرد كه منطبـق اسـت بـا منـاطق حاصـلخيز شـمال، منطقـة نيمـه خـشك اسـتان مركـزي و اصـفهان و                  

اي چهارمحال و بختياري و كهكيلويه وبويراحمد و همچنين شرق هاي عشايري و روستايي استانهبخش

ود و رد سليمان كه خود منطقة قشالقي بـراي عـشاير بختيـاري بـه شـمار مـي      خوزستان نظير ايذه و مسج  

مسلماً شرايط مساعد طبيعـي و نـوع فرهنـگ كـوچ نـشيني و زنـدگي سـنتي در بخـش جنـوبي تـوأم بـا              

مساعدت شرايط طبيعي و توليدي بخش شمالي اين محدوده در جـذب بيـشترين نقـاط روسـتايي مـؤثر                 

.بوده است
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 درجة شرقي در منطقة بلوچستان جنوبي و 63-64يع روستايي بين نصف النهارات  در مقابل كمترين توز   

 روسـتا  5ود كـه تنهـا   شدر خشك ترين شرايط طبيعي به دور افتاده ترين مناطق مـرزي ايـران ديـده مـي     

 درصد كل روستاهاي كشور در آن منطقه مستقرند كه شايد تا به امروز بر اثر مهـاجرت و           007/0معادل  

.يتي به صورت متروكه درآمده باشندتخلية جمع

 شاخص جمعيتمبناي بر ايران بندي روستاهاي تقسيم-4-3-4
 نفـر قـرار     500 الـي    100 درصد روستاها يعني بيشترين تعداد روسـتاها در گـروه جميتـي              4/38در ايران   

در سـقف   درصد كل را شامل مي گردد      4/17واند مطلوب باشد اما مقام دوم روستاها كه         تدارند كه مي  

 درصـد كـل تعـداد نقـاط روسـتايي در سـقف       14 نفر قرار دارند و مقـام سـوم نيـز بـا      25 الي   1جمعيتي  

 نفر قرار مي گيرند كه نوعي گـسيختگي در شـبكة روسـتايي و سلـسله مراتـب آن              100 الي   50جمعيتي  

ود،ش درصـد مـشاهده مـي      8/26از طرف ديگر بيشترين درصد جمعيـت روسـتايي كـه            .ودشمشاهده مي 

 نفـري قـرار دارنـد درحاليكـه         2500 الـي    1000 درصد روستاها بوده كه در گروه جمعيتي         6/6متعلق به   

 درصـد جمعيـت   5/0هـد تنهـا   د درصد كـل روسـتاها را تـشكيل مـي      4/17مقام دوم گروه روستايي كه      

صـد   در40/0نفر جمعيت با دار بودن 5000اي باالي  هروستايي كشور را پذيرفته است و همينطور روستا       

 درصـد جمعيـت روسـتايي كـشور را در     3/9 بوده امـا در مقابـل   "كمتر از نيم درصد كل"كل روستاها  

اشـد كـه جمعيـت روسـتايي بـا تعـداد       باي ذكر شده بيانگر اين موضـوع مـي  هند و نمونه  اخود جاي داده  

يختگي ود كه اين گس   شروستاها هماهنگي و توزيع متعادلي ندارند و اين مسألة زماني بيشتر مشخص مي            

.در شبكة روستايي كشور را از طريق ترسيم منحني لورنز به نمايش بگذاريم

 موقعيت قرارگيري و شكل استقراربرمبناي بندي روستاهاي ايران تقسيم-4-3-5
ا در قالـب پايـان      همطالعاتي در خـصوص شـكل اسـتقرار روسـتا         ي  اهر چند كه در سطح استاني يا ناحيه       

ا انجـام گرفتـه اسـت امـا آن          هادي روستايي و بعـضي آمـار نامـه        هامع و اي ج هاي دانشجويي، طرح  هنامه

اي كـشور گـروه     هطوري كه بر حسب ارتفاع يا طول و عرض جغرافيايي و حتي ميزان جمعيـت روسـتا                

اشد و تنها به صورت كيفي و در سطح بند، بر حسب اين فاكتور دقيقاً گزارشي در اختيار نميابندي شده

. نمودوان به آن اشارهتكلي مي

:وندشاي كشور به اشكال زير مشاهده ميهدر سطح كلي از لحاظ موقعيت و شكل استقرار، روستا

:شاملي اروستاهاي جلگه) الف

ساحلي ي ااي جلگهه روستا-

ي اپايكوهي يا كوهپايهي ااي جلگهه روستا-

ميانكوهيي ا روستاهاي جلگه-

اي دشتي هروستا) ب

ي ااي درههروستا) پ
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:شاملي اي دامنهاهروستا) ت

 متر2000مناطق مرتفع باالي ي ااي دامنهه روستا-

)گيالن و مازندران(واقع در منطقة جنگلي ي ااي دامنهه روستا-

بـا  (اي هـوايي بـزرگ مقيـاس        همسلماً در مطالعة اين مبحث به طور تخصصي و موردي بايـد از عكـس              

 در كنار 1 : 50000اي توپو گرافي با مقياس هاستفاده شود، كه چنانچه نقشه  ) 1 : 10000مقياس كمتر از    

.وان انجام دادتآن باشد به مراتب مطالعة دقيق تري مي

ا از نوع دشتي بوده وتا انتهاي دشتها و         همعموالً در بخش وسيعي از ايران مركزي و شرقي اغلب روستا          -

 اصـطالح عاميانـه   اي كـويري نيـز معروفنـد كـه ايـن تنهـا يـك           هند كه به روستا   اا كشيده شده  هلبة كوير 

)ساغند در شرق يزد و سفيد كوه در شرق قم.(اشدبمي

 در خط ساحلي خليج فارس و دريـاي عمـان بـه ويـژه در اسـتان بوشـهر و نظيـر آن در نـوار سـاحلي                             -

وند كـه   شساحلي مشاهده مي  ي  ااي گلستان، گيالن ومازندران تعداد بسيار زيادي روستاي جلگه        هاستان

.پس ماهيگيري بر خوردارنداز اقتصاد كشاورزي و س

منطقـة پـيش    (و نيز در زاگرس شـمالي       ) اي آال داغ  هكپه داغ، هزار مسجد و كوه     ( در خراسان شمالي     -

به ويژه در چهارمحال و بختياري، شـمال فـارس، لرسـتان، كردسـتان و شـمال      ) اي داخلي زاگرس  هكوه

افت عشايري موجود در ايـن منـاطق        ود كه با ب   شمرتفعي مشاهده مي  ي  او دامنه ي  ااي دره هياسوج روستا 

هنـد و اغلـب آنهـا از طريـق سـكونت خانوارهـاي          داغلب از طريق دامداري و باغداري ادامة حيات مي        

)كمهر و كاكان در شمال سپيدان و سده در شرق اقليد.(نداكوچ نشين مناطق موجوديت يافته

گـة صـاف و يكنواخـت آن     دشـتي در سـطح جل  -اي جلگه ايه در استان خوزستان پراكندگي روستا     -

مـردم سـاكن   .نداا توسعه يافتهها و نيزارهايي در بيشههچشمگير است كه در جنوب غرب به شكل جزيره      

.نندكاي ني امرار معاش ميهدر آن از طريق گاو ميش پروري، ماهيگيري و سبد بافي ازساقه

تعدد و در خارج از كوهـستان   مي  ااي دره هاي البرز جنوبي به ويژه در تهران و سمنان روستا         ه در دامنه  -

فرحـزاد و  .(ودشزيـادي مـشاهده مـي    ي  ا جلگه -اي پايكوهي هاي باد بزني مرغوب روستا    هو روي جلگه  

)دركه در شمال تهران

اي واضـح آن ديـده   هدر زنجـان نمونـه  .اشـد بمـي ي اا پـايكوهي و دره هدر شمال غرب نيز اغلب روستا -

.ودشمي

ا در ارتباط با ژئومورفولوژي منطقه هه و كاشمر اغلب روستا در خراسان مركزي از جمله تربت حيدري      -

.اشندباي دشتي ميهند و يا از نوع روستاايا پايكوهي

ا از نوع دشتي به شـمار مـي         هبيرجند و نهبندان و زابل اغلب استان      :  در خراسان جنوبي و سيستان نظير        -

.روند
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اي سميرم و شهرضا و تيران و اصـفهان از    ه در استان اصفهان به ويژه در غرب و جنوب نظير شهرستان           -

.هندداشد و در شهرستان سيرم به نوع كوهستاني تغيير شكل ميبنوع دشتي يا پايكوهي مي

اي حاشـية  هود، روستاش در شرق استان واقع در شهرستان نائين كه به مناطق خشك و بياباني منتهي مي              -

اي بيابـاني قابـل     هفرخي چوپانان، بياضـه در دشـت      كويري و بياباني قابل توجهي از قبيل خور و بيانك،           

توجهي از طريق كشاورزي و دامداري به ويـژه پـرورش شـتر، زراعـت گنـدم و كـشت درخـت خرمـا                     

.ندافعال

نيـز بـه علـت ارتفـاع محـل و           ) كرمان(، جبال بارز    )نظير و كاشان  (، كركس   )يزد( در مناطق شير كوه      -

ميوه جـات   (ند كه داراي نقش توليد      ااستقرار يافته ي  اي دره اهاي مساعد تعداد زيادي روستا    هوجود دره 

.اشندبمي) ييالقي(و توريستي ) سرد سيري

ا هاي داراي و شيراز و فيروز آباد اغلب روسـتا   ه در منطقة زاگرس مركزي و جنوبي از جمله شهرستان         -

.اشندبمي) ناوديسي(ميانكوهي ي ااز نوع جلگه

استقرار روستاهاي كشور در مسائل اقتصادي و ميزان توسعه يافتگي  مسلماً موقعيت جغرافيايي و شكل -

و دسترسي به اطراف از يك طرف و در شكل گيري فيزيكي و نوع بافت اين مراكـز انـساني از طـرف                        

.خواهد داشتي اديگر، نقش تعيين كننده

يز روستاها، اسـتفاده   البته به اين موضوع نيز بايد توجه داشت كه موقعيت قرار گيري و شكل استقرار ن               -

از نوع منابع آب آنها را نيـز تـا          

ــي   ــشخص مـ ــادي مـ ــد زيـ حـ

و ي  اقطعاً روسـتاهاي دره   .نمايد

ــي در كنـــار     ــكل خطـ ــا شـ بـ

ــه ــاي داخــل  هرودخان ا و نهره

ــه هدره ــعه يافتــ ــد و اا توســ نــ

و دشـتي از  ي  اروستاهاي جلگه 

منابع آب زيرزميني كه قـبالً از       

طريق سيستم قنات و امـروزه از     

توري عميـق و نيمـه      اي مو هچاه

ــي  ــأمين مـــ ــق تـــ ود، شعميـــ

اي عميـق حفـر شـده در        هاي دائمي يـا چـاه     هروستاهاي پايكوهي نيز اغلب از طريق چشمه      .برخوردارند

.وندشاي ميان كوهي مشروب ميها و جلگههمخروط افكنه
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اي واقع در ساحل جنوبي درياي مازندران و جلگة وسـيع خوزسـتان نيـز از             هاي واقع در جلگه   ه روستا -

نند و كاي پر آب جاري كه به سمت درياهاي شمالي و جنوبي ايران جاري هستند، استفاده ميهرودخانه

ا بـر داشـت مـي    هاي آب زيرزميني غني واقع در زير رسـوبات ايـن جلگـه   هدر غير اين صورت از سفره    

.گردد

 شكل استقرار و تيپ آن ها مبناي بري ايران بندي روستاهاتقسيم-4-3-6
تنوع در تيـپ روسـتاها، بـر    .وستايي اصوالً يكي از مباحث عمدة جغرافياي روستايي است      تيپ شناسي ر  

در مباحـث  .ايـي اسـت كـه در بـه وجـود آمـدن روسـتاها مـؤثر بـوده اسـت                   هاثر تفاوت عوامل و پديده    

جغرافيايي انساني تيپ روستاها بيشتر متأثر از ساختارهاي اجتماعي و اقتـصادي روستاهاسـت تـا عوامـل              

اصوالً در تيـپ شناسـي روسـتا سـه تيـپ            .مايندن، اگرچه عوامل فيزيكي نيز نقش خود را ايفا مي         فيزيكي

:وان معرفي كردتمي

روستاهاي خطي يا رديفي* 

روستاهاي متمركز و يا گردآمده* 

روستاهاي پراكنده * 

روستاهاي بينابين* 

نيز نسبت به مزارع معطوف است       در اين بحث بيشتر توجه به شكل استقرار مساكن نسبت به يكديگر و              

بديهي اسـت عوامـل متعـددي در       .اين اشكال استقرار موجب پيدايش تيپ خاصي از روستاها مي گردد          

.به وجود آمدن يك تيپ مشخص مؤثر هستند

روستاهاي خطي يا رديفي) الف
ــهكســ ــه صــورتي رديفــي در طــول يــك   هونتگاههايي هــستند كــه خان ا و ســراهاي موجــود در آنهــا ب

در اين گونه از روستاها ممكن است مساكن در يـك طـرف يـا هـر دو طـرف                 .راستقرار يافته باشند  محو

به اين ترتيبف روستاي با الگوي خطي روستايي است كه از يك يـا دو رديـف    .محور اصلي قرار گيرند   

ا به صورت خطي مستقيم، كوتـاه و متـراكم باشـد،        ها تشكيل شده باشد؛ اگر اين رديف      هموازي از خانه  

اگر دو رديف مورد نظـر يكـديگر را قطـع       .خواهد بود ي  اروستاي مورد نظر داراي الگوي خطي كوچه      

كنند، آن را روستاي با الگوي خطي، منقطع مي نامند كه اين نـوع الگـو خـود شـكل گـذار بـه الگـوي              

.به حساب مي آيدي اصفحه

راعـي نـواري شـكل كـه        هاي كه داراي الگـوي خطـي هـستند، بـه ويـژه اگـر بـا زمينهـاي ز                   سكونتگاه

ي و  اگردادگرد خانه استقرار يافته اندهمراه باشد، هم داراي امتيازات واحدهاي سكونتگاهي تك خانـه             

اي جمعي با بافت كالبدي مناسب را خواهند داشت؛ اين شكل شايد در برخي نواحي در  ههم سكونتگاه 

.اي بازسازي بهترين الگوي كالبدي مساكن روستايي باشدهبرنامه



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

٨١

اي خطي داراي انواع گوناگوني است كه هر كدام داراي نام و عنوان معيني              ه اين صورت، سكونتگاه   به

است؛ از جمله سكونتگاه خطي يك رديفه يا تك خطي، سكونتگاه خطـي دو رديفـه يـا دو خطـي كـه               

مساكن هر كدام از آنها ممكن است از نظر بافت منظم يا نامنظم، كـشيده و نـواري يـا كوتـاه و بلـوك                        

ا نام و عنوان خاصي به همانند، متراكم يا پراكنده باشد كه در هر صورت بر مبناي هر يك از اين ويژگي

ا، مـسير  هاي روستايي با الگـوي خطـي غالبـاً از خطـوط طبيعـي ماننـد دره      هسكونتگاه.آنها داده مي شود 

. تراسها پيروي مي كنندةا يا حاشيهرودخانه

و كاركرد انواع گوناگون روسـتاهاي خطـي نيـز اصـطالحات و مفـاهيم      در ارتباط با بافت، الگوها الگو  

اي خطـي  همتنوعي مطرح مي شود؛ به عنوان نمونه، اصطالح عام روسـتاي رديفـي در مـورد سـكونتگاه               

يك يا دو رديفه كه مساكن آن جدا از يكديگر قرار دارند و عمدتاً از مسير يك دره، رودخانه يا سـاير             

بر خالف روستاهاي رديفـي، در ارتبـاط بـا روسـتاهاي            .كنند، به كار مي رود    خطوط طبيعي تبيعيت مي     

يعني اين گونه روستاها .خياباني، يك خيابان يا جاده، عنصر و محور اصلي سكونتگاه را تشكيل مي دهد

ا تشكيل مي شوند كه قسمتي از حاشيه و مسير  هاز نظر الگوي كالبدي از دو رديف نسبتاً متراكم از خانه          

.ان را در برگرفته، در طول آن امتداد مي يابندخياب

روستاهاي متمركز و يا گرد آمده يا كانوني) ب
البد آنها را يك ميدان يا مكان عمومي تشكيل مي دهـد            كهستند كه گويي  ي  ااين نوع روستاها به گونه    

 در اختيـار و  منظور از ميدانگاه، سطح زمين مركزي اسـت كـه  .ا گرداگرد آن استقرار مي يابندهكه خانه 

اقتصادي -تصرف جمعي و عمومي قرار دارد و كاركردهاي گوناگوني را در ارتباط با زندگي اجتماعي

برآورده مي سازد؛ مانند تأسيسات عمومي محلي مانند مسجد، حسينيه يا مدرسه يا مراتـع اشـتراكي كـه                   

اين ميـدانگاه   .ي گردد زندگي همگاني جماعت روستايي بنحوي به آن مكان يا كانون مركزي مربوط م            

.از لحاظ ريخت مي تواند مدور، لوزي شكل، مربع، مستطيل يا كشيده و كم عرض باشد

اي روستايي، كاركرد ميـدانگاه در تـشخيص كـاركرد كلـي        هدر اين گونه الگوي كالبدي از سكونتگاه      

ا بـه عنـوان مرتـع    در صورتي كه ميدانگاه به منظـور جـاي دادن دام و يـ   .سكونتگاه نيز تعيين كننده است 

شبانه مورد استفاده باشد، نشانگر آن خواهد بود كه شيوة اقتصادي غالب در روسـتاها بـر نگهـداري دام               

در اصل، ضرورت دفاع از انسان و دام باعث برپايي اين الگوي خاص مي شود كه اين امـر    .استوار است 

وسعت ناچيز، دورافتادگي از   .تاي موقتي صادق اس   هاي دائمي و هم سكونتگاه    ههم در مورد سكونتگاه   

اي بـسياري از ايـن گونـه روسـتاها       هراههاي اصلي و محدوديت خدمات و تسهيالت زيستي از ويژگـي          

از سوي ديگر، الگوهاي نواري شكل و كشيدة روستاهاي با الگوي كـانوني يـا ميـدانگاهي مويـد                   .است

.شكل گذار سكونتگاه به الگوي فرعي خياباني است
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ندازي متمركز دارند كه اه شد، در اين تيپ روستاها مساكن به يكديگر چسبيده و چشمهمانطور كه گفت

ا جـدا  همزرعه كه عموماً محل كار روستاييان محسوب مي گردد از خانه  .عموماً بدون فضاي خالي است    

اين بعد مسافت خود موجب مشكالت فراوان در زندگي و          .بوده، گاهي در فاصلة نسبتاً دوري قرار دارد       

.يشت روستاييان مي گرددمع

ضـرورت دفـاع و     : عمده ترين عواملي كه در شكل گيري اين تيپ از روستاها دخالت دارند عبارتند از              

اي بهـره   هامنيت، وجود منبع آب دائمي مانند چاه، چشمه، قنـات و قوميـت، توپـوگرافي زمـين و شـيوه                   

مل فوق نقـش داشـته و اغلـب در     در شكل گيري روستاهاي متمركز حداقل يكي از عوا        .برداري و غيره  

.ابديود كه چند عامل در به وجود آمدن روستاهاي متمركز دخالت ميشا مالحظه ميهبررسي

به طور كلي فـالت مركـزي ايـران قلمـرو روسـتاهاي             .روستاي متمركز تيپ غالب روستا در ايران است       

 تـشكيل روسـتاهاي     در مناطق خشك و نيمه خشك كشور شايد يكي از علل عمـدة            .متمركز بوده است  

ا بـه دور آن اجتمـاع كـرده و         همتمركز وجود منابع آب باشد، يعني هر جا كه منبع آبي ظاهر شده انسان             

نـد تـا هـر چـه بيـشتر بـه منبـع آب نزديكتـر             ابراساس پيروي از قانون كمترين تالش و كوشش را نموده         

-د و روسـتا  شوار كـشيده مـي    گاهي اين تمركز به حدي زياد مي گردد كه دور تا دور روسـتا ديـ               .شوند

ي به وجود مي آمد كه اين تيپ روستاها هم عموماً با توجه به مسائل امنيتي شكل مي گرفته اسـت                 اقلعه

.وان مشاهده نمودتاي آن را در نواحي مركزي ميهكه نمونه

را ند فضاي نـسبتاً محـدودي       كامنيت در مقابل حوادث طبيعي مانند سيل، گاهي روستاييان را مجبور مي           

كه در ارتفاع قرار دارد به مساكن اختصاص دهند و به اين صورت مساكن هرچه بيشتر نزديـك بـه هـم          

31.وندشساخته مي

روستاهاي پراكنده يا صفحه اي) پ
بوده و به ) صفحه اي(ايي هستند كه داراي زيربناي كالبدي نامنظم و مسطح ها سكونتگاههاين سكونتگاه

ا ممكن اسـت مـسير خيابانهـا يـال معـابر اصـلي              هدر اين گونه سكونتگاه   .روستاهاي تلي شهرت يافته اند    

شـكل رايـج زمينهـاي      .اي بن بست و يا غير آن باشد       هشكل، تو در تو، به صورت كوچه      ي  امحلي ستاره 

زراعـــي در ايـــن گونـــه روســـتاها، الگوهـــاي بلـــوك ماننـــد يـــا زمينهـــاي پراكنـــدة نـــواري شـــكل 

وند كـه   رلبدي تلي گونه خاص نمونة روستاهايي به شمار مي        سكونتگاههاي روستايي با الگوي كا    .است

به صورتي خود جوش و خود به خودي برپا شده و بدون نظم معين و برنامه از پيش تعيين شده گسترش     

.يافته اند

و نامنظم هستند، در نقطة مقابل سكونتهايي       ي  ااي روستايي كه داراي الگوي كالبدي صفحه      هسكونتگاه

ا يـا روسـتاهاي شـطرنجي    هراي شبكة معابر منظم بوده و گونـة خـاص آنهـا سـكونتگاه            قرار دارند كه دا   
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اي هبه هر حال انواع كالبدي مذكور، يعني خطي، كـانوني و صـفحه اي، در واقـع نمايـانگر گونـه            .است

اصلي هستند كه در ميان آنها اشكال گذار و اشكال تركيبي نيز ديده مي شود؛ مثالً الگوي منظم اوليه با                    

ــادي  تو ــك آب ــدي در ي ــامنظم بع ــسياري از   .ســعه و گــسترش ن ــورد ب ــي رود در م ــري كــه انتظــار م ام

.اي بازسازي يا جابه جا شده پديد آيد كه البته اين روند از هم اكنون به جريان افتاده استهسكونتگاه

گسترش بعدي سكونتهاي روستايي ممكن است الگوي اوليه را به شده تحـت تـأثير و دگرگـوني قـرار                    

هد؛ مثالً روستاهايي كه در اصل از نوع روستاهاي ميدانگاهي بوده اند، پس از گسترش فيزيكي نامنظم د

ايـي بـا الگـوي خطـي و يـا           هو تغييراتي در كانون مركزي آن، به صورت روستاهاي تلي و يا سكونتگاه            

ظم مني احتي به واسطة گسترش فيزيكي در جهت محورهاي خاص اصلي، به صورت روستاهاي صفحه

.درآيند

زيـرا سـطوح    .چنانچه ذكر گرديد، در تشكيل اين تيپ روستاهاي شكل و وسعت مزارع دخالـت دارنـد               

اي خـود را    ههنـد خانـه   دروستاييان ترجيح مي  .يردگوسيعي از اراضي را مزارع و مساكن متفرق دربرمي        

مهمتـرين  .چون حدود مزارع مشخص و مالكيت مـزارع نيـز محـرز گـردد    .ميان كشتزارهاي خود بسازند 

دقيق بودن حدود مزارع، نزديكي مزارع به محـل سـكونت،   : محاسن روستاهاي پراكنده عبارت است از   

سهولت تردد در مزرعه، خود رأي بودن در انتخاب كشت و محصوالت كشاورزي و نهايتاً يكپارچگي                

.ابدياي كشاورزي تجلي ميهمزرعه كه كارآيي آن در كاربري ماشين

ي پراكنده مناطق شمالي كـشور اسـت، بـه خـصوص در منطقـة گـيالن و حواشـي            قلمرو عمدة روستاها  

.سفيدرود شكل غالب و كامل آن مشاهده مي گردد

روستاهاي بينابين) ت
ــه  ــتاها خان ــن روس ــه       هدر اي ــشت در رابط ــل ك ــا مح ــدتاً ب ــده، عم ــاخته ش ــم س ــدا از ه ــدي ج ــا ح ا ت

ايـن نـوع روسـتاها تركيبـي از         .شيده شده است  ا ديوارهاي بلند ك   هدورتادور زمين يا باغ و خانه     .اشندبمي

.روستاهاي مجتمع و پراكنده است

تيپ مشخص اين روستاها عموماً در برخي از كـشورهاي جهـان براسـاس يـك برنامـه ريـزي مـشخص              

در ايران اين نوع برنامه ريزي وجود نداشته و اگر روستايي در ايـن تيـپ قـرار         .ودشطراحي و ساخته مي   

.اشدبود برخي عوامل طبيعي و يا انساني مييرد ناشي از وجگمي

 عوامل طبيعيمبناي بر ي ايران بندي روستاها تقسيم-4-3-7
وان براسـاس آن عوامـل   تبرخي از عوامل طبيعي در شكل گيري روستاها مؤثر هستند و روسـتاها را مـي          

.اكتوپوگرافي، اقليم، منابع آب و خ: مهمترين اين عوامل عبارتند از.طبقه بندي نمود

 شكل و چهرة زمين و به خصوص عامل ارتفاع در توزيع و شكل گيري روستاهاي :توپوگرافي) الف

اصوالً ارتفاعات، جاذب جمعيت نيستند و اين موضوع حتي در سطح كـرة             .كشور بسيار مؤثر بوده است    
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 تـا    درصد از جمعيت جهان در ارتفـاعي بـين صـفر           57به طوري كه حدود     .زمين نيز كامالً مشهود است    

به طور كلي در ارتفاعات به علت وجـود شـيب عـدم تـشكيل               .نندك متري از سطح دريا زندگي مي      200

خاك، مشكل بودن ارتباطات، كاهش فشار جو و در نتيجه كمي اكسيژن سـكونت دشـوار و نـامطلوب                   

32.است

نـابراين  ب.شكل زمين در ايران در توزيع تيپ روستاها و در نتيجـه معيـشت روسـتاييان بـسيار مهـم اسـت                   

:وان به صورت زير طبقه بندي نمودتروستاهاي ايران را با توجه به عامل ارتفاع مي

ي اروستاهاي جلگه) 1

روستاهاي پايكوهي) 2

روستاهاي ميان كوهي ) 3

روستاهاي كوهستاني) 4

سعت و.نداا استقرار يافتهههستند كه در دشتي ادر اين طبقه بندي نوع غالب روستاها، روستاهاي جلگه      

نـوع  ي ابعـد از روسـتاهاي جلگـه   .اي ديگـر اسـت  هاراضي و جمعيت پذيري اين روستاها بيشتر از تيـپ        

ا به علـت داشـتن شـيب ماليـم، وجـود آب و              هپاي كوه .اشدبروستاهاي پايكوهي است كه پر تعداد مي      

ا ه درهاستفاده از آبهاي جـاري در امتـداد  .بافت نسبتاً خوب خاك مكان مناسبي براي استقرار روستاست    

مايند و نا را تعقيب ميها كه معموالً رودخانههاي ارتباطي در ميان درهها، وجود راههبه خصوص رودخانه

همچنين شرايط ميكرو كليماي مناسبي را كه به وجود مي آيد، در شكل گيري و بقاي روستاهاي ميـان                  

سعت اراضي، زراعت دامنـة  در اين تيپ از روستاها به علت كم بودن و    .واند بسيار مؤثر باشد   تكوهي مي 

از ي اوسيعي ندارد و اصوالً معيشت روستاهاي ميان كوهي به باغداري، دامداري، صـنايع دسـتي و پـاره      

روستاهاي كوهـستاني از جملـه روسـتاهاي محـدود كـشور هـستند كـه در            .اشدبامور خدماتي متكي مي   

نـد، سـختي معيـشت و آمـد و شـد،            اين قبيل روستاها به علت داشـتن شـيب ت         .نداارتفاعات استقرار يافته  

معيشت اين روستاها عموماً به دامداري، باغداري، احتماالً برخي خـدمات    .جاذب جمعيت زيادي نيستند   

.زيارتي و تفريحي و ورزشي وابسته است

ا و ها و بيابـان هاي وسيع جغرافيايي، وجود ارتفاعـات، دشـت     ه گسترده بودن ايران در عرض     :اقليم) ب

و كم فشار اقيانوسـي اقـاليم متنـوعي در     ي  اه دريا و مجاور بودن با مناطق پرفشار قاره        دوري و نزديكي ب   

اين تنوع اقليمي معمـوالً در سـاختار فيزيكـي، اقتـصادي و اجتمـاعي       .گسترة ايران به وجود آورده است     

اي هارشهد، مثالً ب  دروستا جلوه مي نمايد و در نتيجه با هر نوع اقليم، تيپ خاصي از روستا را شكل مي                 

وان روستاها را براساس آن طبق بندي نمود، ماننـد  تجوي يكي از عوامل شكل گيري روستاهاست و مي   

.روستاهاي پرباران، كم باران، نيمه خشك و خشك
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.واند در تقسيم بندي روستاها به كار رودتعامل درجة حرارت نيز از عناصر مهم اقليمي است و مي

نطقة خشك جهان قـرار گرفتـه اسـت، وجـود آب در شـكل گيـري             به علت اينكه ايران در م      :آب) ج

اي اين سرزمين نقش بسزايي ايفا نمي نمايد كه به خصوص در روستاها اين عامـل شـكل                  هسكونت گاه 

.يردگحادتري به خود مي

يرد، براسـاس منـابع آبـي روي زمـين و     گبنابراين با توجه به منابع آبي كه مورد استفادة روستاها قرار مي       

اي زيرزمينـي  هالبته منابع آبي اكثـر روسـتاها آب      .مين و احتماالً تركيبي از هر دو محدود مي گردد         زيرز

ا ه روسـتا از آب رودخانـه  7326است كه به صورت چشمه و چـاه و قنـات مـشاهده مـي گـردد و فقـط         

ه اين دو   اي داير اطالعات دقيقي در دست نيست، زيرا ك        همتأسفانه از تعداد دقيق قنات    .مايندناستفاده مي 

ا عقب نشيني   هپيوسته در ستيز بوده و اغلب مشاهده مي گردد كه قنوات به نفع چاه             ) قنات و چاه  (پديده  

.مايندنمي

اي هاي زمين شناسي، خاك، زمـين و پوشـش        ه در ايران به علت وجود تنوع اقليمي ويژگي        :خاك) د

اي خـاك شناسـي و      هران نقـشه  متأسفانه تـاكنون از كليـة منـاطق ايـ         .گياهي متنوعي به وجود آمده است     

اي كامل ارزيابي زمين و تناسب اراضي تهيه نگرديده تا از ايـن طريـق بتـوان روسـتاهاي         ههمچنين نقشه 

.كشور را براساس نوع خاك و يا برحسب كالس معيني از زمين طبقه بندي نمود

 عوامل انساني مبناي برهاي ايران بندي روستاتقسيم-4-3-8
وان براساس عوامل انساني مانند توزيـع جمعيـت، نـوع معيـشت و عامـل توسـعه                  تيروستاهاي ايران را م   

:يافتگي يا عقب ماندگي نيز گروه بندي نمود

5ايي كـه بـيش از   ه سكونت گاه  1365 براساس مصوبات وزارت كشور تا قبل از سال          :جمعيت) الف

ند روستا  ار نفر جمعيت داشته    هزا 5ايي كه كمتر از     هو سكونت گاه  » شهر«هزار نفر جمعيت داشته باشند      

. اين عدد به ده هزار نفر افزايش يافته است1365البته در سرشماري .دشناميده مي

 نفـر جمعيـت   500-100 در بـين روسـتاهاي ايـران روسـتاهايي كـه بـين            1365براساس سرشماري سـال     

عات به دست آمده در اين      از اطال . درصد را دارا بوده اند     65/24ند باالترين درصد فراوانيها يعني      اداشته

بـه  .اشـد ب نفر در روستاها يك شاخص قابل قبول مي        500-100وان نتيجه گرفت كه جمعيت      تبررسي مي 

ولي در سرشماري   .عبارت ديگر محيط روستاها بيش از اين مقدار جمعيت را به سختي تحمل مي نمايد              

در . نفر تعلق يافته اسـت     2500-1000 اين درصد باالي جمعيت روستايي به روستاهايي با جمعيت           1385

اي جمعيتي روسـتايي را  هاين بررسي نيز روستاهاي خالي از جمعيت درصد بيشتري نسبت به ساير گروه       

.هد كه اين مورد نشان دهندة كاهش جمعيت در روستاهاي كم توان بوده استدنشان مي

وسـتاها معيـشت    ود در برخـي از ر     ش در مطالعـات اقتـصادي دربـارة روسـتا مالحظـه مـي             :معيشت) ب

مهمترين عواملي .موارد به بيش از يك عامل وابسته استي اروستاييان گاه صرفاً به يك عامل و در پاره  
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زراعت، باغـداري، دامـداري، بهـره بـرداري از        : اشد عبارتند از    با متكي مي  هكه معيشت روستاييان بدان   

اي هكارخانـه ( دسـتي، صـنايع بـزرگ        جنگل و علفزار، صيد و شكار، استفاده از منابع زيرزميني، صنايع          

بنابراين بـه علـت     .صنايع روستايي، مشاغل دولتي و خدماتي     ) زيارتي، سياحتي، ورزشي  (اماكن  ) صنعتي

تنوع و تركيب درآمدها و عدم اطالعات دقيق آماري طبقه بندي روستاهاي ايران براساس نوع معيـشت                 

.كمي مشكل مي نمايد

 توسعه يافتگي مبناي براني اير بندي روستاهاتقسيم-4-3-9
براي ايجاد تعادل نسبي ميان همة مناطق كشور، شناخت مناطق محروم و برخـوردار براسـاس معيارهـاي                  

براي نيل به اين هدف طرحي در سازمان برنامه و بودجه از .اشدبخاص از وظايف برنامه ريزان جامعه مي

 مرحلـه را پـشت سـر گذاشـت و     5ين طـرح  ا. به منظور شناخت مناطق محروم به اجرا درآمد    1362سال  

1364در مهرمـاه    » شناسايي منـاطق محـروم كـشور      «نتايج بررسي مرحلة پنجم در گزارشي تحت عنوان         

در اين گزارش كوشش شده است تا براساس درجات و ميزان برخـورداري، بـا اسـتفاده از                  .ارائه گرديد 

.عيين شوداي رياضي و آمار، ضرايبي براي مناطق مختلف كشور تهروش

 برخوردارترين و 2/100 شهرستان محاسبه شده كه تهران با ضريب 19طبق اين بررسي، محروميت براي 

، شاخص منـاطق  85ضريب محروميت بيش از .اشدب محرومترين شهر كشور مي 2/999كهنوج با ضريب    

ي كـشور را   هزار بخش كه قلمـرو روسـتاها  5 شهر داراي اين ضريب بودند و از  75محروم تعيين شد و     

. بخش محروم تشخيص داده شد160هند، روستاهاي دتشكيل مي

وان تالبته هميشه نمـي .روستا از نظر مفهوم و تعريف پيوسته در مقايسه با شهر مورد بررسي قرار مي گيرد   

به سادگي مرز مشخص ميان روستا و شهر قائل شد و با ارائة تعريفي كوتاه، اين دو گونه واحد سكونت               

گذشته از اين واحدهاي سكونت گاهي ديگري مانند دهكده، مزرعه       .از يكديگر مجزا ساخت   گاهي را   

.ا از ديگري به آساني امكان پذير نيستهو كالته نيز وجود دارند كه تفكيك هر يك از آن

ا از يكديگر معموالً از يك كشور هكاربرد اين عناوين براي واحدهاي سكونت گاهي دائمي و تمايز آن

- با توجه بـه تقـسيمات گونـاگون اداري، سياسـي و نيـز قراردادهـا و تعـاريف وضـعي                    -ديگربه كشور   

ود، شاي مختلف معموالً از معيارهاي خاص استفاده مـي ههمان گونه كه براي تمايز پديده    .متفاوت است 

: ا عبارتند ازهعمده ترين اين شاخص.ودشايي در نظر گرفته ميهبراي تفكيك روستا از شهر نيز شاخص

سعت، وضعيت و نوع فعاليت اقتصادي، درجة اشتغال، قشربندي اجتماعي، درجـة پيچيـدگي روابـط و      و

مناسبات، چگونگي بهره گيري از نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتـصادي و سياسـي، ميـزان و تركيـب              

گرچـه  ا.جمعيت كه رايج تر از موارد ديگر و معموالً معياري تعيين كننده است، به كار گرفته مـي شـود     

وان برحسب سطح واحدهاي مسكوني يـا كـل اراضـي تبيـين كـرد، امـا معمـوالً                   توسعت روستاها را مي   



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

٨٧

بـه عـالوه، نـوع فعاليـت        .ننـد كا تعيـين مـي    هبزرگي و كوچكي روستاها را براسـاس حجـم جمعيـت آن           

.اقتصادي و درجة اشتغال از مهمترين معيارهاي تمايز ميان شهر و روستا است

اي روستايي داراي ويژگي خـاص خـود هـستند، بـه عنـوان نمونـه روسـتاهاي                  هههر يك از سكونت گا    

نـد،  ااستخراجي در كنار معادن برپا شده غالباً محيط كارگري دارند و از لحـاظ زيـست محيطـي آلـوده                   

حال آنكه روستاهاي توريـستي غالبـاً داراي آثـار ديـدني و باسـتاني و روسـتاهاي اسـتراحتگاهي داراي               

وجه اشتراك تمامي اين روستاها تخصـصي بـودن اشـتغال در    .ندا بهداشتي و درماني  تأسيسات گوناگون 

ا نـوع خاصـي از فعاليـت    ها اسـت بـه ايـن معنـا كـه در هـر يـك از آن          ها نسبت به شهرها و شهرك     هآن

.ندكاقتصادي به عنوان فعاليت غالب بيشتر جمعيت فعال را به خود مشغول مي

مشاغل جمعي نيز   ي  ااي حاشيه هاي غالب اقتصادي، فعاليت   هنار فعاليت البته تقريباً در همة روستاها در ك      

اي ديگري  هبه عنوان نمونه در روستاهاي زراعي معموالً بخشي از جمعيت شاغل به فعاليت            .مطرح است 

ا مكمل فعاليـت غالـب بـوده عمـدتاً بـه            هاين فعاليت .مانند دامداري، آهنگري و مغازه داري مي پردازند       

اي روسـتايي   هدر سـكونت گـاه    .ودشنيازهاي روستايي در سطح محلي انجام مي      ي  ارهمنظور برآوردن پا  

قاعدتاً كاركردهاي متنوع شهري، تأسيسات و نهادهاي گوناگون اداري، اجتماعي و خدماتي و همچنين 

اي اقتصادي مانند عمده فروشي و عرضة كاالهاي متنوع و تجملـي كمتـر بـه چـشم مـي                    هبرخي فعاليت 

در روستا بر خالف شهرها فعاليت عمدة اقتصادي مشخص و معموالً امكـان دسترسـي بـه    بنابراين  .خورد

.تأسيسات و امكانات خدماتي محدود است
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گونه شناسي : پنجمفصل 
اسـت كـه ذهـن را بـه     ي اود، رابطة بنا با اقليم اولين و مهمترين نكتهشوقتي صحبت از معماري سنتي مي  

ود، نتيجة تأثير متقابل عناصري چون آفتاب، شم تا آن جا كه به انسان مربوط مياقلي.ندكخود مشغول مي

اما تأثير هر يك از عناصـر نـام بـرده در جـاي جـاي              .دما، رطوبت هوا، وزش باد و ميزان بارندگي است        

.وردآبراي زيستن پديد ميي املك پهناور ايران، شرايط ويژه

اي زاگرس غربي به سمت جنوب ترك كنيم و از آن هاگر حاشية مرطوب شمالي را از سمت كوهستان   

اي تنة گربه آمده و سپس راه درياي جنوب را هجا راه مان را به فالت مركزي ايراي كج كرده و تا نيمه

اي هپيش بگيريم، همچنان كه تغييرات مداوم و متناقص را با پوسـت خـود لمـس خـواهيم كـرد، گونـه                     

ا، بـا تغييراتـي، شـكل    ها و هـزاره ها و سدهه كه با وجود تغيير نسلمتفاوتي از معماري را نيز خواهيم ديد      

.نداظاهر و نوع مصالح مورد استفاده خود را حفظ كرده

تقسيم روستاهاي ايران ازلحاظ شكل سكونت -5-1
 اول ةگون

هاي روستايي به صورت مجتمع و انبوه بر گرد يكديگر روستاهايي است كه واحدهاي مسكوني خانواده

ها و مزارع در اطراف آن گسترده است، به طوري كه اگر از بـاال بـه سـيماي روسـتا     اند و باغ   گرفته قرار

هـاي روسـتاييان مجـاورهم     قسمتي كه در آن خانه    .دهيمنگاه كنيم دو قسمت جدا از هم را تشخيص مي         

.هاي زراعي واقع استها و زمينقسمت ديگر باغدر قرار گرفته است و 

ايي بر حسب شرايط اقليمي و خصوصيات اجتماعي ممكن است چند صورت داشته تجمع مساكن روست  

اي ميان دو كوه و بعضي در       هاي روستاييان برخي در زاويه    هبه طور مثال در مناطق كوهستاني خانه      .باشد

ي بـاالتر  اي در امتـداد كـف خانـه   اند، آن چنان كه پشت بام خانه     ادامنة پر شيب آن به دنبال هم بنا شده        

ا داراي شيب   هورد، كوچه آيرد، اين نوع روستا از دور شكل يك بناي چند طبقه را به نظر مي              گميقرار  

.يرد، مانند ماسوله در فومن يا اورازان در طالقانگا شكل پلكان را به خود ميهتند و گذرگاه

نـدك بـه سـوي پـايين و بـه      انـدك ااي جديـد،  هدر اين قبيل روستاها با افزايش جمعيت و احداث خانه        

.ابديطرف دامنة كوه و دره گسترش مي

ها به طور ساده كنار هم قرار گرفته، گاه بـه هـم متـصلند و گـاه نيـز      اي، خانهدر روستاهاي مناطق جلگه   

اي از امـاكن و  دكـان، مـسجد و پـاره      .سـازند هاي تنگ و كـج و معـوج آنهـا را از هـم جـدا مـي                 كوچه

هاسـت و مـزارع در      هـا مجـاور خانـه     هـا و بـاغ    هباغچ.تأسيسات عمومي در قسمت مركزي ده واقع است       

اي روستاها مساكن روستاييان در دو يا چند نقطـه متمركـز     در پاره .اطراف آن، در فاصلة دور قرار دارند      

و لومـار  ) Larini(هـاي لرينـي   دهكـده .هـاي كـم و بـيش زيـادي وجـود دارد        است و ميان آنها فاصـله     

)Lumar (هاي روستانشين نسبت بـه هـم نـوعي جـدايي مكـاني             و گروه اند ايالم از اين جمله    ةدرمنطق

.دارند
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نــد، معمــوالً ااي ارتبــاطي واقــعها و يــا در مجــاورت راهها و يــا درههدر روسـتاهايي كــه كنــار رودخانــه 

در .وندشا ديده ميهاي مسكوني در امتداد هم به رديف قرار مي گيرند و كشتزارها در پشت خانههواحد

اي روستايي هم با يكديگر مجاورت دارنـد  هوند، خانوادهشاي خطي ناميده ميهدهاين قبيل روستاها كه  

.و هم به زمين زراعي نزديك هستند

 دوم ةگون
ها و هاي مزارع، نخلستان  هاي روستايي به طور پراكنده و دور از هم در حاشيه          روستاهايي است كه خانه   

.توان يافت، بندرعباس و ميناب ميگيالنق  اين قبيل روستاها را در مناطةنمون.ها واقعنديا باغ

عوامل تجمع و پراكندگي مساكن روستايي-5-1-1
عامل طبيعي ) الف

در نـواحي كـم آب و       . ارتباط زيـادي دارد    خاك و   آبوامل طبيعي چون    شكل سكونت در دهات با ع     

نـد، عامـل آب در      ك آب ضـرورت پيـدا مـي       ةي جمعي به منظـور تهيـ      خشك و نيمه خشك كه همكار     

براي .ودشتمركز مساكن روستايي بيشترين تأثير را دارد و مساكن روستايي به صورت مجتمع پديدار مي

هاي خـود را در اطـراف آن بـه طـور متمركـز              ود كه روستاييان خانه   ش باعث مي  چشمه وجود يك    مثال

در بـسياري   .ود، شكل سكونت اغلب متمركز اسـت      ش استفاده مي  آب قنات در مناطقي كه    .احداث كنند 

خاصه در قـسمت جنـوبي آن مهمتـرين عـاملي كـه در      ، خراسانهاي مركزي و يران در دشتاز مناطق ا 

در اطـراف   هـاي ده    بدين ترتيب كـه خانـه     .اشدبميآب و قنات    ،  الگوي سكونت و شكل آن مؤثر است      

 آبيـاري حتـي در   ةدر اين مناطق طرز استفاده از قنات و شيو      .مظهر قنات به صورت مجتمع بنا شده است       

 عـواملي اسـت كـه     نيز يكي ديگر از   خاكعامل  . ده مؤثر است   ةشكل سكونت قشرهاي اجتماعي جامع    

كمي خاك و محدود بودن اراضي زراعي خصوصاً در نواحي          .هاي روستاييان مؤثر است   در تجمع خانه  

ود كه روستاييان اغلب به منظور صرفه جويي شكوهستاني كه عامل خاك اهميت حياتي دارد، سبب مي

 اراضـي زراعـي در       هم بسيار نزديك شوند و واحدهاي مسكوني شان به هم متصل باشـند و              هدر زمين ب  

.گرددمحل ديگري به نسبت دور از محل مسكوني واقع 

عامل ناامني ) ب
عامل ديگري كه در پيدايش روستاهاي نوع متمركز مؤثر بوده است، دفاع و پايداري در برابر نيروهـاي            

ي از هـاي  چادرنشين يا دسـته    هاي غارتگر بود كه به صورت صحرانشينان، ايالت و عشايرِ         مهاجم و گروه  

بـدين ترتيـب دهـاتي كـه در     .ردنـد بردند و زندگي مـردم را بـه يغمـا مـي    كدشمنان به روستاها حمله مي  

اند، به ضرورت امر دفاع، شكل متمركـز و مجتمـع           معرض هجوم اقوام صحرانشين و يغماگر قرار گرفته       

ـ      روستاهاي واقع در دشت    براي مثال .اندبه خود گرفته   ـ (زْهاي شمالي اصفهان مانند گَ حـصار دارد و   ) زْج

گذرد، همچنـين قـسمت مركـزي مورچـه خـورت عبـارت       اي تنگ تنگ ميهراه ورود به ده از دروازه  

.اي كه محل سكونت روستاييان و نگاهداري احشام استاست از قلعه
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اي فهيعامل خويشاوندي و طا) پ
ا اينكه از يك طايفه تشكيل ها كه در ميان آنها نظام خويشاوندي نيرومندي وجود دارد و ي        اي گروه پاره

سـكونت اقـوام    .انـد اند، به تجمع گرايش بيشتري دارنـد و روسـتاهاي متمركـز را بـه وجـود آورده                 شده

ها با روابـط خويـشاوندي، آداب و رسـوم و فرهنـگ مـشترك آنهـا ارتبـاط مـستقيم           ابتدايي در دهكده  

ردنـد، در   ك واحدي پيروي مي    و تركبودند و از فرهنگ مش    » توتم« كه داراي يك     طايفهافراد هر   .دارد

هـا و آداب و رسـوم    آمدند تا به راحتي بتوانند مراسم مذهبي، جـشن        يك جا به صورت مجتمع گرد مي      

.مشترك خود را به طور جمعي انجام دهند

عامل مالكيت ) ت
در نقـاطي كـه   .نوع مالكيت نيز از عواملي است كه در تجمع و پراكندگي مساكن روستايي مـؤثر اسـت         

برعكس .هاي ده بيشتر متمركز و مجتمع است رعيتي حاكم بود، خانه- نظام بزرگ مالكي و ارباب     سابقاً

 نيـز دشـواري وجـود نداشـته اسـت،        آبياريشد و از نظر     دهاتي كه به صورت خرده مالكي اداره مي       در

پس از پيدا شـدن  .ها قرار داردمساكن روستاييان اغلب به طور پراكنده و در ميان مزارع، نخلستانها و باغ          

اي از روســتاها، گــرايش زيــادي در جهــت پراكنــدگي و تفــرق درپــارههــاي كوچــك فــرديمالكيــت

.ودشواحدهاي مسكوني مشاهده مي

گونه شناسي اقليمي
وجه به شكل گيري و تركيب معماري بومي مناطق مختلف ايران به ايـن واقعيـت پـي مـي بـريم كـه              با ت 

ا بـه طـور قابـل مالحظـه اي در شـكل گيـري شـهرها و تركيـب         هخصوصيات متفاوت هر يك از اقلـيم      

.ندامعماري اين مناطق تأثير داشته

تقسيمات اقليمي در جهان
دانشمند اتريشي كه براساس رشد و » كوپن« جهان روش اي مختلف تقسيمات اقليمي درهدر ميان روش

:نمو انواع نباتات، در مقياس جهاني صورت گرفته است در پنج نوع اقليم به شرح ذيل تعريف مي شود

اقليم باراني استوائي-1

اقليم گرم و خشك -2

اقليم گرم و معتدل -3

اقليم سرد و برف -4

اقليم قطب

تقسيمات اقليمي در ايران
 از وسيع ترين و با اهميت تـرين  ايران يكي 

بررسي اين منطقـه    .ممالك خاورميانه است  

چه از لحاظ ساختمان سرزمين آن و چه از         
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سالها است كه اين كشور توجه دانشمندان علوم .نظر خصوصيات پوشش گياهي آن قابل توجه مي باشد       

مختلف كوهـستاني و    طبيعي را به سوي خود جلب كرده است، ولي به علت دشواري دسترسي به نقاط                

.كويري آن، انواع رويشها و وضع انتشار گياهان در نقاط مختلف چنانكه بايد، شناخته نشده است

از اين نظر ايران يك زمينة تحقيق بسيار وسيعي براي گياه شناسان و دانشمندان زيست شناسي بـه شـمار              

 رويشي مناطق مختلفة اين سـرزمين  مي رود و جا دارد كه براي بسط اطالعات دربارة گياهان و استعداد            

به منظور باال بردن سطح كشت و موقعيت اقتصادي آن بصيرت بيشتري حاصل شود، تا مـسائلي كـه در                    

اي ارزنده اي كه در جهـان معمـول مـي باشـد،     هاين زمينه وجود دارد به كمك روشهاي علمي و نظريه     

.مورد بررسي و چاره جويي قرار گيرد

شود ظرات دانشمندان گياه شناسي و جغرافياي گياهي استنباط شده است، روشن مي           آنچه تا به حال از ن     

كه مناطق رويشي با مناطق اقليمي و اوضاع آب و هوايي كامالً منطبق نمي باشند و فلور موجـود در هـر             

دليل عمدة اين امر آن است كه شـرايط ادوار  .منطقه با شرايط اقليمي آن هماهنگي مطلق نشان نمي دهد 

بعـضي منـاطق داراي فلـور اختـصاصي      .ذشتة زمين در تركيب گياهي هـر منطقـه دخالـت عميـق دارد             گ

در حاليكه بعضي مناطق ديگر داراي فلور اكتسابي هـستند كـه از فلـور       .اي بومي هستند  همركب از گونه  

فيايي به همين لحاظ در بين گياه شناسان عقايد متفاوتي دربارة تقسيم جغرا      .مناطق ديگر مشتق شده است    

.مناطق گياهي بيان گرديده است

اساساً اقلـيم در بـسياري از منـاطق دنيـا بـه وسـيلة عـرض جغرافيـايي و ارتفـاع از سـطح دريـا مـشخص                         

 درجه عرض جغرافيائي شمالي در منطقة گرم قرار گرفته است    40 و   25ايران با قرار گرفتن بين      .شودمي

ع سطوحي از آن كه ارتفاعشان از سـطح دريـا كمتـر از      و از نظر ارتفاع نيز فالتي است مرتفع كه مجمو         

. متر است درصد بسيار كمي از سطح كل كشور را تشكيل مي دهند475

با وجود آنكه ايران داراي دو حوزة بزرگ آبي، درياي خزر و خليج فارس مي باشد، اما به دليل وجود                   

زة محدود به نـواحي بـسيار نزديـك      قرارگيري رشته كوههاي البرز و زاگرس اثرات اين دو حو          و نحوة 

ا اثـري در تعـديل درجـة حـرارت هـواي         هبه آنها بوده و به ندرت مشاهده گرديده است كه اين حـوزه            

.اي داخلي داشته باشندهقسمت
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مناطقي كه داراي آب و هواي مـشابهي هـستند، تحـت يـك فرمـول معـين قـرار مـي گيرنـد و معرفـي                           

 گانة اقليم ايران را كه توسـط دكتـر حـسن گنجـي پيـشنهاد شـده       4سيمات بنابراين مي توان تق   .شوندمي

اين تقسيمات با توجه به عوارض جغرافيايي كـشور بـه شـرح ذيـل پذيرفتـه           .است مورد استفاده قرار داد    

:است

)فالت مركزي(اقليم گرم و خشك -1

)سواحل جنوبي ايران(اقليم گرم و مرطوب -2

)درياي خزرسواحل جنوبي (اقليم معتدل و مرطوب -3

)كوهستانهاي غربي(اقليم سرد -4

)دشتهاي فالت مركزي(اقليم گرم و خشك-5-1
در اين اقليم كه اكثر مناطق نيمه استوايي را شامل مي شود، در اثر وزش بادهـاي مهـاجر كـه از جنـوب          

اين بادهـا بيـشتر رطوبـت       .غرب و شمال غرب به طرف استوا در حركت هستند، هوا بسيار خشك است             

.اي بزرگ از دست مي دهندههنگام عبور از روي قارهخود را 

آسمان اين مناطق در بيشتر اوقـات سـال بـدون ابـر اسـت، امـا مـه و طوفـان، گـرد و خـاك معمـوالً در               

.اي هواي نزديك به زمين پديد مي آيدهبعدازظهرها در اثر گرم شدن و حركت اليه

 تغييرات دماي هوا در اين مناطق بـسيار زيـاد   رطوبت كم و نبودن ابر در آسمان باعث مي شود كه دامنة      

در حاليكه در   . درجة سانتي گراد گرم مي كند      70در تابستان تابش آفتاب سطح زمين را در روز تا           .شود

.رسد درجة سانتي گراد يا پائين تر مي15شب دماي سطح زمين به سرعت كاهش يافته و به 

 اطراف آن را ناهمواريهاي مرتفعي محصور نمـوده،    در فالت مركزي كه بزرگترين منطقة ايران است و        

اي مستقل داخلي، آب و هواي گرم و خشك     هصرف نظر از حاشية متصل به ارتفاعات و بعضي حوضه         

بـا توجـه    .حكمفرماست كه از مشخصات آن زمستانهاي سخت و سرد و تابستانهاي گرم و خشك است              

 تـوان دو نقطـة متمـايز آب و هـوايي نيمـه            به وضع پراكندگي عوارض جغرافيايي در فالت مركزي مي        

.بياباني و بياباني را در آن تشخيص داد

شرايط اقليمي
ود، عمـدتاً در نـواحي مركـزي        شي از مساحت كشور مـا محـسوب مـي         ادشتهاي فالت كه بخش عمده    

ير واين دو ك.نداشده دشت كوير و كوير لوت در مركز ايران واقع        ةدو منطق .وشرقي مملكت قرار دارند   

.هنددمساحت ايران را تشكيل مي يك هفتم قريب

خصوصيات اقليمي دشتهاي فالت مركزي 
آب وهواي گرم وخشك در تابستان، سرد و خشك در زمستان .1

بارندگي بسيار كم.2

رطوبت هوا بسيار كم.3
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پوشش بسيار كم گياهي .4

اختالف زياد درجة حرارت بين شب و روز.5

ويري، بادهاي توأم با گرد و غبار كةدر نواحي كويري و حاشي.6

كمبـود  .به دليل رطوبت كم ودوري از دريا، اختالف درجة حرارت هوا در طـي شـبانه روز زيـاد اسـت      

 اهالي، به عالوه بادهاي شديد كويري كه به شدت شن وخـاك        ةآب جهت كشاورزي و مصرف روزان     

بـراي زنـدگي انـسان فـراهم     نـد، محـيط چنـدان مطلـوبي را    ككوير را در سطح مناطق زيستي پخش مي  

.ندكنمي

بافت شهري
شكل پذيري بافت شهري و روستايي و تطبيق شرايط زندگي با عوامل طبيعي و همچنين اسـتفاده ازايـن      

.نامساعد آب و هوايي در اين مناطق قابل توجه استعوامل در شرايط بسيار

بافت شهري و روستايي 
بافت شهري و روستايي بسيار متراكم.1

فضاهاي شهري كامالً متراكم.2

نامنظم وبعضاً پوشيده با طاق ا باريك وهكوچه.3

ساختمانها متصل به هم.4

اي زيستي بر اساس جهت آفتاب و بادهنحوة استقرار مجموعه.5

ا باريك و با ديوارهاي نـسبتاً  هكوچه.بافت شهري در اين نواحي به هم فشرده و ابنيه متصل به هم هستند             

اصوالً هـيچ فـضاي شـهري غيـر محـصور در ايـن منـاطق              .ير يك خط شكسته امتداد دارند     بلند و در مس   

.وجود ندارد، زيرا محافظت از فضاي غير محصور در مقابل شرايط نامساعد اقليمي ممكن نيست

فرم بنا
 بناها به صورت كامالً درونگراةكلي.1

اي زيرزمين، ايوان وبادگيرو اغلب آنها دار)به جز حمام( بناها داراي حياط مركزي ةكلي.2

كف ابنيه و خصوصاً حياط پايين تر از سطح معابر.3

ارتفاع اتاقها نسبتاً زياد.4

طاقها غالباً قوسي و گنبدي.5

ديوارها نسبتاً قطور.6

نـد،  اهمانگونه كه فضاهاي شهري محـصور ودر مقابـل شـرايط نامـساعد طبيعـي كـامالً محافظـت شـده                

بـا  .اشـد بيز داراي يك حصار بسته و يك محيط زيست اقليمي كنترل شـده مـي       ساختمانها و حياط آنها ن    

خـارجي  ة  بازشوها رو به فضاي نسبتاً مرطـوب و معتـدل حيـاط و مـسدود نمـودن جـدار          يةقرار دادن كل  
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ارتباط فضاي زيست داخل با فضاي خارج تا حد امكان قطـع شـده ويـك                )به جز در ورودي   (ساختمان  

:سطح حياط نسبت به كوچ داراي چهار مزيت است.نداراهم نمودهاقليم كوچك براي آسايش ف

ةبـه طـور طبيعـي سـوار بـاغ و باغچـ      .كه در جويهاي هم سطح كوچه جاري است    ،  آب قنات و يا نهر    .1

.ودشداخل حياط واگر آب انبار در زيرزمين باشد، سوار مخزن آب انبار مي

.نندكميراي درست كردن خشت استفادهاز خاك گودبرداري شده، اگرخاك مناسب باشد از آن ب.2

بنـا كـاهش   با قرار گرفتن بخشي از ساختمان در داخل زيرزمين، تبادل حـرارت بـين داخـل و خـارج               .3

.و نوسان درجة حرارت كمتر استابديمي

.هدداي ساختمان ودر نتيجه كل بنا مقاومت بهتري نشان ميهدر مقابل نيروي زلزله، پايه.4

اق قوسي تقسيم بندي انواع ط
طاق آهنگ.1

طاق چهار بخش.2

طاق كلنبه.3

طاق وتويزه.4

تقسيم بندي انواع گنبد 
گنبد نار.1

گنبد رك.2

گنبد خرپشته.3

گنبد اورچين.4

نوع مصالح 
بـه وفـور   اين نـوع مـصالح در منطقـه      .مصالح مورد استفاده در اين منطقه عمدتاً گل، خشت وآجر است          

از نظراقليمي نيز   . دارد  را  كاربرد در اين نواحي    ة ديرين ة ارزان است وسابق   ة اين مصالح  ود، تهي شيافت مي 

وند و شب هنگـام ديـر حـرارت خـود     شاين مصالح عملكرد خوبي دارند، زيرا در طي روز دير گرم مي          

.ودشهند، كه باعث تعديل نوسان درجة حرارت در طي شبانه روزدر ساختمان ميدراپس مي

روپنجـره و گـاهي سـتون ايوانهـا وتيـر افقـي در داخـل سـقف اسـتفاده           در اين منطقه از چوب جهـت د       

.ودرسنگ نيز عمدتاً براي پي و كرسي چيني به كار مي.ودشمي

ساختمان گلي و خشتي 
نمود و وان استفادهتبه دليل اينكه چوب درمناطق گرم و خشك كمياب است و از آن جهت سرپناه نمي

ود، لذا تنها مصالحي كه به منظور امور شا يافت ميهر رودخانه سنگ نيز فقط در مناطق كوهستاني و كنا       

.خاك است، وان استفاده نمودتق ميطساختماني به صورت گسترده در اين منا

ساختمانهاي گلي 
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ساختمانهاي گلي از قديمي ترين انواع ابنيه مي باشند و يكي از اولين نوع ساختمانهايي كه بـشر بعـد از                     

دليل ايـن امـر هـم بـه ايـن      .اين نوع ساختمانها هستند، يكجانشيني آغاز كرد شروع زندگي كشاورزي و     

براي اجـراي آن  مهارت و تبحر چندانيخاطر است كه مصالح آن بسيار ابتدايي و قابل دسترس است و          

اين بناها درمقابل زلزله و تكانهاي شديد    .اشدبي اين ابنيه مي   ااز معايب عمده، ضعف سازه    .احتياج نيست 

همچنين درمقابل رطوبت و باران نيز ضعيف مـي باشـند و   .اوم نيستند و به سهولت فرو مي ريزند   اصال مق 

ضعف .اگر مستقيماً روي ديوار گلي ريزش كند، پس از چندي ديوارشسته خواهد شد و از هم مي پاشد

چـون ديوارهـا بـه آسـاني        .ا درمقابل جانوران موذي مانند موش، عقرب و سوسك است         هسوم اين خانه  

. اين نوع جانوران هستندةوند، به همين جهت محل مناسبي براي النشراشيده و كنده ميخ

ساختمانهاي خشتي 
نوع سـاختمانها   اي اين ه كهن ترين نمونه   ةباقيماند.اشندبساختمانهاي خشتي نيز جز قديمي ترين ابنيه مي       

مصالح ايـن سـاختمانها   .اشدبمي سال قبل از ميالد6200-5800اي دهلران پيدا شده كه متعلق به هدر دره 

گرديـده  زيـر تـابش آفتـاب خـشك          گيـري شـده ودر     بخشتهاي مربع شكل اسـت كـه بـا دسـت قالـ            

 خـزر، خـشت بـوده       دريـاي جنـوبي   دركشور مـا متـداوترين مـصالح سـاختماني، بـه جـز درنـواحي              .اند

 غيره باخشت   مساجد، مدارس، كاروانسراها و   اهاكثر ساختمانهاي مسكوني و عمومي از قبيل خانه       .است

طبـق  .بـااليي از سـاختمانهاي كنـوني ايـران زمـين خـشتي اسـت              هنـوز هـم درصـد     .ده است شساخته مي 

درصد ابنية ايران خشتي وگلي بـوده       17/61،  1355برآوردسرشماري عمومي نفوس و مسكن درآبانماه     

.درصد بوده است22/2درصد و در روستاها 11/96اين مقداركه درشهرها

 خشتي و گلـي و بهبـود عملكـرد ايـن مـصالح هنـوز كماكـان يكـي از اركـان اصـلي           استفاده از مصالح  

اشد، زيرا مصالح هردونـوع     ب ساختمانهاي گلي مي   ةفتاساختمانهاي خشتي، فرم تكامل ي    .معماري ما است  

ابتـدا قالـب     گـل را   ة تفاوت دراينجاست كه براي ساختمانهاي خشتي، تـود        وليكن.ختمان يكي است  اس

.ودشس از خشك شدن اين توده درزيرآفتاب، در ساختمان به كار برده مينند و پكگيري مي

ساختمانهاي آجري 
اي آجرپزي در شـوش و      هساختمانهاي آجري نيزقدمت چندين هزار ساله درايران دارند و بقاياي كوره          

درسـابق بـراين بـا    .كـشف شـده اسـت   ، سيلك كه قدمت آنها به چهار هزار سال قبل از ميالد مـي رسـد    

، ولـي بـراي سـاختمانهايي كـه اهميـت بيـشتري داشـته و مـي           نـد كه اكثر ساختمانها خشتي بود    يوجود

در .ده اسـت  ش مانند مساجد، كاخها وپلها، از آجر استفاده مي        ؛خواستند مدت زيادتري دوام داشته باشند     

ساختمانهاي آجري به طور چـشمگيري افـزوده       سنوات اخير به خصوص در پنجاه سال گذشته بر تعداد         

هم اكنون اجراي سـاختمانهاي  .ولترين نوع مصالح ساختماني مطرح شده است     اشده و آجر به عنوان متد     

خشتي در شهرها به مقدار بسيار زيادي محدود شده و در روستاها نيز تعداد زيادي ازساختمانهاي جديد         

.اجعه شودبه بخش سوم، آمار مصالح مورد استفاده در مناطق مختلف كشور مر.ازندسرا باآجر مي
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طرز تهية آجر 
:تهية آجر سه مرحله دارد

تهية گل و قالب زدن خشت -1

 خشك كردن خشتها درحرارت كم -2

اي آجر پزي ه پختن خشت در كوره-3

اقليم گرم و خشكروستاهايوضع مسكن در 
حـوض  ود كه در وسـط آن  شايران گاه ساختمانهاي بلندي با حجم زياد ديده مي  طق نيمه خشك    ادر من 

هـا بـراي   هواي خنكي دارد و تابستان، اين نوع بناها كه به حوض خانه معروف است    .بزرگي وجود دارد  

اي از  در اورازان دهكـده   .يـرد گ خانواده قرار مي   ةحفظ بدن از گرماي طاقت فرساي محيط مورد استفاد        

اه گلي است و    ها تيرچوبي و ك   عمدتاً گلي است، پوشش سقف خانه     طالقان واحدهاي مسكوني قديمي     

هاي نوساز آجر و بعـضاً تيـرآهن هـم بـه كـار        در خانه .ديوارها تا كمر از سنگ و باقي با گل چينه است          

.ويژگي اساسي مساكن روستايي اختالط فضاي كار توليدي و فضاي مسكوني است.رفته است

، بلكه به   هاي شهري تنها محل سكونت و استراحت خانواده نيست        هاي روستايي برخالف مسكن   مسكن

هـاي  اقتضاي نوع كاركرد اقتصادي خانواده، مركـز نگاهـداري و پـرورش دام و طيـور، توليـد فـراورده         

تقسيمات .، محل كارگاه صنايع دستي و نيز نگاهداري وسايل توليد و محصوالت كشاورزي است             دامي

ايران  روستاهاي شمال  دربراي مثال.هاست معيشت خانوادهةداخلي ساختمانها تا حد زيادي متأثر از نحو

 ساختمان فضاي خالي به نام بام وجود دارد كه روستاييان از آن به عنوان انبـار جهـت          سقف زير پوشش 

.نندكاستفاده مي) شلتوك(نگهداري لوازم زندگي، وسايل توليد و محصوالت توليدي به ويژه شالي 

لي در فضاي باز دشوار است و بام به علت بارندگي شديد و مداوم و رطوبت زياد هوا، خشك كردن شا

ها را در بام خانه انبار هاي روستايي معموالً شاليخانه براي نگهداري شالي محل مناسبي است و خانواده    

وظ بماند و هم در اثر حرارت اتاق كه غالباً داراي بخاري يا اجاقي است كه  محفباراننند، تا هم از كمي

به تدريج خشك ، افروزنددر آن به منظور گرم نگهداشتن اتاق در موقع ضروري و پخت و پز آتش مي         

هـا و چهارپايـان را   هـا، كـاه، علوفـه و خـوراك دام      همچنـين در بـام برخـي طويلـه        .پوسدود و نمي  شمي

هـا و   اي وجـود دارد كـه دام       زير اتـاق نـشيمن طويلـه       هاي قديمي ند و در برخي از خانه     نكنگهداري مي 

در گذشـته بـه علـت     .وند تا از سرما محفوظ بماننـد      شچهارپايان به هنگام زمستان در آنجا نگاهداري مي       

دسـتبرد  اين محل از ها و چهارپايان در   هايي كه در روستاها وجود داشت، با نگهداري دام        وجود نا امني  

.ماندندمحفوظ مي

)سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان(اقليم گرم و مرطوب -5-1
نـد، اقلـيم گـرم و       اسواحل جنوبي ايران كه به وسيلة رشته كوههاي زاگرس از فالت مركزي جدا شـده              

از ويژگي اين اقليم تابستانهاي بـسيار گـرم و مرطـوب و زمـستانهاي     .مرطوب كشور را تشكيل مي دهند 
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گـراد و حـداكثر      درجـة سـانتي    40 تـا    35حداكثر دماي هوا در تابـستانهاي ايـن منـاطق بـه             .دل است معت

تفاوت دماي هوا روي خشكي و روي دريا در اين مناطق باعث . درصد مي رسد  70رطوبت نسبي آن به     

ا به نوار باريك سـاحلي محـدود شـده و    هاين نسيم.اي دريايي و خشكي مي شوندهبه وجود آمدن نسيم  

از خـصوصيات   .وا در مناطق داخلي آرام و سرعت باد در صورتيكه وجود داشته باشد، بسيار كم است               ه

اين اقليم شدت زياد تابش آفتاب است كه در هواي مرطوب اين ناحيه باعث خيرگي و ناراحتي چـشم                   

.مي شود

 و هـواي  اي پست خزر را از فالت مركزي جدا ساخته و حد فاصـل دو آب     هرشته كوههاي البرز جلگه   

دماي هـوا  .اي اين اقليم رطوبت زياد هوا و اعتدال درجة حرارت آنست         هاز ويژگي .متضاد قرار مي دهد   

 درجـة  23 تـا  20ا بـيش از     ه درجة سـانتي گـراد و در شـب         30 و   25در روزهاي تابستان معموالً بيش از       

بسيار زياد و در تابستان به بارندگي در اين منطقه .سانتي گراد بوده و در زمستان معموالً باالي صفر است

.شهرهاي رشت، بندرانزلي، بابلسر و گرگان در اين منطقه قرار دارند.شكل رگبار است

شرايط اقليمي
هـزار  و اقليمـي در امتـداد يـك نـوار سـاحلي باريـك و نـسبتاً طـوالني اسـت كـه بـيش از د                          ةاين منطقـ  

تان خوزستان شروع شده و بـه خلـيج   اشد و از مصب اروند رود در جنوب غربي اس  بكيلومترطول آن مي  

از لحاظ اقليمي اين سواحل جزو نواحي      .ودشگواتر در جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان ختم مي         

تابستانها نسبتاً طوالني و زمستانها فقط در دو ماه دي وبهمـن تـا حـدي        .ودشگرم و مرطوب محسوب مي    

در ايـن منطقـه بـه جـز نخلـستانها و           د،  اشـ ببه سبب آنكـه در مجـاورت دريـا مـي          ه  اين كنار . است خنك

.محدود اهالي منطقه به طور كلي فاقد آب و علف استكشتزارهاي

خصوصيات آب و هوايي 
.ندك اغلب بارندگي در فصول پاييز و خصوصاً زمستانا بسيارةميزان ريزش باران ساليان.1

.رطوبت هوا بسيار زياد در تمام فصول.2

ين شب وروز حرارت بةاختالف كم درج.3

.هوا بسيار گرم و مرطوب در تابستان ومعتدل در زمستان.4

.شور بودن آبهاي زيرزميني در اكثرمناطق.5

.پوشش بسيار كم گياهي.6

اشـد، لـذا   باز آنجايي كه در اين كرانه خاك اكثر نواحي آهكي است و همچنين فاقد پوشش نباتي مـي                

 سـيل   زيـرا نـدو   كايجادسـيل مـي   ،  ندكي هم كه مي بـارد     اند و باران  كآب باران به درون زمين نفوذ نمي      

بـه  .بندهاي كافي و كانالهاي عبورآب وجود ندارد، اين قبيل بارانها به جز خرابي حاصل ديگري نـدارد                

آب در منطقـه  دليل مجاورت با دريا وتابش تقريباً عمودي آفتاب در فصول بهار و تابستان ميزان تبخيـر             

.استبسيار و رطوبت هوا نيز زياد 
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روسـتاييان و  ة عالوه بر رطوبت و گرماي بيش از حد شور بودن آبهاي زيرزميني نيز از مـشكالت عمـد          

ود، بـا  شو روستا يافت مـي هر كجا كه آبهاي زيرزميني شيرين باشد، آبادي .شهرنشينان اين نواحي است   

مـساعد بـودن جـنس    نخلستانها و كشتزارهاي نسبتاً وسيع و به دليل اينكه هوا مرطوب است، در صورت             

اين روسـتاها بـه سـاير روسـتاها         همچنين آب شيرين  .خاك، محصول بسيار و مرغوب حاصل مي گردد       

به اين شهر توسط    نبوده و بايد آب شيرين      بندر چابهار كه فاقد آب شيرين       ود، مانند شوشهرها حمل مي  

و اهـالي فقـط بـه   بـسيار مـشكل اسـت    ، شرايط معيشت در روستاهاي فاقد آب شـيرين       .تانكر حمل شود  

 اضـافي براقتـصاد نـاتوان       ةنند و خريـد آب شـيرين هزينـ        كدامداري مختصر و بعضاً ماهيگيري اكتفا مي      

تبعيدگاه مجرمين و محكومين    به دليل شرايط دشوار اقليمي اين منطقه در گذشته        .نندكروستا تحميل مي  

.ده استشمحسوب مي

بافت شهري
 آب و هوايي در اين منطقـه ايجـاد سـايه و اسـتفاده از جريـان      بهترين روش براي مقابله با شرايط سخت     

.م بنا استوبدو عامل بسيار مهم و تعيين كننده در بافت و، هوا

خصوصيات بافت شهري و روستايي 
 صورت نيمه متراكمهبافت شهري ب.1

بافت روستايي نسبتاً باز.2

فضاهاي شهري نيمه محصور .3

.لي در امتداد كنار ساحل وجهت آن رو به درياگسترش شهرها و روستاهاي ساح.4

 چنـد روز  ياستثنااين مسيلها به.از مشخصات مهم سيماي شهرهاي ساحلي وجود مسيلهاي بزرگ است       

وند و آب چاههاي شاي مجاور اين مسيلها ساخته ميهاكثر بركه.تقريباً در تمامي ايام سال خشك هستند

در شـهرها و روسـتاهايي كـه از    .ديگر شـوري كمتـري دارنـد   اطراف كنار اين مسيلها نسبت به چاههاي   

ايران تـشابه بيـشتري دارد و فـضاها بيـشتر     بافت آنها به بافت مناطق مركزي ،  سواحل كمي دورتر هستند   

.اشدبمحصور مي

فرم بنا 
ساختمانها به صورت حياط مركزي و نيمه درونگرا. 1

ا بلند و كشيدههارتفاع اتاقها زياد و پنجره.2

كثر استفاده از سايه و كوران هواحدا.3

ايوانها وسيع و مرتفع.4

عدم وجود زير زمين.5

طاقها غالباً مسطح.6
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ايوان .در اين كناره اكثر ساختمانها نيمه درونگرا هستندو اتاقها در اطراف يك حياط مركزي قرار دارند            

ــ    ــسيار مهمــي در س ــر اســت و فــضاي ب ــران بزرگت ــواحي اي ــه از ســاير ن محــسوب اختماندر ايــن منطق

 متـر هـم مـي       4ارتفاع اتاقها در اين مناطق از ساير مناطق اقليمي بيشتر است و ارتفاع آن گاه تـا                  .ودشمي

.وندشدراين سواحل احداث بامهاي مسطح رايج است و بامهاي طاق مانند كمتر ديده مي.رسد

نوع مصالح 
در خـود  ي كم هستند و حـرارت را در مناطق گرم و مرطوب استفاده از مصالحي كه داراي جرم حرارت         

به همـين دليـل     مي باشد،   از لحاظ اقليمي مشكل اساسي گرماي بيش از حد          .بهتر است ،  نندكذخيره نمي 

ولـي در ايـن   .كندي انتقال ميدهـد  چوب بهترين نوع مصالح در اين نوع مناطق است، زيرا حرارت را به            

 سـاختمان از   ةو بدنـ  ودشنجـره اسـتفاده مـي     ود كه از چوب فقط براي بام و در و پ          شسواحل مشاهده مي  

آن علـت اسـت كـه در ايـن          وند و اين به   شاجرا مي ،  مصالح بنايي كه داراي جرم حرارتي بااليي هستند       

، ودشبنايي كه به وفـور يافـت مـي        پس ساكنين مجبور هستند از مصالح     ،  منطقه پوشش گياهي كم است    

شدها از ني ساخته هخانه، ودشوفور يافت ميا كه ني به   ا و مردابها و دري    هدر كنار رودخانه  .استفاده كنند 

.مايندنكه افراد تنگدست در آنها زندگي مي

بـا خـشت و   ند و در چابهار ادر بندر بوشهر اكثر ساختمانهاي سنتي با سنگهاي رسوبي دريا احداث شده           

ي بـام  اظ سازهسقفها عمدتاً مسطح و كاهگلي هستندو از لحا   .ندادر خرمشهر با خشت و گل ساخته شده       

است و از طرفي كاهگل در برابر باران مقاومت كافي ندارد و رطوبـت              بناا ضعيف ترين قسمت   هاين بنا 

.ندكازسقف به داخل خانه راه پيدا مي

كپر 
اي هدر خانهند و همچنين در مجاور نخلستانهاكافراد تنگدست در كنار هورها و مناطقي كه ني رشد مي

نند و درصد روستاييان نسبتاً زيادي در استانهاي جنوب كـشور در ايـن              ك مي حصيري به نام كپر زندگي    

اي روييده شده در كنار آبگيرهـا       همصالح مورد استفاده در اين كپرها ني      .نندكنوع سر پناهها زندگي مي    

وسـتاهاي دور از   رولي در،  مسكوني دارند جنبة اين كپرها در كنار آبگير    .خرما است و يا برگ درختان   

كپر از لحاظ اقليمي و اقتـصادي بـسيار مناسـب ايـن             . انبار يا طويله قرار مي گيرند      ةاستفادا مورد آبگيره

: زيرامي باشدمناطق 

.ندكحرارت رادر خود ذخيره نمي. 1

.يردگ و همچنين تهويه در آن به خوبي صورت ميتوليد شدهدر زير آن سايه .2

) جنوبي درياي خزرسواحل(اقليم معتدل و مرطوب-5-1
اي پست خزر را از فالت مركزي جدا ساخته و حد فاصـل دو آب و هـواي       هكوههاي البرز جلگه  رشته  

دماي هـوا  .اي اين اقليم رطوبت زياد هوا و اعتدال درجة حرارت آنست         هاز ويژگي .متضاد قرار مي دهد   

 درجـة  23 تـا  20ا بـيش از     ه درجة سـانتي گـراد و در شـب         30 و   25در روزهاي تابستان معموالً بيش از       
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بارندگي در اين منطقه بسيار زياد و در تابستان به .سانتي گراد بوده و در زمستان معموالً باالي صفر است

.شهرهاي رشت، بندرانزلي، بابلسر و گرگان در اين منطقه قرار دارند.شكل رگبار است

شرايط اقليمي 
 تمـامي فـصول سـال داراي        اين منطقه از پر باران ترين و سرسبز ترين منـاطق اقليمـي ايـران اسـت و در                  

يكـي  .تـشكيل شـده اسـت   ا  تقريباً مجزةاشد، با وجود عرض نسبتاً كم اين كرانه از دو ناحي     ببارندگي مي 

تزاهاي وسـيع و    شو كـ  ي است كه به صورت نوار بـاريكي در امتـداد دريـا گـسترش يافتـه                ا جلگه ةناحي

.اشدب بزرگ در اين ناحيه ميياههمچنين شهر

دريـاي خـزر    شـرقي ة  ايي مانند سفيد رود، هراز، تجن و در منطقـ         هاور رودخانه عرض اين جلگه در مج    

.بيشتر است

در بيـشتر   .اشـد ب كوهستاني شمال سلسله جبال البرز است كه پوشـيده از درختـان جنگلـي مـي                ةاحيندوم  

بيـشتر  از چنـد كيلـومتر   ا مناطق خصوصاً در مناطق مركزي و شمال غربي فاصلة اين رشـته كـوه تـا دريـ             

 سـنتي در ايـن دو ناحيـه تـا حـدودي بـا هـم تفـاوت                 ةمصالح مـورد اسـتفاده و فـرم ابنيـ         .ندكاوز نمي تج

:خصوصيات آب و هوايي اين كناره به قرار زير است .دارند

.بارندگي زياد در فصول سال خصوصاً در فصول پاييز و زمستان.1

.رطوبت نسبتاً زياد در تمام فصول.2

. شب و روز حرارت بينةاختالف كم درج.3

.پوشش وسيع نباتي.4

 داراي بارندگي بيشتر نسبت به ساير قسمتها اسـت و            گيالن سمت جنوب غربي درياي خزر، يعني استان      

ود، به نحوي شا پيش رويم از مقدار بارندگي كاسته مي    ههر چه از سمت غرب به سمت شرق اين كناره         

 در   كـه  ميلـي متـر و گرگـان      1818گي سـاليانه    كه در بندر انزلي در جنوب غربي اين كناره ميزان بارنـد           

. ميلي متر است617يعني تنها 1:3ميزان بارندگي حدوداشد، ب مي كناره اينجنوب شرقي

درصد رطوبت نسبي نيز در منطقه بسيار زياد است و در شهرهايي مانند بنـدر انزلـي، رشـت، رامـسرو و                      

ميزان رطوبـت در كنـار دريـا بيـشتر و در     .اشد كه بيش از حد آسايش انسان است  بمي% 80بابلسر حدود   

ندود گياهان در تمـامي نقـاط   اوجود بارندگي و شرايط مساعد باعث رشد سريع و.ارتفاعات كمتر است  

جهت آسايش انـسان  . سنتي داشته استةگرديده كه اين خود تأثير بسزايي در نوع مصالح ابني     اين منطقه 

ةكـه در فـصول گـرم در كليـ         نـد ايـن اسـت     كيجاب مـي  ايي كه اين اقليم مرطوب و پر باران ا        هويژگي

هوا بايد حداكثر اسـتفاده صـورت       ة  فضاهاي شهري از جريان باد و در داخل ساختمان از كوران دوطرف           

.بايد جلوي باد سرد و همچنين باد توأم با باران را سد نمود، در طي فصول سرد.گيرد

بافت شهري



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

١٠١

اشد، به همين دليل بايد از جريان هوا حداكثر         ب ناحيه مي   اين ةوجود رطوبت هوا از جمله مشكالت عمد      

لـذا  .جلـوگيري شـود  استفاده صورت گيرد تا از ساكن شدن رطوبت بـيش از حـد در فـضاهاي شـهري             

باز و وسيع و حصار ا و فضاهايهوندبا حياطشساختمانها در اين مناطق به صورت مجزا از هم ساخته مي     

دليل اين امر همان استفاده از جريان هوا است، تا از ميان .انسان است دور اين فضاها اغلب كوتاهتراز قد       

البته هر .ساختمانها عبور كرده و هواي مرطوب و راكد را با خود به بيرون محوطه و فضاهاي زيستي ببرد

 شهر به مركز شهر نزديكترشويم بـه دليـل تـراكم بيـشتر جمعيـت و همچنـين ارزش بيـشتر                      ةچه از حاشي  

خـصوصيات كلـي بافـت شـهري و روسـتايي در ايـن              .ودش ساختمانها از يكديگر كمتر مي     فاصلة،  زمين

:منطقه به قرار ذيل است

بافت شهري وروستايي به صورت بازوگسترده.1

فضاهاي شهري نسبتاً وسيع.2

ا با ديوارهاي كوتاههمحوطه.3

ا نسبتاً عريضهكوچه.4

)در مراكز شهري متصل به هم (ساختمانها جدا از هم.5

فرم بنا
به دليل بارندگي بسيار زياد و رطوبت بيش از حد، فرم بنا در منطقه عمدتاً جهت مقابله با ايـن دو عامـل          

: سنتي منطقه شامل شش مورد زير استةخصوصيات كلي فرم ابني.شكل گرفته است

بام ساختمان به صورت شيبدار.1

ايوان يا غالم گرد در اطراف ساختمان.2

ه صورت برونگراشكل ساختمان ب.3

عدم وجود زير زمين.4

همكف باالتر از سطح طبيعي زمينة كف طبق.5

در اين كناره بامها شيبدار هستند و اغلب شيب اين بامها بسيار زياد است و در بعضي از موارد شيب آنها         

ديوار ساختمان عمـدتاً بـا مـصالح بنـايي ماننـد گـل و               ،  جهت حفاظت .مي رسد 150%الي100%تا حدود   

اغلـب يـك غـالم گـرد كـه ماننـد ايـواني درسرتاسـر محـيط                  .اشدبخشت و در بعضي از موارد آجر مي       

بدين ترتيب بام مانند چتري گسترده    .هنددساختمان است، قرار داده و بام را تاجلوي غالم گرد ادامه مي           

 آن ناحيه بـه  بر روي كل ساختمان و ايوان قرار دارد و همچنين ازسمتي كه باد غالب مي وزد و باران از             

در قسمت جنوبي سـاختمان بـام   .هنددند، بام را تا ارتفاع پايين تري ادامه مي       ك ساختمان برخورد مي   ةبدن

.فقط عملكرد سايبان بر روي ايوان را دارد
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ايـن اسـت كـه هـواي         مـذكور،    اشندودليل امر ببه دليل رطوبت زياد منطقه ساختمانها فاقد زير زمين مي         

بـه صـورت راكـد     از هواي خشك بوده و به زير زمين نفوذ كرده و در آنجا  سنگين تر   و مرطوب غليظ 

 و  گـردد باقي مي ماند و باعث فاسد شدن و از بين رفـتن هـر چيـزي كـه در محـل انبارشـده باشـد مـي                            

همچنين به علت اينكه عمق آبهاي زير زميني كم است، لذا ديوار اينگونه زيـر زمينهـا هميـشه مرطـوب                     

نند حتي المقدور بـاالتر از سـطح زمـين    كسعي مي همكف بنا را ةطبق.شكل است است وآب بندي آن م    

وانندته قدر كف بنا باالتر رود ساكنين بهتر ميچبسازند تاكف بنا از رطوبت ونم زمين درامان بشد و هر      

استانبيه پيش درة مجاور دريا در منطقة  همكف ابنيةبه همين دليل كف طبق.از جريان هوا استفاده كنند

له دارد و هرچـه بـه سـمت كوهپايـه نزديـك شـويم از       صـ  متر از كف طبيعي زمين فا2گيالن تاحداكثر  

ارتفـاع و  ساختمان را تا حـدممكن در ، آسايشمرطوب جهت تأميندرمناطق.ودشارتفاع آن كاسته مي   

.نندكبه صورت برون گرا احداث مي، طرف باز4يا  و2بلند واز 

نوع مصالح
ي و  اوجنگلهاي انبوه در نواحي كوهپايـه     اه و وجود كشتزارهاي وسيع دراين جلگه      به دليل حاصلخيزي  

استفاده ازاين نوع مصالح مقـرون بـه صـرفه          .كوهستاني مصالح ساختماني دراين كناره غالباً نباتي هستند       

در ايـن كنـاره چـوب از مـصالح     .منطقه به وفور وجود دارد ودسترسي به آن آسـان اسـت         زيرادر،  است

چوبهـا بـه دو دسـته چـوب سـخت و چـوب نـرم تقـسيم بنـدي                .هـت سـازه وپوشـش بنـا اسـت         عمده ج 

ود كه بادوام، متراكم ومحكم بـوده و زيبـايي و اسـتقامت           شچوب سخت به چوبهايي اطالق مي     .نداشده

چوبهاي نرم برخالف نوع قبل داراي .البته كاركردن با اين نوع چوب معموالً مشكل است  ،  زيادي دارند 

:اشدبوب آنها دراين كناره سخت ميچدرختاني كه .اشندب نميخصوصيات فوق

، توت ابريشم، لي، زبان)مازو(، بلوط )ليلكي(شمشاد، انجيلي، ملچ، اقاقياي وحشي 

.، خرمندي، انار، اوجاو موذي)آغوزدار(گنجشك، ازگل، گردو

)لتسفيد پ(، چنار، بيد، تبريزي )توسه(توسكا: از جمله درختاني كه چوب نرم دارند

.شيددار، ممرز، راش، كاج، سرو

چوبهاي سخت مانند اوجـا، تـوت، لـي، ليلكـي معمـوالً درقـسمت پـي و زيرسـازي سـاختمان اسـتفاده                        

از چوبهاي تبريزي، صنوبر، .وند به دليل اينكه مقاومت آنها در مقابل رطوبت و موريانه خوب است        شمي

بـراي  .ونـد شاسـتفاده مـي  ، رنديگدرنما قرار ميبراي تيرهاي اصلي، خرپا وستونهايي كه ) تيسكا(توسكا  

اي درخت ليلكـي جهـت پوشـش        هاز شاخه .ودشساخت در و پنجره از چوب درخت موذي استفاده مي         

.نندكاستفاده مي، ودشحصار ديوار محوطه كه به نام پرچين خوانده مي

چوب پـاييزه از     چون نند،كروستاييان در اين منطقه اغلب درختان را در فصل پاييز و يا زمستان قطع مي              

جهت پوشـش بـام در   .تخلخل كمتر، آب كمتر و استحكام بيشتري نسبت به چوب بهاره برخورداراست        
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و در كنـار مردابهـا از گـالي اسـتفاده           نواحي جنگلي و كوهستاني از تخته لت و در نواحي سواحل دريا           

 برگهـاي پهـن و نـسبتاً   نـد و داراي كنوعي علف است كه در كنار مردابها رشـد مـي         )جره(گالي.ودشمي

نـدو  كسم علف ديگري است كه در كنار دريا رشـد مـي  . متر مي رسد3بلندي است و ارتفاع آن گاه تا        

به طول هشتاد سـانتيمتر اسـت، از سـم بـراي پوشـش بـام اسـتفاده        داراي برگهاي سوزني شكل و بلندي    

طي از خاك رس، آب و كاه ندود در اين منطقه كاهگل است كه مخلوامتداول ترين نوع اندود.ودشمي

نـدود ايـن ديوارهـا اسـتفاد        ااز كاهگل جهـت پركـردن فاصـلة خـالي بـين ديوارهـاي چـوبي و                .اشدبمي

ة دانـ  ة وجود دارد كه از اخـتالط گـل رس، آب، پوسـت            »فل گل «اندود ديگري در منطقه به نام       .ودشمي

ا ه نـوروزي خانـه  ةنـدود سـاليان  اا وهاندود سفيد شلتوك گل را براي نما و داخل اتـاق     .ودشبرنج تهيه مي  

ةا و همچنين جهت سطح نما و داخـل ابنيـ          هي رنگ را براي پشت خانه     انند و مخلوط قهوه   كميمصرف

ندود آب آهك جهت نماي اصلي بنـا و اتاقهـاي مهمـان و              انند و در آخر از    ككم اهميت تر استفاده مي    

ر اين منطقه بر حسب نوع پوشش بام  دطبقه بندي ابنية سنتي و روشهاي ساخت      .ودشپذيرايي استفاده مي  

.يردگ، صورت مييا مصالح به كار برده شده

نام بر حسب پوشش بنا 
گالي پوش خانه.1

لته سر خانه.2

سفالي خانه.3

سيمكا خانه.4

نام بنا بر حسب مصالح ديوار 
دارورچين.1

نفار.2

خشتي، گلي و آجري.3

چـوبي  اسـتفاده از خرپـاي  ، تي در اين منطقـه صـادق اسـت    مطلبي كه تقريباً در مورد بام اكثر بناهاي سن        

 و  هـستند اسـتثنا   البته ساختمانهاي مهم مانند مساجد، معابر، حمامها و كاروانسراها در اين رابطـه            .اشدبمي

خرپـاي  :ونـد شخرپاها در اين منطقـه بـه دو دسـته تقـسيم مـي      .ودشبام اغلب آنها با مصالح بنايي اجرا مي       

وان استفاده مـسكني    تراني در اين است كه از فضاي زير خرپا مي         يسن خرپاي ا  ح.ايراني، خرپاي فرنگي  

.ولي نقطه ضعف آن عدم پايداري در مقابل نيروهاي جانبي مانند باد و زلزله است، نموديا انبار

گالي پوش خانه 
بين اين  ي اين كناره بوده است، حبابهاي هوا        اگالي پوش خانه متداول ترين بناي سنتي در نواحي جلگه         

خـوبي در برابـر انتقـال    ونـد، لـذا پوشـش گـالي عـايق        شاي ني در گالي مانع از انتقال حرارت مي        هساقه

اشـد، از محـسنات ديگـر گـالي     بحرارت و همچنين صوت است كه از محسنات اين گونـه پوشـش مـي         
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ام نـسبتاً   از معايب گالي به دو    .آن آسان است  ود و اجراي  ش به وفور يافت مي    ، زيرا قيمت ارزان آن است   

ود ودر مقابـل بارنـدگي دوام   شگالي در مقابل آفتاب خـشك وشـكننده مـي    .ود اشاره كرد  شكم آن مي  

 باعث خرد شدن گالي مي گـردد، بـدين جهـت هـر چنـد         وند  كچنداني ندارد و خزه روي آن رشد مي       

.سال يكبار بايد عوض گردد

لته سر 
ي و مناطقي كه به جنگل نزديك است ساخته اايهاين قبيل ساختمانها بيشتر در نواحي كوهستاني و كوهپ

زگالها را به صورت موازي و به فاصـلة سـي سـانتيمتر از هـم بـر روي يكـديگر بـر روي خرپـا                         .ودشمي

رديـف بـااليي بـر روي       .سپس تخته لتها را به ترتيب از پايين به باال بر روي زگالهـا مـي چيننـد                 .ندندبمي

در زمان چيـدن تختـه لتهـا بـين هـر دو      .يمي از آن را مي پوشاندرديف پاييني قرار مي گيرند و بيش از ن       

ا منبـسط   ههنـد، تـا در هنگـام بارنـدگي وقتـي تختـه            دتخته حدود نيم الي يك سانتيمتر فاصله قـرار مـي          

ا هبعد از اجراي پوشش سـقف بـر روي سـقف و لتـه         .وند به يكديگر فشار نياورند و جابه جا نشوند        شمي

از لحاظ پايداي اين نوع بام بسيار نا مطمئن .ا نشودهش باد باعث ريزش لتههند تا وزدقلوه سنگ قرار مي

.و خطرناك است

سفالي خانه 
 خوانين و حمامها مورد استفاده قرار ةسفال جهت ابنية مهم و پايدار مانند مساجد، معابر، ابنية دولتي، خان  

از . سـفال خـاك رس قرمـز اسـت    ةليـ  اوةمـاد .ديوار اين نوع ابنيه غالباً آجري بوده است    .مي گرفته است  

خود را حفظ واند ساليان متمادي زيبايي و استحكام    ت كه مي  مي باشد مزاياي بسيار خوب سفال دوام آن       

 خـاص دارد وعـايق خـوبي در مقابـل حـرارت و      ةكه جلو بوده كند و يكي از مصالح زيبايي ساختماني      

 نـسبتاً قـوي     ة و از طرفي يك سـاز       باشد مياز معايب سفال اين است كه قيمت آن زياد          .اشندبصوت مي 

 تا بتواند تحمل بار سنگين سفال را داشته باشد و باالخره           قرار گيرد بايد در زير اين نوع پوشش       ومحكم

در اثر نيروي جانبي مانند زلزله وباد اين سفالها    ،  به دليل اينكه هيچگونه اتصالي بين سفالها و خرپا نيست         

.وندشجابه جا مي

سيمكا خانه
ولي از جهت اينكه در اكثر ابنية جديـد و بعـضي            ،  ودشاين نوع مصالح جزو مصالح سنتي محسوب نمي       

روش اجرا به اين صـورت اسـت كـه اغلـب        .ودشابنية سنتي اين منطقه از اين نوع پوشش بام استفاده مي          

 و از خصوصيات اين نوع پوشش بـام، سـبكي بـارمرده          .ودشورق آهن سفيد بر روي سطح خرپا ميخ مي        

از نقـاط   .سهولت و سرعت اجرا است و از لحاظ قيمت از سفال ارزانتر است و گاهي از لته گرانتر است                  

.از انتقال سريع حرارت و صدا نام بردوانتضعف آن مي

دارورچين 
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ود ماننـد جنگلهـاو نـواحي       شانجام مـي  ،  اين نوع ابنيه اكثراً در نقاطي كه دسترسي به چوب زيادتر است           

.ودشتمان دارورچين اغلب به صورت يك اتاقي با بام لته سر انجام ميساخ.كوهستاني

ديوارنفار
ي از ديوار نفار بيش از هـر نـوع          اهمانند پوشش گالي بر روي بام، روستاييان و كشاورزان نواحي جلگه          

سـطح خـارجي   .اشـد باين ديواره داراي اسـكلت چـوبي مـي     .نندكديوار ديگري در ساختمان استفاده مي     

ــوار را  ــي آن      دي ــر روي ســطح داخل ــف ديگــري را ب ــانند و ردي ــي پوش ــا م ــف از زگاله ــك ردي ــا ي ب

سپس يك اليه كاهگل و روي آن شلتوگ .نندك ديوار را با كاهگل پر ميةفضاي بين دو جدار.ندندبمي

.ودشكشيده مي، ندود آهكاگل و در انتها

ديوار خشتي و گلي و آجري 
ةطرز تهي .ودش كاربرد بسيار كم دارد و به ندرت ساخته مي         ساختمانهاي با ديوار خشتي و گلي در منطقه       

ر استاندارد بوده و طرزچيدن آن بـا مـالت گـل، رس و              ياي غ هندازهاد ساير نقاط كشور در    نخشت همان 

در ايـن  ، ي معـروف اسـت  اديوار گلي به ديـوار چينـه  .شبيه چيدن خشت در ديگر شهرهاي كشور است     

 ارزانتر است و روش اجـرا نيـز سـاده تـر            ييوار گلي از ديوار خشت    د.ودشمنطقه مانند ساير نقاط اجرا مي     

بيشتر از ديوار خشتي است، ضخامت ديوار گلي در پـايين بيـشتر از بـاالي ديـوار     است، قطر ديوار گلي   

بناها اكثراً از   يرد وپوشش سقف اينگونه   گديوار آجري بيشتر براي ابنية مهم مورد استفاده قرار مي         .است

.سفال است

)نواحي كوهستاني و مرتفع فالت( يم سرداقل-5-4
اي غربي رشته كوههاي مركزي ايران را شامل مي شوند، با توجه به اينكه              هكوهستانهاي غربي كه دامنه   

 و متوسـط حـداقل دمـاي هـوا در     10در اين منطقه متوسـط دمـاي هـوا در گرمتـرين مـاه سـال بـيش از          

.زو منطقة سردسير محسوب مي گردند درجة سانتي گراد است، ج-3سردترين ماه كمتر از 

سلسله كوههاي غربي چون سدي مانع نفوذ هواي مرطوب مديترانه به داخل فالت ايران شده و رطوبت              

.اي خود نگه مي دارندههوا را در دامنه

شرايط اقليمي
 بـين  ةدو سلسله جبال البرز و زاگرس نواحي مركزي ايران را از سواحل درياي خـزر در شـمال و جلگـ                 

شيركوه، كوه تفتان و كوههاي منفرد ديگري نيز در قـسمتهاي مركـزي و            .ندكالنهرين در غرب جدا مي    

رشـته كوههـاي   .اشـند با و قناتهاي كـشور مـي  ه رودخانهةاين كوهستانها سرچشم.شرقي ايران وجوددارد  

انبـوه ودر   شمالي رشته كوه البرز جنگلهاي ةواقع در شمال وغرب كشور اكثراً برف گير بوده و در دامن           

.اي تنك بلوط، نارون و افرا وجود دارده كوههاي زاگرس در غرب كشور جنگلةدامن

كليات شرايط اقليمي اين منطقه
سرماي شديد در زمستان، معتدل در تابستان.1
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بارش برف سنگين در قسمتهاي شمال و شمال غرب كشور .2

رطوبت هوا كم.3

اختالف زياد درجة حرارت بين شب و روز.4

واننـد  تمـي اهكـوه ة به علت ناهمواريها و شيب زياد زمين، فقط روستاها و شـهركهاي كوچـك در دامنـ        

گسترش پيدا كنندو شهرهاي بزرگ در صورتي در اين ارتفاعات امكان توسعه دارندكه سطوح مسطح                

اراكو)متر1759(كردوان از شهرتاز اين نوع شهرها مي.وسيعي در دامنة كوهستان وجود داشته باشند 

 جـو رقيـق تـر و بخـار آب موجـود در آن      ةدر نواحي مرتفع اليـ .نام برد )متر1747(و همدان ) متر1759(

در نتيجه در ارتفاعات درجة حرارت كمتر از نقاطي با .ضعيفتر است ،  كمتر و عملكرد حفظ حرارتي آن     

اني بسيار زيـاد   كوهستةعرض جغرافيايي يكسان است و نوسان درجة حرارت در طي شبانه روز در ناحي    

.است

بافت شهري و روستايي
.اشدبميدر مناطق كوهستاني سرماي زياد عامل تعيين كننده در شكل گيري بافت شهري و روستايي

خصوصيات بافت شهري 
فضاهاي شهري كوچك ومحصور.1

بافت شهري و روستايي متراكم و متصل به هم.2

شـهر و   ر نحـوة اسـتقرار گـسترش و سـيماي كلـي           جهت آفتاب و عوارض زمين عامل تعيين كننده د        .3

روستا

او معابر اصلي به موازات خط تراز زمين و اغلب با عرض كمهكوچه.4

ي از سال در اين نواحي بافت شهري متراكم وابنيـة متـصل بـه هـم               ابه دليل سرماي زياد در بخش عمده      

فضاهاي شـهري   .كمتر شود تا بدين نحو سطح تماس فضاهاي گرم مسكوني با محيط سرد خارج           هستند

به چهار .فضاها كمتر نفوذ كند نيز تا حد امكان محصور وكوچك هستند تا جريان باد سرد به داخل اين             

.ودشبنا ميدليل شهركها و روستاها در كوهستانها غالباً در وسط كوهپايه و در سمت جنوبي آن

.داردن روستا وجوداول اينكه اگر روستا در پايين دره باشد خطر سيل و از بين رفت

ود شدوم در شب هنگاميكه هواي سرد سنگين تر است به پايين دره نفوذ كرده در همان محل ساكن مي             

.ودشكه در اين صورت به شدت سرما در روستا اضافه مي

.، مكان خوبي براي زندگي نيستمي باشدسوم سمت شمالي كوه كه هميشه در سايه و سرد 

در بـاالي كـوه    استقرار روستا مناسب نيست زيرا معموالً ناهمواريهـاي زمـين  چهارم باالي كوه نيز براي 

 شدت باد در اين ناحيه بيشتر است و هيچ حفاظي براي روستا در مقابـل            اينكه بيشتر است و از آن مهمتر     

اشد دوراست  بباد وجود ندارد و باالخره اينكه باالي كوه از رودخانه كه هميشه در پايين دره جاري مي                

.دسترسي به آن مشكل استو
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.هنددبنابراين داليل ذكر شده ساختمان ها را در وسط كوهپايه قرار مي

فرم بنا
و اجـرا شـده   ي فرم بنا نيز مانند بافت شهري براساس اقليم منطقه و جهت مقابله با سـرماي شـديد طراحـ             

.است

خصوصيات كلي فرم بنا 
ساختمانها داراي حياط مركزي و درون گرا.1

 خارجي بنا به حجم بنا كم ةسبت سطح پوستن.2

ارتفاع اتاقها كم .3

بامها غالباً به صورت مسطح.4

بازشوها كوچك .5

ها كوچكايوانها و حياط.6

ديوارهانسبتاً قطور.7

احــداث ياي ســنتي در ايــن نــواحي نيـز ماننــد منــاطق مركــزي ايــران بـه صــورت حيــاط مركــز  هخانـه 

س آنها اقها و فضاهاي بزرگ داخل بنا صحيح نيست، زيرا اوالً سطح تمادر اين نواحي ايجاد ات.وندشمي

اتاقهـا در ايـن   لذا سقف اغلب.با فضاي خارج زياد است ودر ثاني گرم كردن فضاي وسيع مشكل است    

در روستاها اغلب حيوانات را در طبقة . مناطق اقليمي ايران استرمناطق كوتاهتر از اتاقهاي مشابه در ساي

داري كرده و خود در طبقة باال زندگي مي كنند، به اين ترتيب از گرماي بـدن حيوانـات هـم             پايين نگه 

.استفاده مي كنند

نوع مصالح
اسـت كـه در    ابنية سنتي در مناطق كوهستاني مانند ساير منـاطق اقليمـي آن چيـزي      ةمصالح مورد استفاد  

 بـام از چـوب درختـان و        قف طبقـات و   سـ دسترس است، اغلب جهت ديوارها از سنگ و براي پوشش           

 ساختماني مورد اسـتفاده     ة عمد ةبه دليل فراواني و در دسترس بودن، سنگ ماد        .نندككاهگل استفاده مي  

وزن زياد سـنگ  .نقطه ضعف ساختمانهاي سنگي در وزن زياد آن است.كوهستاني بوده استدر نواحي 

ها در مقابل نيـروي زلزلـه آسـيب        ند، بلكه اين ساختمان   كنه تنها اجراي ساختمانهاي سنگي را مشكل مي       

.اشندبپذيرتر از ساختمانهاي سبكتر مي

ديوار سنگي در روستاهاي كوهستاني هم با مالت گل و يـا       ،  به طور كلي ديوارهاي سنگي قطور هستند      

اين نوع مالتها   .ودش احداث مي  )خشكه چيني  (بدون استفاده از مالت   مالت گل و گچ و هم به صورت       

ننـد وباعـث سـست شـدن        كاقد عايق رطوبتي هستند و رطوبت را به خود جذب مـي           در ديوارهايي كه ف   

.ودشديوار مي
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مقـدار و شـدت     .اي اين اقليم گرماي شديد در تابستان و اعتدال آنها در فصل زمستان اسـت              هاز ويژگي 

زمـستانها طـوالني، سـرد و سـخت     .تابش آفتاب در تابستان اين منطقه زياد و در زمستان بسيار كم اسـت      

در سراسر اين منطقه از آذربايجان تا فارس زمستانها         .وده و چندين ماه از سال زمين پوشيده از يخ است          ب

به شدت سرد بوده و سرما از اوايل آذرماه شروع شده و كم و بيش تـا اواخـر فـروردين مـاه ادامـه مـي                           

برفهـاي پيـاپي اكثـر    .تمقدار بارندگي در تابستان كم و در زمستان زياد و اكثراً به صورت برف اس          .يابد

بـه طـور كلـي در ايـن     . متر همواره برف دائمي وجود دارد3000قلل را پوشانده و در ارتفاعات بيش از      

شهرهاي تبريز، اروميه، سنندج و همدان در .منطقه بهاري كوتاه، زمستان و تابستان را از هم جدا مي كند

.اين اقليم قرار دارند

معماري هر منطقه وجود داشته و همچنين تفاوتي كه تغيير شرايط اقليمـي،     در واقع رابطه اي بين اقليم و        

در معماري بومي مناطق مختلف ايجاد نموده است و سرانجام تعيين تيپولوژي معماري ايران در رابطه با                 

اي مكـانيكي  هبناهاي غيرتخصصي و حداكثر استفاده از خصوصيات اقليمي با حداقل استفاده از سيـستم    

ا هاين نمونه.اي معماري بومي در چهار منطقة اقليمي پرداخته مي شودهد نمونه و ذكر ويژگيبه شرح چن

ايي هند، راه حلابه طور طبيعي و به شكل قابل مالحظه اي مشكالت حاد آب و هوايي را برطرف نموده

.نداكه ساكنين نواحي مختلف كشور ما در طول قرون متمادي به دست آورده

اي هاري بومي مناطق معتدل و مرطـوب، بـه منظـور حفاظـت اتاقهـا از بـاران، بـالكن                   مانند اينكه در معم   

اي نزديك به دريا، براي هند و همين طور در كرانهاعريض و سرپوشيده اي در اطراف اتاقها ايجاد كرده

.ندااي چوبي ساخته شدهها روي پايههمحافظت ساختمان از رطوبت بيش از حد زمين، خانه

اري بومي مناطق گرم و خشك مي توان گفت، پالن ساختمانها تا حد امكان متراكم               اي معم هاز ويژگي 

و فشرده بوده و كوشش گرديده تا آنجا كه ممكن است سطح خارجي سـاختمانها بـه نـسبت حجـم آن         

.كم باشد

اي متراكم و فشرده و به حـداقل رسـاندن ميـزان تعـويض هـواي                هدربارة مناطق سرد نيز استفاده از پالن      

لي و تهوية طبيعي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد سوز در داخل و فرار گرماي داخلي به خارج است داخ

و در مناطق گرم و مرطوب، استفاده از مصالح ساختماني با ظرفيت حرارتي كم و در سـايه كامـل قـرار                      

.دادن ساختمان از نكات مهم به شمار مي رود

فرم ساختمان در رابطه با اقليم
اي آن سـاختمان در     هطرح و ويژگي مصالح به كار رفتـة هـر سـاختمان، در عكـس العمـل                خصوصيات  

ميزان انرژي خورشيدي جـذب شـده يـا نفـوذ يافتـه در       .برابر عوامل اقليمي پيرامونش تأثير فراواني دارد      

در اين جا به تغييراتـي كـه در         .ا بستگي دارد  هساختمان، دماي هوا و سطوح داخلي وغيره به اين ويژگي         

:جزاء مختلف ساختمان در ميزان تأثير عوامل اقليمي بر آن مي گذارند، اشاره مي نمائيما
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انرژي خورشيديِ جذب شده در ديوارها -1

ا هانرژي خورشيديِ نفوذ يافته از پنچره-2

دمايِ داخلي -3

سرعت جريان هوايِ داخلي -4

فشار بخار هوايِ داخلي -5

انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم
 ترين و مـورد توجـه تـرين ويژگـي مـصالح سـاختماني، ظرفيـت و مقاومـت حرارتـي آنهـا بـوده                       عمده

ويژگي ضروري مصالح يك ساختمان به شرايط اقليمي محيط آن سـاختمان بـستگي داشـته و در                   .است

در منـاطقي كـه در    .نتيجه خصلت ضروري مصالح ساختماني در مناطق اقليمـي مختلـف متفـاوت اسـت              

صل بحراني وجود داشته و شرايط گرمايي هواي ساير فـصول در منطقـة آسـايش                طول سال فقط يك ف    

حال اگـر منطقـه اي      .ايد ويژگي مصالح مي بايست در رابطه با فصل بحراني تعيين گردد           بقرار داردو مي  

دو فصل بحراني وجود داشته باشد، مثالً زمـستانهاي بـسيار سـرد و تابـستانهاي خيلـي گـرم، مقاومـت و                       

.ي مصالح بايد به گونه اي انتخاب گردند كه جوابگوي نيازهاي هر دو فصل باشندظرفيت حرارت

وضع مسكن در روستاهاي كوهستاني 
در .دهـد ي را تـشكيل مـي  هـاي سـنت   ساختمانة و گل مصالح عمدسنگدر روستاهاي مناطق كوهستاني    

هـا خـشت و گلـي و بـا ديوارهـاي ضـخيم سـاخته              كوير، خانه  ةهاي حاشي هاي مركزي و سرزمين   دشت

 تا گرماي محيط به درون اتـاق        اشندبمياي  يا گهواره ) ضربي(ود و اغلب به صورت سقف گنبدي        شمي

. شده استايجاد هوا ةها بادگيرهايي جهت تهويبر باالي بام بعضي خانه.نفوذ نكند
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)دشتهاي فالت مركزي(اقليم گرم و خشك
.خالصةمواردذكر گرديده در اين فصل در جدول زير گردآمده، كه توجه شما را بدان جلب مي نمايد

ا در ايـن اقلـيم بـه    هسـاختمان .ا در درون يك قلعة دفاعي مستحكم برج و بـا رودار قـرار گرفتـه انـد            هخانه1

.را قابل مشاهده استصورت كامالً درون گ

مي ) طاق آهنگ (و يا گهواره اي     )  متر نوسان دارد   3 تا 2شعاع داخلي گنبدها از     (ا يا گنبدي    هاي خانه هبام2

ا از بادگير جهت تهوية هوا اسـتفاده  هتا گرماي محيط به درون اتاق نفوذ نكندو بر باالي بعضي از بام      .باشد

.مي شود

.ز جنس خشت و گل و پوشيده شده از اندود كاهگل و آجر مي باشدا و سقف آنها اهمصالح ساختمان3

در داخل گل، نمك اضافه مي كردند تا با اين كار رويش         .(ديوارها خشتي و قطور با مالت گل مي باشند        4

گياه بر ديوارهاي بنا از بين مي رفته و مقاومت سازه در برابر بارندگي، رطوبت و يخ زدگـي نيـز افـزايش                       

.)يابد

 و در كـل روسـتا سـايه         "بـسته "ا و واحدهاي ساختماني يا بـه اصـطالح سـاختار            هطرح و شكل كلي خانه    5

بـه  . اشـد با محصور هستند و همـه چيـز از نظرهـا پنهـان مـي              ها در درون چهار ديواري حياط     هافتاده و خانه  

.ا بيشترين بهره برده شودها بافتي متراكم دارند تا از سايههعبارتي ساختمان

ا داراي  هايـن خانـه   .هاي خانه به گرد يك حياط مركزي قرار داشـته و در دو طبقـه شـكل گرفتـه انـد                    فضا6

سمت شمالي حياط كه آفتاب مايل زمستان بـه آن تابيـده و گـرم تـر از     .زيرزمين، ايوان و بادگير مي باشد   

 خنـك  اي سمت جنوب كه در سايه قـرار دارنـد و     هاست، زمستان نشين محسوب شده و اتاق      هساير بخش 

.تر هستند، محل سكونت افراد خانواده در تابستان بوده و اصطالحاً تابستان نشين مي باشند

بارندگي كم در طول سال، رطوبت اندك هوا، پوشش گياهي كم و اختالف بـسيار درجـة حـرارت بـين                     7

 هـوايي  روز و شب، وجود بادهاي توأم با گردوغبار در نواحي كويري و حاشية آن، ويژگي عمـدة آب و   

.اين منطقه محسوب مي شود

ايي در داخل بادگير براي گرفتن شن و تخلية آن جهـت تهويـة فـضا در ايـن                  ها و دريچه  هاستفاده از حفره  8

.مناطق متداول مي باشد

ا بـه صـورت بـسته و بـا حيـاط      هجهت استفاده از باد براي تهوية طبيعي بادگير به كار مـي رود، فـرم پـالن              9

. فضاها به سه دستة زمستان نشين، تابستان نشين و خدماتي تقسيم بندي شده انداشد وبمركزي مي

ا اسـتفاده مـي     هبراي ورود هوا و تهوية طبيعي هواي داخل اتاق        ) معموالً يك، دو يا چهار طرفه     (از بادگير   10

ود و حـرارت را     ا بـاالتر ر   ها نسبتاً زياد است تا گرما از محـل نشـستن و ايـستادن انـسان               هارتفاع اتاق . كنند

.اي قوسي كمتر به داخل راه دهندهطاق

به منظور كاهش برخورد مستقيم آب باران بر ديوارهاي گلي، از خار و خاشاك بر باالي ديوارها استفاده                 11

.ودشمي

.كف بناها از سطح معابر اندكي پايين تر قرار دارد12
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)عمانسواحل شمالي خليج فارس و درياي (اقليم گرم و مرطوب 
.خالصةمواردذكر گرديده در اين فصل در جدول زير گردآمده، كه توجه شما را بدان جلب مي نمايد

.ا به صورت منفرد ساخته شده اند به صورت نيمه درون گرا مي باشندهخانه1

اي سـنتي منطقـه از      ها به خصوص خانـه    ها غالباً در اين اقليم مسطح ساخته شده و بر بام خانه           هطاق2

.بزرگ استفاده شده است) يك طرفه يا دوطرفة(يرهاي بادگ

ا از جنس تيرهاي چوبي يا ني مـي باشـد و مـابين آنهـا را بـا يـك سـري                      همصالح سقف ساختمان  3

.اي كاهگلي استفاده مي كنندهالبته به دليل كمي چوب، بيشتر از طاق.ا پر مي كنندهپوشاننده

.اي بلند و كشيده استفاده شده استهجرهديوارها ارتفاع زياد دارد و در آن از پن4

ا بسيار ساده مي باشد و از دو يـا سـه اتـاق مـستطيل شـكل كـشيده، بـا                    هساختار يا طرح كلي خانه    5

روستا مجموعه اي از واحدهاي پراكنـده و بـي نظـم    . ايي روبه روي هم تشكيل شده است    هپنجره

.داست كه در مجاورت مانداب و در اطراف آن قرار گرفته ان

.ا حتماً به صورت حياط مركزي نمي باشدهفرم ساختمان6

بـه جـز    (ولي به دليل كمي بارندگي، فاقد پوشـش گيـاهي           .در اين منطقه رطوبت بسيار زياد است      7

خاك اين نواحي آهكي مي باشـد، بـه دليـل پوشـش     . مي باشد) ا و كشتزارهاي محدود   هنخلستان

به همين دليل است كه انـدك بـاران در ايـن        .ي باشد اندك گياهي، نفوذ آب در زمين بسياركم م       

.منطقه، منجر به سيل مي گردد

ا را بـه صـورت   هبراي استفاده از جريان باد و ايجاد سايه در فضاهاي شهري و روستايي، اين فـضا           8

.نيمه بسته احداث مي نمايند

ورت گـسترده و بـه شـكل    ا به صـ هبراي استفاده از كوران هوا و تهوية طبيعي فضا، پالن ساختمان       9

.هندسي طويل و باريك مي باشد

ا را زيـاد گرفتـه و در        هبراي استفادة بيشتر از وزش باد در ايجاد تهوية طبيعي ارتفاع داخلـي اتـاق              10

سطوح باالتر بهتر باد جريان دارد، بنابراين ساكنين جنوب كـشور، تـرجيح مـي دهنـد در طبقـات                    

.بااليي سكونت داشته باشند
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) جنوبي درياي خزرسواحل(اقليم معتدل و مرطوب 
.خالصةمواردذكر گرديده در اين فصل در جدول زير گردآمده، كه توجه شما را بدان جلب مي نمايد

ساختمان شـكل بـرون     .اي منفرد در ميان كشتزارهاي پراكنده، بافت روستا را شكل داده اند           هخانه1

.گرا دارد در اين اقليم

.دار مي باشدا شيبهسقف2

مصالح سقف ساختمان از جنس تخته پـوش، سـفال پـوش، گـالي پـوش، كـولش پـوش، و غيـره          3

.اشدبمي

ا هاغلب خانـه .ديوارها را شبكه اي از تيرهاي نازك تشكيل مي دهند و بين آنها با گل پر مي شود              4

.نندايي از جنس ني و شاخ و برگ درختان محصور مي كهرا با چوب مي سازند و پرچين

تـا از وزش بـاد نهايـت اسـتفاده صـورت            . و در ديد عام مي باشد      "عيان"ا در روستا    هساختار خانه 5

.ا به صورت غير متمركز و پراكنده سازمان دهي شده اندهبه عبارتي ديگر ساختمان.گيرد

فضاهاي خانه طوري قرار گرفته اند كـه بـا ديـواري كوتـاه بـه گونـه اي وسـيع و بـاز و چينـه اي                          6

.ايي از اين محوطه سر بر افراشته اندهمحصور شده و ظاهراً به طور نامنظم و جدا از هم در بخش

در اين منطقه رطوبت نسبتاً زياد است در تمام فصول و اختالف درجـة حـرارت بـين شـب و روز                 7

.زياد و پوشش گياهي وسيع است

 طرفـه در داخـل سـاختمان مهمتـرين          استفاده از جريان باد در فضاهاي شهري و ايجاد كـوران دو           8

.روش ايجاد سايش نسبي در اين مناطق است

ا گـسترده و بـاز، و فـرم كالبـدي     هبراي استفاده از كوران هوا و تهوية طبيعي فضا، پالن سـاختمان      9

.اي هندسي طويل و باريك داردهآنها بيشتر شكل

ا، جهــت قرارگيــري هدر داخــل اتــاقبــراي اســتفادة بيــشتر از وزش بــاد در ايجــاد تهويــة طبيعــي 10

.اي دريا تعيين شده اندها با توجه به جهت وزش نسيمهساختمان

.ا مي ساختندهاي عريض و سرپوشيده در اطراف اتاقها از باران، ايوانكهبراي حفاظت اتاق11

.سطح ساختمان از زمين، باالتر ساخته مي شود12
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)فع فالتنواحي كوهستاني و مرت( اقليم سرد
.خالصةمواردذكر گرديده در اين فصل در جدول زير گردآمده، كه توجه شما را بدان جلب مي نمايد

ا كنـده شـده و خطـوط    هيا در دل كوه.ا به صورت پلكاني بر دامنة شيب كوه قرار گرفته اند   هخانه1

دوان در ماننـد روسـتاي كنـ   .ارتباطي دشوار و پيچيـده اي آنهـا را بـه يكـديگر مربـوط مـي سـازد          

.ا به شكل برون گرا قابل مشاهده هستندهدر اين اقليم ساختمان. آذربايجان يا ميمند در كرمان

.ا معموالً با شيب ماليم مي باشندهسقف2

.اي قديمي سنگ و گل مي باشدهمصالح عمدة ساختمان3

 روي هـم سـوار      ديوارها، سنگي با مالت يا بدون مالت و خشكه چين يا به صورت تيرهايِ قطور              4

.شده مي باشند

ا در درون چهار ديواري حياط محصور مي باشد تا از سرما همي باشد و خانه» بسته«ا هساختار خانه5

.و سوز باد در امان باشد

فضاهاي خانه به گونه اي فشرده با ديواري كوتاه طوري قرا گرفته اند كه از گرمـاي بـدن انـسان،     6

.ا فضاي خانه گرم شودهبخاريپخت و پز غذا و در نهايت 

بارندگي كم در طول سال، رطوبت اندك هوا، پوشـش نـازك گيـاهي و اخـتالف بـسيار درجـة                   7

.حرارت بين شب و روز وجود دارد

در اين مناطق حداقل استفاده از جريان بـاد ديـده شـده و همـين طـور حـداكثر اسـتفاده از تـابش                     8

.ح خارجي ساختمان تيره انتخاب مي شودبراي جذب گرماي آفتاب، رنگ سط. آفتاب

.ا متراكم و فشرده و محصور با بناهايي متصل به هم مي باشدهپالن ساختمان9

براي حداكثر استفاده از انرژي خورشيدي و مراقبـت بنـا از سـرمايِ وزش بـاد، شـكل قرارگيـري         10

.ساختمان هوشمندانه مي باشد

.اي زيستي جلوگيري مي شوداز ورود باد مستقيم به داخل فضاه11

ا روي زمين احداث مي شوند و جهت استقرار آنها از جنوب تـا حـدود                هدر اين مناطق، ساختمان   12

.جنوب شرقي مي باشد
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بررسي مصالح و سيستم هاي ساختماني: فصل ششم 
مصالح و روش هاي سنتي ساختمان سازي روستايي-6-1

از مــواد ومــصالح موجــود ودر دســترس خــود وتــالش بــراي روســتاييان افــرادي هوشــمند هــستند كــه 

بهره گيري هر چه بيشتر از آنها، ساختمان هايي را ايجاد كرده اند كه به بهترين شكل نياز آنان را پاسـخ        

.مي دهد

 روستايي با استفاده از مصالح بومي خود وهمچنين توجه به دوام آن و كم هزينه بودن وپرهيـز از حمـل    

مصالح، به صورت صحيح از آنها استفاده كرده ونقش واقعي وكار آمد خود را در ايجاد        ونقل بي جاي    

.اين فضاهاي مطلوب ايفا مي نمايد

 ابنية روستايي با مصالح سبك-6-1-1
ود، بـه صـورت   شاي ساده و كوچك كه اغلب از مواد و مصالح ارزان قيمـت بنـا مـي      همردم ده در خانه   

اي سنتي روستايي بيشتر با همكاري روستاييان و به وسيلة خود هخانه.ندنكمختلط انسان و دام زندگي مي

ا نـه   هايـن خانـه   .ود و مصالح و مواد آن اغلب از همان محيط پيرامون ده فراهم مي آيد              شآنان ساخته مي  

واند محل توليد دامي و صنايع دستي، محـل         تتنها محل سكونت و استراحت است بلكه در عين حال مي          

بـه عبـارت ديگـر فـضاي كـار، سـكونت، تفـريح و               .ات، محل تفريح و بازي هـم باشـد        نگه داري توليد  

.آموزش به هم پيوسته است

اين بناها كه معموالً به صورت موقت از آنها استفاده مي شود داراي ويژگي هاي خاصي هستند كـه در                    

:ذيل به برخي از آنها اشاره مي گردد 

.يي آنها، سبك وزن هستندكلية اجزا وقطعات استفاده شده براي برپا-1

كل بنا را اجزا وقطعاتي تشكيل داده است كه قابل سوار وپياده كـردن مجـدد بـوده وامكـان حمـل         -2

.ونقل آن به دليل سبك وزني آنها وجود دارد

پياده كردن وسوار كردن قطعات به تخصص و دانش خاصي نياز ندارند وافراد هر منطقه به راحتـي        -3

.نداين كار را انجام مي ده

:ابنية روستايي با مصالح سبك را مي توان به سه دسته طبقه بندي كرد كه شامل 

 چادرها-6-1-1-1
هاي اقتصادي آنرا تشكيل    چادر نشيني نوعي زندگي و معيشت انساني است كه دامپروري اساس فعاليت           

ةاي تهيـ  گروههـاي انـساني اسـت كـه بـر     ةبه عبارت ديگر كوچندگي حركت متناوب و سـاليان      .دهدمي

هـاي  كوچندگي در آغاز شكلي ساده داشـت و انـسان     .نندك خود از جايي به جاي ديگر كوچ مي        ةآذوق

اي درختـان جنگلـي و شـكار حيوانـات      هـ  و ميوه  گياهانهاي خوراكي   ابتدايي ازطريق گردآوري ريشه   

 شكارگري و گرد آوري خوراك      ةدر اين مرحله از تطور فرهنگ كه به دور        .ردندكوحشي زندگي مي  
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ود، انسانها به صورت گروههاي كوچك و مركب از چند خانواده براي تهيـة غـذا و شـكار                   شناميده مي 

.ردندكحيوانات از جايي به جاي ديگر نقل مكان مي

ند و از آن پس     كتصاد شباني، با اهلي كردن حيوانات، كوچندگي انسان شكلي تازه پيدا مي            اق ةدر مرحل 

بلكه براي تأمين غذاي دام و سازگاري با شرايط طبيعـي بـه دنبـال    ، انسانها نه به منظور گردآوري آذوقه    

كوچنـده  مردم  .وندشمراتع و علفزارهاي سرسبز و به طور كلي تحت تأثير عوامل بوم شناختي جابجا مي              

به هنگام حركت و كوچ، براي دستيابي به مراتع سرسبز اغلب در سر راه خود ازكنار مـزارع روسـتاييان                 

دهـد كـه همـواره بـه        وند و گاه بين شان برخوردهاي شديدي روي مـي         شگذرند و با آنان روبرو مي     مي

.انجامدپيروزي و غلبه مردم كوچنده بر يكجانشينان مي

سياه چادرها) الف
بناي روستايي با مصالح سبك مورد استفادة عـشاير وسـاير روستانـشينان، از چنـد جـزء سـاده نظيـر                      اين  

چادر، طناب، تيرك چوبي وميخ چوبي تشكيل مي شود كه مواد اولية آن از موي بـز دام كـوچ نـشينان                 

حفـوظ  اين نوع مسكن تا اندازه اي استفاده كنندگان آن را از آسيب م            .وشاخة درختان موجود مي باشد    

.نگه مي دارد واين گونه زندگي معموالً خاص مناطق بياباني وكوهستاني خشك يا نيمه خشك است

i (انواع سياه چادرها
عالوه بر تفاوت شكل چادر در ايالت مختلف، هر سياه چادر در طول سال نيـز بـه سـه شـكل مختلـف                         

.گرددچادر زمستاني، چادر تابستاني و چادر بين راه برپاه مي

برند، به اشكال گوناگون و به      ه چادر، در نزد ايالت مختلف كه در مناطق گوناگون كشور به سر مي             سيا

در ايـالم،   » بهـون «به عنوان مثال در كهكيلويـه و بويراحمـد، سـياه چـادر را               .اسامي متفاوتي وجود دارد   

.خوانندهاي مختلف ميو در مناطق ديگر به نام» دوار«

چادر زمستاني) 1
نشينان براي محافظ خود از باد و باران و سرماي زمستان و با سـقفي شـيبدار برپـا                   تاني را كوچ  چادر زمس 

.آورند تا باد و هواي سرد كمتر مزاحم گرددهاي چادر را تا نزديكي سطح زمين ميلبه.كنندمي

چادر تابستاني) 2
اي سـاخت چـادر تابـستاني،       چون در تابستان، در ييالق هوا مساعد بوده و بارندگي كمتر است، لـذا بـر               

هايي كه براي برپا كردن چادر زمستاني براي محافظـت از بـاد بارنـدگي وجـود دارد، بـه عمـل                      مراقبت

هـا، سـقف چـادر تابـستاني بـه صـورت صـاف         در بـين بعـضي از ايـالت ايـران، ماننـد قـشقائي             .آيدنمي

ندازة نيم متـر تـا يـك    اود تا بهشهاي نازكي به سقف متصل مي     هاي كنارهاي چادر نيز با چوب     لبه.است

متر از زمين فاصله داشته و امكان حركت باد و برقـراري كـوران هـوا در داخـل چـادر بـه خـوبي ميـسر            

.شودكنند و چادر مانند سايبان ميگاهي نيز قطعات كنارهاي چادر را وصل نمي.باشد

چادر بين راه) 3
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 براي يك يا چند روز توقف نموده و يا باران عشاير در موقع حركت به جز در مواقعي كه در يك محل

و باد و سرما مزاحم است، كمتر تمايل به برپا كردن چادر مانند منطقة ييالق و قشالق دارنـد و اكثـراً از                       

در صورتي .كننداي روانداز وغيره، چادر ناقصي به صورت سايبان برپا ميتكه چادر و يا گاهي از پارچه

ين راه مجبور باشند چادر همانند چادرهاي زمستانه برپا كنند، زيرا عمل آنهـا            كه به دليل سرماي شديد ب     

33.كنندموقتي است، كمتر به محل برقراري آن توجه مي

اجزاء سازندة چادرها) ب
يكي پارچة چادر كه معموالً از موي بز بافته شـده و         .هر چادر از دو بخش كلي ومهم تشكيل شده است         

 آن كه براي برپايي پارچة چـادر بـه كـار مـي رونـد وبـه چـادر شـكل مـي                    ديگري پايه هاي چوبي زير    

: پس مي توان اجزاء سازندة چادر را طبق فهرست زير نام برد .دهند

ي چادراقطعات پارچه) 1

قطعات چوبي چادر) 2

بند چادر) 3

ميخ) 4

34هرَكه) 5

35ني چين) 6

انتخاب زمين محل استقرار چادرها) پ
محل استقرار چادر، نكاتي وجود دارد، زمان بر پا كردن چادر بـه ايـن مـوارد دقّـت                   براي انتخاب زمين    

:زيادي مي شود كه شامل 

.زمين انتخابي مي بايد تا حد امكان صاف و مسطح باشد وخرده سنگ كمتري در آن موجود باشد)1

.ته باشددر مسير بادهاي منطقه قرار نداشته وبراي مثال بين دو تپه يا دامنة كوه قرار داش)2

.در مسير سيالب انتخاب نمي شود)3

قـرار  ) كه داراي بازمانده هـا وفـضوالت حيـواني وانـساني اسـت        ( در محل توقف گروه قبلي عشاير       )4

.نداشته باشد

.به بادگير وآفتاب گير بودن يا نبودن مكان برپايي نيز توجه مي شود)5

تفاده از سايه وهواي مطبـوع آن، توجـه         در بعضي مواقع در تابستان، نزديكي محل به درختان براي اس          )6

.خاص مي شود

166روستايي صمعماري  درآمدي بر شناخت -33
جـاي مـيخ اسـتفاده مـي      با شاخ و برگ كه از آن در جاهايي كه زمين سنگ يا صخره اي وجود دارد و ميخ در آن فرو نمي رودو به       هركه عبارت است از يك قطعه از درخت        �34

.شود

از اين پرده براي تقسيم فضاي داخلي چـادر اسـتفاده مـي شـد،     .  ني چين مشابه پرده هاي حصيري است كه براي جلوگيري از نفوذ آفتاب در جلوي پنجره ها آويزان مي كردند            �35

.همچنين براي حفظ محرميت فضا به عنوان مانع ديد نيز از آن استفاده مي شد
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براي چادرهاي با مدت استفادة طوالني تر، مكان چادرها جاي خاص ومعين مـي باشـد كـه چادرهـا را                     

مي توان از ) كه در اصطالح محلي جاوارگه ناميده اند(اين محل را . همه ساله در همان جا برپا مي كنند

.ل اجاق ها وغيره مي توان شناختروي ديوارهاي كوتاه سنگي ومح

نحوة استقرار چادرها بر زمين) ت
نحوة استقرار چادرها در زمين با توجه به شرايط محيط اطـراف و مـردم اسـتفاده كننـده از آن متفـاوت                       

:براي استقرار چادر در بين ايالت نيز نكاتي مورد توجه قرار مي گيرد كه شامل موارد زير است .است

 پايي چادرها سعي مي شود كه سه يا چهار چادر در كنار يكديگر قرار گرفته طوري كه                  در هنگام بر  -

.درهاي چادر روبه يكديگر باز شده واز اين طريق كنترل ومواظبت از گوسفندان آسان شود

چادر مسئول يا رئيس در قسمتي كه مرتفع مي باشد، بر پا مي گردد تا تسلط كامل بـر ديگـر چادرهـا      -

.صورت پذيرد

طوري انتخاب شود كه به سمت آفتـاب بـوده تـا            ) در چادر زمستاني    ( سعي مي گردد ورودي چادر      -

در چادر تابستاني ايـن مـسئله بـه عكـس صـورت             .(آفتاب بيشتري وارد چادر شده وآن را گرم تر نمايد         

) يردگمي

.پا مي كنندبراي جلوگيري از نفوذ رطوبت به داخل چادر، در اطراف آن ديوارهاي سنگي كوتاه بر -

براي جلوگيري از نفوذ باد نيز ديوارهاي حصيري اطراف را گل اندود مي كننـد تـا درزهـاي آن پـر                      -

.شده ومانع عبور جريان باد شود

براي چادر زمستاني معموالً از رنگ تيره استفاده مي شود تا جـذب بيـشتر حـرارت تابـشي خورشـيد                     -

)تابستاني اين مسئله به عكس اتفاق مي افتددر مورد چادر .(وتبديل آن به گرما، صورت گيرد

سازندگان چادر) ث
زنان افرادي هستند كه بافتن چادرها وطناب هاي الزم را انجام مي دهند وقطعـات چـوبي آن را مـردان                     

پس به طور كلي بر پا كردن چادر يك كار گروهي مي باشد كه توسط همـة افـراد خـانواده                     .مي سازند 

.صورت مي پذيرد

 آالچيق ها-6-1-1-2
اين بناي روستايي با مصالح سبك، مورد استفادة مردم كوچ نشين ودامدار مي باشد، كه به عنوان محـل              

. نگهداري دام، انبار آذوقه، محل تهية مواد غذائي و لبني، انبار گندم وجو وغيره از آن استفاده مي شود                  

:به تعدادي از آنها اشاره مي گردداين نوع از ابنيه داراي اشكال گوناگوني مي باشد كه در زير 

)يا اوي(آالچيق هاي تركمن ها ) الف
اين نوع از آالچيق ها از اجزاء زير تشكيل مي شود كه شامل تارم، اوق، توي نـوك، قـاپي وسـويه مـي        

: باشد كه همگي از جنس چوب بوده وداراي مشخصات زير هستند 

تارم) 1
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وند شمركب از چهار قطعه مي باشد كه وقتي به هم وصل مي.ددهرا تشكيل مي» اوي«تارم قسمت پائين 

هـاي  از چـوب » تـارم «هـر قطعـة   . متـر اسـت  5/2 تـا    2دهند كه شـعاع دايـرة آن        اي را تشكيل مي   استوانه

 سـانتيمتر را    20 سـانتيمتر و قطـر بـزرگ         15هـاي لـوزي بـه قطـر كـوچ           متقاطعي تشكيل شده كـه خانـه      

كنند و از سوراخ محل اتصال آنها يك رشته ر يكديگر را قطع مي ها به شكل ضربد   اين چوب .سازندمي

لـذا  .خـورد گذرد و هريك از سرهاي ايـن بنـد بـه دور خـودش گـره مـي        بند چرمين به شكل محور مي     

شـود و در  چرخند و تمامي قطعه به راحتي بازوبسته مـي ا به گرد اين محورها به صورت آزاد مي    هبچو

.آورنده شكل لوزي را به وجود ميهايي بهنگام باز شدن، خانه

اوق) 2
هاي كماني شكل است كه در حقيقـت قـسمت گنبـدي شـكل اسـكلت آالچيـق را                 تعداد زيادي چوب  

شـود و سـر ديگـر آن در         هـاي تـارم سـوار مـي       يـك سـر آن بـر تقـاطع انتهـايي چـوب            .دهدتشكيل مي 

.گيردجاي مي» توي نوك«هاي سوراخ

توي نوك) 3
هـاي اطـراف آن فـرو    هـاي اوق بـه سـوراخ   اسكلت اوي است كـه يـك سـر چـوب       قسمت باالي گنبد    

هاي خميده كـه مجموعـة محـيط     متر از چوب5/1اي است به شعاع   اين قسمت از آالچيق دايره    .رودمي

هاي خميده درون آن شبيه به يك بشقاب گود است كـه در بـااليي آالچيـق بـه صـورت                دايره و چوب  

.شودوارونه گذاشته مي

قاپي و سويه) 4
چهارچوب در از چهار قطعه چوب مجـزا از        .در و چهارچوب آن از چوب تراشيده و نجاري شده است          

دو قطعة افقي باال و پائين چهارچوب در به صورت دو تختـة پهـن مـي باشـد كـه             .هم تشكيل شده است   

فرو رفتن زبانة ها براي يكي از سوراخ) دو سوراخ در هر طرف آن.(قسمت پائيني آن چهار سوراخ دارد

قطعات كناري چهارچوب است و يك سوراخ ديگر آن براي فرو رفتن پاشـنة چـوبي در اسـت كـه در                 

هـاي  تختة باالئي نيز عالوه بر داشتن همـين چهـار سـوراخ، داراي سـوراخ              .چرخددرون اين سوراخ مي   

36.روندها در آنها فرو ميديگري است كه يك سر اوق

پوشش نَمدي اوي) 5
i(متر مي باشد5 تا 4چهار قطعه به شكل مستطيل كه عرض هريك از آن ها به اندازة :دورلق .

ii(ي است كه ضـلع بـاال و پـايين آن حالـت قوسـي               اسه قطعه نمد كه تقريباً به شكل ذوزنقه       : اوزوك

.دارند و روي  اسكلت گنبدي شكل آالچيق سوار مي شوند

35صروستايي ايران شناخت معماري بر  درآمدي-36
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iii(تـاد تـا هفتـاد و پـنج سـانتي متـر       ر و هفيك قطعه نمد به شكل دايره كه شعاع آن يـك متـ    : سريك

.اشدبمي

ساير اجزاي اوي) 1/5
i(تكة سوم اين حصير را . سه تكه حصير از جنس ني كه به دور تارم آالچيق كشيده مي شود : قاميش

مـي  » گـت قـاميش  «كه در پشت اوي و درست در مقابل درب ورودي و در محور آن قرار مـي گيـرد،                  

.جريان يابد» اوي« كنار مي زنند تا نسيم مطبوع به داخل نامند و در هنگام گرما آن را

ii(نواري جاجيم بافت است كه به وسيلة آن تارم را به هم محكم مي بندند: دورلق ياخا.

iii( است و با آن قسمت باالي تارم ها را براي استحكام » دورلق ياخا«نواري كم عرض تر از : بيل يوپ

.ي بندندبيشتر و مقاومت در مقابل بادهاي شديد م

iv(ها را با آن مي بندند تا جابه جا نشوند» اوي«نوار جاجيم بافت باريكي است كه : دوزي.

v(اندازنـد و سـر آن را بـه    طناب قطوري است كه گاهي آن را در پشت اوي از دو طـرف مـي           : ارقن

.اي چوبي اطراف اوي مي بندند تا آالچيق محكم به زمين بسته شودهميخ

vi( به فاصلة يك تـا دو متـر از خـط محيطـي آن، مـيخ چـوبي دو       » اوي«وني در قسمت بير: ميخ چوبي

» اوي«را به آن ها متصل مي كنند تـا بـاد          » سريك«ي بر زمين مي كوبند و در مواقع الزم بندهاي           اشاخه

.را تكان ندهد

)شاهسونها(آالچيق هاي ايلسونها ) ب
دادي نمـد بـراي پوشـش آن تـشكيل          از يك اسكلت چوبي وتع    » اوي  « اين نوع از آالچيق نيز همچون       

: تفاوت هايي دارد كه در ذيل به آن اشاره مي شود » اوي « شده، اما با 

.است) تارم(فاقد ديوار بست استوانه اي شكل ) 1

.براي در ورودي آن چهارچوب مخصوصي كه از تيرهاي اطراف مجزا باشد، وجود ندارد) 2

ر باالي در ورودي قرار دارد و با جمع كردن نمـدهاي  دودكش آن در مركز سقف آن نيست بلكه د        ) 3

.باالي در ورودي، سوراخ آن باز و با آويختنشان، سوراخ دود بسته مي شود

.ارتفاع حصيري پايين آالچيق كم است) 4

 اجزاء تشكيل دهندة آالچيق ها-6-1-1-2-1
اسكلت آالچيق ) الف

هاي كمـاني شـكل اسـت كـه سـازة           ي چوب شامل دو قسمت اصلي، يكي حلقة سقف و ديگري تعداد         

.دهنداصلي اين نوع آالچيق را شكل مي

»چمبر«ـ حلقة سقف يا 
 سانتيمتر كه از دو تختة چوبي كه بـه صـورت نـيم              15 سانتيمتر و بلندي     110 تا   90اي است به قطر     دايره

هـا در  ضـخامت ايـن تختـه   .شـود اند، تشكيل مي سانتيمتر روي هم افتاده  30 تا   20ندازة  اايره هستند و به   د



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-1روستا 

١٢٠

.كندندازة آالچيق تغيير ميارابطه با 

»چبيخ«هاي آالچيق يا ـ تيرك
هاي اطـراف حلقـة      سانتيمتر در سوراخ   3ندازة  اتعدادي چوب نازك خميده است كه يك سوي آنها به         

و نمـاي گنبـدي شـكل آالچيـق را     ) 1حالت (رود رود و سوي ديگرشان در زمين فرو ميسقف فرو مي  

ها، چوب صـاف  برند، بلكه به تعداد تيرك ها را در زمين فرو نمي     گاهي نيز نوك تيرك   .آورندديد مي پ

هـا را بـا     نـوك تيـرك   .ماندها بيرون مي   سانتيمتر از اين چوب    30كوبند به نحوي كه حدود      در زمين مي  

.ندازة آالچيق استاها متناسب با تعداد اين تيرك.بندندها ميطناب به اين چوب

پوشش نمدين آالچيق ) ب
يك سري از اين .روي اسكلت آالچيق را با سه نوع نمد كه شكل آنها با هم متفاوت است، مي پوشانند               

پهناي اين نمدها معمـوالً  .روندنمدها سه گوشه هستند كه براي پوشاندن قسمت پائين آالچيق به كار مي        

ين نمدها چند رشته طناب دوخته شده كـه         به يك طرف ا   .ندازة پهناي فاصلة سه يا چهار تيرك است       ابه

لبة ديگر اين نمدها طناب نـدارد و بـه   .بندند، تا از روي آنها نلغزندها ميها، آنها را به تيركبا اين طناب 

.گيردصورت آزاد روي نمد بعدي قرار مي

ار نوع ديگر، سه تكه نمد كلوشي شكل است كه در باالي آالچيـق و در روي نمـدهاي سـه گوشـه قـر                     

هـا را از روي چمبـر   ايـن طنـاب   .هـايي دوختـه شـده اسـت       به قسمت باالي ايـن نمـدها طنـاب        .گيرندمي

هـا و يـا بـه    گذرانند و در طرف ديگـر آالچيـق، پـس از رد كـردن از روي نمـدهاي آن، بـه تيـرك                مي

شـكلي  بندند و باالخره نمـد سـوم نمـد دايـره     هايي كه در اطراف آالچيق به زمين كوبيده شده، مي         ميخ

هـايي كـه بـه    طناب.افتدگيرد و لبة آن روي نمدهاي كلوشي شكل ميقرار مي» چمبر«است كه بر روي    

هـا و  خط محيطي آن متصل شده، از روي نمدهاي زير خود گذشته و در قسمت پائين آالچيق به تيرك   

 آنهـا را بـه هـم     گاهي نيز براي اتصال نمدها به يكـديگر       .شودهاي چوبي اطراف چادر بسته مي     يا به ميخ  

.دوزندمي

ساير اجزاي آالچيق ) پ
طناب وسط آالچيق) 1

ها، به طرف بـاال متمايـل   ها در اثر نيروي وارده از طرف تيركبراي اين كه حلقة سقف آالچيق ايلسون      

براي ايـن منظـور   .بندندنشده و هميشه به صورت پايدار باقي بماند، آن را با يك رشته طناب به زمين مي 

 متر را به كمك يك چكش چوبي دقيقـاً در مركـز دايـرة كـف         1ا يك ميخ چوبي به بلندي حدود        ابتد

 سـانتيمتر از آن     30كوبند به نحوي كـه فقـط حـدود          به زمين مي  » چمبر«آالچيق و در زير نقطة مركزي       

و به قسمت باالي اين ميخ يك حلقة فلزي چرخانـده           .گويندمي» چسكي«به اين ميخ چوبي     .بيرون بماند 

.اند تا سر ميخ چوبي در زير ضربات چكش تاب بياورد و چوب آن از هم نپاشدثابت كرده

30در زير اين حلقه سوراخي است و از درون اين سوراخ چـوبي بـه ضـخامت دو انگـشت و بـه طـول                          
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» چـسكي سـيجيمي  «رشته طنـاب بلنـدي را كـه بـه آن     .گويندمي» شيطانه«سانتيمتر عبور كرده كه به آن    

گذراننـد و در زيـر و امتـداد نقطـة مركـزي آن جمـع              مي» چمبر«يند، از چهار طرف حلقه چوبي       گومي

سپس سـر يـك طنـاب را بـه سـر ديگـر           .بندندمي» دوقاناق«كنند و به يك سر دو شاخة چوبي به نام           مي

به طرف باال چرخانند و مجدداً آن را مي» شيطانه«كشند و به دور بندند و آن را به پائين مي      مي» دوقاناق«

.كنندارتفاع سقف را با همين طناب تنظيم مي.بندندمي» دوقاناق«كشيده و به دو شاخه 

در ورودي آالچيق) 2
 متـر و عـرض آن   3طول آن حـدود  .اين در از يك حصير كه قابليت لوله شدن دارد، تشكيل شده است       

 سـانتيمتر بـه   10نـدازة  ا نمد را بـه هايدوزند و لبهگاهي نيز روي آن يك اليه نمد مي. متر است 1حدود  

اتصال آن به نحوي اسـت كـه    .آويزنداين در را توسط يك بند پشمي از باال مي         .گردانندطرف تو بر مي   

وار به طرف بـاال لولـه       بتوانند اين حصير را با كمك همين بند به هر مقدار كه بخواهند به صورت قرقره               

.كنند

 جهت باد اسـت تـا از ورود خـار و خاشـاك و بـاد بـه درون                    در ورودي آالچيق معموالً پشت به طرف      

.آالچيق جلوگيري شود

حصير قسمت پايين آالچيق) 3
يك سوي اين حصيرها با دو قالب حلقوي شكل به .پوشانندقسمت پائين آالچيق را با دو تكه حصير مي

ــسته مــي  ــار در ورودي ب ــشت آالچيــق روي هــم   دو تيــرك كن ســوار شــود و طــرف ديگــر آنهــا در پ

اي شهرهاسـت  اين حصيرها از ني ساخته شده و نوع بافت آنها همانند حصيرهاي پـشت پنجـره  .شوندمي

 تك در كنار هم قرار گيرند، دوتـا دوتـا در كنـار هـم قـرار                هاي حصير تك  منتها به جاي اين كه شاخه     

.اندها به دور آنها تابيده شدهگرفته و ريسمان

به يكديگر و ساير طناب هاي آالچيق)  هاچِبيخ(نوار اتصال تيرك ها ) 4
ها در سرجاي خود محكم باشند و حركت نكنند، آنهـا را بـا دو رشـته نـوار بـه نـان                      براي اين كه تيرك   

روش پيچيدن اين نوارها به ايـن       .كنند سانتيمتر، به يكديگر مهار مي     7 تا   5، هر كدام به عرض      »باستريخ«

هاي مجـار در مجـار درب ورودي پيچيـده و           دور يكي از تيرك   شكل است كه ابتدا يك سر نوار را به          

پيچند و سپس تيرك بعدي واين كـار        برند و با دور هم گذاشتن، دور آن مي        سپس به تيرك كناري مي    

نوار ديگر را نيز به همين نحـو و  .دهندرا تا تيرك آخر كه تيرك دوم مجاور در ورودي است، ادامه مي       

انتهاي اين دو نوار را به دو عدد ميخ چوبي كه در بيـرون آالچيـق و                 .پيچندمياي متناسب با آن     با فاصله 

.بندنداند، ميدر كنار درب آن به زمين كوبيده شده

هـايي  ها و ميخ  براي محكمتر شدن آالچيق به زمين و مقاومت بيشتر آن در برابر باد، آنرا به وسيلة طناب                

هـايي را كـه از      كوبند و سرطناب  د ميخ چوبي به زمين مي     در اطراف آالچيق چهار عد    .بندندبه زمين مي  
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37.بندنداند، به آنها ميروي آالچيق عبور داده شده

 كَپرها و بناهاي حصيري-6-1-1-3
كپر اين بناي روستايي بـا مـصالح سـبك كـه در منـاطق گـرم ومرطـوب جنـوب كـشور از آن اسـتفاده                

برگ نخل ها ساخته مي شود، از حصير نيز در مناطق مي شود، همچون ني مرداب ها وني زارها وشاخ و     

.جنوب غربي وجنوب كشور استفاده مي شود واز ني بافته شده وبرگ نخل ونظير اينها تشكيل مي شود

در اين مناطق سطح آب هاي زير زميني به سطح زمين نزديك بوده واستفاده ازاين نوع مسكن به دليـل                     

ي وخشتي كامالً بومي انتخاب و درطول تاريخ به كارگرفته شده آسيب پذيري كمتر نسبت به بناهاي گل

.است

حسن ديگر اين نوع از بناهاي سبك، عبور جريان هوا از ميان آن بوده ولذا در فضاي داخل، كوران هوا 

در زمـستان نيـز بـا       . ايجاد شده وبه مطلوب شدن هواي داخل بنا در اقليم گرم ومرطوب كمك مي كند              

يا برزنت وغيره از نفوذ آب باران به داخل آن جلوگيري مي كنند وبه اين ترتيب در هر                  انداختن نايلون   

.شرايطي به كار مي رود

قطعات سازندة كپرها ) الف
:اين قطعات شامل موارد زير مي باشد كه به اختصار آنها را بيان مي نماييم

اسكلت كپرها) 1
.يم مي شود، از دو دسته ني تشكيل شده استاين نوع از اسكلت ها كه خود به دو دستة زير تقس

i(دستة ني اصلي و باربر كپر)سانتي متر دارند50 تا30قطري درحدود(

ii(دسته ني هايي كه تيرهاي فرعي كپر هستند.

پوشش روي كپر) 2
براي پوشش روي كپر از مصالح وپوشش هاي مختلف استفاده مي گردد كه از جمله در دسترس تـرين    

 با استفاده از ني مي بافند و برروي m5/1 در   m5/3حصيرها را معموالً به اندازة      .باشدمي  » حصير  « آنها  

از جمله ساير پوشش ها، ساقه هاي ني مي باشد كه پـس از اتمـام اسـكلت كپـر،     .اسكلت كپر مي كشند  

 را  در پاره اي از مواقع نيز روي نـي هـا          .ساقه هاي ني را بر روي آن قرار مي دهند وبه اسكلت مي بندند             

.كاهگل اندود مي كنند

درِ وروديِ كپر) 3
در ورودي كپر نيز از جنس ني مي باشد، ساقه هاي ني را در كنار هم قرار مي دهند و آنها را بـه وسـيلة        

براي محل ورود، قسمت وسط يا كنـارِ ايـن قطعـه را بـاز مـي كننـد تـا             .يا طنابي به هم مي بندند     » بردي«

.شوندبتوانند از آن قسمت وارد كپر 

188 تا 186صصروستايي ايران شناخت معماري درآمدي بر -37
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نحوة ساخت كپر ) ب
سپس پالن مستطيل شكل كپر را بر روي زمـين در  .كنندبراي ساخت كپر ابتدا زمين مناسبي را تعيين مي      

هاي ني در آن قرار گيرند، بر روي زمين مـشخص   اي را كه بايد انتهاي دستهگيرند و محل چاله نظر مي 

لذا با توجه به طول كپر، محل و .ري از يكديگر هستند مت5/1 تا 1ها معموالً در فواصل  اين چاله .كنندمي

.گرددها مشخص ميتعداد اين چاله

70 تا  50 سانتيمتر و ارتفاع     50 تا   30هايي به قطر    ها، چاله پس از مشخص شدن محل قرارگيري دسته ني       

.كنندسانتيمتر در زمين حفر مي

هاي ني را به هم نزديك كرده و به هم سر دستهگذارند و بعد ها، داخل آنها را ني ميپس از كندن چاله

بـه ايـن ترتيـب قـوس در سـر      .بندنـد مي» بردي«سپس دور اين قاب را در فواصل معين با   .كنندوصل مي 

هـايي كـه قـبالً    هـا، هماننـد قـوس   چون در ساختن اين قـوس .گيردشود و شكل ميجاي خود ساخته مي 

دهد ها را افزايش مياالي قوس وجود ندارد، كه طول نيساخته شده، امكان اضافه كردن ني در مقاطع ب

گيرنـد، لـذا   تـري بـه خـود مـي    ها نيز شكل منظمگردد و قوسو در نتيجه ارتفاع سقف كپر نيز بيشتر مي        

.تري هستندشوند، داراي ارتفاع كمتر و شكل نامنظمتيرهايي كه به اين ترتيب در محل اجرا مي

50 تـا  30كپـر را بـه فاصـلة حـدود       ) تيرهـاي فرعـي   (هاي فرعي   ي، دسته پس از برپا نمودن تيرهاي اصل     

.به آنها مي بندند» بردي«سانتيمتر بر روي تيرهاي اصلي قرار داده و با 

هـاي مختلفـي    براي اين كه روي اين اسكلت را بپوشانند، برحسب مورد استفادة كپر و ساير عوامل، راه               

.كنند اجرا ميوجود دارد كه يكي از آنها را انتخاب و

نداختن حصير بر روي اسكلت آن است كه آنها را با تير چوبي و يا چند عدد سنگ و يا اها، يكي از راه  

كنند تا در اثر وزش بستن آنها به اسكلت كپر به وسيلة ريسمان يا مفتول سيمي، سرجاي خود محكم مي        

.باد از جاي خود تكان نخورد

ها نريزنـد و بـه اسـكلت متـصل شـوند،      براي اين كه ني.ده از ني استراه ديگر پوشاندن روي كپر استفا  

دهند و با استفاده از گياهان مردابي به تيرهاي فرعي اسكلت كـه در         چند تيرچه از ني روي آنها قرار مي       

دو عالوه بر اين .مانندها در ميان دو تير قرار گرفته و ثابت ميبندند و در نتيجه نيزير آنها قرار دارد، مي

به عنوان مثال گاهي از ني و حصير و يا از ني و .شودهاي ديگري نيز در امر پوشش كپر ديده ميراه، راه

.كاهگل براي پوشاندن روي كپر استفاده مي شود

وقتـي بخواهنـد از كپـر بـه     .شـود پس از ساختن اين قسمت، نوبت به پوشاندن دو جدارة عرض كپر مـي             

هـا را  ، محل استراحت دام و مواردي نظير آن استفاده كنند، ايـن جـداره          عنوان انار علوفه، سايبان موقت    

ولي اگر بخواهند از كپر بـراي محـل زنـدگي اسـتفاده             .گذارندبندند و به همان صورت باز باقي مي       نمي

برند و براي قطع ديد، يكي از دو جدارة آن كنند، در اين صورت در ساختن آن دقت بيشتري به كار مي
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.گذارندبندند و بخشي از جدارة ديگر را به عنوان ورودي باز ميميرا كامالً 

سـپس  .كننـد اي به صورت كانـال در آن قـسمت حفـر مـي            براي ساختن ديوار جدارة انتهايي، ابتدا چاله      

براي اينكه .اي جدارة كپر را مسدود كنددهند تا به صورت ديواره   هاي ني را در آن قرار مي      انتهاي ساقه 

دهنـد و  به طور قائم بايستند و كج نشوند، چند تيرچة ني به فواصل معين از روي آنها عبور مي      ها  اين ني 

كننـد  ها را به اولين قوس اسكلت كپر مهار مي        دو سر اين تيرچه   .بندندهاي ايستاده مي  هايي به ني  با بست 

 قوسـي سـقف كپـر،    گاهي قسمت باالي اين صفحه را با توجه به شكل .تا بر اثر باد و ضربه سقوط نكند       

ولي معموالً اين كار .برند تا نماي عمومي كپر نيز به همان صورت قوسي ديده شود  به صورتي مرتب مي   

.ماندكنند و نما به همان صورت نامنظم خود باقي ميرا نمي

در ضمن .هاي ابتدايي است يا در كنار اين جدارهاستورودي كپرها يا دقيقاً در ميان يكي از اين جداره

هـاي انتهـايي كپـر اسـتفاده        بـراي سـاختن ديـواره     » بـردي «عالوه بر ني، از مـصالح ديگـري نيـز، چـون             

38.شودمي

ابعاد و اندازه هاي كپر) پ
 متـر  3 تـا  5/2اين فضاهاي مستطيل شكل كه عرض آن به طول دسته هاي ني بستگي دارد، معموالً بـين             

ارتفـاع آن  . متر اسـت  6 تا   5اما طول آن حدود     .سد متر مي ر   6 تا   5عرض اين دهانه ها به ندرت به        .است

. متر است5/2 تا 2نيز به عرض كپر بستگي دارد، وليكن ارتفاع متداول آن در حدود 

 ابنية روستايي با مصالح سنگين-6-1-2
 به صورت دائمي از آنها استفاده مي شود، معموالً از مصالح زير ساخته مـي شـوند،                  اين بناها كه معموالً   

.خاك، سنگ و غيره: ي مانندمصالح

 ابنية ساخته شده با خاك-6-1-2-1
از اين ماده كه پس از خيس       .اين مصالح از جمله رايج ترين مصالح ساختماني در روستاهاي ايران است           

ا هشدن در آب، حالت چسبندگي پيدا مي كند، به شكل هاي مختلف استفاده مي شود كه در ذيل بدان                  

.اشاره مي گردد

ل هاي مختلف استفاده از خاك شك) الف
كلوخ) 1

اين نوع شكل كاربرد از خاك كه در حاشـية  . ابتدائي ترين شكل استفاده از خاك، به اين فرم مي باشد       

درياچه ها استفاده مي گردد، به اين ترتيب مي باشد كه گل و الي ناشي از رسوب سيالب هـا، پـس از                     

روستاييان اين قطعـات    .صي، تكه تكه مي شوند    خشك شدن ترك مي خورند و بدون شكل هندسي خا         

نامنظم را جمع آوري كرده و روي هم قرار مـي دهنـد و پـرچين ديـوار بـاغ يـا نخلـستان را باآنهـا مـي                          
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بـراي اتـصال ايـن    .در خانه هاي خود نيز به كار مي برند اما، اين خانه ها بسيار ناپايـدار مـي باشـد     .سازند

.دكلوخ ها از مالت گل استفاده مي شو

چينة گلي) 2
در يخچـال هـاي قـديمي،    .يكي از رايج ترين روش هاي ديـوار چينـي در ايـران، ايـن روش مـي باشـد                 

.حصارشهرها و روستا ها، قلعه ها و برج ها وغيره كاربرد دارد

بـه صـورت دايـره اي جمـع     ( براي آماده كردن گل به منظور چينه گلي، خاك را ابتـدا آخـوره كـرده           

و با آب ) ن را خالي گذاشته تا آب را درون آن بريزند و كم كم با آب قاطي نمايند مي كنند و وسط آ    

.سپس آن را ورز مي دهند تا حالتي چسبنده پيدا بيابد. مخلوط مي كنند

براي اجراي ديوار ابتدا به زمين توجـه مـي كننـد، تـا بـه زمـين سـفت برسـند و خـاك پوسـيده نداشـته                      

 اي از گل را با دست فشرده كرده و بـه شـكل يـك قالـب گلـي در مـي          پس از آن استادكار توده    .باشد

دو طرف آن را با دست صاف مي كند و روي زمين سفت            . سانتي متر است   50آورد كه ابعاد آن حدود      

 ادامه مي   cm50اين رديف چينه كشي را با همان ارتفاع         .يا گلي كه در محل پي ريخته شده مي گذارد         

.براي رگ دوم و رگ هاي بعدي نيز به همين ترتيب عمل مي نمايد.برسنددهند تا به انتهاي ديوار 

Дمقطـع ديـوار بـه شـكل         .پس از خشك شدن كامل آن، نماي ديـوار را بـا كاهگـل انـدود مـي كننـد                   

.مي باشد، در پايين قطور تر و هر چه به باال مي رود نازك تر مي شود

خشت) 3
ب ايـن كـار را از سـرند ردكـرده و بـا آب مخلـوط       ابتـدا خـاك مناسـ   .گل قالب زده را خـشت گوينـد    

مي كنند و به هم مي زنند و ورز مي دهند، اضافه كردن نرمه كاه به گل باعث مي گـردد تـا خـشت هـا                

ترك نخورد و مقاومت آن ها بيشتر شود، پس از آن قالب چوبي را در آب خيس كـرده و درون آن را         

 خصوص در پر كردن گوشه هاي قالـب دقّـت بيـشتري بـه               با گل آماده شده تحت فشار پر مي كنند، به         

پس از آنكه گل روي قالب را با ديواره هاي آن همسطح كردند، قالب را بـه آرامـي از    .عمل مي آورند  

گل قالب زده به همان شكل باقي مي ماند تا آب آن گرفته شـده و خـشك     .اطراف گل خارج مي كنند    

) خشت زير تابش آفتاب خشك مي شود.( شود

گـاهي از  . سـانتي متـر مـي باشـد        50×50×10 سـانتي متـر يـا        25×25×5معموالً اندازة خشت ها به ابعـاد        

اين خشت ها پس از پختـه شـدن         . سانتي متر  20×10×5خشت هاي مستطيلي نيز استفاده مي شود با ابعاد          

.در حرارت بسيار باالي كوره هاي آجر پزي تبديل به آجر فشاري مي شوند

از مالت گل استفاده مي شود و در طاق زني با خشت از مالت گچ و خاك و يـا فقـط      در ديوار خشتي    

.استفاده مي كنند) به دليل زودگيري آن ( گچ 

آجر) 4
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اگر پس از قالب گيـري خـشت آن را بـه داخـل كـوره ببرنـد، آجـر تهيـه             .آجر همان خشت پخته است    

تحمل آجر در برابـر فـشار بـسيار بيـشتر از            .اين آجرها به مدت دو تا سه روز حرارت مي بينند          . مي شود 

از اين مصالح براي ديوار چيني، سقف و طـاق زنـي، كـف سـازي و گـاه بدنـه سـازي نيـز             .خشت است 

.استفاده مي كنند

سفال) 5
در اقليم هايي كه ريزش باران بسيار زياد است، سقف ها را به شـكل شـيب دار درسـت نمـوده و بـراي                    

براي ايـن كـار از گـل بـراي          .تفاده مي كرده و در حال حاضر نيز مي كنند         پوشش روي آنها از سفال اس     

ساخت سفال استفاده مي كنند، به اين ترتيب كه قالب گيري با شكل منحنـي صـورت گرفتـه و پـس از             

خشك شدن آنها روي آن را لعاب داده و پس از مقاوم شدن نسبي شان، به نحـوي روي هـم قـرار مـي                 

بدين ترتيب از نفوذ آب باران )  گرددOverlapيا اصطالحاً (وي يكديگر افتدگيرند كه لبه هاي آنها ر

.به درون خانه جلوگيري مي كنند

...)براي نماسازي روي گنبد ها و (انواع كاشي ) 6
مادة اصلي كاشي گـل رس مـي باشـد، پـس از شـكل دادن بـه آن و خـشك شـدن، روي آن را لعـاب                    

.مي دهند

)اندودها(و تركيبي ) مالت گل(ت به صورت خالص استفاده از خاك در مال) 7
: از خاك به دو صورت در مالت استفاده مي كنند

i.مالت گل(به صورت خالص (
.گل رايج ترين مالت در مناطق روستايي ايران است

ii. اندودها(به صورت تركيبي (
له با اضافه كردن از جم .با اضافه كردن موادي به خاك رس آن را براي كاربردي خاص ايجاد مي كنند              

گچ به آن، براي طاق زني از اين مالت زودگير استفاده مي كنند و با اضافه كـردن مقـداري آهـك بـه                        

از .آن، نوعي شفتة آهكي درست كرده كه براي پر كردن پي ها يا كرسي چيني بنـا، اسـتفاده مـي شـود                    

بـا اضـافه كـردن كـاه بـه      .ردندبراي اندود ديوارها و بام ها استفاده مي ك     ) كاهگل(مخلوط خاك و كاه     

خاك به دليل رنگ روشن آن و همچنين وجود خود ذرات كاه، عايق بندي مناسب حرارت و بـرودت              

.ايجاد مي كردند و اگر در چندين اليه روي پشت بام اجرا شود، عايق رطوبتي خوبي نيز مي شود

 ابنية ساخته شده با سنگ-6-1-2-2
بـه دليـل اينكـه در گذشـته از كليـة            .، سنگ به وفور يافـت مـي شـود         در مناطق كوهستاني و كوهپايه ها     

البتـه بايـد   .مصالح بومي استفاده مي شد، اين ماده در اين مناطق كارايي زيادي با قيمـت مناسـب داشـت          

.اذعان نمود كه در ساير مناطق هم مي توانستند از آن استفاده نمايند اما با قيمت گران تر

انواع سنگ) 1
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بهترين سنگ هاي ساختماني، سنگ هـايي  .نظر جنس، شكل، اندازه و رنگ متفاوت هستند     سنگ ها از    

از جمله سنگ ها، سـنگ هـاي آذريـن مـي باشـند كـه ايـن                  .هستند كه قابليت تيشه خوري داشته باشند      

سنگ هاي رسوبي ماسه اي دستة ديگري از سنگ ها مي باشـند كـه               .ا به سختي تيشه مي خورند     هسنگ

.عه قطعه شدن هستندقابل شكستن و قط

شكل هاي مختلف استفاده از سنگ) 2
i(استفاده از سنگ در كفسازي و غيره

هاي تايل و   گاهي نيز براي كفسازي از سنگ     .شودكاربرد سنگ در ساختمان به ديوارچيني محدود نمي       

ماننـد  شـود  در نقاطي از ساختمان كه بيشتر پاخور هـستند، از سـنگ اسـتفاده مـي        .كنندمطبق استفاده مي  

در بعـضي  .شـود ها نيز از سنگ استفاده ميهاي و كف درگاهي و غيره گاهي حتي در پوشش درگاه     پله

سـنگ  هايي كه صاحبان آنها از رفاه نسبي برخوردارند، از تركيب قلـوه از روستاها، به خصوص در خانه     

وهاي آن استفاده خانه و راهراي با آجر در قالب نقوش هندسي براي پوشش كف حياط، هشتيرودخانه

.كنند كه در حقيقت نوعي كاربرد تزئيني استمي

.شوداز قلوه سنگ براي پوشاندن سطح معابر عمومي روستاها نيز استفاده مي

حـل  گذارنـد، كـه تقريبـاً تنهـا راه    هاي چوبي كه بايد با زمين اتصال يابند، تخته سنگ مـي         در زير ستون  

هاي سنگي به   نوع تزئيني پيشرفتة آن، ته ستون     .وبي به زمين است   هاي چ معقول و رايج براي اتكاء ستون     

39.شكل گلدان و غيره است

ii(استفاده از سنگ در طاق زني
زني نيست، ولي با وجود اين كه سنگ، به خصوص در حالت بدون شكل آن، مصالح مناسبي براي طاق

آنهـا را مجبـور بـه اسـتفاده از       اي، از جمله عدم وجـود آجـر و غيـره،            گاهي در روستاها تنگناهاي ويژه    

هـاي  زنـي حمـام   زنـي بعـضي از كاروانـسراهاي روسـتايي، طـاق          طـاق .زني كرده اسـت   سنگ براي طاق  

.اندهاي محلي روستايي و غيره از اين جملهزني بعضي از پلروستايي، طاق

كردند و مالت قالبي در دهانة طاق درست مي.اندكردهها و گنبدهاي سنگي را به دو روش اجرا ميطاق

اند و بعد از خشك شدن، قالب را جمع ريختهشفتة آهك يا ساروج را همراه با الشه سنگ روي آن مي   

هاي چسبنده و گيردار، بـه صـورت قـوس در كنتـار     سنگ را با كمك مالتيا اين كه الشه  .اندكردهمي

نمونـة  .را الزم داشـته اسـت  ي العـاده اند كه اجـراي آن بـسيار دشـوار بـوده و مهـارت فـوق           چيدههم مي 

.توان در حمام روستاي آلنجة ناحية زنجان مشاهده كردهاي سنگي را ميطاق

در روستاها، ديوارهاي دروني فضاهاي مسكوني، اعم از اين كه مصالح آنها سنگ باشد يا خـشت و يـا                    

اندود جبهـة خـارجي   .شودگردد و بعد با گچ كشته پرداخت مي   ندود مي اچينه و يا آجر، غالباً با كاهگل      
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اندود كردن ديوارهاي خشتي، هم به لحاظ خشت و مالت گل آن .ديوارها بستگي به مصالح ديوار دارد

ولـي در مـورد ديوارهـاي سـنگي و      .ناپذير اسـت  و هم به لحاظ پر كردن خلل و فرج آن، تقريباً اجتناب           

40.آجري چنين اجباري وجود ندارد

iii (چيني استفاده از سنگ به صورت خشكه 
 دراين نمونه سنگ كاري، از مالت به هيچ عنوان استفاده نمي شود و سنگ ها را به صورت خـشك و                     

از ايـن نمونـه سـنگ چينـي در سـاخت ديوارهـا و               .فقط توسط وزن و بار آنها روي هم قرار مـي دهنـد            

بزرگتر بـه  رعايت نحوة چيدمان بسيار مهم است، ابتدا در رج اول سنگ هاي            .حصارها استفاده مي شود   

كار مي رود و همچنين در رج هاي بعد به كار بردن سنگ هـاي معمـولي و سـنگ هـاي بـزرگ بـراي           

.اتصال بهتر كار صورت مي گيرد

پس از . متر، اجرا مي شود 5/1 سانتي متر و ارتفاع سنگ حداكثر        60 عرض ديوار خشكه چيني حداكثر      

ــه همــين شــيوه دنبــال  آن مجــدداً از ســنگ هــاي بــزرگ ماننــد رج اول اســتفاده شــ  ده و ادامــة كــار ب

.مي شود

 طاق ها و پوشش ها-6-1-2-3
انواع طاق) 1

:توان به طور كلي به سه گروه تقسيم كردها را ميطاق

هاي مستويسقف-

هاي گنبدي و استوائي يا دوردارطاق-

هاي شيبدارسقف-

توان هريك از سه نمونه طاق  ميبر روي هر نوع ديواري، اعم از چينة گلي، خشتي، آجري و يا سنگي،   

.هاي زير به شرح زير استشيوة اجراي هريك از سقف.فوق را اجرا كرد و سقف فضاها را پوشاند

iv(سقف هاي مستوي يا تير پوش
هاي مستوي، يعني چوب متناسب با اين نوع سقف، شرط اول براي ايجاد دسترسي به عنصر اصلي سقف

 نواحي كـه از سـقف مـستوي بـراي فـضاهاي سرپوشـيده اسـتفاده                 در بسياري از  .هايي است چنين سقف 

هـا بـه همـين منظـور و بـراي           اين قلمـستان  .گرددهايي نيز در روستا مشاهده مي     شود، معموالً قلمستان  مي

نظر به اين كه هـر نهـالي كـه بخواهـد تبـديل بـه درخـت        .شوندها احداث ميتأمين تير براي سقف خانه  

 سـال اسـت، لـذا روسـتا هميـشه بايـد       15 محتاج زماني طـوالني در حـدود    مناسب براي تير سقف شود،    

ها به نوبت به بار بنشينند و چو الزم و كـافي را  هاي متواتر را داشته باشد تا قلمستان  ذخيرة كافي قلمستان  

.هميشه در اختيار بگذارند
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وت قطر سـر و تـه   براي پوشش سقف فضاهاي مسكوني از تيرهاي صاف و بدون گره و تيرهايي كه تفا           

درختاني كه ويژگـي را دارنـد معمـوالً تبريـزي، صـنوبر،             .المقدور زياد نباشد، استفاده مي كنند     آن حتي 

براي .باشندهاي كوچك ميهاي صاف و گرهاين درختان داراي شانه   .چنار، سپيدار و از اين قبيل هستند      

هـا و از ايـن قبيـل، از         هـا و طويلـه    غـل هـا، آ  پوشاندن سقف فضاهاي درجة دوم مانند انبارهـا، تنورخانـه         

تيرهـاي چـوبي را پـس از بريـدن، پوسـت      .دار ساير درختان نيز استفاده مـي شـود      هاي كج و گره   چوب

گاهي از چوب درخت بيد كـه  .خوابانند تا خشك شود و قابل استفاده گرددكنند و مدتي آنها را مي     مي

.كنندير اصلي استفاده ميمحكم و سنگين است، در روستاهاي ايران به عنوان ت

هاي شيريني مانند صنوبر و سپيدار و تبريـزي و غيـره،   خوراك موريانه چوب است و به خصوص چوب 

بنـابراين در جاهـايي كـه موريانـه وجـود دارد         .هـاي تيرپـوش   لذا موريانه دشمن چوب و دشـمن سـقف        

هاي آجـري، خـشتي    از پوششكنند و استفادهالمقدور براي پوشش سقف از تيرچوبي استفاده نمي حتي

41.و گنبدي و غيره متداول است

:روش متداول در روستاها براي زدن سقف مستوي با تير به شرح زير است

دهند تا عرض فضا را بپوشاند و سر و ته تير را روي دو ديوار طولي روبروي هم فضاي موردنظر قرار مي

ي كه در دسـترس دارنـد، بيـشتر از عـرض فـضاي              ندازة طول تير  ااگر.موازي با ديوار عرضي قرار گيرد     

دهنـد كـه    كنند بلكه آن را به نحوي روي ديوار قرار مـي          مورد نظر باشد، اضافي آن را معموالً قطع نمي        

.ندازة مورد نظر از عرض فضا فراتر رود و بيرون بمانداسر و ته آن به

 فرق دارد، براي اين كه ديد آن از درون ندازه نيست و با همابا توجه به اين كه قطر سروته اين تيرها هم       

گذارند و با گذاشـتن زيـر سـري در طـرف           فضا چندان محسوس نباشد، آنها را يكي در ميان سروته مي          

.كنندنازك تير، سطح زير آن را مستوي مي

3وش  هـاي تيرپـ   ندازة دهانة اتاق  امعموالً.ندازة دهانه و قطر تيرها دارد     افاصلة تيرها از يكديگر بستگي به     

25اي و بـا تيرهـايي كـه قطـر متوسـط آنهـا             فاصلة تيرها از يكديگر، براي چنين دهانه      .متر يا كمتر است   

اگر قطر تيرها كمتر باشد، فاصـلة تيرهـا   . سانتيمتر از محور به محور است60 تا  50سانتيمتر باشد، معموالً    

در صـورتي كـه دهانـه       .پوشـانند مـي  متر را نيز با تيرهـاي سراسـري          4هاي  گاهي دهانه .شودنيز كمتر مي  

.دهندتر شود، نظام تيرريزي را تغيير ميوسيع

اي از موارد ديده شـده اسـت كـه بـراي اسـتحكام تيرهـا و جلـوگيري از جابجـا شـدن آنهـا يـا                            در پاره 

پوسيدگي سر و ته آنها و يا به منظور به نظم در آوردن تيرها و همچنين به قصد استحكام بخشي بيشتر به 

خواباننـد، سـپس سـر و تـه      ف، سرتاسر روي دو ديوار روبروي هم طولي فضا، يـك شـاخه تيـر مـي                سق

كنند و به اين ترتيب نـوعي شـبكة بـه هـم پيوسـته بـه             دهند و ميخ مي   تيرهاي سقف را روي آن قرار مي      
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42.داردآيد كه به خصوص در مقابل زلزله مقاومت خوبي دارد و سقف را يكپارچه نگه ميوجود مي

تداول ترين روش براي پركردن فاصلة تيرهام
.تخته كوبي كنار هم روي تيرها) 1

.انداختن حصير بافته شده از ني روي تيرها) 2

.انداختن سطوح بافته شده از قميش سالم روي تيرها) 3

v(ي يا دور داراطاق هاي گنبدي و استوانه
:ها وجود ندارداده از چوب براي پوششدر نواحي گوناگوني از كشور ايران به داليل زير امكان استف

.به دليل شرايط طبيعي، چوب كافي در اختيار مردم نيست-

.خطر هجوم موريانه به چوب وجود دارد و خطري جدي است-

.تغييرات جوي و خطر فرسودگي چوب بسيار باالست-

.چوب بسيار گران است-

 آب و رطوبت، خطر فرسودگي چـوب   در بناهاي خاصي مانند حمام و آب انبار، به دليل وجود بخار           -

ها و غيره وجود دارد، چوب مصالح مناسـبي  و رشد انواع جانوران موذي و ميكروارگانيسم همانند قارچ  

.نيست

هايي به نام طاق يا گنبد، با مصالح بادوام و سنگين مانند آجر و خشت و گاه           لذا در اين موارد از پوشش     

.كنندسنگ، استفاده مي

نداختن چند تير چوبي، با يك قوس اتوان به جاياه مانند طاقچه، يا باالي يك در را مي        باالي يك درگ  

.يا تويزه آجري يا خشتي پوشاند

آيـد و اگـر آن را در   حال اگر يك قوس را حول محور طولي آن ادامه دهيم، يك طاق بـه وجـود مـي                 

.شودحول محور قائم و به گرد نقطة مركزي آن بچرخانيم يك گنبد ايجاد مي

هاي آن هـم در منـاطق شـهري و هـم در منـاطق               هاي متنوعي دارد و بسياري از نمونه      قوس ايراني شكل  

.شودروستايي ديده مي

شـوند كـه تركيبـي از چنـد        هاي زيادي نيز سـاخته مـي      ها و طاق  هاي متداول، عمالً قوس   عالوه بر شكل  

كـاربرد ايـن   .هـاي كليـل و غيـره   قـوس هـاي چهـاربخش، يـا    ها يا طاققوس مختلف هستند، مانند قوس    

.ها در ساختمان، بستگي به كاركرد نوع فضا داردقوس

هاي جاهـايي را كـه بخواهنـد از سـقف روي آن اسـتفاده كننـد، بـا                  ها يا طاق  هاي زيرزمين معموالً طاق 

جـسم  اي هنر معمـار مربوطـه را ت       ها نزديك به مسطح است و به گونه       گاهي اين طاق  .زنندارتفاع كم مي  

.بخشدمي
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) زرگر230تصوير (

تيزه، شانه، پاكـار، پاطـاق، آوارگـاه،    : در مورد هر نوع قوسي، آشنايي با اصطالحات زير ضرورت دارد        

نسبت ارتفـاع   .گاه، دهانه، ارتفاع، خيز كه محل هر كدام از آنها در طرح زير نشان داده شده است                شكن

.نامندبه دهانه را خيز مي

زنـي گـچ و خـاك اسـت و گـاهي نيـز فقـط گـچ               ست كه مالت متداول بـراي طـاق       الزم به يادآوري ا   

در جايي كه خاك رس مرغوب با درجة بسيار باالي چسبندگي وجود داشته باشد، از آن نيز به .باشدمي

.شودعنوان مالت براي طاق ضربي استفاده مي

:زني بر سه نوع استطاق

ي يا الپوش اطاق تيغه) الف
ندازه ضخامت خشت يا آجر است، با اين همه گاهي اظريف بوده و حتي ضخامت آن به      اين طاق بسيار    

.پوشانند متري را نيز با آن مي3تا دهانه 

طاق ضربي يا پر) ب
هـايي  زنند مانند طاقگاهي با آجر قزاقي نيز طاق ضربي مي       .ندازة پهناي آجر است   اضخامت اين طاق به   

ندازة پهناي آجر، يعنـي ده      ار اين صورت پهناي مالت آن نيز به       د.شودكه بين دو تيرآهن سقف زده مي      

.ها با طاق ضربي استغالباً پوشش اتاق.سانتيمتر خواهد شد

طاق رومي ) پ
شود طول آجر در راستاي     در اين نوع طاق فقط قسمت ضخامت آجر، آنهم به صورت راسته، ديده مي             

شـود كـه بـار زيـادي بـر      هايي استفاده ميختن درگاهاز اين نوع طاق براي پر سا    .گيردعمق كار قرار مي   

هـاي مـساجد نيـز اكثـراً طـاق          ايوان.شودها و امثال آنها استفاده مي     آيد؛ و يا در ساختن پل     روي آنها مي  

43.رومي دارند

vi(انواع پوشش ها يا سقف هاي شيب دار
ار درسـت مـي نماينـد و    در مكان هايي كه ريزش باران يا برف زياد دارند، سقف ها را به شكل شيب د           

معمـوالً  .در اين نوع از سقف ها زاوية شيب بسيار مهم است          .براي پوشش آنها از سفال استفاده مي كنند       

درجه مي باشد و در جاهايي كه بـارش بيـشتر اسـت    15 تا   10در جاهايي كه بارش كمتر است، از شيب         

. درجه هم مي رسد45اين عدد تا 

ــ  ــراي ســاخت خرپاه ــداول ب ــا .اي شــيب دار و اســكلت آن چــوب اســت مــصالح مت مــصالح روي خرپ

.مي تواند گاه حلب، سفال ورق هاي فلزي گالوانيزه وغيره باشد

 سازه هاي چوبي-6-1-2-4
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در روستاهايي كه دسترسي افراد به درختان و چوب مناسب مي باشد، ساختمان هـايي از جـنس چـوبي                    

بـدين ترتيـب روسـتاييان بـا اسـتفاده از           .پاسـخ مـي دهـد     ايجاد مي كنند كه به بهترين شكل نياز آنان را           

مصالح بومي خود و همچنين كم هزينه بودن و پرهيز از حمل و نقل بي جاي مصالح، به صـورت بـسيار              

خوب از آن استفاده كرده و فضاهاي مطلوب ايجاد مي نمايند، با چوب انواع و اقسام نرده ها، پلكان ها، 

.ها، سرستون ها، شيرسرها و امثال آن را درست مي كرده و مي كننددست اندازها، حفاظ ها، ستون 


