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گونهشناسیپهنههایشکلگیریمسکندر
سکونتگاههایروستاییایراندر تعاملباعواملمحیطی*
غزال راهب**
استادیار مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،93/1/ 26 :تاریخ پذیرش نهایی)93/11/13:

چکیده
این مقاله بهدنبال ارائه حوزهبندی جغرافیایی (پهنهبندی مکانی) در سطح کشور بهمنظور شناسایی
ی استقرار یافتهاند،است .گونه ،زبان مشترک و
پهنههایی که در آن گونههای همســان مســکن روستای 
حاصل خردجمعی در پاسخگویی به مسائل محیط پیرامونی است که درطول زمان حفظ شده و تداوم
یافتــه اســت .گــردآوری اطالعات موجود در زمینه شــناخت گونههای مســکن به تفکیک اســتانها و در
یک قالب تعریف شــده ،انجام شــد .بهموازات آن ،شناسایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گونههای مسکن
و همپوشــانیآنهــا ،تفکیــک مکانــی پهنههای مختلف ســرزمینی ایــران را ارائــه نمود .تطابــق اطالعات
گونهشناســی و نقش ـههای پهنهبندی مکانی عوامل مؤثر بر شکلگیری مسکن ،منجر به شناخت رابطه
ّ
علی شکلگیری گونههای مسکن به تفکیک استانهای کشور شد .مرحله بعد ،گذر از مرزبندی سیاسی،
تجمیع اطالعات و شناخت کانونهای شکلگیری گونههای مسکن ،طیف تغییرات و گونههای مبدل
حاصــل از آن و البتــه رفــع نواقــص اطالعاتی با کمک مطالعــات میدانی بود .پهنه ســرزمینی ایران از نظر
مشــابهت گونههای کالبدی مســکن به هشــت حوزه کالن تقســیم شــد که هریک دارای کانونی اصلی و
ّ
طیــف تغییراتــی درونــی بودند .در ادامه ،در هر یک از حوزههای فوق ،گونههای مســکن در رابطه علی با
زمینه شکلگیری آن تشریح شده و طیف تغییرات آن بررسی شد و مهمترین مشخصههای آن در تعامل
با عوامل محیطی ارائه شد.
واژه های کلیدی
روستا ،مسکن روستایی ،سکونتگاههای روستایی ،پهنهبندی.
*مقاله حاضر برگرفته از یک طرح پژوهشــی تحت عنوان « پهنهبندی مســکن روســتایی براســاس گونههای شــکل گیری مسکن در ایران» است
که به مشاوره جناب آقای دکتر حبیبی در مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی» به انجام رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفکس.E- mail: raheb@iust.ac.ir ، 0383-88255943 :
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مقدمه
تأمین مســكن روســتایی مطلوب در کشــور ،نیــازی روزافزون و
حیاتــی اســت .هرگونــه برنامهریزی در خصوص بهســازی وضعیت
مسکن روستایی در ایران نیازمند اطالعات جامع و کالن و داشتن
طبقهبنــدی صحیحــی در پهنۀ جغرافیای روســتایی ایران اســت.
تنــوع حا کم بر ســکونتگاههای روســتایی در ایران کــه خود متأثر از
عوامل مختلفی میباشــد ،به همراه گســتردگی و تنوع شــیوههای
ســاخت مســکن در روســتاها ،ضــرورت ایــن نــگاه جامــع را بیشــتر
مینمایانــد .ارائه دســتهبندی جامع از چگونگــی توزیع گونههای
مســکن روستایی بومی در شــبکه سکونتگاههای روستایی کشور،
مطالع ـهای پای ـهای و گامــی مؤثــر در تحقیقــات آتــی خواهــد بــود.
منطقهبندیهایــی کــه بــر اســاس تقســیمات سیاســی در کشــور
مورد استناد قرار میگیرد ،در زمینه معماری و برنامهریزی مسکن
روســتایی واجد شــرایط الزم نیست .به عبارت دیگر ،بهدلیل عدم
همپوشانی دیدگاههای توسعه و تقسیمبندیهای سیاسی کشور،
میتوان متناسب با اهداف مختلف توسع ه محور ،پهنهبندیهای
متفاوت ســرزمینی را تعریــف نمود .مقاله حاضــر بهدنبال آن بوده

است که یک حوزهبندی جغرافیایی (پهنهبندی مکانی) در سطح
کشور(شبکه ســکونتگاههای روســتایی ایران) بهمنظور شناسایی
پهنههایی ،که در آن گونههای همسان مسکن روستایی استقرار
یافتهاند ،ارائه دهد و عالوه بر آن ،به بررســی علی این دستهبندی
در تعامــل با عوامــل محیطی بپــردازد .مهمترین ســؤاالتی که این
تحقیق بهدنبال پاسخ به آن است ،بهشرح زیر است:
 آیا میتوان پهنهبندیای از ســکونتگاههای روســتایی ایرانبهتفکیک حوزههای همســان فضایی و گونههای مشــابه مسکن
روستایی ارائه نمود؟
 گونههای پایه شکلگیری مسکن در هر یک پهنههای ارائهشدهچیست و آیا می توان کانون وقوع و حوزه نفوذ هرگونه را شناخت؟
 نقش شاخصهای جغرافیایی و طبیعی ،اقلیمی ،اجتماعی،اقتصادی ،سیاســی و  ...بر شــکلگیری گونههای مسکن بومی در
پهنههای تفکیکی و نحوه تعامل هریک از این گونهها با توانهای
محیطی چگونه تعریف میشود؟

مبانی نظری :درنگی در مفهوم«گونه مسکن»
پهنهبندی ســرزمینی در ایران از ســابقه قابل توجهی برخوردار
اســت؛ بــر اســاس اهــداف مختلــف و بــا تکیــه بــر روشهــای کمــی
و کیفــی ،ســطحبندی پهنههــای جغرافیایــی و ســکونتگاههای
شــهری و روســتایی متعــددی در کشــور -بیشــتر مبتنی بــر اهداف
سیاســی -انجــام شــده اســت .بــا نگاهــی اجمالــی ،نمونههایــی از
تقسیمبندیهای انجامشده در ایران ،بهشرح زیر است:
 تقســیمات سیاســی :ایــن تقســیمبندی که براســاس اســنادموجود از دوران هخامنشــی در دســت اســت ،ایران را به  20تا 28
ساتراپ تقسیم نموده که در دوران سلوکیان و اشکانیان به محل
اســتقرار والینشــینان و ایــاالت تغییــر یافت .این تقســیمبندی در
دوران صفویه به چهار ایالت یا بخش بزرگ تبدیل شد و پس از آن
در ســال  1286با مصوبــه مجلس ،قانون تشــکیل ایاالت و والیات
شــکل گرفــت و ایــران بــه  4ایالــت و  12والیــت تقســیم شــد .ایــن
تقســیمات در مصوبات ســال  1316به  10اســتان و  49شهرســتان
تغییر یافت و ا کنون به  31استان تبدیل شده است.
 در ســال  1340ســازمان آبادی و مســکن در راستای اهدافعمرانــی و اجــرای نظــام برنامهریــزی خــود ،ایران را بــه  11منطقه
کالن تقسیم نمود.
 در برنامــه عمرانــی ششــم ،در قالــب طــرح آمایش ســرزمین،شهرهای بزرگ و حوزههای نفوذ آنها معیار تقسیمبندی قرار گرفتند.
 در تقسیمبندی دفتر برنامهریزی اجتماعی و نیروی انسانی،براساسشاخصهای شهرگرایی ،هزینههای مصرفی ،هزینههای
غیرخورا کــی بــه مصرفــی ،افراد تحــت تعلیم راهنمایی و متوســطه

بــه جمعیت ســنی متناظــر ،تخت بیمارســتانی ،نــوع مصالح و آب
لولهکشی ،ایران به پنج پهنه تقسیم شد.
 آمــوزش و پــرورش در ســال  1352در طــرح «اجتمــاع ده،الگوی ســکونت روســتایی در مناطق همگون ایران» ،ایران را به
 6گروه تقسیم نمود.
 در طــرح منطقهبندی ســتیران در ســال  ، 1355حوزهبندیایــران برمبنــای خدمــات مــورد نیــاز بــا سلســله مراتــب مختلــف
براســاس مقیاسهــای مختلفــی صــورت گرفــت کــه طــی آن چهار
نوع شــبکهبندی که شرایط دسترســی به خدمات و فواصل در آن
پیشبینیشدند ،پیشنهاد شد.
 در طبقهبندی میسرا و حمصی ،ایران در یک طرح مطالعاتیاز نظــر شــاخصهای فیزیوگرافــی ،اقلیــم ،جمعیت ،شهرنشــینی،
نیروهای تولیدی و  ...به ده منطقه تقسیم شد که قابلیت تقلیل
به  8منطقه را نیز داشت (سعیدی.)80-96 ،1388 ،
باتوجــه بــه اینکــه درنظــر اســت دســتاورد ایــن پهنهبنــدی در
گســترش دیــدگاه بوممحــور در طر حهــای بهســازی و بازســازی
ســکونتگاههای روســتایی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،الزم اســت
مفهــوم «گونــه مســکن» براســاس ایــن نگــرش بازتعریــف شــود و
بهعنــوان مبانــی پایــه در فراینــد طــرح مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
در ایــن راســتا بررســی اســنادی مرتبط بــا رویکردهــای مختلف به
گونهشناســی مســکن در راســتای ســه محــور اصلــی و مشــتمل بــر
منابع زیر انجام شد:
آنچــه 
گونــه پایــدار نامیــده میشــود ،گونــهای اســت کــه در
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ســازگاری بــا محیــط پیرامــون شــکل گرفتــه باشــد و در اینصورت
اســت کــه تــداوم خواهــد یافــت و میتــوان آن را یــک گونــه اصیــل
مسکن محسوب نمود .هرگونه تفاوت کالبدی در شکل مسکن در
یــک پهنه را نمیتوان یک «گونه» محســوب نمــود و باید در رابطه
با عوامل مؤثر بر شکلگیری مورد بررسی قرار گیرد .بهعبارت دیگر،
گونهای پایدار و قابل تداوم اســت که بتواند پاســخگویی مناســبی
بــه عوامل مختلف مؤثر بر شــکلدهی مســکن داشــته باشــد .این
گونهها ،بهطور قطع از گونههایی محســوب میشــوند که در طول
زمــان تــداوم یافتــه و در پیونــدی ســازگار بــا محیط پیرامــون خود
واقع میشــوند .این گونــه ،ما را به گونهای پایه رهنمون میشــود
کــه نقطــه کانونــی را در پهنــه مــورد نظــر شــکل داده و شــعاع نفوذ
مشــخصی دارد که در یک تحول طیفی میتواند به گونههای جزء
دیگــر بینجامــد .این گونههای جــزء که میتوان آنهــا را «گونههای
مبدل» نامید ،در تداوم یک گونه پایه و یا امتزاج بیش از یک گونه
پایه قرار میگیرند .لذا این رویکرد ما را به چند گونه پایه به عنوان
نقاط کانونی در پهنه ســرزمینی کشــور رهنمون شــد که گونههای
مبدل بهصورت طیفی در میان آنها شــکل گرفتهاند .در نهایت ،با
توجه به آرا و نظرات و تجارب بررسی شده و اهداف کاربردی مورد
انتظار از گونهبندی ســکونتگاهها ،رویکرد به مفهوم گونهشناســی
مسکن به شرح زیر تبیین گردید:

زبان مشــترک جمعی اســت که درطــول زمان
 گونــه،مســکن ِ
ِ
حفظ شده و تداوم یافته است.
 پایداری گونه ،ریشه در مطلوبیت آن و پاسخگویی به مسائلمحیط پیرامون (به معنای عام و کلی آن) دارد .بنابراین آنچیزی
به عنوان گونه اصالت دارد که در این مسیر حرکت کرده باشد.
 گونــه ،محصــول خــرد جمعــی در هــر زمــان اســت .پــس یکفرایند پویا است که با ارتقا دانش بشر بهینه میگردد.
 نگــرش بــه مفهوم گونه نگرشــی مبتنی بر پایــداری و خارج اززمانپذیر بودن است که باید قابلیت توسعه داشته باشد.
 الگــوی مســتخرج از گونــه یــک مســیر اســت .یــک پدیــدهتمامشــده نیســت .قابلیتــی اســت کــه در قالــب کالبــد ،عینیــت
یافتهاست.

روش و فرایند انجام تحقیق
روش ایــن تحقیــق ،کیفــی و مبتنــی بــر مطالعــات کتابخانهای
و همچنیــن زمینــهای اســت .در مطالعــات میدانی (زمینــهای) ،از
نمونهگیری هدفمند استفاده شدهاست .ابزار تحقیق ،مشاهده و
مصاحبه عمیق برمبنای ســیاهه تهیه شــده و تهیه عکس ،کروکی
و نقشه است .مراحل انجام تحقیق بهشرح زیر است:

جدول  -1دستهبندی دیدگاههای موجود درخصوص روش گونهبندی مسکن روستایی و منابع مرتبط با هر دسته.

محورها

منابع مورد بررسی در راستای محور مورد نظر

گونهشناسی مسکن براساس شاخصهای مؤثر
برشکلگیری

K.R. Uni, 1965 -Rapoport, 1969 -Oliver, 2007
گونهشناسی مسکن روستایی به تفکیک استانها (بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی)

پدیدار شناسی تاریخی و فرایندی شکلگیری مسکن معماریان ،1384 ،کریر ،1380 ،معماریان ،1373 ،معماریان ،1386 ،کاتالدی1368 ،
رویکرد مبتنی بر حل مسأله در شکلگیری مسکن

فتحی ،1372،الکساندر ،1381 ،حائریAlexander, 1977 ،1388 ،

جدول  -2نقشههای مرتبط با شاخصهای مؤثر بر گونههای شکلگیری مسکن روستایی.

شاخص

مأخذ مرتبط

تنوع اقلیمی

نقشه پهنهبندی اقلیمی کشور (کسمایی)1370 ،

تنوع جغرافیایی

وضعیت طبیعی روستاها (مرکز آمار ایران ،نقشه آبادیها و سرشماری نفوس و مسکن 1385و
 ،)1390ارتفاعات ایران(سازمان نقشهبرداری ،دادههای ماهواره  -SRTMمؤسسه جغرافیایی
و کارتوگرافی سحاب) ،شیببندی (سازمان نقشهبرداری)

تنوع معیشت

پوشش گیاهی (مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب) -فعالیتهای اقتصادی (مؤسسه
جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب)

تنوع سنت های سکونت

پهنهبندی قومی ایران** (تهیهشده در فرایند پروژه)

تنوع اسکان(دائم -موقت)

پهنهبندی عشایر ایران**(تهیهشده در فرایند پروژه)

تنوع مصالح بوم آورد

توزیع معادن ایران (وزارت صنایع و معادن)1380 ،

شاخصهای اثرگذار مقیاس جزء :تنوع موقعیت و
استقرار ،نزدیکی به راه ،نزدیکی به شهر ،جمعیت روستا

نقشه نوع راهها -جمعیت روستاها (مرکز آمار ایران ،نقشه آبادیها و سرشماری نفوس و
مسکن 1385و )1390
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 .1گام نخســت ،پهنهبنــدی ایــران براســاس عوامــل مؤثــر بــر
شــکلگیری مســکن بــوده تــا براســاس آن بتــوان احتمــال وقــوع
گونههای مســکن را پیشبینی نمود .بــرای این منظور ،مهمترین
شــاخصهای مؤثر بر شــکلگیری مســکن ،تعییــن و اولویتبندی
شده و بر اساس آن ،پهنههای جغرافیایی ایران از یکدیگر تفکیک
شــدهاند .مهمترینشــاخصهای مورد بررســی و نقش ـههای مورد
استفاده موضوعی در این بخش ،بهشرح زیر میباشد:

تصویرف  -1نمونهای از همپوشانی الیههای اطالعاتی در استان کرمانشاه.

تصویر  -2نمونه بارگذاری اطالعات گونههای کالبدی بر روی نقشه استان لرستان.

بــه منظور همپوشــانی الیههای اطالعاتی ،نقشــهها در محیط
 GISژئورفرنس(زمیــن مبنــا) شــدند .روش پهنهبنــدی کــه در
محیــط GISاز آن اســتفاده شــد ،روش ترکیــب مســتقیم بــود.
نقش ـهها کالسبنــدی شــده و ســپس بــه تصویر()Rasterتبدیــل
شــدند .برمبنــای روش ترکیــب مســتقیم ،اعداد هر پیکســل باهم
مقایســه شــده و بــر اســاس نوع عــدد آن پیکســل در همــه الیهها،
بــه آن عــدد جدیدی نســبت دادهشــد .باتوجه به تعــدد معیارها،

91
گونهشناسی پهنههای شکلگیری مسکن در سکونتگاههای روستایی
ایران در تعامل با عوامل محیطی

امــکان درنظــر گرفتــن تمامی آنهــا بهطــور همزمــان در پهنهبندی
مکانی ســکونتگاههای روســتایی در ســطح کشور میســر نبود .زیرا
تعــداد پهنههــا بســیار زیــاد شــده و اســتفاده از نتایــج آن در عمــل
غیرممکن بود .باتوجه به اینکه در آغاز کار نمیشد که معیارهای
مذکــور را اولویتبنــدی نمــود ،لــذا در بررس ـیهای صــورت گرفته،
مقرر شــد کــه ابتدا همــه الیههــای اطالعاتی فوقالذکــر به تفکیک
اســتانهای کشــور ارائه شــده و بررســی تحلیلی -قیاســی از نتایج
پهنهبنــدی و گونههــای مســکن موجــود در هــر اســتان در تطابق
بــا اثــر عوامــل محیطــی صــورت گیــرد و برایــن اســاس عوامــل مؤثر
برشــکلگیری مســکن اولویتبندی شوند .لذا نقش ـههای استانی
بــه تفکیــک از یکدیگــر و حاصــل همپوشــانی عوامــل مذکــور تهیه
شــد .در این بخش از کار ،گونههای «ممکن» شــکلگیری مسکن
در مقیــاس اســتانی و بــا کنــار هــم قــرار دادن آنهــا در مقیــاس کل
کشــور ،پیشبینی شــده تا در ادامه ،با واقعیت موجود که از نتایج
مطالعات وضع موجود اســتخراج شــده ،مقایســه شــوند .تصویر 1
نمون ـهای از همپوشــانی الیههــا در یــک اســتان را نشــان میدهد.
 .2بهمــوازات اقدامــات فــوق ،براســاس اســناد و مــدارک
ی و گونهشناس ـیهای مســکن
موجــود ،مشــتمل بــر مونوگراف ـ 
روســتایی و مطالعــات محیطــی و اجتماعــی اســتانها ،گونههای
مســکن در هــر پهنــه شناســایی شــدند .در ابتــدا ،گونهشناســی
در مقیــاس اســتانی و بــا قالــب شــکلی یکســان صــورت گرفتــه
اســت .چارچــوب اســتخراج اطالعــات ،بــر مبنــای نگــرش بــه
مفهــوم گونــه تعریــف شــده اســت .الگــوی اســتخراج اطالعــات
گونهشناســی مســکن از مدارک موجود مبتنی بر ساختار زیر است:
الف .گونه شناسی کالبد مسکن مشتمل بر:
 گونه هندســی مجموعه مســکونی و واحد ســکونت (هندسهافقی -هندسه عمودی)
 توزیــع فضایــی :قرارگیــری بنــا در عرصــه -روابــط عرصههــایخدماتی -دامی -مسکونی -کشاورزی در عرصه -روابط فضاهای
مسکونی
 اجــزا ،عناصــر ویــژه و تزئینات مشــتمل بــر بازشــوها ،فضاها-اجزا -تزئینات -رنگ
ب .گونــه شناســی ســازه مســکن مشــتمل بــر:روش ســاخت،
مصالح ،پوشش سقف و گونه شناسی مبدلها
با توجه به اینکه اطالعات موجود برمبنای تقسیمات سیاسی
اســتانهای کشــور قابــل دســتیابی بــود ،اطالعــات بهتفکیــک
اســتانهای کشور اســتخراج شده و بر روی بخشهای هر استان
بارگذاری شــدند .اطالعات گونههای مسکن در ایران به تفکیک
تقســیمات سیاسی در سطح بخش در شهرستان جمعآوری شد
کــه بهدلیــل کوچــک بــودن مقیــاس ،انعطــاف الزم بــرای تجمیع
در میــان اســتانهای مختلــف را دارد .تصویــر  2نمونــه بارگذاری
اطالعــات گونههــای کالبدی بر روی نقشــه یک اســتان را نشــان
میدهــد .در ایــن بخش در عین معرفی گونههــا ،رابطه هرگونه با
شــاخصهای اثرگذار بر شــکلگیری مســکن نیز ثبت شدهاســت.
بدین ترتیب که ابتدا تقسیمات شاخصهای مذکور نظیر اقلیم،
فرهنــگ و  ..شناســایی و کدگــذاری اســت .ســپس ،گونههــای

کالبدی مســکن موجود در اســتان شناســایی و آنها نیز کدگذاری
شــدهاند .در ادامه ،رابطه میان گونهها و عوامل کالبدی بررســی
شــدهاند .یعنی مشــخص شدهاســت که هر کد گونه در ارتباط با
چــه کد عوامــل محیطی قرار میگیرد .برای مثال در یک اســتان،
کدهــای اقلیمی عبارتاند ازC3 , C2 ,C1 :و کدهای جغرافیایی:
 ،G2 ,G1در پایــان جــدول بررســی گونههــا آورده شــده اســت کــه
بهعنــوان مثــال ،گونــه «ک( »1گونــه کالبــدی  ،)1با کدهــای  C1و
G2و گونــه «س( ،»1گونه ســازهای  )1با کدهای C2 ,C1و G2 ,G1
قریــن میشــود .این موضوع ،بدان معنا اســت کــه گونه کالبدی
 1در پهنــه اقلیمــی  C1و پهنــه جغرافیایــی G2و گونــه ســازهای 1
در پهنههــای اقلیمــی  C1و  C2و در پهنههــای جغرافیایــی  G1و
G2مشاهده شدهاست.
براســاس جدولهــای تحلیلــی ،جمعبنــدی و نتیجهگیــری
درخصوص گونههای موجود در هر استان و رابطه آن با استانهای
همجــوار،گونههــای اصلــی و گونههایی که از گونه اصلی منشــعب
شــدهاند ،استخراج شدند .در این تحقیق ،گونههای اصلی «گونه
پایــه» و گونههــای انشــعابیافته« ،گونههــای مبــدل» خوانــده
میشوند .توجه به این نکته الزم است که مقیاس کالن ،شناخت
گونههای سرزمینی در مقیاس کشوری است .بهعبارت دیگر ،بررسی
پدیدارشناســانه انجامشــده ،گونههــای جزئــی را معرفــی میکنند
کــه ما را بــه گونههای پایــ ه و گونههای مبدل رهنمون میســازند.
 .3در ادامــه بــا رویکــردی تحلیلــی به مقایســه میــان نتایج دو
بخش قبل به شرح زیر پرداخته شدهاست:
 پیشبینــی و دریافــت محقق از احتمال وقوع گونهها با تکیهبر همپوشانی عوامل مؤثر بر شکلگیری گونههای مسکن
 وضع موجود ،یعنی گونههای واقعشــده براساس مستنداتاستخراجشده از نتایج مطالعات کتابخانهای
میــزان تطابــق نتایــج در هــر پهنــه ،اطالعــات معنــاداری
درخصــوص فرایند شــکلگیری گونه باتوجه به رویکــرد مورد نظر و
همچنیــن علتیابــی آن ،دراختیــار قرار داد وحاصل آن ،شــناخت
ســهم هریک از شــاخصهای تعریفشده در شکلگیری گونههای
کالن مســکن و شــکلگیری فرضیــهای بــرای پرا کندگــی گونههــای
مختلــف مســکن در ایــران بــود .این بخــش از کار بهمنظــور امکان
تســلط بیشــتر بر محدوده مورد مطالعه در مرحلۀ نخست و امکان
پرداختن به جزئیات بیشتر ،به تفکیک استان انجام گرفت .تعدد
و حجــم زیــاد دادههــا ،تحلیــل پلکانــی اطالعــات و امــکان بررســی
قتــر و در نظرگرفتــن جزئیــات بیشــتر را فراهــم آورد .در ایــن
دقی 
راســتا ،تطابــق اطالعــات محیطی و نتایــج مطالعــات کتابخانهای
در مرحله نخســت در مقیاس اســتان تحلیل شــده اســت .درعین
حال ،ساختار تحلیلی یکسان ،امکان تجمیع اطالعات در مقیاس
کالنتر ،یعنی کل کشور را فراهم آورد.
 .4در مرحلــۀ بعــد ،اطالعــات بهدســتآمده اســتانهای
مختلــف کــه براســاس الگوی یکســان اســتخراج شــدهبود ،مورد
تحلیــل یکپارچــه قــرار گرفته و رابطــه میان گونههای مســتخر ج
در اســتانهای همجــوار شناســایی شــدند .حاصــل ایــن کار،
شناســایی نقــاط کانونــی گونهها ،شــعاع نفــوذ هریک و تشــریح
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تصاویر 3و  -4مسیرهای انتزاعی بر روی نقشه حوزهبندی مفروض گونههای شکلگیری مسکن و تطابق آن با مسیرهای واقعی برای مطلعات میدانی.

تصویر  -5پهنههای شکلگیری گونههای پایه مسکن روستایی در ایران.

حــوزه دیگــر را پوشــش دهند .تصاویــر 3و  4زیر مســیرها و نقاط
کانونــی مطالعــات میدانــی برمبنــای فرضیــات اولیه شــکلگیری
گونههای مســکن را نشان میدهد.
 .5براســاس جمعبنــدی اطالعات بهدســت آمــده ،مهمترین
عوامــل و بهعبــارت دیگر ،عوامل پایه مؤثر بر شــکلگیری مســکن
شناســایی شــد .همچنیــن پهنهبنــدی از حوزههای شــکلگیری
گونههــای همســان مســکن ارائــه شــد .گونههــای مســکن در
ّ
پهنههای مشــخص شــده با بررســی رابطه علی میان عوامل مؤثر
بــر شــکلگیری آن و بــه عبــارت دیگــر در پیوند میان گونه و بســتر
شــکلگیری آن در هــر حوزه مشــخص شــدند .در هــر پهنه«،گونه
پایه» و «گونههای مبدل» معرفی شده و حوزه نفوذ آنها مشخص
گردیــد .در ایــن مطالعــه ،ســاختار پایــه شــکلگیری گونههــای
مســکن در هــر حــوزه« ،گونــه پایــه» و گونههایــی کــه تحــت تأثیــر
عوامــل محیطــی تغییر یافتهانــد« ،گونه مبدل» نامیده میشــوند
(راهب ،1393 ،فصل دوم).

ســیر تحول گونهها در دستیابی به گونههای مبدل بوده است.
بــر ایــن اســاس ،گونههــای موجــود در مقیــاس کالن در تطابــق
بــا بســتر شــکلگیری خــود در ســطح کشــور شناســایی و تشــریح
شــدند .این بخش با مطالعات میدانی همراه شــد .ابتدا با تکیه
بــر مطالعــات صورتگرفتــه ،فرضیاتــی بــرای تعییــن گونههــای
پایــه و حــوزه نفــوذ هریــک تعیین گردیــد .براســاس آن ،نقطهها
و محورهــای کنترلــی بــرای مطالعــات میدانــی در اســتانهای
مختلــف کشــور تعیین شــد .این نقــاط ،روســتاهای نمونه برای
مطالعــات میدانــی را مشــخص نمودنــد کــه بررســی آنهــا و ســیر
مســیر ارتباطــی میان این نقاط ،الگوهای شــکلگیری مســکن و
تغییرات طیفی شــکلگیری گونههای مســکن را تبیین نمودند.
لــذا بــا کنتــرل نســبی از طریــق مطالعــات میدانــی ،پهنههــای
مختلــف بــرای گونههــای شــکلگیری مســکن تثبیــت گردیــد.
مســیرهای حرکتــی بــرای مطالعــات میدانــی بهگون ـهای تعییــن
شــدند کــه طیــف تغییــرات گونههــا از یــک حــوزه ســرزمینی بــه

پهنههای شکلگیری گونههای پایه (هادی) مسکن روستایی
در ایران
مســکن روســتایی در پهنههــای ســرزمینی ایــران بــه هشــت
گونه پایه طبقهبندی شــده که هریک مشتمل برگونههای مبدل
اســت .بهدلیــل آنکه در بســیاری مــوارد نمیتوان مرز مشــخصی
بــرای تفکیــک گونههــا از یکدیگر تعریــف نمود ،ایــن مرزها تعریف
نشــدهاند و تمرکــز بحــث بر «کانون» شــکلگیری گونههــای پایه و
بررســی طیفــی حــوزۀ نفوذ آن اســت .چنیــن رویکردی بــه تعریف
کانونهــای اصلی میانجامد که گونههای مبدل از آن اســتخراج
شــده و بهتدریــج بــا دور شــدن از کانــون اصلــی در حــوزۀ نفــوذ
تعریــف شــده ،گونــه اصلــی کمرنگتر شــده و تغییــر مییابــد .لذا
هرپهنــه دارای کانونــی اصلــی و طیــف تغییراتــی درونی اســت که
در برخــی مــوارد ،ایــن طیــف در میــان دو گونــه امتــداد مییافت
و در مــواردی نیــز منقطــع شــده و گونــه جدیــدی آغاز میگشــت.
پهنههــای شــکلگیری گونههای پایه (هادی) مســکن روســتایی
در ایــران ،در تصویــر  5آمده اســت.در هر یــک از حوزههای فوق،
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ّ
گونههــای مســکن در رابطــه علی با زمینه شــکلگیری آن تشــریح
شــده و طیف تغییرات آن بررســی شد .در جدول  ،۳خالصهای از
مشــخصههای  8گونه ذکر شــده در تعامل با عوامل شکلدهنده
آنها ،ارائه شده است.
پهنۀ  :1حاشیه دریای عمان و خلیج فارس
رطوبت شدید حاصل از همجواری با آبهای جنوبی و تابش
شــدید خورشــید در نوار جنوبی ،کاهش میــزان رطوبت ،افزایش
گــرد و غبــار حاصــل از وزش باد و پایــداری تابش شــدید آفتاب در
نیمــۀ شــرقی ایــن حــوزه در پیوند با حــوزۀ مرکزی ایــران ،افزایش
ارتفــاع و کاهــش شــدت رطوبــت و گرمــای هــوا در نیمــۀ غربــی
ایــن حــوزه در پیوند بــا حاشــیههای جنوبی زا گــرس از مهمترین
ویژگیهــای اقلیمــی این پهنه اســت .وجود اقــوام بلوچ در حوزۀ
شــرق ،پیونــدی میان معماری ایــن حوزه و معماری بلوچســتان
کــه ریش ـههایی در معمــاری هنــد و پا کســتان نیــز دارد ،بهوجــود
آورده و تأثیــر آن بیشــتر در تزئینــات و جزئیــات بــروز مینماید .در
حوزۀ غربی ،در ســکونتگاههای متعلق به اقوام عرب ،در تناســب
با اعتقادات و شــیوۀ ســکونت ایشان ،تغییراتی در گونۀ پایه پدید
میآید که بیشــتر در نوع عملکرد مانند تفکیک حوزه خصوصی،
ورود بــه عرصــه از فضایــی محصــور و وجــود اتاقــی به نــام مضیف
در کنــار ورودی بــرای پذیرایــی از مهمانــان غریبــه بــروز مییابد.
چینخوردگیهــای شــمالی از دیربــاز زمینههــای حضــور عشــایر
را فراهــم آورده اســت کــه بیشــتر بیــن اســتانهای کرمــان و گاه
سیســتان و این محدوده از اســتان هرمزگان در آمدوشــد ییالقی

تصویر  -۶ویژ گیهای گونهی پایه مسکن در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس.

تصویر  -۷ویژ گیهای گونهی پایه مسکن در حاشیه دریای خزر.

و قشــاقی هســتند .برحسب شــرایط طبیعی ،معیشــت سا کنین
مبتنــی بر کشــاورزی (جلگههای جنوبی) ،دامــداری ،ماهیگیری
و تاحدی ،صنایع دســتی است.
گونــه پایه ســلولی قابــل تکثیر با دیوار باربــر و تیرپوشچوبی با
پوشــش ضایعات درخت خرما است .اســتفاده از سطح بام برای
زندگــی و فعالیتهای روزانــه ،تعبیه پلکان در بیرون و یا در میان
بنا ،ایجاد ایوانهای عمیق برای ســایهاندازی و حفاظت از گزند
آفتــاب در نمــای اصلــی ،اســتفاده از بادگیــر و قرارگیــری پنجره در
نزدیــک زمیــن بهمنظــور اســتفاده مؤثر از جریــان و ایجاد درپوش
چوبی جهت کنترل ورود گردوخا ک و تابش از مشخصهای این
کونه اســت .بنا اغلب در میان عرصهای تعریف شــده که بیشــتر با
تناسبات مستطیل و یا مستطیل نزدیک به مربع شکل میگیرد.
جریان هوا در آن جاری است و دیوارهای کوتاه و یا مشبک و گاه
پرچینهای ساختهشــده از نــی ،مانعی جدی در برابر جریان هوا
محســوب نمیشــود .در برخــی مناطــق پــای کوهــی ،عرصهها به
دو یــا چند ســطح ارتفاعی تبدیل میشــوند .عرصــه ،مکانی برای
ارتباط فضاها و اســتقرار برخی اجزای خاص واحدهای مســکونی
روســتایی نظیر تنور ،آبانبار ،تخت و سایبان است.
تفاوتهای فرهنگی ،تأثیرات ظریفی بر کالبد بنا داشــته اســت
کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد .تغییــرات گونه پایــه پهنــه جنوبی -
بهخصــوص در نزدیکی دریا -از شــرایط اقلیمی حا کم تأثیر عمیقی
پذیرفته اســت؛ بخشــی از این تغییرات متأثر از اتصال دشــتهای
جنوبــی بــه چینخوردگیهــای جنــوب غــرب زا گــرس و ارتفاعــات
ن کرمــان اســت .در مناطق شــیبدار ،ســطح حیاط
پرا کنــده اســتا 
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اغلب به چند صفه با اختالف ســطح تقســیم میشــود ،ساختمان
اصلــی ،اغلــب در منتهیالیــه آن قــرار میگیــرد و در مقابــل آن،
صفهای گســترده شــکل میگیــرد .افزایــش فاصله ازدریــا و کاهش
رطوبــت هــوا ،کمرنگ شــدن راهکارهــای معمارانــه مقابلــه با آن،
نظیــر حــذف بادگیرهــا و بدنههــای مشــبک را درپی داشتهاســت؛
بخش شــمال شــرق این حــوزه به قلمرو عشــایر کــوچرو اختصاص
داشــته کــه در ســالهای اخیــر اســکان یافتهانــد .ســکونتگاه ایــن
اقــوام ،کپرهــای بافته شــده از نیهای موجود در کنــار مردابها و
رودخانههــای فصلــی و ضایعات درخت نخل میباشــد که درحال
حاضــر به ســکونتگاههای دائمی و یا جنبی ســا کنان تبدیل شــده
است ( راهب.)49 -56 ،1393 ،
پهنۀ  :2حاشیه دریای خزر
رشــتهکوه البــرز همچــون دیــوارهای ســبب انباشــت رطوبــت
دریــای خــزر در نوارشــمالی ایــران شدهاســت؛ حــوزهی نفــوذ
الگوهــای معمــاری پهنــه نــواری شــمال ایــران را میتــوان در
دامنههای شــمالی ،ارتفاعات و یالهای رشتهکوه البرز ،دشتها
و کوهپایههــای البــرز میانــی و در مــواردی در دامنههــای جنوبی
جســتجو کــرد .ســکونتگاهها در ایــن مناطــق در دش ـتها ،دره
ً
رودهــا ،دامنــه کوههــا و بعضا در شــیبهای تند کوهســتان واقع
شــدهاند .مهمتریــن ویژگــی اقلیمی حــوزه مورد بررســی ،رطوبت
زیاد است که بهدنبال خود بارش فراوان و تعدیل هوا را به همراه
دارد .بــا افزایــش ارتفــاع ،رطوبــت هــوا و همچنیــن دمــا بهتدریج
کاهــش یافته و بارشها بیشــتر بهشــکل بــرف بــروز مییابند .این
ً
محــدوده از نظر فرهنگی ،ویژگیهایی نســبتا همگن دارد .گرچه
در اعصــار مختلــف ،به مناســبتهای سیاســی متفــاوت ،اقوامی
بــه ایــن حــوزه وارد شــدهاند ،امــا ســنت دیرینــه ســکونت در این
منطقــه ،الگوهای ســکونتی را کمابیش در خود حل کرده و گونه
متفاوتــی ایجــاد نکرده اســت .آب فــراوان ،حاصلخیزی دش ـتها
را در پهنههــای جلگ ـهای ایــن حــوزه بههمــراه داشتهاســت.
برایناســاس ،زندگــی یکجانشــینی و وابســتگی بــه کشــاورزی در
ایــن منطقــه ســابقهای دیرینــه دارد .ایــن موضــوع ســبب شــده
سنت سکونت و به تبع آن معماری بومی غنی و مبتنی بر شرایط
محیطی در منطقه شــکل گیرد.

تصویر  -۸ویژ گیهای گونهی پایه مسکن در مناطق کردنشین کوهستانی و کوهپایه غرب.

گونــه ســلول پایــه فضای مســکونی و معیشــتی در ایــن گونه،
اتاقــی اســت کــه عرض آن  3الی  4متر (بســته به امکان پوشــش
ســقف بــا تیرهای چوبــی موجود) و طول آن  4الی  6متر اســت.
امــا درعیــن حــال ،در مــواردی بنــا بــه نیــاز و یا ســنت ســکونت،
طویلتــر از مــوارد معمــول میشــود .ســازههای چوبــی از عناصر
اصلــی ســاخت بنــا اســت .اتــاق یــک واحــد تکثیرشــونده در دو
محــور افقــی و عمودی اســت .نــوع قرارگیــری اتاقهــا و رابطه با
فضــای بــاز امــکان تخلخــل در مناطــق مرطــوب و یــا فشــردگی و
محصور یــت ایــوان را در مناطــق ســرد ممکــن میســازد .شــکل
خانههــا از الگــوی مســتطیل کشــیده بــا ایوانهــای گســترده
در اطــراف بنــا (دشــت بــا رطوبــت زیاد) بــه الگــوی مســتطیل با
ً
ایــوان نیمــه محصــور (کوهپایــه) و کامــا محصــور و فــرم فشــرده
(در کوهســتان) متغیر اســت .در مناطق ســرد ،ایوان گاه حذف
میشــود .پلــکان در خانههــای دو طبقــه دشــت در بیــرون بنا و
در ایــوان واقــع شــده و در کوهپایــه و کوهســتان بهدلیــل ســرما
در داخــل بنــا و یــا محصــور میــان دیوارها اســت .خانههــا اغلب
روی کرســی قــرار دارد کــه مانــع نفــوذ رطوبت در دشــت و باران
و بــرف در کوهســتان میشــود .عرصــه ،بهخصوص در دشــتها
فضایــی گســترده و محصــور بــا پرچیــن اســت کــه بخشهــای
مســکونی،خدماتی و معیشــتی در میــان آن واقــع میشــود
(همان.)57-69 ،
تغییــرات گونــه پایــه در این منطقه متأثر از ســه عامل شــرایط
جغرافیایــی ،خــرده فرهنگهــا و نــوع ســکونت اســت؛ شــرایط
جغرافیایی از دشت تا کوهستان با تغییرات اقلیمی ،تغییر ارتفاع
و شــیب زمین و میزان رطوبت همراه اســت که بر الگوی کالبدی
معماری اثرگذار اســت .تنوع قومی همچون اقوام تالش در غرب،
ترکمنهــا در شــرق و کردهــای پرا کنــده در ارتفاعــات ،تغییــرات
اندکــی در مســکن ایجــاد کــرده کــه اغلــب محــدود بــه تزئینــات و
اجــزا بوده و در شــکل گونــه تغییری ایجاد نکردهاســت .مهاجران
سیســتانی در شــرق پهنــه ،تابع الگوهــای وارداتی هســتند و تنها
بــه ایجاد ســرپناههایی حداقــل پرداختهاند .ترکمنهــا که قبایل
کوچرو و تازه اســکانیافته هســتند ،تابع الگوهای بومی منطقه و
الگوهــای وارداتــی از شــهرهای اطراف بوده و تاحــدی نیز آداب و
فرهنگ زندگی کوچنشــینی را حفظ کردهاند.
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پهنۀ  :3مناطق کردنشین کوهستانی و کوهپایه غرب
جغرافیــای طبیعــی ایــن محــدوده ،کوهســتانی و مشــتمل
بــر کوههــای بلند و کشــیده و دش ـتهای مرتفع میان ایــن کوهها
هســتند .فشــردگی کوههــا در بخــش غربــی ،وســعت دش ـتها را
کاهش داده اســت .انباشــت رســوبات در پــای کوههــا ،زمینهای
ً
نسبتا حاصلخیزی فراهم آورده است .ارتفاعات غربی سبب بارش
بیشــتر و جاریشــدن آبهــای ســطحی در نیمــه غربــی محــدوده
شدهاســت .در حالــی کــه خا کهــای قابل بهرهبــرداری بیشــتر در
نیمــه شــرقی ایــن محــدوده هســتند .در مناطــق دشــتی بهدلیــل
ارتفــاع زیــاد ،دسترســی بــه منابــع زیرزمینــی آب بــرای کشــاورزی
محدود است .مراتع در سرتاسر محدوده پرا کندهاند و دامداری را
رونق میبخشــند؛ گرچه مراتع غربی اســتان بهدلیل بارش بیشتر،
بتــر میباشــند .درحالحاضــر ،بهدلیــل موقعیــت مــرزی
مرغو 
ســکونتگاههای حــوزه غــرب اســتان ،قاچــاق کاال از متداولتریــن
راههای امرار معاش ســا کنان روستاهای مرزی محسوب میشود.
گرچه در گذشته ،زندگی کوچنشینی در برخی از مناطق این حوزه
وجــود داشــته اســت ،درحال حاضــر ،ا کثریــت جمعیــت منطقه را
سا کنان دائمی سکونتگاههای روستایی تشکیل میدهند.
الگــوی پایــه در این گونه یک اتاق اســت کــه در فضای اطراف
خــود ،تکثیر شــده اســت .الگوی تکثیــر ،بهندرت ،خطی اســت و
بیشــتر ،الگویــی چندالیــه با اتاقهایــی تودرتو را شــکل میدهد.
شــیوه ســاخت ،اغلــب بــه روشهــای بومــی و دیــوار باربر ســنگی
یــا خشــتی بــا ســقف تیرپــوش چوبــی اســت .ابعــاد عرصــه ،نــوع
محصوریــت آن و نحــوه گســترش فضاهای ســاخته شــده ،برآیند
اثر دو عامل مهم ،یعنی دما و شیب طبیعی زمین است .سرمای
شــدید ،معماری را به سوی الگوهای فشــرده با فضاهایی تودرتو
ســوق داده اســت .بهدلیل ســرمای هوا ،نســبت فضای بسته به
کل فضــا ،بزرگ میباشــد .در زمینهای شــیبدار ،تعداد طبقات،
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نحوه دسترس ـیها ،ســطح فضــای باز و رابطه فضای باز و بســته،
بهمیزان زیادی تابع شــیب زمین اســت .ســطح باز عرصه ،بســیار
ً
کوچــک اســت و یا اساســا وجود نــدارد و گاه ایوان جــای عرصه را
بهعنــوان فضــای باز میگیرد .شــیب زمین ســبب میشــود بنا در
دو و گاه ســه طبقه شــکل گیــرد .فضای دامــی ،درصورت وجود،
در طبقه پایین مســتقر میشــود .بهدلیل قرارگیری ساختمان در
شــیب ،بنا از عرض کمی برخوردار اســت .بنا هرگونه که امکان آن
باشــد ،خود را در ســطوح افقی و عمودی میگســتراند .فضاهای
مســکونی دارای ارتباط تودرتو با یکدیگر هستند .محل قرارگیری
پله تاحدی وابســته به دمای هوا اســت .در مناطق ســرد ،پلکان
در میــان بدنههــا محفوظ شــده و یا بــه فضای داخل برده شــده
اســت .زاغههــا در مناطق دشــتی در دل زمین کنده میشــوند تا
دامهــا را در معرض گرمای درونی زمین قرار دهند.
طیــف تغییــرات گونــه پایــه در ایــن منطقــه ،بیــش از هرچیــز
تابــع جغرافیــای طبیعــی اســت .بــا دور شــدن از مناطــق مرتفــع و
چینخوردگیهــای فشــرده غــرب ،در شــرق ،پیونــد قابــل توجهی
میان معماری این منطقه و دشــتهای شــرقی رشــته کوه زا گرس
مشاهده میشود .با کاهش میزان شیب ،از ترا کم عناصر کالبدی
کاســته شــده و عرصهها به تدریج ،فراختر میشــوند .به تبع آن ،از
تعداد طبقات ســاختمانها کاسته شده و بناها در سطح پرا کنده
میشــوند .امــا همچنان ،بهدلیل ســرمای هــوا ،فشــردگی و رابطه
تودرتــوی احجــام را شــاهد هســتیم .در حــوزه جنوبــی ،این طیف
در پیونــد بــا عشــایر غــرب قرار میگیــرد ،کــه البته کمتــر از معماری
کوچنشــینها تأثیــر پذیرفته و یا در امتزاج با آن قــرار دارد .در حوزه
شــمالی ،یعنــی در اســتان آذربایجــان غربــی ،اقــوام تــرک مســتقر
هســتند .معمــاری ایــن دو حــوزه کمتــر در رابطه و تعامــل نزدیک
بــا یکدیگــر قــرار میگیرنــد و جانمایــه و ســاختار پایه ایــن دو گونه
معماری از یکدیگر قابل تفکیک است ( همان.)70-75 ،
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پهنۀ  :4مناطق آذرینشین شمال غرب
آذربایجــان ،پهن ـهای اســت کوهســتانی با دش ـتهایی فراخ
و گســترده کــه در میــان کوهها واقعند .ســرمای هوا ،بارشهای
فراوان-کــه در زمســتان بیشــتر بهصــورت بــرف بــروز میکننــد،
زندگــی کوچنشــینی برخاســته از تنــوع جغرافیایــی و معیشــت
دامداری-کــه به صورت گســترده در منطقــه رواج دارد و معلول
وجــود مراتــع غنــی اســت ،بــه همــراه مصالــح طبیعــی موجــود
در محــل شــامل خــا ک ،ســنگ ،و چــوب درختــان ،الگوهــای
معمــاری ایــن پهنــه را شــکل دادهانــد .الگوهــای معمــاری در
بیــن عشــایر تــازه اســکانیافته ،در تبعیــت از الگوهــای معماری
ســکونتگاههای مجــاور بوده و یا ســرپناههای ســادهای هســتند
کــه کمتر شــاهد بروز تجــارب خالقانــه و تکمیلی در آن هســتیم.
در مناطقــی کــه از ســابقه ســکونت دائــم کمتــری برخوردارنــد،
ثبــات الگوهــای کالبــدی کمتــر اســت .شــکل بنــا ،بهدلیــل
ســرمای هــوا ،اغلب فشــرده اســت .حوزه مســکونی ،مســتطیلی
بــا تناســبات نزدیــک بــه مربع اســت کــه گاه قســمت میانی آن،
عقبنشــینی داشــته و ایوانــی محصور از ســه طــرف در میانه بنا
بهوجــود میآورد .بنا اغلب بر روی ســکویی بنا میشــود ،که آن
را در هنــگام بــارش برف مصوندارد .ســقفها ،مســطح و اغلب
فاقــد جانپنــاه هســتند تــا پاروکردن بــرف از روی آن بهســادگی
انجــام گیرد .فضای واســط ورودی از مهمتریــن ریزفضاهای بنا

محســوب میشــود .بدینترتیــب که دهلیــزی رابط بین ورودی
و ســایر فضاهای مســکونی اســت .گاه در مناطق معتدلتر ،این
دهلیــز بــه ایوانــی محصور بدل میشــود .فرم ســاختمان مکعب
فشــرده اســت کــه در برخــی مناطــق دو طبقــه شــده و طبقــه
همکــف بــه فضــای دامی اختصــاص مییابــد .پلکانهــا علیرغم
ســرمای هــوا در بیــرون ســاختمان اســت .بخشهــای خدماتی
نیز گاه در طبقه همکف اســتقرار مییابند .ســازه متداول ،دیوار
بار بــر ســنگی یــا خشــتی قطــور بــا ســقف تیرپــوش چوبی اســت.
برای افزایش فضای بســته در اقلیم ســرد این منطقه ،گاه ســازه
ســاختمان ،تلفیقــی از دیــوار باربــر و تیــر و ســتونی شــده و یــک
ردیــف و گاه دو ردیــف ســتون در میانــه اتاق قــرار گرفته و عرض
اتــاق به  6الــی  10متر افزایش مییابد .چیدمــان عناصر اغلب به
دور فضــای بــاز مرکزی اســت .بهدلیل ســرما ،ارتبــاط حوزههای
معیشــتی -خداماتــی و مســکونی از فضاهــای بســته صــورت
میگیــرد .تنورخانه از فضاهای متدول در این خانههاســت و در
مواردی تنور در میان اتاق زمســتانی واقع میشــود.
ً
ایــن منطقــه از نظــر قومــی ،نســبتا همگــن بــوده و متعلــق بــه
اقوام آذری اســت .همزبانی و مراودات اجتماعی بههمراه شــرایط
ً
جغرافیایــی نســبتا مشــابه ،ســبب شــده کــه الگوهــای کمابیــش
همگنی در منطقه شکل گیرد .تفاوت شرایط جغرافیایی که منجر
به تغییراتی در شیب زمین ،مصالح موجود و خرداقلیمها میشود،
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تغییراتــی جزئــی در گونههــای مســکن بههمــراه داشتهاســت.
بهعنوان مثال درمناطق جلگهای و دشــتی ،از فشــرگی بنا کاســته
میشــود و فضای نیمه باز و عرصهها وســیع شــده و بخشــی برای
نگهــداری دام در فضــای بــاز اضافــه میشــود .همچنیــن ابعــاد
بازشوها بزرگتر میشود ( همان.)76-80 ،
پهنۀ  :5محدوده البرز میانی و دشتهای شرقی زا گرس
دش ـتهای مرتفــع بــه همــراه ارتفاعــات پرا کنــده و قرارگیــری
در مســیر بادهــای غــرب و شــمال غــرب ،اقلیــم ســردی را بــر ایــن
منطقه حکمفرما نموده که از مهمترین عوامل مؤثر بر شــکلگیری
گونههای مســکن محســوب میشــود .این منطقه از نظر موقعیت
طبیعی و سیاســی ،مفصل میان غرب ایران و حوزه مرکزی و شــرق
میباشــد و بهعبارت دیگر ،حوزه واسطی میان مناطق کوهستانی
البــرز و زا گــرس با دش ـتهای مرکزی اســت .همین موضوع ســبب
شــده اســت که منطقه محــل تالقی اقــوام و قومیتهــای مختلف
گردد و بهتبع آن ،از تنوع قومی قابل توجهی برخوردار شود .زندگی
عشایری در این منطقه رواج چندانی ندارد.
الگوی معماری مبتنی بر تکثیر ســلولهای سکونتی ،معیشتی
و خدماتــی متناســب بــا نیاز ســا کنین اســت .شــیب طبیعی زمین
در ایــن فرایند مؤثر اســت .شــیب زمین در وســعت عرصــه و به تبع
آن ،در گشــادگی چیدمــان فضایــی نقــش بســزایی دارد .این الگو،
اغلــب از تــک اتاقــی آغاز میشــود که بنا بــه نیاز خانوار در ســطح و
ارتفاع تکثیر میشــود .کشــیدگی این اتاق ،چنانچه محل اســتقرار
آن اجازه دهد ،شــرقی -غربی اســت .اتاقها ارتباط تودرتو داشــته
و ســطح فضای بســته نســبت به فضای باز و نیمهباز بیشــتر است
و فعالیتهــای خدماتــی در فضــای بســته صــورت میگیــرد .در
زمینهای شــیبدار ،ســاختمان اغلــب بهصورت پلکانــی و یا در دو
طبقه شکل میگیرد .در این حالت ،طبقه همکف اغلب به فضای
دامــی اختصــاص دارد .در این واحدها ،عرصه به دو یا ســه ســطح
بــا ارتفاعات مختلف ،تقســیم میشــود که بام برخــی از آنها ،نقش
عملکردی نیز مییابند .فضاهای خدماتی و معیشتی دیگر نیز ،در
فضاهای جانبی عرصه شکل میگیرند.
عرصههــا اغلــب بــا دیــوار محصــور شــدهاند .درعرصههــای
گســترده ،فضاهــای ســکونتی ،خدماتــی و معیشــتی در اطــراف
شکل گرفته و فضای باز میانی عرصه ،نقش ارتباطی میان فضاها
مییابــد .الگــوی تکثیر ایــن فضاها ،اغلب به این صورت اســت که
فضاهــای ســکونتی در شــمال عرصه واقع شــده و فضاهــای دیگر،
بهتدریــج جوانــب عرصــه را پــر میکننــد .فضاهــای دامــی ،اغلــب
بهصــورت متمرکــز و در کنــار یکدیگــر و بیشــتر در نزدیکــی فضــای
ورودی شــکل میگیرنــد .چیدمان فضاها به حوزه ورودی شــکلی
راهرو و یا دهلیزمانند داده که در مواردی ورود به فضای دامی نیز
از آن صورت میگیرد .این فضا در موارد بسیاری مسقف است.
شــکلهای مسکن در ســکونتگاههای روســتایی منطقه مورد
نظــر بهدلیــل تنــوع خرداقلیمها و بســتر طبیعی ،منابــع و معادن
در دســترس و شــرایط اجتماعــی و قومی -فرهنگــی ،تفاوتهای
قابــل توجهــی دارنــد .امــا این تفــاوت از چارچــوب و منطــق کلی

ذکرشــده ،خــار ج نیســت و نمیتــوان آن را گونــه جدیــد مســکن
محســوب نمــود .این تفــاوت در ویژگیها ،در حــوزه غربی ،یعنی
در شــرق اســتان همــدان و غــرب اســتان مرکــزی ،بیشــتر متأثــر از
شــیب طبیعــی زمیــن اســت و در منطقه طــارم در اســتان زنجان
بهدلیل رطوبت بیشــتر هوا ،متأثر از ویژگیهای معماری حاشــیه
دریای خزر میباشد( همان.)81-85 ،
پهنــۀ  :6عشــایر اســکان یافته و ســا کنان دائم کوهســتانها و
مناطق پایکوهی دامنههای غربی زا گرس
این منطقه ،مشــتمل بــر قلل مرتفع ،کوهپایهها و دشــتهای
پرا کنــده اســت .تنوع خرداقلیمها و نیز پاســخ به ایــن نیاز موجب
رواج ییالق و قشــاق در میان دشــتها و ارتفاعات برای دستیابی
به مراتع شــده اســت .شــرایط جغرافیایی و اقلیمی و نوع معیشت
غالــب منتــج از آن ،زتدگــی کوچنشــینی را در ایــن منطقــه غالــب
نمــوده و عشــایر ،بخش عمدهای از ســا کنان این حوزه را تشــکیل
میدهند .هرجا که دشتهای حاصلخیز وجود داشته و آب کافی
در دســترس بــوده ،کشــاورزی رونــق یافتــه و زندگــی یکجانشــینی
شــکل گرفتهاســت .مســا کن ساختهشــده توســط کوچنشــینان
اســکانیافته ،اغلــب بــه ایجاد ســرپناههایی کــه جانمایــه زندگی
کوچنشــینی در آن محســوس اســت ،محــدود شــده و یــا الگوهــای
ســاخت خود را از روستاهای متعلق به یکجانشینان و یا شهرهای
نزدیک وام گرفتهاند.
الگــوی پایــه تــک اتاقــی قابــل تکثیــر بــا دیــوار باربــر و ســقف
مســطح تیرپــوش چوبــی اســت .شــکل بنا اغلب فشــرده اســت.
الگــوی تکثیــر بهصــورت اتاقهایــی با روابــط تودرتو اســت و گاه
هــال تقســیمی در میانــه فضا قراردارد .ایوان اغلب از ســه طرف
محصــور اســت .در خانههــای واقع در شــیب ،الگوهــای پلکانی
متــداول اســت .از فضــای بــام بــرای ســکونت ،خشــک کــردن
میــوه ،نگهــداری علوفــه و  ...اســتفاده میشــود .ســاخت بنــا
در دو طبقــه و اختصــاص همکــف بــه فضــای دامــی ،در مناطق
کوهســتانی شیبدار متداول اســت .الگوی تقسیم فضای داخلی
بنــا و چیدمــان واحدهــا در کنــار یکدیگــر ،کمابیــش نظیر دوران
کوچنشــینی و چادرهــای عشــایر اســت و بســیاری از فضاهــای
خدماتــی و معیشــتی میــان چنــد خانــوار مشــترک اســت .در
بســیاری از روســتاهای کوچنشــینان یکجانشینشــده ،عرصــۀ
خانهها از یکدیگر تفکیک نشــده و یا با ســنگچینهایی کوتاه،
جداشــدهاند .چادرهــا ،کپرهــا و لیرها هنوز به عنــوان فضاهایی
جنبی در عرصه خانهها ســاخته شــده و اســتفاده میشوند.
بــا حرکت بهســوی دشــتها و زندگــی یکجانشــینی ،الگوهای
ساختهشده ،پایدارتر میشوند .واحدهای مسکونی ،حوزههایی
تعریفشــده مییابنــد کــه در آن تعــداد ریزفضاهــا بیشــتر اســت.
بناهــا مســتحکمتر و جزئیــات تزئینــی بیشــتری در آنهــا مشــاهده
میشــوند .ایــن مناطــق ،اغلــب آبو هــوای معتدلتــری دارنــد؛
بناهــا گشــایش بیشــتری به بیــرون مییابنــد؛ ایوانها وســیعتر و
بازشــوها بزرگتر میشــوند و توســعه بنــا به دور فضــای باز مرکزی
میباشد ( همان.)86-91 ،
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پهنۀ  :7دشتهای مرکزی و شرقی ایران
منطقــه مــورد نظــر ،فــات مرکــزی ایــران را دربرمیگیــرد و تــا
مرزهــای شــرقی ایــران ،کوهپایههــای البــرز در شــمال و زا گــرس
در غــرب امتــداد مییابــد .مهمترین ویژگیهــای آبوهوایی این
منطقــه ،شــدت تابــش آفتــاب ،بــارش و رطوبت انــدک و اختالف
شــدید دمای روز و شــب اســت .تابســتانهای گرم و بسیار گرم و
زمســتانهای ســرد و بســیار ســرد در این منطقه دیده میشــود.
بخــش وســیعی از ایــن منطقــه دارای پوشــش گیاهــی انــدک و یا
فاقد پوشش گیاهی است.
گونــه پایــه این حوزه بــه منطقه گرم و خشــک اختصاص دارد
کــه آن را میتــوان در حــوزه مرکــزی و شــرقی ایــران یافــت .کمبود
درخت ،موجب اســتفاده از خا ک بهعنوان مصالح اصلی ساخت
حتــی در پوشــش ســقف شــده و انــواع فناوریهــای ســاخت تاق
را ایجــاد نمــوده اســت .مهمترین ویژگــی این گونه ،تعــدد عناصر
در ترکیــب بــا یکدیگــر در شــکلگیری مســکن اســت .بنابرایــن،
گونــه پایــه در این حــوزه ،برعکس بســیاری از مناطــق ایران ،یک
تــک اتــاق قابــل توســعه تلقــی نمیشــود .بلکــه مجموع ـهای از
عناصــر اســت که در ترکیب بــا یکدیگر یک کل را شــکل میدهند.
عنصــر اصلــی گونــه پایــه در ایــن منطقــه را میتــوان اتــاق و ایوان
برشــمرد .در کنار آن ،ســردر ،هشــتی ورودی و همچنین هشــتی
تقســیم فضایــی براســاس کاربریهــا ،راهــرو و ایــوان ،از عناصــر
ً
تقریبــا ثابــت خانههــای حوزه کویر محســوب میشــوند .اتاق نیز
در ایــن مناطــق سلســله مراتب متفاوتــی مییابــد و مقیاس آن از
اتــاق مهمــان تا پســتو متغیر اســت .در خانههای متعلــق به افراد
متمــول روســتا ،گاه بــه تبعیــت از شهرنشــینان ،اتاقهــا با مدول
سهدری و پنجدری شکل میگیرند .واحد مسکونی در این حوزه
یــک مجموعــه فشــرده و یکپارچــه اســت .حیاطهــای مرکــزی بــا
تناســبات نهچنــدان بــزرگ از راهکارهــای مقابلــه با تابش شــدید
و خشــکی هوا اســت کــه برمبنای الگــوی از پیشاندیشیدهشــده
در میانــه بنــا قــرار میگیرنــد و یــک چهارضلع ـی با تناســبات مربع
و یــا نزدیــک به آن را پدیــد میآورند که اضــاع مختلف آن ،معنی
متفاوتی برای ســازنده و اســتفادهکننده دارد .ضلع شــمالی و (در
بســیای مواقــع) جنوبــی ایــن چهارضلعــی بــه کاربــری مســکونی
اختصــاص یافتــه و در اینصــورت ،گاه بــه دو حــوزه تابســتانی و
زمستانی تقسیم میشود.
الگــوی شــکلگیری مســکن در این منطقه بهصــورت موضعی
از مناطــق دشــتی تا پــای کوهها دچار یک دگردیســی میگردد که
طیــف این تغییــرات در هماهنگی بــا پرا کندگــی ارتفاعات در این
حوزه تعریف میشوند .در مناطقی که از شدت تابش خورشید و
گرمای هوا کاسته میشود و آنتعداد درخت از زمین میروید که
ســا کنین از تیرهای حاصل از آن ســقفی بر ســر خود فراهم آورده
باشــند و یا در روستاهای آرمیده بر شــیبهای مالیم کوهستان،
از ترا کــم عناصرکالبــدی کاســته شــده و حتــی در مــواردی الگوی
حیــاط مرکــزی رنــگ میبــازد و جــای خود را بــه تــک بناهایی در
بخشــی از عرصه میدهد .هر چه به ســمت کوهپایههای حاشیه
حــوزه منطقــه مــورد بررســی و چینخوردگیهــای میانــی نزدیک

میشــویم ،ایــن تغییرات طیفی بیشــتر دیده میشــود؛ بهگونهای
که بهعنوان گونه جدیدی در میان و حاشیه کویر در بخش بعدی
طــرح شــده اســت .در مناطــق حاشــیهای بهخصوص در شــرق و
جنــوب شــرق این حــوزه ،جمعیت انــدک ،کم آبی و فقر پوشــش
گیاهی و درآمد اندک ناشــی از شــرایط جغرافیایی بههمراه دوری
از کانونهــای جمعیتــی متمرکــز و همچنیــن زندگــی کوچنشــینی
ســا کنین را بــه زندگی در ســکونتگاههای ســبک ســاخته شــده از
حصیر و مصالح بومی نظیر کپرها و ســیاه چادرها کشــانده است.
ســکونتگاههای متحــرک این عشــایر ســیاهچادرهای بافته شــده
با پشــم شــتر و در مناطقی که نی یافت میشــده اســت ،کپرهای
بافته شــده با نی هســتند که در موارد زیادی این ســکونتگاهها با
ســکونتگاههای ثابــت ترکیــب شــدهاند .هرجا که شــرایط طبیعی
امــکان حیــات پایدارتری را پدید آورده ،این ســکونتگاهها تبدیل
بــه ســکونتگاههای دائم شــدهاند .ویژگی خاص الگــوی معماری
ً
در منطقه سیســتان را میتوان اتاق و کرســی نسبتا وسیع مقابل
آن برشــمرد .اتــاق مقابــل این صفــه که ســکونتگاه اصلــی خانوار
اســت ،دارای هوا کــش ســقفی اســت و بخشهایــی از صفــه ،بــا
ســایبان حصیری مســقف شده اســت .این الگو ،با اندکی تفاوت
در شــمال هرمزگان نیز دیده میشود ( همان.)92-99 ،
پهنــۀ  :8ارتفاعــات میانــی و کوهپایههای حاشــیه دشــتهای
مرکزی و شرقی
الگــوی معمــاری در ایــن حــوزه در پیوســتگی بــا کانــون اصلــی
شــکلگیری آن ،یعنــی معمــاری دشــتهای مرکــزی ایــران قــرار
دارد .این الگو در حوزه وســیعی از ســرزمین ایران گســترده است و
حاشــیه دشــت مرکزی ایران در شــمال ،غرب و جنوب و همچنین
نواحــی پرا کنده مرکزی را دربرمیگیــرد؛ همین موضوع ،تنوع قابل
توجهــی را بــه ایــن الگــو میبخشــد ،بهطــوری که شــاید قــراردادن
الگوی معماری کوهپایهای در شــمال شــرق با جنــوب غرب ایران
در یــک گــروه منطقــی بهنظر نرســد .اما شــرایط طبیعــی و اقلیمی
مشابه و تأثیرپذیری معماری این حوزه از گونه پایه کانون مرکزی،
یعنــی منطقــه گرم و خشــک ،ویژگیهــای ذاتی مشــابهی را به این
معماریبخشــیده اســت کــه علیرغــم تفاوتهایــی کــه دارنــد ،در
قالــب یک گونه دســتهبندی شــدهاند .مهمترین ایــن ویژگیهای
مشترک به شرح زیر هستند:
 وجــود درختــان ،اســتفاده از چــوب در ســقف بنــا را متــداولساخته و سقفهای مسطح تیرپوش چوبی جایگزین تاق و قوس
میشود.
 کاهش دما ،شــکلهای فشــرده و روابط تودرتو میان اتاقهارا موجــب میشــود .عمــق ســایبانها و تورفتگــی ایوانهــا کاهش
مییابد.
 شــیب زمیــن و محدودیت زمین مســطح ،فرمهــای پلکانی وبناهای دو طبقه را در منطقه رواج میدهد.
 رونــق دامــداری ،بهدلیــل وجود مراتــع (و گاه کمبود زمینهایمناسب برای کشاورزی) موجب میشود فضای دامی بخش مهمی از
خانه محسوب شده و در موارد بسیاری ،طبقه همکف بنا به فضای
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دامی اختصاص یافته و بخش مسکونی در باالی آن شکل گیرد.
 مصالح بومی متداول موجود در این مناطق ،ســنگ ،چوبو خا ک است که بسته به میزان وجود آنها ،ساختار بناهای بومی
با دیوارهای باربر ،سنگ یا خشت و یا آجر شکل گرفته و سقفها،
ً
عموما سقف مسطح تیرپوش چوبی با پوشش کاهگل است.
درعینحــال ،ایــن معماری که از کانون مرکزی ســاطع شــده،
در برخــورد بــا ارتفاعــات متوقــف شــده و دگردیســی یافته اســت.
ایــن دگردیســی ،در هــر منطقــه از الگــوی پهنــه مجــاور نیــز تأثیــر
پذیرفتهاســت؛ در دامنههــای جنوبــی البــرز در شــمال محدوده،
تأثیراتــی از معمــاری حاشــیه دریــای خــزر میپذیــرد؛ ســقفهای
شــیبدار ،الگوهای خطــی ،الگوهایی با یک و یــا دو بازوی جانبی
و ایــوان میانــی و تزئینــات سرســتونهای چوبــی از مهمتریــن
ایــن تأثیــرات محســوب میشــوند .در حاشــیه جنوبــی ،عناصــر
و شــیوههایی از معمــاری حاشــیه گــرم و مرطــوب جنــوب ایــران
بهچشــم میخــورد .ایوانهــا تورفتــه و مســقف ،بــا ســتونهای

بنایــی قطــور ،ســکوی مرتفــع مقابــل اتــاق مســکونی بــا ابعــاد و
تناســباتی شــبیه به یک اتاق و جانپناههای جانبی آن ،تزئینات
و ...تأثیــرات مناطــق گرم و مرطوب بر این الگو اســت .در شــمال
شــرق ،معمــاری ترکمــن تاحــدی ایــن الگــو را متأثــر ســاخته و
ردپــای هندســه خطــی و اتاقهای متوالــی با ایوانهای کشــیده
برخاســته از ســنت ترکمنهــا اســت .در ارتفاعــات مرکــزی ،ایــن
الگــو پیونــد بیواســطهتری بــا معمــاری مناطق کویــری مییابد.
معمــاری کوهپایهای و کوهســتانی در این محــدوده ،اغلب متأثر
از شــیب طبیعــی زمیــن بــوده و در دو طبقــه و یا با الگــوی پلکانی
شــکل میگیــرد .از طــرف دیگر ،تعدیل نســبی دمای هوا ،شــدت
تمهیدات بهکار رفته در جهت حفاظت در برابر تابش خورشــید و
گرمــای هوا را کاهش میبخشــد .این موضوع به گشــایش بیشــتر
فضاهــای بــاز و نیمهباز نســبت بــه الگوی معماری گرم و خشــک
میانجامــد .در نهایت ،شــکلگیری ســکونتگاه روســتایی بر روی
شــیب گاه فرمهای پلکانی را پدید میآورد ( همان.)100-102 ،

نتیجه
تحقیــق حاضــر بهدنبــال آن بــود کــه بــه پهنهبنــدی مکانــی
شــکلگیری مســکن روســتایی در ایــران دس ـتیابد و در ایــن
مســیر آنچــه حائــز اهمیــت بــود ،فراینــد شــکلگیری گونههــای
مســکن در تعامــل بــا عوامــل زمینهای اســت که گونه مســکن در
آن شــکل گرفتهاست .مشــخصه ویژهای که مســکن روستایی را
بهطــور کلی از مســکن شــهری متمایز کرده و بــه آن ویژگیهایی
منحصربفــرد میبخشــد ،تکیــه بــر راهکارهــای فطــری جهت رفع
نیازهــا و بومگرایی به معنای واقعی اســت .در الگوهای معماری
روســتایی بهنــدرت شــاهد طراحــی الگــووار مبتنــی بــر قواعــد
تعریفشــده و هندســه دقیــق و محاسبهشــده هســتیم .الگــو در
ایــن معمــاری ،یــک طرحــواره کلــی اســت کــه بهشــدت متأثــر از
شــرایط محیط پیرامون خود بوده و سازندگان هیچگونه تعهدی
ً
بــه حفظ قواعد هندســی ندارنــد و صرفا نیازهــا ،محدودیتها و
ســایق شــخصی ،چارچــوب درانداختــن ایــن طرحواره بــر زمین
و شــکلدهی بــه کالبــد اصلــی بنــا را تعریــف میکنــد .تأثیــرات
جغرافیــای طبیعــی و شــرایط اقلیمــی و بهطورکلــی پاســخگویی
بهنیازهــای محیطــی باتوجه بــه امکانات موجود در هــر منطقه،
الگوهایــی پایــه را شــکل داده اســت .ایــن الگوهــا کــه در طــول
زمــان تــداوم یافتــه و بهینــه شــدهاند ،در واقع ،پاســخ ســا کنین

بــه محدودیتهــای محیطــی محســوب میشــوند .اهمیت این
الگوها از دو وجه مطرح میباشد :از یکطرف با تکرار این الگوها
درطــول زمــان ،آنهــا تبدیل بــه کهنالگوهایی در ذهن ســا کنین
میشــوند کــه هویت بخش الگوی ســکونت در منطقــه مورد نظر
میباشــند .امــا آمیختگــی ایــن عناصــر با تاریــخ ســکونت متوالی
در مناطــق مذکــور ،آنهــا را به جزئی از الگوی شــکلگیری مســکن
تبدیــل کــرده کــه نقــش یــک کهــن الگــو را یافتــه اســت .از طرف
دیگــر ،کارایــی ایــن الگوها در پاســخگویی بــه نیازهای ســا کنین
در طــول زمــان و در تعامــل با محیط ،الگوهای ارزشــمندی را در
اختیار قرار میدهد که میتوانند خط مشــی ســاخت و ســازهای
نوین را شــکل دهند .لذا اهمیت بازگشت به الگوهای پایه بومی
در طر حهــای توســعهای نویــن از یکســو ریشــه در کارایــی ایــن
الگوهــا دارد که در طی زمانهــای متمادی ،آزمونهای مختلف
را گذارنده و از طرف دیگر ،دارای ارزشهای هویت بخشی است
که نشــانگر اصالت و دیرینه پایی این الگوها اســت .بنابراین الزم
اســت کــه هرگونــه برنامهریــزی و الگوهــای نویــن ســاخت و ســاز
بــا عنایــت بــه الگوهــای پایــه شــکلگیری مســکن صــورت گیرد و
درواقــع ،بایدهــا و نبایدهــای حا کــم بــر الگوهای نوین براســاس
تجارب حاصل از الگوهای پیشــین ،تبیین شــوند.
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