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 دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران  ، واحد تهران مرکزي گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، استاديار،  1*  شهره تاج

 دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران  گروه معماري،  دانشيار،  سعید میرریاحی،

 
 06/04/1400تاريخ پذيرش:  07/09/1399تاريخ دريافت: 

 

 چكیده 

اي چندین هزار ساله، که با آغاز یكجانشینی همواره مورد توجه بشر، براي مقابله با عوامل جوي، طبیعت قهمسكن با سابمقدمه: 

که به صورتی خاص جهت پایداري و    طبیعی و انسانی است  عناصر میان  تعامل  حاصل    ،روستا  است. و سازگاري با آن شكل گرفته  

 آسایش مسكن همواره مورد توجه بوده است.

اند تا به زمین کمترین آسیب  بوده، نیاکان ما درصدد آن بوده  از گذشته تا به امروز تحت تاثیر عوامل طبیعی  یروستای  مسكن

 شود.وارد می آسیب به محیط طبیعی ینبیشتر ها،با توجه به کاهش کیفیت سكونتگاه هامروزولی  ،وارد شود

ل بین این عوامل و مسكن، جهت ایجاد آسایش ساکنین  تاثیر عوامل طبیعی در مسكن روستایی و ایجاد تعام  هدف پژوهش:  

 باشد.  می

یافته  شناسی: روش به  دستیابی  منظور  برداشتبه  روش  از  کتابخانهها،  میدانی،  جمعهاي  و  مصاحبه  اطالعات  اي،  از آوري 

دما، باد و توپوگرافی ....  انند رطوبت،  مفن استفاده نموده و از روش تحلیل توصیفی به اهمیت و جایگاه عوامل طبیعی    متخصصین

   ها دست یافت. تا به هدف مورد نظر با تحلیل یافته زیمپردامی کنگروستاي مسكن در 

روستاي کنگ در دهستان جاغرق از بخش طرقبه شهرستان شاندیز، استان خراسان رضوي، در دامنه کوه    : جغرافیایی  قلمرو

 .گرفته استقرار هاي با شیب تند دره ت وارتفاعا در میانمتر.  2000روخی با ارتفاع بیش از  

نباید مسكن روستایی به   امانبوده  به عنوان موضوع جدید قابل مطرح  در مسكن روستایی،    عوامل طبیعی تاثیر  ها و بحث: یافته

وري و  و به یک موضوع فراموش شده تبدیل گردد، امروزه با پیشرفت فنادهد  آالیشی اهمیت خود را از دست  دلیل سادگی و بی

هویتی، کاهش کیفیت فضاهاي فیزیكی شاهد بی  ،درصورت عدم توجه  ه وتوجه پیشینیان اهمیت و تاثیر این موضوع را آشكار نمود

 خواهیم بود.  روستایی  مسكنهاي جبران ناپذیر به محیط طبیعی در مسكونی و آسیب
اجزاء،  تاثیر عوامل طبیعی بر شكلتحلیل  نتایج:   و  گیري  مسكن  باشد.  می  مقالهاین  هدف  یی  روستاي مسكن  پایدار آسایش 

چشم ساخت،  شرایط  و  مطلوببومی  بر  انداز  معماري  ی  و  فرم  به    روستایی  مسكنانتخاب  را  ساکنین  آسایش  که  داشته  پایدار 

  ارمغان خواهد آورد. 

 

 روستا، عوامل طبيعي، آسايش، مسکن: گان کلیديهواژ

 

 
  shohrehtaj36@gmail.commail: -E                                          شهره تاجنويسنده مسئول:   * 
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   مقدمه
 روستا چهره  (123:  1385مرتضوي،).  مکان خاص، نبايد تصور کرد روستا صرفا يك اسم استاست متعلق به يك    يروستا پديده

تاريکجانشي ن تجربه  يزندگي اجتماعي و مامن نخست از ساخته ات بشري و مجموعه يخ حيني در  انساني  اي  باورهاي  ها، رفتارها و 
ستگاه يك زيش از آن که يل پيي روستاي اصيايو جغراف هاي بوميکند از شاخصهياي منحصر به فرد معرفي مده ياست که آن را پد

 (24: 1390)حناچي،عت است. يني و فرهنگ مردمان آن، مظهر روابط انسان با طبيد ديانساني باشد، محل تبلور عقا
از ضروري لباس  و  غذا  از  اساسي  مسکن، پس  انسان سهم  اجتماعي  تاريخ حيات  در طول  است، همواره  زندگي  نيازهاي  ترين 

نمودد ابداع  جنگيده،  کرده،  تالش  دائم  خانه،  پرداختن  و  ساختن  براي  بشر  و  واشته  تا    ه  کرده  و آدفاع  اقليمي  شرايط  با  را  ن 
 (11/1: 1350)فالمکي، .جغرافيايي و اجتماعي خود متناسب سازند

تبيين  و  روستا  کالبد  بخش  روستايي هويت  ويژگيمسکن  از  بسياري  و  کننده  فرهنگي  تاريخي،  يا هاي  فضا  است.  آن  معماري 
ها، شيوه  خانههاي خاص انسان در مکان معين است، اين فضا نمايانگر نحوه استقرار که نتيجه و سمبل فعاليتروستايي  انداز  چشم
ار برداري از منابع، روابط مالکيت، حتي چگونگي استقرار و جايگاه هر خانواده روستايي در کل مجموعه يا اجتماع روستايي بشمبهره
انتخاب   ( 21:  1393)راهب،  آيد.مي بود، که بشر  محيط و طبيعت اطراف هر مسکن،  نوع معماري و مصالح آن مکان خواهد  کننده 

 ( 21 :1388)دي کي چينگ،  برده است. براي مقابله با خطرات و عوامل طبيعي با به کارگيري هوش و ذکاوت خود از طبيعت بهره
مي  آغاز  خانه  با  روستا  مي شومعماري  آخر  به  خانه  با  و  پيچيدگي  د  اما  است؛  آرام  بسيار  و  ساده  روستايي،  خانه  معماري  رسد. 

کند، سادگي و آرامش است. سادگي معماري روستاي، بصري است؛ اما  معماري روستايي متظاهر نيست، بلکه آنچه که تظاهر مي
 (27: 1389)اکرمي،  پيچيدگي آن بصيرتي است. 

آفريند، که ي مسکن روستايي، در آفرينش شخصيت و هويت است، که حس و مقياس انساني را مي نقش عناصر طبيعي در طراح
 (28: 1387امينيان،. )استهر يك از اجزاي مسکن روستايي مانند کف، سقف و بدنه نيز در القاي همين حس وابسته به اين عناصر 

عوامل  اي از  انسان و همه مظاهر حيات به طور گستردهارند.  تاثيرگذاري تنگاتنگي بر يکديگر دساخت و طبيعي،  دو سيستم انسان 
هاي بشري و پذيرد، آب و هوا، پوشش گياهي، نوع کشاورزي، چگونگي ساخت، طراحي مسکن و بسياري از فعاليتمي تاثير    طبيعي

انجام دادن آن  اقليم وابسته است.  چگونگي  به  هاي هر منطقه  س شاخصاجزاء مسکن روستايي براسا(  132:  1387،ميررياحي)ها 
دهد که تسلط، جبر آب و هوايي و شرايط اقليمي در به وجود آمدن ساختارهاي  متفاوت بوده است، مطالعات جغرافيايي نشان مي 

انسان  اوليه  است، دغدغه  بوده  تاثيرگذار  به  مسکن روستا  جبر طبيعي، مسکن  از همين  براي محافظت خود  پيدا کردن سرپناه  ها 
هايي مانند امنيت، معيشت و نوع خانوار بوده و ديدگاه  را شکل داده است؛ تاثير اقليم و عوامل طبيعي غيرقابل انکار  معناي امروزي
 ( 24: 1390نوروزيان، ملکي، ) کند.ايجاد ساختار فضايي و مسکن تاثيرشان از عوامل طبيعي بيشتر خود نمايي ميدر روستاها در 

گيرند.  هاي يك منطقه تحت تاثير آن شکل مي نده مسکن روستايي است که الگوها و فعاليتکنتعيينعوامل مهم    اقليم يکي از 
رود. چنانچه انسان اوليه  زيستي جهان به شمار ميشناختي و جغرافيايياقليم هر سرزمين عامل بسيار مهم در تقسيم نواحي زيست

ريزي نموده افته، اقامت گزيده و اجتماعات اوليه خود را پايههر جا اقليم مناسب ي  و  به حکم ضرورت در پي دستيابي به آب و غذا
 ( 15: 1388جعفرپور، ) ها را شکل داده است. است و تمدن 

هاست، توجه به شرايط آسايش و آرامش در اين فضا و نيز اقتصادي بودن آن اهميت دارد،  مسکن، فضاي خصوصي زندگي انسان
   (   23: 1388نژاد، موالنايي، )هاشم انکار نکردني است. در اين ميان نقش مصالح سازگار با اقليم، 

هاي معماري پايدار و تعامل با محيط است که  معماري بومي هر منطقه به عنوان نتيجه خرد و تجربه جمعي، اغلب داراي ويژگي
 ( Denial.2007:27)هاي مختلف پايداري محيطي اجتماعي و اقتصادي تجلي يافته است. در جنبه

شود که از حوزه جغرافيايي خاصي سرچشمه گرفته و  ي، دانش محلي است. اين دانش در اصطالح به دانشي اطالق ميدانش بوم
، پوشاک را محيط جسته  را از  خود  ها، اقوام گوناگون روزيبه طور طبيعي توليد شده است و دانشي است که به وسيله آن طي سده

با محيري پااند. معماتهيه و خود را سرپناه اسکان داده که طي آن    ،ند خلق فضاستيفرا  است که  عي يط طبيدار، معماري سازگار 
، مسکن  داري در معماريي. اصل اساسي براي پارساندميب  ين حد آسيبرداري به کمترعي، در طول زمان ساخت و بهرهيمنابع طب



 187    شهره تاج و همكاران  - ..................................................................................ییدر اجزاء مسكن روستا یعیطب رعواملیتاث لیتحل 

نژاد،  )کيواني   سر و کار دارد.ست و بيشتر با آن  عي ا يافت منابع طبيي در مصرف منابع، کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازيجوصرفه
1398 :62) 
مقولهبهره از  يکي  بومي  دانش  از  دههگيري  در  که  دست هايي  از  بسياري  توجه  مورد  اخير  قرار  هاي  روستايي  توسعه  اندرکاران 

ه با تبعيت از شهرها در روستاها  سازي بوده کين از ساختمانهاي نوگرفته است. امروزه گسترش کالبدي روستاها متاثر از فناوري
هنگ محلي و محيط زيست سازگار  و اغلب در طول زمان آزموده و با فرشکل گرفته  فزوني يافته است. دانش بومي براساس تجربه  

بنابراين پويايي و کارايي الزم را کسب کردهشده   ناحيه روستا محدود  است. دانش بومي به گروه  و  هاي قومي و يا ساکنان يك 
شود، بلکه به همه جوامع شهري و روستايي و عشاير تعلق دارد. دانش بومي بخشي از سرمايه ملي هر قوم است که باورها،  نمي

ها آزمون و خطا در محيط طبيعي است، اغلب به صورت شفاهي و  گيرد و حاصل قرنهاي محلي آنان را در بر ميها و آگاهيارزش
 (67: 1378)عمادي، شود. منتقل مي  سينه به سينه از نسلي به نسل بعد

و هويت  گيري  کننده طبيعت در شکلدهي به محيط و ساخت سرپناه، نشان دهنده نقش تعيين استفاده از مصالح بومي براي شکل 
ست.  کالبدي روستاهاست. کاربرد مصالح بومي در معماري روستايي از هماهنگي با جغرافياي محل و استفاده از امکانات طبيعي آن ا

هاي شمالي به دليل وجود خاک رود. در جلگهاي در انتخاب و نوع مصالح مصرفي به شمار مي کنندهمحيط جغرافيايي عامل تعيين
شوند. در اين  چيني چوبي يا سنگي و باالتر از سطح زمين ساخته مينرم و ماسه و رطوبت زمين، واحدهاي مسکوني روي کرسي 

شوند. چوب از  ليمي و پوشش گياهي متنوع و انبوه، بيشتر مصالح ساختماني از منابع نباتي تامين ميمناطق به دليل شرايط مساعد اق
شود و روش متنوعي براي اجراي بنا با آن ابداع شده است. وفور  ترين اين مصالح است که براي سازه و پوشش بنا استفاده مي عمده

باعث مي  با کرسي خانه   شود تاسنگ در مناطق کوهستاني و سختي زمين  اجرا شوند. فراواني خاک در مناطق    ها  و ديوار سنگي 
شود تا از خشت و آجر به ميزان زياد استفاده شود و فنون به کارگيري آن به حداعلي برسد. در اين مناطق، براي  کويري باعث مي

کند تا ديوارها فارس نيز ايجاب مي  چيني از سنگ استفاده مي شود. جغرافياي مناطق گرم وخشك حاشيه خليجسازي و کرسيپي
شود. رنگ مصالح محلي باشند. براي پوششي سقف يا ساخت در و پنجره نيز از چوب استفاده ميخشتي، سنگي يا از ديگر مصالح  

بيروني  جداره مي هاي  اندود  روشن  رنگ  با  مصالحي  با  يا  است  محيط  روشن  با  متناسب  نيز  مصالح  رنگ  و  جنس  نوع،  شوند. 
به کار مي جغر با آن  تناسب و هماهنگي  باورهاي قناعترود. در  افيايي و در  بر  گرايانه در کاربرد  گذشته، معماري روستايي مبتني 

سازگاري مصالح و معماري با  برخالف امروز نيازي به    ه است کهبازيافت مصالح بودانرژي، مصالح ساختماني، همسازي با محيط و  
 (52-49: 1388پور، )سرتيپي  وجود ندارد.محيط 

شکل  اصول  ايجاد  از  جوي،  و  محيطي  نامساعد  شرايط  گزند  از  ساکنين  امنيت  تامين  و  مطلوب  راحت،  محيطي  شرايط  گيري 
گيري مسکن همساز با شرايط  هايي که ساکنين مناطق مختلف در جهت ايجاد شکلحلرود. راهالينفك ساختار مسکن به شمار مي 

توان اين دانش را ناديده گرفت. دانشي که امروزه اساتيد بزرگ به  اند، هيچگاه نميادي اتخاذ کردهجوي منطقه در طي قرون متم
هاي اوليه براي  اهميت و توجه آن پي برده و تحقيقات زيادي در راستاي کشف مصالح بومي، نوع انتخاب فضاها و برخورد انسان

امکان اولين مصالح و  از  استفاده  با  نيازها  براي ماوي گرفتنبرطرف کردن  نيمه آگاهانهمي  ،ات  انتخاب آگاهانه يا  اي دانست توان 
براي رفع نيازهاي روزمره، گزينش محلي امن براي خوابيدن، پناه گرفتن و براي ارتزاق انجام گرفته است، خود به عنوان يك علم و 

رخصوص مسکن روستايي، که شامل فضاهاي  د  انجام شدهدر تحقيقات    پيشرفت براي فنون جديد در حال تحقيق و بررسي است.
بي و  فضاي ساده  گاه يك  که  يا خالي  پر  اثرات همين فضاهاي  ناديده گرفته شود.  پراهميت  باعث شده فضاهاي  است،  آاليشي 

ان  اي در روح فضايي و ساکنآنچنان براي يك روستايي کاربرد و اهميت دارد که ناديده گرفتن آن تبعات گسترده  ،بالاستفاده است
آن خواهد داشت، ناديده گرفتن ارتباطات و روابط فضا مسکن روستايي کاري بسيار مهم و پيچيده خواهد بود. گاه واضح، مستقيم، 

توان در مسکن روستايي گاه نامرئي و غيرمستقيم بر روابط موجود و ساختارهاي فضايي تاثيرگذار بوده و اين تاثيرات را به وضوح مي 
 (32: 1387ياحي،ميرر)مشاهده نمود. 

هاي طبيعي و مقابله با سرما و گرماي ساختار فضايي بومي، کامال براساس اصول اقليمي و در جهت استفاده حداکثري از انرژي
اند که به طور کامل با فرهنگ مردم هر روستا مطابقت داشته است. ساختار فضايي مسکن روستايي آزاردهنده، طراحي و ساخته شده 

ها و نيازهاي ساکنان هر منطقه باشد، با استفاده از تجارب ارزشمند در  ل گرفته که بتواند پاسخگوي اهداف، آرمان اي شکبه گونه 
گرايي، درونگرايي، محروميت و معماري بومي، سنتي و اصول پايدار، مستخرج از دانش بومي ايران، پيوند معماري و طبيعت، ساده
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مي پيشبرد  ....  و  اعتدال  بر  از    مسکنتوان  هوايي  و  آب  تنوع  اقليم،  اينکه  با  يافت.  دست  متعالي  اهداف  به  و  آمد  نايل  روستا 
در   مهم  بسيار  شکلفاکتورهاي  آن گونه گيري  ايجاد  به  توجهات  و  تحقيقات  بيشترين  و  است  ايران  بومي  مسکن  مختلف  هاي 

.... نيز در تشکيل گونه  هاي متنوع قابل اغماض نيستند، عواملي که  صورت گرفته است، عواملي چون فرهنگ و نحوه معيشت و 
هاي جديد، که امروزه دنيا براي توجهي به فناوريامروزه کم وبيش توجه مسئولين را به خود جلب کرده توجه به اقتصاد سنتي و بي 

 (43: 1392)ميررياحي، مجيدي، ها هستند.نيازهاي اوليه به دنبال آن 
 بوده است.   ي اين تحقيقهدف اصل روستاپايداري در آسايش و و تاثير آن  بررسي اجزاء مسکن روستايي

 ييروستا هاي ساخت و ساز موثر در مسکن، الگوهاي بومي و روشدر طي دوران مختلف عوامل موثر و تاثيرگذارشناخت . 1

 .روستا هاي نوين، در ساخت و ساز در مسکنپيوند دانش بومي و فناوري . 2 
 ي روستا جهت پايدارسازي مسکن در حفظ سرمايه روستاييان . بررسي شرايط زندگي و اقليم3

 را اينگونه بيان نمود:  مقالهتوان سواالت اين پس مي
 الف( کداميك از عناصر طبيعي، تاثير بسزايي در آسايش و پايداري مسکن روستايي دارد؟

 باشد؟ هاي جديدو فناوري مسکن پايدارتواند عامل اثرگذار براي ساخت ب( آيا الگوهاي بومي و روش ساخت و ساز گذشته مي 
   تواند عامل تاثيرگذار در طراحي و ارائه تيپ مسکن روستايي باشد؟ج( آيا عوامل تغييرات اقليمي و طبيعي، مي 

   ژوهش روش پ
ه مطالعه گردد، روش پژوهش، توصيفي ـ تحليلي، برپاياي و آماري استفاده ميآوري اطالعات اوليه از مطالعات کتابخانهدر جمع

ميداني و جمع  اساس مشاهدات  بر  است،  قرار مي ميداني  استفاده  و ريش سفيد روستا مورد  از متخصصين  اطالعات  با  آوري  گيرد 
ها پرداخته تا با توجه  بندي آن بندي و طبقه آوري اطالعات، دسته آوري و گرد هاي محلي و اطالعات موجود به جمعتوجه به بررسي 

ب  از روش کتابخانهبه اطالعات موجود  استفاده  اسناد و  ه نظريه و هدف دلخواه دست پيدا نمود. در قسمت نظري با  اي و بررسي 
 ها سعي شده همه ابعاد مورد توجه قرار گيرد. مدارک مکتوب و ضمن مراجعه به منابع و تجزيه و تحليل آن 

ـ تحليلي به بررسي    توصيفي  با روش  متغير  9  اصلي آن عوامل طبيعي بوده که در قالبشاخص    اين پژوهش در روستاي کنگ و 
 هاي مورد نظر را تحليل و به هدف کلي دست يافت. دهد که متغيربدست آمده اين امکان را مي  هاياين متغيرها پرداخته و يافته

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

 59˚  13  ́  رضوي، در طول جغرافياييروستاي کنگ درمحدوده دهستان جاغرق از بخش طرقبه شهرستان شانديز، استان خراسان  
واقع شده و در دامنه کوه روخي با   36  ˚  19  ́  و عرض جغرافيايي

متر جاي گرفته است. روستاي کنگ تشکيل    2000ارتفاع بيش از  
هاي با شيب تند که تاثير خود را بر سيماي شده از ارتفاعات و دره

    روستا، معابر و مسکن روستا گذاشته است.
 

 
 

 

 
 

 . عكس هوایی روستاي کنگ 1 شكل
 
 

باشد. باد در اين  درجه سانتيگراد مي   3/11ميلي متر است. درجه حرارت ساليانه آن حدود    255متوسط بارندگي در اين محدوده  
شود و بادهاي خشك و گرم نيز گاهي باعث بروز  منطقه نقش مهمي در جابجايي توده مرطوب و ايجاد بارندگي، تبخير و تعرق مي 
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 ه توسعه يهسته اول 

 مرحله اول توسعه  

 مرحله دوم توسعه 

 مرحله سوم توسعه  

باشد.  شود. که بيشترين باد در جهت شمال غربي و کمترين جهت باد جنوب ميسوزي و از بين رفتن محصوالت ميو آتش   خشکي
 باشد. چشمه مورد استفاده مي 3منبع آب مصرفي روستا از رودخانه کنگ تغذيه و همچنين تعداد 

اراضي در  بر اساس  توسعه روستايي    گيري وشکل  ميزان 
تو شيب،  و پوگرافي دسترس،  است  روستا  چهره  و  زمين 

دره و  ماهوري  تپه  آن  شرق  قسمت  در  شکل همچنين  اي 
قسمت  در  که  مي بوده  مرتفع  ديگر  داراي    باشد.هاي  روستا 

دار و پرفراز و نشيب الگوي تجمعي و فشرده در بستر شيب
ها شکل گرفته است. هسته اوليه  که در بين باغات و شيب 

ا  بوده  روستا  غرب  سمت  ودر  بافت    کم  ست  شرق  به  کم 
از سوي شمال و شمال شرق در  و  است  پيدا کرده  توسعه 

 حال توسعه است. 
 

   . توسعه در روستاي کنگ2شكل 

 

اين روستا با درختاني سر به فلك کشيده در دامنه کوه و قرار گرفتن  
ميخانه شمار  به  ديگري  خانه  حياط  يکي  بام  پشت  که  آيد هاي 
رچشم به  بديعي  پرانداز  رودخانه  همچنين  و  داده  کنگ،   وستا  آب 

جاذبه از  يکي  منطقه  اين  زيبا  به  آبگيرهاي  روستا  اين  گردشگري  هاي 
  آيد.حساب مي

 

   انداز روستاي کنگ. چشم3شكل

 

 

بافت روستاي کنگ حدود   ـ  غربيدرصد شيب در جهت جنوب   7معابر 
دارد.   همخواني  توپوگرافي  منحني  با  که  روستا  شرقي  ورودي شمال 

اصلي روستا در ابتداي مسير به دو راه تقسيم شده است. بعضي از معابر  
ديوار   دو  بين  و  سبز  مسير  ديگر  برخي  و  هستند  تودرتو  و  سرپوشيده 

 اند.  ساختمان قرار گرفته 
   . معبري در روستاي کنگ4شكل

 
  ابنيه .  با بتن آرمه و آجر و آهن ساخته مي شوداست که  2/14روستاي کنگ در حدود در  ساخت لحادر  ابنيه: ساخت  لحادر  ابنيه
درصد روستا  8/68اين بناها با آجر و چوب و سنگ و حدود  .ميباشند داريبرهبهر قابل مرمت به  زنيا  ونبد که هايينساختما:  زنوسا

 دهند. را تشکيل مي 
در آن   بايد مسکوني يحدهااو  اردستاندا  به  هتوج با  هان آ  عمر دنبر باال  ايبر که هايينساختما: ارينگهد قابل و  مرمتي ابنيه

 درصد از اين بناها موجود است. 17 کنگ يستا. در روددگر ايجاد تغييراتي
 
 
 
 

 

 ي از ابنیه روستاي کنگ ها. نمونه5شكل 
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 و بحث  هایافته

متغير اصلي  9ه است به مورد بررسي قرار گرفت مقالهعوامل طبيعي که به عنوان شاخص اصلي در اين  کنگ،در پژوهش روستاي  
بررسي    شامل شيب زمين، ساختار زمين، دما و تابش و بارندگي، رطوبت، باد، رودخانه و چشمه و چاه مورد بررسي قرار گرفته است.

 هاي تهيه شده از برداشت ميداني تهيه و مورد تحليل قرار گرفته است. براساس پرسشنامه 2هاي جدول شماره و يافته
 

 ر متغیرها بر اجزاي مسكن  . تاثی 2جدول 

 مسكن 

 متغیر 

محل 

 قرارگیري 

جهت  

 گیري 

فرم 

 ساختمان 

جهت و  

ابعاد  

 بازشوها 

 مصالح  سقف دیوار  پی
تعداد  

 طبقات 

کارکرد  

 فضاها 
 برآورد 

 0.83 0.1 0.1 0.07 0.06 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 شیب زمین 

ساختار  

 زمین 
0.09 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.64 

 0.88 0.06 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.07 دماو تابش 

 0.74 0.06 0.04 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.06 0.1 0.08 بارندگی 

 0.79 0.05 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.07 0.06 0.07 رطوبت 

 0.68 0.06 0.04 0.07 0.07 0.05 0.05 0.1 0.06 0.1 0.08 باد 

 0.57 0.05 0.05 0.08 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.06 0.1 رودخانه 

 0.52 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 چشمه 

 0.52 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 چاه

 

متغيرداده از  آمده  بدست  مي هاي  را  امکان  اين  کمي  روش،  با  شاخص  اين  تحهاي  به  که  داده دهد،  مسکن  ليل  اجزاي  در  ها 
بپردازيم. تحليل يافته از  روستايي  تاثيرگذار در شاخص عوامل طبيعي موثر در مسکن روستايي به شرح    9هاي بدست آمده  متغير 

 باشد:  ذيل مي
پا در  اولويت  ترتيب  به  چاه  و  چشمه  و  رودخانه  زمين،  ساختار  باد،  بارندگي،  رطوبت،  زمين،  شيب  تابش،  و  دما  و  عامل  يداري 

بودهشکل  موثر  کوهستاني  مناطق  در  روستايي  مسکن  اجزاي  مسکن گيري  ساکنين  آسايش  در  بسزايي  تاثير  متغيرها  اين  اند. 
 باشد. روستايي خواهند داشت، که در الگوهاي بومي نيز توجه به اين عوامل در روش ساخت و ساز عامل اثرگذار در مسکن پايدار مي

عوامل اقليمي و طبيعي، عامل تاثيرگذار در طراحي و ارائه تيپ مسکن روستايي   هاي فوق تغييراتافتهرسد با توجه به يبنظر مي
 : بندي و بيان نمودرا طبقه  هايافتهتوان که به شرح ذيل مي  باشد،مي

  ، شودن ميکه در تعيين جايگاه و نوع ساختار فضايي روستا تاثيرگذار بوده و خود شامل شيب و ساختار زمي متغیر زمین: ❖

 تواند به پستي و بلندي، جنس و موقعيت آن تغيير کند.  که هر منطقه مي 
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... بافتي پلکاني و متراکم داشته   به دليل شيب زياد، کمبود زمين و  است. در مناطق مسطح و دشتي، سطح  مناطق کوهستاني 
  شرايط به تغيير متغير زمين روستا بستگي دارد.   گيري روستا به صورت پراکنده در بين اراضي شده، که اينصاف اراضي باعث شکل 

 (1384:31)قباديان،
ها شکل گرفته تا شيب  تاثير شيب زمين در معابر روستايي باعث، معابر اصلي اکثرا موازي خط تراز بوده و معابر فرعي عمود بر آن 

معابر اثرگذار بوده در مناطق کوهستاني گيري پوشش  تند معابر تعديل و به آسايش مردم کمك نمايد. بستر خاک روستا در شکل
 (1359:140)ايزدي،  ها در بستر معابر هستيم.هاي بزرگ و الشه سنگ بيشتر شاهد سنگ 

ها نيز به موازات بافت  کند و کوچهمعابر و گذرها در بافت روستا بر مبناي شيب و توپرافي زمين، کامال از شيب طبيعي تبعيت مي 
شکيل داده و همگي تابع شيب غالب هستند. و اکثرا اين معابر در جهت تابش خورشيد بوده تا زمان آب روستا، مسيرهاي فرعي را ت

ها زدگي در بافت روستايي کمتر شود و معابر فرعي تا جاي ممکن کم عرض بوده تا کمترين باد نامطلوب در آنشدن برف و يخ 
 ( 1385:20)زرفروشان، جريان يابد. 

آورند، جنس و خاک زمين از عوامل موثر  ين وابسته بوده و درآمد و امرارمعاش خود را از زمين بدست مي زندگي روستاييان به زم 
 (181: 1390)حناچي، گيري و افزايش اراضي کشاورزي و باغات شده و باعث توسعه روستا گردد.در شکل 

گيرد و ارد، مسکن روستايي را نيز در بر ميهمانطوري که قرارگيري و موقعيت ساختار فضايي روستايي به اين عامل وابستگي د
نمودن مسکن روي زمين  از جنس سست و يا در معرض بالياي طبيعيبنا  خيز هاي بهمنمانند گسل يا واقع شدن دردامنه  هاي 

 تواند تاثير زيادي در اين سرپناه داشته باشند. مي

ا و  دارد  نظم  عمومي  و  افقي  در سطح  روستاها  در  بناها  فرم  خانهاکثر  براي  کثر  اول  طبقه  در  اکثرا  و  بوده  طبقه  دو  يا  ها يك 
شود و خانه از عوامل طبيعي )توپرگرافي، رطوبت و ...( در امان باشد. اين فرم فضاهايي  نگهداري دام ها، انبار يا طباخي استفاده مي

پور،  )سرتيپي بوده است.    کثرا کوچك و محصورها امناسب و گذراندن اوقات را در اختيار ساکنين آن خواهد گذاشت و حياط اين خانه 
1388 :96) 

زدگي و سرما در بنا از سنگ ومالت ماسه آهك تشکيل شده و  هاي مناطق کوهستاني به منظور جلوگيري از يخ پي در ساختمان
 (176: 1395)زمرشيدي، تر بوده تا ازجذب رطوبت در ديوارها جلوگيري شود.عرض آن از ديوار ساختمان عريض 

هاي پيچيده و زيبا در مناطق کوهستاني  بام، بام در معماري ايران به جرات بخشي از فضاي زندگي است و عالوه بر وجود حجم 
 (32 :1385)زرفروشان، به عنوان حياط ديگري هم مورد استفاده قرار گرفته است. 

نوع اقليمي در روستا بوده و نوع اقليم که شامل دما، رطوبت، تابش، باد و بارندگي است که شکل دهنده ت  : اقلیممتغیر   ❖

 (23: 1390زرگر، ) يکي از عامل موثر در ساختارهاي فضايي روستايي است. 

ساختمان و  معماري  در  هوايي  و  آب  شرايط  به  پاسخگويي  صدد  در  همواره  بودهمحققين  و سازي  بومي  بناهاي  اين  در  اند. 
هاي انسان در نظر گرفته شده که نهايتا فرم و زيبايي مسکن  از ات و فعاليتهاي محلي، اقليم، آب و هوا به عنوان مبناي حيسبك

 ( Moeini.1966:3 )ها منتج شده است. آن
هاي سرد کوهستاني شاهد متراکم بودن بافت و مساکن به دليل برف و سرماي هوا بوده، در اقليم گرم و خشك به دليل در اقليم 

به ص به صورت مجزا شکل مي ورت پراکنده و خانهتابش زياد و گرماي فراوان بافت  از  ها  تا به راحتي تهويه هوا داشته و  گيرند 
 (1384:31)قباديان، بادهاي مناسب جهت رفع گرما استفاده کنند. 

يا خطي و   متراکم  به صورت  اين روستاها  اکثرا  تاثير عوامل محيطي  و  به مشکالت  با توجه  مناطق کوهستاني  بافت روستا در 
هم ساخته شده و سطوح خارجي بناها نسبت به حجم آن به حداقل ممکن کاهش داده شده تا تبادل حرارتي فضاهاي    متصل به

  ها جهت حفظ و باال رفتن گرما در زمان سرما بسيار مهم خواهد بود.دروني و بيروني به کمترين ميزان خود برسد و نگهداري دام
 (1390:43سعيدي، )

باد چه مفيد چه مضر، تاثير بر ساختار فضايي و مسکن داشته و هميشه مدنظر بوده است. بادهاي مضر در کوير گاه انقدر بر بافت  
مي تاثير  در جهت روستاها  پاشي  مالچ  يا  و  درختان  ديوارها، کاشت  مانند  عناصر مصنوعي  به ساخت  مجبور  روستاييان  که  گذارد 

. عمود بودن معابر بر جهت وزش بادهاي مضر خود نشان دهنده تاثير اين عنصر بر اجزاء بافت  شودمحافظت از بادها ساخته مي
 ( 1386:80راد، )رئوفي است. 
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به دليل برف و سرما خانه  با پي در مناطق کوهستاني  اکثرا دو طبقه  نفوذ رطوبت برف و سرما،  ها  از  بلند جهت جلوگيري  هاي 
ي کوچك نشان دهنده مصالحي که ضريب حرارتي پايين جهت حفظ گرما محيط داخلي از ديوارهاي ضخيم، فرم مربعي و بازشوها

 تاثير اقليم بر فضاهاي مسکن روستايي باشد. 
خانه قرارگيري  ميجهت  طراحي  بادها  تاثير  تحت  که  هستند  روستايي  مسکن  اجزاي  بازشوها  و  جهت ها  در  هوا  تهويه  شوند 

گيري کوچه و معابر تواند در جهترم نشان دهنده رابط با اين عنصر است، بادها حتي ميمفيد براي کاهش دما در مناطق گبادهاي  
 (23: 1393پيرنيا، )روستا نيز تاثير بگذارد. 

دليل   به  کوهستاني  مناطق  مناطق در  زياد  ارتفاع  و  مايل  تابش  زاويه  و  کم  تابش  شدت  باال،  جغرافيايي  عرض  در  قرارگيري 
هاي رو به آفتاب ترين حرارت، جذب اين مناطق گردد؛ که با توجه به اين مطالب بافت در دامنهشود که کمکوهستاني باعث مي

به گونه گيري خانهشکل گرفته است، جهت  باشد که در معرض تابش مستقيم قرار  اي ميها شرقي ـ غربي است. استقرار فضاها 
ستفاده از مصالح با ظرفيت حرارتي باال و استفاده از پالن متراکم گيرند، تيره در سطوح خارجي، استفاده از مصالح با بافت زبرتر، ا

جهت کاهش تبادل حرارتي بين فضاي داخل با خارج، افزايش قطر ديوارها به عنوان عايق حرارتي و منبع ذخيره انرژي، افزايش  
  (  1391:36احمديان، ) هاي جبهه جنوبي نسبت به سطح است.ابعاد پنجره

م در  اتالف  ساختار فضايي  در  باد  تاثير  و کاهش  در مسکن  حرارت  اتالف  به کاهش  بايد  که  است  آن  نشانگر  سردسير،  ناطق 
هاي داد. صرف نظر از قسمت  گيري از انرژي خورشيد در گرمايش مسکن و توجه به عوامل طبيعي آب و خاک اهميتحرارت، بهره

ن اتالف انرژي نقش موثري دارد. نحوه استقرار و فرم مسکن از  مختلف مسکن عواملي چون نحوه استقرار و نيز فرم مسکن در ميزا
باد ميدو جهت مي و ديگري جهت وزش  تابش خورشيد  را کاهش دهد، يکي جهت  انرژي  اتالف  به تواند  بهترين مسکن  باشد 

اصلي دگيري آن، شرق ـ غرب طويلشکل مستطيل و جهت داراي يك حياط  و  امتداد در جهت شمال ـ جنوب  از  ر قسمت تر 
بيش  باشد.  پنجرهجنوبي  باشند.  تر  گرفته  قرار  غرب  و  شرق  و  شمال  در  آن  از  کمي  تعداد  و  جنوب  سمت  به  رو  ها 

 (1395:32کسمائي،)
گيري ساختار فضايي روستايي و بخصوص مسکن  ترين عامل تاثيرگذار در چگونگي شکل و اکولوژيکي، مهماز نقطه نظر اقليمي 

اي جغرافيايي و شرايط اقليمي آن منطقه بوده است و با تغيير موقعيت جغرافيايي، آب و هوا و شرايط  هدر يك منطقه خاص، ويژگي
 (62: 1392موحد، ) شود.هاي ساختار فضايي آن نيز دچار تغيير مي محيطي، ويژگي 

گيري روستاها داشته است.  ناپذير و در طبيعت تاثير بسزايي در شکل اي استفاده از آن اجتناببراي هر جامعه  متغیرمنابع آبی:

گيري گيري بافتي، خطي؛ چاه و قنات باعث شکل گيري هر منطقه اثرگذار بوده است. رودخانه باعث شکل منابع آب در نوع شکل
 (1376:43)سعيدي، بافت تراکم گرديده است.

برداري از مصالح شن و ماسه داخل آن  ره ـ رودخانه، به عنوان منبع دسترسي براي استفاده و آبياري مزارع و باغات بوده است، به  
 به عنوان مصالح با ارزش و کاربردي در ساخت مسکن روستايي را نبايد از ياد برد.

ها و مسکن با توجه به  کننده سکونتگاه ها نيز به منظور دسترسي و انتقال آب تابع شيب و شکل زمين بوده عامل تعيينـ قنات
 توپوگرافي منطقه بوده است. 

توجهي و پيش روي  ها بينار تمام مزايا و امکاناتي که منبع آب در اختيار بشر گذاشته است خطرات ناشي از طغيان رودخانه در ک
ها و ها و تحليل حال با توجه به يافته  ناپذير به بافت و مسکن روستايي خواهد گذاشت. ها باعث ايجاد خسارات جبراندر بستر آن 

نتاي انجام گرفته  اين  پيشنهادات  به صورت کلي در جدول مولفه  مقالهج  ارائه  را  به صورت جامع  اجزاء مسکن روستايي  هاي موثر 
محيط   يك تنها نه  انساني سکونتگاه  گرديده تا با طرح کلي بتوان به آسايش ساکنين آن و جهت توسعه آتي طراحي و ارائه نمود. 

 بررسي ، کهمقاله اين  سازد. هدفبرآورده مي را او اجتماعي و ي نيازهاي زيست برخي که است انساني محيطي بلکه شناختي،بوم 

 بر   ... و عوامل انساني مثل جمعيت، مهاجرت و اقتصاد منابع آب شناختي،زمين ساختار شيب، ارتفاع، مانند طبيعي عوامل نقش

 نقش که تاثير عواملي بود، که  منطقه خواهد يك در روستاها پراکنش و توزيع بر هاآن تاثير و روستايي ساختار فضايي مسکن

   عمل آيد. به بيشتري تاکيد روستا در تبيين مسکن تا و بررسي شود مشخص دارند، بيشتري
بهره با  از  روستاييان  هزينه مندي  و  مقاوم  کيفيتمصالح  تحميلي،  آسايش  هاي  نخواه  را   مسکن  و  و  ،  بردد  نباال  بومي  معماري 
روستاييان ت  تجربيات  مورد  قديم  در  بوده ميکه  آنوجه  بهينه  استفاده  و  طبيعي  تاثيرات  براي کاهش  خوبي  راهنماي  در تواند  ها 
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گيرد. قرار  مدنظر  روستايي  مسکن  پايدار  توسعه  همواره    راستاي  نباشد  بومي  عوامل  به  توجه  راستاي  در  که  نوآوري  و  فناوري 
بومي  زيادي صرف  زمان  و  فراوان  فضررهاي  تلفيق  شد،  خواهد  آن  شدن  مي ناوريسازي  بومي  دانش  و  به  ها  دستيابي  در  تواند 

که در صورت ناديده گرفته شدن معضالت بسياري را براي جوامع ايجاد کرده که پژوهشي  .مسکن پايدار و محيط امن رهنمود سازد
 باشيم.هويتي، شهرگرايي و خالي از سکنه روستاها با آن مواجع مي امروزه به عنوان مهاجرت، بي 

 

 هاي و متغیرهاي عوامل طبیعی در اجزاء مسكن روستایی ته. یاف3جدول

 شاخص

  متغیر

 هایافته متغیر فرعی  اصلی

ی 
عوامل طبیع

 

 زمین 

 شیب

  استقرار واحدهاي مسکوني در جهت شيب زمين 

 جهت گيري واحدهاي مسکوني به سمت معابر اصلي روستا 

 شيب يبررومسکوني ساخته شدهحياط درواحدهايشدنحـذف يـاکوچك 

 دار به دليل تعديل شيب زمين هاي شيبساخت واحدهاي مسکوني دو طبقه در زمين 

 هاي شيب دار مساحت قطعات تفکيکي واحدهاي مسکوني در زمينکاهش 

 ايجاد فضاهاي دامي و يا انبار در طبقه زيرين به دليل وجود شيب زياد در اراضي غيرمسطح 

 ساختار 
 جنس زمين در انتخاب پي  •

 ساختار زمين جهت کاهش معرض بالياي طبيعي •

 موقعيت و جهت ساختار واحد مسکوني با توجه به ساختار زمين  •

 اقلیم

 دما و تابش 

  استفاده از مصالح ساختماني با رنگ تيره و زبر در پوشش ديوارها و پشت بام ، براي افزايش جذب نور
 خورشيد 

  ي افزايش آفتابگيرياستقرار واحدهاي مسکوني در جهت مناسب برا 

 ها به صورت تو در تو به منظور حفظ بيشترانرژيقرارگيري اتاق 

 هاي مسطح براي جذب گرماي بيشترساخت سقف 

  انقباض بافت کالبدي با کوچك شدن فضاهاي سکونتي جهت جلوگيري از پرت حرارتي در مناطق
 کوهستاني 

 ستي خانواده در طبقه باال و فضاهاي زيست دام و انبار  هاي دوطبقه بااستقرار فضاهاي زيساخت ساختمان
 محصوالت کشاورزي در طبقه زير، با هدف جذب گرماي توليد شده در اغل 

 استقرار واحدهاي مسکوني درجهات شرق ـ غرب براي افتابگيري بيشتردر مناطق کوهستاني 

رطوبت و  

 بارش 

 باشد )خشت، گل و سنگ( ر مقابل بارش نميسازي داستفاده از مصالحي که نيازمند به مقاوم 

  استفاده از ايوان يا پيش آمدگي بام براي محافظت از ورودي ساختمان در برابر باران 

 هاي مسطح و محکم، در برابر باران و برف منطقه ساخت سقف 

 ي ساختمان بلند کردن کف ساختمان از زمين براي جلوگيري از انتقال رطوبت زمين از طريق سنگ چيني پ
 در مناطق کوهستاني 

 کاري مناسب در مناطق  استفـاده از سـنگ، گل و خشـت و گـاهـي در تـرکيب بـا چــوب بـراي عايق
 کوهستاني که ضريب حرارتي پايين داشته باشد

جریان هوا  

 )باد( 

  ساخت موانع براي جلوگيري از جريان باد به صورت مستقيم به محيط 

 هاي رو به بادهاي شدن ياحذف پنجرهاي مسکوني به سمت بادهاي مناسب و کوچكگيري واحدهجهت
 نامطلوب )توام باشن( 

 هاي دو طبقه براي استفاده بيشتر از انرژي توليدي و تبادل انرژي کمتر احداث خانه 

ساختمان در مناطق کوهستاني  درهاي رو به بادهاي سرد حذف پنجره 

 دهاي مسکوني نزديك مسيـر آب )رودخانه ، چشمه و قنات ( قرارگيري واح  آب منابع 
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 گیري نتیجه

تاثيرگذار بر  پذيرد. سوابق تاريخي و تامين امنيت ساکنين و ... نيز  عوامل جغرافيايي ـ طبيعي منطقه مي تاثير را از مسکن بيشترين 
( 1381:16)مهندسين مشاور،باشد.  افيا، اقليمي مي باشد، اين عوامل نشات گرفته از شرايط جغرگيري مسکن برخي مناطق مي شکل 

پردازد، فضاي  آن مي   جستجويبشر پيوندي ناگسستني با طبيعت داشته که با حذف آن در محيط مسکوني خود، در جايي ديگر به  
 ( 42:  1393بيير، ) هاي مسکوني است.سبز از جمله عواملي است که مورد عالقه مردم در محيط 

بر شکل  موثر  شامل مجموعهعوامل  روستايي  و مسکن  بافت  کالبدي  طبيعي ميگيري خصوصيات  عوامل  فضاهاي هاي  باشد. 
 (1390:4زاده،)سلطانپذيرد. هاي طبيعي تاثير ميها با شرايط محيطي، از پديدهپذيري آنبه دليل ضرورت انطباق سکونتگاهي 

، تاثير فرهنگ و اعتقادات مردم  باشدمي ليمي در هر منطقه  اقطبيعي ـ  هاي  ساخت سرپناه نيز به شدت تابع مشخصات و ويژگي 
تاثير بسزايي در تبيين اصول و    طبيعيهاي  هاي مختلف و متمايز سکونت غيرقابل انکار است شرايط و ويژگي گيري گونه در شکل 

 قواعد حاکم بر معماري بومي هر منطقه داشته است. 
ويژگي و  تکوين  خصوصيات  ترکيب،  در  اقليمي  شکل هاي  مسکنو  و  گيري  بوده  موثر  مناطق   هايي حلراه  روستايي  ساکنين 
هاي اتخاذ شده  حلاند. راه گيري معماري همساز با شرايط جوي هر منطقه در طي قرون متمادي اتخاذ کردهمختلف در جهت شکل 

گيري طراحي و ايجاد شکلدر حصول راهکارهاي مناسب و هماهنگ با اقليم در هر منطقه ضوابط و الگوهاي ارزشمندي جهت  
قرار مي ما  اختيار  در  اقليم  با  مسکن همساز  موضدهد.  ساختار فضايي  اين  روشن ميواهميت  امروزيع  جامعه  به    سازد،  توجه  با 

که تاثيرات آن و باعث تخريب و نابودي کامل  ، با تجربيات و الگوهاي بومي گرفتهگاه فاصله زيادي  ،هاي جديدها و فناورينوآوري
هويتي، نابودي سرمايه ملي و فردي، مساکن نوساز خالي از سکنه، شهرنشيني، مهاجرت، عدم توسعه پايدار شود، بي ك جامعه ميي

هاي جديد تا راهگشاي آسايش و توسعه  راهکارهايي جهت تلفيق الگوهاي بومي و فناوريبا ارائه    ،روستاها، درباره مسکن روستايي
 پايدار مسکن و روستا باشيم. 

فضاهاي مسکن روستايي و ابعاد مسکن، تعيين مقدار مساحت محيط بيروني و    ،بافت، تعيين معابر  بر رويشيب و ساختار زمين  
مي  قرار  بررسي  مورد  زمينوع  ن.  گيرددروني  شيب  و  مناطق    روستا،  ساختار  در  و  بوده  موثر  مسکن  فضاهاي  ابعاد  و  تعداد  در 
گيري مسکن به روستاييان خواهد بود. جهت  مسکناراضي و نوع    وسعت  ،در تعيين معيشت  تاثيرگذار  کوهستاني رودخانه عامل مهم

شود. مسکن با عوامل طبيعي و فرهنگي  دليل عوامل طبيعي و فرهنگي مانند قبله و احترام به مکان هاي زيارتي در روستا تعيين مي
مستطيل که طول آن در    به شکلي مربع و در بعضي موارد روستاييان رابطه مستقيم دارد. اکثر فضاي مسکوني در مناطق کوهستاني

از سوي سازمان  جهت تابش آفتاب قرار دارد.  ارائه شده  الگوهاي جديد  هاي جديد سعي در مقابله با  ها و سازندگان با فناوريکه 
عوامل طبيعي که  اي ملي و  هبه سرمايه زيادي را به مالکين اعمال نموده و  هاي  بوده که هزينهدر ساخت و سازها  عوامل طبيعي  

دليل عوامل طبيعي  که بهتواند در مناطق کوهستاني آيد آسيب خواهد رساند. تلفيق اين دو الگو ميميحيات اصلي روستا به حساب 
بوده زمين  بودهدچار کمبود  آتي  توسعه  براي  مناسبي  راهگشايي  بي   و   اند،  استفاده  و  بومي  مصالح  از  استفاده  از مصاعدم  لح رويه 

 . خواهد داشتعه روستا ستبعات جبران ناپذيري بر تو نهايت آسايش ساکنين و درغيربومي باعث برهم زدن تعادل روستا و 

انتقال رطوبت و تعديل شيب طراحي شده و اکثرا از   پي در ساختار مسکن به عنوان عامل موثر در کاهش عوامل طبيعي مانند 
شود،  مي   است، که دانش بومي اين ايده را داده که مصالحي که از منطقه استخراج  مصالحي مانند سنگ و ماسه آهك شکل گرفته

 موثرتر و کارآمدتر بوده است.  
و با کيفيت است که  رنگ  شود، اکثرا از مصالح تيره  سقف عنصر انتهايي بنا که به عنوان محافظ و استحکام مسکن محسوب مي

خانه يکي از روستاييان حياط ديگري خواهد بود که اين امر خود نوعي روابط    ، گاه سقفزياد  در مناطق کوهستاني به دليل شيب
 . نمايدمي اجتماعي براي ساکنين ايجاد

ر و کاهش سطح فرو رفته و  بز  ،نبوده است، استفاده از مصالح تيره طبيعي  امل وديوار و مصالح بکار رفته در آن خود بي ارتباط با ع
زياد ديوارها از عوامل مهمي در  ضخامت  تاب و بکار گرفتن از مصالح با ضريب حرارتي باال و  بيرون آمده به دليل جذب تابش آف
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بهرهتشکيل   با  امروزه  آمد.  خواهد  حساب  به  مسکن  فناوريديوارهاي  از  اين گيري  مناسب  مصالح  و  عايق  مانند  جديد  هاي 
   ها کاهش و به ابعاد فضاهاي داخلي افزوده شده است. ضخامت

گيرد، با الگوبرداري نادرست و استفاده ناآگاهانه در  مانند ايزوگام که در شهرها رواج داشته و مورد استفاده قرار مي  مصالح جديد
پنهان تخريب  باعث  گاه   يروستاها  سنتي  مصالح  ديگر  و  کاهگل  مثل  مصالحي  ترکيب  با  ايزوگام  است،  شده  روستايي  مسکن 

نداشته به  خانه   و   همخواني  نياز  نفوذ  هاي کاهگلي  ايزوگام سعي در غيرقابل  است درحاليکه  بقاي خود  براي  و رطوبت  تبادل هوا 
باشد که اين تناقض و عدم آگاهي خسارات برجاي خواهد گذاشت که روستايي ديگر نه توان  و ديوارها از رطوبت مي کردن سقف  

 اجات خود را برآورده سازند. يلح و الگوهاي بومي احتتوانند به راحتي با مصامالي بازسازي و مرمت مصالح جديد را دارند و ديگر نمي 
اجزاي بيروني مانند ايوان و حياط در خانه روستايي براساس نوع عوامل طبيعي ابعاد و اندازه آن متفاوت خواهد بود. بازشوها نيز به  

تعديل عوامل طبيعي با    عنوان يکي از مهمترين اجزا مسکن بخصوص در مناطق سردسير حايز اهميت بوده است، بازشوها جهت
نوع طبقه اجتماعي در روستا شکل خواهد گرفت، فضاهاي ورودي  امنيت و  به اهميت روابط اجتماعي، همسايگي روستا و  توجه 
عالوه بر اينکه رو به تابش و کوچك بوده در بعضي شرايط سرپوشيده و محلي براي نشستن ساکنين و همسايگان طراحي شده  

فض دروني  روابط  مي است.  روستا  طبيعي  شرايط  بود  نخواهد  آن  تاثيرات  و  بيرون  محيط  از  مستثني  نيز  خانه  داخلي  تواند  اهاي 
 تاثيرگذار بر فضاهاي تو در تو جهت حفاظت و ايجاد آسايش خانوار ساکن در آن باشد. 

در گذر زمان کامال نشان  و تغييرات آن  که الگوهاي بومي    ،در مسکن روستايي و آسايش ساکنين است  تاثيرگذارطبيعي  عوامل  
بي توجهي گذشته و الگوهاي بومي که با    ،هاي نوينفناوري  ، الگوهاي جديد  ، موضوع مهم در توسعه پايدار بوده استدهد که  مي

ديد جديد به تحليل و تاثير عوامل طبيعي بر آسايش و توسعه پايدار مسکن روستايي    ، به مزايا و معايب هر دو الگوتلفيق و توجه  
 . پيدا خواهيم نمود دست
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