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 چکیده
الگوي بومی مساکن روستایی هر ناحیه متأثر از عوامل طبیعی و 
اکولوژیکی شکل میگیرد و بر پایه نگرش سیستمی همه اجزاي آن داراي 

کارکردي بوده و همواره طی روندهاي زمانی تکامل  -پیوندهاي ساختی 
مییابند. امروزه از منظر توسعه پایدار همانطوریکه درك دقیق و درست از 
بومشناسی مساکن روستایی مناطق مختلف کشور حائز اهمیت است، 

 .شناسایی، حفظ و پایدارسازي الگوهاي بومی نیز بسیار ضروري است

طرح بهسازي مسکن روستایی یکی از مهمترین طرحهاي کالبدي 
است که طی دهه اخیر به سبب اختصاص تسهیالت بانکی کم بهره از 

قبال فراوانی از طرف روستائیان روبرو سوي دولت در سراسر کشور با است
شده است. اگرچه این طرح به لحاظ رفع محرومیت و مقاومسازي موفقیت 
قابل مالحظهاي داشته است، اما به نظر میرسد معیارهاي مربوط به الگوي 
بومی مساکن را کمتر مورد توجه قرار داده است. این مقاله طرح بهسازي 

ق آباد واقع در شهرستان گنبدکاوس از مسکن روستایی را در دهستان آ
 .این دریچه مورد ارزیابی قرار داده است

شالوده روش تحقیق بر تبیین و تحلیل دادههاي میدانی استوار است 
خانوار نمونه بصورت تصادفی  280که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از 

ن بدست آمده است. جامعه آماري نیز به دو گروه استفادهکنندگا
 .تسهیالت بانکی (وام مسکن) و فاقد تسهیالت بانکی تقسیم شدند

نتایج تحقیق نشان داد، اگرچه این طرح در زمینه ارتقاء فرهنگ 
روستائیان در زمینه تهیه نقشه و پالن واحدهاي مسکونی، رعایت حریم 
امنیت و الگوي مصرف انرژي نتایج مثبتی داشته است، لیکن در زمینه 

ارهاي الگوي بومی مسکن ترکمن از جمله: جانمایی خانه بسیاري از معی
در حیاط، جهتیابی خانه، تغییر کارکردهاي اقتصادي (کاهش فضاهاي 

 1.مکمل) و ارتفاع بنا نتایج مناسبی نداشته است
طرح بهسازي مسکن روستایی؛ الگوي بومی مسکن  کلیدواژگان:

تسهیالت؛ خانوار  ترکمن؛ وام مسکن؛ توسعه پایدار؛ خانوار بهرهمند از
 2.فاقد تسهیالت
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Abstract 
The indigenous pattern of rural housing is formed 

according to physical and ecological factors . it takes 
advantage of systemic approach in which all sub-
systems have structural-functional links and evolve 
during the time. Nowadays, as understanding the 
ecology of rural housing in different parts of the 
country is important, the necessity of studying 
,maintaining and sustaining the indigenous patterns 
are important, too. / the “Improvement of rural 
housing “ plan is considered as one of the most 
important physical plans that has broadly accepted 
by a large number of rural residents because of 
assigning low interest bank credits by the 
government. The plan has been successful in case of 
removal of deprivation and quake-resistant built-up, 
however, the plan has not achieved a lot of success 
in case of regarding the criteria of indigenous 
housing pattern. The present study has evaluated the 
“improvement of rural housing” plan in turkman 
sahra region based on the mentioned criteria. The 
applied method is an explanation-analitic one based 
on field study and field data collection.to do so,280 
households were selected based on a random 
sampling. The sample also was divided into two 
groups: the group of people who have benefited the 
bank credits and another group without using bank 
credits. The findings of the study indicate that the 
plan has successes and shortcomings. successes 
include: the improving of rural culture in relation to 
plan and map of houses, regarding the security 
butter, and rebuilding energy-consuming pattern. 
shortcomings include: location of the house inside 
yard, houses, direction, alteration of economic 
functions, and the height of the buildings.3 

Keywords: indigenous pattern of housing; the 
improvement of rural housing plan; housing credits; 
indigenous Turkmen housing; households benefiting 
credits.4
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 مقدمه
عنوان پناهگاه و اقامتگاه زاییده یکی از نیازهاي  مسکن به

اساسی جوامع انسانی است که عناصر سازنده آن بطور توأمان از 
معیشتی و روابط اجتماعی و  ـ هاي زیستیمحیط طبیعی، شیوه

فرهنگ جامعه موردنظر تأثیر پذیرفته است. این اثرپذیري از شرایط 
وستایی بسیار هاي رمحیطی/ اکولوژیکی در مساکن عرصه

اي که نه تنها فرم، نحوه ساخت گونهتر است. بهمحسوس و ملموس
گزینی خانه و هر یک از و نوع مصالح بناها، بلکه چگونگی مکان

مکمل) آنرا متناسب با تنوع کارکردي هر یک از  زا (عناصراج
زند. بدین ترتیب بر پایه نگرش سیستمی ها رقم میسکونتگاه

ارکردي هر یک از عناصر و اجزاي مسکن ک ـ همسنخی ساختی
کنند که به مثابه یک سیستم پویا عمل کرده چنان پیوندي ایجاد می

بخشد که در و هویت و ویژگی خاصی به مساکن روستایی می
یابد. این ها تجلی میانداز سکونتگاهنهایت در بافت کلی و چشم

گ مادي و ها که تحت تأثیر نیروها و عوامل محیطی و فرهنویژگی
  معنوي جوامع روستایی تکوین و طی روندهاي زمانی تکامل 

    اند، در مناطق مختلف جغرافیایی به صور مختلفی نمایان یافته
خاص آن منطقه یاد » الگوي بومی مسکن«شوند که از آن بنام یم

 .شودمی
امروزه از منظر توسعه پایدار همانقدر که درك دقیق و درست 

ساکن مناطق مختلف روستایی کشور حائز اهمیت از بومشناسی م
باشد. است، حفظ و پایدارسازي آن نیز بسیار ضروري و مهم می

هاي اخیر الگوهاي بومی مسکن تحت تأثیر عوامل چرا که در دهه
مختلف به شدت در حال تطور و دگرگونی است. اگرچه بخشی از 

تأثیر پیوند با این تحوالت بنا به مالحظات زمانی و مکانی و تحت 
ناپذیر باشد، لیکن دخالت فرهنگ شهري ممکن است، اجتناب

برخی عوامل برونزا، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه آنچنان ساختار 
نظام قبلی مساکن را برهم میزند که گاه به تضعیف و یا حذف 

شود. بویژه این دگرگونی در کارکردهاي واقعی روستاها منجر می
 .لیدي سکونتگاههاي روستایی چشمگیر استحوزه کارکردهاي تو

طرح بهسازي مسکن روستایی که از سوي بنیاد مسکن انقالب 
با هدف تامین مسکن براي محرومان شروع شده بود ، طرحی 

وندي بسیار کند و بطئی محسوب می شود که در آغاز ر »برونزا«
   ). اما در 2-1385،1بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ( داشته است

دامنه «مقاوم سازي مسکن «هاي اخیر ضمن تغیر جهت به سمت لسا
هایش نیز به سبب اعطاي تسهیالت بانکی هم به لحاظ کمی فعالیت

و هم کیفی بسیار گسترش یافته است. در این میان اگرچه در اسناد 
هاي توسعه به مقوالت مختلفی از قبیل برقراري عدالت برنامه

، مقاومسازي وهویتبخشی به اجتماعی و توسعه پایدار مسکن

: 1378معماري بومی تأکید شده است (سازمان برنامه وبودجه، 
)، 375-373: 1385ریزي، وسازمان مدیریت و برنامه 315-317

» سازيمقاوم«رسد، مجریان برنامه در عمل اهداف لیکن به نظر می
را بیشتر ملحوظ داشته و مقوله رعایت الگوي » عدالت اجتماعی«و 

اند. از اینرو اري بومی مسکن را کمتر مورد توجه قرار دادهمعم
نویسندگان مقاله حاضر موضوع اخیر را وجه همت خود قرار داده و 
از این منظر طرح بهسازي مسکن روستایی را در قلمرو جغرافیایی 
یکی از دهستانهاي شهرستان گنبد کاوس (دهستان آق آباد) مورد 

ن ترتیب درصدد پاسخگویی به این سؤال اند. بدیارزیابی قرار داده
شناختی الگوي مسکن ترکمن تا چه اساسی هستند که معیارهاي بوم

هاي بهسازي مسکن روستایی از سوي متولیان امور حدي در طرح
 مورد توجه قرار گرفته است؟

 
 مبانی نظري و چارچوب مفهومی

شناخت الگوي مسکونی در گام نخست مستلزم درك مفهوم 
مسکن و ارائه تعریفی از آن است. نظر به گستردگی و تنوع حوزه 

هاي مطالعه مسکن، صاحبنظران متناسب با رویکردها و حوزه
اند. برخی معتقدند که آن داشته تخصصی خود تعاریف متفاوتی از

مسکن مفهومی چندوجهی است که مفاهیمی مانند آسایش و 
      امنیت، بیان هویت و پایگاه اجتماعی ساکنان و غیره را در بر

در تعریف برخی(Werner,C.M;Altman,I:1986) گرددمی
کنند و مسکن را مانند ها استفاده میمسکن از مفهوم سیستم قرارگاه

هاي خاصی در آن فعالیت کنند کهها تعریف میتمی از قرارگاهسیس
 از دیدگاه را. (low.s&chambers,E,1989)د جریان دار

باشد که روابط میان پاپورت مسکن بخشی از محیط ساخته شده می
 بردارد مردم و مردم، مردم و اشیاء، اشیاء و اشیاء را در

.(Rapoport,A;1977)  سیستمی میگوید او با تکیه بر نگرش
باشد، که مسکن صرفاً یک سرپناه فیزیکی در قلمرو سکونت نمی

بلکه مانند بخشی از سیستم فرهنگی سکونت است که مجموعه 
دهد. با این نگاه وي مسکن ها در درون آن رخ میخاصی از فعالیت

ها الگوي خاصی داند که در آن قرارگاهها میرا سیستمی از قرارگاه
گیرد، شامل میشود. ایی را که در درون آن شکل میهاز فعالیت

یک قرارگاه شامل محیط کالبدي است که یک وضعیت از 
نماید. فعالیت شامل رفتارهاي قابل پیشبینی و مداوم را تعریف می

ها و معناي خود فعالیت، چگونگی انجام آن، ارتباط با دیگر فعالیت
ا و رابطه میان آنها ها و معنفعالیت است. چگونگی انجام فعالیت

کامالً وابسته به عوامل فرهنگی گروهی است که فعالیت در آن 
گیرد. از سوي دیگر مکان و خصوصیات کالبدي موجود انجام می

.(Rapoport,A;2005) باشددر آن نیز متأثر از فرهنگ می
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شود که بر پایه نگرش سیستمی کلیت بدین ترتیب مشخص می
دهنده آن است و همانطور که ر تشکیلمسکن فراتر از جمع عناص

شناخت اجزا بدون شناخت کل غیرممکن خواهد بود، شناخت کل 
نیز بدون شناخت اجزا امکانپذیر نخواهد بود. زیرا کلیت سیستم 

دهنده سیستم جزء اي است که عناصر تشکیلهاي تازهبیانگر کیفیت
وي دیگر ). از س17: 1370و جزء داراي آن کیفیت نیستند (دوران، 

 -هر سیستمی ساخت و کارکردهایی دارد که به صورت علّی
معلولی با هم مرتبط بوده و طی روندهاي زمانی همواره دستخوش 
تغییر قرار میگیرند. بنابراین الگوي بومی مسکن نیز متناسب با عوامل 
مؤثر در شکلگیري آنها یعنی عوامل محیطی، اقتصادي، اجتماعی، 

آنها به مثابه سیستمی عمل میکنند که ضمن  فرهنگی و روابط میان
شناخت ویژگیهاي ساختی و کارکردي هر یک از اجزا شناخت 

 .کلیت یکپارچه سیستم نیز الزامی است

 
 روش تحقیق

کاربردي و به  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادي
تحلیلی است که به شیوه پس  -شناسی توصیفیلحاظ روش

پردازد. طرح بهسازي مسکن روستایی میرویدادي به ارزیابی 
فرآیند گردآوري داده هم به روش اسنادي و هم پیمایشی است که 

نگري و به سبب اندیشی و جزئیبه عملیات پیمایشی بواسطه ژرف
هاي مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه و برداشت گیري از تکنیکبهره

 .است هاي مختلف مسکن آگاهانه وزن بیشتري داده شدهاز تیپ

روستاي  27جامعه آماري تحقیق را خانوارهاي ساکن در 
دهند که بر مبناي آباد گنبدکاووس تشکیل میدهستان آق
واحد میباشد. نظر به تعدد  5922تعداد آنها  1385سرشماري 

ایم. بدین ترتیب گیري تصادفی بهره جستهخانوارها از روش نمونه
اي دولت جامعه موردنظر به دو هبه منظور ارزیابی دقیقتر نقش برنامه

 :گروه

 )سازندگان خانه با استفاده از وام مسکن (گروه با تسهیالت -1
 )سازندگان خانه بدون استفاده از وام (گروه بدون تسهیالت -2

هاي گروه نخست که از تسهیالت تقسیم گردید. درواقع پروژه
 برند، به سبب کنترل ونظارت بیشتر ازدولتی (وام مسکن) بهره می

هاي اجرایی زیر مجموعه طرح بهسازي مسکن قرار سوي دستگاه
میگیرند و مساکن گروه دوم تا حدودي بیانگر الگوي بومی مسکن 

تواند در باشند، لذا مقایسه الگوي مسکن این دو گروه میمنطقه می
 .نیل به هدف مقاله کمک نماید

عات بر این اساس براي تعیین حجم نمونه ابتدا با توجه به اطال
درصد  25مأخوذه از بنیاد مسکن شهرستان گنبدکاووس که حدود 
اند، تعداد از اهالی دهستان مذکور از تسهیالت وام مسکن بهره برده

خانوار مبناي محاسبه قرارگرفت و چون هیچ اطالعی از آمار  1480
گروه دوم نداشتیم، این نسبت را براي گروه دوم نیز تعمیم دادیم و 

خانوار  280استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه سپس با 
تعیین و به نسبت مساوي بین دو گروه تقسیم شدند. براي انتخاب 
خانوارهاي نمونه نیز کلیه روستاهاي مورد مطالعه را تحت پوشش 

 .گیري تصادفی ساده استفاده شدقرار داده و از روش نمونه

ثبت و   SPSSافزارنرم آوري شده ابتدا در بستههاي جمعداده
سپس در مرحله استخراج و تنظیم آنها از جداول دوبعدي و 

ها نیز ضمن ایم. براي تجزیه و تحلیل دادهچندبعدي بهره جسته
هاي مرکزي آمار توصیفی نظیر میانگین و گیري از شاخصبهره

 -، کاي اسکوئر و کولوموگراف T-Testنسبتها، از آزمونهاي 
 .فاده گردیداسمیرنف نیز است

 
 معرفی اجمالی ناحیه مورد مطالعه

کیلومترمربع در شمال  44آباد با مساحتی معادل دهستان آق
شرق بخش مرکزي شهرستان گنبدکاووس و حد فاصل مختصات 

-22تا  54-59درجه عرض شمالی و  37-33تا  37-23جغرافیایی 
درجه طول شرقی واقع شده است. فاصله مرکز دهستان نسبت  55

کیلومتر میباشد. براساس سرشماري  12ه شهر گنبدکاووس حدود ب
خانوار  5922آبادي مسکونی،  27این دهستان شامل  1385عمومی 

). 1385نفر جمعیت میباشد (مرکز آمار ایران: سرشماري  29678و 
هاي مختلفی هاي منسوب به طوایف و تیرهکه بیشتر آنها را ترکمن

دهند از، داز، مختوم و آتا تشکیل میآتاباي، قجق، قانیوقمچون آق
کردند که در اوایل سده حاضر به شکل کوچنشینی امرارمعاش می

   و هماکنون کامالً یکجانشین شده و به کشاورزي و دامپروري 
 .پردازندمی

غلبه اقلیم نیمه خشک از یک سو واز سوي دیگر وجود تپه 
ماهورهاي لسی با کاربري مرتعی در قسمت شمالی دهستان و 

اي گرگانرود در قسمت جنوبی آن سبب اراضی حاصلخیز جلگه
ها در امتداد این شده است که عالوه بر الگوي استقرار خطی آبادي

شالوده معیشت و اقتصاد ساکنان آن بر زراعت و رودخانه، 
ریزي شود. اقتصادي که به لحاظ پیشینه بیشتر متأثر از دامپروري پی
نشینی بوده و در سالهاي اخیر با زراعت مکانیزه درهم الگوي کوچ

آمیخته و به واسطه نزدیکی به شهر گنبدکاووس به نوعی با 
ه است. بدینسان کارکردهاي شهري (خدمات/ صنعت) گره خورد

مجموعه عوامل مذکور ویژگی خاصی به ناحیه مورد مطالعه 
بخشیده است که از یک سو به سبب دیرپایی فرهنگ عشایري و از 
سوي دیگر کشاورزي در حال گذار از شکل سنتی به شکل تجاري 
در کنار تأثیرپذیري از فرهنگ شهري وجه غالب آن به صورت
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اي گونههویدا گشته است. به» نیتهمدر«در مقابل » سنت«دوگانگی 
فرهنگ مادي و معنوي پیشین را با » پایایی«هاي تعارض که جلوه

توان به وضوح در حاصله از پیوند با کانونهاي شهري می» پویایی«
ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و کالبدي جوامع ساکن در 

 .روستاهاي مورد مطالعه مشاهده نمود

 
 هاهتبیین و تحلیل یافت

شناسایی الگوي مسکن بومی ناحیه مورد مطالعه مستلزم 
هایی است که بر آن اثر کنکاش در مجموعه عوامل و مؤلفه

هاي ساختی و گذاشته و عناصر و اجزاي مختلف مسکن را در جنبه
تردید نقش عوامل محیط طبیعی به کارکردي شکل داده باشد. بی

زندگی و معیشت آنان  عنوان بستر تکوین جوامع انسانی بر شیوه
کننده خواهد بود که به نوبه خود این امر سایر ابعاد آنرا متأثر تعیین

میسازد. مسکن نیز به عنوان اقامتگاه انسانی از این قاعده کلی 
مستثنی نمیباشد. تجلی این گونه اثرپذیري مسکن از عوامل محیطی 

می به لحاظ گیري از مصالح بومی، همسازي با عناصر اقلیرا در بهره
جهتیابی ساختمان در مقابل نور، طراحی پالن و فرم بنا، ارتفاع، 

 .شکل و نوع پوشش سقف، ابعاد و اندازه بازشوها مالحظه نمود

از سوي دیگر ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي مانند تنوع 
گسترده) در کنار تکنیک و  -ايفعالیتها، اندازه و نوع خانوار (هسته

اي در هم میآمیزند تا در هر مقطعی از گونهها بهابزار ساخت بنا
روندهاي زمانی الگوهاي خاصی از مسکن بوجود آیند. شایان ذکر 
است نظر به اینکه تکوین و استقرار روستاهاي مورد مطالعه همزمان 

اند، به شدت از با اعمال سیاست تخته قاپوي عشایر شکل گرفته
اند کوچندگی تأثیر پذیرفتههاي دوران الگوي استقرار آالچیق

دهند که از زمان اسکان اولیه تاکنون ها نشان میبعالوه بررسی
دست کم چهار یا پنج تیپ مسکن روستایی در ترکمن صحرا قابل 

هاي ). بر این اساس یافته151-118: 1372شناسایی است (نظري، 
هایی اثرگذار در تحقیق حاضر در ارتباط با معیارها و شاخص

ت الگوي مسکن بومی ترکمن بشرح ذیل مورد ارزیابی قرار تحوال
 :گیرندمی

 نحوه طراحی پالن و تهیه نقشه
سازي نقشه در گذشته کمتر پیش میآمد که قبل از اقدام به خانه

آن تهیه شود ، لذا در الگوي بومی پالن خانه ها بسیار ساده واز چند 
ا بنّاهاي محلی اتاق کتار هم تشکیل میشد که معموًال خود شخص ی

با استفاده از تجربیات خود آن را میساختند. اما امروزه به علت تأثیر 
فرهنگ شهري و نوگرایی در زندگی و نیز الزامات مقرراتی، تهیه 
نقشه ساختمان قبل از اجراي آن ضرورت دارد. یافتههاي تحقیق 
حاکی از آن هستند که تمامی جامعه نمونه خانههاي خود را با 

اي از قبل طراحی شده احداث کردهاند. اما نکته درخور نقشهه
درصد نقشهها  100توجه اینکه در گروه دریافتکننده تسهیالت 

توسط مهندسان ساختمان و معماري طراحی شده است، درحالیکه 
درصد میباشد. بنابراین  9/56در گروه فاقد تسهیالت این نسبت 

یه نقشه بر دریافت وام میتوان نتیجه گرفت که گرچه الزامی بودن ته
تأثیر بسزایی در رعایت مقررات دولتی داشته است، لیکن تهیه 

درصد جامعه سنتی روستا نیز  50نقشههاي مهندسی از سوي بیش از 
جاي تأمل دارد. به نظر میرسد این اقدام دولت بطور غیرمستقیم در 

ح فرهنگسازي جامعه روستایی مؤثر افتاده، و از پیامدهاي جانبی طر
 .بهسازي مسکن تلقی میشود

 
 نحوه تهیه زمین و مساحت فضاي خانه

هاي اثرگذار در الگوي مساکن روستایی نحوه یکی از مؤلفه
تهیه زمین، مساحت حیاط و زیربناي خانه است. در اینجا باتوجه به 
شناخت محلی از چگونگی تأمین زمین مسکونی جامعه موردنظر در 

 د:دي شدنبنچهار گروه بشرح ذیل دسته
هاي قبلی خود را تخریب و در همان خانوارهایی که خانه -1

 .اندمحل به بازسازي آن مبادرت کرده
ضاي خالی حیاط هاي خود را در فخانوارهایی که خانه -2

 ،اندقبلی بنا نموده
خانوارهایی که فاقد حیاط بوده و زمین مورد نیاز خود را از  -3

 .انددیگران خریداري کرده

 ): مقایسه نحوه تهیه نقشه ساختمان در هر گروه جامعه آماري1جدول (

 
 هاي میدانیمأخذ: یافته
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 حیاط و زیربناي ساختمان میان دو گروه جامعه نمونه): مقایسه نحوه تهیه زمین مسکونی، مساحت 2جدول (

 
 هاي میدانیمأخذ: یافته

 

خانوارهایی که از طریق تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی -4
 د. انمبادرت به احداث خانه کردهونی خود به کاربري مسک

کنندگان هاي تحقیق در میان دو گروه دریافتمقایسه یافته
دهد. چرا که در تسهیالت و فاقد تسهیالت نتایج جالبی را نشان می

هاي خود را در زمین قبلی میان گروه اول تعداد افرادي که خانه
از گروه اند، بیش بازسازي کرده و یا زمین جدید خریداري کرده

که دوم است. برعکس در میان خانوارهاي گروه دوم تعداد کسانی
در فضاهاي خالی حیاط قبلی و یا از طریق تغییر کاربري اراضی 

 .اند، بیش از گروه اول بوده استوساز کردهاقدام به ساخت

هاي ها با میانگین مساحت حیاط و زیربناي خانهمقایسه این داده
ها در دهد. زیرا این شاخصتري را نشان میدو گروه نتایج جالب

 6/106و  6/703میان خانوارهاي فاقد تسهیالت به ترتیب برابر 
 2/92و  2/378کنندگان تسهیالت معادل مترمربع و در میان دریافت

کنندگان رسد که دریافتباشد. بنابراین به نظر میمترمربع می
هی که از تسهیالت تسهیالت غالباً جزو خانوارهاي فقیرتر و گرو

اند. زیرا خانوارهاي تري بودهاند، خانوارهاي متمولدولتی بهره نبرده
گیرنده تري نسبت به خانوارهاي وامتر منابع معیشتی متنوعمتمول

هاي اشغال خواهند داشت که این عامل موجب شده است شاخص
  .فضاي آنها بیشتر از افراد تحت پوشش دولت باشد

جه اینکه براساس ضوابط بنیاد مسکن الگوي نکته درخور تو
مترمربع  80مساحت زیربناي خانه براي اعطاي تسهیالت حداکثر 

مترمربع افزایش یافته  2/92باشد، لیکن این شاخص در عمل به می
هاي هادي روستاهاي است. همچنین طبق ضوابط مصوب طرح

اما در مترمربع بوده است  200ها مورد مطالعه الگوي تفکیک حیاط
 9/1کنندگان تسهیالت حدود عمل این شاخص در میان دریافت

برابر افزایش داشته  51/3برابر و در میان خانوارهاي فاقد تسهیالت 
ریزان در شناخت الگوهاي است که حاکی از عدم دقت برنامه

اي که بناهاي مسکونی باشد. جامعهمسکونی جامعه موردنظر می
 .پذیردشان تأثیر میهاي معیشتی پیشینآنها هنوز به شدت از شیوه

 
 جانمایی خانه اصلی و فضاهاي مکمل جانبی

 
 جانمایی خانه اصلی

در الگوي بومی مسکن ترکمن محل استقرار خانه اصلی شبیه 
الگوي کوشکی معموالً در وسط حیاط قرار دارد . نحوه استقرار 

آرایش مییابد. خانه نسبت به خانههاي مجاور نیز غالباً به شکل خطی 
چنین الگوي استقرار زاییده ساختار ایلی و نظام معیشتی گروهی 

ده است. در چنین الگویی بو 1»اوبا«آنها در واحدهایی مرسوم به 
معموالً خانه مسکونی در وسط حیاط و تمام عناصر مرتبط با دام و 
زراعت پیرامون آن استقرار مییافتند. تنوع تعداد عناصر مذکور 

ن اقتصادي خانوارها تفاوت میکرد. خانوارهایی که منابع حسب توا
معیشتی مختلط (دامداري، زراعت، باغداري) داشتند، حیاطهاي 
وسیعتري نسبت به خانوارهاي دیگر داشتند. در هر حال از زمان 

دو دهه اخیر چشمانداز عمومی  -اسکان اولیه تا حدود یکی
شت که در آن حیاطهاي ترکمننشین الگوي نسبتاً مشابهی دا

مجموعه عناصر مرتبط با خانه اصلی پیرامون آن جانمایی میشد. 
نحوه آرایش و قرارگیري این عناصر متناسب با اهمیت و جایگاه هر 
یک از آنها در اقتصاد خانوار تفاوت میکرد. معموالً عناصر 
ارزشمندتر در مقابل خانه اصلی و در معرض دید اعضاي خانوار 

ي از اثر بخشی عامل معیشتی، چنین نظام قرار میگرفت .جدا
 امکان واسطه   به  جانبی اش فضاهاي  اصلی و  خانه استقراري از 

اي از چند خانوار ساکن ها به مجموعهدر نظام عشایري سابق ترکمن :Oba - اوبا. 1
 هاي خویشاوندي و منافع اقتصادي مشترك باشند، اطالق در یک مکان که داراي همبستگی

یافته (فعلی) شود. در حال حاضر این عنوان از سوي ترکمنها براي کلیه روستاهاي اسکانمی
 .رودبکار مینیز 
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 ): مقایسه موقعیت خانه و نوع کاربري آن در دو گروه از جامعه نمونه3جدول (

 
 هاي میدانیمأخذ: یافته

 
جریان هوا در هنگام شرجی بودن با شرایط اقلیمی ناحیه نیز کامال 

 شد.سازگار می با
هاي اخیر الگوبرداري از معماري شهري چه از سوي اما در سال

روستاییان که گاه ناشی از  مهندسان طراح و چه از سوي خود
هاي اقتصادي و گاه غفلتاً به سبب سلطه جوییالزامات و صرفه

هاي روستایی را یابی خانهفرهنگ شهري انجام میپذیرد، نحوه مکان
ها، تحتالشعاع خود قرار داده است. کوچک شدن فضاهاي حیاط

گرایش به تغییر کارکردهاي اقتصادي از بخش کشاورزي به 
خدمات و صنعت از تحوالت اجتنابناپذیر دهههاي اخیر  هايبخش

میباشد که الجرم به حذف برخی عناصر قبلی منجر شده است. 
هاي هاي خانگی و جایگزینی فعالیتحذف تدریجی دامداري

هاي صنعتی و واحدهاي تجاري و نیز مالحظات جدید مثل کارگاه
رق و تلفن به کشی آب، گاز و بهاي لولهاقتصادي در کاهش هزینه

اي گونهشدت جانمایی خانه اصلی را تحت تأثیر قرار داده است. به
که امروزه جابجایی خانه اصلی از وسط حیاط به کنار خیابان و 

هاي دو طبقه با کارکردهاي تلفیقی ها و نیز احداث خانهکوچه
هاي بارز صنعتی) یکی از ویژگی -تجاري/ مسکونی -(مسکونی

 .رودمورد مطالعه بشمار میبافت روستاهاي 

هاي میدانی حاکی از آن هستند که گرایش به حاشیه معابر یافته
کنندگان تسهیالت و فاقد تسهیالت مشابه در هر دو گروه دریافت

هاي خود را در که نیمی از جامعه مذکور خانههم هستند. بطوري
هاي درصد خانوار 6/33کنار خیابان یا کوچه بنا کردهاند. همچنین 

اند. مسکونی ساخته -فاقد تسهیالت منازل خود را با کاربري تجاري
هاي قانونی در رغم اعمال محدودیتاست که علیاین درحالی

کنندگان دریافته مسکونی در گروـ  خانه با کاربري تجاريساخت
 .انددرصد آنها خانههاي خود را بدین شکل ساخته 18تسهیالت 

 

 ): مقایسه توزیع انواع ضمائم خانه (کارکردهاي جانبی خانه) میان دو گروه جامعه نمونه4جدول (

 
 هاي میدانیمأخذ: یافته
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 فضاهاي مکمل جانبی خانه
در خانههاي روستایی جداي از ساختمان مسکونی، فضاهاي 

جانبی دیگري با کارکردهاي خاص وجود دارند که از مکمل 
هاي شهري است. در الگوي بومی مسکن وجوه متمایز آن با خانه

زراعی گونه خاصی از ترکیب عتاصر  -ترکمن تلفیق معیشت دامی 
هردو معیشت را بوجود آورده است که ضمن جدایی گزینی 

ر جزئی فضاهاي دامی از فضاهاي زراعی به لحاظ مکانیابی عناص
هاي میدانی گویاي آن هستند که داراي نظم خاصی هستند. یافته

هاي طرح بهسازي مسکن درخصوص حفظ کارکردهاي سنتی خانه
درصد اینگونه  35روستایی توفیق چندانی نداشته است. زیرا فقط 

 7/20اند که حدود ها داراي کارکردهاي جانبی مسکن بودهخانه
جدید (کاراژ و باغچه) است .اما  درصد آن مربوط به کارکردهاي

   در گروه بدون تسهیالت که به الگوي بومی نزدیکترند، سهم 
درصد بوده است.  9/67هاي داراي کارکردهاي جانبی بالغ بر خانه

اگرچه ممکن است بخشی از این تحوالت به ساختار اجتماعی 
(جوان بودن) سازندگان گروه با تسهیالت مربوط بوده باشد که 
بدلیل نداشتن زمین زراعی ضرورتی بر احداث چنین فضاهایی 

، انبار ش سهم فضاهایی مثل انبار کشاورزياند. اما کاهنداشته
آذوقه، خاصه کاهش شدید فضاهاي مربوط به دامداري تا حدودي 

 .بیانگر بی توجهی به این مساله است و جاي بسی تأمل دارد

 
 یابی خانهفرم و جهت

ه آفتاب یکی از پارامترهاي مهم نه فقط براي دسترسی مستقیم ب
جهتیابی ساختمان بلکه براي طراحی فرم و شکل ساختمان است. 
زیرا تغییرات روزانه و فصلی مواضع خورشید در آسمان به نحو 
بارزي چگونگی آرایش مساکن و شکل و معماري آنها را 

ورشید تحتالشعاع قرار میدهد. بدین منظور نوسانات زوایاي تابشی خ
درجه که قابل تعمیم براي منطقه مورد مطالعه است،  37براي عرض 

دست آمده است (رهنمایی : در مقاطع مختلف سال بشرح ذیل ب
1369 ،23.( 

 درجه 53        براي اول فروردین و مهر ماه  - 

 درجه76/45                       براي اول تیرماه - 

 درجه 29/55                  براي اویل دي ماه - 

کنید که اختالف زاویه تابش آفتاب در باالترین و مالحظه می
درجه میرسد. بنابراین پایین بودن  9/46ترین حاالت خود به پایین

زاویه تابش در زمستان همراه با باال بودن تعداد روزهاي ابري در 
هاي مسکونی یابی و فرم ساختماناین فصل تأثیر خاصی را بر جهت

 .گذارده است

 
 یابی ساختمانجهت

ها غالباً به سمت یابی خانهدر الگوي بومی مسکن ترکمن جهت
جنوبی آنها دقیقا با ـ  منتها محور اضالع شمالی جنوب می باشد،

 15تا  10اي حدود محور طول جغرافیایی منطبق نبوده و با زاویه
اي درجه به سمت شرق تمایل دارد. شایان ذکر است طبق مطالعه

که توسط دفتر فنی و دانشکده معماري دانشگاه شهید بهشتی انجام 
گرفته است، بهترین حالت براي دریافت نورخورشید نیز هیمن 

 .)101، 1360حالت آرایش گزارش شده است (طاهباز: 
هاي میدانی ما حاکی از آن هستند که در الگوهاي قدیمی یافته

اند، یابی جنوبی داشتهها جهتدرصد خانه 95سازي بیش از خانه
لیکن امروزه نحوه دسترسی به معابر بر تفکیک قطعات مسکونی و 

یابی بناها تأثیر قابل مالحظهاي داشته است. مآالً بر نحوه جهت
هاي گروه بدون تسهیالت و درصد خانه 5/36بطوریکه حدود 

 .اندهاي با تسهیالت رو به آفتاب نبودهدرصد خانه 7/27

 
 فرم خانه

هاي ترکمنی در فرم الگوي بومی خانه 1360ا قبل از دهه ت
اي است. به گونهحوزه روستاهاي مورد مطالعه، مستطیلی شکل بوده

ها به صورت ردیفی در کنار هم به یک ایوان در سمت که اتاق
  بازشوهایی ها در همه جهات دارايجنوب متصل بودند. این خانه

 هاي جامعه نمونهها در بین گروهیابی خانه): مقایسه جهت5جدول (

 هاي میدانیمأخذ: یافته
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 ): مقایسه اجزاي واحدهاي ساختمانی در میان دو گروه از جامعه نمونه6جدول (

 
 هاي میدانیمأخذ: یافته

اند. امافرم بیشتر خانه هاي امروزي به شکل مربع ویا بازشوهایی بوده
چند ضلعی نزدیکتر است. در الگوي امروزي جداي از ایوان در 

در میان » هال«ساختمان طراحی یک فضاي عمومی به نام پیشانی 
اند. درصد آنها داراي هال بوده 7/95اتاق ها غلبه دارد. بطوریکه 
وهاي قدیمی از کف اتاق ها در الگجداي از آن ارتفاع پنجره

باشد. درحالیکه در الگوهاي جدید این معموالً حدود نیم متر می
ارتفاع بیش از یک متر اسنت. بعالوه احداث توالت در داخل خانه 

اي به گونه به شدت رواج یافته است.) open( اصلی وآشپزخانه باز
درصد هر دو گروه مورد مطالعه داراي آشپزخانه و حمام 100که 

در داخل ساختمان مسکونی خودهستند. اما ساخت توالت بهداشتی 
درصد آنها در داخل  7در درون خانه اصلی عمومیت نیافته و تنها 

 .ساختمان قرار دارند

دهد که میانگین تعداد اتاق در خانههاي این بررسی نشان می
اي گونههاي تسهیالتی بوده است. بهبدون تسهیالت بیشتر از خانه

واحد و براي  39/3هاي بدون تسهیالت ن شاخص به خانهکه ای
واحد بوده و دامنه نوسانات آن در گروه  04/3هاي تسهیالتی خانه

اتاق تفاوت  4تا  2اتاق و در گروه دوم بین  7تا  1نخست بین 
 .میکند

 80رسد محدودیت رعایت ضابطه احداث واحدهاي به نظر می
ي تسهیالتی نقش زیادي هامتري در کاهش این شاخص در خانه

هاي داشته است. درخصوص سایر پارامترها تفاوت چندانی بین خانه
 .تسهیالتی و فاقد تسهیالت وجود ندارد

 
 مالحظات امنیتی حریم خانه

صحرا بافت باز هاي الگوي بومی مسکن ترکمنیکی از ویژگی
زیاد نسبت به هم و حیاط ها بدون  هايها با فاصلهآن است که خانه

شود و اگر از وجود برخی کننده مشخص میعناصر تفکیک
صرفنظر شود، عمالً هیچ » 1اجاره«پیرامون حصارهاي پرچینی در 

هاي همسایگان به چشم نمیخورد. به عبارت دیگر مانعی بین خانه
مرز بین حیاط با همسایگان قابل تشخیص نبود. درحالیکه امروزه 

حال گسترش ورودي حیاط به سرعت درساختن دربوارکشی و دی
یابی مالکیت خصوصی و تغییر میترسد اهباشد. به نظر میمی

 
 ): مقایسه وضعیت انواع دیوار در پیرامون حیاط بین دو گروه جامعه نمونه7جدول (

 
 1هاي میدانیمأخذ: یافته

 ها قرار دارند و با کارکردهایی قطعات زمینی کوچکی هستند که پیرامون خانه   jarجار. 1
 .شوندهاي نوزاد و ... مشخص میمثل کشت علوفه، محل دپوي کاه، نگهداري دام
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 هاي متوسط مساحت حیاط، زیربنا و تعداد اتاقخانوارها براي شاخصدر میان دو گروه مستقل از  T-Test): آزمون 8جدول (

 
 

(که تحت ») ايشکل هسته«به » شکل گسترده«خانوارها (از  نوع
یز بهم خوردن بافت و ن نفوذ فرهنگ شهري نمود یافته است)

ها انسجام قبلی را که امروزه به دلیل ورود غریبه( همسایگی سابق
هاي سکونتی را نسبت به قبل ازدست داده)، ضرورت تحدید حریم

بیشتر ساخته و در نتیجه به گسترش دیوارکشی و نصب درب 
هاي دهند که حیاطهاي تحقیق نشان میها انجامیده باشد. یافتهحیاط

بدون  -درصد 9/52لغ بر نیمی از جامعه مورد مطالعه (با تسهیالت با
اند، این در حالی است که درصد) داراي دیوار بوده 55تسهیالت 
کنندگان تسهیالت هاي داراي دروازه در گروه دریافتسهم خانه

درصد بوده است. این  4/32درصد و گروه فاقد تسهیالت  4/43
جدید (آجر و بلوك) نسبت به  بررسی نشان داد که سهم مصالح

مصالح قدیم (چینه گلی) در ساخت دیوارهاي دو گروه تفاوت 
 .محسوسی دارد

 
 الگوي مصرف انرژي

یکی از نکات مهم در برنامه بهسازي مسکن روستایی تالش در 
سازي مصرف انرژي میباشد. تا هم صرفهجویی در مصرف بهینه

ینه اضافی به دوش انرژي را بدنبال داشته و هم از تحمیل هز
روستائیان بکاهد. در این زمینه متغیرهایی مثل شکل، ابعاد و 
موقعیت بازشوهاي (درب و پنجره) ساختمان و نیز مصالح مورد 

هاي دوجداره مورد استفاده در آنها و شیوه ساخت بویژه پنجره
هاي تحقیق حاکی از آنند که از دید بررسی قرار گرفتند. یافته

ها معیارها و درصد ساختمان 9/76فنی طرحها در  مهندسان ناظر
موازین مربوط به الگوي مصرف انرژي از حد متوسط به باال رعایت 

 .درصد نیز ضعیف بوده است 1/23شده است و 

 
 گیريبندي و نتیجهجمع

شناختی مسکن مفهومی بر پایه رویکردهاي بوم
چندوجهی است که مفاهیمی مانند آسایش و امنیت، شیوه 
زیست، فرهنگ و هویت، پایگاه اجتماعی ساکنان و غیره را 

شود که مسکن نه صرفاً گیرد. بدینسان معلوم میدربرمی

هاي مجرد، بلکه حاصل هر دو کالبدي است و نه صرفاً فعالیت
 است. از سوي دیگر بر مبناي نگرش سیستمی مسکن 

هایی است که هر یک از اجزا و عناصر آن با ساخت قرارگاه
کارکردهاي مشخص، کلیت یکپارچه مسکن را مشخص  و

میسازند. کلیتی که حاصل تعامل میان عوامل طبیعی، 
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بومی یک ناحیه و قلمرو 

 .باشدجغرافیایی می

الگوي مساکن ناحیه مورد مطالعه اگرچه ممکن است از 
سنخی و تشابهات حیث خصوصیات جغرافیایی و اقتصادي هم

امی را با دیگر نقاط روستایی کشور داشته باشد، اما از منظر ع
هاي اجتماعی، فرهنگی پایداري تأمل برانگیزي را در ویژگی

تواند به حفظ پارهاي مواریث پیشین در خود دارد، که می
عنوان الگوي بومی خاص جامعه ترکمن بحساب آید. بر این 

ان بشرح ذیل تواساس اهم نتایج حاصله از این تحقیق را می
 :بندي نمودجمع

ها در مقایسه شاخص نحوه طراحی پالن و نقشه خانه  -
کنندگان تسهیالت و فاقد تسهیالت میان دو گروه، دریافت

هاي گروه نخست درصد خانه 100نشان داد که گرچه نقشه 
به دلیل الزامات قانونی توسط مهندسان و معماران تهیه شده 

صد آنها در هنگام ساخت بنا، در 1/34است، اما در عمل 
اند. این در حالی است که تنها مطابق نقشه مصوب عمل نکرده

هاي فنی بناهاي خود درصد گروه دوم با استفاده از نقشه 9/56
 .اندرا ساخته

مقایسه شاخص مساحت حیاط نشان داد باتوجه به   -
  2/378کنندگان وام اینکه میانگین آن در میان دریافت

باشد، الگوي مترمربع می  6/703و در گروه دوم  مترمربع
 .مسکن بومی در میان گروه اول رعایت نشده است
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بررسی شاخص متوسط مساحت زیربنا ساختمان   -
 2/92مشخص نمود که مقدار آن در میان گروه نخست 

مترمربع بوده و بیانگر تفاوت  6/106مترمربع و در گروه دوم 
ص تعداد اتاق نیز قابل تعمیم محسوسی است. این امر به شاخ

انعکاس یافته  8باشد. نتایج آزمون تی تست آن در جدول می
 .است

     بر این اساس باتوجه به سطح معناداري بدست آمده
درصد اطمینان از تفاوت  95توان نتیجه گرفت که با می

هاي مربوط، متوسط حیاط و متوسط زیربناي شاخص
نندگان تسهیالت و فاقد کساختمان در دو گروه دریافت

تسهیالت مطمئن بود. اما، این مقدار اطمینان براي شاخص 
 .باشددرصد می 99متوسط تعداد اتاق میان دو گروه موردنظر 

بررسی شاخص جانمایی خانه اصلی در حیاط مشخص    -
 هاي ترکمننمود که گرچه در گذشته الگوي غالب خانه

امروزه گرایش به  صحرا در مرکز حیاط مستقر بود، لیکن
اي که در ساخت آن کنار معابر افزایش یافته است. به گونه

ها به کنار درصد خانه 50میان هر دو گروه از جامعه حدود 
 .ها انتقال یافته استخیابان

بررسی شاخص ارتفاع بنا، معلوم نمود که در گذشته  - 
هاي دو طبقه در میان ترکمنها (بجز سواحل احداث خانه

دریاي خزر که به سبب پرهیز از رطوبت رواج بیشتري  شرقی
داشت) چندان مرسوم نبود و صرفاً به خانها و افراد ثروتمند 
اختصاص داشت. امروزه این رویه تغییر یافته و به پیدایش 

مسکونی همانند شهرها منجر شده  -الگوي مسکن تجاري
و  درصد 35اي که در میان گروه نخست بالغ بر است. به گونه
 د.گونه بودندرصد خانه این 47در گروه دوم 

 یابی خانه گرچه در گذشته الگوي غالب شاخص جهت - 

درصد  5/36رو به سمت جنوب بوده است، اما اینکه امروزه 
درصد خانه در  7/27ها در میان گروه بدون تسهیالت و خانه

 گیرنده رو به آفتاب نبوده بیانگر درجه عدول ازمیان افراد وام
 .الگوي بومی خواهد بود

هاي اصلی در گذشته مستطیلی الگوي فرم بیشتر خانه - 
    شکل بوده و غالباً به یک ایوان در سمت جنوب متصل 

شد. الگویی که امکان سیرکوالسیون هوا را به خوبی میسر می
ها ساخت. اما امروزه با الهام از معماري شهري بیشتر خانهمی

ها و جهی هستند. بعالوه ابعاد پنجرهمربعی شکل و یا چندو
عناصر درونی آن نیز دچار تحول شده است. انتقال عناصري 
مثل آشپزخانه، حمام و توالت به درون خانه اصلی از مظاهر 

 د.شوالگوي جدید محسوب می
بررسی معیارهاي مربوط به ضمائم خانه نشان داد که  - 

توجهی به کم مهمترین پیامد طرح بهسازي مسکن روستایی در
باشد. به مقوله کارکردهاي جانبی مسکن قابل مشاهده می

اي که برخی کارکردهاي اصلی الگوي مسکن ناحیه گونه
کنندگان تسهیالت به مورد مطالعه در میان گروه دریافت

). به منظور سنجش میزان 4شدت کاهش یافته است (جدول 
آن از  هاي مذکور و سطح معنادارياین تغییرات در شاخص

در جدول استفاده گردید که نتایج آن » کاي اسکوئر«آزمون 
 ت.انعکاس یافته اس 9

     اساس باتوجه یه سطح معناداري بدست آمده نبرای
یابی خانه اصلی و توان استنباط نمود که در خصوص جهتمی

یابی توالت در خانه تفاوت محسوسی میان دو گروه مکان
فاقد تسهیالت وجود دارد و  کنندگان تسهیالت ودریافت

شود. اما درخصوص سایر تأیید می Hبطور نسبی فرض
 .گرددتأیید نمی H1ها فرضشاخص

 
 هاي ضمائم خانه در میان دو گروه از جامعهاسکوئر براي مقایسه شاخص): نتایج آزمون کاي 9جدول (

 
 spssافزار محاسبه با نرم
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بررسی شاخص امنیت و حریم خانه نشان داده، اگرچه   -
هاي ناحیه مورد مطالعه فقدان در گذشته الگوي غالب خانه

، لیکن امروزه دیوارکشی دیوار و یا هرگونه حفاظ ایمنی بود
پیرامون حیاط و نصب دروازه حیاط به شدت در حال 

اي که حیاط بالغ بر نیمی از جامعه باشد. به گونهگسترش می
 .مورد مطالعه داراي دیوار بوده است

بررسی شاخص الگوي مصرف انرژي نشان داد، که در  - 
گذشته واکنش به شرایط اقلیمی در ساخت بنا از طریق 

گرفته ها و موقعیت آنها درنظر قرار میحی اندازه پنجرهطرا
هاي فنی موجب شده است که بالغ است لیکن امروزه، نظارت

درصد آنها معیارهاي ساخت در مصرف انرژي را با  9/76بر 
هاي دوجداره تغییر ابعاد بازشوها، مصالح و استفاده از پنجره

  .اندبهبود بخشیده

سازي مسکن که از طریق بررسی شاخص مقاوم  -
ها انجام ها و سقف خانهسنجش میزان شناژبندي پی، ستون

کنندگان تسهیالت به گرفته، نشان داد که در میان دریافت
درصد) رعایت شده لیکن در میان گروه فاقد  100طور کامل (

رسد. همچنین درصد می 25تسهیالت این عدد به کمتر از 
از رعایت این شاخص در درصد مهندسین ناظر طرح  9/73

 .حد زیاد و بسیار زیاد رضایت داشتند

طبق آزمون   Sigبنابراین با عنایت به مقادیر بدست آمده 
توان استنباط کرد که ) می10کولموگراف اسمیرنف (جدول 

هاي برابري وجود دارد هاي مشاهده شده تفاوتبین فراوانی
باشد می 05/0هر سه شاخص کمتر از   Sigزیرا اوالً تصاویر

درصد ناظران طرح شاخص الگوي مصرف  9/76ثانیاً از 

یار سازي در حد بسدرصد آنها شاخص مقاوم 9/73انرژي و 
 ت.زیاد رعایت شده اس
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