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 چکیده

به خود را % از وسعت سرزمینی ایران 60اي نزدیک به محدوده  کهروستاست  63898بالغ بر  باپهناور  يایران کشور
. طی است) 1385میلیون نفر (مرکز آمار ایران،  23حدود  جمعیت ساکن در محدوده هاي روستایی کشور. اختصاص داده اند

ی ساخت و مسکن مناسب براي روستائیان همواره مورد توجه بوده و از حدود دو دهه قبل طرح مل  سال هاي اخیر تامین محیط
 1278نفر جمعیت روستایی و  419184واحد مسکونی روستایی در حال اجرا بوده است. استان مرکزي با  200000ساالنه 

% ) از جمله استان هایی است که این طرح در آن اجرا می شود.   8/1کیلومترمربع از کشور ( 29125روستا، و  مساحتی بالغ بر 
و واحد مسکونی روستایی در این استان وجود دارد که نوسازي آن ها شروع شده  99842ن مرکز آمار ایرا 85مطابق آمار سال 

این روند در برنامه پنجم توسعه نیز ادامه  کهواحد مسکونی جدید در آن اجرا شده  4500طی برنامه چهارم توسعه ساالنه حدود 
با  و ارزش هاي پایدار آن ها ضرورت اطالع از ویژگی ها مسکن بومی روستایی در استان و   . وجود نمونه هاي ارزندهخواهد داشت

، ضرورت مطالعات معماري مسکن در این بکار گرفته شود مسکن جدیدطرح در  می تواند چنین ارزش هایی این دورنما  که 
معرفی گونه هاي  نموده است. مقاله پیش روي با هدف شناخت مسکن روستایی این استان و اي برخوردار  استان را از اهمیت ویژه

، معرفی و رایج مسکن تهیه شده و شامل  سه بخش است. بخش نخست به بررسی کلیات موضوعی، مقدمه، روش تحقیق عمده
واحد مسکونی نمونه اختصاص دارد. بخش  102روستاي موجود استان و  1287ي نمونه از میان روستا 35 روش انتخابو  استان

گونه هاي  معرفی و یافته هاي پژوهشبه مسکن و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد. بخش سوم  ویژگی هايدوم به معرفی 
 .اختصاص داردجمع بندي و نتیجه گیري  ،مسکنو مورد اقبال غالب 

 .، گونه شناسی، استان مرکزيروستایی روستا، مسکن: کلید واژه 
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 مقدمه
الزمه  و منزل، کوي، محله و ده را در امتداد یکدیگر،فارابی 

. (صدیق سروستانی و دانسته استروند زندگی اجتماعی انسان 
گزینی انسان در طول تاریخ حیات وي  سکونت )1385دیگران، 

 هايو دگرگونی اجتماعی چنین زندگیهماهنگ و متناسب با 
آن را    فناوري بوده که تغییرات اقتصادي و گسترش امکانات 

ادوار مختلف ها در ها و معماري آنسکونتگاهتوان در سیماي می
اي مجزا معماري روستایی از چنین قاعده تاریخ مشاهده نمود.

اجتماعی و امکانات فنی و  ،هاي فرهنگیبا ارزشهمیشه نبوده و 
ها و آداب محیطی جامعه پیوند نزدیک داشته و پایبندي به ارزش

حاکم بوده است. معماري بومی نتیجه و  و سنن همیشه در آن
و توسعه سنت به ل چنین جوامعی است که ضمن حراست محصو

ها کمک   حاکم بر جامعه و تداوم فرهنگی آنهاي حفظ ارزش
و بناهاي متعلق به سنت مردمی،  (Rapaport, 1982)نماید می

ها و همچنین تمایالت  ترجمان مستقیم و ناخودآگاه نیازها، ارزش
 همان،( هستندو غرایز یک قوم به زبان فرهنگ مادي آن ملت 

ها وابسته هاي جمعیتی هستند که وجود آننونروستاها کا )1388
هاي وابسته غی و فعالیتبه فعالیت و تولیدات کشاورزي، دامی، با

چنین که پاسخگوي ها به نحوي سازمان یافته و کالبد آنبه زمین 
اقتصاد مناطق روستایی ایران ). 1378(زرگر،  .دباشهایی  فعالیت

هاي هاي کشاورزي، باغداري، دامپروري و فعالیتوابسته به فعالیت
 وابسته به آنهاست که معموال به صورت سنتی یا نیمه مدرن است

میزان تحول کالبدي روستاها معموال به اندازه ثابت ماندن یا  و
ترین  مسکن عمدهاز منظر معماري ها بوده است. تغییر این فعالیت

گیري بافت و  بخش کالبد روستایی است که نقش اساسی در شکل
تحوالت دوره   .)1390سرتیپی پور، ( هویت معماري روستا دارد

هاي بومی و روي آوردن به معاصر باعث فاصله گرفتن از الگو
شده که در مواردي نابسامانی کالبدي و الگوهاي جدیدي 

را بدنبال ناهماهنگی فضاي مسکن با نیازهاي زیستی ـ معیشتی 
معاصر سازي آگاهانه خانه روستایی و انطباق آن با  ه است.تشدا

که هم پاسخگوي نیاز امروزین و نیازهاي امروزي جامعه بنحوي
و کهن باشد مستلزم اطالع هاي معماري هم در تداوم ارزش
هاي محلی آن گیري معماري بومی و ارزشآگاهی از اصول شکل

 دلیل تهیه طرحضرورت توجه به چنین ویژگی مهمترین است. 
در استان مرکزي است. شناخت شناسی مسکن روستایی گونه

ارزنده  مبنایی و اطالع از الگوهاي رایجاستان مسکن روستایی 
حاکم بر قوانین و آموزش قواعد و  ،براي طراحی، ساخت، ترویج

 شود.گیري آنها محسوب میشکل

 
 ها و روش کارداده

مبتنی بر برداشت  این تحقیق در گروه تحقیقات پیمایشی
 از و استقراء است.  یلیل منطقحاي و تمیدانی، مطالعات کتابخانه

مراجعه به تمامی صوال در مطالعات گونه شناسی اکه ییآنجا
روستاها و برداشت واحدهاي مسکونی مقدور نیست و چنین 

اتخاذ روش مناسب نمونه  ،رسدبه نظر نمی ضروريانتظاري نیز 
نحوي که در برگیرنده مسکن غالب روستایی استان باشد هگیري ب

 از این رو،  ها دارد.اي در کیفیت نتایج و اعتبار آنکنندهتاثیر تعیین
تقسیمات هاي جغرافیایی، تفاوت اقلیمی استان و هاي پهنه

ترین مبناي انتخاب روستاهاي مهم، معیشتی و جمعیتی سیاسی
پهنه هاي نمونه در نظر گرفته شد. روستاهاي نمونه از میان 

 شدنحوي انتخاب هباقلیمی موجود در استان و  مختلف جغرافیایی
جمعیتی هاي گوناگون طیف انواع مشاغل رایج ودر برگیرنده تا 

که نمونه هاي نهایی باید واجد تنوع در پراکنش و ییباشد. از آنجا
توزیع مناسب از نظر تقسیمات سیاسی، وضعیت اقلیمی و نوع 

گیري تصادفی،   هاي نمونهترکیبی از روش ،معیشت باشد
 1278از بین  اي، هدفمند مورد توجه قرار گرفت و نهایتاًسهمیه

(سرتیپی شد روستا به عنوان نمونه انتخاب  34 ،روستاي استان
از طریق  هاي نمونهدر مرحله بعد براي انتخاب خانه .)1389پور، 

  و مطالعات و برداشت  انتخابواحد مسکونی  104تصادفی 
مطالعات ها انجام شد. هاي معماري و بررسی و تحلیل آننقشه

پس از آماده و منظم شدن، هاي کالبدي اي و برداشتکتابخانه
هاي غالب مسکن روستایی استان مشخص تحلیل و در نهایت گونه

 گردید.
هاي روستایی استان مرکزي، هبراي بررسی معماري خان

چنین  شناخت محیط و عوامل مولد آن اهمیت زیادي دارد.
آن استقرار تواند از بستر محیطی که روستاها در شناختی می

هاي تاریخی استقرار در از کانوناستان مرکزي د. اند آغاز شویافته
در مرکز جغرافیایی ایران قرار گرفته  فالت ایران است که تقریباً

در دوران معاصر و پنجاه سال اخیر این استان به مرکزیت  است.
جات مختلف آهن و احداث کارخانشکل گرفت و توسعه راهاراك 

فلزي، نساجی، کانی صنایع  .است چهره آن را دگرگون کرده
غذایی عمده صنایع فلزي، شیمیایی و پتروشیمی، دارویی و غیر

به ترتیب اهمیت شامل  ،اقتصاد استان .شونداستان محسوب می
براساس آخرین  هاي خدمات، صنعت و کشاورزي است. بخش

 66شهر،  32بخش،  23شهرستان،  12تقسیمات کشوري از 
آبادي داراي سکنه و خالی از سکنه تشکیل شده  1639دهستان، 

اراك، ساوه، خمین، خنداب، است. شهرستانهاي آن شامل 
، تفرش، فراهان، دلیجان، آشتیان، )شازند(محالت، سربند 

 . کمیجان و زرندیه است
مرکزي ایران است که بین رشته این استان بخشی از فالت 

هاي البرز و زاگرس و در مجاورت کویر مرکزي ایران بین مدار کوه
دقیقه عرض شمالی؛ و  35درجه و  35دقیقه تا  30درجه و  33
درجه طول شرقی از نصف النهار  51دقیقه تا  57درجه و  48

 33/91هاي توپوگرافی گرینویچ قرار گرفته است. از لحاظ ویژگی
درصد 13/76ها و درصد تپه 14/93درصد مساحت آن کوه، 



27  )1392سال اول، شماره سوم، تابستان(ریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

ترین نقطه اختالف ارتفاع بین پستاست.   و مابقی دشت 1فالت
متر از سطح دریا و بلندترین  950 استان در دشت ساوه با ارتفاع

باشد می متر  2400حدود  )،ارتفاعمتر  3388قله شهباز با (نقطه 
و این اختالف سطح از عوامل مهم در تنوع اقلیمی و آب و هوایی 

میلیمتر در دشت ساوه و  170میانگین بارش ساالنه از  .است
میلیمتر در ارتفاعات باالي  450برخی نواحی جنوب شرقی، تا 

درجه سانتیگراد در  18 از متر است. میانگین ساالنه دما 2000
  .درجه سانتیگراد در ارتفاعات متغیر است 4دشت ساوه تا 

در بخش عمده زندگی ، 1343تا قبل از اصالحات ارضی سال 
ین امبتنی بر نظام ارباب و رعیتی بود. در  عمدتاًاستان ي هاروستا

و نیروي انسانی که کاشت و  ،نظام زمین و ابزار متعلق به مالکین
چنین در . بودندی یروستادند افراد دات را انجام میداشت و برداش
هاي حاصلخیز به کشاورزي زمین برداريحداکثر بهرهنظامی، براي 
داشتند را کمترین قابلیت کشاورزي  هایی کهقسمتیا باغداري و 

. بعد از اصالحات ارضی و واگذاري فتیامیسکونت اختصاص راي ب
از ساخت و آنان روستائیان و برخورداري  ههاي کشاورزي بزمین

دخالت در آن  مکانهایی که قبال بدون اجازه ارباب اساز در زمین
و به تبع آن سازمان فضایی روستایی اراضی در  را نداشتند تغییر

و بعد از اصالحات ارضی  اندکی ،از سوي دیگر .آغاز شدروستاها 
شرایطی  ،مرکزياستان در  خصوصاً ،کشورتحوالت صنعتی شدن 

ترك و به  محل خود راد که بسیاري از روستائیان موجود آهب
ساختار اجتماعی و  ،ر این اساسند. بودشهرها مهاجرت نم

هاي اقتصادي استان تا قبل از صنعتی شدن و استقرار فعالیت
تولید روستانشینی و روستایی و مبتنی بر  عمدتاًصنایع مادر، 

اما و پرورش دام بوده است.  کشاورزي، باغداريمحصوالت 
هر چند تا حدودي به تحوالت مربوط به صنعتی شدن استان 

تغییر ذائقه روستائیان شاورزي منجر شد اما شدن کنیمه مکانیزه 
از رونق روستانشینی کاسته و باعث جاذبه هاي سکونت در شهر و 

 نشینیشهراستان و جذب بسیاري از جوانان روستایی در صنایع 
بخش  مذکورتحوالت  فراز و نشیب ها وعلی رغم .  شده است

و تامین کشاورزي از مهمترین و تواناترین بخش هاي اقتصادي 
درصد  26/5بطوریکه  استاستان کننده تمام نیازهاي غذایی 

حدود  همچنین. شاغلین استان در این بخش فعالیت می نمایند
درصد جمعیت استان) در محدوده  0/4خانوار عشایري ( 3000

استان زندگی می کنند که در روستاها، ییالقات و مراتع اسکان 
  و به پرورش دام اشتغال دارند.یافته 

 
 شرح و تفسیر نتایج

گزیدن مترادف با گزینش و استقرار سکونتگاه است؛ از  سکنی
روستایی که سکونت و  هاياین رو تعمق در خصوصیات بافت

هاي آبادي و کالبد روستاها. ضروري است گیرد مکان را دربر می
ر  تأثی تحتمتناسب با جغرافیا و اقلیم منطقه و  استان

 .که داراي زمینی تخت و هموار باشد است کوهستانی ه ايمنطق شناسی زمیندر  نَجدفالت یا  . 1

(تفکیک  اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، محیطی، هايقانونمندي
ه گرفت شکل هاي مرتعی، کشاورزي و باغداري، و مسکونی)عرصه
و تولید در طول تاریخ  حیات قويهاي انگیزه خودکفایی و. است

ا ب کنار آمدن و همزیستیبراي مناسب  هايراهگیري به شکل
از است.  براي تامین نیاز انجامیده آن وريو بهره مهار یا طبیعت
هاي نشات گرفته از آن روستایی و نوع فعالیتزندگی  طرفی
داده و به به بافت و مسکن روستاهاي استان هاي خاصی ویژگی
ها و مراکز فضاهایی با عملکرد اجتماعی مانند گرهگیري شکل

تجمع درون بافت، یا با عملکردهاي مذهبی فرهنگی مانند 
مساجد،  حسینیه و تکیه (روستاهاي تفرش و آشتیان)، همچنین 

(خرمن جا، فضاهاي شیردوشی و  فضاهاي معیشتی درون بافت
درون واحد مسکونی) (فضاهاي معیشتی  ...)؛ و درون مسکن

تراکم بافت از نظر اقلیمی  .)1389 (سرتیپی پور، ده استانجامی
هاي سرد روستاها در آب و هواي معتدل استان کم، اما در پهنه

شود تا تبادل بیشتر است. تراکم بافت در مناطق سرد باعث می
در مقیاس  حرارت فضاهاي درون و بیرون به حداقل برسد.

کانون تا چند دهه گذشته هاي روستایی استان خانهمسکن، 
است. چنین ویژگی  بوده زیستی، تولیدي و معیشتی هايفعالیت

   ، است زیستیفضایی صرفا  که شهري مسکن با مقایسه در
زیستی و  متعدد و متنوع اي از عملکردهايمجموعهگیري شکل

هاي روستایی که از خصوصیات بارز خانهمعیشتی را بدنبال آورده 
، ایوان، حیاط ،هافضاهاي بخش زیستی شامل اتاق .استاستان 

د اشتی (ماننمطبخ، انبار وسایل، فضاهاي بهد غذایی، مواد انبار
، کاهدان طویله، و فضاهاي معیشتی شامل آغل، حمام) و مستراح

 زاغه و فضاي نگهداري محصوالت کشاورزي و باغی است. ،دبهاربن
ستون و  دیوار، چینی، کرسی پی، ن شاملمسکاي عناصر سازه
شود و شامل سنگ، آجر، از مصالح بنایی ساخته می سقف عمدتاً

یوارها؛ و تیر چوبی براي پوشش خشت براي کرسی چینی و د
ي اخیر با اجراي طرح بهسازي مسکن هاسالسقف است. در 

در حال جایگزینی مصالح سنتی است. روستایی مصالح جدید 
اتاق، ایوان، حیاط، ...  شامل:بومی ی مسکن یفضاعناصر اجزاء و 

 پردازیم.است که در ادامه مقاله به آنها می
 
 اتاق

ه ک است طاقچه چندو بازشو  دو یا یک با ساده ها فضاییاتاق
 ن، خوردن واستراحت، نشیم براي  ي است و معموال چند عملکرد

ز ا متشکلمجموعه اي عمدتا  زیستی خانه  . بخشاست یدنخواب
ت مجاور در مستقیماً گاهکه  است هم مجاور به  اتاق چند یا یک

. شودمی باز ست  جلوي آنها درکه  ایوانی هب گاه و باز فضاي
 )1 شکل(
 

 نایوا
و باز بستهفضایی نیمه باز نیمه محصور است که حد فاصل فضاي                                                             

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 )1389: اتاق دارقالی و نشیمن در روستاي ازبیزان (طرح گونه شناسی، 1شکل 

تولیدي است. تقریبا گاه  و زیستی عملکردهاي داراياست که 
هاي درون اتاق در فصول مناسب قابل انتقال به ایوان تمام فعالیت

 مانند است بخشی از فعالیت هاي تولیدي است. همچنین ممکن
در این  ... و دستی صنایع تولید باغی، محصوالت کردن خشک

در طبقه همکف، یا طبقه اول، و گاه در  ایوان. پذیرد صورت فضا
 65بیش از نیمی از خانه هاي استان (هر دوطبقه وجود دارد. 

رو به جنوب  جهت غالب آن ها درصد) داراي ایوان هستند که
 ) 2 شکل( .است

 

 حیاط
شاید مهمترین فضاي خانه روستایی را بتوان به حیاط که 

نقطه آغاز و انجام بسیاري از فضایی باز است اطالق نمود. این فضا 
فعالیت ها محسوب می شود بطوریکه تصور خانه بدون حیاط در 
روستاهاي استان تقریبا محال است. فضاي حیاط در عین 

بسته نیز می  رابط بین فضاهايکارکردهاي مختلفی که دارد 
خانه مستقر  فضاهاي بسته دور تا دور  مناطق برخی باشد. در

 محصور و به عنوان مرکز فضایی و  کامالً حیاطشود به طوریکه می

 
 

 

 

 

 )1389(طرح گونه شناسی،  ایوانی در روستاي شاهسون کندي سفلی : خانه دو2شکل 

 
در  فضاهاي بسته کهنمونه هاي دیگر در  .عملکردي قرار می گیرد

ت. محصوریت کمتر اسگیرند، یک یا دو طرف آن قرار می
متر مربع  215میانگین مساحت حیاط نمونه هاي بررسی شده  

واحدهاي  است که نمایانگر نقش پراهمیت آن در مسکن است.
کمتر  هایی کوچک با سطحسردتر، حیاط مناطق در واقع مسکونی

 ).1389(طرح گونه شناسی، د دارن
 

 تنورخانهمطبخ و 
در گذشته اي نه چندان دور استفاده از سوخت هیزم یا 

مواد غذایی  پز و فضوالت خشک شده دام بسیار رایج بود.  پخت
تغییر الگوي می گردید.  انجام مطبخفضاي  دربا این سوخت ها و 

سوخت در دو سه دهه اخیر باعث شده این فضا کمتر مورد 
آشپزخانه که استفاده قرار گیرد و فعالیت هاي مربوط به آن به 

از عناصر فضایی  تنورخانه نیز فضایی تمیزتر است منتقل شود. 
مهم خانه بوده که براي پخت نان یا شیرینی مورد استفاده قرار 

حیاط و گاه  اغلب فضایی بسته در گوشه تنور خانه ها. می گرفت
 )3شکل ( مشترك با مطبخ هستند

 
 رانبا

به دو صورت با عملکردي در خدمت فضاهاي  این فضا
زیستی، و یا براي پشتیبانی فضاهاي معیشتی مشاهده می شود. 

یا مطبخ با ارتباط در معموالًمواردي که کارکرد زیستی دارد  در
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 راست مطبخ در محمود آباد، چپ انبار در یاسبالغ  :  3 شکل
 

 نگهداري وسایل و انبار آن عملکرد ترین عمده و دارد قرار اتاق
چنانچه عملکرد معیشتی داشته باشد  .غذایی است موادکردن 
تولیدات باغی و زراعی، مواد اولیه صنایع دستی یا نگهداري براي 

 .استمحصوالت دامی و علوفه دام ها 
 

 ح)مسترا و حمام(فضاهاي بهداشتی 
پوشیده، ساده و معموال با حداقل امکانات هستند که  فضاهاي

متر  2.5و ارتفاع  1.5در  1.5 تقریبی ابعاد به و محصور و کوچک
و  از فضاهاي زیستی دور و حیاط گوشه در. معموال  هستند

 لوله آبفاقد  روستاچنانچه   .شوند می ساختهمحفوظ از دید 
گاه  آن ها نصب می شود و  بامکنار یا در آب منبع باشد، کشی

  .چاه فاضالب آنها مشترك است
 

 ورودي
فضایی براي برقراري امکان دسترسی از بیرون به درون خانه 
است. چون فضاي درون خانه حریم اختصاصی خانواده محسوب 

بیرون و درون عمل می نماید و ارتباط بین می شود بعنوان رابط 
 محل قرار گیريخارج با داخل از طریق آن میسر می شود. 

راد غریبه حفاظت اندرون خانه از دید اف است که ينحو به ورودي
دام زیادي دارند گاه ورودي  تعداد د. در واحدهاي مسکونی کهشو

ها خصوصا  خانه بیشتر هاي انسانی و دامی مجزا می شود اما در
ورودي است.  مشترك ورودي واحدهایی که دام کمتري دارند

اند.  لنگهودو غالبا  خانه ها شکل ساده اي دارند و  معموالً چوبی

گاه روي  ورودي ها پوشیده و مسقف می شود و در برخی موارد 
گفتگو پیش بینی می  و نشستن براي سکوهاییدر طرفین آن 

تاکید بصري بیشتر بر آن را ها کارکرداین شود که ضمن انجام 
 )4(تصویرشماره  بدنبال دارد. 

 
 خانهاجزاء و عناصر خرد معماري 

پله، درب، پنجره، طاقچه، رف، و ... از دیگر عناصر معماري 
هستند که در اکثر خانه ها مشاهده می شوند. پله عنصر 

ساده دارد. که شکلی  استدسترسی به طبقات باال و پشت بام 
کامال کارکردي  عنصريها در خانه هاي روستایی استان پله 

. استمشاهده  قابلاین ویژگی در شکل و تناسبات آن  هستند که
  یارتفاع و کم هاآن تعداددر جاهائیکه از پله استفاده شده معموال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 ؛ از راست علی درزي، عزالدین، ازبیزان: انواع ورودي خانه4شکل 
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باحداقل سطح اشغال امکان ارتباط سانتیمتر دارند تا  40 حدود
درها و پنجره ها از دیگر عناصر  بین دو تراز را میسر کنند.

و حفظ  دسترسی تأمین بر عالوه ضروري و الحاقی هستند که 
فضاهاي بسته را بعهده دارند.  روشنایی و نور تأمین امنیت، وظیفه

ر سانتیمتراست و د180و ارتفاع آن ها  80 درها معموال عرض
ها پنجره عرض. قدیمی عموما با چوب ساخته می شوند هاي انهخ

اکثر  در سطح کوچکی دارند. و کند می تبعیت اندازه همین نیز از
 در هاو کف پنجره مشاهده نمی شود  قد نمونه ها پنجره تمام

 به آن قرار دارد ارتفاع از سطح اتاق سانتی متري 80حدود  ارتفاع
 )5 شکل(. است متر سانتی 140 تا 110 معمول طور

 گرفتنکه ضمن قرار طاقچه ها از عناصري هستند رف ها و 
از یکنواختی خارج نموده و وسایل در آن ها، سطوح دیوارها را  

. این ایفا می نمایندنقش تزئین کننده اي  با ایجاد تنوع فضایی،
 80 حدود عرض دیوارها تعبیه می شود و معموال بهفضا در درون 

 به توان می کاربردها این ازجمله است.  سانتیمتر 100 ارتفاع و
 فتیله چراغهاي نظیر تزئینی وسایل ،قرآن کریم گرفتنقرار  محل

 اشاره و ملزومات روزمره زندگی وسایل و شمعدان ، آئینه، اي
چوبی اجرا شده اند  تیر هایی که با سقفپوشش زیرین گاه  .کرد

 شده تزئین می شوند نقاشیروي آن ها  که تخته کوبی با اجراي 
 گچ اب ها خانه اکثر و پوشش نهایی دیوارهاي داخلی اتاق ها در

 )6 شکلد.(شو می سفیدکاري ساختمانی
 بیو  ساده نماي واحدهاي مسکونی عموماً از نظر بصري 

 مربع یا مستطیل و  ترکیبی از سطوح غیرمتقارن  پیرایه، غالباً
 گرفته اند. قرار هم به نسبت متفاوت هاي عمق در که استاست 
 بازشوها تنوع زیادي ندارد و معموال یکنواخت است.  شکل

نماها  نقش تعیین کننده  نهایی پوشش و اندود نوع مصالح
 با کاهگل اندود اي در هویت بومی محلی و زیبایی مسکن دارد.

 ویا خاك هاي معدنی با رنگ متفاوت  محلی خاك از استفاده
ویژگی  دارند، قرابت و آشنایی آن با روستائیان که کاهبکارگیري 

 طبیعیماهیت  به دلیل  خاص به معماري آن ها داده است. چوب
کاهگلی بوجود  دیوارهاي همنشینی مناسبی با رنگ گرمی و

 .است داده دلپذیري به نماها طبیعی   شکل و رنگو آورده 
 بوي و فتبا رنگ، مصالح محلی به دلیل طبیعی و بومی بودن، 

 نمایند. می انسانی و لمس قابل گرم، راجداره ها  خاصی دارند و
 )7 شکل(

 

 

 

 

 

 

 

 کوهیندر روستاي انواع پنجره هاي چوبی  :5 شکل

 

 

 

 

 

 

 فضاهاي داخلی مسکن: عناصر تزئینی در 6شکل 
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 اجزاء و عناصر فضاهاي معیشتی مسکن
زندگی  از فعالیت هاي تولیدي معیشتی بخش مهمی

بر  روستائیان استان مرکزي است که تاثیر قابل توجهی

عمده ترین فضاهاي  .فضاي مسکن داردبافت و  سازماندهی
به شرح هاي مورد بررسی مالحظه گردید معیشتی که در نمونه

 ذیل است:
 

 
  

 

 

 
 

 : سادگی نما و ترکیب ایوان با آن؛ راست، فیض آباد، چپ، موسی آباد7شکل 
 

 علوفه انبار
فضایی است که علوفه مورد نیاز دام ها در آنجا نگهداري می 

 به آغل و کاهدان شود. در خانه هایی که تعداد دام کم است گاه
واحد را تشکیل می دهند. در خانه هایی  فضایی مشترك صورت

شود براي که فعالیت هاي کشاورزي یا باغداري انجام می 
 ... و کود سم، بذر، کشاورزي، آالت نگهداري ابزار و ماشین

 انبارهایی به همین منظور ساخته می شود.
 

 لآغ
 و ارتزاق درمهمی  نقش فضاي نگهداري دام ها است که

متر و  3 حدود عرضی این فضا . دارددامداران تامین معیشت 
 چنانچه  دارد.متر  2.5تا  2با ارتفاع بین   متر  6حدود  طولی

 بیشتر آغل هاتعداد دام ها زیاد باشد، طول فضا اضافه و یا تعداد 
 نگهداري می شود. در صورت کم بودن تعداد دام ها فضاي

محدوده نگهداري مشترك می شود اما  کوچک و بزرگ دامهاي
 یکدیگر از شود می ساخته آغل محدوده در پرچینی که آنها با
سردسیر که  و کوهستانی طقمنا در می گردد. آغل مجزا

در در طبقه همکف و  عموماً واحدهاي مسکونی دو طبقه اند

 فضاهاي کنار در طبقه یک ساختمان و در بناهاي زیرین بخش
دارد. در مناطق سردسیر که سرماي زمستان ممکن  قرار مسکونی

است باعث بیماري یا تلف شدن دام شود فضایی در زیرزمین حفر 
می کنند که زاغه می نامند. این فضا به دلیل قرار گرفتن در 
زیرزمین از نوسانات دماي بیرون مصون است و  فضایی گرم و 

در   د.محسوب می شودر زمستان مناسب براي نگهداري دام ها 
ایامی مانند بهار و تابستان که فضاي بیرون مناسب است براي 

که با پرچین محصور  ) بدون سقف(نگهداري دام ها فضایی روباز 
در مجاورت طویله و انبار علوفه در نظر گرفته می شود که  شده

 )8 شکل( به آن بهار بند می گویند.
ل هاي زیستی و دامی به اشکاهمنشینی و ارتباط عرصه

ها در برخی خانه .)1389(سرتیپی پور،  شودمختلفی مشاهده می
شود. در این نوع ها در نظر گرفته میورودي مجزایی براي دام

عرصه دامی از عرصه زیستی جدا است. در گروهی  ها معموالًخانه
دیگر ورودي دام و انسان مشترك است و فضاي دامی در نزدیکی 
ورودي و فضاي زیستی در انتهاي واحد مسکونی قرار گرفته و 
ارتباط بین ورودي، فضاي دامی و انسانی از طریق مسیر مشترکی 

 امی و انسانید هاي دیگر که وروديشود. در برخی نمونهانجام می

 
 

 

 

 

 

 
 : راست، آغل چرمک، چپ، بهاربند عزالدین8 شکل
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فضاهاي زیستی و دامی دورتادور حیاط قرار  مشترك دارند

قرار می گیرد بین آنها حد فاصل  (حیاط) و فضاي باز گرفته اند
در نوع دیگر  .اختصاص داده می شودبه بهاربند  آنبخشی از که 

انسانی در در طبقه همکف و فضاهاي فضاهاي دامی  ،هاخانه 
خانه ها که عمدتا گروهی دیگر از در  .قرار گرفته اند ه فوقانیطبق

در زیر طبقه  فضاي زاغهیا زیرزمین  ري هستنددر مناطق سردت
 )9 شکل ( همکف یا حیاط ایجاد می شود.

با توجه به در این پژوهش واحد مسکونی نمونه  102مجموع 
، وجوه (استقرار توده و فضا)نحوه ترکیب فضاي پر و خالی

در جدول  الگوي کلی 6در تفاوت ها و تمایز بین آن ها  اشتراك،

شده اند که ویژگی هاي عمده آن ها به  دسته بندي 1شماره 
 )1389(سرتیپی پور،  .شرح ذیل می باشد.

 
 1گونه مسکونی شماره 

فضاي پر در دو سازمان فضایی این گونه بنحوي است که 
قرار گرفته است.  ها آنسمت عرصه قرار دارد و حیاط بین 

و  باشد یم 86/0متوسط نسبت فضاي پر به خالی در این گونه 
در  .باشند تقریباً نیمی از واحدهاي مسکونی این گونه دو طبقه می

اینوع گونه معموالً فضاهاي زیستی در یک طرف حیاط و فضاهاي 
اند. حیاط با متوسطدماتی یا معیشتی در ضلع دیگر قرار گرفتهخ

 
 : الگوهاي کلی مسکن در روستاهاي استان مرکزي1ره جدول شما

شماره 
 ویژگی توده شکل کلی گونه

 میانگین
نسبت فضاي پر به 

 خالی
 نام روستا مصادیق فضایی

1 

 

 86/0 ها آنتوده فضا در دو ضلع مقابل به هم و حیاط مابین 
 

 نورعلی بیک

 
 چرمک

 
 امیریه

2 

 

 87/0 ها آنو حیاط بین  )Lتوده فضا در دو ضلع مجاور هم (شکل 
 نورعلی بیک 

 
 سوسن آباد

 حک علیا 

3 

 

 ها آنکه حیاط درون   )Uتوده فضا در سه ضلع مجاور به هم (
 43/1 قرار گرفته است.

 
 نورعلی بیک

 ساقی 

 موچان 

 
 قدمگاه

4 
 

به عملکرد   اطیحوجود حیاط (فضاي خالی) در طرفین توده فضا و اختصاص  
 84/0 مجزاي انسانی یا دامی

 
شاهسون 

 کندي

 علی درزي 

 
 ازنوجان

5 

 

 7/2 توده فضا دور تا دور حیاط (الگوي حیاط مرکزي)
 آجان 

 ازبیزان 

 موسی آباد 

 امیریه 

٦ 

 

 53/0 در یک ضلع و حیاط در جلوي آن توده فضا

 محمود آباد 

 
 موچان

 
 حشمتیه

 جودان 
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نقش رابط و واسط فضاها را به متر مربع   243مساحتی برابر 
 آنعهده دارد و فعالیت هایی مانند شستشو، شیر دوشی دام در 

شمالی  ها درصد خانه 61 کشیدگی جهتانجام می شود. 
ها معموال در  وروديو  درصد شرقی غربی است  34جنوبی، و 

 )9(تصویر شماره  جنوب و شرق قرار دارد.
مربع با سطح اشغال  متر 599زمین  مساحت متوسط

و  198متوسط سطح زیربناي زیستی  .متر مربع است 253
ي واحدها درصد 42. متر مربع است 99زیربناي دامی/ معیشتی 

مسکونی فاقد ایوان و از مجموع واحدهاي مسکونی داراي ایوان، 

رو به جنوب و بقیه رو به شرق و شمال قرار  ها آندرصد  56
بررسی  در صد است. 20ند. میانگین نسبت سطح بازشوها ا گرفته

فعالیت هاي معیشتی خانوارهاي ساکن در این گونه نشان می 
ند. از بقیه افراد هستدرصد)  62(دهد اغلب ساکنین کشاورز 

درصد  18دامداري،  ـ درصد کشاورزي 19ها ساکن در نمونه
جنس مصالح دیوارها  .دنباش یمدرصد دامداري  5خدماتی و 

ها مابقی آجري است و پوشش سقف درصد) و 70( عمدتا خشتی
 مسطح غالباً 

 

 

 
 
 
 
 

 از چپ : باغ بر آفتاب، کرك، طرالن: دید سه بعدي به واحدهاي مسکونی گونه شماره یک 9 شکل
 

 80(مسطح غالبا  ها سقفپوشش   است ومابقی آجري 
بیشتر  .باشند یمطاقی  بقیهبا استفاده از تیر چوبی و درصد) 

درصد) در اقلیم نیمه خشک  68(واحدهاي مسکونی این گونه 
و خشک  ،اقلیم نیمه خشک سرد فراسرد، و بقیه به ترتیب در

 .قرار گرفته اندنیمه بیابانی سرد 
 

 2گونه مسکونی شماره 
ضلع در دو  شکل Lي پر به صورت ها تودهدر این گونه 

اختصاص یافته حیاط باقیمانده فضا به قرار گرفته و مجاور زمین 
اکثر واحدهاي است و  87/0نسبت فضاي پر به خالی  است.

در این گونه  باشند.  درصد) دو طبقه می 65مسکونی این گونه (
شتی در فضاهاي زیستی در یک ضلع و فضاهاي خدماتی یا معی

ها خانه  زمین مساحت متوسط ضلع دیگر قرار گرفته اند.
 مابقیمتر مربع آن فضاي پر و  206است که  مربع متر 431

متر مربع است  194میانگین مساحت حیاط   .فضاي خالی است

سبزي که عالوه بر عملکردهایی چون شستشو، شیر دوشی دام و 
(تصویر شماره  .نقش رابط و واسط فضاها را به عهده دارد کاري

10( 
باشد و  ي مسکونی این گونه فاقد ایوان میواحدهادرصد  45

از مجموع واحدهاي مسکونی داراي ایوان، نیمی رو به جنوب  و 
 متوسطاند.  مابقی به ترتیب رو به شمال، شرق و غرب قرار گرفته

متر  377 انسانی شامل فضاي باز و بسته،  فضاهاي مساحت
متوسط د. باش یممترمربع  101مربع و فضاهاي باز و بسته دامی 

مربع به  متر 70که متر مربع است  179سطح زیربناي زیستی 
متر مربع  61و زیربناي دامی/ معیشتی،  اتاق ها اختصاص دارند

درصد در شمال و  25درصد فضاهاي دامی در غرب،  35است. 
 میانگین نسبت سطح. اند افتهمابقی در دیگر جهات استقرار ی

درصد واحدهاي مورد استفاده  68درصد است.  20/26بازشوها 
گونهاین

 
 

 

 
 
 
 

 چپ حک علیا، هزاوه، موچان: دید سه بعدي به واحدهاي مسکونی گونه شماره دو، از 10 شکل
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شغل درصد  26دامدار و  ـ درصد کشاورز 6، انکشاورزمتعلق به 
 درصد) 67( خشتیعمدتا دیوارها جنس مصالح  .دارندخدماتی 

و با درصد)  74( مسطح ها سقفپوشش است و  از آجر بقیهو 
درصد  48 .استه صورت طاقی و بقیه باستفاده از تیر چوبی 

 31واحدهاي مسکونی این گونه در اقلیم نیمه خشک فراسرد، 
در اقلیم  و بقیه به ترتیبدرصد در اقلیم نیمه خشک سرد، 

 .قرار گرفته اندو نیمه مرطوب فراسرد  ،خشک نیمه بیابانی سرد
 

 3گونه مسکونی شماره 
 Uدر سه ضلع زمین به صورت  در این گونه توده فضاي پر

قرار گرفته و حیاط بین این سه ضلع واقع شده است.  شکل
اکثر واحدهاي مسکونی  باشد یم 43/1نسبت فضاي پر به خالی 

میان گونه مذکور در  .باشند درصد) دو طبقه می 73این گونه (
استان  مسکن ترین الگويرایج درصد  34گانه با  6گونه هاي 

در این گونه فضاهاي زیستی معموالً در یک طرف حیاط و است.  

گیرد.  فضاهاي خدماتی یا معیشتی در اضالع دیگر قرار می
ام مترمربع است که عالوه بر انج 150میانگین مساحت حیاط 

عملکردهایی چون شستشو، شیر دوشی و نگهداري دام، نقش 
 )11 شکل(رابط و واسط فضاها را به عهده دارد. 

است  مربع متر 396واحدها  زمین مساحت متوسط
فضاي خالی است.  مابقیمتر مربع آن فضاي پر و  233که 

مساحت متر مربع و  207متوسط سطح زیربناي زیستی 
سطح زیربناي  و مربع متر 78ها  اتاق اختصاص یافته به

میانگین نسبت سطح بازشوها متر مربع است.  87دامی/ معیشتی 
درصد واحدها  61در صد است. معیشت غالب در  85/19

 12درصد خدماتی و  18دامداري، -درصد کشاورزي 9کشاورزي، 
  درصد دامداري است.

 64 درصد) و بقیه آجري است و 78جنس مصالح دیوارها خشتی(
 با استفاده از تیر چوبی، و بقیه به ترتیب ها سقفدرصد پوشش 

 
 
 
 
 

 

 
 

 از چپ عمارت، کرك، ساقی: دید سه بعدي به واحدهاي مسکونی گونه شماره سه 11 شکل
 

درصد واحدهاي مسکونی  55 فلزي است.نسبت اندکی  طاقی و 
اقلیم و بقیه به ترتیب در  این گونه در اقلیم نیمه خشک فراسرد،

 .اند دهیگردو خشک نیمه بیابانی سرد واقع  ، نیمه خشک سرد
 

 4گونه مسکونی شماره 
مجزا به نحوي قرار در این گونه توده فضا در دو قسمت 

دو حیاط در طرفین که در عمل واحد مسکونی داراي فته اند رگ 
برابر فضاي خالی  84/0فضاي پر نسبت . شود یمي فضایی ها توده

در  .باشند درصد واحدهاي مسکونی دو طبقه می 60و باشد یم
این گونه معموالً فضاهاي زیستی، خدماتی و دامی به صورت توده 

متر مربع  489ها  گیرند. میانگین مساحت حیاط مستقل قرار می
است و حیاط عالوه بر عملکردهایی چون شستشو و شیر دوشی 

 )12 شکل(دام، نقش رابط و واسط فضاها را به عهده دارد. 
است  مربع متر 918واحدها  زمین مساحت متوسط

اکثر  .فضاي خالی است مابقیمتر مربع آن فضاي پر و  416که 

که از مجموع  باشند یمي مسکونی این گونه داراي ایوان واحدها
ها نیمی رو به جنوب یک سوم رو به شرق و مابقی در دیگر آن

است  357متوسط سطح زیربناي زیستی . اند گرفتهجهات قرار 
سطح زیربناي  مربع به اتاق ها اختصاص دارد.  متر 106که 

هاي مورد اختصاص یافته به فضاهاي دامی/ معیشتی در نمونه
متر مربع است و اغلب افراد ساکن در این الگو  225بررسی، 

از  ددرص 57و است جنس مصالح دیوارها خشتی دامدار هستند. 
قی مسطح و با استفاده از تیر چوبی و مابقی طا ها سقفپوشش 

درصد  60در صد است و  23است. میانگین نسبت سطح بازشوها 
واحدهاي مسکونی این گونه در اقلیم نیمه خشک فراسرد و از 

 .اند دهیگردمابقی در اقلیم خشک بیابانی سرد واقع 
 

 (حیاط مرکزي) 5گونه مسکونی شماره 
فضاهاي پر در این گونه دورتادور عرصه قرار دارد و   توده

برابر فضاي خالی  7/2. فضاي پر شود یمحیاط در مرکز توده واقع 

  



 هاي بومی مردم پسند در روستاهاي استان مرکزيمعماري خانه  34

درصد واحدهاي مسکونی دو طبقه  57حدود و  باشد یم
 متر مربع است و مانند 96میانگین مساحت حیاط   .باشند می

و شیر دوشیها عالوه بر عملکردهایی چون شستشو سایر گونه

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 نازنوجا عمارت،  چپ از چهار شماره گونه یمسکون يواحدها به يبعد سه دید :12شکل 
 

 )13 شکل( دام، نقش رابط و واسط فضاها را به عهده دارد. 
است  مربع متر 449واحدها  زمین مساحت متوسط

فضاي خالی است.  مابقیمتر مربع آن فضاي پر و  323که 
 متر 109 متر مربع است که 244متوسط سطح زیربناي زیستی 

متوسط سطح زیربناي  ها اختصاص یافته است.مربع آن به اتاق
ها در غرب و آندوسوم  متر مربع است و 123دامی/ معیشتی 

درصد ساکنین این  57. در دیگر جهات قرار گرفته اندمابقی 

واحدها داراي معیشت غالب کشاورزي و بقیه به یک نسبت داراي 
جنس مصالح، تمامی دیوارها خشتی . باشند یمي دیگر ها شتیمع

مسطح و با استفاده از تیر  ها سقفدرصد پوشش  71است و 
 4/21یانگین نسبت سطح بازشوها م چوبی و مابقی طاقی است.

واحدهاي مسکونی این  86است. اکثر افراد ساکن در این درصد 
گونه در اقلیم نیمه خشک فراسرد و مابقی در اقلیم نیمه خشک 

 .اندشدهسرد واقع 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ساقی، حک علیا، ازبیزاندید سه بعدي به واحدهاي مسکونی گونه شماره پنج  :13 شکل
 

 6گونه مسکونی شماره 
حیاط در طرف در این گونه توده فضاي پر در یک ضلع و 

درصد  70و  استفضاي خالی  53/0فضاي پر  است.دیگر عرصه 
 فضاهاي زیستی و معیشتی .باشند واحدهاي مسکونی دو طبقه می

. میانگین مساحت فته اندرگ هر دو در یک طرف قرار  در این گونه
متر مربع است که به باغچه، پارکینگ و فضاي  262حیاط 

 )14شکل( یابد. شستشو و دیگر فضاهاي معیشتی اختصاص می
است  مربع متر 400واحدها  زمین مساحت متوسط

 .فضاي خالی است مابقیمتر مربع آن فضاي پر و  138که 
 مترمربع 204 حدود ها خانه این کلی زیربناي متوسط

ي مسکونی این گونه داراي ایوان واحدهادرصد  81است. 
درصد در جنوب و مابقی در شرق و تعداد  68که  باشند یم

زیستی متوسط سطح زیربناي . اند گرفتهکمتري در غرب قرار 
ها اختصاص مربع آن به اتاق متر 74مترمربع است که  177

متر مربع  48متوسط سطح زیربناي دامی/ معیشتی یافته است. 
در این نمونه ها کشاورز هستند.  بیشتر خانوارهاي ساکناست و 

درصد) و بقیه آجري است و  56جنس مصالح دیوارها خشتی( 
تفاده از تیر چوبی، و در صد) و با اس 65عمدتا مسطح ( ها سقف

میانگین نسبت سطح  بقیه طاقی و تعداد کمی فلزي است. 
درصد واحدهاي مسکونی این  46در صد است.  68/24بازشوها 
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درصد در اقلیم نیمه  31گونه در اقلیم نیمه خشک فراسرد، 
خشک سرد، و بقیه به ترتیب در اقلیم خشک بیابانی سرد، و نیمه 

.اند دهیگردمرطوب فرا سرد واقع 

 
 

 

 

 

 از چپ خاوه، حشمتیه، موچان: دید سه بعدي به واحدهاي مسکونی گونه شماره شش 14شکل 

 

 نتیجه گیري
معماري مسکونی روستایی استان مرکزي متاثر و شکل 

وجوه متعددي است که بنا به شرایط مکانی و زمانی در گرفته از 
نتایج . روستاهاي مختلف و با اثرات متفاوت مشاهده می شود

مطالعات نشان می دهد مسکن و بافت در روستاهاي مورد بررسی 
متاثر از قانونمندي  و رعایت ضوابط و معیارهایی است که هر 

عمل و  هنذطرح واره هاي آن در در چند مکتوب نشده اما 
رعایت این قوانین که است.  وجود داشتهمعماران و بنایان محلی 

در عرف محل رایج و مورد قبول مردم بوده منجر به استفاده از 
که علی رغم ده گردی ن ساختیو فنومصالح الگوهاي طراحی، 

است که در وحدت و هماهنگی  نتیجه آن موجود کاستی هاي
 . هده می شودمشا ي استانروستاهامعماري بومی 

از بررسی نمونه هاي برداشت شده می توان به این جمع 
بندي رسید که خانه هاي روستایی استان مجموعه اي از عناصر و 
اجزاء مختلف است که بر اساس قواعد برگرفته از دانش 
جغرافیایی، خصوصیات فرهنگی اجتماعی، اقتصادي معیشتی، و 

محصول چنین ترکیبی از ی شکل گرفته اند. رایج محلفناوري 
هایی است که ضمن وجوه تفاوت خانه گیريشکل ،عناصر و قواعد

توان و اشتراك داراي روحیه و جوهره مشترکی است که می
 از  نمود واطالق ها را به آناستان مرکزي روستایی  هايخانه
بندي و طبقهاساس تفکیک بر .دنمومتمایز مناطق دیگر هاي خانه
که از  دارد در روستاهاي استان وجودالگوي رایج بومی  6 هانمونه

در  نوعگونه شماره یک، دو و سه فراوان ترین سه  هامیان آن
گونه است ترین و رایجترین غالب سهگونه شماره  و ، جامعه نمونه

 تکرار شده است.  ي مورد بررسیروستاهایشتر بکه در 
الگوهاي معرفی شده  یی که درهاارزشخصوصیات و توجه به 

این ست احاصل اندیشه و آزمون خطاي گذشتگان وجود دارد و 
رودر رو قرار گرفتن و بجاي دارد که به همراه پیام را در خود 

 ،هاستکه شیوه غالب اکثر طرح مذکور با الگوهاي مواجهه حذفی
 معماري مسکن ها نوعی از ارزش هاي پایدار و رایج آناهمیت به با 

هاي متناسب با نیازپاسخگو و و  ،تداوم ارزش هاي کهندر که 
 . بیافرینیماست معاصر جامعه روستایی استان 

 
 
 

 منابع
، منشاء فرهنگی مجتمع هاي زیستی )1376، (سوراپاپورت، ام

 ، تهران.علم و صنعتترجمه راضیه رضازاده، دانشگاه 
. ترجمه خسرو افضلیان، تهران، انسان شناسی مسکن. )1388(

 .تهرانانتشارات حرفه هنرمند، 
انتشارات ، درآمدي بر معماري روستایی. )1378، (زرگر، اکبر

 .شهید بهشتی، تهرانشگاه ندا
گونه شناسی مسکن  .)1389، (سرتیپی پور، محسن و همکاران

فناوري دانشگاه شهید ، معاونت پژوهشی و روستایی استان مرکزي
 .بهشتی، تهران

، مسکن و محیط روستا، "پدیدارشناسی مسکن روستایی". )1390(
 .133 شماره

الگوي مسکن روستایی ( پژوهشی  .)1371، (علی الحسابی، مهران
بنیاد مسکن انقالب  ،تهران .در معماري روستایی استان خراسان)

 .تهران ،اسالمی
 بر   درآمدي).  1385دیگران،  (  و اهللا رحمت سروستانی،   صدیق

شناسی، پژوهشکده حوزه و  : تاریخچه جامعهشناسی اسالمی جامعه
کتب علوم انسانی دانشگاه، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین 

 .ها(سمت)، تهران دانشگاه
طرح هادي روستاهاي ازبیزان، چلسبان، عزالدین، کوهین، نورعلی 

 .یاسبالغ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزيبیگ، 
. مترجم گونه شناسی اولیه .)1386، (کاتالدي، جان کارلو

 .تهراننشر دنیاي نو،  ،تهرانغالمحسین معماریان، 
انتشارات بازتاب با  .اقلیم و معماري .)1378، (کسمایی، مرتضی

 .تهران، همکاري شرکت خانه سازي ایران
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دانشگاه شهید ، مونوگرافی هاي معماري روستایی استان مرکزي
 .بهشتی، دانشکده معماري و شهرسازي

- Rapaport, A(1982). The meaning of the built 
environment: a non- verbal communication 
approach, Beverly Hills: Sage Publication, 1982. 
 
 

 

 

The People Accepted of Vernacular Housing Architecture in Markazi Province villages 

 

Iran is a vast country with a diverse national, regional geographical condition which 60% of its 
expanse is in the rural areas. More than 63898 villages with the population about 23 million (Statical 
Centre of Iran 1385) exists in the country which, with the special economic, social and cultural 
characteristics play an important role in the production and the supply of food requirements, 
independence and security in this region. 

Through recent years, supplying villagers with adequate environment and housing have been the main 
concern. The process of major actions such as preparation and implementation of rural detailed 
planning, and the national planning of building 200000 housing units annually, have influenced the 
fabric and physical arrangements of villages. Markazi Province with 419184 people and 1278 villages 
has occupied 29125 square kilometers of the whole country (1.8%). According to year 85 statistics of 
Statical Centre of Iran, 99842 rural housing units exists in this state that the reconstruction of these 
units is the major aim of national improvement planning of rural housing. Providing adequate 
environment and housing without the knowledge about rural architectural characteristics is a though or 
maybe non-achievable job. 

Existence of worthy vernacular housing typologies in the state and the need for knowledge about 
characteristics and preservation of the sustainability values, have made the need of architectural 
studies in the field of housing very important.  

The forth article which have been prepared with the aim of introducing the dominant housing 
typologies of Markazi province is in 3 phases. The first part analyses the general aspects, introduction, 
methodology and determining the villages and sample housing units and introducing the Markazi 
Province. The second part is specified to defining rural fabric characteristics, physical arrangements, 
housing typologies and their elements. The third part is dedicated to analysis, conclusion and 
determination of dominant housing typologies and accepted housing in Province villages.

 

 


