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 چکیده

رود هاي مختلفی به شمار میبافت کالبدي در روستاها بستر فعالیت
کارکردهاي که در زندگی روستایی نقش مهمی دارند و بسیاري از 

که هرگونه تغییر در روستایی وابسته به این عناصر است. به صورتی
فرهنگی و اقتصادي در بافت کالبدي روستاها  -هاي اجتماعی -ویژگی

هاي روستایی شود. این تغییرات بیانگر تأثیرپذیري سکونتگاهمنعکس می
 .هاي مختلف از جمله شهرگرایی استاز جریان

مختلفی با شهر دارند و ابعاد و دامنه این روابط زیرا روستاها روابط 
بر بافت کالبدي روستایی اثرات فراوانی داشته است و باعث تغییر ساختار 
و عملکرد مساکن روستایی شده است. این تغییرات در حاشیه شهرها 

تري قابل مشاهده است. مشهودتر بوده و این تغییرات در دامنه گسترده
ا توجه به عملکردهاي متنوع روستایی فضاهاي مساکن سنتی روستایی ب

کارکردي مختلفی دارند که باعث تمایز آنها از مساکن شهري است و 
که مساکن جدید شوند. در حالیهاي روستایی میباعث سهولت فعالیت

اند تک کارکردي روستایی که برگرفته از الگوهاي شهري ساخته شده
اند. این جدید روستایی ایجاد نمودههاي هایی را در فعالیتبوده و چالش

هاي تحقیق تحلیلی انجام پذیرفته است و داده ـپژوهش با روش توصیفی 
هاي اند. براساس یافتهآوري شدهاي و میدانی جمعاز طریق کتابخانه

پژوهش، شهرگرایی باعث تحول اجزاء ساختاري و کارکردي مساکن 
نوین، عناصر جدیدي به  سنتی روستایی شده است و در مسکن روستایی

تبعیت از مساکن شهري شکل گرفته است که بر کارکردهاي مسکن 
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Abstract 
Physical textures of villages are considered as 

the location of many various and important 
activities of rural life. Some other rural functions are 
closely related to the physical texture of villages, 
too. For example, any changes of socio-cultural and 
economic characteristics of villages are reflected in 
their physical textures. Such changes indicate the 
impact and influence of different events including 
urbanism on rural settlements. Because, villages 
have different relations with urban centers, and 
dimensions and extent of these relationships have 
many influences on rural physical textures and 
would cause change of structure and function of 
rural housing. Such changes are more visible in 
outskirts of cities where the extent of changes are 
wider. Traditional rural houses are different from 
urban houses because of their various and different 
functions and functional spaces in which rural 
activities can be done easier. However, new rural 
houses that copy their urban counterpart patterns are 
mono-functional and have created some challenges 
in new rural activities. The present study applies a 
descriptive-analytical method and required data are 
collected through documentary and field studies. 
Findings show that urbanism has changed the 
structure and functions of traditional rural houses. 
Modern rural housing has also affected functions of 
houses due to the adaptation of urban housing 
pattern. 

Keywords: traditional house; structure; 
function; pattern; urbanization.2 
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 مقدمه
هاي اخیر تحوالت فراوانی هاي روستایی در سالسکونتگاه

و نوع و دامنه  اند. این تحوالت در ارتباط با موقعیت جغرافیایییافته
که روستاهاي شهري بوده است. به صورتیـ  پیوندهاي روستایی

ذار را در زمینه تغییرات واقع در حاشیه کالنشهرها بیشترین گ
که بافت کالبدي نیز صورتی اقتصادي دارا بوده است. بهـ  اجتماعی

متأثر از این تغییرات، تحوالت بسیاري یافته است. سازوکار اصلی 
این تحوالت شهرگرایی روستاییان و تغییر در مصالح سنتی 
روستایی بوده است. در این راستا برخی از این تغییرات با توجه به 

بررسی بنابراین . نمایدناپذیر مینیازهاي زندگی امروزین اجتناب
میزان انطباق و سازگاري الگوهاي جدید با کارکردهاي روستایی 

باشد. زیرا ناهماهنگی مساکن با یکی از اهداف این پژوهش می
کارکردهاي روستایی یکی از تنگناهایی است که در ارتباط با 
مسکن روستایی مطرح است. یکی از مسائل و مشکالت روستاها، 

نامناسب مساکن روستایی است  فیتنابسامانی وضع کالبدي و کی
که در مساکن سنتی که مبتنی بر ). در حالی151، 1387رضوانی: (

اند بیشترین سازگاري را با کارکردهاي معماري بومی ساخته شده
جه به محیط دهند و در توسعه پایدار به لحاظ توروستایی نشان می

 د.زیست بسیار مطرح هستن

اندازهاي طبیعی و لحاظ چشم زیرا یکی از ارکان توسعه پایدار
مندي از طبیعت است که مد نظر معماران بومی قرار گرفته بهره

 :است. سواالت پژوهش عبارتند از

 عوامل تأثیر گذار در تحوالت مسکن روستایی کدام است؟

 ابعاد و دامنه تحوالت مسکن روستایی چگونه است؟
 

 محدوده جغرافیایی پژوهش
محدوده جغرافیایی مورد بررسی در این پژوهش دهستان طرقبه 
است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و کالنشهر مشهد بستر 

ونی در این راستا بوده است. دهستان طرقبه جزء گوناگتحوالت 
شهرستان بینالود است که در غرب کالنشهر مشهد در استان 

روستا است  20داراي خراسان رضوي قرار گرفته است. این دهستان 
روستا به عنوان نمونه موردي مورد مطالعه قرار  6که در این دهستان 

اند. روستاهاي اند که در نقشه شماره یک نشان داده شدهگرفته
   نمونه براساس وجود الگوهاي گذار مسکن روستایی انتخاب 

که دو نوع مسکن سنتی و جدید در این روستاها اند. به طوريشده
 .قابل بررسی است

 

 روش تحقیق 
اي و آوري اطالعات کتابخانهعهاي جمدر این بررسی روش

خانوار روستایی به صورت  100در این ارتباط . ستمیدانی بوده ا
تصادفی از روستاهاي مورد مطالعه انتخاب شده اند که متغیرهاي 
تحقیق در این روستاها مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. 

تجزیه و تحلیل اطالعات مبتنی بر تحلیل فراوانی و همبستگی  روش
 .است که در سنجش متغیرهاي تحقیق نقش مؤثري داشته است

 

 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد بررسی): 1نقشه شماره (

 
 1391استانداري خراسان رضوي،   GISمنبع: بخش
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 متغیرهاي پژوهش 
در این پژوهش براي سنجش ابعاد تغییر مساکن روستایی، 

 :شده است. متغیرهاي پژوهش عبارتند ازمتغیرهاي مختلفی انتخاب 

قات، وجود ایوان، تعداد نوع مصالح ساختمانی، تعداد طب
: انبار، محل نگهداري دام، کارکردهاي مساکن سنتی مانند بازشوها.

فضاهاي خشک کردن محصوالت و تنور که در این پژوهش مورد 
کارکردهاي گیرد که آیا این عناصر ساختاري و ارزیابی قرار می

و چه فضاهاي  ؟ر مساکن جدید روستایی وجود دارندسنتی د
جدول شماره ن این عناصر ساختاري شده است؟ (جدیدي جایگزی

1(. 

 
 مبانی نظري 

هاي افراد است معماري بومی روستایی انعکاس نیازها و خواسته
شود. در می  که باعث دخالت افراد در ساخت خانه و به صورتی

معماري شکل بنا با نیازهاي فیزیکی و فرهنگی انطباق این سبک 
ست، بلکه تجلی غیر مادي دارد. این نیازها تنها فیزیکی و مادي نی

معماري مسکونی بومی بیشترین تأثیر را از چهار عامل؛  .نیز دارد
شرایط جغرافیایی و طبیعی زمین، شرایط اقلیمی و آب و هوایی، 

 یات ــــخصوص  و  اکنانــسر معاش نحوه امرا و  اديـــاقتص شرایط

پذیرد. در جوامع روستایی اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه می
همواره بین این عوامل و مسکن بومی تعادلی برقرار بوده است که 

اي که با تغییر رساند. به گونهوري میکارکرد بنا را به حداکثر بهره
ت همسویی با هر یک از این عوامل مسکن باید تغییراتی در جه

-233، 1390خاکپور و شیخ مهدي: ( نیازهاي جدید داشته باشد
     ). سیما و ساختار کالبدي روستاهاي ایران با نفوذ و هجوم235

هاي آوري، فرهنگ و سیماي شهري و همزمان با آن تنزل ارزشفن
فرهنگی و بومی نزد ساکنان روستا روز به روز و بیش از حد 

 ).60، 1390الدینی و دیگران: (شمس مخدوش و دگرگون شد

با تغییر در نوع مساکن روستایی و عدم سازگاري آن با شغل 
مالک ساختمان، روستایی دیگر قادر به انجام فعالیت دامداري و 

باشد و باید در مکانی دیگر گاهی زراعت در این فضاي نوساز نمی
 .و دور از محیط خود به اشتغال و تولید بپردازد

باشد که مساکن که تحقیقات نیز بیانگر این مطلب میکما این
ی زیست     توجهی به نیازهايغلب با بیجدید در روستاهاي کشور ا

باشد هاي محیط زیست طبیعی همراه میمعیشتی و ویژگیـ 
 ).16، 1388پور: (سرتیپی

برداري هوشمندانه از مصالح در معماري سنتی روستاییان با بهره
و منابع طبیعی در دسترس متناسب با شرایط شغلی و 

 
 ): متغیرهاي پژوهش1جدول شماره (

 
 هاي میدانیمنبع: بررسی
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هاي سکونتی و معیشتی در راستاي برآوردن نیازمندي
نژاد: قرهد    (انکارکردي خود اقدام به ساخت و بناي مسکن نموده

1381 ،318.( 
هاي اخیر با ورود مدرنیزاسیون و همگام با اجراي طی دهه

براي توسعه و هاي نوسازي، تحول خواهی روستاییان و تالش طرح
بهزیست نمودن محیط زندگی، روستاها از فضاي سنتی و کالبد 

ها شدند. از این قدیمی خود خارج و به سرعت پذیراي دگرگونی
ویژه کالبد، بدنه و شکل مساکن و بایست فضاي روستاها بهرو می

ـ  با وضعیت اقتصادي منازل روستاییان به منظور هماهنگ شدن
هاي تبعیت از گسترش استفاده از تکنولوژي اجتماعی پیش آمده در
ها و گویی به نیاز ساکنان این سکونتگاهنوین به منظور جواب

طالب و ( هاي رشد و توسعه تغییر یابندهمچنین فراهم نمودن زمینه
 .)50-51، 1384همکاران: 

هاي کالبدي در متاسفانه گاهی این تحوالت و دگرگونی
فرهنگ و نوع اقتصاد حاکم بر این روستاها همخوانی چندانی با 

هاي سکونتگاهی ندارد و این تحوالت ضمن ایجاد کانون
اجتماعی در روستاها موجب تغییر در  ـهاي اقتصادي ناسازگاري

 . کارکرد این فضاهاي زیستی شده است

زیرا زندگی، شغل، اقتصاد، فرهنگ، رفتار و نوع معیشت حاکم 
جهان سوم که داراي ساختار سنتی بر روستاها به ویژه در کشورهاي 

و قدیمی هستند، هماهنگی و تجانس فراوانی با یکدیگر دارند. حال 
با تغییر و به هم ریختن نظم فضایی موجود در روستاها که حاصل 

باشد، دیگر ارکان روستا از جمله : می  ها گیري در طی قرنشکل
و دچار  معیشتی و فرهنگی آن نیز متحول ـ اقتصادي کارکردهاي

 .)58، 1390شوند (شمس الدینی: ناهماهنگی می
: اشتغال، شیوه معیشت اي که در نظام زندگی روستاییبه گونه

اي با هم دارند. اصوال زندگی و نوع سکونت تداخل گسترده
ها روستایی برخالف زندگی شهري براساس تفکیک زمانی فعالیت

تداخلی دارند. به هاي مو سکونت و کار زمانسازمان نیافته است 
همین دلیل فضاهاي سکونت و کار نیز تداخل دارند و محیط 
  مسکن محل نگهداري محصوالت و وسایل و ادوات تولید نیز 

، 1382شود (نیک خلق: باشد و بخشی از کار در منزل انجام میمی
). در حال حاضر ناپایداري سبک زندگی روستایی باعث گذار 86

در این  .(Taylor: 2008, 23) تمساکن روستایی شده اس
هاي روستایی دستیابی به مسکن هاي سکونتگاهراستا یکی از چالش

 .(Gallent& Robinson: 2011, 297)  مناسب است
هاي اصلی در این ارتباط استطاعت خانوار یکی از شاخص

         رودکننده تغییر مساکن روستایی به شمار میتعیین
(Hoggart & Henderson,2005:182). 

 هاي مساکن سنتی ویژگی
 

 ساختار 
ی در ـــــــگ النگمن؛ اجزایـــاس فرهنــــاختار براســـــس

ل ـــــباط متقابــر ارتـــا یکدیگبـــه ـــنظر گرفته شده است ک
                     دــــدهنکل میــــم را شـــــتد و یک سیســـدارن

(Pearson Education Limited: 2010, 1581) . در این
بررسی، کلیت مسکن روستایی به عنوان یک سیستم درنظر گرفته 
شده است که اجزاء و عناصر آن مانند : اتاقها ،عرصه و عیان ساختار 

دهند. ساختار مساکن روستایی در زمان مسکن را تشکیل می
اي ناصر ویژهتغییرات بیشماري یافته است. مساکن سنتی روستایی ع

اند که با زندگی و کارکردهاي روستاي همخوانی داشته داشته
هاي زیستی و ها تجلی گاه شیوهکه الگوي خانهاست. به طوري

اقتصادي در شکل ـ  ها و عوامل مؤثر محیطی و اجتماعینیرو نهایتاً
). در 125، 1375بنیاد مسکن انقالب اسالمی: ست (بخشی به آنها ا

هاي اقلیمی و طبیعی است. به ختار در راستاي ویژگیاین راستا سا
طور مثال در نواحی سرد در مسکن روستایی دیوارهاي قطور براي 
جلوگیري از نفوذ سرما و گرما به داخل منزل طراحی شده است. در 
این ارتباط مسکن مناسب و پایدار نیز داراي وابستگی بین انرژي و 

را بر روي محیط و مسکن محیط است که حداقل تأثیرات منفی 
  .)108، 1390قنبري و دیگران: ( داشته باشد

 
 طرح مساکن 

هاي خاصی برخوردار است طرح مساکن روستایی از ویژگی
 :که عبارت است از

 ـوجود بهار خواب در مسکن  ـتبعیت از شیب توپوگرافی  ـ
دو  ـها پیوسته بودن اتاق ـ .هاوسعت اتاق ـتعداد زیاد بازشوها. 

ر پیروي عناصـ طبقه بودن مسکن به ویژه در نواحی کوهستانی. 
چندکارکردي بودن مسکن  ـجانبی مسکن از نوع شغل خانوار.

  .روستایی

دو  ـ). 48، 1387اختصاص همکف به طویله، انبار (سلطانی: ـ 
پیروي عناصر  ـطبقه بودن مسکن به ویژه در نواحی کوهستانی 

چندکارکردي بودن مسکن  ـنوار. جانبی مسکن از نوع شغل خا
). 48، 1387اختصاص همکف به طویله، انبار (سلطانی:  - .روستایی

در محدوده روستایی طرقبه، طرح مساکن به صورت بومی است و 
عناصر مسکن سنتی در برگیرنده اجزاء ساختاري و کارکردي 

 .مسکن روستایی میباشند

اي از مسکن سنتی روستاي مج در پالن شماره یک، نمونه
گردد که این مسکن براساس معماري سنتی شکل گرفته مشاهده می

هاي مساکن سنتیاست. طبقه اول مسکن براساس ویژگی
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. انبار اختصاص یافته است ري دام،کوهستانی به محل نگهدا
هاي متعدد است ( همچنین طبقه دوم مسکن داراي ایوان و اتاق

 ).1پالن شماره 

در پالن شماره یک، نمونه اي از مسکن سنتی روستاي مج 
گردد که این مسکن براساس معماري سنتی شکل گرفته مشاهده می

هاي مساکن سنتی است. طبقه اول مسکن براساس ویژگی
. ري دام، انبار اختصاص یافته استکوهستانی به محل نگهدا

هاي متعدد است (پالن همچنین طبقه دوم مسکن داراي ایوان و اتاق
 ).1شماره 

 
 الگوي استقرار

الگوي استقرار در این محدوده میتنی بر همسازي با شیب 
که الگوي مسکن متناسب با شیب و توپوگرافیکی است. به صورتی

ین طراحی شده است. به دلیل حداکثر استفاده از ناهمواري زم
هاي دامنه و رانده شدن مساکن به اراضی ناهموار صورت شیب

 .گرفته است

 
 کارکردهاي مسکن 

هاي سنتی روستایی به هفت دسته ترین کارکردهاي خانهمهم
 : شود که عبارتند ازتقسیم می

 زیستی  ـ کارکردهاي بنیادي •

 . : پخت و پز، شستشوي ظروفکارکردهاي خدماتی •

 . کارکردهاي بهداشتی مانند استحمام و شستشو •

تولیدي مانند تولید صنایع دستی،  ـکارکردهاي اقتصادي  •
 .پرورش طیور، تولید لبنیات و مانند آن

فرهنگی مانند ارتباط با دیگران و  –کارکردهاي اجتماعی  •
 . اجراي وظایف شرعی

مانند ذخیره آب و آذوقه، انبار کارکردهاي ذخیره سازي  •
 . علوفه و تولیدات زراعی

کارکردهاي ارتباط فیزیکی مانند ارتباطات موجود میان  •
 . فضاها و اجزاء خانه

 مجموعه این کارکردها تعیین کننده نحوه فضابندي و نهایتاً
  .بافت کالبدي مسکن خواهد بود

 ). یکی از125، 1375بنیاد مسکن انقالب اسالمی: (
کارکردهاي سنتی این محدوده کوهستانی وجود محل نگهداري 
دام در طبقه پایین است که در مساکن سنتی جزء کارکردهاي 

ـ اصلی می باشد. همچنین در راستاي کارکردهاي اقتصادي 
هاي مسکن به تولید تولیدي، در مساکن سنتی روستایی یکی از اتاق

 .)2قالی اختصاص داده شده بود (پالن شماره 
 

 عوامل مؤثر در گذار مسکن روستایی 
 شهرگرایی 

یکی از مهمترین سازوکارها در تغییر الگوي مسکن سنتی، 
گسترش شهرگرایی است. محدوده مورد بررسی با توجه به اینکه 

پذیري فراوانی از النشهر مشهد واقع شده است، تأثیردر محدوده ک
به معناي یک  این شهر داشته است. از دیدگاه جانستون شهرگرایی

فرآیند رفتاري است .به صورتیکه شهرها مراکز انتشار تغییرات و 
 .(Johneston,1993 :516) اندتحوالت اجتماعی معرفی شده

سکونتی  ـپاسیون، شهرگرایی روستایی از جنبه اجتماعی  از دیدگاه
مطرح است که شیوه زندگی شهري در نواحی روستایی گسترش 

  .(Pacione,1984:132) یابدمی
 
 

 
 ): پالن و شکل مسکن سنتی در روستاي مج1پالن شماره (
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 مسکن سنتی روستایی در روستاي حصار): 2پالن شماره (

درنتیجه تداوم نفوذ اقتصاد شهري، مظاهر اجتماعی زندگی 
یابد و نوعی دوگانگی با ابعاد شهري نیز به مناطق روستایی راه می

اقتصادي در مناطق روستایی با طرح شهري ساخته  ـسنتی اجتماعی 
درصد روستاییان نظر به ایجاد فضاهاي جدید  38شوند. همچنین می

ند. شهرگرایی تأثیرات کالبدي بیشماري ادر مساکن روستایی داشته
مانند بکارگیري نماهاي شهري، استفاده از مصالح شهري، استفاده 

هاي شهري، رواج فضاهاي جدید شهري و تغییر از طرح
کارکردهاي مسکن دارند. دراین روستاها با توجه به فاصله کم تا 

ست. کالنشهر تحوالتی متفاوتی در نتیجه شهرگرایی قابل مشاهده ا
هاي میدانی از دیدگاه روستاییان، به کارگیري براساس بررسی
گسترش این عناصر درصد از روستاییان بر  64نماهاي شهري 

اند. همچنین در حاضر استفاده از مصالح شهري هشهري تأکید داشت
در این ناحیه به علت منسوخ شدن مصالح بومی و سنتی افزایش 

از روستاییان تأکید به  درصد 82که یافته است. به صورتی

اند. یکی از جایگزینی این مصالح با مصالح بومی و سنتی کرده
مسکن شهري در  هايمتغیرهاي تأثیرات شهرگرایی استفاده از طرح

درصد از روستاییان اعتقاد  52؛ در این ارتباطت. مسکن روستایی اس
شوند. داشتند که مساکن کنونی روستایی با طرح شهري ساخته می

درصد روستاییان نظر به ایجاد فضاهاي جدید در  38همچنین 
 ).2اند (جدول شماره مساکن روستایی داشته

 
 مسافت

. تغییر مساکن روستایی مسافت است یکی از عوامل مؤثر در
اند بیشتر مسافت روستاهایی که در فاصله کمتري از شهر قرار گرفته

ستایی و ایجاد اند که روند تحول مساکن رودچار تغییرات شده
مساکن جدید بر مبناي طرح شهري بیشتر قابل مشاهده است .به 
طوریکه میزان همبستگی تعداد مساکن جدید در روستاها با فاصله 

است (جدول 0/ 003در سطح معنی داري  4/0از شهر برابر با 
 ).3هشمار

 

 افزایش ارتباطات 
هاي ارتباط روستا با شهر نقش زیادي در تغییرات در ویژگی

هاي روستایی دارد. افزایش وسایل ارتباطی و حمل و نقل سکونتگاه
هاي شهري در نواحی بین روستاها و شهر از عوامل انتشار دیدگاه

روستایی است. در ناحیه مورد بررسی، وسایل نقلیه فراوانی اعم از 
هاي شهري به صورت منظم مردم را بین روستا و شهر اتوبوس

ر تغییرسبک زندگی و شیوه معماري کنند که دجابجا می
 ت.هاي روستایی تأثیرگذار اسکونتگاهس

 
 تأثیر شهرگرایی بر مساکن روستایی در روستاهاي مورد مطالعه): 2(جدول شماره 

 
 )ارقام به درصد(
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 ): میزان همبستگی مساکن جدید با فاصله از شهر مشهد3جدول شماره (

 
 هاي میدانیمنبع: یافته

 
 

 هاي تحول مساکن روستایی در دهستان طرقبهارزیابی معیارها و گویه): 4( جدول شماره

 
 1391هاي میدانی، منبع: بررسی
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 هاي گذار مساکن روستایی ویژگی
تأثیرگذار  گذار تحولی مساکن روستایی لفی درعوامل مخت

توان به تغییرات ساختاري و کارکردي است که از جمله آنها می
ساختاري شامل تغییر مصالح ساختمانی از نوع  اشاره نمود. تغییرات

(جدول  باشدسنتی به جدید، تغییر الگو و شکل مساکن روستایی می
 .)4شماره 

 
 تغییر مصالح ساختمانی 

هاي ارتباطی، در سالیان قبل در اثر نبودن وسایل الزم و راه
روستاییان به ناچار از همان مصالحی که در محل موجود بود 

). یکی از بارزترین 20، 1388فاتح و داریوش: کردند (استفاده می
هاي تغییر مساکن روستایی، تغییر مصالح ساختمانی است. جنبه

امروزه توسعه ارتباطات و وسایل حمل و نقل، تغییرات دامنه داري 
در کاربرد انواع مواد و مصالح ساختمانی پدید آورده و موجب 

و متنوع غیربومی شده است اشکال و مواد ساختمانی جدید 
برداري از بناها و جایگزین اشکال و مواد سنتی گردیده، مدل

معماري شهري در بسیاري از روستاهاي جهان رواج یابد (سعیدي: 
در گذشته در دهستان طرقبه مصالح طبیعی بر اساس  ).78، 1377

شد که در هماهنگی با سبک ساخت و ساز سنتی از محیط تهیه می
از محیط طبیعی را به همراه اده بهینه و پایدار محیط بود و استف

این مصالح براي همه اقشار روستایی قابل تهیه بود و امکان . داشت
که فراهم نمودن آن براي تمام اقشار روستایی مقدور بود. در حالی

مصالح جدید به علت گرانی، کلیه روستاییان امکان خرید آنها را 
لیل امکان تبادل با محیط، بهترین ندارند. همچنین مصالح سنتی به د

آورند. براساس مطالعات میدانی در قابلیت را در مساکن پدید می

درصد از روستاییان اعتقاد به تغییر  82روستاهاي مورد مطالعه، 
اند که علت آن را هاي اخیر داشتهمصالح ساختمانی در سال

گسترش شهر مشهد به سمت این دهستان و گسترش الگوهاي 
 .)5(جدول شماره  ن شهري از دالیل این تغییر استسکم
 

 تغییر الگو 
از دگرگونی الگوي سنتی مسکن در پی تأثیرپذیري دامنه دار 

بسیاري از  ).15، 1387سعیدي: الگوهاي شهري پدید آمده است (
مساکن سنتی روستایی در دهستان طرقبه با توجه به پدیده 

که در اند، به طوريشده شهرگرایی، با الگوي مساکن شهري ساخته
این مساکن الگوي معماري سنتی دیگر وجود ندارد و به صورت 
کامل با الگوهاي مسکن شهري جایگزین شده است. یکی از 

هاي بارز تغییر الگوي مسکن سنتی، تغییر نماي مسکن مشخصه
است. در این راستا بسیاري از مساکن روستایی به لحاظ نما با با 

نمایند و نماهاي شهري در این مساکن به بري میمساکن شهري برا
 ).1تصاویر شماره ( وضوح مشهود است

 
 هاتغییر کارکرد

کارکرد مساکن روستایی در دهستان طرقبه براساس نیازهاي 
روستایی شکل گرفته بود در این راستا با توجه به کارکردهاي 
چندگانه روستاها در مسکن فضاهاي کارکردي مختلفی در نظر 

هاي روستایی شکل گرفته شده بود که در راستاي کمک به فعالیت
که این فضاها کارکردهاي روستایی را تسهیل گرفته بود. بصورتی

هاي چندگانه روستایی در فضاي روستاها نمودند و بیانگر فعالیتمی
 .نظیر پارکینگ ماشین آالت کشاورزيکه فضاهایی بطوري بودند.

 
 ): تحلیل تحوالت مصالح مسکن روستایی5جدول شماره (
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 ): مسکن جدید روستایی در روستاهاي مغان و حصار1تصویر شماره (

 فضاهاي جدید
: تنور، اصطبل، انبارهاي مساکن سنتی فضاهاي سنتی از قبیل در

ود دارد که بیانگر تنوع جبافی ومختلف محصوالت، فضاهاي قالی
ولی در مساکن جدید . روستایی استهاي فعالیت سکونتگاه

گیري فضاهاي جدید به تبع مساکن شهري، شکل روستایی شکل
را از مساکن سنتی  نوینی به مساکن روستایی بخشیده است که آنها

نگهداري  نماید. فضايبا کارکردهاي چندگانه متمایز می
محصوالت کشاورزي، خشک کردن محصوالت در مسکن شکل 
گرفته بود که متناسب با کارکردهاي روستایی و نوع فعالیت غالب 

داري است ها بود. در این محدوده فعالیت غالب باغاین سکونتگاه
 مسکن نقش و تأثیر زیادي داشته است.گیري فضاهاي که در شکل

اند درصد از روستاییان اعتقاد داشته 98هاي میدانی براساس بررسی
که مسکن سنتی در راستاي کارکردهاي روستا شکل گرفته بود و 

 د.دهتحول مسکن رابطه معنی داري را با فاصله از شهر نشان می
 

 
 حصار): مسکن جدید روستایی در روستاي 3پالن شماره (

در این مساکن انواع فضاهاي جدید قابل مشاهده است که از 
ها، حمام، آشپزخانه باز، توان به پاسیو، افزایش اتاقنمونه آنها می

هاي میدانی پذیرایی و اتاق مطالعه اشاره نمود. با توجه به بررسی
غالب فضاهاي جدید در راستاي کارکردهاي روستایی نبودند. 

مساکن به صورت ترکیبی فضاهاي سنتی و همچنین در برخی از 
جدید قابل مشاهده است که بیانگر سبک جدیدي از زندگی 

 ).4و3هاي روستایی است (پالن

 
 گیري نتیجه

تغییر سبک زندگی در نواحی روستایی در نتیجه عوامل 
مختلف از جمله شهرگرایی صورت گرفته است. سازوکار سایر 

-راستا تغییرات مختلفی در زمینه تغییرات زندگی بوده است. در این

هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي صورت گرفته است که بیانگر 
که بافت کالبدي طوريبه. یرات شهرها در حوزه روستایی استتأث

روستاها نیز از این روند مستثنی نبوده و تغییرات فراوانی را در 
ر اند. این تغییرات براستاي انطباق با شهرها تجربه نموده

کارکردهاي روستایی نیز تأثیرگذار بوده است. در مساکن جدید 
اند که بر کارکردهاي روستایی فضاهاي جدیدي شکل گرفته

روستایی نیز اثرگذار است. این مساکن داراي فضاهایی هستند که 
در مساکن شهري وجود دارد و کارکردهاي جدیدي را در مسکن 

 .آوردروستایی به وجود می
 

 
 تلفیق کارکردهاي سنتی و جدید در): 4شماره (پالن 

 مسکن جدید در روستاي مایان سفلی
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