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الگويي براي طراحي مسكن روستايي مبتني بر مشاركت و تأمين 
  نيازهاي ساكنين

 
  *غزال راهب      

  11/04/1392                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  30/11/1392                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
نبال ارائه راهكاري عملياتي براي مشاركت ساكنين در طراحي مسكن روسـتايي در  د اين پژوهش با هدف ارتقاي كيفي مسكن روستايي كشور، به

  .باشد شهر مي منطقه انتخابي روستاي بالقيه در شهرستان مشكين. است يك منطقه مشخص از ايران بوده
شـده و   انـد، طـرح    اليـت كـرده  پردازاني كه در اين چـارچوب مطالعـه و فع   دراين راستا، مباحثي در زمينه مشاركت ساكنين از برخي نظريه

ترين موانع راهكارهاي مشـاركتي در طراحـي مسـكن برشـمرده      همچنين مهم. است  تعريفي از مفهوم الگو در معماري مسكوني ارائه شده
بـه  بـا توجـه   . اسـت   بودهيند طراحي و ساخت مسكن ادر فر و مشاركت ايشان كننده كيد اين بخش بر اهميت نظرات استفادهأت. شده است

شود و اجراي طـرح مطلـوب منـوط بـه ايجـاد بسـتر مناسـب         ه الگوي طرح مسكن بخشي از فرايند ساخت مسكن محسوب ميكه ارائ آن
 :درخصوص آن است، در اين بخش، ارائه الگوي ساخت در روستا، به دو سطح تقسيم شده است

نمايد كـه طـرح خانـه     ساز در روستا كه فرايندي را تعريف ميو ارائه روش مديريتي و اجرايي و به عبارت ديگر برنامه ريزي ساخت .الف
  . شود بخشي از آن محسوب مي

 . ريزي انجام شده در يك خانه روستايي مشخص اعمال برنامه. ب

اي اي عملياتي براي جذب مشاركت ساكنين در فرايند معماري، طراحي خانه نمونه با كمك ساكنين در روست منظور معرفي شيوهدر ادامه به
هاي ساكنين، فرايند طراحي تشريح شده و طرح نمونه ارائه  ضمن تحليل وضع موجود خانه نمونه و خواست. مطالعه شده انجام شده است

در نهايت راهكارهايي كه در جهت حل موانع اسـتفاده از راهكارهـاي مشـاركتي در ايـن فراينـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه،           .شده است
  .است  هبندي و ارائه شد جمع

 
  .طراحي معماري، الگوي معماري، مشاركت، معماري بومي، مسكن روستايي :واژگان كليدي

  

  
 

  raheb@iust.ac.ir  .استاديار مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي *
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مقدمه      
هاي اخير اعتبارات فراوانـي بـراي سـاخت    در سال

مسكن در روسـتاها اختصـاص يافتـه و منجـر بـه خيـل       
نيـاز  . و سازها در اين زمينه شده اسـت   عظيمي از ساخت
زمينـه تعريـف   اي كه در اين  هاي گسترده مسكن و برنامه

نيازمند وجود الگويي كارا و مؤثر اسـت كـه بتوانـد      شده
سيستمي را تعريف نمايد كـه پاسـخگوي كيفـي و كمـي     

  . موجود در اين زمينه باشد
تاكنون الگوهاي بسياري در ايران و كشورهاي ديگر 

ايـن  . انـد  ساز مسكن در روستا ارائه شده و  جهت ساخت
 مقوله دخالت در ساخت الگوها هريك رويكردي ويژه به

هـا را   تـوان آن  اند كه مـي  كردهساز روستايي را دنبال مي و 
  : بندي كرد هاي زير دسته قالب

  الگوهاي طرح محور  .1
 الگوي فرايندي .2

 الگوي كالبدي .3

ايــن مقالــه بــا هــدف ارائــه الگــويي مــؤثر از ميــان 
اي كه به ارائـه الگـوي    الگوهاي موجود و در قالب پروژه

، شـكل گرفتـه    ي در استان اردبيل پرداختـه مسكن روستاي
پروژه مذكور كـه در مركـز تحقيقـات سـاختمان و     . است

انجام رسيده، به ارائه ضـوابط طراحـي و سـازه     مسكن به
نگارنده . است  مسكن در روستاهاي استان اردبيل پرداخته

دنبال تبيين رويكردي عملي در ارائه  در قالب اين طرح، به
طراحي و مديريت اجرايي با همكاري الگوي مشاركتي از 

عنـوان   ساكنين بوده است كه در ادامه پروژه مـذكور و بـه  
ــده  ــام ش ــه آن انج ــم. اســت  بخــش الحــاقي ب ــرين مه ت

دنبـال پاسـخگويي بـه آن     موضوعاتي كه طرح حاضـر بـه  
هـاي   تـوان سـاليق و خواسـته    بوده، اين است كه آيا مـي 

در طراحـي   شخصي ساكنين را در كنار نگـاه كارشناسـانه  
تـوان نظـامي جـامع     تر اينكه آيا مي مدنظر قرار داد و مهم

گـذاري   براي طراحي مبتنـي بـر مشـاركت سـاكنين بنيـان     

ترين موانـع طراحـي مشـاركتي و راهكارهـاي      نمود؟ مهم
  مقابله با آن كدامست؟

. نمايـد  مقاله حاضر، شرحي از اين تجربه را ارائه مي
كار   شرح روش انجام است كه در ارائه مطالب تالش شده

هـاي اجرايـي قابـل     صورت پيشـنهادها و دسـتورالعمل   به
تعميم از فرايند انجام طرح در منطقـه مشـخص، تفكيـك    

عنـوان يـك روش مسـتقل مشـاركتي در      شود تا بتواند به
هاي مسكن روستايي مدنظر قـرار   طراحي و اجراي پروژه

و  لذا كار در دو بخش مختلف با ادبيـات راهبـردي  . گيرد
 .توصيفي تبيين شده است

 

راهكارهاي مشـاركتي در طراحـي مسـكن و     .1
 موانع و مشكالت آن در مسكن روستايي 

مشاركت در لغـت بـه معنـاي شـركت و انبـازي و      
در ). 1377دهخـدا،  (برداري آمده است داري و بهرهحصه

فرهنگ آكسفورد آن را كنش يا واقعيت شركت داشـتن و  
  پـس در ايـن معنـا مشـاركت     . اندسهم داشتن معني كرده

  :هاي زير نمود پيدا كند صورتتواند بهمي
ـ مقطعي، معطوف به هدف خـاص و يـا بخشـي از    

  حيات اجتماعي
ـ پايدار، با هدف از پيش تعيين شده و يـا نـاظر بـر    

  بخش خاصي از زندگي اجتماعي
يــا اهــداف ) اخالقــي(ـــ مبتنــي بــر اهــداف مثبــت 

  )غير اخالقي(شرورانه 
صـورت  اظ مديريتي و سـازمان يـافتگي بـه   ـ از لح

  تحميلي يا داوطلبانه و آزاد
يوسـف  (صورت كنترل شده و يا خـود جـوش   ـ به

شناسـي بـين   از منظـر جامعـه   (Biro)بيرو ) 1388زماني، 
عنوان حالت يا وضـع  عنوان عمل و تعهد و بهمشاركت به

در معنــاي اول مشــاركت را شــركتي . تمييــز قائــل اســت
اشـاره    "فعاليتي اجتماعي"داند كه به  گروه ميفعاالنه در 

دارد و در معناي دوم از تعلـق خـاطر گروهـي خـاص و     
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) 1380غفـاري،  (دهد  داشتن سهمي در هستي آن خبر مي
از ديدگاه تايلور و مك كنزي مشاركت اصـيل بـه معنـاي    

گيـري در اختيـار مـردم غيـر     اين است كه قدرت تصميم
هر نـوع كنتـرل آزاد باشـند و     ها از نخبه قرار گرفته و آن

. دانند مشاركت از پايين به باال را كليد توسعه درون زا مي
بوركي نيز مشاركت را بخـش جـوهري و اساسـي رشـد     

دانـد و آن را توسـعه خـود اعتمـادي،      انسان معرفـي مـي  
پـذيري و تعـاون اجتمـاعي     ابتكار، سـربلندي، مسـئوليت  

در درون اي شمرد كـه بـدون چنـين تحـول و توسـعه      مي
 مردم، تالش و اقـدام بـراي از بـين بـردن فقـر و توسـعه      

  ، حـداقل بـا مشـكالت    نيافتگي اگـر غيـر ممكـن نباشـد    
اي مواجه خواهد بود و چه بسا توسعه و پايـداري  عديده

برداري است، ميسر و مقـدور  كه زير ساخت رشد و بهره
مـيالدي   1390مفهـوم مشـاركت در دهـه    ). همان(نگردد

سـاز بـازآفريني    و  ي جدي در حوزه سـاخت عنوان بحث به
طراحي مشاركتي نگرش درباره نيرويي اسـت بـراي   . شد

ايجاد، تغيير و مديريت محيط سـاخته شـده بـراي مـردم     
)Sanoff, 2008(  . فعاليــت طراحــي مشــاركتي بــر ايــن

اساس است كه اگر شهروندان در ايجاد و مديريت محيط 
كننده عنوان مصرفبهجاي اينكه فقط  خود فعال باشند، به

داشـت    عمل كنند، محيط عملكرد بسـيار بهتـري خواهـد   
پردازان ساخت انبوه مسـكن بيـان    بروم، از نظريه ).همان(

هنگامي كه سـاكنان حـق دارنـد دربـاره مسـائل      : دارد مي
تواننـد در طراحـي،    گيري كننـد و مـي   اصلي خود تصميم

يند و افر"ساخت يا مديريت مسكن خود مداخله نمايند، 
به بهبود وضعيت فـردي و اجتمـاعي    "گرفته، محيط شكل

اما هنگامي كه مردم، كنترل يا مسئوليتي . منجر خواهد شد
يند ساخت و طراحـي مسـكن   ادرباره تصميمات اصلي فر

هاي مسكوني، مـانعي بـراي تكامـل فـردي      ندارند، محيط
 (Broome, 2005). بوده و تحميلي بر اقتصاد خواهد شد

نقايص "پردازان مسكن معتقد است كه  از نظريهجان ترنر 

و كمبودهاي يك واحـد مسـكوني هنگـامي كـه حاصـل      
فعاليت ساكنان باشد، بيش از هنگامي كه حاصل فعاليـت  

او اين امر را در كتاب  ".ديگران است، قابل تحمل هستند
ــازيم « ــاره بس ــه دوب ــامي ك ــي » هنگ ــان م ــين بي ــد چن : كن

طور ضمني برمبنـاي  به هاي متداول تأمين مسكن، سياست
. انـد  كننـده  اين فرض استوار هستند كه مردم فقط مصـرف 

ها در شكل دادن بـه محـيط   ترتيب نياز و توانايي آن بدين
مـا امـروز بهـاي اشـتباه گـرفتن      . گيرندخود را ناديده مي

را » مســئوليت اجتمــاعي  «بــا » اســتبداد پدرســاالرانه «
جـاي   بـه  –ولت بايد كند نقش د ترنر پيشنهاد مي. پردازيم مي

هـا از طريـق    سـازي آن  بـه توانمنـد   - گيري براي مردم تصميم
» حـد «فراهم كردن امكان دسترسي به منابع و مشخص كردن 

 هـا در انتخـاب منـابع مـورد نيـاز خـود،      دخالت و آزادي آن
كريستوفر الكساندر نيز مانند  (Turner, 1977) محدود شود

دهـي بـه    عي براي شكلگيري جم جان ترنر، طرفدار تصميم
گيـري توسـط    كه ترنر بر لزوم تصـميم  محيط است در حالي

ها و ابزارهاي اتخاذ ايـن   مردم تأكيد داشت، الكساندر روش
الكساندر عقيـده دارد كـه فقـط خـود      .تصميم را بيان كرد

ينـد  امردم از نيازهايشان اطالع دارند و بنابراين بايد در فر
. باشـند   دخالت داشـته  طراحي به صورت فعال و مستقيم

ينـد طراحـي   اكردن و رمزگشايي فر  هدف الكساندر ساده
هـاي خـاص خـود بـه حـوزه       دليـل پيچيـدگي  بود كه بـه 

 .بـود   اختصاصي فعاليت معماران و شهرسازان تبديل شده
(Moatasim, 2005)      حسـن فتحـي در تجربـه روسـتاي

اساس كار خود را بر مشاركت مردم در طراحـي و   گورنا
گـذارد؛ از  هـا بنـا مـي    و دخيل كـردن نظـرات آن   ساخت

هـايش   هاي ساخت بومي در برپايي طـرح  مصالح و روش
گيـرد تـا    برد و استادكاران محلي را به خدمت مي مي  بهره

هـاي برپـايي منطقـه را بـا      طرحي منطبق بـر سـنت  بتواند 
شناسـانه   هزينه و با در نظر گـرفتن اصـول زيبـايي    اهشك

د است كه معمار تنها از طريق زيبايي او معتق. فراهم آورد
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 اش را توجيـه كنـد   هاي تحميلي تواند انتخاب است كه مي
 معتقــد اســت  كريســتوفر الكســاندر . )1372فتحــي، (
الگوهاي ذهني، برگرفته از الگوهاي طبيعت و از طريـق  "

ــد تفكــر اســتخراج مــي واضــع اصــلي  وي ".شــوند رون
راه «ود او در كتـاب مشـهور خـ   . الگوهاي معماري اسـت 

كنـد كـه در رونـد     به الگوهايي اشاره مي» زمان ساختن بي
زماننـد و بـه قـول او ريشـه در      ساخت و ساز بشري بـي 

هـر  از نظر او  . )1383ساينگاروس، . (نام دارند كيفيت بي
اي اســت مبــين اينكــه موجــودي را كــه او   الگــو قاعــده
دراين معناست كـه  . چگونه بايد ساخت ،كند تعريفش مي

تواننـد   ها مي انسان. آورد وجود ميزباني به ،الگوها سيستم
الكسـاندر،  (فضاها را شكل دهنـد   ،با استفاده از زبان الگو

1381(  
رويكرد طراحي مشـاركتي را بعـد از   ) 1995(سالما 

عنوان يك رويكرد نوين رويكرد سيستمي و زبان الگو، به
 نگاه او بيشتر تحت تـأثير سـانوف  . كند طراحي معرفي مي

امـا   هاي طراحي مشاركتي اسـت؛  يكي از پيشگامان نظريه
عنـوان يـك   به هر ترتيب توجه به طراحـي مشـاركتي بـه   

رويكرد توسط برخي ديگر از نظريه پردازان نيـز صـورت   
، 1988، سانوف1973، جنكز1965ديويدوف (گرفته است 

پـردازان، معمـاري   اگرچه گروهـي از نظريـه  ). 2000واتز 
هـاي سيسـتمي معمـاري     موعه روشمشاركتي را زير مج

عنوان يك رويكـرد مسـتقل بـه شـمار     دانند و آن را به مي
  ). 1389يوسف زماني، (اند  نياورده
سـاز   و  چه مسـلم اسـت ايـن شـيوه در سـاخت      آن

هـا   نمودهاي مختلفي يافته است كه وجه اشتراك همـه آن 
معمـاري  . بوده اسـت » مشاركت مردمي «گيري از  در بهره
بيشتر مورد توجه بـوده   1970هاي  حدود سال  1اجتماعي

ريـزي   هاي برنامه هاي مشاركتي آن در طرح و بيشتر روش
بـه  . شهري و شهرسازي مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   

پردازاني همچون جيمـز  ريهكه نظ 1960هاي  ويژه از سال

انـد و در   به آن پرداخته... ميدجلي، اسكات ديويدسون و 
در آن حـوزه فعاليـت   ) 1984( هـچ  معماري نيز ريچـارد 

 1980هـاي   نيز از سال 2رويكرد معماري مشاركتي .داشت
هـاي   مورد توجه قرار گرفت كـه در آن اسـتفاده از روش  

 .جديد مشاركت كاربران در طراحي معمـاري طـرح شـد   
» 3معماري جمعي«نگاه خود را در ارتباط با ) 1987(واتز 

توسعه معطوف   كشورهاي در حال1950هاي دهه  به طرح
هـاي   هاي اجتمـاعي بـه صـورت سـامانه     كند كه گروه مي

كردنـد و آن را   خويش فرما، در فرآيند طراحي شركت مي
در ايـن  . عنـوان يـك رفتـار اجتمـاعي پذيرفتـه بودنـد      به

. جسـتند  ها، متخصصان از كمك افراد عادي بهره مي طرح
هـاي   نشان داد كه نمونـه  1970و  1960هاي  تجارب سال

اگوني از مشاركت جمعي در معماري وجود دارد كـه  گون
ــا ديگــري تفــاوت داشــته باشــد  هــر يــك مــي ــد ب . توان

هـاي اوليـه حـاكي از ايـن بـود كـه معمـاري          بندي تقسيم
اي در ايـاالت   اجتماعي و معماري مشاركتي تـأثير عمـده  

كـه معمـاري جمعـي بيشـتر در      متحده گذاشـته در حـالي  
  ). 1388نيا، كامل (انگلستان مورد بحث بود 

سـاز   و  در ايران مفهوم مشاركت در حـوزه سـاخت  
اي ديرينــه دارد و مشــاركت خودجــوش مــردم در  ســابقه

المنفعـه امـري بـديهي     ساخت خانه خود و يا بناهاي عام
ساز در  و  اما از زماني كه ساخت. شده است محسوب مي

حوزه متوليان دولتي مطرح شـد موضـوع شـكل ديگـري     
مشاركت از يك مفهـوم درونـي بـه يـك     خود گرفته و  به

هسـته مركـزي مفهـوم    . سبك كارشناسانه تغيير شكل داد
مشاركت، قدرت يافتن شهروندان و تأثير گذاشتن بيشـتر  

هاي شهري است ولي متأسفانه آنچـه كـه در    آنان بر طرح
هاي مشـاركتي در كشـور اجـرا     عنوان طرححال حاضر به

هـوم نبـوده و عمـدتاً    گردد به هيچ وجه ناظر بر اين مف مي
يوسـف  ... . (عبارت است از تأمين اعتبار مالي طرح و يا 

در ميـان عـواملي كـه از گسـترش سـريع      ). 1388زماني، 
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اي كـه زيـر    نبـود فلسـفه  "نمايـد   مشاركت جلوگيري مي
جويانـه را فـراهم آورد، فهـم آن را     هاي مشاركت كوشش

. اسـت بـارز   "آسان گرداند و نسبت به آن تعهد بيافزايـد 
اي كارسـاز   اي ذهني است كه بدون فلسفه مشاركت پديده

صـورت جزئـي از فرهنـگ مـردم     تواند بـه  گشا نمي و راه
 هاي اخير موج ساخت در سال) 1379علوي تبار، (درآيد 

سازهاي روستايي كه با هدف بهسـازي و يـا بازسـازي     و 
گيـرد و باتوجـه بـه عـدم موفقيـت       مسكن صـورت مـي  

هاي متـولي، گـرايش    از طرف سازمان شده هاي ارائه طرح
به راهكارهاي مشاركتي و استفاده از توان بـومي در ايـن   
 امر مطرح شده و مدنظر مجريان و صاحبنظران قرار گرفته

مطالعـات انجـام شـده    براساس بررسـي شـواهد و   . است 
هـاي مـذكور، مـرور تجـارب و      درخصوص فرايند طـرح 

 رد مشـاركتي رويكـ ، براساس نظـرات متوليـان و مجريـان   
در  عنوان يك فراينـد عمليـاتي و اجرايـي    به است هنتوانست

براسـاس  . هـا جايگـاه مسـتحكمي يابـد     اين دست طـرح 
ترين مشكالت و موانع طراحـي   مطالعات انجام شده، مهم

شـرح    تـوان بـه   مشاركتي مسكن روستايي در ايران را مي
  :زير برشمرد

 عدم توان علمي و اجرايي مشاركت ساكنين -

ــو - ــزهنب ــراي  د تمايــل و انگي مشــاركت  كــافي ب
 ساكنين

هـاي   عدم مـديريت و اسـتفاده مـؤثر از قابليـت     -
 ساكنين 

ــي در ازاي   - ــي و عمل ــارات غيرعلم ــاد انتظ ايج
 مشاركت از طرف ساكنين

 كاهش سرعت انجام كار -

 افزايش هزينه ناشي از اعمال نظرات انفرادي -

شـوند كـه    داليل فوق از عمده داليلي محسوب مـي 
هاي بهسازي و  هاي مشاركتي را در طرح اده از روشاستف
خصوص بازسازي مسكن روستايي كـه سـرعت بـاال و     به

هاي آن هستند، بـا عـدم    ترين مشخصه هزينه محدود مهم
اين طـرح در نظـر دارد   . سازد رو مي استقبال متوليان روبه

ها و مشكالت ذكر شده در قالـب   با عنايت به محدوديت
اي ارائه نمايد تا در حـد امكـان،    نامهيك تجربه عملي، بر

  .مشكالت مذكور كاهش يابند
  
  ارائه الگو .2

هاي حاكم   شناخت روستا، مسكن روستايي و ويژگي
ــدگي روســتايي واجــد    ــه زن ــانگر ايــن اســت ك ــر آن بي ب

 ،فردي است كـه در سـاخت مسـكن   هاي منحصر به ويژگي
 ريـزي  لـذا هرگونـه برنامـه   . است  داده را شكلسنتي ويژه 

درخصوص اين فرايند بايد در بستر ايـن سـنت و منطـق    
تـرين محورهـاي اتخـاذ     گيـرد و مهـم   حاكم بر آن شـكل 

رويكرد نسبت به شيوه ساخت مسكن روستايي بايـد بـر   
ها و نيازهـاي   حفظ تداوم بومي ساخت، تأكيد بر خواست

ــت مســئوليت و تعريــف   ســاكنين و تعريــف حــد دخال
بـا  . متمركـز گـردد  مسئوليت ساكنين در سـاخت و سـاز   

توجه به نظريات ارائـه شـده، رويكـرد اصـلي در تعيـين      
الگوي سـاخت مسـكن روسـتايي مبتنـي بـر اسـتفاده از       

براين . نظرات مردم و مشاركت آنها در ساخت بوده است
اساس و براسـاس تعريـف مـورد نظـر از الگـو، الگـوي       
مسكن روستايي به منزله برقرار كنندة نسبت ميان عناصـر  

اي اسـت كـه بيـانگر     شود و هر الگو قاعـده  ض ميآن فر
عبارت ديگر، الگـو زمـاني شـكل    شيوه ساخت است و به

هـا   ها بتوانند بـا اسـتفاده از آن بـه فضـا     گيرد كه انسان مي
روش كار در اين نمونه با رويكردي مبتني بر . شكل دهند

است كه ارائه الگوي طرح مسـكن    اين تفكر شكل گرفته
شـود و   سـاخت مسـكن محسـوب مـي     بخشي از فراينـد 

اجــراي طــرح مطلــوب منــوط بــه ايجــاد بســتر مناســب 
اين اساس، ارائه الگـوي مسـكن   بر. درخصوص آن است

  :گيرد در دو سطح صورت مي
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عبـارت  ارائه روش مـديريتي و اجرايـي و بـه    .الف
سـاز در روسـتا  فراينـدي را     و  ريزي ساخت ديگر برنامه
خـود دارد و طـرح خانـه     نمايد كه طرح را در تعريف مي

توجـه بـه مشـاركت     بـا . شـود  بخشي از آن محسوب مي
دنبال راهكارهـايي جهـت    محور بودن اين برنامه، طرح به

هاي متـولي و   ن پذيري جامعه و سازما رفع موانع مشاركت
  .ارائه برنامه مناسب در اين راستا است

ــه .ب ــتايي    برنام ــه روس ــك خان ــي ي ــزي طراح ري
محورهـاي مـورد تأكيـد در فراينـد     تـرين  مهم 4.مشخص

  :ساخت در تعريف الگو به شرح زير است
  ها و نيازهاي ساكنين توجه به خواست -
  پذيري و پويايي انعطاف -
  قابليت تغيير و افزايش الحاقات -
  ايجاد تنوع در ساخت -
ــن   - امكــان مشــاركت ســاكنين و تعريــف حــد اي

مشاركت در ساخت و ساز 

ريزي در سطح كـالن   به برنامه در اين رويكرد، ابتدا
ريزي سـاخت يـك واحـد مسـكوني      و در ادامه به برنامه

عنـوان نمونـه در يكـي از روسـتاهاي اسـتان      مشخص به
  .است اردبيل پرداخته شده

  ريزي مديريتي برنامه .الف
ريزي مديريتي در روستا در يك فرايند مداوم،  برنامه

  : شود موارد زير را شامل مي
وقت اما مداوم  روستا با حضور پارهدفتر فني در  .1

كه تعداد (يك مهندس معمار و تعدادي تكنسين معماري 
در دسـتور    هـاي  اسب زمان پروژه و تعداد خانهبه تن نآنا

ايـن دفتـر پايگـاه    . تشـكيل شـود   )ساخت متفاوت است
اي  هـاي حرفـه   آوري و ثبت مستندات، فعاليت اصلي جمع
 .شود ها تلقي مي گيري و تصميم

هاي عمومي معماري روستا ثبـت و   تدا ويژگياب .2
ساز بومي در مقياس  و  تحليل شده و الگوي كلي ساخت

بـراي ايـن منظـور بايـد     . خود روستا تعيين و تبيين گردد
اسـاس آن  هاي عمومي روستا بر فرمي تهيه شود و ويژگي

 . استخراج شود

اســاس فنــاوري ســاخت و مصــالح مناســب بــر .3
تعيين شده و درخصـوص آن،  نظرات كارشناسي مربوطه 

ـــي و برنـسنجــ امكــان ــ هـام هــاي الزم در روســتا  زيـري
  .صورت گيرد

هــاي خانــه  اي بــراي تعيــين ويژگــي پرسشــنامه .4
ايـن فـرم بـا كمـك     . مطلوب از نظر صاحبخانه تهيه شود

پرسشگر و بسط و تشريح سؤاالت از جانب وي، در هـر  
 هايي كه قـرار اسـت در آن طراحـي صـورت     خانه(خانه 
كار دخيـل كـردن نظـرات     هدف از اين. شود پر مي) گيرد

 . ساز است ساكنين در ساخت و

با همكاري شوراي روستايي، پـيش از پركـردن    .5
هــا، جلســات تــوجيهي جهــت آشــنا نمــودن   پرسشــنامه

روستائيان بـا پرسشـنامه، اهـداف و ضـرورت و اهميـت      
 .خصوص برگزار شود همكاري در اين

 ارائهاطالعات زير  طرح اوليه معماري بر اساس .6
 :شود 

 

الـذكر كـه    اطالعات مندرج در پرسشـنامه فـوق   -
نظــرات صــاحبخانه را درخصــوص خانــه جديــد در     

  .گيرد برمي
ضوابط كلي ارائه شده براي طراحـي در منطقـه    -

 . مورد نظر در سطح كالن

ساز كه از مطالعات  و  پيكره و روح كلي ساخت -
الـب يـك   قدر دست آمده و   و مشاهدات در آن روستا به

 .است  فرم ارائه شده

فناوري و مصالح مناسبي كـه بـراي سـاخت در     -
 .است روستا تعيين شده

گيـرد،   اين طرح كه مهمترين بخش كـار را دربرمـي  
 :اي به شرح زير باشد هاي اوليه بايد حائز ويژگي
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پيكره اصلي طـرح بـا عنايـت بـه الگـوي كلـي        -
  .ساخت مسكن در روستا درنظر گرفته شود

راحي به كل مجموعه خانه شامل فضاهاي در ط -
عنـوان يـك   هاي مختلف بـه  باز و بسته با كاربري باز، نيمه

طرح جامع نگريسـته شـود كـه محـل اسـتقرار، طـرح و       
هاي هريك از فضـاهاي مسـكوني و غيرمسـكوني     ويژگي

ريزي ساخت  اولويت و برنامه. است  بيني شده در آن پيش
كنين، وضعيت اقتصـادي  اساس نيازهاي اوليه سافضاها بر

 .گيرد ها صورت مي صاحبخانه و نظر خود آن

جهــت مشــاركت و حضــور ســاكنين و اعمــال  -
و ساز و ايجاد تنوع بيشتر، طرح و   ها در ساخت سليقه آن

هـا، نـرده،    ساخت جزئيات و تزئينات بنا، نظيـر سرسـتون  
عهـده خـود    سردرها، رنگ بنـا و مـواردي نظيـر آن، بـه    

ــ  ــته ش ــاكنين گذاش ــرد آن س ــر عملك ــا ب ــا در  ود و تنه ه
 .خصوص نظارت شود اين

جهت تحقق اين امر به شرايط بهينه اقتصادي و  -
به اين منظـور  . عدم تحميل هزينه بر خانوارها توجه شود
اي باشـد كـه از    طراحي اجـزا و تزئينـات بايـد بـه گونـه     

قيمت و سريع و قابل اجرا توسـط خـود     هاي ارزان روش
 .ده كردساكنين بتوان استفا

 
هايي خوانـا و قابـل    طرح معماري اوليه با روش .7

 .گردد طرح و فهم براي افراد خانه ارائه 
 

الـذكر در ميـان    طرح پيشنهادي با شـرايط فـوق   .8
افراد خانه تشريح شده و نظرات اصـالحي و يـا تكميلـي    

 . ها دريافت گردد آن

بندي شده چنانچـه در تعـارض بـا     نظرات جمع .9
ارائه شده نباشـد، در طـرح اعمـال    اصول و ضوابط اوليه 

 .شود 

آن نيز تهيـه   2هاي فاز  طرح، نهايي شده، نقشه  .10
 .شود خصوص استفاده  و از الگوهاي تعريف شده در اين

اساس نـوع مشـاركت سـاكنين، مشـتمل بـر      بر  .11
همكاري در ساخت و نوع همكاري يا عدم توانايي جهت 

سـاكنين   همكاري در عمليات ساختماني، ميزان توان مالي
جهت مشاركت در ساخت و نوع و ميزان اعتبارات دولتي 

هاي غيردولتي شامل وام، كمك بالعوض، تـأمين   و كمك
هاي  مصالح و يا تأمين نيروي كار، با توجه به تعداد گزينه

ممكن در هر زمينه و با توجه به شرايط پروژه، چند مـدل  
ه ريزي اجرايي و اعتباري ساخت كـ  عملياتي جهت برنامه

داراي تنوعي متناسب با شرايط آن مكان باشد، طرح شده 
هـا   و هر خانواده، متناسب با شرايط خود در يكي از مدل

هـا   ريزي ساخت بر آن اساس براي آن گيرند و برنامه قرار 
 . گيرد صورت 

ريـزي عمليـاتي طـرح و اجـرا،      همگام با برنامه .12
بـه  فني مستقر در روستا و همچنين با توجـه   توسط گروه

نيــاز بــه فــراهم آوردن زمينــه اجتمــاعي مناســب جهــت 
سازي ترويج و آموزش در خصـوص   موفقيت طرح، زمينه

 :ساز به شرح زير صورت گيرد و  ساخت

ايجــاد زمينــه مناســب جهــت تقويــت روحيــه   -
ايجاد . مشاركت و همكاري، با همكاري شورايي روستايي
ــا ئفضــاي همكــاري مناســب، آشــنا نمــودن روســتا  يان ب

ت طرح مسئله تشريح و روشنگري اهداف و روند ضرور
اجرايي كار و ارائه افقي روشن نسـبت بـه نتيجـه كـار و     
شرح و بسط آن از طريق برگـزاري جلسـات تـوجيهي و    

هــاي متقاعــد نمــودن ســاكنين جهــت جلــب   ديگــر راه
  .مشاركت

هـا و   ها، قابليت آشنا نمودن روستائيان با ويژگي -
هـا و   سـتفاده از طـرح  نقاط ضـعف مصـالح انتخـابي بـا ا    

هايي كه بيانگر مسئله باشـد، برگـزاري جلسـات     گرافيك
 .هاي عيني آموزشي و آزمايش

تشريح مفهـوم ايسـتايي و ايجـاد درك مناسـب      -
هـا و   نسبت به نيروي عمودي و جانبي با استفاده از طرح
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هايي كه بيانگر مسئله باشـد، برگـزاري جلسـات     گرافيك
 .هاي عيني آموزشي و آزمايش

ساز شامل اجراي پـي   هاي ساخت آموزش روش -
هـا و   كاري با استفاده از طـرح  كاري و نازك و سازه، سفت

هايي كه بيانگر مسئله باشـد، برگـزاري جلسـات     گرافيك
هاي  هاي عيني و نظارت بر فعاليت آموزشي ساخت نمونه
 .روستائيان در اين زمينه

ــت   - ــناخت قابلي ــت ش ــوزش جه ــاها و   آم فض
هـا بـا    شده و نحوه استفاده صحيح از آن تجهيزات ساخته

ــرح  ــزاري جلســات آموزشــي و ط ــتفاده از برگ ــا و  اس ه
 .هايي كه بيانگر مسئله باشد گرافيك
 .هاي نگهداري و تعمير ساختمان آموزش روش -

 .ساز اعمال شود و  نظارت بر مراحل ساخت  .13
به منظور ايجاد سـيماي مطلـوب در روسـتا بـا      .14

يتي، ترتيبـي اتخـاذ شـود كـه     استفاده از راهكارهاي مدير
طـور كامـل بـه پايـان      سـاز را بـه    و  ساكنين، كار سـاخت 

ها و جزئيات بـر روي   رسانده و تمامي اندودها، نماسازي
جهت اجرايي . شده، انجام گيرد ها در حد ساخته ساختمان

بودن اين امر به مطلوبيت اقتصادي و عدم تحميـل هزينـه   
اي باشد كه بـراي   گونه طراحي به. بر خانوارها توجه شود

قيمت و سريع و قابل اجرا   هاي ارزان اين منظور از روش
 .توسط خود ساكنين بتوان استفاده كرد

 :دهدفرايند فوق را نشان مي 1نمودار 

سازي اين فرايند، انطبـاق بـا واقعيـت و     جهت بهينه
هاي اجرايي طرح و همچنين دسـتيابي بـه    افزايش قابليت

ت بسـتر مناسـب جهـت عمليـاتي     نتيجه مطلـوب، سـاخ  
خصـوص   رسد؛ لذا در اين نظر مي نمودن طرح ضروري به

  :به اقداماتي به شرح زير نياز است
هـاي مـورد نظـر     در مصاحبه جهت پركردن فرم .1

گـر آمـوزش كـافي داده شـود تـا نتيجـه        به افراد مصاحبه
  .ها حاصل گردد مطلوب از پركردن فرم

معمـار، بايـد    با توجه به اتكاي اين طرح بر فرد .2
شـوند، اشـراف    معماراني كه در مقوله طراحـي درگيـر مـي   

گرچه اصـول و ضـوابط،   . كامل نسبت به موضوع پيدا كنند
آوري نظـرات،   هاي محيطي و جمع نتايج حاصل از برداشت

نيازها و پيشنهادهاي ساكنين راهنماي مناسبي براي طراحي 
تي كه تمامي هاي طراح در ابداع كلي خواهند بود، اما قابليت

موارد مذكور را دربرگيرد، نيز از اهميت اساسي برخـوردار  
لذا طراح بايد به منطـق سـاخت و نحـوه زنـدگي و     . است

توان بـا   اين خأل را مي. طور كلي فضاي روستا آشنا باشد به
هـاي آموزشـي و درنظـر     ريزي جهت برگـزاري دوره  برنامه

ران هـا جبـ   گرفتن واحدهاي درسـي مناسـب در دانشـكده   
جهت دستيابي به روش كـاربردي مناسـب در زمينـه    . نمود

توان اين روش را با همكاري چنـد معمـار مـورد     فوق، مي
ريزي در جهت آموزش معماران را  آزمون قرار داد و برنامه

 .براساس نتايج حاصل از آزمون تعيين نمود

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ريـزي مسـكن روسـتايي بـا      فرايند طراحي و برنامه.1ن 

 .مشاركت ساكنين
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با توجه به نقش فعال اصـول و ضـوابط تعيـين     .3
عنـوان يكـي از   وساز در منطقـه كـه بـه    اي ساختشده بر

مراجع اصلي معماران، مورد استفاده قرار خواهد گرفـت،  
موارد قابل طرح در آن و شـدت و عمـق ورود بـه طـرح     

كيـف آن   معماري مورد بررسي مجدد قرار گيرد و كـم و 
تـوان متناسـب بـا نـوع      به عبارت ديگـر مـي  . تعيين شود

نيازهـا و نظـرات، شـرح     آوري وري طراحان و جمـع  بهره
خدمات دقيقي براي ارائه اصول و ضوابط طراحي در هـر  

 . منطقه تعيين نمود

ها،  بايد ميان برنامه عملياتي پيشنهادي و توانايي .4
ــت ــتگذاري   قابلي ــات و سياس ــا، امكان ــي   ه ــاي اجراي ه
ارزي كامـل   هاي اجرايي مـرتبط همـاهنگي و هـم    سازمان

ــي و ق   ــار بيرون ــا اعتب ــردد ت ــل گ ــي  حاص ــت اجراي ابلي
نمايد كـه   بنابراين، اين طرح سيستمي ارائه مي. باشد داشته

يابـد و بـا ارائـه     متناسب با شرايط امكان تغيير الزم را مي
هـــاي جديـــد و اصـــالحات پيشـــنهادي، قابليـــت  داده

 .كندپيدا مي خودسازماندهي 

  
  ارائه طرح نمونه .ب
از  اي از روش اتخاذ شده، يكـي  منظور ارائه نمونهبه

در آن   روستاهاي بازديد شـده جهـت ارائـه طـرح نمونـه     
هدف از اين اقدام، سنجش روش اتخاذ شده . انتخاب شد

در حدي بود كه امكان طرح آن در قالب يك مدل نمونـه  
با توجه به اينكه امكان . در دايره امكانات پروژه ميسر بود

تجربه عملياتي تمام مراحل طرح ميسر نبود، سنجش مدل 
  :هادي در دو بخش پيگيري شدپيشن

  
  سنجش پرسشنامه 

منظــور رفــع اشــكاالت پرسشــنامه و تهيــه     بــه
اي كه بيشترين كمك ممكن را در دسـتيابي بـه    پرسشنامه

  :هدف طرح نمايد، اقداماتي به شرح زير صورت گرفت

طرح پرسشنامه در حضور تني چند از محققـين   -
  و صاحبنظران مرتبط

  5ونه آزمايشيسنجش پرسشنامه در جوامع نم -

نتايج منتج از اقدامات فوق منجر به تغييراتي چند به 
  :شرح زير در پرسشنامه اوليه گرديد

  
اي باشد كـه   گونه مطالب مندرج در پرسشنامه به .1

هاي منطقـي، كارشناسـي و    ساكنين را در پيشنهاد خواسته
صحيح در تناسب با وضـعيت روسـتا هـدايت كنـد و از     

حيح از منظر كارشناسي و ايجاد هاي غير ص طرح خواسته
  .روستائيان نسبت به آن، ممانعت نمايد  توقع

هاي توسعه مورد نظر سـاكنين در بخـش   برنامه .2
هاي معيشـتي و خـدماتي در نظـر     مسكوني و ديگر بخش

 .شود  گرفته

رسد كـه مباحـث مـرتبط بـا معرفـي       به نظر مي .3
وضعيت موجود واحد مسكوني و تحليل آن، بـا طراحـي   

مسكوني جديـد و فضـاهاي مـورد نيـاز و شـرايط      واحد 
گيـري   هريك، دو بحث تفكيك شده هستند كه امكان پـي 

همزمان آن در مصاحبه و كسـب نظـرات سـاكنين ميسـر     
لذا در اين خصوص پيشنهاد شد كه ابتـدا توسـط   . نيست

ــنامه ــناخت    پرسش ــانوار و ش ــر مشخصــات خ ــورد نظ م
هـا،   هاي مختلف واحد مسكوني موجـود و ويژگـي   بخش

منظـور كسـب   در ادامـه بـه  . مزايا و معايب آن انجام گيرد
نظــرات درخصــوص طراحــي واحــد مســكوني جديــد،  
ساكنين با فرايندي عملياتي درگير شـوند و در خـالل آن   

توان  براي اين منظور، مي. آوري شود نظرات ساكنين جمع
ابتدا در محدوده عرصه، در فضـاهاي مـورد نيـاز، محـل     

قرار هريك از اجزاي عرصه بـازنگري  ورودي و محل است
شود و سپس در مقياس خانه و ديگر بناهاي مورد نياز بـا  

بـه  . هاي ديـاگرامي طـرح بـازبيني شـود     استفاده از ماكت
عنوان مثـال پـس از تأييـد فضـاهاي مـورد نيـاز توسـط        
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هـاي كـوچكي بـا     صورت مسـتطيل ساكنين، اين فضاها به
ر توسط مقوا يـا  تناسبات حدودي واقعي نسبت به يكديگ

فوم بريده شود و در مرحله بعد در خصوص چيـدمان آن  
  . با ساكنين توافق حاصل گردد

 
طراحي واحد نمونه براساس روش مـورد نظـر و   

 پرسشنامه اصالح شده
اين روستا  با . روستاي منتخب، روستاي بالقيه است

خانوار جمعيت در دهستان مشـكين غربـي از بخـش     33
مركز آمار . (است شكين شهر واقع شدهمركزي شهرستان م

اقدامات انجام شده در اين روسـتاي نمونـه   ) 1375ايران، 
بنـدي و تحليـل اطالعـات و طراحـي      در دو بخش جمـع 

  :دنبال شد به
  

   :بندي و تحليل اطالعات جمع
طور كلي موارد زير را  آوري اطالعات روستا به جمع
  :شود شامل مي
  
واحد همسايگي  اطالعات كلي در مقياس بافت، .1
  هاي متداول مسكوني در روستا و گونه
مطالعه وضع موجود واحد مسـكوني بـه كمـك     .2

 :منظور شناختپرسشنامه تهيه شده به

  
مشخصات خانوار شامل تعداد، سن، وضـعيت   .الف

  تأهل و تجرد افراد، شغل و ميزان تحصيالت
بررسي كالبـدي واحـد مسـكوني در خصـوص      .ب

كشاورزي، خدماتي و فضـاهاي  فضاهاي مسكوني، دامي، 
  باز و عملكردهاي هركدام؛

  ؛بررسي روش ساخت و مصالح .ج
هــاي  بررســي اقليمــي شــامل شــناخت شــاخص .د

  ؛اقليمي مؤثر بر مسكن و عملكرد بنا در راستاي آن

ــت و    .ه ــه، قابلي ــادي خان ــناخت وضــعيت اقتص ش
هــاي اعتبــاري و غيــر اعتبــاري ســاكنين جهــت  پتانســيل

  .خانه مشاركت در ساخت
  

  

 هاي ساكنين شناخت خواسته .3

هـاي حـاكم بـر فضـاي      تدقيق در شرايط و ويژگـي 
زندگي خـانوار در ابعـاد كالبـدي و غيركالبـدي، مسـتلزم      
پرداختن به جزئيـاتي اسـت كـه در ايـن مقالـه بـه دليـل        

منظـور  فشردگي بيان مطالب از آن صرفنظر شده و تنها به
  :شود نده ميآشنايي كلي با شرايط، به ذكر كليات بس

روستاي بالقيه بـر دامنـه كـوه و بـا      :اطالعات كلي
معبـر اصـلي روسـتا در    . شيبي مثبت شكل گرفتـه اسـت  

جنـوبي بـر رو شـيب و معـابر فرعـي در       -امتداد شمالي
. انـد  هاي بافت، عمود بر آن شكل گرفتـه  برخي از قسمت

ها  خانه. اي و نيمه متراكم است روستا داراي شكل صفحه
هاي وسيع بوده و واحدها با ديوار  داراي عرصه در روستا

  . اند محوطه از يكديگر تفكيك شده
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ــه ــه دوشــكل عمــده در روســتا مشــاهده   خان ــا ب ه
هاي يك طبقه با دهليز و يـك يـا دو    يكي خانه: شوند مي

هـاي   اي در داخل ساختمان كه در نمونـه  اتاق و آشپزخانه
اين . ساختمان استتر داراي حوض آبي در داخل  قديمي

هـاي   هاي بـومي داراي كرسـي   ها در نمونه قبيل ساختمان
هاي دوطبقه بـا   نمونه ديگر، داراي ساختمان. كوتاه هستند

.سيماي كلي روستاي بالقيه. 1ت   
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طبقه همكف آن به انبار و طبقه اول . پلكان خارجي است
هـاي   در نمونـه . اسـت   به محل سكونت اختصاص يافتـه 

هـا   قساز، اغلب دهليز حذف شده و اتـا  و  جديد ساخت
نيز مستقيماً به هال بزرگـي كـه ورودي خانـه بـه آن بـاز      

آشپزخانه اغلـب بـاز بـوده و در    . شود، دسترسي دارند مي
هـا   سـقف خانـه  . اسـت  اي از هال وسيع قرار گرفته گوشه

هـاي بـومي، روش سـاخت     در نمونه. اغلب مسطح است
طور عمده، كرسي سنگي، ديوار باربر خشـتي و سـقف    به

در . تيــر چــوبي، تختــه و گــل اســتمســطح بــا پوشــش 
اسـت،   هاي جديد نيز از همان روش اسـتفاده شـده   نمونه

ــا آجــر جــايگزين خشــت در    ــوك ســيماني و ي ــا بل تنه
ديوارهاي باربر شده و از مالت سيمان به جاي مالت گل 

  .است استفاده شده
  

  شناخت وضع موجود
  مشخصات خانوار

بر مادر  نفره مشتمل 7اي  خانه متعلق است به خانواده
شغل اصـلي سـاكنين   . و پدر، يك فرزند دختر و چهار پسر

 55پدر خانواده داراي حـدود  . كشاورزي و دامداري است
فرزندان . سال سن دارد 45سال سن و مادر خانواده حدود 
سال سن  17و  19، 21، 24خانواده به ترتيب چهار پسر با 

اي تمـام فرزنـدان دار  . سال سن هسـتند  22و يك دختر با 
عنـوان  تحصيالت ابتدايي هستند و دو فرزنـد اول پسـر بـه   

كارگر ساختماني در مشكين شهر و اطراف آن مشغول كـار  
هستند، پسر سوم مشغول گذراندن دوره سـربازي اسـت و   

دختـر  . كنـد  پسر چهارم در خانه به پدر و مادر كمـك مـي  
  .خانواده ازدواج كرده و ساكن روستاي ديگر است

  بخش مسكوني
ه بــه شــكل مســتطيل كشــيده و اداراي ابعــاد عرصــ

عرصه در راستاي طول بـه  . مترمربع است 15×25تقريبي 
فضاي پشت محوطه عرصه، . دو قسمت تقسيم شده است

صـورت   محل تجميع فضوالت دامي و انبـار علوفـه و بـه   
. گـردد  زميني باير است كه به مسيلي خشـك منتهـي مـي   

رتنـد از خانـه   اجزا و عناصر مستقر در عرصـه عبا ) 6ت(
قديمي، خانه جديد بـه منظـور توسـعه واحـد مسـكوني      
موجود، توالت، آغل گوسفندان در دو بخش، بهاربنـد دام  
به دو شكل محصور با پرچين و ديوار، انبـار و تنورخانـه   

، )انباشت فضـوالت دام (در فضايي نيمه سرپوشيده، كرمه 
فضــاي نگهــداري پرنــدگان در زيــر آن، انبــار علوفــه در 

  .ضاي باز در زيرزمين و پشت محوطه مسكونيف
  

خانه . است بخش شكل گرفته فضاي مسكوني در دو
سال كه توسط پـدر صـاحبخانه    60قديم با قدمت حدود 

منظـور توسـعه خانـه و    ساخته شده و خانه جديدتر كه به
سـال پـيش سـاخته    12كمبود جا در خانـه قبـل، حـدود    

خانه قديم به شكل مستطيل و داراي كشـيدگي  . است شده
واحـد  . غربي با بازشوهايي به سمت شمال است -شرقي

 بـاز   مسكوني فاقد كرسي، ايوان و يا هرگونه فضاي نيمـه 
وجود ديوارهاي ضخيم، امكان ايجاد سكو وتاقچـه  . است

) 8ت. (اسـت  هاي مختلف خانه را فراهم آورده ر قسمتد
 -خانه جديد به شكل مستطيل و داراي كشيدگي شـمالي 

واحد مسكوني . جنوبي با بازشوهايي به سمت شرق است
متـر از سـطح زمـين قـرار      3/1بر روي كرسي به ارتفـاع  

خانه فاقد ايوان بـوده و تنهـا داراي سـكويي    . است گرفته
با توجه به سـاخت بنـا بـا    . ن استكوچك در باالي پلكا

ديوارهاي باربر بلوك سيماني، امكان ايجاد تـورفتگي بـه   
هـاي   امـا تاقچـه  . اسـت  منظور تعبيه تاقچـه ممكـن نبـوده   

. اسـت   اي در هنگام ساخت در بنـا تعبيـه شـده    زده بيرون
ايـن خانـه بـه    . اسـت  بخشي از زير بنا به انبار تبديل شده

وه بر آن محل اقامت مهمـان  منظور زندگي فرزندان و عال
 3تـا 1هـاي   جـدول ) 10و9ت. (گيرد مورد استفاده قرار مي

هـاي مسـكوني    هاي بارز عرصـه و خانـه   ترتيب ويژگي به
  :كند قديم و جديد و علل پيدايش آن را بيان مي
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 علت پيدايشويژگي
بر عرصهعدم اشراف از گذر محصوريت عرصه با ديوار بلند بنايي  

قرارگيري در مقابل در ورودي استقرار واحد مسكوني در جنوب عرصه
وزش بادهاي نامطلوب از جنوب غرب در زمستان عدم جهت گيري اصلي خانه به سمت جنوب

آفتابگير بودن طويله، نزديكي به ورودي قرار گيري طويله در شمال عرصه
بودن، نزديكي به طويلهآفتابگير  استقرار بهاربند دام در شمال عرصه

شيب نامناسب و جريان آب در محوطه و نفوذ به خانه مجاور عدم كاشت گياه در عرصه
)خاك(سازي نامناسب عرصهكف  عدم توانايي مالي ساكنين 

عدم امكان توسعه خانه موجود ساخت خانه جديد در اثر كمبود فضاي خانه
هقرار گيري توالت در نزديكي فضاي پشت خان خصوص از محوطه ورودي  عدم وجود ديد بر روي توالت به 

معايب و مزايا/ توضيحاتكاربري ابعاد نام فضا  

 اتاق
3×7/5  

)مترمربع(  
پذيرايي از-خواب-نشيمن
 مهمان

ها سرد است و از پايين رطوبـت نفـوذ    زمستان. از ابعاد اتاق رضايت دارند
هـا هـم گـرم     تابسـتان . شـود  وارد مي از درزهاي پنجره هواي سرد. كند مي
.اندود ديوار مناسب نيست. كند ه ميكسقف در فصل بارندگي چ. شود مي  

 آشپزخانه

7/2×3/2  
)مترمربع(  

محـل قـراروپز و شستشو،پخت
، خواب ..دادن يخچال و ظروف و  

به . نور كم است/ پيچد تهويه ندارد و بو در خانه مي. ابعاد آن كوچك است
بيرون حوض و شير آب با مصالح بنايي و سيمان در گوشه  دليل سرماي

كنند و در حوض  ها آب گرم مي آشپزخانه ساخته شده و براي شستن ظرف
در گذشته دري از آشپزخانه به اتاق بوده كه در . شويند ها را با آن مي ظرف

.است شده حال حاضر بسته شده و يخچال در جرز ديوار قرار داده  

 دهليز

5/2×5/2  
)مترمربع(  

هافضاي واسط، استفاده ار تاقچه
و سكوها براي قرار دادن وسايل 
ها  و سماور، محل قرار دادن كفش

 در زمستان

ها در آن قرار داده شود فضا را كثيف  چه كفشچنان.نور آن كم است
.كند و براي عملكردهاي ديگر مثل سكوي سماور مناسب نيست مي  

پايين بودن كرسي ساختمان و نفوذ رطوبت از كف و باالتر آمدن /ها براي حضور دائم فرزندانتعداد اتاقكم بودن: مسائل عمده كل بنا
 ارتفاع برف از ارتفاع پنجره در فصل زمستان

  .مشخصات عرصه. 1ج
 

 .مسكوني قديمي مشخصات واحد. 2ج
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  فضاهاي دامي

در . شـود  شغل اصلي ساكنين محسوب ميدامداري 
. بره بـود  5گوسفند و  30زمان بررسي، صاحبخانه داراي 

از شير گوسفندان محصوالت لبني نظير ماسـت و پنيـر و   
هـا و يـا در    كره تهيه و مازاد مصرف خانوار به دستفروش

ها در فصل سـرما   تغذيه دام. شد مناطق اطراف فروخته مي
رفت كه با توجه به تعداد دام گ با علوفه دستي صورت مي

مـاه خريـداري    6خروار علوفـه بـراي    6ذكر شده حدود 
شده بود و در تابستان، دام براي چرا به مراتع اطراف برده 

فضـاهاي مـرتبط بـا معيشـت دامـداري سـاكنين       . شد مي
  :عبارتند از

آغل گوسفندان واقع در شمال زمين كه بـه ابعـاد    -
. ي غربي ساخته شده استمترمربع با كشيدگي شرق 12×5

ساخت اين بنا با ديوار باربر بلوك سيماني و سـقف تيـر   
ايــن فضــا داراي . تختــه و پوشــش گــل اســت -چــوبي
هايي در ارتفاع نسبتاً بلند از كف در ضـلع جنـوبي    پنجره

. هاي خورشيد به داخل استفاده كند است تا از تابش اشعه
ه در همچنين جهت حفظ امنيت و نظـارت بـر آن، طويلـ   

معايب و مزايا/توضيحاتكاربري ابعاد نام فضا

 اتاق
3×7  

)مترمربع(  
-خواب-نشيمن
ــذيراي محــل  -يپ

 رختخواب

از درزهاي پنجره هواي . ديوارها در زمستان سرد است.از ابعاد اتاق رضايت دارند
.گرم كردن فضا مشكل است. شود ها هم گرم مي تابستان. شود سرد وارد مي  

 اتاق
1/3×7  

)مترمربع(  
-خواب-نشيمن

 پذيرايي از مهمان
از درزهاي پنجره هواي . است ديوارها در زمستان سرد.از ابعاد اتاق رضايت دارند

.شود ها هم گرم مي تابستان. شود سرد وارد مي  

 زيرزمين
1/3×7  

)مترمربع(  
انبار آرد و ديگـر
 وسايل مورد نياز

اما با توجه به قرار گيري . با توجه به عدم وجود انبار ديگر، وجود آن مفيد است
در اطراف آن، امكان  بندي و زه كشي تر از سطح زمين و عدم شيب كف آن در پايين

.نفوذ رطوبت و آب باران و برف به داخل وجود دارد  
له ئترين مس عمده. گيرد شود و بيشتر براي سرريز جمعيت خانه مورد استفاده قرار مياين خانه فضاي فرعي محسوب مي: مسائل عمده كل بنا

.آن ارتباط بدون واسطه بازشو با اتاق است  
 .مشخصات واحد مسكوني جديد. 3ج 

بافت كلي روستاي . 2ت 
 .بالقيه

.خانه قديمي. 3ت   

.فضاي داخل اتاق.5ت .فضاي دامي. 4ت   
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بـه  (مقابل واحد مسكوني و در فاصله نسبتاٌ زيـادي از آن  
كف طويله با كـاه  . واقع شده است) دليل مسائل بهداشتي

منظـور  و فضوالت دامي پوشيده شده و بخشـي از آن بـه  
در . نگهداري گوسفندان مريض با پرچين جدا شده است

دو بدنه كشيده شمالي و جنوبي طويله بـه ترتيـب محـل    
وفه بـراي تغذيـه دام و آبخـوري در دو جهـت     ريختن عل

ارتفاع آخـور و  . اند شده مقابل يكديگر با سنگچين ساخته
  .سانتيمتر از سطح زمين است 60آبخوري هريك 

و ديـوار   5/5×2/4آغل كوچكتر قديمي بـا ابعـاد    -
خشتي و سقف چـوب و خشـت در مجـاورت بنـا قـرار      

و در داخل آن  اين آغل فاقد پنجره براي تهويه بوده. دارد
فضاي نگهداري گوسفند و بره، توسط پرچين از يكديگر 

تـر   هـا در بدنـه كوچـك    هريك از بخـش . اند تفكيك شده
هايي در ميان  صورت ظرفآبخوري به. داراي آخور است

قابل ذكر است كه در حال حاضـر،  . فضا قرار گرفته است
ابش ها كه تعداد كمتري دارند در طويله بزرگتر كه با ت بره

شوند  شود و آفتابگير است، نگهداري مي خورشيد گرم مي
و گوسفندان با وجود تعـداد بيشـتر بـه طويلـه كـوچكتر      

اند تا با حرارت توليـد شـده ناشـي از تجمـع      منتقل شده
  .ها در محل گرم شوند آن

دو بهــار بنــد يكــي در مجــاورت آغــل : بهاربنــد -
نـد  كوچك است كه با ديوار گلـي محصـور شـده و بهارب   

. اسـت   ديگري در شمال زمين با پـرچين محصـور شـده   
  )6ت(

فضوالت بـه قسـمت   : محل تجمع فضوالت دامي -
صـورت  جـا بـه   باير جنـوب زمـين منتقـل شـده و در آن    

و در آن نگهـداري  ) به اصـطالح كرمـه  (هايي در آمده  تپه
عنـوان النـه مـرغ    هـا بـه  از فضاي زير اين كرمه. شوند مي

  . است  استفاده شده
در حال حاضر خانه فاقـد  : محل نگهداري علوفه  -

بندي شده در فضاي بـاز   لذا علوفه بسته. انبار علوفه است

صورت مخروطي چيده شده تا آب باران نيز بـه داخـل    به
همچنين انبـاري از قـديم بـراي نگهـداري     . آن نفوذ نكند

علوفه در دل زمين كنده شده كـه روي آن سـقف بـا تيـر     
دليل فرسودگي و شكسـتن   است؛ اما به چوبي پوشيده شده

  . گيرد هاي آن، كمتر مورد استفاده قرار مي چوب
هـا در حـال    ايـن مشـك  : مشك براي توليد كـره   -

  .شوند حاضر در انبار، دهليز و يا تنورخانه آويزان مي
  فضاهاي كشاورزي
هكتار زمين است كه در آن  10صاحب خانه داراي 
هـاي كشـاورزي در    زمين. پردازد به كشت گندم و جو مي
كشاورزي به دو صورت ديـم  . اند اطراف روستا واقع شده

فصل برداشت محصول اغلـب در  . گيردو آبي صورت مي
خانـه گنـدم فروختـه     بنا به گفته صاحب. اواخر بهار است

شــده و محصــول جــو بــراي تغذيــه گوســفندان، انبــار و 
 محل نگهداري جو، انباري است كه در. شود نگهداري مي

اسـت و كـاركردي چنـد     شده زيرزمين خانه جديد ساخته
منظــوره دارد و بــراي نگهــداري و انبــار وســايل و مــواد 

منظـور   صاحبخانه بـه . گيرد مختلفي مورد استفاده قرار مي
امـا  . توسعه كشاورزي برنامه خريداري تراكتـوري را دارد 

. در حال حاضر فضايي براي نگهداري آن در عرصه ندارد
ي فضاي خاصي در رابطه با كشاورزي در خانـه  طور كل به

بيني نشده و تنها از انبار موجود و بخشـي از فضـاي    پيش
تنورخانه براي نگهداري محصـوالت و لـوازم كشـاورزي    

  .شود استفاده مي
  

  فضاهاي خدماتي
فضاهاي خدماتي موجود در واحد مسكوني عبارتند 

  :از
در نزديكي در خروجي خانـه در مجـاورت   : توالت

باير كه دور از ديد مستقيم و با ديوار خشتي و سقف  زمين
  .است چوب و خشت ساخته شده
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سرپوشيده در كنار خانه   فضايي است نيمه: تنورخانه
پخـت  . شـود  نيز استفاده مـي عنوان انبار جديد كه از آن به

در پخت نان از . شود نان يك الي دو بار در هفته انجام مي
از . شـود  عنـوان سـوخت اسـتفاده مـي    فضوالت دامي بـه 

  . شود عنوان انبار نيز استفاده ميتنورخانه به
در زيرزمين بخشي از خانه جديد ساخته شـده  : انبار

مواد  و براي نگهداري محصوالت كشاورزي، آرد و ديگر
  . گيرد و وسايل مورد نياز خانوار مورد استفاده قرار مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عوامـل اقليمـي مـؤثر بـر مسـكن      : بررسي اقليمـي 
عبارتند از دما، تابش آفتاب، بارش برف و باران، رطوبـت  

تأثير هريك از عوامل مذكور بـر مسـكن بـه شـرح     . و باد
  :بررسي شده است 4جدول شماره 

  
  
  
  

هاي ساكنين جهت مشـاركت در   شناخت پتانسيل
تـر موجـود در محوطـه توسـط پـدر       خانه قديم: ساخت

شـده و خانـه جديـد را صـاحبخانه بـا       صاحبخانه ساخته
در . مشاركت خانواده خـود و همسـايگان سـاخته اسـت    

كار رفته راهكارهاي اقليمي به   مشكالت اقليمي 

 دما

ايجاد دهليز به منظور كاهش 
ميزان تبادالت حرارتي در خانه 

قديمي، استفاده از سقف و 
ديوارهايي با ضخامت زياد و با 

يمي مصالح خشتي در خانه قد
وافزايش ظرفيت حرارتي 

پوسته، استقرار آشپزخانه و 
حوض در داخل بنا به دليل 

سرماي زياد در فصل زمستان، 
كاهش تعداد بازشو جهت 

 كاهش تبادالت حرارتي 

عدم وجود فضاي واسط ميان ورودي 
و اتاق در خانه جديد و نفوذ هواي 
 سرد به داخل اتاق در خانه جديد

ي در ساخت استفاده از بلوك سيمان
ديوار در خانه جديد كه داراي ظرفيت 
حرارتي پاييني است، نفوذ هواي سرد 

ها، نفوذ سرما از سطوح  از درز پنجره
خور شيشه  

استقرار آغل و بهاربند دام در  تابش
معرض تابش آفتاب

عدم استفاده ار نور جنوب و تابش 
 آفتاب در فصل زمستان 

 باد

باد مزاحم جنوب غرب است 
ابستان با خاك در ت  

باران از همان جهت  نفوذ كج
 در هنگام بارندگي

عدم وجود بازشو در اضالع جنوب و 
 غرب ساختمان

بارش و 
 رطوبت

استفاده از عايق رطوبتي در 
ها  در سال) قيرگوني(سقف

اخير به منظور ممانعت از نفوذ 
 رطوبت

استفاده از كرسي بلند در كف 
در خانه جديد به منظور 

از نفوذ برف و باران جلوگيري 
 به داخل خانه

عدم وجود كرسي در خانه قديمي و 
نفوذ آب باران و برف به داخل خانه 

گاه ارتفاع برف بيش از ارتفاع پنجره (
، نفوذ رطوبت )شود از كف مي

صعودي به كف اتاق و ديوارها و 
سست شدن اندودها، نفوذ رطوبت 

نزولي از سقف، گل شدن كف عرصه 
خاكي در فصل  به دليل پوشش

بارندگي، عدم وجود فضاي نيمه باز و 
واسط ميان فضاي باز و بسته در 

فصول بارندگي به منظور قرار دادن 
كفش و وسايل خيس، نفوذ باران به 
ديوارها از جنوب غرب همراه با باد 

 غالب 

سايت پالن واحد . 6ت 
.مسكوني  

نماي پالن و . 8و 7ت 
 .واحد مسكوني قديمي

.پالن و نماي واحد مسكوني نوساز. 10و 9ت  .گيري مسكن تأثير عوامل اقليمي بر شكل. 4ج 
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هاي بومي استفاده شده و تنها برخي  ساخت خانه از روش
يماني از شـهر  هـاي سـ   مصالح همچـون سـيمان و بلـوك   

در پرسش از . است خريداري شده و به روستا آورده شده
ساكنين، نـوع و شـكل مشـاركت توسـط خـانواده بـدين       

قابليت بازپرداخـت وام در مـاه بـه    : شود صورت بيان مي
عنـوان كـارگر   ميزان بسيار ناچيز؛ مشاركت در ساخت بـه 

عنوان نيـروي  مشاركت فرزندان در ساخت به؛ ساختماني
حاضر نيز به كار ساختماني در مشكين شهر  ه درحالكار ك

همچنـين از تـأمين مصـالح توسـط دولـت       .اشتغال دارند
 .كنند استقبال مي

  هاي ساكنين نيازها و خواسته
 هايي به شرح هاي ساكنين از روش نيازها و خواسته

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 :آوري گرديد زير جمع
 

شناخت عميق شيوه سكونت و معيشـت و وضـع    -
  بنا موجود
  كمبودها و اشكاالت -
منظـور طراحـي   آوري نظريـات سـاكنين بـه    جمع -

واحد مسكوني جديد مشـتمل بـر فضـاهاي مـورد نيـاز،      
... . ها، جهـت گيـري بناهـا و    روابط فضايي، ابعاد واندازه

اين اطالعات در قالب يك فرايند عملياتي كـه منجـر بـه    
  . است ساخت ماكت دياگرامي گرديد، آمده

هـاي سـاكنين را بـه     ترين خواستهاس، مهمبراين اس
شـرح   توان به تفكيك فضاهاي مختلف واحد مسكوني، مي

 :برشمرد 5جدول 

 
 

 
 
 
 
 

هاي ساكنينخواسته فضا

طه
حو

 م

استقرار ساختمان در )/  المقدور خانه در مكان فعلي واقع شودحتي(قرار گيري خانه اصلي در مقابل ورودي و ديد ورودي به آن
 ريزاصالح شيب محوطه تا در صورت كاشت گياه آب به خانـه همسـايه سـرا   / جلوي باد غالب جنوب غرب را بگيرد محلي كه

)/ كنـد  كف سيماني را پيشنهاد مي(كف حياط كفسازي شود / وسط حياط باز باشد/ امكان كشت گياه در حياط فراهم شود/ نشود
منظـور حفـظ اسـتقالل و     عـدم اشـراف بـه   .(شـود  انـه در نظـر گرفتـه   جايي براي خانه پسر خانواده و با حداقل اشراف بين دوخ

 .خانه با ديوار محصور شود)/هامحرميت

اتي
خدم

دستشويي در بيرون خانه و نزديك به آن باشد تا بوي آن در خانه نپيچدو در ديد مستقيم از ورودي نباشد، دسترسي به آن آسـان   
بيني  پيش) درصورت امكان خريد آن(جايي براي پارك تراكتور )/اً نزديك در باشدترجيح.(بيني شود جايي براي انبار پيش)/ باشد

  .بيني شود براي انبار محصوالت كشاورزي مكاني پيش/ شود كه در مقابل ورودي باشد تا نياز به دور زدن در حياط نداشته باشد
مي

بهاربند به آن نزديك / آفتابگير باشد/ آن وجود داشته باشد امكان ديد و نظارت مستقيم بر./محل قرارگيري دام دور از خانه باشد دا
  .از فضاي مسكوني جدا باشد/ شود محلي براي انبار علوفه ساخته/ بيني شود محل تجميع فضوالت در پشت خانه پيش/ باشد

وني
سك

 م

ايواني در مقابل خانه باشد تا امكـان  )/ دو اتاق و يك اتاق مهمان يا هال. (ها افزايش يابدتعداد اتاق/بنا بر روي كرسي قرار گيرد
ابتدا تمايلي به داشـتن هليـز   . (بيني شود دهليز پيش/ كني داشته باشد ايوان جاي كفش/ نشستن در آن در فصل تابستان فراهم آيد

شپزخانه و داراي آ)/ نداشتند، اما با ذكر و گوشزد نكات مثبت آن به عنوان فضاي واسط در فصل سرما نسبت به آن مجاب شدند
بهتر اسـت حمـام   / دسترسي آشپزخانه و حمام از نزديك در يا دهليز صورت گيرد/ باشد  آشپزخانه باز. حمام در داخل بنا باشد

دسترسي اتـاق مهمـان   / باشند  اتاق ها به دهليز دسترسي داشته)/ تفكيك فضاهاي خدماتي از سكونتي(نزديك به آشپزخانه باشد 
  .ها از كف كم باشد ارتفاع پنجره/ اتاق مهمان بزرگتر از ديگر اتاق ها باشد/نه باشدجدا از ديگر بخش هاي خا

 .هاي ساكنين به تفكيك فضاهاي مختلف واحد مسكوني نيازها و خواسته. 5ج 
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  طراحي واحد مسكوني نمونه
  روش طراحي .  1

بنـدي   بنـدي و اولويـت   در اين مرحله ابتدا به دسـته 
  :دش شده به شرح زير پرداخته آوري هاي جمع داده

وساز  سيماي عمومي بافت و منطق متداول ساخت -
  در روستا

ــود و     - ــاهاي موج ــه، فض ــود خان ــعيت موج وض
  ها و كاركردهاي آن ويژگي

  
  

  وضعيت و موقعيت خانوار -
  نوع معيشت و الزامات كالبدي مرتبط با آن

  اشكاالت موجود كارشناسي شده در خانه -
  هاي خانوار نيازها و درخواست -
  

هـاي مـؤثر در طراحـي و     بندي شـاخص  تدر اولوي
كار رفتـه در خصـوص آن مـواردي  مـورد      راهكارهاي به

   .)6جدول(توجه قرار گرفت 

  
  

راهكار ارائه شده شاخص
ساكنين  نيازها و خواست  .هاي ساكنين، جز در مواردي كه اشكاالت كارشناسي داشته است رجوع شود به خواسته 

با سازه هماهنگي بنا   چيدمان اجزا بر اساس محورهاي ديوارها/هاي مناسب ايجاد دهانه  

سازي در برابر زلزله مقاوم فاصـله مناسـب بازشـوها  از تقـاطع     / قرارگيري ديوارهاي هر دو جهت در امتداد يكديگر و عدم شكسـت در آن /ايجاد شكل پالن فاقد شكست و تا حد امكان متقارن 
 .شناژهاي قائم هستندديوارها كه همان محل

 رعايت بهداشت

ايجاد فضاي سبز به عنوان حايل ميـان  / تفكيك فضاي دام و انسان/عدم قرار گيري فضاي دامي در مسير بادغالب كه پخش آن در محوطه/فاصله مناسب توالت از خانه
تفكيك انبار مواد غذايي و تنور از انباروسايل و مـواد  / احداث آشپزخانه بهداشتي /احداث حمام در داخل بنا/ آفتابگير بودن طويله/ كفسازي محوطه/ فضاي دام و انسان

ايجاد روشي مناسب براي تخليه فضوالت دام از طويله بدون ورود مستقيم بـه فضـاي   / استفاده از كاشي در فضاي توالت، حمام و حوض شستشو به جاي سيمان/ ديگر
 ون ورود مستقيم به فضاي دامايجاد روشي مناسب براي تغذيه دام بد/ دام

 تناسب با شرايط اقليمي

استفاده از درختان خزان دار در جنوب بنا به منظور عدم تابش مستقيم آفتـاب در  /ايجاد بادشكن در جنوب و جنوب غربي/جهت گيري مناسب بنا در مقابل باد مزاحم
امكان / نا بر روي كرسي و در سطحي بلندتر از زمين به منظور عدم نفوذ آب باران و برف به داخل بناقرار گيري ب/ فصل تابستان و استفاده از انرژي خورشيد در زمستان

هـاي   هاي نسبتاً كوچك و عدم تعبيه پنجره ايجاد پنجره/ ايجاد ايوان در جبهه جنوبي براي استفاده در فصول معتدل/ اي در جبه جنوبي بنا در زمستان ايجاد فضاي گلخانه
امكان اسـتفاده از گرمـاي تنـور بـراي     / ميان فضاي بيرون و درون) دهليز(استفاده از فضاي واسط / ك فضاها از يكديگر به منظور سهولت گرم كردن فضاهاتفكي/ متعدد

/ يق در فصل سـرما عمـل كنـد   كه برف به عنوان يك اليه عا منظور آن درنظر گرفتن سنگيني بار برف در محاسبات به/ ها و فضاي آشپزخانه گرم كردن آب جاري در لوله
)/ بـه پيشـنهاد مصـالح رجـوع شـود     (هاي بنـا   هاي حرارتي و رطوبتي مناسب در پوسته استفاده از عايق/ استفاده از گرماي نور جنوب براي گرم كردن طويله در زمستان

 هاي قسمت مسكوني و طويله براي كاهش نفوذ سرمااستفاده از در چوبي برروي پنجره

لكردپاسخ به عم  

بيني هريك در جـاي   تفكيك انبارهاي مورد نياز و پيش/ ايجاد مسير حركتي مناسب و عاري از پيچيدگي در محوطه و بنا/بيني هريك در خانهتفكيك عملكردها و پيش
آسان به توالت با وجود استقرار آن در بيـرون از  دسترسي / دسترسي مستقيم آشپزخانه، انبار و تنورخانه به يكديگر/ نزديكي اجزاي حوزه خدماتي خانه به يكديگر/ الزم
تناسب ابعاد اتاق / ها بيني جاي رختخواب در اتاق پيش/ ها ايجاد تورفتگي در ديوارها به منظور ايجاد تاقچه و مبلمان اتاق/ تفكيك نسبي حوزه خصوصي و مهمان/ خانه

آالت و  تعبيه محل مناسب براي پارك ماشـين / بيني استانداردهاي مورد نياز در طويله پيش/ لكردهاي آنها با عم تناسب ابعاد اتاق/ با امكانات مفروش كردن آن در روستا
  بيني استانداردهاي فضاي دامي پيش/ ها تفكيك فضاهاي دامي از يكديگر و واحد مسكوني و ايجاد ارتباط مناسب ميان آن/وسايل و محصوالت كشاورزي

بيني تأسيساتي پيش در نظر گرفتن امكان نصب دودكش بخاري و هواكش تنور و / كشينزديكي آشپزخانه، حمام و توالت به يكديگر جهت سهولت لوله/حمام، توالت و طويلهامكان تهويه  
  اجاق گاز

ايجاد ديـد و منظـر مناسـب در    / سته امكان ديد به بيرون فراهم شوداي كه براي افراد در حالت نشگونهانداز پنجره بهارتفاع دست/هااستفاده از تناسبات مناسب در اتاق ايجاد مطلوبيت فضايي
  كار بردن تزئينات توسط صاحبخانههاي الزم فضايي براي بهايجاد پتانسيل/استفاده از نور مناسب در اتاق/ مقابل بازشوها

شرايط خانوار توجه به   ي ساخت خانه جديد براي فرزند خانوادهبيني فضايي براپيش/ هاي مستقل و تفكيك شده در نظر گرفتن اتاق 
تناسب با توسعه مورد نظر 

 ساكنين
امكان توسعه طويله در صورت / هاي كشاورزي در صورت خريد آن و توسعه كشاورزيبيني مكاني براي پارك ماشينپيش/امكان ساخت و توسعه خانه در دو مرحله 

  بيني مكاني براي ساخت خانه  پيش/ افزايش تعداد دام

رعايـت  / نزديكي نسبي توالت به خانه و ايجاد مسيري امن در آن بين بـراي اسـتفاده كودكـان در شـب    /ايجاد ديوار محوطه در طراف بنا/امكان نظارت و ديد بر طويله حفظ امنيت
 ها و ايجاد دست انداز يا نرده ايمني در پرتگاه

اقتصادي بودن بنا و كم 
ها كردن هزينه  

اسـتفاده از  )/ هـاي سـازه و مصـالح صـورت گرفتـه اسـت       پردازش دقيق آن در بخش(ستفاده از سيستم ساختماني و مصالح ارزان قيمت در ساخت بناقابليت و امكان ا
  .هاي ساخت در نظر گرفتن حداقل ابعاد مورد نياز براي كم كردن هزينه./ هاي زيادي را به ساختمان تحميل نكند هايي كه هزينه شكل

آسانقابليت ساخت    هاي ساده و متداولقابليت ساخت با روش/سادگي در پالن و مقطع به منظور امكان ساخت توسط اهالي 
 هاي موجود مسكن، سنت سكونت و روش معيشت در منطقه هماهنگي با گونه هماهنگي

 .راهكارهاي طراحي بهينه واحد مسكوني.6ج
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طـرح   صـورت پـيش   براين اسـاس، طـرح اوليـه بـه    
اي كه براي ساكنين قابل فهم باشد، ترسيم و نمونه  گونه به

سازي اوليه شده، در اختيار ساكنين قـرار گرفـت و روي   
در همـاهنگي بـا سـاكنين،    . و تبادل نظر گرديدآن، بحث 

  :شد تنها تغييرات جزئي در موارد زير داده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اي باشد كه در مقابـل خانـه،    گونه فضاي سبز به -

  .فضاي خالي با عرض مناسب وجود داشته باشد
  
آشـپزخانه بـود،     صورت باز در گوشه تنور كه به -

آشـپزخانه،    كـردن   جهت ممانعت از پخش دود و سـياه 
بـا اعمـال   . بيني شـد  محصور و هواكشي باالي آن پيش

اين تغييرات، نقشه مورد توافق ساكنين  قرار گرفـت و  
طرح مورد نظر قطعي شد و طرح نهايي بـراين اسـاس   

طـرح  . پردازيم در ادامه به ارائه طرح نمونه مي. داده شد
ارائه شده، محوطـه واحـد مسـكوني، خانـه متعلـق بـه       

بخانه و همچنــين فضــاي نگهــداري دام را دربــر صــاح
تواننـد   هاي ارائه شده فضاهايي كه مي در طرح. گيرد مي

 .بيني شده اسـت  در طرح توسعه ساخته شوند، نيز پيش
  )15-13ت (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتيجه   
روشي كه به آن اشاره شد، الگويي جهت مداخله در 

اين الگو در . سكن در روستا استعرصه ساخت و ساز م
تا جـايي كـه امكانـات متـداول اجـازه آن را       -يك نمونه

همفكري . 11ت
 .صاحبخانه درطراحي

چيدمان عناصر . 12ت
 .با كمك صاحبخانه

 .سكوني نمونهسايت پالن واحد م. 13ت 

 .پالن واحد مسكوني نمونه. 14ت

 .فضاي نگهداري دام با قابليت توسعه. 15ت 
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حاصل اين امر گوياي آن . مورد اجرا قرار گرفت -داد مي
ريزي بـراي دخالـت و بـه عبـارت      است كه گرچه برنامه

سـاز نيازمنـد    و  ديگر مشاركت مردم در عرصـه سـاخت  
بايـد توجـه   تمهيدات و صرف نيروي بيشتري است، امـا  

تـرين   ترين و سـريع  حل ساده داشت كه هميشه بهترين راه
و سـاز در روسـتا    سـازي فراينـد سـاخت    ساده. آن نيست

گرچه ممكن اسـت منجـر بـه تسـريع و تسـهيل در ايـن       
 ها،  شدن تنوع خواست دليل ناديده فرايند گردد، اما به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پي نوشت  
1. Social Architecture 
2. Participatory Architecture 
3. Community Architecture 

گرچه اعمال تمام مراحـل ايـن طـرح در نمونـه ميسـر       .4
شود كـه   نيست، اما اجراي بخشي از آن در يك روستا موجب مي

روش، مورد سنجش قرار گرفته و در انتها اصالح شود و از طرف 
 .دديگر يك نمونه عملي نيز از انجام كار ارائه شو

 اين اقدام توسط دانشجويان كارشناسي معماري كه كامالً .5
 

 .نيازها و ساليق دچار مشكالت فراواني خواهد بود
ريزي شده،  توان با يك فرايند صحيح برنامه كه مي درحالي

هـاي   سيستمي پايدار و خودسامانده را بنيان نهاد كه مؤلفه
ح طـر . مختلف را پيرامون يك محور اصلي گرد هم آورد

حاضر داعيه ارائه راهكارهايي عمليـاتي در ايـن راسـتا را    
هـاي ذكـر    ين اساس براي موانع و محـدوديت اداشته و بر

را در  7راهكارهــاي پيشــنهادي براســاس جــدول  ،شــده
  .مدنظر قرار داده است ريزي و طراحي فرايند برنامه

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 7نسبت به كار توجيه شده و  هدفي مشابه هدف اين طرح را در 
  .كردند، صورت گرفت روستا دنبال مي

 

  منابعفهرست  
راه  -راز جـاودانگي  معمـاري و «، 1381 .الكساندر، كريسـتوفر  -
، ترجمه مهرداد قيومي بيدهندي، دانشـگاه شـهيد   »زمان ساختن بي

  .بهشتي، تهران

 راهكار پيشنهادي در طرح هاي مشاركتي طرح  محدوديت
و اجرايــي مشــاركت عــدم تــوان علمــي

 ساكنين

هـاي مـوازي    ، برنامـه هـاي موجـود  طراحي براساس توان و قابليـت
  منظور افزايش توان  آموزشي و ترويجي به

مشـاركتكافي براي  نبود تمايل و انگيزه
 ساكنين

عنـوان   تشريح نقش ساكنين در بهبود نتيجه كار، استفاده از ساكنين به
  ننيروي كار و كسر از بدهي ايشا

ــؤثر از ــتفاده مـ ــديريت و اسـ ــدم مـ عـ
 هاي ساكنين قابليت

ريـزي يكپارچـه و تعريـف نقـش تـوان بـومي       ايجاد سيستم برنامـه
  شده هاي ازپيش شناخته براساس قابليت

ايجــاد انتظــارات غيرعلمــي و عملــي در
 ازاي مشاركت از طرف ساكنين

تفهيم اشتباهات و تأكيـد بـر اهميـت نظـرات كارشناسـي از طريـق       
وزش و تعامــل بــا ســاكنين در جلســات عمــومي، منــوط كــردن آمــ

اختصاص اعتبارات و تأييد مراحل ميـاني  و پايـان كـار بـه نظـرات      
  كارشناسي

هـا و   بندي براي تجميع تنـوع  بيني يك برنامه ساختارمند و زمانپيش كاهش سرعت انجام كار
طقـه،  هـا من  تمايزات با استفاده از روش سيستمي، استفاده از پتانسـيل 

  توان بومي، دانشجويان و نيروهاي متخصص بومي
افزايش هزينـه ناشـي از اعمـال نظـرات

 انفرادي

.راهكارهاي پيشنهادي در فرايند برنامه ريزي و طراحي. 7ج  
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