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چکیده
معماری خانههای روستای قلعهنو در سیستان هم پاسخی درخوور هوه ویب هسوتر روسوتا داده و هوم هوا م ح وهی اقلویم هوه فرهگو
پرداختهاست .پرسش اصلی پژوهش این است که آیا درونگرایی هه صرف سازگاری ها اقلویم اسوت یوا هرکگوار از برور اقلیموی ،عوامو
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فرهگگی هم در کار است .هدف اصلی از پژوهش حاضر ،تحلی فضا در معماری هومی بهت نشان دادن مؤلفه های درونگرایی روستای
قلعهنو است .این پژوهش ماهیتی هگیادی دارد ،در روش کیفی است و رویکرد توصیفی و تفسیری هرای تریین موضوع اتخاذ ودهاسوت.
گونه گاسی مسکن خانهها را در  8تیپ قرار میدهد که وبه مشترک آنها وبود میانسرا است .پس از معرفی و تحلی عگاصر و ابواا
خانههای روستای قلعهنو ،آرایش فضایی خانهها ها ههرهگیری از گراف بهت نشان دادن چگونگی چیدمان فضاها و نحوه ارتراط آنها هوا
یکدیگر واکاوی دهاست .ها توبه هه خطی هودن و توزیع نرمال دادههای آماری ،هررسی همرستگی ها استفاده از ضریب پیرسوون اناوا
دهاست .مقدار ضریب ههدستآمده در دو مورد نشان از آن دارد که نخست تعداد میانسرا ها درونگرایی همرسته است و در موورد دو
میان تعداد فضاها ها درونگرایی همرستگی وبود دارد .هررسیهای در مورد روستای قلعهنو ،ویژگیهای عمدهای را درهاره معماری هومی
آن نشان میدهد که هیچ فضایی پگارهای گشوده هه فضای عمومی هیرون ندارد ،کولک و سورک که دیدهگد هسوتگد بانشوین پگاوره هوه
فضای عمومی هیرون دهاند ،فضاهایی مانگد هشتی و خم ههعگوان مفص درون و هیرون هه ایفای نقش پرداختهاند ،حیاط یا میانسرا نقش
پررنگی دارد و گاه یک خانه پگج میانسرا دارد و ایگکه در و پگارهی اتاقها هه میانسرا گشوده می ود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
ع وه هر ایگکه معماری هومی قلعهنو درونگراست ،تأثیر وزنی عوام فرهگگی در درونگرایی هیش از عوام اقلیمی اسوت .عو وههوراین
عام تمایا اصلی معماری هومی قلعهنو از دیگر معماریهای واقع هر یب وبود میانسرا و تعداد آن است.

* گروه معماری ،دانشکده فگی و مهگدسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اس می ،زاهدان ،ایران.
** استادیار گروه معماری ،دانشکده هگر و معماری ،دانشگاه زاه  ،ایرانfhassanpour@uoz.ac.ir .

*** استادیار گروه هاستان گاسی ،دانشگاه سیستان و هلوچستان ،زاهدان ،ایران.
این مقاله هرگرفته از رساله دکتری حمید اتحادی در دانشکده مهگدسی دانشگاه آزاد اس می واحد زاهدان ها عگوان «واکواوی فضواهای
مسکونی معماری هومی سیستان هر مرگای اخصهای پایداری ابتماعی» (نمونه موردی :روستای قلعهنو) است که هوا راهگموایی دکتور
فرامرز حسنپور و مشاوره دکتر حسین مهرپویا هه اناا رسیدهاست.
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کلمات کلیدی :معماری هومی ،معماری درونگرا ،میانسرا ،روستای قلعهنو ،عوام فرهگگی ،عوام اقلیمی.

هستر روستا داده و هم ها م ح وه ی اقلویم هوه فرهگو

مقدمه
خانوادههای روستایی هدون اط ق نا معمار هر خوود،
ها هه کارگیری مهارت و توانمگودی اعضوا  ،خانوه هگوا و
روستا احداث می کردند .واید نهوادن عگووان الگوو هور
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خانههای روسوتایی هوهکوارگیری فور و روش سواخت
مشاهه اباای معمارانه روستا ،یعگی واحودهای سوکونتی
است (الکساندر .)1381 ،ههن ر در علم آنچه دسوتخوش
تغییر قرار نگیرد ،مستق از زمان است و آنچه هگر را هه
تغییر میرساند ،هیمکانی است .معماری هومی واهسته هه
مکان و مستق از زمان است و همین سورب بواودانگی
آن است.
خانه های روستای قلعوه نوو سیسوتان هور روی ویب
تپه ای واقع ده و تأثیر آن موبب ایااد فضاهایی است
که روستاییان هوهنحووی خ قانوه از آنهوا هورای حفو
درونگرایی خانههای روستای قلعهنوو ههوره بسوتهانود.
پیشیگه اص درونگرایی در معماری ایران هه ش هواار
سال قر و هه خانههوای حیواطدار هوازمیگوردد کوه هوا
سوواخت خانووههووای درونگوورا و ایاوواد الگوووی حیوواط
مرکای ،درون و هیرون خانه را از هم بودا مویسواختگد
(معماریان.)16 :1373 ،

پرداخته است .پرسش اصلی پژوهش این است کوه آیوا
درون گرایی هه صرف سازگاری ها اقلیم است یوا هرکگوار
از برووور اقلیموووی ( ،)Determinism Climateعوامووو
فرهگگی هم در کار است؟ زیرا رایط نامساعد اقلیموی
نیا گاه همان ک از معماری و فضا را خل میکگد که
درونگرایی .هراین اساس ،این پژوهش هایود سوه فور
زیر را در مورد روستای قلعهنو هررسی کگد:
 عوام اقلیمی و برر آن ،درونگرایی روستا را سوربده است.
عاموو اصوولی ووک گیووری ایوونگونووه

 -فرهگوو

معماری است.
 تعام اقلیم و فرهگ  ،معماری روسوتا را هودینگونوهک دادهاند.
فر
فر

نخست مطره ده توسط اقلویمگرایوان اسوت،
دو فرهگ گرایان و سومی از آن گروهی کوه هوه

تعام این دو قائلگد.
این پژوهش موی کو ود توا از اهتودا از اتخواذ دیودگاه
خودداری و از تحمی ن ریات هر دادهها بلوگیری کگد.
هرای همین ،از نخست نه اقلیم گراست و نه فرهگ گورا

پژوهش حاضر هه واکاوی فضاهای مسکونی روسوتای

و نه قائ هه تعامو ایون دو و هور آن اسوت توا ماوالی

قلعووهنووو ،هوورای طووره مس و لهی درونگرایووی در هسووتر

هیافریگد تا معماری هومی قلعهنو خود هه سخن آید پوس

یبدار روستا میپردازد .فرضیهی اساسی تحقیو ایون
اسووت :معموواری هووومی روسووتای قلعووهنووو سیسووتان

رویکردش توصیفی است و نه ترییگی.
پژوهش های متعددی هه درونگرایی در معماری هومی
پرداختهاند ولی از سه بهت این پژوهش تازگی دارد:

درونگراست.
راهت هایی ها دیگور روسوتاهایی کوه هور ویب واقوع

ها تمرکا هر هررسی درونگرایی خانوههوا تواکگون اناوا

ده اند ،تعام ویژه ای از فرهگ

و هستر محیطی را کوه

نشده است.

هگا هر آن واقع ده هه نمایش گذا ته است .هدف اصلی

 -در غالووب پووژوهشهووای صووورتگرفتووه درهووارهی

از پژوهش حاضر تحلی فضا در معماری هومی روستای

درونگرایی ،هستر سکونتگاه ،مسوط و همووار اسوت و

قلعهنو سیستان است که هم پاسوخی درخوور هوه ویب

گویا ها توافقی نانو ته ،موردپذیرش است که خانههوای
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قلعهنو هاایگکه هر تپوهای ویبدار هگوا وده و وبوود

 -در مورد روستای قلعهنو تحلی فضای معماری هوومی

هر هستر یب و ناهمواری ،هرونگرا هستگد.

ریخت معماری هرای خانه هومی ماسوله را فر هرونگرا

 -در پژوهشهایی ازایندست ،از میان عوام اقلیمی یوا

یافته است.

عوام فرهگگی ،سرب اصلی درونگرایی توصیف نشوده

درهاره ی درون گرایی پژوهشها و سخن فراوان است

گذری کوتاه بر پیشینه ی پژوهش در سکوونتااه هکای

غ محسین معماریان کتواهی در گونوه گاسوی معمواری

واقع بر شیب ،قلعهنو و درونگرایی

درونگرا هه چاپ رسانده اسوت( .حیودری و تقویپوور،

در ایران روستاهایی هر یب و دامگه کوهها هگا دهاند

 )1397در پژوهشووی دیگوور محرمیووت را در خانووههووای

که از معروفترین آنها ها ویژگیهای معماری هربسوته

سگتی اقلیم گر و خشک هر اساس نسرت توده هه فضوا

و هاارزش مویتووان هوه کگودوان در آذرهایاوان ورقی،

تحلی نمودهاند که سه مفهو درونگرایی ،سلسلهمراتب

دهکده اورامانات تخت در کردستان و روستای ماسووله

دسترسی و عرصههگدی فضایی اساس تحلی هوده است.

در گی ن ا اره نمود .در این روستاها چگوان خانوههوا و

مبانی نظری پژوهش

کوچهها در هم تگیدهاند که گوویی هور یوک ،سوکونتگاه

معماری درونگورا تمرکوا هوه درون دارد و هوا هیورون

واحدی است .هگوز چگانکه ایسته است هه وگاخت و

ارتراط اندکی دارد ،نمونه آن را مویتووان در خانوههوای

پژوهش در این سکونتگاهها پرداخته نشده است.

سگتی مگاط مرکای ایران دید که تگها یک هشتی عامو

مقوالت ساختاری و زلاله ای روسوتاهای پلکوانی ایوران

فضای درون خانوه راه دارد .پیرنیوا هوم دالیو اقلیموی

پرداختهاند ،این پژوهش از نگاه معماری نیست و از دید

درونگرایی را هیان کورده و هوم دالیو فرهگگوی را اموا

سووازهای هووه مصووال و فگووون سوواخت پرداختووه اسووت.

تمایا واضحی میان این دو دسته قائ نشده اسوت« :اموا

(موالنووایی و سوولیمانی )1393 ،هووه پووژوهش در عگاصوور

هه دلی وضع بغرافیایی خاص هسیاری از مگاط ایوران،

هواارزش معمواری هوومی مگطقوه سیسوتان هور مرگوای

یعگی خشکی ،هادهای مختلف ،نهای روان و  ...امکان

مؤلفههوای اقلیموی معمواری پایودار پرداختوهانود ایون

ساخت هگاهای هرونگرا نروده است و معماری درونگورا

پژوهش نگواهی هوه قلعوه نوو هوم دارد و هوه عگاصوری

رایج ده است» (پیرنیا .)32 :1396 ،ممکن است ههن ر

پرداخته است که از راهکارهای اقلیموی معمواری هوومی

رسد که استاد پیرنیا در این هگد و ههویوژه هوا آوردن قیود

مگطقوهی سیسووتانانوود( .پودیگووه )2017 ،همووین نگوورهی

«نرود امکان» ،بانب برر اقلیمی را گرفتهاند اما در همان

پایداری اقلیمی را ها تمرکا هیشتری هر قلعهنو ههکار هسته

صفحه ادامه میدهگد« :اصوالً در وک گیوری فضواهای

است( .دانا سوالم و همکواران )1397 ،در پژوهشوی هوه

مختلووف و هووهخصوووص فضوواهای مسووکونی ،مسووائ

گونووه گاسووی خانووهی هووومی مگوواط غوورت کردسووتان

اعتقادی و خاص ایرانیان تأثیرگذار هوده اسوت ،یکوی از

پرداختهانود و هوه هررسوی دو نووع سوکونتگاه تخوت و

آن خصوصیات احترا هه زنودگی خصوصوی و حرموت

پلکووانی در مگطقووه پرداختووهانوود ( .وورهتیان )1397 ،در

قائ

دن هرای آن است .دیگر عاتنفس ایرانیهاسوت

پژوهشی هه هررسی هافت معماری هومی ماسوله ها هگیوان

که ایون نیوا هوهنحووی در وک فضواهای یوک خانوه

مدل ن ری بولیان هایگا اسوتیوارد 1پرداختوه و ههتورین

درون گرا تأثیرگذار هوده است» (همان ،)32 :ها ایون هگود
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(اکرری و رفیعی )2016 ،در مقالوه ای هوه پوژوهش در

ارتراط هیرون و درون ده است و از طریو داالنوی هوه
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است.

پیرنیووا آن را از اصووول معموواری ایرانووی موویدانسووت و

مشخصاً استاد پیرنیا هه مسائ فرهگگی و اعتقادی ا واره

عرصه هگدی فضوایی (عموومی و خصوصوی یوا درون و

میکگگد و برر اقلیمی را کگار میزنگود اموا نسورت میوان

هیرون) میزنود و سلسوله مراتروی میوان ایون دو هرقورار

را هه وضوه تفکیک نمیکگگد .معماریوان

میکگد .مث ً رایط نامگاسب اقلیمی سرب موی وود کوه

در کتووات معموواری ایرانووی گونووه گاسووی درونگوورا،

معماری ،روزنهها هه هیرون را هرگودد و مویکو ود درون

درون گرایی را چگین تعریف کوردهانود :ندا وتن ارترواط

خانه رایط مگاسری مهیا کگد .فرهگ

درون گرایوی هوم

هصری مستقیم فضاهای داخ ها فضای عمومی هیرون و

می کو د معماری دارای حریم ایااد کگود و خلووت را

ایااد عگاصری مانگد حیاط یا صفههوای سرپو ویده کوه

هر بلوت تربی میدهد.

اقلیم و فرهگ
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پگاره و روزنها هه آنها گشوده ود را از ویژگیهوای
درونگرایی تعریف کردهاند (معماریان.)23 :1376 ،

تعوی هیرون و تعمی درون ،اساس درون گرایی است
و دو گونه درون گرایی ک میدهد که یکی ابتمواعی

گونه های مختلف تعریف کرده اند هرونو زوی معمواری

بلوت هه تعوی افتود و فضوای خصوصوی یوا خلووت

را هگر فضا و فضا را ذات معماری مویدانود .گروتور در

تعمی

ود ،درون گرایی هه سرب عوام فرهگگی اسوت

کتووات زیرا ووگاختی در معموواری پووس از هیووان سوویری

و اگر رایط نامگاسب اقلیموی هوه عقوب رانوده وود و

تاریخی از فضا ،هه انواع فضاها می پردازد و زیور عگووان

رایط اقلیمی مگاسب ماال یاهد ،درونگرایی هوه سورب

فضای عمومی و فضای خصوصی موینویسود ...« :هشور

عواموو اقلیمووی اسووت .هووا تسووام موویتوووان گفووت:

ههعگوان بانوری گلهای از یکسوو محتواب هوه سوائرین

درونگرایی ابتماعی -فرهگگوی هیشوتر هوه روه آدموی

است  ...از سوی دیگر هر فرد ابتماع نیاز هه محدودهی

میپردازد و درونگرایی اقلیمی -بغرافیایی هیشتر نگران

فردی هرای آرامش و تفکر و رفع خستگی دارد .فضوای

بسم آدمی است اولی را می توان درون گرایوی روحوی

ها هم دارند»

دانست و دوموی را درونگرایوی بسومی (درونگرایوی

(گروتر« .)224 :1375 ،زیگفریود گیودئون» تموایا هوین

روحی راهت هایی ها گونوه ی خصویتی درون گورا در

هیورون و درون را پایوهی اصولی و مهوم وگاخت فضووا

روان گاسی تحلیلی یون  2دارد) .هاایگکه ایون دو گونوه

وولتا

از درون گرایی می توانگد هوم پو وانیهوایی هوا یکودیگر

( ،)1393هووهرغووم ایوون تمووایاات ،وورط اساسووی هوورای

دا ته ها گد اما پرسش اصلی این است که تموایا آنهوا

سکگیگایگی هشر را موفقیت او در تعریف صحی درون

در چیست و چگونه میتوان ایون دو را از هوم تفکیوک

و هیرون میداند.

کرد؟ معیار چیست؟

تعریف درونگرایی

معیار تفویک دو گونهی درونگرایی

عمومی و فضای خصوصی ارتراط تگگاتگ

می داند (پرتوی .)84 :1387 ،کریستین نوورهر

ها توبه هه این مطالب ،این مقاله در راسوتای پوژوهش

تعمی درون را می توان ها عم نسری فضا سگاید هر

خود ،درون گرایی را تعویو هیورون و تعمیو درون یوا

چه فضایی نسرت هه هیرون ،فاصوله ی فضوایی هیشوتری

تعوی و فضووای عمووومی و تعمی و فضووای خصوصووی،

دا ته ها د و هیشتر هه تعوی افتد ،عمو هیشوتری دارد،

تعریف می کگد ایااد مفص و حائ و فضواهای میوانی

(تصویر ماره .)1

هین درون و هیرون .هرای این مگ ور معمواری دسوت هوه

ایوونگونووه درونگرایووی را ،موویتوووان گونووهی اقلیمووی
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درون گرایی ویژگی فضاسوت .فضوای معمواری را هوه

و فرهگگی است و دیگری اقلیمی .اگر فضای عموومی و

از وورایط نامسوواعد اقلیمووی هیوورون هووم هیشووتر اسووت

فضایی وبود دارد و نوه عمو  ،در آرایوش فضوایی هوا

(آسودگی از آفتات تموز ،زمهریر سورما ،هواد نوامواف و

گراف خطی ،عم فضایی وبود دارد ولی فقط فضوای

گردوخاک) اما گونوه ی ابتمواعی و فرهگگوی هور ایون

انتهایی از استق ل هرخوردار است .در آرایوش فضوایی

تعریف و تعوی  ،رط دیگری می گذارد کوه از مفهوو

هووا گووراف درختووی ،هووم عمو فضووایی وبووود دارد و

خلوووت سرچشوومه موویگیوورد و گونووهی اقلیمووی هووه آن

هم استق ل.

هی اعتگاست و آن چیوای نیسوت بوا آرایوش فضوایی.

هر دو گونه ی معماری درون گرا اقلیمی و ابتمواعی،

آرایش فضایی در درون گرایی فرهگو گورا و ابتمواعی

روزنها را تگها هر فضای پاالیش و فیلتر ده میگشوایگد

هاید هه گونهای ها د که خلوت را پاس دارد و اینگونوه

و در گشودن در و پگاره محتاطاند ،ازایونروی فضوایی

است کوه پوای اسوتق ل فضوایی هوه میوان مویآیود در

پاالیش ده و محصور مانگد حیاط را در دل خود بوای

درونگرایووی فرهگو گوورا ،فضووا هووم عمو دارد و هووم

میدهگود کوه مویتووان آن را مرکوا در گوراف درختوی

استق ل (خلوت) .در درون گرایی اقلیم گرا ،صرف عم

دانست .در تعریف معماریان از درون گرایی دیودیم کوه

دا تن کافی است اما درهرحال ،الزمهی اسوتق ل و عمو

مطلب هه این ک هیان ده هود :عگاصری مانگد حیواط

هیشوووتر ،تفکیوووک و بداسوووازی فضاهاسوووت یعگوووی در

یا صفههای سرپو یده کوه پگاوره و روزنهوا هوه آنهوا

درونگرایی اهد تفکیک و بداسازی فضایی هم هستیم.

گشوووده ووود .هوورایناسوواس موویتوووان وبووود فضووای

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

دانست که هر چه عم نسری فضا هیشتر ود ،آسودگی

در آرایش فضایی هه ک گوراف دوری ،نوه اسوتق ل
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پاالیش ده حیاط یا صفههای سرپو یده هوا روزنهوایی
گشوده هر آن را یکی از روط درونگرایی دانست.
روش پژوهش
ازآنااکووه درونگرایووی هووه کیفیووت موویپووردازد و از
ت .1عمق نسبی فضا

اگر درهاره ی آرایش فضوایی درون گرایوی فرهگگوی و
ابتماعی ها زهان گراف ریاضیاتی سخن هگووییم ،آنگواه
می توان گفت :گراف آرایش فضایی آن ،درختی است و
نه خطی یا دوری ،در تصویر ماره  2هوا هموین زهوان،
درونگرایی اقلیمی ها گراف خطی هیان می ود.

ویژگیهای کیفی فضاسوت ،روش ایون پوژوهش کیفوی
است و چون قرار نیست هور پایوهی دیودگاهی از پویش
اتخاذ ده ،هه تریین موضوع هپردازیم هلکه همانگونه کوه
در مقدمه آمد از اتخاذ دیدگاه ابتگات کردهایوم ،رو ون
است که رویکرد مقاله هاید توصیفی و تفسیری ها ود و
چون در پی گاخت ههتر معماری هومی قلعهنوو اسوت،
موضوع ،نخست مرانی ن ری طره ده است و حودود
و گسووترهی تعوواریف و مفوواهیم مشووخص .گووا هعوودی
مطالعووهی کتاهخانووهای روسووتای قلعووهنووو در موودارک و
مقاالت و نیا پیمایش و مطالعات میدانی است که در دو

ت .2گرافهای آرایش فضایی

هخش اناا پذیرفته هخش اول معرفی ابواای سوازنده
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ماهیووت هگیووادی دارد .در ایوون پووژوهش پووس از هیووان

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400
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فضا و هخش دو هررسی خانههای روسوتای قلعوهنوو و

ههدوراز سی های ویرانگر و هر روی یب تپوه هسوازند،

مطالعهی نقشهی آن ها .سپس ها توبوه هوه پو نهوا هوه

اهد این مدعا روستای قلعه کهگه است که در اثر سیلی

رده هگدی درون هودگی (درونِگوی) و آرایوش فضوایی در

ویرانگر که تاریخ آن دقیقاً مشخص نیست ویوران وده

خانههای تیپ پرداخته ده و در پایان ها استگاد هه مرانی

است و اکثر ساکگین آن هه قلعهنو که هر هستر تپهای هلگود

ن ری و یافتهها ،فرضیه آزموده و نتایج هیان ده است.

است تغییر مکان دادهاند .همچگین تپه ،هادپگواهی اسوت در

یافتههای مطالعه و پیمایش

مقاه هادهای هسیار دید  120روزه سیستان کوه هوا خوود

روستای قلعهنو ها  482متر ارتفواع از سوط دریوا ،در

رم و ن و ماسه حم میکگد (تصویر ماره .)3

فاصوولهی  8کیلووومتری بگوووت هرسووتان زهووک و 44
کیلومتری بگوت رقی زاه قرار دارد و هوه ماسوولهی
رق ایران معروف است .از دیرهاز واهستگی مستقیم هوه
بریان آت هیرمگود و واخههوای آن مورد سیسوتان را
وادا ته که هر با انشعاهی از این اهر

حیاتی وبوود

دارد در کگار آن سوکگی گایوده ،هوه تگاسوب وسوعت و
هارگی را احداث نمایگد .هه علت ایگکوه سیسوتان دارای

خانه در قلعه نو تگوع و گوناگونی فراوانی در چیودمان

سطحی هموار ها تعوداد کموی هلگودی تپوهمانگود اسوت،

فضایی و حیاط و اتاقها دارد .در معماری هومی قلعهنو،

روستاها در د ت هموار احداث دهاند ،با چگد مورد

از یکسو عگاصر و اباا و از سوی دیگر گونهای آرایش

که هر روی تپههای طریعی قرار دارند که روستای قلعهنو

و انت ا و چیدمان فضایی دیوده موی وود کوه کار وان

یکی از آنهاست .هیشوتر روسوتاهای بگووت و بگووت

تعوی هیرون و تعمی درون اسوت و هوه ایاواد ورایط

رقی د ت سیستان دارای هافوت فشورده ی پیوسوته ای

درونی مگاسب و آسایش اه خانه می پردازنود .در ایون

هستگد .فر کالردی ساختمانها و الگووی ا وغال زموین

هخش هه معرفی و توصیف آنها می پردازیم و هحو

از

نیا در این هافتها ههصورت فشرده است ،ههطووریکوه

ایگکه این راهکارها اقلیمیانود و یوا فرهگگوی را هوه هعود

فضاهای خالی در سط روستا کمتر مشاهده می وود و

وامیگذاریم .در این هخش عگاصر و فضواهای معمواری

و نامستقیماند اما روستاهای

قلعه نو ها نقشه و عکوس معرفوی وده اسوت نقشوهی

هخش مالی ،هوه خصووص آنهوایی کوه در ماواورت

هشت خانه که میتوان آنها را نمایانگر معماری قلعهنو

دریاچووه هووامون قوورار دارنوود ،دارای هافووت پیوسووته و

(هههیاندیگر ،پ ن تیپ خانههوا) دانسوت در زیور ارائوه

حتی اغلب معاهر کم عر

ماتمع اند و از ن ور کالرودی دارای پیوسوتگی فضوایی،

ده است.

الگوووی ا ووغال زم وین در آنهووا آزادتوور اسووت و معوواهر

در روستای قلعهنو سه عرصه :زیست ،خودمات و دا

اینگونه از روستاها نیوا عوریضتور (داوطلوب.)1381 ،

قاه مشاهده است .عرصه زیستی ،مکان زیست انسوان و

اید مااورت روستای قلعهنوو هوا بریوان آت هیرمگود

عرصه خدماتی ام مطرخ ،نان پای ،دستشویی و انروار

موبب ده است که هرای بانمایی ههتر خانهها آنها را

است که از طری مفص ها (میانسرا یا حیاط و پلکان که
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کیفیت اراضی قاهو کشواورزی ،روسوتاهای کوچوک و

ت .3سیمای عمومی روستای قلعهنو

در گویش محلی رزیگوه گویگود) هوه یکودیگر مورترط

خانههای دو ترازه ،چگد پله پایینتر قرار دارند) ،فضوای

می وند .در روستای قلعهنو ،غالراً یک حیواط انودرونی،

خدماتی و دا را ن م میهخشد .در تصاویر وماره  4و

فضووای زیسووت انسووان و ی وک حی واط هیرون وی (کووه در

 5عرصهی زیستی ها رن

مااا ده است.

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400
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ت .4استقرار فضاها
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ت .5استقرار فضاها

تهویهای در ن ر آورد (تصویر ماره .)7

عناصر و اجزا
هه دالی فرهگگی (درونگرایی) یا اقلیمی (هاد نوامواف
 120روزه) خانهها در قلعهنو ،پگارهای هه هیرون ندارنود
(اویسی کیخا و همکواران )1399 ،و عگاصور و اباایوی
شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

مانگد کولک و سورک ،بایگاین پگارهاند.
کولک
وبه مشترک خانههای روستای قلعهنو سوقف گگرودی
آن هاست که در وسط آن هادگیری هه نا «کولوک» قورار
دارد .کولک دریچه و درواقعدرواقع هادگیری یوکطرفوه

ت .7سورک

فضاها
در روستای قلعهنو فضاهای متعددی در خانوههوای هوا

است که غالراً رو هه هادهای مالی و مال غرهی اسوت

معماری هومی وبود دارند که از قرار زیر است:

(موالنایی ،ص هالدین( )1393 ،تصویر ماره .)6

هشتی
هشتی مفص هیرون و درون و گونهای فضای واسط و
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میانی است .در قلعهنو نیا ایدهی هشوتی حضوور دارد و
خود را هوه ا وکالی نشوان مویدهود در پو ن خانوهی
ماره  6در تصویر ماره  5در ورودی غرهوی ،هشوتی
قرار دارد .در ورودی رقی پو ن خانوهی وماره  7در
تصویر ماره  5نیا ،هشتی هه ساده ترین وک ممکون،

ت .6کولک

قرار دارد .مفص گونگی و هستن دیود هوه داخو هموان

سورک
روزنههایی در دیوار خانههای روستای قلعهنوو اسوت.
آنها هه ا کال مختلف ترکیوب موی ووند و ازبملوهی
عگاصر تاییگی دیوارهای یکدست و سادهی خشوتی نیوا
هه مار میروند .سورک در تما دیوارها تعریه موی وود
و کارکردهای متفاوتی هسته هه دیواری کوه هور آن نقوش
هسته ،دارد .سورکها در دیوار رو هه هواد ومال بهوت
ورود هوا و در دیگر دیوارها هرای باهاایی هوای گور
می وند .ساختار سورک ههگونوهای اسوت کوه دیود هوه
درون فضا را میهگودد ،سورعت هواد را هوه دلیو
ساختاریاش کاهش میدهود و هاعو

وک

بلووگیری ورود

گردوخاک می ود (هموان) .هورای درک ههتور عملکورد
سووورک ،موویتوووان آن را نوووعی ووترگلوی (سوویفون)

در مقولهی هشتی قرار میدهد.
خُم
هرخی خانهها دارای یک هال یوا «خُوم» اسوت کوه در
طرفین آن دو اتاق قرار دارد کوه درِ آن هوا هوه خوم هواز
می ود .خم را میتوان از عوام تعوی فضایی دانسوت
کوووه هوووا ایاووواد گرافوووی درختوووی هوووه فضووواهای
سورویسگیرنودهاش اسووتق ل هوم مویهخشود .خووم در
نقشههای ماره  1و  2مشخص ده است.
میانسرا یا حیاط
حیاط ،فضای روهاز محصور و خصوصوی اسوت و در
همهی خانههوای قلعوه نوو وبوود دارد ،گرچوه ورودی
همهی خانهها از حیاط نیست .در خانوههوایی کوه ورود
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هه هیرون و خگک دن فضای داخلی خانه هوهکوار هورده

اخص هایی است که این فضا را ،ههرغوم سوادگی اش،

هه آنها صرفاً از حیاط نیسوت ،هخوش نگهوداری از دا

چهار حالت از این قرارند

چووون معموووالً همووهی در و پگاوورههووا هووه آن گشوووده

کگدوان اتفاق افتاده است ساختن یعگی کگدن و رفتن هه

مووی وووند ،فضووای مرکووای و تقسوویم اسووت .همچگووین

دل سگ  .حالت دو که هه تسطی هستر پرداخته اسوت

دیوارهای آن نقش هاد وکن و سوایهانوداز را هومهوازی

را در ساخت وسازهای امروزی میتوان مشواهده نموود.

می کگگد و مانعی در هراهر ورود ن و ماسه هوه اتواقهوا

حالت سو را میتوان روستای پلکوانی یوا دارای هافوت

هستگد .در قلعه نو گاه در یک خانوه چگودین حیواط ،هوا

پلکوانی ( )stepped villageدانسوت .اسوتفاده از هسوتر

حووالوهوووایی متفوواوت وبووود دارد کووه در دربووهی

مسط پشتها هوا هورای راهسوازی و هسوتر خانوه هوای

خصوصووی و عمووومی هووودن ،متفاوتگوود مانگوود خانووهی

هاالتر همان چیای که در ماسوله اتفاق افتاده اسوت هور

ماره  .6حیاطهای خصوصیتر را مهتاهی مینامگود کوه

هم نشاندن واحدهای مسکونی مااا .حالوت چهوار را

مگاسب خوات ب در فص های گر سالاند .حیواط و

موویتوووان معموواری هووا خانووههووای پلکووانی (stepped

میانسرا عضوی مهم در معماری هومی قلعوهنوو اسوت و

 )buildingsنامید گونوه ای معمواری کوه هوا ترازهگودی

اید هتوان هود و نروود حیواط را فصو ممیوا معمواری

(تراس هگدی) هه تسطی هستر پرداخته است :خانوه هوای

قلعه نو از دیگر سکونتگاه های هر یری مرد (حیاط یوا

دوتوورازه (دو تراسووه) و نوووه دو ا ووکوت هوور هوووم.

میانسرا همان فضای هواز پواالیش وده اسوت کوه در و

حالت چهار همان چیای است کوه در قلعوه نوو اتفواق

پگارهها هه آن گشادهاند) .قلعهنو روستایی ها خانوههوای

افتاده است و چون این ترازهگدی (تراسهگدی) ها وبوود

پلکانی است و نوه روسوتایی پلکوانی (هافوت پلکوانی).

حیاط ممکن ده اسوت مویتووان حیواط را فصو ممیوا

پیش تر ا اره د که در ایوران روسوتاهایی هور ویب و

معماری قلعوه نوو از گونوه هوای مشواههش دانسوت ،چوون

دامگه کوهها هگا ده اند که هیشوتر ویژگویهوای مشوترک

در حالووت اول و سووو امکووانی هوورای حیوواط و میانسوورا

آنها هه چشم آمده است و کمتر هه تمایاات توبه ده،

قاه تصور نیست.

در این هخش هه تفاوتها میپردازیم.

آرایش فضا

سووکونتگاههووا هووهصووورت معمووول هووه چهووار حالووت

پس از هح
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درهاره عگاصر و اباا ،در این هخوش هوه

مهوم در ایون اسووت کووه همگوی در پوی تسووطی هسووتر

یا تعوی ) فضاها میپوردازیم .آرایوش فضوایی ،نحووهی

ساختمان اند و تفاوت در نحوهی ایااد هسوتر مسوط و

ارتراط و مااورت فضاها را نشان میدهد که هوا گوراف

هموار است.

نمایش داده ده است .هرچقدر گراف آرایش فضا ،هوه
درخت ریهتور ها ود (و دربوهی رأسهوای هیشوتری،
واحوود ها وود) یعگووی فضوواها تووداخ کمتوور و اسووتق ل
هیشووتری دارنوود و خصوصوویترنوود و هرچقوودر گووراف
دوریتر ها د (دربهی رأسهای هیشتری هویش از یوک
ها د) ،یعگی تداخ فضاها هیشوتر و اسوتق ل و خلووت
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میتوانگد هر یب هگشیگگد ( تصویر وماره  .)8وراهت

هررسی آرایش فضایی و دربهی درونهگی (درونهودگی

ت  .8نشستن ساختمانها بر شیب

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

هم وبود ندارد .حیاط عمومی ترین هخش خانه است و

حالت نخست در تصویر هاال همان چیای است که در

کمتر و فضا عمومی تر و بلوت هیشتر است (تصواویر

ماره  9و .)10

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400
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ت  .9آرایش فضایی و عمق نسبی فضاها (راهنمای گراف V :یعنی ورودی H ،هشتی M ،میانسرا KH ،خم (فضای
حائل میان دو اتاق K ،کار و خدمات O ،اتاق D ،داالن t ،تراز و خط شوسته نمایشگر پلوان یا رزینه)

در بدول ماره  1که ها توبه هه تصوویر وماره  9و

بدول ماره  2هه تعداد ترازها و تعوداد فضوا در هور

مطالووب هوواال تهیووه ووده ،نوووع گووراف آرایووش فضووا،

تراز پرداخته است .غالراً هیشترین فضاها در پوایینتورین

هیشترین عم نسری فضا ،تعوداد فضوا (گوره) و نسورت

ترازها قرار دارد و ها هاال رفتن ترازها تعوداد فضواها نیوا

فضا و گره های ها دربهی یک ههک گرهها آمده اسوت.

کاهش مییاهد.

فضایی ها عم نسری کمتر از سه در هیچیک از خانههوا

بدول ماره  3تعداد میانسرا و تعداد فضاهایی را که

وبووود نوودارد .بووا یووک مووورد ،در همووهی موووارد

ها هور میانسورا در ارترواط اسوت ،نموایش مویدهود .در

تعووداد فضوواهای فوورد از تعووداد فضوواهای غیوور فوورد

قلعهنو ،میانسراها نقش گره مرکای در گراف درختوی را

هیشتر است.

ایفا میکگگد.
نسبت تعداد فضای فرد به کل فضاها

شماره پالن

آرایش فضایی

بیشترین عمق نسبی فضا

تعداد فضا (گره)

تعداد فضای (گره) فرد

1

درختی

3

9

4

2

درختی

3

11

9

٪81

3

درختی

4

11

7

٪63

4

درختی

5

17

13

٪76

5

درختی

5

20

11

٪55

6

درختی

5

19

11

٪57

7

درختی

7

19

13

٪68

8

درختی

6

22

15

٪68

٪44
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ج .1آرایش فضایی ،عمق نسبی فضاها و تعداد رئوس

ج .2تعداد تراز و فضاهای آن
تعداد فضا در هر تراز

1

1

9

2

2

6

3

2

6

5

4

3

9

6

2

5

2

13

7

-

-

6

3

10

8

1

-

7

1

19

-

-

-

8

4

11

3

7

1

-

-

-

5

-

-

-

-

ج .3تعداد میانسرا و تعداد فضاهای مرتبط
تعداد فضای مرتبط با میانسرا

شماره پالن

تعداد میانسرا

خانه 1

1

3

خانه 2

2

6

خانه 3

2

6

2

خانه 4

4

2

8

7

خانه 5

4

11

1

3

2

خانه 6

3

6

8

1

-

-

خانه 7

4

7

3

5

4

-

خانه 8

5

4

4

3

4

1

هح

م1

م2

م3

م4

م5

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

2

-

و بررسی

هر اساس آنچه تا ایگاا در مروانی ن وری و یافتوههوای

 -در و پگارهی اتاقها هه میانسرا گشوده می ود.

پژوهش گذ ت ،هه پرسشهای آغاز نو ته میپوردازیم
آیا معماری هومی قلعهنو درونگراست؟ درونگرایوی آن

درونگرایی که در هخش مرانی ن ری آمود توبوه کگویم،

اقلیمی است یا ابتماعی و فرهگگی؟ هرای پاسوخ در دو

موویتوووان هووا اطمیگووان گفووت کووه معموواری قلعووهنووو

سط هه هررسی پرداختوه موی وود عگاصور و ابواا از

درون گراست .تعریوف معماریوان ،نووع درون گرایوی را

سویی و فضا و آرایش آن ،از سوی دیگر.

مشخص نمیکگد .ازاین روی هه تعریوف دیگوری کوه از

در هح

درون گرایی در هخش مرانی ن ری آمد و معیوار تفکیوک

هیرون ندارد.

گراف آرایش فضا.
اما آیا ها عگاصر و اباایی که ههن ر میرسد کوارکردی

فضای عمومی هیرون دهاند.

در راستای درون گرایوی اقلیموی دارنود (موث ً کولوک و

 -فضاهایی مانگد هشتی و خم ههعگووان مفصو درون و

سورک) و ها توبه هه رایط اقلیمی نامساعد مگطقه (هاد

هیرون هه ایفای نقش پرداختهاند.

نوووامواف  120روزهی پووور گردوغروووار و گرموووا) کوووه

 -حیاط یا میانسرا نقش پررنگی دارد و گواه یوک خانوه

درونگرایووی را پ ویش روی م وینهوود و همچگ وین عم و
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 -هوویچ فضووایی پگاوورهای گشوووده هووه فضووای عمووومی

انواع درون گرایی را دا ت ،هازمیگردیم :عم فضایی و

 -کولک و سورک که دیدهگد هستگد ،بانشین پگاره هوه
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پگج میانسرا دارد.
ها ن ر هه موارد فوق ،اگر فقط هه تعریف معماریوان از

عگاصر و اباا گذ ت که:

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

شماره پالن

تعداد تراز

تراز اول

تراز دوم

تراز سوم

تراز چهارم

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

68

فضووایی نسووری زی واد کووه خروور از درونگرایووی اقلیم وی

بست .گراف درختی درواقع گرافوی خطوی اسوت کوه

میدهد ،میتوان درونگرایی قلعهنو را اقلیمی ندانسوت؟

اخه های هیشتری دارد یعگوی گوراف درختوی ،گوراف

همان گونه که در بدول ماره  1آمده است ،فضواهایی

خطی را در دل خود دارد اما عکس قضیه صادق نیست.

ها عم نسری  7هوم در قلعوهنوو وبوود دارد و حوداق

پس می توان درونگرایی قلعهنو را اقلیمی هوم دانسوت

عم نسری  3است .پس تعوی هیرون و تعمی درون در

یعگووی درونگرایووی فرهگگووی-ابتموواعی در قلعووهنووو،

دارد .آرایوش فضووایی

درونگرایی اقلیمی را هم در دل خود دارد و میتووان از

همه ی پ نها درختی است و نه دوری .پس طرو ایون

درونگرایووی اقلیمووی-فرهگگووی (روحووی و بسوومی) در

تعریف هم میتوان از درونگرایی معماری قلعهنو سخن

قلعهنو سخن گفت که هررسوی دقیو تور نقوش ،ابواا و

ک گیری درونگرایی فضا در قلعهنو را

چگونگی تأثیر این عوام اقلیمی و فرهگگوی ابتمواعی

ایون معموواری حضووری پررنو

گفت و عوام

فراتر از عوام صرفاً اقلیمی دانست .ها توبوه هوه عمو

خود نیازمگد پژوهشی دیگر است.

نسری پ ن های ماره  1و  2میتوان عم فضوایی سوه

ها مشخص دن درون گرایی و نوع آن ،هه باست کوه

وورایط نامسوواعد

هووه هررسووی پارامترهووا و عوام و آن در معموواری هووومی

(دو دربووه تعوی و ) را هوورای تعوودی

اقلیمی کافی دانست و عم های هیشتر را هه درون گرایی

قلعهنو پرداخته ود .هرای این مگ وور هوه نسورت عمو

فرا اقلیموی مگتسوب دانسوت موث ً در پو ن وماره ،7

نسوری فضووا هووا تعووداد میانسوورا یووا هووا تعووداد تووراز و ...

اتاق های ها عم فضایی ش ،از ن ور ورایط آسوایش

میپوردازیم .هورای هررسوی همرسوتگی میوان پارامترهوا،

اقلیمی چگدان تفاوتی ندارند ها اتواق هوای پو ن وماره

نر افاار  SPSS 22ههکار گرفته د .ها توبه هوه خطوی

یک و دو که  3دربه عم نسری دارند ،زیرا هور دو هوه

هودن و توزیع نرمال دادهها (بدول ماره  ،)4مویتووان

میانسرا گشودگی دارند و اخت ف در عم آن هوا نا وی

هرای هررسی همرستگی از ضریب پیرسون 3استفاده کرد.

ورایط

اقلیمی و فرهگگی ابتمواعی خوود نیازمگود پژوهشوی

از اخت ف عم میانسراها اسوت کوه از لحوا

اقلیمی تفاوت چگدانی ها یکدیگر ندارند .پس دقی تر آن

دیگر است.

فرهگگی ها درون گرایی اقلیمی را توا عمو فضوایی سوه

هوووه هررسوووی پارامترهوووا و عوامووو آن در معمووواری

معترر دانسوت و مویتووان گفوت کوه اقلویم و فرهگو ،

هومی قلعه نو پرداخته ود .هرای این مگ وور هوه نسورت

توأمان ،درونگرایوی معمواری هوومی قلعوهنوو را تغذیوه

عم نسری فضا ها تعداد میانسرا یوا هوا تعوداد توراز و ...

میکگگد و ضمن م ح هی ورایط اقلیموی و همراهوی

میپوردازیم .هورای هررسوی همرسوتگی میوان پارامترهوا،

است که فضاهایی ها کیفیتوی

نر افاار  SPSS 22ههکار گرفته د .ها توبه هوه خطوی

افاون هر م ح ات آسایش اقلیمی ،خل کرده اسوت و

هودن و توزیع نرمال دادهها (بدول ماره  ،)4مویتووان

اعماق فضایی هاالتر را نا وی از درونگرایوی فرهگگوی-

هرای هررسی همرستگی از ضریب پیرسون 4استفاده کرد.

ابتماعی دانست .چون عم نسری فضا در هور دو نووع

در هخش  3-2-5دیدیم که حیاط و میانسورا عضووی

درونگرایی مشترک است و عام افتراق و بدایی ،نووع

مهم در معماری هومی قلعهنو است و اید هتوان هوود و

گراف است .پوس پاسوخ را هایود در تحلیو گورافهوا

نرود حیواط را فصو ممیوا معمواری قلعوهنوو از دیگور

همگامی ها آن ،این فرهگ
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است که ایون تعامو و هومراسوتایی میوان درون گرایوی

ها مشخص دن درون گرایی و نوع آن ،هه باست کوه

سووکونتگاههووای هوور وویری وومرد کووه هر وومردیم.

هر هستر یب و ناهمواری ،هرون گورا هسوتگد» ،هررسوی

ازاینروی و ها توبه هه ایگکه دیگر سکونتگاههوای هور

همرستگی میان درون گرایی و میانسرا (کوه فصو ممیوا

یب ،معماری هرونگرا دارند و همانگونه که در مقدمه

است) ،الز ههن ر میرسود .چوون صورف درونگرایوی

و در هح

مهم است و نه نوع آن ،درونگرایی ها معوادل آن (عمو

از بگرههای توازگی ایون پوژوهش آمود کوه

«گویا ها توافقی نانو ته ،موردپذیرش است که خانههای

ج .4بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

احتمال

تفاوت

قابلتوجه

احتمال

تفاوت

قابلتوجه

0.196

8

200.

0.931

8

0.521

تعداد تراز

0.222

8

200.

0.912

8

0.366

تعداد میانسرا

0.241

8

193.

0.930

8

0.512

تعداد ک فضا

0.229

8

200.

0.879

8

0.186

تعداد فضای فرد

0.194

8

200.

0.953

8

0.740

عم نسری فضا

*
*

*
*

*.حد پایینتر قاه توبه صحی
اص ه قاه توبه a.

ج .5همبستای تعداد میانسرا با درونگرایی (عمق نسبی فضا)
مؤلفهها
عم نسری فضا

تعداد میانسرا

مؤلفهها

عمق نسبی فضا

ضریب همرستگی پیرسون

1

قاه توبه (دو دنراله)
تعداد
ضریب همرستگی پیرسون
قاه توبه (دو دنراله)
تعداد

8
**
0.853
0.007
8
** همرستگی در سط  .01قاه توبه است (دو دنراله)

69
تعداد میانسرا
**

0.853

0.007
8
1
8

راهطه ی معگاداری میان تعداد میانسورا هوا درونگرایوی

ندارد و این دو همرسته ی یکدیگر نیستگد .هدون استفاده

(عم نسری فضا) مشاهده می ود و همچگوین ضوریب

از ضریب پیرسون مویتووان گفوت :چوون میوان تعوداد

 0.853که هه حد هاالی همرستگی (عودد یوک) نادیوک

میانسرا و درون گرایی همرستگی وبود دارد ولی تعوداد

است ،نشان از میاان هاالی همرستگی میان ایون دو دارد.

تراز ها درون گرایی همرسته نیست ،ضرورتاً میوان تعوداد

پس هرچه تعداد میانسرا هیشتر ود ،عمو نسوری فضوا

تراز و تعداد میانسرا همرستگی نخواهد هود.

(میاان درونگرایی) هیشتر می ود.

فضوواهای فوورد درواقووع گوورههووای انتهووایی وواخه در

و تعووداد ترازهووا دیووده نمووی ووود (بوودول ووماره .)6

هووم موویتوووان مگت وور همرسووتگی هوواالی میووان آنهووا و

پس می توان گفت تعداد افاایش یا کاهش توراز توأثیری

درون گرایی هود .همان گونه که بودول وماره  8نشوان

هر درون گرایی فضای معماری قلعوهنوو نودارد .ضوریب

موویدهوود ،راهطووهی معگوواداری میووان تعووداد فضوواهای

پایین همرستگی نشوانگر ایون موضووع اسوت (بودول

فووورد و درونگرایوووی (عمو و نسوووری فضوووا) وبوووود

ووماره  .)6ترازهووا را موویتوووان آموواده کگگوودهی هسووتر

دارد و میاان همرستگی هاالسوت .ایون خوود مویتوانود

همانگونه کوه در بودول وماره  7مشوخص اسوت،
راهطه ی معگاداری میان تعداد تراز و تعداد میانسرا وبود

تأییدی هم هر تعریوف درونگرایوی هور اسواس آرایوش
فضایی ها گراف درختی ک ها د که در هخوش مروانی
ن ری آمد.
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 -راهطهی معگاداری میان درونگرایی (عم نسری فضوا)

گراف درختی اند و پیش از محاسره ی ضوریب پیرسوون

ساختمانی دانست.

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

نسری فضا) بایگاین ده است (بدول ماره .)5

ج .6نبود همبستای میان تعداد تراز با درونگرایی (عمق نسبی فضا)
مؤلفهها

مؤلفهها

عمق نسبی فضا

تعداد تراز

عمق نسبی فضا

ضریب همرستگی پیرسون
قاه توبه (دو دنراله)

1

0.367
0.523

تعداد
ضریب همرستگی پیرسون

8
0.367

8
1

قاه توبه (دو دنراله)
تعداد

0.523
8

8

تعداد تراز
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ج .7نبود همبستای میان تعداد تراز با تعداد میانسرا
مؤلفهها
تعداد تراز

تعداد میانسرا

مؤلفهها

تعداد تراز

تعداد میانسرا

ضریب همرستگی پیرسون

1

0.658

قاه توبه (دو دنراله)
تعداد

8

0.076
8

ضریب همرستگی پیرسون

0.658

1

قاه توبه (دو دنراله)
تعداد

0.076
8

8

ج .8همبستای تعداد فضای فرد با درونگرایی (عمق نسبی فضا)

70

مؤلفهها
عمق نسبی فضا

تعداد فضای فرد

مؤلفهها

عمق نسبی فضا

تعداد فضای فرد

ضریب همرستگی پیرسون
قاه توبه (دو دنراله)
تعداد
ضریب همرستگی پیرسون

1
8
*
0.825

0.825
0.012
8
1

0.012
8

8

قاه توبه (دو دنراله)
تعداد
*.همرستگی در سط  .05قاه توبه است (دو دنراله).

*

تعداد ک فضاها می تواند نشاندهگدهی میاان تفکیوک

بداسازی فضاهاست» .همین نسرت در معمواری هوومی

فضایی ها ود هور چوه تفکیوک فضوایی هیشوتر ها ود،

قلعهنو هررسی ده است :در بدول وماره  9راهطوهی

تعداد فضواها نیوا هیشوتر موی وود .تفکیوک فضوایی از

معگوواداری میووان تعووداد فضوواها هووا درونگرایووی (عم و

ملاومات اسوتق ل فضوایی اسوت کوه در هخوش مروانی

نسری فضا) دیده می ود که ضوریب همرسوتگی هواالیی

ن ری هه آن ا اره د« :الزمهی درونگرایوی تفکیوک و

( )0.856دارد.

ج  .9همبستای تعداد کل فضاها با درونگرایی (عمق نسبی فضا)
مؤلفهها
عم نسری فضا

مؤلفهها

عمق نسبی فضا

ضریب همرستگی پیرسون

1

**

0.856

قاه توبه (دو دنراله)

0.007

تعداد

8

8
1
8

** همرستگی در سط  .01قاه توبه است (دو دنراله)

نتیجه

درونگرا ها د و لاوماً هرونگرا نیست .این درونگرایوی

نتایج مطالعه معمواری هوومی در خانوههوای روسوتای

همرستهی وبود میانسرا است که فصو ممیوا معمواری

قلعهنو نشان میدهد کوه معمواری هور ویب مویتوانود

هومی قلعهنو از دیگر معماریهای واقع هر ویب اسوت.
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تعداد ک فضا

0.007
8

ضریب همرستگی پیرسون

**

0.856

قاه توبه (دو دنراله)
تعداد

تعداد کل فضا

معماری هومی قلعهنو درونگرا است و این درونگرایوی

رضوی ،مشهد.
 -حائری مازندرانی ،محمدرضا ،)1388( .نقش فضا در معماری

عوام فرهگگی-ابتماعی در آن هیشوتر اسوت و وبوود

ایران ،دفتر پژوهشهای فرهگگی ،تهران.
 حیدری ،علیاکرر تقیپور ،ملیحه .)1397( ،تحلی محرمیوتدر خانههای سگتی هر اساس نسرت توده هه فضا (نمونه موردی:

هم اقلیموی اسوت و هوم فرهگگوی-ابتمواعی کوه وزن
میانسرا و تعداد آن نقش مهمی در درونگرایی روسوتای
تعداد میانسراها ندارد .پژوهشهوای آتوی مویتوانود هور

اقلیم گر و خشک ،ماره هشتم.99-77 ،

هررسی دقی تر اباا و نقش عوام فرهگگی ابتماعی در
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گونه گاسیکالردی-ذهگی خانه هومی مگاط غرت کردسوتان هور

متمرکا ود.

هگیاد نگره تواریخی -تکواملی (مدرسوه موراتووری) ،مسوکن و
محیط روستا.48-33 ،165 ،

تشور و قدردانی
پژوهشگران هر خود الز میداند از تمامی کسانی کوه
زمیگه اناا پژوهش را فراهم ساخته ،صمیمانه تشوکر و
قدردانی نمایگد .مشارکت نویسگده دو مقاله ها حمایوت
مالی دانشگاه زاه ها کد پژوهانوهIR-GR-UOZ-9984 :

اناا

ده است.

پینوشت
 .1میان فرهگ

و محیط طریعی قائ هه پیوند است و فرهگ

را وابود

خصوصیات مشاهه و در تطاه موازی ها محیط طریعی میداند.

)2. Carl Gustav Jung (1875-1961
3. Pearson Correlation
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