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  هاي روستايي در رابطه با عوامل مهم جغرافيايي در روستاهاي آستارابررسي ساختار سكونتگاه
  

  ∗سيده صديقه حسني مهر

  استاديار گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا

  

  چكيده
 بـين كـه در   ،ارنـد هاي روسـتايي دخالـت د   استقرار مكاني و تحوالت سكونتگاه،عوامل گوناگوني در انتخاب موقعيت 

 .نمايند ر سرزميني نقش بسزاي را ايفاء ميهاي عمراني در ه بستر فعاليتوعنوان زيستگاه انسان ه  زمين ب  ،طبيعي عوامل

كوه  ،)مرتع جنگل و(پوشش گياهي ،)رطوبت، بارش(ييهوا شرايط آب و ي وي با توجه به موقعيت جغرافيااستان گيالن

 زيادي قرار گرفته است و روند اين تغيير و تحوالت در مساكن    تأثيرن روستايي تحت     در فرايند تحوالت مساك    دريا و

   .انجام اين مطالعه شدي  غربي ترين شهرستان استان گيالن انگيزه آستارا به عنوان شمال مرزيشهرستانروستايي 

هـاي   شـكل يداني به اسـتناد  و مشاهدات ماي  تحليلي و مطالعات كتابخانه–اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي  

  . انجام شده است1:100000 و 1:250000زمين شناسي  1:50000توپوگرافي 

هـاي زيبـايي   هچشم انـداز  هاي محيط طبيعي شهرستان و توانكار عوامل و  و به سبب ساز: نتايج مطالعات نشان داد 

، بـي بـي     شيخ محله، هردشت  روستاهاي  (زهاي سرسب جلگه) ...ويرموني ،دربند ،سيبليي  هاروستا(سواحل در يا    : نظير

ارتفاعي منطقه كـه جـزء        آخرين سطوح  نهايتاً و ...)باسكم چال  ر،لصيادروستاهاي  ( هاي نيمه جنگلي  كوه پايه  ...)ولاني

البتـه    و...)مسجد آق گردنه حيران، فندق پشته،(باشد انگيزترين مناطق كوهستاني جنگلي مرتعي شمال كشور مي     سحر

، تغيير و تحول زيادي در نوع مصالح و فرم معمـاري در        كشور آذربايجان هم جواري با     ،هاي طبيعي  توان مهه كنار در

گوناگوني محيط جغرافيايي، فروپاشي اتحاد جماهير شوروري و تحوالت . مساكن روستايي آستارا صورت گرفته است

  . متفاوت با ديگر نقاط كشور باشددر آستارا روستايي مسكنالگوي ي اخير سبب شده تا  دو دههاجتماعي اقتصادي و 

  

  . آستارا، مسكن،تحول ، روستا،ييجغرافياعوامل  :واژگان كليدي
  

  مقدمه

هاي متمادي جوامع سنتي در مناطق مختلـف،       يكي از نيازهاي اساسي انسان در طول تاريخ مسكن بوده است قرن           

لذا نياز به پناهگاه نياز مادي و معنوي . اندكردهبر پا ميمعيشت خود ايران مساكن خود را با توجه به محيط و شيوه          

 خانـه اولـين   ،و فطري است، اين نياز در درون هر انسان وجود دارد و اين خود محركي براي ساختن خانـه اسـت    

 كنـد هاي طبيعي و انساني حفظ ميواحد جامعه و نخستين واحد سكونت انسان است كه او را در برابر تمام ناامني       

  .)1367 بازن،(

 را در رونـد تحـوالت     زيادي تغيير و تحول   ييهوا  شرايط آب و   وي  ياستان گيالن با توجه به موقعيت جغرافيا      

عوامـل گونـاگوني در انتخـاب موقعيـت و      ، شهرستان مرزي آسـتارا راستا دردر اين .  داشته است  يمساكن روستاي 

  سـاختار اقتـصادي،   هـم در نحـوه زنـدگي و  در هم   كههاي روستايي دخالت دارند   نحوه استقرار مكاني سكونتگاه   
                                                

∗
  E-mail :shasanimehr@yahoo.com 
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 نوع مصالح ساختماني به كار برده شده در بناهاي آن متفـاوت بـا سـاير             و. اجتماعي، فرهنگي ساكنان آن تاثير دارد     

ـ           . نقاط ايران است   خـصوص بعـد از فروپاشـي     ه  روند تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در چند دهه اخير ب

 مسكن روسـتايي    درمناسب  تغيير  گوناگوني بستر جغرافيايي از طرف ديگر       و   طرفاتحاد جماهير شوروي از يك      

 اين تحقيق در نظر دارد مـسائل مختلـف تحـول مـساكن روسـتايي را در      . استدر شهرستان آستارا صورت گرفته  

تحقيـق  بـه ايـن لحـاظ مهمتـرين سـئوال       هاي جغرافيايي مورد مطالعه قرار دهـد، شهرستان آستارا با توجه به جنبه    

   عوامل موثر جغرافيايي بر الگوي مسكن كدامند؟ : عبارت است از

  

  روش و مراحل تحقيق

اي و مـشاهدات  صورت كتابخانهه ها بنحوي گردآوري داده. باشد ـ تحليلي مي  توصيفيمقالهروش تحقيق در اين 

هاي هـوائي،  شناسي، عكسينهاي توپوگرافي، زمشكلاطالعات اوليه توسط   آوري  ميداني بوده است، پس از جمع     

همچنـين جهـت تهيـه آمارهـاي جمعيتـي و      . ها استخراج شـد  شكلهاي مورد نياز از متن      اي، داده تصاوير ماهواره 

هـاي  هاي شهرستان آستارا و همچنين سايت   به سازمان مديريت و برنامه ريزي و برخي ادارات و سازمان           خدمات،

 AutoCADهـا از نـرم افـزار    شـكل و جهت ترسـيم   Excelها از نرم افزار هده و جهت تحليل دادكراينترنتي مراجعه  

گرفتـه  در مطالعات ميداني نيز به مصاحبه با برخي افراد كاردان پرداخته و از روش مشاهده نيز بهره  . اماستفاده نموده 

  .ها، گزارش اوليه تهيه شدبندي و تجزيه تحليل داده، بعد از دستهاستشده

  

  شهرستان آستارافيايي موقعيت جغرا

ايـن شهرسـتان از شـمال بـه     .  كيلومتر مربع در استان گـيالن قـرار دارد     38/425 به وسعت    شهرستان بندري آستارا  

هـاي تـالش     از جنوب به شهرستان تالش، از شرق به درياي خـزر و از غـرب بـه كوهـستان                   ،جمهوري آذربايجان 

هـاي حيـران و   لـي، دهـستان  او. هاي مركزي و لوندويل اسـت    بخش به نام   2اين شهرستان داراي    . دشومحدود مي 

شودهاي لوندويل و چلوند را شامل ميمي دو دهستان به نامويرموني و دو.  

 22 و 25هـاي حيـران و ويرمـوني بـه ترتيـب داراي      دهستان. باشدشهرهاي تابعه آن نيز آستارا و لوندويل مي 

 تـا  38 15 23شهرستان آستارا بين .  روستا هستند13 و 7تيب داراي  دهستان لوندويل و چلوند نيز به تر 2روستا و   

فرهنـگ  ( طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است 48 52 03 تا 48 34 11 عرض شمالي و   38 27 14

  ).1شكل (، )1385هاي استان گيالن، آبادي
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   تقسيمات سياسي شهرستان آستارا.1 شكل

  1385.؛ 1:100000 شكلهاي استان گيالن؛ فرهنگ آبادي: منبع

  

  ويژگي طبيعي محدوده تحقيق

خالف شهري به معيشت  روستايي بر. جنس زمين در سيماي كالبدي و تحول مناطق روستايي بسيار موثر مي باشد       

در مناطق كوهستاني به منظـور پرهيـز از صـرف مـصالح و     . و توليد بيشتر مي انديشد تا به رفاه و فراغت و تجمل           

    اي و يا سـخت بـراي خانـه سـازي اسـت، در حـالي كـه        هاي صخرهرژي يكي از اقدامات متداول انتخاب زمين  ان

گيرنـد  هايي در نظر مي هاي سست را كه براي كشاورزي يا كاشت درختان مناسب هستند براي چنين فعاليت             زمين

  ).1378زرگر، (

هاي دريايي دوران كواترنر قرار ي شهرستان نهشتهدهد كه در بخش شرق زمين شناسي شهرستان آستارا نشان مي     

هـاي بـازي بـه    اين سـنگ . اي رخنمون كرده استهاي آتشفشاني بازي و سنگ آهك ماسه   پس از آن سنگ   . دارند

   هـاي آنـدزيت و    دازهگـ  در غـرب شهرسـتان نيـز         .دشوهمراه كنگلومرا در بخش شمالي شهرستان نيز مشاهده مي        

 جنـوبي  -  مـشخص شـده داراي رونـد شـمالي      2 شـكل در  كـه    گسل آستارا    .خورديهاي اسيدي به چشم م    توف

  .دهد قرار ميتأثيرباشد كه بسياري از ساخت و سازها را تحت مي
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   زمين شناسي شهرستان آستارا.2شكل 

  1372 استان گيالن؛ استانداري گيالن؛ 1:250000 زمين شناسي شكل: منبع

  

  : شودمي ساحلي، جلگه اي، پايكوهي و كوهستاني  تقسيم بخشبه چهار  محدوده تحقيق از لحاظ توپوگرافي

 متـر شـامل شـده و بخـشي از     - 20اين قسمت مساحت بسيار كمي را در نوار ساحلي تا ارتفاع      :  ساحلي بخش - 

در اين محدوده عمـدتا سـاخت و سـازهاي         قره سو و چلوند پايين نيز در اين محدوده قرار دارد           ،لوندويل ،آستارا

ترين نقاط در كنار ساحل دريا قرار دارند كه بـه  كم ارتفاع. احلي و تاسيسات مربوط به ساحل و دريا وجود دارد         س

   .شده استها پوشيده ها و باتالقوسيله مرداب

باشـد مـساحت زيـادي را در     متر مي0 متر شروع شده و تا ارتفاع - 20اين قسمت كه از ارتفاع  :اي جلگه بخش - 

در اين قسمت مهمترين راه اتصال به شمال غرب . از شمال به جنوب از مساحت آن كاسته شده است         بر گرفته كه    

.  مناطق مهم و روستاهاي زيـادي وجـود دارد از جملـه شـهر آسـتارا              ،كشور قرار داشته و در كنار اين راه ترانزيت        

ـ        ترين   مهم اي شهرستان آستارا در واقع    قسمت جلگه  ر تاسيـسات اداري و سياسـي     بخش اين شهرستان بـوده و اكث

  .باشد مي مستقرشهرستان در اين بخش

 متر را در بر صد متر شروع شده و تا ار تفاع  صفراين قسمت به صورت نوار باريكي از ارتفاع          : پايكوهيبخش   - 

و مجتمـع آموزشـي    از جمله خسرو محله، چلوند باال، ويرموني، عنبران و عباس آبـاد و همچنـين             يمناطق. گيردمي

  .واحد آستارا در اين محدوده قرار دارد اسالمي دانشگاه آزادپژوهشي 
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   توپوگرافي شهرستان آستارا.3شكل 

  1383 شهرستان آستارا؛ 1:50000 توپوگرافي شكل: منبع

  

گيرد و در غـرب شهرسـتان آسـتارا قـرار         اين قسمت بيشترين مساحت شهرستان را در بر مي         : بخش كوهستاني  - 

در ايـن محـدوده بـه علـت كوهـستاني         . گيرد متر را در بر مي     2200  متر شروع شده تا ارتفاع     100فاع  دارد و از ارت   

 متر قرار دارند جزء چند روستا در شمال غـرب        1000بودن، بيشتر روستاها به صورت پراكنده و در ارتفاع كمتر از            

  متـر قـرار دارد  2000 تـا  1500در ارتفـاع   نـه بـين      شهرستان از جمله حاج امير باال، حاج امير پايين و حاج امير و            

  .)3 شكل(
  

   شيب-

  : از نظر شيب به شش طبقه تقسيم شده است كه عبارتند ازآستارا

در كنار ساحل دريا و به صورت نواري از شمال به جنوب شهرستان را پوشـش داده و             درصد كه    3 تا   0شيب   - 1

ه عمـد بـوده و  ي بعـد از نـوار سـاحل    درصد   5 تا   3ب  شي - 2 . كيلومتر مربع مي باشد    61/13مساحت اين محدوده    

و مـساحت  . باشـد  داراي بيشترين جمعيت منطقه مي و   ساخت و سازهاي مربوط به دريا و ساحل در آن قرار دارد           

 شهرستان را در بر گرفتـه  مساحت درصد كه بيشترين 10 تا   5شيب - 3.  كيلومتر مربع مي باشد    83/15اين محدوده   

البته در شمال شهرستان و در نواحي مرزي با كشور همسايه به صورت نواري            .  جنوبي دارد   روند شمالي و    و است

 10 تـا  20شـيب   - 4.  كيلومتر مربع مـي باشـد      26/97مساحت اين محدوده    . به طرف غرب نيز محدود شده است      

 تـا  20شـيب   - 5 .باشـد  كيلومتر مربع مي52/104 مساحت اين محدوده  و  متر قرار دارد   400در ارتفاع زير    درصد،  
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مـساحت ايـن طبقـه      ،كه به طرف غرب شهرستان روند شمالي و جنوبي دارد         است  پنجمين طبقه شيب      درصد 30

 .باشـد كيلومتر مربع مي 04/89 مساحت اين محدودهكه    درصد 50 تا   30شيب   - 6 . كيلومتر مربع مي باشد    12/105

   .)1 جدول(به شرق كاهش يافته است با توجه به موارد فوق جهت شيب در شهرستان آستارا از غرب 
  

  طبقات شيب شهرستان آستارا .1 جدول

   درصد50 تا 30   درصد30 تا 20   درصد20 تا 10   درصد10 تا 5   درصد5 تا 3  درصد3 تا 0  شرح

  04/89  12/105  52/104  26/97  83/15  61/13  مساحت

  93/20  73/24  57/24  85/22  73/3  19/3  درصد

  1388، نگارنده تهيه و تنظيم، ،رافي آستارا توپوگشكل: منبع      

  

 10شـيب كمتـر از    از مـساحت شهرسـتان آسـتارا داراي     درصـد 77/29توان گفت كه   مي1 جدولبا توجه به   

باشـد لـذا جهـت       درصد مـي   10شيب باالي    از مساحت شهرستان داراي       درصد 23/70 مابقي يعني    درصد بوده و  

  .باشدتوجه به شيب محدوده ضروري مي،  جهت مساكنريزي درهرگونه ساخت و ساز و برنامه

  

   منابع آب- 

هـاي روان و  هاي اقليمي، ايـن منطقـه از نظـر شـبكه آب         با توجه به موقعيت جغرافيايي شهرستان آستارا و ويژگي        

زات هـا بـه مـوا   رودخانه. ها يكي از منابع آب منطقه استآب رودخانه. باشداي غني ميهاي زيرزميني، منطقه  سفره

هاي مياني تالش سرچشمه گرفته و با شيبي تند و بـا مـسيري پـرپيچ و خـم وارد            هاي شرقي رشته كوه   هم از دامنه  

ها طول مسير اين رودخانه. ريزندشوند و پس از گذشتن از روستاها و شاليزارها به درياي خزر مي           جلگه آستارا مي  

: هاي معروف و مهم اين شهرسـتان عبارتـد از  رودخانه. تندهاي عميقي هس كيلومتر بوده و شامل بريدگي50 الي  35

  .)4 شكل(هاي آستارا چاي يا رودخانه مرزي، كانرود، لوندويل و چلوندرودخانه

  

  اقليم-

 تـا  1365هـاي  هاي آب و هوايي ايستگاه سينوپتيك آسـتارا در سـال  به منظور بررسي اقليم شهرستان آستارا از داده     

هـاي آمـاري و   بر ايـن اسـاس پـس از اسـتخراج اطالعـات در سـال      . استه استفاده شده سال22 يعني دوره  1387

  .ها نتايج زير حاصل شدپردازش آن

هاي شهريور و مهر و كمترين باران ماهيانه نيز در ارديبهشت، خـرداد و تيـر                بيشترين باران ماهيانه در ماه    : بارندگي

تـرين  ترين فصل سال و پاييز مرطوب  ت كه فصل بهار خشك    توزيع فصلي بارش نيز مويد آن اس      . شودمشاهده مي 

  ).6 و شكل 2جدول (روند فصل سال به شمار مي
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 باتوجه به دادهاي آماري بيشترين دماي متوسط ماهيانه ايستگاه آستارا در ماه مرداد و كمتـرين دمـاي متوسـط                    :دما

مـاه تيـر و دمـاي حـداقل در مـاه       تگاه آستارا درهمچنين دماي حداكثر ايس. ماهيانه نيز دردي ماه اتفاق افتاده است      

  ).5 و شكل 2جدول (باشد بهمن مي

 87هاي مهـر و آبـان بـا        هاي آماري بيشترين رطوبت متوسط ماهيانه ايستگاه آستارا در ماه         با توجه به داده   : رطوبت

  ).7 و شكل 2جدول ( درصد اتفاق افتاده است 74درصد و كمترين رطوبت متوسط ماهيانه در تير ماه با 

  

  
  هاي شهرستان آستارا شبكه آب.4شكل 

  .1383 شهرستان آستارا؛ 1:50000 توپوگرافي شكل: منبع

  
  اطالعات آمار هواشناسي ايستگاه آستارا.2 جدول

  

ين
رد

رو
ف

ت  
هش

ديب
ار

  

داد
خر

  

داد  تير
مر

ور  
ري

شه
  

هر
م

ان  
آب

ذر  
آ

ي  
د

من  
به

ند  
سف

ا
  

  11,2  9,2  9  11  14,9  20,3  25,1  29,4  29,6  26,6  21,4  16,4  دماي حداكثر
  5,3  2,7  2,8  4,6  8,8  13,8  18,1  20,9  18,4  18,4  14,2  9,7  دماي حداقل
  8,2  6  5,9  7,8  11,9  17  21,6  25,3  22,5  22,5  17,8  13,1  دماي متوسط

  118,6  96,2  91,5  111,1  166,1  242,2  235,6  81,9  46,7  52  68,5  70,4  بارش
  85  84  84  85  87  87  84  77  74  76  82  83  رطوبت نسبي
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  1387 تا 1365هاي  بارش شهرستان آستارا در سال.6شكل              1387 تا 1365هاي  دماي شهرستان آستارا در سال.5شكل 

  

  

  

  

  

  
  

  1387 تا 1365هاي  رطوبت نسبي شهرستان آستارا در سال.7شكل 
  

   پوشش گياهي-

 هكتار است كـه از ايـن      70000ا روستاي قره سو به وسعت تقريبي        اراضي شهر آستارا از جنوب رودخانه مرزي ت       

   . هكتار، مرتع است45000مقدار حدود 

 متر از سطح دريا 1800گسترش جنگل در آستارا از حاشيه ساحل درياي خزر شروع شده و تا ارتفاع حدود 

س وحشي، ممرز، توسكا، نمدار، راش، بلوط، پلت، گيال:  هاي صنعتي آن عبارتند ازمهمترين گونه. يابدادامه مي

دهند و آستارا را تشكيل ميهاي  كه راش، ممرز، بلوط و توسكا، درصد قابل توجهي از جنگلهابه جزءاينون و 

 .)6 شكل( شوند د كمتري يافت ميج با درصلي، بارانك، آزاد، انجيلي، خرمندي و مشهاي نمدار، گيالس وح گونه

علي رغم وسعت كم مراتع شهرستان آستارا، به دليل نزوالت . مساحت دارند هكتار 7930مراتع آستارا حدود 

دوشي فراوان، رطوبت كافي و دماي مناسب از نظر كيفيت جزو مراتع خوب محسوب جو.  
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  پوشش گياهي شهرستان آستارا. 6شكل 

  1373 ؛ 1:100000 وزارت كشاورزي معاونت طرح و برنامه؛  مقياس   كاربري و پوشش اراضي استان گيالن؛شكل: منبع

  

   جمعيت-

 نفر در نقاط شهري و 47434باشد كه از اين تعداد  نفر جمعيت مي79874 داراي 1385شهرستان آستارا در سال 

 درصد 36/2، 1375 - 85هاي رشد جمعيت اين شهرستان در سال.  نفر در نقاط روستايي ساكن مي باشند32440

 خانوار 7715 خانوار در مناطق شهري و 13015 خانوار رسيده كه 20730 به 1385باشد تعداد خانوار در سال مي

 نفر و در مناطق 2/4 در شهرستان آستارا در مناطق روستايي 1385بعد خانوار در سال . باشند در مناطق روستايي مي

 16137ان و تعداد  نفر را مرد16303از مجموع جمعيت نقاط روستايي اين شهرستان تعداد . باشد  مي64/3شهري 

آمار فوق نشان دهنده افزايش جمعيت مردان در نقاط شهري و روستايي نسبت به . نفر را زنان تشكيل مي دهند

تعداد اي  دهد كه از نظر توپوگرافي در بخش جلگهآمار جمعيتي و خانوار روستايي نشان مي. باشدزنان مي

 روستا داراي بيش 11 خانوار و 100 روستا كمتر از 40 شد واي و كوهستاني مي با از بخش كوهپايه بيشترجمعيت 

 .)7 شكل( خانوار جمعيت در شهرستان آستارا مي باشد100از 
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   شكل جمعيت شهرستان آستارا.7شكل 

  1385؛ 1:100000 شكلهاي استان گيالن؛ فرهنگ آبادي: منبع

  

  محدوده تحقيق روند تحوالت مسكن روستايي در -

جتماعي، فرهنگي، اقتصادي است كه مظاهر آن به خوبي در بـسياري از شـهرها و روسـتاها قابـل      اي ا  مسكن پديده 

هـاي  بررسي هاي انجام شده در روستاهاي جهان نشان دهنده تنوع ساخت و به كـارگيري راه حـل             . مشاهده است 

هـا روبـه   يعي با آنگويي و فائق آمدن بر مسايل و مشكالتي است كه يك مسكن به طور طب    مختلف به منظور پاسخ   

اين مساكن عمدتا توسط مواد يا مصالح قابل دسترس در محيط ساخته شـده و شـيوه زيـست و امكانـات           . روست

  ).1386 سرتيپي پور،(  قابل توجهي داشته استتأثيرمحيط اطراف بر طرح و تكنولوژي مساحت 

اي و كوهـستاني    خـش كوهپايـه   اي شهرستان آستارا نـسبت بـه ب        طور كلي مساكن روستايي در بخش جلگه      ه  ب

، بـاالتر  اقتـصادي  درآمـد ، درصد شاغلين بيشترعواملي از جمله مساحت زياد زمين،    . تحوالت بيشتري داشته است   

 وجـود بيـشتر مـصالح در    و تا مركز شهرستان  كمتر، فاصله به راه هاي ارتباطي  كشاورزي، دسترس محصوالت  نوع  

 در اين قـسمت  . شهري داشته باشند مناطقهايشباهت زيادي به خانههاي اين بخش شوند كه خانه محل باعث مي  

 آشپزخانه، دو اتاق و يك پـذيرايي  ،هاانهتشكيل دهنده اين خ اجزاءهاي قديمي از چوب و گل ساخته شده و        خانه

تعداد در  .استدر حياط قرار گرفته و خارج از خانه و دستشويي  طويله و انبار علوفه     .باشند و معموال يك طبقه مي    

  .)8كل ش( بود و پنجره در اين مساكن زياد
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  نمايي از مساكن جلگه اي .8شكل 

  

اي و كوهستاني بيشتر دليل فضاي كافي عمدتا مساحت مساكن نسبت به بخش كوهپايهه اي بدر بخش جلگه

 . شده استروستاهااقتصادي ساكنان قدرت افزايش دامداري و باغداري باعث امروزه توسعه كشاورزي، . است

رونق بازار در آستارا و به تبع آن افزايش درآمد حاصل از   جلگهدر  ساخت و سازهاافزايش عوامل عمده يكي از 

. اقتصاد كشاورزي جاي خود را به اقتصاد تجاري داده استطوري كه ه باست فروش محصوالت كشاورزي 

 و مساكن روستايي شده در شهرستان آستارا خصوص در بخش جلگه اي، باعث تحوالت مسكنه همين عامل ب

  . اندشدههاي جديد  شكل داراي مساحت زياد و ،متاثر از معماري شهري
  

  ايمصالح مورد استفاده در بخش جلگه - 

هاي اخير كامال متحول شده و چوب و گل جاي خود را به آهن و بلـوك و             اي در سال   از نظر مصالح بخش جلگه    

بوده و سقف آجري  ديوارها .اندها بتدريج از حالت يك طبقه درآمده و دو طبقه شده خانه .آجر و سيمان داده است    

 عواملي كه در تغيير مصالح نقش مهمي دارند عبارتنـد  .اندتدريج به ايرانيت و حلب تبديل شده    ه  ها از سفال ب   خانه

   .)9كل ش(از دسترسي آسان به مصالح، نزديكي به شهر، افزايش درآمد 
  

  
  كار رفته در مساكن بخش جلگهه  مصالح ب.9شكل 
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اي و كوهستاني متغيير دليل دارا بودن شرايط بينابيني در قسمت جلگه ه  اي ب وضعيت مساكن در قسمت كوهپايه    

درآمد كم خانوار   وضعيت نا مطلوب اشتغال و      ساكنان روستاها در اين مناطق با مشكالتي چون         بعضي از   . باشد مي

.  سـاختماني اسـت  ل اصلي در اين روستاها عـدم وجـود راه مناسـب بـراي حمـل مـصالح       اما مشك . روبرو هستند 

   .ي دارند مشكالت كمتر، مناسب بوده و از نظر دسترسي به مصالح ارتباطي كه داراي راهييروستاها

يـا  اي و هـاي بخـش جلگـه   ها تحت تاثير خانهبرخي خانه. اي حالتي بينابيني دارند    هاي كوهپايه خانهدر  مصالح  

 از شـلوغي شـهر در برخـي    فاصـله گـرفتن  شهري قرار گرفته و يا برخي از مساكن متعلق به افراد شهري كه براي           

 تحـول  ،باشد  ميروستاييكنند و برخي خانه ها نيز متعلق به افراد  تدريج خانه اي بنا مي ه  آمده و ب  روستا   به   ،روزها

ود دارد اصوال مـصالح ايـن بخـش بلـوك و سـيمان و      مساكن در اين بخش نسبت به جلگه اي كمتر بوده ولي وج 

 البته وضعيت اقتـصادي نيـز   .كنند باشد و در برخي موارد نيز بعضي از مساكن از چوب و گل استفاده مي        چوب مي 

  و بـه تبـع آن  خـوب مـالي  باشد كساني كه كشاورزي و دامداري دارند داراي وضعيت        ميمؤثر  ساخت مساكن    در

 وضعيت اقتصادي خوبي نيستند مصالح مورد استفاده در مـساكن           ي افرادي كه دارا    و دهستنمساكن بهتري   صاحب  

  .دنباش ميكم دوام و نامرغوب ها عمدتا از چوب و گل و آن

هاي ارتباطي وجود راهقسمت كوهستاني، كمبود زمين، شرايط آب و هوايي، عدم     به ويژه در    شرايط جغرافيايي   

هـاي كوهـستاني   خانهمتفاوت  سبك  كه باعث ايجادبه شمار مي روندواملي ع، عدم وجود مصالح از جمله     مناسب

هـاي قـديمي   خانـه بخش كوهستان مـصالح موجـود در   در . استاي اي و كوهپايههاي بخش جلگه نسبت به خانه  

ـ  ، اين خانه) متر50- 70( و داراي زير بناي كمي بود     استعموما از چوب     ه هاي يك طبقه و مصالح آن از مـواد اولي

ها داراي دو اتاق خواب و يك آشپزخانه و يك ايوان در جلو خانه بوده و             اين خانه  .شود روستا تهيه مي  موجود در   

ـ  مي  متر3×6 متر يا 3×4ها معموال  مساحت اتاق .ها انبار علوفه و طويله قرار گرفته است       در زير خانه   دليـل  ه باشد ب

ها داراي شيب نفوذ سرما در آن جلوگيري گردد، سقف اين خانه       شرايط آب و هوايي ديوار خانه ضخيم بوده تا از           

البته . ها مشهود است  تاثير شرايط محيطي در ساخت اين خانه  ه ك يطوره   ب .ها كمتر است  تندي بوده و تعداد پنجره    

ر و هـا كـامال بـا ورود افـراد مهـاج     تدريج ساخت اين خانهه اي و كوهستاني ب   هاي اخير در مناطق كوهپايه    در سال 

 حتـي از  ، داده اسـت زيبا و مجللهاي  و جاي خود را به ويالها و ساختمان   تغيير كرده هاي بزرگ    شهر  از گردشگر

رسـيده  مربع و حتـي بيـشتر    متر 120 بهها افزايش يافته و مساحت اين خانه. برند ميجديد بهره   مرغوب و   مصالح  

كينگ ماشين عوض كرده و حمام و دستشويي از حيـاط        هاي جديد انبار علوفه جاي خود را با پار        است و در خانه   

هـاي   ولي تاثير زيادي در خانهشودنميهاي بخش كوهستاني همه خانهشامل  اين امر البته   .به داخل خانه راه يافتند    

كه كـار نظـارت بـر سـاخت         حضور بنياد مسكن انقالب اسالمي       چند به دليل   هر .)10 شكل (ديگر گذاشته است  

 بـه عهـده   سازي و استفاده از مصالح مرغوب و اعطاي تسهيالت بانكي كم بهـره            را در جهت امن    مساكن روستايي 

 مرغوبهاي مهندسي و مصالح شكل ازها اي و كوهستاني خانه هاي كوهپايهيج در بخشرتده   ب  باعث شده تا   دارد،

   .استفاده كنند
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  كوهستاني نمايي از مساكن جديد .10شكل 

  هاي تحقيقيافته

  وامل موثر در شكل گيري مساكن روستايي ع-

هر چنـد ممكـن   . عوامل گوناگوني در انتخاب موقعيت و نحوه استقرار مكاني سكونتگاهي روستايي دخالت دارند          

است گاهي عاملي به تنهايي به عنوان نيروي تعيين كننده و بنيادي ظاهرا در انتخاب محل استقرار نمود كند اما بايد           

اي مـرتبط هـر يـك    نار آن عوامل مختلف محيط طبيعي و محيط مصنوع به صورت مجموعـه توجه داشت كه در ك   

  ).1375سعيدي، ( سهمي بر عهده دارند

منابع آب در ساخت و سـاز       خصوص اقليم، توپوگرافي، پوشش گياهي، زمين شناسي و       ه  نقش عوامل طبيعي ب   

تـر بـروز    ملمـوس اعث شده تحول در مـساكن  بنقش توپوگرافي و زمين شناسي و  باشد    غير قابل انكار مي   مساكن  

ـ    ولي عوامل طبيعي در بوجود آمدن سكونتگاه       باشد البته نقش توپوگرافي بيشتر مي     .كند ثير بـسيار   أهاي روسـتايي ت

  .باشد ثراز عوامل طبيعي ميأهاي روستاي متزيادي دارد وتوزيع استقرار سكونتگاه

باشد وجود آب كافي باعـث شـده     مي غير مستقيمقيم و مست نقش آب در ساخت و ساز مسكن به صورت           : آب - 

موجـب  سطح درآمد مناطق روستايي افزايش يابـد و همچنـين وجـود آب در دسـترس      تا كشاورزي رونق يافته و   

  . جاي استفاده از چاه از مخازن و آب لوله كشي استفاده كننده  ب،شده

ـ   دارد كه هر كدام در توزيع و استقرار        هاي بسياري وجود  در شهرستان آستارا رودخانه    :رودخانه -  اري و نـوع معم

 تحول در سـاخت و سـاز مـساكن     تغيير و رودخانه در برخي موارد باعث    البتههاي روستايي نقش دارند     سكونتگاه

 در كنار رودخانه ساخته شده و صاحبان منـازل جهـت جلـوگيري از        ها  خانهشوند و آن موقعي است كه برخي         مي

 نفوذ و يـا انحـراف      جلوگيري از   موانع مصنوعي جهت    و ديوارهاي محكم سيماني    ، و آبگرفتگي  هاي احتمالي سيل

  .برند بهره ميصورت كرسي بلند ه ها بمسير آب رودخانه در مواقع سيالبي، و يا ساختن خانه

د ادامه دهند كـه  توانند به حيات خوهايي ميدر تاريخ طبيعي، قانوني وجود دارد كه فقط انواع و گونه : آب و هوا   - 

بتوانند خود را با محيط وفق دهند، با مصالح بافت خود هماهنگ شوند و با تمام نيروهاي داخلي و خارجي كه بـا                 

ي حيوانات، زندگي گياهان نيز ارتباط بـسيار نزديكـي بـا       عالوه بر دنياي پيچيده   . آن روبه رو هستند سازگار شوند     

دهد كه بـين  ميهاي مختلف گياهي در مناطق مختلف اقليمي نشان   نهشرايط حرارتي محيط دارد، بررسي شكل گو      
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هاي آن مناطق، شباهتي دارد، اين تشابه به اين دليل است كه عوامل مـوثر در شـكل دادن            شكل گياهان و ساختمان   

  ).1382كسمايي، (گيري محيط انسان نيز موثر استبه گياه در شكل

هـا،   نـاهمواري  جهـت مجاورت با درياي خزر، عـرض جغرافيـايي،         در اقليم شهرستان آستارا عواملي همچون       

. باشـد   و باران فراوان مـي  اين شهرستان داراي اقليم معتدل و مرطوب بوده       . باشدگذار مي تأثيربسيار  پوشش گياهي   

در سـطح ناحيـه    اين فاكتور منجر به پديد آمدن يك نظم آب و هوايي در ميزان باران، دما، تبخير، رطوبـت نـسبي          

متـر و حـداقل     ميلـي  8/1380دهد كه ميانگين بارنـدگي سـاليانه        ها در اين شهرستان نشان مي     روند بارندگي . ستا

از نظر بارنـدگي فـصلي، فـصل    . متر اندازه گيري شده است ميلي1618 و حداكثر بارندگي   1032متر  بارندگي ميلي 

و پس از فصل بهار فصول زمستان و تابستان قرار   بهار كمترين و فصل پاييز بيشترين ميزان بارندگي را داشته است            

 . اند گرفته

هـاي انـساني   هاي توپوگرافيك يك مكان جغرافيايي نه تنها در پراكندگي و يا تجمع فعاليت            ويژگي :توپوگرافي - 

. آيـد هاي فضايي به شمار مـي ثر در شكل و سيماي فيزيكي ساختمانؤثر است، بلكه در نهايت يكي از عوامل م   ؤم

ات شـرايط توپـوگرافي نبـوده و نيـست زيـرا            تـأثير هاي زيربنايي مناطق روستايي به دور از         عالوه برنامه ريزي   به

  ،ها در مسائلي نظير ساخت و ساز و يا در ارگانيسم جابه جايي جمعيت    توپوگرافي محل و جهت گيري ناهمواري     

اي،   مساكن روستايي در سه بخـش جلگـه     در بررسي وضعيت عمومي    .)1381زمرديان،  (ناپذيري دارد    نقش انكار 

بـه  ها شده ت توپوگرافي روستاها باعث تحول مساكن و فرم معماري آن اي و كوهستاني دريافتيم كه موقعي     كوهپايه

 مـثال در  اسـت  فرم معماري مساكن روستايي در بخش جلگه و كوهپايه و كوهـستان از هـم متفـاوت                اي كه   گونه

هـا زيـاد بـوده، انبـار،     يمان براي ساخت مصالح استفاده كـرده و مـساحت خانـه   جلگه از آهن و آجر و بلوك و س  

  ها نيـز از ايرانيـت اسـتفاده    ام در داخل خانه بوده و داراي نماي خوب و سنگ بوده و سقف خانهدستشويي و حم

بـي و يـا   هـا حل  چوب و گل استفاده شده، سـقف خانـه  ، سيمان،اي از بلوككه در بخش كوهپايهاند در حالي دهكر

ها نسبت به بخش  و مساحت اين خانهباشد  ميها  سفال بوده و در برخي موارد انبار و يا دستشويي در خارج خانه            

هـا و يـا   ها اغلب در دامنهدليل شرايط توپوگرافي، شيب زياد، خانه  ه  در بخش كوهستاني ب   . باشد اي كمتر مي  جلگه

ها از چوب و گل استفاده كننـد و  ناسب باعث شده بيشتر خانه مصالح مبهارتفاعات ساخته شده لذا عدم دسترسي    

ها از چوب و يا كاه بوده و همچنـين شـيب       سقف خانه . ها باشد ها دورتر و در اطراف خانه     انبار و دستشويي خانه   

  .باشد ها بيشتر ميسقف خانه

هـا   عـواملي از جملـه گـسل   اي در برنامه ريزي روستايي دارد     ساختمان زمين شناسي نقش عمده    : زمين شناسي  - 

  يكـي از مهمتـرين عوامـل سـاختماني     . هـا دارنـد  ات مستقيم و غير مستقيمي را بر جوامع انساني و ايجـاد آن    تأثير

ها از اين پديده ساختماني مراكز جمعيت در مجاورت و بر     در گذشته به علت عدم شناخت انسان      . ها هستند گسل

گـشت  هايي در سطح زمين پديدار ميها گرچه شكستگي ال شدن گسل  ها شكل مي گرفت و در موقع فع       روي آن 

گرفـت   ولي در صورت شكل گيري مجدد اين مراكز مجددا يا همان نقطه مورد ساخت و ساز و بازسازي قرار مي          

 - وجود گسل اصلي آستارا). 1384اصغري مقدم، (و يا در مجاورت همان نقطه مركز جمعيت جديد شكل گرفت          
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اي داراي  گسل الهيجان است به همراه چندين گسل فرعي در شهرستان آستارا كه در قسمت جلگه        تالش كه ادامه  

بـا مـد نظـر قـرار دادن     .  اسـت  غيـره هاي زيرزميني، وجود سازند پالئوژن زيرين، كرتاسه فوقاني و       روانگرايي آب 

 زلزله و از طرفي خطـرات ناشـي   هاي به وقوع پيوسته در محدوده تالش و آستارا، احتمال وقوععوامل فوق و زلزله 

اي از  سـفانه تعـدادي از روسـتاهاي بخـش جلگـه          أمت. هاي خاص طبيعي امري حتمي است     ويژگياز آن به علت     

تا باغچه سرا به صورت خطي در مسير و راستاي گسل آستارا قرار دارند و از طرفـي روسـتاهاي واقـع در          چلوند  

 .باشـند هاي فرعي و پنهان از چنين ويژگي برخوردار مياي گسلضلع جنوب غربي نيز به علت قرارگيري در راست    

لزوم ساخت و سازهاي مناسـب بـا منـاطق زلزلـه خيـز و اسـتفاده از اصـول و فنـون         با وجود موارد فوق  

   .رسدساخت و ساز در مساكن الزامي به نظر مي
  

  نتيجه گيري -

اي ممكن است بر اساس رفاه مادي  اي و كوهپايههاي جلگهدر مناطق روستايي گيالن از جمله آستارا در قسمت

هاي روستايي وجود داشته باشد، ولي در كل هايي در اجزاء خانهخانواده و يا موقعيت قرارگيري مكان تفاوت

بيشتر بناهاي مسكوني قديمي موجود در منطقه در درون . هاي روستايي اين ناحيه خصوصيات مشتركي دارندخانه

ها عالوه بر اين كه حدود فضاي  اين پرچين،هاي چوبي محصور شده است جاي گرفته اندرچيناي كه با پمحوطه

ها از بر حسب محل ممكن است اين پرچين. محيط خانه را مشخص مي كند، حفاظي در مقابل حيوانات مي باشد

منفذ اين . شكيل شده استهاي افقي كه به تير بسته شده تها و يا قطعه چوبهايي كه به دور پايهني يا از شاخه

براي افراد ثروتمند (ي متحرك و يا در معمول دو لنگه يا راه بند) بلته(ها با دري كوتاه از شاخه درخت پرچين

كه در باالي مدخل اين در نيز جلو خاني تعبيه شده كه نشانه تمكن صاحب خانه است درست شده ) روستايي

معماري روستايي و بومي گيالن و منطقه از نظر وسعت و تجهيزات بناها اما در مطالعه  .)1370برومبروژه، (باشد 

نخست بناهاي ساده و ابتدايي هم چون كومه ها، كلبه ها و تلمبارها كه بيشتر . دكررا بايد به سه گروه تقسيم 

ستادكار هاي كوچك و محقر كه به وسيله ادوم خانه. شوداي ساخته ميتوسط خود روستاييان و افراد غير حرفه

ها نهاي بزرگ يا دو طبقه كه در ساختن آسوم بناها و خانه. شودياري صاحبان خانه بنا مي نجار كه با كمك و

در اين كار صاحبان خانه به عنوان كمك كار و يا . شودعالوه بر نجار از بنا و ساير استادكاران نيز كمك گرفته مي

  .)1374اصالح عرباني، (شوند شاگرد آن محسوب مي

تبادالت مرزي بين ايران و جمهوري .  ترين نقطه استان گيالن قرار داردغربي در شمال شهرستان آستارا

. د پيدا كرده استرش بيشتر در روستاها تأثيرتر از پيش شود و اين  آذربايجان سبب شده تا اقتصاد منطقه پر رونق

 همسايه به محصوالت توليد شده در اين  و نياز بازار كشور كشاورزي محصوالتقيمت پايينداليلي چون 

يش داده  شده و قدرت اقتصادي ساكنان محلي را افزا را سببشهرستان توسعه كشاورزي، دامداري و باغداري

هاي دسترسي و خطوط ارتباطي از نظر راه. باشدنوع مساكن روستايي مشهود ميدر است كه اين تحرك اقتصادي 

هاي سالمي فعاليتهاي پس از پيروزي انقالب ادر سال .باشد ستارا آسفالته ميهاي روستايي در آبيشتر راههم 
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اي از اعتبارات دولت به امر عمران مورد توجه مسئوالن قرار گرفت و همه ساله بخش قابل توجهعمران روستايي 

   .و آبادي روستاها اختصاص يافت

هاي شرقي تالش قرار ي حوضه خزر و پايكوه جنوبي در حد فاصل كنون-گسل آستارا با روند تقريبا شمالي

  .طلبددارد، كه اين امر دقت مسئولين و ساكنان محلي در ساخت و مكان گزيني مساكن روستايي را مي

 تعداد ،اي و كوهستانياي، كوهپايهمصالح مورد استفاده واحدهاي مسكوني در روستاهاي بخش جلگه

از عواملي  فعاليت اقتصادي غالب روستا ،راه اصلي ا در امتداد، جهت گسترش روستاهدسترسيهاي راه ،جمعيت

شكل مساكن در جلگه، پايكوه كه د دهنشان مي نتايج مطالعات .باشد است كه متاثر از موقعيت طبيعي روستاها مي

يز ها ن خانه،درآمد بيشتر استو داراي ين ترتيب در جلگه كه به شهر نزديك ه ا ب. است از همو كوهستان متفاوت

 . در روستاهاي پايكوه و كوهستاني مساكن متفاوت هستند.اند بيشتر تغيير كردهبرخوردار شده و  يبهتراز معماري 

 درآمدعواملي از جمله وضعيت اشتغال، . ها قديمي و كوچك و ساده هستند بيشتر خانهكوهستانيدر روستاهاي 

  .باشد ميباعث تحول مساكن روستايي شهري مراكز هاي اصلي و مناسب، سطح سواد و نزديكي به راه
  

   پيشنهادات - 
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