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در شكل دهي فرم سازه مسكن روستايي و محيطنقش اقليمبررسي 

استان فارس

**كاوه فتاحي/ *خسرو موحد

19/01/1391:تاريخ دريافت مقاله

22/09/1391:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

با توجـه بـه   . خصوصيات اجتماعي و فرهنگي داردواقتصاد،طبيعت،كه رابطه تنگاتنگي با اقليماستهاي زيستيروستا از جمله مجتمع

مسكن در كشور و به تبع آن در استان فارس در چند دهه فرهنگي و همچنين ورود تكنولوژي ساخت ،اجتماعي،روند تحوالت اقتصادي

واين تغييرات به وضوح چهره روستاها را دگرگون ساخته. تغييرات عظيمي در معماري مسكن روستايي اين استان ايجاد شده است،اخير

بدون اغراق . يي اتفاق افتاده استواسطه عدم شناخت دقيق معماري مسكن روستاهاين امر بيشتر ب. استهويت روستايي را مخدوش كرده 

زيـادي در معمـاري مسـكن    گوناگونياستانهايي است كه از اجتماعي و فرهنگي تنوع عظيم محيطي،از به دليل برخورداري استان فارس 

نيـل  راستايدر اين پژوهش . لذا شناخت معماري مسكن روستايي اين استان از اهميت بااليي برخوردار است. شودروستايي آن ديده مي

.پرداخته استاستان،در شكل دهي فرم سازه مسكن روستايي و محيطنقش اقليمبه اين هدف به بررسي 

بـا اسـتفاده از تحليـل آمـاري اطالعـات مراكـز       انتخاب شـده و سـپس  جامعه آماري عنوان بهاستان فارس حاضر، روستاهايپژوهشدر 

روش نمونـه گيـري   بـا نهايـت در . انـد هاي اقليمي متمايز استان مشخص شـده ، پهنهq-mode clusterتحليلي به روش هواشناسي استان 

در شـكل دهـي مسـكن    و محـيط نقش اقلـيم ه و عنوان نمونه انتخاب شدبهاز پنج پهنه مختلف اقليميشصت روستا،ايسهميهاحتمالي 

.مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته استهاي نمونهروستا

ضـمن  ،مختلف استان فارسهايهاي قديمي روستاهاي نمونه از پهنهگونهدهد كه واحدهاي مسكوني روستايي در ق نشان مينتايج تحقي

اين هويت، . ندباشروستا ميو محيطيداراي هويت خاصي متناسب با خصوصيات اقليمي هاي ساختاري، تعدادي مشابهتبرخورداري از 

روسـتايي مطالعـه و   گيـري مسـكن   ثيرگذار در شـكل أعوامل تعنوان اي است كه در اين تحقيق بهرانهثير عوامل و الگوهاي معماأمنتج از ت

توانـد نقـش   مـي ، بر معماري مسكن روسـتايي ثير اقليم و محيط تأشناخت رائه چارچوبي جهتبا توجه به ا،اين پژوهش. اندمعرفي شده

.باشدهاي مسكن روستايي استان فارس داشتهمهمي در تدوين شاخص

.، اقليم، روستامعماري مسكن روستايي، استان فارس، هويت روستا:واژگان كليدي

khmovahed1@yahoo.com.استاديار، رياست دانشكده هنر و معماري*

.استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز**

.و معنوي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز انجام شده استبا حمايت مادي اين پژوهش -
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مقدمه
ـ روستا را مردم انـد و ماننـد هـر    وجـود آورده هروستا ب

هـا  آنزنـدگي و تغييراتپوياييبهبا توجهعنصر طبيعي

وجود روستاهاي بسيار زيبـايي چـون   .استگرفتهشكل

ك در مرودشت و كورده در الرستان قالت در شيراز، دشت

حكايت از وجود تفكر در ساخت وسـازهاي ايـن چنـين    

اگر چه ساخت وسـازهاي روسـتاها، بـا    . روستاهايي دارد

مفاهيم امروزين هماهنگ نيست اما قطعـاً در زمـان خـود    

يكـي از  دهـد كـه   مطالعات نشان مي.دار بوده استهدف

ــوده  ــاي اساســي روستانشــينان، مســكن ب و اســتنيازه

. دارنـد چند صد سالهسابقهي موجوداز روستاهابسياري

مسكن در هر روستايي با هر طـول و عـرض جغرافيـايي    

ويا در هر مقطعي از تـاريخ بـر اسـاس عوامـل متفـاوتي      

شكل گرفته و جـدا از شـباهت ظـاهر،  داراي تفاوتهـاي     

.باشنداي ميقابل مالحظه

كــهداردايــنازمعمــاري مســكن روســتايي، حكايــت

فرهنگياي،سازه، اقليميمختلف شرايطها،آنسازندگان

تلفيـق ها و شناخت آنبراساسوگرفتهنظردرراغيرهو

.اندنمودهمسكن خود اقدامساختبهيكديگربامتناسب

آمارها نشان دهنده آن است كه در طي سـه دهـة اخيـر    

دار ساخت وسازهاي روستايي از رشـدي شـتابان برخـور   

بوده و دستگاه هاي دولتي بـا حركـت خـود نقـش قابـل      

. انـد ها و خدمات روسـتايي داشـته  اي در زيرساختتوجه

مسكن مهر و وامهاي مسـكن  ي از جمله يطرحهاي روستا

پــروژه هـايي محســوب مـي گردنــد كــه در   روسـتايي از  

وشـوند روستايي تهيه و اجرا مينوسازي مسكنراستاي 

از جمله  اهداف مورد نظـر  اييمقاوم سازي مسكن روست

. باشددر طرحهاي مذكور مي

بدون شك ساخت و سازهاي جديد تغييراتي در رونـد  

كـافي اسـت پـا بـه     . وجـود آورده اسـت  قبلي روستاها به

نماهـاي غيـر   بگـذاري تـا بـا    بعضي از روستاهاي اسـتان 

گرفته تا مصـالح نامناسـب   ي ناهمگونهارنگمتعارف از 

فاوتها، آجرنماها و مصالح مت، شيشههاهمچون سراميك

ايـن  . برخود دارنـد نما رو شوي كه نام هروبنسبت به قبل

ناهمگوني در سـبك و شـكل بـه بـدقوارگي انجاميـده و      

، ناهماهنـگ و نابسـامان   معقولهايي بي هويت، غيرروستا

. ن هديه كرده استروستاييارا به 

ــرورت   ــابراين ض ــناخت بن ــل  تش ــذار در أعوام ثيرگ

از اهميت زيـادي  گيري فرم وسازه مسكن روستاييكلش

پيش رو سعي گرديده قـدمي  پژوهشدر . برخوردار است

در اين نكتـه  موضوعايناهميت. در اين راه برداشته شود

است كه هر ساله بودجه زيادي صرف ساخت و سازهاي 

در ابعـاد  سـاختاري شود كه تغييـرات مسكن روستاها مي

در روستاها ايجاد كرده است، متاسفانه كيكالبدي و  فيزي

بسياري از اين ساخت و سازها بـدون شـناخت معمـاري    

ايـن نكتـه مهـم اهميـت     . باشـد بومي مسكوني روستا مي

در . دهـد برخورد جدي با اين موضوع را به ما نشـان مـي  

اين رابطه، شناخت عواملي كه بر معمـاري بـومي روسـتا    

ي هـر كـدام از عوامـل در    ثير گذارو ميزان تأنقش داشته 

در . باشدكمك به ساخت و ساز جديد روستا ضروري مي

دنبـال مطالعـه معمـاري مسـكن روسـتايي      هبپژوهشاين

ايم كه از اهداف مهـم تحقيـق، بررسـي    استان فارس بوده

در شـكل دهـي فـرم سـازه مسـكن      و محـيط نقش اقليم

. باشداستان فارس ميروستايي 

معدود در خصوص ايـن موضـوع   متأسفانه پژوهشهايي

با توجه بـه تنـوع جغرافيـايي و فرهنگـي     . كار شده است

تواند الگوي موجود در استان فارس، انجام اين تحقيق مي

. باشدمناسبي براي پژوهشهاي مشابه در ديگر استانها

. اين مقاله بعد از مقدمه، به پنج بخش تقسيم شده است

پژوهشهاي گذشـته  طالعات ومبازنگري در بخش اول به 

در بخــش دوم، روش تحقيــق  توضــيح داده . پــردازدمــي
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، پرسشــهاي چـارچوب نظـري  در ايـن بخـش   . شـود مـي 

و همچنين عوامل تاثير گـذار بـر   ميدانياتيعملتحقيق،

. شـود ارائه مـي معماري مسكن روستايي در استان فارس

بخش سوم، استان فـارس و روسـتاهاي مـورد مطالعـه را     

هـاي تحقيـق مـورد    در بخش چهارم يافته. كندمعرفي  مي

گيـري و  گيـرد و درفصـل پايـاني نتيجـه    بررسي قرار مـي 

.شودرهنمود ها ارائه مي

مطالعات و پژوهشهاي گذشته

شناخت پژوهشهاي انجام گرفته در خصوص هر عنوان 

ــابي آن  ــي و ارزي ــا   پژوهش ــف و ب ــطوح مختل ــا در س ه

هـر  . باشـد مـي معيارهاي متنوع از ضروريات هر پژوهش 

ثيرگــذار در أچنــد پيشــينه مربــوط بــه بررســي عوامــل  ت

گيري، فرم وسازه مسكن روستايي در اسـتان فـارس   شكل

بسيار محدود اسـت، در عـين حـال مطالعـاتي بـا هـدف       

ــي ــه در خصــوص  بررس ــام گرفت ــات انج ــل  مطالع عوام

انجـام  در ايـران،  ثيرگذار بر معماري مسـكن روسـتايي  أت

. شودها اشاره مياز آنيافته كه به برخي

كالبد روستا تحـت  ": معتقد است كه ) 31: 1388(زرگر

تأثير عوامل گوناگون جغرافيـايي، اجتمـاعي، اقتصـادي و    

طـور مسـتقل   هيچكدام از ايـن عوامـل بـه   . فرهنگي است

عمل نكرده و در رابطـه تـأثير و تـأثر متقابـل نسـبت بـه       

لي كـه روسـتا   به عبارت ديگر، در حا. يكديگر قرار دارند

تحت تأثير عوامل جغرافيايي و فرهنگـي اسـت، ايـن دو    

عامل نيز بدون ارتباط با يكديگر نبوده و روي هـم تـأثير   

تذكر اين نكته ضروري است كه روسـتا در  . متقابل دارند

تـوان عوامـل و   عالم واقع يك پديدة واحد اسـت و نمـي  

اجزاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، زيست بومي و غيرة

".آن را از يكديگر جدا كرد
ــائري ــكل  ) 1388:39(ح ــر ش ــؤثر ب ــل م ــري عوام گي

: هاي تاريخي را به سه قلمرو دسته بندي كرده اسـت خانه

.قلمرو سرزميني، قلمرو زندگي و قلمرو معنايي

مراد از قلمـرو سـرزميني، بسـتر و زمينـي اسـت كـه       "

در مقيـاس . اندهاي تاريخي بر روي آن احداث شدهخانه

خرد و نزديك، قطعه زمين و محلي كه خانه بـر آن جـاي   

. گيـرد گرفته و در مقياس كالن، بوم و سرزمين قـرار مـي  

هـاي تـاريخي،   عوامل شكل دهنده سازمان فضـايي خانـه  

ـ     هـاي  ثير حـوزه أگواه آن هستند كه ايـن عوامـل تحـت ت

تري قـرار دارنـد و بـه همـين     فرهنگي وسيع-جغرافيايي

ن قلمرو سرزميني، عوامـل فرامكـاني   لحاظ در مقياس كال

. انـد هـا مـؤثر بـوده   گيري اين خانـه فرازماني نيز در شكل

حضــور عيــان عوامــل ســرزميني بــر صــورت و ســاختار 

قلمـرو  . هاي تاريخي تأثيري مستقيم و بالفصـل دارد خانه

گيري خانـه، قلمـرو   دوم از مجموعه عوامل مؤثر در شكل

خـوردار اسـت، امـا    زندگي است كه از حضوري عيـان بر 

تأثير عوامل، مستقيم و مشخص همانند عوامـل سـرزميني   

قلمرو زندگي، كنش متقابل فرد، گـروه، جامعـه را   . نيست

شود كـه در چـارچوب شـيوه زنـدگي و     با فضا شامل مي

ها قابل شناسايي و رابطه متقابل آن با سازمان فضايي خانه

ؤثر در قلمرو سوم، قلمرو معنايي عوامـل مـ  . بررسي است

دهـد كـه بـه نسـبت دو قلمـرو      شكل خانه را تشكيل مي

تـر عوامـل مـؤثر بـر معمـاري      پيشين بـه سـاحت نهـاني   

عواملي كـه بـه اتصـال    . هاي تاريخي اختصاص داردخانه

فرد، خانواده، گروه و جامعه با گذشته سرزمين و زنـدگي  

هـاي  عواملي كـه خواسـت  . هاي پيشين مربوط استنسل

نواده، و فرد را از زيستن با هم و با هـم  دروني جامعه، خا

".دهدزيستن در فضا شكل مي

در مقاله خود در ) 57: 1390(شمس الديني و همراهان

خصوص روستاهاي شهرسـتان ممسـني از اسـتان فـارس     

معتقد هستند كه نوع معيشت عامل مهم و تأثير گـذار بـر   

ــازل مســكوني روســتايي ايــن   بافــت، كالبــد و شــكل من

.  ستان داردشهر
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هـايي از الگـوي مسـكن    بنياد مسـكن در كتـاب نمونـه   

ثير گـذار بـر   أدر خصوص عوامل ت) 4: 1386(روستايي

ــه ــه": هــاي روســتايي آورده اســت كــهخان هــاي در خان

هـاي جغرافيـايي،   روستايي عواملي همچون اقليم، ويژگي

ها، سنت سـكونت،  وضعيت زمين و معيشت ساكنين خانه

هاي ساخت بنا اي و شيوهتي، قومي، عشيرههاي زيسشيوه

ايـن  . ثر هسـتند ؤ، همگي در ساختار فضايي خانـه مـ  ...و 

عوامل در تركيب فضاهاي گوناگون و نحوه استقرار، نظام 

هاي ساختاري و كالبدي، فضاهاي پـر و  دسترسي، ويژگي

.كنندخالي و يا فضاهاي باز و بسته، خانه را نمايان مي

1389(هاي روسـتايي ايـران  اب خانهبنياد مسكن در كت

هاي روستاهاي ايران با داشتن گوشه": آورده است كه) 1:

ظريف از هنر معماران بي نـام، حاصـل انباشـت تجـارب     

انسان از بدو يكجانشيني در پاسـخ بـه نيازهـاي مختلـف     

. عملكردي است، كه در كالبد معماري تجسم يافته اسـت 

ك از نقاط ايران، گونـه و  تنوع فرهنگها و اقليمها در هر ي

اند كه هر يك چـه از  هايي از مسكن را شكل دادهيا گونه

نظر كاربرد مصالح و چه از نظر فرم و پاسخگويي فضـاها  

معماري ايـن  . به نيازهاي ساكنين، بديع و قابل تأمل است

ها داراي اصولي پنهاني است كه به زبان ساده با سكونتگاه

ن و در هـم نشـيني كامـل بـا     معيشت و باورهاي روستائيا

. اندطبيعت پيوند خورده

معتقـد اسـت كـه اسـتفاده از     ) 1388:53(سرتيپي پـور 

صـورت بـارزي   امكانات محيطي و هماهنگي با طبيعت به

در ميان ابعاد محيطـي كـه   . در معماري بومي نمايان است

در معماري روستايي مورد توجه بوده، توجه احترام آميـز  

خصوص، در اين. ه بستر استقرار بناستبه طبيعت است ك

هاي زمـين، آب و هـوا و شـرايط    مواردي مانند ناهمواري

اقليمي، پوشش گياهي محلي، عناصـر طبيعـي، رودخانـه،    

صورت بسيار جامع و با دقت خاص مـورد  شيب زمين به

هـا ارائـه   توجه قرار گرفته و پاسخي شايسته براي همه آن

.شده است

خصـوص اقلـيم، توپـوگرافي،    طبيعي بـه نقش عوامل"

پوشش گياهي، زمين شناسـي و منـابع آب در سـاخت و    

).  1389حسني مهر، ( "باشدساز مسكن غير قابل انكار مي

اندازه ، مكـان و  ( ها كه ساختماناستراپاپورت معتقد

نه تنهـا نتيجـه عـواملي چـون آب و هـوا و      ) شكل شان 

ي اجتمـاعي ، اشـكال آن از   هـا اند بلكه از ايدهتوپوگرافي

اقتصاد و سازمان اجتماعي ، توزيـع آن ازمنـابع و اقتـدار،    

گيرند كـه  ها و باورهايي شكل ميكاركردهاي آن و ارزش

در واقـع معيارهـاي   . اي از زمان رايـج اسـت   در هر دوره

اجتماعي نسبت به عوامـل ديگـري چـون آب و    فرهنگي

تـر  كل مهـم هوا و فناوري در اثر گـذاري بـر سـاخت شـ    

بنابراين ضروري است كه در نظر داشته باشيم حتي . است

انـد  هـاي فرهنگـي مهمـي   ها ، پديـده ساده ترين ساختمان

.)195: 1384راپاپورت ، (

روش تحقيق  

ــتادر حــال حاضــر  ــارسهاي روس ــتان ف ــوعي اس ــا ن ب

ند كـه ايـن   هسـت رو هدوگانگي بين كالبد جديد و قديم روب

سـاخت و  بافت قديم روستا وز تضاد بين دوگانگي ناشي ا

براي حل اين تضاد و دوگـانگي و  .باشدميسازهاي جديد

ها الزم اسـت كـه   روسـتا كالبدي وحدت بخشي به ساختار

.معماري مسكن روستاها مورد مطالعه دقيق قرار گيرد

در تحقيـق ، اينتحقيقاتانواعروش شناسيبهباتوجه

بهشود و از آنجا كهميمحسوبديكاربرتحقيقاتزمره 

گيـري فـرم   ثيرگـذار در شـكل  عوامل تأشناخت مطالعه و 

از نـوع اسـت وسازه مسكن روسـتايي متمركـز گرديـده   

در اين زمينه با توجه به اينكه قبالً.باشدميميدانيتحقيق

هاي كمي صورت گرفته و منابع اطالعـاتي كمـي   پژوهش

ن تحقيق قرار گرفته است، نـاگزير  در اختيار پژوهشگر اي
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جاي ارائه فرضـياتي هدفمنـد، بـه بيـان ايـن پرسـش       به

:اساسي تحقيق بسنده شد

گيري مسكن روستايي اسـتان  ثيرگذار در شكلأعوامل ت

در شكل و محيطنقش اقليمفارس كدامند و در اين ميان 

استان فارس چيست؟دهي فرم سازه مسكن روستايي 

پرسش چندان آسان نيست، چرا كـه  پاسخ گفتن به اين

استان فارس  از استان هاي وسيع ايـران و بـا تنـوع زيـاد     

بـدين ترتيـب   الهايي چنـد،  ؤاز اين رو س. باشداقليمي مي

:تعيين گرديد

تقسيم بندي اقليمي استان فارس چگونه است؟. 1

ثر بر معماري مسكن روستايي هر اقلـيم در  ؤعوامل م.2

باشد؟استان فارس چگونه مي

تــأثيرات اقلــيم و محــيط بــر خصوصــيات معمــاري . 3

هاي اقليمـي چگونـه   مسكن روستايي در هر كدام از پهنه

بوده است؟

براي پاسخ به پرسشـهاي تحقيـق، بررسـي و شـناخت     

هـاي مختلـف اقليمـي اسـتان     هاي روستاها در ناحيهخانه

اين كـار بـه دو علـت ضـروري     . باشدفارس ضروري مي

كه با انجام توصيف دقيق از مسكن روسـتا  يكي اين: است

هـاي  در موقعيتي قرار خواهيم گرفـت كـه بتـوانيم تبيـين    

توانــد در هــا مــيدوم اينكــه يافتــه. مناســبي ارائــه دهــيم

ثير هر عامل بر معمـاري مسـكن روسـتا    أتر كردن تروشن

جهت دست يـابي بـه اهـداف، ابتـدا بـه      . به ما كمك كند

ابي تحقيقــات ديگــران بررســي ســوابق موضــوع و ارزيــ

.پرداخته شد

فرم كالبدي معماري مسكن وابستهدر اين تحقيق متغير

مـواردي  كـه شـامل  مـي باشـد   روستاهاي مـورد مطالعـه   

همچون چگونگي ساختار كالبدي خانـه، جهـت اسـتقرار    

بنا، چگونگي استقرار ساختمان نسبت بـه كـف   خانه، فرم

ستقل نيز متغير م. زمين، چگونگي شيب سقف خانه است

باشـد كـه در تحقيـق حاضـر عوامـل      عواملي متفاوتي مي

. كيد قرار گرفته اسـت أاقليمي و محيطي مورد بررسي و ت

گيري ثيرگذار در شكلأطور كلي براي شناسايي عوامل تهب

براي تمامي روستاهاي )1.ج(فرم وسازه مسكن روستايي

.نمونه تكميل گرديد

تحقيق ميداني

اي بـر  توجـه ثير قابـل أه عوامل اقليمي تبا توجه به اينك

معماري مسكن روستايي دارد، سعي شد كه با اسـتفاده از  

استان فارس هاي هم اقليمناحيهايتحليل خوشهتجزيه و

ــ  Cluster(اي تحليــل خوشــهتجزيــه و. دســت آيــدهب

analysis( ،هـاي چنـد متغيـره اسـت كـه     يكي از روش

يرها بر اساس حـداكثر  بندي متغمالكي مناسب براي طبقه

هاگروهبيشترين اختالف بين تشابه در داخل يك گروه و

تجزيه و تحليـل استفاده ازبا در اين مطالعه .دهدارائه مي

ايســتگاه هواشناســي در اســتان 24اطالعــات ايخوشــه

.دست آمدهاستان فارس بهاي هم اقليمناحيه،فارس

ـ ـهـ ن كار، مجموعه دادهـراي انجام ايـب وسط روشـا ت

q- mode Cluster Analysis) ( و با استفاده از نرم افزار

SPSSبـر اسـاس نتـايج حاصـل از     . پردازش شده است

، استان فارس به پنج ناحيه هم اقليم تقسـيم  هاحليل دادهت

آمارهاي استفاده شده از هر ).1. رجوع شود به ن(گرديد 

ماهانه حداقل آمار متوسط: ايستگاه شامل موارد زير است

، حــداكثر درجــه حــرارت )ســانتيگراد(درجــه حــرارت

، حـداكثر رطوبـت  )درصـد (، حداقل رطوبت)سانتيگراد(

).ميليمتر(و متوسط ميزان بارندگي) درصد(

جهت تعيين روستاهاي نمونه در هر ناحيه اقليمي و بـا  

ــتا   ــوع روس ــه ن ــه ب ــوگرافيتوج ــاظ توپ ــتي، (از لح دش

اي گيـري سـهميه  وش نمونـه بـا ر ) كوهستاني و جنگلـي 

ـ  روسـتا انتخـاب   60صـورت تصـادفي سـاده    همتناسب، ب

سـال بـوده اسـت و    50گرديد كه داراي قدمت بـيش از  
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سپس با اسـتفاده  . خانوار داشته است90جمعيتي بيش از 

و روش ) هارجوع به اسناد و نقشه(ايكتابخانهاز روش 

ــداني ــاه(مي ــاحبه و مش ــه ده، مص ــت خان ــابرداش )  ه

.دست آمدهاطالعات الزم در روستاهاي نمونه ب

.جدول خصوصيات معماري مسكن روستايي. 1ج

.ايستگاه هواشناسي24نمودار نتيجه تجزيه تحليل خوشه اي . 1ن 
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استان فارس و روستاهاي مورد مطالعه

درجـه  27يرهامدانيو برانيفارس در جنوب ااستان

50و يعـرض شـمال  قـه يدق42درجه و 31تا قهيدق2و 

از يطول شـرق قهيدق36درجه و 55تا قهيدق42درجه و 

از شمال به اسـتان  اين استان . نصف النهار مبداء قرار دارد

، از مشرق به اسـتان كرمـان، از جنـوب بـه     زدياصفهان و 

ـ لويكهكياستان هرمزگان و از غرب به استانها ريو بـو هي

بر اساس نتـايج حاصـل از   . محدود استاحمد و بوشهر 

درصـد شـباهت،   60و با توجه به حـداكثر  هاحليل دادهت

بـا  .به پنج ناحيـه هـم اقلـيم تقسـيم گرديـد     استان فارس

7، 5، 4، 1هاي اره يك، ايستگاهـودار شمـاستفاده از نم

در 23و 2،11،18،19هاي و ايستگاه1در ناحيه15و 

در ناحيه 22و 13،14،17، 10، 3هاي و ايستگاه2ناحيه 

و 4در ناحيه 24و 20،21، 16، 9، 8هاي سه و ايستگاه

هـاي  ايسـتگاه ) 2.ج(. باشـد در ناحيه پنج مـي 12ايستگاه 

.دهدهواشناسي واقع در هر ناحيه اقليمي را نشان مي

نـوع توپـوگرافي   طور عمده استان فـارس داراي سـه  هب

اين سه نوع شامل روستاهايي كه در دشت واقـع  . باشدمي

انـد و  اند، روسـتاهايي كـه در كوهسـتان واقـع شـده     شده

نام ) 3.ج(.باشندروستاهاي جنگلي واقع در كوهستان مي

از لحـاظ  روستاهاي نمونه هر ناحيه اقليمي و نوع روسـتا  

.دهدرا نشان ميتوپوگرافي و شيب روستا

) كوهستاني(جنگليكوهستانيدشتينواحي

سنگبرامير آباد، آسپاس، قاضيان سفليناحيه اول

ناحيه دوم

باوريان، شوراب ،،بهويهخسويهميانده،

بوركانآبگل، مظفريكمال آبادعلي آباد ملك،شهرك قالت،

ناحيه سوم

كمجان،بندامير،جليان،تربرجعفري  هارم، ماه 

فرخان، كمال آباد، درب قلعه،بابامنير، ظفرآباد

جرغه،جويجان،شول، داركويه مراگلو،سهل 

مهرنجان، مهارلو نو، قالتآباد،دشتك، دشت ارژن،

چهارمناحيه

دوبان، غيب الهي، مزايجان، فيشور، شرقي، 

كهنويه، كراده

كورده،دوان، كالني، قاليني، الي زنگان، عبدويي، 

كره موچي، الغر

منصوريه،نعمت آباد، چكك

)ايدره(بهرستان

شهيد (دم قنات،كوشك هزار، رودبال جيانناحيه پنجم

)آباد

دالين

نام ايستگاهنواحي

آباده، اقليد، ايزدخواست، بوانات، صفاشهرناحيه اول

ارسنجان، فيروزآباد، قيروكارزين، نيريز، زرين دشتناحيه دوم

استهبان،تخت جمشيد،زرقان،درودزن،فسا،شيراز،نورآبادناحيه سوم

جهرم، داراب، فراشبند، الر، المرد، كازرونناحيه چهارم

پيدانسناحيه پنجم

.در استان فارسهاي هواشناسي واقع در هر ناحيه اقليميگاهجدول ايست. 2ج

.از لحاظ توپوگرافي و شيب روستاجدول نام روستاهاي هر ناحيه اقليمي و نوع روستا . 3ج
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هاي پژوهشي يافته

همانطور كه در بخش قبـل آورده شـد، در ايـن پـژوهش     

) 3.رجـوع شـود بـه ج   (عنـوان نمونـه  روستا به60تعداد 

اطالعات حداقل دو نمونه خانه از هر . انتخاب شده است

هـا،  با توجه به حجم باالي نمونـه . روستا جمع آوري شد

ايي در نـواحلي اقليمـي   هايي از مسكن روستنمونه"صرفا

:صورت زير آورده شده استپنج گانه استان فارس به

گيـري فـرم و  ثيرگذار در شكلأعوامل تجهت شناسايي 

بـراي تمـامي   )1.ج(بـا تكميـل   ،سازه مسـكن روسـتايي  

)4.ج(هاي برداشت شده، جداول تحليلي موجود درخانه

اين جداول جمع بنـدي اطالعـات   . هيه گرديدت)6. ج(تا 

تكميل شده براي مجموع روستاهاي 1.منتج از جداول ج

. هر كدام از نواحي اقليمي است

.)، دشتي1شهرستان اقليد، ناحيه (اي قديمي در روستاي آسپاس نماي خانهپالن و .1ت

.)، دشتي2شهرستان ارسنجان، ناحيه (اي قديمي در روستاي شورآب نماي خانهن و پال.2ت
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.)، جنگلي كوهستاني 3شهرستان شيراز، ناحيه(اي قديمي در روستاي قالت نماي خانهپالن و .3ت

.)، كوهستاني4شهرستان الرستان، ناحيه (ي در روستاي كورده اي قديمنماي خانهپالن و .4ت 

.)، دشتي5شهرستان سپيدان، ناحيه (اي قديمي در روستاي دم قنات نماي خانهپالن و .5ت
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نتيجه
جـداول  هـاي پـژوهش بـه خصـوص     با توجه به يافتـه 

دسـت  نتايج زيـر بـه  ،)6. ج(تا )4.ج(تحليلي موجود در 

: آيدمي

هاي مختلف اقليمـي  اغلب روستاهاي نمونه در ناحيه) 1

شـمالي داشـته و رون   -گيـري جنـوبي  استان فارس، جهت

تنهـا  . شودندرت ديده ميهبسيار ب) غربي-شرقي( كرماني 

هــاي اســتثناء در ايــن زمينــه دو منطقــه كوهســتاني هناحيــ

عنـوان برخـي از   هسـتند كـه بـه   2و 1هـاي اقليمـي   ناحيه

منظور پناه گرفتن در برابـر بـاد   سردترين مناطق استان و به

ــوبي ــب جن ــه-غال هــا، هــاي بيشــتري در آنشــمالي، خان

در اين زمينه مسئله . اندغربي پيدا كرده-گيري شرقيجهت

نيز بسيار حائز اهميت بوده و در بيشتر روسـتاهايي  فرهنگ 

انـد، رون راسـته   شـمالي داشـته  -گيـري جنـوبي  كه جهت

كه همان راستاي قبله باشـد،  ) جنوب غربي-شمال شرقي(

اگـر  . عنوان جهت اصلي خانه در نظر گرفته شـده اسـت  به

جنـوب  -شـمال غربـي  ( هايي بـا رون اصـفهاني   چه خانه

ط ياند كه در بيشتر اين موارد، شرادهنيز برداشت ش) شرقي

همانند عوارض زمين، جهت باد ( محيطي -خاص اقليمي

گيـري شـده   موجب ايـن نـوع جهـت   ) غالب و ايجاد سايه

در كـل در ايـن زمينـه و بـراي سـاخت و سـازهاي       . است

) 2و 1به غير از مناطق كوهستاني نواحي (جديد در استان 

مـوارد  ( ا رون اصـفهاني  شود كه رون راسته و يـ توصيه مي

عنـوان  بـه ) محيطـي -برخوردار از شـرايط خـاص اقليمـي   

گيري در طراحي در نظر گرفته شـود و  الويت اصلي جهت

1كه بنا در روستاهاي مناطق كوهستاني نـواحي  در صورتي

گيـري  عنـوان جهـت  واقع شده باشد، رون كرمـاني بـه  2و 

. اصلي بنا انتخاب شود

ها در روسـتاهاي اسـتان فـارس عمومـاً    سقف خانه) 2

) حصيرچين، داچـين، نـي چـين   (تخت و تيرپوش چوبي 

از 4بــوده و تنهــا برخــي از روســتاها در ناحيــه اقليمــي  

هاي معماري مسـكن روسـتايي اسـتان    جدول ويژگي. 4ج 

.فارس از لحاظ عوامل اقليمي و محيطي

اري مسكن روسـتايي اسـتان فـارس از    هاي معمويژگي. 5ج

.لحاظ عوامل فرهنگي و اقتصادي

هاي معماري مسكن روسـتايي اسـتان فـارس از    ويژگي. 6ج

.لحاظ عوامل تكنيكي
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و ) جهت تنظيم دمـا در فضـاهاي درونـي   ( سقفهاي تاقي 

جهت مقاومت بيشـتر  (از سقفهاي شيبدار 5ناحيه اقليمي 

در ايـن  . ر هسـتند برخـوردا ) در برابر بارش برف و باران

شود در ساخت و سـازهاي جديـد در دو   زمينه توصيه مي

، انتخاب نوع سقف با دقـت بيشـتري انجـام    5و 4ناحيه 

همچنين با توجه به افزايش حساسـيت جهـاني بـه    . گيرد

مسئله معماري پايدار و استفاده از مصالح بـومي، توصـيه   

وارداتهاي هنگفـت جهـت   جاي صرف هزينههشود بمي

نيكهاي روز شهري همانند سقفهاي تيرچه بلـوك و يـا   تك

اسكلتهاي فلـزي بـه روسـتاهاي اسـتان، مبـالغي صـرف       

تحقيقاتي جامع در زمينه به روز كردن تكنيكهاي سـاخت  

بـا رويكـرد   (روستايي همانند سـقفهاي تيرپـوش چـوبي    

ها در برابر زلزله و نيـز خـوردگي توسـط    مقاوم سازي آن

. كردن آن تكنيكها گرددو يا بومي ) حشرات موذي

استفاده از الگـوي فضـاي نيمـه بـاز در روسـتاهاي      ) 3

استان بسيار مرسوم بوده و انواع رايـج ايـن نـوع فضـاها     

همانند تارمه، ايوان، صفه و بالكانه به وفور در روستاهاي 

در ( در اين ميان استفاده از تارمـه  . اندنمونه برداشت شده

اي نيمـه بـاز واقـع در طبقـه     استان فارس عموماً به فضاه

همكف كه آغل در زير آن واقع شده اسـت، تارمـه گفتـه    

و 3و 2،1در روســتاهاي ســه ناحيــه اقليمــي ) شــودمــي

هــا كــه دامــداري خصــوص در منــاطق كوهســتاني آنهبــ

شود و در مناطق دشتي ايـن  پررنگتر بوده، بيشتر ديده مي

در . اســتتـر  سـه ناحيـه نيـز اســتفاده از ايوانهـا متـدوال     

شـود  فضاهاي نيمه باز كمتـر ديـده مـي   5و 4هاي ناحيه

و الگـوي غالـب كنـار    ) به دليل شـرايط خـاص اقليمـي   (

همنشيني فضاهاي زيستي منهاي فضاهاي نيمه باز بوده و 

عنـوان  هاي برداشتي، فضاي كوچكي بـه در برخي از خانه

عنوان يك فضاي فعاليتي و داالن برداشت شده كه كمتر به

عنوان يك فضاي تقسيم و حركتي مورد اسـتفاده  يشتر بهب

) 6. تـا ج 4.ج(همانگونه كه تحقيقـات مـا   . گيردقرار مي

عنـوان يكـي از   دهد اين فضاها در كنار حياط، بهنشان مي

مطرح شده و 3و 2،1ترين فضاهاي خانه در ناحيه اصلي

ـ بيشتر فعاليتهـاي زيسـتي    در فصـل بهـار و   خصـوص هب

همانند آمادگي طبخ غذا، فضـاي تجمـع و نيـز    ( تابستان 

خوردن وعده هاي غذايي و يا انجام امور اوليه مـرتبط بـا   

ايـن مسـئله   . دهـد در ايـن فضـاها رخ مـي   ) شغل ساكنين

فضايي بيشتر به سبب برخورداري ايـن فضـاها   -فرهنگي

گيري مكانهاي پويا يعني انطبـاق  از سه عامل اصلي شكل

. نيز انعطاف پذيري بـوده اسـت  پذيري، اجتماع پذيري و 

شـود در سـاخت و سـازهاي    به همين خاطر توصـيه مـي  

جديد روستايي، به اين تنوع استفاده از فضاهاي نيمه بـاز  

و استفاده از فضاي نيمه باز مناسب بـه فراخـور ناحيـه    ( 

توجه شود و از حذف يا كمرنگ كردن نقش اين ) اقليمي

روسـتايي همانگونـه   هـاي  عنوان قلب تپنده خانهفضاها به

سفانه در بسياري از ساختمانهاي نوساز روسـتاهاي  أكه مت

. نمونه مشاهده شده است، اجتناب گردد

به طور كلي مي تـوان گفـت كـه در اسـتان فـارس      ) 4

تـابش بنـد عمـودي و    (بازشوها فاقد سايه بان سـاختاري  

بوده و تنها در برخي از خانه هاي برداشت شده در ) افقي

ــه  ــه  3ناحي ــي وناحي ــه جنگل ــتاني 4منطق ــه كوهس منطق

برآمدگيهاي كوچكي باالي بازشوها به عنـوان تـابش بنـد    

اگر چه بنظـر مـي رسـد عـدم اسـتفاده از      . ديده مي شود

تابش بندها بيشتر بدليل گونه ساده و بي آاليش معمـاري  

نـوعي رويكـرد آگاهانـه معمـاري     بجـاي روستايي استان 

شـود در سـاخت و   بـه همـين خـاطر توصـيه مـي     . باشد

سازهاي جديد، به هنگام طراحـي بـه مسـئله سـايه بانهـا      

كوهسـتاني دقـت   4جنگلي وناحيـه  3بويژه در دو ناحيه 

بيشتري شود و چنانچه الزم باشد، تابش بنـدها بـا عمـق    

بيشتري بر باالي بازشوها تعبيـه گردنـد تـا گـام ديگـري      

. جهت بهينه كردن مسكن روستايي استان برداشته شود
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تـا  10بيشتر خانه ها در روستاهاي استان فارس بين ) 5

سانتي متر از سطح زمين ارتفاع گرفته اند كه اين امـر  90

در مناطق كوهستاني نـواحي اقليمـي در قيـاس بـا سـاير      

تـوان  در ايـن ميـان مـي   . مناطق بيشتر قابل مشاهده است

را 4و جنگلـي ناحيـه   2خانه هاي دو منطقه دشتي ناحيه 

شده در رسيهاي براء دانست چرا كه در بيشتر خانهاستثن

اين مناطق سطح خانه بدون واسطه با سطح زمين شـروع  

به صورت متوسط مي توان گفت كه خانه هـا  . شده است

4بيشترين ارتفاع و در ناحيه 3در روستاهاي نمونه ناحيه 

در . دكمترين ارتفاع را از سـطح زمـين برخـوردار هسـتن    

نوسـاز مشـاهده يـا برداشـت شـده در      بيشتر خانه هـاي 

روستاهاي نمونه، سطح خانـه بـا تعبيـه يـك فضـاي بـاز       

پلـه از سـطح زمـين    4تـا  1بين ) تراس(صبحانه خوري 

زمكـه ال مي شودتوصيه در اين رابطه .ارتفاع گرفته است

تمامي روستاها به يك اندازه مشابه از سطح زمـين  نيست

تـوان بـا رجـوع بـه     يدر عوض مبلكه داشته باشدارتفاع 

ناحيه اقليمي و نوع منطقه روستا، اين ارتفـاع را تنظـيم و   

و 2در ايــن زمينــه دو منطقــه دشــتي ناحيــه . بهينــه كــرد

قابل توجه انـد كـه هزينـه اي كـه در آن     4جنگلي ناحيه 

صرف اين باال آمدگي خانـه شـده اسـت، مـي توانـد در      

.مصارف ديگري براي مسكن مورد نظر، هزينه شود

هـاي روسـتايي اسـتان    جابجايي فصلي درون خانـه ) 6

هـاي منطقـه   بسيار نادر است و تنها در معـدودي از خانـه  

عنـوان زمسـتان نشـين و    ، اتاقهايي به2و 1دشتي نواحي 

اين اتاقها نيز كه عموما . تابستان نشين برداشت شده است

انـد، اگـر چـه بـه     در دو وجه متنافر يك خانه قرار گرفته

ضاهاي چند عملكردي روستايي در تمـام فصـول   عنوان ف

سـت كـه در فصـول    اسال كاربرد دارند اما تفاوت در اين

همانند ( دليل بهره مند بودن از آسايش اقليمي هخاص و ب

عنوان به) جهت گيري مناسب نسبت به تابش و باد غالب

فضاي اصلي زيسـت سـاكنين مـورد بهـره بـرداري قـرار       

يه كرد كه براي طراحي در منطقـه  توان توصمي. گيرندمي

-به طراحي اقليمي فضـاهاي اقـامتي  2و 1دشتي نواحي 

همانند تنظيم ميزان سطح و چيـدمان بـاز شـوها    ( زيستي 

پيشتو و يا جلو و عقب -در فضا، استفاده از الگوي پستو

با الويت استفاده از فضا در يك فصـل  ) نشيني فضا در بنا

. توجه بيشتري شود) تابستان يا زمستان( خاص 

بيشتر خانه هاي گونه هاي قديمي روستاهاي نمونـه  ) 7

هماننـد آغـل،   ( داراي فضايي متناسب بـا شـغل سـاكنين    

بهاربند، انبار علوفه و غالت يا محصوالت، زنبـورداري و  

اگر چـه در ايـن ميـان وجـود چنـين      . بوده اند) مرغداني

بسـيار  5و كل ناحيـه  4فضاهايي در منطقه جنگلي ناحيه 

دليل عـدم تناسـب   هرا بكمتر بوده است كه شايد بتوان آن

بـراي دامـداري و وجـود    5ط آب و هـوايي ناحيـه   يشرا

4نخلستانها بجاي باغهاي ميوه در منطقـه جنگلـي ناحيـه    

دانست كه ضروريات فضايي مختلفي با انبار محصـوالت  

اگر چه رشد دامداري و مرغداري صـنعتي و  . باغي دارند

يير محسوس فرهنـگ روسـتايي در اسـتان موجـب     نيز تغ

گرديده تا استفاده از فضاهاي دامداري و يـا مرغـداني بـه    

مراتب در مسكن روستايي استان كـاهش پيـدا كنـد، امـا     

كماكان در نظر گرفتن مكانهـايي جهـت نگهـداري دام و    

2،1ها جهت استفاده خانگي در نـواحي  ماكيان در طراحي

متناسب بـا نيـاز   حتماً(كوهستاني ويژه در مناطقهو ب3و 

گيـري فضـاهاي دسـت سـاز     توانـد از شـكل  مي) كاربران

ثانويه كه بدون تناسب و هماهنگي با طرح اوليـه بعـد از   

گردد، جلوگيري يان به بنا اضافه مييساخت توسط روستا

اين امر جداي از افزايش حس زيباشـناختي موجـود   . كند

يا حـس روسـتايي   در مسكن روستايي، به حفظ هويت و

. كندها كمك شاياني ميموجود در آن

تـوان معمـاري روسـتايي در اسـتان     طور عام مـي هب) 8

فارس را معماري بسيار ساده و بدون آرايش قلمداد كـرد  

كه به همين خاطر تزئينـات بسـيار بنـدرت در آن مطـرح     
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بيشتر تزئينات ديده شده ساختاري در روستاهاي . شودمي

ها و يا هره چيني خشـتها در  ينات رخبام خانهنمونه به تزئ

در اين بين تزئينات . سطح باالي بازشوها محدود مي شود

كمـي پررنگتـر بـوده و در    4در منطقه كوهسـتاني ناحيـه   

هاي برداشت شده، اسـتفاده از شـبكه بنـدي    بعضي نمونه

ها و يا گچ بـري بـاالي قوسـها نيـز     تزئيني در روزن خانه

بـر خـالف تصـور اوليـه، اسـتفاده از      . مشاهده شده است

انواع قوس در تاقها، بازشوها و يا كوردرگاه ها بسيار كـم  

، در مناطق )تزئيني و باربر( است و بيشترين كاربرد قوس 

در اين . شودديده مي4و كوهستاني ناحيه 3دشتي ناحيه 

شود در سـاخت و سـازهاي جديـد نيـز     راستا توصيه مي

انـواع  ( فته و از تزئينـات وارداتـي   همين رويكرد امتداد يا

ــه  اي آجرچينيهــا، كاشــيكاريها و ســنگ چينيهــاي كارخان

و يا استفاده از انواع قوسها بدون وجـود مرجـع   ) دارنقش

و كوهستاني 3مناطق دشتي ناحيه (در ساير بناهاي روستا

اين كار موجب . ، جداً پرهيز گردد)استثناء هستند4ناحيه 

تايي مخـدوش نشـده و تصـوير    گـردد، سـيماي روسـ   مي

.تري از هر روستا در اذهان شكل بگيردهماهنگ

ــرين    ) 9 ــت ت ــي از مثب ــومي يك ــالح ب ــتفاده از مص اس

ــا ــه يخص ــاري در گون ــكوني  ص معم ــديمي مس ــاي ق ه

براي مثال اسـتفاده از سـنگ   . روستاهاي نمونه بوده است

4و 2،1براي ديـوارچيني در منـاطق كوهسـتاني نـواحي     

، تاق سـقفها نيـز از   4بوده و حتي در ناحيه بسيار مرسوم 

در مناطق دشتي هر پنج ناحيـه نيـز   . اندسنگ ساخته شده

استفاده از خشت و بعضا روكش كاه گل بسيار رايج بوده 

اي معمـاري همسـاز بـا    اين امر موجب شده گونـه . است

محيط شـكل بگيـرد كـه بـر زيبـايي معمـاري مسـكوني        

ــه بي ــتاهاي نمون ــداروس ــه . فزاي ــاطر توصــيه  ب ــين خ هم

شود ضوابطي در هر منطقه و ناحيـه تعيـين گـردد كـه     مي

طبق آن استفاده از مصـالح همخـوان بـا محـيط منطقـه و      

ناحيه الزام گردد و از يكسان سازي بافت تمامي روسـتاها  

در اين ميـان اسـتفاده از   . با بلوك سيماني جلوگيري شود

ماننـد  (طـي  محي-ط اقليمييانواع مصالح نامتناسب با شرا

. نيز بايد محدود گردد) سراميك روي نما

دهــد در زمينــه رعايــت اصــل جــداول نشــان مــي) 10

محرميت و مشرفيت و ديد از بيرون بنا به داخل، در كنـار  

مسئله محيط و اقليم، مسئله فرهنگ نيز بسـيار تاثيرگـذار   

تـوان بـه روسـتاهاي    ثير محيط مـي أدر زمينه ت. بوده است

وجـود ديـوار   بـا  اشاره كرد كه 1ني ناحيه منطقه كوهستا

دليـل وجـود بافـت پلكـاني بـر روي كوهپايـه،       هب،حياط

در زمينـه  . فضاهاي داخلي خانه از بيرون مشرفيت دارنـد 

3توان به روستاهاي منطقه جنگلي ناحيـه  فرهنگي نيز مي

صورت ديوارهـاي  هاشاره كرد كه ديوار خارجي حياط يا ب

شايد بيشتر . اندشدهساختهواع پرچينها و يا انبا ارتفاع كم

را در پـيش زمينـه   هـاي آن از مسائل اقليمي بتـوان ريشـه  

. اند، جسـتجو كـرد  عشايري ساكنان روستا كه اسكان يافته

اشـاره كـرد   4احيهتوان به روستاهاي نها ميبر خالف آن

كه مسئله محرميت بسيار مهم بوده و در ورودي بناهـا يـا   

چرخش و شكست ديـد بـه فضـاهاي    فضاي هشتي براي

داخلي شكل گرفتـه و يـا ورودي در وجهـي از بنـا قـرار      

در . گرفته كه ديد به فضاهاي داخلي وجود نداشـته باشـد  

شود به هنگام طراحي وروديهـاي بـه   اين زمينه توصيه مي

اين مسئله توجه نموده و از ايجاد مشـرفيت بـه فضـاهاي    

4تاهاي ناحيـه  هـاي روسـ  داخلي از در ورودي در خانـه 

طراحي فضـاهاي تقسـيم هشـتي ماننـد در     . اجتناب گردد

ورودي بنا عالوه بر ايجاد محرميـت مـورد نيـاز سـاكنين     

تواند به باز زنده سازي فرهنگ روستايي مردم در ايـن  مي

هـا در فضـاهاي   منطقه مبني بـر تجمـع عصـرانه همسـايه    

ها و افزايش ارتباط همسايگي بسـيار مثمـر   جمعي كوچه

جنگلـي  توان توصيه كرد در منطقههمچنين مي. مر باشدث

، از تعبيه ديوارهاي تمام قد پوشاننده پرهيز شـود  3ناحيه 

تا حس رهايي و نيز ديد به منظر مورد خواسـت سـاكنين   
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استفاده از پرچينها با باران گيرهايي از . روستا فراهم گردد

هـاي گلـي   جنس شاخ و برگ درختان محلي روي چينـه 

. اند در اين زمينه راهگشا باشدتومي

هــاي ايــن تحقيــق در نهايــت از تحليلهــا و نيــز يافتــه

اي از عوامــل در تــوان نتيجــه گرفــت كــه مجموعــه مــي

گيري معماري روستايي استان فارس قابل شناسـايي  شكل

هستند كه تنوع معماري روستايي در استان فارس مـديون  

از ايـن عوامـل   نقش آفريني غير قابل اغماض هـر كـدام  

شود اين ها نيز ديده ميهمانگونه كه در بخش يافته. است

صورت يك الويت ثابت در تمامي روستاها ديده عوامل به

-بلكه بسته به موقعيت متفاوت اقليمي،شودو ادراك نمي

ثيرگـذاري  أجغرافيايي و نيز بافت فرهنگي روستا، الويت ت

طر نگارندگان اعتقاد به همين خا. كندميعوامل تغيير پيدا

اي هرمـي شـكل از   دارند بيشتر از اينكه بتوان از مجموعه

صـحبت  ) رده بنـدي شـده  (ثير گذاري پلكاني أعوامل با ت

گيري معماري روستايي در استان فارس را كرد بايد شكل

اي از عوامل ديـد كـه در هـر    حاصل مجموعه بهم پيوسته

نظر گـرفتن  ي، يك يا چند عامل متفاوت بدون دريروستا

گيـري بافـت   يك الويت ثابت، نقـش اصـلي را در شـكل   

مجموعه اين عوامل از ديد نگارندگان . كنندروستا ايفا مي

.ستترسيم شده ا) 2.ن(مندرج در به اختصار در نمودار 
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