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 چکیده

بوده است. این  ییروستا متولیان مسکنمسئله ی سیما و منظر روستایی یکی از مسائل مهم برای  از دیرباز

مسئله نه تنها برای ساکنین بلکه برای گردشگران که از نقاط مختلف به این مناطق می آمدند نیز اهمیت داشته است. 

بسیاری از  بصری و –سی فرمی ، زیبایی شناکالبدی این مشخصه نقش مهمی در تقویت ارزش هایی چون هویت

ویژگی های شکلی بافت روستایی دارد. این عوامل چه به صورت طبیعی و چه به صورت مصنوعی می توانند تأثیر 

داشته باشند. البته از بین تمامی عوامل تأثیر گذار بر سیمای روستا، نقش انسان و  ییروستاجذابیت مثبت و منفی بر 

نقش انسان از آن جهت حائز اهمیت است . موثرتر می باشدبدی روستایی از دیگر عوامل فعالیت های او در محیط کال

که، مسائل گوناگونی از قبیل نوع سکونت و ویژگیهای کالبدی مساکن روستایی متاثر از معیشت و فرهنگ و  تصمیمات 

 او در تمامی زمینه ها  می باشد. 

جلی این ویژگیهاست که در معابر روستایی بخصوص مناطق تزیینات موجود در خانه های روستایی از مظاهر ت

روستایی استانهای گیالن و مازندران و گلستان مشهود است. نرده ها و حصارها که برگرفته از نوع فرهنگ و امکانات 

د محیطی و اقتصادی و تکنیکی موجود در هر منطقه با کاربردهای متنوع ، شکل گرفته اند از چنان تنوعی برخوردارن

توان الگوی ثابتی برای آن فرض نمود. خالقیت در خلق طرحهای جدید که با نیازها و امکانات امروزی میسر  که نمی

باشد نیازمند بازشناسی الگوهای بکار رفته پیشین است تا چشم هر بیننده ای را نوازش داده و بر سیمای کالبدی 

 روستایی بیافزاید .

ع نرده هاو چگونگی کاربرد آنها در مناطق روستایی استانهای گیالن و مازندران و این مقاله سعی در بازشناسی انوا

گلستان داشته و با دسته بندی آنها یکی از اجزای موثر در سیمای کالبدی روستاها را که در زیباسازی معابر موثرند ، 

 معرفی می نماید .

 

 

 ، نرده، مسکن روستایی شمال کشور، جذابیت بصریمسکن روستایی، اجزای معماری، منظر روستاییواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

استفاده از امکانات ساخت بنا و بخصوص مصالح موجود در سطح منطقه از جمله خصوصیات منحر به فرد مسکن 

 بومی و مصالح استفاده از و یبر امکانات محیط پیرامون اکید. مساکن سنتی با تشمالی کشور می باشد روستایی مناطق

 .نمایدشبکه ارتباطی و شهرهای همجوار خود برقرار با ارتباط مستقیم  ،یربرداک

استفاده از چوب به عنوان یکی از مصالح سبب افزایش وجود پوشش های گیاهی متاثر از اقلیم خاص منطقه 

شکل سبکی، سهولت دسترسی و  چونهمویِژگی هایی  .ساکن روستایی و اجزاء آن می گرددارزان و فراوان در ساخت م

چون پی، هم اجزای سازه ای مساکن روستاییپذیری و مقاومت در برابر مسائل جوی باعث شده که نه تنها در ساخت 

نماها و معماری داخلی  در تزئینی مصالح ی ازبلکه به عنوان یکخانه ها مورد استفاده قرار گرفته،  سقف دیوار و ،ستون

  مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایان است می سیمای کالبدی روستایی  درمورد استفاده در مناطق شمالی کشور که زئینی له عناصر تماز ج

دارد با معرفی اشکال این پژوهش سعی بر آن  اشاره نمود. و حصارهاقاب های اطراف آن  ،نرده ها، ، بازشوهاتوان به 

همچون عوامل اجتماعی،  آن،لف فرم ها و اشکال مختگیری  به بررسی عوامل موثر بر شکلمختلف و متنوع نرده، 

  ، محیطی و اقتصادی بپردازد.فرهنگی

 پیشینه و محدوده پژوهش

 بسیار روستایی بسیار متنوع و در عین حالتاثیرگذار بر سیمای کالبدی  تزئینی عناصرهمانطور که اشاره شد، 

سیمای کالبدی روستاها می باشد. یکی از بارزترین تاثیرات عناصر تزئینی، ایجاد وحدت شکلی در . اند حائز اهمیت

 اند. اهمیت این موضوع به حدی است، که محققین و پژوهشگران متعددی درباره ی آن به مطالعه و بررسی پرداخته

و انسان ساخت موثر بر شکل گیری سیمای وحدت شکلی به معنای وجود همبستگی میان مجموعه عوامل محیطی 

مشخصه نقش مهمی نیز در تقویت ارزش هایی چون هویت، زیبایی شناسی  . ایننمایان می گرددکالبدی روستایی 

 و بسیاری دیگر از ویژگی های شکلی بافت دارد. ، جذابیت های بصریفرمی

فرد می توان  در زندگی روستایی گیالن، تزئینات را به گونه ای خالص تر و متاثر از محیط، به شکلی منحصر به

در روستاهای گیالن زنان در اوقات زیادی از روزهای  "ر از عوامل متعددی می باشد. خود متاثجست. اما این تزئینات 

در خارج از خانه به فعالیت های اقتصادی خانوار می پردازند. عدم حضور سال در بنا حضور ندارند و دوشادوش مردان 
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خانه  فتن تزئینات بسیار زیاد درونمستمر و نیز مشغله زیاد افراد خانواده به خصوص زنان، عامل مهمی در به کار نگر

به ویژگی های تزئینات در معماری بومی روستایی، تزئین در بخش های (. باتوجه 3168،52)خاکپور،"روستایی است

تزئینات در نقاط اتصال به حد  اصوالً در قطعات چوبی، نمود و تجسم می یابد. محدودی از ساختمان، آن هم عمدتاً

 ناها تزئینات در اتصال تیر به ستون و حفاظ ایوان)نرده ها( و تاالر، به کار برده می شود.در این بکمال می رسد. 

این مقاله سعی بر آن دارد، ابتدا به روش توصیفی و بر مبنای یافته های تحقیقات میدانی از جمله روش تحقیق: 

ظ به معرفی چند نمونه حفادانشگاهی، و پژوهش های  واقع در شرق گیالن و ناحیه دیلمان هایمصاحبه با اهالی روستا

 ایوان) نرده (، تاثیر آن بر سیمای کالبدی روستایی و عوامل موثر بر شکل گیری و تنوع فراوان آن بپردازد.

هتر و همه جانبه ی موضوع و ابعاد مختلف تاثیر گذار بر آن، نیاز به یک نقشه ی راه داریم، که در برای معرفی ب

 ده خواهید کرد. جدول زیر نمایانگر روند ما برای انجام مقاله پیش رو می باشد:جدول صفحه ی بعد مشاه
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 عوامل موثر بر سیمای کالبدی روستایی

 اجتماعی-عوامل فرهنگی عوامل تزئینی عوامل اقلیمی

 قاب بازشوها بازشوها نرده

 بستراقتصادی بسترمحیطی بستر فرهنگی

 ختصات جغرافیاییم اقلیم

 3نمودار 
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 شناخت موضوع

نگاه اول ساده و ابتدایی به  وقتی اقدام به مشاهده و مطالعه عناصر موثر بر سیمای کالبدی روستایی می شود، در

ین عناصر توسط مردمی شناخته و ساخته شده که هر کدام از اعضای آن از طریق کلیه می رسد. ولی در واقع انظر 

که از سایر  ده ایرگست و از دانش و شناخت عوامل و نهادهای زندگی اجتماعی و فرهنگی با تمامیت گروه پیوند دارند

است، ابتکاری نو در جهت  . در چنین جوامعی هر یک از اعضای فعال گروه قادراندمی گیرند، برخوردار اعضای آن

 .ایجاد نمایدافزایش جذابیت سیمای کالبدی 

وب می شود. شکل این عناصر، به منزله یک الگوی مورد قبول سدر جامعه روستایی که جامعه ای سنتی مح

مناسبات بیشتر الزامات فرهنگی و . تا زمانی که الگوی مورد نظر ریشه در باورها و اعتقادات ایشان دارد همگان است. و

اجتماعی و اقتصادی و .... را برآورده کند، الگوی مورد نظر از بین نخواهد رفت. متاسفانه ساختار عناصر موثر برسیمای 

کالبدی روستایی، در سال های اخیر مورد بی مهری فراوان قرار گرفته است و شاهد پیوندی ناهنجار با معماری معاصر 

هویت اصیل این عناصر و در نتیجه گسست و پراکندگی میان بافت سنتی و  روستایی هستیم که باعث از بین رفتن

 می شود. ییبافت امروزی روستا

 عناصر تاثیر گزار بر نمای ساختمان روستایی

نمای هر خانه جدای از چگونگی طرح اتاق ها، ایوان، مصالح کاربردی و وضعیت بازشوها نیست. همزمان با شروع 

نیز تکمیل می  مسکنحقیقت ساختن نما نیز آغاز می شود و با پایان کار ساخت بنا، نمای  و طرح آن، در مسکنکار 

شود. در عین حال در ساخت نما این نکته مهم را باید در نظر داشت که بعد از اتمام کار ساخت و ساز، محصول به 

زم را داشته باشد. در این خصوص انطباق و سازگاری الشکلی باشد که در نظر انسان چشم نواز آمده با محیط اطراف 

سکن روستایی می شود.در مساکن نمای م درسادگی  بهره گیری از مصالح بوم آورد و طبیعی، کارآمد بوده و موجب

که در مکان های مختلف دارای عمکردهای متفاوت می باشد. این منطقه گیالن بازشوها بیشتر از چوب ساخته شده، 

تم یحالتی ر و این منطقه دیده می شود رخانه هایعناصر در نمای بیشت

 گونه به مساکن می بخشند.

 
 . نمای یک خانه  قدیمی در روستای میکال1عکس شماره 

 منبع: مشاهدات میدانی نگارندگان
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 ایوان

عنصر دیگری که نقش اساسی در شکل دهی به نما دارد، ایوان است. ایوان را می توان به عنوان پیش فضا یا 

. این فضا با ستافضای نیمه باز برای ورود به فضای سرپوشیده خانه دانست که البته دارای نقش ارتباطی میان اتاق ها 

برخورداری از ردیف ستون ها در جلوی آن، باعث افزایش جذابیت بصری نما می شود. در این مرحله نقش عنصر نرده 

که مورد توجه موضوع  این مقاله نیز می باشد، نقش بسزایی در افزایش حس زیبایی شناسی مسکن روستایی ایفا می 

چوب است. چوب به دلیل سهولت دسترسی ، سهولت حمل و  ها عمدتاًمصالح مورد استفاده برای ساخت نرده کند. 

نقل، سهولت شکل پذیری و.... در منطقه گیالن به صورت فراوان استفاده می شود. سهولت شکل پذیری از ویژگی های 

 که باعث استفاده فراوان از این ماده در ساخت نرده شده است.  بسیار حائز اهمیت چوب است

تاثیر  ها نرده سایر ویژگی های بسیاری بر شکل گیری فرم، رنگ، بافت ویشتر اشاره شد، عوامل همانطور که ب

، بسته به موقعیت قرارگیری روستا، اقلیم و شرایط جوی، بسترهای کالبدی، این عنصرویژگی های  سایر گذارند.

در ادامه در مورد بسترهای  است. فرهنگی، اقتصادی، نحوه معیشت مردم در آن روستا در بین سایر روستاها متفاوت

شکل و فرم نرده فرهنگی و اقتصادی و نقش آنها بر 

 ها می پردازیم.

 

 

 

 

 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی

که در مسکن روستایی گیالن نقش ارزنده ای ایفا می کند، اعتقادات و مالحظات فرهنگی مردم  یعامل مهم

ود از دیرباز فرهنگی متمایزی با سایر نقاط ایران داشته است. فرهنگ گیالن است. گیالن با ویژگی های طبیعی خ

کار زنان و مردان در مزارع و باغات، وجود محصوریت برای فضاهای مسکونی را منتفی می کند. به عالوه اوقات  همکاری

به حداقل رسانده  زیاد کار زنان در مزارع و فضاهای خارج از منزل مسکونی، حجاب ها و محرمیت های فضای زیست را

  . موقعیت قرار گیری  حفاظ ایوان2عکس شماره 

 ) نرده ( در واحد مسکونی روستایی گیالن

 منبع: مشاهدات میدانی نگارندگان
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از طرفی نیاز به نظارت دائم محوطه مسکونی و حفظ اموال، و مسئله حجاب را به گونه ای متفاوت عرضه می کند. 

ارتباط بصری تنگاتنگی بین اصلی ترین فضاهای مسکن و محوطه اطراف به وجود می آورد. همچنین به لحاظ نوع 

ونی با خارج از آن)مزارع، معابر، بناهای همسایه( بسیار وسیع است. زندگی و فعالیت های معیشتی ارتباط محوطه مسک

را بسیار موجه می سازد. بنابراین،  "معماری برونگرا "همه این نیازها در کنار نوع پوشش و حجاب زنان گیالنی 

مذهبی و  فضاهای شفاف زیستی که در پاسخ گویی به نیازهای آسایش اقلیمی شکل گرفته است در تضاد با اعتقادات

    (366، 3168باغانی، ) فرهنگی نیست.

لذا همین برونگرایی در معماری که برخاسته از بسترهای فرهنگی و اعتقادی مردم گیالن است، در یک عنصر 

نیمه شفاف در معماری یعنی ایوان به ظهور رسیده ودر نهایت برای تزیین و آراستن آن، از عنصر تزیینی نرده استفاده 

ال شکل، بافت، رنگ و دیگر ویژگی های نرده ها براساس همین بسترهای فرهنگی در مناطق مختلف می شود. ح

 نمودی متفاوت از خود به نمایش می گذارد.

میزان پرداخت و به کارگیری جزئیات و ظریف کاری ها، به وضعیت اجتماعی و تمکن صاحب بنا بستگی می یابد. 

ه جامعه شناختی جوامعی ایستا محسوب می شوند، فرهنگ کمتر دستخوش دگرگونی بوده و از از جنبدر روستاها که 

ه خود هنر نیز به عنوان بخشی از فرهنگ، همین سیر را طی می کند. این نکتنسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. 

ی ها دوام و بقای نقش مایه .های تزئیناتی در روستاهای  منطقه گیالن محسوب می گرددعامل دوام و بقای نقش مایه 

به همین منظور در این بخش  باید در بستر تاریخ کهن این سرزمین جست و جو کرد.تزئیناتی در روستاهای گیالن را 

 نیز که درآن دوام و بقای نقش مایه های تزئیناتی در طول تاریخ بررسی شده و، می پردازیم 3شماره  به ارائه ی جدول

  مایه های تزئیناتی بر تزئینات حصار ایوان )نرده ها( پرداخته است.به بررسی تاثیر نقش 
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 . تاثیر اشیاء دوره پیش از اسالم در منطقه گیالن بر معماری معاصر روستایی3جدول شماره 

 

 ویژگی ها

 

تزئینات به کار رفته در معماری 

 روستایی در زمان کنونی

 

تزئینات به کار رفته در اشیاء کشف 

 ه دوره پیش از اسالمشده متعلق ب

  

تناظر جزء به جزء برخی از فرم 

های ادغام شده در اشیاء زینتی 

قبل از تاریخ و معماری کنونی 

روستایی بدون تاثیر بصری از 

یکدیگر، گویای استمرار نحوه 

تفکر و نگرش هنرمند در طی 

 هزاران سال است.

 

 

 

طرح خورشید که در گذر زمان 

ر نقوش مختلف، دبه صورت های 

تزئینی به کار رفته است، متاثر از 

محیط طبیعی است. با توجه به 

احتمال مهرپرستی مردمان این 

منطقه و نیز اهمیت نور خورشید 

در زندگی کنونی مردم، تکرار این 

 نقش مایه منطقی می نماید.

  

 

تقسیمات هندسی مربع و لوزی و 

آنها که هم اکنون نیز تقاطع 

عماری زینت بخش عناصر م

مسکونی روستایی است. در دوره 

ی پیش از تاریخ بر روی زیور 

آالت زنان به وفور استفاده می 

 شده است.
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لوزی در فرم های ساده و ادغام 

شده از دیگر نقش مایه هایی 

است که در گیالن در ادوار 

مختلف به کار می رفته است. 

امروزه نیز در معماری روستاهای 

با اشکال ساده کیالن لوزی هایی 

و ترکیبی کاربرد تزئینی فراوان 

 دارد.

  

 

 

طرح شعاعی از طرح های معمول 

امروز معماری روستایی گیالن 

است که در اشیاء کشف شده از 

تمدن های گیالن نیز رواج بسیار 

 داشته است.

 

 

 

استفاده از طرح های مثلث مکرر 

و جناغی های متوالی نیز از 

ن در هنر نقوش متداول تزئی

باستانی منطقه و زمان حاضر 

 است.

 

 

از دیگر نقوش تزئینی که در 

گذشته بر روی اشیاء نقش می 

از بست و در زمان حاضر 

مهمترین و فراوان ترین نقش 

به  -مایه های عناصر معماری

به  -خصوص در جان پناه ایوان

شمار می آمد، نقش آبستره 

 درخت کاج بوده است.

  

 

 ( 31و  38، 3183)خاکپور،
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 بررسی عوامل اقتصادی و معیشتی

عامل دیگری که در شکل گیری حفاظ ایوان و تاثیر آن بر سیمای کالبدی روستایی موثر است نوع رفتار و فعالیت 

همواره مجموعه فعالیت های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم  اقتصادی مردم آن منطقه می باشد. -های معیشتی

داشته است. هرچه قدر زیبایی شناسی و جذابیت بصری مساکن مسئله می بر میزان توجه آنان به یک منطقه نقش مه

مردم یک منطقه  از لحاظ مسائل مالی در وضعیت بهتری قرار داشته باشند، میزان توجه به عوامل موثر بر سیمای 

به وضعیت اجتماعی و تمکن صاحب  کالبدی افزایش می یلبد. میزان پرداخت و به کارگیری جزئیات و ظریف کاری ها،

بنا بستگی می یابد. به طور مثال نمود عوامل اقتصادی و معیشتی در روستاهای گیالن، در تیرهای سقف نیز تزئینات 

زینت بخش این گونه بناهاست. بناهای افراد متمول با تزئینات بیشتری بر روی حفاظ  -معروف به کله شیری -زیبایی

اه است و البته در قسمت های داخلی نظیر: حواشی رف و طاقچه های اتاق ها نیز، مختصر تزئیناتی ایوان) نرده ها( همر

 شاهد تاثیر عوامل اقتصادی و معیشتی بر تزئینات نرده ها هستید.  8-5مشاهده می شود. در شکل های 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 روستای میکالدر نمای یک خانه  قدیمی . 4عکس شماره 

 منبع: مشاهدات میدانی نگارندگان

 

 

 روستای میکالدر نه  قدیمی نمای یک خا. 3عکس شماره 

 منبع: مشاهدات میدانی نگارندگان
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 بررسی عوامل محیطی

ای معماری،  بسیار حائز اهمیت بوده و همواره پرداختن به پدیده ه عوامل محیطی در شکل گیری بسیاری از 

نقش آن ها، مورد توجه محققان و پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. از جمله این عوامل می توان به اقلیم، 

ایوان ظ در ادامه به بررسی نقش عامل اقلیم در شکل گیری پدیده های معماری از جمله حفا توپوگرافی و .... اشاره کرد.

 )نرده ها( خواهیم پرداخت.

 اقلیم

پدیده های معماری، واقعیتی شناخته شده و انکار ناپذیر است. این تاثیر مستقیم عوامل اقلیمی در شکل گیری 

موضوع، یک قاعده طبیعی است که تنها پدیده هایی می توانند به حیاط خود در طبیعت ادامه دهند که بتواننند با 

یجاد کرده با مصالح و بافت خود و با همه ی نیروهای داخلی و خارجی که با آن رو به رو  محیط خود هماهنگی ا

 هستند، سازگار باشند.

)نرده ها( با مناطق کویری که دارای  آنحفاظ  ایوان، عرض آن، به طور مثال در اقلیم های سرد برخورد با پدیده 

و بافت حفاظ ایوان )نرده ها( نیز، به مانند دیگر پدیده  است. شکلآب و هوای گرم و خشک می باشند بسیار متفاوت 

می تواند تاثیر مهمی در هماهنگ ساختن ساختمان با اقلیم  و تعدیل انتقال شرایط بحرانی هوای خارج های معماری، 

 به داخل ساختمان داشته باشد. برای پی بردن به نقش شرایط اقلیمی در شکل دادن به پدیده های معماری در هر

منطقه، باید نسبت اهمیت هر یک از این عوامل را مشخص کرد. عوامل از جمله آفتاب، باد، رطوبت، عوارض زمینی و به 

شکل، بافت، رنگ و دیگر  طور کلی شرایط آب و هوایی و جغرافیایی تاثیر مستقیمی در معماری سنتی و به خصوص بر

 ده ها( می گذارد.حفاظ ایوان )نر جملهپدیده های معماری از  ویژگی های

 غرب گیالن جدول تنوع گونه های نرده

در این قسمت سعی بر آن داریم تا با ارائه نمونه موردی از موضوع مورد نظر، به بررسی نقش عواملی که پیشتر به 

به  که 1و 2شماره به همین منظور جدول  رده ها اشاره شد، بپردازیم.نعنوان عامل موثر بر شکل کیری ویژگی های 

 ها در روستاهای غرب و شرق گیالن می باشد، ارائه می شود. ده ترتیب مربوط به فرم نره
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 غرب گیالن تنوع گونه های نرده .3شماره جدول

 منطقه جزئیات نرده

   

 

 جلگه غرب گیالن

   

 

 جلگه غرب گیالن

   

 

 جلگه غرب گیالن

   

 

 جلگه غرب گیالن

 

 

 

 جلگه غرب گیالن
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 شرق گیالن تنوع گونه های نرده .3شماره جدوله ادام

 منطقه جزئیات نرده 

   

 

 جلگه شرق گیالن

 

  

 

 

 کوهپایه شرق گیالن

   

 

 جلگه شرق گیالن

 

 
 

 

 

 

 گیالن شرقجلگه 
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 گیری نتیجهجمع بندی و 

باعث افزایش  می توان این عواملتاثیر گذارند که با شناخت صحیح ایی تروسعوامل بسیاری بر سیمای کالبدی 

 مناطقبر سیمای کالبدی در عوامل موثر جمله از  عنصر حفاظ ایوان )نرده(. گردیمجذابیت بصری سیمای روستایی 

عوامل اجتماعی و فرهنگی، محیطی، اقتصادی و معیشتی می  محسوب می گردد که متاثر ازروستایی شمال کشور 

بر نقش عملکردی به عنوان عنصری تزئینی در نمای خانه های روستایی باشد. در واقع می توان گفت نرده ها عالوه 

 رنگ نرده ها با توجه به بسترهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شکل، بافتفرم کلی، . توجه استشمال کشور مورد 

های نرده در  گونهدر تنوع ، بر اساس بررسی های انجام شده  ی باشد.وستاهای مختلف شمال کشور متغیر م.... در ر و

هرچه از شرق گیالن به سمت غرب گیالن حرکت می کنیم، فرم  وجود دارد و غرب و شرق گیالن مناطق روستاهای

 نرده ها پیچیده تر می شود. در واقع می توان گفت، نرده های غرب گیالن تنوع بیشتری از نظر بافت، رنگ، هندسه 

، می توان به تاثیر بستر های ین بر اساس مطالعات صورت گرفتهو.... نسبت به نرده های شرق گیالن دارند. همچن

عالوه بر بستر های محیطی می ه های غرب گیالن اشاره کرد. دبر تنوع بیشتر فرم نر... و محیطی از قبیل اقلیم، شیب 

تصادی و اجتماعی نیز اشاره کرد. در واقع تاثیر بسترهای اق -معیشتی و فرهنگی -توان به نقش بسترهای اقتصادی

معیشتی بر فرم نرده ها، باعث شده در ناحیه شرق گیالن بیشتر شاهد استفاده از خطوط ساده و راست گوشه برای فرم 

دادن به نرده ها باشیم. همچنین تاثیر بستر های فرهنگی و اجتماعی بر هندسه نرده ها، باعث  ایجاد تنوع بیشتر 

 است. گردیدهغرب گیالن  احجام هندسی به کار رفته در نرده های ناحیه
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و مدارک علمی دانشکده  ی استان گیالن در مرکز اسنادبرگرفته از طرح پژوهشی مسکن روستای یتصاویر روستاینکته: 

 .دانشگاه کاشان با عنوان روستای میکال می باشد معماری


