
 واکاوی تاثیر مصالح بومی بر شکل گیری الگوهای پایدار مسکن روستایی

 (روستای فارسیان آزادشهر: )مورد
 ، 3، علی اصغر سپهری فر2، حسین شیخ1محمد میرزا علی     

 گروه معماری، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسالمی، گنبد کاووس، ایران

  چکیده
اخت امروزه با تولید مصالح ساختمانی گوناگون و فراهم شدن امکانات جابجایی و حمل ونقل آنها به روستاها، مصالح بیشتر و متنوع تری برای س

نار نکته مثبت و مفید این مسئله یعنی آزادی عمل بیشتر برای طراحیی و حویور   در ک. بناهای روستایی در دسترس روستاییان قرار گرفته است

عدم مطابقت مصالح با استانداردهای معمول، نبود مهیارت کیافی معمیاران    . گزینه های متنوع تر و قابل انتخاب؛ مشکالتی نیز حاصل شده است

ای به وجود آمده بر سیمای یکپارچه و هماهنگ روستا، عیدم سینخیت   محلی و کارگران بومی در استفاده و به کارگیری مصالح جدید، آسیب ه

 .مصالح انتخابی با آب و هوا و شرایط اقلیمی روستا، نمونه هایی از این دست است

این موضوعات چند دهه ای است که به شدت مسکن روستاهای کوهپایه ای استان گلستان را مانند سایر روستاهای مشابه در کشور مورد هجوم 

شهر، قرار داده است به طوری که ویال سازی در هسته اصلی روستاهایی مانند زیارت گرگان،چه جای علی آباد کتول، پاقلعه رامیان، فارسیان آزاد

 تبییین  نوشیتار بیا   اینقلعه قافه مینودشت و دیگر روستاهای کوهپایه ای تمامی داشته های معماری مسکن روستایی را از بین برده است، ما در 

اصلی مصالح بوم آورد مانند چوب، سنگ و خشت اقلیم کوهپایه ای روستای فارسیان آزادشهر به دنبال تحلیل اثرات این مصالح بر  های شاخص

در این راستا محققان با فرض اینکه علت اصلی پایداری الگوهای مسیکن روسیتایی    .روی شکل گیری الگوهای بومی مسکن این روستا می باشد

تداوم بکارگیری مصالح بومی دانسته اند به شناسایی الگوهایی که از نظر زمانی بیشترین ماندگاری را داشته پرداختیه انید و بیا رو      فارسیان را

 .توصیفی تحلیلی اهداف و سوالت مطرح شده در پژوهش را مورد ارزیابی قرار می دهند
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  مقدمه  -1

هایی بیرای   به انتخاب اولویتی می باشد که در طول سالیان دراز های تاریخ و گذر زمان نشان دهنده دیدگاه ها و جهان بینی انسان

ها بستگی بسیار زییادی بیه محییط و پتانسییل      تکرار انتخاب این اولویت. پرداخته اندهای مختلف  ساخت سر پناه خویش در مکان

توسعه پایدار  ایی مانند بوم شناسی،، اولویت بندی این انتخاب ها تحت لوای علم هن محیط دارد که در مطالعات معاصرهای بالقوه آ

از گذشته در کشور ما تحت تاثیر تنوع خرده فرهنگ ها و اقلیم های گوناگون  مهمکه این  .گرفته اندمورد تحلیل و بررسی قرار ... و 

سیار غنی و ب، که بکارگیری این بوم های متعدد منتج به این می شد که معماری سنتی ما بودهتعددی سبب شکل گیری بوم های م

کیه  ای در گذشته انسان ها با توجه به تکنولیویی   .خویش باشد یعظمت جلوه نماید و دارای پایداری معماری در تمامی گونه هابا 

در اختیار داشته اند کامال در تعامل با محیط و طبیعت پیرامون خویش به انتخاب مصالح همگون و بوم آورد جهت سیاخت بناهیای   

در نتیجه بناهای ساخته شده الگوهایی خاص از بوم آن منطقه می شیدند کیه در تمیامی فویاهای     . پرداختند مورد نیاز خویش می

 . در کنار یکدیگر رشد پیدا می کردند مانند همجمعی، بناها به ضرورت 

صالح بیشتر و متنوع امروزه با تولید مصالح ساختمانی گوناگون و فراهم شدن امکانات جابجایی و حمل و نقل آن ها به روستاها؛ م

عدم مطابقت مصالح با استانداردهای : که مشکالتی مانند. تری برای ساخت بناهای روستایی در دسترس روستاییان قرار گرفته است

معمول، نبود مهارتهای کافی معماران محلی و کارگران بومی در استفاده و بکارگیری مصالح جدید، آسیب های بوجود آمده بر 

را بوجود آورده است و اهمیت ... چه و هماهنگ روستا، عدم سنخیت مصالح انتخابی با آب و هوا و شرایط اقلیم روستا وسیمای یکپار

 (1، ص81صادقی پی،. )شناخت دقیق تر مصالح ساختمانی و ضرورت داشتن مالک هایی برای انتخاب آنها را پدیدار می سازد

 جهت حال باشد، می برقرار پایدار توسعه الگوی و سازی بومی بین پایدار و مستمر ارتباطی که گفت باید مذکور مباحث به توجه با

 ابتدا مختلف مناطق در سازی و ساخت هر از قبل باید استحکام و دوام ایجاد و محیطی تعادل ریختگی برهم عدم و توازن ایجاد

 به اقدام بعد و بگیرد صورت منطقه بومی لحمصا همچنین و هوایی و آب و اقلیمی های ویژگی شناخت جهت پژوهشی و مطالعه

 .شد پایدار توسعه الگوی به منجر و جلوگیری احتمالی های هزینه از توان می رو  این با که چرا شود، ساز و ساخت

. ر رسانده اسیت وگونه های مختلفی از مسکن را به منصه ظه معماری مسکونی بومی استان گلستان به دلیل شرایط متنوع محیطی،

پایه ای به دلیل شرایط اقلیمی بسیار مساعد در فصول گرم در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه ر این میان گونه های مسکونی کوهد

به شدت مورد هجوم مصالح غیر بوم آوردی شیده اسیت کیه    و  توریست ها و سرمایه گذاران برای گذراندن اوقات فراغت قرار گرفته

. پیرامون این روستاها آورده می شوند و سبب ایجاد گونه های جدید می شیوند  های مرکزی و فتتوسط همین سرمایه گذاران به با

در ایین   .و به شدت تحت تاثیر مصالح غیر بومی می باشد روستایی ما به شکل امروزی درآمد، در نهایت سیمای گونه های مسکنو 

ری سنتی می باشد موضوع مورد مطالعه ما در رابطه بیا شیکل   میان روستای فارسیان آزادشهر که دارای ویژگی های خاصی از معما

 روستای فارسیان قانچی از توابع بخش چشمه ساران شهرسیتان آزاد شیهر   .وستایی می باشدگیری الگوهای بومی  و پایدار مسکن ر

فویاهای پیر و خیالی بافیت     ترکییب   .، تحت تأثیر اقلیم کوهستانی، زمستانهای سرد و تابستانهای معتیدل دارد این روستا. می باشد

در بافت قدیم نحیوه سیاخت واحیدهای مسیکونی     . مسکونی در دو قسمت بافت قدیم و جدید دارای ویژگیها و تفاوتهای زیادی است

متناسب با توپوگرافی منطقه می باشد و در بافت جدید فواهای پر و خالی واحدهای مسکونی تقریباً به شکل منظم از هیم تفکیی    

ولی با این وجود همچنان میل به استفاده از مصالح غیر بومی در این  .اهای خصوصی شکل معنادارتری پیدا کرده استشده اند و فو

در همین راستا هدف اصلی میا در ایین   . به طوری که در بافت های جدید این موضوع کامال مشهود می باشد. روستا بسیار زیاد است

کوه پایه ای استان گلستان و روستای فارسیان ثانییا تیاثیر ایین مصیالح بیر شیکل گییری         مقاله اوال شناسایی مصالح بومی در اقلیم

هیدف دیگیری کیه در    . الگوهای بومی مسکن روستای فارسیان می باشد تا الگوهای پایدار معماری را در این روستا شناسایی نماییم

بومی که در بافت با ارز  روستای فارسیان می باشند بیا   این پژوهش ما به دنبال آن هستیم مطالعه تطبیقی چند نمونه از الگوهای



بررسی ویژگی های همساز با اقلیم مصالح بومی و مصیالح  . چند نمونه از الگوهای ساخته شده در بافت جدید همین روستا می باشد

حال سوال اینجاسیت، آییا   . گیردغیر بومی نیز از اهداف خردی می باشند که در ادامه اهداف کالن این نوشتار مورد واکاوی قرار می 

از ورود مصیالح  چگونه می تیوان   را در عصر حاضر می توان با همان مصالح بومی طراحی نمود؟ فارسیان گونه های مسکن روستایی

 ؟ چه مشکالت و موانعی سبب کاهش کاربرد مصالح بومی در بناهای این روستا شده است؟جلوگیری کردبه این روستا غیر بومی 

 پایدار طراحی سازندة های مؤلفه اساس بر موضوع به پرداختن اهداف: 1جدول 

 ها مؤلفه اهداف

 

 

 

 

 

 عملکردی

 (فعالیت +کالبد)

 روستا کالبدی الگوهای بازبینی و ساماندهی ریزی، برنامه •

 فوایی بندی استخوان)روستا  بافت در موجود مراتب سلسله و فوایی - کالبدی تنوع حفظ •

 (یکالبد سازمان و

 آنها کارآیی و ها فعالیت غنای و تنوع حفظ •

 آنها ههای خواست تأمین و گرایی مردم •

 خود به مربوط کارهای در روستاییان مشارکت و اجتماعی عدالت تقویت •

 نو و کهنه کالبد میان ارتباط برقراری •

 رفته بین از فعالیتهای و کالبدها تمام روزرسانی به و احیا •

 شناسی ریخت لحاظ به منطقه بومی منظر و طبیعی بستر به توجه •

 

 

 

  تجربی

 زیباشناختی

 (تصورات +فعالیت)

 میزبان جامعة زندگی کیفیت بهبود •

 جامعه فرهنگی انسجام و یکپارچگی احیای و حفظ •

 روستا بافت هویت بر تأکید و همخوانی حفظ •

 تاییانروس معیشتی و اجتماعی فرهنگی، شهای ارز احیای و حفظ •

 بصری لحاظ به طبیعی کالبدهای و تها صور بر تأکید •

 شناختی زیبایی لحاظ به منطقه بومی منظر و طبیعی بستر به توجه •

 (تاریخی حفاظت)تاریخی شهای ارز نگهداری و مرمت حفظ، •

 روستا موجود بافت فشردگی و ساختار حفظ •

 

 

 

 محیطی زیست

 (زیستبوم +کالبد)

 آیندگان برای طبیعی منابع مصرف در مساوات و برابری رعایت •

 محیطی زیست و طبیعی منابع از شایسته و درخور استفاده •

 مشناختی بو لحاظ به منطقه بومی منظر و طبیعی بستر به توجه •

 محیطی های آلودگی کاهش •

 ها زیستبوم در تعادل برقراری •

 رفته بین از های بوم زیست احیای •

 تحقیق پیشینة  -2

 "پژوهشی در نحوه ساخت و اجرای مسکن روستایی ترکمن با تاکید بر تام های ترکمنی گمیشان"در مقاله  (1219) یاور رستم زاده

ررسی اقتوای جغرافیایی و مکانی این منطقه را ب گونه ای همسازی و همگونی بین معماری و شرایط زیست محیطی و در عین حال،



کرده و این امر خاصه در گمیشان با به کارگیری مصالح بوم آورد و خلیق تکنیی  هیای وییژه سیاخت نشیان داده شیده اسیت کیه          

 .و روحی ترکمنان ساکنان این مناطق می باشدکارآمدترین رو  پاسخ گویی به نیازهای فیزیکی 

مطالعیه میوردی روسیتای    : بر شکل گیری بافیت روسیتایی   بررسی عوامل موثر "در مقاله ای با عنوان ( 1282)رضا سیروس صبری 

تاثیر بومی طبیعی و مصنوعی در بافت، : به نتایج موثر در شکل گیری بافت روستایی اشاره می کند که عبارتند از  "پاقلعه خوزستان

منطقه که بدون توجیه  فرهنگ اجتماعی حاکم بر روستا، عوامل جغرافیایی موثر در شکل گیری بافت، نقش سنت سکونت حاکم در 

تیاملی در  "در مقالیه ای بیا عنیوان    ( 1282)پیی  ناهید صادقی  .به هر ی  از موارد فوق، طراحی بافت روستا امکان پذیر نخواهد بود

عدم مطابقت مصالح با استانداردهای معمول، نبود مهارت کافی معماران محلی و کارگران بومی در اسیتفاده   "مصالح بوم آورد روستا

کارگیری مصالح جدید را آسیب های جدی به وجود آمده بر سیمای یکپارچه و هماهنگ روستا معرفی می کند و عدم سنخیت  و به

مصالح انتخابی با آب و هوا و شرایط اقلیمی روستا را نمونه های دیگری از این دست می داند و به ذکر عواملی چند در تغییر رویکرد 

بررسیی الگوهیای   "در تحقیقیی بیه نیام     (1281) محبوبه پیور احمیدی   .مصالح غیر بومی می پردازداز مصالح بوم آورد و محلی، به 

کالبدی معماری کیویر و مصیالح و رو  هیای اجراییی     _به بررسی ویژگی های طراحی "پایداری در معماری خانه های سنتی مهریز

های محیطیی، از آلیودگی و تخرییب محییط زیسیت نییز        پرداخته و نشان داده که در طراحی معماری عالوه بر استفاده از پتانسیل

هیای تابسیتانی شهرسیتان مهرییز را کیه       اقامتگاهخانم پوراحمدی  .به عمل آورده و مصداق بارزی از معماری پایدار است ریجلوگی

یط آسیایش را  عموما در مسیر حرکت آب قنات احداث شده اند بررسی کرده و بدین ترتیب دارای ویژگی های متفاوتی شده که شرا

نگارنده به این موضیوع اشیاره دارد کیه ایین بناهیا بیا       . برای استفاده کنندگان هم از بعد روانی و هم از بعد جسمانی فراهم می کند

گذشت زمان همچنان پا بر جا هستند، در زمان خود به بهترین نحو پاسخگوی نیاز های محیطی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان بیوده  

در مقالیه ای بیا عنیوان    (1281)خسرو موحد و کاوه فتاحی  .ل حاکم بر آنها می تواند مبین اصول معماری پایدار باشدو بنابراین اصو

نشیان داده اسیت کیه واحیدهای مسیکونی       "بررسی نقش اقلیم و محیط در شکل دهی فرم سازه مسکن روسیتایی اسیتان فیارس   "

ای مختلیف اسیتان فیارس، ضیمن برخیورداری از تعیداد مشیابهت هیای         روستایی در گونه های اقلیمی روستاهای نمونه از پهنه هی 

این هویت منتج از تاثیر عوامل و الگوهیای  . اقلیمی و محیطی روستا می باشنددارای هویت خاص متناسب با خصوصیات  ساختاری، 

مطالعیات   .و معرفی شده انید  معمارانه ای است که در این تحقیق به عنوان عوامل تاثیرگذار در شکل گیری مسکن روستایی مطالعه

فوق و تحقیقات مشابه نشان می دهد که رویکردی دوباره به احیاء مصالح بومی در ساخت بناهای بومی و تفکر بیرای پاییداری ایین    

 مصالح در بناها نه تنها موضوعی خارج از دسترس نمی باشد بلکه با بکارگیری مجدد آنها میتوان به آینده معماری روستاها همچون

امیید اسیت نوشیتار پییش روی      .گذشته امیدوار بود و مانند گذشتگان ما نیز برای آیندگان الگوهایی ماندگار به جا خواهیم گذاشیت 

بتواند تا حدودی در تغییر دیدگاه کسانی که مصالح بوم آورد روستا را به کلی فرامو  کرده و تنها به کاربرد مصالح امروزی و جدید 

 .ند، موثر واقع گردددر روستا اعتقاد دار

 پژوهشگزاره های   2-1
سوال اینجاست که آیا الگوهای مسکن گذشته تحت تیاثیر مصیالح بیومی بیوده اسیت؟آیا پاییداری        حال :الت تحقیق اسو 2-1-1

وز خواهید  آیا بکارگیری مصالح بومی جوابگوی نیاز معماری امیر  و ماندگاری الگوها به خاطر کاربرد مصالح بومی می باشد؟  معماری

 چیست؟کاهش کاربرد مصالح بومی و افزایش مصالح غیر بومی در ساخت مسکن روستایی  دالیلبود؟ 

در این نوشتار فرض بر این است که استفاده از مصالح بومی و تداوم بکیارگیری ایین مصیالح در مسیکن     : فرضیه تحقیق   2-1-2

ین الگوها در پایداری معماری بومی بسییار  تیاثیر گیذار بیوده و سیبب      که ا. روستایی سبب شکل گیری الگوهای ماندگاری شده اند

و برعکس آن کاربرد مصیالح غییر بیومی سیبب شیکل گییری معمیاری        . تعامل بین محیط طبیعی و کاربران آن محیط می شده اند



جبیران   الت بسییار حیادتر و  نامتناسب و ناهمگون با بافت پیرامون روستاها شده و تداوم در بکارگیری مصالح غیر بومی قطعیا مشیک  

 .های بعدی روستا نشینان ببار خواهد آورد ناپذیری را برای نسل

 روش تحقیق -3

 بومی معماری های ویژگی شکل گیری در تعییین کننده نقش اقلیمی شرایط اینکه به توجه با : داده ها، ابزارها و روشها -3-1

 آن اساس بر که است اقداماتی از شهر ساختمانهای و کالبد بر تأثیر آن و یاقلیم تفاوتهای شناسایی دارد، روستایی و شهری مناطق

 بررسیی  بیه  پیژوهش  این در ابتدا به طوری که. داد ارائه پایدار توسعه و شناسایی مصالح بومی جهت در را مفیدی راهکارهای بتوان

 بیا ایین   طراحی بومی متناسب راهکارهای سپس شده پرداخته اقلیم، این در بناها طراحی در مؤثر عوامل و روستای فارسیان کالبد

 و گیرد، قرار استفاده مورد اقلیم این در واقع روستاهای برای دنمیتوان راهکارها این .گرفت تحلیل قرار و تجزیه و بررسی مورد اقلیم

مصالح بومی بر شکل تاثیرگذار دریافت ویژگی های  .دهد مبتنی بر مصالح بومی شکل پایدار توسعه جهت در را شهرها اینگونه کالبد

بید مصیالح بیومی را در سیاختار معمیاری روسیتاها       مستقیم و غیر مستقیم کالو اینکه چگونه میتوان تاثیرات گیری الگو های بومی 

در همین راستا پژوهش حاضر از نظر هدف . از مسائل اساسی است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است شناسایی نمود،

تحلیلی برای رسیدن به اهداف و پاسخ به سواالت تحقیق بهره برداری شده است،  -در انجام آن از رو  توصیفی وربردی میباشد؛ کا

واز طرییق مشیاهده   داده هیای اولییه جمیع آوری شیده      میدانی مشاهدات و جدید مقاالت کتابخانه ای، منابع و اسناد بر مبتنی که

به این صورت که منابع مکتوب اعم از . سوابق موضوع جمع آوری گردید اقلیمیررسی نقشه های مستقیم ورو  های ابزاری مانند ب

سپس بخش های میرتبط فییش   . کتب، مقاالت و پایان نامه های مرتبط با موضوع، شناسایی، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند

سپس به منظور آزمون فرضیه و بررسی وضع موجیود، مطالعیه    .تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند برداری ودر نهایت در ساختار کلی

که این معیار ها  .جام شداندست آمده از منابع، توسط نگارندگان ه های عمومی بدوده های مشخص شده از طریق معیارمستقیم مح

 .قرارگرفتندرسشنامه مورد استفاده از طریق تعریف عملیاتی و تعاریف و اصطالحات و سازه های پژوهش جهت تدوین پ

بافت مرکزی و با ارز  روستای فارسیان میی باشید کیه دارای    محدوده مورد مطالعه این پژوهش  : قلمرو مکانی تحقیق  -3-2

 .بافتی متراکم با ویژگی های خاص معمارانه مختص به خود می باشد

                  

 

 

 

 
 

 سایت فارسیان: بافت پلکانی روستای فارسیان، منبع: 3شکل      موقعیت منطقه روستای فارسیان در استان گلستان: 1شکل 

الگوهای پایداری میی باشید کیه در بافیت سینتی روسیتای       جامعه آماری ما در این پژوهش  :ونهمحجم ن جامعه آماری و  -3-3

که اخیرا همین الگوها تحت عنوان جاذبیه هیای تیاریخی در ایین     . مانده اندتا زمان ما جاوید فارسیان همچون یادگارهای ماندگاری 

 .روستا دو نمونه از الگوهای مسکن روستایی انتخاب می شودحجم نمونه گیری نیز به ازای هر ی  از محالت . روستا مطرح شده اند

 تقسییم بنیدی   نظیام  و بررسیی  مورد روستای بافت به توجه با .بود "تصادفی ای خوشه" گیری نمونه رو  : نمونه گیری -3-4

 ها نمونه مختصات معماری کلیه و شد برداشت و انتخاب تصادفی صورت به خانه چند یا ی  قدیم، محله از ساخت هر از ها، محله

 مورد 6 ها نمونه تعداد .مطالعه شد تفصیل، به مورد هر در رفتار جاری الگوهای نیز و شد بررسی پرسش، راهنمای جداول وسیله به

شده است که گونه هایی از مساکن انتخاب شوند که اوال به لحاظ قدمت ساخت طول عمر بیاالتری   نسعی بر آدر نمونه گیری  .بود



می باشیند، همچنیین بناهیایی کیه از نظیر همیاهنگی       داشته اند ثانیا از نظر کالبدی و ساختار سازه ای سازگار با آب وهوای منطقه 

که  .رم بنا و هماهنگی با سیمای کلی روستا همخوانی داشته اند در اولویت بندی انتخاب نمونه گیری موثر بوده اندکاربرد مصالح با ف

 .نشان داده شده است 2مکان این نمونه ها همان طور که گفته شد به صورت خوشه ای تصادفی در شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 ارندهنگ: نمونه های آماری، منبع مکان یابی تصادفی انتخاب : 2شکل 

خانه های روستای فارسیان اکثرا روی شیب تپه که رو به جنوب غرب  :جامعه آماری معمارانه  بررسی ویژگی های  -3-5

خانه های . جنوبی بوده و در فصل تابستان بسیار خن  هستند-این خانه ها اکثرا شمالی. است بصورت منظم و متراکم بنا شده اند

طیور، عی شده، در طبقه همکف یا پایین فواهای خدماتی شامل فواهای نگهداری دام و روستا اصوال از دو بخش تشکیل و س

انباری و آبریزگاه قرار گیرد و در طبقه باال کاربری بیشتر مسکونی باشد، راه ورود انسان و دام به داخل ساختمان جدا و معموال از 

ما بارز می باشد و بعوا دارای نرده های چوبی است، امکان پذیر ورود به طبقه باال از طریق پله ای که در ن. جهات متفاوتی است

سر تیرهای بیرون زده از طبقات در نمای . است که از این طریق به ایوان جنوبی وارد می شویم که نقش حیاط را نیز ایفا می کند

یی برای تهویه هوای انباری ها بر روی دیواره خارجی طبقه همکف سوراخ ها. تمام ساختمان های این روستا به چشم می خورد

در این روستا از پشت بام ها به عنوان انبار کاه نیز استفاده می کنند تا در تابستان آفتاب خورده و خش  شود و در . ایجاد می کنند

. است این شکل ساخت و ساز باعث در هم تنیدگی زیاد واحدهای مسکونی و فشردگی بافت شده .قرار گیردزمستان مورد استفاده 

 .را داده است( داالن در معبر )در بعوی از قسمتها نیز طبقه دوم واحدهای مسکونی از روی معبر عبور کرده و تشکیل ساباط 

 مبانی نظری پژوهش -4
شکل کلی معماری سنتی، از سنت عامیانه سرچشمه می گیرد و سنت عامیانه، همان سنت بالواسطه و  : مسکن روستایی -4-1

ست که در بطن ی  فرهنگ مردمی، جریان دارد و به گونه های معنوی و مادی و متأثر از نیازهای مربوط به آنها و نا خودآگاهی ا

معماری . نیز بر مبنای خواسته ها و آرمان های آن ها و باالخره به پیروی از رنج ها و شادی ها و آرامش های انسانی شکل می گیرد

در روستا به دلیل سنتی بودن جامعه، . ادراکی از جهان است که به وضوح دیده می شودساده و روستایی در قالب این سنت ها، 

-8: 99زرگر،)شکل مسکن که به منزله الگو، مورد قبول همگان است، شدیداً در مقابل تغییرات مقاومت می کند و دوام می آورد 

وستایی را متأثر می کند؛ عبارتند از جغرافیای محل، عواملی که در ابتدا سیمای عمومی روستا و در ادامه معماری مسکن ر(. 12

 (.5: 18تسنیمی،)اقتصاد، فرهنگ و عوامل سیاسی و اجتماعی 

مساکن از نظر مصالح ساخت، شکل و آرایش قسمت های مختلف، تحت شرایط جغرافیایی محیط خود قرار می گیرند و به سبب 

مساکنی که بیشترین تطابق را با محیط جغرافیایی داشته و تأثیرات . شوندانعکاس این تأثیر از اهمیت جغرافیایی برخوردار می 

 به وابسته روستایی فهم خانه کلید(. 51-56: 17ظاهری،)محیط خود را به خوبی منعکس می کند مساکن روستایی می باشد 

بومی  های خانه گرچه .آورد بوجود روستایی برای زندگی دلنشین و مطلوب فوای باید که است این طریق از و فواست شناخت

 در بلکه نبوده، حسب تصادف بر و اتفاقی ها خانه این سازماندهی و اما شکل گرفته، شکل محلی رسوم و فرهنگ طبق روستایی

است  داشته آنها شکل گیری در کنندهای بسیار تعیین نقش روستاییان فوایی تصور انسانی و احتیاجات نیازها به پاسخگویی کنار



معماری روستایی ایران به لحاظ ماهیت کارکردی و پاسخگویی به نیازهای انسانی، فعالیت های مردمی،  .(12: 82پور، سرتیپی)

عناصر تولیدی و محیط زیست، مجموعه ای همگن و متشکل با هویت کالبدی خاص را تشکیل می دهد که تجلی کننده ارتباطات و 

: 97ر،سرتیپی پو)یت از نفس سکونت و شیوه زیست در روستا نشأت می گیرد این هو. کارکردها و نقش چند عملکردی فواهاست

روستا در عالم واقع، ی  پدیده ای واحد است و نمی توان عوامل و اجزای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست بومی و غیره . (77

کنند، با مشخصی زندگی میارند، در محیط زیرا شامل عده ای از مردم است که شغل و تولیدات ویژه ای د. آن را از هم جدا کرد

دارای باورها، اعتقادات و ارز  های ویژه ای هستند و در بستر جغرافیایی . یکدیگر روابط و مناسبات ویژه و تعیین شده ای دارند

. شودتمایز میدر نتیجه شکل خاصی از مسکن را می طلبند که از مسکن شهری م(. 21: 99زرگر،)خاصی نیز زندگی می کنند 

 (.53: 99سرتیپی پور،)معیشت و زندگی در خانه روستایی است  روستایی با شهری آمیختگی تولید، ترین تفاوت مسکن اساسی

وایه الگو امروزه کاربرد وسیعی در زبان فارسی داشته و حوزه های علوم مختلف هری  به فراخور حال و  :الگو تعریف -4-2

« مدل»و « سرمشق»و «نمونه »معنای عمومی وعامیانه آن برابر و مترادف با کلماتی چون .را از الگو دارندنیاز،تعابیرو تعاریف خود 

بوده اما واقعیت این است که هم معنای الگو و هم معنای وایگان و مفاهیم مترادف باآن در ادبیات رشته های مختلف علوم روز 

توجه به مفهوم الگو و مفاهیم مرتبط باآن به این خاطر است که دغدغه ایجاد  .دقیق تر از معنای عمومی آن است بسیار عمیق تر و

کیفیت مطلوب در فوای معماری به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف معماران وپژوهشگران این عرصه،توجه آنان را به مفاهیم 

رد های انسان با نسل های پیشین و پیش وشیوه هایی جلب کرده که اصل آنها با اتکا بر تجربیات بشری و تسلسل هویتی دستاو

 (1: 1281سلطانی ودیگران،) .ه های انسان بنیان نهاده شده استدانست

 رشد جوامع ازدرون که است ازمعماری بومی،آنگونه دارد،معماری بومی ازمعماری پاواللیور که تعریفی بنابر :بومی معماری -4-3

 های شیوه و اقتصاد ، ارزشها وبا یابد می تکامل و سازد می سازگار وفناوری لیمیاجتماعی اق شرایط با را خود زمان و طی میکند

 مردم توسط ومعماری مردم معماری ، بومی معماری طور خالصه به یا و باشند می سازگار هستند آنها مولد که فرهنگهایی زندگی

 (.  18، 1299نورمحمدی، ( است مردم برای ونه

 روشی« بوم آورد»مصالح  و دسترس امکانات در از استفاده حداکثر مفهوم به خودبسندگی: (میمصالح بو)مصالح سنتی  -4-4 

 اقدامات از داد یکی وفق کشور امروز مهندسی و فنی الزامات را با رو  این بتوان چنانچه. است بوده مسکن برای ساخت قدیمی

 به اول قدم در کشور در مسکن روستایی مشکل حل .وردآ عمل به توان می را درآمد اقشار کم برای مسکن تأمین برای اساسی

پس  است ساختمانی مصالح هزینه ساخت، های جزء هزینه مهمترین .دارد بستگی وسیع مقیاس در ارزان قیمت مسکن ساخت

 تولید در محلی خام مواد و مصرف محلی فنآوری از استفاده .ضروریست تر بومی ارزان ساختمانی مصالح معرفی خاصی برای تال 

 (1-3: 1299دیگران ، وویسه ) .است مسکن افزایش تولید و مسکن های هزینه کاهش به بزرگی ساختمانی کم  مصالح

 می را روستایی مسکونی ساز واحدهای و ساخت در مصرفی مصالح کلی به طور : بومی مصالح انواع شناسایی و تعریف -4-5

دارای  اغلب بومی مصالح که است داده نشان تجربه .د کر تقسیم ای ارخانهک ساختمانی مصالح و بومی دسته مصالح دو به توان

 در خاص تمهیدات با انجام یا و بخشید بهبود را آنها خواص ای، ساده های با شیوه توان می اما نیستند، ساختمانی  مناسب خواص

 بومی یا توان می زیر حالت دو در را ساختمانی حکشور، مصال در ساز و ساخت موجود وضعیت در .آنها کاست نامطلوب تاثیر از اجرا،

 باید .کوتاه های فاصل از یا شهر روستا به شده وارد مصالح و شهر یا درروستا قابل تهیه یا موجود مصالح : گرفت نظر در آورد بوم

 توجیه زیاد های مسافت در آنها بنابراین حمل هستند قیمت ارزان و زیاد چگالی عموماً دارای ساختمانی مصالح که داشت توجه

 سرمایه گذاری به نیاز مصالح این تولید برای . هستند ساختمانی مستثنی مصالح از تعدادی قاعده این از البته . ندارد اقتصادی

 : شود می آورده مصالح نوع این از هایی مثال زیر در .نیست پذیر امکان جا همه در که است عظیمی

 .بهداشتی های سرویس و آالت یراق لوازم برقی، آالت، شیر لوله، شه،شی آلومینیوم، ، فوالد سیمان،



 اعظم بخش .روند کار می به جدید های ساختمان تمام در مصالح این .ای دارند ویژه شرایط فوالد و سیمان یعنی اول مورد دو

 ساختمان  -1: شوند می شامل را رزی موارد از شوند یکی می ساخته شده تأیید فنی ضوابط طبق حال حاضر در که هایی ساختمان

 (2: 1299،همان ) .بتن بندی کالف دارای باربر ساختمان دیوار-2 بتنی اسکلت ساختمان- 3 فلزی اسکلت

 انریی های مصرف حداقل با و زیست محیط به آسیب رسانی و تخریب حداقل با سنتی ابنیه در مصالح ساختمانی و مواد تولید

 ابنیه در مصرفی ساختمانی نوع مصالح .است شده انجام طبیعت در جذب قابل و غیر سخت ساختمانی ایزباله ه ایجاد عدم فسیلی،

 بدست ساختمان پیکنی محل و کاه و محصول خود برداری گود از خاک ناشی از عموما که است آجری و خشت بررسی عمدتاً مورد

 به کار سازی ساختمان امر در بوده اند، کشاورزی فعالیت های از بعوا نیز مصالح آن که دیگری، با مصالح ترکیب در و آمده می

 (56: 1292پیرنیا،) .شوند می تلقی آورد وبوم است بومی از منابع همگی مصالح تأمین دیگر عبارت به .رفته اند

 :غالب فارسیان بومی معرفی مصالح -4-6

 که است رس ریز ، ذرات خاک دهنده تشیکل یاساس ماده .است خاک روستاها، در به کاررفته مصالح ترین عمده  :خاک 

 طور به .حالت آب در شدن خیس از پسدارد  ساختمان در آن مصرف نوع به مناسب بستگی خاک انتخاب .میکند پیدا چسبندگی

 به خاک از :خاک از استفاده مختلف های گونه .دارد بیشتری مرغوبیت خاک بیشتر باشد، خاک در موجود رس میزان هرچه کلی

 باربر، مصالح عنوان به خاک از استفاده مورد در .شود می استفاده اندود و مالت باربر، پرکننده، مصالح جمله از گوناگون های ورتص

 .استفاده میکنند اندودکاری از قبل سفت گل صورت به خاک از(سفت گل گل، مالت آجر، خشت، .برد نام را آجر و توان خشت می

 (13، 1299حسینی،. )شود می سطوح استفاده کردن سطح هم و کردن پر برای هوار از .گویند می ارهو پرکننده، گل نوع این به

 مصالح عنوان به در آفتاب شده خش  های خشت یافته، توسعه کمتر در کشورهای ویژه به جهان، مناطق از بسیاری در  :خشت

 خام گل و خشت از شده ساخته های خانه کشور در روستاییان از بزرگی بخش نیز، ایران در .شوند استفاده می اصلی ساختمانی

 : است یر ز مزایای دارای خشت از استفاده . کنند زندگی می

 و زمستانی برای گرمایش بهینه حرارتی انتقال خواص حرارتی، ذخیره جرم است، ارزان کند، نمی ایجاد زیست محیط آلودگی

 معموالً آنکه به توجه با و دارد مسکونی وجود مناطق اکثر در وساز ساخت برای مناسب که خاک جاآن از دارد، تابستانی سرمایش

 خودیاری طریق مسکن به ساخت و باشد غیرمتمرکز و محلی تواند تولید می ، است نیاز خاکی مصالح برای حداقلی تنها فرآوری

 الزم را پرتلند سیمان یا آجر تولید برای مورد نیاز انریی از درصد 1 تنها خشت تولید شود، نگاه داشته پایین ها هزینه و شود انجام

 بسیار صوتی کند، انتقال می کم  محلی اقتصاد به بنابراین دارد، کارگر زیاد یروی ن به نیاز عموماً خشت با سازی دارد، ساختمان

 دهد، انجام دیگری سنتی ساختمانی مصالح هر از بهتر را ساختمان داخل در رطوبتی برقراری تعادل تواند می خاک است، کم

 استفاده دیگر مزیت. کرد تولید مدوالر ابعاد در را آن توان می که آن است خشت ویژه خصوصیات از یکی . است سمی خشت غیر

اجرای  سرعت .شود می خش  سرعت به (سانتیمتر 3 ضخامت به) گل یعنی آن، چسباننده / 5 تا 1 /3مالت که است آن خشت از

 به را ساختمان ی  کل سیمانی هزینه های بلوک جای به خشت از استفاده .است بیشتر کوبیده خاک یا چینه با مقایسه در آن

 (1، 1299ویسه و دیگران،)  .دهد می ای کاهش مالحظه قابل طور

 که است واقعیت این گر بیان اند استفاده قابل هنوز و شده ساخته پیش سال 222 حدود که چوبی های ساختمان وجود  :چوب

 زیاد مقاومت ولی کم چگالی دارای چوب است بنایی مصالح از بیش آن مفید عمر شود مناسبی استفاده شرایط در چوب چه چنان

 تخته و چار ترا  الوار، گرد، شکل به چوب ساختمان، در .کم است خیلی آن حرارت انتقال و است خوبی عایق حرارتی . است

 بسیار دیگر ساختمانی مصالح به چوب نسبت چون . شوند می بندی گروه کم و میانه باربری زیاد، توان با اه چوب .شود می مصرف

 از مصالح یکی عنوان به و است، مناسبی ساختمانی خیز مصالح زلزله مناطق برای باشد، می گیر ضربه و همچنین تر سب 

 به نیاز چوبی های ساخت فرآورده سوخت، و انریی تولید در ستفادها قابل تجدید است، قابل : است زیر مزایای دارای ساختمانی



 با دارد، پایینی دستمزد چوبی های احداث ساختمان ، است سب  خیلی ساختمانی مصالح به سایر نسبت دارد، انریی حداقل

 مقابل در چوب خش  ، کرد متصل هم به پیچ یا میخ با توان می چوبی را قطعات آورد، می وجود به را محکمی اتصاالت چسب

خیلی  رطوبت مقابل در ولی نیست حساس به گرما چوب . است پالستیکی و االستیکی العمل دارای عکس و است عایق برق و گرما

 یابد کاهش خیلی رطوبت چوب اگر مقابل در .کند می باد و شده کشیده جذب کند را زیادی رطوبت چوب وقتی .است حساس

 شیمیایی، هو تخریب مکانیکی، سایش :از چوب عبارتند مخرب عوامل ترین مهم .دارد می بر ترک و یابد می شدگی جمع ابعاد 

 که سقفها؛ -2.. و افقی؛ های کالف -3 ها؛ ستون -1 :چوب از استفاده موارد (1299،13ویسه و دیگران،) .بیولوییکی عوامل و ازدگی

 .تخته درختان، برگ و شاخ ها، سرستون فرعی، ،تیر)نال( اصلی رهایتی :شود می استفاده چوب از مختلف قسمت پنج در آنها در

 شیب های سقف باغ، ها، حصار ایوان انداز دست پنجره، و در چارچوب :برد نام را اینها توان می چوب استفاده دیگر موارد از

 (1299،12حسینی،).دار

 می تقسیم دسته دو به غالباً درروستاها سنگ تأمین عمناب .گردد می یافت وفور به سنگ منطقه بودن کوهستانی علت به :سنگ

 مالتِ و سنگ بین ندارند؛ زیرا چندانی مقاومت و اند صیقلی صاف سطوح دارای ها سنگ این :رودخانه ای سنگ  )الف :شوند

 ولی دارند؛ لرزه زمین در آنها بر وارد بار برابر در تحمل ناچیزی ها سنگ نوع این و شود می ایجاد اندکی درگیری آن بین قرارگرفته

 .اند شده ساخته سنگ نوع این با روستا ابنیه بناهای بودن بیشتر، دسترس در خاطر به حال این با

 دیوارسازی برای و های ساختمانی، سنگ بهترین جزو آید می دست به ها کوه کناره از که سنگ نوع این :خورده تیشه سنگ )ب 

 35 * 35 * 35 ها سنگ این متوسط اندازه .است زیاد شکل سنگ بدین و مالت درگیری که است آن امر این علت .است آل ایده

 * 32 ابعاد با ها زیرستون همچنین سازی و طاق سازی، پی چینی، کرسی سازی، کف دیوارچینی، در سنگ از .است متر سانتی

 (1299،13حسینی ،) .گیرند می قرار استفاده مورد ها در مالت نیز ریز های سنگ .شود می استفاده متر سانتی 22 * 22

 به وایه این معین فرهنگ در . است آمده و ماندنی دوام با معنای به پایداری دهخدا نامه لغت در: لغوی نظر از پایداری -4-7

 جزء دو از و Sus فعل .است  دادن نشان استقامت و کردن معنای پایداری به " پایش" مصدر از مقاومت و بودن پایدار معنای

Sustinere التین ریشه از Sustain باال و به پایین از به معنای Tinere و است شده تشکیل کردن حفظ نگه داشتن، معنای به 

 آمیخته در " تداوم و پشتیبانی حمایت،" قبیل از با مفاهیمی فعل این . است شده گرفته کار به انگلیسی زبان در 1382 سال از

 کم  واسطه به یا قرار گرفته نی پشتیبا مورد که رود می کار به " چیزی یا و صفت حالت و است Sustainable شرایط،" یفتوص

 (3 -2، 1295اسدپور،) .است تداوم یافته همچنان ، معا  تأمین یا

 از  لتابی ریچارد و  موریس ویلیام ، جان راسکین . گردد می بر 18 قرن به پایدار معماری:  پایدار معماری از تعاریفی -4-8

 . شوند می محسوب پایدار معماری پیشگامان نهوت

 در هارمونی  موجود نظم توان می پیشرفت و رشد به برای دستیابی که میگوید خود " معماری مشعل هفت" در کتاب راسکین

 از هدف .کرد می توصیه را صنایع محلی احیای و خودکفایی و شهر حومه سبز به فوای بازگشت موریس . داد قرار الگو ا ر طبیعت

 قوانین شامل که ، است طبیعی منابع از برداری و بهره انریی نظر از محیط روی بر آن آسیب کاهش های پایدار ساختمان طراحی

 :زیر میباشد

 بر سانآسیب ر یا و سمی مواد مصرف کاهش یا حذف 2-، طبیعی محیط توسعه 3-، تجدید قابل غیر منابع مصرف کاهش 1-

 :کرد مطرح پایدار میتوان معماری از را زیر تعاریف کلی طور به اما ، ساختمان صنعت در طبیعت

 ی  ارز  اندازة عنوان بیشتر به که است مفهوم ی  پایداری . شود تکرار که میتواند است فرآیند ی  معنی به پایدار معماری

 در بنابراین . گردد می مواجه بادوام و پذیر رفتار تکرار ی  طریق از معاصر حفاظتی نیازهای با که روشی شود می برده کار به رو 

 اثر در نهایی محصول دهد که می تشخیص قطع طور به پایدار معماری . شود توجه می نهایی محصول اندازة به فرآیند جا روی این



نیز  را ماند می جا بر دوام قابل و ماندنی که ندیولی فرآی . گردد جایگزین که باشد نیاز یا و شود است فرسوده ممکن زمان گذشت

 (16 ...و منابع و ضروری محیط غیر های خرابی بدون شود، تکرار یا دوباره و شود تجدید تواند می فرآیند آن و میدهد تشخیص

،1888،Norton ) 

 جسمی نیازهای وجه دو هر لوکوربوزیه، هدیدگا به بنا .میشود محسوب پایدار روستایی توسعه در مهم عوامل از پایدار و سالم مسکن

 مطلوب مسکن نا و بد مسکن و است جامعه عمومی رفاه نشانگر مناسب و خوب فوایی مسکن دهی سازمان با باید انسان روحی و

 لحاظ از متناسب، اقتصادی لحاظ از که ازمسکنی است عبارت پایدار مسکن بنابراینYagi, 1891, 116). . ) شود داده پاسخ

 (Charles,3223, 21)  .باشد زیست بامحیط سازگار و مستحکم و امکانپذیر کالبدی و فنی نظر از قبول، قابل جتماعیا

 عین در و ساخته برآورده انریی طبیعی منابع مبنای کارایی بر را کنونی نسل زیستی نیازهای که مسکنی نوع آن دیگر عبارت به

 مسکن فرایند .است پایدار مسکن نماید، ایجاب اقتصادی فرهنگی و اکولوییکی، مسائل به توجه ضمن را ایمن و جاذب محالتی حال

  :بگیرد نظر در را زیر مشخص حوزه پنج باید پایدار

- آن؛ احیای پتانسیلهای و اکوسیستم حفظ2- بشر؛ ساخت منابع از منطقی استفاده -3 آب؛ انریی، زمین،) طبیعی منابع حفظ 1-

 (Edwards,3222, 61. )ایمنی و امنیت سالمتی، پیشبینی5- دسته بندیها؛ و انسان تولیدات، بین عدالت7

 تحقیقیافته های  -5 
شاخص های چوب، خشت و سنگ در این گونیه هیای مسیکونی    که . الگو به عنوان نمونه انتخاب شده است 6ر این پژوهش تعداد د

طیرح  ، و از این طریق بر پایداری این گونه ها می باشد شناسایی شود مورد واکاوی قرار گرفته است تا متغیرهای بومی که تاثیرگذار

مقاوم سازی و الگوسازی مسکن روستایی، با هدف ساخت بناهای بادوام به همراه توجه ویژه به الگوهیای موجیود در روسیتا از نظیر     

برای ساخت ابنیه جدید مورد بهره برداری قرار  داربه عنوان الگوی پای ابنیهپالن و فرم بنا و استفاده از مصالح بوم آورد در نمای این 

 . گیرد
 (نگارنده: منبع )مطالعه در روستای فارسیان مورد های نمونه شناخت: 3جدول 

 عکس نما پالن مشخصات 

خانییه آقییای 

اسییییماعیل 

 گیلکی

   

خانییه آقییای 

حمیییییییزه 

 گیلکی

    

خانییه آقییای 

رسیییییییول 

 گیلکی

 

    



خانییه آقییای 

محمییییییید 

 محمودی

   

خانییه آقییای 

محمدرضیییا 

 محمودی

   

خانه خیانم  

نسییییییییا 

 محمودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را در اجرای عناصر ( سنگ، چوب و خشت)تاثیر مصالح بومی که شاخص های این پرویه می باشند با توجه به الگوهای مطالعه شده 

این مصالح را در شکل گیری فواهای معماری این  معماری این گونه های مسکونی به صورت کامال محسوس مشاهده نمود و کاربرد

 . در این راستا واکاوی این تاثیرات را در جدول زیر  مورد بررسی قرار داده ایم. بناها ضروری دانست
 و کاربرد آن در شکلگیری فواهای معماری الگوهای بررسی شدهروستای فارسیان معرفی مصالح بومی :  2جدول 

 مصالح بومی        

 صر معماریعنا

نمونه موردی کاربرد مصالح  خشت سنگ چوب

 بومی

 9شکل     پی سازی

 17، 13شکل     قرنیز

 11شکل     نما سازی

تفکییی  فوییایی و دیییوار 

 بندی

 16 شکل    

 13،11شکل    (در و پنجره)بازشوها 

 17شکل    (ساباط)فواهای نیمه باز

 12، 8شکل     سقف

 15شکل    راه پله

 12شکل    جان پناه ها و تزئینات

 17شکل    کف سازی



 نگارنده: منبع ،12شکل                   نگارنده               : منبع ،8شکل                  نگارنده                :، منبع9شکل      
 

    

 

 

 

 

                      نگارنده: منبع ،12شکل                                نگارنده         : منبع ،13شکل                                   نگارنده         :، منبع11شکل   

 

 

                      

     

 

 

 

 

 

 
 نگارنده    : ،منبع11شکل                    ارنده                      نگ: ، منبع16شکل                    نگارنده                  : ، منبع15شکل

                  

 نتیجه گیری -6       
 هیای  زمینیه  بیه  توجه و ی  فرآیند عنوان به پایدار معماری گرفتن نظر در با قرار دارند، پایدار معماری ایجاد راه سر بر که موانعی

 هیای  مشیی  خیط  ولی باشد می بومی مناسب بسترسازی نیازمند پایدار معماری رویکرد .باشند می قابل حل آن، گیری شکل بومی

 زمان حیال  موجود منابع و ها نیاز عهدة از امروزه اند، پایدار بوده ها قرن طی در که اند شده هایی پناه سر به ایجاد منجر که سنتی

 از بیومی،  های ویژگی به توجه . باشد می آن های ارز  به توجه بومی، گیهایبه ویژ توجه از منظور اینجا در بنابراین آیند، نمی بر

 تکیرار پیذیر   هیای  ارز  از استفاده دیگری، و پایدار گیری معماری شکل برای مناسب بستر ایجاد یکی، :توجه است قابل جهت دو

 .معماری فرآیند در بومی، معماری



برای این کار نیاز به برنامه ریزی است و اولیین  . خانه روستایی، کاری ارزشمند استکابرد امکانات، ابزار و مصالح بومی برای ساخت 

 منیابع  بعویی  .قدم در برنامه ریزی، آگاهی از مسائل و مشکالت موجود و شناسایی نقاط قیوت و ضیعف در گذشیته و حیال اسیت     

 این چون .(خاک و سنگ مانند)شوند محسوب می ذیرناپ پایان تقریباً که فراوانند چنان و بعوی (کاه و درختان مانند)تجدیدپذیرند

صیورت   در اسیت  کیم  هیا  آن محیطیی  زیسیت  و هیای اقتصیادی   هزینه و دارند حمل یا فراوری به کمتری نیاز طبیعی محلی مواد

 امیروز  مهندسیی  و الزامات فنیی  با آن تطابق و " آورد بوم" مصالح و در دسترس امکانات از استفاده حداکثر مفهوم به خودبسندگی

 محلی محدود مالی منابع که است الزم توسعه پایدار برای. آورد عمل به آمد در کم اقشار تامین مسکن برای اساسی اقدام توان می

 از جملیه  مختلف های زمینه در فنی دانش همچنین .شود توزیعمحل  اهالی بین در و هزینه آن داخل در منطقه از جای خروج به

 محل به تعلق یا "بومی" ساختمان کیفیت به آورد بوم مصالح و مواد دیگر سوی بماند از باقی و یافته  گستر منطقه در ساختمان

 .و دلپذیر است خوشایند که دهد می

 هیای  سیاختمان  طراحی در را مفیدی های بینش بومی، های ساختمان طراحی های الگو گرفتن نظر در با بومی معماری مطالعات

 و گیرم  منیاطق  مرطیوب،  و گیرم  منیاطق  ماننید  هیوایی  و آب مختلف مناطق برای است ممکن ن تحقیقاتای. دهد می ارائه معاصر

 استفاده مورد هوایی و آب مفاهیم مطالعه با توان می را طراحی های دستور العمل و شود انجام مناطق دیگر و ابری و سرد خش ،

 بیا  همسیو  معاصیر  سیاختمان  طراحی در که تبدیل نمود اییه فرمول به منطقه آن برای خاص منطقه ی  بومی های ساختمان در

در این پژوهش با مشخص کردن شاخص های مصالح بومی و کاربرد آن ها در اجزای شکل  .کرد خواهد کم  پایدار طراحی مفاهیم

دارا میی باشیند   دهنده عناصر معماری گونه های مسکونی روستای فارسیان، الگوهای بومی که قابلیت پایداری مسیکن روسیتایی را   

که این الگوها شامل جهت گیری بناها از شمال به جنوب با قرارگیری بر روی شیب طبیعی، پوشش های تخیت،  . مشخص کرده ایم

و میی تیوان از   ایوان با نرده های چوبی و درب و پنجره های چوبی می باشد که این ایوان ها نقش حیاط را ایفا می کنند می باشید  

 .یپ بندی ساخت وسازهای جدید با هدف یکپارچه کردن سیمای روستا استفاده نموداین الگوها برای ت
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