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 چکیده :

 موزوننا که صورتی در توسعه این اما است، گریزناپذیر مسکونی زیستگاههای توسعه جمعیت، رشد با همراه

 توجه عدم.گردد می قدیم بافت شدن مخدوش و نا هماهنگی به منجر پذیرد، صورت شتاب زده ای گونه به و

 یا گونه به آنها امروزین توسعه تا سبب شده آنها، تاریخی توسعه و گیری شکل روند و شهرها گذشته به

      جدایی جزء تغییر، است، مسلم آنچه..  بگیرد صورت تاریخی شهر هنجارهای و شکل با نامتناسب

 شهرهای مشکالت از یکی. است زمان گذشت مستقیم نتیجه که است چیزی این و است ماده ناپذیرجهان

 ناهاب و ها بافت طبیعی تاریخی، محیط شامل گذشته، به توجه عدم. آنهاست نامتعادل و ناهمگون توسعه ما،

 اب جدید توسعه هماهنگی و آن ازای ما به کالبد و فرهنگی و جمعیتی بافت از اعم مختلف، مسائل به لحاظ

 رفتن بین از و شهری، سیمای در مرج و هرج ایجاد و ناهمگونی بر عالوه اطراف، شده ساخته یا قدیمی بافت

 داشت خواهد به دنبال نیز دیگری تبعات فرهنگی، تطابق عدم و شهرها، هویت تدریجی

روستای زیارت از روستاهای تابع دهستان استرآبادجنوبی بخش مرکزی شهرستان گرگان است که درجنوب 

نهارخوران گرگان واقع گردیده است.این روستادرکوهپایه های دامنه  کیلومتری جنوب7شهرگرگان ودرفاصله

ایه ای کوهپ جنگلی اطراف آن درکناراقلیم خاص مناطق های شمالی سلسله جبال البرز استقراریافته پوشش

زیارت دهکده ای است قدیمی،سنگ نوشته های  مبدل کرده است.  ها منطقه این روستارابه ییالق گرگانی

 متاثراز دوشیوه خاص بافت کالبدی کنونی روستای زیارت روی بعضی ازقبرهاحاکی ازقدمت این روستااست.

بناها  ارگانیک ابتدایی روستا،شکل درهم تنیده و مفهوم که درقسمت مرکزی وهستهبدین  کالبدی می باشد.



 

 ادغام و فضاها،به صورتی شگرف بیننده را درفضایی قرارمی دهدکه فضاهای عمومی وخصوصی راکامالدرهم

به طوریکه عمدتا  خصوصی معنی تازه ای به خودمی گیرند امادربافت جدیدفضاهای باز.  شده می بیند

افت با مقایسه ب تا است برآن نوشته این . های مسکونی به وسیله حصارویادیوارازهم تفکیک می گردندبنا

 .  بپردازدجغرافیایی  محدوده این در بنا و ساخت  طراحی چگونگی به بررسیقدیم و جدید 

 بافت های قدیم روستایی،بافت جدید،روستای زیارتکلید واژه : 
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Abstract 

Along with population growth, development of residential places is inevitable, but if it is 

done with haste and non-harmoniously will lead to damaging the old context. Not taking the 

past and history of the cities and their development process into account has led to their 

development not compatible with their historical background. It is the fact that changing is 

inevitable in the nature of the world which is the fruit of the passage of time. One of the 

problems of our cities is their non-harmonious development. Neglecting the past features 

including historical and natural contexts of the buildings in terms of demographic and 

cultural and physical context, not only leads to non-compatibility of the old and new context, 
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but also will lead to steadily vanishing a way the identity of cities and also cultural non-

compatibility, etc. 

Ziarat village is one of the villages of southern Astarbad in the central district of Gorgan 

County which is located in south of Gorgan, 7 KM distant from Naharkhoran. This village is 

located in the foothill of Alborz Mountains and its special vegetation has made this village 

the yaylak (summer highland pasture) of the people of Gorgan. The found epigraphy on 

several tombstones indicates the antiquity of this village. Currently, there are two special 

architectural contexts in this village. In the central area, the buildings and spaces are 

somehow interwoven which portrays a harmonized and integrated view of public and private 

spaces. But in the open private spaces the residential structures are separated with walls or 

fence. The present study aims to compare the old and new contexts to review the designing 

and constructing in this geographical scope.    
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 مقدمه :

 موزوننا که صورتی در توسعه این اما است، گریزناپذیر مسکونی زیستگاههای توسعه جمعیت، رشد با همراه

 توجه عدم.گردد می قدیم بافت شدن مخدوش و نا هماهنگی به منجر پذیرد، صورت شتاب زده ای گونه به و

 یا گونه به آنها امروزین توسعه تا سبب شده آنها، تاریخی توسعه و گیری شکل روند و شهرها گذشته به

 هانناپذیرج جدایی جزء تغییر، است، مسلم آنچه. بگیرد صورت تاریخی شهر هنجارهای و شکل با نامتناسب

 توسعه ما، شهرهای مشکالت از یکی. است زمان گذشت مستقیم نتیجه که است چیزی این و است ماده

 به لحاظ بناها و ها بافت طبیعی تاریخی، محیط شامل گذشته، به توجه عدم. آنهاست نامتعادل و ناهمگون

 بافت با جدید توسعه هماهنگی و آن ازای ما به کالبد و فرهنگی و جمعیتی بافت از اعم مختلف، مسائل

 رفتن بین از و شهری، سیمای در مرج و هرج ایجاد و ناهمگونی بر عالوه اطراف، شده ساخته یا قدیمی

 معماری چراکه داشت، خواهد به دنبال نیز دیگری تبعات فرهنگی، تطابق عدم و شهرها، هویت تدریجی

 و تدریج به استمرار بر مبتنی سیاست یک راستای در و تاریخی تداوم یک در محل، هر بومی و سنتی

 یها جنبه تواند می مقوله این طیف. است گرفته شکل اطراف محیط و طبیعت با متمادی سالیان درطول

 باشد. داشته بر در را اقتصادی اجتماعی فرهنگی، گوناگون
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درصدمساحت کل کشور راتشکیل می دهد.این استان 1/0کیلومترمربع 73407/74استان گلستان بامساحت

طول دقیقه 14درجه و53دقیقه تا51درجه و50دقیقه عرض شمالی و5درجه و03دقیقه تا74درجه03بین

شرقی از نصف النهارگرینویچ ودربخش شمالی کشور واقع شده است.این استان براساس اخرین تقسیمات 
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 : وقعیت روستای زیارتم

ب که درجنوروستای زیارت از روستاهای تابع دهستان استرآبادجنوبی بخش مرکزی شهرستان گرگان است 

نهارخوران گرگان واقع گردیده است.این روستادرکوهپایه های دامنه  کیلومتری جنوب7شهرگرگان ودرفاصله

ایه ای کوهپ های شمالی سلسله جبال البرز استقراریافته پوشش جنگلی اطراف آن درکناراقلیم خاص مناطق

دهکده ای است قدیمی،سنگ نوشته های زیارت  مبدل کرده است.  ها نطقه این روستارابه ییالق گرگانیم

 روی بعضی ازقبرهاحاکی ازقدمت این روستااست.

 توپوگرافی :

رودخانه خاصه روددرکف ان  روستای زیارت دردامنه های شمالی کوه های رارالبرزدرون دره ای استقرارداردو

.رودخانه خاصه دره جاری است.کوه های کولی چال،لندی کوه وسروان سرتلنبارآن رااحاطه کرده است

شمال ازبدنه شرقی روستاعبورمی کندهرچه ازجنوب روستابه طرف شمال آن  رودنیزدرامتدادجنوب به

مترنسبت 1130 کنیم ازارتفاع آن کاسته می شودبه گونه ای که بلندترین نقطه روستابرروی خط تراز حرکت

است دارای قسمت ان واقع  به سطح ابهای ازادقراردارد.پست ترین نقطه روستانیزکه درشمالی ترین

مترنسبت به سطح دریامی باشد.میزان اختالف روستا بین بلندترین قسمت وپست ترین قسمت 994ارتفاع

 مترمی باشد.139روستاحدود

 مراحل توسعه روستا :



 

بدین مفهوم که درقسمت  متاثراز دوشیوه خاص کالبدی می باشد. بافت کالبدی کنونی روستای زیارت

ارگانیک بناها و فضاها،به صورتی شگرف بیننده را  ابتدایی روستا،شکل درهم تنیده و مرکزی وهسته

 ادغام شده می بیند.به طوری که تمامی درفضایی قرارمی دهدکه فضاهای عمومی وخصوصی راکامالدرهم

 صورت گیرد.امادربافت فضاهای بازبه عنوان شبکه راه محسوب شده وتردد در آن می تواندبه طورآزادانه

به طوریکه عمدتا بناهای مسکونی به وسیله  خصوصی معنی تازه ای به خودمی گیرند جدیدفضاهای باز

ودیگرسخن رفت وآمدآزادانه افراد در این قسمت از بافت،به مانندهسته  حصارویادیوارازهم تفکیک می گردند

 وشبکه راه دراین فضای تازه،شکل معنی دارتری به خود می گیرد. اولیه نبوده

 

 

 

 

 

 

 

 بافت اوليه روستا

 توسعه ابتدايي روستا

 توسعه جديد روستا



 

 

 رابطه عناصر معماری با فضای باز عمومی :

پله و بالکن با نرده ها ی چوبی است که بدون استثنا در تمام نماها تکرار ،  مهمترین عنصر در نماها

با فضای باز نمود این رابطه در نمای بناهای مسکونی میشود.اصوال به دلیل رابطه زیاد زندگی خصوصی افراد 

به خوبی آشکار است دراین تصاویر شیر آب وحوضچه شستشو و زیر بالکن به عالوه گلدانها و میز در ایوان 

 دیده می شود

 
 

 

 

ل گنمونه دیگری از رابطه تنگاتنگ زندگی با فضای باز که در بالکن  خانه نمود یافته است. لباس وگلدان 

مستقیما در مجاورت معبر عمومی و در لبه بالکن قرار یافته اند و حس بودن در فضای خصوصی را هنگام 

 عبور ازمعبر القا می کنند.

یکی از جا لبترین نکات قابل توجه در با فت روستا که خاص این محل بوده وبا بسیاری روستاهای دیگر 

ت. به این معنا که فضای باز خصوصی منازل با معابر متفات است مشترک بودن حیاط منازل با معابر اس

روستا  یکی میباشد.در داخل این معابر تنور شیراب و حوضچه  شستشو و دستشویی )توالت( و بعضا انبار 

منازل دیده میشوند.در نتیجه زنان برای کارهایی چون پخت نان . شستن ظروف و یا حتی فعالیت هایی  

انند ان در این فضاها به دورهم جمع میشوند ومشترکا از این معابر استفاده مانند پاک کردن سبزی یا م

میکنند . از سوی دیگر بسیاری از عناصر فعالیتهای زندگی مانند انبار مرکزی هیزم. شستشوی صورت  و 

 دندانها .اصالح صورت و یا پهن کردن لباسها در همین معابر مشترک صورت میگیرد.



 

 

 

 :  نیابعاد بناهای مسکو

 93و 173سانتیمتر ارتفاع وعرض درها  33و 133سانتیمتر ارتفاع و عرض پنجره ها  773ارتفاع سقف 

متاسفانه بناهای جدید در روستای زیارت حتی  سانتیمتر میباشد. 15-14سانتیمتر وضخامت دیوارها معموال 

و اسکلت بتنی با اجر و  در داخل بافت قدیم و محدوده تاریخی ان از روشهای جدید ساخت اسکلت فلزی

پروفیل فلزی استفاده میکنند که از کیفیت ساخت باالیی بهره نداششته و با معماری محل همگونی ندارد 

وبنا بر این هم از نظر زلزله و ایمنی افراد وهم از نظر حفاظت منظر و سیمای بافت اسیب و خظرات زیادی 

 . در بر دارد

 

 به روایت تصویر :وستای زیارت کیفیت ابنیه و تحوالت ساخت در ر

 

 بافت قدیمی :

 



 

 

 

 

  بافت جدید :

 

 

 بافت تلفیقی :

 



 

 تکنولوژی و روش ساخت بناهای سنتی در روستای زیارت :

 مواد ومصالح مصرفی

 در روستای زیارت ازسنگ برای ساخت بخش تحتانی بنا و پایه و دیوارهای بخش همکف ازسنگ های الشه

شود که از اطراف روستا و کنار رودخانه جمع اوری می شود ساخت اسکلت و چارچوب دیوارها و استفاده می 

 همچنین در و پنجره ها به شرح زیر از چوب استفاده می گردد:

 ستون از سرخدار

 تیرها و پل در اسکلت بنا از انجیلو و بلوط تقر -

 برای ساخت شموشه دیوار از شاخه های ال، تقر و انجیلو -

 برای کف از چوب درخت تقر  -

 برای درو پنجره ها از درخت نمدار استفاده میشود -

 حصار بین خانه ها از شاخه های درخت تقر بافته می شود  -

همچنین برای مالت بین سنگ ها و اندود نمودن روی شموشه ها از درخت مخلوط گل سیاه از کاه استفاده 

گل های مخصوص ) اسپی گل ،گل سفید و کبود گل ( اندود می شده و رویه خارجی دیوارها به وسیله 

گردد که خاک این گل ها از نواحی اطراف روستا و توسط زنان جمع اوری شده و برای کار به روستا اورده 

 میشود.

 



 

 

 

 تکنولوژی ساخت :

ده میشود متر چی 1.5تا  1در بخش همکف، دیوارهای سنگی بصورت سنگچین با مالت گل سیاه به ارتفاع 

این سنگ ها از خود محل تهیه میشود برای ساخت دیوارها از بافتن سر شاخه های درختان در البه الی تیر 

های عمودی استفاده میکنند که به سر شاخه ها جاز و به نحوه ی چیدن انها شموشه میگویند و سپس روی 

وار می پوشانند. جنس تیر های چوبی این الیه بافت شده را با مخلوط گل سیاه و کاه برای سفت کاری دی

بکار رفته در بنا از درختان تقر است. پس از اتمام دیوار از گل مخصوصی بنام اسپی گل )گل سفید( و کبود 

گل برای اندود کردن رویه خارجی دیوارها استفاده می شود. کف دیوار ها و سقف قسمت فوقانی نیز از چوب 

جنس پوشش سقف به شکل سنتی نیز ورقه های چوب است که  و شاخه های درخت تقر ساخته شده و

بصورت کام و زبانه در هم فرو میروند. نرده های جلوی ایوان ها چارچوب، پنجره ها، تیر ها و درها نیز همه 

 به طور سنتی از چوب ساخته می شوند.

قائم دیوارها را برپا پس از اتمام دیواره های سنگچین با قطعات سنگی و مالت گل ، تیرهای افقی کف و 

کرده و سپس تیرهای سقف را نصب میکنند شاخه های درختان را به تیرهای عمودی دیوار ها می بافند و 

سپس دیوارها با کاهگل سیاه اندود کرده و سپس با گل سفید سفید کاری می کنند بطور سنتی در اتصاالت 

خ استفاده نمیشودبلکه بصورت کام و زبانه است که تیرهای اصلی و فرعی، نرده های ایوان و پوشش بام از می

باعث نگه داشتن ساختمان میشود در بعضی از موارد برای اتصال چوب ها از کنف استفاده میکردند این نوع 

 اتصاالت کام و زبانه بنا را در مقابل زلزله مقاوم نموده است.



 

 روش وجود دارد: 0برای ساخت کف قسمت فوقانی 

ها شاخه ها را البه الی تیرها می بافند و سپس با کاه و گل پر می کنند و در اخر گل سفید یا مانند دیوار -1

 کبود روی ان اندود می کنند.

 تخته کوبی و گل کردن و مالیدن گل سفید یا کبود روی ان  -7

 تخته کوبی  -0

 بازشوها )در و پنجره ( -

 شو داریم:دسته باز 7در روستای زیارت با توجه به بناهای موجود  -

 در و پنجره های که در دیوارهای سنگی بنا می شوند. -1 -

 در و پنجره هایی که در دیوارهای طبقه باال بنا می شوند. -7 -

سانتیمتر می باشند همچنین چارچوب پنجره  13نعل درگا ه ها در این روستا چوبی بوده و حدود  -

 معماری روستا هماهنگی ندارد.(ها به طور سنتی چوبی و اخیرا آلومینیومی است ) که با 

ابعاد بازشو ها کوچک و به دلیل شرایط اقلیمی کمتر در مقابل هم قرار می گیرند و این امر  به  -

دلیل کاهش اتالف انرژی حرارتی است بطور سنتی چارچوب در و پنجره های چوبی از درخت نمدار 

 ساخته می شوند . 

 

 

 



 

 

 

 :  فضاهای مسکونیبررسی معماری و ترکیب های 

خانه های روستای زیارت اکثرا روی شیب تپه منتهی به رودخانه که رو به شرق است بنا شده اند. اما نکته 

 جنوبی –جالب توجه پراکندگی و عدم استقرار منظم خانه ها در کنار هم است. این خانه ها اکثرا شمالی 

 تشکیل بخش 7 از اصوال زیارت روستای های خانه. هستند مطبوع و خنک بسیار تابستان فصل در و بوده

 ردیگ بخش و بوده کجکال نام به بافی جاجیم و بافندگی کارگاه ان از بخشی که همکف طبقه شوند می

و کاه نیز در این بخش قرار دارد. معموال در طویله  هیزم انبار است مرغدان یا یابو و گوسفند و گاو ی طویله

از در کارگاه جدا است امروزه نگهداری حیوانات در منازل از رواج افتاده و بسیاری از این فضاها بالاستفاده 

مانده است بخش فوقانی به سکونت اختصاص دارد در این طبقه پس از ورود از طریق پلکانی که به صورت 

بنا باال می رود و در برخی مواقع دارای نرده های چوبی است، به یک ایوان جنوبی افتاب  صلب و به موازات

گیر با نرده های چوبی وارد می شویم که یک اجاق در ان تعبیه شده است که در اکثر فصول سال از ان 



 

ه است وجود این استفاده میشده و امروزه به دلیل رواج اجاق های گاز استفاده از انها تقریبا منسوخ گردید

ایوان در تابستان به تعدیل هوای منزل کمک زیادی می کند. الزم به ذکر است طبقه همکف ساختمان هایی 

که در کناره محور اصلی واقع گردیده اند اکثرا به صورت واحد های تجاری مورد استفاده واقع می شوند. 

رد که در بیشتر مواقع دارای درهای دولنگه است اتاق یا بیشتر قرار دا 7همچنین در پشت ایوان منازل اغلب 

که از طریق این درها به هم ارتباط دارند بعضی اوقات در پشت این اتاق ها پستوهایی وجود دارد که به ان 

پشت در میگویند و دارای پنجره ی کوچکی است و یک اجاق کوچک برای فصول سرد در ان تعبیه میشود 

جاق گازها در داخل منازل این اجاق ها برچیده شده است و از یک اجاق کال البته امروزه به دلیل وجود ا

 برای پخت و پز استفاده می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

که  است مهمی مسأله تاریخی، شهرهای اصلی ساختار و تپنده قلب عنوان به تاریخی های بافت به توجه

 که این . شود می سپرده فراموشی به نوین شهری های توسعه و جامع های طرح ریزی برنامه در گاهی



 

 تطابق عدم و شدن کهنه جرم به سرزمین یک بومی زیست کالم یک در و فرهنگی، معماری تاریخی، ماهیت

 کشور شهرهای تاریخی در وفور به امروز که است اتفاقی نابودی شود، و زوال به محکوم روز های پیشرفت با

 در. فرهنگی و بومی تعلقات تمامی دست دادن از و هویتی بی فراموشی، یعنی روند این ادامه . آید می پیش

 تا شد سعی تاریخی شهرها، بافت در موجود تاریخی های ارزش مسأله به جهانی مجامع های دیدگاه بررسی

 ضوابط و کرد. بنابراین اصول پیدا دست آن از حفاظت و برخورد در مناسبی راهکار به ها، ارزش این مرور با

 حفاظت به مقوله بتوان اه ر این از تا شد مطرح اصل یک عنوان تاریخی به های بافت در معماری طراحی

 با ها محدوده این هماهنگی عدم شهری، تاریخی های بافت در موجود اصلی پرداخت . ضعف هدفمند

 برنامه عدم. است آمده پیش غییرات از جاماندگی و کالبدی فرسودگی شهری، نوین و نیازهای ها پیشرفت

 تاریخی های بافت در که ای برنامه بی تغییرات و سازها و ساخت روزافزون روند به توجهی و بی صحیح ریزی

 امروز ها بافت این که جایی تا است شده ها محدوده این اندازه از تخریب بیش سبب آید، می پیش فرسوده

 و پویا ارزشمند، عنصر یک اینکه جای به می آیند، حساب به شهری معضالت و ها ناهنجاری از یکی خود،

 جهت     در کوچک پژوهش، گامی این در شده استخراج ضوابط و اصول. باشد شهری ماهیت در تأثیرگذار

 .  است تاریخی های بافت در جدید مداخالت و ها طراحی ساختن نظام مند

 تواند می منطقه هر جغرافیایی و محلی نیازهای راستای در آنها، ساختن بومی خصوص به و اصول رعایت این

 این ضوابط ارائه. باشد داشته بافتی درون نوزایی به رو تاریخی شهرهای روند حفاظت در بسزایی تأثیر

 مهم منطقه، شهرسازی و معماری بومی هویت از معماری برگرفته طراحی اصول جزئیات تدقیق و چنینی

 .شود گنجانده ها این بافت حفاظتی و مدیریتی های برنامه در باید امروز که است گامی ترین
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