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چکیده

معماری اقلیم معتدل و مرطوب ایران دارای ویژگیهایی است که در طی سالیان طوالنی و با تأثیر از عوامل محیطی
به شکل منحصر به فرد خود تکامل یافته است .ویژگیهایی که موجب استفاده از الگوهایی خاص در معماری ،خصوصاً
معماری مسکونی آن شده است .خانههای روستایی شمال ایران با تأثیر از عوامل محیطی مانند :جغرافیا ،اقلیم ،اقتصاد،
فرهنگ و شرایط اجتماعی به شکل منحصربهفرد زاده شده است .معماری این منطقه پاسخ به نیازهای رفتاری و اقلیمی
مردم آن سرزمین با تکیه بر امکانات منطقهای و طبیعیساخت ،به شمار میآید .مورد مطالعه این پژوهش ،خانههای
روستایی غرب گیالن بوده که در چهار تقسیمبندی جغرافیایی ،جلگه ساحلی ،جلگه ،کوهپایه و کوهستان بررسی و مطالعه
شده است .روش پژوهش مورداستفاده ،توصیفی تحلیلی و ارائه نتایج با استفاده از تجزیه تحلیل دادههای آماری مستخرج
از نرمافزار انجامشده است .به همین منظور ،نمونهها بهصورت غیر تصادفی با توجه بـه روش هدفمند و مالحظات انتخاب
شده و با استفاده از تکنیک نحو فضا و نرمافزار«ای گراف» مؤلفههای راندمان عملکردی در کالبد خانههای روستایی
موردبررسی قرارگرفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی مسکن روستایی گیالن ،دارای ساختار یکالیه و از
عمق کمی برخوردار است .بیشترین ارتباط بین خانه و فضای بیرون از طریق ایوان انجامشده و دسترسی به سایر فضاها
نیز از طریق ایوان و سپس تالر انجام میشود .ایوان کمعمق و همپیوندترین عنصر فضایی است که وظیفه ارتباطی بین
فضای بیرونی و سایر فضاها را داشته و تالر در مرتبه بعدی قرار میگیرد .ایوان و تالر باعث افزایش درجه همپیوندی و
پیوند بهتر میان فضای حیاط و سایر فضاهای داخلی میشود ،که در مجموع  ارتقای عملکرد بین فضاها را در پی خواهد
داشت.
واژگان کلیدی :مسکن روستایی ،غرب گیالن ،راندمان عملکردی.
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 .1مقدمه
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

در هر نقطه از جهان ،مسکن بومی از چهار عامل شرایط
جغرافیایی و طبیعی زمین ،شرایط اقلیمی و آب و هوایی،
شرایط اقتصادی و نحوه امرار معاش ساکنان و خصوصیات
فرهنگی مردم منطقه بیشترین تأثیر را میپذیرد .البته
عواملی دیگر نیز ،گاه تأثیری بر شکلگیری مسکن در برخی
مناطق میگذارند که تأثیر این عوامل همیشگی نیست و
آنها را باید به صورت موردی بررسی کرد .سوابق تاریخی
و تأمین امنیت ساکنان یک منطقه از جمله  این موارد
است .اما این عوامل ،خود معموالً از شرایط جغرافیا ،اقلیم
و اقتصاد نشات گرفتهاند .در معماری مسکونی گیالن ،که
خصوصیت اقلیمی بارز آن اعتدال دما ،رطوبت زیاد هوا و
بارشهای طوالنی است ،مسکن باید پس از رفع نیاز اولیه،
یعنی سرپناه و مأمن و جلوگیری از شداید طبیعت ،رطوبت
زیادتر از حد آسایش انسان را دور نماید .یعنی بنا باید به
طریقی رطوبت هوای اطراف بدن انسان را کاهش دهد
و امکان تعرق و تبخیر سطح پوست و در نتیجه کاهش
دمای بدن را مهیا سازد .راحتترین راه دستیابی به این
امر ،ایجاد کوران در بنا و دفع هوای مرطوب توسط باد
است .فضاهایی که دارای بازشوهای فراوان و حداقل سطوح
دیوار باشند و در ایام گرم سال موجب هدایت راحت باد
به فضاهای زیستی شوند .وجود ایوان در بسیاری از اوقات
سال از این حیث مفید است .شکلگیری ایوان و تالرهای
سرتاسری در دور بنا ،حکایت از نیاز فراوان به این عنصر
دارد .ایوان طبقه دوم و یا سوم ،تالر (تاالر) نامیده میشود.
تالر به اندازه چند پله از ایوان باالتر است و معموالً درزیر
آن انبار یا طویله  قرار میگیرد و دربعضی نمونهها زیر آن
خالی است .اتاقی که درپشت تالر قرار میگیرد ،باالخانه
نام دارد (.)Gorji & Daneshvar, 2010
همانطور که بیان شد ،ایوان و تالر ،حرکت راحت هوا در
طبقات مسکونی را امکانپذیر میکند .بنابراین تهویه با
جریان باد نه تنها در جدارههای محیطی ساختمان ،بلکه
در الیههای سطوح مختلف آن نیز صورت میپذیرد .عالوه
بر این ،ایوان و تالر بهعنوان یک فضای نیمهباز ،ارتباط
میان فضای باز حیاط را با فضای بسته فراهم میآورد و
در شکلگیری مفهوم سلسلهمراتب فضایی ،بهعنوان یک
فضای رابط ،نقش عملکردی مهمی ایفا مینماید .لذا با
توجه به این موضوع ،این فضای واسط میتواند جایگاه
ویژهای در نحوه ارتباطات فضایی و نیز الگوهای حرکت از
فضای باز به بسته و یا برعکس ایفا نماید .از طرفی با توجه
به تعریف راندمان عملکردی که در ادامه ارایه میگشود،
میزان راندمان یک فضا در پیکرهبندی کلی بنا زمانی
افزایش مییابد که فضای مذکور ارتباطات فضایی زیادی را
با سایر فضاها در مجموعه داشته و این امر قابلیت دسترسی
و استفاده از فضاهای مختلف را برای اقشار مختلف فراهم
آورد .این پژوهش به واکاوی تأثیرگذاری عناصر کالبدی
نظیر ایوان و تالر در راندمان عملکردی مسکن روستایی

گیالن با استفاده از روش نحو فضا میپردازد.

 .2پرسشها و فرضیههای پژوهش

در این پژوهش مسکن روستایی غرب گیالن بهعنوان
متغیر مستقل و راندمان عملکردی بهعنوان متغیر وابسته
مورد بررسی قرار میگیرند و بدین ترتیب پرسشهای
اصلی پژوهش به این صورت قابل طرح است:
 نقش و ویژگی گونههای مختلف مسکن روستایی غربگیالن در راندمان عملکردی کالبد معماری چگونه است؟
 میزان تأثیرگذاری عناصر کالبدی ایوان و تالر در ارتقایراندمان عملکردی چگونه است؟
بر این اساس فرضیههای پژوهش بدینشکل عنوان
میشوند:
 هر کدام از گونههای مسکن روستایی غرب گیالن دارایویژگیهای کالبدی و راندمان عملکردی مخصوص به خود
میباشند.
 عناصر کالبدی ،به خصوص ایوان و تالر ،تأثیر مستقیم برمیزان راندمان عملکردی فضاها دارند.

 .3مرور ادبیات پژوهش

همانطور که اشاره شد ،به منظور انجام فرآیند مطرح شده
در این پژوهش و در راستای اثبات فرضیه به معرفی برخی
از شاخصهای راندمان عملکردی پرداخته میشود.
 -1-3مفهوم راندمان عملکردی فضا
مفهوم راندمان عملکردی در یک سیستم ،ارتباط مستقیمی
با میزان بهرهوری آن سیستم برای استفادهکنندگان از آن
دارد .در همین خصوص بیل هیلیر در کتاب «فضا ماشین
است» تعریف راندمان عملکردی را این گونه بیان میکند
که :بهرهوری معنی به حداقل رساندن میزان نفوذ گروههای
نامربوط به یکدیگر و سازماندهی مناسب فضاهای مرتبط
در کنار هم است به نحوی که کارایی آنها در گرو خدمات
رسانی مناسب به یکدیگر باشد .این نوع سازماندهی فضایی
منجر به شکلگیری روابط کارآمد اجتماعی میشود( (�Hill
 .)ier 2007, p. 229لذا میتوان چنین اذعان نمود که
کارآمدی عملکردی یک فضا با میزان و نوع فعالیتهایی
که در آن فضا انجام میپذیرد در ارتباط مستقیم است .این
مفهوم در ادبیات مرتبط با فضای معماری ،از سه دیدگاه  
قابل بررسی است .دیدگاه اول راندمان عملکردی یک فضا
را در میزان تأمین شرایط آسایشی افراد استفادهکننده از
آن فضا از جمله شرایط مربوط به گرمایش ،سرمایش،
تأمین نور ،تهویه و مواردی از این قبیل تعریف میکند .در
این رویکرد ،هر چقدر که یک فضا ،شرایط تأمین آسایش
انسان را در ارتباط با متغیرهای مذکور فراهم آورد ،دارای
راندمان باالتری خواهد بود .رویکرد دوم مفهوم راندمان
عملکردی را در علوم رفتاری مورد بررسی قرار میدهد.
در این رویکرد منظور از راندمان عملکردی یک محیط،
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میزان توانایی آن محیط در پاسخگویی به نیازهای مختلف
جسمی و روانی استفادهکنندگان از آن است که از جمله
این نیازها میتوان به مواردی چون امنیت ،آرامش،
سرزندگی ،تعلقخاطر و مواردی از این قبیل اشاره نمود
(.)Altman, 2003; Neman, 2015
سومین رویکردی که به بررسی مفهوم راندمان عملکردی
یک محیط میپردازد ،رویکرد کالبدی است (Mostafa
 .)& Hassan, 2013این رویکرد که بیش از هر چیز به
بررسی ساختار چیدمان فضا میپردازد ،میزان راندمان
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یک ریزفضا دریک نظام پیکرهبندی فضایی را در میزان
استفادهپذیری آن توسط کاربران معرفی میکند .در این
ارتباط شاخصهایی چون موقعیت استقرار فضای مورد نظر
در ساختار کلی بنا ،میزان پیوند و ارتباط آن با فضاهای
مجاور خود ،میزان دسترسی به فضای مذکور و مواردی
از این دست در میزان راندمان فضای مورد نظر تأثیرگذار
هستند که پژوهش فوق بر اساس رویکرد کالبدی انجام
شده است.

شکل  :1رویکردهای مطالعاتی راندمان عملکردی

 -2-3تحلیل ساختار فضایی درمدل نحو فضا

الف-تقارن نسبی( 1مرتبه فضایی)
منظور از تقارن نسبی فضا ،عمق بصری فضاهای مختلف
در یک ساختار فضایی ،از فضای اصلی مانند ورودی اصلی
است .اگر میزان عمق یک فضا در یک بنا کمتر از عمق
همان فضا در بنایی دیگر باشد ،در این حالت آن فضا
متقارن نامیده میشود .تفکیک و جداسازی فضایی افزایش
یافته و زمانی که تعداد مراحل بصری بین فضاهای موجود
افزایش مییابد ،در این حالت منجر به تضعیف ارتباط
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 -3-3ﻋواﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ روابط عملکردی در مدل
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ
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در اواﻳﻞ دﻫﻪ  70دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم نحوﻓﻀﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎن -ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎي بزرگ-
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ریشههای اولیه چیدمان فضا بر مطالعات کسانی
چون کریستوفر الکساندر و بعد از آن ،فیلیپ استدمن بنا
شده و ایدههای نظری آن ،نخستین بار به وسیله هیلیر
و هانسون ارایه شده است .آنها اظهار کردند که هم در
شهرها و هم در ساختمانها ،رابطه بین فرم و عملکرد
با پذیرفتن و نگه داشتن الگوهای مختلف حرکت کار
میکند و مطابق با پیکرهبندی فضایی با آن مواجه میشود
( .)Hillier & Hanson, 1984هدف از این روش ،توصیف
مدلهای فضایی و نمایش این مدلها در قالب شکلهای
عددی و گرافیکی و در نتیجه تسهیل نمودن تفسیرهای
علمی در رابطه با فضاهای مورد نظر است (& Mostafa
 .)Hassan, 2013, p. 445به بیانی دیگر ،سینتکس یا نحو
به معنی بررسی ارتباط هر واحد فضایی در یک مجموعه
با فضاهای همجوار خود است که این مفهوم درست مانند

بررسی یک واژه در داخل یک متن و ارتباط آن با دیگر
واژههاست ( .)Memariyan, 2002, p. 8به زبان دیگر در
این روش ،الگوی ترکیب فضاها و نحوه ارتباط بین آنها
از طریق تبدیل آن به یک گراف ،تحلیل میشود .نحو
فضا نه بهعنوان یک متغیر ،بلکه بهعنوان یک روش و ابزار
سنجش ،پیوند بین کالبد و مؤلفههای راندمان عملکردی
است.
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عملکردی (راندمان و کارایی) میشود  .در سیستمهای
فضایی حداکثر راندمان را میتوان زمانی بهدست آورد
که تمام فضاها به طور مستقیم به فضای اصلی (بهعنوان
مثال ،فضای ریشهای) متصل باشند (مدل  ،)aدر حالی که
کمترین راندمان هنگامی به دست میآید که تمام فضاها

در یک توالی منظم خطی به دور از فضای اصلی مرتب
شوند (مدل  .)bفضای موجود در مورد اول با توجه به
فضاهای دیگر در سیستم متقارن است ،در حالی که در
مورد دوم ،فضا نامتقارن میباشد (.)Hillier, 2007, p. 22

شکل  :2انواع سیستمهای فضایی و نمودار توجیهی

ب -قابلیت دسترسی( 2ارتباط)
تعداد نقاط دسترسی میتواند یکی از عوامل کلیدی در
جهت سازماندهی ،سهولت تطبیق و تنوع کاربریها در
یک بنا باشد .در این رابطه ،کلیه فضاها به چهار نوع a,
 b, cو  dتقسیم میشوند a .فضایی است که تنها با یک
فضای دیگر در ارتباط است .عموماً وجود این گونه فضاها
منجر به افزایش عمق و عدم دسترسی مناسب میشود
(کاهش سطح یکپارچگی مورد نظر) .فضای  bبه فضاهایی
گفته میشود که حداقل با دو فضای دیگر در ارتباط

است .نتایج تحقیقیات نشان میدهد که ایجاد فضاهایی
از نوع  bدر بناهای مسکونی ،باعث اتصال حوزههای
عمومی به حوزههای خصوصی میشود .فضاهای نوع c
فضاهایی هستند که در یک حلقه قرار دارند و فضاهای
نوع  dفضاهایی هستند که حداقل با دو حلقه در ارتباط
میباشند .وجود فضا های نوع  cو  dموجب کاهش میزان
عمق ،سهولت دسترسی و انعطافپذیری فضا میشود
(  .)Amorin, 1997
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شکل  :3نمودار توجیهی فرضی و نمایش انواع فضاها

ج -همپیوندی و اتصال
اتصال به معنی تعداد ارتباطات هر فضا با فضاهای دیگر
است .همچنین فضایی همپیوند خوانده میشود که در
عمق نسبی کم قرار داشته و با فضاهای نسبتاً زیادی
در ارتباط باشد (Hillier, Hanson, & Peponis, 1987,
 .)p. 364همپیوندی یک نقطه نشاندهنده  پیوستگی
3

یا جدایی یک نقطه از سیستم کلی یا پایینتر میباشد
(Memariyan, Feyzi, Kamalpoor, & Moosaviyan,
 .)2012, p. 4بدین معنی که هرچه مقدار همپیوندی یک
فضای کالبدی در یک بنا بیشتر باشد ،راندمان عملکردی
آن بیشتر و هرچه فضاها از یکدیگر منفکتر و کم ارتباطتر
باشند ،راندمان پایینتری دارند.

واکاوی تأثیرگذاری عنارص کالبدی مسکن روستایی غرب گیالن
شامره صفحه مقاله83-97 :

د -عمق
عمق فضا یا به عبارت دیگر«میانگین عمق نسبی» به
معنی مرحلهی فضایی است که هر بخش از فضا نسبت
به بخشهای دیگر دارد و مرتبط با میزان نفوذپذیری و
یکپارچگی فضا است ( .)Hanson, 2003, p. 82هر چه
4
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فضاها (بهخصوص فضاهای خدماترسان و توزیعکننده
مانند ایوان) در عمق کمتری نسبت به فضای ورودی
قرار داشته باشند ،عملکرد فضا بهینه میشود و در نهایت
موجب ارتقای میزان راندمان عملکردی میشود.

شکل  :4مفاهیم پایه در تکنیک نحو فضا

همانطور که ذکر شد ،نحو فضا با چهار مؤلفه همپیوندی،
ارتباط (دسترسی) ،مرتبه فضایی و عمق نسبی در شناسایی
فضاها کارکرد دارد .عمق نسبی با پیدا کردن عمق فضاها
و شناسایی تفکیک فضایی و نفوذپذیری در کالبد ،میزان
تضعیف یا تقویت ارتباط اجتماعی را میسنجد و در
نهایت نحوه کارکرد فضا را مشخص میسازد .همپیوندی
دیگر مؤلفه نحوفضا ،با تأکید بر سنجش میزان پیوستگی

و عمق یک فضا ،زمینه برای ارتباطات اجتماعی را بیان
میکند .مؤلفههای ارتباط و مرتبه فضایی بسته به نوع
فضای موردبررسی ،همپیوندی و یا عمق را در نوع فضای
موردنظر میسنجد و در نهایت با تبدیلشدن به مؤلفه
عمق و همپیوندی ،بر تأثیرگذاری عناصر کالبدی بر
راندمان عملکردی فضا تأکید میکند.

شکل  :5نحوه تأثیر مفاهیم پایه نحو فضا در راندمان عملکردی
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 -4-3پیشینه پژوهش

بهینه  این گونه بناها پرداختهاند .در پژوهشهایی دیگر
از همین مؤلف ،به بررسی و تحلیل پیکرهبندی فضا
و میزان راندمان عملکردی در انواع الگوهای خانه و
انواع پاساژهای تجاری پرداخته شده است .در اﻳﺮان،
عباسزادﮔﺎن و ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن اوﻟﻴﻦ پژوهشگرانی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﮕﺮش ﻧﺤﻮ ﻓﻀﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاند و سپس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
ﻧﮕﺮش ،ﻳﺰداﻧﻔﺮ ،رﻳﺴﻤﺎﻧﭽﻴﺎن و ﻣﻼزاده ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ را در
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زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم دادهاند .همدانی گلشنی
در مقالهای تحت عنوان ،بازاندیشی نظریه «نحو فضا»،
رهیافتی در معماری و طراحی شهری  ،مطالعه موردی:
خانه بروجردیها کاشان ،به بازخوانی اصول و مبانی فکری
نظریه «نحو فضا» و بهروزرسانی توسعههایی است که در
سالهای اخیر در مفاهیم و ابزارهای این نظریه رخداده
است ،پرداخته است ( .)Hamedani, 2015آزادبخت در
پژوهشی به بررسی رابطه متقابل بین پیکربندی فضایی
و نظام فعالیتها در مقیاس عرصههای جمعی از طریق
دستهبندی فعالیتهای جمعی و اندازهگیری دادههای
نحوی خانهها میپردازد .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است ،گونههای مسکن پیکربندیهای متفاوتی دارند اما
با وجود تغییر پیکربندی فضایی ،سیستم فعالیتها تغییر
نکرده و ساکنان خود را با فضاهای موردنظر انطباق دادهاند  
( .)Azadbakht & Noortaghani, 2017طباطباییمالزی
در مقالهای با عنوان ،رويکرد تحليلي نحو (چيدمان) فضا
در ادراک پيکرهبندي فضايي  مسکن بومي  قشم (نمونه
موردي روستاي الفت) ،از روش تحليلي نحو فضا (چيدمان
فضا) ،به منظور بررسي روابط فضاهاي مسکن بومي اين
منطقه استفاده کرده است ( .)Tabatabaee, 2016واکاوی
نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی مشهد بر
اساس تئوری نحو فضا ،عنوان پژوهشی است که رکنی،
به آن پرداخته است ( .)Rokni &Ahmadi, 2017خاکپور،
طالقانی ،موسوی ,عظیمیدوبخشری ،گرجی و راهنمایی،
از دیگر پژوهشگرانی هستند که در حوزه معماری گیالن
پژوهشها و مقاالتی به رشته تحریر در آوردهاند.

 .4روش پژوهش

پژوهش پیش رو از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق مورد
استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی بر اساس مطالعه
موردی میباشد .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش،
از روش مطالعات کتابخانهای و بررسیهای میدانی استفاده
شده و ابزارگردآوری اطالعات مورد استفاده ،مطالعات
اسنادی و مشاهدات میدانی ،شامل :نمونهبرداری ،عکاسی،
رولووه و برداشت کروکیهای معماری ،بوده است.
در پژوهش پیشرو ،روش تجزیه وتحلیل اطالعات ،بررسي 
کتابخانهای و مرور متون موضوع با گردآوری اطالعات
میدانی و تحلیل دادهها پرداخته میشود تا مشخص شود
که ،آیا رابطه  نظاميافته ميان متغیرهای مورد سنجش
وجود دارد یا خیر؟ و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش
نحوفضا و نرمافزار تحلیلی -آماری «ای گراف» استفاده
شده است که شامل چهار مرحله میباشد:
مرحله اول :شامل مطالعات اسنادی ،کتابخانهای ،در
خصوص مسکن روستایی و عوامل مؤثر بر راندمان
عملکردی است.
مرحله دوم :تعریف مؤلفههای راندمان عملکردی و
عناصر کالبدی مسکن روستایی به بررسی متون مربوطه
و مشاهدات میدانی که خود شامل شناسایی ،عکاسی،
ترسیم کروکی ،برداشتها و مطالعات معماری ،محیطی و
اقلیمی مورد نیاز است.
مرحله سوم :مدل پژوهش ،جمعآوری و تحلیل دادهها.
مرحله چهارم :ارائه نتیجهگیریهای پژوهش و اعالم
یافتهها و اثبات یا رد فرضیهها.

شکل  :6مراحل انجام پژوهش
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 -1-4چارچوب نظری
در این مرحله به جمعبندی و ارایه چارچوب نظری پژوهش
پرداخته میشود .در بخش ادبیات تحقیق ،شاخصهای
راندمان عملکردی معرفی و ارزیابی شد و تأثیر تغییرات هر
یک از این مؤلفهها بر شکلگیری میزان راندمان عملکردی

فضا ذکر گردید .حال با توجه به ویژگیهای این مؤلفهها،
ارتباط میان هر یک از این شاخصها و تأثیر آن بر میزان
راندمان عملکردی تالر ،در  مسکن روستایی گیالن مورد
ارزیابی قرار خواهد گرفت .در این پژوهش ،بررسی مطالب
فوق از طریق روابط ریاضی نحو فضا ارزیابی میشود.

واکاوی تأثیرگذاری عنارص کالبدی مسکن روستایی غرب گیالن
شامره صفحه مقاله83-97 :
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شکل  :7مدل مفهومی پژوهش

 -2-4قلمرو پژوهش
در طرح کالبدی گیالن و مازندران ،مصوب سال ،1373
استان گیالن به سه بخش ،گیالنشرقی ،غربی و میانی
تقسیم شده است .در این تقسیمبندی ،مرکزیت بخش
میانی شهر رشت ،مرکزیت بخش شرقی ،شهر الهیجان و
فومن بهعنوان مرکزیت بخش غربی انتخاب شده است .بر
اساس نتایج مطالعات پروژه موزه میراث روستایی گیالن،
حوزه فرهنگی -معماری گیالن بدون در نظر گرفتن

تقسیمات کشوری و سیاسی به نه زیر حوزه فرهنگی  -
معماری دستهبندی شده است .تقسیمبندی این حوزهها
بر اساس عوامل زیست محیطی (توپوگرافی ،اقلیم و غیره)،
نوع فعالیت کشاورزی ،فرهنگ ،مذهب (گویش ،زبان و
غیره) و نوع معماری بومی روستایی صورت پذیرفته است.
این نه حوزه فرهنگی -معماری عبارتاند از :دو حوزه
سرشاخه شرق و غرب با چهار زیر شاخه ساحلی ،جلگهای،
کوهپایهای ،کوهستانی و حوزه جلگه مرکزی.

شکل  :8تقسیمبندی استان گیالن

 .5یافتهها

همانطور که اشاره شد ،جغرافیای گیالن به چهار حوزه
جغرافیایی کوهستان ،کوهپایه ،جلگه و ساحل تقسیمبندی

شده است .این پهنههای جغرافیایی به لحاظ اقلیمی دارای
شرایط یکسان نبوده و هرکدام دارای مؤلفههای اقلیمی
خاص خود میباشد که تأثیر آن در تنوع کالبد معماری
آنها قابل مشاهده است.

شکل  :9حوزهبندی مسکن روستایی غرب گیالن
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ساختار فضایی خانه روستایی در این گونه از معماری،
شامل :ایوان ،تالر ،کرسر ،کوتوم ،ورکوتوم ،دواکه ،باالخانه،
انبار ،غیره و چیدمان اشیاء در هر بخش متأثر از عملکرد

خاص هر یک از این فضاها و در راستای تأمین نیازهای
ساکنان خانه است.

ی مسکن روستایی با گویش رایج در غرب گیالن
شکل  :10نامگذاری عناصرکالبد 
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در مناطقی از ساحل ،بخشهایی از کوهستان و کوهپایه به
دلیل تأثیرات اقلیمی و ماهیت مسکن موقت بودن آنها،
ساختمان فاقد تنوع فضایی مناطق جلگهای بوده و در
بسیاری موارد ،فاقد ایوان میباشد و در مواردی فقط تالر،

با کارکرد تابستانی دیده میشود بنا براین در پژوهش پیش
رو ،نمونهها از معماری کوهپایه ،جلگه  و جلگه ساحلی
گیالن انتخاب شده است.

شکل  :11گونه مسکن روستایی کوهستان

شکل  :12گونه مسکن روستایی کوهپایه

شکل  :13گونه مسکن روستایی جلگه

شکل  :14گونه مسکن روستایی ساحل

واکاوی تأثیرگذاری عنارص کالبدی مسکن روستایی غرب گیالن
شامره صفحه مقاله83-97 :

معماری جلگهای بنابر دالیل اقلیمی و قرار داشتن در
منطقه جغرافیایی با تابستانهای طوالنی ،فصل سرد کوتاه
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و رطوبت نسبی باال دارای کاملترین تنوع فضایی در بین
خانههای بومی گیالن میباشد.

شکل  :15الگوی مسکن روستایی در حوزههای چهارگانه

جامعه آماری پژوهش ،خانههای روستایی غرب گیالن است
که در سه تقسیمبندی جغرافیایی ،جلگه ساحلی ،جلگه و
کوهپایه بررسی و مطالعه شده است .به همین منظور،
نمونهها بهصورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شده ،و

الزم به ذکر است ،که به علت تنوع اقلیمی و پراکندگی
جغرافیایی منطقه ،دو نمونه از هر حوزه جغرافیایی انتخاب
و پژوهش بر مبنای آن انجام شده است.

شکل  :16جامعه آماری قلمرو پژوهش
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پس از الیهبندی فضاها و تبدیل فرم پالن به نمودارهای
توجیهی ،با استفاده از نرمافزار تحلیلی«ای گراف» ،به
تحلیل عناصرکالبدی فضا بر اساس مفاهیم پایه نحو

فضا در غالب نمودار و سپس تبدیل آن به مقادیر عددی
پرداخته شده است.
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شکل  :17روند تحلیل نرمافزار «ای گراف»
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شکل  :18تحلیل نرمافزاری خانه آصفی (گونه ساحل)

شکل  :19تحلیل نرمافزاری خانه خالهسرا (گونه ساحل)

شکل  :20تحلیل نرمافزاری خانه محتشمطلب (گونه جلگه)

شکل  :21تحلیل نرمافزاری خانه موسیزاده (گونه
جلگه)

شکل  :22تحلیل نرمافزاری خانه شیخنشین (گونه جلگه)

شکل  :23تحلیل نرمافزاری خانه طربی (گونه جلگه)

واکاوی تأثیرگذاری عنارص کالبدی مسکن روستایی غرب گیالن
شامره صفحه مقاله83-97 :

 .6بحث و تحلیل

بررسی نتایج بهدست آمده  در خصوص مؤلفههای راندمان
عملکردی نشان میدهد ،در الگوهای مورد پژوهش ،درصد

93

فضاهای نوع  aکه دارای عمق میباشد پایین و بیشترین
فضا مربوط به نوع  ،bفضاهای ارتباطی است که همگی
بیانگر ساختار الیهای خانهها ،فضای اتصالی زیاد و معماری
با عمق کم در مسکن اقلیمی گیالن میباشد.

شکل  :24بررسی تعداد انواع فضاهای a,b,c,d،در خانهها

از تحلیل دادههای آماری چنین نتیجه گرفته میشود که
در بین عناصر معماری این گونه از مسکن بومی ،به لحاظ
عمق فضایی ،ایوان دارای کمترین عمق فضایی و بهترین
رابط بین فضای باز عمومی با فضاهای داخلی خصوصی
و نیمهخصوصی است که خود باعث باالترین راندمان
عملکردی میشود .پس از ایوان ،تالر با قرار گرفتن در
عمق میانه ،ضمن فراهم کردن رابطه بین طبقات و دیگر
فضاها از درجه امنیت و خصوصیت بیشتری نسبت به
ایوان برخوردار است در مرتبه دوم فضاهای با همپیوندی
باال قرار گرفته است که این امر باعث شده تا بیشترین
استفاده عملکردی را داشته باشد.
بررسی نتایج بهدستآمده در خصوص نوع فضای کالبدی

نشان میدهد ،در الگوهای مورد پژوهش ،بیشترین درصد
فضاها از نوع ( cمرتبه فضایی) هست و فضاهای همپیوند
نوع  dدر مرحله بعدی قرار دارند .خانههای جلگهای
بهترین همپیوندی را دارند و گونه کوهپایه فاقد هرگونه
فضای نوع  dهستند .به لحاظ ارتباط و مرتبه فضایی گونه
جلگه در جایگاه اول قرار دارند .عمق (فضای نوع  )aدر
هر سه الگو تقریباً یکسان است .و خانههای حوزه ساحل
کمی کمعمقتر هستند .نتیجهگیری از این بخش نشان
میدهد خانههای حوزه جلگه با داشتن روابط کالبدی،
ازدحام پذیری و عمق میانه ،نسبت به دیگر گونهها ،کالبد
اجتماعپذیر بهتری دارند که زمینه را برای امکان راندمان
عملکردی مناسب فراهم میآورند.

شکل  :25بررسی تعداد و تحلیل انواع فضاهای  a,b,c,dدر حوزههای اقلیمی
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الگوی مسکن بومی گیالن دارای ساختار یک الیه و از
عمق کمی برخوردار است .بیشترین ارتباط بین خانه و
فضای بیرون از طریق حیاط و سپس ایوان انجام شده و
دسترسی به سایر فضاها نیز از طریق ایوان و سپس تالر
انجام میشود که این نشان دهنده تأثیر بیشتر ایوان در

ارتباط فضایی و راندمان عملکردی این الگوی خانه نسبت
به تالر میباشد.
ایوان کم عمق و همپیوندترین عنصر فضایی است که
وظیفه ارتباطی بین فضای بیرونی (حیاط) و سایر فضاها
را داشته و دارای بهترین راندمان عملکردی است و تالر
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در مرتبه بعدی قرار میگیرد .تالر با قرارگیری در عمق
میانه و ارتباط کمتر با دیگر فضاها ،فضایی نیمه خصوصی

و مناسب جهت مناسبات و تعامالت اجتماعی را فراهم
می آورد.

شکل  :26مقایسه و تحلیل مؤلفههای راندمان عملکردی به تفکیک عناصر فضایی

در بین الگوهای مطالعه شده ،خانه محتشم طلب از حوزه
جلگه ،دارای بهترین راندمان عملکردی و خانه آصفی از
جلگه ساحل به دلیل نوع فضای ارتباطی و عمق زیاد ایجاد
شده در پالن دارای پایینترین راندمان عملکردی است.
خانههای حوزه جلگه به دلیل پالنهای گسترده عمق

زیادی دارند؛ اما به دلیل ارتباط فضایی ،نوع سیستم
فضایی و دسترسی مناسب کالبدی و همپیوندی باالی بین
عناصر کالبدی ،دارای بهترین راندمان عملکردی در میان
گونهها میباشند که در بین الگوهای مطالعه شده ،خانه
محتشم طلب بهعنوان بهترین نمونه معرفی میشود.

شکل  :27پالن خانه محتشمطلب
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ایوان به لحاظ عمق فضایی و جمعیتپذیری ،کمعمق
و همپیوندترین عنصر فضایی و بهترین رابط بین فضای

باز عمومی با فضاهای داخلی خصوصی و نیمهخصوصی با
عمق بیشتر است که باعث باالترین ارتباط فضایی میشود.

واکاوی تأثیرگذاری عنارص کالبدی مسکن روستایی غرب گیالن
شامره صفحه مقاله83-97 :

تالر با قرارگیری در عمق میانه ،دسترسی مناسب و
همپیوندی باال ،مکانی مناسب برای برخوردهای اجتماعی
نیمه عمومی ارایه میکند .در بین الگوهای بررسی شده،
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ایوان و تالر در خانه آصفی از حوزه جلگه ساحل ،دارای
بهترین راندمان عملکردی در بین گونههای بررسی شده
است.

شکل  :28پالن خانه آصفی

)(Based on the Map of Gilan Rural Heritage Museum

 .7نتیجهگیری و جمعبندی

طراحی پالن خطی ،غیرمتمرکز به همراه تعبیه بازشو
در جهت کوران و تهویه طبیعی مناسب و ایجاد فضاهای
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جمعبندی و نتایج حاصل از پژوهش را به شرح زیر میتوان
بیان کرد:
 مسکن اقلیمی در حوزه جغرافیایی غرب گیالن دارایکالبد کم عمق ،کم الیه و فضاهایی با حداکثر تخلخل در
خارجیترین سطح خود است.
 خانههای حوزه کوهستان بیشتر یکطبقه ،بسته ،باکمترین بازشو و حداقل یا نبود فضای نیمه باز.
 خانههای حوزه کوهپایه ،یک یا حداکثر دو طبقه با سطحبازشو محدود.
 در حوزه جلگه و ساحل ،پالنها خطی ،غیر متمرکز ودر دو طبقه یا بیشتر ساخته میشوند با بیشترین بازشو
و تماس با فضای بیرون از طریق فضاهای کالبدی نیمه باز
نظیر ایوان و تالر.
 وجود ایوان و تالر در یکطرف تا چهار طرف بنا ازمهمترین فضاهای اقلیمی و اجتماعی هستند.
 قرارگیری فضایی محدود و محصور در قلب بنا (ایوان)،باعث افزایش راندمان عملکردی میشود.
 بهترین همپیوندی (ازدحامپذیری و افزایش راندمانعملکردی) به ترتیب در حوزه جلگه ،ساحل و کوهپایه
دیده میشود.

 بهترین ارتباط و دسترسی فضایی به ترتیب از آن جلگه،کوهپایه و ساحل است.
 خانههای حوزه جلگه به دلیل پالنهای گسترده عمقزیادی دارد؛ اما به دلیل ارتباط فضایی ،نوع سیستم فضایی
و دسترسی مناسب کالبدی و همپیوندی باالی بین عناصر
کالبدی ،اجتماعپذیرترین نوع در میان گونهها میباشد و
بهترین راندمان عملکردی در خانههای حوزه جلگه شکل
میگیرد.
 ایوان همپیوندترین عنصر کالبدی است که با ازدحام باالاجتماعپذیرترین فضاست و ایوانهای سه طرف بسته با
دسترسی از داخل ایوان به تالر دارای مناسبترین شرایط
عملکردی است.
 بهترین شرایط برای راندمان عملکردی در نمونه ایوانهادر حوزه ساحل و سپس در حوزه جلگه دیده شده است.
 تالر با قرارگیری در عمق میانه ،کالبد اقلیمی مساعد،دسترسی مناسب و همپیوندی باال ،مکانی مناسب برای
برخوردهای اجتماعی نیمه عمومی ارائه میکند.
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نیمهباز نظیر ایوان و تالر در بنا و در نظر گرفتن سایر
مالحظات اقلیمی.
 طراحی ایوان متمرکز مرکزی سه طرف بسته با امکاندسترسی به سایر فضاها در طبقه همکف و دسترسی
به طبقات باالیی از داخل ایوان به منظور ایجاد افزایش
راندمان عملکردی.

 طراحی تالر سه طرف باز با دسترسی از داخل ایوان کهدر سمت بارانگیر به شکل و رتالر در نظر گرفته شود .این
فضا با توجه به شرایط مطلوب اقلیمی ،نوع طرح پیشنهادی
و تعامل پذیری باال ،مهمترین عنصر کالبدی جهت مراودات
اجتماعی و افزایش راندمان عملکردی خواهد بود.

پینوشت
1. Relative Assymetry: RA
2. Space Configuration
3. Integration
4. Depht
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