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بررسی نمود انعطاف پذیری در مسکن روستایی، مورد مطالعاتی: روستای 
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چکیده
و  اجتماعی  تغییرات ساختار  امروزه  اما  است.  داشته  ایران وجود  روستایی  در مسکن  از گذشته،  انعطاف پذیری  مفهوم 
اقتصادی، تحوالت گسترده ای را در الگوی معماری مسکن روستایی ایجاد کرده و در معماری امروز به مفهوم انعطاف پذیری 
حوزه  در  ارزنده ای  معیارهای  و  شاخص ها  واجد  قدیم  روستایی  مسکن  معماری  میان  این  در  است.  شده  توجه  کم تر 
انعطاف پذیری است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نمود انعطاف پذیری در مسکن روستایی است. پژوهش 
حاضر از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای در 
حوزه انعطاف پذیری، نمودهای اصلی انعطاف پذیری )تنوع پذیری، تطبیق پذیری، تغییر پذیری( مشخص گردید و سپس با 
مطالعه میدانی، این نمودها در شش الگوی شاخص مسکن روستای طزره دامغان بررسی و مقایسه شد. این مقاله نشان 
می دهد، تمامی الگوهای مسکن روستای طزره انعطاف پذیر بوده و در همه ریزفضاهای این الگوها نمودی از انعطاف پذیری 
دیده می شود. الگوهایی که تعدد حیاط، طبقات، ایوان و ورودی داشته اند، از انعطاف پذیری باالیی برخوردار بوده اند. بنا بر 
این پژوهش، در نظر گرفتن عواملی نظیر حیاط های متعدد در کنار توده بنا یا توده های متعدد در کنار حیاط، ورودی ها 
و طبقات متعدد )دو طبقه( که امکان تفکیک بنا را برای خانواده های مختلف و یا کاربری های گوناگون فراهم می کند، 
از مؤثرترین عوامل طراحی انعطاف پذیر در مسکن روستایی است و لذا مؤلفه "تغییر پذیری" انعطاف پذیری، مؤلفه اصلی 

طراحی انعطاف پذیری در مسکن روستایی است.
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۱. مقدمه
و  بوده  محیطی  شرایط  و  اقلیم  از  متاثر  روستایی  مسکن 
با الگوی معیشت خانواده مرتبط است )یعقوبی و همکاران 
تغییرات  جدید،  تکنولوژی های  تأثیرات  امروزه   .)1395
فرهنگی  و  اجتماعی  روابط  دگرگونی  اقلیمی،  و  محیطی 
)علی الحسابی  است  مشهود  کامال  روستایی  مسکن  در 
طراحی  و  تأمین  رو  این  از   .)21  ،1386 داریان  برهانی  و 
و  باشد  تغییرات  این  با  تناسب  در  می بایست  مسکن 
را  انعطاف پذیری  کلی  معنای  به  و  تغییرپذیری  ظرفیت 
سنتی  معماری  انکارناپذیر  اصول  از  یکی  باشد.  داشته 
گذشته،  از  مفهوم  این  است.  انعطاف پذیری  مفهوم  ایران، 
داشته  وجود  کشورها  دیگر  و  ایران  روستایی  مسکن  در 
است )عینی فر 1382، 65(. ولی امروزه نقش این مفهوم در 
میان  این  در  است.  شده  کم رنگ  روستایی جدید  مسکن 
معماري مسکن روستایی قدیم واجد شاخص ها و معیارهاي 
پس  می تواند  که  است  انعطاف پذیری  حوزه  در  ارزنده اي 
مورد  جدید  سازهاي  و  ساخت  در  تحلیل،  و  شناسایی  از 
بهره برداري قرار گیرد. از این رو هدف اصلی پژوهش، بررسی 
نمود انعطاف پذیری در مسکن روستایی است. بدین منظور 
ابتدا پس از بررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه، 
نمودهای مختلف انعطاف پذیری مشخص شده و در ادامه 
با بررسی میدانی، نحوه انعطاف پذیری در الگوهای شاخص 
مسکن روستای طزره و اجزای کالبدی آن مورد تحلیل قرار 

گرفته است.

2. سواالت پژوهش
طزره  روستای  مسکن  انعطاف پذیری  در  موثر  عوامل   .1

چیست؟
الگوهای  از  کدام  هر  در  انعطاف پذیری  مشخصه های   .2

مسکن روستای طزره به چه صورت است؟

3. پیشینه پژوهش
عینی فر در پژوهشی، با بیان این مساله که انعطاف پذیری 
از الفبای شکل گیری معماری سنتی ایران است و باید در 
طراحی مسکن معاصر ایران نیز از آن بهره مند شد، عوامل 
انعطاف پذیری را در سه بخش تنوع پذیری، تطبیق پذیری 
و تغییر پذیری معرفی می کند )عینی فر 1382(. سرتیپی پور 
در مقاله "شاخص های معماری مسکن روستایی ایران" به 
تدوین و شناخت مشخصه های مسکن روستایی پرداخته و 
فضاهای مسکونی روستایی را با کارکردهای چندگانه معرفی 
"درآمدی  کتاب  در  نیز  زرگر  )سرتیپی پور 1384(.  می کند 
تحلیل  و  بررسی  به  ایران"،  روستایی  معماری  بر شناخت 
بخش هایی  در  و  پرداخته  ایران  روستایی  مسکن  و  بافت 
خانه های  در  چندمنظوره  فضاهای  به  تحلیل،  این  از 
)زرگر  می کند  اشاره  آن  فعالیت های  تنوع  و  روستایی 
1388(. هم چنین در مقاله "وجوه مؤثر بر طراحی مسکن 
روستایی  معماری  خانقاهی  حاتمی  و  زرگر  روستایی"، 

ایران را مجموعه ای همگن با هویت کالبدی خاص توصیف 
می کنند که تجلی کننده کارکردها و نقش چند عملکردی 
فضاها است و به نوعی به وجوه انعطاف پذیری در مسکن 
 .)1393 خانقاهی  حاتمی  و  )زرگر  می کنند  اشاره  روستایی 
نیز در مقاله ای چگونگی کارکرد  شکوری و سید خاموشی 
انعطاف پذیري را به طور خاص در یکی از کالبدهای ویژه 
خانه های اعیان نشین ایرانی، به نام اتاق شکم دریده تبیین 
کرده اند )شکوری و سید خاموشی 1396(. همان گونه که در 
تمام پژوهش های یاد شده، مشهود است، انعطاف پذیری در 
مسکن روستایی به طور خاص و کامل دیده نشده است. از 
این رو در پژوهش حاضر، انعطاف پذیری در مسکن روستایی 
در نمونه موردی روستای طزره دامغان مورد بررسی قرار 
گرفته است و نمود انعطاف پذیری در الگوهای شاخص این 
روستا و هم چنین ریز فضاهای آن بررسی و مقایسه شده و 
روستایی  انعطاف پذیری مسکن  در  موثر  عوامل  نهایت  در 

ارائه شده است. 

4. انعطاف پذیری
چند  براي  مي تواند  هم  که  است  فضایي  منعطف،  فضاي 
در  مختلف  عملکردهاي  هم  و  واحد  زمان  در  عملکرد 
 .)65  ،1382 )عیني فر  شود  استفاده  متفاوت  زمان هاي 
بعضی از فضاها قابلیت چند عملکردی دارند و بدون تغییر 
یا  را در زمان واحد  فعالیت ها  از  بنا، محدوده ای  در کالبد 
در طی زمان پاسخ گو هستند. برخی دیگر از فضاها برای 
الخوانساری  قابل تغییرند )غروی  نیازهای مختلف  به  پاسخ 
1397، 31(. امروزه نیازهاي استفاده کنندگان و کارکردهاي 
ساختمان ها با سرعت در حال تغییر است. با توجه به این 
تغییرات، ضرورت انعطاف پذیري از ابعاد مختلف در معماری 
به ویژه معماری مسکونی روستایی اهمیت می یابد. مسکن 
اقتصادی،  اجتماعی،  کالبدی،  عوامل  از  متاثر  روستایی 
طراحی  در  می بایست  و  بوده  زیست محیطی  و  فرهنگی 
شغل  شود.  توجه  عوامل  این  همه  به  روستایی  مسکن 
خانواده روستایی و فضاهای الزم برای آن، توسعه تدریجی 
مسکن و استفاده از یک فضا برای چند کاربری، قیمت خانه 
اقتصادی  عوامل  جمله  از  روستایی  خانواده  مالی  توان  و 
وجوه  از  موردی  هم  خانوار  شکل  و  ترکیب  هم چنین  و 
اجتماعی و تطابق اقلیمی نیز عاملی از وجوه زیست محیطی 
تفاوت   .)47-54  ،1393 خانقاهی  حاتمی  و  )زرگر  هستند 
عمومی  تعریف  با  مقایسه  در  روستایی  مسکن  به  نگرش 
روستایی  مسکن  یک  که  می شود  بزرگ تر  جا  آن  مسکن 
به عنوان یک واحد معیشتی و اقتصادی نیز تلقی می شود. 
در این میان شرط تداوم و بقای مسکن روستایی، انطباق 
آن با تغییرات و خواسته های ساکنین آن است )پهلوانی و 
محتوی 1394، 2(. بنابراین مفهوم انعطاف پذیری و انطباق 
با تغییرات با توجه به تفاوت های ساختار فرهنگی، اقتصادی 
خانواده های  به  نسبت  روستایی  خانواده های  معیشتی  و 
شهری، در مسکن روستایی اهمیت ویژه ای دارد. در واقع 
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نقش  قدیم،  روستایی  مسکن  در  انعطاف پذیری،  موضوع 
پررنگی را داشته است، اما امروزه با رشد ساخت و سازها 
در روستاها، بدون در نظر گرفتن الگوهای مسکن روستایی 
)همان منطقه( و تقلید از مسکن شهری و عدم انطباق آن 
پررنگ تر  مسأله  این  اهمیت  روستایی،  زندگی  نیازهای  با 
شده است. به صورت کلی »تنوع پذیری«، »تطبیق پذیری« 
و »تغییر پذیری« به عنوان نمودهای مختلف انعطاف پذیری 
مطرح می شود )کیائی و همکاران 1398، 65( که در ادامه به 

آن اشاره می شود.

4-۱- نمودهای انعطاف پذیری
به  و  فضایی  پتانسیل  یک  عنوان  به  تنوع پذیری  مفهوم 
معنی قابلیت استفاده های مختلف از فضا در یک زمان و یا 
زمان های مختلف، بدون تغییر  اندازه ی فضا است. در مسکن 
تعویض کارکرد  قابلیت  به دلیل  تنوع پذیری  ایران،  سنتی 
فضا در طول زمان، اساسی ترین و موثرترین روش دست یابی 
به انعطاف پذیری بوده است. هم چنین، چون این رویکرد به 
روش های جدید سازه و یا فضای باز گسترده نیاز نداشت 
با آن هماهنگ  و ساختارهای سنتی ساختمانی به خوبی 
بود  قابل تطبیق  افراد  با زندگی روزمره  به آسانی  می شد، 
تلفیق  قابلیت،  این  ویژگی های  از   .)62  ،1382 )عینی فر 
آسان  و  خوانا  دسترسی  فضا،  یک  در  متنوع  عملکردهای 
به فضاها، ایجاد خلوت های فردی و جمعی به دلیل تنوع 
فعالیت ها و بهره برداری مفید و مناسب از فضای دسترسی 
برای تبدیل کارکردها است )کیائی و همکاران 1398، 66(. 
در واقع تنوع پذیری از دو منظر عملکردی و فضایی قابل 
بررسی است. تنوع پذیری عملکردی در یک فضا، امکان تنوع 
عملکردها در آن فضا را )به طور همزمان و یا در زمان های 
مختلف( فراهم می نماید که این منظر را می توان در بعد 
عملکردی پالن بررسی نمود. هم چنین تنوع پذیری فضایی 
نیز فضاهای متنوعی را برای پاسخ دادن به نیازهای کاربران 
فراهم می نماید که این منظر در بعد فضایی پالن می تواند 

ارزیابی گردد. 
مفهوم تطبیق پذیري به معنی قابلیت هماهنگ شدن یک 
فضا با شرایط جدید مورد نیاز کاربران است، به شرط آن 
که این تغییرات در مساحت بنا تغییري ایجاد ننماید. همه 
تغییرات داخلی نظیر تغییر شخصیت و ساختار، تغییر عناصر 
خرد و ترکیب فضاها در مفهوم تطبیق پذیري قرار می گیرد 
)علی الحسابی و برهانی داریان 1386، 22(. در مسکن سنتی 
ایران، تطبیق زندگی روزانه و فصلی از طریق تنظیم روابط 
افقی و عمودی بنا، بهره گیری از فضاهای مختلف در ساعات 
مختلف روز و در فصول مختلف امکان پذیر بوده است. وجود 
زیرزمین،  تابستان نشین،  زمستان نشین،  نظیر  فضاهایی 
باالخانه و پشت بام امکان تطبیق پذیری را با شرایط مختلف 
زندگی فراهم کرده و در این مقیاس، عنصر مرکزی حیاط، 
سازمان دهنده انعطاف پذیری است )عینی فر 1382، 70(. در 
واقع تطبیق پذیری فضا، امکان تطبیق فضا را با عملکردهای 

از مهم  ترین مفاهیم مرتبط  جدید فراهم می نماید و یکی 
فضا  عملکردی  تمایز  تشخیص  تطبیق پذیری،  موضوع  با 
به منظور انتخاب حوزه مناسب جهت انجام فعالیت مورد 
نظر کاربر است. به بیان دیگر در یک پیکره بندی فضایی، 
امکان تشخیص فضایی حوزه های مختلف، توسط کاربران 
با فضای  از آن، می تواند به موضوع تطبیق پذیری کاربری 
مناسب آن کمک نماید )کیائی و همکاران 1398(. در این 
از طریق دید بصری  میان تشخیص تمایز عملکردی فضا 
صورت می پذیرد. از این رو هر چه فضا رویت پذیرتر باشد، 
دسترسی بصری به آن افزایش یافته و تشخیص عملکردی 
آن فضا افزایش می پذیرد و در نتیجه تطبیق پذیری آن با 

کاربری مورد نیاز افزایش می یابد. 
تفکیک  یا  یا کاهش کمی  افزایش  به  تغییر پذیری  مفهوم 
و تجمیع فضاها اشاره می کند که در آن بازگشت به طرح 
اولیه پس از گسترش یا کاهش مساحت بنا امکان پذیر است 
)عینی فر 1382، 70(. در گذر زمان، نیازهای فضایی مسکن 
دچار تغییر می شود و ساختمان باید با این تغییرات هماهنگ 
شود )الکساندر 1393، 358(. تغییرات در  اندازه ی خانه به 
فضاها  تفکیک  یا  و  آن  عمودی  یا  افقی  گسترش  صورت 
بدون تغییر مساحت، زمانی امکان پذیر است که خانه قابلیت 
تغییرپذیری داشته باشد. در واقع تغییر پذیری، امکان تطبیق 
خانه را با تغییرات بعد خانوار و گسترش و کاهش فعالیت ها 
به سبب تغییر  اندازه پالن فراهم می کند و هم چنین امکان 
بهره گیری از فضاهای اطراف خانه و قابلیت تقسیم شدن و 
تفکیک آن را در صورت نیاز ساکنان مهیا می نماید )کیائی و 
همکاران 1398، 65(. قابلیت تفکیک پذیری الگوی مسکونی، 
عالوه بر قابلیت پاسخگویی به مراحل مختلف تغییر شکل 
الگوی خانواده، می تواند در برخی زمان ها به شکل اجاره ای 
به اقتصاد خانواده کمک کند و محل زندگی فرزندان را بعد 
از ازدواج تامین نماید )غروی الخوانساری 1397، 35( و یا به 
عنوان محل کار، انبار، کارگاه در نظر گرفته شود. در واقع 
تغییر پذیری یک فضا، امکان تفکیک و تجمیع بخش های 
مختلف آن فضا را طبق عملکردهای مورد نیاز کاربران فراهم 

می کند.

5. روش پژوهش 
پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ 
پژوهش  پیشینه  ابتدا  منظور  بدین  است.  کاربردی  هدف 
بررسی شده  کتابخانه ای  منابع  از  انعطاف پذیری  در حوزه 
هم چنین  و  اطالعات  این  از  بهره گیری  با  ادامه  در  است. 
)تنوع پذیری،  انعطاف پذیری  کلی  نمود  میدانی،  مطالعات 
مسکن  ریزفضاهای  در  تغییرپذیری(  و  تطبیق پذیری 
روستای طزره دامغان )ورودی، حیاط، ایوان، اتاق و طویله( 
با شیوه تحلیلی و استدالل قیاسی، مورد بررسی قرار گرفته 
است. برای شناسایی بستر پژوهش، ابتدا با برداشت میدانی، 
مسکن  شاخص  الگوی  شش  طزره،  روستای  خانه های  از 
الگو، یک خانه به  روستایی استخراج شده و سپس از هر 
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عنوان نمونه در این پژوهش ارائه شده است که مدارک آن ها 
در جداول 3، 4، 5، 6، 7 و 8 بیان شده است. در ادامه نمود 
انعطاف پذیری در این شش الگوی شاخص و ریز فضاهای 
آن تحلیل و مقایسه شده و در نهایت نتیجه آن ارائه گردیده 

است.

6. معرفی روستای طزره
طزره روستایی در دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان 
دامغان )استان سمنان( است )شکل 1(. این روستای زیبا 
در 45 کیلومتری شمال شرق دامغان واقع شده و یکی از

شکل ۱: موقعیت روستای طزره در استان سمنان، 
شهرستان دامغان

روستای  است.  سمنان  استان  ییالقی  بخش های  بهترین 
طزره دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است 
و آب بیش ترین تأثیر را در علل شکل گیری روستا داشته 
است. بافت روستا به صورت پلکانی و فشرده بوده و وجود سه 
رودخانه طزره، بندرز و لنگر باعث قطعه بندی روستا شده و 
توسعه روستا نیز در امتداد این رودخانه ها بوده است )شکل 
کشاورزی،  اساس  بر  گذشته  در  روستا  اقتصادی  پایه   .)2
باغداری و دامپروری بوده و در ادامه بخش صنعت مرتبط به 
معدن ذغال سنگ نیز در معیشت روستاییان تاثیر گذاشته 

است )طرح هادی روستای طزره 1388، 22-2(.

شکل 2: نقشه کاربری اراضی در بافت روستای طزره 

ریز فضاهای  در  انعطاف پذیری  کلی  نمود   .7
مسکن روستای طزره

مسکن روستایی به صورت کلی دارای ریزفضاهایی چون 
ورودی، حیاط، ایوان، اتاق و طویله است که در هر کدام 
این  از  می شود.  دیده  انعطاف پذیری  از  نمودی  آن ها  از 
رو برای ورود به بحث، ابتدا نمود کلی انعطاف پذیری در 
ریزفضاهای مسکن روستای طزره بررسی شده )جدول 1( 
و در ادامه انعطاف پذیری در الگوهای شاخص مسکن این 

روستا مقایسه و تحلیل گردیده است. 

7-۱- ورودی
در مسکن روستای طزره ورودی شامل بخش های مختلفی 

به  بنا  به  ورود  نحوه  و  است  هشتی  سردر،  فضای  چون 
تعریف  داالن(  طریق  )از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت 
شده است. خانه های این روستا دارای یک تا سه ورودی 
انسان  استفاده  نوع  به  بسته  ورودی ها،  تعداد  که  هستند 
در  می کند.  تغییر  خانواده ها،  تعداد  هم چنین  و  دام  و 
مواردی که تعدد ورودی وجود داشته باشد، امکان تفکیک 
ورودی ها و در نتیجه تطبیق پذیری و تغییرپذیری در آن 
و  عبور  که  مواردی  در  هم چنین   .)3 )شکل  دارد  وجود 
مرور انسان و دام به صورت مشترک از یک ورودی باشد، 
به واسطه تنوع رفت و آمد، می توان انعطاف پذیری از نوع 

تنوع پذیری را در آن مشاهده نمود )جدول 1(.

شکل 3: تنوع رفت و آمد در ورودی
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7-2- حیاط
مفصل  نوعی  به  طزره،  روستای  مسکن  در  حیاط 
ارتباطی و عنصر شکل دهنده فضاهای داخلی خانه است 
فضای  حرارتی،  آسایش  ایجاد  و  تهویه  و  نور  تامین  با  و 
را شکل می دهد. در حیاط عملکردهای  زیستی مناسبی 
متنوعی اتفاق می افتد. پخت غذا، فراوری محصوالت باغی 
و کشاورزی، پذیرایی مهمان، برپایی جشن و مراسم های 
درختان  پرورش  لباس،  و  ظروف  شستشوی  مذهبی، 

بچه ها،  بازی  )سبزی(،  گیاهان  کاشت  غیرباغی،  و  باغی 
خوابیدن و استراحت، خوردن غذا و خشک کردن لباس از 
جمله عملکردهای مهمی است که در حیاط رخ می دهد 
و  تنوع پذیری  نوع  از  انعطاف پذیری  می توان  رو  این  از  و 
تطبیق پذیری را در آن مشاهده نمود )شکل 4(. هم چنین 
امکان  باشد،  داشته  وجود  حیاط  تعدد  که  مواردی  در 
تفکیک حیاط ها و در نتیجه تغییرپذیری نیز در آن وجود 

دارد )جدول 1(.

شکل 4: تنوع عملکردی در حیاط

7-3- ایوان
ایوان نیز در مسکن روستای طزره، به نوعی مفصل ارتباطی 
تامین کننده دید و منظر فضاهای داخلی خانه است و  و 
امکان نورگیری و تهویه و آسایش حرارتی را برای فضاهای 
نیز عملکردهای متنوعی  ایوان  در  فراهم می کند.  داخلی 
مشاهده می شود که از جمله آن ها می توان به خوابیدن در 
استراحت کردن، پخت غذا، خشک کردن  تابستان و  فصل 

و کشاورزی، خوردن غذا، خشک کردن  باغی  محصوالت 
انجام  و  گفتگو  و  نشستن  دور هم  بچه ها،  بازی  لباس، 
کارهای روزمره نظیر سبزی پاک کردن اشاره نمود )شکل 
5(. از این رو می توان انعطاف پذیری از نوع تنوع پذیری و 
تطبیق پذیری را در آن مشاهده نمود. هم چنین در مواردی 
که تعدد ایوان وجود داشته باشد، امکان تفکیک ایوان ها 
و در نتیجه تغییرپذیری نیز در آن وجود دارد )جدول 1(.

شکل 5: تنوع عملکردی در ایوان

7-4- اتاق
مختلفی  عملکردهای  با  اتاق  طزره  روستای  مسکن  در   
برای  ابتدا  از  معدود،  مواردی  جز  به  و  می شود  تعریف 

)خواب،  اتاق  است.  نمی شده  طراحی  خاصی  عملکرد 
فضای  بخش  اصلی ترین  پذیرایی(  و  آشپزخانه  نشیمن، 
چون  متنوعی  عملکردهای  آن  در  و  است  خانه  زیستی 
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و  مطالعه  غذا،  خوردن  کردن،  استراحت  و  خوابیدن 
تماشای  گفتگو،  و  نشستن  دور هم  درسی،  تکالیف  انجام 
انجام  تلویزیون، پذیرایی مهمان، بازی بچه ها، پخت غذا، 
باغی و کشاورزی،  فرایض دینی، خشک کردن محصوالت 
برگزاری مراسم های جشن و عزا، کرسی، محل نگهداری 
وسایل، ظروف، رخت خواب، لباس و مواد غذایی مشاهده 

از  انعطاف پذیری  می توان  رو  این  از   .)6 )شکل  می شود 
را در آن مشاهده نمود.  تنوع پذیری و تطبیق پذیری  نوع 
و  باشد  اتاق وجود داشته  تعدد  هم چنین در مواردی که 
امکان  که  باشد  گونه ای  به  اتاق  پالن  شکل  و  وسعت  یا 
تفکیک را فراهم نماید، انعطاف پذیری از نوع تغییرپذیری 

نیز در آن دیده می شود )جدول 1(.

شکل 6: تنوع عملکردی در اتاق

7-5- طویله 
فضای طویله در مسکن روستای طزره به واسطه عملکرد 
دامی، نسبت به سایر ریزفضاها شرایط متفاوتی را دارد. این 
فضا برای نگهداری طیور )مرغ، خروس و اردک(، نگهداری 
دام )گاو، گوسفند و بز(، نگهداری وسایل و تجهیزات مورد 
انعطاف پذیری  بنابراین   ،)7 )شکل  می گیرد  قرار  استفاده 

آن دیده می شود.  در  تطبیق پذیری  و  تنوع پذیری  نوع  از 
معموال این فضا در طبقه زیرین و یا در حیاطی مجزا قرار 
دارد تا از فضای انسانی تفکیک شود. هم چنین این فضا در 
بعضی از خانه ها با توجه به شرایط خانواده در گذر زمان به 
انبار یا کارگاه تبدیل می شده که می توان انعطاف پذیری از 

نوع تغییرپذیری را در آن مشاهده نمود )جدول 1(.

شکل 7: تنوع عملکردی در طویله

جدول ۱: نمود کلی انعطاف پذیری در ریزفضاهای مسکن روستای طزره

نمود انعطاف پذیریعملکردها و فعالیت هاریزفضاها
ورودی

رفت و آمد و عبور و مرور انسان و دام)شامل سردر، هشتی(
- تنوع پذیری

)در برخی موارد(
- تطبیق پذیری
- تغییر پذیری

)در برخی موارد(

حیاط
)شامل آسیاب، 

تنورخانه(

ایجاد  تهویه،  و  نور  تامین  داخلی،  فضاهای  شکل دهنده  عنصر  ارتباطی،  مفصل 
آسایش حرارتی، پخت غذا، فراوری محصوالت باغی و کشاورزی، پذیرایی مهمان، 
برپایی جشن و مراسم های مذهبی، شستشوی ظروف و لباس، پرورش درختان 
استراحت،  و  خوابیدن  بچه ها،  بازی  )سبزی(،  گیاهان  کاشت  باغی،  غیر  و  باغی 

خوردن غذا، خشک کردن لباس و برگزاری مراسم های جشن و عزا 
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نمود انعطاف پذیریعملکردها و فعالیت هاریزفضاها

ایوان
)فضای نیمه باز(

مفصل  منظر،  و  دید  تامین  کردن،  استراحت  و  تابستان  فصل  در  خوابیدن 
ارتباطی، پخت غذا، خشک کردن محصوالت باغی و کشاورزی، خوردن غذا، 
خشک کردن لباس، بازی بچه ها، تامین نور و تهویه، ایجاد آسایش حرارتی، 
و  کردن  پاک  سبزی  نظیر  روزمره  کارهای  انجام  گفتگو،  و  نشستن  دور هم 

- تنوع پذیریبرگزاری مراسم های جشن و عزا
)در برخی موارد(
- تطبیق پذیری
- تغییر پذیری

)در برخی موارد(

اتاق
)شامل اتاق خواب، 
نشیمن، پذیرایی، 

آشپزخانه(

خوابیدن و استراحت کردن، خوردن غذا، مطالعه و انجام تکالیف درسی، دور هم 
نشستن و گفتگو، تماشای تلویزیون، پذیرایی مهمان، بازی بچه ها، پخت غذا، 
برگزاری  کشاورزی،  و  باغی  محصوالت  کردن  خشک  دینی،  فرایض  انجام 
مراسم های جشن و عزا، کرسی، محل نگهداری وسایل، ظروف، رخت خواب، 

لباس و مواد غذایی

طویله
)فضای نگهداری(

بز( و  نگهداری طیور )مرغ، خروس و اردک(، نگهداری دام )گاو، گوسفند و 
نگهداری وسایل و تجهیزات

مسکن  الگوهای  در  انعطاف پذیری  نمود   .8
روستای طزره

اقلیمی  و  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با  طزره  روستای 
عوامل چون  که  است  مسکن  از  متنوعی  الگوهای  دارای 
معیشتی،  و  اقتصادی  وضعیت  زمین،  شیب  توپوگرافی، 
الگوها  این  شکل گیری  در  مذهبی  و  فرهنگی  ساختار 

طزره،  روستای  مسکن  شناخت  منظور  به  بوده اند.  موثر 
با مطالعات میدانی، از بین الگوهای موجود در این روستا، 
شده  استخراج  روستایی  مسکن  شاخص  الگوی  شش 
)جدول 2( و در ادامه نمود انعطاف پذیری در این الگوهای 

شاخص و اجزای آن بررسی شده است.

جدول 2: الگوهای شاخص مسکن روستای طزره

الگوی 6الگوی 5الگوی 4الگوی 3الگوی 2الگوی 1

8-۱- انعطاف پذیری الگوی ۱ 
بندرز  محله  در   1 شماره  الگوی  به  مربوط  خانه  نمونه 
سال   60 تا   40 قدمت  دارای  و  است  گرفته  قرار  روستا 
است. اسکلت خانه چوبی بوده و فضای خدماتی- معیشتی 
)طویله و انبار( در طبقه همکف و فضای زیستی در طبقه 
اول قرار گرفته است. این بنا دو ورودی مجزا دارد که در 
یک تراز طراحی شده است. ورود شرقی در معبر و ورودی 
در  که  شرقی  ورودی  در  دارد.  قرار  ساباط  درون  شمالی 
و  دارد  قرار  بسته ای  فضای  ابتدا  است  گرفته  قرار  معبر 
سپس با عبور از پله ها به فضای زیستی متصل می شود. اما 
در ورودی شمالی که در ساباط قرار گرفته است پس از 
ورود به فضای بسته و عبور از پله ها فضای ایوان واقع شده 

است که در ادامه به فضای زیستی متصل می شود )جدول 
3(. با توجه به تعدد ورودی ها و امکان تفکیک بنا به دو 
بخش و اختصاص آن به دو خانواده، انعطاف پذیری از نوع 
تغییرپذیری وجود دارد. ایوان این بنا در جبهه  شرقی قرار 
گرفته است و ایوان بخش جنوبی این بنا با یک اختالف تراز 
از ایوان بخش شمالی تفکیک شده است و انعطاف پذیری 
از نوع تغییر پذیری در آن دیده می شود. از طرفی هر دو 
است  نیز  تطبیق پذیری  و  تنوع پذیری  دارای  ایوان  بخش 
بیش تر،  مساحت  واسطه  به  جنوبی،  بخش  ایوان  در  که 
تنوع پذیری و تطبیق پذیری بیش تری در آن دیده می شود. 
و  عملکردی  تنوع پذیری  زیستی  فضاهای  در  هم چنین 

فضایی مشاهده می شود.
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جدول 3: معرفی الگوی ۱ 

روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول

8-2- انعطاف پذیری الگوی 2
الگوی شماره 2 دارای قدمتی بین  نمونه خانه مربوط به 
مجزا  ورودی  سه  دارای  خانه  این  است.  سال   40 تا   30
است که یکی به حیاط اول، یکی به حیاط دوم و دیگری 
با اختالف ارتفاع زیاد به ایوان طبقه اول باز می شود. در 
این خانه دو حیاط بزرگ همراه با باغ و باغچه و ایوان های 
سرتاسری در طبقه اول مشاهده می شود که این ایوان ها 
این  دارند.  اطراف  باغ های  به  نسبت  خوبی  منظر  و  دید 
خانه در گذشته به صورت یکپارچه بوده و در حال حاضر 
به دو پالک مجزا تقسیم شده است که از طریق یک دیوار 
از هم تفکیک شده و یک درب بین دو قسمت جدا شده، 
قرار گرفته است. هم چنین حیاط و ایوان اولیه به دو حیاط 
این  در   .)4 )جدول  است  شده  تبدیل  مجزا  ایوان  دو  و 
از نوع تغییرپذیری دیده می شود که  انعطاف پذیری  خانه 
با دخل و تصرف جزئی )افزودن یک دیوار( تفکیک پذیری 
آن به صورت عملی اجرا شده است. هم چنین با توجه به 
فرم پالن در پالک شرقی، امکان توسعه و افزودن فضا در 

طبقه اول وجود دارد. بنابراین در این بنا به صورت کلی 
)پالک شرقی و پالک غربی(، تغییرپذیری بسیار باالیی دیده 
می شود. عالوه بر این موضوع، تعدد ورودی ها )سه ورودی( 
نیز تغییرپذیری باالیی را در بنا ایجاد نموده است. در هر 
دو پالک، حیاط در سطوحی مختلفی تعریف شده است 
و این اختالف تراز، امکان تفکیک عملکردی و در نتیجه 
افزایش  مجزا  به صورت  حیاط  دو  هر  در  را  تغییرپذیری 
تراز  پایین ترین  مثال در پالک شرقی،  به طور  است.  داده 
به  حیاط  باالیی  بخش  و  باغچه  و  سبز  فضای  به  حیاط، 
هم چنین  است.  کرده  پیدا  اختصاص  دیگر  عملکردهای 
در هر دو حیاط، تنوع پذیری و تطبیق پذیری باالیی دیده 
می شود. در ایوان های هر دو پالک عالوه بر تغییرپذیری 
و  تنوع پذیری  شد،  اشاره  آن  به  که  )تفکیک پذیری( 
تطبیق پذیری نیز دیده می شود. در اتاق ها نیز تنوع پذیری 
و تطبیق پذیری دیده می شود و در اتاق های پالک همکف 
شرقی، به واسطه وجود طاقچه ها، تنوع پذیری فضایی نمود 

بیش تری دارد.

جدول 4: معرفی الگوی 2

روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول
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روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول

8-3- انعطاف پذیری الگوی 3
نمونه خانه مربوط به الگوی شماره 3 دارای قدمت 20 تا 
25 سال و با معیشت دامداری است. این خانه به صورت 
دو طبقه بوده و دو حیاط در سمت شرق و غرب توده بنا، 
با ورودی جداگانه، در دو تراز مختلف قرار دارد. در حیاط 
حوزه  برای  و  دارد  قرار  انبار  و  مرغداری  طویله،  شرقی، 
این خانه  در  است.  گرفته شده  نظر  در  و خدماتی  دامی 
فضای دامی و خدماتی در بخش زیرین فضای زیستی قرار 
دارد که به تامین گرمای محل سکونت در زمستان کمک 
می کند. حیاط شرقی همراه با پوشش گیاهی به صورت باغ 
است و با اختالف ارتفاع از طریق ایوانی به ورودی توده بنا 
متصل می شود. هم چنین حیاط غربی که در سطح باالتری 
قرار دارد، دارای پوشش گیاهی است و از طریق ایوانی با 
فضای زیستی مرتبط می شود )جدول 5(. با توجه به این 
که حوزه زیستی و حوزه خدماتی- معیشتی در حیاط از 
هم تفکیک شده است، انعطاف پذیری از نوع تغییرپذیری 
در پالن دیده می شود. هم چنین این نمود انعطاف پذیری 
)تغییرپذیری( در مورد ایوان شرقی و غربی و دو ورودی بنا 
نیز صادق است. در ایوان شرقی فعالیت هایی نظیر خواب 

و استراحت و گفتگو انجام می شود و به واسطه آن امکان 
به  اتصال  و  تهویه  و  نورگیری  دام،  کنترل  منظر،  و  دید 
نمود  می توان  نتیجه  در  و  است  شده  فراهم  نیز  ورودی 
مشاهده  آن  در  را  فعالیت ها  تطبیق پذیری  و  تنوع پذیری 
نمود. ایوان غربی نیز با توجه به موقعیت قرارگیری و ابعاد 
کوچکتری که دارد، نقش مفصل ورودی را ایفا می کند و 
مانند ایوان شرقی تنوع پذیر و تطبیق پذیر است ولی این 
موضوع به  اندازه ایوان شرقی نیست. بعد از عبور از حیاط 
و  گرفته  قرار  بنا  مرکز  در  نشیمن  فضای  ایوان،  فضای  و 
مفصل ارتباطی به سایر فضاها است. در فصول سرد سال 
که از حیاط و ایوان کم تر استفاده می شود، عملکردهایی 
که در ایوان اتفاق می افتاد، به نشیمن انتقال می یابد. در 
است  کشیده  و  L شکل  به صورت  پذیرایی  اتاق  بنا  این 
کرسی،  فضای  چون  متنوعی  عملکردهای  واسطه  به  و 
فضای  و  سفره خانه  پذیرایی،  گفتگو،  و  نشیمن  فضای 
آن  در  فضایی  و  عملکردی  تنوع پذیری  مهمان،  خواب 
پذیرایی  اتاق  ورودی های  تعدد  هم چنین  می شود  دیده 
)سه ورودی( امکان تغییرپذیری از نوع تفکیک را در آینده 

ایجاد نموده است.

جدول 5: معرفی الگوی 3

روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول
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روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول

8-4- انعطاف پذیری الگوی 4
به  زمینی  دارای   4 شماره  الگوی  به  مربوط  خانه  نمونه 
مساحت 104 مترمربع و قدمت 30 تا 40 است. در این 
خانه حیاط در بین دو توده قرار دارد و دید و منظر فضاها 
دو  زمین  شیب  واسطه  به  خانه  این  است.  حیاط  به  رو 
شده  تعریف  مختلف  تراز  دو  در  که  دارد  مجزا  ورودی 
ورودی ها،  تعدد  به  توجه  با  بنابراین   .)6 )جدول  است 
می شود.  دیده  آن  در  تغییرپذیری  نوع  از  انعطاف پذیری 
هم چنین خانه دارای دو حیاط با دو دسترسی مجزا است 
و هر دو حیاط تنوع پذیر و تطبیق پذیرند در حیاط طبقه 
اول نورگیری قرار دارد که امکان نور و تهویه را برای حیاط 

طبقه همکف فراهم می کند و ارتباط بصری بین دو حیاط 
را شکل می دهد )مقطع A-A( و این دو حیاط از طریق 
پلکانی که در جبهه شمالی بنا قرار دارد به هم راه دارند. 
از این منظر حیاط ها به واسطه امکان تفکیک، تغییرپذیر 
هستند. این خانه به صورت دو طبقه بوده و طبقه همکف 
اما  است  شده  تعریف  خدماتی  و  دامی  حوزه  برای  ابتدا 
انبار تبدیل شده است.  در سال های بعد، فضای دامی به 
بنابراین تفکیک پذیری حوزه دامی و انسانی در آن دیده 
شده است که در ادامه تفکیک پذیری آن به حوزه خدماتی 
نیز  اتاق ها  و  ایوان ها  پیدا کرده است. در  تغییر  انسانی  و 

تنوع پذیری و تطبیق پذیری دیده می شود. 

جدول 6: معرفی الگوی 4

روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول



79
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بررسی نمود انعطاف پذیری در مسکن روستایی

شماره صفحه مقاله: 69-84
14

01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول

8-5- انعطاف پذیری الگوی 5
نمونه خانه مربوط به الگوی شماره 5 یکی از قدیمی ترین 
آن  قدمت  که  است  طزره  روستای  خانه های  زیباترین  و 
به 200 سال می رسد. ورودی خانه دارای داالن عریضی 
حیاط  به  که  می رسد  بزرگی  در  به  نهایت  در  که  است 
است  مرکزی  به صورت حیاط  این خانه  متصل می شود. 
گرفته اند.  قرار  حیاط  اطراف  در  اتاق ها  و  فضاها  سایر  و 
به  ارتباط  و  بوده  تقسیم  فضای  در طبقه همکف،  حیاط 
فراهم کرده است.  را  با عملکردهای مختلف  اتاق ها  سایر 
بزرگ،  انبار  دو  زیستی،  فضاهای  بر  عالوه  طبقه  این  در 
دارد که فضاهای  قرار  آسیاب  و  تنور  علوفه،  انبار  طویله، 
خدماتی- معیشتی این طبقه بر فضاهای زیستی آن غالب 
فضای  به  ایوان  طریق  از  همکف  طبقه  در  حیاط  است. 
توده بنا متصل شده است و از طریق پله هایی سه طرفه به 
ایوان طبقه اول و در ادامه به سایر فضاهای زیستی مرتبط 

می شود )جدول 7(. با توجه به عملکردهای مختلفی که در 
حیاط اتفاق می افتد، حیاط تنوع پذیر و تطبیق پذیر است 
)وجود تنورخانه و آسیاب تنوع پذیری حیاط را افزایش داده 
است(، ولی تغییرپذیر نیست اما در کل بنا با توجه به تعدد 
اتاق ها و استقالل طبقات و فضاها، امکان تفکیک برای دو 
یا چند خانوار وجود دارد و از این منظر تغییر پذیر است. 
در این خانه ایوان در هر دو طبقه تنوع پذیر و تطبیق پذیر 
را  آن  تنوع پذیری  ایوان ها  در  طاقچه  و  رف  )وجود  است 
افزایش داده است( و به واسطه امکان تفکیک دو طبقه، 
اول  و  همکف  طبقه  در  اتاق ها  دارد.  نیز  تغییرپذیری 
اتاق ها  در  شومینه  )وجود  است  تطبیق پذیر  و  تنوع پذیر 
تنوع پذیری فضایی آن را افزایش داده است( و هم چنین 
در اتاق های طبقه باال عالوه بر تنوع پذیری عملکردی، به 
واسطه وجود رف و طاقچه های فراوان، تنوع پذیری فضایی 

نیز در آن ها دیده می شود.

جدول 7: معرفی الگوی 5 

روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول
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روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول

8-6- انعطاف پذیری الگوی 6 
نمونه خانه مربوط به الگوی شماره 6 در قطعه زمینی به 
باالی  قدمت  دارای  و  دارد  قرار  مربع  متر  مساحت 400 
است  ورودی مجزا  دارای سه  این خانه  است.  150 سال 
که هر سه ورودی آن در ضلع جنوبی آن قرار گرفته است. 
از این ورودی ها در زیر ساباط واقع شده و هم تراز  تا  دو 
هستند و در ادامه به حیاط مرکزی منتهی می شوند که 
فضای انبار و طویله در اطراف این حیاط قرار گرفته است. 
غربی  به حیاط  و  دارد  قرار  دیگری  تراز  در  ورودی سوم 
 .)8 )جدول  است  باغ  صورت  به  که  می شود  منتهی  بنا 
باغ  ورودی  و  دامی  ورودی  انسانی،  ورودی  خانه  این  در 
و  ورودی ها  تعدد  به  توجه  با  است.  شده  تفکیک  هم  از 
امکان تفکیک، تغییرپذیری باالیی در آن ها دیده می شود. 

همان طور که اشاره شد، این بنا دو حیاط دارد که یکی به 
صورت حیاط مرکزی و دیگری در کنار بنا قرار گرفته و به 
صورت باغ است. با توجه به تعدد حیاط ها و امکان تفکیک، 
که  جایی  آن  از  می شود.  مشاهده  آن ها  در  تغییرپذیری 
حیاط مرکزی در دو طبقه عملکردهای متنوع تری را دارد، 
حیاط  به  نسبت  بیش تری  تطبیق پذیری  و  تنوع پذیری 
غربی دارد. در بنا دو ایوان قرار گرفته که یکی در حیاط 
مرکزی و دیگری در حیاط غربی قرار دارد که هر دو ایوان 
ایوان ها،  تعدد  هم چنین  تطبیق پذیراست.  و  تنوع پذیر 
امکان تفکیک و تغییرپذیری را در آن ها فراهم کرده است. 
با توجه به تعدد اتاق ها، بزرگ بودن فضا و هم چنین تعدد 
حیاط ها، امکان تفکیک وجود دارد و تغییرپذیری نیز در 

آن مشاهده می شود.

جدول 8: معرفی الگوی 6

روابط فضایی در پالن و مقطعنما و مقطعپالن همکف و اول
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9. مقایسه انعطاف پذیری
در ادامه مقایسه انعطاف پذیری در اجزای کالبدی الگوهای 

مسکن روستای طزره بررسی شده است.

9-۱- ورودی
الگوها  در  ورودی  تعدد  بررسی شده،  الگوهای  به  توجه  با 
تغییرپذیری  و  تفکیک  امکان   )6 و   4  ،3  ،2  ،1 )نظیر 
شده  ایجاد  آن ها  در  نیز  تطبیق پذیری  و  کرده  فراهم  را 

الگوهایی )نظیر 1، 3، 4، 5 و 6( که  است. هم چنین در 
می افتد،  اتفاق  ورودی  یک  از  انسان  و  دام  مرور  و  عبور 
تنوع پذیری عملکردی ورودی ایجاد شده است )الگوی 6 
فاقد فضای دامی است(. در الگوهایی )نظیر 1، 5 و 6( که 
ورودی از درون ساباط یا داالن شکل می گیرد، تنوع پذیری 
فضایی ورودی به واسطه ایجاد فضای پیش ورودی، افزایش 

می یابد. )جدول 9(. 

جدول 9: مقایسه انعطاف پذیری ورودی در الگوهای مسکن روستای طزره

الگوی 6الگوی 5الگوی 4الگوی 3الگوی 2الگوی 1فضا

انعطاف پذیری در تمام الگوها: تنوع پذیر، تطبیق پذیر، تغییر پذیر

9-2- حیاط
صورت  حیاط  در  که  مختلفی  عملکردهای  به  توجه  با 
می گیرد، حیاط تنوع پذیر و تطبیق پذیر است. در الگوهایی 
)نظیر 5( که حیاط به صورت مشترک بین انسان و دام 
حوزه  تفکیک  امکان  چون  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
نوع  از  انعطاف پذیری  می یابد،  کاهش  انسانی  و  دامی 
)نظیر 3(  الگوهایی  در  پیدا می کند.  تغییرپذیری کاهش 
معیشتی  خدماتی-  فضای  فقط  حیاط،  مجاورت  در  که 

نسبت  بیش تری  تغییرپذیری  و  تفکیک پذیری  دارد،  قرار 
به الگوهایی )نظیر 5( دارد که در مجاورت حیاط عالوه بر 
قرار گرفته  نیز  فضای خدماتی- معیشتی، فضای زیستی 
است. اختالف تراز سطوح در یک حیاط )نظیر الگوی 2 و 
6(، امکان تفکیک عملکردها را در آن حیاط ایجاد نموده و 
تغییرپذیری را افزایش می دهد. در برخی الگوها )نظیر 2، 
3 و 6(، تعدد حیاط، امکان تفکیک پذیری و تغییرپذیری 

را فراهم نموده است )جدول 10(.

جدول ۱0: مقایسه انعطاف پذیری حیاط در الگوهای مسکن روستای طزره

الگوی 6الگوی 5الگوی 4الگوی 3الگوی 2الگوی 1فضا

 انعطاف
تنوع پذیر، تطبیق پذیر، تغییر پذیرفاقد حیاطپذیری

9-3- ایوان
با توجه عملکردهای مختلفی که در ایوان صورت می گیرد، 
)نظیر  الگوهایی  در  است.  تطبیق پذیر  و  تنوع پذیر  ایوان 
فراوان،  رف های  و  طاقچه ها  وجود  واسطه  به  5و6(، 
ایوان دیده می شود. هم چنین  نیز در  تنوع پذیری فضایی 

در الگوهایی )نظیر 5( که ایوان عالوه بر فضای زیستی با 
فضای معیشتی-خدماتی )نظیر طویله و انبار( نیز، همجوار 
است، تنوع پذیری عملکردی آن افزایش می یابد و به علت 
کاهش  را  تفکیک پذیری  امکان  همجواری،  این  اینکه 
می دهد، تغییرپذیری آن کاهش پیدا می کند. )جدول 11(.
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جدول ۱۱: مقایسه انعطاف پذیری ایوان در الگوهای مسکن روستای طزره

الگوی 6الگوی 5الگوی 4الگوی 3الگوی 2الگوی 1فضا

انعطاف پذیری در تمام الگوها: تنوع پذیر، تطبیق پذیر، تغییر پذیر

9-4- ریزفضاهای توده
دو  شامل  )اتاق(  توده  فضاهای  ریز  روستایی  مسکن  در 
حوزه زیستی و خدماتی- معیشتی است که نقش این دو 
حوزه با توجه به شرایط زمانی و معیشتی خانواده در گذر 
زمان تغییر می کرده است. با توجه عملکردهای مختلفی که 
در دو حوزه زیستی و خدماتی- معیشتی ریزفضاهای توده 
شکل می گیرد، ریزفضاهای توده در تمام الگوها تنوع پذیر و 
تطبیق پذیر است. ابعاد ریز فضاهای توده، نحوه نورگیری و 
تهویه آن، شکل پالن و تعدد ورودی های ریزفضاهای توده 
ابعاد  انعطاف پذیری آن موثر است. هر چه  )اتاق( در نوع 

ریزفضاهای توده بزرگ تر باشد، تنوع پذیری، تطبیق پذیری 
چه  هر  هم چنین  می یابد.  افزایش  آن  در  تغییر پذیری  و 
طاقچه و رف های بیش تری در جداره های ریزفضاهای توده 
قرار گیرد، تنوع پذیری فضایی توده افزایش پیدا می کند. 
به  توده  معیشتی  خدماتی-  و  زیستی  حوزه  دو  چه  هر 
صورت مستقل تر تعریف گردد، امکان تفکیک پذیری و در 
مثال  به طور  می یابد.  افزایش  آن  در  تغییرپذیری  نتیجه 
زمانی که فضای زیستی و معیشتی- خدماتی در دو تراز 

مختلف تعریف شده است )جدول 12(.

جدول ۱2: مقایسه انعطاف پذیری ریزفضاهای توده در الگوهای مسکن روستای طزره

الگوی 6الگوی 5الگوی 4الگوی 3الگوی 2الگوی 1فضا

 انعطاف
پذیری

 تنوع پذیر،
تطبیق پذیر

تنوع پذیر، 
تطبیق پذیر

تنوع پذیر، 
تطبیق پذیر، 

تغییرپذیر

تنوع پذیر، 
تطبیق پذیر

تنوع پذیر، 
تطبیق پذیر، 

تغییر پذیر

تنوع پذیر، 
تطبیق پذیر

9-5- جمع بندی
به طور کلی در مسکن روستای طزره تمامی ریزفضاهای 
دارای  فعالیت ها،  تنوع  واسطه  به  اتاق  و  ایوان  حیاط، 
در  ریزفضا  مساحت  و  پالن  شکل  است.  تنوع پذیری 
بزرگ تر  مساحت  چه  هر  است،  موثر  آن  انعطاف پذیری 
تغییر پذیری  و  تطبیق پذیری  تنوع پذیری،  امکان  باشد، 
افزایش می یابد. هم چنین تعدد ریزفضاها )ورودی، حیاط، 
زمین،  شیب  علت  به  مختلف  الگوهای  در  اتاق(  و  ایوان 
اقتصادی  وضعیت  خانواده،  معیشت  نوع  خانوار،  تعدد 
امکان  ریزفضاها،  تعدد  این  و  شده  ایجاد  ساکنین  نیاز  و 
طور  به  می کند.  فراهم  را  تطبیق پذیری  و  تغییرپذیری 
کلی تعدد طبقات، حیاط، توده، ورودی و تراز طبقات )به 
انعطاف پذیری  عمده  عوامل  از  زمین(  توپوگرافی  واسطه 

روستای طزره است.

۱0. نتیجه گیری
الگوی  شش  انعطاف پذیری  بررسی  با  پژوهش،  این 
تمام  که  می دهد  نشان  طزره،  روستای  مسکن  شاخص 
الگوهای یاد شده طراحی انعطاف پذیر داشته اند و در همه 
ریزفضاهای )ورودی، حیاط، ایوان، اتاق، طویله( این الگوها 
تطبیق پذیری،  )تنوع پذیری،  انعطاف پذیری  از  نمودی 
تغییرپذیری( دیده می شود. در الگوهایی که تعدد حیاط، 
تعدد طبقات، تعدد ورودی و تعدد توده داشته اند، به علت 
سهولت تفکیک بنا و اختصاص آن به خانواده های مختلف 
تغییر پذیری  مختلف،  کاربری های  تفکیک  قابلیت  یا  و 
باالیی دیده می شود. هم چنین هر چه حوزه های فعالیتی 
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تنوع پذیری  یابد،  افزایش  توده  ریزفضاهای  در  فضایی  و 
عملکردی و فضایی نیز افزایش می یابد. به طور کلی، در 
نظر گرفتن حیاط های متعدد در کنار توده بنا یا توده های 
متعدد در کنار حیاط، تعدد طبقات و ورودی ها، با توجه 
به این که امکان تفکیک بنا را برای خانواده های مختلف 
اصلی  عوامل  از  می کند،  ایجاد  مختلف  کاربری های  یا  و 
مؤلفه  عبارتی  به  و  است  روستایی  مسکن  انعطاف پذیری 
طراحی  کارآمد  و  اصلی  مؤلفه  می توان  را  تغییر پذیری 
کالبد  می تواند  که  دانست  روستایی  مسکن  انعطاف پذیر 
هماهنگ  ساکنین  جدید  نیازهای  با  را  روستایی  مسکن 

نماید.
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