سيد بهشيد حسيني ،1مجيد ضيايي ،2جواد حقشناس ،3لیلی مهدیار ،4مريم حسيني
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معماری روستایی ایران با توجه به قدمت چندهزار ساله آن مجموعهای همگن و متناسب را تشکیل میدهد
که در آن ارتباطات و کارکردها و نقش چندعملکردی فضاها در مسکن همواره به نحوی بوده است که
بهوضوح ،نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی روستا را به همراه مقتضیات جغرافیایی دربرگرفته است.
گونههای موجود مسکن روستایی ،از جمله ناحیة انتخابشده در این پژوهش ،از مصادیق بارز این ویژگی
محسوب میشوند .در اين مقاله ،معماری روستایی در يكي از مناطق نسبت ًا دستنخورده روستايي –حوزه
طالقان -در  9روستاي منتخب اين حوزه بررسي گرديده است .در این پژوهش روستاهایی انتخاب شدهاند
که بافت نسبت ًا ارزشمندی دارند و از نظر معماری بومی درخور مطالعه و پژوهش  -و در نتیجه یادگیری
 هستند .در اين بررسي ،روستاهاي منتخب در مقياسهای کلي و خرد از نظر نظام استقرار ،جغرافیایتأثیرگذار ،و همچنين سیما و بافت و مسکن مورد مطالعه قرار گرفتهاند .گونهشناسی مسکن روستایی
این حوزه از دو دیدگاه تحلیل گرديده است :الف) ارزيابي الگوي فضايي -عملكردي؛ و ب) ارزیابی الگوی
اقلیمی .مهمترین ویژگی معماری بومی این منطقه را میتوان بدين شرح خالصه كرد :هماهنگی بافت و
شکلگیری آن بر اساس زمین ،ساماندهی فضاهای گوناگون مسکن روستایی با توجه به معیشت خانواده،
عوامل اقلیمی و وضعیت اجتماعی ،فرهنگی مردم.
كليدواژهها :مسكن روستايي ،معماري بومی ،معماری اقليم سرد و كوهستاني ،طالقان.
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 1استاديار دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران (نويسنده مسئول)

E-mail: behshid_hosseini@art.ac.ir

 2كارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی و مربي دانشگاه هنر و پردیس بینالمللی دانشگاه تهران
کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،استان تهران ،شهر تهران
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 3كارشناس ارشد معماري ،دانشگاه شهید بهشتی ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: majidziae@gmail.com

E-mail: haghshenas@bonyadmaskan.com

 4کارشناس ارشد معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: leily_mahdiyar@yahoo.com

 5دانشجوي كارشناسي ارشد معماري ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: m_hosseini@ut.ac.ir

 6اين مقاله برگرفته از طرحي پژوهشي با عنوان «گونهشناسي مسكن روستايي در سكونتگاههاي دره طالقان» است
كه در سال  1388به سرپرستي دكتر سيدبهشيد حسيني در معاونت پژوهشی «دانشگاه هنر» تهيه گرديده است.

نامۀ معماری و شهرسازی
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چکیده
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معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ...

تاريخ دريافت مقاله1389/10/20 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/08/02 :

5

دوفصلنامة دانشگاه هنر | شماره هفت | پاییز و زمستان 90

als

نامۀ معماری و شهرسازی

urn

Jo

.ac

.ir

ارتباط متقابل انسان و محیط موضوعی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران
علوم مختلف قرار گرفته است .پیشزمینههای تاریخی – فرهنگی و مناسبات اجتماعی – اقتصادی
همواره در چارچوب وضعیت محیطی قادر به شکلدهی سکونتگاههای انسانی بودهاند .این امر
بررسی ویژگیهای اجتماعات انسانی را در محیطهای متفاوت طبیعی ضروری میسازد .طبیعت
و امکانات آن در کنار دانش نسلهای متمادی و نیز شیوه نگرش روستاییان به طبیعت ،ویژگی
شاخص دیگری را در معماری روستایی پدید آورده است و آن برقراری مطلوبترین و کارآترین
رابطه بین اجزاي محیط در عین رعایت سادگی در تمامی اجزاست و تأثیر استفاده از محیط ،در
کنار اقتصاد و نيز سنتها و هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی در سازمان فضایی آن بهخوبي
مشهود است (زرگر.)13 ،1383 ،
رشد طبیعی جمعیت در کنار تراکم  1/14خانوار در واحد مسکونی ـ که نیاز به تأمین مسکن
جدید را ایجاب میكند ـ و همچنین تأکید اصل  31قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر تأمین
مسکن متناسب با نیاز خانوارهای ایرانی و بهويژه روستايیان ،و نیز موظف شدن دولت به
بازسازی و نوسازی مسكنهاي روستایی ،حجم گستردهاي از دخالتهای کالبدی را در روستاها،
بهخصوص در  10سال اخیر به دنبال داشته است .برابر شواهد موجود آسیبپذیری واحدهای
مسکونی روستایی در برابر سوانح و تالش دولت در رفع آن ،فرایند يادشده را در سالهای آتی با
سرعت بیشتری همراه خواهد ساخت .درحالیکه شرایط موجود در مسکن روستایی با مشکالت
خاص خود مواجه است ،مطالعات در زمینه مسکن در کشور عمدت ًا معطوف به مسکن شهری و
یا به روستاهای شاخص بوده است .کمبود مطالعات در این زمینه و تفاوت بین مسکن شهری
و روستایی ،تحقیقات در حوزه شناخت ویژگیهای مسکن روستایی و بومی را اهمیت خاصی
بخشيده است (علیالحسابی.)99 ،1385 ،
پاسخگویی به این حجم انبوه نیاز به مسکن و ضرورت انطباق آن با خواستههای جامعه
روستایی ،مشارکت و توجه هرچه بیشتر متخصصان و دستاندرکاران مسائل روستایی را
الزامي ساخته است .بهعنوان موضوعي اساسی ،باید اشاره كرد که هرگونه سیاستگذاری
و برنامهریزی مسکن روستایی در کشور هنگامی میتواند توفيق يابد که طرحها و اقدامات با
ویژگیها و مختصات معماری روستایی و سنتهای قومی و فرهنگی و تنوع اقلیمی موجود در
مناطق مختلف کشور منطبق باشد .در غير اين صورت ،آنچه پيش رو خواهيم داشت ،يكسانسازي
در تمام اقليمهاي ايران ،بدون توجه به مصالح بومآورد و سيماي روستايي و اقليمها و فرهنگهاي
گوناگون مناطق ايران است (حسینی ،جعفري و ضيائي.)1 ،1387 ،
مقاله حاضر به مطالعه مقوله مسکن روستایی منطقه طالقان واقع در البرز جنوبی در شهرستان
ساوجبالغ تهران میپردازد .این منطقه در امتداد مسیر خطی رودخانه شاهرود قرار دارد و از سه
دهستان پایینطالقان (به مرکزیت روستای شهراسر) ،میانطالقان (به مرکزیت شهرک) ،باالطالقان
(به مرکزیت روستای جوستان)  -و در مجموع  77روستا  -تشکیل شده است.
از مهمترین دالیل انتخاب این منطقه به اعتبار درونی ،نزدیکی طالقان به شهرهای بزرگی
چون تهران و کرج و مهاجرپذیر بودن روستاهای طالقان به صورت فصلی و هفتگی است .هجوم
شهرنشینان به هنگام تابستان و تعطیالت آخر هفته و رواج ویالسازی ،نه تنها به رشد و توسعه
روستاها کمکی نکرده بلکه تهدیدی برای بافت و ساختار معماری بومی روستایی منطقه است.
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مقاله حاضر به مطالعات پایه و بررسی وضع موجود روستا و عوامل مؤثر بر شکلگیری و
استقرار و گسترش بافت روستایی در هر روستا در قالب چهار نظام جغرافیایی -اقلیمی ،اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی میپردازد .سپس نمونههای سکونتگاه موجود در روستاها مورد تحلیل قرار
ميگيرد و جداول و دیاگرامهای تحلیلی ارائه میگردد.

معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ،نگاهي به مسكن ...

معيارهاي انتخاب مسكن روستايي بهمنظور مستندنگاري نيز عبارت بودهاند از:
•بزرگترین واحدهای هر روستا که کاملترین و متنوعترین فضاها را دربرگيرند.
•بناها دارای ویژگیهای هنری – معماری و اصالت روستایی باشند.
•ساختار بناها بومی باشد.
•مصالح بناها بومآورد باشد.
•زندگی روستایی در بناها جریان داشته باشد.
•درآمد غالب ساکنان بنا از کار در روستا و معیشت روستایی تأمین گردد.

نامۀ معماری و شهرسازی

این امر بهتدریج غلبه معماری بیهویت شهری را بر الگوی معماری بومی دامان میزند ،بدون
اینکه به بستر جغرافیایی – فرهنگی – اجتماعی موجود که همواره مبنای شکلگیری سکونتگاههای
روستایی بوده است ،توجه یا از آن تبعیت کند .درنهایت هم ،چهرة روستاها بهسرعت دستخوش
تغییر شده و یکپارچگی بافت روستایی مخدوش گشته است .همزمان با این مهاجرپذیری ،به
علت اقتصاد ناکارآمد و کمبود امکانات ،نسل جوان روستاها را به قصد زندگی و کار ترک
ميگويند و تنها برای تعطیالت به آن مراجعت میکنند که این مسئله موجب متروکه شدن تعدادی
از بناهای موجود و عدم رسیدگی و بازسازی آنها و نیز کاهش ساختوساز بومی گردیده است.
از منظر دیگر ،معماری طالقان تاريخ و سابقهای چندهزار ساله دارد که ثبت این آثار به شناخت
و ماندگاری و حفاظت بهتر از میراث بومی منطقه بسيار کمک خواهد كرد .وجود قرآنهاي خطي
نفيس هزارساله در اين منطقه ازجمله داليل قدمت تاريخي-فرهنگي اين سرزمين است .همچنين
منطقة مذكور خاستگاه افراد بنام و بزرگی چون درویش عبدالمجبید طالقانی (خطاط) ،درویشخان
(موسیقیدان) و آیت ا ...طالقانی است که خود نشان از نظام اجتماعی ارزشمند این محدوده
جغرافیایی دارد (حسيني.)2 ،1388 ،
از مهمترین دالیل انتخاب این منطقه به اعتبار بیرونی ،نگرانی از نابودی معماری باارزش
منطقه تاریخی طالقان بهعنوان مجموعه روستایی نسبتأ دستنخورده (تا دهة اخیر) با معماری
بومی و همچنین سراسر خاطره بودن این منطقه برای نگارنده است که موجب شد اسناد رولوه
معماری روستایی تعدادی از روستاهای منطقه در طول  8سال با تالش  482نفر از دانشجویان
این دانشگاه تهیه و ثبت گردد .انتخاب روستا براي انجام پژوهش به دو صورت بوده است :هم در
خالل برداشتهاي درسي ،و هم مراجعه به روستاها بهمنظور تكميل نتايج بهدست آمده.
معيارها و مبناي انتخاب روستاهای نمونه چنين بوده است:
•شاکلة بافت و کالبد روستایی تقریبأ بهصورت کامل موجود باشد ،و یا تمامیت آن قابل
تصور باشد.
•روستا دارای قدمت تاريخي باشد و زندگی چندین نسل را دربرگيرد ،تا امکان مطالعة
ارزشهای کالبدی – هنری – تاریخی – اجتماعی – اقتصادی فراهم گردد.
•وجود جمعیت فعال در روستا و برقرار بودن زندگی روستایی.
•برقراري معیشت روستایی به عنوان معیشت غالب.
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محدوده مورد نظر پژوهش ،ناحيهاي است از جنوب سلسلهجبال البرز ،كه دره طالقان نام دارد.
پيش از اسالم و تا زمان حملة اعراب به ايران ،نامي از طالقان در متون نميتوان يافت؛ اما شواهد
و قراين حاکي از آن است که طالقان در زمان ايران باستان ،جزئي از سرزمين مادها بوده است.
در زمان ساسانيان و حتي پيش از آن ،مردم طالقان (البته در اينجا منظور ديلميان هستند که
در آن مناطق مجاور بودهاند) از حکومت مرکزي فرمانبرداري نميکردند؛ و به همين خاطر آثار
باستاني موجود در اين منطقه کمتر مربوط به دورههاي هخامنشي ،اشکاني و ساساني است؛ اما
به هنگام حملة اعراب به ايران ،ديلميان سخت به ايستادگي پرداختند و استقالل خود را حفظ کردند،
تا جايي که اين جنگ بيش از دويستوپنجاه سال به طول انجاميد (محمدبيگي.)12 ،1382،
در دوران حسن صباح و اسماعيليه منطقه طالقان بهعنوان منطقه فرهنگي جنب منطقه الموت
وظيفه ديوانساالري و تهيه قرآنهاي خطي مسلمانان را به عهده داشته است .در این محدوده
تا کنون تحقیقات بسیاری در حوزه علوم انسانی  -اعم از جغرافیا ،مردمشناسی ،محیط زیست
و مانند اينها  -انجام شده است؛ ولی با وجود قدمت و ارزشمند بودن منطقه از نظر سكونت،
پژوهشی در زمینه معماری در این سرزمین صورت نگرفته است.
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روش تحقیق :در اين پژوهش روشهاي كيفي براي توصيف دادهها ،و روشهاي تحليلي براي
نتيجهگيري از دادههاي گردآوريشده ،بهكار رفته است .در ابتدا با بهرهگيري از منابع كتابخانهاي،
پيشينه پژوهش بررسي گرديد و اطالعات پايه تحقيق گردآوري شد .سپس مطالعات ميداني با
بازديد از كالبد منطقه مورد پژوهش ،انجام گرديد.

Ar

در کتاب «اورازان» راجع به طالقان چنين آمده است« :طالقان دره بزرگی است که امتداد طولی
آن از شمالشرقی – جنوبغربی است .در ته این دره از شمالیترین نقاط آن رودخانه یعنی
«شاهرود» با جریان تند و آبی کفکرده روان است و پس از پیمودن طالقان در حدود طارم با «قزل
اوزن» میپیوندد و از صورت سفیدرود میگذرد و به دریای خزر میریزد» (آلاحمد.)4 ،1332 ،
در دو دامنه جنوبی و شمالی همین رودخانه ،دهات طالقان پراکنده است .باالطالقان کوهستانیتر
و سردسیرتر است و هرچه به پایین طالقان نزدیک ميشوید به جلگه نزدیک ميشوید .طالقان
از شمال و مغرب به «تنکابن» و الموت محدود است و از جنوب به «ساوجبالغ» .کوههای شرقی
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منطقه طالقان به شدت از وضعيت اقليمي البرز تأثير ميپذيرد .در مقياس محلي به لحاظ مشابهت
چهره طبيعي بخش طالقان ،تفاوت محسوسي از نظر اقليمي در قسمتهاي مختلف اين حوزه به
چشم نميخورد ولي ميتوان گفت كه باالطالقان كوهستانيتر و سردسيرتر است و هرچه به
سمت پايينطالقان ميآييم به جلگه نزديكتر ميشويم .در اطلس کامل گيتاشناسي ،منطقه طالقان
جزء ناحيه کوهستاني سرد بهشمار رفته است .از لحاظ ميزان بارندگي اين منطقه جزو مناطق
نيمهخشک بهشمار ميرود هرچند که معمو ً
ال در زمستان و پاييز بارش ،فراوان و اکثراً به صورت
برف است (محمدبيگي.)34 ،1382 ،
دماي هوا :تجزيه و تحليل آمارهاي هواشناسي در ايستگاه گمينك متوسط درجه حرارت
ساليانه اين ايستگاه را  7/67نشان ميدهد .حداكثر درجه حرارت مطلق هوا در تيرماه  33/47درجه
و حداقل مطلق آن  -16/99درجه مربوط به دماي ديماه است.
بارندگي :متوسط بارندگي ساليانه در ايستگاه گمينك حدود  445ميليمتر ثبت شده است .رژيم
بارندگي اين منطقه متأثر از رژيم بارندگي مديترانهاي است و بهار پربارانترين فصل سال است.
باد :تودههاي هواشناسي در زمستانها عمدت ًا مديترانهاي از غرب قطبي بحري و قطبي شمالي و
از سمت شمالغربي و شمال و قطبي بحري از شمالغرب است .در تابستانها از سمت شمالغرب
و يا جنوبشرق جريان تودههاي هوای بحري استوايي گرم و مرطوب گزارش شده است .جهت
غالب باد ساليانه (گلباد) غربي و جنوبشرقي است.
منابع آب :منطقه طالقان به علت كوهستاني بودن و بارندگي فراوان داراي يك رودخانه اصلي
پرآب (شاهرود) و چندين شعبه دائمي است .عالوه بر آن ،آبراهههاي فصلي متعددي در فصول
بارش آبهاي حاصل از ريزشهاي جوي را به داخل رودخانه طالقان و شعبههاي دائمي آن
هدايت ميكنند .چشمههاي منطقه طالقان را ميتوان به دو دسته دائمي و فصلي تقسيم كرد كه
تعداد چشمههاي دائمي آن  342دهنه و چشمههاي فصلي  57دهنه است.
وضعيت خاك :بر اساس مطالعات خاكشناسي ،بافت خاك مورد نظر بسته به دوري و نزديكي
اراضي به كوههاي اطراف از شني تا رسي و سيليسي متفاوت است .اما بيشتر خاكهاي منطقه
رسي و شني است .خاكهاي اين منطقه اغلب از نوع خاكهاي رسوبي و واريزهاي است و هرچه
از كوهها فاصله بگيريم ،خاك ريزدانهتر ميشود ،بهطوريكه بهعلت قابليت نفوذ پايين و همچنين
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ويژگيهاي اقليمي سكونتگاهها

معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ،نگاهي به مسكن ...

طالقان متصل است به کوههای غربی جاده کرج به چالوس.
طالقان يكي از دو بخش شهرستان ساوجبالغ است كه در غرب استان تهران (البرز جديد) واقع
شده است .اين بخش ،از شمال به شهرستان تنکابن ،از غرب به قزوين و شهرستان نظرآباد ،از
جنوب به بخش اشتهارد ،و از شرق به کرج محدود ميشود .بخش طالقان به  3دهستان تقسيم
ميگردد که عبارتاند از باالطالقان ،ميانطالقان ،پايينطالقان .شهرستان ساوجبالغ فقط از ناحيه
شمالي که مرز مشترک با مازندران و ادامه سلسلهجبال البرز است به رشته کوههاي طالقان
محدود ميشود .شيب غالب از طرف شمالغربي به جنوبشرقي است (حسيني.)23 ،1388 ،
مركز دهستان باالطالقان روستاي جوستان است كه مجموع ًا  31روستا در اين محدوده واقع
شدهاند .شهر طالقان يا شهرك ،مركز دهستان ميانطالقان است .اين دهستان نيز 24روستا را در
خود جاي داده است و مركز دهستان پايينطالقان شهراسر است كه  28روستا را دربرميگيرد.

9

نامۀ معماری و شهرسازی

Jo

نحوه گسترش بافت
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در حوزه طالقان هسته اصلی اغلب سکونتگاهها ،در کنار رود شكل گرفتهاند و نحوه استقرار
روستاها به همین ترتیب بوده است .این استقرار به دو گونه است :نخست اينكه استقرار تنها در یک
جبهه رود صورت میپذیرد؛ و دیگري اينكه در دو جبهه رود گسترده میشود .در اغلب سکونتگاهها،
با توجه به کوهستانی بودن بستر ،استقرار در جبهه جنوبی رخ میدهد ولی در سکونتگاههایی که
استقرار در دو جبهه رود شكل ميگيرد ،بهرهگیری کامل از نور جنوب دشوار میگردد .معدودی
از سکونتگاهها نیز دور از رود و بیتوجه به آن استقرار یافتهاند ،که با کندوکاو در پیشینه تاریخی
آنها ميتوان دريافت که امنیت عامل تأثیرگذار در گزینش محل استقرار این سکونتگاهها بوده است.
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بافت مسكوني سكونتگاهها
نحوه استقرار بافت

art
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ww

سيماي كلي بافت

w.

گسترش بافت سكونتگاهها در ادامه شکلگیری هسته اصلی روستا صورت میپذیرد .همانطور
که اشاره شد ،هسته اولیه روستاها با توجه به موقعیت رود شکل ميگیرد .گسترش بافت مسکونی
نیز با توجه به موقعیت رود و ناهمواریهای مجاور بافت روستا ایجاد ميگردد .موانع فیزیکی
طبیعی چون درهها و شیبهای بسیار تند عامل بازدارنده گسترش از یک جبهه ،و زمینهای داراي
عوارض طبیعی مناسب عامل امکان گسترش از یک جبههاند .در برخی از سکونتگاهها در صورت
امکان ،گسترش در امتداد معبر اصلی روستا و به سمت خارج از روستا رخ ميدهد.
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باال بودن سطح آبهاي زيرزميني در برخي از نواحي جنوب غربي ،زمين باتالقي ميشود.
پوشش گياهي :كوههاي طالقان فاقد جنگلاند ،ولي در قسمتهاي شمالي كوهها پوشش
مختصري از درختچهها دارند؛ اما تمام كوههاي طالقان داراي پوشش گياهي غني است ،بهطوريكه
در سال حدود  200تا  250دام را به خوبي تعليف ميكند.
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با توجه به قرارگیری حوزه طالقان در منطقه کوهستانی و شیب نسبت ًا زیاد عوارض زمین در این
ناحیه ،سیمای کلی بافت روستا به صورت دانههای نسبت ًا متراكم قرار گرفته روي شيب است.

شکل  .2نمايي از بافت روستاي ناريان
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1بيشتر خانههایی که دارای فضای دامی هستند ،دو یا سه ورودی دارند و ورودی دام و
انسان غالب ًا از هم مجزاست.
2تقریب ًا نیمی از بناهای روستایی دوطبقهاند و نیمی ديگر یکطبقه .در روستاهای جوستان
و و ناریان به دلیل شیب زیاد و کمبود زمین هموار کافی ،بناهایی سهطبقه به چشم
ميخورند.
3از نظر نحوة جایگیری ،فضاهای پر و خالی (بنا و حیاط) اکثراً یا به صورت یکطرفه و یا
دوطرفه (فرم  )Lهستند ،و گونهشناسی فضای سرپوشیده (ایوان) از سه فرم غالب تبعيت
ميكند :یکطرفه ،دوطرفه (فرم  )Lو در مواردی نيز سهطرفه (فرم .)U
4در روستاهای دیزان ،سوهان ،میر ،جوستان و کش و کشرود بیشتر خانهها فاقد فضای
دامیاند .تمامی خانههای مورد بررسی روستای ناریان دارای فضای دام هستند.
5در حدود یکسوم خانهها فاقد فضای مستقل آشپزخانهاند و عملکرد پختوپز در
داخل فضای زیستی صورت ميگیرد .حدود یکپنجم خانهها ،دسترسيشان به فضای
آشپزخانه ،بیرون از فضای زیستی و با واسطه ایوان یا حیاط است .در دیگر خانهها که
حدود نیمی از کل موارد بررسی را دربر ميگيرند ،فضای مستقل آشپزخانه در داخل بنا
و در مجاورت نشیمن و دیگر فضاهای زیستی جای گرفته است.
6در هیچیک از خانهها میان فضای نگهداری دام و فضای زندگی ،تداخلی از نظر عملکردی
وجود ندارد .در اکثر خانهها این دو فضا کام ً
ال از یکدیگر مجزا هستند و از طریق حیاط یا
معبر و غالب ًا با اختالف ارتفاع از هم فاصله گرفتهاند .در بسیاری از موارد نه تنها ورودی
مجزاست ،بلکه دسترسی از طریق معبر نيز امکانپذیر است.
7فضاهای نشیمن ،ایوان،انبار یا پستو اصلیترین فضاهای عملکردی در بخش زیستیاند؛
درحالیکه فضای مستقل خواب در  80درصد خانهها وجود ندارد .اتاق نشیمن غالب ًا
چندعملکردی است و اصلیترین فضای بنا را تشکیل ميدهد (این فضا در برخی از خانهها
بهصورت دو فضای زمستاننشین و تابستاننشین به چشم ميخورد).
8فضای انبار با کاربریهای نگهداری هیزم ،کاه و علوفه ،محصوالت باغ و کشاورزی و
نظاير اينها در  80درصد خانهها وجود دارد.
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گونهشناسی مسکن روستایی این حوزه از دو دیدگاه مورد تحلیل قرار گرفته است:
الف) ارزيابي الگوي فضايي -عملكردي :با توجه به عملکرد فضاها ،معیشت خانواده و وضعیت
اجتماعی-فرهنگی ساکنانشان ،ویژگیهای کالبدی مسکنهای منتخب ،بهصورت کمی در جدولها
ذكر شدهاند.
ب) ارزیابی الگوی اقلیمی :با در نظر گرفتن ویژگیهای اقلیمی از جمله نور ،باد غالب ،نوع خاک،
شیب زمین ویژگیهای کالبدی مسکنهای منتخب بهصورت کمی در جدولها درج گرديدهاند.
مهمترین ویژگی معماری بومی این منطقه را میتوان بدين شرح خالصه كرد :هماهنگی بافت
و شکلگیری آن بر اساس زمین ،ساماندهی بجا و بهینة فضاهای گوناگون مسکن روستایی ،با
توجه به معیشت خانواده ،عوامل اقلیمی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم.

معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ،نگاهي به مسكن ...
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9 .9نیمی از خانههای بررسیشده فضای مستقلی برای پذیرایی از مهمان ندارند و در آنها از
نشیمن بهعنوان فضای خصوصی و عمومی استفاده ميشود.
1010جز دو روستای شهراسر و سوهان ،در دیگر روستاها اکثر خانهها دارای تنور  -و حتی
فضايی مستقل موسوم به تنورخانه  -هستند.
1111سرویس بهداشتی در موارد اندک در داخل بنا در مجاورت نشیمن یا آشپزخانه و مانند
آن واقع است و عموم ًا این فضا در ایوان یا حیاط جای دارد.
1212در اکثر موارد بررسیشده خانهها دارای طاقچهاند که هم برای تزئین بهكار ميرود و هم
براي قرار دادن لوازم و نیز سبک کردن بار دیوارهای باربر و نظاير اينها.
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 %10ﻧﺪارد
 %40ﺣﻴﺎط
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 %30ﻧﺪارد

 %60ﻧﺪارد
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ﺸﺨﺺ
 %20ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﺎﻣﺸ

 %70ﻣﺴﺘﺘﻘﻞ

 %30ﻣﺠﺎور

%35

اﻧﺒﺎر

وﻳﺲ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 %20ﺳﺮو

 %30ﻣﺘﺪاﺧﻞ

ور
 %10ﻣﺠﺎو

%35

ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﻜﻜﻦ

 %40ﻣﺘﺪاﺧﻞ

 %100ﻣﺴﺘﻘﻞ
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زﻳﻳﺴﺘﻲ  -دام
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زﻳﻳﺴﺘﻲ – ﻃﺒﺦ

ي
 %30دو ورودي

 %60ﻳﻚ ورودي

 %40ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺴﺘﻲ
ورودي دام و زﻳﺴ

ﻧﺎرﻳﺎن
ورودي
 %50دو و

ﻛﺶ و ﻛﺸﺮود

معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ،نگاهي به مسكن ...

جدول  .2ارزيابي الگوي فضايي –عملكردي (روستاهاي اورازان ،جوستان ،ناريان ،كش و كشرود)
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ارزيابي الگوي اقليمي
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1کشیدگی غالب خانهها در جهت شرقی – غربی و یا با چرخشي مختصر نسبت به آن است
تا طول بیشتری از ساختمان در برابر نور جنوب قرار گیرد.
2در اکثر خانهها جبهه اصلی بخش زیستی ساختمان رو به جنوب و یا با چرخش از آن به
سمت شرق و غرب کشیده شده است ،که خود نشان از اهمیت نورگیری و بهرهمندی از
تابش خورشید در اقلیم سرد منطقه دارد؛ و بازشوها نيز غالب ًا در این جبهه واقعاند.
3فضای سرپوشیده ایوان در غالب خانهها بهعنوان فضای رابط میان فضای باز حیاط و
فضای بسته ساختمان در جهت تعدیل حرارتی و محافظی در برابر ریزشهای جوی عمل
ميکند .این فضا در تابستان به عنوان نشیمن خنک بهکار ميرود.
4در اکثر بناها از ارتباط مستقیم بنا با سطح زمین تا جای ممکن خودداری شده است.
استفاده از سکو و یا فضای زیرزمین ،انبار و یا طویله در زیر بنا به حفظ حرارت بنا و نیز
جلوگیری از نفوذ رطوبت سطح زمین به داخل کمک ميکند.
5در مقابل نزوالت جوی ،که به علت اقلیم سرد کوهستانی منطقه بسیار زيادند ،استفاده از
سقف شیبدار در اکثر خانههای روستایی معمول است – البته بهاستثناي دو روستای
جوستان و میر که بيشتر بناهای آن دارای سقف مسطحاند.
6ارتفاع کم سقف و نیز تعداد طبقات کم ،موجب ميشود كه بنا هرچه کمتر در برابر باد
نامطلوب قرار گيرد و حرارت از دست بدهد.
7استفاده از بازشوی کوچک و تعداد کم بازشوها راهحل دیگری در برابر اقلیم سرد منطقه
است .همچنین نحوه قرارگیری بازشوها به گونهای است که از ایجاد کوران در فضای
داخلی جلوگیری کند.
8استفاده از مصالح بومی سنگ و خشت و دیوارهای قطور به دلیل ظرفیت حرارتی باال و
ضریب انتقال حرارتی پایین،تبادل حرارتی داخل و خارج را به حداقل ميرساند.
9استفاده از چوب در ساخت در و پنجرهها به علت رسانا نبودن آن ،موجب ميگردد كه
حرارت بهکندی منتقل شود
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دﻳﺰان
ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺟﻨﻮﺑﻲ
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺳ
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دﻧﻧﺒﻠﻴﺪ

ﺳﻮﻫﺎن
ﺳ
 %40ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺟﻨﻨﻮﺑﻲ

اﺻﻠﻲ رو ﺑﻪ
ﻲ
ﺟﺒﻬﻪ
راﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻓﻀﺎي ﻂ

 %30ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺟﻨﻮﺑﻲ
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ب
 %80رو ﺑﻪ

ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ–
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 %90ﺷﻴﺐدار
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 %50ﺷﻴﺐدار

 %90ﺑﺮ روي ﺳ
ﺳﻜﻮ

 4 %30ﻃﺮﻓﻪ

 %15ﻧﺪارد

 %10ﻧﺪارد

 % 30ﻧﺪارد

 %100دارد

%35

%30

% 40

%50

%40

%50

% 20

%40

 %50ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﻧﻮر و ﺗﻬﻬﻮﻳﻪ

ﻣﻨﺪ از ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﻠﻠﻮب ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ
 %80ﺑﻬﺮه ﺪ

 % 70ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﻧﻮر و ﺗﻬﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ

ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ
ب
 %80ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ازز ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ

ﻮب ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻮ

منبع :حسيني109 ،1388 ،
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ﺗﻴﭗ اﻳﻮان

از ﺟﻨﻮب
 %80رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮﻮب و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ز

از ﺟﻨﻮب
 %80رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮﻮب و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ز

ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ﺳﻘﻒ
اﻳﻮان

و ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ -ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ

tU

ﻧﻮع ﺳﻘﻒ

ww

اورازان
 %35ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﺟﻮﺳﺘﺎن

 %30ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻧﺎرﻳﺎن

ﻛﺶ و ﻛﺸﺮود

 %30ﺟﻬﺎت ﻓﺮﻋﻋﻲ ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ – ﺟﻨﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻮر و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ

ه
ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه
 %70اﻳﻮان
0

ﭘﻠﻪ

 %75اﻳﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه

 %25ﺑﺮ روي ﺳﻜﻜﻮ

ﺮﺑﻲ
 %40ﺷﺮﻗﻲ  -ﻏﺮ

ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ

ﺟﻨﻮب
ب
ﭼﺮﺧﺶ از

 %30رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻲ
ﻏﺮﺑﻲ
0

 %85اﻳﻳﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه

ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ﺳﻘﻒ

ﺗﻴﭗ اﻳﻮان

ﺟ
ﺟﻨﻮب

 %100اﻳﻮان ﺳﺮﭘﭘﻮﺷﻴﺪه

ﺑﺎزﺷﻮ

اﻳﻮان

ﺟﻨﻮب و ﻳﺎ ﺑﺎ
 %60رو ﺑﻪ ﺟ

 %70اﻳﻮان

ﺷﻴﺐدار
 %45ﺷ

ﻧﻮع ﺳﻘﻒ

 %20ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﻏﺮﺑﻲ

 %30ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ
0
 %70رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﻳﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ از
0

ﺟﻨﻮب و ﻳﺎ ﺑﺎ
ب
 %75رو ﺑﻪ

 %30ﻓﻀﺎي رراﺑﻂ ﻧﺪارد

als
زﻣﻴﻦ

ﺷﺮﻗﻲ-
 %40ﺟﻨﻮبﺷ

 %10ﻓﻀﺎي راﺑﻂ ﻧﺪاررد
0

 %95رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب

اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻬﻬﺖ

ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل ﻏﻏﺮﺑﻲ -ﺟﻨﻮب
ﺟ

ﻏﺮﺑﻲ
 %40ﺷﺮﻗﻲ -ﻲ

ﺟﻨﻮب
ﭼﺮﺧﺶ از ﺟﻨ

ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺑﺴﺘﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ

ﺮ
ﻣﻴﺮ
 %70ﺟﻬﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻤﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ–
0

ﻏﺮﺑﻲ
 %40ﺷﺮﻗﻲ -ﻲ
 %100رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب

ﺷﻬﺮاﺳﺮ
ﺮ
 %25ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺟﻨﻨﻮﺑﻲ

معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ،نگاهي به مسكن ...

جدول  .3ارزیابی اقلیمی (روستاهاي ديزان ،سوهان ،دنبليد ،مير و شهراسر)
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Jo

.ac

urn

als

گونههاي مختلف استفاده از خاک :از خاک به صورتهاي گوناگون از جمله مصالح باربر،
پرکننده ،مالت و اندود استفاده ميشود .در مورد استفاده از خاک به عنوان مصالح باربر ،ميتوان
خشت و آجر را نام برد.
خشت ،آجر ،مالت گل ،گل سفت (از خاک به صورت گل سفت قبل از اندودکاري استفاده
ميکنند .به اين نوع گل پرکننده ،هوار ميگويند .از هوار براي پر کردن و همسطح کردن سطوح
استفاده ميشود ،).گچ و خاک کاهگل.
سنگ :به علت کوهستاني بودن منطقه سنگ بهوفور يافت ميگردد .منابع تأمين سنگ در
روستاها غالب ًا به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف) سنگ رودخانهاي :اين سنگها داراي سطوح صاف صيقلياند و مقاومت چنداني ندارند؛
ِ
مالت قرارگرفته بين آن درگيري اندکي ايجاد ميشود و اين نوع سنگها تحمل
زيرا بين سنگ و
ناچيزي در برابر بار وارد بر آنها در زمينلرزه دارند؛ ولي با اين حال بهخاطر در دسترس بودن
بيشتر ،بناهاي ابنيه روستا با اين نوع سنگ ساخته شدهاند.
ب) سنگ تيشهخورده :اين نوع سنگ که از کناره کوهها به دست ميآيد جزو بهترين سنگهاي
ساختماني ،و براي ديوارسازي ايدهآل است .علت اين امر آن است كه درگيري مالت و سنگ
بدينشكل زياد است .اندازه متوسط اين سنگها  25*25*25سانتيمتر است.

.ir
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خاک :عمدهترين مصالح بهکار رفته در روستاها ،خاک است .ماده اساسي تشکيلدهنده خاک،
ذرات ريز رس است که پس از خيس شدن در آب حالت چسبندگي پيدا ميکند .انتخاب خاک مناسب
بستگي به نوع مصرف آن در ساختمان دارد .بهطور کلي هرچه ميزان رس موجود در خاک بيشتر
باشد ،خاک مرغوبيت بيشتري دارد.

ity

ers

ww

w.

art

16

فناوري ساخت مسكن
مصالح بومي و اجزاي ساختمان
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موارد استفاده از سنگ :از سنگ در ديوارچيني ،کفسازي ،کرسيچيني ،پيسازي ،طاقسازي
و همچنين زيرستونها با ابعاد  30*30*20سانتيمتر استفاده ميشود .سنگهای ريز نيز در
مالتها مورد استفاده قرار ميگيرند.

شکل  .5جزئيات ديوار سنگي با كالف چوبي
منبع :حسيني132 ،1388 ،
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شکل  .6جزئيات سقف چوبي
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مراحل اجراي ساختمان
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منبع :حسيني138 ،1388 ،
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اجراي ساختمانهاي روستايي بر اساس قسمتهاي مختلف ساختمان به مراحل پيسازي،
کفسازي ،ديوارچيني و اجراي سقف تقسيم ميشود.
پيسازي :پس از انتخاب زمين مناسب براي ساختوساز که مقاومت کافي براي اجراي
ساختمان داشته باشد ،عمليات گودبرداري آغاز ميشود؛ بدين ترتيب که زير تمام ديوارهايي
که قرار است باربر باشند متناسب با مقاومت خاک ،عمقي  70-100سانتيمتري با پهناي 70-90
سانتيمتر حفر ميگردد .درصورتيکه خاک مقاومت اندکي داشته باشد ،براي رسيدن به خاک با
مقاومت مناسب ،عمق خاکبرداري زياد ميشود.
براي پيسازي از سنگهاي درشت رودخانهاي يا تيشهخورده استفاده ميشود .پي تا ارتفاع
برفگیر ( 70-150سانتيمتر باالي زمين) ادامه مييابد که به اين قسمت کرسيچيني ميگويند.
کرسيچيني بهمنظور تراز کردن سطح کف در زمينهاي شيبدار و جلوگيري از نفوذ رطوبت به
داخل ساختمان انجام ميگيرد.

نامۀ معماری و شهرسازی

.ir

موارد استفاده از چوب:
 .1ستونها؛
	.2کالفهاي افقي؛ و
 .3سقفها؛ كه در آنها در پنج قسمت مختلف از چوب استفاده ميشود :تيرهاي اصلي (نال)،
تير فرعي ،سرستونها ،شاخ و برگ درختان ،تخته.
از موارد دیگر استفاده چوب ميتوان اينها را نام برد :چارچوب در و پنجره ،دستانداز ايوانها،
حصار باغ ،سقفهاي شيبدار.

معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ،نگاهي به مسكن ...

چوب :وجود باغهاي متعدد در داخل و خارج روستاها باعث ميشود که چوب به عنوان يکي از
مصالح ساختماني بهوفور يافت شود .انواع معمول چوبهاي مورد استفاده عبارتاند از :تبريزي،
بيد ،صنوبر ،چنار و گردو.
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کفسازي :در کفسازي  3تا  4رديف سنگ بهصورت خشکهچين يا بهوسيلة مالت روي
هم چيده ميشود ،تا به ارتفاع کرسيچيني برسد .سپس سطح روي آن بهوسيلة هوار يکدست
ميگردد و درنهايت بهوسيلة اندود کاهگل روي آنپوشانده ميشود .درصورتيکه قرار باشد از
سنگ زيرستون در بنا استفاده شود ،محل آن در کفسازي مشخص ميگردد ،ابعاد اين سنگ
 30*30*20سانتيمتر است که پس از کار گذاشتن آن در هنگام کفسازي و کار گذاشتن ستون
و اندود کردن نهايي ديگر مشاهده نميشود.
در بناهاي کماهميتي چون طويلهها و انبارها و بناهايي که خاک آنها مقاومت الزم را داشته
باشد ،کفسازي فقط دربرگيرندة دو قسمت همسطح بهوسيلة هوار و اندود کردن با کاهگل است.
ستونها نيز بدون سنگ زير ستون  -يا گاه با آن – بهصورت نمايان کار گذاشته ميشوند.
ديوارچيني :ديوارها از نظر مصالح بهکار رفته در آنها به سه دسته کلي تقسيم ميشوند:
1 .1ديوارهاي خشتي (با پهناي  40تا  50سانتيمتر)؛
2 .2ديوارهاي آجري (با پهناي  35تا  50سانتيمتر)؛ و
3 .3ديوارهاي سنگي.

.ac

نامۀ معماری و شهرسازی
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شکل  .7جزئیات انواع پی
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ديوارها و جداکنندههاي ساختمانها از نظر اجرا عبارتاند از:
1 .1ديوار خشتي و قطور با مالت گل؛
2 .2ديوار سنگي و قطور با مالت (يا بدون مالت) و خشکچيني؛ و
3 .3ديوارهاي شبکهاي تشکیلشده از تيرهاي نازک که بين آنها با گل پرشده است ،و يا
ديوارهای متشکل از تيرهاي قطور روي هم سوارشده.
براي چيدن ديوارها از مالت گل استفاده ميشود و براي افزايش چسبندگي آن کمي گچ به آن
افزوده ميگردد .هوار براي صاف کردن سطح ديوار بهكار ميرود و بر روي آن اندود کاهگل
ماليده ميشود .در برخي از موارد نيز دوغاب خاک سفيد براي پوشش نهايي سطوح داخلي و
خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به اهميت بنا ،کالفهاي چوبي در  2تا  4رديف بهكار ميروند ،كه وظيفه اصليشان
يکپارچه کردن ساختمان و افزايش مقاومت در برابر نيروهاي افقي (مانند زمينلرزه) است .معمو ً
ال
اين کالفها در محل اتصال سقف و ديوار ،به عنوان نعل درگاه در باالي در و پنجرهها ،زير کف
و پنجره ،و دو رگ سنگ باالتر از سطح زمين قرار داده ميشوند.
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مراحل آمادهسازي چينه گلي
•خاک را آخوره ميكنند و سپس با آب درميآميزند؛
•با پا يا بيل آن را به هم ميزنند تا ذرات آن کام ً
ال با آب آميخته شود؛ و
•ورز ميدهند تا آب حالت چسبندگي را در خاك ايجاد كند.
•اين گل نه آنقدر آبدار است که به حالت روان درآيد و نه آنقدر سفت که حالت
انعطافپذيري نداشته باشد.
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مراحل اجراي ديوار چينهاي
توده گل را به شکل قالب گلي به ابعاد حدود  50سانتيمتر است درميآورند .دو طرف خارجي
آن را با دست صاف ميكنند و روي زمين سخت يا گلي که در محل پي ريخته شده است
ميگذارند .اين رديف چينهکشي را با همان ارتفاع  50سانتيمتري ادامه ميدهند .براي رگ دوم و
رگهاي بعدي نيز به همين ترتيب عمل ميشود .تودة گ ِل رويي در توده زير فرو ميرود و با آن
درگير ميشود (براي اينکه اليه زيرين نمدار بيش از حد تحت فشار اليه رويي نباشد ،با ادامه دادن
رگ در تمام طول ديوار ،به اليه زيرين فرصت خشک شدن و بارگذاري داده ميشود).
به دليل اعمال اين روش ،ديوارهاي چينهاي بهصورت اليهاليه و ارتفاع هر اليه  50تا 70
سانتيمتر ميشود .پس در نماي ديوار چينهاي ترکهاي زيادي به وجود ميآيد و براي حفاظت از
آن ،روي ديوار با اندود کاهگل پوشانده ميشوند و به اين ترتيب ،سطح صاف و يکدستي بهوجود
ميآيد و در عين حال جنبههاي امنيت و زيبايي نيز رعايت ميشود.
ويژگي مهم اين ديوار ،مقطع مثلثشکل آن است؛ بهصورتيکه ضخامت در اليههاي پايين
بيشتر است و با باال رفتن کمتر ميشود .دليل آن در نظر گرفتن فشار واردشونده و خاصيت گل
است که اليهها با قدري شيب به داخل به ايستايي ميرسند.

نامۀ معماری و شهرسازی
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ازجمله كاستيها و نقاطضعف آن نيز ميتوان به سطح ناصاف ،قائم نبودن اين نوع ديوارها
-که تناسب و زيبايي دروني را خدشهدار ميسازد -اشاره كرد.

معماري بومي در سکونتگاههای دره طالقان ،نگاهي به مسكن ...

دیوار چينه گلي :از رايجترين روشهاي ديوارچيني در ساختمان ،دیوار چینه گلی است .خاکي
که براي درست کردن چينه گلي بهكار ميرود ،الزام ًا دانهبندي خاصي ندارد (گاه ممکن است
سنگهاي  3تا  4سانتيمتري در آن ديده شوند).
مزاياي آن را نيز ميتوان چنين برشمرد:
•از نظر ترکيب خاک و جنس آن تا حدود زيادي انعطافپذير است؛
•از نظر دانهبندي خاک و شن همراه آن ،محدوديت خشت را ندارد؛
•خيلي ارزان است؛
•از نظر زماني ،بهسرعت اجرا ميشود؛ و
•عايق گرما و سرماي خوبي است.
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نامۀ معماری و شهرسازی
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اجراي سقف :سقفهای بهکار رفته در معماری این ناحیه به دو دسته سقفهاي مستوي
(تيرپوش) و سقفهاي شيبدار تقسيم ميشوند .الزم به ذکر است که سقف شیبدار در این ناحیه
پیشینة تاریخی ندارد و سقف بومی در مسکن این منطقه سقف مستوی است؛ ولی با توجه به
فراگیر شدن این نوع سقف در سی سال گذشته و هماهنگی نسبی آن با معماری بومی به عنوان
یکی از انواع رایج سقف در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) سقفهاي مستوي :عنصر اصلي سقفهاي تيرپوش چوب است و مراحل ساخت اين
سقفها بدينشرح است:
•تيرهاي اصلي (نال) :با قطر تقريبي  25تا  30سانتيمتر روي دو ديوار موازي طولي – و
در عين حال موازي با ديوار عرضي  -قرار ميگیرند.
•براي اتصال تيرهاي نال به ستونها از سرستونهاي چوبي همراه با ميخ  -يا بدون
سرستون و تنها بهوسيله ميخ  -استفاده ميشود.
•از آنجا که قطر سر و ته تيرهاي نال هماندازه نيست ،ميبايست آنها را يکي در ميان سر و
تهگذاشت .اگر اندازه تيرهاي موجود بيشتر از عرض فضاي مورد نظر باشد ،بهتر است
تيرها قطع نشوند تا بتوان در آينده براي ساخت سقف با دهانه بيشتر از آنها استفاده كرد.
•فاصله تيرهاي مناسب با قطر تير و عرض دهانه  50تا  60سانتيمتر در نظر گرفته
ميشود.
•تيرهاي فرعي با قطر  15تا  20سانتيمتر بر روي نالها و بهصورت عمود بر ديوارهاي
عرضي و موازي ديوارهاي طولي قرار ميگيرند .فاصله تيرهاي فرعي با توجه به قطر
تيرها  40تا  60سانتيمتر است.
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سقف اجراشده بدين صورت در نهايت ضخامت  40تا  50سانتيمتر ضخامت دارد.
ب) سقفهاي شيبدار :عناصر تشکيلدهنده سقفهاي شيبدار روستا ،چوب و ورقهاي
گالوانيزهاند .شيب شيروانيها معمو ً
ال  25درصد و مراحل ساخت آن بدين صورت است:
•ابتدا چوبهايي بهصورت تير بر روي نالها قرار ميگيرند .طول اين تيرها  5تا 8
سانتيمتر و قطرشان حدود  25سانتيمتر است .فاصله اين تيرها از هم حدود  80تا
 90سانتيمتر است.
•ستونهاي چوبي که ارتفاع آنها متناسب با شيب سقف تغيير ميکند ،بهوسيلة ميخهايي
به تيرها متصل ميگردند.
•تيرهايي بهعنوان کمرکش بر روي ستونهاي هر رديف قرار ميگيرند .نقش کمرکش
اين است که عالوه بر افزايش استحکام سازه ،تکيهگاهي را براي شالقيها ايجاد ميکند.
•چوبهايي به قطر تقريبي  15تا  20سانتيمتر و طول  6تا  8متر بر روي کمرکشها
قرار داده ميشوند که به آنها شالقي ميگويند .فاصله اين شالقيها از هم حدود  30تا
 50سانتيمتر است ،كه با زاويه شيب نسبت به افق قرار ميگيرند.
•براي زير ورقها از چوبهاي چهارتراش بهصورت عمود بر شالقيها استفاده ميشود.
•دو تخته عمود بر هم بهعنوان پيشاني در محل برخورد شالقيها به تيرها قرار داده
ميشوند.
•درنهايت ورق گالوانيزه بهوسيلة ميخ به روي سقف و اسکلت چوبي متصل ميگردد.
•تمامي اتصاالت سقفهاي شيبدار ،با ميخ انجام ميگيرد.
•لمبه يا تختهكوبي :گاهي روستاييان مرفهتر ،زير تيرهاي سقف را لمبه يا تختهکوبي
ميکنند و روي آن را با گچ و خاک و گچ کشته ،هموار و سفيد ميسازند (بایستی
مراقب تغييرشکل تيرها بر اثر باد واردشده از باال و انتخاب ضخامت مناسب گچ براي
جلوگيري از ترک خوردن آن بود).

نامۀ معماری و شهرسازی

•تختهکوبي مرحله بعدي اجراي سقف است .براي پر کردن فاصله بين تيرهاي فرعي از
تختههايي با درازاي  50تا  60سانتيمتر و پهناي حدود  10سانتيمتر استفاده ميشود.
اين تختهها در جهت عمود بر تيرهاي فرعي (موازي با تيرهاي اصلي) بر روي تيرهاي
فرعي ميخ ميشوند.
•بر روي تختهها شاخ و برگ درختان (که نقش عايق را دارد) ريخته ميشود.
•الشههاي سنگ و گون اليه بعدي در اجراي سقف است که گون براي جلوگيري از روان
شدن گل در هنگام بارندگي در کنارههاي بام بهكار ميرود.
•براي شيببندي سقفها از گِ ِل کهنه استفاده ميشود که هم قدرت جذب رطوبت بيشتري
دارد و هم سبک است.
•در نهايت از اندود کاهگل بهعنوان پوشش نهايي استفاده ميشود.
•اخيراً با استفاده از مصالح جديد (قيروگوني ،ورق فلزي و جزاينها) سقفها بهتر عايقبندي
ميگردند.
•الزم به ذکر است كه محل ناودانها در مرحله شيببندي سقف در نظر گرفته ميشوند و
براي جلوگيري از رشد حشرات سقف را دوده ميگیرند.
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معماري روستايي ايران بهلحاظ ماهيت کارکردي و پاسخگويي به نيازهاي انساني ،فعاليتهاي
مردمي ،عناصر توليدي و محيط زيست ،مجموعهاي همگن و متناسب با هويت کالبدي خاص محل
را تشکيل ميدهد که تجليکننده ارتباطات و کارکردها و نقش چندعملکردي فضاهاست .اين هويت،
از نفس سکونت و شيوه زيست در روستاها نشأت ميگيرد .به همين دليل مسکن در روستاها،
عالوه بر پاسخگويي به نياز سکونت و تأمين امنيت و حريم خانوار ،حلقهاي از نظام توليدي روستا
را نيز دربرميگيرد و به گونهاي متقابل با آن پيوند ميخورد .گونههاي موجود مسکن روستايي
مصاديق بارز اين ويژگي محسوب ميشوند.
نحوه شکلگیری سکونتگاههای دره طالقان با توجه به جغرافیا و عوامل اقلیمی بر دو نوع است:
 .1شکلگیری بر اساس مسیر رود؛ و  .2شکلگیری بدونتوجه به مسیر رود به دالیل امنیتی .در
بررسی گونهشناسی مسکن روستایی این ناحیه ،بر اساس ارزیابی الگوی فضایی-عملکردی و
اقلیمی ،مهمترین ویژگیهاي معماری بومی منطقة مورد بحث را میتوان بدين شرح خالصه كرد:
هماهنگی بافت و شکلگیری آن بر اساس زمین ،ساماندهی فضاهای گوناگون مسکن روستایی با
توجه به معیشت خانواده ،عوامل اقلیمی و وضعیت اجتماعی ،فرهنگی مردم.
دورنمای حاصل از اين پژوهش را ميتوان چنين خالصه كرد .1 :مستندنگاری این سکونتگاهها
موجب شكلگيري مدارك و اسنادی ميشوند كه بر اساس آنها ميتوان از این روستاها حفاظت
کرد .2 .کلیات و جزئیات معماري روستايي که در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفتهاند ،میتوانند
راهگشای ساختوسازهای آینده و هماهنگ با معماری پایدار باشند.
 .3روستاها به عنوان سکونتگاههای بخش عمدهاي از مردمان کشور ،مستلزم خدماترسانیهاي
ضروري و توجه كافي به امکانات بهداشتی،آموزشی و اقتصادیاند .البته ميبايست توجه داشت
كه خدمترساني نبايد به معناي مشابه كردن روستا با شهر تلقي گردد .بافت بومي بهمثابه
سرمايهاي است كه طي ساليان به دست آمده است و درنتيجه نبايد با ملزوم كردن روستاييان به
ساختوساز با قوانين شهري ،زمينههاي تخريب و نابودي آنها را فراهم ساخت.
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