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مقدمه

 ها آن یتباه بدون منابع از نهیبه ةاستفاد این توسعه، در .است یانسان ةتوسع با همگام داریپا ةتوسع ،مهم مسائل از یکی

 ریزی برنامه .است یعیطب منابع تخریب بدون مناسب نکمس تأمین ،یانسان ةتوسع یها مؤلفه از یکی .گیرد می قرار مدنظر

 برای .شود توجه زین شناسی بوم یاصل یرهایمتغ به ن،کمس تأمین بر  عالوه در آن، هک باشد یصورت به دیبا نکمس ةتوسع

 انیمتقاض و آورد دست به کافی شناخت ،نکمس جادیا در مؤثر عوامل تعداد و ابعاد ازباید  ای برنامه نیچن به یابیدست

 در جوامع مختلف جامعه هر خاص یتوضع لیدل به ،نکمس به اجیاحت ةمسئل .مطالعه کرد را ها آن یتقاضا ابعاد و نکمس

 رییتغ یاقتصاد-اجتماعی تیوضع و یکدئولوژیا طیشرا ،یاجتماع های موقعیت ،یفرد اتیخصوص با و است متفاوت

دگرگون  یاقتصاد و یفن اناتکام و طیمح هر یکیزیف تیوضع به توجه با نکمس تیموقع ،نسبت نیهم به. کند می

(.52 :5911 )شکوئی، دشو توجه هابه آن و شوند شناخته دیبا ها دگرگونی نیاشود که  می

 یفرهنگ یارتقا ،افراد یمنیا بیضر افزایش ،یاقتصاد و یاجتماع رشد خانواده، ثبات در مهمی نقش نکمس همچنین

 (.10 :5901 )آسایش، گذارد می اثر زین جامعه ستمیس لک رب و دارد خانواده یاعضا یروح آرامش و

 ،شانجغرافیایی محیط و ،فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ساختارهای با متناسب و روستا ماهیت به توجه با ییانروستا

ترتیب، . بدیندارند زندگی و شتمعی نوع در یمتفاوت های شیوه و سکونت نوعة زمین در یخاص کالبدی و درونی ساماندهی

 (.25: )همان اندیافته و تحول رشد طوالنی، وبیش کم های مدت در ،ساکنان نیاز و تاریخی های ضرورت با همگام روستاها

 و مسکن در تغییراتی امروزه اما، است طیمح با همسانو  انداز چشم معماریبا  یکدستی محیط ،روستا محیط همچنین

 )قاسمی روستاها نوسازی و بهسازی حاصل یا است جدید یوسازها ساخت از ناشی یاکه  است هرخ داد محیطاین 

 نقش و کارکرد، روستایی مسکن کارکرد و ساختار دردلیل تغییر  به ،اخیر های دهه در (.13 :5935 ،دیگران و اردهایی

 روستایی ةجامع نیاز پاسخگوی دیگر و است رفته بین از است، خانواده اقتصادی فعالیت و معیشت با ارتباط در که مسکن

 تأمین روستا از آن مصالح و معماری نقشه، نکهیا با و بود اندک بسیار مسکن ساختة هزین گذشته در ،براین عالوه .نیست

(.43 :5932دیگران،  و )موسوی بود ها آن فعالیت نوع و یانیروستا نیاز پاسخگوی یخوب به روستایی مسکن ،شد می

 با دیگر، سوی از و پذیردتأثیر می طبیعی محیط شرایط و اقلیماز  سو یک از ،روستایی سنتی یهامسکن ساختار

 مصالحی و مواد و محیط امکانات از مسکن ساخت در ،روستایی خانوارهای تاًعمد دارد. ارتباط ها خانواده معیشت الگوی

 مسکن وضع در زیادی های دگرگونی و تغییرات اخیر، های سال رد اماد، گذار می آنان اختیار در طبیعت که کنند می استفاده

، کشاورزی محصوالت قیمت افزایشة درنتیج ها خانواده اقتصادی وضع نسبی بهبوددنبال  به است. آمده پدید روستایی

 در روستایی های خانواده از بسیاری وشد  آغاز روستا در نوسازی تدریج به غیرکشاورزی، درآمدهای آوردندست بههمچنین 

 به انروستایی توجه شهرها، به وآمد رفت و مهاجرتدلیل  به ،انقالب ازپس  .کردند ایجاد تغییراتی خود مسکونی واحدهای

 روستا در کمی لحاظ از چه و کیفی نظر از چه مسکن کمبود ،دنبال این بحران ایش یافت. بهافز خود سکونت وضع

 آهن، های ورقه پوشش با آجری نوساز های خانه وجودی ساختند. جدید های خانه ،روستایی های خانواده و شد احساس

 این از ای نمونه ،شهری های خانه سبک به ویالیی های خانه احداث و یگل کاه و گلی های اتاق کنار در ییکموزا و آسفالت

 روستایی مسکن در یجادشدها تغییرات بررسیبه  پژوهش اینرو در  ؛ از این(12 :5935 حصاری، و )زندیه است تغییرات

 روستاها اجتماعی و اقتصادی های ویژگی با ،تغییراتاین  آیااین است که  پژوهش پرسش پردازیم. می مازندران استان

 یا خیر. داردتناسبی 


نظریمبانی

 و خدمات از ای مجموعه ،یجمع ای یاجتماع نقش با عنصری ،دوامبا و یاقتصاد ییاالک ،یکیزیف یالتیتسه واحد ،نکمس
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 یاقتصاد رشد میتنظ در ها دولت ابزار و ثروت دیتول ةلیوس ،ثابت ای سرمایه ةریذخ از یجزئ هک است یاقتصاد ایمقولهنیز 

 برای که است کالبدی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مفهومی روستایی مسکن (.52 :5335 )بورن،آید  شمار می به

 قدمت ایران در مسکن و روستاها گیری شکل و پیدایش است. شده برپا معیشت و زندگی مناسب شرایط کردن فراهم

 و )مهدیان کرد جوو جست کشور اقتصادی-اجتماعی نظام و ایران جغرافیای درباید  را آن های ریشه و دارد زیادی

 و جامعه دواح نخستین ،است افراد زیست سالمت ةزمین در مهم بسیار فاکتورهای از که مسکن (.1 :5935 ،پور سرتیپی

 و ،افراد پذیری جامعه اصلی عامل ، مسکنحال عین در (.14 :5333، رانگواال) هاست انسان سکونت بخش ینتر مهم

 اهداف و اجتماعی روابط ،یفرد هویت گیری شکل در که فضاست اجتماعی سازمان در کننده تعیین و عمده کاالیی

 بومی زبان ،یمعمار سبک ،یاقتصاد عواملن، ایمدر این  .(533 :4771 شورت،) دارد ای کننده یینتع بسیار نقش ،جمعی

 های مکان در مسکن طراحی و توسعه در ،محلی سنن و آداب و جغرافیا ،وهوا آب ،یشناخت سبک های گرایش منطقه،

 یبرا مطلوب شرایطکردن  فراهم سرپناه، بر  عالوه ،مسکن اصلی کارکرد (.531 :4771 )سندیچ، تأثیرگذارند مختلف

 هک است یانکم بودن، سرپناه بر  عالوه نکمس (.119 :5901 نژاد، )هدایت است خانوادگی های فعالیت تحقق برای خانواده

کند و  می فراهم افراد و خانواده ردنک یزندگ بهتر یبرا یمتعدد یضرور التیتسه و یاجتماع ساتیتأس و خدمات

 بهتر یبرا نکمس الزم یعموم التیتسه و خدمات از یبخش ،ردیگ عبارت به .آید شمار می به زین یکیزیف یساختار

 (.530 :4771 وستاوی،) دارد ارتباط نکمس یکیزیف مشخصات با انسان، ردنک یزندگ

، اجتماعی شرایط با مطابق ،ها قرن طول در هک است انسان تیفعال مهم ندیابر ،ییروستا های محیط یمعمار یساختارها

 در یجتدر به ،روستا یمعمار ییفضا یالگوها و یمورفولوژ کهطوریبهاند؛  یافته تحول و اندگرفته لکش یطیمح و یفرهنگ

 در و (یدیتول نظام و خانوار میحر ت،یامن نیتأم ونت،کس ازین به یی)پاسخگو ساکنان یفرهنگ-اجتماعی یازهاین برآورد یراستا

 یعیطب طیمح ةدوجانب روابط چارچوب در را آن هک زمانی یژهو به یرکتف نیچناست.  ایجاد شده ،اطراف یکیزیف طیمح با تعامل

 به زمانی انسان رایز ؛کند می فیتعر و نییتب یمعن ظرف عنوان به را ساخت انسان طیمح ،میده قرار مدنظر شاییختار بستر در و

 تجسم لمه،ک عام یمعنابه نکمس (.5337 ،شولتز و نوربرگز) مواجه شود ییپرمعنا طیمحبا  بتواند هک دارد تمایل شدن نکسا

 ،زمینه این در. است یکیزیف موانع و یاجتماع-اقتصادی ةبازدارند عواملاز  تأثرم و یانسان یردهاکعمل و ها ایده ،ها آرمان ییفضا

 .شود می اشاره زیر شرح به روستایی مسکن ساخت در یرگذارتأث رویکردهای به



یطیمحردیکرو(الف

 عوامل با ،اجتماعی سازمان و فرهنگی منابع کاربرد ویژه به انسانی های فعالیت ،آن در که است ای نظریه محیطی جبر

 ةسازند عوامل های بنیان در ،وهوا آب عامل اصوالً (.492 :5933 )شکوئی، شود می کنترل یا محدود طبیعی، محیط

 همچنین ،ها آب جریان و گیاهی ششپو خاک، انواع تشکیل در که طوری هب ؛داردمستقیم  یتأثیر جغرافیایی های محیط

 ،اساسبراین (.417 )همان: مؤثر است سواحل و ها ناهمواری اشکال نظیر زمین، طبیعی های چهره از ای پاره ساخت

، اوهو آب جبری و مسلط نقش ای گسترده طور به ،دنپرداز می انسانی جغرافیای مطالعات بهاین رویکرد،  با که کسانی

 دارند. تأکید آن بر و ندپذیر می ها سکونتگاه پیدایش در ،دارد وجود محل در کهرا  ای اولیه مواد و یاقلیم شرایطهمچنین 
 

اجتماعی-فرهنگیردیکرو(ب

 و دانند می انسانی های فعالیت در کننده یینتع عامل را انسانی فرهنگ دانان،جغرافی از ای عده جغرافیایی، جبر مکتب مقابل در

 در را طبیعی شرایط عملکرد ،مکتب این طرفداران است. فرهنگی های پایگاه از انعکاسی ،ها مکان جغرافیایی های چهره معتقدند

 مختلف های کانون در ،طبیعی یکنواخت و یکسان عوامل ،ها آن نظر از و آورند می حساب به فرعی یعامل ،جغرافیایی های مکان
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 و رییتغ حال در زمان گذشت با ،یرمادیغ و یماد از اعم ها فرهنگ.(537 :همان) کند می تجلی گوناگون اشکال به فرهنگی

 عوامل، یختشنا جامعه و یختشنا انسان های بررسیبا توجه به  .ندیاب می یدیجد نظم ،یدگرگون نیا تناسب به و اند دگرگونی

 راتییتغ در ها فرهنگ تماس و ها جنگ ،یکیولوژکا تحوالت ت،یجمع شیافزا،ها نوآوری تشافات،کا ،اختراعات مانند یمختلف

 یوتاهک مدت در را آن و گذاشته تأثیرشدت  به یشهر و ییروستا نکمس یالبدک بافت برنیز  راتییتغ نیادارند.  دخالت یفرهنگ

(.579 :5914 ،اللهی امان) کرده است یدگرگون دستخوش

 راتییتغ عوامل از یکی .نیست دور تتحوال نیا از ،یرمادیغ فرهنگ از یبخش عنوان به زین نکمس ،بیترت نیا به

 .شود می منجر جامعه یرفتار یالگو رییتغ به هک است یجمع ارتباط لیوسا یژهو به یفرهنگ محصوالت، جامعه در یفرهنگ

 نقش دولت های سیاست ،ای غیررسانه عوامل انیم در و آن یریفراگ تیقابل و رسانه نوع ،ای رسانه عوامل انیم در

 انتقال ندیفرا در یکیترونکال و توبکم های رسانهنقش  .دارند عهده رب جامعه قیسال و قیعال دهی جهت در ییبسزا

 و ویراد مانند یکیترونکال های رسانهاز این میان،  و است شیافزا حال در سرعت به ییروستا مناطق در یژهو به فرهنگ

را  یاجتماع راتییتغ نیدتریشد شورک ییروستا وامعج ،ریاخ های سال در .کنند می فایا تری حساس اریبس نقش ونیزیتلو

 (.33 :5934 )پورطاهری، است بوده مؤثر اریبس ها آن جادیا در ،یفرهنگ محصوالت ییایجغراف عیتوز هک اندداشته

 ساختار ،آن در و گیرد می شکل اجتماعی انتظام تبع به ،انسانی های سکونتگاه کالبدی انسجامباید توجه داشت که 

در این  (.191 :5930 شولتز، )نورنبرگ کند می یتتبع جامعه ساختاری های ویژگی از ،مسکونی واحد و محله جزء محله،

 یابیارز در ها فرهنگ املکت .یرگذارندتأث یونکمس طیمح و انکم متفاوت سطوح بر ،مختلف یفرهنگ یندهایفران، ایم

 ساخت یالگو .دهد می رخ گرید نسل به ینسل از هتجرب قالانت جینتا از یکی عنوان به هک پیوندد می وقوع به یخیتار

 ان،کم از استفاده یدگرگون به ،یکیزیف رییتغ نیا .کند می رییتغ یکیزیف طور به یفرهنگ یندهایفرا با مطابق ،نکمس

 انکم و زمان یک در نکمس یالگوها و انکم انواع بر ،یفرهنگ راتییتغ ندیفرا .شود میمنجر  آن طیمح و نکمس یالگو

 زین را نکمس یالگو و دهد می رییتغ را یکیزیف طیمح مستمر، یفرهنگ راتییتغ ،بیترت نیا به .گذارد می تأثیر محدود

 .(544 :5937 ،دیگران و )پورطاهری کند می زیمتما یزندگ مختلف آداب و ها سبکدلیل  به



یاقتصادردیکرو(ج

 رویکرد در .شود می نگریستهبه آن  یاقتصاد ییکاال عنوان به کهست خانوارها یبرا یاساس ینیاز مسکن امروزه

 تولید چگونگی به عمدتاً عامل این دارد. کننده یینتع ینقش ،بومی و سنتی های سکونتگاه دهی شکل در اقتصاد ،اقتصادی

 با ،اساسبراین .مربوط است روستایی مسکن کالبدی ساخت با آن ةرابط و محصوالت توزیع ، همچنینثروت توزیع و

 صورت بهنیز  آن آثار .گیرد می قرار رفاه خدمت در و آید یدرم ثروت صورت به سرمایه از بخشی ،نیاز بر مازاد تولید افزایش

 عوامل میان از .شود می ظاهر ،است انسانی ینمادها ینبارزتر از یکی که مسکن کلی شکل روی ،کننده یینتع و قطعی

 بسیار نحوبه ،روستایی خانوارهای درآمد میزان همراهبه طبیعی محیط از داریبر بهره الگوی و معیشت نوع اقتصادی،

  .گذار باشدتأثیر روستایی مسکن کاربری و شکلبر  است توانسته مؤثری

  .است زندگی کیفیت تعیین عناصر ترین مهم از یکی مسکن باید توجه داشت که

 و محلی محیطی شرایط از ،ساختمانی مصالحو  اهاروست در فعالیتی فضاهای سایر و مسکونی واحدهای معماری

 عالیق گسترش و شهرها در جدید معماری الگوهای با روستایی ةجامع آشنایی .پذیرد می تأثیر روستایی ةجامع آگاهی

 صالحی، و )موسوی کند می خارج بومی شکل از را روستایی معماری الگوی ،روستاها در شهری زندگی فرهنگ بر مبتنی

 ،فرهنگی های شاخص و اقتصادی و اجتماعی های شاخص تولیدی، ساختار تغییر مدرن، فناوری ورود همچنین (.5932

 (.939 :5932 )مرادی، است کرده ایجاد روستایی مسکن الگوی در ای گسترده تحوالت
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جدیدالگویبهسنتیمسکنالگویتبدیلپیامدهای.1شکل

1933،راندیگونژادرمضانمنبع:

 

کردند. از  تبیین روستایی مسکن ساخت دررا  پایدار مسکن اصول به توجه ضرورت (5932)دیگران  و نژاد رمضان

 ،محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در روستایی های سکونتگاه کنونی ناپایدار شرایط دلیل به ها،دیدگاه آن

، طبیعی انداز چشم با همسویی ،انرژی در جویی صرفه بودن،صرفه به مقرون ن،سبزبود مانند پایدار مسکن اصول به توجه

 با همسویی طریق از زیست محیط حفظ ،مسکن گرمایشی و سرمایشی های هزینه کاهش مسکن، ساخت ةهزین کاهش

 .ستروستاها در پایدار ةتوسع تحقق درجهت گامی و... طبیعی انداز چشم

کردند و دریافتند  بررسی گیالن روستایی مسکن بررا  اجتماعی تغییرات و فرهنگ یرتأث (،5937) مهدی شیخ و خاکپور

 گویال از استفاده .پذیرد می تأثیر فرهنگاز  ،مسکونی واحد اجزای یتمام و اهلی حیوانات انبارها، قرارگیری موقعیت که

 تجددگرایی دیگران، از خود ایزکردنمتم به تمایل نوعی است، شهری معماری الگوهای از برگرفته که غیربومی معماری

 .دهد را نشان می یافته دست تازه اجتماعی موقعیت و

 ةیناح، خفر یروستا در یروستای نکمس یردکارک تحول و یونتگاهکس یداریناپا بررسی به (،5933) امینی و سعیدی

 های گروه روزافزون یجای هجاب و کتحر و یاقتصاد-اجتماعی های دگرگونی روند و دریافتند که پرداختند بادرود-نطنز

 در است. شده منجر یروستای های سکونتگاه ییفضا-کالبدی های دگرگونی و ،یداریناپا و یداریپا یروندها به ،یانسان

 یفضاها از گیری بهره دررا  یردکارک تحول روستاها، در واحدها یبرخ رهاماندن و یشهر-روستایی یجای هجاب ،زمینه نیا

 .است وجود آورده به ها خانه یدرون

 قال آق شهرستان در نهیبه یالگو نیتدو و ییروستا نکمس یمعمار تحول یبررس به (5933)دیگران  و توکلی

 یقیعم یردکارک تحوالت گذشتهدر مقایسه با  روستاها، در شده ی احداثها خانه امروزهو نتیجه گرفتند که  پرداختند

 و طرح با یهاینکمس به را خود یجا و اندرفته نیب ازنیز  یعیطب طیمح با نطبقم یبوم و یسنت هاینکمس است. داشته

 مقابل در ها خانهاین  و شده رنگمک دیجد های خانه در وانیا وجودافزون بر این،  .اندداده یشهر ةجامع های نقشه

 دامن عامل نیا به، اناتکام ةارائ و دولت یعمران های فعالیتن، ایمدر این  .اندگرفته قرار یسنت و شده بیتخر های خانه

از  منظور جلوگیری به هک داشت توجه دیبا .دهد می نشان را یتحول نیچن ،دیجد اناتکام از ة گستردهاستفاد است. زده

 با مطابق ییالگو است الزم ها، ناهنجاری و ها وسیلة ناهمگونی روستا به ةشناسان زیبایی های جنبه و الگو زدن بافت،برهم

مسکن 

 سنتی

مسکن 

 جدید

 ،تناسب با محیط طبیعی و اقلیمم -

هزینه، کمو  آوردبوماز مصالح  استفاده

تناسب با م ،تناسب با معیشت خانوادهم

 اجتماعی و فرهنگی ایهویژگی

با محیط طبیعی و  ناهماهنگ -

از مصالح جدید و  استفاده ،اقلیم

 با معیشت خانواده ناهماهنگ ،گران

 اجتماعی و فرهنگی هایویژگی و

 ،افزایش مصرف انرژی -

 ،ساخت مسکن ةافزایش هزین

تغییر کارکرد روستا از 

 گرایی،مصرفتولیدگرایی به 

 رواج سبک زندگی شهری

 ،کاهش مصرف انرژی -

ساخت  ةکاهش هزین

حفظ کارکرد  ،مسکن

حفظ  ،تولیدگرایی روستا

 روستایی هایتآداب و سن



 1931ابستانت،2،شمارةهایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش933

 گرید داتیتول به یوابستگ و یاجتماع یازهاین رییتغ ،یمصرف فرهنگ رواج .شود جایگزین انییروستا فرهنگ و طیمح

 است. راتییتغ نیا یامدهایپ از ،مناطق

 مسکن در تنوع دالیل بیان به ،ییروستا نکمس گیری شکل دربارة مختلف یردهایکرو یابیارز در (5933) خسرونیا

 با وی .کرد بررسی آن را یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ،یطیمح پیامدهای ،موضوع این ریپیگی با و پرداخت روستایی

 ،یفرهنگ و یطیمح جبر مانند یهای دیدگاه در را ها آن ،مسکن تحوالت و گیری شکل در مهم یردهایکرو بندی تقسیم

 .کرد تشریح و تفکیک (ها مؤلفه از ای مجموعه) تلفیقی دیدگاه و اقتصادی جبر
 

پژوهشروش

 منابع از ،روستایی مسکن تغییرات تحلیل برای ،توصیفی بخش در .است تحلیلی-توصیفی هدف، به توجه با پژوهش این

 .کار رفته است به میدانی اطالعات تحلیل و یهتجز براینیز  آماری های روش شده و استفاده اسنادی و ای کتابخانه

 :بیان شده است صورت دو به ها نیز پرسش شده و آوری جمع رسشنامهپ از استفاده با مقاله نیا در اطالعاتهمچنین 

 برای خیر.و  بله دو گزینة صورت به دیگر برخی و نامناسب( مناسب، حدودی تا )مناسب، طیفی سه لیکرت طریق از برخی

 SPSS افزار منر ( دردرصد و فراوانی) مرکزیت های شاخص از جمله توصیفی آمار های روش از ها داده تحلیل و یهتجز

 از GIS محیط در ابتدا، روستاها انتخاب است. برای مازندران استان روستایی جمعیت پژوهش، آماری ةجامع .شد استفاده

 و ای کوهپایه ،ای جلگه روستاهای ةدست سه هب استاناین  روستاهای و شد ترسیم مازندران توپوگرافی ةنقش ،DEM طریق

 ندشد انتخابنفر  2900جمعیت کل با  (54 کوهستانی: ،54 :ای کوهپایه ،0 :ای جلگه) روستا 95 .ندشد تقسیم کوهستانی

 51 روستا هر درخانوارهای روستایی  و شد تعییننفر  211 ،کوکران فرمول از استفاده با پژوهش ةنمون حجم .(4 )شکل

 (.5 )جدول کردند تکمیل را پرسشنامه


مطالعهموردروستاهای.1جدول

تیپ
 وستار

 جمعیت دهستان نامروستا
تیپ
 روستا

 جمعیت دهستان نامروستا
ی

تان
هس

کو
 

551 باالالریجان آخا

یه
هپا

کو
ی

ا
 

5031 بیرون بشم کلنوسفلی
504 فریم بادآورمز415 زانوس رستاق چورن

5751 بیرون بشم گونپردن21 باالالریجان دشتشاهان
5521 تبناف سنگده559 چهاردانگه اغوزگله
003 کسلیان الجیم207 توابعکجور صالحان
244 راستوپی فلورد437 چشمهتوسکا وزوار

5501 گرماب چورت494 کوهپشت تل مادره
919 دوهزار برسه597 جنترودبار جنترودبار
294 عشرستاق بنهبیشه413 شهدا ارضت
5970 استخرپشت شیت111 کوهپشت ارست

559 کوهدشت غربی کوهسنه402 کوهستان ادبآولی
07 توسکا چشمه بارکال594 عشرستاق کوا

گه
جل

ی
ا

 

5104 کوهستان کوهستان

گه
جل

ی
ا

5359 گهربارانشمالی ولوجا 
5140 بلده کجور باد عسگرخانآعلی5914 چهل شهید بنکالیه

5013 دشت سر هنگرکالآ
4740 رودپی شمالی بادآفرح

کالممعل هرازپی شمالی4141
1939،مازندرانآماریةسالنام؛1935،نگارندگانمنبع:

 

 12 تا قهیدق 92 و درجه 17 و یشمال عرض ةقیدق 91 و درجه 91 تا قهیدق 20 و درجه 91 نیب ،همطالع مورد ةمنطق

 تیجمع از درصد 3/2 )حدود نفر 9،709،329 آن تیجمع .دارد قرار چینویگر النهار نصف از یشرق طول ةقیدق 57 و درجه
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 11 شهرستان، 44 این منطقه شامل ( است.کشور مساحت درصد 21/5) لومترمربعکی هزار 49،325 شمساحت و شور(ک

  (.5939، مازندران آماری ة)سالنام شودمی آبادی 9142 و دهستان 595 شهر، 13 بخش،

 

 
همطالعموردروستاهایجغرافیاییپراکندگی.2شکل

1935نگارندگان،نبع:م

 
روستاییاننمسکوضعیتارزیابینتایج.2جدول

درصدفراوانیوضعیتروستاتیپ

 یا جلگه

 47 45 بد

1/23 14 متوسط  

1/97 94 خوب  

 ای یهکوهپا
2/42 22 بد  

3/93 07 متوسط  

0/91 11 خوب  

 کوهستانی
5/25 02 بد  

0/25 01 متوسط  

4/50 95 خوب  

 کل
3/43 593 بد  

2/42 530 متوسط  

0/40 543 خوب  

1935نگارندگان،منبع:





 1931ابستانت،2،شمارةهایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش936

هایافتهوبحث

 درصد 1/97 ،تیپ این در مطالعه مورد روستای 0 پاسخگو در 570 مجموع از ،ای جلگه روستاهای در ،4 جدول اساسبر

 مجموع از ،ای یهکوهپا روستاهای در .کردند ارزیابی بد درصد 47 و متوسط درصد 1/23 ،خوب را خود مسکن وضعیت

 در .دانندمی بد درصد 2/42 و متوسط درصد 3/93 خوب، را خود مسکن وضعیت درصد 0/91 روستا، 54 پاسخگو در 537

 درصد 0/25 خوب، را خود مسکن وضعیت درصد 4/50 روستا، 54 در پاسخگو 537 مجموع از ،کوهستانی روستاهای

 وضعیت درصد 0/40 ،مطالعه ردمو روستای 95 در پاسخگو 211 از مجموع،در .کردند ارزیابی بد درصد 0/25 و متوسط

 .دانستندمی بد درصد 3/43 و متوسط درصد 2/24 خوب، را خود مسکن

 

 
روستاییانمسکونیواحدوضعیتارزیابی.9شکل

1935نگارندگان،منبع:

 

 و گذشته در روستایی مسکن در زیر فضاهای وجود فراوانی ،یا جلگه یهاروستا در پاسخگو 571 دیدگاه اساسبر

 :است زیر شرح به حال

 مستقل فضای ،35 درصد و 31 فراوانی با علوفه انبار ،1/37 درصد و 31 فراوانی با دام اختصاصی فضایگذشته:

 با پذیرایی ةجداگان فضای ،صفر درصد و فراوانی با خواب اختصاصی فضای ،1/33 درصد و 39 فراوانی با آشپزخانه

 و 39 فراوانی با (...و نفت) سوخت ةذخیر محل ،9/32 درصد و 33 فراوانی با نان پخت محل ،10/3 درصد و 3 فراوانی

 .2/35 درصد و 31 فراوانی با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان ،1/33 درصد

 مستقل فضای ،95 ددرص و 99 فراوانی با علوفه انبار ،99 درصد و 91 فراوانی با دام اختصاصی فضای حال:

 و 35 فراوانی با خواب اختصاصی فضای ،43/32 درصد و 33 فراوانی با اپن ةآشپزخان ،42 درصد و 41 فراوانی با خانهآشپز

 ةذخیر محل ،3/5 درصد و 4 فراوانی با نان پخت محل ،31 درصد و 33 فراوانی با پذیرایی ةجداگان فضای ،00 درصد

 .0/1 درصد و 0 فراوانی با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان ،صفر درصد و فراوانی با (...و نفت) سوخت
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ایجلگهروستاهایمسکنحالوگذشتهوضعیت.9جدول

 مؤلفه

 حال گذشته

نبودوجودنبودوجود

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
1/37 31 دام اختصاصی فضای  57 14/3  91 99 07 0/11  

1/13 07 95 99 53 47 35 31 علوفه انبار  

1/33 39 آشپزخانه مستقل فضای  54 2/55  41 42 37 4/01  

43/32 33 577 571 7 7 اپن ةآشپزخان  1 05/1  

05/1 1 خواب اختصاصی فضای  33 9/32  35 00 42 3/44  

10/3 3 پذیرایی ةجداگان فضای  31 2/35  33 31 51 4/51  

9/32 33 نان پخت محل  1 05/1  4 3/5  579 5/33  

1/33 39 (...و )نفت فسیلی های سوخت ةذخیر محل  54 2/55  7 7 7 7 

2/35 31 بسته( و باز فضای بین رابط) ایوان  3 10/3  0 0/1  33 9/39  

1935،نگارندگانمنبع:

 

 در زیر یفضاها وجود فراوانی ،اساسبراین .دهد یم نشان ای یهکوهپا هایروستا دررا  مسکن تغییرات 2 جدول

 :است زیر شرح به حال و گذشته در روستایی مسکن

 مستقل فضای ،0/11 درصد و 547 فراوانی با علوفه انبار ،5/15 درصد و 557 فراوانی با دام اختصاصی فضای گذشته:

 ،صفر درصد و یفراوان با خواب اختصاصی فضای ،صفر درصد و فراوانی با اپن ةآشپزخان ،3/03 درصد و 524 فراوانی با آشپزخانه

 نفت) سوخت ةذخیر محل ،11/1 درصد و 57 فراوانی با نان پخت محل ،10/3 درصد و 3 فراوانی با پذیرایی ةجداگان فضای

 .4/10 درصد و 579 فراوانی با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان ، و9/39 درصد و 513 فراوانی با (...و

 مستقل فضای ،45 درصد و 93 فراوانی با علوفه انبار ،42 رصدد و 29 فراوانی با دام اختصاصی فضای حال:

 فراوانی با خواب اختصاصی فضای ،00/03 درصد و 525 فراوانی با اپن ةآشپزخان ،52 درصد و 41 فراوانی با آشپزخانه

 محل ،2/2 درصد و 3 فراوانی با نان پخت محل ،35 درصد و 519 فراوانی با پذیرایی ةجداگان فضای ،35 درصد و 521

 1 درصد و 3 فراوانی با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان، 0/5 درصد و 9 فراوانی با (...و نفت) سوخت ةذخیر


ایکوهپایهروستاهایمسکنحالوگذشتهوضعیت.3جدول

 مؤلفه

 حال گذشته

نبودوجودنبودوجود

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
5/15 557 دام اختصاصی فضای  07 3/93  29 42 590 5/01  

0/11 547 علوفه انبار  17 9/99  93 45 524 3/03  

3/03 524 آشپزخانه مستقل فضای  93 5/45  41 52 511 5/31  

00/03 525 577 537 7 7 اپن ةآشپزخان  93 49/47  

11/1 57 خواب اختصاصی فضای  507 2/32  521 35 91 2/53  

3/54 49 پذیرایی ةجداگان فضای  510 4/30  519 35 50 22/3  

2/2 3 51 40 31 519 نان پخت محل  504 1/31  

9/39 513 (...و )نفت فسیلی های سوخت ةذخیر محل  54 11/1  9 0/5  500 9/33  

4/10 579 بسته( و باز فضای بین رابط) ایوان  00 3/24  3 1 505 31 

1935،نگارندگانمنبع:



 1931ابستانت،2،شمارةهایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش933

که نتایج آن به  است کوهستانی روستاهای در پاسخگو 537 دیدگاه اساسبر مثبت پاسخ اوانیفر ةدهند نشان 1 جدول

 شرح زیر است:

 مستقل فضای ،0/15 درصد و 555 فراوانی با علوفه انبار ،31 درصد و 519 فراوانی با دام اختصاصی فضای گذشته:

 و 43 فراوانی با خواب اختصاصی فضای ،صفر درصد و فراوانی با اپن ةآشپزخان ،1/01 درصد و 591 فراوانی با آشپزخانه

 محل ،2/32 درصد و 514 فراوانی با نان پخت محل ،9/99 درصد و 17 فراوانی با پذیرایی ةجداگان فضای ،1/51 درصد

 .517 فراوانی با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان ،3/04 درصد و 595 فراوانی با (...و نفت) سوخت ةذخیر

 مستقل فضای ،92 درصد و 14 فراوانی با علوفه انبار ،11 درصد و 553 فراوانی با دام اختصاصی یفضا حال:

 و514 فراوانی با خواب اختصاصی فضای ،41 درصد و 21 فراوانی با اپن ةآشپزخان ،01 درصد و 591 فراوانی با آشپزخانه

 ةذخیر محل ،91 درصد و 12 فراوانی با نان ختپ محل ،35 درصد و 512 فراوانی با پذیرایی ةجداگان فضای ،37 درصد

 .94 درصد و 10 فراوانی با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان ،23 درصد و 33 فراوانی با (...و نفت) سوخت


کوهستانیروستاهایدرمسکنحالوگذشتهوضعیت.5جدول

 مؤلفه

 حال گذشته

نبودوجودنبودوجود

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدیفراواندرصدفراوانی
2/92 14 11 553 51 40 31 519 دام اختصاصی فضای  

0/15 555 علوفه انبار  13 9/93  14 92 553 1/11  

1/01 591 آشپزخانه مستقل فضای  22 2/42  591 01 21 41 

 01 591 41 21 577 537 7 7 اپن ةآشپزخان

1/51 43 خواب اختصاصی فضای  514 2/32  514 37 53 57 

9/99 17 پذیرایی ةجداگان فضای  547 0/11  512 35 51 33/3  

2/32 514 نان پخت محل  43 1/51  12 91 551 2/12  

3/04 595 (...و )نفت فسیلی های سوخت ةذخیر محل  23 4/40  33 23 34 5/15  

9/39 517 بسته( و باز فضای بین رابط) ایوان  97 0/51  10 94 549 9/13  

1935،نگارندگانمنبع:

 

 :است زیر شرح به حال و گذشته در روستایی مسکن تغییرات فراوانی روستا، 95 در پاسخگو 211 دیدگاه اساسبر

 فضای ،31/10 درصد و 951 فراوانی با علوفه انبار ،33/01 درصد و 913 فراوانی با دام اختصاصی فضای گذشته:

 ةجداگان فضای ،20/3 درصد و 22 فراوانی با خواب صاصیاخت فضای ،03/03 درصد و 905 فراوانی با آشپزخانه مستقل

 (...و نفت) سوخت ةذخیر محل ،33/31 درصد و 272 فراوانی با نان پخت محل ،03/53 درصد و 34 فراوانی با پذیرایی

 .71/01 درصد و 923 فراوانی با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان ،9/32 درصد و 934 فراوانی با

 مستقل فضای ،1/43 درصد و 599 فراوانی با علوفه انبار ،51/24 درصد و 531 فراوانی با دام صاصیاخت فضای حال:

 با خواب اختصاصی فضای ،43/15 درصد و 431 فراوانی با اپن ةآشپزخان ،03/93 درصد و 531 فراوانی با آشپزخانه

 و 02 فراوانی با نان پخت محل ،21/33 صددر و 251 فراوانی با پذیرایی ةجداگان فضای ،22/39 درصد و 933 فراوانی

 با (بسته و باز فضای بین رابط) ایوان ،11/53 درصد و 35 فراوانی با (...و نفت) سوخت ةذخیر محل ،35/51/ درصد

.13/51 درصد و 09 فراوانی
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مطالعهموردروستای91مسکنحالوگذشتهوضعیت.6جدول

 مؤلفه

 حال گذشته

دنبووجودنبودوجود

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
33/01 913 دام اختصاصی فضای  570 75/49  531 51/24  413 32/10  

31/10 951 علوفه انبار  523 72/94  599 1/43  994 93/05  

03/03 905 آشپزخانه مستقل فضای  32 45/47  531 03/93  437 45/17  

43/15 431 577 211 7 7 اپن ةآشپزخان  537 07/93  

20/3 22 خواب اختصاصی فضای  245 19/37  933 22/39  00 11/51  

03/53 34 پذیرایی ةجداگان فضای  909 45/37  251 21/33  23 19/53  

33/31 272 نان پخت محل  15 55/59  02 35/51  935 73/32  

9/32 934 (...و )نفت فسیلی های سوخت ةذخیر محل  09 13/51  35 11/53  413 32/10  

71/01 923 بسته( و باز فضای بین رابط) ایوان  551 32/42  09 13/51  934 9/32  

1935نگارندگان،منبع:



 شرح به مسکن وضعیت ،اساسبراین .دهد می نشان حال و گذشته در روستا تیپ سه در را مسکن وضعیت ،0 جدول

 :است زیر

 ،ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و ای جلگه روستاهای در دام فضای از برخورداری درصد بیشترین گذشته:

 فضای بیشترین ،ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و ای جلگه روستاهای در علوفه انبار از برخورداری درصد بیشترین

 هایمسکن از یک یچه در گذشته در است. کوهستانی روستاهای در کمترین و ای جلگه روستاهای در آشپزخانه مستقل

  است. نبوده وجودم اپن ةپزخانآش ،تیپ سه

 فضای بیشترین ،ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و کوهستانی روستاهای در خواب اختصاصی فضای بیشترین

 پخت محل از برخورداری درصد بیشترین ،ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و کوهستانی روستاهای در پذیرایی ةجداگان

 های سوخت ةذخیر محل از برخورداری درصد بیشترین ،کوهستانی روستاهایدر  ینکمتر و ای جلگه روستاهای در نان

 و باز فضای بین )رابط ایوان بیشترین ،کوهستانی روستاهایدر  کمترین و ای یهکوهپا روستاهای در (...و )نفت فسیلی

 .ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و ای جلگه روستاهای در بسته(

 ،ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و کوهستانی روستاهای در دام فضای از ورداریبرخ درصد بیشترین حال:

 فضای بیشترین ،ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و کوهستانی روستاهای در علوفه انبار از برخورداری درصد بیشترین

 روستاهای در اپن ةشپزخانآ بیشترین ،ای یهکوهپا روستاهای در کمترین و کوهستانی روستاهای در آشپزخانه مستقل

 در کمترین و کوهستانی روستاهای در خواب اختصاصی فضای بیشترین ،کوهستانی روستاهای در کمترین و ای جلگه

 روستاهای در کمترین و ای یهکوهپا و کوهستانی روستاهای در پذیرایی ةجداگان فضای بیشترین ،ای جلگه روستاهای

 ،ای جلگه روستاهایدر  کمترین و کوهستانی روستاهای در نان پخت محل از برخورداری درصد بیشترین ،ای جلگه

در  کمترین و کوهستانی روستاهای در (...و )نفت فسیلی های سوخت ةذخیر محل از برخورداری درصد بیشترین

 تاهایروس در کمترین و کوهستانی روستاهای در بسته( و باز فضای بین )رابط ایوان بیشترین ،ای جلگه روستاهای

 .ای کوهپایه
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تیپسهدرمسکنتغییراتةمقایس.1جدول

 مؤلفه
 کوهستانی ایکوهپایه یاجلگه

 حال گذشته حال گذشته حال گذشته

37/1 دام اختصاصی فضای  99 5/15  42 31 11 

0/11 95 35 علوفه انبار  45 0/15  92 

1/33 آشپزخانه مستقل فضای  42 3/03  52 1/01  01 

43/32 7 اپن ةخانآشپز  7 00/03  7 41 

05/1 خواب اختصاصی فضای  00 11/1  35 1/51  37 

10/3 پذیرایی ةجداگان فضای  31 3/54  35 9/99  35 

9/32 نان پخت محل  3/5  31 2/2  2/32  91 

1/33 (...و )نفت فسیلی های سوخت ةذخیر محل  7 39/9  0/5  3/04  23 

2/35 بسته( و باز فضای بین رابط) ایوان  0/1  4/10  1 9/39  94 

1935،نگارندگانمنبع:

 

است که نشان  داده شده نشان حال و گذشته در فضاها وجود وانیافر اساسبر روستاها در مسکن تغییرات ،2 در شکل

 و خواب اتاق ،اپن ةآشپزخان از اعم خانه داخلی طراحی در تغییراتویژه  به ؛است بوده زیاد روستاها این درتغییرات  دهدمی

 کالبدی ةتوسع دارد. وجود ها خانه ةهم در امروزه اما ،است داشته وجود کمتر روستایی هایخانه در گذشته در که پذیرایی

 دلیل امر همین است. شدهمنجر  روستا از دام خروج به ،دولت نادرست تصمیمات و ها یاستس و روستاها خدماتی و

 روستاهایاز آنجا که  همچنین .ستروستاها در دام نگهداری و سوخت نگهداشت محل نان، پخت فضایاز  نیازی بی

 ساختن و مازندران در انبوه گردشگران حضور دلیل به و ندارند، شهر با چندانی ةفاصل ،مازندران در ای یهکوهپا و ای جلگه

 .است زیاد تغییرات شدت ،روستاها این در آنان توسط دوم یها خانه

 

 
کوهستانی(،ایکوهپایه،ایجلگه)تیپاساسبرروستاهامسکنتغییرات.3شکل

1935نگارندگان،منبع:
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 951مازندراناستانروستاییمسکنتغییراتبررسی

 

 متکی روستاها گونه ینا اینکه نخست است. نبوده زیاد کوهستانی روستاهای در ییراتتغ ،دلیل به دو ،2شکل  اساسبر

 ةفاصل دلیل به دوم اینکه باشد. سازگاری داشته دامداری اقتصاد با بایدافراد ها مسکن در آن و هستند دامداری اقتصاد به

 ای یهکوهپا و ای جلگه یروستاها از ترکم مراتب به ،کوهستانی روستاهای در شهری مسکن الگوی نفوذ شهر، با زیاد

 ستروستاها کل در تغییرات گستردة وانیافر نشانگر شکل این .دهد یم نشان روستا 95 همة در را تغییرات 2شکل  .است

با  . این تغییرات،است مواجه بوده زیادی تغییراتبا  ها سال طی ،مازندران استان روستاهای در مسکن د کهده ان مینشو 

 مسکن الگوی و فرهنگ نفوذ یرتأث تحت ویژه به و خانوار اقتصاد تغییر روستاها، خدماتی و کالبدی ةتوسعاز  ذیریتأثیرپ

 است. پیوسته وقوع به شهری



 گیرینتیجه

 مفاهیم متعددی و اصول براساس ،مشابه مناطق در متفاوت ییروستا هاینکمس ط،یشرا تأثیر تحت و یمتماد قرون در

 :5933 ا،ی)خسرون ه استکرد برآورده را روستاییان توقعات و ازهاین هک است یا گونه به ها خانه یمعمار است. شکل گرفته

 بر   عالوه و یافته یعیوس های یدگرگون ،ریاخ یها سال در ،یفرهنگ و یماد یعنصر عنوان به ییروستا نکمس (.99

 نیا است.بوده  مطرح انییروستا یزندگ ملزومات انبار و دیتول اشتغال، یفضا از یبخش عنوان به سکونت، کارکرد داشتن

 و پنهان یهنجارها و ها سنت و ،روستا در مکحا اقتصاد ،طیمح از استفاده تیفکی ،ستیز ةویش و ونتکس نقش از امر

 یسنت یالگو یفروپاش به ،ییروستا نکمس یالگو بر آن آثار و یفرهنگ راتییتغ ؛ بنابراین،گیرد یم نشئت ییستارو ارکآش

 ،دیگران و ی)پورطاهر روستاست یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یمیاقل طیشرا با منطبق هک دوشمی منجر نکمس

 کارکرد کهچنان ؛است آمده پدید شگرفی تغییرات ،یروستای مسکن کارکرد و ساختار در ،اخیر یها دهه در (.553 :5937

 روستایی ةجامع نیاز ویپاسخگ دیگر و است رفته بین از ،بوده خانواده اقتصادی فعالیت و معیشت جایگاه که مسکن

 :است ریز شرح به ،اند شده انجام روستایی مسکن ةنیزم در که هایی هش پژو جینتا (.43 :5932 صالحی، و )موسوی نیست

 از مسکونی واحد اجزای همة و اهلی حیوانات انبارها، قرارگیری موقعیت (،5937) مهدیشیخ و خاکپور پژوهش در

  .است شهری معماری الگوهای از برگرفته که غیربومی معماری گویال از استفاده پذیرد؛ می تأثیرفرهنگ 

 موجب روستاها، در واحدها یبرخ اندنرهام و یشهر-روستایی یجای هجاب (،5933) امینی و سعیدی پژوهش اساسبر

 امروزه (،5933)دیگران  و توکلی نتایج اساسبر .است شده ها خانه یدرون یفضاها از گیری بهره در یردکارک تحول

 هاینکمس. همچنین اندفتهیا یقیعم یردکارک تحوالت گذشته در مقایسه با ،دنشو می احداث روستاها در هک هایی خانه

 وانیا وجوداهمیت  .اندداده یشهر ةجامع های نقشه و طرح با یهاینکمس به را خود یجا و اندرفته نیب  از یبوم و یسنت

  .اندگرفته قرار یسنت و شده یبتخر های خانه مقابل در دیجد های خانه و شده رنگمک دیجد های خانه در

 نتایج با همسو حاضر، پژوهش نتایج .ستروستاها در سنتی مسکن تغییر نشانگر ها پژوهش نیا جینتا ،درمجموع

 در یجادشدها تغییرات ،نتایج اساسبر .است مطالعه مورد روستاهای در تغییرات همان ایجاد از حاکی و ،پیشین تحقیقات

 :اهمیت دارد جنبه دو از مطالعه مورد روستاهای مسکن

 ةذخیر محل نان، پخت محل ،علوفه انبار ،دام اختصاصی فضای شامل که مسکن اقتصادی کارکرد در تغییرات .5

 ،آن طراحی در و بود خانوار اقتصاد با متناسب کامالًروستایی  مسکن گذشته در .است (...و )نفت فسیلی یها سوخت

 مازندران استان روستاهای البغ اقتصاد اینکه به توجه با .گرفت یم قرار مدنظر اقتصادی فعالیت برای نیاز مورد فضاهای

 ،دامی و کشاورزی محصوالت و هاابزار نگهداشت برای مناسب فضاهای بود،وابسته  دامداری و شاورزیک به گذشته در

 و کشاورزی شدن رنگ کم با امروزه اما ،داشت وجود علوفه و کاه ةذخیر برای انبار و ،دام نگهداری برای طویله مانند

 نادرست تصمیمات دلیلبه ،سوی دیگر از ت.اس نیاز کشاورزی برای خاص فضای به کمتر آن، فرایند نشد مکانیزه
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 است. اقتصادی فضای به نیاز کاهش امر، دو این ةنتیج .ه استشد گذاشته کنار روستایی خانوار داقتصا از دام ن،مسئوال

 یفضای مسکن،ساخت  در و ندپرداخت یم نان پخت و آرد ةتهی به ها خودخانوار ،در روستاها نانوایی نبود دلیل به گذشته در

 روستا هر در روستاها، خدماتی و کالبدی ةتوسع راستای در امروزه اما ،یافت یم اختصاص نان پخت برای تنور ایجاد به

 ،روستاها در موجود فضاهای دیگر از .اقدام کنند نان پختخود روستاییان به  نیست که نیازی دیگر و دارد وجود نانوایی

 ازبرای پخت غذا و گرمایش خانه  روستاها، در نفت نبود دلیل به گذشته در بود. سوخت انواع ةذخیر و نگهداشت محل

 و چوب رینگهدا و ذخیره به فضاهایی ترتیب،بدین شد. عرضه روستاها در نفت زمان مرور به ، اماشد یم استفاده چوب

 این وجود به دیگر ،ندمند رهبه (یکش لوله یا )سیلندر گاز از روستاها بیشتر اینکه دلیل به امروزه .یافت یم اختصاص نفت

 نیست.نیازی  سوخت برای هافضا

 ةجداگان فضای ،خواب فضای ،اپن ةآشپزخان ،آشپزخانه مستقل فضای شامل مسکن اجتماعی کارکرد در تغییرات .4

نظر در غذا پخت برای خاصی مکان ،ییروستاهای خانه در گذشته در .است بسته( و باز فضای بین )رابط ایوان و پذیرایی

از هیزم  غذاپختن  برای ،گاز و نفت نبود دلیل به اینکه نخست قرار داشت. خانه از بیرونبه دو دلیل  که شد یم گرفته

 دلیل .نشود منتشر خانه در دود تا شد یم ساخته آشپزخانه عنوان به خانه از بیرون در فضایی ترتیب،بدین .شد یم استفاده

 گذشته های  تیمحدود رفع و گاز وجود دلیل هب اکنون ، امابود آشپزی هنگام هخان در غذا بوی نشدننتشرم ،آن دوم

 الگوی از برگرفته شهری فرهنگ تحت تأثیر امروزه است. شده منتقل خانه درون به آشپزی فضای تهویه(، )دستگاه

 روستاهای با ویژه هب، ایران فرهنگ با تناسبی یچه که است شده بسته ةآشپزخان جایگزین اپن ةآشپزخان غربی، مسکن

 امروزه اما ،بود محدود خوابهای  اتاق تعداد روستاها، فرهنگ و اقتصادی مشکالت دلیل به گذشته در ندارد. مازندران

 خواب اتاق خصوصی، فضای داشتن برای کودکان و والدین نگرش تغییر و یانیروستا اقتصادی وضعیت بهبود دلیل به

 از پذیرایی برای خاص فضای درنظرگرفتن ،یجادشدها تغییرات دیگر از مچنینه .اختصاصی درنظر گرفته شده است

 که فضاهایی از دیگر یکی .شد یم استفاده پذیرایی برای خانه عمومی فضای از ،گذشته در که صورتی در ؛است مهمانان

نقش مهمی ایفا  ،محلی عجوام اجتماعی روابط در که بود ایوان ،داشت وجود مازندران روستایی یها خانه در گذشته در

 استفاده از آن کمتر ،یانیروستا روابط کاهش دلیل به امروزه که سال گرم فصول در نشستندورهم برای فضایی ؛کردمی

 و اقتصادی شرایط تغییر ةدرنتیج مطالعه، مورد یهاروستا مسکن در تغییرات که گفت توان یم. به این ترتیب شود یم

 علوفه، انبار دام، اختصاصی فضای در فضاهای زیر رخ داده است: است. این تغییرات آمده ودوج به روستاها در اجتماعی

 اختصاصی فضای ،اپن ةآشپزخان آشپزخانه، مستقل فضای (،...و )نفت فسیلی یها سوخت ةذخیر محل نان، پخت محل

 خدماتی و کالبدی ةتوسع دنبال به تغییرات این بسته(. و باز فضای بین )رابط ایوان و پذیرایی ةجداگان فضای ،خواب

 روستایی مسکن اجتماعی و اقتصادی کارکرد تغییر به درنهایت و پیوسته وقوع به هاآن در شهری فرهنگ رواج و روستاها

 است. شدهمنجر 
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