
Autumn 2021. Vol 12. Num 3

590

* Corresponding Author:
Abdolmajid Nourtaghani, PhD
Address: Department of Architecture, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran.
Tel: +98 (911) 2760211
E-mail: A.nourtaghani@gu.ac.ir

Research Paper
Adaptation: Continuity Activity Pattern in Rural Housing Typology Changes in Eshkorat, Gilan

1. MA Student, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran.

Alireza Hadizadeh1, *Abdolmajid Nourtaghani2

The purpose of this study was to investigate the mechanism of adaptation of the system of activities to 
changes in the configuration of native housing and rural engineering through classification of activities 
and measurement of syntactic data of houses. For this purpose, 382 houses from two types of rural 
housing in Eshkorat, Guilan were randomly selected according to the method based on purpose and 
considerations. Structured interviews, observation and recording of activities were used to analyze the 
activities. Also, chi-square, balloon and cluster analysis were used to find the differences, as well as the 
most important activity and its place. The results generally showed that the two types of housing have 
different configurations that have caused the classification of activities, their location and the relation-
ship between them in these housings is different. However, despite the change in the spatial configura-
tion, the system of activities has not changed and the residents have adapted to the desired spaces. 
It was found that residents adapt to spatial changes through the categorization of activities, choosing 
the location of similar features and multi-functional spaces without deleting activities, which is due to 
cultural and social laws. Residents' adaptability has enabled them to use all the spaces of the house and 
to coordinate with the residential environment to meet their needs, values and behaviors. The findings 
confirm the need to pay attention to adaptability in the syntactic analysis of residential environments.
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Extended Abstract

1. Introduction

daptation of animation to spatial 
change is an important factor in deter-
mining harmony in life in order to meet 

the needs and preferences of residents. Housing is the 
most common place for human beings with different us-
ages, and any change in it will affect their needs. The use 
of this space system and its activity is faster compared 
to other users of the track, which makes this possible for 
more and more residents with a variety of activities in or-
der to change the space as required. Therefore, recogniz-A
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ing the difference in performance and the choice of space 
by residents to perform behavioral patterns and activities 
and knowledge of how to adapt them exclusively to the 
necessary spatial change is essential. Flexibility to use 
space refers to different ways of using it without creating a 
space,. It depends more on the use of space and the type of 
desires, which varies from social and cultural structures. 
Various researches know the roots of adapting animation 
of people in social structures, lifestyle and systems of ac-
tivities. On the other hand, the results of Rapaport stud-
ies showed that it is the social structures and systems of 
activities that reveal the qualitative aspects and efficient 
dimensions of space; the various theories that they have 
identified, if they give their social and cultural features to 
their spatial organization, at home indicate that this fea-
ture is related to the adaptation of animation. If research 
on the operation of systems is reviewed by configuration, 
its relationship to compliance is required. However, the 
operation of the monopoly system of manpower activity 
by changing the configuration of different types of hous-
ing has not been studied. The use of this operating system 
can be in the case of using different types of rural housing.

2. Methodology

The present study investigated case samples by com-
bined (quantitative and qualitative) methods. Thus, first, 
the results were expressed using descriptive-analytical 
methods and finally through logical reasoning using cor-
respondence analysis in R software. The statistical popu-
lation of rural housing research is Eshkorat, Gilan and its 
users, which are two types of indigenous housing, hous-
ing without engineering program that has already been 
built by the residents themselves, and engineering hous-
ing that includes new constructions and is often designed 
in engineering offices. The random sampling method is 
purposeful, which includes two stages of sampling to con-
duct a questionnaire and withdrawal planning. In the first 
stage, according to Morgan's table, 382 questionnaires 
containing complete and valid answers were returned 
to the researcher, which included 238 questionnaires 
from native housing and 144 questionnaires from engi-
neering housing. The second step was to select harvest 
samples. For this purpose, first, a brief identification of 
selected villages (10 selected villages in each section of 
Eshkorat) was performed. Therefore, due to the similarity 
of the pattern of any housing in the sample villages and 
the variables of spatial syntax, a total of 60 indigenous 
and engineering housing were selected from three sec-
tions for configuration analysis. The tools used to analyze 
the houses are UCL charts and depth software, and also 
Cullen structural interviewing activities are used. Finally, 

activity analysis was performed using the chi-square test, 
balloon analysis and cluster analysis.

3. Results

Indigenous housing, location of collective family, social 
and individual activities, in comparison with engineering 
housing, has the highest integration and level of contact 
for residents with each other and guests, which makes 
possible collective activities such as collective interac-
tions of family members, catering and other collective 
activities. It provides better social activities such as en-
tertaining guests and connecting them with residents. The 
location of individual activities in indigenous housing is 
more related to the location of collective family and social 
activities, but in engineering housing the location of indi-
vidual activities is more separable, indicating the absence 
of others and a high degree of control due to the nature 
of assigned activities. The location of collective family, 
social, and individual activities in indigenous housing is 
less shallowy than in engineering housing. 

4. Discussion

Findings indicate the commonalities and differences in 
the configuration of collective family, social, individual 
and service areas between different types of housing. The 
social arena has two types of housing in common with 
the "hall" and "courtyard" spaces, so that the "hall" space 
has the most activity and spatial stability among the social 
arena spaces. The biggest difference between the types of 
housing is in the collective area, which includes the ac-
tivities of the eliminated space by eliminating the "smell 
of the house", the "hall and the kitchen". The analysis of 
the individual arena also showed that in the native houses, 
by removing the "other side of the house" which is one 
of the spaces of the individual arena, the "hall" space ac-
commodates the activities of this arena. This feature is 
also observed in the field of services so that by removing 
the "long" and "cold" space, the activities of these spaces 
are not eliminated, but the residents transfer the activities 
of these spaces to the "yard" space or to these spaces in 
indigenous homes that are available to use. It was also 
found that the classification of activities and their loca-
tion is different in different housing types. The syntactic 
analysis of the houses showed that the spatial configura-
tions of the two types of housing are different from each 
other, which has made the location of collective family, 
social and individual activities of indigenous housing 
more integrated than the location of these activities in en-
gineering housing. And they are located at a lower spatial 
depth. This strengthens the relationship of residents with 
each other, guests and the environment. These features are 
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diminished in engineering housing. Engineered housing 
has more integration and less spatial depth in only a few 
places of service activities than native housing.

5. Conclusion

It can be concluded that by changing the spatial con-
figuration of collective, social, individual and service ar-
eas, the activities of those areas will not be eliminated, 
but the residents will transfer the activities of these areas 
to another place. Spaces play a multifunctional role and 
residents adapt their quality expectations to new spaces. 
This determines the socio-spatial stability of housing in a 
particular cultural group, which is the degree of response 
to the needs of residents and a degree of flexibility as a ca-
pability for adjustments and changes in line with different 
social and cultural applications. The spatial changes that 
occur do not affect the occurrence of activities, but the 
spatial quality of activities, categorization of activities and 
the place of their performance. In fact, it can be said that 
the residents adapt to the spatial changes by categorizing 
the activities and the place of their occurrence, which is 
due to the efforts of the residents to maintain their cultural 
systems.
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هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار انطباق سیستم فعالیت ها با تغییرات پیکره بندی گونه های مسکن بومی و مهندسی ساز روستایی 
از طریق دسته بندی فعالیت ها و اندازه گیری داده های نحوی خانه ها بود. بدین منظور تعداد 382 خانه از دو گونه مسکن روستایی اشکور 
گیالن به صورت تصادفی طبقه بندی با توجه به روش مبتنی بر هدف و مالحظات انتخاب شد. برای تحلیل فعالیت ها از مصاحبه ساختارمند، 
مشاهده و ثبت فعالیت ها استفاده گردید. همچنین جهت پیدایی تفاوت و مهم ترین فعالیت و مکان انجام آن آزمون مجذورکای، تحلیل 
بالونی و خوشه ای استفاده شد. نتایج به طورکلی نشان داد دو گونه مسکن از پیکره بندی های متفاوتی برخوردار هستند که باعث شده 
دسته بندی فعالیت ها، مکان رخداد آن ها و روابط بین آن ها در این مساکن متفاوت باشد؛ اما باوجود تغییر پیکره بندی فضایی سیستم 
فعالیت ها تغییر نکرده است و ساکنان خود را با فضاهای موردنظر انطباق داده اند. مشخص شد ساکنان از طریق دسته بندی فعالیت ها، 
انتخاب مکان خصوصیات مشابه و چند کارکردی کردن فضاها بدون حذف فعالیتی، خود را با تغییرات فضایی انطباق می دهند که این 
امر ناشی از قانونمندی های فرهنگی و اجتماعی است. توانایی انطباق پذیری ساکنان باعث شده از تمام فضاهای خانه استفاده کنند و 
به هماهنگی با محیط های مسکونی برای رفع نیازها، ارزش ها و رفتارهای خود بپردازند. یافته ها، ضرورت توجه به انطباق پذیری را در 

تحلیل های نحوی محیط های مسکونی مورد تائید قرار می دهند.

کلیدواژه ها: 
انطباق پذیری، تغییر، 
پیکره بندی فضایی، 

سیستم فعالیت، گونه 
مسکن

تاریخ دریافت: 22 بهمن 1399
تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1400

مقدمه

تعیین  در  مهمی  عامل  فضایی  تغییرات  در  انطباق پذیری 
هماهنگ شدن افراد با محیط زندگی جهت رفع نیازها و ترجیحات 
 (Rabeneck, 1974; Bostrom, Mace & Long, 1987; ساکنان است
(Douglas, 2006; Schnädelbach, 2010. نتایج تحقیقات نشان داده 

است، ساکنان به منظور انطباق با شرایط جدید و برآورده کردن 
نیازهای خود به تغییر در فضاها یا کاربری مساکن می پردازند 
محل  در  انطباق پذیری   .(Richard, 2006; Ishaqi et al., 2014)

زندگی افراد منجر به امکان بروز و تحقق طیف وسیعی از الگوهای 
رفتاری و فعالیت ها، عدم انزوای فضاهای متنوع و حداکثر استفاده 
ازآن جهت برآورده کردن انواع نیازهای ساکنان در اوقات مختلف 
سال می شود (Einifar, 2003; Heidari et al. 2017). مسکن در میان 
کاربری های مختلف بیشترین مکان برای حضور انسان است که 

هرگونه تغییر در آن نیازهای ساکنان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
امروزه تغییرات نظام فضایی و فعالیتی در آن نسبت به سایر 
کاربری ها آهنگ سریع تری دارد این امر انطباق هر چه بیشتر 
را طلب  فضایی  تغییرات  راستای  در  فعالیتی  تنوع  با  ساکنان 
 .(Heidari, Kiai & Sultanzadeh, 2019; Behforuz, 1996) می کند 
لذا، شناخت تمایز عملکردی و انتخاب فضا توسط ساکنان برای 
انجام الگوهای رفتاری و فعالیت ها و آگاهی از نحوه تطبیق پذیری 
آن ها در هنگام مواجهه با تغییرات فضایی ضروری به نظر می رسد.  

تعریف  برای  متعددی  نظریات  مختلف،  رویکردهای  در 
انطباق پذیری ارائه شده است؛ اما به طورکلی این مفهوم یکی از 
مؤلفه های انعطاف پذیری است که به استفاده از فضا بهروش های 
 (Gibson, 1996; مختلف بدون ایجاد تغییرات فضایی اشاره دارد
در   .Lang, 2003; Douglas, 2006; Manewa & Gibb, 2009)

تحقیقات اولیه انطباق پذیری یک مفهومی دوبعدی مطرح شده 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
2- استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

انطباق: راهکار استمرار الگوی فعالیت ها در تغییرات گونه شناسی مسکن روستایی اشکورات گیالن
علیرضا هادی زاده1، *عبدالمجید نورتقانی2
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است از یک سو با ساختارهای فضایی و از سوی دیگر با ویژگی های 
 (Friedman, 2002; Lang, 2003; اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد
گیبسون2  و   )1987( لنگ1  مثال،  برای   .Schneider, 2007)

فضا  بودن  عملکردی  چند  پایه  بر  را  تطبیق پذیری   )1996(
مطرح می کنند که از این طریق فضا بدون تغییر و سازمان دهی 
مجدد قادر به پاسخگویی بسیاری از فعالیت ها است و حدود این 
توسط  ادراک شده  قابلیت های  میزان  به  وابسته  را  پاسخگویی 
انطباق پذیری  از   )1996( گرواک3  استیون  می دانند.  ساکنان 
برای تغییرات غیره فیزیکی استفاده می کند و آن را یک قابلیت 
ساختن  جاری  ازجمله  اجتماعی  مختلف  استفاده های  برای 
الگوهای رفتاری و فعالیت ها می داند. همچنین حیدری، کیائی 
و سلطان زاده )2019( معتقدند، انطباق پذیری در یک مجموعه 
از طریق تغییر در عملکرد فضاهای آن جهت پاسخ به نیازهای 
جدیدترین  در  فضا.  ساختار  تغییر  نه  می شود  حاصل  کاربران 
نظریات عنوان شده توسط ریچارد4 )2006( و ساعتچی )2015( 
تطبیق پذیری به ایجاد امکاناتی به صورت بالفعل و یا بالقوه برای 
استفاده کنندگان از طریق فرم ها و معناها به منظور تطبیق دادن 

نیازهای فضایی، رفتاری و روانی انسان ها است.

بنا به نظریات ذکرشده، وجه مشترک این دیدگاه ها به صورت 
مشخصي بر این موضوع تأکید دارد، انطباق پذیری بیش از آنکه 
به فضا وابسته باشد به استفاده کننده از آن و نوع خواسته های 
وی که متأثر از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است بستگی 
دارد. از این رو، پژوهش های مختلفی ریشه تطبیق پذیری افراد 
را در ساختارهای اجتماعی، سبک زندگی و سیستم فعالیت ها 
 (Beisi, 1995; Habraken, 1998; Friedman, 2002; می دانند 
راپاپورت5  مطالعات  نتایج  دیگر،  سوی  از   .Schneider, 2007)

)1990( مشخص ساخت که این ساختارهای اجتماعی و سیستم 
فعالیت ها هستند که وجوه کیفی و ابعاد کارآمدی فضا را آشکار 
می کنند؛ زیرا سیستم فعالیت ها، ویژگی محیط های مسکونی را 
مشخص می کند. سیستم فعالیت ها شکل گرفته از رفتار-کالبد 
هستند که به واسطه مکان ها و زمان ها مشخص تعریف می شوند و 
عناصر انسانی و کالبدی آن به گونه ای سازمان یافته عمل می کنند 
 (Barker, 1968; که فعالیت ها در نظم قاعده مند شکل می گیرد
هر   )2005( راپاپورت  نظر  از   .Morais, 2018; Wicker, 2012)

فعالیت را می توان از طریق وجه آشکار یا فعالیت محض، راه خاص 
انجام آن، فعالیت های مرتبط با آن در نظام فعالیت ها و مکان انجام 

فعالیت تحلیل کرد. 

مروری بر ادبیات موضوع

1. Lang
2. Gibson
3. Groak
4. Richard
5. Rapoport

در منابع بسیاری می توان بحث های فراوانی پیرامون محیط و 
رفتار و فعالیت انسان و مجموعه همبستگی و وابستگی هایشان از 
منظرهای گوناگون یافت (Qara-Beglo & Farrokhi, 2018). بارکر6 
)1968( با عبارت قرارگاه رفتاری، دیوید هاویلند7 )1967( با 
عبارت فضای فعالیت، پرین8 )1970( با عبارت نظام های فعالیت و 
هیلیر9 )1996( با عبارت پیکره بندی فضایی سعی در به کارگیری 
عباراتی جهت بازنمایی و تعریف این همبستگی ها و وابستگی ها 
نشان دادند که از این طریق وجوه فضایی و فعالیت های انسان را 

در محیط موردمطالعه قرار می دهند. 

بارکر )1968( قرارگاه رفتاری را ترکیبی پایدار از فعالیت و 
مکان می داند که از چهارعنصر اصلی که شامل اجزا و عواملی نظیر 
آن است، تشکیل شده است. مکان فیزیکی در حالتی ایدئال به سه 
صورت از رفتارها و رویدادهای رفتاری در فضا پشتیبانی می نماید. 
نخست اینکه مکان فیزیکی عناصر فیزیکی و مشخصه های الزم 
برای تداوم و پایایی آسایش افراد در محیط را فراهم می آورد. دوم 
اینکه محیط فیزیکی فراهم کننده امکانات و سازمان دهی فضایی 
است که نظام ها و الگوهای ویژه فعالیت در فضا را قوام می بخشد 

.(Daneshgar et al., 2011) و دیگر فعالیت ها را کمرنگ می نماید

به  آنکه  از  بیش  فضایی  پیکره بندی   )1996( هیلیر  نگاه  از 
اجزاء یک معماری اشاره داشته باشد به کلیت آن اشاره می کند. 
یک مجموعه ای از روابط بین اشیائی است که در ساختار کلی 
فضا دارای روابطی پیچیده و داخلی هستند. اگر روابط فضایی 
بر مبنای آنچه رخ می دهد بازتعریف شود، آنگاه هر جا ارتباطی 
میان دو فضا وجود دارد، پیکره بندی نیز وجود دارد و هر جا این 
رابطه تغییر می کند، پیکره بندی نیز تغییر می کند. به اعتقاد وی 
پیکره بندی فضایی منعکس کننده شیوه زندگی، الگوهای رفتاری 
 (Bafna, 2003; Hillier & Penn, و فعالیت های کاربران خود هستند

.2004; Marcus, 2015; Morais, 2018)

تئوری های مختلفی بیانگر این مسئله است که تحلیل سیستم 
فعالیت ها و روابط فضایی در یک نظام پیکره بندی، زمینه های 
 (Moffatt روشن می سازد  را  انطباق پذیری  مختلف شکل گیری 
(Russell, 2001; Heidari, Kiaee & Soltanzadeh, 2019 &. در این 

راستا پژوهش های متعددی رابطه سیستم فعالیت ها و تغییرات 
نتایج  به طور مثال،  تأکید داشته اند.  انطباق پذیری  با  را  فضایی 
بر  ساکنان  داد،  نشان   )2004( همکاران  و  دینا10  پژوهش 
اساس ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خودسازمان دهی فضایی 
فعالیت ها را در خانه مشخص می کنند. در این تحقیق مشخص 
شد افراد فعالیت های خود را با توجه به نیازهای اجتماعی و روانی 
که در هماهنگی با شیوه زندگی آن ها است توزیع می کنند. به این 

6. Barker
7. Haviland
8. Perin
9. Hillier
10. Eid Dina
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معنی که در یک پیکره بندی، امکان تشخیص فضایی عرصه های 
فعالیت ها  انجام  برای  استفاده کنندگان  توسط  خانه  مختلف 
می تواند به موضوع تطبیق پذیری کاربری با فضای مناسب آن 
کمک کند. همچنین ساعتچی )2015( در پژوهش خود نشان 
داد پایداری اجتماعی - فضایی در مسکن نه تنها به پیکره بندی، 
بلکه به انطباق پذیری تیپولوژی ساختمان نیز وابسته است. وی 
تنظیم و تغییر در پیکره بندی را تطبیق پذیری قلمداد می کند، 
یعنی ساکنان از تمام فضاهای خانه استفاده می کنند و به توزیع 
فعالیت ها می پردازند. ولی میزان پاسخگویی آن به نیازهای ساکنان 
و درجه ای از انعطاف پذیری که حاصل می آید، محدود است. در 
پژوهشی دیگر نورتقانی و آزادبخت )2017( به بررسی رابطه 
سیستم فعالیت و پیکره بندی فضایی پرداخته اند. نتایج مطالعات 
آن ها حاکی از آن است که تغییرات پیکره بندی تأثیری در رخداد 
فعالیت ها ندارد، به طوری که ساکنان توانسته اند ترجیحات کالبدی 
خود را با تغییرات پیکره بندی سازگار کرده و رفتارها، ارزش ها و 
نیازهای خود را با محیط های مسکونی هماهنگ کنند. به اعتقاد 
آن ها این ویژگی بر خواسته از نظام فرهنگی ساکنان است که 
این پدیده را با موضوع انطباق پذیری در ارتباط می دانند. برخی 
از پژوهش ها نیز بر تأثیر تعیین کننده سیستم فعالیت ها بر محیط 

.(Rapoport, 2005; Scott, 2005; Wicker, 2012) تأکید کرده اند

اگرچه در این پژوهش ها رابطه سیستم فعالیت ها با پیکره بندی 
بررسی شده و ارتباط آن با انطباق پذیری مورد تأیید قرارگرفته 
است؛ اما نحوه تطبیق پذیری سیستم فعالیت ساکنان با تغییر 
در پیکره بندی گونه های مختلف مسکن موردبررسی قرار نگرفته 
است؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی سازوکار انطباق سیستم 
فعالیت ها با تغییرات پیکره بندی گونه های مسکن روستایی است. 
برای حصول به این هدف الزم است تغییرات پیکره بندی و تأثیر 
آن بر سیستم فعالیت هرگونه مسکن بررسی شده و چگونگی 
لذا، پرسش های  این مساکن مشخص گردد.  در  انطباق پذیری 

اصلی و فرعی ذیل را جهت حصول به این هدف ارائه نمود:

سؤال اصلی: تغییر پیکره بندی فضایی چه تأثیری بر سیستم 
فعالیت ها در مسکن روستایی دارد؟

پیکره بندی فضایی در دو گونه مسکن )بومی و مهندسی ساز( 
چه تفاوتی باهم دارند؟

سیستم فعالیت ها در دو گونه مسکن )بومی و مهندسی ساز( 
چه تفاوتی باهم دارند؟

روش شناسی تحقیق

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

پژوهش حاضر با روشی ترکیبی )کمی و کیفی( به بررسی 
با روش توصیفی - تحلیلی و در  ابتدا  نمونه ها پرداخته است. 

در  تناظر  تحلیل  به وسیله  منطقی  استدالل  طریق  از  نهایت 
نرم افزار R به بیان نتایج اقدام شد. جامعه آماری پژوهش، مسکن 
آن ها هستند که  کاربران  به نوعی  و  اشکورات گیالن  روستایی 
از  بومی، مسکنی است بدون نقشه مهندسی  دو گونه مسکن 
قبل توسط خود ساکنان ساخته شده است و مسکن مهندسی 
که شامل ساخت وسازهای جدید بوده و غالباً طرح آن در دفاتر 
مهندسی صورت می گیرد شامل می شود. حجم نمونه بر اساس 
جدول مورگان و متغیرهای نحو فضا 382 گونه مسکن است که از 
نمونه های منتخب اطالعات پیکره بندی با برداشت دقیق پالن ها 
 (Coolen, و سیستم فعالیت ساکنان از طریق مصاحبه ساختارمند
(2008 با مادران خانوارها به  دست  آمده است. روش نمونه گیری 

تصادفی طبقه بندی شده است که شامل دو مرحله نمونه گیری 
برای اجرای پرسش نامه و برداشت پالن است. به این صورت که 
ابتدا از هر بخش اشکور 128 نمونه انتخاب شد که به منظور افت 
یافت،  افزایش  به 150 پرسش نامه  نمونه گیری  نمونه ها، حجم 
درنهایت 450 نمونه برای توزیع پرسش نامه انتخاب گردید. توزیع 
پرسش نامه به این صورت بوده است، نخست 10 روستا به صورت 
تصادفی از هر بخش انتخاب شدند سپس پرسش نامه به صورت 
تصادفی در هر روستا توزیع شد. ازآنجایی که در محدوده پژوهشی 
مسکن بومی بیشتری نسبت به مسکن مهندسی ساز وجود داشت 
و تقریباً نسبت به 62 درصد به 38 درصد بود، در نمونه گیری نیز 
لحاظ شده است. درمجموع 382 پرسش نامه حاوی پاسخ های 
کامل و معتبر به محقق برگردانده شد که شامل 238 پرسشنامه 
از مسکن بومی و 144 پرسش نامه از مسکن مهندسی ساز را 
شامل می شود. مرحله دوم، انتخاب نمونه های برداشت پالن بود 
که به این منظور ابتدا شناخت اجمالی روستاهای منتخب )10 
روستای منتخب هر بخش اشکور( صورت گرفت، از هر بخش دو 
روستا و از هر روستا 10 مسکن بومی و مهندسی ساز به صورت 
تصادفی انتخاب گردید. بنابراین با توجه به تشابه الگوی هرگونه 
مسکن در روستاهای نمونه و متغیرهای نحو فضا، مجموعاً 60 
مسکن بومی و مهندسی ساز از سه بخش مذکور برای تحلیل 
پیکره بندی انتخاب شدند. جدول شماره 1 نمونه هایی از برداشت 
و  بومی  مساکن  محدب  فضای  و  سلسله مراتبی  گراف  پالن، 

مهندسی ساز آمده است.

ابزار

- نمودار توجیهی و نرم افزار UCL depthmap: برای تحلیل 
شکل گیری  اساس  شد.  استفاده  فضایی  پیکره بندی  ساختار 
نمودارهای توجیهی برگرفته از نظریه گراف ها است. با استفاده 
از این ابزار، ساختار هر محیط در قالب یک گراف ترسیم می شود 
که در آن هر دایره نماد یک فضا و هر خط نشان دهنده ارتباط 
فضاهای مختلف آن است. در این ابزار، ساختار و جانمایی اجزای 
 (Brown & مختلف پالن به صورت ساده و خوانا ترجمه می شود
 UCL depthmap ابزار مورداستفاده دیگر نرم افزار .Tahar, 2001)
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ابزارهای مورداستفاده برای  است که یکی از شناخته شده ترین 
 .(Turner & Pinelo, 2010) تحلیل ساختار پیکره بندی فضایی است
بر این اساس، تحلیل ساختار پیکره بندی  با استفاده از مفاهیمی 
که در ادامه به آن ها اشاره شده است انجام گرفت. اتصال به عنوان 
تعداد نقاطی تعریف می شود که یک نقطه به طور مستقیم با نقاط 
دیگر ارتباط برقرار می کند و به صورت معادله )1( تعریف می شود، 
در آن K تعداد نقاطی است که به طور مستقیم به نقطه موردنظر 
متصل است. عمق بر اساس تعداد قدم هایی است که برای گذر از 
یک نقطه به نقطه دیگر باید طی شود. الزم به ذکر است شاخص 
 .(Haq, 1999) عمق و یکپارچگی رابطه معکوس با یکدیگر دارند
در این معادله dij برابر است با تعداد فاصله هایی که به صورت 
تمامی  تعداد  معادله  این  در   n می شود،  محاسبه   )2( معادله 
گره های گراف است (Yazdanfar et al., 2008). شاخص هم پیوندي 
با شاخص اتصال رابطه مستقیم و خطی دارد یعنی هرچه تعداد 
ارتباط یک فضا بیشتر باشد و با گره های بیشتري اتصال داشته 

 .(Heidari et al., 2019) باشد، میزان هم پیوندي بیشتري نیز دارد
هم پیوندی را می توان از طریق عدم تقارن نسبی)RA( و یا عدم 
 D ارزش Dn اندازه گیری کرد. در آن )RRA( تقارن نسبی حقیقی
است که ارزش استاندارد را برای اندازه گیری هم پیوندی فراهم 

می آورد بر اساس معادله )4( و )3( به دست می آید.

Ci K=          )1(
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j i
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d

MD n
−∑

= −
1
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جدول 1. الگوی ریخت شناسی گونه های مسکن.

الگوی ریخت شناسی مسکن بومی

فضاهای محدبگراف سلسله مراتب فضاییپالن خانه

الگوی ریخت شناسی مسکن مهندسی ساز

فضاهای محدبگراف سلسله مراتب فضاییپالن خانه

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

»علیرضا هادی زاده و همکاران. انطباق: راهکار استمرار الگوی فعالیت ها در تغییرات گونه شناسی مسکن روستایی اشکورات گیالن«



597

 پاییز 1400 . دوره 12. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

Statistical Center of Iran, 2016 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. محدوده موردمطالعه و روستاهای منتخب. منبع

- مصاحبه ساختارمند کولن11 )2008(: برای بررسی فعالیت ها 
در گونه های مسکن روستایی اتخاذ شد. این ابزار برای مطالعه 
 (Coolen, ارتباط خصوصیات مسکن و فعالیت های ساکنان است
اعضای خانواده  اینکه  بر اساس  این پژوهش داده ها  (2008. در 

فعالیت های خود را در چه فضایی انجام می دهند تحلیل شد. 
به کمک این ابزار، با مادران خانواده هر دو گونه مسکن مصاحبه 
شد. ابتدا نام فضاها پرسیده می شد تا با مشخص کردن نام هر 
از  فعالیت ها  توزیع  برداشت شده،  پیش  از  نقشه  روی  بر  فضا 
سوی ساکنان در هر فضا شناسایی شود. بر طبق این فرآیند، 
فعالیت ها و خصوصیات هر فضا جهت انجام این فعالیت ها در 
آن به دست می آمد. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل محتوا 
انجام شد و نتایج آن در جدول هدف - محتوا تنظیم شده است. 
صوتی  پرونده های  از  که  انجام شده  مصاحبه های  دست نوشته 
ضبط شده رونویسی شده بودند، رمزگذاری شدند. برای رعایت 
روایی فرآیند کدگذاری محتوای هر 10 مورد مصاحبه، توسط 4 
متخصص دیگر به طور مستقل رمزگذاری و جدول هدف - محتوا 
تنظیم شد. در پایان، در یک جلسه با حضور کلیه این متخصصین 
کدگذاری ها باهم مقایسه شده و اختالف ها موردبحث و بررسی 
قرارگرفته و به یک وحدت رسید. بر اساس جدول کدگذاری ها 

11. Coolen

پایلوت،  اجرای  و  بررسی صوری  از  و پس  پرسش نامه طراحی 
نهایی شد. این پرسش نامه از 32 سؤال تشکیل شده است.

معرفی محدوده پژوهش

گیالن دوازدهمین استان پرجمعیت واقع در شمال کشور ایران 
است که بدون در نظر گرفتن تقسیمات سیاسی، به نه حوزه 
 (Statistical Center است  شده  تقسیم بندی  معماری  فرهنگی- 
معیارهای  اساس  بر  حوزه ها  این  دسته بندی   .of Iran, 2016)

کشاورزی،  فعالیت  نوع  اقلیم...(،  )توپوگرافی،  زیست محیطی 
فرهنگ، مذهب )گویش، زبان( و نوع معماری بومی روستایی 
انجام گردیده است. این نه حوزه عبارت اند از دو حوزه سرشاخه 
شرق و غرب است که هر یک دارای چهار زیرشاخه ساحلی، 
موردمطالعه  محدوده  است.  کوهستانی  و  کوهپایه ای  جلگه ای، 
مطابق تصویر شماره 1، اشکور یکی از مناطق کوهستانی جنوب 
شرقی و محل سکونت بخشی از ساکنان روستایی گیالن است که 
شامل 3 دهستان با بیش از 160 روستا و جمعیت 11533 نفر را 
در خود جای داده است. این منطقه شامل سه بخش اشکور سفلی 
به مرکزیت زیاز با 52 روستا و 5012 نفر، علیا به مرکزیت ارکم با 
55 روستا و 2864نفر و مرکزی به مرکزیت شوئیل با 56 روستا و 

 .(Statistical Center of Iran, 2016) 3657 نفر است
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یافته ها 

یافته های توصیفی

در پژوهش پیش رو، پاسخ دهندگان مادران خانوارها بودند که 
تسلط بیشتری بر روند شکل گیری فعالیت ها در داخل خانه را 
داشتند. در مسکن بومی افراد از سن 40 تا 80 سالگی برخوردار 
بودند که درصد زیادی از آن ها سن 50 تا 70 سالگی داشتند و 
بیشتر ساکنان مسکن مهندسی ساز دارای سن 20 تا 40 سال 
بودند. ازنظر نوع شغل حدود 92 درصد از شرکت کنندگان مادر از 
مسکن بومی به کار کشاورزی مشغول بوده اند اما مادران از مسکن 
مهندسی ساز 36 درصد به کار کشاورزی و 60 درصد آن ها به 
خانه داری مشغول بودند. میزان تحصیالت پاسخگویان نیز نشان 
داد که ساکنان مسکن بومی بیشتر شرکت کنندگان )86/1 درصد( 
بی سواد و 13 درصد از آن ها تحصیالت زیر دیپلم داشتند و بیشتر 
افراد ساکن در مسکن مهندسی ساز )66/2 درصد( تحصیالت 
زیر دیپلم و 22/8 درصد از آن ها دارای تحصیالت دیپلم بودند. 
همچنین از میان پاسخگویان در نوع تملک بین دو گونه مسکن 
حاکی از این بود که در هر دو گونه افراد مالک منزل خود بوده اند 
و تعداد افراد کمی غیر مالک هستند. مدت زمان سکونت نیز نشان 
داد، ساکنان در مسکن بومی بیش از 30 سال سکونت دارند. ولی 
در مسکن مهندسی ساز بیشتر افراد )39/3 درصد( از سکونت بین 
10 تا 30 سال برخوردار بودند و بعدازآن سکونت 5 تا 10 سال 

بیشترین فراوانی را دارا بود.

الگوی فعالیت ها

به منظور مقایسه فعالیت و مکان رخداد آن در گونه های مسکن 
از آزمون خی دو، تحلیل بالونی و خوشه بندی K-mean استفاده 
گردید. نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد بین دو گونه 
مسکن در همه فعالیت ها و مکان انجام آن ها تفاوت معناداری 
وجود دارد، نتایج به دست آمده در سطح 0/001 تأیید می شود 
فراوانی  تفاوت  فعالیت ها،  تجزیه وتحلیل   .)2 شماره  )جدول 
اجتماعی، فردی و خدماتی در  فعالیت های جمعی خانوادگی، 
فضاهای مساکن را نشان می دهد )تصاویر شماره 2 و 3(. در 
مسکن بومی بیشترین فعالیت در فضای »نیشته بوخونه« )فضای 
اصلی خانه های بومی( که یک فضای جمعی خانوادگی است شکل 
می گیرد. درحالی که در مسکن مهندسی ساز بیشترین فعالیت 
اعضای خانواده در فضای فردی یعنی »اتاق خواب« انجام می شود. 
ازاین رو، این دو فضا در گونه های مسکن نقش برجسته ای در میان 
دیگر فضاها دارند. همان گونه که در تصویر شماره 2 مشاهده 
می شود، فراوانی فضای فعالیت مسکن بومی به ترتیب در فضای 
نیشته بو خونه، هال، اوطرف خونه، حیاط، تالر، آشپزخانه، سربام، 
انبار، حمام، سرویس بهداشتی وطویله است که هریک قرارگاه 

فعالیت های خاصی است.

همچنین وجود فضای»اوطرف خونه« در مسکن بومی که نقش 
آن برای انجام فعالیت های فردی است متغیر است، به گونه ای که 
نبود آن باعث می شود ساکنان فعالیت های این فضا را به فضای 
»هال« انتقال دهند. تصویر شماره 3، فراوانی فعالیت ها در فضاهای 
مسکن مهندسی ساز را نشان می دهد که به ترتیب اتاق خواب، 
انبار، تالر، حمام، سرویس بهداشتی و  هال، آشپزخانه، حیاط، 
سربام است. الزم به ذکر است، در این گونه مسکن فضای »نیشته 
بو خونه« حذف شده که فضای »هال« و »آشپزخانه« فعالیت های 
جمعی را به خود اختصاص داده است. همچنین توزیع فعالیت ها 
در فضا »آشپزخانه« هر دو گونه مسکن مشخص ساخت، این فضا 
در مسکن بومی به عنوان فضای خدماتی و در مسکن مهندسی 

ساز، فضای فعالیت های جمعی است.

تحلیل خوشه ای فعالیت و مکان فعالیت در گونه های مسکن

خوشه بندی K-mean از دسته الگوریتم هایی است که بر اساس 
تعداد خوشه ها )گروه ها( انجام می شود. در تحلیل خوشه بندی 
رنگ  آن  در  رنگی مشخص شد که  با طیف  ارزش هر خوشه 
قرمز به معنای تمرکز بیشتر ساکنان بر فعالیت و مکان انجام آن 
است و باکم رنگ شدن طیف رنگی ارزش آن ها کمتر می شود. 
با مشاهده تحلیل خوشه بندی ها، به هر خوشه فعالیت می توان 
تعریف و عنوانی ارائه داد. انتخاب عناوین با داشتن جنبه های 
فرآیندی/ عملکردی نشان داده شده که بر اساس تصاویر شماره 
4 و 5 صورت گرفته است. عالوه بر این، مطالعات میدانی مربوط 
به الگوی فعالیت ها پشتیبانی نظری برای تعریف است. عوامل 
به منظور بررسی و تضمین اعتبار عناوین منتخب، به 3 نفر از 
متخصصان ارسال و نظرات و نکات آن ها ذکر شد و اصالحات 
الزم انجام شده است. موارد و عناوین پیشنهادی الگوی فعالیت 
خانوادگی،  جمعی  فعالیت های  به  خوشه ای  تحلیل  اساس  بر 

اجتماعی، فردی و خدماتی دسته بندی شده است.

تصویر شماره 4 نمودار نقشه حرارتی به همراه خوشه بندی 
نتایج  می دهد.  نشان  را  بومی  مسکن  فعالیت  مکان  و  فعالیت 
 5 دارای  مسکن  این گونه  ساخت،  مشخص  خوشه ای  تحلیل 
ساکنان  نزد  آن ها  اهمیت  ترتیب  به  که  است  فعالیت  خوشه 
عبارت است از خوشه 1 شامل فعالیت های جمعی خانوادگی و 
فردی والدین )صرف چایی، صرف ناهار و شام، تماشای تلویزیون، 
نشستن دورهم خانوادگی، صرف صبحانه زود، خوابیدن والدین، 
انجام فعالیت های خصوصی والدین، پذیرایی از مهمان های زن در 
مراسم ازدواج، سالگرد و نذری، چیدن و گذاشتن وسایل شخصی 
فعالیت های اجتماعی و  نمازخواندن(، خوشه 2 شامل  والدین، 
فردی )انجام فعالیت شخصی فرزندان، درس خواندن، خوابیدن 
فرزندان، چیدن و گذاشتن وسایل شخصی فرزندان، خوابیدن 
مهمانان، پذیرایی از مهمانان، پذیرایی مهمانی خصوصی فرزندان، 
در  مرد  مهمان های  از  پذیرایی  غریبه،  مهمان های  از  پذیرایی 

»علیرضا هادی زاده و همکاران. انطباق: راهکار استمرار الگوی فعالیت ها در تغییرات گونه شناسی مسکن روستایی اشکورات گیالن«
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جدول 2. نتایج آزمون خی دو فعالیت ها در گونه های مسکن.

dfpفعالیتdfpفعالیت

53/1160/001نشست خانوادگی در فضای باز و نیم باز341/6950/001نشستن دورهم خانوادگی
298/84100/001نمازخواندن311/9260/001صرف چایی

81/9660/001وضو گرفتن337/7680/001پذیرایی از مهمانان
271/9380/001درس خواندن322/7770/001صرف ناهار و شام

چیدن و گذاشتن جهاز و وسایل شخصی 339/6060/001تماشای تلویزیون
309/3980/001عروس

320/1360/001انجام فعالیت های خصوصی والدین288/1770/001انجام برخی از کارها )اتو کردن، خیاطی(
313/3970/001چیدن و گذاشتن وسایل شخصی والدین327/2870/001خوابیدن والدین

267/4560/001انجام فعالیت شخصی دخترها280/4570/001خوابیدن فرزندان )پسر و دختر(
259/9670/001پذیرایی مهمان خصوصی دخترها301/0680/001خوابیدن مهمان ها

266/0290/001چیدن و گذاشتن وسایل شخصی دخترها10/9330/01پخت وپز )غذا(
272/8870/001انجام فعالیت های شخصی پسرها210/8750/001صرف صبحانه زود

279/3070/001پذیرایی مهمان خصوصی پسرها29/1060/001آشپزی جمعی خانم ها
262/71100/001چیدن و گذاشتن وسایل شخصی پسرها293/00110/001پذیرایی از مهمان های غریبه

پذیرایی از مهمان های مرد در مراسم ازدواج، 
انبار کردن محصوالت )فندق( و 323/8280/001سالگرد و سفره نذری

57/4750/001نگهداری احشام

پذیرایی از مهمان های زن در مراسم ازدواج، 
انبار کردن محصوالت )گردو و 322/0490/001سالگرد و سفره نذری

45/5220/001گل گاوزبان(

درست کردن محصوالت )گردو، فندق و 50/1640/001استقبال از مهمان ها
70/8460/001گل گاوزبان(

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

فعالیت های  شامل  خوشه 3  نذری(،  و  سالگرد  ازدواج،  مراسم 
انبار کردن محصوالت، نگهداری  )اتو کردن، خیاطی،  خدماتی 
فعالیت های  شامل   4 خوشه  پخت وپز(،  گرفتن،  وضو  احشام، 
انبار  و  کردن  )درست  خدماتی  و  اجتماعی  خانوادگی،  جمعی 
خانوادگی  نشستن  خانم ها،  جمعی  آشپزی  محصوالت،  کردن 
در فضای باز و نیم باز و استقبال از مهمانان( و خوشه 5 شامل 
فعالیت خدماتی )انبار کردن محصول گل گاوزبان( است. اطالعات 
موجود در تصویر شماره 4 مشخص ساخت، در مسکن بومی دو 
خوشه مکان فعالیت وجود دارد. با توجه به اینکه تمرکز ساکنان 
در این گونه مسکن بیشتر بر روی فعالیت های جمعی خانوادگی 
است، یکی از مکان انجام این خوشه از فعالیت ها »نیشته بو خونه« 
به دلیل اهمیتی که برای ساکنان دارد به عنوان یک دسته مکان 
فعالیت شناخته می شود. دسته دوم مکان فعالیت، برحسب تمرکز 
کمتر ساکنان بر خوشه فعالیت های اجتماعی، فردی و خدماتی، 
شامل تمام مکان ها از قبیل هال، اوطرف خونه، آشپزخانه، تالر، 
با توجه  انبار، طویله، حمام و سرویس بهداشتی است.  حیاط، 
به نتایج تحلیل خوشه بندی مسکن بومی می توان هر دسته از 

فعالیت ها را در فضاهایی که شکل می گیرند قرار داد، بر این اساس 
فعالیت جمعی خانوادگی در نیشته بو خونه، تالر و حیاط، فعالیت 
اجتماعی هال، تالر و حیاط، فعالیت فردی هال و اوطرف خونه و 
فعالیت خدماتی آشپزخانه، حیاط، تالر، انبار، طویله، سربام، حمام 
و سرویس بهداشتی )تصویر شماره 4(. ازآنجایی که در فضای 
فعالیت های  از  یکی  و  والدین  فردی  فعالیت  بوخونه«  »نیشته 
اجتماعی نیز صورت می پذیرد ولی این فضا یک عرصه جمعی 
جمعی  فعالیت های  مکان  دسته  در  دلیل  همین  به  است، 
خانوادگی قرارگرفته است. از سوی دیگر مشخص شد، خوشه 
1 برای ساکنان از اهمیت بیشتری برخوردار است ولی در همین 
دسته ارزش فعالیت های جمعی خانوادگی )صرف چایی، صرف 
ناهار و شام، تماشای تلویزیون، نشستن دورهم خانوادگی، صرف 
صبحانه زود( از فعالیت فردی والدین بیشتر است. به همین منظور 
فعالیت های جمعی خانوادگی در مسکن بومی نسبت به دیگر 
فعالیت ها مهم ترین خوشه فعالیت شناخته شد )تصاویر شماره 

2 و 4(.
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تصویر شماره 5، نشان دهنده نمودار نقشه حرارتی به همراه 
خوشه بندی فعالیت و مکان فعالیت مسکن مهندسی ساز است. 
نتایج تحلیل حاکی از آن است، در این گونه مسکن چهار خوشه 
فعالیت برقرار است که به ترتیب اهمیت آن ها عبارت است از 
خوشه 1 فعالیت های فردی )خوابیدن فرزندان، چیدن و گذاشتن 
وسایل شخصی والدین، درس خواندن، انجام فعالیت های خصوصی 
والدین، نمازخواندن، خوابیدن والدین، چیدن و گذاشتن وسایل 
شخصی فرزندان، انجام برخی از کارها مانند اتو کردن و خیاطی، 
انجام فعالیت شخصی فرزندان، پذیرایی مهمان خصوصی فرزندان(، 
)تماشای  اجتماعی  و  خانوادگی  جمعی  فعالیت های   2 خوشه 
تلویزیون، نشستن دورهم خانوادگی، پذیرایی از مهمانان، پذیرایی 
از مهمان های غریبه، خوابیدن مهمانان، پذیرایی از مهمان های 
مرد در مراسم ازدواج، سالگرد و نذری، پذیرایی از مهمان های زن 
در مراسم ازدواج، سالگرد و نذری(، خوشه 3 فعالیت های جمعی 
صرف  چایی،  صرف  زود،  صبحانه  صرف  )پخت وپز،  خانوادگی 
ناهار و شام( خوشه 4 فعالیت های جمعی خانوادگی، اجتماعی 
و خدماتی )نشستن خانوادگی در فضای باز و نیم باز، استقبال 

آشپزی جمعی خانم ها، درست کردن محصوالت،  مهمانان،  از 
انبار کردن محصوالت، نگه داری احشام وضو گرفتن(. بر اساس 
اطالعات حاصل تصویر شماره 5، مشخص شد مسکن مهندسی 
ساز دو دسته مکان فعالیت را شامل می شود. در این گونه مسکن 
تمرکز ساکنان بیشتر بر روی فعالیت های فردی است که بر این 
اساس، مکان انجام این خوشه از فعالیت ها »اتاق خواب« با توجه 
به اینکه فعالیت های بیشتری در آن صورت می پذیرد به عنوان 
یک دسته مکان فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت های 
جمعی خانوادگی، اجتماعی، خدماتی و مکان انجام آن ها هال، 
آشپزخانه، حیاط، تالر، انبار، سربام، حمام و سرویس بهداشتی 
به دلیل تمرکز کمتر ساکنان بر روی آن ها به عنوان دسته دوم 
مکان فعالیت در مسکن مهندسی ساز هستند. با استناد به نتایج 
فعالیت های  شد،  مشخص  مسکن  این گونه  خوشه ای  تحلیل 
جمعی خانوادگی در فضاهای هال، آشپزخانه و حیاط، فعالیت 
اجتماعی هال و حیاط فعالیت فردی اتاق خواب و فعالیت های 
خدماتی حیاط، انبار، سربام، حمام و سرویس بهداشتی شکل 

می گیرد )تصویر شماره 5(. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نمودار بالونی توزیع فراوانی فعالیت ها در مسکن بومی. منبع: یافته های تحقیق، 1398
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تصویر 3. نمودار بالونی توزیع فراوانی فعالیت ها در مسکن مهندسی ساز. 
منبع: یافته های تحقیق، 1398

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصویر 4. نمودار نقشه حرارتی به همراه خوشه بندی فعالیت ها و مکان انجام فعالیت ها در مسکن بومی. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: یافته های تحقیق، 1398
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تصویر 5. نمودار نقشه ای حرارت به همراه خوشه بندی فعالیت ها و مکان انجام فعالیت ها در مهندسی ساز. 
منبع: یافته های تحقیق، 1398

فصلنامه پژوهش های روستایی

با توجه به مشاهدات محقق، برداشت پالن مسکن مهندسی 
بیشتر  1( مشخص شد فضای »تالر« در  شماره  ساز )جدول 
نمونه های این گونه مسکن در کنار فضای »اتاق خواب« جانمایی 
و  اجتماعی  خانوادگی،  جمعی  فعالیت های  ازاین رو  می شود، 
خدماتی در این فضا بسیار کاهش یافته است و باعث شده این 
فضا از مکان این دسته فعالیت ها خارج شود. از سوی دیگر، برخی 
از مکان فعالیت های خدماتی مانند »سربام« و »طویله« به دلیل 
کاهش انجام فعالیت های کشاورزی و دامداری نزد ساکنان مسکن 
مهندسی ساز، از پیکره بندی این گونه مسکن حذف شده است. 
ولی این دسته از فعالیت ها حذف نشده بلکه افراد فعالیت این 
فضاها را به »انبار« انتقال می دهند یا از این فضاها که در مسکن 

بومی وجود دارد استفاده می کنند.

تحلیل پیکره بندی فضایی

برای رسیدن به هدف اصلی پژوهش، الزم است تأثیر تغییر 
پیکره بندی فضایی مسکن بر مکان فعالیت ها در گونه های مسکن 
با تحلیل های نحو فضا بررسی شود. ازآنجاکه تفسیر اجتماعی 
نمره استاندارد هم پیوندی )RRA( اشاره به اهمیت فضا با توجه به 
 (Hillier, Hanson & Garham, 1986; Zako, نوع استفاده از فضا دارد
(2005، این شاخص نشان می دهد با توجه به ارزش یکپارچگی 

خانوادگی  جمعی  فعالیت های  مکان  مسکن  گونه  دو  هر  در 
ساکنان، یکپارچه ترین مکان فعالیت در میان دیگر فضاها هستند 
)جدول شماره 3(. همان گونه که در جدول شماره 3 مشاهده 

می شود، مکان فعالیت های جمعی خانوادگی )نیشته بو خونه، 
تالر و حیاط(، اجتماعی )هال، تالر و حیاط( و فردی )هال و 
اوطرف خونه( مسکن بومی در مقایسه با مکان فعالیت های جمعی 
خانوادگی )هال، آشپزخانه و حیاط(، اجتماعی )هال و حیاط( و 
فردی )اتاق خواب( مسکن مهندسی ساز با دارا بودن کمترین نمره 
استاندارد هم پیوندی، مکان فعالیت های یکپارچه تری هستند. 
این ویژگی ها را در گونه های مسکن می توان ازلحاظ اجتماعی 
خانوادگی،  جمعی  فعالیت های  مکان  کرد،  تبیین  این گونه 
اجتماعی و فردی مسکن بومی در مقایسه با مسکن مهندسی ساز 
از بیشترین یکپارچگی و سطح تماس برای ساکنان با یکدیگر و 
مهمانان برخوردار هستند که این امر امکان فعالیت های جمعی 
مانند تعامالت جمعی اعضای خانواده، سرو غذا و دیگر فعالیت های 
جمعی و همچنین فعالیت های اجتماعی مانند پذیرایی از مهمانان 

و پیوند آن ها را با ساکنان بهتر فراهم می آورد. 

بر اساس محاسبات انجام شده جدول شماره 3 مشخص شد، 
مکان فعالیت های فردی در مسکن بومی با مکان فعالیت های 
جمعی خانوادگی و اجتماعی از ارتباط بیشتری برخوردار است 
دارای  فردی  فعالیت های  مکان  ساز  مهندسی  مسکن  در  ولی 
تفکیک پذیری بیشتری است، این امر حاکی از عدم اجازه حضور 
فعالیت های  به دلیل ماهیت  از کنترل  باالیی  دیگران و درجه 
اختصاص داده شده به این فضاها در مسکن مهندسی ساز است. 
مشترک  خدماتی  فعالیت های  مکان  شد  مشخص  همچنین 
)حیاط، انبار، توالت، حمام( در مسکن بومی »حیاط«، »انبار« 
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جدول 3. میانگین ارزش فضایی نمره استاندارد هم پیوندی )RRA(، عمق )MD(، تعداد فضا )N( گونه های مسکن با احتساب کوچه.

مسکن مهندسی سازمسکن بومی
NMDRRAنام فضامخفف عنوان هر فضانام فضاRRAMDN

1/84/1530کوچهexکوچه303/761/33
1/624/1030حیاطYDحیاط303/531/19
1/944/1813انبارSGانبار244/241/63
1/864/3728توالتwتوالت254/331/70
1/894/5226حمامbHحمام205/071/94
1/503/9828هالHهال273/931/46
1/513/927آشپزخانهKآشپزخانه214/521/61
1/634/1326اتاق 1 )اتاق خواب(Bاتاق 1 )نیشته بو خونه(263/971/44
1/654/1419اتاق 2 )اتاق خواب(Bاتاق 2 )اوطرف خونه(144/11/49
1/694/4426تالرTتالر421/051/21
2/194/5516پارکینگP / SDطویله314/641/84

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

و »توالت« نسبت به مسکن مهندسی ساز از یکپارچگی بیشتر 
و تفکیک پذیری کمتری برخوردار هستند. درحالی که یکپارچگی 
»حمام« مسکن مهندسی ساز بیشتر از مسکن بومی است. الزم 
به ذکر است فضای»پارکینگ« در مسکن بومی و فضای »طویله« 
اشاره  ندارد. همان طور که  و »سربام« در مهندسی ساز وجود 
شد شاخص عمق، بار معنایی اجتماعی دارد. با افزایش عمق، 
فضا خصوصی تر شده و میزان نفوذناپذیری به فضا و ارتباط آن 
با محیط پیرامون کاهش می یابد. میزان خصوصی بودن مکان 
فعالیت ها از مقدار عمق فضاها قابل برداشت است که در جدول 
مکان  به دست آمده،  نتایج  اساس  بر  است.  ارائه شده   3 شماره 
فعالیت های جمعی خانوادگی، اجتماعی و فردی در مسکن بومی 
از عمق کمتری نسبت به مسکن مهندسی ساز برخوردار هستند. 
این یافته ها حاکی از آن است که در مسکن بومی میزان خصوصی 
بودن این دسته از مکان فعالیت ها به مراتب از مسکن مهندسی 
ساز کمتر است. به طوری که مسکن بومی با این ویژگی در تسهیل 
روابط و سطح تماس بیشتر اعضای خانواده با مهمانان و محیط 
اطرافشان در مقایسه با مسکن مهندسی ساز عملکرد بهتری از 
خود نشان داده است. همچنین مشخص شد، مکان فعالیت های 
خدماتی مشترک )انبار، حیاط، حمام، توالت( در مسکن مهندسی 
ساز انبار و حمام و در مسکن بومی حیاط و توالت از عمق کمتری 

برخوردار هستند )جدول شماره 3(.

بحث و نتیجه گیری 

هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار انطباق پذیری سیستم 
فعالیت ها در عرصه های جمعی، اجتماعی، فردی و خدماتی با 
تغییرات پیکره بندی فضایی از طریق بررسی فعالیت ها و ویژگی های 
نحوی فضا بود. یافته های پژوهش حاکی از اشتراک و تفاوت در 
و  فردی  اجتماعی،  خانوادگی،  جمعی  عرصه های  پیکره بندی 
خدماتی در میان گونه های مسکن است. عرصه اجتماعی دو گونه 
مسکن با فضای »هال« و »حیاط« مشترک است به گونه ای که 
فضای »هال« در میان فضاهای عرصه اجتماعی دارای بیشترین 
فعالیت و ثبات فضایی است. بیشترین تفاوت گونه های مسکن 
در عرصه جمعی خانوادگی است که با حذف »نیشته بو خونه«، 
»هال و آشپزخانه« فعالیت های فضای حذف شده را در خود جای 
می دهند. همچنین تحلیل عرصه فردی نیز نشان داد در خانه های 
بومی با حذف »اوطرف خانه« که از فضاهای عرصه فردی است، 
فضای »هال« فعالیت های این عرصه را در خود جای می دهد. این 
ویژگی در عرصه خدماتی نیز مشاهده می شود، طوری که با حذف 
فضای »طویله« و »سربام« فعالیت های این فضاها حذف نمی شود 
بلکه ساکنان فعالیت این فضاها را به فضای »حیاط« یا »انبار« 
انتقال می دهند و یا از این دسته فضاها که در خانه های بومی 
موجود است استفاده می کنند. همچنین مشخص شد دسته بندی 
فعالیت و مکان رخداد آن در گونه های مسکن نیز متفاوت است.
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رخداد  مکان  که  بود  این  حاضر  پژوهش  دیگر  یافته های 
فعالیت های جمعی خانوادگی، اجتماعی و فردی مسکن بومی 
نسبت به مکان این دسته از فعالیت ها در مسکن مهندسی ساز 
در یکپارچگی بیشتر و عمق فضایی کمتری قرار دارند؛ که این امر 
موجب تقویت روابط ساکنان با یکدیگر، مهمانان و محیط پیرامون 
می شود. این ویژگی ها در مسکن مهندسی ساز کمرنگ شده است. 
مسکن مهندسی ساز فقط در تعدادی از مکان فعالیت های خدماتی 
نسبت به مسکن بومی از یکپارچگی بیشتر و عمق فضایی کمتر 
برخوردار است. در راستای بررسی سؤالی اصلی پژوهش، می توان 
بیان کرد با تغییر پیکره بندی فضایی عرصه های جمعی، اجتماعی، 
فردی و خدماتی فعالیت آن عرصه ها حذف نمی شود بلکه ساکنان 
فعالیت این عرصه ها را به مکانی دیگر انتقال می دهند. به عبارت 
ساده تر، فضاها نقش چند کارکردی پیدا می کنند و ساکنان به 
انطباق انتظارات کیفی خود در فضاهای جدید می پردازند. این امر 
مشخص کننده پایداری اجتماعی - فضایی مسکن در یک گروه 
فرهنگی خاص است که میزان پاسخگویی به نیازهای ساکنان 
و درجه ای از انعطاف پذیری به عنوان قابلیتی برای تنظیمات و 
تغییرات در راستای کاربردهای مختلف اجتماعی و فرهنگی است. 
این یافته ها با تئوری رفتار فضایی راپاپورت )1990,2005( و 

پژوهش نورتقانی و آزادبخت )2017( همسو است.

آن  از  حاکی  پژوهشی  پیشینه  در  مطرح شده  مباحث 
فرهنگی  و  اجتماعی  خصوصیات  اساس  بر  ساکنان  که  است 
خودسازمان دهی فضایی فعالیت ها را شکل می دهند؛ یعنی افراد 
با توجه به نیازهای اجتماعی و روانی که هماهنگ با شیوه زندگی 
آن ها است به توزیع فعالیت ها می پردازند و خود را با تغییرات 
پژوهش حاضر هم مشخص شد،  در  انطباق می دهند.  فضایی 
فضاهای  از  برخی  حذف  و  فضایی  پیکره بندی  تغییر  باوجود 
استمرار  این فضاها  فعالیت  فردی و خدماتی سیستم  جمعی، 
می باید که این امر نشان دهنده انطباق پذیری ساکنان است. وجود 
چنین رابطه ای در پژوهش انجام شده به این موضوع تأکید دارد 
که استمرار سیستم فعالیت عرصه های جمعی، اجتماعی، فردی 
و خدماتی نشان دهنده همبستگی رخداد آن ها با قانونمندی های 
فرهنگی و اجتماعی گروه فرهنگی است. به طوری که تغییرات 
فضایی حادث شده، در رخداد فعالیت های تأثیر ندارد بلکه اثر آن 
بر کیفیت فضایی جهت انجام فعالیت ها، دسته بندی فعالیت و 
مکان انجام آن ها است. درواقع می توان بیان کرد ساکنان از طریق 
دسته بندی فعالیت ها و مکان رخداد آن ها به انطباق با تغییرات 
فضایی می پردازند که این امر ناشی از تالش ساکنان برای حفظ 
نظام های فرهنگی شان است. انطباق پذیری، قابلیتی برای تغییرات 
فضایی  پیکره بندی  به  مربوط  مسکونی  واحد  در  تنظیمات  و 
داخلی است؛ به عبارت بهتر، ساکنان از طریق تطبیق پذیری تمام 
فضاهای خانه را مورداستفاده قرار می دهند. ولی میزان پاسخگویی 
آن به نیازهای ساکنان و درجه ای از انعطاف پذیری که حاصل 

می آید، محدود است. 

به صورت  تطبیق پذیری  از  کرد  بیان  می توان  نهایت  در 
گسترده ای می توان در طراحی مسکن بهره جست. انطباق پذیری 
در طرح معماری، قابلیتی برای تنظیمات و تغییرات در راستای 
استفاده های مختلف اجتماعی است. تحلیل نمونه های منتخب 
مشخص ساخت، چک لیست فعالیت ها باوجود تغییر پیکره بندی 
از فضاهای اصلی( به خصوص در مسکن  فضایی )حذف برخی 
به واسطه  بلکه ساکنان  است.  نشده  تغییر  مهندسی ساز دچار 
در  تغییرات  باوجود  را  خود  کالبدی  ترجیحات  انطباق پذیری، 
فضاهای خانه منعکس داده و به هماهنگی با محیط های مسکونی 
برای رفع نیازها، ارزش ها و رفتارهای خود می پردازند که این عمل 
آن ها انطباق با محیطی زندگی شان است. هرچند ممکن است 
این انطباق از بعد فیزیکی، روانی و احساسی موردپسند آن ها 
نباشد. لذا، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی جهت اعتبار 
بخشیدن به یافته های پژوهش مبنی بر توانایی افراد در انطباق با 
محیط، این سازوکار در گروه ها و بسترهای فرهنگی مختلف نیز 

موردبررسی قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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