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Aims & Backgrounds Today, the traditional spaces of the vernacular houses have been neglected in 
architectural and urban designs due to globalization policies and modernizing urban models. So, it 
is necessary to review and classify their efficiency again in the reconstruction and the design of new 
villages. The main aim of this research is to identify and introduce the most efficient open and semi-
open spaces used in rural villages in the western region of Kurdistan province (Marivan, Sarvabad, and 
Kamyaran) based on environmental quality indicators.
Methodology This is a descriptive-analytical research. In the theoretical part, data gathering is  archival 
and in the part of field study and space typology, it is a survey. Taking photographs, sketching, building 
measurement, and map drawing were done. For typology, among 290 western villages in Kurdistan 
province, 100 villages, and with regard to consistency of climate, topography, and culture 20 villages 
with historical and valuable texture were evaluated. The data were analyzed with analytic hierarchy 
process (AHP), verbal judgment, and consensus of 16 experts.
Findings Semi-open spaces were divided into 5 groups, including 1) One-loop open along the length 
of the building, 2) One-loop open with low length along the length of the building and a large depth, 3) 
Two-loop open, 4) Two-loop open with an elongation along the structure (low depth), and 5) Three-loop 
open. Two-loop open is popular among most of the villagers due to favorable climatic conditions and 
appropriate environment for social interactions, better visibility, and landscape beauty.
Conclusion The Barban semi-open space is also more efficient than other types of open-air spaces such 
as “Balcon”, “Banija”, and “Banijla” due to security, better visibility, Ability to develop, climatic comfort, 
and providing better space for social interactions.
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فضاهای باز و یی آکار  یابیارز و شناسی گونه
های  با تأکید بر مؤلفهباز مسکن بومی  نیمه

  غرب کردستان ؛ مطالعه موردیکیفیت محیط
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  دهیچک
سو  های بومی روستایی از یک امروزه فضای خانه :ها و زمينه فاهدا

سازی/شدن و از سوی دیگر با پیروی از الگوهای مسکن  جهانی یها استیباس
شوند. شایسته است آن فضاها پس از  شهری به دست فراموشی سپرده می

های  یی، در بازسازی و طراحی خانهآبندی میزان کار  شناخت، بررسی و طبقه
هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت و معرفی  جدید روستایی پیش چشم باشند.

های  های کیفی محیط، در خانه باز، براساس شاخص اهای بازو نیمهکاراترین فض
های مریوان، سروآباد و  روستایی منطقه غرب استان کردستان (شهرستان

  کامیاران) است.
در بخش نظری گردآوری  .تحلیلی است -روش پژوهش توصیفی :شناسی روش
 ؛است بندی فضا، روش پیمایشی ها اسنادی و در بخش میدانی و گونه داده
بندی از  برای گونه. انجام شد برداری، تهیه کروکی، برداشت، ترسیم نقشه عکس
روستا و از آن میان هم با توجه به  ۱۰۰روستای غرب استان کردستان  ۲۹۰میان 

روستای دارای بافت تاریخی و  ۲۰رهنگ، همسانی اقلیم و توپوگرافی و ف
خوانی با  ها براساس هم یی گونهآسپس میزان کار  اند شده  یارزشمند بررس

گیری  و بهره (AHP)کیفی محیط با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی   های شاخص
  کارشناس سنجیده شد. ۱۶نظر اهالی و رأی  از

یک وجه باز در  -۱که به پنج دسته:  باز مهیهای فضای ن در میان گونه :ها یافته
 -۴ ،دو وجه باز -۳ ،یک وجه باز با طول کم در طول بنا و عمق زیاد - ۲ ،طول بنا

سه وجه باز، تقسیم  -۵ و دو وجه باز با کشیدگی در طول بنا (عمق کم)
به دلیل مناسبت اقلیمی و کاربردی، ایجاد فضایی بهتر  سوم گونه .شوند می

  تر است. شدن منظر روستا، مطلوبو زیباتر  گسترده دیماعی، دبرای تعامالت اجت
و  "بانیجه"، "بالکن"های فضای باز دیگر  نیز از میان گونه "بربان" :گیری نتیجه

دید گسترده، قابلیت توسعه، آسایش اقلیمی و  به دلیل امنیت بیشتر، "بانیج له"
  دارد.ایی بیشتری آایجاد فضایی بهتر برای تعامالت اجتماعی، کا

  مسکن بومی، کیفیت محیط باز، فضاهای باز و نیمه شناسی، گونه ها: کلیدواژه
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  مقدمه
های روستایی بستری برای عملکرد اقتصادی و  کالبد سکونتگاه
در این میان از . [Rabiifar et al, 2015] اجتماعی آنهاست

  هسته عنوان بهکه همواره  [Pourtaheri et al, 2012] های روستایی، مسکن است ترین عناصر کالبدی سکونتگاه مهم
وهوایی،  در معماری بومی با شرایط آب ییروستا خانه. [Riahi et al, 2017]بوده است  توجه موردحیات روستایی   دهنده سازمان
های توپوگرافیک و منابع در پیکر و حجم و فضای باز و  ویژگی

های بومی و  وساز خانه باز سازگار است. تکنیک ساخت نیمه
 وخطا آزمونخصوصیات آن بیشتر براساس دانشی است که با 

حل مطلوبی  آید و راه های متعارف علمی به دست می شیوه یجا به
. در معماری بومی برخی روابط اجتماعی و اقتصادی [Rakoto-Joseph et al, 2009]دهد  یهای محیطی ارایه م برای محدودیت

یابد که  ای ماهرانه انعکاس می گونه در نمادهای فرهنگی به
ا پیداست. معماری بومی و نههمزمان سادگی و آرایش در آ

های آن از عوامل محیطی مؤثر در اجتماع انسانی است و  خانه
در ارتباط و تعامل با عناصر محیط پیرامون شکل کارایی آنها نیز 

گیرد. این ارتباط و تعامل نیز در طول زمان با توجه به شرایط،  می
ترین کارایی برای عناصر کالبدی معماری  یابد تا بیش تغییر می
ن، فضاهای باز و . در این میا[Azadahmadi, 2017; Nooraddin, 2012] ها، حاصل آید ترین آنها، یعنی خانه بومی و مهم

های بومی ما نقش مهمی را در  باز از گذشته در معماری خانه نیمه
های محیط  آنها از ویژگی  شکل و هندسه، فضاسازی بر عهده داشته

سازی/شدن موجب تغییر هویت  جهانی  است. پدیده گرفته ریتأث
های بومی روستایی شده است  در معماری خانه ژهیو بهکالبدی،  [Ooraddin, 2012]توجهی به ارتباط، اثرگذاری و اثرپذیری  . بی
های کیفی محیط که  سو و ویژگی مسکن بومی از یک  دو مقوله

از  .[Razavian et al, 2014]دهند  رفتار انسانی را شکل می
 دردیگر سو تغییر عناصر بومی موجب تضعیف کیفیت محیط و 

ست. رفتار و معیشت انسانی در این روستاها شده ا جهینت
فضاهای  ازجملهمتأسفانه اکنون بسیاری از مفاهیم طراحی بومی 

های بومی داشت، به  باز که نمود زیادی در معماری خانه باز و نیمه
هایی بیگانه با محیط اطراف  آن ساخت خانه  آید و نتیجه دید نمی

   .[Philokyprou et al, 2016]است 
های آن  باز در معماری خانه از مناطقی که فضاهای باز و نیمه

ی بارزی دارد، روستاهای استان کردستان است. دالیل  جلوه
گیری انواع  اجتماعی، کارکردی، اقلیمی و توپولوژیک، موجب شکل

باز و درنتیجه تنوع معماری در این مناطق  فضاهای باز و نیمه
، "بانیجه"، "بانیج له"لی چون است، اما متأسفانه حذف عناصر اصی

ها به پیروی از  آنها در کالبد تراس  یا استحاله "بالکن"و  "بربان"
ای از  الگوهای  شهری، موجب شده است ساکنانی که بخش عمده

گرفته بود اکنون  خاطراتشان در فضاهایی مانند بربان و ایوان شکل
کنند. امید در فضاهایی بسته با چند پنجره و تراسی کوچک زندگی 

است این پژوهش گامی در راستای طراحی و ساخت بناهایی 
 تیفیباکمنطبق بر نیازهای جدید با حفظ فضاهای بومی و منطبق 

ها  محیط روستایی منطقه باشد. برای این هدف باید به این پرسش
باز در  پاسخ داد؛ نخست: با توجه به وضعیت فضاهای باز و نیمه

های آن کدامند؟ دوم: از  طقه، گونهمعماری مسکن روستایی من
های  با شاخص  ترین گونه ها، کاراترین و هماهنگ میان گونه

  ت محیطی کدام است؟یکیف
گرفته است که ازجمله  باز مطالعاتی انجام فضاهای باز و نیمه  درباره
  اشاره کرد: موارد توان به این  می
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در پژوهشی به بررسی ارزیابی نقش و کارایی رفاق (ایوان)  [Yousef NiaPasha & Barzegar, 2017] یوسف نیا پاشا و برزگر
های روستایی  باز در خانه کنندگاِن فضای نیمه از دیدگاه استفاده

طورکلی باوجود  به که دادنتایج نشان  ،پرداختندمازندران 
روستاییان نسبت به های مختلف در مورد این فضا، غالب  دغدغه

های نوی خود،  بردن از آن در خانه و حتی بهرهحضور آن در خانه 
 تمایل دارند.

به  [Khanmohamadi et al, 2106]محمدی و همکاران  خان
های سنتی و احیاء آن در  بررسی کمی و کیفی نقش ایوان در خانه

کالبد تراس پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که فضای 
تواند عملکرد  باز با اتخاذ راهکارهای مناسب طراحی، می نیمه

ها  حیاط، نشیمن، غذاخوری، فضای خواب، مطبخ، جای بازی بچه
ر بطن خود داشته باشد. همچنین و عامل ارتباطی با طبیعت را د

توجهی از ساکنان به کسر قسمتی از فضای   تمایل بخش قابل
ز اهمیت و امیدبخش یداخل و افزودن آن به تراس، بسیار حا  بسته

 است. 
تأثیر  پژوهشی درمورد در [Jalili et al, 2013]جلیلی و همکاران 

نی بر های مسکو های طراحی کالبدی فضاهای باز مجموعه ویژگی
بندی فضاهای باز به سه  دهی محیطی آنها، ضمن گونه میزان پاسخ

کلی به این نتیجه رسیدند که طراحی فضاهای باز   دسته
گیری زندگی  های مسکونی با فراهم آوردن بستر شکل مجموعه

داری کیفیت و مطلوبیت محیط زندگی را  یاجتماعی، به شکل معن
  .دهد ثیر قرار میاتحت ت

فاکتورهای کالبدی  شناخت وبا عنوان بازشناسی الگو  [Mirsajadi & Farkish, 2017]کیش هش میرسجادی و فرنتایج پژو 
دهد که الگوی  تأثیرگذار در بافت مسکونی سنتی نیشابور، نشان می

گرایی  به برون زمان مرور بههای سنتی نیشابور گرای خانه درون
شده  ی باز افزودهگرایش یافته و بر تعداد طبقات و مقدار فضا

 .است
باز بر متغیرهای  های خارجی به تأثیر فضاهای نیمه پژوهش

باز  ای در معرفی شش گونه فضای نیمه اند. مطالعه محیطی پرداخته
مستقیم میزان مساحت   رابطه  دهنده در یوکوهامای ژاپن، نشان

  گیری و طرح معماری، مواد نیز تأثیر قابل بر جهت. عالوه [Chun et al, 2004]فضای باز با دمای هوا و رطوبت نسبی است 
های  گیری اندازه .باز دارند توجهی در عملکرد محیطی فضاهای نیمه

با سطوح  ها ساختماندهد که  محلی در لندن و کاردیف نشان می
ای روی سقف، موجب کاهش بیشتر دما در تابستان  کمتر شیشه

تانابه همبستگی  . مطالعه ناکانو و[Potvin, 1997]شوند  می
باز و دمای هوا در  خطی قوی بین دمای هوا در فضاهای نیمه

باز و رطوبت در فضای باز  هوای آزاد و نسبت رطوبت فضاهای نیمه
  .[Nakano & Tanabe, 2004]را نشان داد 

معماری بومی  یها کیتکنای با عنوان  مصطفی عمر در مقاله
گردی مصر، هدف  بیعتبهبود ط منظور بهها (حبشه)  منطقه نوبی

گیری  ها برای بهره کلی مقاله را بررسی معماری بومی منطقه نوبی

های گردشگران در جنوب مصر  در بازطراحی و ساخت استراحتگاه
دهند که معماری  های پژوهش نشان می کند. یافته بیان می

های طبیعی محیط و همچنین  ویژگی وهوا آبها در تطابق با  نوبی
شان است و این الگو در  گی و مذهبی و اقتصادیخصوصیات فرهن
تواند به کاهش مصرف  های جنوب مصر می بازسازی گردشگاه

انرژی، آسایش حرارتی، بهبود منظر و درنهایت گسترش 
معماری   پایدار بیانجامد. درباره  و تحقق توسعه یگرد عتیطب

ها  توان گفت که سالیان متمادی در پژوهش ناحیه غرب ایران می
و تحقیقات مهجور مانده و به نسبت مناطق مرکزی کمتر 

و  شده  سپردهای که به فراموشی  بوده است؛ پیشینه موردتوجه
 موردمنطقه   . درباره[Hashem Nejad & Molanai, 2008]جایگاهی مناسب در ساختارشناسی معماری ایران نیافته است 

های  هها در شناخت و معرفی گون پژوهش   نیز عمده مطالعه
معماری روستایی مناطق کردستان را امور بازسازی و مسکن 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام داده است که حاصل  ،روستایی
شناسی مسکن روستایی استان کردستان  آن انتشار کتاب گونه

است. در این تحقیقات به دلیل گستردگی محدوده پژوهش از هر 
نمونه ترسیم و موقعیت قرارگیری  عنوان بهسکونتگاه یک پالن 
  شده است. فضاهای کالبدی بررسی

هدف صریح و مهم برای  عنوان بهافزایش کیفیت زندگی از دیرباز 
و  [Costanza et al, 2007] ها مطرح بوده افراد، جوامع و ملت

پیگیری شده است   باعالقهدر سراسر جهان  سرعت بهتحقق آن  [Zaid & Popoola, 2010]کیفیت در التین   . واژهQual  به
  است و دربرگیرنده "چگونگی زندگی"واژه به معنی  نظر از Qol آمده و "چگونگی"به مفهوم  Qualityو  "چه"و  "چیزی"معنی 
 .[Kordzanganeh, 2006]فرد  هایی است منحصربه تفاوت

های کمی و کیفی توأمان  دگی به جنبهکیفیت زن .[Poll, 1997]ای از کیفیت زندگی است  کیفیت محیط زیرمجموعه
توان گفت کیفیت  بنابراین می. [Theofilou, 2013]پردازد  می

مفهومی  عنوان بهمحیط قسمتی از کیفیت زندگی است و 
مندی  شامل تمام عواملی است که بخشی از رضایت عدیچندبُ 
منبعث از  و [Taghvaei et al, 2013]را تشکیل داده  ها انسان

معتقدند  لنسینگ و مارانس .[Sojasi Ghidari & Sadeghloo, 2016]است ذهنی فرد و عینی شیء   دو منبع یا دو عرصه
احساس رفاه و رضایتمندی به   که محیط باکیفیت القاکننده

ساکنان از راه مطلوبیت خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین 
اکیفیت یعنی: به . مسکن ب[VanKamp et al, 2003]است 

لحاظ فرمی، زیبا و منطبق با شرایط محیطی، با میزان ماندگاری و 
وساز، امنیت باال و مصرف  عمر بلند، رعایت استانداردهای ساخت
د که منطبق بر شرایط شو انرژی پایین. این امر زمانی حاصل می

 ازصرفه باشد،  اقتصادی به لحاظ ازکیفیت محیطی باشد؛ یعنی 
اعی ایجادکننده ارتباطات و همبستگی اجتماعی، اجتم لحاظ

محیطی، زیبا و منطبق  -کالبدی لحاظ ازسالمت و استقالل فردی و 
یی آ. ارزیابی کار [Bouzar et al, 2017]با شرایط محیطی باشد 
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عناصر فضاها در شرایط و کیفیت محیطی که در آن هستند برای 
 رغم بهوستایی تحقق مسکن باکیفیت اهمیت بسیار دارد. مسکن ر
ای است که از  سادگی طرح و اجرای آن، دارای رموز بسیار پیچیده

اند  تعامل با عناصر محیطی طی سالیان دراز حاصل آمده [Ghaffari & Miri, 2017].  
 

 باز (حیات، بام، حیات خلوت و  فضا در معماری به سه دسته
باز (رواق، صفه، مهتابی، ایوان، تراس، بالکن) و بسته  )، نیمهغیره
های  هایی از مفصل  باز گونه شود. فضاهای نیمه بندی می دسته
نرم از قلمرویی به قلمروی دیگر را ممکن  که گذار اند یحجم
دهی کلی در کنار  تنها در سازمان سازند. این فضاها درگذشته، نه می

فضایی  عنوان بهش داشتند بلکه خود نیز دو فضای باز و بسته، نق
شد، مطرح  تقریباً مستقل که عملکردهای متنوعی را پذیرا می

بودند. این فضاها خصوصیاتی از هر دو گروه فضاهای باز و بسته 
باز فضایی است که حداقل یک وجه از  فضای نیمه. دارند خودرا در 

قف یا کف گانه آن باز است با این شرط که آن وجه س وجوه شش
. در مقابل، [Yousef Nia Pasha & Barzegar, 2017]نباشد 

ای، اگر   شود که سقف ندارد و جداره فضای باز به فضایی گفته می
 بیترت  نیا بهنماید.  باشد، از تمامی جهات این فضا را مسدود نمی

داری است و مردم به آن برای  یفضای باز قلمرو اجتماعی معن
دهد  دهند. این نشان می نقش خود در ادغام اجتماعی اهمیت می

که طراحی محیط باید فضاهای باز را بیشتر در نظر گیرد تا 
باز تأثیر مستقیم بر توسعه  . طراحی فضاهای باز و نیمه[Peters, 2011]تعامالت اجتماعی را از طریق استفاده از آن تشویق کند 

دهد که ارتباط کافی بین  ابط اجتماعی دارد. مطالعات نشان میرو
های باز و احساس جامعه وجود دارد. چنین  کیفیت فضای

کند تا به معنی فضای  فرآیندی اجتماعی به ساکنین کمک می
مشارکت و تعامل در فضای فیزیکی  همشترک دست یابند که نتیج
گیری از این  بهره [Kashef, 2009; Lund, 2002; Rogers & Sukolratanametee, 2009]در یک دوره زمانی است 

خوانی با معماری نو، نیازمند مطالعاتی برای  و هم  فضاها در خانه
شناسی است تا کاراترین این فضاها با  بندی صحیح و گونه طبقه

  توجه به شرایط محیطی انتخاب شود.
 

 یشناس ستیزگرفته از علومی مانند  شناسی نشأت مبحث گونه
 موردمبحثی نو در معماری نیز  عنوان بهاست و در دو قرن گذشته 

مشخص یکی از  طور بهشناسی شکلی  است. گونه گرفته قرار توجه
است که در رده  پردازان هینظربین  ها گونهانواع بررسی  نیتر یادیبن

 فضاگرااصلی دیگر در معماری از قبیل رویکرد  یها نگرش
 اشیابندی  دسته گریدی عبارت بهشناسی یا  گونه .شود یم یبند دسته

های  بندی ویژگی به کمک هندسه و نظم معین و بر پایه طبقه
واره  گونه یك شما یا طرح ،گرید  یعبارت بهمشترک آنها است یا 
های مشترك یك گروه از بناها را  توان ویژگی است كه در آن می

و در طول فرآیند  اه دید. طراحان هنگام اندیشیدن درباره خانه
  .[Memarian & Tabarsa, 2013; Jalili et al, 2013]اند  ها متکی شدت به گونه طراحی، به

  شناسی روش
منابع، اسناد و مشاهده،   کوشیم بر پایه در این پژوهش می

های ساخت و ابزار و ساختار، معماری بومی غرب استان  روش
محیط بررسی کنیم تا های کیفی  کردستان را با تأکید بر ویژگی

تر شود. روش  های معماری این منطقه روشن بخشی از ارزش
های آن در بخش نظری  تحلیلی است چون داده -پژوهش توصیفی

متکی بر منابع اسنادی و در بخش عملی، با روش پیمایشی 
هایی از شهرهای مریوان،  است. این تحقیق به قسمت گردآمده

کامیاران و سروآباد در غرب استان کردستان محدود است. شهرها و 
جغرافیا، اقلیم (سرد و مرطوب)،  نظر ازروستاهای این منطقه 

اند. نخست از  مشابه غیرهفرهنگ، زبان، پوشش، بافت معماری و 
اه کوهستانی و از سکونتگ ١٠٠روستای غرب استان،  ٢٩٠میان 

میان آنها با توجه به گستردگی منطقه و شرایط تقریباً مشابه 
روستا که دارای بافت تاریخی  ٢٠اقلیمی، توپوگرافیک و فرهنگی، 

  گیری، هدفمند بوده و با توجه اند، انتخاب شد. نمونه و باارزش
به معیارهای تاریخی و قدمت روستا یا معرفی از سوی سازمان 

  نگی یا دیدگاه پژوهشگران و متخصصان آگاه به میراث فره
داخل روستاهای نمونه  در است. گرفته انجام منطقه شرایط معماری

براساس قدمت بنا، تنوع  و میدانی پیمایش با هدفمند صورت بهنیز 
  ).١ (شکل شدند برگزیده نمونه های خانه تغییر، میزان کمترین و فرم
 با ها گونه این کارایی  اولویت ها، گونه  معرفی ضمن تحقیق، این در

 متخصصان و کارشناسان دیدگاه از محیط کیفی های شاخص
و  ها شاخصکه تدوین  است یگفتن. شود بررسی می منطقه

بندی رفته برای سنجش کیفیت محیط و اولویتبکار متغیرهای 
گرایی و  یبومنیز براساس دیدگاه کارشناسان و اصل  ها گونه

 .)١است (جدول شده  انجاممطالعات پیشین 
 های خانه بندی گونه و برداشت ها پالن ها ترسیم، کروکی ادامه در

 به نوبت ها، گونه شدن مشخص با سپس. انجام شد بومی
 محیطی های کیفی شاخص با ها گونه نیا مطلوبیت بندی اولویت
  .شد گرفته بهره (AHP) مراتبی سلسله تحلیل تکنیک از منظور بدین که رسید منطقه

اصل اساسی روش تحلیل سلسله مراتبی بر پایه مقایسه دودویی و 
دهی و  قضاوت شفاهی متخصصان است که بر این مبنا نیز، وزن

تن از  ١٦گرفته با حصول اجماع نظری   های انجام مقایسه
مورد   کارشناسان و متخصصان دانشگاهی آشنا با شرایط منطقه

ریزی روستایی و  های معماری، جغرافیا و برنامه مطالعه و از رشته
اولین گام این تکنیک  بهره گرفته شد. شناسی توسعه، جامعه

به  مراتب سلسلهتشکیل ساختمان سلسله مراتبی است. قاعده 
که در این پژوهش با ساختمان  شود میمختلفی رسم  های شیوه

، کیفیت محیطی)( صلیاسلسله مراتبی چهار سطحی شامل: هدف 
و  معیارها، زیر اجتماعی)- اقتصادی محیطی؛-کالبدی( معیارها
   روبرو هستیم. شده) های شناسایی بندی گونه( ها گزینه
در ساختار سلسله مراتبی  ها یسهوزن: تمامی مقا  محاسبه ،دوم گام

 ای یسهاست که ماتریس مقا ینا فرض یش. پاستدودویی 
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دو  Bبر معیار  Aصورت متقابل است، یعنی اگر ارجحیت معیار  به

 Aمعیار    اندازه  به Bنتیجه گرفت که معیار  توان یبرابر باشد، م
از یک مقیاس که مقادیر  یبند روش برای درجه ینارزش دارد. در ا

  ).٢ (جدول [Malchovsky, 2011] شود یمتغیر است، استفاده م ٩ یک تاآن از 
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  برای سنجش کیفیت محیط ها شاخص ها وگویه
  کالبدی -های محیطی ویژگی

  هماهنگی با طبیعت -۱
  استفاده از مصالح بومی -۲
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  بومی زیبایی روستا از دید ساکنین و افراد غیرمیزان  -۵
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  بودن به روستا و فضاهای باز آنقابلیت دید و مشرف -۹
  اجتماعی - های اقتصادییژگیو
  احساس تعلق به اجتماع -۱
 اجتماعیاهمیت و استقبال  -۲
 برقراری ارتباط با دیگران -۳
 صرف اوقات فراغت مشترک -۴
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  )فعالیت اقتصادی برایمیزان مصرف انرژی، استفاده (بودن اقتصادی -۹

  
 [Triantaphyllou & Mann, 1999] منظور مقایسه زوجی معیارهابندی ترجیحات و مقدار عددی بهجدول مقیاس )۲جدول 

  مقدار عددی (میزان برتری)  ترجیحات (قضاوت شفاهی)
  (برتری مطلق) تر تر یا کامال مطلوب مرجح یا کامال مهم کامال

  اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی ترجیح با
  اهمیت یا مطلوبیت قوی ترجیح با
  تر (برتری ضعیف) تر یا کمی مطلوب کمی مرجح، کمی مهم

  (برتری برابر) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
  های فوق یا امتیازات بین قضاوت ترجیحات بین فواصل

۹  
۷  
۵  
۳  
۱  
۲ ،۴ ،۶ ،۸  
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ابتدا محاسبه وزن نسبی معیارها طبق نظر در این مرحله، 
مقایسه زوجی در یک مقیاس قطری صورت  صورت به کارشناسان

نشان  A=aij صورت بهجفتی  ای یسهگرفت. ماتریس داوری مقا
و  یزر دهنده داوری برنامه نشان aijکه در آن مقدار شود  یداده م

(ستون) با  jسنجه  یر ینظرگ(سطر) با در  i یارشدت برتری مع
بی معیارها به دنبال توجه به هدف اصلی است. محاسبه وزن نس

انجام  Expert Choiceافزار  قضاوت کارشناسان با استفاده از نرم
شد (مجموع ضرایب اهمیت معیارها برابر با یک است). سپس 

و  شد وزن زیر معیارها نسبت به معیارهای مربوط به خود تعیین
با توجه  ها نسبت به زیرمعیارها، ینهگزیت برای تعیین وزن درنها
شده نسبت به زیرمعیارها،  ییشناسای ها گونهت هریک از وضعی به

 اختصاص دهند. ١٠تا  ١از کارشناسان خواسته شد که امتیازی از 
ضرب وزن گزینه  با توجه به مجموع حاصلنیز وزن نهایی سرانجام، 
، سوم شد. گاممشخص  تبطو معیارهای مر  یرمعیارهادر وزن غ

وه بر ترکیب سطوح عال AHPاهمیت  :محاسبه نرخ ناسازگاری
 ،تصمیم و در نظر گرفتن عوامل متعدد مراتب سلسلهمختلف 
نرخ ناسازگاری است. نرخ ناسازگاری مکانیزمی است که   محاسبه

 دهد ی، این مکانیزم نشان منماید یرا مشخص م هسازگاری مقایس
د. بر طبق این کر اعتماد  ها بندی یتبه اولو توان یکه تا چه حد م

را خوب  ها یداور  توان ییا کمتر باشد م ١/٠مدل اگر نرخ سازگاری 
  .[Server, 2004] اعتماد دانست ها را قابل و وزن

  

  ها یافته
ی کیفیت محیطی (تأکید ها شاخصها با  هماهنگی معماری خانه
  باز) بر فضاهای باز و نیمه

 ییدرجاها است:شده  گامی بستر به دو شیوه هممناطق با  این در
، است تر مالیمآنجا که شیب اند و  هپله کرد پله تند، بستر راشیب  با

از فضایی چون ایوان ارتباط با شود و با استفاده  می بستر تسطیح
 را سختی گیرد. از سویی دیگر چون اقلیم اوضاع یمطبیعت شکل 

 و باران نفوذ برای مانعی باز کند فضای نیمه برای زندگی ایجاد می
 کارآیی اقلیمی نظر از بنابراین؛ کاهش شدت گرمای تابستان است

 کند می فراهم ساکنین برای را مناسبی دارد و شرایط نسبتاً  باالیی
به سبب  جویند. سال از آن بهره می های ماه بیشتر در که  ای گونه به

باز، جایگاه  نیمه تندی شیب و کمبود سطح صاف، فضاهای باز و
اند. این  گرفته  عهده های مناطق مرکزی ایران به خانهحیاط را در 

فضا جای گفتگو، نشستن و گذراندن اوقات فراغت و تعامالت 
های  اجتماعی است. دید مناسب از بام به طبیعت و سکونتگاه

بام، پاسخگوی حس بینایی و   بخش باغچه اطراف و بوی فرح
، به آن آنهایزان شود و م یمبویایی است. روابطی که در فضا برقرار 

ها، تراس  تراس. [Taghvaei et al, 2013] دهد یممعنی 
که  هستند ها از عناصر باارزش معماری ایوانو ها (بربان)  بام پشت

ها نقش  خانهدر این  ی به مکانبستگلدتعلق و  خلق حسدر 
   دارند.
 محل  همو  است برای تفریح اهل خانه ییجا  همها  و ایوان بام

 برای کسی که به مالقات یکی از اعضای آن خانه آمدهانتظار 
 دیگر های یژگیاز واست. هشتی  چیزی چونتوان گفت  می است؛
که فزون بر همخوانی کامل با  استرنگ آبی   گسترده ستکارب

  آرامشحس  القاکنندهها،  طبیعت و خلق سیمایی زیبا برای خانه
  . است
  باز بندی فضاهای باز و نیمه گونه
گرفته  انجام باز وجوه تعداد مبنای باز بر بندی فضاهای نیمه گونه

  اند از: است؛ انواع آن عبارت
 از جبهه یک به متصل فضاها از گونه ین: اباز وجه سه با فضای
 بنا کشیده طول سراسر در. است باز طرف سه از و بوده خانه

. گیرند می قرار آن طرف یک در فقط بنا های اتاق و قرارگرفته
 طبیعت با زیادی ارتباط ترتیب بدین دارد و افقی کشیده تناسبات
. دارد پیرامون محیط به را تسلط بیشترین و کرده است ایجاد

 بدان دید بیرون، از. بخشد می بنا حجم به زیادی سبکی و شفافیت
 را محرمیت بیترت  نیا به آن؛ به طرف سه از دید بوده است و زیاد
 گونه ین: اباز وجه دو با فضای .دهد می کاهش مسکونی بناهای در
 بنا های دیواره به دیگر جهت دو از و بوده باز جهت دو از فضاها از

 قرار آن طرف دو در بنا، های اتاق عبارتی به و است متصل
. قرارگرفته است بسته فضای آن، غربی جبهه در غالباً . گیرند می

 جنوبی- شمالی یا شرقی -غربی افقی کشیدگی گونه، دو هر عموماً 
  .دارند
 سه در و باز وجه یک از فضاها از گونه نیا: باز وجه یک با فضای
 کشیده غالب تناسبات. گیرد می قرار بسته فضای آن دیگر طرف

 بنا به کمتری شفافیت قبل موارد به نسبت. ندارد افقی یا عمودی
 که این دلیل به. دارد پیرامون محیط با کمتری ارتباط و داده است

 پیشین موارد از کمتر بسیار آن به است، دید بسته طرف سه از
 نظر به تر مناسب ها خانه در محرمیت بابت از بنابراین است؛
(جدول  [Yousef Nia Pasha & Barzegar, 2017] رسد می
٣.(  

  زفضای با
در مناطق غرب کردستان به دلیل کمبود زمین مسطح برای احداث 

بودن  عمومی فضاهای باز هستیم. به دلیل نیمهحیاط، شاهد انواع 
این فضاها معموالً جایی برای باغچه، نشستن افراد خانواده و 

  ).٣(جدول  نگهداری محصوالت کشاورزی و کار زنان هستند
ها، در  تعیین کاراترین گونه در میان گونه منظور بهدر ادامه 

های کیفی محیطی منطقه  باز براساس شاخص فضاهای باز و نیمه
از مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها همراه با  حاصل Expert choiceافزار  نرمنتایج خروجی  بهره گرفته شد. AHPاز روش 

است،  ٠١/٠ ها کمتر از یسهمقاکه در تمامی  آنهانرخ ناسازگاری 
  ).٢دارد (شکل  ها قضاوتدبودن اعتما قابلنشان از 
  )٢(شکل 
طور که پیداست در فضاهای باز، شاخص اقتصادی و  همان

کالبدی کیفیت  - باز شاخص محیطی اجتماعی و در فضاهای نیمه
محیطی، دارای بیشترین وزن نسبی یا اهمیت در احداث بناها 
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دهد که در  (متغیرها) نیز نشان می. مقایسه زیرمعیارها هستند
، کیفی محیط -اجتماعی -باز و در شاخص اقتصادی فضاهای نیمه

به ترتیب متغیرهای: گذراندن اوقات فراغت، اهمیت و استقبال 
برقراری ارتباط با دیگران در فضاهای باز، نیز به ترتیب:  ،اجتماعی

 ،اعیمتغیرهای گذراندن اوقات فراغت، اهمیت و استقبال اجتم
پاسخگویی به نیازهای محلی، دارای بیشترین وزن یا اهمیت 

های بومی منطقه است.  نسبی در چگونگی احداث و جانمایی خانه
کالبدی کیفی  - همچنین در فضاهای باز و در شاخص محیطی

آسایش  ،محیط، به ترتیب: قابلیت دید، قابلیت توسعه فضاها
ب: آسایش اقلیمی، قابلیت باز، نیز به ترتی اقلیمی در فضاهای نیمه

دید و زیبایی منظر روستا دارای بیشترین اهمیت یا وزن نسبی در 
کالبدِی کیفی محیط و اثرگذاری آنها  - های محیطی میان شاخص

  های بومی منطقه است. در چگونگی احداث و جانمایی خانه
شده  های شناسایی ها یعنی گونه با مقایسه دودویی گزینه سپس

باز با زیرمعیارهای پژوهش یعنی  اهای باز و نیمهبه تفکیک فض
مطالعه در  کیفیت محیطی منطقه مورد متغیرهای مرتبط با

ها  ، اهمیت یا وزن نسبی هرکدام از گونهExpert choiceافزار  نرم
مطالعه پژوهش و نقش این  در مقایسه با متغیرهای مورد
 نتایج آن درها به دست آمد که  متغیرها در مطلوبیت این گونه

  .استآمده  ۴جدول 
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  شکل فضاهای باز  نما  شدهپالن ترسیم  باز) نوع (نیمه

  A1=  با دو وجهه باز

     
  سکونتگاه دوالب

  A2=  با سه وجهه باز

    
  سکونتگاه اورامان

 A3=  با یک وجه باز

     
  سکونتگاه بالک

 =  ه باز با کشیدگی در طول بناهدو وج
A4 

    
  
  سکونتگاه ژان

ه باز با طول کم در جهت هبا یک وج
  A5 =  غربی - شرقی

     
  سکونتگاه روار

  شده نمونه بررسی  نما  شدهپالن ترسیم  نوع (باز)

  A1 =  بالکن

    
 
  سکونتگاه اورامان

  A2 =  بانیجه له

    
 

  سکونتگاه نیزل

      A3=  بانیجه
  سکونتگاه بلبر

       A4 =  بربان
 سکونتگاه نیزل
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 های غرب کردستان  باز سکونتگاه در فضاهای باز و نیمه AHPها و متغیرهای کیفیت محیطی) با روش نتایج مقایسه نسبی معیارها و زیرمعیارها (شاخص )۲شکل 

  
 مطالعه مورد های سکونتگاه باز نیمه و باز فضاهای در آنها نهایی وزن محاسبه محیطی) و کیفیت (متغیرهای زیرمعیارها به نسبت ها) (گونه ها گزینه وزن محاسبه )۴ لجدو

  هدف  کیفیت محیط

  ٦٦٧/٠اجتماعی وزن نسبی: -اقتصادی  ٣٣٣/٠محیطی وزن نسبی:  -کالبدی
  معیارها

  (فضاهای باز) 
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  معیارها غیر

 ها گزینه

٢٣٩/٠ ٢٧٣/٠ ٢٣٩/٠ ٢٣١/٠ ١٦٧/٠ ٢٨٠/٠ ٣٥١/٠ ١٩٧/٠ ١٢٧/٠ ١٣٧/٠ ٣٣١/٠  ٤٥٢/٠ ٣٥١/٠ ١٤٣/٠ ٢١٠/٠ ٢٢١/٠ ٢٢٧/٠ ٢٥٨/٠ ٣٢٦/٠  A1 
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و  ٠١/٠ها کمتر از  یسهمقانرخ ناسازگاری برای تمامی  است یگفتن
است که نشان از  ١مجموع وزن نسبی نیز برای هر مقایسه برابر با 

ها دارد. نتایج نشان  بودن قضاوت نانیاطم  قابلبودن و  نسبی
با وزن  (A4) باز به ترتیب گونه برباندهند که در فضاهای  می

بانیجه  ، گونه٣٢٦/٠با وزن نسبی  (A1) گونه بالکن ،٥٠٨/٠نسبی  (A3)  بانیج له  و گونه ٢٦١/٠با وزن نسبی(A2)  با وزن نسبی
ی ها یژگیودارای بیشترین وزن یا ارزش در تطابق با  ٢٣٠/٠

هستند. همچنین در  مطالعه موردکیفیت محیطی در منطقه 
با وزن نسبی  (A1) باز به ترتیب گونه دو وجه باز یمهنضاهای ف

، گونه دو ٢٢٦/٠با وزن نسبی  (A3) ، گونه با یک وجه باز٣٥٣/٠
، گونه ١٥٦/٠با وزن نسبی  (A4) در طول بنا یدگیکشوجه باز با 

با وزن  (A5)غربی  -با یک و جه باز با طول کم در جهت شرقی
 ١٢٤/٠با وزن نسبی  (A2)باز  و گونه با سه وجهه ١٣٨/٠نسبی 
های کیفیت  یژگیویشترین وزن یا ارزش در تطابق با بدارای 

  محیطی هستند.
  

  گیریبحث و نتیجه
 ازهایی  باز، پرسش برای تعیین کاراترین گونه فضاهای باز و نیمه

  های پژوهش به شرح زیر به آنها پاسخ داد: بود که یافته دست نیا
باز در معماری  یمهننخست؛ با توجه به وضعیت فضاهای باز و 

های  یافته ی آن کدامند؟ها گونهین تر مهممسکن روستایی منطقه، 
 یک -١ مواجهیم: باز مهین فضایگونه پژوهش نشان داد که با پنج 

 عمق و بنا طول در کم طول با باز وجه یک - ٢بنا،  طول در باز وجه
 عمقبنا ( طول در یدگیکش با باز وجه دو - ٤ باز، وجه دو - ٣ زیاد،
 بالکن،  نیز در چهار گونه باز  فضای . همچنینباز وجه سه -٥ و )کم

 ی شد.بند طبقهبربان  و له بانیج بانیجه،
باز،  یمهنشده فضاهای باز و  ییشناسای ها گونهدوم؛ از میان 

ی کیفیت محیطی ها شاخصبا   گونهین تر منطبقین و تراکار 
یج حاصل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی نتا کدام است؟ منطقه

نشان داد که در فضاهای باز به دلیل نقش مهم اقتصادی این 
، آنهامحصوالت کشاورزی، نگهداری  کردن خشکفضاها در 

شاخص  بودن این فضاها و اهمیت استقبال اجتماعی، عمومی نیمه
 کالبدی -باز شاخص محیطی یمهناجتماعی و در فضاهای -اقتصادی

خانواده در ساعات مختلف در شرایط  افرادبه دلیل اهمیت حضور 
اقلیمی مناسب، در فصول مختلف در کنار دید بازتر و زیبایی منظر 

اند. همچنین دو متغیر گذراندن  یشترین مطلوبیتبروستا دارای 
متغیرهایی که دارای  عنوان بهاوقات فراغت و استقبال اجتماعی 

ی کیفی محیط ها شاخصاهمیت نسبی در میان یشترین وزن یا ب
های بومی هستند،  باز در خانه یمهنیری فضاهای باز و کارگ بهبرای 
ی ها طرحو یادآور نکاتی در معماری و اجرای  دهنده نشان
 آنهاکالبدی کنونی روستاهای منطقه است که در  -یا توسعه

مباحث کیفی همچون گذران اوقات فراغت و ارتباطات و 
شده و فضاهای   ستگی اجتماعی روستاییان نادیده گرفتههمب
های  یژگیوروح، متضاد با هویت روستا و  یب عموماً شده  خلق

آن نیز نبود پیوند و نبود احساس لذت و   محیطی است. نتیجه
 انداز روستاها است. از منظر و چشم واردها تازهآرمش روستاییان و 

به دلیل معماری بومی و اهمیت این امر در منطقه اورامان که 
باز حاصل از آن پذیرای تعداد زیادی از  یمهنفضاهای باز و 

این وضع به معنی   گردشگران است، دوچندان است. چراکه ادامه
  ینمات  کاهش گردشگران و تهدید یکی از منابع مهم و عمده

  معیشت روستاییان است.
 کاربردی و اقلیمی شرایط دلیل به باز وجه دو با گونه یت نیزدرنها

بازتر به زیبایی  دید تعامالت اجتماعی، برای بهتر فضای مناسب،
 میان از نیز گونه بربان باز و در میان فضاهای نیمه منظر روستا

دید بازتر، قابلیت  بیشتر، امنیت دلیل به باز فضای یها گونه
توسعه فضایی، آسایش اقلیمی و فضایی بیشتر برای تعامالت 

کارآیی را  یشترینبیشترین وزن نسبی، بدارابودن  اجتماعی با
ی کیفی محیط منطقه دارد. بر این ها شاخصهتطابق با  واسطه به

در طراحی و معماری  گونه نیااساس نیز ضروری است که 
  یرند.قرار گهای بومی منطقه در اولویت  خانه

 

دهد در  های دودویی نشان می همچنین نتایج حاصل از مقایسه
به دلیل نقش چند عملکردی این فضاها، در گونه  بازفضاهای 

دلیل کمبود مساحت برای نشستن افراد خانواده  به (A2)له  بانیج 
ها و کاهش شرایط آسایش  و همسایگان، بازبودن کلیه وجه

به دلیل  (A2)باز گونه با سه وجه باز  و در فضاهای نیمه اقلیمی
ن افراد خانواده، شد فضای کافی برای جمع عرض کم، نداشتن

ایجاد شرایط آسایش اقلیمی  مساحت کم برای کارکرد اقتصادی و
کمتر به دلیل وجه باز زیاد، واجد کمترین اهمیت و کارآیی و 

  است. مطالعه موردانطباق با شرایط محیطی منطقه  درواقع
 

بودن فضا درجه محرمیت و  باز به دلیل خصوصی در فضاهای نیمه
در  که  یصورت درتری برخوردار است. امنیت از اهمیت بیش

بودن، محرمیت و امنیت از  خصوصی فضاهای باز به دلیل نیمه
درجه کمتری برخوردار است. داشتن فضای کافی و فضایی برای 
باغچه و نگهداری محصوالت برای جبران فضای حیاط و ارتباط با 

بنابراین براساس نتایج خاص از  طبیعت در این مناطق مهم است؛
نمونه  که از بیشترین کارآیی برخوردار است، با ارایه (A1) باز با دو وجه باز پژوهش سعی شده براساس نمونه فضای نیمه

نمودن فضایی با مساحت کافی برای  پیشنهادی عالوه بر فراهم
تعامالت اجتماعی و  مختلف (خواب و استراحت، های عرصه
فضای  کردن ها) همچون نمونه بومی با اضافه لباس کردن خشک

 کردن خشکها، گیاهان تزئینی،  کافی برای پرورش انواع گل
پناهای مشبک برای امنیت کودکان  ها و انبار آنها، ایجاد جان میوه

ی آبی و سبز ها بارنگو محرمیت بیشتر، استفاده از بازشوهای 
 امش برای ساکنان برمطابق فرهنگ منطقه، عالوه بر ایجاد حس آر 

در نمونه  های جدید افزوده شود. کارآیی این فضاها در نمونه
که براساس نتایج پژوهش از کارایی  (A4) فضاهای باز بربان

های سطحی و  هدایت آب ها، بیشتر برخوردار است، تفکیک عرصه
گونه بیفزاید.  تواند بر کارآیی این پناه مناسب می ایجاد جان
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

ست که معماری بومی و سنتی روستاهای همچنین ضروری ا
ای ویژه در این  باز که جلوه فضاهای باز و نیمه ژهیو بهمنطقه 

روستایی در   ریزان توسعه منطقه کوهستانی دارند، مد نظر برنامه
های هادی، بهسازی  طرح ژهیو بههای توسعه کالبدی  اجرای برنامه

های  زی خانههای نوسا های بومی و اختصاص وام و نوسازی خانه
 .)٣(شکل قرار گیرند

  

  
باز (سمت راست) و فضای باز (سمت نیمه های پیشنهادی فضای  نمونه )۳شکل 

 ی جدید روستاییهاچپ) در سکونتگاه
  

ضروری است از دانشگاه آزاد اسالمی و کلیه  :یقدردان و تشکر
ی که در طول مدت تحصیل نویسنده اول در نظران صاحباستادان و 

یی و راهنما بادوره دکتری در دانشکده مهندسی واحد زاهدان 
  تشکر شود.  اند بودهگر انجام این پژوهش  تسهیل شان یهمراه
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد :یاخالق  تاییدیه
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد :منافع تعارض

پژوهشگر اصلی/ : محمد دانا سالم (نویسنده اول)، سهم نویسندگان
نویسنده دوم)، ( پور حسن )؛ فرامرز%٥٠( نگارنده بحث اصلی
 )؛ امید دژدار%٣٠( گر /تحلیلشناس روشپژوهشگر کمکی/

 )%٢٠( آماری شناس روشنویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی/(
 دانا دکتری محمد رساله از شده برگرفته مقاله این منابع مالی:

 با زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه مهندسی دانشكده در سالم
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