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Aims & Backgrounds Mashhad is a city with historical neighborhoods that once housed many valuable 
houses. But due to changing lifestyles, development plans, economic changes, etc., a large part of 
the valuable texture of the city has changed over time. Therefore, if we follow the path of the idea of 
preserving and updating the past by creating creativity and sensitivity, traditional buildings can become 
a source of inspiration for the development of contemporary architecture that is responsible for local 
cultural processes. Accordingly, the aim of this research was to introduce and propose the components 
and indicators of indigenous patterns of Mashhad city.
Methodology In this descriptive-analytical study, the data were collected by library method and in some 
cases using survey through completing the questionnaire by experts. So, using the foundation’s data 
approach and using Maxqda10 software, the components and indicators of interest in indigenous houses 
were extracted and then, using Analytic Hierarchy Process (AHP), the component of indigenous patterns 
was determined and weighted.
Findings The priority of the component of indigenous patterns affecting Mashhad city housing were 
privacy, introversion, avoidance of vanity, populism and communication with nature, comprehensiveness 
and unity-orientation, self-sufficiency, semantic-human and continuity and the component of patterns 
with a high score of 0.1 including privacy, introversion, avoidance of vanity, populism and communication 
with nature were introduced and selected as the component of lasting indigenous patterns of Mashhad 
city respectively.
Conclusion The component of patterns of privacy, introversion, avoidance of vanity, populism and 
communication with nature are in the first to fifth ranks of the components of lasting indigenous 
patterns of Mashhad city.
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 چکیده 

های تاریخی که روزگاری بسیاری  مشهد شهری است با محلهها:  اهداف و زمينه 
واسطه تغییر شیوه زندگی،  های ارزشمند را در خود جای داده بود. اما بهاز خانه
های توسعه، تغییرات اقتصادی و غیره بخش وسیعی از بافت ارزشمند شهر  طرح

در مسیر   اگر  لذا  است.  تغییر شده  زمان دچار  بهطی  سازی  هنگامایده حفظ و 
توانند  های سنتی میگذشته با ایجاد خالقیت و حساسیت گام برداریم، ساختمان

بخشی تبدیل شوند که برای توسعه معماری معاصری که پاسخگوی  به منبع الهام
فرآیندهای فرهنگی محلی باشد، به کار گرفته شوند. بر این اساس این پژوهش با  

الگوهای بومی شهر مشهد صورت    هایها و شاخصمولفه  هدف معرفی و پیشنهاد
 پذیرفت.  
و    ایکتابخانه  صورتبه  ها تحلیلی، داده  -توصیفی  پژوهش  در اینشناسی:  روش 

  آورینامه توسط خبرگان جمعپرسش  پیمایشی با تکمیل   صورتدر برخی موارد به
 Maxqdaافزار  از نرم  بنیاد و استفاده شد. بدین ترتیب که با استفاده از رویکرد داده

های بومی استخراج شد و سپس  های مورد توجه در خانهشاخص  و  ها مولفه  10
استفاده  روش   با  تعیین   (AHP)مراتبی  سلسله  تحلیل   از  بومی  الگوهای    مولفه 
 دهی شد.  و وزن  اهمیت
ترتیب  اولویت  ها: یافته  به  مشهد  شهر  مسکن  بر  موثر  بومی  الگوهای    مولفه 

نگری  واری، ارتباط با طبیعت، جامعگرایی، پرهیز از بیهودگی، مردممحرمیت، درون
نمادین و تداوم و تکامل بودند و مولفه    -گرایی، خودبسندگی، معناییو وحدت

باالی   امتیاز  با  درون  0/ 1الگوهای  محرمیت،  بیهودگی،  شامل  از  پرهیز  گرایی، 
ارتباط با طبیعت به ترتیب بهمردم الگوهای ماندگار بومی  واری و  عنوان مولفه 

 مشهد معرفی و انتخاب شدند.  
واری  گرایی، پرهیز از بیهودگی، مردممولفه الگوهای محرمیت، درون  گیری:نتیجه 

مولفه الگوهای ماندگار بومی مشهد    تا پنجم اول  های رتبه و ارتباط با طبیعت در
 هستند.  
مسک  ها:کلیدواژه  ماندگار،  الگوهای  روشمولفه  مشهد،  بومی،  مراتبی  سلسله  تحلیل  ن 
(AHP)   
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 مقدمه 

  است   نخستین  انقالب  محصول  که  را  سنت  نتوامین  دیگر  چند  هر
  نتوامی  امروز  دنیایدر    اما  ،گرفت  نظر  در  زیستی  الگویی  مثابه  به
  دروس   ترتیب،  بدین .  آورد  روی  سنت  با  گیرانهبهره  گوییوگفت  به

  منظورهب  امروزی  نیازهای  با  نند توامی  بومی   معماری  از   ارزشمند
  و   تجارب  ،اصول،  لگوهاا  و  شده ترکیب  پایدار  هایطرح  به  دستیابی
 قرار   استفاده   مورد  طراحی  ابزارهای  عنوان هب  بومی  و  محلی  هایسنت
  بپذیریم   اگر   بنابراین  .[Patidat & Raghuwanshi, 2014]  گیرند
  باورها،  )نیازها،  ابعاد  تمام  با  بشر  زندگی  کالبدی  ب تاباز   معماری  که

 معماری  که دریابیم باید ست،ا  آن (هاارزش کلیطور به و اعتقادات
باشد    گذشته  معماری  با  رابطهبی  ندتوامین  ما  فردای  و  امروز

[Alpagonolo, 2005] .تیپنیس [Tipnis, 2012] ستا معتقد  
 با مرتبط  و  متداوم  پذیر،انطباق  فرآیند یک عنوانبه سنت از باید که
  از  نباید  اما.  کرد  استفاده  زندمی  پیوند  آینده  با  را  آن  که  حال  زمان
 نهفته   آن  ذاتی  ظرفیت  در  سنتی  معماری  ارزش  که  داشت  دور  نظر
  عمل   توانایی  و  بوده  آن  به  پاسخگو  و  متن  با  متناسب   بتواندتا    است
  معماری  ترتیب بدین.  باشد  داشته را محلی فرهنگ  مجرایعنوان  به

  عنوان به  آن  از  که  است  جامعه  یک  بازنمایی  ترین حقیقی  سنتی،
  شخص،  شناسیروان  به  که  چرابرده شده،    نام  انسان  برای  معماری
.  ددهمی  پاسخ  وی  فیزیولوژیکی  و  فرهنگی  جسمی،  نیازهای
 دنیای  در  كه   دكنمی  مطرح  نیز   [Steadman, 2008]  استدمن
  پاسخگوی  كه  ستبومی ا  معماری  اقلیمی،  شرایط   بدترین   در  كنونی
  و بومی  اصول  وها  ارزش  به  دوباره  توجه   با  لذا.  است  انسان  نیازهای
  موجودیتیعنوان  به  بومی  معماری  به  نگاه  اخیر،  دهه  چند  در  سنتی
  شده   مطرح  باشد  معاصر   معماری  برای  مدل  و   الگو  دارای  ندتوامی  كه
  معماری  از  سودمندی  قواعد  که  ستا  این  در  معماران  ترجیح  و  است
 .  گیرند کاره ب نو کارهای در را  بومی
 فقدان   با  كشور،  هایخانه  موجود  وضعیت  به  نگاهی  با  حاضر  حال  در

 براساس.  هستیم  روهروب  ایرانی  و  بومی  الگوهای  و  معیارها  با  خانه
  برای   كهای  ه پراكند  هایتالش  رغمهب  و  شدهانجام   مطالعات

  گرفته،  صورت   هاخانه  از  برخی  در   بومی   و  سنتی  الگوهای  كارگیریهب
  آمادگی   بومی،  مفهومی  و  مدون  معیارهای  مهیانبودن  علتهب

  و   دارد  قرار  خود  ابتدایی  بسیار  مراحل   در   كشور  هایخانه  گراییبومی
  در كه  كنیم  مشاهده  ایران  در  را  هاییخانه  امروزه  كه  شده  باعث  این

  نداشته  را  زمینه  این   در   الزم   شرایط  و   نداردتااس  معیارهای  واقعیت،
 هم   چندانی  عمق  و  دوام  که  شکلی  و  کالبدی   الگوهای  از  تنها  و

 بازشناخت   راهکارهای  ترینمهم  از  یکی   لذا.  ندکنمی  پیروی  ندارند،
  )الگوهای  معماری سازنده هایمولفه به رجوع ایرانی بومی معماری
  و   زمان   گذشت  رغمعلی  که  است  کشور   از  نقاطی   در  مفهومی(
 از  اعظمی  بخش  همچنان  )مدرنیسم(  نوگرایی   عمومی  استیالی
.  اندداده  انتقال  جدید  هاینسل  به  و   نموده   حفظ  را  خود  کهن  رتاساخ
  مناطق  در   ایرانی  معماری  در  مبانی  و   اصول  گستردگی  و  تنوع  دلیلهب

 با   معماری،  از  بخش  آن  یهامولفه  و  اصولتا    ستا  الزم  مختلف،
 هر   اقلیمی  و  کالبدی  اجتماعی،  فرهنگی،  اعتقادی،  نظام  به  توجه
 های بخش  تمامی  برای  نتوامین  دیگر  بیان  به.  شود   شناسایی  منطقه
ارایه کرد،    را   یکسانی   اصول  یکپارچه،  و  واحد   صورت به  ایرانی  معماری
است    الزم  بنیادین  عوامل  با  مرتبط  هایندیبتقسیم  براساس  بلکه
  به  اقدام  هامولفه  این  براساس  و  شده  شناسایی  مرتبط  یهامولفه



ــ   253  مراتبی بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله تبیین مولفه الگوهای ماندگار حاکم بر مسکن بومی مشهد و اولویت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                    Volume 35, Issue 3, Summer 2020 

  این   شناسایی  تحقیق  این  در  مهممساله    لذا  .نمود   اصول  تبیین
 است.  مشهد  شهر  بومی معماری در هامولفه
 پژوهش   ادبیات 
  ی ها ویژگی  با  که  است  مسکن  از  خاصی  الگوی  بومی  مسکن

  و  طبیعی  خصوصیات  و  ساکنان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،
  عالوه  باید  مسکن،  له. در مسادارد  تناسب  نظر  مورد  مکان  محیطی

  لهمسا  و  نموده  توجه  نیز  کیفی  هایجنبه  به  کمی  هایجنبه  بر
 ,Tavassoli]  بگیریم  نظر  در  دیگری  لمسای  با  رابطه  در  را  مسکن

  صرف(   کالبد  و  )جسدی  الگوها  و  هافرم  تکرار  مقوله این  در.  [1981
  و  ارزشی  معیارهای  شناسایی  بلکه  نیست،   نظر  مد   بومی   مسکن 
  آنها  به پاسخگویی ی هاروش جویوجست  و داشته اولویت فرهنگی

.  باشد  اصلی  هدف  بایستی  ،دسترس  در  امکانات  با  و   حاضر  زمان   در
 معرفی ه  ب  كه  پذیرفته  صورت  بسیاری  مطالعات  خصوص  این  در

 کمی   ی هاشاخص   و  الگو  کارگیریهب  و  بومی  مسکن  مختلف  وجوه
  کدام  هیچ  امااند.  هپرداخت  امروز  و   دیروز  معماری  در  آن  کیفی  و
  مفهومی  یهاشاخص  و  مولفهه  ب  دقیق  و  واضحصورت  به  کنونتا

  از  برخی  اینجا   دراند.  هنپرداخت  مشهد   شهر   بومی  الگوهای
  است: شده آورده بومی  مسکنه زمین در گرفتهصورت یهاپژوهش

"بررسی  المللیبین  کنگره   نخستین  ، 1369  سال  در   امکان   با عنوان 
اصفهان    ساختمانی" در شهر   نوین  هایبا شیوه  سنتی   پیوند معماری 

،  والتر گروپیوس،  کان  لوئیمانند "  ایرانی خارجی  و با حضور معماران
 Shahbazi]" برگزار شد  ژرژ کاندلیس  و  نوترا  ریچارد،  میس وندروهه

& Torabi, 2014]همواره بعد، های. شایان ذکر است که در دوره  
گرایان  نوسنت  کوشیدند مانند گروه  مهم  بر این  بودند که  معمارانی

بهروز    ،فرهاد احمدی  ، سیحونهوشنگ  ،  دیبا   کامران ،  امانت  حسین)
و  دیگر  افراد  و  عالمی  مهوش   ، فقیه  نسرین  ،احمدی  کارهای ( 

 ,Etesam]  تصاماع  ایرج  مثالعنوان  به  .کردند   خلق  نیز  ارزشمندی

دا   [2007  های سنت  و  اصول  بر  کاات  با  ژاپن،   معماری  رد؛اعتقاد 
 کارگیری هب  باز  و  تعریف   با  و  اشسرزمینی  گذشته  معماری  ارزشمند
  جهان  معماری  در  باالیی  بسیار  جایگاه  است  توانسته  هاکانسپت  این
 اند هتوانست  سرزمین  آن  خالق  معماران   و  دهد  اختصاص  خوده  ب

  که   آن  بدون   و  کنند  خلق  فردیهمنحصرب  و  باارزش  بسیار  کارهای
 دنبال ه ب  بکنند  خاصی  المان  یا  عنصر  از  تقلیدی  و  ابزاری  استفاده
 . اندهبود خود سنتی معماری  معنایی مفاهیم  بازتعریف
نوان  عبا    شاندر مقاله  [Asefi & Imani, 2014]  ایمانی  و  آصفی

  ایران  گذشته  معماری  روح  سازدگرگون  عوامل  شناخت  و  یابیریشه"
  ایجادشده  تحوالت  علل"  اکنون  زگیتا  گذشته،  اصالت  زمان،  گذر  در
  آن  اصالح   و   ایران  معاصر   معماری در  ناهنجار  ثیراتتا  و معماری  در
نیز    [Sadeghipey, 2009]  پی صادقیاند.  داده  قرار  بررسی  مورد  را

 Saremi]  صارمی سنتی" و    در معماری  با عنوان "تاملی  اشدر مقاله

& Radmard, 1997]    کتاب  معماری   در  پایدار  یهاارزش"در 
  بررسی   مورد  را  سنتی  معماری  یهاویژگی  و  معیارها  مفهوم،  ایران"،
بررسی   [Alkhalidi, 2013]  الخلیدیعبدالصمد    .اندهداد  قرار   در 
متحده"   امارات  سنتی  هایخانه  داخلی  فضاهای  از  کاربردی  برنامه"

  ساخت  در  خاص  یهاروش  اعمالدلیل  به  که  رسید  نتیجه  این  به
ها  ساختمان  ینا  فارس،  خلیجه  منطق  در  سنتی  یهاساختمان
  محیطی  و  بافرهنگ  مردمی  برای  آنها  معماری  و  دارند  جذابی  جزئیات
  یهاویژگی  و   جزئیات  همچنین.  است  شده  طراحی   و  اختهس  خاص
 .دارد انعکاس آنها یهاه ساختمانچهر   و سیما در  جوامع این
  دوباره  رجعتی و  ایران  معماری به  کلی  نگاهی  که  فوق  موارد  کنار  در
 بسیاری  مطالعات  داشت،  بر  در  را  اصیل   معماری  اصول  و  هاارزش  به
  تحقیقات  این .  است  پرداخته  ایران  بومی   معماری  به  خاصطور  به  نیز

  و   مختلف  هایزمینه  در  هادانشگاه  دانشجویان  یا  مندانعالقه  توسط
 از  ؛است  گرفته  صورت   معماری  یاتجزئ  یا  کل  گوناگون  سطوح  در

 جمله:
  سنتی  ابنیه  بررسی در کتاب "  [Ghobadian, 1998]  وحید قبادیان

  کشور،  مختلف  هایاقلیم  در  بومی   بناهای  معرفی  ضمن"  ایران
 .  نمایدمی  معرفی  و  بررسی  را  بناها  این  به  دهندهشکل  عناصر  و  عوامل

از الگوی بومی تا ضوابط   -ای تحت عنوان "مسکن خرمشهردر مطالعه
طراحی" شیوه زندگی افراد که براساس فرهنگ و آداب و رسوم مردم  

به الگوی سکونت  آن،  دستساکن یک شهر شکل گرفته و  از  آمده 
گیری معماری مسکن بومی معرفی شده و عوامل  یکی از مبانی شکل

اقلیم  گرفتهنشات فرهنگ  از  جهت   و  ساختماننظیر  ها، گیری 
حیاط   استفاده پاشویه  از  مضیف،  به  و  مرکزی،  عوامل  غیره  عنوان 
 ,Masaeli]شده است  معرفی    خرمشهر  بخش مسکن بومیهویت

در    کالبد خانه  و فهم  دیگر، تحت عنوان "خوانشای  . مطالعه[2011
)نمونه  بومی  معماری بشرویه  خراسان  شهر    ماقبل  دوره  موردی: 

 و چگونگی  فضایی  یهاو گونه  هاویژگی  پهلوی(" با هدف شناخت
این    بر شناخت  صورت گرفته که عالوه  ُبشرویه  یهاخانه  گیریشکل
و    ارایه  آنها  وجودی  دالیل  عناصر و  این  های برخی از ویژگی  الگوها
  دهد کهنشان می  پژوهش  از این  حاصل  نتایج  .شده است  تحلیل
را در شکل  ترینفرهنگی و محیطی مهم  عوامل  چگونه  گیری تاثیر 

 Maddahi et]ست  ا  داشته  بومی  یهاخانه  فضایی  فرم و سازمان

al., 2017] م در  "طالعه.  عنوان  تحت  دیگر،  شاخصای  های ارایه 
 اقلیمی؛   شهری  طراحی  هایهلفوم   بر  تاكید  با  مسكن بومی  طراحی

  نمونه  به  مربوط  اقلیمی  طراحی  بررسی  به"  کرمان  شهر  :موردپژوهی
وو    شده   پرداخته  موردی بومی  مسكن  طراحی  به  مربوط    نتایج 

 Iranmanesh]شده است تحلیل و بررسی  شهر كرمان  اقلیمی در

et al., 2015]" ارزیابی تحول زبان الگو در معماری مسکن،  . مقاله
های دوره قاجار و مسکن معاصر در شهر زنجان" بررسی موردی: خانه

سازمان   و  )رفتاری(  فرهنگی  الگوهای  به  عمیق  توجه  بذل  با  نیز 
 Bagheri et]داند  میفضایی، زبان الگوی سکونت را قابل بازیابی  

al., 2014] . 
مشهد    مسکونی  بومی   معماری  پنهان  فضایی  نظام  مقاالت "واکاوی

  "قیاسو  [Rokni & Ahmadi, 2017]فضا"  نحو  تئوری براساس
  شیوه زندگی  گیریبر شکل مسکونی بازنیمه  فضاهای نقش تحلیلی
نظام خانه   ساکنان  رفتاری  و  و مسکن  بومی  های در  امروز،    دیروز 
به    [Maddahi et al., 2019]مشهد"    شهرمطالعاتی:    مورد نیز 
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

 اند. دهنده آن در شهر مشهد پرداختهفضا و الگوهای شکلتحلیل 
  تحقیق موضوع  خصوص در ایران در شدهانجام  یهاپژوهش  همطالع
 های سیستمه  پای  بر  بیشتر  مذكور  اتتحقیق  كه  ددهمی  نشان  حاضر،
  که   آنجایی  از  و  پذیرفته  صورت  محیطی  پایداری  و  کالبدی  ارزیابی
  بررسی  ورای  ماندگار،  اثر   یک  یهاویژگی  شناخت  و  تعریف  برای
 تحقیق  این، لذا  شناخت  باز  نیز  را  آن   مفاهیمتا    است  نیاز  مادی  کالبد

 و   بارز  هایمشخصه  به  نگرش  ضرورت  یتاراس  در  است  كوششی
 بومی  و  سنتی  هایخانه   فضای و  شکله  ب  مربوط  یهاویژگی  تحلیل
شاخصتعیین  که   بومی   مفهومی  الگوهای  معیارهای  و ها  کننده 

 طراحی   و  سازیزنده  باز   برای  بایست می  اکنون  وهستند    مشترکی
این اساس    بر  .گیرند  قرار  نظر  مد  شهری  جدید  و  میانی  بافت  بناهای

الگوهای بومی   هایو شاخص  هامولفه تبیینهدف    با  ،این پژوهش
 مشهد صورت پذیرفت.   شهر
 

 شناسی روش 
 در  اطالعات  انفجار  و  علوم  مختلف  هایحوزه  درها  پژوهش  رشد
  دانشمندان  برای  را  ترکیبی  تحقیقات  از  استفاده  اخیر،  هایسال

  و   اطالع  کهاند  هرسید  نتیجه  این  به  محققان .  است  ساخته   ضروری
  حدود تا  زمینه  این  در  روزبودنبه و رشته  یک   ابعاد تمامی  بر تسلط
ه  عصار   که  ترکیبی  یهاپژوهش  بنابراین.  است  غیرممکن  زیادی
  مندنظامای  هشیوه  ب  را   خاص   موضوع  یک   در   شدهانجام  یهاپژوهش

 Azkia]اند  هیافت  گسترش   د،دهمی  قرار  پژوهشگران   مقابل   علمی   و

& Tavakoli, 2006] . 
  که  ستا  تحلیلی  -توصیفیی از نوع  كاربرد  پژوهشی  حاضر،ه  مطالع
  مشهد،  گذشته  بومی   معماری  مفهومی  الگوهای  از  رمزگشایی  برای
  رویكرد  با  نظری  بخشپذیرفت.    صورت   عملی   و  نظری  بخش  دو   در

  و  سنتی  معماری  حوزه  در  موجود  نظری  ادبیات  به  توجه  با  و  كیفی
 بومی  الگوهای  ارزیابی  بر  موثر   معیارهای  وها  شاخص  تعیین  و  بومی
  تحلیل  مورد  نخبگان،  نظر  و  امتیازدهی  طریق  از  مسكونی  گونه  در

  طریق   از  نیز  تحقیق  عملی  بخش  و  گرفت  قرار  بررسی  ومحتوی  
 . دش انجام مرحله دو  طی [Groat & Wang, 2009] موردپژوهی

 تنظیم  اول؛  گام  فوق،  فرآیند  با   مطابق  پژوهش  نظری  بخش  در
 معیارهای   و  شاخص  مطالعه  این  در  که  بود  پژوهش  اصلی  والئس

  درگرفت.    قرار  والئس  مورد   مشهد،  مسکن   بومی   الگوهای  مولفه
  مرحله  در  پژوهش  والئس  پاسخ  به  دستیابی  برای  دوم؛  مرحله

  مکتوبات  طریق  از  تحقیق  ادبیات  مندنظام  مرور  به  باز،  کدگذاری
  بناهای   ازای  هبخانتاک  و  میدانی  مطالعات  از  عم ا  زمینه  این  در   موجود
ه کلی  منتخب،  کلیدی  واژگان   طریق   از  وشد    پرداخته  ایران   بومی
  سنتی   معماریه  زمین  در  منتشرشده  انگلیسی  و  فارسی  علمی  مقاالت

  و  جو وجست  مورد   مکانی،   و   زمانی  محدودیت  اعمال   بدون   بومی  و
  -توصیفی  اطالعات  تحلیل  برای  ادامه،  درند.  گرفت  قرار  دقیق  مطالعه
 در   آنهابندی  دستهمنظور  به  نهایی بندی  جمع  و  حاصله  کالبدی

  استفاده   انتخابی(  و   )محوری  کدگذاری  از  الگوها،  مولفه  زیرمجموعه
به   و بودند    کیفی  نوع   ازعمومًا    که   اطالعات  زیاد  حجمدلیل  شد. 

  کدگذاری  و  تحلیل   برای  دستی  روش   از  استفاده  امکان   آنها،  پراکندگی
  انجام  برای  الزم  زمان  و  فرآیند  ،روش   این  در  که  چرانداشت؛    وجود
  شدهکدگذاری   قطعات  کدها،  به  همزمان  دسترسی   و  شده   طوالنی  کار
 افزار نرم  در  حاصل،  کیفی  اطالعات  لذا،ود.  شمین  فراهم  هامصاحبه  و

Maxqda 10  و  معیار  شاخص،  از  لیستی  و  شده   بارگذاری  
 شد.   تهیه ایران سنتی -بومی مسکن زیرمعیارهای

  مفاهیم،آن،    طریق  از  و  بوده   تحلیلی  فرآیند  باز،  کدگذاری  بخش  در
.  شدند شناسایی  بومی و سنتی هایخانه کاربردی اصول وها ویژگی
  بین   پیوند  برقراری  طریق  از  محوری،  دگذاریک  بخش  در  سپس
 ی هاشیوه   به  اطالعات  اول،  مرحله  از  حاصله  مفاهیم  و  هامقوله
 و   معیارها  وها  شاخص  ترتیب  بدین  و  مرتبط  یکدیگر  با  جدیدی

  انتخابی  دگذاریه کمرحل  در  نهایت،  در.  شدندبندی  دسته  زیرمعیارها
  خالی   جاهای  و  شد  بخشیده  اعتبار  هابندی دسته  و  مفاهیم  روابط  به
  در  و  شدند  پر   داشتند   گسترش  و   اصالح  به  نیاز  که  ییهامقوله  با

بندی دسته  الگوها  مولفه   زیرمجموعه  در  اطالعات  تمامی  نهایت
  در  الگوها  مولفه  استخراج  روش  آوردن  از  که  است  ذکر  قابل.  شدند
  در  اماشد.    خودداری  مطالب،  حجم  در  محدودیت  لحاظ   به  اینجا

  ی هاپژوهش  از  دیگر  بخشی   در  گفت:  چنین  ن توامی  کلی  توضیحی 
  رتاساخ  پذیرفت،  صورت   كیفی  رویكرد   از  استفاده   با   که  محقق
  دو  این   اصول  تطبیق  طریق  از  و   شده  ارایه  بومی  و   سنتی   معماری
 نظری   پایه  معماری،  دو  این  مشترک  مفاهیم  یکدیگر،  با  معماری
  که،  ترتیب  بدینند.  داد  شکل  را  ماندگار  بومی  معماری  الگوهای  مدل
 ای( مرحله  و   باز  )کدگذاری  متنی  بنیادداده  نظریه  از  گیریبهره  با  ابتدا
  مفاهیم الگوی مدل  ،MAXQDA 10 افزارنرم از همزمان استفاده  و
  از  استفاده  با  سپس  و   هشد  استخراج  بومی  معماری  هایمولفه  و

  مدل  انتخابی،  کدگذاری  مرحله  در  ماندگار  الگوهای  استخراج  جدول
  عرصه  این  نظرانصاحب  دیدگاه  از  بومی   مسکن  برای  ماندگار  الگوی

 شد.  استخراج
تعیین برای    مشهد،   شهر   بومی  الگوهای  یهاشاخص  سپس 

  بین و  طراحی مده آتدسه ب یهاشاخص از متشکل  هایینامهپرسش
شد.   توزیع زمینه این در عملی و علمیه عرصص متخص کارشناسان

  هر   اولویت  و  اهمیت  که  شد  خواسته  منطقه  به  آشنا  متخصصان  از
  مشهد   بومی  بناهای  در  کارگیریهب  میزان براساس    را  معیار  و  شاخص

  ی ه معنبیک    که  کنند  برآورد   5  الی یک    مقیاس   در  لیکرت  طیف  و
  تمامی  از   حاصل  یجتان  از  سپسبود.    آن  حداکثر  5  و  ثیر تا  حداقل
  کمی  مبنایی  اساس،  این  بر  و  شد   گرفته  میانگین  هانامهپرسش  این
شد. به این صورت که    حاصل   مشهد  بومی   هایخانه  امتیازدهی  برای

  را الگو   آن  نهایی   امتیاز  الگو،   مولفه هر  معیارهای  امتیازات ه  مجموع
  موضوع،  با   جامع  برخوردی  منظوربه  و   آن  طبق  بر   که  داده   شکل

  سپسشدند.    مشخص  معماری  الگوهای  مولفه  ارزیابی  هایشاخص
  نمره ،  الگوها  مولفه   از  یک  هر  در  آمده دستهب  میانگین  محاسبه  با

  است ذکر  به الزم به دست آمد.  خاص هدفی در  نظر مورد ساختمان
  که   شد  تهیهای  نامهپرسش  ساختمان   هر  امتیازات   تکمیل   در

 میدانی   مشاهدات  و  نظرانصاحب  توسط  آن  مختلف  هایبخش
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  تحلیل  و   تجزیه  روش  به  توجه  باشد.    ارزیابی  و  تکمیل   محقق
 زیرمعیارها و معیارها وزن محاسبه ها،نامهپرسش یجتان و اطالعات

صورت    Excel 2010  و  ExpertChoice 9  افزارهاینرم  وسیلههب
 گرفت.
 از   تعدادی  برای  جداگانهصورت  به  اطالعاتپژوهش،    عملی  بخش  در

  کالبدی   و  الگویی  هایمولفه  از  استفاده  با  و  مشهد  بومی  بناهای
 از  مقاله  در  که  محدودیتیدلیل  به  که شد    تکمیل   بناها  در  مشهود 
 برای   مجزا  هاینامهپرسش  آوردن  ازبود    موجود   مطالب  حجم   لحاظ 
 . شد  خودداری بنا هر
  طبق  و  تحقیقدر    جامعیت  به   دستیابیدلیل  به  مرحله،  این  در

  انتخاب بر مبنی   ایشان پیشنهاد و نخبگان  از آمدهعملهب نظرسنجی
  مشهد،  شهر  در  بومی  معماری  بررسی  برای  1359تا    1320  هایسال

  طرح  در   موجود   چهار تا    یک   هایقطاع  به  معطوف   میدانی  مطالعات
  رغم علی  که  چرا،  شدانجام    حرم  پیرامون  بافت  بهسازی  و  نوسازی
ه نتیج  در  ریخ،تا  طول  در  شهر  نیتاباس  و  بومی  آثار   از  بسیاری  تخریب
 ویرانی   باعث  که  اندیشیده  چندانهن  موردی  و  مقطعی  هایدخالت
  هنوز  گذاشته،  نامطلوب  ثیرتا  هم  مسکونی  بر بافت  و  هشد  بنا  صدها
  وخم پرپیچ یهاکوچه در خلوت نتوامی  را بشری تمدن تکامل سیر
  حاضر،   تحقیق  هدف  چون   بنابراین  دید؛   مشهد   شهر  قدیمی  هایمحله

  - ریخیتا  جنبه   )که  است  مشهد  شهر  مسکونی  الگوهای  شناسایی
  مورد  همحدود   است(،  گذشته  های نسله  ب  متعلق  و  داشته  میراثی
  تشکیل  را  1359  هایسالتا    مشهد   شهر  کالبدی  گسترش  مطالعه،

 . ددا
  که  مشهد   شهر  ریخیتا  بافت  هایخانه  نمونه  میان   از  ترتیب،  بدین
  دوران  هایخانه  است،  ملی  آثار  فهرست  در  شدهثبت  ریخیتا  هخان  32

امکان    پهلوی گرفت.  قرار  بررسی    این   در  هاخانه  شناساییمورد 
تادور   مبنای  بر  مرحله،  واسطه ه ب  آنها  مدارک  بودنکامل  و  ریخیه 
  میراث  یهاسازمان طریق  از   موجود  هاینقشه  و   مدارك  ازگیری  بهره

  اما شد؛ فراهم مشهد ثامن منطقه شهرداری و گردشگری و فرهنگی
  مستندسازی  به  ربط،یذ  یهاسازمان  در  اطالعات  بودنناقص   علتهب

  منظور  بدین  و  پرداخته  ابهامات  رفعمنظور  به   هاپالن  از  برخی
  ها خانه   از  برخی  ساکنان  و  صالحذی  افراد  از  میدانیصورت  به

  پالن   ترسیم   و   برداریعكس  برداشت،  طریق   از  نظر  مورد   اطالعات
  اطالعات  با  خانه  20  تعداد  نهایت  در.  شد  دریافتغیره    و  هاخانه

 پژوهش   مورد  فرهنگی  میراث  در  موجود  خانه  32  از  شدهمستندسازی
  طالیی،  ظریف،  زاده،توکلی  لگزایی،  های:خانه   شامل  که  گرفت  قرار

  تمدنی،   ساالری،  داوری،  سبزواری،  )پریشانی(،  موسوی  الستی،
  هاشمی،بنی  براتی،  احمدیان،  مجیدنیا،  حسینی،  دخترملک،

 ترتیب  بدینبودند.    علیزاده  و   سلماسی  علم،  صاحب  منش،خان
  برای   معیارها  وها  شاخص  شناسایی منظور  به  ك مشتر   عوامل

 )احمدیان،   خانه  7  در  مشهد  گذشته  بومی  الگوهای  از  رمزگشایی
 داوری(  و  هاشمیبنی  ظریف،  ساالری،  )پریشانی(،  موسوی  براتی،
 براساس   و  گرفت  قرار  واكاوی  مورد   راهکارها  اعمال  میزان   توسط
  شرایط  واجد  هایخانه  تعداد  لذا.  شد   امتیازدهی  ساعتی   ییتا9  طیف

  شناسایی   و   کوکران  فرمول  از  استفاده  با  مطالعه،  از  بخش  این  برای
  صورت   آنها  مدارک  بودن کامل  و  ریخی تا  دوره  مبنای  بر  هاخانه

 . پذیرفت
  الگوهای   بندیاولویت  پژوهش  هدف  كه  این   به  توجه  با  نهایت،  در

 و   بومی  هایخانه  تعدد  درنظرگرفتن  با  وبود    مشهد  مسکن  بومی
عنوان  به  کدام،   هر  در   بومی   الگوهای  فراوانی  و   کارگیریهب  میزان
  مسکن  طراحی  ریزیبرنامه  برای  الگوهابندی  اولویت  اساسی  معیار
مساله   یکعنوان  به  ندتوامی  پژوهش  از  بخش  این  امروز،  بومی
-Baycan] شود  گرفته  نظر  در (MCDM)  چندمعیارهگیری  تصمیم

Levent et al., 2004]  .و  جوانب  همه  چندمعیاره  گیریتصمیم  
 رویکردهای   از  استفاده   با  را   الگوگزینی  فرآیند  در  دخیل  یهاارزش
  مرتبط   یهایدگاهد  و  ابعاد  همه  ترکیب  و  سازییکپارچه  در  که)  جدید
  نظر  در  نگرکل  شیوه  یک  درهستند(    توانمند  بومی   مسکن  سیستم  با
  نقش  (AHP)  مراتبیسلسله  تحلیل  فرآیند  زمینه،   این  در  که   گیردمی
 . د کنمی ایفا را مهمی بسیار
  مراتبیسلسله  تحلیل  تكنیك  از  استفاده  با  نامهپرسش   هاییافته   لذا،

(AHP)  پیچیده  هایمحیط  در  گروهی  گیریتصمیم  روش  یك  كه  
  منعطف،  روشی   روش،  اینگرفت.    قرار  پردازش  و  ارزیابی  مورد  ،است
 گزینه   چند  با  گیریتصمیم  عمل  که  هنگامی  که  است  ساده  و  قوی
  كیفی   معیارهای  تركیب  و  بوده  مفید  ندتوامی  روست،هروب  شاخص  و

  و   سازدمی  پذیرامكان  همزمانطور  به   را  كمی  معیارهای   با  همراه
 معیارهای   و  آلترناتیوها  دوییدوبه  یا  زوجی  هایمقایسه  بر   آن  اساس
  مبانی  بر  تکیه  با  که  [Ghodsipour, 2002]  است  گیریتصمیم
  به  نسبت  متعدد،   معیارهای  طرح   با  نتوامی  هاماتریس  ریاضی
  پژوهش  این  در   که   آنجایی  از.  نمود   اقدام  هاگزینه  بندیاولویت
  کمی   از  تلفیقی   بومی  مسکن   معیارهای  الخصوصعلی  وها  شاخص

  مقایسه  امکان   طریق  از  منطقی  گیریتصمیم  فرآیند   وبودند    کیفی   و
  د شومی  داده   آنها  نهایی  انتخاب  برای  یکدیگر   با  الگوها  دویی دوبه
  گیرنده، تصمیم  که   ترتیب  این  بهاست.    مدکارآ   روشی   روش،   این

  مقایسه  دودوبهصورت  به  فقط  را   معیار  هر  زیرمعیارهای  و  معیارها
.  ندارد  وجود  معیارها  تمام   همزمان  دهیوزن  به  نیازی  و   دکنمی

 برای  و   شده  نهاده  بنا  خبرگان  دانش  براساس  مراتبی سلسله  تحلیل
 گیرندگان تصمیم  از  اطالعات  آوریجمع  به   نیازای  همقایس  چنین
  هر  از  فارغ  دكهدهمی  را  امكان  این  گیرندهتصمیم  به  امر  این  .است
  گزینه  یا  معیار  دو  مقایسه  روی  تنها  خارجی،  مزاحمت  و  نفوذ  گونه
  كه  این   دلیلبه  دویی،دوبه  مقایسه   این  بر   عالوه.  كند  تمركز
  عوامل ه  ب  و  سنجد می  همه  ب  نسبت  را   عامل   دو   فقط  دهندهپاسخ
  بررسی   مورد  لهمسا  برای  را  ارزشمندی  اطالعات   ندارد،  توجه   دیگر 
  سازد می  منطقی  را  گیریتصمیم  فرآیند  و  آوردمی  فراهم

[Masoumzadeh & Torabzadeh, 2004]  .  رسد می  نظره  بلذا  
  چرا  ،است  برخوردار  باالیی  اطمینان  و  دقت  از  AHP  روش  یجتان  که
  با  ارتباط   در  بررسی  مورد  لهمسا  هر  در  معیار  هر  اهمیت  و  وزن  که
 فرآیند   حاضر،  پژوهش  در  رو  این  از.  د شومی  تعیین  معیارها  سایر
  پیشنهاد   مطلوب  روشعنوان  به  و   بوده   كاربردی  مراتبی سلسله  تحلیل
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 ارزیابی   معیارهایعنوان  به  بومی  هایخانه  اساس،   این  بر  .شد
  بخش،   این  در.  دشدن  گرفته  نظر  در  بومی(  الگوهای  )مولفه  هاگزینه

 میزان   براساس  یکدیگر،  با  مطالعه  مورد  هایخانه  زوجی  مقایسات
  انجام خبرگان  توسط  9تا  1 طیف  و آنها در  الگوها مولفه کارگیریهب

  مولفه  کارکرد  لحاظ   از  دیگری  به   نسبت  خانه  هر  امتیاز  و  پذیرفت
  روش   از  استفاده  با  هاماتریس  وزن،  ادامه   درشد.    مشخص  الگوها
  که  ستا  کافی  وزن  محاسبه  برای  .شد   محاسبه  حسابی  میانگین
  بر  تقسیم   عدد  هر   سپسشود،    محاسبه  ماتریس  ستونی   مجموع 
  سطری   میانگین  آمدهدستهب  اعداد  از  انتها  در  ، شده  ستونش  مجموع
 .  آیدمی دسته ب وزن که هگرفت
 کاربرد   لحاظ   از  بومی  هایخانهبندی  اولویت  برای  مبنایی  ترتیب  بدین
  زوجی  مقایسات  اینهمچنین    شود.می  ایجاد  نیز  آنها  در  الگوها
  معیار  هر  در  ها()گزینه  یکدیگر با  بومی  الگوهای  مولفه  قیاس  شامل
  ساعتی9تا    1  طیف  براساس  نخبگان  از  تعدادی  توسط  بومی(  )خانه

  محقق،   جات تااستن  و  ایشان   نظرات  برآیند  به   توجه  با  که انجام شد  
 تدوین   هاخانه  به  نسبت  معیارها  نسبی  وزن   ماتریس  نهایی  جدول

 هاگزینه  نهایی  وزن  محاسبه  براینیز    آخر  مرحله  درشد.    محاسبه  و
  در  هامعیار   نسبی   وزن   ماتریس  آنها،بندی  رتبه  برای  تصمیم   و

 شد.  ضرب  هاگزینه وزن ماتریس
 مطالعه   مورد   محدوده 
 با   ناحیه  چهار  به  حرم  پیرامون  بافت  بهسازی  و  نوسازی  طرح  طبق

 است: شده  تقسیم زیر مشخصات
  اندرزگو،  شهید   ،)ع( رضاامام  یهاخیابان  محدوده   ، یک  قطاع  :یک  قطاع
  ناحیه  این.  د شومی  شامل   را  مطهر   حرم  تا  شیرازی  اهللآیت  آزادی،

 .است رتاهک32 حدود  آن وسعت و شده میدهنابزرگ"  بازار"
  آزادی، شیرازی، اهللآیت  هایخیابان محدوده ،دو قطاع :دو قطاع

  ناحیه  این.  دشو می  شامل  را  مطهر   حرمتا    طبرسی  آهن،  راه  بولوار
 .است رتاهک101 حدود آن  وسعت و داشته نام" نوغان محله"

  وحدت،  بولوار  طبرسی،  یهاخیابان  محدوده  ،سه  قطاع  :سه  قطاع
 .  د شومی شامل  را  مطهر حرم تا صفوی نواب
  92  حدود   آن   وسعت  و   شده  گذارینامطبرسی"    محلهمنطقه "  این
 .  است رتاهک

  رضا  بازار  شهریور،  17  صفوی،نواب  هایخیابان  محدودهقطاع چهار:  
"  این .  شود می  شامل  را  مطهر  حرم  تا  نام چهنو"    یا  عیدگاهمنطقه 

 & Morsaei]  است  رتاهک  43  حدود   آن   وسعت  و  داشته

Govahaei, 2015] (. 2و   1های )شکل 
 

 
  اطالعاتی   )بانک  حرم  پیرامون  بهسازی  و  نوسازی  طرح  در  ها قطاع  محدوده(  1شکل  
 ثامن(  منطقه بهسازی  و  نوسازی سازمان 

 

   
ساالری   خانه   

   
)پریشانی(  موسوی  خانه   

   
هاشمی بنی  خانه   

 های مورد مطالعهتعدادی از خانه نمای( 2شکل  



ــ   257  مراتبی بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله تبیین مولفه الگوهای ماندگار حاکم بر مسکن بومی مشهد و اولویت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                    Volume 35, Issue 3, Summer 2020 

 ها یافته 
  جووجست   با:  مطالعه   مورد   های خانه   از   مستخرج   کالبدی   ی ها ویژگی 
  های خانه  بیشتر  که  گفت  نتوامی  منتخب،  هایخانه  معماری  در
  هایی پالن  جدید،   معماری  فرهنگ  از  ثیرپذیریتا  با  پهلوی،   ه دور 
  پیش هایدوره تنوع و پیچیدگی از خانه فضاهای و  داشته گرابرون
  و  دریسه   فضای  جای  مستطیل  و  مربع  تناسبات  .است  هشد  فارغ
 و  نما  در  سادگی  و  تقارن  نین. همچ است  گرفته  را  گذشته  دریپنج
  مساحت  محدودیت  قبل،  به  نسبت   اعیانی  سطح  کاهش  پالن،
  نسل  زیست  هشیو   تغییر   بوده،  توسعه   هایطرح  از  ناشی   که  هازمین
  یناتتزئ  رسیدنحداقل به  ها،جداره  ضخامت  کاهش  با  همراه  جدید
  ترنزدیک  ترازی  بنادر  استقرار  با  همراه  بیرونی  و  داخلی  هایبدنه   در
  از  ن توامی  را   جبهه   یک  در بنا  حجمی   ه تود  استقرار   و معابر  سطح  به

ویژگیبرشمرد  دوره  این  یهاویژگی این  جمله  از  می.  به ها  توان 
 از  نورگیری،  هشتی  فاقد،  ایوان  ، دارابودن ساده  سردر  ،  حیاط   دارابودن 
  آجرکاری،،  خانه  اصلی  محور  در  و  زیستی  فضای  در  پله  راه،  حیاط 
،  جبهه  یک در  بنا حجمی توده استقرار، کاریکاشی و داریتیشه

، و  بریگچ و ساده  تزئینات گچی، اندود و چینی  گره با چوبی  سقف
  مستقیم   صورتبه  معبر  طریق  از  همچنین   و  حیاط  طریق  از  دسترسی
 اشاره کرد. 
  منابع   و  نظران صاحب   دیدگاه   از   معیارها   و ها  شاخص   استخراج
  611اطالعات، تعداد    استخراج  فرآیند  طی:  بنیاد داده   رویکرد  با   موجود،

سپس  شناسایی  کد و  توجه   شد  ماندگار   به  با  مفهومی  الگوهای 
های گذشته با توجه به دیدگاه  معماری بومی ایران که در پژوهش

مقوله "معنایی و نمادین"    9نظران استخراج شده بود، در قالب  صاحب
با    30با   طبیعت"  با  "ارتباط  "مردم  33کد،  با  کد،  کد،   134واری" 

وحدت "جامع و  "درون  72با    گرایی"نگری  با  کد،  کد،    24گرایی" 
کد، "پرهیز از بیهودگی"    24کد، "خودبسندگی" با    231"محرمیت" با  

 بندی شدند.کد دسته 18و "تداوم و تکامل" با  45با 
آنها:  بندی شاخص و معیار خانه دسته  امتیازدهی  بومی و  در  های 

  وهای الگ  همولف  ارزیابی  برای  شاخص  38معیار در قالب   90مجموع،  
تفکیک    معماری به  گروه  هر  به  مربوط  امتیازات  و  شده  تعیین 
 (. 1شد )جدول   مشخص

 
 نظران های بومی براساس میانگین امتیازات صاحبها و معیارهای خانهتعیین امتیاز شاخص( 1 جدول 

 بندی دسته 
 ها مولفه الگوها و شاخص 

 قابل کسب   امتیاز  معیارها 

 ( 20پرهیز از بیهودگی )با امتیاز قابل کسب  

 یکپارچگی و هماهنگی با محیط  -1
 1 استفاده از مصالح بومی  -1
 1 هاطراحی و اجرا با حداقل -2

 داشتن توام منطق و زیبایی  -2
 5 جوابگویی به عملکرد  -3
 4 داشتن هدف  -4

 سادگی  -3
 3 حد نیاز(پرهیز از اسراف )تامین فضا در  -5
 5 حداقل استفاده از تزئینات  -6
 1 روشنی و وضوح  -7

 ( 62محرمیت )با امتیاز قابل کسب 

 گرایی درون -1
 4 نبود بازشو و روزن به بیرون  -8
 3 هااحاطه حیاط توسط اتاق -9
 1 عدم تفاخر و خودنمایی بنا و نما -10

 امنیت و ایمنی  -2

 5 پنجره و بازشو در ارتفاع طبقه اول عدم استفاده از  -11
 3 ایجاد حس دربرگرفتگی برای حیاط  -12
 2 استفاده از عنصر کوبه و حلقه در درب  -13
 5 کاهش دید به فضاهای خصوصی و درونی -14

 تناسبات فضایی  -3

 1 های خصوصی ترشدن اتاقکوچک -15
 4 به حیاط( کاهش ارتفاع فضاهای متوالی )عبور از هشتی  -16
 1 نشین به اندازه دو طبقهارتفاع زیاد شاه -17
 4 های بیرونی افزایش ارتفاع جداره -18

 یابی مکان -4

 1 نشین در محور اصلی حیاط شاه -19
 3 های کمتر در فضاهای خصوصیاستفاده از پنجره -20
 4 تفکیک فضایی با استفاده از طبقات مختلف -21
 3 ورودی، سرویس بهداشتی و فضاهای خصوصی )کنج پالن(  -22

 بندی )تفکیک قلمرو( عرصه -5
 1 اختالف سطح درب ورودی )بین آستانه و سطح گذر( -23
 4 استفاده از فضاهای واسط؛ راهرو، هشتی، داالن، حیاط  -24
 4 استفاده از فضاهای خصوصی و عمومی )تفکیک فضایی(  -25

 مراتب سلسله -6
جلوگیری و محدودیت دید مستقیم: شکستگی در محور حرکت، استفاده از   -26

 رفتگی و غیره مسیر مارپیچ، استفاده از هشتی، پیشخوان و عقب
5 

 4 حرکت از کل به جزء  -27
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

 نظران های بومی براساس میانگین امتیازات صاحبها و معیارهای خانهتعیین امتیاز شاخص( 1 جدول ادامه  
 بندی دسته 

 ها مولفه الگوها و شاخص 
 قابل کسب   امتیاز  معیارها 

 ( 23گرایی )با امتیاز قابل کسب  درون 
 3 باز و بسته( الگوهای فضایی )باز، نیمه -28 مراتب . سلسله1

 حفظ حریم شخصی  -2
 4 نبود بازشو و روزن به بیرون  -29
 5 هااحاطه حیاط توسط اتاق -30
 2 استفاده از بازشو در ارتفاع باالتر از سطح دید -31

 5 حیاط مرکزی و اندرونی  -32 نمایش وحدت کالبدی -3

 کاهش جلب توجه به فضا -4
 1 دری در دو محور موازی با هم و قرینه قرارگیری پنج -33
 1 سادگی مصالح  -34
 2 نشین ایجاد کشیدگی به سمت شاه -35

 ( 33گرایی )با امتیاز قابل کسب  وحدت نگری و  جامع 

 پذیری(بودن فضاها و عناصر )انعطافچندکارکردی -1
 5 کاهش و افزایش فضا با توجه به متراژ ساختمان  -36
 4 استفاده چندعملکردی از فضا -37

 رعایت عدل و توجه به  -2
 عدالت اجتماعی 

 1 استفاده از پنجره ارسی برای ایجاد تنوع  -38
 اندازه و ارتفاع اتاق و درب آن براساس عملکرد؛  -39

 دری برای نشیمن و غیره دری برای خواب و پنجدودری و سه
5 

 1 اندازی در حیاط توسط تقسیمات خرد در نماسایه -40
 4 گیری مناسب هر جزء در بناجای -41
 3 استفاده از مزیت محوری حیاط مرکزی  -42
 3 هندسه -43
 4 نماها و احجام: وحدت در نما و تعادل در بدنه  -44
 3 توازن در بدنه  -45

 ( 60واری )با امتیاز قابل کسب  مردم 

 رعایت عدل و توجه به عدالت اجتماعی  -1
 1 نمودن نیروهای بصری در نماخنثی -46
 1 قرارگیری تاالر در وسط نما -47

 حفظ و تقویت روابط همسایگی  -2
 3 ارتباط بنا از لحاظ شکل با اطراف خود )پالن و نما(  -48
 3 استفاده از مصالح همسان  -49

 عدم تجاوز به حقوق دیگران  -3
 4 روی همعدم قرارگیری درب همسایگی روبه -50
 4 نشینی ورودی از گذر، ایجاد محل استراحت در مسیر حرکت عقب -51
 4 ایجاد سکو در طرفین هشتی ایجاد مسیر بدرقه و پیشواز؛  -52

 5 مراتب ها توسط سلسلهقلمروگرایی و تفکیک عرصه -53 حفظ و ارتقای توجه به خانواده  -4

 توجه به نیازهای انسان  -5
 5 تناسبات: پیمون و ابعاد و اندازه  -54
 3 کردن سقفاستفاده از شبکه چوبی برای دوپوشه -55
 5 نفوذپذیری اصوات کنترل درجه  -56

 عوامل فرهنگی و اجتماعی  -6
 3 تفکیک فضاهای تر از دیگر فضاها -57
 4 تفکیک سرویس بهداشتی از فضاهای زیست  -58
 4 تفکیک فضای میهمان )بیرونی( از دیگر فضاها -59

 تزئینات عملکردی  -7

 1 کردن ساختمان استفاده از طاقچه و رف برای سبک -60
 3 وجود نظم و ریتم در نما  -61
 3 بندی و اشکال هندسی در طراحی همه فضاهااستفاده از گره -62
 4 استفاده از کاربندی در سقف کاذب  -63

 ( 18خودبسندگی )با امتیاز قابل کسب  
 2 سادگی فرم و شکل  -64 تکلف )تواضع( ادعا و بیبی -1
 5 استفاده از مصالح طبیعی و بومی )استفاده از آجر و ستون آجری( -65 حداکثر همزیستی با طبیعت و محیط  -2

 عامیانه و مردمی  -3
 1 استفاده از هندسه موزون در تمام بنا -66
 1 ارتفاع متناسب و هماهنگ  -67

 3 بافت و کالبد ساده و بدون تفاخر   -68 اولویت معنویت نسبت به مادیات  -4
 5 تاق و قوس  -69 موجود استفاده از تکنولوژی  -5
 1 هاکردن فضا و اندازهقابلیت تغییر و اضافه و کم -70 پذیری انعطاف -6
 ( 15. ارتباط با طبیعت )با امتیاز قابل کسب  7
 4 درونی(  - حیاط )بیرونی -71 الگوهای توده و فضای باز  -1
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 نظران براساس میانگین امتیازات صاحبهای بومی  ها و معیارهای خانهتعیین امتیاز شاخص( 1 جدول ادامه  
 بندی دسته 

 ها مولفه الگوها و شاخص 
 قابل کسب   امتیاز  معیارها 

 گیری ابنیه جهت -2
 3 ایجاد فضای تابستانی و زمستانی  -72
 3 ایجاد حیاط در یک سمت توده  -73

 5 متقارن، سکو و غیره حیاط مرکزی: حوض، اختالف تراز حیاط، باغچه  -74 هماهنگی مسکن با طبیعت  -3
 ( 27نمادین )با امتیاز قابل کسب   - معنایی 

 ارتباط با طبیعت  -1

 5 گرفته از هندسه و اعداد ها نشاتشکل -75
 1 مصالح طبیعی   -76
 1 زیبایی طبیعی  - 77
 4 استفاده از رنگ  - 78
 2 استفاده از نور طبیعی  -79

 مرکزیت کیفی  -2
 1 داخلی تقارن در نمای  -80
 2 حیاط  -81
 3 حوض در مرکز حیاط  -82

 3 استفاده از بادگیر برای تعیین جهت قبله -83 ارتباط میان فضا و صورت  -3
 5 نماد فرهنگی، الگوهای اصیل گذشته  -84 هویت شناختی  -4

 ( 22تداوم و تکامل )با امتیاز قابل کسب  

 معناداربودن  -1
 4 هویت شناختی   -85
 5 شناخت مفاهیم  -86

 3 تداوم فضایی )پیوستگی فضایی(  - 87 مراتب سلسله -2

 ارتباط میان فضا و صورت  -3
 4 یابی یابی: محوریابی، جهتسمت - 88
 3 الگوهای توده و فضای باز -89
 3 چینش فضایی  -90

گانه 9 های هدفگروه در آنها میانگین  و  امتیازات جمع وضعیت( 2  جدول 

 مولفه الگوها 
 امتیاز 

 قابل کسب 
 خانه 
 احمدیان 

 خانه 
 براتی 

 خانه 
 موسوی 
 )پریشانی( 

 خانه 
 ساالری 

 خانه 
 ظریف 

 خانه 
 هاشمی بنی 

 خانه 
 داوری 

میانگین امتیاز  
 شده کسب 

 11.29 9 12 13 11 13 10 11 20 نمادین  - معنایی 

 39.57 35 48 42 36 45 39 32 62 ارتباط با طبیعت 

 13.86 11 19 15 8 17 14 13 23 واری مردم 

 21.57 17 27 21 20 25 23 18 33 گرایی درون 

 42.43 32 46 44 51 50 39 35 60 محرمیت 

 8.43 7 11 12 4 10 8 7 15 گرایی وحدت   و  نگری جامع 

 12.14 10 12 11 15 14 13 10 27 تداوم و تکامل 

 11.71 8 13 16 10 14 12 9 22 خودبسندگی 

 11.29 9 10 11 13 14 12 10 18 پرهیز از بیهودگی 

 172.29 138 198 185 168 202 170 145 280 جمع کل 

 رقم اعشار  3ماتریس وزنی معیارها نسبت به هدف با تقریب ( 3  جدول 

 مطالعه های مورد خانه 
 خانه 
 احمدیان 

 خانه 
 براتی 

 خانه 
 موسوی )پریشانی( 

 خانه 
 ساالری 

 خانه 
 ظریف 

 خانه 
 هاشمی بنی 

 خانه 
 داوری 

 وزن 

 0.034 0.104 0.024 0.014 0.007 0.055 0.008 0.027 خانه احمدیان 

 0.088 0.145 0.041 0.016 0.098 0.092 0.056 0.165 خانه براتی 

 0.354 0.187 0.619 0.416 0.295 0.460 0.280 0.220 خانه موسوی  

 0.076 0.166 0.033 0.020 0.049 0.073 0.028 0.165 خانه ساالری 

 0.176 0.187 0.051 0.104 0.024 0.115 0.337 0.193 خانه ظریف 

 0.251 0.187 0.206 0.416 0.295 0.152 0.280 0.220 هاشمی خانه بنی 

 0.017 0.020 0.022 0.011 0.005 0.050 0.007 0.005 خانه داوری 

 1 1 1 1 1 1 1 1 مجموع 
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

دسته به  توجه  با  الگوهاهمچنین  مولفه  خانه   هر  امتیازات  بندی 
 (. 2تعیین شد )جدول   نخبگان توسط
 پژوهش   هدف  به  توجه  با:  هدف   به   نسبت   معیارها   زوجی   مقایسه 

 7  درنظرگرفتن  با  ، (بومی  مسکن  الگویی  هایمولفه  بندیاولویت)
  تعدادی  )گزینه(  الگو  مولفه  9  بین  از(  رمعیا  عنوان)به  بومی  خانه
 شد.   انتخاب مشهد شهر در ماندگار و پرکاربرد الگوهایعنوان به

  وانیافر   لحاظ  از  مشهد  بومی  هایخانه  ،پژوهش  معیارهای
  مقایسات  بخش، این در لذابود.  آنها در بومی الگوهای کارگیریهب

  کارگیری هب  میزان  براساس  یکدیگر،  با  مطالعه  مورد  های خانه  زوجی
 لحاظ   از  دیگری  به  نسبت  خانه  هر  امتیاز  و  آنها  در  الگوها  مولفه
  محاسبه  هاماتریس  وزن  ادامه  درو    مشخص  الگوها  مولفه  کارکرد
  لحاظ   از  بومی  هایخانه بندی  اولویت  برای  مبنایی  ترتیب  بدینشد.  
 (. 3شد )جدول  ایجاد نیز آنها در الگوها کاربرد
  نظرات   برآیند  به  توجه  با:  معیارها  به   نسبت   ها گزینه   زوجی   مقایسه 
  نسبی  وزن  ماتریس   نهایی  جدول  محقق،   جاتتااستن  و  نخبگان
 (.  4شد )جدول  محاسبه و تدوین هاخانه  به نسبت معیارها

 
رقم اعشار 4 ها نسبت به معیارها با تقریب ماتریس وزنی گزینه( 4  جدول 

 مولفه الگوها 
 خانه 
 داوری 

 خانه 
 هاشمی بنی 

 خانه 
 ظریف 

 خانه 
 ساالری 

 خانه 
موسوی  
 )پریشانی( 

 خانه 
 براتی 

 خانه 
 احمدیان 

 0.1181 0.0223 0/ 0295 0.0696 0.0596 0.0516 0.0420 نمادین  - معنایی 

 0.0759 0.1192 0/ 0827 0.1029 0.1172 0.1368 0.2806 ارتباط با طبیعت 

 0.1865 0.0954 0/ 1057 0.0249 0.0596 0.2782 0.0818 مردم واری 

 0.1181 0.2809 0/ 1570 0.1740 0.0439 0.2330 0.1617 گرایی درون 

 0.2725 0.1476 0/ 2524 0.2715 0.1803 0.1430 0.2350 محرمیت 

 0.0396 0.0337 0/ 0490 0.0132 0.3151 0.0813 0.0558 گرایی وحدت   نگری وجامع 

 0.0150 0.0147 0/ 0106 0.0776 0.0133 0.0131 0.0192 تداوم و تکامل 

 0.0225 0.0502 0/ 0252 0.0400 0.1803 0.0391 0.0150 خودبسندگی 

 0/ 1512 0/ 2355 0/ 2784 0/ 2259 0.0302 0.0234 0/ 1084 پرهیز از بیهودگی 

قرار گرفت )جدول    محاسبهمعیارها مورد    نهایی  وزن نیز    آخر  مرحله  در
5.) 
 

 رقم اعشار  4ماتریس وزن نهایی معیارها نسبت به هدف با تقریب ( 5 جدول 
 معیارها   نهایی  وزن معیارها 

 0.0461 نمادین  - معنایی 
 0.1104 ارتباط با طبیعت 

 0.1362 واری مردم 
 0.1671 گرایی درون 

 0.2048 محرمیت 
 0.0998 گرایی نگری و وحدت جامع 

 0.0175 تداوم و تکامل 
 0.0591 خودبسندگی 

 0.1584 پرهیز از بیهودگی 

 
   بحث 

  دکنمی  معرفی  را  معیارهایی  اول  ه درج  در  بررسی   این   از   حاصل  یجتان
  توجه  با  نندتوامی  و  بوده  حوزه  این  در  گذشتگان  هتجرب  مایهبن  که
  به  مربوط   ریزیبرنامه  درای  هسرمای  همچون  خود  امتیاز  و  ارزش  به

  دوم  درجه   در  و   گیرند  قرار  استفاده  مورد   معاصر،  مسکن  طراحی
 در   کارگیریهب  با  رابطه  در  را  تحقیق  اصلی  یهاشاخص  اولویت
 معیارهای   لذا.  ددهمی  نشان  امروزی  آن،  تبعبه    و  سنتی  هایخانه
  زندگی،   سبک  به  توجه  با  نندتوامی  تحقیق  این  در  آمدهدستهب

 درای  هپای  و  کلی  مبانی  عنوانبه   معاصر  جامعه  و  انسانی  نیازهای

  مشهد  شهر  در  مسکن  اجرای  و  ساخت  طراحی،  ریزی،برنامه
 .گیرند قرار  استفاده مورد  و هشد معاصرسازی

 اوزان   بین  بسیاری  تفاوت  ها،مولفه  زوجی  همقایس  از  حاصل  یجتان  در
  بیهودگی،  از   پرهیز  گرایی،درون  محرمیت،   مولفه  پنج  هآمددستهب

  شد.  مشاهده  ماندهباقی  هایمولفه با طبیعت با  ارتباط  و واری مردم
 کنونی  شرایطه ب کلی نگاه که چرا ، بوده دارمعنی کامالً  اختالف این
  براساس  حاضر  حال  در  و  آمدهدسته ب   یجتان  بر  است  ییدیتا  شهر

 و  فرهنگی  مشکل  با  مشهد  شهر  کالن،  مقیاس  در  موجود  آمارهای
 نوسازی  الگوی  اتخاذ  امر،   این   دلیل.  است  مواجه  اجتماعی
  خواهان  که  بوده  بلندمرتبه(  و  لوکس  های)آپارتمان  مقیاسبزرگ
. لذا  است  مشهد(  ریخیتا  )هسته  شهر  بومی  همحدود  کامل  تخریب
  ،هشد  بافت  فرسودگی  و  فیزیکی  کالبد  بهبود  باعث  طرح،  این  اجرای
  این  از .  [Rahnama, 1996]  سازد می  تباه   را   محلی   مردم   زندگی   اما
  موضوعی   معماری،  در  فرهنگی  و  اجتماعی  مباحث  ثیرتا  به  توجه  رو

 ,Rapaport]  راپاپورت  اند.هپرداخت   بدان  زیادی  افراد  که  است

 گیری شکل  در  فرهنگی  یهازمینه  [Oliver, 2006]  الیور  و  [2009
  سوشا   همچنین اند.  هدانست  موثر  عامل  عنوانبه  را   بومی  معماری
  کرده   کیدتا  معاصر  بناهای  در  بومی  معماری  از  استفاده   بر  اوزکان

[Mahdavinejad et al., 2013]   توجه   لزوم  نیز  وانگ  و  گروت  و  
اند هنمود  بیان  را  فرهنگی  -اجتماعی   وجوه  به  محیط  طراحان

[Kamlipour et al., 2012] . 
  زندگی  سبک  کنار در هنوز که ایرانیان  ما برای امروزه  اساس،  این بر

  یم کنمی  تجربه  را  بومی  و  سنتی  زندگی  سبک  از  عناصری  مدرن،
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  حفظ  و  گذشتگان  زندگی  باارزش  و  مهم  نکات  و  هازیبایی  به  توجه
  ضروری  بسیار  آینده  در  ترسالم  و  بهتر  زندگی  یک  به  رسیدن  برای  آنها
  دستخوش   ریختا  طول  در  که  آن  با  بومی  معماری  لذا،.  است
  حفظ  را   خود  هویژ   هویت  توانسته  ولی  ،بوده   کنندهدگرگون  یهاپدیده
.  [Alpagonolo, 2005]  باشد  مردم  رسوم  و  آداب  نمایانگر  و  کند
  و  فرم  از  دور  به  و  سبک  دارابودن  بدون  بومی  معماری  رو،  این  از

  جهت،  همین  به  و   کرده  حفظ  را  بودن   سازبدیهه   خصیصه  خاص،  مدل
  ناشناخته   هایسرزمین  با  مواجهه  در  را  بومی  معماری  و  مصنوعات

 Bani]  یابیمیدرم   فهم  قابل  و  نوسما  مرموز،  پیوندی  در  و

Massoud, 2013] . 
 اقلیم،   به  بسته  منطقه  هر  برای  بومی  طراحی  كه  این  به  توجه  با  اما،

  ی هاپژوهش  و  تحقیقات،  است  متفاوت  دیگر،  عوامل  و  فرهنگ
  جهان  مختلف   كشورهای  در   بومگرا   بناهای  طراحی  برای  بسیاری
  و   اقلیمی  خاص   شرایط  به  توجه  با   آنها  اکثر  که  پذیرفته  صورت 

اند. هپرداخت  پایداری  موضوع  به  سبب  بدین  و  بوده  منطقه  جغرافیایی
  تغییر  و  سکونت  و  زیست  از  خاص  الگوهای  تحلیل  به  نیز  تعدادی
 در   سنتی  معماری  کالبدی  عناصر  حضور  و  پرداخته  آن  هایشیوه
  ایجاد   سبب  بومی،   انسان  خاطره  از  بخشی  عنوان به  را  زندگی  محیط
  باید  که  این   به  توجه  با  لذا.  دانندمی او  آرامش   و  فضا  به  تعلق  حس
  نیز   کیفی  هایجنبه  به  کمی   هایجنبه  بر  عالوه  مسکن،ه  لمسا  در

 نظر   در  دیگری  لمسای  با  رابطه  در  را  مسکنه  لمسا  و  کرده  توجه
  به  توجه  ضمنپژوهش    این  در،  [Tavassoli, 1981]  بگیریم
  مفهومی  یهاشده ویژگی  سعی  معاصر  انسان  رفاهی  هاینیازمندی

  که  شود   گرفته  کاره  ب  نیز  بومی   و  سنتی   معماری  ارزشمند   اصول   و
  دریافت   یه معنب  بلکه  گذشته  کالبد  تکرار  یه معنب  نه  سخن  این
  است  آنها  از  حاضر  عصر  مناسب  تفاسیر  یافتن  و  اصول

[Mahdavinejad, 2004] . 
  بر   سعی  شده  تحلیل  و  ارایه  مقاله  این  در که  طرحی  در  ترتیب،  بدین
ه ب  بومی،   و  سنتی  هایخانه  معیار و شاخص  به  توجه   با  تا   بوده   این
  . شود  داده  پاسخ  ایران  معاصر  معماری  در   مطرح  چالش  این  به  نوعی
  ترینمناسب  از  یکی  مسكن  مفهومی  الگوهای  مولفه  اساس  این  بر

  لزوماً   که  چرا،  د شومی  محسوب  گراییبومیگیری  اندازه   ابزارهای
؛  گیرد  صورت  مفاهیم  طریق  از  باید  مدرن  و  سنتی  معماری  ادغام

  روح   در  و  بوده   پایدار  ایران  معماری  ریختا  طول  تمام   در  که  مفاهیمی
غیره    و  گراییدرون  و  محرمیت  مراتب،سلسلهاند.  هداشت  وجود  بناها
 . [Jafari A & Imantalab, 2016] هستند مفاهیم این جمله از

  متنی،  بنیاد داده  نظریه  رویکرد  با  موجود   مطالعات  و   منابع  بررسی
 مولفه   9  قالب  در  بومی،  مسکن  مورد  در  یادشده  یهاویژگی  داد  نشان
  واری،مردم  بیهودگی،   از  پرهیز  گرایی،درون  محرمیت،   کلیی  الگو
  -معنایی  خودبسندگی،  گرایی،وحدت  و  نگریجامع  طبیعت،  با  ارتباط 
  ماندگار  الگوهای  مولفهعنوان  به  ترتیبه  ب  تکامل،  و   تداوم  و  نمادین
  نهایی   یجتان  به  توجه  باهستند که    تبیین  قابل  مشهد  شهر  در  بومی
 ،0.167  ،0.204  نهایی  هایوزن  با  اول  مولفه  پنج  ،AHP  تحلیل
  لذا  و  گرفته  قرار  موجود  هایوزن  دیگر   از  باالتر   0.110  و  0.136  ،0.158

  درخور،  الگوهایی  مولفه  به  مجدد  فعالیت  و  کارکرد  اعطای  با  نندتوامی
 . ندشو مبدل مشهد مسکن احیای و معاصرسازی برای
  در  الگوها  مولفه   این   به  توجه  میزان  ارزیابی  از  حاصل  هاییافته  از

 یهاشاخص  نتوامی  مشهد،  بومی  هایخانه  فضایی  استقرار  نظام
  یابی،مکان  فضایی،  تناسبات  ایمنی،  و   امنیت  گرایی، درون
  محرمیت؛  الگوی  برای  را  مراتبسلسله  و قلمرو(  )تفکیکبندی  عرصه
  کاهش   و  کالبدی  وحدت  نمایش  شخصی،  حریم  حفظ  مراتب،سلسله
  هماهنگی  و  یکپارچگی   گرایی؛درون  الگوی  برای  را  فضا  به  توجه  جلب
 از   پرهیز  برای  را   سادگی  و  زیبایی  و  منطق  ماتو  داشتن  محیط،  با

 تقویت  و   حفظ  اجتماعی،  عدالت  به  توجه   و   عدل  رعایت  بیهودگی؛
  توجهارتقای    و  حفظ   دیگران،   حقوق  به  تجاوز   عدم  همسایگی،  روابط
  و   اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل  انسان،  نیازهای  به  توجه  خانواده،  به

 فضای   و  توده  الگوهای  و  واریمردمی  الگو  برای  را  عملکردی  تزئینات
  ارتباط   برای  را  طبیعت  با  مسکن  نگیهماه  و  ابنیهگیری  جهت  باز،
 .  نمود لحاظ  و معرفی طبیعت با

  مقایسات   نهایی   نتیجه  و   شدهانجام  مطالعات  براساس  همچنین
  بررسی  مورد  بومی  هایخانه  میان  در  پژوهش،  این   در  پذیرفتهصورت
 دارای  0.354  وزن   داشتن   با  )پریشانی(  موسوی خانه  مشهد،   شهر   در

  از  بعد  و  است  الگویی  مولفه  معیارهای  کارگیریهب  میزان  بیشترین
  براتی ،0.176 وزن با ظریف ،0.251 وزن با هاشمیبنی  هایخانه آن،
 قرار   بعدی  هایاولویت  در  0.076  وزن  با  ساالری  و  0.088  وزن  با
  وزن  داشتن  با  ترتیبه  ب  نیز  احمدیان  و   داوری  هایخانه.  گیرندمی

 استفاده  و  پذیریتطبیق   میزان کمترین  دارای  0.034  و  0.017  نسبی
  که  این  به  توجه  با  ضمن  در.  هستند  بومی  مسکن  معیارهای  از

  مورد   مطلوب   بازه   در  تقریبی طور  به  متغیرها  برای  ناسازگاری  ضریب
  ییدتا  نظر  مورد   هایماتریس  سازگاری  لذا،  (0.1تا    0.08)  دارد   قرار  نظر
 .  دشو می
  از   یبسيار   یفرسودگ  به  توانمی  مطالعه  این  هایمحدودیت  از

  که  بمخر  عوامل   بروز   و  زمان   گذشت  دليلبه   مطالعه  مورد  هایخانه
 ی هامحدوديت  شده،  آنها  یفضاها  از  یهايبخش  يا  كل  ینابود  سبب
  و  ی قديم  محالت  و  هاخانه  ساكنين  یهمكار عدم    شامل  یدسترس
  مالكين  و  یدولتی  هادستگاه  بينما  پديدآمده  مشكالت  همچنین
  پيرامون   پايه  مطالعات  كمبود  ها،خانهمالكيت    مورد  در  یخصوص
  مكمل   اندك   منابع   به  ی دسترس  مشكالت   و   نظر  مورد  یمطالعات  ه حوز 
 موقعيت  و  زمان  گذشت  دليلبه   كه  اثر  از  محقق  یتاريخ  هفاصل  و

 ی تغييرات  و  تخريب  دستخوش  هاآن  اكثر  هاخانه   یقرارگير   حساس
  یمعمار   یهوا  و  حال  دقيق  درك   نتيجه  در  و  اندبوده  خود   دركالبد
  مشكل  بسيار  یامر   معمار،  نظر  مد  یفضاي  یهاكيفيت  فهم  و  هاخانه
 . کرد اشاره  ،بود ممكنغير موارد  یبرخ در و
  از  مستخرج   یهاشاخص  و  رو  پیش  هایخأل  به  توجه   با  نهایت  در

  این  و   مقاله  طی  که  مشهد  بومی  هایخانه  فضایی  استقرار  نظام
 به رسیدن  برای راهکارهایی  و پیشنهادها  نتوامی شد،  مطرح بخش
 نمود:ارایه    مشهد،  امروزی  هایخانه  برای  مناسب  طراحی  الگوی  یک
  بافت   از  کالبدی  -فرهنگی  یهاشاخص  مشهد،  شهر  جدید  بافت  در(  1
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  شهری مشهد که این به توجه با رودمی انتظار که ندتر ضعیف قدیم
  و  طراحی  در  راهکارهایی  است،  قوی  مذهبی  -فرهنگی  پیشینه  با

  آنها،   مجرای  از   که  شود   گرفته  کاره  ب  جدید   هایمسکن  ساخت
  در  محرمیت  اصل  رعایت  چونای  هازیادرفت  و  کمرنگ  هایمولفه
  معاصرسازی   امروز   انسان  نیاز  و  خواست  با  مطابق  گوناگون،  مراتب

  شرایط  با  متناسب  مسکنی  ترتیب  بدین  و  شوند  کارگیریهب  باز  و
 .  شود  ساخته مشهد شهر شهروندان فرهنگی -اجتماعی

  استفاده  با  مسکن  استحکام  و  نداردهاتااس  رعایت  با  رودمی   انتظار(  2
  زمین  مقدار  و  محلی  کار  نیروی  محلی،  مصالح  بومی،  هایطرح   از

 توان   حد  در  اقتصادی،  نظر  از  صرفههب  و  مطلوب  مسکنی  مناسب،
 . شود تهیه خانوارها

  ارجحی  الگوهای  مولفه   و   عوامل  مسکن،   ساخت  و  هاطراحی  در.  3
 نظر  در  ندشومی  مشهد  شهر  بومی   مسکنگیری  شکل  موجب  که

 .  شود گرفته
  آرمانی،   ریزیبرنامه  ،TOPSIS  نظیر  هاتکنیک  سایر  از  استفاده.  4

 برای  جایگزین   ییهاروش عنوانبه فازی، منطق و خطی ریزیبرنامه
  به  که  محققانی  به  بومی،   مسکن  ارزیابی  یهاشاخص   بندیاولویت
 . دشومی پیشنهاد هستند مندهعالق حاضر موضوع

 
 گیری نتیجه 
  و  واریمردم  بیهودگی،  از  پرهیز  گرایی،درون  محرمیت،  مولفه  پنج
  دیگر  به  نسبت  باالتری  هایاولویت  از  ترتیبه  ب  طبیعت،  با   ارتباط 
  به  دستیابی  با  ن توامی  کههستند    برخوردار  بومی  الگوهای  مولفه
 همراه هب  گذشته  بناهای  تحلیل طریق  از  آنها  کلی   اصول  وها  شاخص
  و  خواست  با  مطابق  را  آنها  امروزی،  زندگی  شیوه  از  جامع  تحلیلی
  از  اساس  این   بر  و   نمود   روزرسانیبه  و   معاصر  امروزی،   انسان  نیاز
 موسوی   هایخانهنیز    پژوهش  این  در  منتخب  بومی  خانه  7  بین
  و   حفظ  در  تریپررنگ  نقش  ظریف   و  هاشمیبنی  پریشانی(، )

  حفظ  به  موضوع  این  دانستن  کهاند  هکرد  ایفا  بومی  الگوهای  نگهداری
 آنها   از  ترمناسب گیری  بهره  و  بومی   میراثعنوان  به   آنها   نگهداری  و

 . نمود خواهد کمک

 
   .است نشده  گزارش نویسندگان توسط موردی قدردانی:   و  تشکر 
 .است نشده  گزارش نویسندگان توسط موردی اخالقی:   تاییدیه 
   ندارد. وجود نویسندگان  میان منافعی تعارض منافع:   تعارض 

نگارنده    اول(،   مشهدی )نویسنده  نجارنژاد  مرجانه  نویسندگان:  سهم 
)  مقدمه/پژوهشگر بحث  خسرو 50اصلی/نگارنده  افضلیان   %(؛ 

)  پژوهشگردوم(،    )نویسنده آماری    مهدی  (؛%30کمکی/تحلیلگر 
)نویسنده  )  پژوهشگر   سوم(،   شیبانی  آماری  (؛  %10کمکی/تحلیلگر 

)نویسنده  سیدمسلم   پژوهشگر   چهارم(،   سیدالحسینی 
 ( %10شناس ) کمکی/روش

های مالی تحقیق، توسط نویسنده اول؛ نگارنده  هزینه   مالی:   منابع 
   است. شده تامین مقاله،
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