
  خالصه
سطح  شي از پايين بودن  ستايي دارد كه خود نا شهري و رو سطح زندگي  شه در تفاوت  بخش بزرگي از علل مهاجرت، ري

سعه ست. از اين رو، تو شهري ا سبت به مناطق  ستاها، ن شغلي در رو صتهاي  ستاها از جانبهي همهدرآمد و كمبود فر ي رو
روستاييان به شهرها است كه يكي از محورهاي اصلي  هاي جذب جمعيت در روستاها و كاهش مهاجرتمهمترين ضرورت

سعه ست. طرحآن، تو ستاها ا ستايي و همچنين، طرحي كالبدي رو ستايي، كه در هاي هادي رو سكن رو سازي م هاي به
ستاي اين سال ست؛ جملگي در را شده ا شور اجرا  سر ك سرا ستاهاي  سالمي در رو سكن انقالب ا سط بنياد م هاي اخير تو

ــازياند. ضــمن آنتهگرفهدف شــكل ــتايي كه بازس ــوانح نيز، كه اغلب باتوجه به اهداف توســعه محور روس هاي پس از س
وســاز جديد در روســتاهاي گيرند. اين در حالي اســت كه هرگونه ســاختشــوند، در اين چارچوب قرار ميريزي ميبرنامه

شور، براي آن سعهك سازگاري با اهداف تو سعه از جمله–جانبه ي همهكه در  ضرورتاً نيازمند هماهنگي  -ي پايدارتو شد؛  با
ــتاهاي بابســتر طبيعي و اجتماعي و همچنين حفظ ارزش هاي بومي اســت. موج عظيم مداخالت  در محيط كالبدي روس

وساز مسكن در روستاهاي كشور، ضرورت توجه به اين موضوع را دوچندان ي ساختكشور، و به طور خاص، شتاب فزاينده
ست. ضالت گونهساخت كرده ا ستاها، گرچه بايد به رفع مع سازهاي جديد در رو شين بيو انجامد؛ اما بايد درتدوام هاي پي
ها و اصول ها نيز قرار گيرد. اين مهم، نيازمند شناخت صحيح از الگوهاي بومي مسكن روستايي و كشف ارزشمنطقي آن

  قابل تداوم آن است. 
ي پنجاه ها كه در اواخر دههاند. اين طرحهدف تعريف شدهر كشور، اغلب با اين شناسي مسكن روستايي دهاي گونهطرح

هاي كشور و اوايل دهه شصت توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و نيز بنياد مسكن انقالب اسالمي در برخي استان
ست؛ در دههبه سيده ا شتري دنبال انجام ر سكن با همت و جديّت بي سط بنياد م صل آن، تهيهي اخير، تو ي شد كه ماح

ستانهاي گونهطرح سي در قريب به تمامي ا ست.شنا شور ا ستهاين طرح ١هاي ك شناخت الگوهاي بومي ها به د بندي و 
ي روستايي، ضوابط هاي بومي و نيازهاي نوين جامعهها پرداخته و در ادامه با تكيه بر ارزشمسكن روستايي در اين استان
منطقه  ها را ارائه داده است. همچنين، در نهايت براساس شناختي روستايي در اين استانو احكام طراحي مسكن بهينه

شنهادي، نمونه ضوابط پي ستايي در پهنهو  سكوني رو ستانهايي از واحدهاي م ست. هاي مختلف اين ا هارا طراحي كرده ا
ي اهل فن، اعم از محققين، اســت كه براي اســتفاده كرمان ي حاضــر، گزارشــي از نتايج طرح مذكور در اســتانمجموعه

ي مسكن روستايي به طور عام و مسكن طور كلي، افرادي كه در حوزهدانشجويان و به  -اندركاران مسكن روستايي دست
ستان به طور خاص فعاليت مي ست. اين تحقيق عالوه بر ارائه نمونهكنند؛ تدوين شدهروستايي ا دنبال آن هاي مستند، بها

ست كه تحليلي جامع از گونه سبوده ا شده ا ستا، تالش  سكن در منطقه ارائه دهد. در اين را سي هاي م ضمن برر ت كه 
 گيري مسكن نيز پرداخته شود. اجزاي شكل دهنده مسكن به رابطه هر جزء با كل فرايند شكل
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