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چکیده
سلجنب یلل
روستتی الگن الگتلابگ بل چلر روست ل 63لکیلبمیرالشتتل شلشتتهرلت) شتتشهلترلشتتهرستتی ،لکه یلب لترلتگگر ل
قرگرتگرت.لوجبتلست تی ر) الا ر ی-لک نب الولروگ طلفر)ن ی-لگجیل عیلک لترلطبشلتم ،لترلتشل فشلکهالروستی لشت گلگرفی ل
گستش لگتل لستبلولجن گ) الان ل لبطلترلمنطق لگن الرگل لمجیلبلت ستییلک نظیرالمب شلست تی لک لشتن ست یلتگرگ ی) ال
فر)ن یلولحف ظشلگتلست تی ر) الا ر ی-طبیعیلآ،لرگلضترورالمیست تت.لگستیقرگرلروستی لترلعرمت لمیهتگل لان لگن الک لانه ل
رگهلا ر یلتستیرستیل لنن هلول هبه ،ل بت لگتل لستبلولوجبتلمن بلآبلشتیر الولعرمت ) المستیع لکات ورتالگتلستبالت ر ل
ستب لشت گگیرالست تی ر) التر) انی هلفاترتهل فشلا ر یلترلرگستی یلتطیلشت هلگستش.لپژو)چلح ضترل ل) لشتن تشلل
گن ب) المست ال بمیلولا نی ) الست تشلگ نی لا ر یلترلروستی الگن ا لضتلالجلبآورالا ر خلشتف )یلولمط نع لفر)ن ی-ل
گجیل عی لس تی ر) الک نب المبجبتلترل)سی لا ر یلس بنشگ هلرگلمبرتل ررسیلولاحلیگلقرگرلتگتهلولمیکبش لا ل لپرسچ) ال
ت رلپ ستخلت) ؛لر لعبگملیل رلشت گگیرال)ستی لا ر یلتطیلست بنی هلمب رل بتهگستش لایوبنبیالولست تی رلفیت یلگن ب) ال
مست ال بمیلترلروستی لر بن گستش لا نی ) الست تشلا ر یلر لرگ ط گال لمهت ن ل ب آورتلترلمنطق لتگرت لل تنیگلفق گ،ل
)رگبن لمط نع لم و،لترلتمین لا ر خلستت بنشگ ه) المنطق لولگتآنجلل لگن ا لپژو)چل لگستتین تل لمط نع لج مبل لمی گنیل ل
رو رتالاحلیلی-لافستیرال لمبرتپژو)یل)ستی لا ر یلروستی لپرتگتی لولاش لتگرتلگتلطر قلمستین ن رالمبنف ) الک نب ال
فش لگن ب) ال بمی لا نی ) الست تشلولفرآ ن لاحبشلآنه لرگلمبرتشتن ست یلقرگرت) .ل رگست سلنی لپژو)چ لست تی رلتطیل
روستی ل لرگستی یلشتل شلیر ی-لجنببلشترقیهلمنطبقل رلست تی رلابپبگرگفی ل ستیرلجغرگفی یل رلروالاو لستب گنجیاتی-ک لت ل
من ستبیل لان لتگشتی لولتف الگتلروستی لترل رگ رلمه جل ،لرگلاستهیگلمینلبت-لشت گگرفی لگستش.ل)لچنیال ل ررسلتیلست تی رل30ل
وگح لمست بنیلا ر ی لمیابگ،لست لگن بالگمتلیلشت مگلگن بالن قستلییل ابوه لرن گا ق لست تهلولرن گا قیلگ بگ،تگر عل ر هلرگل
مبرتلشتن ست یلقرگرلتگت.لگگرر لا نی ) الست تشلگ نی لمنطبقل رلمهت ن ل بمیل ستناللهشت لان ) ال لبطلولمش لگچهلگستش ل
گم لآشت رگلمیابگ،لک ر ستشلشتیبه) المحلیلولپیاترفشلا نبنبی لآنه لولابج ل لشتیبه) الطرگحیلگقلیلیلرگلترلمعل رالگ نی ل
بمیلروسی لما ) هلکرت.ل
کلمات کلیدی :الگن ،روستای تاریخی ،گونهشناسی ،الگوی مسکن ،تکنیکهای ساخت
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 .1مقدمه
روستی الگن الگتلابگ بلت)ستی ،لطیبیلشترقیلترل چلر روست لترلشتهرستی ،لکه یلب ل گستی ،لکه یلب لول ب رگحل هلترل
ف متل ل63لکیلبمیرالشتل نیلشتهرلت) شتشلقرگرتگرت.ل فشلروستی لترلمی ،لترهگالسترستبدلترلمی ،لکبه) المللبلگتلترتی ،ل لبطل
وحاتیلتگگرسلترلارگتل 1146لگتلستط لآب) الآتگتلولترل چلگرمستیرالرشتی لکبهلتگگرسلجنب یلولترلپ الگراف ع لکبهلسی هل
گستیقرگرل فی لولگتل)لیالرو لو ژگی) الگقلیلیلآ ،لمی رلگتلجر ن لآبلول)بگ یلجنب یلکاتبرل بتهلولا ستی  )،الگر لولتات ل
ولتمستی  )،المعی شارالنستبشل ل چ) الشتل نیلمنطق لول ب ژهل ستبرلرگلتگرگستش.لسترگسترلگستی ،لکه یلب لول ب رگحل لولگتل
آ،جلل ل چلر روستت لگتلنظرلمبقعیشلتمیاشتتن ستتیلترل چلمی نیلابتهلکب)ستتی نیلتگگرسل لعرطلمیبستتطل200لکیلبمیرل
قرگرتگت.لگ ال چ لگتلجلل لن )لبگرا) یلگسشلک لگراف ال یچلگتل3000میرلترلآ،لما ) هلمیشبت.ل اهب رل1هل

ل
که یلب ل لتنیگلگستیقرگرلترلتو،لریالتبرتهلتگگرس لست تن ) الگبن گبنیلرب،؛لت می ل ن ستی  ،لاات یش لپ هلگبرپی ل
آستل را لگروهلف رسلولترلنه شلست تن ) ال یی رالولکبگارنرالرگلترلتبتلرتلنب،لتگتهلگستش.ل مهن ست ،لمات ورلم،ب ل1396هل
رستب لآ رفییلتورگ،لره ر لتمیاشلتن ستیلنیدل لوستعشل10ترمت التبتلترلستط لن حی لعل هلمرگکدلولست بنی ه) الشتهرالول
روستتی یلولگتلآنجلل ؛لگن الرگلترلتبتلج التگتهلولگیل لفع نیش) الکاتت ورتالترلگ النبگحیلگنج لمیشتتبت.ل اهتتب رل2هلعببرل
گستتگ) التوگنب گ،لول شتتشلولنیدلاع گتالگستتگلفرعیلت رلگتلمح وتهلمبرتلمط نع ل و ژهلترلنبگحیلجنب یلولیر ی لستتب ل
گرت هلا لگ المن طقلترلپهن ن التطرل هلگتلنظرلگم ،لتمیانرتهلقرگرگیرن .لوجبتلگ الپهن لتطرلک ل طبرلگستتتیرتهلترلحبتهل
شتهرستی ،لگچست رگ،لول هتبر لنبگراشت گلترلنبگحیلیر یلشتهرستی ،لکه یلب لگستیر لتگرن لنات ،لگتلآستی پذ رالگ المن طقل
ترل رگ رلوقبالتندن لتگرت.لل
گستی ،لکه یلب لول ب رگحل لگتلنظرلپبشتچلگی )ی ل لتنیگلوجبتلتولنبالآبلول)بگالگرمستیرالولسترتستیرا ل ستی رلمینبال
گستش.لترلنبگحیلسترتستیرالک لترل چلشل نیلگسی ،لقرگرلتگرن ل لعلشلآبلفرگوگ ،لپبشچلگی )یل مبر لجن گلگنببهلترآم هل
گستشلولگ الترح نی گستشلک لترلقللرولگرمستیرالک لگن النیدلترلآ،لوگقبلگستش لپبشتچلگی )یلگیل لان لولنیل لگنببهلگستش.ل80ل
ترمت لپبشتچلجن لیلگ الن حی لرگلگبن ) الم یلفل لبطل م توتگر لگ رگنی ل روتگرلو...هلول20ترمت ل قیل ن هلرگلترتیچ ) ال ن ل
کی ل لگروس لتگندگن لت ،لگنجات لول تگ لوحاتیلاات یگلمیت)ن .ل اهتب رل3هل ل ررستیلاهت و رلم )بگرهگالمیابگ،لشتن تییل
کلیلگتلوضتعیشلطبیعیلمنطق ل تستشلآورت.لوضتعیشلگستیقرگرلروستی ل گبن گالگستشلک ل)ستی لست بنییلگتلره رلطر ل لگراف ع ل
ولگرگضیلترگعیلمح وتلش هلگسش.لل
ل
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ا) الشهرالآ،ل.ل
اهب لر-1لمبقعیشلجغرگفی یلروسی لول)لجبگر ل

،ل
اهب ر-2لاهب رل)بگ یلروسی لولس تی ر) الا ر یلآ ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل
ل
ل

اهب ر-3لمنظرلعلبمیلتگگرسلعلبمیلولت ل لروسی لترلعرم ) الپ یالتسشلکبهلسی ه.ل

شتی لی ن لروستی لجدلترل چلشتل نیل ستیرلستن یل)ستی لا ر یهلکلیرلگتل7لترمت لولترلگمی گتلشتل شیر یل لجنببل
شلترقیلگستش.لآبلراتل لنیدلک لترل هتستشلروستی لقرگرلتگرت لترل)لیالگمی گت لگتلطر قلنهر) لولک ن ش) ل لگرگضتیلول ی لرگهل
می .ل اهب رل4هل

ل

اهتبل رل-4لمبقعیشلست تی ر) الطبیعیلپیرگمبنیلروستی لشت مگ؛لمح وته) الجن لی لعرمت ) الکات ورتالول ی گرال رگستشه لنظ لآبل وستطهلول
مح وته) المس بنیلروسی ل رپهلک ل هبر لعرم ) الج گلگتل) لش گلگرفی گن .لل

للل رلگست سلنی لسترشتل رالعلبمیلنفبسلولمست الست شل1395؛لجلعیشلروستی ل ن ل رل310للنفرلترلق ن ل82لت نبگرلگستشلک ل
مق س لآ،ل لآم رلس شل1385ه .ل 526لنفرهلولس شل1370ه .ل 575لنفرهلنا ،ت)ن هلک )چلش لجلعیشلس کالترلروسی سش.لل
گقیهت تلست کن ،لفعلیلروستی لمبینیل رلکات ورتا ل ی گرالولتگم گرالگستشلولوجبتلح وتل80ل) ی رلگرگضتیلق گلکات ورتالک ل
اتیلگتلآنه ل ل ی لگن رلولگرتولگتیهت ل فی لگستش ل لالرکدلعل هل رلک شتشلگن لجب لپی تلولمتیفیج لمهلیر المنببل
ترآم لمرت لروستی ستش.لست تی ر) الح ک ل رلروستی الگن ا لنات ن رلرگ ط گالان اناللمی ،لطبیعشل ر لنیروالست تم ،ت)ن هل
گنست ،لولا یرلییرق گلگن رلعن مترلطبیعیلترلین اتیل ل ستیرلمبجبتل لمفهبمیلمعل رگن لگستش.لمفهبمیلک ل تگبکنن هلروگ طل
ست تی رال ستیرالگستشلک لروستی لترلآ،لمستیقرلش هگسش.لآ رلمعل رالسن یلروسی لش مگلقلع لت ن ) المس بنی لگبرسی ،لول...لل
ک ل رلروالاو لشتتل نیلست بنی هلگستتیقرگرل فی لگستتش لترلارکی ل لمنظرلطبیعیلمنطق ل ترتی ،ل لبطل هتستتشلولمدگرالستتبدل
۴5

پ یاتستشه لگن الرگل لمجیلبلت ستییلمنحهتر فرتالمب شلست تی لک لشتن تشلمبنف ) الشت گت)ن هل لآ ،لگبن شتن ستیل
ست تی ر) ال بمیلمست ا لگن ب) الادنینیلولا نی ) الس تشلمحلی لرگهلرگل رگالترکلروگ طلا ر یلس کن ،لتگگرسلجنب یل ل
محیطلطبیعیلپیرگمب،لتبت ل)لبگرلمیس تت1.لل
 .2پرسشهای تحقیق
 ر لعبگملیل رلش گگیرال)سی لا ر یلتطیلس بنی هلمب رل بتهگسش ل ایوبنبیالولس تی رلفی یلگن ب) المس ال بمیلترلروسی لر بن گسش ل ا نی ) الست تشلا ر یلر لرگ ط گال لمهت ن ل ب آورتلترلمنطق لتگرت لترلطرگحیلگقلیلیلگ نی ل بمیلروستی لر لپ رگمیر) یلم نظرلمعل رگ،لمحلیلگن ال بتهلگسش ل

 .4پیشینه پژوهش
گستیقرگرلروستی لترلمنطق گالتورلگتلتستیرسلگتل لستبلولع لالرکدلمط نع لمعل رال رلروالآ رلا ر یلولفر)ن یلگ ال
چلگتلکاتتبرلگتلستتبالت ر لستتب ل یلابجهیل لگنج ل ررستتی) الپژو)اتتیل رلروالس ت بنی ه) ال بمیلمنطق لش ت هلول
جستیجبالپژو)ات رگ،لترلمن بلا ر یلول مع متر لجدل لمط نع لمعل رال فشلا ر یل شتلشت پبرل شتهرستی ،لت) شتشهلولآ رل
ا ر یلآ،لولنیدلطرح) ال) تالروستتی ی لرگهل لج یلنلی رت.لل ررستتی) المتتبر لگرفی لنا ت ،لمی ) ؛لن ستتییالگق گم ل
حف ظییلترل فشلروستی لمر بطل لحف ظشلولم رمشلگونی لقلع لروستی لابستطلگتگرهلمیرگفلفر)ن یلشتهرستی ،لت) شتشلگستشلک لترل
گوگ گلت) ل90له .ل و،لمط نع لج الس تی ر) المعل رالروسی لولمرف ل لا کی ل رلگق گم لگضطرگرالقلع لمبر لگرفی لگسش.ل
ترلست شل 96ه .لطرحل) تالروستی لابستطل نی تلمست الگستی ،لاهی لولگ الطرحلترلست شل1396ه .لمبرتل تن رالقرگرلگرفش.ل
ررستتیلگستتن تلفب لناتت ،لمیت) ل لتنیگلمیروک لشتت ،ل چلعل هل)ستتی لا ر یلروستتی لگ الن حی لرن گ،لمبرتلابج ل
تستتشگن رک رگ،لپرویهلقرگرلن رفی گستتش.لنذگلمیابگ،لپژو)چلح ضتترلرگل لعنبگ،لمط نع ایلتستتشگوش لمق م گال رلشتتن تشل
س تی ر) المعل رال بمیلمنطق لتگنسش.
 .5ساختار تاریخی ،فرهنگی-اجتماعی و کالبدی
 .5-1وجه تسمیه و تاریخ شفاهی روستا

گتلا ر خلش گ گیرالروسی لم گرکلولمسین گ لقطعیلوجبتلن گرت.لگنبی لن )یل لا ر خلشهرلت) ششلول فشلا ر یلآ،لک ل
لن لشتهرل ستی نیل" شتلشت پبر"لشتن تی لمیشتبتلولت رلآ رلا ر یلمنطق لگتلتورهلست ست نی لنات ن رلا ر خلکهالگستیقرگرلجبگمبل
گنست نیلترلمنطق لگستش.لگگرر ل رگست سلگفی ) الست کن ،ل بمی لروستی لق مییلح گقگل500لست ن لتگرت لگم ل لگستین تل لوجبتلکییب ل
تطلمی یلا ر لشت هلترل هتستشلروستی لمیابگ،لت ر ن یلست بنشلترلروستی لرگل لتورگ،لپیچلگتلگستش لگرج التگت2.ل لا ی ل رل
گقبگشلشف )یلمبجبت لوج لاسلی لن لروسی لرگلما صلکرت.لل
رلگ الگس س لگ) نیل معیق ن ل«گن ا»لگتلر ا ل«گنجا»ل بتهلولگ ال لسب لوجبتلگجن لترلروسی ل بتهلگسش.ل رتیلت رلنیدل ل
گش رهل لگفس ن ل«آش»لولنج لنبتگتلگتلگجن لابسطل یلگتلس کن ،لروسی لر ا لگن الرگل ل«آش»لنسبشلمیت)ن .لس تی رلفر)ن یل
روستی الگن المبینیل رلنظ لگجیل عیلمرستب لترل یالگقبگ لنر لمبینیل رلنظ میلستلستل مرگابیلگستشلک لترل)اتشلرتهلطبنیلشت مگ؛ل
قب ل نرهلگ گل طیبیه لط ف ل ا م ونیه لایرهل کگنست )ه لاچ لگوهت لت نبگرلولنفرلق گل ررستیلگستش.ل رگست سلا ر خلشتف )یلروستی ل
گ) نیلگن الگتلنبگتگ ،لکگنست )ل )لسترلمشمحل لجعفرت ،؛لت ،لمنطق هل)ستین .ل رگست سلستنییلن نبشتی لک لگ) نیلروستی لست شل
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 .3روش تحقیق
تنیگلفق گ،لمط نع لم و،لترلتمین لا ر خلس ت بنشگ ه) المنطق لپژو)چلح ضتترل لگستتین تل لمط نع لج مبلمی گنیل ل
رو رتالاحلیلی-لافسیرال لمبرتپژو)یلترل)سی لا ر یلروسی لپرتگتی لولاش لتگرتلگتلطر قلمط نع لمی گنیلولمسین ن رال
مبنف ) الک نب ال فش لگن ب) ال بمی لا نی ) الس تشلولفرآ ن لاحبشلآنه لرگلمبرتشن س یلقرگرت) .

ت لآ،لپت بنت نت لگمروتهلنید لتتیرگ،لولتنت ،لگتلگحیرگ لو ژهگالندتلتت نبگتهل رتبرتگر ل بتهلو لنلبتلگ الگحیرگ لفدگ نت ه لرگلمییبگ،لترل
ن م ذگرالترتی ،ل لبطلمح وتهلروسی ل لگس میلتتیرگ،لما ) هلکرت.ل اهب رل5هل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
گونهشناسی مسکن و تکنیکهای ساخت بومی در روستای تاریخی الگن

ل
ل
ل

اهب رل-5للت گرگ لرگ ط لعایرهگالس لروسی الگن ا لگنلبرلولگرگب.لل

 .5-2نظام محالت و ساختار عمومی بافت

روستی الگن المجلبع گالگتل8لمحل لگستش.ل)ستی لا ر یلروستی لشت مگلتولمحل ل«پنب ک ش»لول«ت ر ی »لگستشلک ل متبر ل
تطیلترلاو لشتل نیلروستی لقرگرلتگرن .لتولمحل لق لیارلت ر؛ل«پسقلع »لول«گوا وه»لترلن حی لشتل نیلولیر یل)ستی لگونی لقرگرل
تگشتی لولمحش لنبست تلروستی لشت مگل»پ ر برلپ ر ب» ل«ت لن ل جبالآبه» ل«م ته»لول«آذر ج »،لطیل30لست شلگذشتی لول ل
میروک لشت ،لت ن ) الا ر ی لترل چ) الجنب یلروستی لشت گگرفی گن .ل اهتب رل6هل لمط نع لگن بالگستیقرگرلوگح ) ال بمیل
ترلمحش ل)اتشگ ن لروستی لرنیال لنظرلمیرست لک ل)ستی لا ر یلروستی لماتیلگل رلتولمحل لپنب ک شلولت ر ی لاحشلا یرل
س تی رلسب گنجیایلولسهبنشلتف الگتلس بنی ه لمار ل لان ل رلروالاو لسن یلشل نیلش گگرفی لگسش.ل اهب رل7هل

ل
ل
ل لگفدگ چلجلعیشلولضترو لابستع لک نب ال فشلول لابج ل لمح وت ش) ال چلجنب یل وگستط لتمیا) الترگعیهلتول
محل لا ر یلت رلشت مگلگوا وهلولپسقلع ل لاف و لتم نیلگن کل هتبر ل)ستی ) المنفرتلولمجدگلابستع ل فی گن .لگ الست تی رلا ل
گوگ گلت) ل70ل شتتلستتیلگتگم لتگشتتی لول ع لگتلآ،ل لگفدگ چلجلعیشلس ت کالترلروستتی لولپیچی گیلگ ج تلا ستتیس ت لت ر ن یلترل
)سی ) الا ر ی لمحش لنبس تل پ ر برلپ ر ب لت ن لم تهلولآذر ج ،هلش گلگرفی گن .
اهب رل-6لمبقعیشلمحش ل)اشگ ن لروسی .ل

اهب رل-7لمرگحگلابسع لک نب الروسی .ل

۴7

ررستیلمبقعیشلگستیقرگرلگن النات ،ت)ن هلو ژگی) الینبپبنییی یلروستی ستش؛لته لیلک لستب لا گو لجر ،لحی لفر)ن یل
ولگجیل عیلآ،لترلطیلست ه) الگذشتی لشت هلگستش.لگن الترلمج ور لانه لرگهلتستیرستیلروستی ) الا ر یلمنطق لولگتلآ،لجلل ل
گنلبر لگرگب لت اتلبک لتنی لقلع لرنیستیلو...ل لمرگکدل قگلجلعیییلولگقیهت تالمه لنظیرلنن ه لت) شتشلول هبه ،ل بتهلگستش.ل
اهب ر8هل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
گ الرگهلک لگتلمی ،لان لجنب یلگن الگمی گتل فی لگستش لستب لگ)لیشلستب گنجیاتیلروستی ل لعنبگ،لمهلیر الپ هلحف ظییل
گتلرگهلا ر یلولست بنی ه) الپیرگمبنیلترل رگ رلا تشلولا تلمه جل ،لولی ر لمن بلت ستییلمنطق لشت هلگستش.لمبضتبعیلک لسب ل
شت گگیرال فشلا ر یلگن الترلنقط لستب گنجیاتیلشتل نیلولماتر ل لان لول)لچنیالگح گفلست تی ر) التف عیلولقلع لل
ستن یلترلگ ال چلگتلست بنی هلشت هلگستش.ل)ستی لا ر ی لل لکاتی گیلترلگمی گتلشتل شلیر ی-لجنببلشترقیلترل هار الارگتل
گراف عیلروستی لولترل چلشتل نیلآ،لوگقبلگستش.لمح وتهلا ر یلروستی لطبنیلترلح وتل170لمیرلتگشتی لول رلروالاو لستن یل
ماتر ل لقلع لوگقبلشت هلگستش.لمیبستطلعرطلگ ال چ ل60لمیرل بتهلولت ن ) ل لستبالجنببلست تی لشت هگن .لمعل رال بمیل
گن ا لمبینیل رلوگح ) ال ن یلرگستشگبشت گالگستشلک ل لگستیف تهلگتلمهت ن لستن یل ستناللهش هلول ل هرهگیرالگتلمش لگچل ک ل
سناللگچلآ،لگتلاو لمعرو ل ل«تولگچ »لا میالمیش هلگسشهلولآسل ن ) الایرپب لس تی لش هگن .ل اهب رل9هل
اهب رل-8لمبقعیشلان لگن الولت لگسیرگاژ

ل

ل فشلا ر یلولقلع ل لانه لرگهلمبگمشایلا ر یلمنطق ل.ل

اهب رل-9لت ل لس تی ر) الا ر یلمسیقرل رلروالاو لشل نیلش لمگلت ن ل) المس بنیلولقلع لروسی ل.ل

مهلیر ال ن الگ ال چلگتل فش ل یش ت لقلع لروستتی ستتشلک لترل لن ار ال چلاو لولماتتر ل ل چلجنب یلولان ل
گح گفلشت هلگستش.ل اهتب رل10ه قلع لک لترلگذشتی لشت مگلتول ن التولطبق لترلطرفیالول ن یل لطبق لترلمی ،لآنه ل بتل فر لUهل
لا ر ل چ ) یلگتلآ ،لگمروتهلست تی رلگمتتیگلتبتلرگلگتلتستتشلتگتهلگستتش.لن ی ل ستتی رلمه لتر رهلگ ال چ ل هرهگیرالگتل
آسل ن لط لولاب دهلترلپبشچل ن سشلک لترلمی ،لگ نی لمبجبتلمنحهر فرتلولنا ،لت)ن هلگ)لیشلذگایلگ ال ن سش.ل اهب رل11هل
ل
۴۸
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ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل
ل
ل
اهب رل-10للمبقعیشلقلع لترس تی رلعلبمیل فشلل

ل

اهب رل-11للپش ،لنل لول ر ) الس تیل ،لقلع لا ر یلروسی .لل

 -6الگوهای مسکونی بومی و فرآیند تحول آنها
ررستتیلولمستتین ن رال30لوگح لمس ت بنیلا ر یلترلمح وتهلروستتی لترلمحش لپنب ک ش لپسقلع لت ر ی لولگوا وهلس ت ل
گن بالرگ لترلمعل رالمس ال بمیلگن الرگلنا ،لمیت) .ل اهب رل12هلل

ل

اهب رل-12لمبقعیشل30لوگح ل رتگششلش هلترلمح وتهلمحش لا ر یلروسی .لل
۴۹

گ الگن ب) لک ل لارای لا ر خللشتت گگیراشتت ،؛لابول گن بالن لقستتلییه لرن لگا ق لستت تهلولرن لگا لگ بگ،تگرل عل ر هل
ن گذگرالش ه گن لس تی ر) الج ن لابجهیلتگرن لک لترلگتگم ل لآنه لپرتگتی لش هلگسش.ل اهب رل13هل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل

اهب رل-13لس لگن بال بمیلت ن ) الروسی یلترلگن ا.لل

الف) توو (الگوی نه قسمتی):لگ الگن بلک لق لیار الس تی ر) المس بنیلگن الولت رلنبگحیلس بنی )یلمنطق ل ولگتل
آنجلل ؛لگنلبر لکبشت لطیبی لقلع ر یستی لن لحبضتیلول...هلگستش لگ ی گ یار الشت گلست بنشلترلروستی لرگلنات ،لمیت) .ل«ابو») ل
ا هر) السیبن گرل9لول عی ل12ل قسلییل لت بگر) ال ر رل محیطیهلسنتتتتتتتت یل)سین لک لآسل ن لفی التگتلیل لسیب )،یلگتل
ان ) القطبرل لبطلگفرگشتی لشت هلگستش.لگل الست تی ر) لمحگلت ستشلماتیرکلگنست ،لولحیبگن لگ)لیلمت حب ،لت ن لگستش.لگن بال
فیت یل و رر لگ الت ن ) لمبینیل رلنظ لاقستی لعلل رتالولعلبم لن ل اتیلگستشلول چ) الم یلفلت ن لعلبم ل لگستیف تهل
رلج گشت هگن .لگ الست تی ر) ل)ل نن لت رل
گتلعن مترلستب لنظیرلت بگر) الارک لگن رل لنی ت بگر) الستن یل لرین گالگتل
گن ب) المس بنیلروسی لمرف ل لوروتالتگشی لولمعلبهل تشب) الرن گنیلرول ل یرو،لن گرن .ل اهب رل14هل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

اهب رل-14لرگسش:لپش )،یلگتلگن ب یلابولول ر لعرضیلآ ،لرپ:لفی التگتلیلاب لول

ست تی رلمعل رالابو) لآشت رگ لنات ،لت)ن هلگراب طلستنش) المعیاتییلولفیت ) الک نب ال بتهلولا یرلگ الگراب طلرگلمییبگ،ل
ترلنحبهلری م ،لفیتت التگتلی ل هره گیرالگتلت بگر) التوپب ل لمنظبرلذتیرهل لبطلول...لماتت ) هلکرت.ل اهتتب رل15هلفیتت ال
تگتلیل«ابو») ل رگست سلنظ لمعیاتییلت نبگر ل ل چ) الم یلفیلاقستی لمیاتبتلک لمهلیر الآنه لعرمت لت ستییلست کن  ،ل
محگلن ه گرالگحات لولطیبرلگستش.لگ المح وته) ل ستی ل لگ ع تلت ن لولال المت حب ،لآ ،ل لت بگر) الستن یلول لپرریا) ال
رلج گلمیابن .ل لمنظبرلاف ی ل هیرلفی یلولجلبگیرالگتلوروتلتگ ل ل چلت سییلت ن ) لترل
س تی لش هلگتلارک لگن رلگتل
رتیلگتل«ابو») لگ الفی ) ل هارلگتلسط لتمیالس تی لمیشبن .ل
ل
5۰
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ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل
اهب رل-15لمقطبلطبنیلابولولجدنی لگنب رلیش لتولج گرهلترلت بگر) ال یرونی.لل

ل

معلبهلال لطبشل لت بگرلتگرگالگنب ر) الت بگرال رگالذتیرهل لبطل پ شلن ،لکلالهلولط قچ ) المیع تلگستتشلک ل رگال
قرگرگیرالگشتی )لروالآنه لگستیف تهلمیشتبت.لگنب ر) الت بگرالیل لولاَ ُگل ستیلب) الکبر لگچیهلگتلت رلفیت ) المنحهتر فرتل
«ابو») ستشلک ل لمنظبرلذتیرهلآرت لگن لجب ل لبطلولحبب لگستیف تهلمیشتبت.لگنب ر) الیل لترلح لف متگلپ ) ال ر رلت بگرل
گح گفلشت هلول لایغ لگالتاتییل لرین گا-لک ل لمنظبرلپرلولت نیلکرت،لیل لول لبطلتگرگال تشتب یلترل هلولحفرهگالترلپ یال
)ستین -لمحهتبرلمیشتبن .لا گ) ل رلتش لگنب ر) الت بگرا لست تی رلگستیبگن گالتگشتی لول متبر لمجدگلست تی لولمبرتلگستیف تهل
قرگرلمیگیرن .ل3ل اهتب رل16هل ررستی) لنات ،لمیت) لترلگن ب) المست بنیلمی ترلک ل لگستیف تهلست کن ،لگتلمهتنبع لپشستیی یل
)لرگهل بتهلگسش لسنشلس تشلا گ) لا گو لنی فی لگسش.لل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

،ل
اهب رل-16لا گل سیلبهلمسیقرلترلابو) لول ر لعرضیلآ ل

ب) الگوی چند اتاقه سااده :این الگو ،ست تهار الشتیبهلترلست تشلت ن ) المست بنیلگن الگستش.لت ن ) الرن گا ق ل
ست تی ر) الرگستی بشت ل)ستین لک ل لگستیف تهلگتلت بگر) ال ر رلستن یلولستقفلایرپب لگح گفلشت هگن .لگ الت ن ) لترلست تهار ال
رن لک لنات ،ت)ن هلستط لابگ،لم نیل
ح نش لشت مگل لگا لولترلپیچی هار الشت گ لمجلبع گالگتل5-6لگا لمیهتگل ل
م حب ،لآ )،سش.ل اهب رل17هل
51

لل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

ال
اهب رل-17لنلبن ) یلگتلگن ب) الا لولرن لگا ق لس تهلروسی الگن ل

گن بالا گا ) الست بنیی لعل ا ل لشت گلمستیطیگل لعرطلاقر ب ل شل3لمیرلگستشلک لمی رلگتلگ ع تلایر) الرب یلول
سهبنشلگح گفلآسل ن ) الایرپب لش گلگرفی لگسش.لگ الگا ) لعلبم ل تشب) الرن گنیلن گرن لولنبرلولاهب لطبیعیلآ،لعل ا ل
گتلانه لترگ هلوروتالو لگتلطر قلروت )،المثلثیرلنبتالشت گلکبر لولگ هل بستیل لپنجره) یلمر بلشت گلا میالمیشتبت.لشت ل
گتل)لیالروستتشل تشتتب) الت بگر لج التبتلرگل لق بنل ) الفروناتتستتی لولط قچ ) الستتن یلتگتهلگستتش.ل لنظرلمیرس ت ل
شت گگیرالگ الگن ب لترلتوره) التم نیلمی ترارلابستع ل فشلروستی ل بتهلولمییبگ،لآ )،لرگلتمین گال رگالعل ر ) الرن لگا ق ل
گ بگ،تگرلتگنستتش.ل ررستتی) المی گنیلنات ،لمیت) لگ ال ن ) لگتلگن بالگستتیقرگرل ییلابعیشلنلیکنن لول ستتی ل لم ن یش) ال
تمیا لترل چ) الم یلفل فش لگستیقرگرل فی گن .ل)لیالمبضتبالستب لشت هلگستشلا ل ن ) المستیقرلترل هالاو ل لترلمج ور ل
قلع هل لستب لست تی رلستن یل ستیر لف ق لپیست تال شتن .لگ الترح نیلگستشلک لنلبن ) المستیقرلترلشتی ) لتگرگالشت نبتهلستن یل
)سین .ل
ج) الگوی چند اتاق ایواندار (عمارت):لگ الگن ب) لک لمع مترار الت ن ) المست بنیلگن ال گتلتورهلپهلبالا لپیچل
گتلمیروک لشت ،ل فشهل)ستین لارکی ) المینبعیلگتلگ بگ )،الستیب،تگرل تو لست لول عیت لپن لراتل لط ل)شنیل لکن رهتگرهلول
گا ) الت ستییلرگلنات ،لمیت)ن .لعل ر ) لگیل لترلگمی گتلتطبطلابپبگرگفی ل رگستی الیر ی-لشترقیهلگستیقرگرل فی لول رتش ل
گن ب) الا گا ق لتگرگال تشتب) ال یاتیرالگستش.لگ ال تشتب) ل لگستیف تهلگتلایر) النعگترگ )یلول لشت گلمر بل لمستیطیگلرول
لجنببل لسبالان هلولشر لترلتشلت بگر) السن یلاعبی لمیگرتن .ل اهب رل18هل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
رلست م ن )یل
ست تی رلمعل رالگ الوگح ) لارکیبیلگتلگ بگ )،النیل تلولفیت ) ال ستی لگستشلک ل لگن ب یلتطیلکن رل
شت هگن .لگ بگ )،لعل ا ل هتبر لستیب،تگرلولارکیبیلگتلراتل ط ) القط اتگ رهل)ستین لک لابستطلستیب )،الگیل ل)اتشگب لولل
 ،گرلک لترلت ،لمحلیل لآنه لعل ر لگطش لمیابت.ل
اهب رل-18لنلبن ) یلگتلرن لگا ق لگ بگ ل
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ل

عیتت لتگ رهگالگفرگشتتتی لشتت هگن .لآ،ر لترلگ المی ،لج ن لابج لگستتتش ل هرهگیرالگتلقبسلکن رهتگرلییر بمیلترلنل ستت تال
گ بگ )،ستتش.ل یاتتیر الفرگوگنیلگن ب یلترلعل ر ) لرگلمیابگ،لترلگن بالگ بگ،لمی ن لولگبشتتبگره) الج نبیلماتت ) هلکرتلک ل
شتیبهگالآشتن لترلمعل رالگ رگنیلگستش.لترل رتیلت رلگتلت ن ) لنید لگ بگ،لستیب،تگرلترلضتلبلطبنیل ن لگستیقرگرل فی لولگتلطر قل
وروتا) یلترلطرفیالتبتل لگا ) لرگهلمی .ل اهب رل19هل

گونهشناسی مسکن و تکنیکهای ساخت بومی در روستای تاریخی الگن

ل

،تگرل عل ر هلترلگن ال.
اهب رل-19لتولنلبن لگتلگن ب) الرن لگا ق لگ بگ ل

)لچب،لت رلت ن ) ال بمیلگن ا لستت تی رلمعل رالعل ر ) لمبینیل رلت بگر) الستتتن یل لمش لگچهلولستتتقف) ال
ایرپب لگستش.لترلنلبن ) الق لیار لایر) لگتلان ) ال لبطلولترلنلبن ) المع مترار لگتلایر) الگرتل ابر دالولستوی گرهلگستیف تهل
ش هلگسش.لق ب ن الفی التگتلیلولط قچ ) الت بگرالترلگ الگن ب) لما لگن بالرن لگا ق لس تهلگسشلول لنظرلمیرس لانه ل
اف و لگن ب یلعل ر ل) ل لگن بالتو لمست بنی لحیتبرلگ بگ،لستیب،تگرلولگ ج تلفیت یلوگستطل یالترو،لول یرو،لگستش.ل ررستیل
ات ر خلگحت گفلگ الگن بلترلاعت گتالگتلروستتتیت )ت المجت ورلنید لگتل)لدمت  ،ل بت،لشتتت تگگیرالعلت ر )ت لترلمنطقت لح ت تشلتگرت.ل
را) الت بگرالستن یل لفر لولشت گلو ژه لگتلت رلو ژگیل رتلگ العل ر ) ستش.لگ ال را) لعل ا ل ل یرو،لناتستی یل
نستبشل لت بگر لانبرهلگمتلیلرگلشت گلتگتهلولترلطرفیالتوتکچلآ ،لط قچ ) الکبر یلاعبی لشت هلگستش.لگگرر لست تی رلعلبمیل
گ الشبمین ) لترلگیل لت ن ) ل س ،لگسش لگم لترلفر لولش گلط قچ ) لولقبسلانبره لاف و ) یلت هلمیشبت.ل اهب رل20هل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ررسیلاطبیقیلگن ب) الرگ لترلمعل رالمنطق لولروسی الگن ا لنا ،لمیت) ؛ل

،تگرلروسی ل.
ا) الت بگرالترلعل ر ل) الگ بگ ل
اهب رل-20لنلبن ) یلگتل ر ل

 ال ل«ابو») لترلگمی گتلشتتی لطبیعیلاو لشتتل نی لقرگرلگرفی لولرول لستتبالجنببلتگرن .لگ الترلح نیلگستتشلک لگگرر لگیل لت رلگن ب) ل لگ التگو لگستیقرگرلشت گلگرفی گن لگم لترلمبگرتالمییبگ ،لاغییرلتگو لگستیقرگرلت ن ) الرن لگا ق لس تهلولگ بگ،لتگرل
رگلنسبشل لرو،لگملیل فشلما ) هلکرت.ل
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لابعیشلگتلشتیبه) المعل رال ب ست تشلترلست بنی ه) الروستی ی لست کن ،لا ر یلگن الترلگ ج تلفیت ) الت ستییلتبت ل
یاتتتیر ال هرهلرگلگتلگم ت نت لمحلیلمنطقت ل رتهگنت لت لگبنت گالکت لستتت تیت رلمعلت رالگ نیت ل بمیلروستتتیت لمبینیل رلگ نیت ل نت یلت ل
آسل ن ) الایرپب لگسش.ل لتنیگلوفبرلسناللترلمنطق لاقر ب لال لگ نی لروسی ل ل هرهگیرالگتلسنال) الهش ل لش سی لک لگتل
مع ت،ل هتسشلعرم لشل نیل تسشلمیآ ن لس تی لش هگن .ل اهب رل21هلل
ل
ل
ل
ل
ل
اهب رل-21ل هرهگیرالگتلت بگر) ال ن یل سناللهش لولمش لگچهلولایر) الرب یل لبطل لعنبگ،لآسل ن .ل

ل

ل
گگرر لترل رتیلگتلت ن ) لگستیف تهلگتلمش لگگلمات ) هلمیشتبت لگم لترلگیل لست تی ر) ال بمی لگتلمش لگچل رگالگاهت شل
مهت ن لستن یلگستیف تهلشت هگستش.لگچلمبرتلنی تلمش ل هتبر لنی کببلمبرتلگستیف تهلقرگرلگرفی لولگتلاو لمعرو ل ل«تولگچ »لترل
ح شتتی لجنب یلروستتی لا میالمیشتتبت.لگتلایر) الرب یل و ژهلان ) القطبرل لبطل ترلگ نی لمیق هلولایر) الستتوی گرل ترلگ نی ل
می ترارهل لطبرلگستیرتهلترلست تشلگ نی لگستیف تهلشت هگستش ل گبن گالک لآستل ن لال لت ن ) ل جدلست تیل ،لقلع ل–لک ل لط لول
5۴
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 «ابو»ل) ل یاتیر الا یرلرگلگتلستنش) الت ستیی-ل معیاتییلست کن ،لگرفی لولست تی رلفیت التگتلیلولنحبهلست تم ،لت)یلفیت یلآنه لآشت رگلمب لرگ ط لگنست ،لول ستیرلطبیعیلولگن ب) الت ستییلگستش.ل) ناتینیلست کن ،لولگحات لولطیبرلترل لمحیطل
و رر لس تشلت بگر) التوپب ل رگالذتیرهل لبطلولگن لگسیف تهلح گکثرالگتلان ) الترتسیرسل لبطل رگالس تشلت ن لول
ک ر سشلگمبشلگقلیلیل لمنظبرلآس چلک ر رگ،لول ...لمب لگ المبضبالگسش.
رلتگرن لگم لگیل لآنه لستت تی ر) ا ل
 ستت تی رلمعل رالابو) لگگرر لترلگ ع تلولگن گتهلفیتت التگتلی لاف و ) الجد یل لرگستتی بش ت ل لگ ع تالترلح وتل*10ل8لمیرلول9ل*ل8لمیرل)ستتین .لگ الترح نیگستتشلک لس ت تی رلمعل رالگن ب) الت ر لانبال
فیت یل یاتیرالرگلنات ،لمیت) .لگ المبضتبال و ژهلترلست تی رلعل ر ) الگ بگ،لتگر لترلمبقعیشلگ بگ ،لاع گتلراتل ) لنحبهل
گراب طلگ بگ،ل لگا ) الت سییلول...لماهبتلگسش.
 ترلگن ب) الرن لگا ق لست تهلولگ بگ ،تگر ل لحذ لفیت الگحات لگتل چلمست بنی لال لفیت لترلگتیی رلست کن ،لقرگرلگرفی لگستش.لوجبتل را) الت بگرا لستطبحلگچگن وتلولکفلکب ی هلش ه لنا ،لت)ن هلگ المبضبالگسش.ل ررسی) المی گنیلنا ،لمی ) ل
لاغییرلسب لتن گیلولگح گفلت ن ) الج ل«ابو») لعل ا ل لآیگ لولگنب رلمحهبه لگتیه ل فی گن .
 ل ررستیلا ر خلست تشلت ن ) الرن لگا ق لست تهلولگ بگ،لتگرل عل ر ) هل لنظرلمیرست لاغییرلگن ب) المست ا لترلتورهلپهلبالرخلتگتهلگستش.لگتلته گلگمتلیلگ المبضتبالمیابگ،ل لگ ج تلرگهلتستیرستیلمن ست ارلست بنشگ ه) الروستی یل لشتهر) ال
پیرگمب،لولگفدگ چلمرگوتگ لست کن ،ل لنن ه لت) شتشلول هبه ،لولا یرپذ رالگتلگن ب) الشتهرالگشت رهلکرت.لگ المبضتبال لترل
نظرگرفیالاق لتم نیلس تشلگ نی لما لترل فشلا ر یل شتلش پبرل ت) ششهلق گلا مگلگسش.
ل
 -6روشهای طراحی اقلیمی و تکنیکهای ساخت
ررستیلست تی ر) ال بمیلروستی لنات ،ت)ن هلک ر ستشلا نی ) لولشتیبه) المین ست ل لشترگ طلگقلیلیلولمنطبقل رلمهت ن ل
ترتسیرسلس کن ،لا ر یلگن الگسش.لل

اب ده) الستتن یلس ت تی لش ت ه-لل هتتبر لایرپب لگجرگلش ت هلگستتش.ل)لچنیالترل«ابو») لگستتیف تهلگتلان ) ال لبطل لعنبگ،ل
سیب )،لن ه گرن هلسقفلایرپب لرگ لگسش.ل
 .6-2تکنیکهای ساخت

گن ب) ال بمیلمس الترلگن ا لک ر سشلا نی ) المحلیلترلس تشلگ نی لرگلنا ،لمیت) .لگ الا نی ) ل ب ژهلترلجدنی ل
گاه شلگجدگال ر رل علبتالولگفقیهلت هلمیشبت.ل

گونهشناسی مسکن و تکنیکهای ساخت بومی در روستای تاریخی الگن

الف) پی و فونداسایون:ل لتنیگلوجبتل ستیرلست شلولنیل لستن یلترلعرمت لاو لشتل نی ل ن ) الگ ال چ لف ق لپیست تال
بتهلولمترف لترمن طقیلک لشتی لتمیالت تلگستش ل لکرستیرینیلستن یلولاستطی لمتبر گرفی ل ستیرلگح گفل ن ) لفرگ) لشت هل
گستتش.لترلت رلگ نی لک لترلمبقعیشلمستتط ارلگح گفش ت هلگن لگتلکرستتیرینیلستتن یل لعرطلت بگرل ح وتل50-70س ت نییلیرهل
هرهگیرالشت هگستش.لگ اللست تی ر) ل متبر لنبگرالترلت رلت بگر) ال ر رلگ نی لگمی گتل فی لول ستیرلمن ستبیلرگل رگالگنیق شل رل
ت بگر) ل لتمیالرگلفرگ) لکرتهگن .ل اهب رل22هل

ل

اهب رل-22ل هرهلگیرالگتلکرسیلرینیلسن یل رگالجلبگیرالگتلرگنچلت بگر) لترلت ن ) المسیقرلروالشی .لل

ب) عناصار باربر عمودی:لک لشت مگلت بگر) ال ن ی لجرت) لستیب )،الستن یلولرب یلگستش لجدنی لج ن لابجهیلتگرن .ل
ررسی) لمب لمبگرتلت رلگسش:ل
 ت بگر) ال ر رلولجرت) الستتن ی؛ل لگستتیف تهلگتلستتناللهشت لولمش ل لعرطلاقر بیل50-70لست نییلیرلول و،لگستتیف تهلگتلعن مرلکاایل رببلمی نیهلگح گفلش هگن .ل لتنیگلس تی رل لگش ب ل ن ) لگراف الت بگر) ال ر ر لعلبم ل3.5لمیرلگسش.
 ستتیب )،الرب یل«ابو»؛لک لگتلان ) القطبرل لبطل لفر لYلناتتیلن هلمن ستتبیلرگل رگالایر) الگفقیلفرگ) لآورتهگن .لگ السیب )،لح وتل20-30لس نییلیرلترلتشلت کلفرورفی لولترل رتیلگتلت ن ) ل رلروالا ی لسن یلم لقرگرلگرفی گن .ل)لچنیال
مات ) گ لمی گنیلنات ،لمیت) ل لمنظبرلک )چلگحیل شلج ج یلستیب،لترل رگ رلنیرو) الوگرته ل چلاحی نیلستیب،لرب یلل
ک لترلتمیالقرگرلمیگیرت ل لستناللمه رلشت هلگستش.لگتلستبالت ر ل هرهگیرالگتلستیب )،یل لفر لYلترلارگتلفبق نی لستب ل
گیرتگرلش ،لایر) الن گرن هلسقفلولک )چلگحیل شلج ج یلسیب )،لش هلگسش.ل اهب رل23ه
 ستیب )،الستن یل لمقطبلتگ رهل ل)اتشلضتلعی؛لک لترلگ بگ،ل«عل ر ») لمبرتلگستیف تهلقرگرگرفی گن ل لا نی ل بمیلج ن لابجهیلگجرگلشت هگن .لمهت حب ل لمعل رگ،لست ن برتهلگن النات ،لمیت) ل رگالست تشلگ الستیب )،لن ستشلور لحلبیلرگل ل
شت گلتگ رهلترآورتهلولستوسل لگستیف تهلگتلستناللولمش لگچ لترو،لمقطبلتگ رهگالرگلپرکرتهگن .ل لتات لشت ،لمش لپبستی ل
حلبیلق ن لسیب )،لحذ لولگتلسیب،لج گلش هلگسش.
ل
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ج) عناصار باربر افقی:ل ررستیلپبشتچلت ن ) لنات ،لت)ن هلوجبتلتولا نی لگجرگ یلشت مگلایر) الرب یلولاب ده) الستن یل
گستش.لهت ل ل تآورالگستشلک لگستیف تهلگتلاب ده) الستن یلمرف ل لس تیل ،لقلع لولت) ن ) الط قیلگ بگ،ل«عل ر ») لمح وتل
بتهلولترلت رل ن ) لگتلآسل ن لا شلایرپب لگسیف تهلش هلگسش.
 ایر) الرب ی؛لترل)رلست ت لگن بالگ نی لمست ت بنیلگن ا لایر) الرب یل لعنبگ،لعن متتترلگمتتتلیل ر رلگفقیلمبرتلگستتتیف تهلقرگرگرفی گن ؛ل گبن گالک لترلپبشتچلستقف ل رلروالآ،لولترلنعگترگ )ه ل رل چل ه یلتبتلرگل لجرت) لمنیقگلمیلکنن .ل
رلولترلعرطلگا ) لک رلشت هگن .لگ الایر) لمستیقیل لروالنب لت بگرل
ایر) الگمتلیلعل ا لترلف متل ل30-50لست نییلیرال
سن یلقرگرلگرفی گن لول)یچگبن لکش لگفقیلترلت رلارگتلایر) السقفلت هلنلیشبت.ل اهب رل24ه
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

اهب رل-24لجدنب لگجرگ یل

لوگح ل بمیلترلگن الش مگلت بگر) لسیب )،لولآسل ن لا شلایرپب لآنه .لل

روالایر) الرب یل لشتت ت ل) الترتشل لا ی لکب یلپبشتت ن هلشتت هلولروالآ،لتوی بلیلیظلگچلر ی گن لا ل ستتیرلنفبذل
ن پذ رالجهشلپبشتتچلنه یل لگ ج تلگرتت.لستتوسل له لگچلولت کلگجرگلشتت هلول ع لروالآ،لت کلر ی لول لیلی ل
سن یله لنه یلمیرگک لش هلگسش.
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ل

اهب رل-23لنحبهلگاه شلسیب،لان ل لبطل لایرلگملیلترلآسل ن لایرپب «اب لو») لولجد ی لگجرگ یلسقف.ل

 اب ده) الستن ی؛لعلبم لترلنل الگ بگ،لعل ر ) لگجرگلشت هگن .لقبسلگ الاب ده) لعلبم لنی تگ رهگالگستش.لترل رتیلت رلگتلعل ر ) لفر لادنینیلتگنبرالگچیل لشت گل3ل ل5لپرل لقبسلگمتلیلاب دهلگضت ف لشت هلگستش.لگ التگنبر) لست تی رالادنینیل
تگرن .ل رو لگجرگالآنه ل لگبن لگال بتهلک لگ ی گلطرحلمبرتلنظرل لمتتبر لاب دهلگچیل رلروالتمیالگجرگلشتت هلستتوسلروال
ستیب،لستن یلقرگرلگرفی لول شلشت هگن .لست تیل ،لقلع لانه ل ن الروستی ستشلک لآستل ن لطبق لست لگ ن لآ ،ل لاب ده) لول
ط ) الکج وهلستن یلپبشتی هلشت هلگستش.لن ی لج ن لابج لگجرگالگ الاب ده) الستن یل و،لق ن لگستشلول لنظرلمیرست ل
پیچی گیلگجرگالآ ،لسب لع لا گو لآ،لترلت رلگ نی لش هلگسش.ل اهب رل25ه
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اهب رل-25لنلبن ) یلگتلتگنبرا) الادنینیلک لترلعل ر ) المی ترارلت هلمیابن .لل

 .6-3روشهای طراحی اقلیمی در ابنیه بومیل
رن گ ،ک لگفی لشت ؛لمنطق لمبرتلمط نع لترلقللرولگرمستیرالتگگرسلقرگرلتگرت.لگتل)لیارو لو ژگی) الگقلیلیلمنطق لمی رل
گتلجر ن لجنب یلکاتبر لتگرگالا ستی  )،ال ستی رلگر لولتات لولتمستی  )،المعی شلگستش.ل ررستی) المی گنیللولمهت حب ل ل
گ) نیلنات  ،ت)ن هلجر ،ل تلن مطلب یلگستشلک لگتلشتل شلیر یل فشلرول لجنببلشترقیلمیوتت.لگ المبضتبالآشت رگلستب لحذ ل
تشب) لترلجبه لیر یلگ نی لمس بنیلول لح گقگلرسی ،لآنه لترلنل ) الشل نیلش هلگسش.لل
ررسیلفر لگ نی لنا ،ت)ن هلگسیقرگرلس تی ر) المس بنیلترلرگسی الیر ی-لشرقیل لجهشگیرالرول لجنببلول عی لرول ل
شتر لگستش.لگ المبضتبالن لانه لگتلست تی رلابپبگرگفی ل ستیرلگستیقرگرل)ستی لا ر یلک لگتلضترور ل هرهگیرالگتلنبرلجنببلول
جر ،ل تلمطلبب-ک لگتلجنببل لشتل شلمیوتت-لناتت لمیگیرت.لنییج ل رتلگ المبضتبا لگستیقرگرل تشتب) لولنبرگیر) لترلجبه ل
جنب یلت ن ) ستش.لگ نی لمست بنیلست تی ر) المستیطیلیلگیل ل لطبق ل)ستین لک ل لگستیقرگرلترلشتی لطبیعیل ستیرل شتل شل ل
ر لضتلالمل نعشلگتلاب تشلحرگر لرفی رلمن ستبیلرگلترلمق ل ل ل ت) ال
جنببهلولترلق ن لوگح ) ال)لست یلرستبی هل ل
ن مطلببلنات ،لمیت)ن  .رفی رلگقلیلیلگ نی ل لگح گفلت بگر) الشتل نیلگبتناتستی لولرستبی هل لارگنات ) الطبیعیل قرگرگیرالگ نی ل
پ یاارلگتلستط لتمیال هتبر لپل نیهلعلل رتلمطلببارالنیدل تبتلگرفی لگستشل گبن گالک لگ الشتیبهلست تشلستب لک )چل
جبه ) الترلمعرطل تلن مطلببلولا چلان لآفی بلشتت هلولاب تشلحرگرایلت بگرلولتمیالپاتتشلآ ،لگتل) ررفشلگنریالفیتت ) ال
تگتلیلجلبگیرالمیکن .ل
مق س لگراف الفی ) التگتلی لآش رلنا ،ت)ن هلکبا هارل بت،لگراف الفی ) التگتلیل«ابو») لترلمق س ل للت رلگن ب) ال
مست بنیلگستش.ل لنظرلمیرست لگراف الکبا هارلستقفلک لترل)لوبشت نیل لت بگر) القطبرل ن یل ت بگر) الستن یل لمش لگچل
نی کببل لح گقگلعرطل60لست نییلیر لضتر لرست نچل36ر0لولتم ،لا تیرلحرگرایل15.5لست عشهل لکلیر الح ل تشتبلست تی ل
شت ه گن لضتلالاع گلتم یلفیت یلتگتلیلولک )چلاب تشلحرگرایل لمحیطل یرو ،لنقاتیلمب رل رلستهبنشلگر کرت،لفیت ال
ت ستییلترلفهتبشلسترتارلست شلتگشتی لگستش.لگتلستبالت ر لحیتبرلره رپ ،لترلتگتگل«ابو») لولگستیف تهلماتیرکلگنست ،لولگحات ل
گتلگ العرمت ) لستب لگفدگ چلستط لآست چلتم یلترلمحیطلتگتلیلمیات .ل)لچنیالمات صلگستشلک ل لحیتبرلل را) ال
ت بگرالترل«ابو») لولشتبمین ) الستن یلترلگن بالا گا ) لولعل ر ) لفیت ) التگتلیلگتلگرم چلمن ستبیلترلفهتبشلسترتل
ستت شل هرهمن لشتت هگن  .ن ی لج ن لابج لت رلترلمعل رالت ن ) لپیچآم گیلستتقف) لترل«ابو») لولوجبتلگ بگ،لستتیب،تگرلترل
عل ر ) ستتش.لک رکرتلمن ستت لگ بگ،ل لستتقفلپیچآم هل-ک لعلبم لترلجبه لجنب یل ن لت هلمیشتتبت-لترلجلبگیرالگتلا چل
57

مستیقی لتبرشتی ل لترو،لفیت لترلا ستی ،لولتر فشلنبرلتمستی نیل ترلتگو الم گارهل ستی رلمب رلگستش.لعلل رتلگقلیلیلمطلببل
ت ن ) ل لنبالپبشتچل ل گن وتلک ) گل لت رست تالتوی بلیلیطلگچیهلولگن وتلستفی لگچیلت بگر) ال یرونیلک لانه ل10-15ل
ترم لگنریالا ایلرگلجذبلمیکنن لاا لش هلگسش.ل اهب رل26هل
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اهب رل-26لت گرگ ل) الاحلیلیلرگ)برت) الطرگحیلگقلیلیلترلت ن ل) ال بمیلروسی .لل

نتیجهگیری
روستی الا ر یلگن ا لنلبن گالگرتشتلن لگتلست بنی ه) الا ر یلن حی لتگگرسلجنب یلگستشلک لست ق لست بنشلترلآ،ل
رگست سلا ر خلشتف )ی ل لپیچلگتلتورهلمتفبال تمیگرتت.لگستیقرگرلروستی ل رلروالرستب لآ رفییلتورگ،لره ر لتمیاشتن ستیل
مستیع لکات ورتاهلترلتو،لریاتبرتهلتگگرسل لگم ،لوجبتلراتل ) المیع تهل–لولعببرلگستگ) الفرعیلگتلمج ور لمنطق -ل
شترگ طلطبیعیلمن ستبیلرگل رگالست بنشلج مع ل بمیلترلمح وتهلفعلیلولابستع لت ستی هل رلپ لمعیاتشلکات ورتالفرگ) لست تی ل
گسش.لروسی الفعلیلش مگل)اشلمحل لگسشلک لترلگ المی  ،ل)سی لا ر یلآ،لش مگلتولمحل ل«پنب ک ش» ل«ت ر ی »لاحشلا یرل
ست تی رلابپبگرگفی لولستب گنجیاتیلمنطق لولستهبنشلتف الگتلست بنی هلترل رگ رلمه جل ،ل لت ل لان ل لگستیقرگرالتطیل ل

5۸

گمی گتلشتل شیر ی-جنببشترقیهل رلشتی لطبیعیلاو لشتل نیلشت گگرفی لولترلگمی گتلتطگنرگسلابستع ل فی لگستش.ل لگفدگ چل
جلعیشلولضترو لابستع ل فشلول لابج ل لمح وت ش) ال چلجنب یل بگستط لتمیا) الترگعیهلتولمحل لا ر یلت رلشت مگل
گوا وهلولپسقلع ل لگن کیلا تیر ل متبر ل)ستی ) المنفرتلترل چ) الشتل نیلولشترقیلابستع ل فی گن .لگ الست تی رلا لگوگ گل
ت) ل70لشتلستیلگتگم لتگشتی لول ع لگتلآ،ل لگفدگ چلجلعیشلست کالترلروستی لمحش لنبست تلشت مگلپ ر برلپ ر ب لت ن لم تهلول
آذر ج ،لگح گفلش هگن .لل

گونهشناسی مسکن و تکنیکهای ساخت بومی در روستای تاریخی الگن

معل رالروستی لمبینیل رلوگح ) ال ن یلرگستشگبشت گالگستشلک ل لگستیف تهلگتلستناللهشت لستیب )،الرب یل ان ) ال
Yشت گل لبطهلول ل هرهگیرالگتلمش لگچلولآستل ن ) الایرپب لست تی لشت هگن .لمستین ن رال30لوگح لمست بنیلا ر یلترل
مح وتهلمحش لا ر ی لنات ،ت)ن هلست لگن بالرگ لترلمعل رالمست ال بمی؛لابول گن بالن لقستلییه لست تیل  )،الرن گا ق ل
ست تهلولرن لگا لگ بگ،تگر عل ر هلرگلنات ،لمیت) .ل«ابو») ل لعنبگ،لق لیار الست تی ر) المست بنیلروستی لمحگلت ستشل
ماتیرکلگنست ،لولحیبگن لگ)لیل بتهلول لگن بالا هر) الستیب،تگرلول لگستیف تهلگتلان ) القطبرل لبطلست تی لشت هگن .لگن ب) ال
رن گا ق لست تهلولگ بگ،تگرلک لست تی ر) المی ترارل فشلمست بنیل)ستین لترلست تهار الح نش لشت مگل لگا لولترلپیچی هار ال
رن لک لگ بگنیلط ق گرلرول لجنببل لشتر لتگرن .لآنچ لترلگ المی ،لج ن لابج ل
شت گ لمجلبع گالگتل5-6ل گا لمیهتگل ل
گستتش ل هرهگیرالگتلگن بالییر بمیلولگحیل هلوگرتگایلقبسل)ن ال قبسلکن رهتگرهلترلنل ستت تالگ الط ق ،ل3-4لراتتل گال
گسش.ل
سلابستطل
ست تی ر) ال بمیلگن النات ،ت)ن هلک ر ستشلا نی ) لولشتیبه) المین ست ل لشترگ طلگقلیلیلولمهت ن لترتستیر ل
معل رگ،لمحلیلروستی ستش.لنلبتل رتلگ الشتیبه) الطرگحیلگقلیلیلرگلمیابگ،لترلکاتی گیلپش )،لترلرگستی الیر ی-لشترقیل ل
جهشگیرالرول لجنببل یاتیر ال هرهگیرالگتلنبرلروتهل لپیچآم گیلنب لستقفل منظبرلکنیرشلا چلتبرشتی لترلگ لا ستی ،ل
ولتمسی ،ه لگسیقرگرل ن ) لپ یاارلگتلسط لتمیالول مبر لپل نیل لکلیر ال تشب) ل رگالک )چلاب تشلحرگرایل ل یرو،هلرول ل
ج گره ) الشتتل نیلولیر یل لتنیگلوجبتل تلم نفه لگستتیف تهلگتلت بگر) ال ر رلستتن یل لتم ،لا تیرلحرگرایل15.5لس ت عشه ل
گراف ال هین لفیت ) التگتلیل لمنظبرلاستهیگلگرم چلآ،لترلتمستی ،لو...ه لشت گت)یل لفیت ) الرن علل رتالترل«ابو») ل
جهشل هین لس تالتم الفی ) التگتلیهلما ) هلکرت.
ل
سپاسگزاری
نب ستتن گ ،لهت لمی گنن لگتل ستتعی لگنه ت ر ،؛لم رل نی تلگن الولگ) نیلروستتی ل شلمید نیلگتلپژو)ا ت رگ،لولنیدلاش لکلی ل
گعیت الگروهلارستی ل لرو لک ل لاششتیلتگوطلب ن لولگ ر چ لتگته) المی گنیلگ الپژو)چلرگلاهی لولا و الکرتن لمتلیل ن ل
سو س دگرالنل ن .لل
گعیت الگ الگروهلعب ران لگت:لفرگمرتلپ رستی لک وهلمنهتبرا لفرشتی لرحیلی لکر لر و لنژگت لکسترالک ووستی  ،لستی لفر ل
ابکلی لمهات تل لبرستی نی لن یال نیع مر  ،لست می لفقیه  ،لعلیلکثیرا لگو سلشتهن ی لمحل لگمیالجلاتی  ،لنیلبفرلو) بل
تگته لت)رهلتیترا لگنه لقیط ستی لنستیر،لشتهرو ی لت)رگلگ رگ)یلیل هفر لمه ل بذرجلهرا لست ن تلگمی لنستیر،لرج نی لمژگ ،ل
پ کرات لفرن تل)لییل روجنی لمنهتبرهلترمحل ا ل) ن لگ رگ)یلی لست ن تلشتعب نیلنبت)ی لآرتولکبشآ تا لشت ستی لفرح لست ن تل
ابهنی  ،لفرشتی ل یی  ،لنبگلتلبمتی لت ن لجه نی ب لنیلبفرلکرمی لآهن لحجیی ل ن ل دتگنی لت ن لماتهبر لشتیل لستقن نی لمرج ،ل
ستلیل ،تگته لن ت لنی ب ش لآ گلتگرا لستبح ،لتگرا لنستیر،لم رمی لپرستیبلنبروتا لستی هلگنه لمبستبا لفبیگ،لمنیرا لتر ال
تسش ت لسلیرگلم تقی لپب لحسینی ل بسفلسرگفرگت لسی لکل شل) شلی لنیل لق نعی لن گلسلط ،تهشل
ل

5۹

پینوشت

-

۶۰

آم رن م ل)بگشن سیلکابر.ل 1398ه.لما ه لگقلیلیلشهرسی ،لکه یلب
گتگرهلجه تلکا ورتالشهرسی ،لکه یلب .ل 1398ه.لس نن م لآم رالسط لت رلکاشلولمیدگ،لابنی لمحهبه لترگعیل
گتگرهلمحیطلت سشلشهرسی ،لکه یلب .ل 1398ه.لگدگر لپبشچلگی )یلشهرسی ،لکه یلب
پیبسی گر ل عقبب.ل 1396ه.ل تن رالطرحل) تالروسی الگن ا ل نی تلمس الگنقشبلگسشمی لمع ونشلعلرگ،لروسی ی
گروهلپژو)اتیلارستی ل لرو .ل 1398ه.لمط نع لشتن تشلست تی ر) الا ر یلولفر)ن ی-لگجیل عیلروستی الگن ا لگرگن لشت هلترل
ک رت ن لنبآورالآتگتالاهرگ،
مهن س ،لما ورلم،ب.ل 1386ه.لطرحلابسع لولعلرگ،لن حی لگچس رگ ،لگتگرهلکگلمس الولشهرس تالگسی ،لکه یلب لول ب رگحل
ط )را لتسرو.ل 1385ه.لطرحل) تالروسی الگن ا ل نی تلمس الگنقشبلگسشمی لمع ونشلعلرگ،لروسی ی
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.1لترلست شل1398ه .لول لش لت گگیرال نی تلگن ا-لولالرکدلآ،ل رلگحی )لجن گ) ال لبطلمنطق لن لروستی ل یچلگتلپیچلمطرحل
ش هلگسش.لگ ال نی تلگتل لسبل لگ ج تلمنطق لقر ل مس حییلترلح وتل )1200ی رهل لک ششلگبن ) ال بمیلمنطق لپرتگتی لولگتل
ستتتبالت رلت لترکلگ)لیتشلگرت ل)ت الکت نبت ا لمعلت را لت بت یشتتتنت ستتتی لات ر یلو...لآت رلولگ نیت لقت لیلروستتتیت لت لحلت تشل
می هتهت ،لولپژو)ات رگ،لل لشتن ست یلولحف ظشلگتلآ رلولگ نی لک نب الولست تی ر) الفر)ن ی-لگجیل عیلروستی لگ)یل لورت هل
گسش.
.2لگگرر لکهنس ه،لروسی ل رلوجبتلرنیالکییب گالا کی لتگرن لگم لپژو)ا رگ،لسن المبنیل رلوجبتلآ،لترلروسی لنی فی گن .لل
.3لشتتیبهلست تشلگ الا گ) ل لگ الرو لگستتشلک لن ستتشلکیست گالگتلک هلرگلپرلکرتهلول لعنبگ،لق ن لترونیلگتلآ،لگستتیف تهل
میکنن .ل ل هرهگیرالگتلارک ) الگن رل لتورلگ الکیست لست تهلن ه گرن هلا گلرگلست تی لولتورلآ،لرگلگچلمیگیرن .ل ع لگتلتات ل
ش ،لگچ لک هلترو،لا گلرگلآاچلتتهلولا گلآم تهلگسیف تهلگسش.ل
ل
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Abstract
Algen is historic village in South Zagros, located in 63km north of Dehdasht in Charousa
District, Kohgiluyeh & Boyer Ahmad Province. The existence of historical structures & socio-cultural
relations that have been formed over time in the heart of the ancient fabric, and the sparse oak forests
in the region, has transformed Algen into a unique biological complex that necessitates the identification
of cultural assets and the preservation of its natural-historical structures. Establishment of the village
beside the Algen Strait, which was the only historical way to access Landeh & Behbahan, and the
existence of water-resources and potential of agricultural plots, has led to the formation of intricate
structures of historical fabric in a linear direction the northern hill. Collecting the oral history of the
Village & focus on its socio-cultural assets, the Research emphasizes on Historical structures that
shapes the general features of the village and tries to identify its indigenous housing patterns,
construction techniques & their transformation process. The article seeks to recognize different aspects
of Sustainability in vernacular dwellings and give accurate answers to the following questions:
-

Which factors have influenced on the formation of the linear historic core-zone of the settlement?
What is the typology and spatial structure of indigenous housing patterns in the village?
What is the connection between historical construction techniques and local materials?
Which parameters in the climatic design of the vernacular buildings of the village, have been
considered by the local architects?

Due to the lack of written studies on the history of settlements in the region, particularly Algen,
the article by citing comprehensive field studies & documentation, use analytical-interpretive approach
to identify the historic core zone of the village. According to the results, the linear structure of historic
zone of the settlement (with a northwest-southeast direction) formed in accordance with the topographic
lines of the geographical context on the northern hill, which had a good view to the Algen strait that
facilitated the defense of the village against invaders. By analyzing the plans of historical residential
units (30 Samples), three spatial patterns including nine-part (Tu) type, simple rooms’ type and multi
Rooms with Porches (Mansion) type were identified. Although the construction techniques are
consistent with local materials (carcass stone, oak trunks and gypsum mortar), but the use of local
methods, their technological progress and attention to sustainability in Design process can be seen in
the vernacular dwellings of the Historic Fabric.
Keywords: Algen, Historic Village, Typology, Housing Patterns, Construction Techniqu.
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