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 چكیده 
تعلق نمود  ترینی خاص خود است که بهترین و خالصمعماری بومی روستاهای کشور، نماینده تفكر، عقاید و نظرهای دوره 

های نظیری که ضمن داشتن ویژگیمعماری بی انسان به محیط طبیعی و عینیت یافتن سازگاری کالبد با محیط است.

دهنده ذوق و سلیقه ایرانی است که اندازهای بكر، نشانطبیعت و برخورداری از چشم نشینی بامنحصربفرد مانند زیبایی، هم

توان گفت توسعه گردشگری در روستاها به محسوب شود. بنابراین می گردشگرانب ترین عوامل در جذتواند از جمله مهممی

ت روستا و معرفی آن به گردشگر است. لذا هدف از باف های کالبدی و فضایی معماری وها و جاذبهمعنای بالفعل کردن ارزش

توسعه گردشگری است. سوال  درآن  ی اراک و بررسی نقشالبدی معماری بومی روستای هزاوهک-این پژوهش، تحلیل فضایی

ردهای عناصر کارک که چطور معماری بومی روستایی، توانسته در جذب گردشگر موثر باشد؟ و ساختارها و اصلی این است

تحلیلی -وصیفیروش تحقیق در این پژوهش از نوع ت معماری بومی روستای هزاوه چگونه در جذب گردشگر موفق بوده است؟

نتایج بدست آمده از مطالعات، معماری  اساسکه بر ای و میدانی انجام شده است.تابخانهک-ادیو به صورت مطالعات اسن

ها قرار وهکهای سنگی و گلی که به صورت پلكانی بر دامنه شیب هزاوه با داشتن بافت پیچیده و ارگانیک، با خانه روستای

 اند، نقش مهمی در جذب گردشگر و تبدیل شدن اینهمختلف که در بین باغات انگور احاطه شد گرفته است و وجود محالت

کوشد با رویكردی جانبدارانه از شناخت و استان داشته است. این پژوهش می روستا به یكی از روستاهای هدف گردشگری

های آن را در توسعه گردشگری روستایی بیان و شاخص بهسازی معماری بومی روستایی، ضرورت بررسی و تحلیل عناصر

 .د نمای

 

 ی اراکه گردشگری روستایی، روستای هزاوهکالبدی، توسع-معماری بومی روستایی، تحلیل فضایی های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

روستاییان  های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن است که براساس نوع نگرشکالبدی روستا بازتابی از ارزش –سازمان فضایی 

و مطلوبیت شكل  محیط با حداکثر کارآیی وری از اجزایهای بهرهبه طبیعت و نیز امكانات و دانش آنها در ساخت و تولید و شیوه

 مردمی، های الیتنیازهای انسانی، فع به گویی پاسخ و کارکردی ماهیت اظلح به ایران، در روستایی بومی منظر. گرفته است

 ارتباطات، نمایانگر که دهدتشكیل می خاص کالبدی هویت با را همگن و متشكل ای مجموعه زیست، محیط و تولیدی عناصر

 [1].چندعملكردی فضاها است و نقش کارکردها

های فضایی متفاوتی دارند. معماری بومی روستایی ضمن عملكردشان، سازمانبه نوع  توجه با روستایی هایسكونتگاه

ملكرد پیرایگی، الگوهای بصری و زیباشناختی، انطباق با محیط طبیعی، هماهنگی با عهایی همانند سادگی و بیبرخورداری از ارزش

گیری توسعه تواند بستری برای شكلبخشد میزیستی و معیشتی و استفاده از مصالح و دانش بومی و... که به آن هویت خاصی می

م آن است ری مردگردشگری و جذب گردشگر در روستاهای هدف گردشگری باشد. چرا که بارزترین جلوه فرهنگی هر زادبوم، معما

 ره خورده است.بوم و بستر محیطی خویش و سازندگانش گکه با زیست

فاظت از روستا به عملكردگرا باشد. در واقع رویكرد فرهنگ بومی در حرویكردی  واجد باید روستایی جامعه در بومی فرهنگ

متناسب  ای پویا باشد کهها و تقسیم کار اجتماعی، در پی احیای جامعهعنوان میراث ملموس و زنده، باید مبتنی بر هنجارها، ارزش

وارد ه همه این مکئه نماید، در حالی توسعه ارا معیشتی، بهترین روش را برای –تر اقتصادی با شرایط مكانی، زمانی و از همه مهم

 [2.]در جهت پاسخگویی به نیازهاست

ابعاد  که بازتاب کالبدی تمام یابد. بنابراین باید بپذیریمفعالیت انسان معنا می طریق از تنها که است زنده ایپدیده معماری

معماری بومی روستایی در ایران با توجه به  [3شری است.]های بطور کلی ارزشزندگی اعم از نیازها، باورها، اعتقادات و به

نظیر نشینی با طبیعت، برخورداری از ذوق و سلیقه ایرانی که در نوع خود بیهای منحصر به فرد خود مانند زیبایی، همویژگی

 [4شود.]وستا میگری در رگردشدهد سبب گسترش صنعت که به بافت و کالبد سكونتگاه روستایی می باشد با شكل خاصیمی

 ایفا اروستاه در توسعه مهمی نقش و است روستایی مناطق و احیای بازسازی در مهمی شاخص روستایی مناطق گردشگری

 بلكه توسعه نیست، اقتصادی نظر از روستاها شرایط و وضعیت تحول صرفا آن هدف که است کلی مفهومی روستایی کند. توسعهمی

 و عادالنه توزیع حلی،ممنابع  از برداری بهره حداکثر به خاص توجه با همراه که است روستایی مناطق اقتصادی و اجتماعی متعادل

 و محلی جامعه کل در تتغییرا فرآیند عمیق یک شامل روستایی توسعه این بر بنا .کند می دنبال را توسعه از ناشی منافع گسترده

 در مناطق زیستی را هایپتانسیل و اقتصادی توان ایفزاینده طور به روستایی گردشگری است مسلم آنچه [5است.] افراد نقش

[ و از آنجا 6آید.]می حساب به روستایی جوامع زندگی شرایط دهنده بهبود نیز و هاسكونتگاه حیات محرک و برده باال روستایی

ست، بنابراین لزوم تحلیل معماری ا یافته افزایش شدت به اخیر هایلسا در مناطق روستایی از گردشگری استفاده برای که تقاضا

 ا دارا بودنشود. روستای هزاوه از توابع شهرستان اراک ببومی روستایی به عنوان عامل اصلی جذب گردشگر به خوبی مشخص می

های هو چشمحالت بیر، مسابقه تاریخی فرهنگی ممتاز و آثار تاریخی ) آرامگاه، حمام، تپه تاریخی هزوشن، خانه منسوب به امیرک

های سنتی معماری دلیل دارا بودن ویژگیمختلف و محصوالت کشاورزی متنوع( همواره مورد توجه گردشگران است. همچنین به

لبدی شود. که در این پژوهش هدف، بررسی آثار فضایی کابومی و مسكن روستایی از نقاط جذاب برای گردشگری محسوب می

طقه نقش آن باشد که با توجه به موقعیت گردشگری این مندر توسعه گردشگری این روستا میمعماری بومی این روستا و نقش آن 

کوشد ضمن معرفی معماری بومی روستای هزاوه به عنوان عاملی برای توسعه نماید. بنابراین این پژوهش میتر میرا پر رنگ

ر مسكن ساختا وگونه است؟ معماری بومی و عناصر گردشگری به این سواالت پاسخ دهد که، عناصر معماری بومی این روستا چ

 روستایی هزاوه تا چه حد توانسته در جذب گردشگر موثر باشد؟
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 روش تحقیق

پاسخ  ، برایپژوهش هدف دستیابی به تحقیق، جهت مسیر و فرآیند تمام در استقرار آن تداوم و مناسب تحقیق روش انتخاب

 تحقیقهای حوزه شناخت نیازمند مناسب تحقیق روش تعیین. است علمی پژوهش راهبردی اصول دادن به سواالت تحقیق، از

تحلیلی  -وصیفیتآنها با توجه به نظری بودن موضوع پژوهش مورد نظر، روش تحقیق بصورت  از شناخت اجمالی کسب با که است

ی به آوری مطالب مورد نیاز برای دستیابعلعات میدانی به جمای در کنار  مطاکتابخانه –انتخاب شد که به صورت مطالعات اسنادی 

 نتایج پرداخته شد. 

 

 های روستاییگیری سكونتگاهشكل
امع انسانی و جو استقرار و گیری شكل در نقش آن و محیطی های واقعیت از بسیاری گویای ایران طبیعی جغرافیای خصوصیات

 درجه در اهای ایرانروست و شهرها کالبدی توسعه و گیری شكل استقرار، مكانیابی، رو، این تكوین فعالیت و معیشت آنهاست. از

 در شورکروستایی  درصد، مناطق 67حدود  شده، انجام مطالعات براساس .آنهاست جغرافیایی و محیطی شرایط تابع اول

 واقع دریایه حاش و کویری مناطق در طبیعی عوارض براساس بقیه و ایجلگه های دشت درصد در 13کوهپایه،  یا کوهستان

 [7].است روستایی هایسكونتگاه بر توزیع عوامل جغرافیایی تاثیر از حاکی استقرار نحوه این .اندشده

گیرد. كل میهنگی شجتماعی، اقتصادی و فرنمودار زیر نشان می دهد که کالبد روستا تحت تاثیر عوامل گوناگون جغرافیایی، ا

یكدیگر  به نسبت قابلمت تاثر و تاثیر رابطه در و نكرده عمل مستقل بطور عوامل این از کدام هیچ که دهدمی نشان همین نمودار

 روستاهای اند.شده واقع ایکوهپایه موقعیت طبیعی یکدر  روستا این دهد می نشان هزاوه روستای استقرار نحوه .دارند قرار

 تمایزات این .باشند می متمایز و متفاوت کامالا  دیگرنواحی  از کاربردی ساختاری و فضایی مكانی گوناگون جهات از ایکوهپایه

ای که تجمع و فشردگی جمعیت و فعالیت هاست به گونهانسانی آن و طبیعی فرد به منحصر همگونی و ها قابلیت از ناشی بیشتر

 بر عالوه. است ینواح این روستایی هایسكونتگاه های ویژگی همراه با همگونی نسبی مكانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از

 فراهم را هرش دهی خدمات مراکز به روستایی واحدهای تر سهل دسترسی موجبات انسانی زیست واحدهای نزدیكی و تجمع این،

 [8].سازدمی

 
 روستا کالبد گیریشكل در موثر عوامل متقابل ارتباط نمودار  _ 1شكل 

 فضاهای و هاست آن رافیاییجغ و محیطی شرایط تابع اول یدرجه در روستاها فضایی توسعه و استقرار توان گفتبنابراین می

کوه،  بیعی مانندط عوارض با آن همجواری و در ارتباط با عوامل گوناگون محیط طبیعی از جمله شكل ناهمواری مجاور روستاها

 روستاها ای دارند. به طوریكهتعیین کنندهش های توسعه روستاها نقدشت، رودخانه، جلگه و شرایط اقلیمی حاکم بر آن در جهت

 شرایط دهند. اینمی ادامه ی خودو توسعه رشد به یكدیگر با ارتباط برقراری ضمن و گرفته شكل طبیعی شرایط این از تبعیت به

 [9]کنند.می ایفا را ایعمده سهم روستاها یاندازه و نقش تعیین در
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دار در شیب تریدارای بس و است شده واقع درصد 20 الی 4 شیب با پایكوهی منطقه یک در توپوگرافی لحاظ از هزاوه روستای

 مختلف مراحل درطی که انیک،ارگ بافتی با است هاییهسكونتگا جمله باشد. همچنین ازجهت جنوب غربی به شمال شرقی می

 باشد.  می سرد و خشک نیمه اقلیم دارای است و شكل گرفته کالبدی توسعه

 روستای هزاوهمعرفی 
  25ک وارا غرب کیلومتری 18 در روستا ایران است. این مرکزی استان در اراک روستاهای شهرستان از یكی هزاوه

 دهستان ی محدودهسیاس تقسیمات آخرین با مطابق هزاوه روستای گفت توانمی کلی طور و به دارد قرار فرمهین کیلومتری

 .دارد قرار اراک مرکزی شهرستان بخش از امیریه

 با روستای قشر شمال از و داین روستای با شمال و از دارد قرار بست بن موقعیت یک در نظر طبیعی روستای هزاوه از

 به و ایکوهپایه موقعیت دارای راستقرا موقعیت لحاظ که به اندهنمود احاطه ها تپه جهات روستا را سایر است، مهرآباد همسایه

 .باشدمتراکم می بافت اصلی در استقرار شكل لحاظ

 

 
 زاوهعكس هوایی از موقعیت و نشستگاه طبیعی روستای ه -2شكل

 

 بررسی محیطی روستا
شرایط اقلیمی،  لقبی از مختلفی محیطی فرآیندهای و عوامل متقابل عمل و کنش و پیوند حاصل ایناحیه هر زیستی شرایط

زندگی  و گیاهی پوشش)زیستی عوامل شناسی، خاک هایویژگی (،ساخت زمین و شناسی سنگ وضعیت)شناسی زمین وضعیت

 کنیم.اوه اشاره میمحیطی روستای هز هایویژگی به برخی لذا [10]است. نواحی هیدرولوژیكی شرایط و جانوری(، توپوگرافی

 

 نحوه قرارگیری بافت در محیط طبیعی

کوه  روستا با اطراف کلی طور به است شده واقع ای دره موقعیت یک و پایكوه در طبیعی نشستگاه نظر از هزاوه روستای

 طرف سینه دو در مسكونی منازل. باشد( میآباد مهر و داین روستای طرف از) شرق سمت از روستا ورودی راه تنها و شده احاطه
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 در نیز مسیل اصلی دو است. پوشیده انگور باغات با روستا اصلی قسمت دو حدفاصل و اند شده ساخته دار شیب اراضی در و کوه

 دارد. قرار روستا قسمت دو

 
 (1395)ماخذ: نگارندگان،نحوه قرارگیری روستا در محیط طبیعی -3شكل 

                                                           

 در و گرفته قرار ها کوه شیب بردامنه پلكانی، صورت به گلی سنگی، های که ازخانه است ای پیچیده بافت دارای روستا این

 هستند. معماری حمسط های سقف ودارای شده ساخته چوب و سنگ گل، از مالت اکثراا ها خانه این باغات انگور، و مزارع کنار

اند که با  دهش متمرکز و شش محله عمده قسمت دو در محله در مناطق آب وجودو عوامل جغرافیایی  تأثیر تحت روستا ساخت

 هفت محله قومی و فرهنگی در این روستا قابل تشخیص است.احتساب امامزاده 

اند قابل فتهاز نظر کالبدی روستا در دوبخش عمده محالت شمالی و محالت جنوبی که در امتداد دو مسیل اصلی شكل گر

زار و چاله، سرآسیاب، ترهده،محله پایین، محله از: کوهبر، میان اند عبارت باال سمت به ده ترتیب به ها محله بندی است. نامتقسیم

یه شكل و حسین مسجد جمله از مقدس مكان یک حول محالت تمامی است این روستا محالت در توجه قابل ده باال. نكته

 .دنردگ می محسوب محله ساکنین تجمع اند که به عنوان مرکز محله، مرکزگرفته

 
 (1394،انقالب اسالمیروستا )ماخذ: بنیاد مسكن  مختلف محالت از پانوراما -4شكل 

 

 :است  مشاهده قابل ذیل موارد معماری سبک تبیین در و کالبدی لحاظ از روستا بیرونی سیمای بررسی در

 .است روستائیان خود سنت و فرهنگ از متاثر و خودساخته معماری بافت و شكل فرم، -

 .است گرفته شكل آوردبوم مصالد از گرفتن کمک با و (محلی)روستایی شكل به اغلب ساختمان سبک -
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 (درصد 90 از بیش.) اندشده احداث طبقه دو صورت به مسكونی واحدهای عمومیت -

 .باشدمی مسطح بیشتر و گل و کاه ها آن بام پوشش -

 .است مشهود ایبییننده هر برای و باغات طبیعی محیط و کالبدی بافت تنیدگی هم ، دراین بررسی در

 

 معماری هایویژگی
خورده رقم  قطهن این در روستایی و سنتی معماری هنرمندانه و خاص نوع و است جالب و پیچیده هزاوه روستای مسكونی بافت 

 از ها انهو خ است شده متمرکز عمده قسمت چهار در آب وجود و جغرافیایی عوامل تاثیر تحت روستا ساخت معماری است،

 .هستند مسطح های سقف دارای و گرفته قرار ها کوه شیب بردامنه پلكانی، صورت به چوب و گل سنگ، جنس

 ساخته ضخیم هایدیوار با و جنوب به رو روستا های ساختمان سال، طول در سرد و معتدل اقلیم بودن حاکم دلیل بههمچنین  

 های خانه .است هزاوه روستای معماری های ویژگی از کرسی اتاق ایجاد و شود برده خورشید نور از استفاده حداکثر شده تا

 درهای های ورودی با دارد. دروازه متعددی اجزای روستا در آن معماری واحد هر و اند ساخته کوه و صخره روی بیشتر را هزاوه

 اکثرا ها خانه هستند. دیوار ها بخش آن ی جمله از حیاط و اند شده ساخته طبقه دو در اکثراا ساختمانی واحدهای چوبی،

 فضای کی طریق از فضاهای اصلی که است ای گونه به ها خانه شكل طورکلی به و است گل و چینه خشت، جنس از و ضخیم

 بیشتر برسد. داقلح به شدن در بسته و باز ی واسطه به دما اتالف تا اند شده مربوط یكدیگر به راهرو مانند واسطه یا رابط

 بوده است. برای سكونت افراد دوم ی طبقه و دام برای آنها پایین ی طبقه که ه هستندطبق دو در روستا های ساختمان

 ای و رودخانه های سنگ از استفاده کند می متمایز روستایی نقاط سایر از را آن که هزاوه روستای در معماری خاص موضوع

 ردد.گ می مشاهده زیر در آن نمونه که است روستا ابینه سایر و مساکن و منازل دیوار در آن هنرمندانه چیدمان

 

 
 (1394)ماخذ: نگارندگان،ای به عنوان مصالح دیوار منازلهای رودخانهسنگ -5شكل 

 

 روستایی هزاوه مسكن
 و ندرو شرایط با آن و انطباق مقیاس تناسبات؛ ابعاد، روستایی، مساکن ساخت شیوه و تكنولوژی طرح،      

 لزاماتیا و شرایط محیطی و امكانات با انسانی روابط تقویت و تاثیر میزان از همه و همه مسكونی واحد بیرون

 ساختار فضایی در هایی کمیت و معیارها اصول؛ به صورت زمان طول در و تجربی بصورت که دارد حكایت

 [11است. ] یافته بروز روستایی مساکن

 در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اقلیمی، های ویژگی ساز، و ساخت هنگام کشور، روستاهای اغلب در

 از بیش روستا این در .باشد نمی مستثنی قاعده این از نیز هزاوه روستای [12].شودگرفته می نظر در روستا
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دارد.  گرایش سرما سمت به روستا این در و هوایی آب که شرایط چرا بوده، مؤثر اقلیمی شرایط هرچیز

 هنگام تا شوند ساخته متراکم صورت به روستایی مساکن تا نموده ایجاب بر روستا حاکم  اقلیمی هایویژگی

 با ها خانه این معماری نمایند. در احساس را کمتری سرمای و بهره برده کناری واحدهای گرمای از سرما، فصل

 زاویه میهمان بیشترین در را خورشید نور تا شده تعبیه نوعی به ها پنجره منطقه، سردسیری اقلیم به توجه

 تنها به عنوان گذشته در که دارد وجود کرسی کردن برپا برای خاص محلی ها اتاق اکثر در و کند ها اتاق

 .است شده می استفاده خانوار گرمایشی وسیله

 رد و کند می ارائه فضاها گیری قرار لحاظ از را متفاوتی های تیپ روستا، از مختلف های پالن بررسی

 همشاهد قابل نشیمن و خواب اتاق انگور، فرآوری محل انبار، آغل، وجود ورودی، شكل قدیمی منازل تمامی

 زئیاتج اجرای نحوه اما است، یكی تقریباا مسكونی قطعات در موجود کلی عناصر الگوی دیگر عبارتی به است، ،

 جرایا نحوه اما است، یكی تقریباا مسكونی قطعات در موجود باشد عناصر می متفاوت واحد هر در اصلی عناصر

 شده مانجا میدانی مشاهدات و روستا پایه نقشه بررسی باشد و با می متفاوت واحد هر در اصلی عناصر جزئیات

 زا هریک در معماری جزئیات قرارگیری محل زمین، اندازه ابعاد و لحاظ از متفاوت تیپ چهار گفت توان می

ت دو به صوربه این شكل است که بیشتر واحدها  شده، شناخته دهایحوا عمومیت و است مشاهده قابل مسكونی دحوا

ی باشد. عناصر اصلگیری بناها رو به جنوب و به علت شرایط اقلیمی میپوشش بام آنها مسطح بوده و جهت اند،طبقه احداث شده

ن )خواب، اطراف آ های اتاق و یاطح ها، ایوان پله، راه آغل، داالن، ورودی، عبارتند از :های روستای هزاوه در خانه

 از حاصل نتایج به وجهت فرآوری انگور ضمن اینكه با محل و انبار ، آشپزخانه، دستشویی،ها(پذیرایی، بهارخواب، سایر اتاق

 ، گهدولن های چوبی در ، هاداالن مانند قدیمی عناصری منازل ورودی هزاوه روستای در میدانی های بررسی

 پردازیم.یکه در ادامه به معرفی آنها م داراست را ساباط و نشین پیر منازل، در سر مردانه، و زنانه های کوبه

 داالن
 کندمی تهدای خانه حیاط به از دروازه ورودی را شونده وارد خم و پیچ با که است باریكی راهروی داالن      

 فعالیت ااسریع نتواند عابران تا هستند خم و پیچ دارای ها داالن خصوصی، حریم رعایت برای هااکثر خانه در

 چهار مواقع بیشتر یا و ضلعی هشت نیمه یا ضلعی هشت شكل به اغلب هاداالن .شوند را متوجه های حیاط

 جدا هم از را  پایین طبقه مختلف های قسمت و است شده منطقه طراحی اقلیمی شرایط از تبع به و گوش

 است. شده تعبیه داالن باال در طبقه پله راه قدیمی منازل از بسیاری در کنند و می

 
 (1394)ماخذ:بنیاد مسكن انقالب اسالمی، های ورودی به داخل حیاطداالن شكل نمونه -6شكل 
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 ورودی در سر

 شده یم ساخته طوری معموال و دارد قرار در روی ایساده هالل هزاوه روستای قدیمی هایخانه اکثر در

 به آفتاب یممستق تابش برای مانعی نیز ها تابستان در و بوده باران و بر ریزش از ها مانعزمستان در که

 خورد.هایی از آیات قرآنی به چشم میهای قدیمی هنوز هم باالی سردر کتیبهدر برخی خانه .است رفتهمی شمار

 

 
 (1394دگان،)ماخذ: نگارنسردر ورودی منازل روستا -7شكل 

 سكوی ورودی)پیرنشین(
 با  گو و گفت یا ورودی برای انتظار هنگام در استراحت برای ورودی، در سوی دو در که است سكویی

 این به سنتی معماری در است شده گرفته نظر در خانه اهالی خود نشستن و استراحت یا و ها همسایه

 .شود می گفته نشین پیر سكوها

 

 
 (1394ن،)ماخذ: نگارندگاسكوی ورودی منازل روستا -8شكل 
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  ساباط

 کوچه هم آن و دارد وجود منازل برخی معماری در خاصی ویژگی کوهبر و ده میان و ده پایین محالت در

 کرد و می ایجاد مسكونی واحد چند یا یک برای را خاصی محرمیت که است ای سرپوشیده و اختصاصی های

 دیگری هم داشته است. های کاربرد

 

 
 (1395)ماخذ: نگارندگان،ساباط -9شكل 

 چوبی دولنگه درهای
 و چرخیده می پاشنه روی در لوال جای به حتی و بوده چوب جنس از تماما درها قدیمی منازل در

 چوب از که است تخته متر سانتی 15 الی 10 ضخامت به معموال ها در ایندر میدانی  های بررسی طبق

 شد . می ساخته صنوبر

 

 
 (1394گان،نگارند)ماخذ: انواع دربهای چوبی ورودی-10شكل 

 

 های زنانه و مردانهکوبه
واحدها  از برخی در و مانده باقی های چوبی قدیمی با اجزای منحصربفردشهزاوه هنوز هم درب منازل برخی در      

که کلون و مخصوص  اتچوبی با تزئینهای درب جایگزین شده است. فلزی در با چوبی درهای  (قدیمی دهایحوا تیح)
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ه یا دو لنگه بودند، روی هر لته آن تشد معموال دو لاستفاده می ی قدیمهادرب های چوبی که در خانه از آن است.کوبه بخشی 

 .شكل مورد استفاده خانم ها بود و کلون دیگر برای آقایانای(  )حلقهکلون دایره ای که  شدکلونی نصب می

 

 
 (1394نگارندگان،)ماخذ: های دربهای قدیمی نمونه کوبه-11شكل 

 

 محل فرآوری انگور
 انگور شیره باسلق، کشمش، نظیر محصوالتی به را انگور که دارد وجود بومی دانش هزاوه روستای در

 تقسم چهار از محل این .است مشاهده قابل نیز مسكونی واحدهای در کالبد موضوع و این کندمی تبدیل

 است. شده تشكیل چک و اجاق گل و کوره انگور، چاله اصلی

 
 (1394)ماخذ: بنیاد مسكن انقالب اسالمی،ر روستای هزاوه سیستم فرآوری انگور د-12شكل

 اتاق کرسی
 ها نهخا دوم طبقه در که دارد وجود کرسی برپاکردن برای اتاقی هزاوه روستای قدیمی منازل تمامی در      

 نآ درون )داغ زغال( آتش که شده تعبیه متر نیم عمق به ای چاله معموال ها این اتاق در و گرفته قرار

 ماسر فصل در آن گرمای از بتوانند خانواده افراد تمام که شود گذاشته می کرسی آن روی و گیرد می قرار

 .کنند استفاده
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 ده میان محله در قدیمی خانه یک در کرسی اتاق تنور و ورودی در -13شكل

 (1394،بنیاد مسکن انقالب اسالمی)ماخذ: 

 (طویله آغل)
باشد. بنابراین می سنگین و سبک دام پرورش و نگهداری هزاوه روستای در اقتصادی مهم های بخش از یكی

 بخش مهمی از فضاها جهت نگهداری از دام مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 (1394،بنیاد مسكن انقالب اسالمی)ماخذ:  زار تره محله های خانه در آغل یک داخلی فضای -14شكل

 (پنجره و درب) بازشوها
 کوچک دریچه یک و دارد حیاط یا داالن به ورودی در یک فقط اول طبقه هزاوه روستای قدیمی منازل در

 رقرا استفاده مورد سكونت جهت که باال طبقات در و است شده نظرگرفته در ها آغل داخل هوای تهویه جهت

 طرف دو در پنجره دو کرسی اتاق در و دارد اتاق طرف یک در پنجره سه یا دو معموال اتاق هر گیرد می

 .است شده طراحی هوا طبیعی جریان برای عبور که شده تعبیه جنوبی و شمالی

 
 

 (1394می،ده )ماخذ: بنیاد مسكن انقالب اسال میان محله در کرسی اتاق در و پنجره نمونه -15شكل
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 حیاط 

 اب خانواده اقتصادی هایفعالیت تمام که است جایی و باشد می خانه مرکز هزاوه قدیمی های خانه حیاط در

 باشند می ارتباط در آن

 می شامل را روستایی زندگی فضای از مهمی بخشی و دارد وجود حیاط هزاوه روستای منازل تمامی در

 .شود

 

 

 
 (1394)ماخذ: بنیاد مسكن انقالب اسالمی، حیاط -17شكل

 بام
ها از پایین تیرهای چوبی، بام تكمیل کننده پشت مصالح و بوده های قدیمی مسطحخانه در بام ، هزاوه روستای در

 پهن جهت(روستایی  رخانوا اقتصاد تامین در پشت بام فضای .گیردمی قرار باال در گلوتخته و حصیر و سپس کاه

 تولید کشمش و...( هم نقش دارد. و خشكبار کردن

 

 
 (1394بنیاد مسكن انقالب اسالمی،بام )ماخذ:  نمونه -17شكل
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 ناودان

ها طوری مستقر ناودان است، ها گلی دیوار و باشد می هزاوه مسطح روستای در هابام سطح اینكه به توجه با

 .کنندها هدایت میب از دیوار به جوی وسط کوچهساند که آب باران را با فاصله مناشده

 

 
 (1394،نگارندگانده )ماخذ:  پایین محله در هاناودان نمونه -18شكل

 
 گیرینتیجه

یطی، از آنجایی که گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر مح

معماری  ه است.اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در هر منطقه است، توسعه در روستاهای واجد ارزش محیطی به متغیرهایی وابست

گیری روستاها و معماری بومی آنها به باشد. لذا رجوع به فرهنگ شكلهای اصلی در جذب گردشگر میروستایی یكی از مولفهبومی 

ربر دنهایت توسعه پایدار روستا را  درتواند مطرح شود که وستایی میرهای ارزشمند عنوان یک راهبرد در توسعه و حفاظت از بافت

ستا های محیطی رورزشاقیت گردشگری روستایی به طور پیوسته با توسعه و محافظت بیشتر منابع و دارد بنابراین برای اینكه موف

وارد  های محیطی روستادر ارتباط باشد، گسترش این صنعت در روستاها باید به صورتی باشد که کمترین آسیب را به منابع و توان

تواند حاصل شود. های محیطی روستا، بخصوص معماری بومی روستاها، میکند. که این مهم با شناخت درست عوامل و جاذبه

اذبه جترین  براساس نتایج حاصل از بررسی که در این پژوهش به آن اشاره شد می توان نتیجه گرفت که مهمترین و اصلی

گیری ر شكلدشرایط طبیعی و مورفولوژی و شیوه زندگی و عواملی است که سنتی خود روستا و   گردشگری روستایی به طور

 تواند منجر بهگاه روستایی نقش اصلی را داشته است. باید توجه داشت عدم شناخت این عوامل، بخصوص معماری بومی میسكونت

 نابودی این سرمایه ارزنده گردد.
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