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 چکیده
این  ویژگی های، تنوع مسکن ناشی از آن از لیمی در استان سیستان و بلوچستانبا توجه به تنوع اق

 وع شکلی و ساختاری برخوردار باشد.. این تنوع اقلیمی باعث شده تا مسکن سنتی از تناستان می باشد

مسکن بومی با عناصر آب و هوایی مشخص شد مسکن بومی شهرستان با بررسی وضعیت سازگاری 

زابل دارای  شهر، زاهدان ویستگاههای سراوان، ایرانشهر، نیکسرباز بیشترین سازگاری را با اقلیم دارد. ا

بمپور حداقل سازگاری بین مسکن بومی  منطقه و های چابهارشهرستان و در سازگاری متوسطی هستند

 ،در سطح استان مشخص شد الگوی فضایی مسکن روستاییهمچنین با بررسی  اقلیم وجود دارد. و

همسان می   از لحاظ الگوی فضایی مسکن بومی های نیك شهر،سراوان، خاش و زاهدانشهرستان

 خودهمبستگینشهر با ضریب ن بومی ایرامسک ای هستند.. این مناطق دارای الگوی توزیع خوشهباشند

 های ایرانشهر و( را با بقیه نواحی استان داشته است. شهرستانایبیشترین هماهنگی )خوشه -417/0

همپوشانی الگوی فضایی مسکن منفی نزدیك به صفر کمترین خودهمبستگی زابل با داشتن ضریب 

گردد. ر توزیع مکانی محسوب میگوی تصادفی از نظرا با بقیه نقاط استان دارا بوده و به عنوان ال بومی

  قرار گرفته است. سرباز،نیکشهر، زابلبنابراین بیشترین سازگاری مسکن با در 
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 مقدمه

و محیط مفروض است که از  سکونت، بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان

تالش برای هویت یافتن )به مکانی حس تعلق داشتن( ناشی گردیده است. انسان زمانی 

رو، خود را تثبیت کرده باشد. از این بر خود وقوف می یابد که مسکن گزیده و هستی

 مفهوم سکونت همواره در طول تاریخ، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است

، های معماری بومیترین و زیباترین نمونـهاصیل. (39: 1930همکاران، اخوت و)

آورد،  هسـتند کـه در ارتبـاط بـا شرایط آب و هوایی محل، مصالح بوم ییهـاخانـه

 انــدهای ساخت، سـبك زنـدگی، سـنت و فرهنـگ هـر منطقـه شــکل گرفتــه شیوه

انسان در پرتو محل امن و آرام به های  بسیاری از موفقیت .(1111: 7004 ،1سوزن)

 ،متین ،آرام ،در گذشته کالبدی نجیب سکونت گاههای انسانیدست می آید. کالبد 

، بی هویتی و از خود بیگانگی را به امروز نوعی بی تناسبی اما .متوازن و هماهنگ بود

 دنبال می آورد که نمی توان خانه را در آن به عنوان محل امن و آرامش تلقی کرد

 مسکن سنتی از این حیث بسیار مورد توجه است.در عین حال  .(13: 1917 باقری،)

های جانبه ظریفی میان سبكبعالوه بررسی های دقیق نشان داده است که پیوندهای سه 

 فرهنگی ایرانیان آشکار می سازد –، شرایط آب و هوایی و باورهای دینی معماری

  .(99:1910براتی، )

با هویت و نیز مفاهیم ماندگاری را می توان در زمانی یافت که  معماری ماندگار و
اندیشه ها سیر منطقی خود را طی نموده و رو به تکامل گام برمی دارند. در شرایطی که 
مصرف انرژی فسیلی و آلودگیها و تغییرات اقلیمی حاصل از آن به معضلی برای جوامع 

ی از موارد بسیار موثر در سرعت بشری تبدیل شده و ساختمانها نیز به عنوان یک
برای دستیابی به یك  (79: 1930 رشیدی،) شوندبخشیدن به این امر محسوب می

طراحی معماری مطلوب، منطقی و هماهنگ با فرهنگ و اقلیم، عالوه بر توجه به نوع 
اقلیم منطقة مورد نظر، بایستی از میان عوامل تأثیرگذار اقلیم به دو عامل زیر نیز دقت 

(19 :1930عبدالحسینی، ) ایانی شودش

1Sozen 
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 همساز با محیطداریمساکن پا یاساس یها یژگیو -8 شکل

 

های هماهنگی نمونه مناطق خشك ایران یکی از بارزترینهای سنتی موجود در خانه

اع مساکن انسان با طبیعت است. تنوع اقلیمی در ایران باعث بوجود آمدن تنوع در انو

نویسد که سازگاری مردم با اقلیم باعث ایجاد سنتی شده است. در این زمینه دهقان می

چشم اندازهای متفاوتی در نوع مسکن شده است و آسایش انسان و در بعضی موارد 

بقای او وابسته به مهارتی بوده که با آن ساختمانها و فضای منطبق با محیط های اقلیمی 

دارند میهار ظهمچنین آلپاگونوولو و همکاران ا ؛(11: 1917 دهقان،) را بوجود می آورد

معماری بومی ایران با هموار کردن طبیعت و استفاده از فرآورده های طبیعی نشان 

  .(13: 1913 آلپاگونوولو،) دهنده رابطه ناگسستنی انسان و طبیعت است

ی ایرانیان نوعی تعامل دارد که معماری سنتدر این زمینه مونت پیتر نیز اظهار می

در بررسی باورانی در مطالعه دیگری  (.17: 1913مونت،) فرهنگی انسان با طبیعت است

شرایط آسایشی مسکن بیان نموده که سکونتگاههای روستایی همساز با اقلیم به منظور 

بیان اهمیت نقش اصول معماری در آسایش اقلیمی می باشد. وی همچنین به بیان 

: 1917 باورانی،) ای شاخص های اقلیمی از نظر آسایشی پرداخته استبرخی ویژگی ه

71.)  

تنوع مسکن در استان سیستان وبلوچستان که یکی از وسیع ترین استانهای کشور 

است وجود دارد. تنوع در مسکن ناشی از تنوع اقلیمی منطقه می باشد. مناطق 

مسکن همساز با محیط   

استفاده پایدار انرژی 

سرما

گرما

 آسایش اقلیم

تهویه مناسب

مخاطرات
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گرم وخشك، نواحی جنوبی کوهستانی و کوهپایه ای تفتان و بزمان ، نواحی مرکزی 

گرم و مرطوب و نواحی پست سیستان تنوع اقلیمی استان را بوجود آورده است. این 

تنوع اقلیمی باعث شده تا مسکن سنتی از تنوع شکلی و ساختاری برخوردار  باشد. از 

یك سو یکجانشینی روستاییان سیستانی و اتکای آنها بر کشاورزی، مسکن ثابت و 

مطابقت  های کلی معماری ایرانی کامالًی روستایی سنگین که با ویژگیساختار ابنیه ا

دارد را بوجود آورده و از دیگر سو زندگی قبیله ای ، تنوع اقلیمی و اتکای بر دامپروری 

باعث شده تا مسکن روستایی قوم بلوچ، تنوع چشمگیری در شکل و ساختار داشته 

پژوهش بر ارتباط عناصر اقلیمی با در این راستا این . (91: 1917 طبسی،) باشد

تیپولوژی مسکن تاکید دارد و با مدل سازگاری این مساکن را از لحاظ اقلیمی بررسی 

همچنین الگوهای فضایی مسکن بومی و روستایی را در سطح استان ارزیابی  می کند.

 می کند. 

خانه روستایی، ساختمانی است که ماحصل دست کسانی می باشد که در آن 

نت دارند ، پس طبیعی است که کامالٌ مطابق نظر وخواسته آنان در تطابق کامل با سکو

شرایط اقلیمی و طبیعی آنها شکل گرفته باشد. از دیدگاه اقتصادی خانوار، سرمایه 

گذاری مسکن بزرگترین سرمایه گداری خانوار است که استان سیستان وبلوچستان هم 

یث سرمایه گذاریهای جدید در وضعیت از نظر وضعیت موجودی مسکن و هم از ح

. در عین حال باید دانست در (71: 1917 برد )رفیعی،نامناسب و بحرانی به سر می

هایی نظیر ایران تقاضا برای مسکن و سرپناه باالست و نرخ باالی رشد جمعیت کشور

  (.90: 1943 )امکچی، این تقاضا را باال نگه می دارد

ی متغیرهای محیطی بر طراحی های مسکن در قبرس ( به بررس7007)1درایا اکتا

ی فرهنگی و اقلیم بر الگوی شمالی پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که دو مولفه

مسکن پایدار و متغیرهای محیط  (7007)7یالمیز و کیالمسکن تاثیرگذار بوده است. 

ایران: یك تحلیل  های پایدار درشکل خانه (7019) قبادیانطبیعی را مطالعه نمودند.

1 Oktaya 
2 Yilmaz, M. and Keleş 
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ها به اقلیمی را مطالعه نود.  نتایج نشان داد که  برای راحتی انسان ، شکل سنتی  خانه

( تغییرات اقلیمی و مسکن 7019)1آبیمیج و همکاراناقلیم هر منطقه از ایران وابسته بود.

در این پژوهش استراتژی های سازگاری و کاهش اثر  سنتی را در نیجر بررسی نمودند.

غییر اقلیم بر مسکن از طریق معماری پایدار توصیه شده است. آب و هوا به تغییر خود ت

ادامه خواهد داد با این حال ، انسان برای بقای با روشی مسئوالنه و پایدار خود باید از 

تاریخ طراحی معماری و تحوالت آن حاکی  مروری اجمالی برمنابع طبیعی بهره ببرد. 

پاسخگویی به شرایط محیطی و اقلیمی در جهت تنظیم شرایط م طراحان در ااز اهتم

محیطی برای آسایش انسان و نیاز های وی بوده است. در این زمینه تقی زاده می 

 نویسد که معماری بومی ایرانی در سراسر این سر زمین پهناور که اقالیمی متفاوت

متنوع را در بر گرفته، )کوهستانی، جنگلی، حاره ای، کویریو بیابانی( با شرایط محیطی 

ها که گذشت ایام است اهمیت و کارآیی واجد ویژگیهایی است که یکی از مهمترین آن

 . (99: 1911 ،تقی زاده) نمایدتر میآن را مشخص 

به بحث سکونتگاههای روستایی همساز با  همکاران وجاودانی دیگری  پژوهشدر 

 این مقاله وی با استفاده ازدر  اقلیم در نواحی کوهستانی و مرتفع پرداخته اند.

های آسایش اقلیمی بویژه شاخص هیومیدکس به بررسی شرایط مطلوب در شاخص

توجه به شناخت مناطق با  .(71: 1917 ،جاودانی) محیط های کوهستانی پرداخته است

قرار گرفت. آنها در مقاله ای بیان  پژوه و همکارانیز مورد توجه دیناقلیم همگن ن

ه بررسی مناطق همگن اقلیمی جهت برنامه ریزی و استفاده از منابع طبیعی میکنند ک

(. 1: 1917 پژوه)دین باشدضروری می بارش الزم و مانند انرژی خورشیدی، باد و

مقوله مسکن گسترده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد. مسکن یك مکان فیزیکی 

در این سرپناه  .آیدوار به حساب میعنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانه است و ب

حفاظت در برابر  و استراحت ،ولیه خانواده یا فرد مانند خوراکبرخی از نیازهای ا

  (.93: 1943 پور،شود )داللمیی تأمین شرایط جوّ


1 Abimaje 
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درجه عرض  91 تا 79های جغرافیایی بین استان سیستان و بلوچستان در عرض

موقعیت جغرافیایی این استان  تقرار یافته است.شرقی اس طول درجه 19 تا 94شمالی و 

تابش  .نزدیکترین منطقه به مدار رأس السرطان است ،در منتهی الیه جنوب شرق کشور 

ل تیرماه در چابهار آفتاب در نیمی از سال نزدیك به عمود می باشد بطوریکه در روز اوّ

ن منطقه از در ای حیطیمتغییرات  .(11 :1919 ،سلیقه)درجه می رسد  11زاویه تابش به 

و عرض  فاصله از دریا و زاویه تابش خورشید ،ارتفاع ،کشور تحت تأثیر عوامل

 ،تر استان به دلیل نزدیکی به دریابر این اساس نواحی جنوبی  .قرار می گیرد جغرافیایی

زاویه تابش عمودی تر و ارتفاع کمتر بیشتر تحت تأثیر اقلیم گرم و مرطوب اقیانوس 

اما بطرف شمال با افزایش ارتفاع و افزایش تمایل زاویه تابش و دور شدن از ؛ هند است

تغییرات مکانی اقلیم در این منطقه با  شود.دریا از رطوبت نسبی و دمای هوا کاسته می

توجه به عوامل فوق الذکر شدید است. بخشی از این تغییرات شدید ناشی از استقرار 

ای لیمی یعنی عبور از اقلیم حاره ای به اقلیم جنب حارهاین منطقه در یك ناحیه گذار اق

آب و هوای گرم و  ای این محدوده در حاشیه شمالی،می باشد. از دیدگاه سیاره

. لذا از نظر ای قرار گرفته استای و حاشیه جنوبی منطقه جنب حارهمرطوب حاره

 ی پایین استهاهای میانی و عرضهای آب و هوایی عرضثر از سیستماقلیمی متأ

 (.11: 1919سلیقه، )

از طرف دیگر از دیدگاه خرد تنوع در عوامل محلی به دلیل اختالف ارتفاع؛ فاصله 

ها شرایط بسیار متنوع از نظر اقلیمی را در ازمنابع رطوبتی و جهت گیری ناهمواری

آبهای گرم استوایی  منطقه بوجود آورده است . این استان از یك طرف متاثر از

( واز طرف دیگر متاثر از دشتهای کم ارتفاع و بسیار خشکی است که انوس هند)اقی

های آنها رسد. ناهمواریها و جهت گیریمیلیمتر می 90مقدار باران سالیانه آن به کمنر از 

از  یها از حداقل رطوبت ناشهایی از استان در پناه ناهمواریباعث شده است بخش

همه عوامل فوق ساختار اقلیمی استان را با  ورود  بادهای غربی محروم باشد.

 . (1910)سلیقه، نایکنواختی شدیدی مواجه نموده است
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در بین عناصر اقلیمی دما در گستره ناحیه بیشترین نایکنواختی را متأثر از عوامل مؤ 

تغییرات دما را در طی یك سال بین  1ثر در آب و هوای منطقه نشان می دهد . نمودار 

خابی استان نشان داده است. این امر باعث شده که در طی سال شرایط شهر های انت

بسیار متفاوت دمایی در سطح استان وجود داشته باشد و لذا نوع مسکنی که بتواند 

پذیر شرایط زیست اقلیمی مناسبی را در تمام سال برای بومیان منطقه فراهم کند امکان

ضریب تغییرات سالیانه دما در ه از کشور در این منطقیکی از دالیل تنوع مسکن  نباشد.

   .(7)شکل  گستره استان است
 

 
 (8919-8931) ضریب تغییرات دما در استان سیستان و بلوچستان -4 شکل

 74/1-77/1( نوسان دمایی بین درصد 74ایستگاه زابل با بیشترین ضریب تغییرات )

های دیگر نیز مقدار ضریب یستگاهدر ا ایینتر و باالتر از میانگین دارد.انحراف معیار پ

که برای کل استان میزان ضریب تغییرات دمایی را می توان  تغییرات زیاد است بطوری

باال بودن ضریب تغییرات از یك طرف  .(110: 1917)سلیقه، دانست درصد 73/99برابر 

ناشی از شرایط اقلیمی خشك منطقه و از طرف دیگر قرار گرفتن در یك ناحیه آب و 

تحت عنوان ناحیه گذار اقلیمی از آن نام برده شده  پژوهشوایی است که در این ه

ای به نیمکره است. این منطقه در دوره گرم سال با جابجایی کمربند کم فشار حاره

شمالی تحت تأثیر هوای گرم حاره قرار می گیرد ودر دوره سرد سال با نفوذ بادهای 
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رفتن در لذا قرار گ .دما را بشدت پایین می آورد ،سرد عرضهای باال "هوای نسبتا ،غربی

های اوت )عرضمتف ثر شدن از دو سیستم آب و هوایی کامالًیك منطقه بینابینی و متأ

ما در طی سال باال باشد. با توجه د( باعث شده ضریب تغییرات های باالپایین و عرض

ر توده های هوای ثیهای مختلف نیز تحت تـأاقلیمی در سالبه اینکه مناطق گذار 

این نیز تغییرات شدیدی در  عناصر اقلیمی متفاوت قرار می گیرند از نظر پراکندگی 

ای تفتان بزمان، نواحی مرکزی گرم و خشك، مناطق کوهستانی و کوهپایه طق وجود دارد.امنگونه 

ت. این نواحی جنوبی گرم و مرطوب و نواحی پست سیستان تنوع اقلیمی استان را بوجود آورده اس

 تنوع اقلیمی باعث شده تا مسکن سنتی از تنوع شکلی و ساختاری برخوردار باشد

 هاروشها و داده

های ماهانه برای شناخت شرایط اقلیمی و ارتباط آن با مساکن سنتی استان، از داده

ایستگاههای سینوپتیك در پهنه استان استفاده گردید، طول دوره آماری داده های اقلیمی 

های این پژوهش با استفاده از پردازش دادهدر باشد. ( می1949-1939ساله ) 70 دوره

به ارتباط بین نوع مسکن  و بارش اقلیمی مانند، دما، سرعت باد، تابش و رطوبت نسبی

 است. شده و اقلیم هر منطقه از استان سیستان و بلوچستان پرداخته 

رت آسایشی انسان )دمای انحراف میانگین درجه حرارت روزانه از درجه حرا

آستانه(، درجه روز نامیده می شود. در باالتر از دمای آستانه نیاز به سرد کردن محیط و 

در پایین تر از آن نیاز به گرم کردن محیط که به ترتیب نیاز های سرمایشی و گرمایشی 

 DHD(. مقادیر 19: 1،7011سازمان هواشناسی جهانگردد )نامیده می شود، مشاهده می

درجه روزهای سرمایشی، سختی آب و هوای  CCDیعنی درجه روزهای گرمایشی و 

و  7)کریستوفنکند و رابطه مستقیمی با کیفیت مسکن داردمناطق را مشخص می

 (.194: 7017همکاران، 

 


1 WMO 
2 Christeson  
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(8919-8931) های مورد مطالعهوضعیت متوسط دمای بلندمدت ایستگاه -8جدول   
 میانگین دما ارتفاع ایستگاه
7391/77 زهك 
173/77 کنارک 
7319/77 زابل 
193709/70 خاش 

9314/71 ایرانشهر 
19404/11 زاهدان 
113910/77 سراوان 
17/71 چابهار 
9104/74 نیکشهر 
1103/77 سرباز 

(1931)مأخذ: اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان،   



 
 های مورد مطالعها و ایستگاهنمایش توزیع ارتفاعی شهره -9شکل 
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دادهای این متغیرها از پایگاه اطالعات و آمار  CCDو  HDDبرای استفاده از مقادیر 

نخست نیاز سرمایشی و گرمایشی مسکن در پهنه  سازمان هواشناسی دریافت گردید.

 در ادامه پس از تهیه الیه های متغییر های اقلیمی تاثیر گذار براستان تعیین گردید. 

نوعی تحلیلگر مکانی که  Model Builderتحلیل گر مکانی  مسکن استان با استفاده از

به آنالیز روابط آن متغییر با استفاده نقشه های پراکنش یك پدیده  وجغرافیایی است 

یا ناسازگاری مسکن بومی  پردازد. برای انجام این تحلیل ابتدا وضعیت سازگاری ومی

شرایط عناصر آب و هوایی مورد بررسی قرار داده شد و برای هر منطقه از استان را با 

هر عنصر اقلمی بطور جداگانه یك نقشه پوششی کل استان تهیه شد. نهایتاٌ با استفاده از 

نقشه های تهیه شده را روی هم گذاری کرده، با تلفیق آنها   ArcGIS10.2نرم افزار 

 در ادامه نتی بدست آمد.الیه نهایی سازگاری و ناسازگاری اقلیم و مسکن س

 مسکن در استان سیستان و بلوچستانبه واکاوی اثر اقلیم بر   1ییفضا یخودهمبستگ

 پرداخته شد. 

پردازد. به برسی درجه تشابه نقاط یا مناطق با مناطق دیگر مییی فضا یخودهمبستگ

 ،هنقاط با ویژگی های مشاب ،توزیع نقاط مثبت باشدیی فضا یخودهمبستگچنانچه در 

ضعیف بوده یا وجود یی فضا یخودهمبستگگیرند اما اگر می نزدیك یکدیگر قرار

کانی الگوهای م. ی مختلفی خواهند داشتهانقاط مجاور در توزیع ویژگی ،نداشته باشد

، پخش یا تصادفی هستند. در الگوی خوشه ای تغییرات ایشامل انواع الگوهای خوشه

ضریب اتوکورولیشن مکانی در آن باالست. در  یك پارامتر بتدریج صورت می گیرد و

 این صورت پخش پدیده ها در مکان یکنواخت است. 

گونه ارتباطی بین پدیده ها وجود ندارد و پدیده ها بطور در الگوی پخش هیچ

در الگوی تصادفی روابط ضعیف  اند.اتفاقی بدون روابط مکانی با یکدیگر شکل گرفته

اما ساختمان منظم یا مکانیسم خاصی جهت کنترل  ،اردمکانی بین پدیده ها وجود د

یا  ،الگو وجود ندارد . بعالوه در دنیای واقعی اکثر الگوها بین الگوی تصادفی و پخش


1 Spatial Autocorrelation 
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 ندرت الگویی پیدا می شود که تماماًه گیرند. ببین الگوی تصادفی و خوشه ای قرار می

شن قوی این است که مقادیر پخش و یا تصادفی باشد ..منظور از اتوکورولی ،ایخوشه

به منظور  اطالعات توصیفی اشکال جغرافیایی ارتباط قوی با هم دارند )مثبت یا منفی(.

   از برنامه جانبی مسکن در استان سیستان و بلوچستان از  الگوی فضاییشناسایی 

Spatial Statistics فزاراو نرم  ARcGIS10.2 بدین  ت.جهت این کار استفاده شده اس

نظور ماتریس وزنی دوتایی جهت سازگاری با محیط تهیه شد و سپس با آنالیز آن م

ها در این مدل اگر بین چند وجهینقشه اتوکورولیشن مکانی استان بدست آمد است.

اتوکورولیشن مثبت است.  ،تشابه وجود داشته باشد و کنار یکدیگر قرار گرفته باشند

مقادیر اطالعات توصیفی ارتباط قوی با هم  منظور از اتوکورولیشن قوی این است که

دارند. چنانچه مقادیر اطالعات توصیفی اشکال جغرافیایی مجاور ارتباطی با هم نداشته 

جی ) باشند گفته می شود توزیع دارای اتوکورولیشن ضعیف ویا الگوی تصادفی است

 .(130: 1911 لی،

 

 (نهاها، تجزیه، تحلیل و تفسیر آارائه یافته)بحث اصلی 

تی بستگی داشته ها به مهار، آسایش انساناخلی ایرانهای دسخت بیابان شرایط در

ها و فضاهای منطبق با محیط خود را بوجود آورند. آسایش ، ساختمانکه بتوانند با آن

اقلیمی در منطقه سیستان و بلوچستان از سه طریق فراهم می شده است: استفاده از سایه 

نیز بندی نوع مساکن و کاهش تأثیر تابش خورشید. از نظر تقسیم و باد، استفاده از آب

می توان بیان نمود در مناطق روستایی و یکجانشینی مصالح بکار رفته جهت مساکن را 

دامپروری  ها که زندگی دامداری وو در بقیه قسمت دهدگل تشکیل می خشت و

، حمل مانند سیاه چادر اقتصاد اصلی ساکنین را فراهم می نموده وسایل سبك و قابل

  چوب درخت خرما به عنوان مصالح اصلی مسکن مورد استفاده بوده است.

، وجود فضاهای ه زاویه تابش و بادهای زیان آوربجهت گیری مساکن با توجه 

های گنبدی و استقرار بادگیر در وسط آن که در زمستان نشین و تابستان نشین، بام
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ست همه در مناطقی که معیشت کشاورزی رونق ساخته شده ا جهت بادهای مطلوب

گسترش یافته است. الگوی توزیع مسکن در منطقه بیش از هر عامل دیگر به  ،دارد

شیوه زندگی معیشتی وابسته است. در مناطقی که زندگی معیشتی بر پایه دامداری و 

ساکن م می باشد. نوع مسکن بومی سبك و قابل حمل ،جابجایی به دنبال دام بر پا شده

های سادگی و استفاده از مصالح سبك برخوردار ثابت نیز در این نواحی از ویژگی

که زندگی معیشتی بر پایه کشاورزی استوار شده نوع مساکن روستایی  یاست. در نواحی

گل و مصالح موجود در منطقه ساخته شده است. در نواحی که زندگی  از خشت و

است نوع مسکن نیز بر همین پایه از مصالح ترکیبی از معیشت کشاورزی و دامداری 

 سبك و سنگین شکل گرفته است.

 

 
 )منبع: نویسندگان، سیستان و بلوچستانتی در استان مدل مفهومی مسکن سنّ -2 شکل

8931) 
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پذیری الگوی مسکن در برابر شرایط اقلیمی از ویژگیهای مهم مساکن سنتی انعطاف

این خطه از کشور می باشد. انعطاف پذیری یکی از مفاهیم کلیدی در شکل گیری 

مطالعات نشان داده که در  .(19: 1917 فر،عینی)معماری مسکونی ایران است 

در صد ایام سال شرایط  41 های شرقی کشور معماری همساز با اقلیم می تواند تابخش

در صد از ایام سال نیاز به استفاده از  73آسایش حرارتی را فراهم نماید و تنها 

شکل و مصالح و شیوه بنای مساکن  .(1: 1941 نادری،) های مکانیکی بوده استسیستم

بلوچ با نوع معیشت، شرایط زیست محیطی و منابع قابل دسترس در حوزه جغرافیایی 

تغییری که در اکوسیستم بلوچستان بوجود آمده  ؛ت آنها رابطه مستقیم داردمحل سکون

در تیپ و شکل مساکن اثر گذاشته است. بلوچ دامدار مصالح مسکن خود را از نوع 

بافد. بلوچی که به کشت گیرد. مسکن او چادری است که از موی بز میتولید خود می

خانه می سازد. کشاورزی که با آب و کار و پرورش نخل اشتغال دارد از تنه نخل 

کند. هر جا که نوع تولید تلفیقی خشت بنا می وخاک سرو کار داردخانه خود را با گل و

 (.37 : 949 ،الهیجانب) از همه اینهاست در تیپ مساکن نیز اختالطی پدید آمده است

اقلیم  های ناهماهنگ بادر حال حاضر ساختمانمتأسفانه به علت  جهانی شدن معماری 

شود و الگوهای سنتی معماری به دست فراموشی در مناطق مختلف استان ساخته می

.(31 :1941دالمن، ) سپرده شده است


 های اقلیمی مسکنویژگی

انسان در زندگی و فعالیتهای روزمره خود تا حدی قابل توجه تحت تأثیر شرایط 

نوسانات و تغییرات  ،براین بنا ،اقلیمی حاکم بر محیط زندگی و کار خود قرار دارد 

در شیوه زندگی گروههای انسانی و نوع مسکن آنها  "حاصله در هر اقلیمی مستقیما

از  ،موثر واقع شده و این امر موجب می شود تا انسان با شناسایی نامالیمات اقلیمی

طرق بکارگیری فنون و شیوه های گوناگون بنحوی این تغییرات را مهار نموده و یا اثر 

مساعد آن را تعدیل نماید. بر این اساس روشن است که افراد در مقابل شرایط آب و نا
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نوع مساکن خود  ،هوایی عکس العمل نشان داده و با توجه به آن شرایط شیوه زندگی

شکل ساختمان . (1943 ،مسکن انقالب اسالمی بنیاد)را با آن شرایط تطبیق می دهند 

ختن ساختمان و اقلیم و همچنین در تعدیل انتقال می تواند تأثیر مهمی در هماهنگ سا

 .(97 :1947 ،خالدی)شرایط بحرانی هوا ی خارج به داخل ساختمان داشته باشد 



 
 نمونه مسکن سنتی در بمپور )لوگ( -1شکل  نمونه مسکن سنتی در خمک زابل -1شکل 

 
 نمونه مسکن سنتی در پیردان سراوان  - 1شکل  نمونه مسکن سنتی در مخت نیک شهر -1شکل 



 
 نمونه مسکن سنتی در بمپور  -89شکل نمونه مسکن سنتی درنوکجوب ایرانشهر  -3شکل 
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 )احتکن(

 

 نمونه مسکن سنتی درمخت نیکشهر -88شکل 

 )حانگ پیشی(

 نمونه مسکن سنتی در بمپور )توپی( -84شکل 

 
نمونه مسکن سنتی درسیب سراوان -82شکل  نمونه مسکن سنتی درخمک زابل -89شکل 

 )سنگ وخشت( 

ظرفیت و مقاومت حرارتـی آنهـا بـوده اسـت.      ،ترین ویژگی مصالح ساختمانیعمده

یك ساختمان به شـرایط اقلیمـی محـیط آن سـاختمان بسـتگی      ویژگی ضروری مصالح 

در نتیجه خصلت ضروری مصـالح سـاختمانی در منـاطق مختلـف اقلیمـی       ؛داشته است

 9)اشـکال   اشاره کـرد  7لوگ 1توان به کپراز انواع مساکن سنتی استان می متفاوت است.

 .هایی از مسکن در گستره استان(نمونه 17

اسـتان  ای به آب و هوای جنب حارهای بـر تنـوع اقلیمـی    رهگذر از آب و هوای حا

افزاید. نیمه جنوبی استان حداقل در بخشی از ایام سـال چهـره   می سیستان و بلوچستان


1 Kapar 
2 Lug 
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آب و هوای حاره ای را نشان می دهد که در آن عالوه بر گرمای شدید، رطوبت نسـبی  

ناصر اقلیمی مناطق جنـب  نیز باالست. در همین زمان نواحی شمالی استان تحت تأثیر ع

حاره قرار دارد که در آن شاهد اقلیمی گرم و خشك هستیم . تنوع ناهمواریها نیز عامـل  

دیگری است که بر تنوع آب و هوایی ای ناحیـه افـزوده اسـت. در حـالی کـه سـواحل       

متـر( در جنـوب قـرار گرفتـه جازموریـان در شـرق        1دریای عمان با ارتفاع بسیار کم )

متر و ناهمواریهای تفتان و بزمان بـا ارتفـاع بـیش از     700ارتفاعی کمتر از  استان دارای

متر در مرکز آن استقرار یافته است . این اختالف شدید ارتفاعی تباینات شـدیدی   9000

تنـوع   ،را در محیط جغرافیایی بوجود آورده که عالوه بر اثر آن در تنوع عناصـر اقلیمـی  

شدید بوده است. مسکن بومی نیز بدون تأثیر از ایـن   در معیشت و نوع سکونتگاهها نیز

 شرایط آب و هوایی نبوده است.  

بطور ناگهـانی نـوع و سیسـتم مسـکن      ،له اندکی دور شدن از نواحی ساحلیبه فاص

تغییر  پیدامی نماید . این تغییرات به نظر می رسد با تغییرات آب و هوایی رابطه مکـانی  

تم مسکن سنتی استان متأثر از اقلیم مناطق مختلف  بوده دارد. مصالح بکار رفته در سیس

ن و اقلیم در سطح استان بوده بین مسک الگوی فضاییو در این تحقیق سعی در بررسی 

. اقلیمی یك ناحیه را تعیین می کنـد . دما مهمترین عنصری است که شرایط زیست است

نده نوع مسـکن و شـرایط   ضریب یکنواختی یا نایکنواختی دما در هر ناحیه ای تعیین کن

زیست در هر ناحیه جغرافیا یی است.
 

8سازبا مدل مکانی مسکن در استان سیستان بلوچستان تحلیل
وضعیت سازگاری مسکن با شـرایط کلـی اقلـیم نمـایش داده      (70تا  19) اشکالدر 

شده است. بر اساس این شکل مسکن بومی شهرستان سرباز بیشـترین سـازگاری را بـا    

سـراوان، ایرانشـهر، نیـك شـهر، زاهـدان وزابـل دارای سـازگاری         شـهرهای ارد. اقلیم د

 بمپور حداقل سازگاری بین مسکن  منطقه و های چابهارشهرستان و در متوسطی هستند


1 Model Builder 
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 در مطالعات اقلیمی مشخص شد که منطقه به دلیل استقرار در  اقلیم وجود دارد. بومی و

نی از نظر عناصر اقلیمی است.منطقه گذار اقلیمی، دارای تغییرات مکا


 

     گرمایشیسازگاری مسکن با نیاز  -81شکل     رطوبت سازگاری مسکن با -81 شکل 

 نیاز سرمایشیسازگاری مسکن با  -81شکل 



    خورشیدتابش ا سازگاری مسکن ب -83شکل      دما سازگاری مسکن با -81شکل  

رشسازگاری مسکن با -49شکل 
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 سازگاری مسکن با باد             -48شکل 

مکانی به دنبال واکاوی تغییرات مسکن با  تشابهدر بررسی از آنجا که این پژوهش 

انی بر این اساس به محاسبه اتوکورولیشن مک است، توجه به تغییرات اقلیمی منطقه

 منطقه پرداخته شد. 

مکانی  تشابهها اقلیمی و مسکن سنتی با استفاده از نتایج حاصل از پردازش داده

سراوان، خاش و زاهدان روابط مکانی از نظر  مشخص شد بین شهرستانهای نیکشهر،

ای . این مناطق دارای الگوی توزیع خوشهاستمشاهده قابل های مسکن بومی ویژگی

بیشترین هماهنگی  -417/0ی ایرانشهر با ضریب اتوکورولیشن هستند. مسکن بوم

ای( را با بقیه نواحی استان داشته است. شهرستانهای ایرانشهر و زابل با داشتن )خوشه

ضریب اتوکورولیشن منفی نزدیك به صفر کمترین روابط مکانی را با بقیه نقاط استان 

 .(71)شکل مکانی محسوب می گردد دارا بوده و به عنوان الگوی تصادفی از نظر توزیع
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با استفاده  در استان سیستان و بلوچستان  سازگاری مسکن با اقلیمپهنه بندی   -48شکل 

 Model Builde از

با توجه به خروجی مدل در ارتباط با تاثیرگذاری اقلیم بر مسکن سنتی در مناطق 

و بلوچستان و اثرگذاری مولفه های محیطی می توان رابطه هر روستایی استان سیستان 

یك از بافت ها و تیپ های سکونی را در پهنه استان سیستان بلوچستان با اقلمیم آن 

نشان داد. مسکن بومی شهرستان زابل و سپس چابهار بیشتر خودهمبستگی فضایی را با 

این دو شهرتان دیده تیپ مساکن اب و های محلی خود دارند که این ویژگی در 

روزه مساکن  170شود، در شهرستان زایل با توجه به دمای شدید و وزش بادهای می

بومی با عناصری مانند دیوارهای عریض و بادگیر نمایان می شوند. کمترین 

 (.77)شکل خودهمبستگی فضای نیز مربوط به شهرستانن ایرانشهر می باشد
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 مسکن همساز با اقلیم در استان سیستان وبلوچستان ییفضا یخودهمبستگ -44ل شک

 

 گیرینتیجه

 ای در استان سیستان وای به آب و هوای جنب حارهگذر از آب و هوای حاره

جنوبی استان حداقل در بخشی از ایام  ةافزوده است. نیم تنوع اقلیمی آنبر بلوچستان 

نشان می دهد که در آن عالوه بر گرمای شدید،  ای راآب و هوای حاره ۀسال چهر

رطوبت نسبی نیز باالست. در همین زمان نواحی شمالی استان تحت تأثیر عناصر 

. تنوع در استاقلیمی گرم و خشك  دارایاقلیمی مناطق جنب حاره قرار دارد که در 

. باشدمی های این منطقه از کشوراز ویژگی است،مسکن که ناشی از تنوع اقلیمی منطقه 

خشك، نواحی جنوبی  ، نواحی مرکزی گرم وای تفتان بزمانمناطق کوهستانی و کوهپایه
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گرم و مرطوب و نواحی پست سیستان تنوع اقلیمی استان را بوجود آورده است. این 

 با تنوع اقلیمی باعث شده تا مسکن سنتی از تنوع شکلی و ساختاری برخوردار باشد.

 مشخص هوایی و آب عناصر با بومی مسکن ناسازگاری یا و سازگاری وضعیت بررسی

 ایستگاههای. دارد اقلیم با را سازگاری بیشترین سرباز شهرستان بومی مسکن شد

 در و هستند متوسطی سازگاری دارای زابل و زاهدان نیکشهر، ایرانشهر، سراوان،

 وجود لیماق و بومی مسکن بین سازگاری حداقل بمپور منطقه و چابهار شهرستانهای

 بین شد مشخص استان سطح در الگوی فضایی مسکن بومی بررسی با همچنین دارد؛

 های-ویژگی نظر از مکانی روابط زاهدان و خاش سراوان، نیکشهر، های¬شهرستان

 هستند ای¬خوشه توزیع الگوی دارای مناطق این. شود¬می مشاهده بومی مسکن

 هماهنگی بیشترین -417/0 انیخودهمبستگی مک ضریب با ایرانشهر بومی مسکن

 داشتن با زابل و ایرانشهر های¬شهرستان.است داشته استان نواحی بقیه با را( ایخوشه)

 نقاط بقیه با را مکانی تشابه کمترین صفر به نزدیك منفی یمکان یخودهمبستگ ضریب

   .  شودمی محسوب مکانی توزیع نظر از تصادفی الگوی عنوان به و بوده دارا استان
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Abstract 
Due to the climatic diversity in Sistan and Baluchestan Province, 

housing diversity is one of the characteristics of this province. The 
southern part of the province, at least in a part of the year, has tropical 
climate features; the area experiences extreme heat and high relative 
humidity. At the same time, the northern parts of the province are 
affected by the climatic elements of tropical regions, where the 
climate is hot and dry. The diversity in housing caused by the climatic 
diversity of the region is one of the characteristics of this part of the 
country. Taftan mountainous regions of Bazman, hot and dry central 
regions, hot and humid southern regions, and the general position of 
the province have made the climate diversified. This has given the 
traditional houses there structural variety. The investigation of the 
adaptation or incompatibility of indigenous habitats with climatic 
features indicated that the local houses in the city of Sarbaz have the 
highest adaptability to the climate. Those in Saravan, Iranshahr, 
Nikshahr, Zahedan and Zabul have moderate adaptation. In Chabahar 
and Bampur, a minimum compatibility exists between the local houses 
and the climate. Also, the study of the spatial relationships in the 
province showed spatial similarities among Nikshahr, Saravan, Khash 
and Zahedan in terms of housing characteristics. These areas have a 
cluster distribution pattern. The buildings in Iranshahr with the 
autocorrelation coefficient of -0.714 have the highest coordination 
with the rest of the province. The cities of Iranshahr and Zabol have 
the least spatial relationship with the rest of the province with a 
negative correlation coefficient close to zero. It is considered as a 
random pattern in terms of spatial distribution. Therefore, the most 
adapted houses are located in Sarbaz, Nikshahr, Zabol. 
Keywords: Native housing, Sistan and Baluchestan Province, Spatial 
relationship, Climate transition, Autocorrelation. 
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