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Abstract 
Housing is considered to be one of the most important urban elements, and its spatial-
spatial identification can inspire a kind of dependence and a sense of belonging and 
commitment among residents. However, nowadays the commodification of housing and 
attention to the profitability of this sector has led to a lack of attention to traditional 
patterns and identity-building elements in the design of construction. Considering the 
importance of housing and its identity, the purpose of this study is to investigate the spatial 
identification of urban housing with emphasis on physical-functional components and their 
application in designing future housing in order to achieve sustainable identity and promote 
a sense of place in the western plain Guilan (Talesh, Someehsara and Rezvanshahr cities). 
In this regard, research method is applied with descriptive-analytical in nature, which has 
been used to collect information from documentary-field method (observation, interview 
and questioning). The statistical population of the research is also the housing of the studied 
cities, which has used the purposeful sampling method to select the sample size. Variation 
analysis, regression and Pearson coefficients were used for analyzing data. The research 
findings show that the greatest impact on the identification of housing in the study area is 
based on physical-functional indicators related to the component of housing adaptation 
with other spaces and functions. Also, it can be said that the most important factor in the 
spatial-spatial identification of the Western plains of Guilan is similarity/differentiation 
(similarity of houses with each other in the region and differentiation with the settlements 
of other regions). 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The human environment has a great 
impact on human behavior and identity 
towards hidden values. The reason is that 
identity is a set of traits and 
characteristics that distinguish an 
individual or society from individuals and 
societies; following these criteria, the city 
becomes a personal and independent 
entity and ultimately makes it sustainable. 
In between, Housing is considered to be 
one of the most important urban elements, 
and its spatial-spatial identification can 
inspire a kind of dependence and a sense 
of belonging and commitment among 
residents. On the other hand, the lack of 
proper housing identification will lead to 
an identity crisis due to the lack of a sense 
of place and a sense of belonging. Given 
the importance of the issue, the aim of this 
study was to investigate the locative-
spatial identification of urban housing of 
the Western plains of Gilan (Talesh, 
Someehsara and Rezvanshahr cities) with 
the emphasis on physical-functional 
components and their application in 
designing future residential areas in order 
to achieve sustainable identity and it is the 
promotion of feeling and belonging to a 
place. 

2. Research Methodology 
The research method in the present study 
is applied in terms of application type and 
in terms of descriptive-analytical nature. 
In order to collect information and 
research data, documentary and field 
methods (observation, interview and 
questioning) have been used. In this 
regard, first by referring to various 
documents of physical-functional identity 
elements of urban housing in order to 
identify spatial-spatial identification and 
then by examining the study areas (Guilan 

West Plain: Talesh, Someehsara and 
Rezvanshahr cities) has collected 
information through observation, 
interviews and questioning. The statistical 
population of the present study is the 
housing of the study areas (Talesh, 
Someehsara and Rezvanshahr cities) that 
the sample size is estimated based on the 
targeted method of 100 housing for each 
city.  

3. Research Findings 
The research findings show that in the city 
of Talesh and Someehsara, the physical-
functional elements will have the same 
effect on the identification of the houses, 
while in Rezvanshahr, the functional 
elements will have a much greater impact. 
The overall value of the Wickles Lambda 
test shows that Talesh housing has far 
more identity than the other two cities in 
terms of physical-functional components, 
and Rezvanshahr is in third place. Also, the 
components of adaptation to other spaces 
and functions, adaptation to climate and 
adaptation to form and function have the 
highest identity load in the Western plain. 
Also, based on the results, it can be said 
that the most important factor in 
identifying housing in the Western plain of 
Guilan based on physical-functional 
components is the similarity of housing 
with each other and differentiation with 
housing in other areas . 

4. Conclusion 
In urban studies, the concept of identity is 
a combination of the distinctive features of 
a phenomenon or a place. Features derived 
from natural, social and cultural 
components and offer a unique image of a 
place. In this regard, the context and the 
region are the main factors in the 
formation of different identities. A context 
or the region is a space or a place where 
urban planners build a building with the 
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aim of weaving new and old ones in order 
to create a living and desirable whole. 
Construction stems from shared values, 
beliefs, worldviews, and symbolic systems 
that give meaning to their environment 
and turn empty space into location. In this 
approach, what is inconsistent with the 
existing context and region is not 
acceptable. In other words, adding or 
combining "other" in the "intrinsic" 
context requires matching and 
coordination between the two. New 
components will only be able to penetrate 
the existing context if they can 
communicate and relate to it, and if they 
appear, as inconsistent patches, the 
context and the area, or the ambiguity of 
the location, as well as the sense of 
belonging will reject them, they will stir. In 
the meantime, housing is one of the most 
important elements of the city, the spatial 
and spatial identification of which can 
cause a kind of dependence and a sense of 
belonging and commitment among the 
residents. Given the identity crisis in 
urban elements, especially housing, which 

reduces spatial affiliation and loss of sense 
of place, therefore, identifying the 
identifying components of urban elements 
in an area and the current identity 
situation can be assessed to prevent that 
area from becoming unconscious and 
providing solutions for improving the 
identity situation. 
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 چکیده
  تواند می  آن  فضایی-مکانی  یابیهویت  که  شودمی  محسوب  شهری  عناصر  مهمترین  از  یکی  عنوانبه  مسکن

  مسکن   شدن  کاالیی  امروزه  حال،  این  با.  گردد  ساکنان  بین  در  تعهد  و  تعلق  احساس  و  وابستگی  نوعی  یالقاءکننده
  وسازها ساخت  طراحی  در  را  سازهویت  عناصر  و  سنتی  الگوهای   به  توجه  عدم  بخش،  این  سودآوری  به  توجه  و

  یابی هویت  بررسی  حاضر  تحقیق  از  هدف  آن،  مندیهویت  و  مسکن   اهمیت  به  توجه  با .  است  داشته  دنبال  به
  آتی   مساکن  طراحی   در  هاآن  کاربست  و  عملکردی–کالبدی   هایمؤلفه  بر  تأکید  با  شهری  مساکن  فضایی-مکانی

  تالش،   شهرهای(  گیالن  غربی  یجلگه  در  مکانی  تعلق  و  حس  ارتقای  و  پایدار  هویت  به  یابیدست  راستای  در
  که   باشدمی  تحلیلی -توصیفی  ماهیت  با  کاربردی  تحقیق  روش  راستا،  این  در.  باشدمی)  رضوانشهر  و  سراصومعه

  ی جامعه.  است  شده   استفاده)  پرسشگری  و  مصاحبه  مشاهده،(  میدانی-اسنادی  روش   از  اطالعات  آوریجمع  برای
  حجم   انتخاب  برای   هدفمند   گیرینمونه  روش   از  که  باشدمی  مطالعه  مورد  شهرهای   مساکن  نیز  تحقیق   آماری
  ضریب  واریانس،  تحلیل  هایآزمون  از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  منظوربه  همچنین.  است   شده  استفاده  نمونه

 بر   تأثیرگذاری   بیشترین   که  دهدمی  نشان  تحقیق  های یافته.  است  شده  گرفته   بهره  پیرسون  و  رگرسیون 
  انطباق   یمؤلفه  به  مربوط  عملکردی -کالبدی  های شاخص   مبنای   بر  مطالعه  مورد  ی محدوده  مساکن  یابیهویت
  انطباق  دوم  یوهله  در  سراصومعه  و  تالش  شهرهای  در  همچنین.  باشدمی  عملکردها  و  فضاها  سایر  با  مسکن
  مهمترین   که  گفت  توانمی  همچنین.  دارد  قرار  عملکرد  و  فرم  با  مسکن  انطباق  رضوانشهر  در  و  اقلیم   با  مسکن

  و  منطقه  در  یکدیگر  با  مساکن  تشابه (  تمایز/ تشابه گیالن  غربی یجلگه مساکن  فضایی-مکانی  یابیهویت عامل
 . باشدمی) دیگر مناطق مساکن با تمایز

 کلیدواژه ها: 
  کالبدی،  هایمؤلفه یابی،هویت
  مسکن، عملکردی، هایمؤلفه
 .گیالن غربی یجلگه 
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های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اله رشید کلویر، امیررضا کریمی آذری و حسن اکبریاحمد مقدم درودخانی، حجت
 ی غربی گیالن) مساکن بومی جلگه عملکردی (مطالعه موردی:–کالبدی

 مقدمه ١
  از   یکی  عنوانبه  دور  هایگذشته  از  هویت  یمقوله

 و  ١سلیمانی(   است  بوده  مطرح  بشری  هایدغدغه
  از   ایمجموعه  هویت،  که  آنجا   از   .)۲۰۱۶همکاران،  

  یک  تشخص  باعث  که  است  هاییویژگی  و  صفات
  به   نیز  شهر  میشود؛  جوامع  و  افراد  از  اجتماعی  یا  فرد

  مستقل   و  یافته  شخصیت  معیارها،  این   از  تبعیت
  در.  شودمی  آن  پایداری  باعث  نهایت  در  و  میگردد

 هویت،  تجلی  برای  محیطی  میتوان  را  شهر  راستا،  این
  فرهنگ   و  بینی جهان  اعتقادات،  از   برگرفته   هایارزش

  و  مجیدی(   دانست  خود  پدیدآورندگان  و  ساکنین
 خاص  متن  دارای  شهر  هر  طرفی  از).  ۲۰۱۷  ،٢حیدری

  وابستگی   نوعی  یالقاءکننده  و  خود  یویژه  محتوای  و
  است   ساکنان  بین  در  تعهد   و  تعلق  احساس  و
  مهم   عناصر  بنابراین.  )۲۰۱۶،  ٣صفرنژاد  و  آذریکریمی(

  هویت   بنیاد  که  شهرهاست  سایر  از  شهر  یک  تمایز
  افکند می  پی  را  شهر  شخصیت  و  فضایی -مکانی

)Kropf, 1996  .(که  شخصیتی   ً  هویت   کنار  در  معموال
  نظر   در  آنها   با  مترادف  و  رفته   کاربه  مکان  حس  و

 هویت  با  مکانی«  را  آن  کهطوریبه.  شود می  گرفته
  مفهومی   ابعاد  از  یکی  و)  CABE, 2000(  »خود  خاص
  بین   این  در).  Brook, 2000(  انددانسته  مکان  حس

  های مؤلفه  همانند  شهر،  یک  شخصیت  هایمؤلفه
  و   کالبدی  یا  عینی   بُعد  دو  دارای  انسان  شخصیتی

  محیط   سه  طریق  از  تواندمی  که  است  روحی  یا  ذهنی
  تفکیک   همدیگر  از  انسانی  و  مصنوعی  طبیعی،

  دارای   چنانچه  هامؤلفه  از  یک  هر  متغیرهای.  شوند
 و   شاخص  نقش   باشند  برجسته  و  اختصاصی  صفات
.  )۲۰۰۷،  ٤بهزادفر(  کنندمی  ایفا   را  هویتی   معرف

 فضای  و  مکان   یابیهویت  گفت  توانمی  بنابراین
  اجتماعات   افراد،  کالبدی،  ساختار   تأثیر  تحت  شهری 

 و  مادی  شکل  از  جدا  که  ،)Relph, 1976(  باشدمی
  انتزاعی   هایهندسه  یوسیلهبه  آن،  فرهنگی  تفسیر

  تصور   نیز)  حجم   شکل،  اندازه،  جهت،  فاصله،(
 صورت   دو  به  که  هویتی).  Gieryn, 2000(  شودمی

 
1 . Soleymani 
2 . Majidi & Heydari 

  پیدا   نمود  آشفته  و   غیرپایدار  یا  و  منظم  و  پایدار
  عناصر  بعضی  شدن  کاالیی  راستا  این  در.  کندمی

  مناظر   گیریشکل  باعث  هامکان  و  شهری  فضاهای
).  Aleya, 2012(  گرددمی  غیرپایدار  و  آشفته   شهری

  عناصر   مهمترین  از  مسکن  شهرها  تحول  سیر   در
  گردد می  محسوب  شهر  عملکردی   و  کالبدی  ساختار

  را   شدن  کاالیی   سمت  به   گیریجهت  بیشترین  که
  افراد   روی  بر  را  تأثیر  بیشترین  مسکن.  است  داشته

 و   زیستمحیط  و  انسان  اصلی  ارتباط  و  گذاردمی
 ,Cook & Hall(  باشدمی  روزمره  تعامالت  همچنین

  زندگی   برای  اساسی  محیطی  مسکن  همچنین).  2012
  و   مدرسه  کار،  جریانات  از   استراحت  مکان  خانوادگی،

  هایارزش  از  مملو  که  است  خصوصی  فضایی
  سبک   ترجمان  و  منزلت ینشانه  عنوان   به   سمبلیک،

  در   طرفی  از).  Schwartz, 2006(  است   زندگی
  بر   تأثیرگذار  عامل  ترینمهم  موارد،  از  بسیاری

  مسکن   مکان،  به  تعلق  احساس  و  مکان  به  دلبستگی
 ). Westaway, 2006( باشدمی

  عناصر   و   ساختار  در  هویت  اهمیت  به   توجه   با
 یابی هویت  بررسی  حاضر  تحقیق  از  هدف   شهری،
  گیالن   غربی  ی جلگه  شهری  مساکن  فضایی -مکانی

  تأکید   با)  رضوانشهر  و  سراصومعه  تالش،  شهرهای(
 بدین  تا.  باشد می  عملکردی–کالبدی  های مؤلفه  بر

 و  سازهویت  هایمؤلفه  این  شناسایی  با  وسیله
  سمت   به  آتی  بومی  مساکن  طراحی  در  آنها  کاربست

  گام   هویتی  بحران  از  جلوگیری   و  پایدار  هویت
  در   بدون  گیالن  معماری- فرهنگی  یحوزه.  برداشت

 حوزه   ۹  به  سیاسی  و  کشوری  تقسیمات  گرفتن  نظر
  و   شرق  سرشاخ  یحوزه   دو  که  گرددمی  بندیتقسیم

 ساحلی،  ی زیرشاخه  چهار  دارای  یک  هر   که   غرب
  ی جلگه  یعالوه  به  کوهستانی  و  ایکوهپایه  ای،جلگه

  های حوزه   از   یکی   گیالن  غربی   یجلگه.  هستند   مرکزی
  محسوب   گیالن  استان   جغرافیایی   و  فرهنگی  مهم
  پاسخگویی   بر  مبتنی  منطقه  این  مساکن.  گرددمی

  اجتماعی   روابط   به  جویانهصرفه  و  خردمندانه 

3 . Kareimi Azari & Safarnezhad 
4 . Behzadfar 
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  مرطوب،   و  معتدل   دشوار   شرایط  ها،انسان
.  باشد می  دسترس  در  مصالح   و  اجرایی  هایتوانایی

  بومی   هایگونه  دیگر  از  را  منطقه  این  مسکن  آنچه
  یمنطقه  و   فرمی  عناصر  ترکیب  کند می  مجزا

  که   باشدمی  مرطوب  و  معتدل  و  ایجلگه-کوهستانی
  در   همچنان  و  شده  تولید  زیبایی  و  غریب  شکل  به

  دنبال به  حاضر   تحقیق .  است  برداری بهره  حال
 :باشدمی  زیر  سؤال  به پاسخگویی

  در   عملکردی-کالبدی  یکنندهتبیین  هایمؤلفه
  شهری   مساکن  مکانی-فضایی  یابیهویت  راستای

 و   سراصومعه  تالش،  شهرهای(  گیالن  غربی  یجلگه
 کدامند؟ ) رضوانشهر

 مبانی نظری  ۲
 تحقیق پیشینه ٢٫١

صورت  طور کلی بحث در پیرامون مفهوم هویت بهبه
قابل  پژوهش معماری  و  شهرسازی  در  رؤیت هایی 

عقبهمی به  توجه  با  وجود  این  با  استان  باشد.  ی 
ی غرب آن، هنوز پژوهشی در  گیالن و بخش جلگه

هویت عناصر  راستای  در  منطقه  مساکن  این  ساز 
بخش   در  همچنین  است.  نگرفته  صورت  بومی 

ی مطالعاتی نیز به بررسی عناصر  محتوایی پیشینه
کالبدیهویت به-ساز  مسکن  صورت  عملکردی 

ده اشاره گردیده است. بنابراین پژوهش حاضر  پراکن
(جلگه مکانی  بعد  بعد  در  در  و  گیالن)  غرب  ی 

عملکردی مسکن) به دنبال  -محتوایی (هویت کالبدی
می موجود  پژوهشی  خأل  کردن  توجه پر  با  باشد. 

و  بررسی مهمترین  به  ادامه  در  گرفته،  صورت  های 
پژوهش مورد نزدیکترین  موضوع  راستای  در  ها 

 گردد. عه اشاره میمطال 

ی خود به بررسی در مطالعه  ،)۲۰۰۴(١ییرمقتدای م 
کالبدی شهرها   ارزیابی هویت  و  معیارهای شناخت 

ی ایشان، معیارهای  پرداخته است. بر اساس مطالعه
می قرار  بدین  کالبدی  هویت  اول؛  ارزیابی  باشند: 

با   تشابه  و  غیر  از  تمایز  معنای  به  تمایز/تشابه، 
 

1 . Mirmoghtadayi 
2 . Movahhed  

اوم/تحول، به معنای پیوند با گذشته  خودی، دوم؛ تد
های خودی) در  و عدم انقطاع (تداوم معنی و ارزش

عین نوآوری و خالقیت با توجه به شرایط زمانه (خود 
به   وحدت/کثرت،  نماندن)، سوم؛  ولی همان  ماندن 
معنای پیوند میان اجزاء متفاوت، ناهمگون و متضاد، 

جود بیاورند. ای که در کنار هم یک کل را به و به گونه
)، در پژوهشی تحت عنوان  ۲۰۱۲و همکاران (  ٢موحد

بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسالمی، شهر  
داده قرار  بررسی  مورد  را  یاری  نشان    یهافتهاند. 

تار  دهد یم  طول  در  ري  شهر  خود  خی که  ، تحول 
اسالم   کارکردهاي به  یشهر  سرا  مرکز   ،یاس یعنوان 

از خود نش  یمذهب  اداري  زمان  و  در  داده است.  ان 
با  نیهم  زی ن  یکنون را    ن ی امروز  ايچهره  کارکردها 

م  همچن دهدیبازتاب  م  جینتا  نی.  که    دهدینشان 
در شهر ري قابل    یهاي کالبدي شهر اسالممشخصه
و  یبازشناس سرزم   شهر   هستند  در    ران یا  نی ري 

اسالم   کی  تیهو کالبدي    ی شهر  عناصر  نظر  از  را 
اوجانگ و   .دهد یداراست و کارکردهاي الزم را ارائه م 

ی خود تحت عنوان مفهوم  )، در مطالعه۲۰۱۵(  ٣زکریا
مکان، معنا و هویت در بازآفرینی شهری به بررسی  
شهری   نوسازی  و  بهسازی  در  هویت  اهمیت 

اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پرداخته
مکان، بازآفر سنتی  شکل  تغییر  باعث  شهری  ینی 

  گردد. های اجتماعی و فرهنگی آن میمعانی و مؤلفه
با   بازآفرینی  است  اصول  بنابراین ضروری  به  توجه 

  ) یمکان   ی(دلبستگ   طی مح  یشناسحس مکان و روان
بگیرد به ۲۰۱۷(٤نصر  . صورت  خود  پژوهش  در   ،(
مؤلفه ایرانی  تبیین  سنتی  کالبدی شهر  هویت  های 

عناصر  دهد که  داخته است. این پژوهش نشان میپر 
و   ب یترک  ،یمصنوعی  کالبدها  ،یع یطب اقوام 

حوادث   ی اجتماع  ،یاقتصاد   ،یاسیس   یها نظام و 
ها  آنی  قی تطب  یهستند که بررس  یموضوعات  یخ یتار

دوره شناسا  یهادر  سبب  هر    زاتیتما  ییمختلف 
  ی شکل  تی شده و هو  گرید  یاز دوره   ی خی تار  یدوره 

پژوهش نیز  حاصل    جی. نتاشودیم   آن شهر را سبب
ی  م یاقل  ،یاس یس  ،یفرهنگ   یهااز وجود مؤلفه  یحاک

3. Ujang and Zakariya 
4 . Nasr 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اله رشید کلویر، امیررضا کریمی آذری و حسن اکبریاحمد مقدم درودخانی، حجت
 ی غربی گیالن) مساکن بومی جلگه عملکردی (مطالعه موردی:–کالبدی

باشد و    ی م   یران یا  یدر شکل شهر سنت   ی اقتصاد  و
س اصفهان  شهر  بوشهر    رازیش  است، یدر  فرهنگ، 

  ر ی تأث  یشهر دارا  یکالبد  تیهو  بر  میاقل  زدی اقتصاد و  
است.  یشتر یب دژدار  بوده  و  در ۲۰۱۸(١حسینی   ،(

های مؤثر بر  پژوهشی تحت عنوان بررسی شاخصه
هویت مکان در مسکن اجتماعی، مسکن مهر گلها در  

داده قرار  مطالعه  مورد  را  یافتههمدان  های  اند. 
نشان می در  پژوهش  عوامل  تأثیرگذارترین  که  دهد 

محدوده در  مکان  هویت  ارتقای  مورد راستای  ی 
متغیره «کالبدیمطالعه  «عملکردی–ای  - فضایی»، 

ساختاری»، «دسترسی به خدمات شهری»، «مردم و 
 ٢باشند. شاوکتروابط اجتماعی» و «حس تعلق» می

)، در پژوهشی به بررسی هویت در فضاهای  ۲۰۱۸(
های مسکونی آن در مصر  شهری با تأکید بر محوطه

در  هویت  ارزیابی  به  پژوهش  این  است.  پرداخته 
ب شهری  محوطهفضاهای  متفاوت ا  مسکونی  های 

دهد؛ هر کدام  پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می
های مسکونی با سه عامل اصلی مشترک  از محوطه

منحصربه هویت  میدارای  موجب خود  که  باشند 
گردد. این سه عامل عبارتند  تفاوت آنها با یکدیگر می

از: ساختار کالبدی، معنا و عملکرد. ماناهاسا (ادموند)  
(اودِتا) ماناهاسا  تحت ۲۰۲۰(  ٣و  پژوهش خود  در   ،(

دوره  در  شهری  هویت  تعریف  ی  عنوان 
بافت انواع  نقش  پساسوسیالیستی،  و  شهری  های 

مورد  گونه آلبانی  تیرانای  شهر  در  را  مسکن  های 
داده قرار  نشان میمطالعه  پژوهش  نتایج  دهد  اند. 

های مسکن  های قدیمی شهری و انواع گونهکه بافت
رای هویت شهری بسیار مهم هستند. این امر ناشی  ب

از ارتباط مساکن با زمینه و همچنین ارتباط مثبت با  
می شهر  تاریخ  و  تأثیر  هویت  طرفی  از  باشند. 

شکل و  چهرهسوسیالیسم  جدید  مساکن  ای  گیری 
اند.  هویت به منظر و سیمای شهر دادهآشفته و بی

قی به بررسی  )، نیز در تحقی۲۰۲۰و همکاران (  ٤پِنگ
چشم تغییرات  ادارک  بر  مکان  هویت  انداز  تأثیر 

 
1 . Hosseini & Dezhdar 
2. Shawket 
3. Edmond Manahasa & Odeta Manahasa 
4. Peng 
5. Jenkins 

اند. نتایج تحقیق حاکی  شهری در شرق چین پرداخته
تغییرات   تأثیر  تحت  مکان  هویت  است  آن  از 

 های شهری رو به افول گذاشته است.اندازچشم

   هویت مفهوم ٢٫٢

خص  ی امجموعه  تیهو   ، ی فرهنگی  ها صهیاز 
ز  یفلسف  ،یروان بر    یهمسان  ی ست یو  که  است 

و آن را   کندیآن داللت م   یاعضا  یهمانند  ای  یگانگ ی
طور مشخص، قابل  به  ن،ی مع  یمکان  و  ی در ظرف زمان 

د  رشیپذ از  آگاهانه،  متماگروه  گر یو    کند یم  زیها 
های هر فرد یا ویت بیانگر ویژگی. ه)۲۰۰۲  ،٥نزیجنک (

) و حاصل ۲۰۱۰و همکاران،    ٦ای است (بمانیانپدیده
از وجود هر روزه  ارتباطات  احساسات ذهنی  و  او  ی 

برای  گسترده مکانی  نیازمند  که  است  اجتماعی  ی 
). ۲۰۱۱،  ٧گیری است (پورجعفر و هاشمی دمنهشکل

کاررفته  مفهوم به  ۴ی هویت در  در فرهنگ معین واژه
) آنچه  ۳) هستی، وجود،  ۲تعالی،  ) ذات باری۱است:  

باشد،   یقت جزئیه  ) حق۴موجب شناسایی شخص 
واژه۲۰۰۸،  ٨(معین آکسفورد  لغات  فرهنگ  در  ی  ). 

به   یا چیستی،  ۱معنای    ۳«آیندنتیتی»  )  ۲) کیستی 
یا اعتقاداتی که باعث تمایز  ویژگی ها، احساسات و 

ها و حاالتی که  ) ویژگی۳شوند و همچنین،  افراد می
 ,Oxford)شود، آمده است باعث شباهت افراد می

2005). 

 مکان  هویت و فضا هویت ٢٫٣
عنوان یک منبع هویت است و  هر فضا و مکان، به

میگروه قرار  آن  در  که  را  هویت هایی  گیرند، 
). یک فضا برای ساکنان باید  2018،  ٩بخشد (ربانیمی

باشد   برخوردار  ساختار  یک  از  و  هویت  یک  از 
Fijalkow, 2004)    ،یک شهر  ۲۰۱۷به نقل از نصر .(

به مجموعهنیز  طبیعی، عنوان  عوامل  ترکیب  از  ای 
ده توسط  شهای شناختهاجتماعی، فرهنگی و محیط

انسان، که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده دارای 
 Carmona et؛  ۲۰۱۶،  ١٠هویتی خاص است (شیعه

6 . Bemanian 
7 . Pourjafar & Hashemi Demneh 
8 . Moen 
9 . Rabbani 
10 . Shiee 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اکبری حسن  و آذری کریمی امیررضا کلویر،   رشید الهحجت درودخانی،  مقدم احمد
 گیالن) ی غربی عملکردی (مطالعه موردی: مساکن بومی جلگه–کالبدی

al., 2010  هویت مفهوم  شهری  مطالعات  در   .(
ترکیبی از خصوصیات متمایز یک پدیده یا یک مکان  

. هویتی که شهر را از سایر (Ujang, 2012)باشد  می
می متمایز   ;Edwards, 2009)سازد  شهرها 
Ladegaard, 2012)    عناصر و  به جمعیت ساکن  و 

بخشد. این شخصیت و هویت خاص، با آن معنا می
این  های متفاوتی تعریف و توصیف میمؤلفه شود. 
ها که بر مبنای تفاوت شکل، محتوا و عملکرد  مؤلفه

دهند در شهرهای  ساختار ماهوی شهر را تشکیل می
ک همانطور  بنابراین  متفاوتند.  از  مختلف  انسان  ه 

می متأثر  خود  بیرونی  هویتی  محیط  تنوع  شود، 
جمعی   حیات  بر  گوناگونی  تأثیرات  نیز  شهرها 

 گذارد.شهروندان می

 عملکردی -کالبدی هویت ٢٫٤

کالبدی وعملکردی  -هویت  صفات  معناي   به 
  خصوصياتي است كه جسم شهر را از غيرشهر متمايز 

  اين   . كندكرده و شباهتش را با خود شهر آشكار مي
كه جسم شهر، در عين    باشند ی  اصفات بايد به گونه

نهايتاً    و  تكامل نيز باشد  تداوم زماني، در حال تحول و
شود منجر  كل  يك  پيدايش    ارزيابي  معيارهاي  .به 

و غير  از  تمايز  شامل:  كالبدي  با    هويت  آن  تشابه 
حفظ وحدت در   و  عين تحول در  خودي، حفظ تداوم

. از ميان سه معيار مذكور تمايز  باشدمی  عين كثرت
وغي  از بوده  مهمتر  همه  از  خودي  با  اصل    رتشابه 

و   معيار  شود. دوزيربنايي محسوب مي اجزا    بعدي، 
و  ی زيرمجموعه شده  محسوب  هستند   آن    تابع 

های  ). همچنین دیدگاه۲۰۰۶،  ١طالبي  و  يی ميرمقتدا(
هویت   بحث  در  شده  شامل  مطرح  کالبدی 

 باشند.  گرایی میگرایی و منطقهزمینه

زمینهزمینه به گرایی:  که  است  دیدگاهی  گرایی 
بهویژگی و  مکان  یک  خاص  در  های  آنها  کارگیری 

رو، در عین حال که  طراحی معاصر، توجه دارد. از این
گونه به به  دارد،  نظر  مکانی  تمایز  به  ضمنی  ای 

و غیرکالبدی مکان    های کالبدیصراحت، تداوم ارزش
ی موجود را خواستار است. با این حال، ایجاد یا زمینه

 
1 . Mirmoghtadayi &Talebi 
2 . Tavallayi 

نمیارزش نفی  را  (تحول)  جدید  سوی  های  از  کند. 
- زمینه یا توده-دیگر، از آنجا که به ارتباط میان شکل

را   ارتباط  این  از  حاصل  کل  و  داشته  نظر  فضا 
می بهارزشنمند  اصل  داند،  به  ضمنی  طور 

ا  نیز  اصلی  وحدت/کثرت  رویکرد  دارد.  شاره 
ارزشزمینه درک  در  گرایی،  آنها  تداوم  و  زمینه  های 

ی  گرایی سازگاری با زمینهآینده است. همچنین زمینه
اجتماعی  و  تاریخی  بر -کالبدی،  که  است  فرهنگی 

ها و اشکال گذشته در شکل دادن به  طیق آن ایده
شهرسازی   دارند.  حضور  معاصر  شهرهای  کالبد 

بزمینه ویژگیگرا  باشد  قادر  را  اید  مکان  یک  های 
دریابد و آن را بخشی از فرایند طراحی خود قرار دهد  

سلیمانی  ٢٠٠١،  ٢(توالیی و  موالنایی  از  نقل  ، ٣به 
٢٠١٦ .( 

منطقهمنطقه و گرایی:  تحلیلی  دیدگاهی  گرایی، 
ویژگی حفظ  بر  که  است  خصوصیات  انتقادی  و  ها 

لحاظ این  از  و  دارد  تأکید  مکان  مقابل    خاص  در 
بینجهانی سبک  و  میشدن  قرار  گیرد.  المللی 
مورد  منطقه آنچه  ندارد،  تناقصی  مدرنیته  با  گرایی 

منطقه معماران  است، مخالفت  شده  واقع  گرا 
بین سبک  به  گرایش  بلکه  نبوده،  المللی  مدرنیسم 

این رویکرد برای اولین بار در    .(Ozkan, 1985)است  
دهه تا  ١٩٧٠ی  اواخر  آثار  معماران  در  برخی  ریخی 

ی مشاهده شد که در کارهای خود، خصوصیات ویژه
می قرار  مدنظر  را  پروژه  استقرار  این مکان  دادند. 

در   منطقه  خاص  هویت  برای  طرحی  در  رویکرد 
است  قائل  اولویت  جهانی  عام  خصوصیات  مقابل 

(Tzonis, 2003).    اما این امر مانع پذیرش تأثیرات
اصلی رویکرد  نیست.  آشتی  منطقه  جهانی  گرایی 

و  خصوصیات  و  جهانی  تمدن  تأثیرات  دادن 
ی مکانی است. به عبارت دیگر از  های ویژهمشخصه

ای،  های در عین تملک فرهنگ منطقهآنجا که انسان
ی فرهنگ جهانی نیز هستند  وارث و به وجود آورنده 

آورند  دست  به  دو  آن  تعامل  از  شناختی  باید 
(Frampton, 2000). 

3 . Molanayi & Soleymani 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اله رشید کلویر، امیررضا کریمی آذری و حسن اکبریاحمد مقدم درودخانی، حجت
 ی غربی گیالن) مساکن بومی جلگه عملکردی (مطالعه موردی:–کالبدی

ی مطالعاتی و همچنین چارچوب با توجه به پیشینه
می تحقیق،  هویتنظری  که  کرد  عنوان  مندی  توان 

مبنای   بر  مسکن)  تحقیق  این  (در  شهری  عناصر 
عملکردی ناشی از حفظ ماهیت    –های کالبدی  مؤلفه

سنتی با تلفیق الگوهای نوین، تشابه مساکن شهر و 
ت وجودی تمایز آنها با سایر شهرها و همچنین وحد

باشد  مساکن از طریق گردهم آوردن اجزای متکثر می
 نمایش داده شده است ١که در شکل شماره 

 

 
 : نگارندگان) م ی (ترس   ی عملکرد - ی کالبد   ی ها مؤلفه   ی (مسکن) بر مبنا   ی عناصر شهر   یی فضا - ی مکان   ی اب ی ت ی هو   ١  شکل 

 

 روش تحقیق ٣
روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی  

توصیفی ماهیت  نظر  از  می-و  که  تحلیلی  باشد 
جمعبه داده منظور  و  اطالعات  از  آوری  تحقیق  های 

و  مصاحبه  (مشاهده،  میدانی  و  اسنادی  روش 
پرسشگری) استفاده شده است. در این راستا ابتدا  

هویت عناصر  مختلف  اسناد  به  مراجعه  ساز  با 
راستای  -دیکالب در  شهری  مساکن  عملکردی 

مکانیهویت با  - یابی  سپس  و  شناسایی  فضایی 
محدوده (جلگهبررسی  مطالعه  مورد  غربی  های  ی 

سرا و رضوانشهر) از  گیالن: شهرهای تالش، صومعه
آوری  طریق مشاهده، مصاحبه و پرسشگری به جمع

اطالعات اقدام گردیده است. در نهایت نیز با توجه 

یابی به هویت  موجود در راستای دستبه وضعیت  
ی غربی  پایدار و جلوگیری از بحران هویتی در جلگه

ی  گیالن راهکارهای اجرایی ارائه گردیده است. جامعه
محدوده مساکن  حاضر،  تحقیق  مورد آماری  های 

تالش، صومعه (شهرهای  رضوانشهر)  مطالعه  و  سرا 
  ۱۰۰باشد که حجم نمونه بر اساس روش هدفمند  می

مسکن برای هر شهر برآورد گردیده است. قابل ذکر  
روش   اساس  بر  نمونه  حجم  انتخاب  که  است 

در   مساکن  قدمت  مبنای  بر  و  ساده    ۴تصادفی 
سال    ۳۰الی    ۲۱سال،    ۲۰الی    ۱۰سال،    ۱۰ی زیر  دسته

سال و بیشتر بوده است. همچنین در تحقیق    ۳۰و  
منظور تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق از  حاضر به

و  آزمون رگرسیون  ضریب  واریانس،  تحلیل  های 
 پیرسون استفاده شده است.
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اکبری حسن  و آذری کریمی امیررضا کلویر،   رشید الهحجت درودخانی،  مقدم احمد
 گیالن) ی غربی عملکردی (مطالعه موردی: مساکن بومی جلگه–کالبدی

مطالعهمحدوده مورد    یجلگه  نیز  ق یتحق  یی 
گ  یغرب تالش،   الن ی استان  شهر  سه  شامل  و 

بر اساس آمار    .سرا و رضوانشهر بوده استصومعه
، شهر ۱۳۹۵سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  

تالش    ستانشهر نفری در    ۹۷۹۸۲تالش با جمعیت  
غرب   و است.    ی شمال  گرفته  قرار  گيالن  این  استان 

از شمال به شهرستان آستارا، از جنوب به  شهرستان  
خزر و از غرب   یشهرستان رضوانشهر از شرق به دريا

م محدود  اردبيل  استان  شهرستان  .  شودیبه  اين 
  یو کوهستان   یا جلگه  یآب و هواي  یدو ناحيه  یدارا

شهر  است نفری    ۱۲۵۰۷۴جمعیت    با   سراصومعه. 
مرکز  به ناحيهسرا  صومعهشهرستان  عنوان    یدر 

به    یغرب شمال  از  و  گرديده  واقع  گيالن  استان 
و رضوانشهر، از جنوب به فومن    یانزل   ی ها شهرستان

است.  محدود  رشت  شهرستان  به  شرق  از  و 
جمعیت   با  نیز  به  ۶۹۸۶۵رضوانشهر  عنوان  نفری 

شمال    که   باشدمیرضوانشهر    شهرستانمرکز   در 
  ی هاخزر و رشته کوه  یگيالن، بين سواحل دريا   یغرب

  ی و کوهستان   ی اتالش واقع شده و از دو بخش جلگه
  ی هاتشکيل گرديده است؛ رضوانشهر بين شهرستان

سرا، ماسال و خلخال واقع شده صومعه  ،یتالش، انزل
م  از  لحاظ  بدين  و  و    ییجغرافيا  وقعيتاست 

بدين معنا که    باشد،یر م برخوردا  یاستراتژيک ممتاز 
ارتباطگره شمال   ی غرب  ،یمرکز   ی هابخش  یگاه    یو 

 یو در داخل شاهراه ارتباط  شودیاستان محسوب م 
قفقاز و روسيه    یگيالن به استان اردبيل و کشورها

قرار گرفته است. رضوانشهر تا پيش از تبديل شدن  
شهرستان   ناميده    ۱۳۷۶سال    دربه  تالشدوالب 

  ی ها از بخش  یيک   یو ادار  یکه از لحاظ سياس   شدیم 
 ۴۰حدود    .آمدیشمار م سرزمين تالش به  یپنجگانه

عرصه شهرستان  اين  از   ،یکوهستان   یهادرصد 
  ۳۰و    یادرصد کوهپايه  ۳۰  ،یو ييالق   یمرتع   ،یجنگل

جلگه ساحل  یا درصد  هوا  ی و  و  آب    ی است. 
در بخش ساحل در   یاجلگه  ی شهرستان  و  مرطوب 

ن  است.مهیکوهستان  شماره    مرطوب  شکل   ۲در 
شهرستان استان  موقعیت  در  مطالعه  مورد  های 

در شکل   همچنین  است.  داده شده  نمایش  گیالن 
طراحی    ۳شماره   اساس  بر  مساکن  از  تصاویری 

ویژگی با  که  منطقهشخصی  مطالعه  های  مورد  ی 
«تداوم/تحول»)   هویت  حفظ  با  همراه  (تحوالت 

سیاست اساس  بر  مساکن  و  بوده  های  همراستا 
(انبوه نشانگر  دولتی  که  است  شده  آورده  سازی) 

 باشد. تمایز در ادراک از هویت مکان می

 

 
 : نگارندگان) م ی (ترس   الن ی مورد مطالعه در استان گ   ی ها شهرستان   ی قلمرو مکان   ٢  شکل 



 
 

190 

 . ۲۰۰تا  ۱۸۰  صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اله رشید کلویر، امیررضا کریمی آذری و حسن اکبریاحمد مقدم درودخانی، حجت
 ی غربی گیالن) مساکن بومی جلگه عملکردی (مطالعه موردی:–کالبدی

 

 
(برداشت    الن ی استان گ   ی مورد مطالعه   ی ها در شهرستان   ی و دولت   ی شخص   ی از مساکن بر اساس طراح   ی ر ی تصاو ٣  شکل 

 نگارندگان)   ی دان ی م 

 

 ها و بحثیافته ٤
تأثیرگذار بر هویت ٤٫١ یابی مساکن بومی  عوامل 

مؤلفهجلگه مبنای  بر  گیالن  غربی  های  ی 
 عملکردی–کالبدی

تأث  به عوامل  سنجش  هو  رگذاریمنظور   یابیتیبر 
بوم  مبنا  النی گ  یغرب  یجلگه  ی مساکن    ی بر 

تالش، –یکالبد  یها مؤلفه شهر  سه  در  عملکردی 
رضوانشهرصومعه و  آزمون  سرا    ل یتحل  ای   F  از 

این سه    انیچندگانه در م  یسهیمقاو برای    ١انسیوار
، استفاده شده (TUKEY)  آن  یب یاز آزمون تعقشهر  
 .است

و سطح    ٤٢٢/٣٥با رقم    Fآماره    زانی باتوجه به م 
از آن است که    یحاصله حاک  جی، نتا٠/ ٩٩  یمعنادار 

معنادار در    هایشاخص  انیم   یتفاوت  منتخب 
بنابرا دارد.  وجود  حاضر  استنباط   ن یچن   نیپژوهش 

ها با هم اختالف  زوج از طبقه  کیاقل  که حد  شودیم 
برا  حال  امشخص  یدارند.  از    کیامکد  که نینمودن 

م زوج  نیا متفاوتند،  هم  با  آزمون  دیبایها    یها از 
پس از تجربه استفاده   ی ها موسوم به آزمون  ییژهو

  های و کثرت شاخص  تی اهم   لیبه دل  ی نمود. از طرف 
تعق آزمون  از  شده TUKEY  یبی منتخب  استفاده   ،

 ١  است (جدول

 
 مورد مطالعه   ی در شهرها   ی عملکرد - ی کالبد   ساز ت ی هو   ی ها شاخص   ن ی انگ ی م   ی سه ی مقا   انس ی وار   ل ی تحل ١  جدول 

 معناداری  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات میزان واریانس 
گروهی  میان  ٧٢٥/٣٤  ٦/٣٨٧ ٧  ٤٢٢/٣٥  ٠٠٠/٠  
گروهی  درون  ٦٢٩/٤٠  ١٦٣/٠ ٣٥٢  - - 

٣٥٤/٧٥ مجموع   ٣٥٩ - - - 
 

1. ANOVA 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اکبری حسن  و آذری کریمی امیررضا کلویر،   رشید الهحجت درودخانی،  مقدم احمد
 گیالن) ی غربی عملکردی (مطالعه موردی: مساکن بومی جلگه–کالبدی

 : مطالعات نگارندگان مأخذ

 

هر ادامه  م مؤلفهاز    کی   در  به  توجه  با    زان ی ها 
تعق  ازیامت  آزمون  از  در  TUKEYی  بیحاصله    ک ی، 

م قرار  شاخص  رندگییطبقه  از  دسته  آن    های و  
اختالف    گرید   هایکه با شاخص  سازهویتمنتخب  

م مشخص  تحت    شوندیدارند  حاضر  پژوهش  (در 
  ولشده است «جد  ادی  ها از آن  ۴ یعهرمجموی عنوان ز

۲ .(« 

نتا و  محدودهدر    ج یطبق  تالش  شهر  ی 
مؤلفهصومعه و سرا  فضاها  سایر  با  انطباق  های 

محدوده در  و  اقلیم  با  انطباق  و  ی  عملکردها 
مؤلفه و رضوانشهر  فضاها  سایر  با  انطباق  های 

ها  مؤلفه  گر یبا دعلکردها و انطباق با فرم و عملکرد  
  توان یم   ن ی. بنابرادهندیرا نشان م  معناداری  تفاوت

سرا  شهر تالش و صومعهگرفت که در    جهی نت  نیچن
عملکردی  هویت و  کالبدی  بعد  دو  در  مساکن  یابی 

که در رضوانشهر در  نمود عینی و ذهنی دارد، درحالی
 باشد. اکثر مواقع در بعد عملکردی می

 

 
 TUKEYهمگن با استفاده از آزمون    ی ها رمجموعه ی ز   ٢  جدول 

 مؤلفه  محدوده 
ها آلفای زیرمجموعه  

٤ ٣ ٢ ١ 

 تالش 

٦٥٤/٢ انطباق با بافت و زمینه      
١٩٣/٤ انطباق با اقلیم     

٧٧٤/٢ انطباق با الگوهای کهن و سنتی   ٧٧٤/٢    
٢١١/٣  انطباق با مصالح بومی     
٧٦١/٣  انطباق با فرم و عملکرد   ٧٦١/٣   

٢٥٤/٣   انطباق با نیازهای مکانی و زمانی   ٢٥٤/٣  
٦٨٢/٤    انطباق با سایر فضاها و عملکردها   

سرا صومعه  

٧١٥/٢ انطباق با بافت و زمینه      
٠١٩/٤ انطباق با اقلیم     

٨٩٧/٢ انطباق با الگوهای کهن و سنتی   ٨٩٧/٢    
٠٥٤/٣  انطباق با مصالح بومی     
٦٥٢/٣  انطباق با فرم و عملکرد   ٦٥٢/٣   

٢٨٣/٣   انطباق با نیازهای مکانی و زمانی   ٢٨٣/٣  
٧٨١/٤    انطباق با سایر فضاها و عملکردها   

 رضوانشهر 
٧٦١/٢ انطباق با بافت و زمینه      

٦٢٤/٣ انطباق با اقلیم     
٥٤٢/٢ انطباق با الگوهای کهن و سنتی   ٥٤٢/٢    
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اله رشید کلویر، امیررضا کریمی آذری و حسن اکبریاحمد مقدم درودخانی، حجت
 ی غربی گیالن) مساکن بومی جلگه عملکردی (مطالعه موردی:–کالبدی

 مؤلفه  محدوده 
ها آلفای زیرمجموعه  

٤ ٣ ٢ ١ 
مصالح بومی انطباق با    ٨٥٣/٢    

٠١٧/٤  انطباق با فرم و عملکرد   ٠١٧/٤   
٥٤٩/٣   انطباق با نیازهای مکانی و زمانی   ٥٤٩/٣  

٤٧٩/٤    انطباق با سایر فضاها و عملکردها   
 مطالعات نگارندگان  :مأخذ

 

ابعاد    تی، وضع١کلزی و  یالمبدا   زانی با توجه به م
م  از نظر  پ  زانی منتخب پژوهش    ها آن  ین بیشی توان 

کالبدیهویت  در مساکن-یابی    ده یسنج  عملکردی 
ز  است.  ا  رایشده  المبدا   ن یدر  رقم  هرچه    ی آماره 

توان    ترکینزد  کیبه    کلزیو از کاهش  باشد نشان 
ه  ینی ب شیپ و  م رچدارد  صفر  سمت  به  کند    لیه 

 کند. یم  دا یپ  شیافزا ین بی شیپقدرت 

صومعهدر    نیبنابرا و  تالش  عناصر  شهر  سرا 
هویت-کالبدی بر  یکسانی  تأثیر  یابی  عملکردی 

درحالی گذاشت،  خواهند  جای  بر  در  مساکن  که 
رضوانشهر عناصر عملکردی به مراتب تأثیر بیشتری  
ویکلز   المبدای  آزمون  کلی  ارزش  داشت.  خواهند 

می منظر  نشان  از  تالش  شهر  مساکن  که  دهد 
عملکردی به مراتب بیشتر از دو -های کالبدیهمؤلف

باشند و رضوانشهر در  شهر دیگر دارای بار هویتی می
های انطباق با  ی سوم قرار دارد. همچنین مؤلفهرتبه

سایر فضاها و عملکردها، انطباق با اقلیم و انطباق با 
ی غربی  فرم و عملکرد بیشترین بار هویتی در جلگه

از طرفی  ه را به خود اختصاص داد   ل یمدل تحل اند. 
و  صی تشخ مقدار    زان می  به  آمدهدست  هب   یهژ یبا 

تشخ در  پ   صی استاندارد  از    تیمطلوب  ینبی شیو 
داشته است.    یح ی کل ارزش ابعاد عملکرد صح  یسو
پ  یکل  جینتا مورد  در   هویت  تیوضع  ینی بشیدر 

  ز ین   عملکردی)–ی غربی گیالن (کالبدیجلگه  مساکن
از آن است    ی حاک  یکلویکلز    یبر اساس ارزش المبدا

در  ها  مؤلفه  نیاز ا  یدر برخوردار  یکه تفاوت معنادار
. خواهد داشتدارد و  وجود  شهرهای مورد مطالعه  

این امر ناشی از تغییر عملکرد مساکن طی بازه زمانی 
و همچنین تقلید از رویکردهای خارجی و داخلی در  

زمینه ساختار  به  توجه  بدون  مساکن  وطراحی   ای 
 باشد.ای میمنطقه

 

 
 مطالعه   مورد   ی ها محدوده   در   ی عملکرد - ی کالبد   ساز ت ی هو   عناصر   ی ن ی ب ش ی پ   ی برا   ص ی تشخ   ل ی تحل   ٣  جدول 

المبدای  مؤلفه  محدوده 
 ویکلز

المبدای ویکلز 
 کلی 

مقدار 
 ویژه

توان 
بینی پیش  

 معناداری 

زمینه انطباق با بافت و  تالش  ٤١٩/٠  ٢٧٤/٠  ٦٣/٠  ١١٤/٠  ٠٠٠/٠  
١٩٥/٠ انطباق با اقلیم  ٣٥٣/٠  ٠٠٠/٠  

انطباق با الگوهای کهن و  
 سنتی 

٣٤٥/٠  ١٨٥/٠  ٠/ ٠٠١  

٣١١/٠ انطباق با مصالح بومی   ٢١٧/٠  ٠٠٠/٠  

 
1. lambda Wilkes test 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اکبری حسن  و آذری کریمی امیررضا کلویر،   رشید الهحجت درودخانی،  مقدم احمد
 گیالن) ی غربی عملکردی (مطالعه موردی: مساکن بومی جلگه–کالبدی

المبدای  مؤلفه  محدوده 
 ویکلز

المبدای ویکلز 
 کلی 

مقدار 
 ویژه

توان 
بینی پیش  

 معناداری 

٢٢٤/٠ انطباق با فرم و عملکرد  ٢٩٤/٠  ٠٠٢/٠  
انطباق با نیازهای مکانی و 

 زمانی
٢٥٨/٠  ٢٦١/٠  ٠٠٠/٠  

انطباق با سایر فضاها و  
 عملکردها 

١٧٢/٠  ٣٧٦/٠  ٠/ ٠٠١  

سراصومعه  ٤٢٦/٠ انطباق با بافت و زمینه    ٢٤٩/٠  ٦٩/٠  ٠٩٧/٠  ٠٠٢/٠  
١٨٦/٠ انطباق با اقلیم  ٣٤٢/٠  ٠٠٠/٠  

انطباق با الگوهای کهن و  
 سنتی 

٣٨٩/٠  ١٢٧/٠  ٠/ ٠٠١  

٣٢٩/٠ انطباق با مصالح بومی   ١٤٢/٠  ٠٠٠/٠  
٢٣٥/٠ انطباق با فرم و عملکرد  ٢٧٥/٠  ٠٠٠/٠  

انطباق با نیازهای مکانی و 
 زمانی

٢٧٤/٠  ٢١٩/٠  ٠٠٢/٠  

انطباق با سایر فضاها و  
 عملکردها 

١٥٩/٠  ٣٨٣/٠  ٠/ ٠٠١  

٤٠٢/٠ انطباق با بافت و زمینه  رضوانشهر   ٢١٩/٠  ٧٧/٠  ١٢٥/٠  ٠٠٠/٠  
٢٧١/٠ انطباق با اقلیم  ٢٣٥/٠  ٠/ ٠٠١  

انطباق با الگوهای کهن و  
 سنتی 

٤٤٧/٠  ٠٨٥/٠  ٠٠٢/٠  

٣٨٦/٠ انطباق با مصالح بومی   ١٨٧/٠  ٠٠٠/٠  
١٩٧/٠ انطباق با فرم و عملکرد  ٣٦٣/٠  ٠٠٠/٠  

انطباق با نیازهای مکانی و 
 زمانی

٣٥٢/٠  ١٩٩/٠  ٠/ ٠٠١  

انطباق با سایر فضاها و  
 عملکردها 

١٧١/٠  ٣٧٢/٠  ٠٠٠/٠  

 نگارندگان مطالعات مأخذ: 

 

ای  نتایج حاصل از بررسی تأثیرگذاری عوامل زمینه
منطقه هویتو  بر  مکانیای  مساکن  -یابی  فضایی 

مؤلفهجلگه مبنای  بر  گیالن  غربی  کالبدیی  - های 
جدول   در  رگرسیون  ضریب  به  توجه  با  عملکردی 

بیان شده است. بر اساس نتایج مستخرج    ۴شماره  
رین  توان گفت که مهمتاز آزمون ضریب رگرسیون می

ی غربی گیالن بر  یابی مساکن در جلگهعامل هویت
عملکردی تشابه مساکن با -های کالبدیاساس مؤلفه

می دیگر  مناطق  مساکن  با  تمایز  و  باشد.  یکدیگر 
وهله در  بر  همچنین  مساکن  شدن  نو  نیز  دوم  ی 

مؤلفه کالبدیاساس  با حفظ هویت  -های  عملکردی 
 باشد. ای میای و منطقهزمینه
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اله رشید کلویر، امیررضا کریمی آذری و حسن اکبریاحمد مقدم درودخانی، حجت
 ی غربی گیالن) مساکن بومی جلگه عملکردی (مطالعه موردی:–کالبدی

  مورد   ی محدوده   در   ی عملکرد - ی کالبد   ساز ت ی هو   عناصر   ی ر ی گ شکل   بر   ی ا منطقه   و   ی ا نه ی زم   رگذار ی تأث   عوامل   ٤  جدول 
 مطالعه 

Model  محدوده F Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Sig. 

B Beta 
Constant   ٦٠٩/١   ٠٠٠/٠  
٣٧١/٣٢٩ تالش  تشابه/تمایز   ٥٦٣/٠  ٧٢٣/٠  ٠٠٠/٠  

سرا صومعه  ١٤٥/٤١٨  ٥٤١/٠  ٧٠٣/٠  ٠٠٠/٠  
٠٩٨/٣٦٥ رضوانشهر   ٤٢٤/٠  ٦٥٨/٠  ٠٠٠/٠  

٤٦٦/٢٨٧ تالش  تداوم/تحول   ٤١٣/٠  ٦٤٣/٠  ٠٠٠/٠  
سرا صومعه  ١٨٢/٤٠٣  ٣١٧/٠  ٥٣٠/٠  ٠٠٠/٠  

١٥٩/٣٤٤ رضوانشهر   ٠/ ٤٠٢  ٦٢٨/٠  ٠٠٠/٠  
٧١٨/٤٢٥ تالش  وحدت/کثرت   ٢٤٧/٠  ٣٨٣/٠  ٠٠٠/٠  

سرا صومعه  ٤٥٣/٣٥١  ٢٨٩/٠  ٤٢٢/٠  ٠٠٠/٠  
٦٢٧/٢٧٩ رضوانشهر   ٣٠٨/٠  ٤٨٥/٠  ٠٠٠/٠  

 خذ: مطالعات نگارندگان أم 

 

یابی آنها ی بین قدمت مساکن و هویترابطه ٤٫٢
مؤلفه مبنای  کالبدیبر  در  -های  عملکردی 

 ی غربی گیالن جلگه

رابطه بررسی  به  تحقیق  از  قسمت  این  بین  در  ی 
هویت  و  مساکن  مکانیقدمت  بر  -یابی  آنها  فضایی 

عملکردی با توجه به آزمون  -های کالبدیمبنای مؤلفه
پیرسون پرداخته شده است. نتایج مستخرج نشان  

داری بین قدمت مساکن و  ی معنیدهد که رابطهمی
مکانیهویت می- یابی  مشاهده  آنها  شود.  فضایی 

هویت مساکن،  قدمت  افزایش  با  یابی چنانچه 
مؤلفه-مکانی مبنای  بر  آنها  کالبدیفضایی  -های 

باشد (یا برعکس).  عملکردی بیشتر قابل مشاهده می
می نشان  نتایج  با  همچنین  مساکن  بین  که  دهد 

فضایی آنها  -یابی مکانیسال و هویت  ١٠قدمت زیر  

نمیرابطه مشاهده  معناداری  طر ی  و  احی شود 
دهه در  از  مساکن  الگوبرداری  سمت  به  اخیر  ی 

الگوهای نوین و عدم توجه به الگوهای سنتی منطقه  
رضوانشهر   در  همچنین  است.  کرده  پیدا  سوق 

سال    ١٠داری بین مساکن با قدمت زیر  ی معنیرابطه
گردد و نشان و انطباق با مصالح بومی مشاهده نمی

حی مساکن در  از استفاده از مصالح غیربومی در طرا
طور کلی  های اخیر این شهر دارد. با این حال، بهدهه
مؤلفهمی که  کرد  عنوان  کالبدیتوان  عملکردی  - های 

ی غربی  فضایی مساکن جلگه- یابی مکانیدر هویت
باشد و باعث ایجاد گیالن دارای وضعیت مطلوبی می

منطقه حس  هویتمندی  افزایش  و  مطالعه  مورد  ی 
دار در جدول  های غیرمعنیابطهمکان گردیده است. ر 

 اند. با رنگ متفاوت مشخص گردیده ٥شماره 

 

یابی آنها ی بین قدمت مساکن و هویترابطه ٤٫٣
مؤلفه مبنای  کالبدیبر  در  -های  عملکردی 

 ی غربی گیالن جلگه

رابطه بررسی  به  تحقیق  از  قسمت  این  بین  در  ی 
هویت  و  مساکن  مکانیقدمت  بر  -یابی  آنها  فضایی 

عملکردی با توجه به آزمون  -های کالبدیمبنای مؤلفه
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اکبری حسن  و آذری کریمی امیررضا کلویر،   رشید الهحجت درودخانی،  مقدم احمد
 گیالن) ی غربی عملکردی (مطالعه موردی: مساکن بومی جلگه–کالبدی

پیرسون پرداخته شده است. نتایج مستخرج نشان  
داری بین قدمت مساکن و  ی معنیدهد که رابطهمی

مکانیهویت می- یابی  مشاهده  آنها  شود.  فضایی 
هویت مساکن،  قدمت  افزایش  با  یابی چنانچه 

مؤلفه-مکانی مبنای  بر  آنها  کالبدیفضایی  -های 
باشد (یا برعکس).  عملکردی بیشتر قابل مشاهده می

می نشان  نتایج  با  همچنین  مساکن  بین  که  دهد 
فضایی آنها  -یابی مکانیسال و هویت  ١٠قدمت زیر  

نمیرابطه مشاهده  معناداری  طر ی  و  احی شود 
دهه در  از  مساکن  الگوبرداری  سمت  به  اخیر  ی 

الگوهای نوین و عدم توجه به الگوهای سنتی منطقه  

رضوانشهر   در  همچنین  است.  کرده  پیدا  سوق 
سال    ١٠داری بین مساکن با قدمت زیر  ی معنیرابطه

گردد و نشان و انطباق با مصالح بومی مشاهده نمی
حی مساکن در  از استفاده از مصالح غیربومی در طرا

طور کلی  های اخیر این شهر دارد. با این حال، بهدهه
مؤلفهمی که  کرد  عنوان  کالبدیتوان  عملکردی  - های 

ی غربی  فضایی مساکن جلگه- یابی مکانیدر هویت
باشد و باعث ایجاد گیالن دارای وضعیت مطلوبی می

منطقه حس  هویتمندی  افزایش  و  مطالعه  مورد  ی 
دار در جدول  های غیرمعنیابطهمکان گردیده است. ر 

 اند. با رنگ متفاوت مشخص گردیده ٥شماره 

 
  ی غرب   ی جلگه   در   ی عملکرد - ی کالبد   ی ها مؤلفه   ی مبنا   بر   یی فضا - ی مکان   ی اب ی ت ی هو   و   مساکن   قدمت   ن ی ب   ی رابطه   ٥  جدول 

 الن ی گ 

قدمت   محدوده 
 مساکن 

ها مؤلفه   
 
 

 آزمون 

نه 
زمی

 و 
ت

باف
با 

ق 
طبا

 ان

یم
اقل

با 
ق 

طبا
 ان

ن  
که

ی 
ها

گو
ا ال

ق ب
طبا

ان
تی 

سن
 و 

می 
 بو

لح
صا

ا م
ق ب

طبا
 ان

رد
لک

عم
 و 

رم
ا ف

ق ب
طبا

 ان

ی 
زها

نیا
با 

ق 
طبا

ان
نی

زما
 و 

نی
کا

 م

سا 
با 

ق 
طبا

ان
  ری

ها  
ضا

ف ها 
رد

لک
عم

 و 

سال  ١٠زیر  تالش  Pearson 
Correlation 

٣٧٠/٠  ٤١٢/٠  ٢١٩/٠  ٢٢٨/٠  ٢٧٥/٠  ٣٤١/٠  ٤٢٨/٠  

Sig ٠٠٠/٠  ٠٠٢/٠  ٠٥٨/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٧/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٤/٠  
  ٢٠الی  ١٠

 سال
Pearson 

Correlation 
٤٣٩/٠  ٣٧١/٠  ٥١٢/٠  ٤٠٤/٠  ٣٧١/٠  ٦٥٤/٠  ٦٣٧/٠  

Sig ٠٠٥/٠  ٠٠٤/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠١١/٠  ٠/ ٠٠١  ٠٠٦/٠  
  ٣٠الی  ٢١

 سال
Pearson 

Correlation 
٤٢٥/٠  ٤٠٢/٠  ٦٩٣/٠  ٦٥٢/٠  ٥٦٢/٠  ٦١٣/٠  ٦٣٢/٠  

Sig ٠٠٨/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٢٧/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٥/٠  ٠٠٠/٠  
 ٣٠باالی 

 سال
Pearson 

Correlation 
٤٩٩/٠  ٧٥٦/٠  ٨٠٢/٠  ٧٣٠/٠  ٧١١/٠  ٥٦٣/٠  ٨١٤/٠  

Sig ٠٠٤/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠١٢/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠١٤/٠  
سراصومعه  سال  ١٠زیر    Pearson 

Correlation 
٢٥٨/٠  ٥٤٤/٠  ٢٠٣/٠  ٢٨٣/٠  ٥٤١/٠  ٣٨٣/٠  ٣٨٩/٠  

Sig ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٦٧/٠  ٠٢١/٠  ٠٠٤/٠  ٠٠٦/٠  ٠٠٠/٠  
  ٢٠الی  ١٠

 سال
Pearson 

Correlation 
٢٥٦/٠  ٥٦١/٠  ٢١٨/٠  ٣٧٩/٠  ٣٨٤/٠  ٣٤٥/٠  ٤٨٩/٠  

Sig ٠٠٦/٠  ٠٣٧/٠  ٠٠٠/٠  ٠١١/٠  ٠٠٠/٠  ٠/ ٠٠١  ٠١٥/٠  
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های  فضایی عناصر شهری با تأکید بر مؤلفه-یابی مکانیهویت.  اله رشید کلویر، امیررضا کریمی آذری و حسن اکبریاحمد مقدم درودخانی، حجت
 ی غربی گیالن) مساکن بومی جلگه عملکردی (مطالعه موردی:–کالبدی

قدمت   محدوده 
 مساکن 

ها مؤلفه   
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 و 

نی
کا

 م
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با 

ق 
طبا

ان
  ری

ها  
ضا

ف ها 
رد

لک
عم

 و 

  ٣٠الی  ٢١
 سال

Pearson 
Correlation 

٣٤٢/٠  ٧٤٤/٠  ٢٩٢/٠  ٤١٢/٠  ٢١٧/٠  ٠/ ٥٥٣  ٦١٢/٠  

Sig ٠٠٠/٠  ٠١٦/٠  ٠٠٧/٠  ٠١٤/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٣/٠  
 ٣٠باالی 

 سال
Pearson 

Correlation 
٣٨٩/٠  ٧٥٣/٠  ٦٣٢/٠  ٦٨٥/٠  ٥٦٣/٠  ٥٧٨/٠  ٦٥٢/٠  

Sig ٠٠٢/٠  ٠٠٦/٠  ٠٠٠/٠  ٠٣٥/٠  ٠٢٢/٠  ٠٠٤/٠  ٠٠٠/٠  
سال  ١٠زیر  رضوانشهر   Pearson 

Correlation 
٣٦٨/٠  ٧١١/٠  ١٢١/٠  ١٤٧/٠  ٤٢٩/٠  ٤٥٣/٠  ٣٧٩/٠  

Sig ٠٠٨/٠  ٠١٧/٠  ٢٣٧/٠  ٠/ ١٠٩  ٠/ ٠٠١  ٠٠٠/٠  ٠٢٦/٠  
  ٢٠الی  ١٠

 سال
Pearson 

Correlation 
٣٨٤/٠  ٧٢٣/٠  ١٨٦/٠  ٢٢٩/٠  ٣٥٦/٠  ٢٨٩/٠  ٤١٥/٠  

Sig ٠٠٠/٠  ٠٠٧/٠  ٠٢٤/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٥/٠  ٠١١/٠  
  ٣٠الی  ٢١

 سال
Pearson 

Correlation 
٤٧١/٠  ٥٨٣/٠  ٣٥٢/٠  ٢٨٣/٠  ٤٨٩/٠  ٣٥٦/٠  ٤٦٤/٠  

Sig ٠٠٦/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٩/٠  ٠١٥/٠  ٠٠٨/٠  ٠٤١/٠  ٠٠٠/٠  
 ٣٠باالی 

 سال
Pearson 

Correlation 
٤٢٨/٠  ٦٩٤/٠  ٤١٧/٠  ٣٥٢/٠  ٣٨٤/٠  ٤٧٧/٠  ٥٣٩/٠  

Sig ٠٣٢/٠  ٠١٨/٠  ٠٠٠/٠  ٠/ ٠٠١  ٠١٤/٠  ٠٠٧/٠  ٠٠٣/٠  
   مطالعات نگارندگان: مأخذ

 

 گیریبندی و نتیجهجمع ٥
شهر  در هو  یمطالعات  از    یبیترک  تیمفهوم 

.  باشدیمکان م   کی  ای  دهیپد  ک ی  زیمتما اتیخصوص
مؤلفه  یاتیخصوص از  برگرفته    ، یعیطب  ی هاکه 
از    یفرد منحصربه  ریبوده و تصو  یو فرهنگ   یاجتماع 

. در این راستا زمینه و منطقه  دهدیمکان ارائه م  کی
شکل اصلی  هویتعامل  متفاوت  گیری  های 

باشند. زمینه و منطقه، فضا یا مکانی است که  می
وساز در آن مجموعه با هدف  شهرسازان به ساخت

منظور ایجاد یک کل زنده و درهم بافتن نو و کهنه به
می مبادرت  ساختمطلوب  که  نمایند.  وسازی 

ارزشنشأت از  جهانگرفته  باورها،  و ها،  بینی 

باشد که به محیط خود های نمادی مشترک مینظام
می تبدیل  معنی  مکان  به  را  خالی  فضای  و  دهند 

منطقه می و  زمینه  با  آنچه  رویکرد  این  در  ی  کنند. 
موجود ناهماهنگ و نامتجانس است، قابل پذیرش  
نیست. به عبارت دیگر، افزودن یا ترکیب «غیر» در  

ایجاد تطابق و هماهنگی  ی «خزمینه ودی» مستلزم 
میان آن دو است. اجزاء جدید فقط هنگامی قادر به  

زمینه به  امکان  نفوذ  که  بود  خواهند  موجود  ی 
در   و  باشند  داشته  را  آن  با  پیوند  و  ارتباط  برقراری 

به که  وصلهصورتی  ظاهر  عنوان  ناهماهنگ  های 
شوند، توسط زمینه و منطقه رد خواهند شد یا به 

هویتی مکان و همچنین کاهش حس تعلق مکانی  بی
دامن خواهند زد. در این بین یکی از مهمترین عناصر  
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هویت که  مکانیشهری  می-یابی  آن  تواند  فضایی 
  نیو احساس تعلق و تعهد در ب  یوابستگ   ینوع  باعث

می  ساکنان مسکن  بحران  شود،  به  توجه  با  باشد. 
علی شهری  عناصر  در  مسکن  هویتی  که  الخصوص 

باعث کاهش تعلق مکانی و از بین رفتن حس مکان  
اینمی از  مؤلفهگردد،  شناسایی  هویترو  ساز  های 

موجود   وضعیت  و  منطقه  یک  در  شهری  عناصر 
تواند به ارزیابی آن منطقه در راستای  هویتمندی می

ی راهکارهای اجرایی در  هویتی و ارائهجلوگیری از بی
د. در این تحقیق  راستای بهبود وضعیتی هویتی گرد

هویت بررسی  شناسایی  هدف  مساکن که  یابی 
تالش، صومعهجلگه سرا و ی غربی گیالن (شهرهای 

مؤلفه مبنای  بر  کالبدیرضوانشهر)  عملکردی  -های 
های  دهد که از منظر مؤلفهباشد، نتایج نشان میمی

محدوده-کالبدی دارای  عملکردی،  مطالعه  مورد  ی 
منحصربه هویت  و  میفرد شخصیت  که ی  باشد 

باعث تمایز این منطقه با سایر مناطق گردیده است.  
توان عنوان کرد که در  از طرفی بر اساس نتایج می

ازجمله  سال مختلف  عوامل  به  توجه  با  اخیر  های 
های عملکردی و عدم توجه به هویت اصلی  شاخص

هویت  سمت  به  جدید  بناهای  یافتن  سوق  باعث 
ی  ده است که با ادامهای گردیای و منطقهغیرزمینه

وسازهای آینده  هویتی در ساختاین روند باعث بی
محدوده  در  مکانی  تعلق  و  مکان  حس  کاهش  ی  و 

بنابراین ضروری است   مورد مطالعه خواهد گردید. 
صورت تحوالت  اصیل  که  هویت  با  همراستا  گرفته 

دقت با  حاصله  تغییرات  و  بوده  منطقه  نظر  بومی 
های اخیر  د. چانچه در سالبیشتری مدنظر قرار گیر 

دور از طراحی و تزئین با انواع بناهای ایجاد شده به
زمینه طبیعی  سطح  هممساکن    جادیا ای،  عناصر 

کاربری  نیزم  اختالط  بافت  و  در  غیرضروری  های 
 مسکونی بوده است.  

پیشینه با  تحقیق  نتایج  نیز  بررسی  ی مطالعاتی 
عام  مهمترین  منظر  از  که  است  آن  از  ل  حاکی 

  ز یتشابه/تمافضایی مساکن یعنی  -یابی مکانیهویت
با   مساکن  تما  گر یکدی(تشابه  و  منطقه  با   زیدر 
د مناطق  و   )گریمساکن  تحقیقات  با  همراستا 

؛ سلیمانی و همکاران،  ۲۰۰۴مطالعات (میرمقتدایی،  
) و از  ۲۰۱۸و شاوکت،    ۲۰۱۸؛ حسینی و دژدار،  ۲۰۱۶

هویت بر  منطقه  و  زمینه  تأثیر  مساکن  یامنظر  بی 
مطالعه با  سلیمانی،  همراستا  و  (موالنایی  )  ۲۰۱۶ی 

بر  می تداوم/تحول  اصل  تأثیر  همچنین  باشد. 
بهرههویت و  مساکن  شاخصیابی  از  های  گیری 

پیشینه با  حاضر  پژوهش  تمایز  وجه  ی  عملکردی 
 مطالعاتی بوده است.

و   حاضر  تحقیق  مستخرج  نتایج  به  توجه  با 
توان راهکارهای  طالعاتی، میی م گیری از پیشینهبهره

جلگه آتی  مساکن  طراحی  در  را  گیالن  زیر  غربی  ی 
هویتبه مکانی منظور  به-یابی  مناسب  کار  فضایی 

 بست:

و  تکه با مفهوم هویت  بودن عناصر مسکن  تکه 
باشد. بنابراین ضروری است  انسجام در تناقض می

صورت یک کل  ی عناصر عملکردی مسکن بهکه کلیه
 های آینده در نظر گرفته شود.طراحیمنسجم در 

فناوری تأثیرات  به  توجه  در  با  نوین  های 
ویژه مسکن، بایستی طراحی  های مختلف و بهعرصه

مساکن آتی ضمن تأکید بر سنت و تاریخ منطقه و 
زمینه ایدههمچنین  دارای  مساکن  استقرار  ی  ی 

نوآورانه باشد تا بدین وسیله با حفظ ماهیت اصلی  
ینه سعی در ارتقای عملکردهای مسکن با  بافت و زم 

 نیازهای امروزی نمود. 

ایجاد مساکن مشابه با هم ممکن است موجب ایجاد 
منطقهبی در  بنابراین  روحی  گردد،  مطالعه  مورد  ی 

ضروری است با حفظ این تشابهات که عامل اصلی  
مناطق  هویت سایر  از  آن  تمایز  و  منطقه  مندی 

تدمی اصل  کاربست  با  و  ایجاد  باشد  به  اوم/تحول 
تر در طراحی مساکن  هایی با رنگ و نمای متنوعطرح

ارتقای  و  تا عالوه بر حفظ هویت بومی  اقدام گردد 
بی از  مکانی  تعلق  و  کالبد  حس  سردی  و  روحی 

این از  گردد.  جلوگیری  در  منطقه  است  ضروری  رو 
ی منطقه بهره گرفته شود تا  ها از افراد خبرهطراحی

های هویتمند مسکن، ها و ارزشسنتعالوه بر حفظ  
 های نوین شکل بگیرند. ها بر مبنای فناوریطراحی
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