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 یخیتار یهاهـخان اءیو ضرورت تداوم سکونت دراح تیاهم

 زدیشهر  یخیتار یهادر خانه میمستقریغ یهایبازکاربر یشناسبیآس

     

 ، 2حمید میرجانی ،1فرحناز السادات مدرس مصدق

 3محسن عباسی

 30/30/89تاریخ دریافت:  
 71/30/89تاریخ پذیرش: 

 

  77913کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

بافت و به تبع آن  لیاص نیازجمله از دست دادن ساکن یادهیبا مشکالت عد زدیو ارزشمند شهر  یخیامروزه بافت تار
تا به  یمتنوع یشده راهکارها ادیاز سکنه مواجه است. جهت حل معضل  یمسکون یاز بناها یاشدن حجم گسترده یخال

 نیاز ا یا. نمونهاعمال شده است اءیاح یبا عنوان کل یخیتار یهابه بناها و بافت یعمل یهااستیحال در قالب س
به  یگاه یخیتار یهاخانه یرکاربرییدر قالب تغ یراهکار نینام برد. چن یخیتار یبناها یکاربر رییتوان تغیراهکارها را م

را  ییهابیآس لکهشود بیتعداد اندک که در بافت سکونت داشتند، م نیمعضل ذکر شده دامن زده و نه تنها سبب کوچ هم
توانند مؤثر یم شتریآن دسته از اقدامات، ب ،یخیمناسب بافت تار ایو اح لیکنند. جهت حفظ مردم اصیبه بنا و بافت وارد م

مقاله بر آن است تا از رهگذر  نیکنند. ا جادیا یخیتار یشهرها لیرا در بخش اص ستنیباشند که سکونت و تداوم سنت ز
راه جهت  نیترمجدد خانه در مقام خانه را مناسب اءیاح زد،ی یخیتار یهاب خانهنامناس یها یرکاربرییتغ یشناسبیآس
استفاده و از مطالعات  ،ییمبنا هینظر یفیک قیهدف از روش تحق نیبه ا دنیرس یکند. برا انیدر بافت ب یزندگ اءیاح

بهره گرفته شده  نهیزم نیموجود در ا یهاداده یجمع آور یبه عنوان ابزارها یدانیمصاحبه و مشاهدات م ،یاکتابخانه
در  یخیتار یبناها یرکاربرییتغ یها بیشده، به آس ییشناسا یهاداده یگذارو کد قیروش تحق نیاز ا یریگاست. با بهره

 وردبه خصوص در م یخیتار یبناها میمستق یها بر بازکاربربیآس نیا انیپرداخته و با ب کیدو حوزه بنا و بافت به تفک
 یهیسرما کیگذشته، که  یارزش راثیاز م یریپذ ریفهم و تأث یالگو نیو از آن به عنوان بهتر دیتاک یمسکون یهاخانه

 گردد. یم ادیارزشمند اما مغفول مانده است، 

 

 یخیبافت تار ،یخیتار یهاخانه ،یرکاربرییتغ ،یبازکاربر ،یخیتار یهاسکونت در خانه یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ،)مسئول مکاتبات( معماری دانشگاه یزد انشکده هنر وفرحناز السادات مدرس مصدق، دانشجو کارشناسی ارشد د -1
farahnazmodares@yahoo.com 

 معماری دانشگاه یزدحمید میرجانی، دکترای تخصصی معماری، عضو هیئت علمی، استادیاردانشکده هنرو  -2

 محسن عباسی، دکترای تخصصی مرمت، عضو هیئت علمی، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد -9
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 مقدمه  -1
از  رونیب یبافت را به سو لیاص نیساکن د،یجد یمراکز سکونت یو رفاه یظاهر یها تیو جذاب یخیبافت تار یامروزه فرسودگ

ارزشمند  راثیم یبرا یدیخود تهد نیبافت از درون شده است که ا هیو تخل رونیکرده و باعث توسعه شهر از ب تیآن هدا
 تیجمع تیبه منظور حفظ و تقو ریهکتار در دو دهه اخ 133 یبیزد با وسعت تقریشهر  یخی. بافت تاردیآیکشورمان به حساب م

در  میقد یبه خانه ها دیجد یها یکاربر قیمداخالت تزر نیمختلف بوده است. از جمله ا یها اسیدر مق یمحمل مداخالت یبوم
 یباشد. نگرش یمطرح م یخیتار یها بافتبناها و  رامونیپ یراهکار حفاظت یگوناگون است، که به عنوان نوع یها یقالب کاربر

 بیکه روند تخر یطیاقدامات در شرا نیباشد. ا یم یخیو به تبع آن بافت تار یخیتار یخانه ها اتیبر حفاظت و تداوم ح یکه مبتن
 انیم نتخابارزشمند است. در واقع ا اریاست بس یشرویبزرگتر بافت ها به سرعت در حال پ اسیگونه بناها و در مق نیا شیو فرسا

راه حداقل برون رفت از  کی یرکاربرییتغ گرید انیبد و بدتر است، به ب نیگرفتن آنان انتخاب ب دهیناد ایخانه ها  یرکاربرییتغ
 .ستیراه ن نیبهتر یاست ول بیتخر

که  یبه بنا است، کاربر یکاربر لیدهد در اکثر موارد تحم یم یرو ایو به نام اح یکاربر رییبناها به صورت تغ نیآنچه در ا اما
 یخیتار یدر بناها ایو بعضاً ضد اح ایسندرم شبه اح یریگنداشته بلکه باعث شکل یخیبا خانه تار یدر اکثر موارد نه تنها تناسب

 یدر خصوص خانه ها یرکاربرییدر حوزه تغ ییبه دامان افراط گرا دنیگردد. غلط یبافت را موجب م هبزرگ ب یبیشود و آسیم
 جادیجز ا یا جهیعمالً نت یعموم یها یآن ها به کاربر لیموجود و تبد یمسکون یها یرز کاربرحد و میب رییتغ ،یخیتار

به  داستیمعاصر هو یهاداشت و چنان که از تجربه نخواهد یخیآن ها در بافت تار یاز صاحبان اصل یو خال یشینما یهاعرصه
 ی( پاسخیرکاربریی)تغ میرمستقیغ یموضوع که بازکاربر نیها منجر خواهد شد. نگارندگان با دانستن ابافت نیا بیتخر دیتشد

به  شد؛یت در بافت بدتر میراهکار نبود وضع نیکه اگر در حال حاضر ا یخیتار یاست به عدم استقبال افراد به سکونت در خانه ها
باشند. اگر از  یم زدیشهر  یخیاربافت ت یخانه ها یرکاربرییتغ یمنف یامدهایپ انیخانه ها و ب میمستق یبر بازکاربر دیدنبال تاک

به  دبافت، داده شو جهیخانه ها و در نت نیدوباره به ا یزندگ ،یخیتار یدر خانه ها -خانه در نقش خانه-میمستق یبازکاربر قیطر
 کشور کمک کرد.  یارزش راثیم اءیاز مشکالت بافت را حل و به اح یرسد که بتوان بخش عمده اینظر م

داده  یخیتار یبناها ایبنا جهت اح هیاول یرا به کاربر تیباره بحث شده و بعضاً اولو نیبه کرات در ا یحفاظت یها هینظر در
 یسازگار به بناها یکارکردها ضیاعتقاد دارد تفو لدنیف ،یخیتار یصاحب نظران در حوزه کارکرد بناها انیاند. به طور مثال در م

 یممکن م یاثر را به لحاظ اقتصاد یشناس ییبایو ز یخیتار یاز ارزش ها انتیاست که ص یا وهیش گانهیموارد  شتریدر ب یخیتار
بناها  یشنهادیپ یاشاره دارند که کاربر یشیمعمار اتر تیس ویلیو کام یسیانگل لسوفیف نی(. جان راسکFielden,2003,10کند )

 خود داشته باشند یهم سنخ عملکرد قبل یردعملک دیبا یباشد به عبارت یخیدر جهت تداوم تار دیکهن با یو بافت ها
هماهنگ و هم سو با کالبد باشد  دیبا یاعتقاد دارند کاربر بیبه ترت یو برنارد چوم یآلدوراس گر،ی(. معماران د11و18،7087،یبی)حب

(. داگالس 10و11،7087،)همان ردیصورت گ نهیزم یبر مبنا یشنهادیپ یبه شکل وارد نشود و کاربر یلطمه ا چیکه ه یبه نحو
باشد که قبل از آن صورت  یو همسنخ با استفاده ا کیتا حد امکان نزد دیشود با یم یخیتار یکه از بناها یاستفاده ا دیگو یم
 نیالکساندر، کنستانت وناردویچون ل یافراد ،ی(. هرچند در صورت عدم امکان بازکاربرDouglas,2002,110) گرفته است یم

 دیتاک یخیتار یبناها یها یکاربر یکنزوتانگه، و ... به معاصرساز یکوکوارونیتو، لئوناردو بنه ولو، لودو ییو بولیکام ادس،یدوکس
و  راثی، معاهده حفظ م7810در سال  زیکنگره ون یها و مصوبات جهانمنشورها و قطع نامه انی(.  در م11-18،7087،یبیداشتند)حب

منشور بورا در  نی(. همچن701و703،7087اشاره داشتند)همان، یخیتار یبناها یربر، به تداوم کا7810در سال یفرهنگ جهان
 هیانی، ب3درسدن هیانی، ب7سند نارا نیب نی(. اما در ا713،7087داشت )همان، دیرا تاک یخیسازگار با مکان تار یکاربر 7881سال

 دیتاک یخیتار یبناها یکارکردها یو ... بر معاصر ساز 1ستکهلما هیانی، ب1اروپا ی، شورا1بوداپست هیانی، ب0ونسکوینامه  هی، توص0لوزان
مقاله تداوم  نیاما از منظر ا شود،یرا شامل م یخیتار ی(. مطالب مذکور به صورت عام همه بناها707-711،7087داشتند )همان،

 دارد. یخیتار یبناها گر،ید یاز بازکاربر شتریبه مراتب ب یتیکه همان سکونت است اهم یسنت یخانه ها لیاص یکاربر
 بیآس ییشناسا یبه عبارت ای زدیشهر  یخیبافت تار یسنت یاز خانه ها یاستفاده مجدد سکونت لیدال انیمقاله ب یاصل هدف

 رینسبت به سا زدیشهر  یسنت یدر خانه ها یمسکون یاست که چرا کاربر نیمقاله ا یباشد. سوال اصل یآن م یرکاربرییتغ یها
در  ییو مصاحبه با سکنه، داده ها یدانیمشاهدات م ،یسوال، از مطالعات کتابخانه ا پاسخبه  دنیدارد؟ جهت رس تیها اولو یکاربر

 یشده، برا یجمع آور یشده است. در مرحله بعد با توجه به داده ها یجمع آور یخیتار یخانه ها یکاربر رییخصوص معضالت تغ
روش با  نیاستفاده شده است. ا یهدفمند و استدالل استقرائ ی، کدگذار9یاز راهبرد گرندد تئور دیجد یها افتهیبه  دنیرس

 یندیفرا یداده ها در ط لیهستند، آغاز شده و پس از تحل یخیتار یخانه ها یرکاربرییتغ یها بیداده ها که همان آس یگردآور
است  یخیتار یها نهخا یرکاربرییتغ یمنف یامدهایپ ییقاله شناسام نیهدف ا گرید یریشوند. به تعب یاستخراج م جینظام مند نتا

 که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
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 در شهر یزد های تاریخیخانه 9مستقیمبازکاربری غیر هایآسیب -2
 ،بازکاربری غیرمستقیم امروزه امری رایج در حفاظت بناهای تاریخی به شمار می رود و یزد از این بابت به لحاظ کمیت ابنیه

بازکاربری همچون سایر اقدامات حفاظتی تبعات مثبت و منفی خاص خود را در امر حفاظت بناهای تاریخی  .باشدمد کشور می سرآ
بدل بازکاربری غیرمستقیم را به چالشی در بناهای تاریخی م بعضاً ،دارد اما عدم رعایت اصول اولیه و چارچوب های ظریف حفاظتی

ن ها اتفاق افتاده تاریخی که این گونه مداخالت در آ ر ادامه در قالب مشاهده ابنیهد ن دشوار است.می سازد که راه برون رفت از آ
 در دو مقیاس بنا و بافت تاریخی در این رویکردانه مشکالت و معضالت تبعی افراط سعی خواهد شد در قالب یک نگاه آسیب شناس

 ارایه گردد.
 

 در مقیاس بنا -3

 ماهیت خانه  استحاله -3-2

معماری دیگر  ،بدیهی است با تخریب کالبد کارکرد و معناست. ،تداوم سه وجه کالبد اثر معماری در گرو وجود و حیات و زندگی
ن است کی از پایه های سه گانه استواری آوجود نخواهد داشت با حذف یا مسخ کارکرد معماری یک وجه اساسی دیگر خود را که ی

یند دو وجه قبلی ی معماری نیز که حاصل تعامل و برآدو وجه کالبد یا کارکرد معنا با حذف یا استحاله هریک از از دست خواهد داد.
خانه های  احیادر تهیه طرح های  بی توجهی به جوهر کارکردی. در محاق رفته و دگرگون می شود (11،7083عباسی،) است

ها از خصوصی به عمومی با  نتغییر ماهیت آضمن ...  وهتل  فرهنگی، مراکز ،غذاخوری ،ها به موزه نتاریخی و تبدیل ناآگاهانه آ
را امکان ادراک سلسله مراتب فضایی و چشم اندازهای وابسته به هم  ،محصورو تقسیم فضاهای داخلی به عرصه های مستقل 

روحیات ا کیفیات ی ،نتقرار کاربری هایی نامتناسب با شأاس عالوه بر موارد ذکر شده ن ها را تحریف می کند.محدود و معنای آ
به دلیل نبود هماهنگی بین مبلمان و را  نحال و هوای خود ساختمان و عناصر آ ،ن ها مناسبتی نداردخاص بافت تاریخی که در آ

چهره اصیل و  ند،مخدوش کننده ا کاربری هایی که دارای روحیه ای کاذب، تصنعی یا بعضاً تحمیل بین می برد. فضای موجود از
... قابل  وینه توجیهات اقتصادی، جلب توریست که در این زم دنبافت را نابود می کنبنا و اریخی ریشه دار فرهنگ و هویت ت

و همچنین  ، ماهیت اثرچنین اقدامات مقطعی و کوتاه بینانه موجب ازبین رفتن اصالت بصری بناهای تاریخی پذیرش نخواهد بود.
، فارغ از ارزیابی اینکه در شکل جدید استفاده از بنا اتفاق ت وجودی اثربا تغییر در ماهیازبین رفتن قسمتی از تاریخ شهر می شود. 

زمانی که  77بنا خدشه دار می شود. از نظر حفاظت 73مثبت یا منفی واقع  شود، بنا از آنچه که بوده فاصله می گیرد به عبارتی اصالت
در واقع با چنین  با حفاظت تناقض نظری دارد.ماهیت وجودی بنا تغییر یابد حفاظت به شکل کامل صورت نگرفته و این امر 

معنای معماری که حاصل  نه تنها حفاظت صورت نگرفته بلکه تغییراتی در کالبد و حضور چنین کاربری هایی در خانه های تاریخی
سکونت ساخته یک خانه به واسطه نیاز به فضای می توان گفت  .رسدتعامل دو وجه کالبد و کارکرد می باشد به منصه ظهور نمی

 در کالبد این خانه، به تبع تحقق کارکرد )سکونت( تکامل میافته است. ،و سپس در طول زمان در صورت لزوم کالبد آن می شده
یند این دو وجه است با آن رابطه تنگاتنگی داشته و برآ معنای سکونت در آن متجلی می شده که ابعاد و ویژگی های کالبد و کارکرد

 .که با تغییرکاربری، این وجه محو می گردد (13،7080)عباسی،را شکل می داده است.که وجه معنایی 
 

 کالبدی آسیب هایافزایش احتمال  -3-2
به  ،رابطه مستقیم داردآن فرسودگی بنا با حجم کاربران کوم به فرسایش و تخریب است. بنا به واسطه ماهیت مادی خود مح

ایجاد کاربری های نامناسب در بنا ابد. ی گونه ای که هرچه حجم کاربران افزایش یابد شیب فرسودگی بنا در گذر زمان افزایش می
ه حساسیت های اکولوژیک و بدون توجه به ظرفیت تحمل و گنجایش پذیرش مکان و با توجه ب آنحضور زیاد گردشگر در و 

ترک در سبب نشست،  با گذر زمان این بار زندهو  دارد بناباشد که اثر منفی روی می  فرسودگی بناح ن، نمونه ای از تشریحفاظتی آ
ن مشکالتی را در زمینه با توجه به تغییرکاربری نادرست آ اهاحضور زیاد افراد و گردشگران در بن .جداره ها می گرددسقف و 

شوره زدن که این امر موجب کپک، قارچ،  کردهدچار رطوبت زدگی را ایجاد می کند، جداره ها نیز فاضالب و تاسیسات آب رسانی 
مذکور نوع و میزان کاربری های جدید احتمال بروز حریق را افزایش  عالوه بر نکات و به هم ریختن چهره اصیل بنا می گردد. آن

 به دلیل گذرهای باریک و نبود امکانات آتش نشانی منجر به خسارات جبران ناپذیری در بنا و بافت خواهد شد. کهمی دهد 
 

 مداخله بیشتر، آسیب بیشتر، هزینه بیشتر -3-3

در تغییر کاربری با توجه به تغییر در عملکرد، نیاز به مداخالتی جهت هماهنگ کردن و منطبق کردن کالبد با کارکرد جدید می 
باشد. این به این معنا نیست که در اثر تداوم کارکرد اولیه نیازی به مداخله نباشد بلکه بحث بر سر میزان مداخله می باشد. در اثر 
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افرادی  نظریه حفاظتداخله در بنا بیشتر از زمانی است که بنا کارکرد اولیه خود را ادامه می دهد و این امر با تغییر کاربری میزان م
چون فیلدن و داگالس که بر اصل حداقل مداخله در بناهای تاریخی بسیار تاکید داشتند در تناقض است. در مداخله زیاد چه بسا 

در بنا صورت گیرد و خساراتی به بنا وارد شود که فاجعه فرهنگی به حساب می آید. حال اگر  شتابزده و غیر اصولیمداخالت 
کارکرد اولیه در خانه های تاریخی که همان سکونت است؛ تداوم یابد میزان مداخله کمتری در بنا صورت گرفته، به تبع آسیب 

 کمتری به بنا می رسد و در هزینه ها نیز صرفه جویی می گردد.
 

 اخالل در شناخت ارزش های بنا -3-4
در فضاهای معماری گذشته الیه های متعددی از ارزش ها، نهفته است. بخشی از ارزش های بنا در قالب حواس اولیه و با 

و درکی سطحی از بنا می انبساط خاطر ذبه حسی ایجاد و او را دچار تحیر، دیدن ظواهر و زیبایی ها درک می شود که برای فرد جا
روابط امور  ،از این طریق انسانو  ادارک می گرددمعنادار شدن تجارب حسی پدیده ها های بنا از طریق بخشی دیگر از ارزش .کند

. هرچه قدر فرصت ادراک بیشتر گردد، ادراک عمقی ، زمان عامل مهمی استو معانی آن . جهت ادراک بنارا درمی یابد بناو معانی 
 عرضه می کند و بدین ترتیب شناخت بیشتری از بنا صورت می گیرد.  بنا خودش راتر ارزش های  تر شده و الیه های عمیق

ستن، نوعی کیفیت و سبکی زندگی وجود دارد که نمی توان گفت مربوط به ز 73ندر بناهای تاریخی نوعی الگوی بی زما
مطلع می شود و لذت می برد. اگر انسان بپذیرد که با گذشته است و امروزی نیست. امروزه نیز با حضور در آن ها فرد از آن کیفیت 

کالبد احاطه شده اش ارتباط و تعامل دارد و این تعامل اقتضای زمانی دارد، بدین معنا که فرد باید در بنا استمرار حضور داشته باشد 
حضور در باالترین سطح زمانی محقق  این استمرار بنشیند، ببیند و تجربه کند؛ آن موقع تاثیرگذاری مطلوب در فرد ایجاد می شود.

کیفیت های گوناگون از بنا وبه شناخت  در این صورت انسانمی گردد که فرد در آن سکونت داشته باشد و به عبارتی خانه باشد. 
 اما آیا سکونت انسان معاصر دردست میابد. چون الگوهای صحیح زیستن، الگوهای صحیح فکرکردن، ارزش های هنجاری و... آن 

بتوان راهکارهایی برای  اینکه فرض با .آن امکانپذیر است؟ این سوالی است مهم که در حال حاضر مجال پاسخگویی به آن نیست
می تواند فرد را برای کشف امکانات بالقوه  راهکاربه نظر می آید این  ،با این بناها داشتآن تزریق زندگی امروز و هماهنگ کردن 

چرا که  ری گذشته این الگوی بی زمان زیستن نباید به صورت مقطعی در اختیار توریست قرار گیردبنا مهیا کند. الگوی معما
تغییر در مبلمان، تزئینات،  با از بنا شناخت پیدا نمی کند بلکه با تغییرکاربری صورت گرفتهنه تنها در مدت زمان کوتاه توریست 
ارزشمندی که برای بسیاری دارای جاذبه  بناهای. باید توجه داشت که اطالعات نادرستی را از آن دریافت می کند و ...  ساختار بنا

و بر بقا آن ها تاثیر  هستندمحلی برای زندگی  ،برای ساکنانشد می گردو باعث سرگرمی و لذت های موقتی و مقطعی هستند 
 هاینقش و کارکرد ها،؛ در حالی که مردمان بومی و اصیل، از پتانسیل و تقلیل دادود نمرا زایل نباید اینچنین کارکرد بناها  ؛گذارند

این طریق امکان انتقال  که از چرا ؛ادپاسخ د به نیازها و خواسته های ساکنان آنباید . بنابراین در وهله اول تربیتی آن بی بهره اند
 فرهنگی و معماری توسط افراد بومی به نسل های آینده به مراتب راحت تر انتقال می یابد تا توسط توریست. های ارزش

 

 در مقیاس بافت -4

 رامش ساکنان محله سلب آسایش و آ -4-1
یک و با این امر مقیاس بهره گیری از کاربری است که از بیرون به بافت تحمیل شده است  ... تبدیل خانه به هتل، رستوران و 

در اثر این تغییر گسترش یافته و تبدیل به یک مقیاس شهری، استانی، ملی و حتی بین المللی شده است. تغییر کرده و دانه محلی 
 دد.گردر بافت اجتماعی و فرهنگی محل میابند که موجب خدشه ی افرادی از اقشار و فرهنگ های گوناگون در بافت حضور می

این  .وردرا بوجود می آ ایجاد یا افزایش ناامنیموضوع  شنایتی ندارندکه افراد ساکن با آنان آ نان در بافتحضور و رفت و آمد آ
 نظیر تولید حجم زیاد زباله ،های دیگری  به گونه عی زندگی ساکنان در بافت می باشدمخل نظم و جریان طبیکه کاربری ها 

رامش ساکنین آسایش و آیه و ترافیک ، فراز و فرود ناگهانی عملکردی و عدم انطباق تقویم عملکردی، ازدحام جمعیت و وسایل نقل
 که در ادامه بدان ها پرداخته خواهد شد: را سلب می کنندبافت تاریخی 

 

بوی نامطبوع مواد غذایی در  ،رستوران هتل و با تغییر کاربری خانه های تاریخی به :حجم زیاد زباله در بافتتولید  .الف

 های مجاور هدر خان وهااز طریق کولر و بازش، به دلیل پایین بودن ارتفاع دودکش ها جهت جذب مشتریبیشتر ساعات شبانه روز 
دود حاصل از قلیان همچنین گردد. و ناراحتی ساکنین سبب چرب شدن و آلودگی جداره های بنا کند، این خود می تواند  مینفوذ 

مضر بوده و سبب آزردگی آنان برای سالمتی همسایگان مخصوصا قشر سالمند و نوزاد  چنین رستوران ها و کافی شاپ هاییدر 
حیوانات و حشرات، ن سبب جمع شد می باشدکه در مکانی نامناسب و هتل ها تجمع زباله های رستوران هانکته دیگر . می شود

برخی  حتی .آلودگی بصری و محیطی را به همراه داردایجاد یا افزایش  و ساختهان محیط را نامطلوب نمایانواع بیماری ها شده، 
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تجمع زباله ها عالوه بر آنکه  مهمان هایشان می باشد. نزدهمسایگان اشاره داشتند که بوی زباله ها عاملی برای شرمندگی آن ها 
که طبق مشاهدات موارد مذکور  است. بسیار آزاردهندهنیز  آناثر روانی حاصل از دیدن  نمایان گردد، نامطلوب سبب شده محیط
سبب می شود همین تعداد  و انداختهبه خطر که یکی از شاخصه های محیط مطلوب است را سالمت محیط را جمع آوری شده 

  جا را ترک کنند.آن یمشکالت چنین سکونت دارند با دیدندر بافت که  اندکی از افراد
 

استقرار وسایل نقلیه و  ،از نکته های مهم تغییرکاربری خانه های تاریخی :وسایل نقلیه و ترافیک ،جمعیتازدحام  .ب

تبدیل . ندارند پذیرش وسایل نقلیه جدید رادر صورتی که ساختمان های تاریخی ظرفیت  ،نان به مکان های تاریخی استورود آ
نین در چناگزیر از ورود وسایل نقلیه به بافت تاریخی است.  براساس نیاز جدید و... هتل ،خانه های تاریخی به مکان های اداری

ها در منطقه بازار و استقرار این بنا و یابی نامناسب به مکانبا توجه بررسی و به گونه ای حل شود. طرح هایی باید مشکل پارکینگ 
ن این مشکل حادتر است چرا که در طرح احیای خانه هیچ پیش بینی برای پارکینگ یا ورود سواره به هتل نشده گذرهای تنگ آ

افراد ماشین های  ،پارک به دلیل نبود جای .است. به همین سبب افراد با مشکل جدی نبود فضای ورودی و پارکینگ مواجه اند
عالوه بر آنکه حال و هوای کوچه  رستوران و... می گذارند که این امر ،خانه های مجاور هتل کنار جداره های قدیمیخود را در 

در گذر ارتباطی این شلوغی  وجمعیت  ازدحامتداخل سواره و پیاده،  ،سبب اختالل در رفت و آمدهای سنتی را ازبین می برد، 
اشغال جای همسایگان، چالشی دایمی  همچنین با. را به همراه داردگسیختگی بافت  که می شود در کوچه های باریککاربری ها 

  ود دارد.وج بناهااین  و کاربران میان همسایگان با مشتریان
 

تغییر کاربری خانه های تاریخی سبب شده تا بافت در ساعات خاصی از  :در بافت فراز و فرود ناگهانی عملکردی .ج

شبانه روز فعال و در ساعات دیگر غیر فعال گردد. چنین زمان بندی ناهمگن در بافت تاریخی باعث می شود تا در یک زمان 
ه صفر برسد و بسیاری از کوچه ها محدود پیک فعالیتی، ترافیک، شلوغی و رفت و آمد وجود داشته باشد و در زمان دیگر فعالیت ب

خلوت و افراد کمی در آن تردد کنند. مسئله خلوت بودن محالت عالوه بر پتانسیل آرامش محله، مشکالتی را از لحاظ امنیت و 
ایجاد می کند که این خود تهدیدی برای بافت به حساب می آید و سبب می شود همین تعداد اندکی که  کاریافزایش ضریب بزه

)مهاجر فرستی( و سبب کم رنگ شدن عرصه زندگی ساکنین و تغییر در الگوی جمعیتی کنند افت سکونت دارند مهاجرت در ب
و فرود  مردم در قالب تقویم سکونتی که فرازساعته  گردد. با حضور بیست و چهار)افزایش مهاجر و کاهش جمعیت بومی( 

 امنیت، افراد محلی یکدیگر را شناخته، و آمدها کنترل شده تر شده،رفت  ،در آن آرام تر و هماهنگ تر است عملکردها و رفتارها
سرزندگی به بافت باز می گردد و فرصتی برای افراد بزهکار و معتاد جهت ورود به این خانه ها پیدا نمی شود. پایش اجتماعی و 

کمک می  در بافت خلق یک قلب زنده زندگی شبانه روزی که به وسیله ساکنین ایجاد می شود به سرزندگی یک محله شهری و
 کند.

 

با تغییرکاربری خانه های  :بافت بناهای سایربناهای تغییرکاربری یافته با  یعدم انطباق تقویم عملکرد د.

به تعبیری دیگر میان تقویم عملکردی و  .افراد مطابقت نداردعادی تاریخی ساعات کاری عملکردهای جدید با ساعات سکونت 
ید ساعات فعالیت عملکردهای جدرفتاری بناهای تغییرکاربری یافته با سایر بناهای بافت تقابل و اختالفی فاحش شکل می گیرد. 

ترددهای زیاد و شلوغی فضا تا ساعات نیمه شب بسیار آزاردهنده می  در تداخل است؛ است که با زمان استراحت سکنهبه گونه ای 
آلودگی صوتی بوجود آمده سبب  و می گیردثبات و آرامش را از ساکنان  نظم، این امر می کند.آرامش ساکنان را سلب باشد و

 .ی گردداختالل در ساعات خواب ساکنین م
 

   تخریب دانه های همجوار و ستثمارا -4-2
نجا که این خانه های تاریخی براساس از آ .، بنا نیاز به عملکردهای جانبی پیدا می کندهای تاریخی با تغییر کاربری خانه

 کاربران سودمدارحضور  .جدید دیده می شود یبنا هایی درکمبود ،با تغییرکاربریلماً مس اندبنا شده  ،پاسخگویی به نیازهای سکونت
 ی تاریخیاجازه ساخت و ساز در خانه هاو نداشتن  از یک سودر این بناها  به جای کاربران با احساس تعلق و دلسوز و منفعت طلب

رتی به عبا بنا را با عملکرد موردنیاز خود منطبق کنندتا کرده های همجوار مجبور به خرید بناکاربران را  ،توسط میراث از سوی دیگر
تخریب بافت نیز می گردد. با خرید خانه های  سبب این امر نه تنها سبب از بین بردن بنا بلکه .بنا را به استثمار خود در آورده اند

که در اختیار دارند مجبور  اندکیشده و به دلیل پول  مجبور به کوچ از بافت ساکنین توسط کاربران سودمدار، قیمت پایین همجوار با
و متعاقب آن تخریب بناهای تاریخی پیرامون  .که این خود عاملی جهت گسترش شهر می باشد به سکونت در حومه شهر می شوند
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مین نیازهای بناهای تاریخی صورت می گیرد کامال غیرمجاز و غیراصولی بوده و باعث از هم ساخت و ساز هایی که به منظور تأ
 (.701،7083 نظام ارتباط بنا با بافت پیرامون خواهد گردید)بیگ زاده، و افت و قطع هم پیوندی اصیل و ریشه دارگسیختگی ب

 

 انشقاق طبقات اجتماعی در بافت -4-3 
فت مد ساکنین باهزینه ای بسیار باالتر از سطح درآخدمات این بناها با  ،با تغییرماهیت عملکردی بافت از مسکونی به تجاری

ان ها و ساکنبمانند و فاصله میان مراجعان بنان است که این بناها در جلب مخاطب محلی ناتوان عرضه می شود پیامد این مساله آ
این  .باشدمیمد متوسط به باال جهت رونق بخشیدن به بافت ری هایی سبب جلب جمعیت دارای در آایجاد چنین کارب افزایش یابد.

زمینه جلب بسیاری از که تا حدی قابل توجیه است؛ نکه سبب افزایش بهای امالک واقع در بافت می گردد راهکار عالوه بر آ
که این قبیل کاربری ها در صورتی  اما باید توجه داشت سطح زندگی در بافت را فراهم می کند.خدمات رفاهی و عمومی و افزایش 

 ت گیرد می تواند به خودی خود منشأاقتصادی و فرهنگی صور ،که بدون بررسی جدی و در نظرگرفتن مالحظات ظریف اجتماعی
 رد زیر اشاره نمود:می توان به مومشکالت حاد دیگری گردد از آن جمله 

و اجتماعی میان گروه های مد باال به بافت تاریخی می تواند منجر به افزایش فاصله و شکاف طبقاتی آورود گروه ها با در
 ورد.آاجتماعی در داخل بافت را فراهم  ساکن در بافت شده و زمینه بروز تنش ها و تغییرات هویتی و فرهنگی و نوعی گسست

عواقب اجتماعی مد باالتر به بافت را نتیجه گرفت اما نمی توان نسبت به رود اقشار دارای درآضرورت عدم و هرچند از این معنا نباید
فاصله طبقاتی ایجاد شده به تدریج ساکنان افزایش بهای امالک و  (19،7083)بیگ زاده،.ن نیز بی تفاوت بودو فرهنگی ناشی از آ

ا ساکنان جدید ن ها را بآ سط هستند از بافت تاریخی خارج نموده ومد تا متوه دربسیاری موارد جز اقشار کم درآبومی بافت را ک
و از ارزش های آن  نجا که ساکنان بومی بافت معموال حس تعلق بیشتری نسبت به ابنیه و بافت تاریخی دارندجایگزین نموده از آ

با گروه های جدید که سالیق و روحیات ها  نظان بافت محسوب گردند. جایگزینی آلذا می توانند به عنوان بهترین حاف ،آگاه اند
متفاوتی داشته و دارای چنان حس تعلقی نسبت به بافت تاریخی نیستند اگر در مقیاس وسیعی صورت گیرد می تواند به نوبه خود 

  کلیت بافت را در معرض تهدید های قابل توجهی قرار دهد.
 

 کاهش سرانه مسکن در بافت -4-4

جامعه یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور است که در سال های اخیر دچار مشکالت و مسکن به عنوان نیاز اساسی 
بیکاری و شرایط بد  .بطوریکه تاکنون این بخش از اقتصاد همچنان در رکود بسر می برد ه استنابسامانی های فراوانی شد

و این تعداد از افراد نیز نیاز به مسکن شهری دارند و این به نوبه خود  شدهاقتصادی باعث سرازیر شدن روستاییان به سمت شهرها 
سال آینده  دهبه گونه ای که آمارها نشان می دهد برای  هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای مسکن در جامعه تاثیر گذار استه در ب

ا امروزه در شهر ها از جمله شهر یزد از طریق . نمود بیرونی نیاز به مسکن راستنیاز در کشور به پانزده میلیون واحد مسکونی 
شهرک سازی های انبوهی که در گوشه و کنار آن ساخته می شود می توان دید. این در حالی است که در عرصه های درون 

، و یا به فضاهای تجاریخالی از سکنه رها  ،به دلیل فرسودگیشهری آن، داخل بافت ها بخش های عمده ای از بناهای مسکونی 
سبب  چنین تغییرکاربری هایی عالوه برآنکه فرصت سکونت در خانه های تاریخی را می گیرند .اداری و آموزشی تبدیل شده اند

 داده نمی شود به خصوص قشر جوان اجازه سکونت به افرادکه همین افزایش قیمت  می شوند تاریخی بهای خانه در بافتافزایش 
جهت باید به درون شهرها  و سرمایه گذاران گذاران سیاست جهت حل معضل ذکر شده .نان را به حومه شهر سوق می دهدآو 

بخشی از دغدغه افراد به تا از این طریق به نند ک استفاده در آن های موجودظرفیت توجه کرده و ازحفظ سکونت در خانه ها 
 پاسخ دهد. خصوص جوانان

 

 گیری نتیجه
این رویکرد  که در حالی ،می شود یاد تنها راه حفاظتبه عنوان ن و از آبسیار رایج است  خانه های تاریخی تغییرکاربریامروزه 

از ظهور معنای معماری که حاصل ، مانع در مقیاس بناتغییرکاربری  .به همراه داردبنا و بافت تاریخی  مقیاسدر هایی را سیب آ
تغییر با  دور می کند. است خود که همان سکونت یفلسفه وجودو ماهیت  و بنا را از می شودیند دو وجه کالبد و کارکرد است، برآ

فرسایش و تخریب بنا افزایش  ،احتمال آسیب های کالبدیو حضور جمعیت زیاد بدون در نظر گرفتن ظرفیت بنای تاریخی کاربری 
صورت گیرد. این مداخالتی در بنا  می بایستد و کارکرد جدید بکال خانه های تاریخی جهت مطابقت میانتغییرکاربری  با .یابدمی 

صرف می شود احتمال ایجاد آسیب های  ،عالوه برآنکه هزینه بیشتری نسبت به زمانی که کارکرد اولیه در آن تداوم یابدمداخالت 
ا حضور به دلیل مدت زمان کوتاهی که در بن آن،حضور مقطعی کاربر در  خانه ها و تغییرکاربری با .بیشتر استنیز کالبدی در آن 

داده ساختار و... گرفته در بنا با تغییر در مبلمان، تزیینات، تغییرکاربری صورت به عالوه  میسر نیست، آنهای  شناخت ارزش دارد
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نیز  خانه ها تاریخی در مقیاس بافتتغییرکاربری  اما که هیچ سنخیتی با اصالت بنا ندارد. دگردبه کاربر منتقل می های نادرست 
وسایل نقلیه و  ،سلب آسایش و آرامش ساکنین محله در اثر ازدحام جمعیت می توان به به دنبال دارد از جملههایی را  آسیب

بناهای تغییرکاربری یافته با  عدم انطباق تقویم عملکردی و فراز و فرود ناگهانی عملکردی در بافت ،تولید حجم زیاد زباله ،ترافیک
که  پیدا می کندبه عملکردهای جانبی نیاز  بنا، خانه های تاریخی در اثر تغییرکاربری همچنین اشاره کرد. ،بناهای مسکونی بافت

با تغییرکاری نکته دیگر آنکه  .یدآ در میعملکرد جدید اختیار و استثمار  بهو  خریداری شدهبرای حل این موضوع بناهای مجاور 
مد متوسط به باال ین بومی و حضور افراد با قشر در آجرت ساکنبهای زمین افزایش یافته و رفته رفته سبب مها خانه ها به تجاری،

خانه  تغییرکاربری در نهایت .یده حساب می آاین خود تهدید برای بافت بو که هیچ تعلقی به خانه و بافت تاریخی ندارند  می شود
افراد به خصوص قشر جوان  خانه ها،افزایش بهای  با ؛گیرد را از افراد میدر آن ها نکه فرصت سکونت آ عالوه بر های تاریخی

با  .و سبب تخلیه بافت تاریخی و رشد افقی شهر می شود آنان را به حومه شهر سوق می دهد وتوانایی خرید خانه ها را نداشته 
 فهم میراث ارزشی گذشته کهشناخت و  ،به نظر می رسد خانه های تاریخی توجه به آسیب های مذکور در خصوص تغییرکاربری

 به مثابه خانه تاریخیشناخت با احیا خانه های چرا که این  ؛حاصل نمی گردد پروژه های احیا در ایران می باشدمهم از اهداف  یکی
احیاء بایست در حین پروژه های میدر ادامه خالصه مطالب مطرح شده، که . شودحاصل می  سکونت در بنابازکاربری و و از طریق 

 (.7)نمودار شماره شده است در قالب یک نمودار ارایه  ،مدنظر قرار گیرند
 

 پی نوشت

1- The Nara Document 
2- The Declaration of Dresden 
3- The Declaration of Lozan 
4- The UNESCO Recommendation  
5- The Budapest Statement  
6- The Council of Europe 
7- The Declaration of Stockholm  

8- Grounded Theory   (،3338استراوس و کوربین)  
توان در امر احیاء بناهای قدیمی مشاهده نمود احیای بناهای قدیمی از طریق تعریف عملکرد یکی از حالت هایی که می -8

جدید برای آن ها است. بدین ترتیب که وقتی فعالیت در یک بنا  به هر دلیل متوقف گردد،  بنا فلسفه وجودی خود را از 
برای فعال نمودن مجدد، آن را با در نظر گرفتن تمهیداتی خاص، برای انجام دست داده، متروک شود و رو به تخریب گذارد، 

فعالیتی جدید، در نظر می گیرند. البته این امر در شرایطی تحقق می یابد که بنا قابلیت پذیرش عملکرد جدید را داشته باشد. 
جمله مصادیق عملی این شیوه از احیاء می تبدیل یک خانه قدیمی به هتل، رستوران، دانشکده و تبدیل حمام به چایخانه از 

 (.18،7099باشد که  از آن به عنوان طرح بازکاربری غیر مستقیم )تغییرکاربری( می توان نام برد. )میرجانی،
به طور کلی اصالت به منبع میراث  اصالت یکی از جنبه های حیاتی و سرنوشت ساز در ارزیابی منابع میراث فرهنگی است. -73

طالق می شود که از لحاظ مادی اصل یا واقعی )همانگونه که ساخته شده( و به همان صورت که زمان از سر آن فرهنگی ا
( یعنی اصلی، دست اول )در مقابل Authentic، واژه اصیل )Authenticity  باشد. ،گذشته و در بستر زمان دگرگون شده

 (.متظاهرانهدر مقابل دروغی و )حقیقی  نسخه بدل( یا به معنای واقعی،
 (Feilden, 2003, 20) 

فرض شود به معنای نگهداشتن چیزی در وضعیت  Conservationحفاظت در معنای عام آن هنگامی که معادل کلمه  -77
بناها را در شکلی که بوده  ،حفاظت (.gove,1993,483) د استکنسیب وخطراتی که آن را تهدید میاصیلش و به دور از آ

 نگه می دارد نه در شکل جدید.
12- Timeless  

 
 

 عبامن

 . 70و  73، مجله هفت شهر شماره ارزش گذاری به منظور حفاظت ،7093بهرام، ، معلمی،یوکا یوکیلتو ،برنارد فیلدن -7

 .، انتشارات آذرخشبناهای میان افزا دربافت تاریخی، 7083بیگ زاده، حمیدرضا،  -3

 .، انتشارات دانشگاه تهرانمرمت شهری، 7087حبیبی، محسن،  -0

 انتشارات دانشگاه یزد. شرحی بر سنت حفاظت معماری در ایران،، 7080عباسی هرفته، محسن،  -0

انشاء اصول مداخالت حفاظتی با تکیه بر شواهد ، تبیین سنت حفاظت در مسجد جامع اصفهان 7083عباسی، محسن،  -1
 ، رساله دکتری رشته مرمت بنا، دانشگاه هنر اصفهان.سنت مداخله در این مسجد

http://www.haftshahrjournal.ir/?_action=article&au=47367&_au=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF++%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF%D9%86
http://www.haftshahrjournal.ir/?_action=article&au=47368&_au=%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7++%DB%8C%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88
http://www.haftshahrjournal.ir/?_action=article&au=47368&_au=%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7++%DB%8C%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88
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گیری دانشکده معماری یزد در خانه قدیمی مرحوم زندگی امروز کالبد دیروز بازنگری تجربه شکل، 7099 میرجانی، حمید، -1
 ، پایان نامه ارشد دانشگاه هنر و معماری یزد. رسولیان

7- Douglas, j. 2002. Building Adaptation. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

8- Feilden, B. M. (2003) Conservation of Historic Building, third ed. Burlington: 

architectural press . acrotce ngnrao:notgni  

9- Gove, P . D.(ed.)  1993. Webster s third new International Dictionary of English 

Language Unabridged. Springfield, Massachusetts: Merriam- Webster Inc. 
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 5398تیر (، 51)پیاپی:  2، شماره سال پنجم

 
 

 

شهرها بافت فرسوده کالن یمشارکت مردم در بازساز زانیم یبررس

 رازیاله ش یشاهداع ابانیمطالعه موردی: خ

     

 1یاریمحمدرضا شهر
 42/10/89تاریخ دریافت:  

 42/14/89تاریخ پذیرش: 
 

  00813کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

، دهندمیرد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشكیل فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موا جاهایچینی
جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمندسازی عملكردی  طرفازیک

با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار  جاهاچینیو از طرف دیگر اغلب این  باشدمی ناپذیراجتناب هاآن
نیز همانند این شهرها از بافت کهن برخوردار است. یكی  رازی. شهر شگردندمیدگی و اضمحالل کالبدی و عملكردی فرسو

. باشدمی رازیگیری شهر شاله است که منطبق بر بافت قدیم و هسته اولیه شكل یاین شهر محله شاه داع هایمحلهاز 
ه معابر، وجود شیب در پارهای از معابر، فرسودگی شدید بناهای با مشكالتی از قبیل نابسامان بودن عرض شبك لهاین مح

قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. در این جهت، هدف از تحقیق  بندیدانهمسكونی، همجواری با گورستان، 
و  تحلیلی استفاده گردید -اله بود که از روش توصیفی یحاضر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسوده محله شاهداع

و میدانی بوده است. ابزار گردآوری اطالعات تحقیق حاضر نیز  ری اطالعات در این تحقیق، اسنادینیز روش گردآو
اله  یو مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان ساکن محله شاهداع پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده

نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد، مشارکت  عنوانبهنفر  031کوکران  گیرینمونهشد که با استفاده روش  یینتع
تأثیرگذار است و ساماندهی معابر محله مورد  الهیمردم و شهروندان در تسریع روند بهسازی بافت فرسوده محله شاهداع

 .شودیمجدید آن  یریپذنقشمطالعه باعث ارتقاء کارکرد و 

 

 فرسوده، ساماندهی، مشارکت مردمیبافت  راز،یش یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 آپادانا یموسسه آموزش عال یشهر یزیارشد برنامه ر یکارشناس یدانشجو - 5
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 مقدمه -1
اجتماعی عصر حاضر  هایپدیدهدستاوردهای فرهنگ و تمدن و یكی از فراگیرترین  نیترمیعظیكی از  عنوانبهشهر امروز 

شاید نگریستن از وجه عدالت اجتماعی و توسعه آن،  .نگردمیاین گستردگی، هرکس به فراخور ظن و فن خود بدان  برحسباست. 
، بحرانی و تاکنون وانهاده شهری، برانگیزبحث هایپدیدهنادر و بنیادین محسوب شود. در این میان یكی از  هاینگرشیكی از 

 هایدهه(. در 43: 0098فرسوده شهری است که پوزخندی آشكار به بحث عدالت اجتماعی است )عندلیب،  جاهایچینیپدیده 
فرسودگی محیطی محالت  مسئلهاجتماعی و فرسودگی محیطی گردیده است.  هایآسیب گذشته بسیاری از محالت کشور دچار

و فقدان خدمات و فضای سبز  هازیرساختو عدم استحكام بنا، فرسودگی  کیفیتبی وسازساختپدیدهای فراگیرتر از استهالك بنا، 
ه شهری توجه به نقش مردم برای پیشبرد اهداف فرسود جاهایچینینوسازی  مسئله در. (0: 0091شده است )هادیان و دانشپور، 

یک  بر اساسرا نادیده گیرند.  هاآناست که  آورزیانبسیار مهم است و مطلق کردن نقش مردم در شرایط کنونی به همان اندازه 
ن همكاری تعریف کلی مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آ

عمل و تعهد )عمل  عنوانبهحالت یا وضع )امر شرکت نمودن( و مشارکت  عنوانبهداشتن است. به همین جهت باید بین مشارکت 
و در معنای  دهدمیشد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر  قائلمشارکت( تمییز 

 (.0: 0091و به فعالیت اجتماعی انجام شده اشاره دارد )هادیان و دانشپور،  رساندمیا دوم شرکت فعاالنه در گروه ر
و کالبدی قابل تعمق و  محیطیزیستاجتماعی، اقتصادی،  هایجنبهفرسوده از  جاهایچینیاهمیت توجه به احیا و بهسازی  

د هوشمندانه است. تجربه نشان داده است که مدیریت فاکتورهای دستیابی به توسعه پایدار و رش ترینمهمبررسی است و یكی از 
 گونهایناقتصادی ساکنین  -اجتماعی هایجنبهو اگر  شودنمیفرسوده تنها در نوسازی فیزیكی و کالبدی آن خالصه  جاهایچینی
فرسوده شهری به دلیل  جاهایچینیدر  ریزیبرنامهنادیده گرفته شود، قطعاً نتایج ناگواری به دست خواهد آمد. بنابراین  جاهاچینی

و توجه به  باشدمیبر اراضی خالی از انسان و فضای اشغال نشده متفاوت  ریزیبرنامهدر طول تاریخ، با  هاآنمحیط شكل یافته 
ن ای ریزیبرنامهدر  مسئله ترینمهمفرسوده شهری را مشكل نموده است. بر همین اساس،  جاهایچینیدر  ریزیبرنامههمین نكته، 

 (.04-00: 0099)رهنما،  باشدمی ریزیبرنامهدر فرآیند  هاآنقسمت از شهرها، توجه به عامل انسانی و میزان مشارکت 
 رازی. این محله در مرکز شهر شباشدمی رازیشهر ش گیریشكلاله منطبق بر بافت قدیم و هسته اولیه  یمحله شاهداع 
بر . گرددمیغرب به گورستان، از جنوب به بلوار ارتش و از شرق به بلوار مدرس ختم  که از شمال به خیابان الزهرا و از شدهواقع

محسوب  رازیشهر ش 4جمعیت دارد و جزء محالت منطقه  نفر 018904، 0081سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  اساس
مواجه است. با توجه به مشكالتی مثل  میشود. این محله به لحاظ بسیاری از شاخصهای مورد ارزیابی با محدودیتهای قابل توجیهی

بایر مناسب برای توسعه،  ضیو قطعات کوچک و خیلی کوچک، عدم وجود ارا بندیدانهنامناسب بودن عرض شبكه معابر، 
همجواری با گورستان، وجود شیب در پارهای از معابر، وجود اقشار کم درآمد و فقیر، سطح پایین سواد وجود سایر مشكالت 

رهنگی در این ناحیه از جمله مواردی است که ضرورت مطالعه و شناخت وضعیت اجتماعی، اقتصادیو کالبدی این محله ف-اجتماعی
 این ناحیه اقدام گردد. تا از این طریق و با ارایه راهكارها و پیشنهادهای اصولی به ساماندهی میسازدرا الزامی 

 

 مروری بر ادبیات تحقیق -2

 پیشینه تحقیق -2-1

توجه به حرکت انسان در فضاهای شهری و شرایط زیستی ساکنان با مشارکت شهروندان، انجام بهسازی و  (0883)هال  
های شهری با حضور  بافت ارگانیک و سلسله مراتب عملكردی شهر قدیم و انطباق مكان و زمان در مجموعه بر اساسنوسازی 

( در اثری با عنوان نوسازی 0891می ورزند. مایكل میدلتون ) ریزی شهری در بهسازی و نوسازی شهر تأکید مطالعات برنامه
شهری در آمریكا، مشارکت مردمی در طراحی و اجرای پروژهها، توسعه و رونق گردشگری و جذب جهانگرد از سراسر دنیا، حفظ 

 جاهایچینیو بهسازی قدیمی، اهمیت درك پیوستگی و تداوم زمانی برنامهها در امر نوسازی  جاهایچینیهای تاریخی  مجموعه
( در گزارشی با عنوان اثرات توسعه فیزیكی شهر یزد بر 0091شماعی ) .(02: 0092شهری را ذکر کرده است )حبیبی و همكاران، 

بافت قدیم و راهكارهای ساماندهی و احیای آن را ارائه کرده است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل اثرات توسعه فیزیكی 
حسینی متعادل شهر یزد بر بافت قدیم و ارائه راهكارهای مناسب در راستای توسعه تعادل شهری است. رهنمایی و شاهناموزون یا نا

شهری در ایران، انواع طرحهای توسعه را مورد ارزیابی قرار داده و ماهیت طرحهای  ریزیبرنامه( در پژوهشی با عنوان فرآیند 0090)
د. این دوگانگی ناشی از تداخل وظایف شهرداری در سازمان میراث فرهنگی است. فالمكی بهسازی بافت قدیم را دوگانه میدان

( جهت بازسازی شهرهای تاریخی روشهایی چون طرحهای بهداشتی و فنی، طرحهای تزیینی و مرمت فضاهای محدود و 0092)
 نماید.طرح جامع مرمت شهری را ارایه می
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موضعی را  -ای از طرحهای موضوعیساختاری با زیر مجموعه-های راهبردیح( استفاده از طر0092جبیبی و همكاران ) 
پیشنهاد میكند. موقعیت این طرحهای انعطافپذیر، مستلزم مدیریت یكپارچه شهری است که مدیریت غیر پاسخگویی جزیرهای را 

ه اتابک تهران پرداخته و با اجتماعی نوسازی مشارکتی در محل -( به بررسی مواضع فرهنگی0091به چالش میكشد. رضایی )
استفاده از روش مشاعده مشارکتی نشان داده است با در نظرنگرفتن سبک زندگی اهالی و تصمیمگیری از باال چطور باعث بروز 

رویكردی نو به بافت  0( در اثری با عنوان اصول نوسازی شهری0098مشكالتی در روند پروژه نوسازی شده است. عندلیب )
ها و شخصیتها و تجربه های نوسازی از گذشته تا به امروز در سطح جهان و بررسی تجارب علمی در  ررسی نظریهفرسوده، به ب

کمک به توسعه علمی و تولید  ایران میپردازد. هدف از اینكه کتاب تالشی برای انجام حرکتی نو و گامی به جلو، در جهت نوسازی و
 .دانش
 

 مباني نظری تحقیق -2-2

اخیر از طرف محققان بنامی همچون  سال 031کهن و قدیمی غالباً در  جاهایچینیکالبدی و احیاء و نوسازی  نظریات توسعه
( و غیره 0920-0810(، کامیلو سیته )0902-0802) کامیلوبوییتو (،0909-0811(، جان راسكین )0902-0918اوژن ویوله لودوك )

تاریخی به طور خاص به حدود نیمقرن پیش  جاهایچینیهری به طور عام و موجود ش جاهایچینیارائه شده است. پیشینه توجه به 
اخیر شكلهای گوناگونی را به خود گرفته است. ظهور و  هایدهه. توجه به بافت تاریخی شهرها در سطح جهان، طی گرددمیباز 

ی مختلفی در باب شهر و توسعه کالبدی نیز باعث گسترش و نشر افكار و تئوریها ریزیبرنامهپیدایش علوم مرتبط با شهرسازی و 
شهر گردیده است. کامیلوبوییتو معتقد بود با جریان توسعه شهر باید روح و حیات اجتماعی و اقتصادی به بناهای تاریخی داده شود و 

باشد )شماعی، فعالی در زندگی مدام به عهده داشته  تاریخی مرزهای زمان را پشت سر گذارد و همیشه نقش و کارکرد جاهایچینی
0091 :23.) 

قدیمی  جاهایچینی عنوانبه هاآنلوکابلترامی معتقد بود شهرها در طول زمان رشد و توسعه مییابند و بخشهای هسته اولیه  
قدیمی به  جاهایچینیمورد بیتوجهی و بیمهری قرار میگیرند، لذا باید در روند توسعه فیزیكی شهر جهت ساماندهی و احیاء 

ری بنا پرداخته شود و متناسب با تاریخ و با استناد به مدارك موجود فرم قسمتهای از دست رفته موجود را بازسازی کرد تاریخنگا
برداشتی کامالً زیباشناسانه از شهرهای قرون وسطی و رنسانس  «شهرهاهنر ساختن »(. کامیلوسیت در کتاب 02: 0092)فالمكی، 

شهرهای جدید به علت نظم و ترتیب بیش از حد و یكنواختی شان »ای کهن معتقد بود که دارد. در مقایسه شهرهای جدید با شهره
ولی میتوان ابتذال شهرهای موجود را با  «تناسب و فاقد ارزش هنری هستند و به وجود آوردن فضاهایی با هویت خاص، نازیبا، بی

ندهی فضاهای شهری بود و اعتقاد بر آن داشت که در آرایش بررسی آثار و بناهای در گذشته از میان برد. کامیلوسیت خواستار ساما
کهن شهری برآمده و  جاهایچینیفضاهای شهری باید از هنر، بهره جست. بر این اساس بود که درصدد زنده کردن فضاها و 

-21: 0090ودی، حلهایی طرحهای تزئینی شهر را عنوان کرد )حبیبی و مقص راهحلهای هنری را مطرح نمود و در قالب چنین راه
قدیمی میشوند. برای حفظ هویت  جاهایچینیاما ویوله لودو معتقد است شهرها در روند توسعه خود موجب بیرونقی و رکود ؛ (08

فرهنگی، بخشهایی که بعد از تاریخ اصلی ساخت بناهای بافت قدیم افزوده شدهاند باید حذف شوند و اگر قسمتهایی از بناتخریب 
(. در این میان، کوین لینچ اعتقادداشت باید در فرآیند ساماندهی و احیاء 00: 0092زی و تكمیل نمود )فالمكی، شده آن را بازسا

 با مشارکت مردم و مشاوره با متخصصان وهماهنگی با مسئوالن و مردم شهر صورت گیرد. ریزیبرنامهشهری، 

انگارهای روشن از استخوانبندی شهری میداند. او معتقد است بیكین ساماندهی شهر را در ساختار کالبدی شهر با برخوداری از  
هر بخشی قادر است در پیوند با استخوانبندی اصلی، درسطح وسیعی گسترش و تداوم یابد و قابلیت تغییر و  ونقلحملشبكههای 

ویژه توپوگرافی و اقلیم  اما تطابق و هماهنگی سیستم حرکت و تأسیسات شهر را با مختصات جغرافیایی به؛ اصالح داشته باشد
منطقه ضروری و این اقدام را ابزاری مناسب برای تأکید و افزایش جلوه بصری و مفهومی جدید به ساختمانهای عمومی تاریخی 

مثابه بروز تضادها میان طبقات و منافع متعارض میداند.  عنوانبهشهر را  "شهری مسئله"درکتاب  0811دهه شهر میداند. کاستلر در 
، آموزش و سایر خدماتی میشود ونقلحملاز این نكته آغاز میكند که شهر، کانون مصرف جمعی است که شامل عناصری مثل  وی

 که مصرف همگانی دارند. از آنجا که دولت باید به تهیه این کاالها و خدمات اقدام کند.

                                                           

نوسازی شهری، با به کارگیری دانش و مدیریت امروزی و نوین و همچنین مشارکت مردم در بیان نیازو خواستهها، توجه به اهم ابعاد  - 0
و همچنین مشارکت  نوسازی شهری، بابه کارگیری دانش و مدیریت امروزی و نوین انسانی به جای نگاه صرفاً کالبدی، اصالت در -فضایی 

انسانی به جای نگاه به صرفاً کالبدی، اصالت در نوسازی و به احیاء سكونت و ارتقاء  -مردم در بیان نیاز و خواسته ها، توجه به اهم ابعاد فضایی
اجرایی متمرکز به فرآیند محوری و از همه مهمتر اطمینان مردم از عوامل دستاندرکار کیفیت زندگی و عبور از مرحله تسلط پرونده و پروژههای 

( تحقیقی با عنوان تحلیل فرآیند و شكلگیری فرم کالبدی بافت قدیم شهرکاشان را انجام 0092دولتی در امر نوسازی را ضروری میداند. وفایی )
ترسی مناسب، کمبود امكانات و کیفیت بناها از جمله عوامل مؤثر در تغییر فرم و داد. نتایج این پژوهش نشان داد که عدم تناسب شبكه دس

 روند.ریختشناسی و تحوالت کالبدی بافت قدیم شهر کاشان به شمار می
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ن مصرف کنندگان، صاحبان سرمایه، ساکنان بنابراین موضوع مصرف جمعی به مسائل رقابت سیاسی و اقتصادی و تعارض میا
و نهادهای کارگری تبدیل میشود. این وضعیت باعث پیدایش مبارزات و جنبشهای اجتماعی در شهر میشود. به همین دلیل، 

های مختلف اجتماعی در شهر میداند. طبیعتاً نوسازی شهری را  فرسودگی شهری محصول تضادها اجتماعی و اقتصادی میان الیه
ریزی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در شهر در کل جامعه تلقی میكنند. کاستلز افزون بر تحلیل اجتماعی و  عی برنامهنو

اقتصادی در شهر، بر اهمیت مبارزات گروههای محروم برای تغییر شرایط زندگیشان تأکید میكند. او مسائل شهری را باعث بروز 
دفشان بهبود شرایط مسكن و کل شرایط زندگی در محلههای قدیم و فرسوده شهری یک سلسله جنبشهای اجتماعی میداند که ه

 (.24-22: 0094است )مهدیزاده، 
 

 شناسي تحقیق روش -۳

تحلیلی بود و با توجه به ماهیت پژوهش، دادههای مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی شامل کتب،  -روش پژوهش توصیفی 
ها و گزارشها و همچنین مطالعات میدانی مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدات عینی گردآوری شد.  هها، آمارنام نامه مقاالت، پایان

نفر بود که در این پژوهش با  1910، 0081بر اساس آخرین آمار سال  شاهداعی اله جامعه آماری این تحقیق جمعیت کل محله
نفر به صورت  031د و طبق این فرمول، حجم نمونه توجه به حجم جامعه از فرمول کوکران برای حجم نمونه استفاده ش

با استفاده از روشهای کمی و آماری از  هاآندادهها و منابع و طبقهبندی و سازماندهی  آوریجمع سیستماتیک انتخاب شدند. پس از
برای ترسیم جداول و  Excelنرمافزار و استقرایی به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. از  و روشهای کیفی SPSSافزار  طریق نرم
ی محدوده مورد مطالعه استفاده شد و در نهایت راهكارهای مناسب برای استقرار برای ترسیم نقشه Autocadنرمافزار نمودار و 

 کاربریهای بهینه در ناحیه مورد مطالعه ارائه گردید.

 

 محدوده مورد مطالعه -۴

 فارسواقع در استان  شیرازبود. این محله یكی از محلههای شهر  عی الهشاهدامحدوده مورد مطالعه در این پژوهش، محله  
از غرب به الزهرادو محسوب میشود. این محله از شمال به خیابان  منطقه، جزء شاهداعی الهکه بر اساس تقسیمات شهری  باشدمی

ماه  اسفندتا  0081 مهرنی این تحقیق از منتهی میشود. محدوده زما بلوار مدرسو از شرق به بلوار ارتش گورستان، از جنوب به 
 .بود 0081
 

 
 فارس )ماخذ: نگارنده(در کشور و استان  شیرازموقعیت شهر  -1شكل 

 

 های تحقیقیافته -5

 توصیفي هاییافته -5-1

 مشارکت مردمی در منظوربهسیستماتیک  صورتبهاطالعات از جامعه آماری  آوریجمعجهت  ایپرسشنامهدر این تحقیق 
تنظیم و توزیع گردید. در  پرسشنامه 031و  سؤال 01ساکنان این محله با تعداد  انیدر م شیراز شاهداعی اله طرح ساماندهی محله

 (.0زن بودند )جدول  هاآندرصد یعنی کمترین  1/42درصد پاسخگویان مرد و  0/10این توزیع، از میان پاسخگویان به پرسشنامه، 
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که،  دهدمینشان  سخگویانبررسی میزان تحصیالت پا

، سوادیبدرصد  1/04بیشترین درصد پاسخگویان یعنی 
درصد حد  41درصد در حد ابتدایی،  1/41تحصیالت 
درصد در حد  1/2درصد در حد دیپلم،  09راهنمایی، 

درصد دارای  0/0یعنی  هاآنلیسانس و کمترین مقدار 
 (.4)جدول  باشدمیو باالتر  سانسیلفوقتحصیالت در حد 

( توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان برحسب 0جدول )
د. بر این اساس از مجموع هدسابقه سكونت را نشان می

 00درصد  1/41سال و کمتر،  01درصد  0/01پاسخگویان 
سال  00درصد  04سال،  01تا  40درصد  0/48سال،  04تا 

 اندنداشتهنیز محل سكونتشان را اظهار  1/1و بیشتر و 
 (.0)جدول 

( آمده 2توزیع فراوانی شغل پاسخگویان در جدول )
درصد( دارای  1/24است. بر این اساس بیشتر پاسخگویان )

درصد  04، دارخانه انیگوپاسخدرصد از  1/02شغل آزاد، 
درصد، دانشجو  1/4یعنی  هاآنبازنشسته بوده و کمترین 

 (.2بودند )جدول 

 جنس برحسب گویانپاسخترکیب  -1جدول 

 جنس فراواني ددرص

 زن 21 42،1

 مرد 001 10،0

 جمع 031 011
 

 میزان تحصیالت برحسب گویانپاسخ. ترکیب 2جدول 

 تحصیالت فراوانی درصد

 سوادبی 28 0421

 ابتدایی 00 4121

 راهنمایی 01 41

 دیپلم 41 09

 دیپلمفوق 1 1

 لیسانس 01 221

0٫0 4 
و  لیسانسفوق

 باالتر

 رنشدهاظها 0 1٫1

  جمع 031 011
 

 سابقه سكونت برحسب گویانپاسخترکیب  -3جدول 

 

 نوع شغل برحسب گویانپاسخترکیب  -4جدول 

 درصد فراوانی شغل درصد فراوانی سابقه سكونت

 2٫1 01 کارمند 01٫0 32 سال و کمتر 01

 24٫1 82 آزاد 41٫1 02 سال 41تا  00

 04 09 هبازنشست 48٫0 22 سال 01 تا 40

 02٫1 44 دارخانه 04 09 سال و بیشتر 00

 1 1 محصل 1٫1 0 اظهارنشده

 4٫1 2 دانشجو 011 031 جمع

 
 0٫0 4 اظهارنشده

 011 031 جمع

 

بررسی وضعیت پاسخگویان درباره ارتباط با همسایگان 
در  هاهمسایهبا  هاآنارتباط  درصد 20حاکی از آن است که 

 ایکوچهدرصد دارای ارتباط و مالقات  0/08حد احوالپرسی، 
به  هاهمسایهدرصد روابط خانوادگی را در ارتباط با  0/48و 

درصد از پاسخگویان در این مورد  4. اندگرفتهکار 
تمایل به ارتباط  رسدمیکه به نظر  اندنداشتهرا  اظهارنظری

ندارند. همچنین در این مورد  عنوانیچهبهرا  هاهمسایهبا 
رصد از پاسخگویان، سایر روابط را با همسایگان دارا د 2/4

شود که در مواقع که احتماالً روابطی را شامل می باشندمی
. طلبدمیضروری مانند پیشامدها و حوادث نیاز به ارتباط را 

در مجموع در محله قیلر بیشتر همسایگان دارای روابط و 
 (.3هستند )جدول  ایکوچهارتباطی 

 نحوه ارتباط با برحسب گویانسخپا. ترکیب 5جدول 

هاهمسایه  

 تحصیالت فراوانی درصد

 درحد احوالپرسی 20  41٫4 

 مالقات در کوچه 38  08٫0 

 خانوادگی 22  48٫0 

 سایر 2  4٫2

 اظهارنشده 0  4 

 جمع 031  011 
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 و مشکالت محله مسائل -5-2

مشكالت  ترینمهممطالعات انجام شده،  بر اساس
اله شناسایی و در قالب پرسشنامه در اختیار  یه شاهداعمحل

ساکنین محله قرار گرفت. نتیجه استخراج نظرات 
مشكل موجود در محله  ترینمهمپاسخگویان نسبت به 

درصد پاسخگویان، بیشترین مشكل  28بود که  بدین ترتیب
را عنوان کردند. با توجه  مسكونیفرسودگی واحد  محله را

اله،  یز تحقیق، ساکنین محله شاهداعبه نتایج حاصل ا
مشكالت محله را به ترتیب کوچک بودن واحد مسكونی، 

بودن  عرضکمعدم آرامش در محل، شیب زیاد معابر، 
شبكه معابر، نزدیكی به گورستان، عدم وجود فاضالب 

و شكل  2 دول)ج دانندمیشهری و کمبود فضای آموزشی 
4.) 

اله از دیدگاه  يهداعمشكالت محله شا ترینمهم. 6جدول 

 پاسخگویان

 مشكل افراد در محل ترینمهم فراوانی درصد

 کوچک بودن واحد مسكونی 01 00٫0

 فرسودگی واحد مسكونی 12 28

 بودن شبكه معابر عرضکم 01 2٫2

 عدم آرامش در محل 01 00٫0

 فاضالب شهری 0 4

 فضای آموزشی 4 0٫0

 )آب، برق، گاز( هازیرساخت 1 1

 نزدیكی به گورستان 9 3٫0

 ها هنگام بارندگیخیابان گرفتگیآب 1 1

 شیب زیاد معابر 01 00٫0

 اظهارنشده 0 4

  جمع 031 011
 

 امكانات موجود جهت مشارکت در بهسازی و نوسازی محله -الف

(، توزیع فراوانی وجود امكانات برای مشارکت در 1جدول )
اسخگویان در پاسخ به درصد پ 8/22. استبهبود شرایط محله 

تعداد  و اندکردهدولتی را عنوان  هایحمایتگزینه  سؤالاین 
درصدشان گزینه جذب  0/1کمی از پاسخگویان یعنی 

اند. نزدیک به بخش خصوصی را انتخاب نموده گذارانسرمایه
یا گزینه سایر  اندنداشتهرا  اظهارنظری گویانپاسخدرصد از  49

که افراد ساکن در محله  دهدمین نشان . ایاندنمودهرا انتخاب 
اله احتماالً اطالعی در مورد امكانات موجود جهت  یشاهداع

 (.1مردمی در بهسازی و نوسازی را ندارند )جدول  ارکتمش
 

 تعریض معابر -ب
اکثر پاسخگویان موافق تعریض معابر جهت نوسازی و 

 مخالف درصد 4/01اله بودند و تنها  یبهسازی محله شاهداع
تعریض معابر بودند که در تحقیق حاصله مشخص شد که 

 شودیممخالف تعریض معابر بودند شامل کسانی  کهافرادی 
خواهند بود  ینینشعقبتعریض معابر مجبور به  جهیرنتدکه 

 (.9)جدول 
 

 ارائه خدمات شهری به محله -ج
مربوط به ارائه خدمات شهری به محله مورد  یهایبررس

یعنی  گویانپاسخدرصد  2/21که  هددمیمطالعه نشان 
گزینه خیلی  سؤالبیشترین ساکنین محله، در پاسخ به این 

درصدشان گزینه عالی  0/3یعنی  هاآنضعیف و کمترین 
عدم توزیع  دهندهنشان(. این نتایج 8)جدول  اندنمودهانتخاب 

اله است زیرا افراد  ییكسان خدمات شهری در محله شاهداع
 است.تلفی از خیلی ضعیف تا عالی دارای نظراتی مخ

امكانات موجود جهت مشارکت در بهسازی و  -7جدول 

 نوسازی محله
 وجود امكانات برای مشارکت فراوانی درصد

 دولتی هایحمایت 89 2228

 گذاران بخش خصوصیجذب سرمایه 00 1٫0

 سایر 03 40٫0

 اظهارنشده 1 2٫2

  جمع 031 011

جهت بهسازی و نوسازی محله از  تعریض معابر -۸جدول 

 دیدگاه پاسخگویان
 تعریض معابر فراوانی درصد

 بلی 009  19٫1

 خیر 42  01٫4 

 اظهارنشده 1  2٫2

  جمع 031  011 
نحوه ارائه خدمات شهری جهت بهسازی و  -9جدول 

 نوسازی از دیدگاه پاسخگویان
 خدمات شهری فراوانی درصد

 عالی 9 3٫0

 خوب 41 00٫4

 متوسط 01 08٫8

 ضعیف 42 03٫8

 خیلی ضعیف 20 21٫2

 اظهارنشده 9 3٫0

  جمع 031 011
 



 

51 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 2

: ی
51

، ت
)

 ری
53

98
 

 تمایل در اجرای طرح ساماندهي -د
های مختلف برای مشارکت در اجرای طرح از میان گزینهب

درصد پاسخگویان یعنی  0/01بهسازی و نوسازی محله، 
یلی زیاد و گزینه خ سؤالدر پاسخ به این  هاآنبیشترین 
درصدشان گزینه کم را انتخاب  0/3یعنی  هاآنکمترین 

که در صورت  دهدمیاین نتایج نشان ( 01)جدول  اندنموده
اجرای طرح نوسازی و بهسازی، افراد بیشتری از محل 

 خواهند داشت. ربطیذهای الزم را با مسئولین -همكاری

نظر مشارکت در طرح بهسازی و نوسازی  -11جدول 

 از دیدگاه پاسخگویانمحله 

 مشارکت در طرح ساماندهی فراوانی درصد

 حاضر نیستم 00 120

 کم 9 3٫0

 متوسط 49 09٫3

 زیاد 21 42٫3

 خیلی زیاد 32 01٫0

 اظهارنشده 9 3٫0

 جمع 031 011
 
 

 

 تحلیلي هاییافته-5-۳
مشارکت مردمي در تسریع  -الف

 روند بهسازی

( تأثیر مشارکت 00جدول )
ردمی را در بهسازی و نوسازی محله م

. با توجه دهدمیاله نشان  یشاهداع
بیشتر پاسخگویان اظهار  کهنیابه 

کرده بودند که حاضرند در طرح 
بهسازی و نوسازی محله همكاری 
الزم را داشته باشند لذا از لحاظ آماری 
نیز نتایج مورد بررسی قرار گرفت. 
مطابق با نتایج مربوط به آزمون خی 

( میتوان بیان داشت که x2دو )
مشارکت مردم و شهروندان درتسریع 
روند بهسازی بافت فرسوده محله 

اله تأثیرگذار است. به این  یشاهداع
معنا که در صورت اجرای طرح 
نوسازی، نظرات و مشارکت مردم 
سودمند بوده و میتواند روند طرح 

 (.00 لنوسازی را شتاب بخشد )جدو

با  شاهداعي اله رکت مردم در بهسازی و نوسازی محلهتأثیر مشا -11جدول 

 x2 استفاده از آزمون خیدو

 سطح

 داریمعنی

 مقدار

 خیدو

 درجه

 آزادی

 وردم فراوانی
 انتظار

 فراوانی مورد

 مشاهده

مشارکت مردم 
 در بهسازی

1211 08٫8 4 

 زیاد 02 2٫1

 متوسط 0 2٫1

 کم 0 2٫1

  جمع 41 41
 یر ساماندهي معابر بر ارتقاء کارکرد و نقشپذیری محلهتأث -1۱جدول 

 با استفاده از آزمون خیدو شاهداعي اله

سطح 
 داریمعنی

مقدار 
 خیدو

درجه 
 آزادی

فراوانی 
 مورد انتظار

فراوانی مورد 
 مشاهده

 

1211 32221 2 

49٫2 00  

49٫2 9  

49٫2 49  

49٫2 21  

49٫2 32  

 عجم 020 49٫2
 

 تحلیل ساماندهي معابر بر ارتقاء کارکرد و نقش پذیری محله -ب
، لذا از ساکنین محل تأثیر باشدمیبا توجه به مطالعات انجام شده از مراجع ذیربط، طرح ساماندهی معابر در محله قابل اجرا  

خیدو مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به قرار گرفت و توسط آزمون آماری  سؤالاین موضوع بر ارتقاء کارکرد و نقشپذیری مورد 
است میتوان بیان داشت که ساماندهی معابر محله مورد مطالعه، باعث ارتقاء کارکرد و  13/1مقدار خیدو محاسبه شده که بزرگتر از 

 (.04شود )جدول نقش پذیری جدید آن می
 

 گیری نتیجه 

لفی به کار گرفته شده است. به کار بردن راهحلهای تخریبی نه کهن شهری، راهحلهای مخت جاهایچینیدر نحوه مواجهه با  
محورکنونی که مبتنی بر دادن  انجامد. همچنین نگاه عدالت می مسئلهتنها به رفع مسائل نمیپردازد، بلكه به پاك کردن صورت 

با ارزش و با هویت حل  یجاهاچینیخدمات و امكانات صرف از طرف دولت و سایر نهادهای مسئول نه تنها مشكلی را از این 
جانبه از دولت همچان با قوت بیشتر باقی بماند. بنابراین توانمندسازی نمیكند، بلكه موجب میشود نگاه به باالی مردم و انتظار همه

یعنی پذیرش حقوق شهروندی به معنای واقعی و حرکت به سمت دیدگاههای مشارکتی و استفاده از نیرو و استعداد مردمان ساکن 
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هت حل مشكالتشان و دادن مسئولیت به خود مردم و همچنین ساماندهی با تكیه کردن بر امر توانمندسازی و ایجاد تسهیالت و ج
ها به جایگاه و همه جانبه دولت و به کار بردن قوانین متناسب با این بخش شهر و برگرداندن این مكان -نه دخالت -نظارت دقیق 

گیری از باشد. در پایان با بهره مسئلهتواند بهترین راهحل ممكنه در تقابل با این دان میهمچون گذشته نه چن هاآنواقعی 
به منظور  شاهداعی الههای کار میدانی و نظرات کارشناسان و آزمون فرضیه به ارائه راهبردهایی جهت ساماندهی محله یافته

 شود:های بهینه پرداخته میاستقرار کاربری
 

 يراهبرد های اجتماع -الف

های مشروع از خدمات و امكانات و همچنین باالبردن سطح فرهنگی بافت و تقویت ارزشهای معنوی جهت استفاده -
 جلوگیری از ارتكاب جرم توسط خود ساکنان محل.

های محلی و ترویج مشارکت فعاالنه و کمک به ارتقای روحیه مشارکت و همكاری از طریق جذب ساکنین در تشكل -
 غیر دولتی.

 کت احیا و ساماندهی در محله.ایجاد شر -

ای که خود ساکنان مسئول آن الحسنه های قرضهای همیار برای اشتغال و رفع بیكاری )صندوقتشكیل صندوق -
 باشند(.

های ذهن مدیریت شهری و پاك کردن فرضیات کهنه و ترویج دیدگاههای نو از طریق تشكیل تغییر در پیش فرض -
 های آموزشی.کارگاه

 فرهنگی مذهبی و بومی که الزمه صنعت گردشگری مذهبی است.های تقویت ارزش -

 سازی مشارکتهای اجتماعی بین مدیران محلی با شهروندان.نهادینه -

 و اجرایی متناسب با بافت قدیم. تدوین قوانین و مقررات تشویقی، همایتی، هدایتی -

 

 راهبردهای کالبدی -ب

فنی و ایی اقتصادی ساکنان و نظارت بر آن جهت رعایت اصول ایجاد شرکت تعاونی مسكن ارزان قیمت متناسب با توان -
 وسازساختاستاندارد در 

 ارائه وامهای بلندمدت با هدف ارتقاء و کیفیت و استحكام مساکن. -

تبدیل محورهای اصلی قدیم و با هویت شهری به محوریت مخصوص عابر پیاده و با ضوابط ویژه تأمین خدمات  -
 واحدهای تجاری اطراف.

 ایی دقیق ساختمانهای نوساز بر روی زمینهای بایر و مخروبه.جانم -

 بهبود دسترسیهای بافت قدیم از طریق پیشبینی حجم آمد و شد متناسب با ظرفیت محلی. -

افزایش عرض معابر در بسیاری از معابر فرعی محله و کاهش شیب معابر و ساماندهی آسفالت در تمامی معابر داخلی  -
 بافت مورد مطالعه.

 اث کاربریهای جدید مانند کاربری آموزشی مقطع دبیرستان پسرانه و مهدکودك.احد -

 ایجاد فضای سبز و پارك و تجهیز فضاهای فراغتی با تأکید بر محیط طبیعی محله -

 ایجاد دفتر نوسازی بافت فرسوده در محله جهت آگاهی مردم در امر ساماندهی. -

 .استفاده ار توان بخش خصوصی در جهت نوسازی محله -

 که نیاز ساکنان را پاسخگو باشد. ایمحلهایجاد کاربریهای تجاری در سطح مقیاس  -

 .هاآنارتقاء کیفیت و تأسیسات شهری به واسطه بهسازی  -

 سازی شبكه فاضالب محدوده مورد مطالعه. بهینه -

 تأمین تأسیسات ایمنی و آتشنشانی در محدوده برای موارد اضطراری. -

 ها برای جلوگیری از ریختن زباله در معابر.هیجاد سطل زباله در داخل کوچ -

 عمومی در محدوده مورد مطالعه. ونقلحملتقویت و تجهیز سیستم  -

 خارج از ایحاشیهو نواحی  روسوارهبرای جلوگیری از پراکنده شدن کودکان به داخل معابر  ایمحلهایجاد پارك کودك  -
 محدوده.

 محله مورد مطالعه. ( درروزیشبانهایجاد کاربری درمانی )درمانگاه  -
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 9911 تیر(، 91)پیاپی:  2، شماره پنجمسال 

 
 

 

 تأمیندر جهت  کیفتوولتائ ستمیو س دیاگرید یسازه یقیتلف یبررس

 رانیا جانیدر منطقه آذربا بلندمرتبه یهاساختمان یانرژ

     

 *3اکبرزاده یعل ایرو، 2نژاد یمنش نیشاه، 1یسجاد نادر دیس
 02/02/79تاریخ دریافت:  

 02/00/79تاریخ پذیرش: 
 

  68554کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 یانرژ تأمین امروزه سبک ابداع شده است. هایساختمان جادیو ا یسازبلندمرتبه یبرا نیسازه نو عنوانبه دیاگریسازه د
و  دیجد یهاو هر روز روش هاستانساندغدغه  نیتربزرگ ریپذدیتجد یهایانرژبا استفاده از  بلندمرتبه هایساختمان

است.  رانیدر ا ریپذ دیتجد هایانرژیانواع  ترینمهماز  یکی یدیخورش ی. انرژشودمی شنهادیمسئله پ نیحل ا یبرا نینو
است. نحوه  یادیز تیاهم حائزدر هر منطقه  یبر مقدار مصرف انرژ یمیاقل تأثیرات، شناخت و کنترل نییتع ندیفرآ

 اریجوامع و افراد مختلف بس یراب زیو ن هاساختمانمقاصد گوناگون، انواع  یبرا یمتنوع انرژ هایشکلاز  گیریبهره
 عنوانبه مسئله نیباال خواهد برد که ا ریبه آن در مناطق سردس ازیو ن یمصرف انرژ زانیمتفاوت بوده، واضح است که م

. شوندمیپوشش داده  شهیش وسیلهبه دیاگرید هایسازه طورمعمولبه. آیدمیجوامع به شمار  نیا یاز مشکالت اساس یکی
 یانرژ تأمینجهت  شهیش یساختمان بجا یهابخشاز  یدر برخ کییفتوولتا ستمیاستفاده از س یبررس ژوهشپ نیهدف ا

 ستمیندارند، پس با نصب س یریبه نورگ ازیساختمان ن یهابخشاز  یبرخ میدانیکه م طورهمانساختمان است. 
 شد. یدیخورش یانرژ یذخیرهباعث  توانمی هابخش نیدر ا کییفتوولتا

 

 .بلندمرتبهساختمان  ،یانرژ رهیذخ ک،یفتوولتائ ستمیس د،یاگریسازه د یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانای، آستارا، یدپارتمان معمار ،آستارا اریشهر یموسسه آموزش عال مدرس - 9

 رانای، آستارا، یدپارتمان معمار، ستاراآ اریشهر یموسسه اموزش عال، ارشد یکارشناس یدانشجو - 2

 )نویسنده مسئول( رانای، آستارا، یدپارتمان معمار، ستاراآ اریشهر یموسسه اموزش عال، ارشد یکارشناس یدانشجو - 9
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 مقدمه -1
در حال رشد و  یدر کشورها یزندگ تیفیو بهبود ک یبا رشد و توسعه خدمات شهر زمانهمبلند  هایسازهاستفاده از 

با مقاومت باال، امکان ساخت  ایسازهبتن سبک  ایبا مقاومت باال  یفوالدها یمعرف یاست. از طرف یضرور یامر یافتهتوسعه
استفاده کرد  بلندمرتبه هایسازهدر  توانمیکه  هاییسیستمنموده است. از جمله  مرا فراه شتریبلند در تعداد طبقات ب هایسازه

مانند  یمورب است که از تقاطع مصالح مختلف یمتشکل از اعضا یچارچوب دیاگریسازه د ستمیاست. س دیاگرید ایسازه ستمیس
ظاهر  دیاگرید هایسازه معموالً. شودیاستفاده م فساختمان و سق وسازساختساخته شده است و در  یچوب یرهایت ایفلزات، بتن و 

جهت استفاده  یرسم زبانیکخلق  ،یامروز یمعمار یطراح پیامدهای ترینمهماز  یکی" ی. از طرفدهندیبه ساختمان م ییبایز
 ".باشدمیالزم  ام یمیقد یدر شهرها اکنونهماست که  محیطیزیست هایآلودگیفاقد  هایآوریفنو استفاده از  یانرژ نهیبه

در مصارف  یانرژ نیگزارش شده، استفاده از ا یآفتاب یو تعداد روزها دیتابش خورش تی( در کشورمان با توجه به وضع0070 ؛ی)پاول
 نیازبی( یلیفس) ریناپذ دیتجد یرا نسبت به منابع انرژ زمانیکشور عز رفتهرفته تواندمیبوده و  ریپذهیجتو کامالً یکیو الکتر یحرارت

از  توانمیبرق  دیاست که در مناطق شمال و شمال غرب جهت تول هاییسیستم ازجمله کییفتوولتا ستمی( س0070 ؛یکند. )محمد
 ییهامکان گریو د هابام یبر رو عمدتاً یدیخورش یهاپانل میو نصب و تنظ شودمینصب  یسادگبه ستمیس نیه کرد، اآن استفاد

 دیاگرید یسازهعمده مصالح مورد استفاده در  گری. از طرف دردیگیمصورت  انداستفاده رقابلیغ یاز ساختمان که در حالت معمول
 یسازه(. اگر در رودیباال م اریساختمان بس یعینور طب افتیشود در بیترک دیاگریبا سازه د یاشهیاست )اگر مصالح ش شهیش
برق مورد  تأمینبصورت سبز باعث  توانمیکرد،  نیگزیرا جا کییلتافتوو ستمیس ،ایشیشهصفحات  ینقاط بجا یدر بعض دیاگرید
 ساختمان شد. ازین

 

 بیان مسئله -2
 عقیده به است، شده برابر سه حدود کنون تا 0782 سال از انرژی جهانی تقاضای. دارد انرژی به ناپذیری سیری اشتهای بشر"

 از ما نیاز مورد انرژی بیشترین. یافت خواهد افزایش درصد 82 حدود 0202 سال تا انرژی جهانی مصرف انرژی، جهانی سازمان
 تأمین -است شده تبدیل زمین کره در انرژی منبع ترین حیاتی به که نفت مخصوصا و گاز سنگ، زغال -فسیلی های سوخت

سازی در شهرها افزایش یافت و باعث ابداع انواع مختلفی از سازه  بلندمرتبهبا افزایش جمعیت نیاز به ( 0056 والیزییوج،. )"شودمی
ه در جداره خارجی خود دارد سبک و نوین که شفافیت و نورگیری طبیعی زیادی به دلیل استفاده از شیش هایسازهها شد. از جمله 

دیاگرید است. امکان سنجی استفاده از سیستم های انرژی تجدید پذیر بر روی این سازه مسئله ای است که در این پژوهش  یسازه
به آن پرداخته شده است. از جمله سیستم های متناسب با اقلیم و زاویه ی تابش خورشید در منطقه آذربایجان سیستم فتوولتاییک 

دیاگرید که عمدتا با  ایسازهیی از سقف و دیوارهای خارجی سیستم هابخشست. امکان سنجی استفاده از سیستم فتوولتاییک در ا
 گام مهمی در ایجاد ساختمان پایدار و سبز باشد. تواندمی شودمیشیشه پوشش داده 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3 
 هایساختمانانرژی  تأمیندیاگرید و سیستم فتوولتاییک در جهت  یسازهتلفیقی  بررسی پژوهش این ضرورت و اهمیت

 و فنی اقتصادی، علمی، نظر از سبز است که هایساختمانانرژی و خودکفایی و ایجاد  تأمیندر شمال ایران در جهت  بلندمرتبه
 .باشدمی اهمیت مهندسی، سیاسی و اجتماعی مورد

 

 اهداف پژوهش -4
. بعد از مرحله ی اول که شامل آشنایی با تعاریف و مفاهیم شودمیبخش علمی و کاربردی تقسیم اهداف این پژوهش به دو 

دیاگرید و نحوه ی عملکرد سیستم فتوولتاییک است در مرحله ی دوم به بررسی احتمال استفاده از سیستم فتوولتاییک در  یسازه
عد از انجام امکان سنجی های الزم، می توان با تلفیق این دو میرسیم. ب شودمیدیاگرید که با شیشه پوشش داده  یسازهسقف 

 سبز و خود اکتفا از نظر انرژی در شمال ایران ایجاد کرد. هایساختمانتکنولوژی در کنار هم 

 

 سوال پژوهش -5
 ؟دیاگرید دارای چه ویژگی هایی است یاسازهسیستم  -0
 ؟مناطق شمال ایران باید دارای چه ویژگی هایی باشدسیستم ذخیره انرژی خورشیدی برای ساختمان در  -0
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 ؟شودمیاز چه نوع متریالی ساخته  باشدمیپوشش نهایی سازه دیاگرید که بعنوان سقف یا دیوار خارجی  -0
 دیاگرید به چه روشی امکان پذیر است؟ یسازهنحوه ی ذخیره انرژی در ساختمان با  -6
 

 فرضیه پژوهش -6
 تیرهای یا و بتن فلزات، مانند مختلفی مصالح تقاطع از که است مورب اعضای از متشکل دیاگرید چارچوبی یسازه ساختار

 برای فوالدی اعضای با دیاگرید شود. سازهمی استفاده سقف ساختمان، دیوارهای خارجی و وسازساخت در و است شده ساخته چوبی
 ویژه به شوند،می استفاده بلند ساختمان و بزرگ هایدهانه در هادیاگرید امروزه اما؛ هستند کارآمد بنا صلبیت و سازه استحکام
 از برق تولید هایسامانه انواع از یکی ،PV اختصار به سیستم فتوولتاییک یا .دارند منحنی اشکال و پیچیده یهندسه که هنگامی

 پذیرامکان خورشید تابش از الکتریسیته مستقیم تولید خورشیدی، هایسلول بکارگیری با روش این در. باشدمی خورشیدی انرژی
. از آنجاییکه پوشش نهایی باشدمیمناسب ترین روش تولید برق از انرژی خورشیدی در مناطق شمال ایران این سیستم  .شودمی

دیاگرید، امکان  یسازهبا جایگزاری سیستم های فتوولتاییک در چارچوب  توانمیدیاگرید شیشه است،  یسازهسقف و دیوارهای 
 د کرد.انرژی ساختمان را ایجا تأمینتولید برق و 

 

 روش تحقیق -7
 تحلیلی بوده است و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است. -روش پژوهش به صورت توصیفی

 
زمان طوالی درخانه های صفر انرژی و معماری سبز  مورد در ایرانی نویسندگان مطالعات برخی: 1 جدول  

 گیرینتیجه منبع عنوان مولف سال 

9 9911 
مارک 

 والیزییویچ
 انرژی جایگزین

انتشارات به 

 تدبیر

، احتماال بزرگترین شرکت های انرژی دنیاا از  در آینده

 فناوریهای جدید انرژی را برخواهند گزید.

2 9911 

جهانبخش 

عدالت و 

 دوست

ارزیابی استفاده از 

انرژی خورشیدی 

در گرمایش 

 ها درساختمان

نواحی مسکونی 

 آذربایجان

تحقیقات 

 جغرافیایی

علمی پژوهشی 
isc 

برای نواحی شامالی آذربایجاان کاه از نوساان دماایی      

بیشتر، میزان ابرناکی باال و در پی آنتابش پخاش شاده   

زیادی در طول سال برخوردارند، عاووه بار اساتفاده از    

فناوری فتوولتاییک برای تولید انرژی، کاربرد پانل های 

ق آن باا  حرارتی با صفحات تخات نیاز باه شارف تلفیا     

 طراحی اقلیمی ماتناسب خواهد بود.

9 9911 
 ناظر

 ماسوله

 رفتار بررسی

 لرزهای

 میان ساختمانهای

 با دیاگرید مرتبه

 نامنظم پون

پایان نامه 

کارشناسی 

ارشد دانشگاه 

 صنعتی شریف

 توجاه  ماورد  دیاگرید سازهای سیستم از استفاده اخیرا

 گاهی. است گرفته قرار معماران و مهندسان از بسیاری

 باودن  نامناساب  نیاز  و معمااری  محدودیتهای دلیل به

 نااامنظمی آماادن وجااود بااه امکااان ساااختمان محاال

 در موضاااو  ایااان و دارد وجاااود آنهاااا در پیچشااای

 نیاز  مختلف نقاف در شده ساخته دیاگرید ساختمانهای

 .میشود دیده

 

 متن -8
 ساخت اما؛ کرد پیدا افزایش نیز سازی بلندمرتبه به نیاز آذربایجان ی منطقه در جمعیت افزایش و تکنولوژی پیشرفت به باتوجه

 سازه مانند نوین هایسازه از استفاده به نیاز که است فرایندی بزرگ ای دهانه و متفاوت های هندسه با بلندمرتبه هایساختمان
 استفاده قابلیت دهنه بزرگ پوشش بر عالوه دیاگرید سازه. دارد دیگر فضاکار هایسازه و تنسگریتی سازه تاشو، هایسازه دیاگرید،

 انرژی از استفاده به نیاز دارد وجود ایران آذربایجان منطقه هایساختمان در که مواردی جمله از. داراست را مختلف های هندسه در
 در را نورخورشید از استفاده قابلیت خود ایشیشه پوشش با دیاگرید سازه. است منطقه این زیاد سرمای دلیل به خورشید طبیعی
 نگهداری و جذب روز طول در را خورشید انرژی بتوان که بود راهی دمبال به باید اینجا در. کند می پذیر امکان روز ساعات تمامی

 نیاز مورد برق تولید سیستم ترین مناسب. کرد استفاده گرمایش و برق تولید جهت انرژی منبع عنوانبه آن از شب طول در و کرد
 ی نحوه و شد اشاره باال در که مطالبی به توجه با. است فتوولتاییک سیستم از استفاده آذربایجان ی منطقه در خورشید از ساختمان
 گذاری جای شیشه بجای را فتوولتاییک سیستم ساختمان نقاط برخی در توان می ساختمان خارجی های قسمت در شیشه جانمایی
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 توان می صورت این به...(.  و خواب اتاق بهداشتی، سرویس مانند ندارند آفتاب مستقیم تابش به نیاز که هایی محل) کرد
 نظر از زیبایی بر عالوه که کرد طراحی ایران آذربایجان سردسیر مناطق در انرژی زرو و دیاگرید ایسازه سیستم با یهایساختمان

 .باشد منطقه اقلیم با متناسب محیطیزیست
 

 معرفی سازه دیاگرید -8-1
. کرد تعریف دهدمی شکل ایشبکه ساختار یک که قطری اعضای از ایمجموعه عنوانبه توانمی را قطری ایسازه سیستم

 کاربه هاسقف و ساختمان ساخت در که چوبی تیرهای یا و بتن فوالد، همچون مختلفی مصالحی تقاطع از توانندمی قطری اعضای

 این سیستم. است گشوده پیچیده هایشکل با ساختمانها ایجاد در مبتکرانه و نو راهی دیاگرید ایسازه سیستم". باشد روند،می
 از وسیعی گسترده ی برای ایجاد که است کرده ثابت گذشته سال های طول در است، فضایی خرپای یک نوعی به که ایسازه
 به انحنادار و غیرخطی اشکال از پشتیبانی در عملی دیاگریدها پروژه های از بسیاری در. است مناسب دهانه ها و قابها سازه، انواع
 طرحهای جوابگوی سیستم تنها هستند، مثلثی شبکه های از متشکل که ذاتی دیاگریدها ویژگی علت به واقع در. رفته اند کار

مرکزی  هسته ی به نیاز عدم ایسازه سیستم های باسایر مقایسه در سیستم این برجسته ی نقاط جمله بوده اند، از معماران خالقانه
 هسته ی به نیاز بدون و میتوانند دارند را سازه به وارد جانبی و وزنی بارهای تحمل توانایی کلی طوربه دیاگریدها .میباشد قوی

 شده مهاربندی قاب های یا و مرسوم خمشی قاب از ساخته شده بلند هایسازه که حالیست در این. کنند تحمل را بارها این مرکزی

 (0078)ناظر،  "نیازمندند. مرکزی هسته ی به جانبی پایداری افقی برای تیرهای و عمودی ستون های از متشکل
 دلیل به . فوالدباشدمی فوالد یهایسازه چنین ساخت برای مصالح بهترین

 بتن به نسبت کمتر شده تمام قیمت همچنین و مناسب پذیری انعطاف و سبکی
 تکنولوژی پیشرفت با ( امروزه0078)یوسفی،  .است تر مناسب( اوقات اغلب در)
 سریع و تر آسان بسیار روش این با بلند هایختمانسا ساخت انبوه، تولیدات و

 برج ،هاساختمان نوع این از موفق و معروف بسیار ی نمونه. است شده تر
 طراحی انگلیسی مطرح معمار فاستر نورمن که نیویورک است شهر در هرست

 (0( )تصویر 0078 یوسفی،)است.  کرده
پوشش نهایی سیستم سازه  شودمیمشاهده  0همانطور که در تصویر 

دیاگرید در دیواره ها و سقف، شیشه است. شیشه باعث ایجاد شفافیت و 
 .شودمینورگیری طبیعی و سبک شدن بیست درصدی وزن سازه 

 
 برج هرست نیویورک -1 تصویر

 و ثقلی بارهای و انتقال عمودی های ستون حذف در متداول، مورب مهاربندی های سیستم برابر در سیستم این اصلی مزیت
 و باد نیروهای برابر در تنها متداول، سیستم های مهاربندی آنکه حال. باشدمی زمین به دیاگرید شبکه های توسط جانبی نیروهای

 ایفا برشی شکلهای تغییر کاهش در موثرتری نقش دیاگرید لوله ای، سازههای سازهای سیستم به نسبت. میکنند مقاومت زلزله
 (0078میباشد. )ناظر ماسوله،  مورب اعضای محوری عملکرد توسط جانبی بارهای از ناشی نیروهای برشی انتقال آن علت. میکنند

ها است. استفاده یاگرید بهبود زیبایی بصری ساختمانهای دین مزایای استفاده از سازهتریکی از مهم: یاگریدهامزایای د -الف
دهد. در ساخت آن نیاز به مهار های فوالدی مهاربندی شده کاهش میدر مقایسه با سازه 02۲از دایاگرید مقدار مصرف فوالد را تا 

زان نور طبیعی داخلی سازه را می توانمییاگرید خت آن ساده است. با استفاده از داجرایی و تکنیکی باالیی نیست و تکنولوژی سا
صورت آزاد، شفاف و خاص های طبقات بهها اغلب فاقد ستون در فضاهای خارجی و داخلی هستند و پالنافزایش داد. این سازه

 .شودطراحی می

ی واقع یاگرید این است که این روش کامالً مورد تحقیق و بررسهای دی از بزرگترین معایب سیستمیک: یاگریدهامعایب د -ب
شود. فقط های قطری و متقاطع مینشده است. در صورتیکه هدف اصلی ارتقا زیبایی بصری باشد طراحی فقط محدود به المان

شود. اگر طبقه را شامل می 4تا  0از این سیستم استفاده کرد زیرا طراحی برای یک دایاگرید منفرد از  توانمیهای بلند برای سازه
 .گیردحی و نصب نشود ایمنی و مسائل اقتصادی پروژه تحت تاثیر قرار مییاگرید به درستی طراد

 

 معرفی سیستم خورشیدی فتوولتاییک -2-8
 :شوندمیسیستم های گرمایشی خورشیدی به دو نوع عمده طبقه بندی 

تابشی خورشیدی . در این روش انرژی شوندمیاولین نوع از سیستم های خورشیدی، سیستم های غیر فعال یا ایستا نامیده 
برخی عناصر و اجرای ساختمان از جمله به واسطه پنجره های بزرگی که رو به جنوب تعبیه شده اند، فضای داخلی  وسیلهبه

 ساختمان را گرمتر می سازد.
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و عمدتا از سه بخش اصلی تشکیل شده اند که  شوندمیدومین نوع از سیستم های خورشیدی، سیستم های فعال نامیده 
سیستم های ذخیره کننده: که  -0سیستم های جمع کننده؛ که برای گرمایش از جریان هوا یا آب استفاده میگردد،  -0ند از: عباذت

 -0امکان ذخیره سازی انرژی گردآوری شده را برای استفاده در شرایط آب و هوایی نامساعد و در طول شب فراهم می شازد، 
گرما در شرایط نامساعد اقلیمی که  تأمینو غالبا برای  شوندمیگرمایشی کمکی نامیده  سیستم های ثانویه: که به نام سیستم های
 (0756کاتز من، تی مارتین، )شوند میبه مدت طوالنی استمرار می یابد، استفاده 

 و نصب و تنظیم پانل های خورشیدی عمدتا بر روی بام ها و دیگر مکان هایی از شودمیاین سیستم به سادگی نصب 
ساختمان که در حالت معمولی غیر قابل استفاده اند صورت می گیرد. شایان ذکر است که سیستم های فتولتاییک با ویژگی فوق 
متناسب با هدف نهایی تحقیق حاظر بوده، زمینه ترکیب و تکمیل دو سیستم فعال و غیر فعال را فراهم می سازند. لذا با توجه به 

کلی در درجه  طوربهطراحی مناسب ساختمان از نظر جهت قرارگیری و انطباق با شرایط اقلیمی و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه، 
بخشی از پوشش سازه ساختمان، نه تنها  عنوانبهاول رعایت اصول اقلیم معماری در ساختمان و سپس استاده از فناوری فتوولتایک 

ه از طرفی بر کارایی و بازده سیستم های فتووالییک نیز می افزاید. از از انرژی خورشیدی را افزایش می دهد، بلک گیریبهرهامکان 
دیگر مزیت های فناوری فوق این است که سیستم های مذکور مدت مصرف طوالنی داشته، به هیچ حافظی نیاز ندارند. در مواقع 

وجود نیست، می توان از طریق ذخیره شب یا سایر ماقعی که شرایط هوایی مساعد نبوده، امکان تولید الکتریسیته از این روش م
از این انرژی را حتی در مواقع بحرانی نیز فراهم کرد و یا می توان با خرید  گیریبهرهسازی مازاد انرژ تولیدی در باتری ها، امکان 

 مقدار انرژی مورد نیاز از خدمات الکتریکی محل این شکل را برطرف نمود.
منطقه ی آذربایجان باعث خودکفایی هر واحد مسکونی در زمینه تولید انرژی مورد نیاز  کلی کاربرد فناوری مذکور در طوربه

ی که هر ساختمان قادر خواهد بود بدون دریافت الکتریسیته از شبکه، احتیاجات خود را برطرف سازد و در هزینه طوربهمی گردد، 
پیل های فتوولتاییک یک فن یا فناوری تبدیل انرژی بوده  کلی )انرژی( صرفه جویی نماید. شایان ذکر است که طوربهمصرف برق 

؛ به انرژی الکتریکی با حرارت با بازدهی باال و عدم آلودگی محیط زیست تبدیل شود تواندمیو با این پیل ها، انرژی خورشیدی 
رف انرژی، به ویژه بهینه سازی مصبنابراین، پیل های فتوالییک وسایلی برای استفاده بهتر از انرژی خورشیدی هستند. از آنجا که 

هائز اهمیت زیادی است، تفکیک و جداسازی برق منازل مسکونی و ساختمان، سبب مدیریت بهتر تولید و مصرف  در جامعه کنونی
برق همچنین صرفه جویی در انرژی و کاستن هزینه های آن در منطقه می گردد. بر این اساس، کارایی انرژی خورشیدی در منطقه 

بایجان کامل و مطلق نبوده، هرگونه برنامه ریزی برای دستیابی به انرژی مورد نیاز تابش خورشید، مستلزم ترکیب فناوری های آذر
فتوولتاییک در سقف  یسازه)استفاده از 0تصویر شماره  (0059نبخش، عدالت دوست، سیستم های فعال و غیر فعال است. )جها

 خانه(
 

 
 (خورشید به جریان پاک )سایت انرژی پاکتبدیل نور  -2تصویر 

 

 دیاگرید و سیستم فتوولتاییک یسازهتلفیق سیستم  -8-3
اما ساخت ؛ سازی نیز افزایش پیدا کرد بلندمرتبهباتوجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت در منطقه ی آذربایجان نیاز به 

نوین مانند سازه  هایسازهای بزرگ فرایندی است که نیاز به استفاده از با هندسه های متفاوت و دهانه  بلندمرتبه هایساختمان
فضاکار دیگر دارد. سازه دیاگرید عالوه بر پوشش بزرگ دهنه قابلیت استفاده  هایسازهتاشو، سازه تنسگریتی و  هایهسازدیاگرید، 

ذربایجان ایران وجود دارد نیاز به استفاده از انرژی منطقه آ هایساختماندر هندسه های مختلف را داراست. از جمله مواردی که در 
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خود قابلیت استفاده از نورخورشید را در  ایشیشهطبیعی خورشید به دلیل سرمای زیاد این منطقه است. سازه دیاگرید با پوشش 
در طول روز جذب و نگهداری تمامی ساعات روز امکان پذیر می کند. در اینجا باید به دمبال راهی بود که بتوان انرژی خورشید را 

منبع انرژی جهت تولید برق و گرمایش استفاده کرد. مناسب ترین سیستم تولید برق مورد نیاز  عنوانبهکرد و در طول شب از آن 
ی  ساختمان از خورشید در منطقه ی آذربایجان استفاده از سیستم فتوولتاییک است. با توجه به مطالبی که در باال اشاره شد و نحوه

جانمایی شیشه در قسمت های خارجی ساختمان می توان در برخی نقاط ساختمان سیستم فتوولتاییک را بجای شیشه جای گذاری 
کرد )محل هایی که نیاز به تابش مستقیم آفتاب ندارند مانند سرویس بهداشتی، اتاق خواب و ...(. به این صورت می توان 

د و زرو انرژی در مناطق سردسیر آذربایجان ایران طراحی کرد که عالوه بر زیبایی از نظر دیاگری ایسازهی با سیستم هایساختمان
 متناسب با اقلیم منطقه باشد. محیطیزیست
 

 گیریبحث و نتیجه
انه های خود در زمستان استفاده خ برای کاهش مصرف چوب در گرم کردنو تجدید پذیر رانیان باستان از انرژی خورشیدی ای

انرژی تجدید پذیر به نکته ی مهمی  تأمیننیاز به  بلندمرتبه هایساختمانحال با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ساخت  یکردند.م
 ایسازهنوینی که می توان با سیستم فتوولتاییک تلفیق داد تا ساختمان سبز ایجاد کرد سیستم  هایسازهتبدیل شده است. از جمله 

گرید باعث کاهش بیست درصدی استفاده از مصالح و به دمبال آن کاهش بیست درصدی وزن دیا ایسازهدیاگرید است. سیستم 
دیاگرید عالوه بر افزایش طول دهانه می توان فرم های هندسی متنوعی را طراحی کرد و  ایسازهکل ساختمان میشود. در سیستم 

عامل ایجاد شفافیت زیبایی و نورگیری طبیعی در طول قابلیت استفاده از پوشش شیشه در سقف و دیوارهای خارجی را دارد. شیشه 
اما برای جمع آوری انرژی خورشیدی برای استفاده در شب در این سازه باید دمبال راه حلی بود که از ؛ شودمیروز در ساختمان 

عالوه بر تولید انرژی  استفاده از سیستم های فتوولتاییک بجای شیشه در قسمت هایی از ساختمان زیبایی و مقاومت سازه نکاهد.
. استفاده از این شودمیتجدید پذیر در ساختمان و ایجاد ساختمان صفر انرژی، باعث صرفه جویی اقتصادی و حفظ محیط زیست 

فرآیند در آذربایجان با توجه به موقعیت جغرافیایی و میزان تابش در این منطقه این امکان را به عمل می آورد که انرژی پاک و 
انرژی مورد نیاز از انرژی  تأمینپایدار و مقاوم با هندسه های متنوع و سبز ) هایساختماندر اختیار مردم قرار بگیرد و  رایگان

 .شودمیتجدید شونده( ایجاد 
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منطقة  یمطالعة مورد ؛یشهر یکمپوست از پسماندها هیته یسنجامکان
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 یدهـچک
 

. با کننده مقدار و شکل زائدات جامد شهر است هیتوج یادیتا حد ز یدر شهر تهران به لحاظ نظر یشهر هاییکاربر
 یدیبا زباله تول یشهر یهایکاربر یاست که همبستگ نیبر ا یسع قیتحق نیتوجه به مطالعات صورت گرفته در ا

با  کهطوریبهساخت،  انینما یدیو زباله تول هایکاربر نیب ییباال یهمبستگ یآمار یهایبررس جیمشخص شود. نتا
 بهرا  هاآن یوابسته، همبستگ ریمتغ عنوانبه یهر کاربر یدیمستقل و زباله تول ریمتغ عنوانبه هاکاربریفرض کردن 

 – یمکان لی. در تحلشد افتهیدست  یمعنادار جیقرار داده، به نتا یمورد بررس Stepwiseو  Inter ونیرگرس هایروش

از آمار کل  یریگهمقدار و شکل زائدات در مناطق مختلف با بهر فضایی – یمکان هایوابستگی زیاز موضوع ن فضایی
 یشهر یهاکاربریامر بود که  نیکننده ا هیتوج آمدهدستبه جهینت تیو در نها دیزائدات عمده شهر تهران به اثبات رس

با استفاده از آمار مربوط به  قیتحق نیدر ا نی. همچندینمایم هیزباله توج کلآن را به لحاظ مقدار و ش یدیتهران، زباله تول
در  شدهکیتفکپسماند  زانیم ی، به بررسییایاطالعات جغراف ستمیپسماند به کمک س کیو تفک دیساکن و تول تیجمع

 .دیارائه گرد شنهادهایو پ یرگیجهیراستا نت نیو در ا میپرداخت 89تا  98 یهاسال یشهر تهران ط 1منطقه 

 

 .یشهر هاییکاربر ،یمکان -ییفضا لیتحل ،یاطالعات مکان ستمیپسماند، س کیتفک یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ريزی شهری دانشگاه پیام نور - 5

 دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ريزی مسكن دانشگاه پیام نور - 5
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 مقدمه -1
امروزه با صنعتی شدن جوامـع شـهرها نیـز بـه کـالن شـهرها تبـدیل شـده مسـائل و مشـکالت گونـاگون پیچیـده ای را 

 تغییـر امکـان صورت در و بـازنگری لزوم شهرنشـینان فزاینـده نیازهـای هـاایجـاد کـرده انـد. افـزایش جمعیت شـهرها خواسـته
رشـهری را امری اجتنـاب ناپـذیر سـاخته اسـت. در ایـن بـین مـدیریت پسـماند امو اداره مـدیریت متـداول شـیوه در وتحـول

آمـوزش جلـب شـهرها نیـز بعنـوان یکـی از اصـلی تـرین معضـالت شـهرهای بـزرگ مطـرح اسـت. فرهنـگ سـازی 
 .شوداشاره می هاآنسـه فاکتور مهم هستند که همواره در مدیریت پسماند به  عنوانبهمشـارکتهـای مردمـی 

 هیاست که همواره در حال تغذ یبشر لهیشده به وس دیتول هایبرخورد با زباله یمشکالت هزاره سوم چگونگ نیاز مهمتر یکی 
 نیو عالوه بر ا شودیسوزانده م ایدفن و  یآل هایتن زباله هاونیلیم انهیخود است. سال یاازهیجهت رفع ن رامون،یپ طیاز مح

 یبه همراه دارد. برا زیرا ن یفراوان یطیمح ستیمشکالت ز شود،می هاسوزاندن زباله ایو  فنصرف حمل، د یکالن هاینهیهز
 یفراوان هایتیو محدود میروبرو هست ینزمیریز یبه آبها ندهیمواد آال ریو سا هاتراتینمونه در روش دفن زباله، با خطرات ورود ن

مشکالت و  نیموثر در جهت حل ا اریبس یاز راهها یکی(. 0098اخگر، ) میدار هاندهیجهت دفن آال شتریب یفضاها هیدر ته زیرا ن
از معضالت به وجود  یجوامع بشر ییبه کود است که نه تنها باعث رها هاآن لتبدی هااثرات نامطلوب زباله یساز یمبارزه و خنث

 یموجود و به دست آمدن سودها یعیکه سبب حفظ منابع طب آوردیبه ارمغان م یو یبرا زیرا ن یفراوان یایبلکه مزا شودیآمده م
 (.0099و همکاران،  ینانیلچشود )-یکالن م یاقتصاد

 

 بیان مسأله -2
در کشورهای اروپایی و آمریکایی مطرح  های خانگی، بحثی است که اولین بار بیش از دو دهه پیشپوست از زبالهتولید کود کم

های تولید شده شهری بکاهند، بلکه کود مورد نیاز برای پرورش توانند از حجم زبالهشد. مردم آموختند با این روش نه تنها می
ها در دست نیست اما بر اساس نند. آمار دقیقی از میران تولید ساالنه کمپوست در خانهای تامین کگیاهان خانگی را بی هیچ هزینه

شود که به پوند زباله از مواد طبیعی در هر آشپزخانه تولید می 911آمارهای جهانی به طور میانگین ساالنه در هر خانه بیش از 
از فضوالت شهری در مقایسه با سایر روشهای دفع زباله، به را به کمپوست تبدیل کرد. تهیه بیو کمپوست  هاآنتوان راحتی می

توان کود مناسبی جهت گذاری کمی میتر است، به طوری که در حوالی شهرها با سرمایهتر و اقتصادیخصوص سوزاندن ارزان
یران را مواد آلی تشکیل های شهری در ااز زباله %61توسعه فضای سبز شهری و یا به منظور فروش تهیه شود. از آنجا که بیش از 

بی نام، ) ردیگهای بازیافت و دفع بهداشتی زباله در کشور ما قرار تواند به خوبی در صدر برنامهدهند تولید بیو کمپوست میمی
0098.) 

 عدر جوام یجد بحران جادیا باعث مواد زائد، ادیازد جهینت روز و در یآور فن شرفتیو پ عیصنا ت، توسعهیجمع عیسر شیافزا
 یآورفن از توسعه در حال یدر کشورها ژهیو به جهان یکشورها در اغلب یمواد نیچن یآورجمع که نیا شده، مضافا یبشر

و  یوانی، حیانسان مواد زائد از اعم ییروستا و یشهر زباله کنترل در حیصح تیریمد اعمال عدم .ستین برخوردار یاشرفتهیپ چندان
 یهادر توده همواره که ییهاو پناهگاه مناسب و حرارت با رطوبت ییغذا یپسماندها مختلف انواع علت وجود به ط،یدر مح یاهیگ

 (.Tchobanglous,2003) باشد یم وانیو ح انسان یهایماریاز ب یاریبس و مولد یاصل از عوامل دارد وجود زباله
 جهان در یوسع فیط با متنوع جامد زائد مواد دیتول موجب یتکنولوژ شرفتیپ با همگام یکنون یایدر دن ییگرامصرف موج

 باشد. مسلمایم شیافزا در حال یریچشمگ طور به رانیا کشور از جمله کشورها در همه آن رشد آهنگ کهیطور به ده است،یگرد

 چرخه از مواد تن هاونیلیم خروج و هیو اول یعیطب منابع هیرو یب مصرف موجب و بوده توسعه اجتناب قابل ریجه غینت روند، نیا

 شامل که باشدیم جامد زائد مواد تیریمد ط،یمح وبهداشت ستیز طیمح ارکان نیاز مهمتر یکی لین دلیهم به .باشدیم مصرف

 است. امر آن و دفع پردازش و نقل، حمل ،یآورجمع ایو  رهیذخ د،یتول کنترل، نهیزم در و هماهنگ منسجم مقررات از یامجموعه

دهد، در یم لیرا تشک زباله درصد 91 یال 61درحدود  یکیولوژیب هیتجز ا مواد قابلی و اصوال پسماند افتیباز ، دفع،یآورجمع
 یمحل عوامل یسازگار و مواد شناخت بدون یواردات یهایتکنولوژ یریبکارگ باشد. لذایم درصد 11 یال 91 یجهان متوسط کهیحال
 (.William,2002باشد ) ینم یاارزنده کار

 09تواند یم زباله حیصح و دفع یآورجمع به توجه عدم (WHO)بهداشت  جهان سازمان توسط جامع مطالعه کی براساس
 دفع در جهت یزیربرنامه دیترد یباشد. بینم ریپذ امکان سهولت به هاآن با مقابله که دینما فراهم را یطیمح ستیز مشکل

 بلند منافع نیتام یراستا در یضرور و مهم اصول از یکی یکشور در هر ستیز طیمح بر انبار آنیز به اثرات و توجه زباله حیصح

 مواد تیریمد نهیزم در ،یصنعت یعلم یندهایفرا بزرگ یرخدادها با همگام باشد. امروزهیم داریتوسعه پا ریدر مس و حرکت مدت

در  هازباله نامطلوب اثرات یساز یو خنث مبارزه در موثر اریبس یهاو روش هاو طرح است شده جادیا یریچشمگ تحوالت زین زائد
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است  یآل وکود کمپوست به آن یکیولوژیب هیتجز قابل و مواد زباله لیو تبد افتیباز روش آن نیمهمتر که است انجام حال
(Zurbrugg,2005.) 

ها و سایر ها، کپکها، قارچکمپوست عبارت است از تجزیه کنترل شده مواد آلی در حرارت و رطوبت مناسب به وسیله باکتری
های هوازی و یا غیر هوازی. کمپوست دارای درصد زیادی هوموس است. هوموس، اصالح کننده خاک بوده و باعث میکروارگانیسم

باشد که به تدریج شود. نکته مهم اینکه هوموس حاوی مقدار زیادی مواد ازته میبهبود شرایط زندگی و عملکرد موجودات خاک می
 (.0091عمرانی، ) ردیگده و در اختیار گیاه قرار میدر خاک آزاد ش

های زیرزمینی جلوگیری به عمل آید باید سطح های زباله به سفرهالبته باید در نظر داشت دفن زباله برای آنکه از نفوذ شیرابه
 هایی از رس که در برابر مایعات نفوذ ناپذیر است، پوشانده شود.تحتانی و فوقانی زباله با الیه

؛ یکی از مهمترین اهداف در پردازش مواد زائد جامد، بازیافت و جداسازی ترکیبات با ارزش از داخل زباله و تبدیل بازیافت مواد
های مختلفی در جهان برای تفکیک و جداسازی اجزای ترکیبی مواد زاید جامد توسعه باشد. امروزه تکنیکآن به مواد اولیه می

 توان به دو روش عمده تفکیک از مبدا تولید و تکفیک در مقصد اشاره کرد.ها مین تکنیکاند که از مهمترین اییافته
ترین روشهای جداسازی و تفکیک ترین و کم هزینهالف: تفکیک از مبدا تولید: روش جداسازی و تفکیک در مبدا یکی از مهم

ای که جداسازی در منزل جهت ذخیره سازی به ظروف ویژهشود. در این روش زایدات قابل بازیافت پس از مواد زاید، محسوب می
های ویژه و منظم از محل تولید به محل اند، منتقل و سپس توسط سرویسهای مسکونی نصب گردیدهبدین منظور در محیط

 گردند.تبدیل، حمل می
و جداسازی مواد زاید به حساب ب: تفکیک در مقصد: روش جداسازی و یا تفکیک در مقصد نیز یکی دیگر از روشهای بازیافت 

آید. در این روش زایدات قابل بازیافت پس از ورود به مراکز انتقال و یا دفع به توسط روش سنتی و با صرف نیروی انسانی و یا می
 شوند.ربا، تونل باد و ... از داخل مواد تفکیک و جداسازی میهای مکانیزه همانند سرند، آهنتوسط انواع سیستم

کند، شیشه، کاغذ، مقوا، ظروف پالستیکی بازیافت و تهیه کمپوست از زباله است که این مواد زاید را به طالی سفید تبدیل می
به شدت احتراز جست. البته بازیافت  هاآنشوند و باید از درو ریختن و آلومینیومی در صورت بازیافت به مواد قابل استفاده تبدیل می

 باشد.موجود است ممنوع می هاآنهایی که در انی و مراکز بهداشتی به دلیل آلودگیهای بیمارستاز زباله
 از زباله و کمپوست مبدا از افتیباز یهابرنامه یاجرا به اقدام هدفمند یکردیبارو افتهی توسعه یکشورها از یاریبس اکنون هم

 به را خود یشهر یهااز زباله %0.0 کایآمر و %0 ، هلند%06ا ی، اسپانیشهر از زباله کمپوست دیتول در .ندینمایم یمخلوط شهر

ند. ینمایم یکمپوست فرآور را در کارخانجات خود یهااز زباله %0.0و آلمان  %9.0با  زین و سوئد ند. ژاپنینمایل میتبد کمپوست
 امر نشان نیا که دهیرس واحد 91از  شیب به واحد 9 از کمپوست یهاکارخانه احداث زین رانیدر ا ریاخ یسالها یط خوشبختانه

 ییزااشتغال یهاو جنبه یاقتصاد یهاصرفه در کنار داریپا و توسعه ستیز طیمح یهابه مقوله رانیو مد نیمسئول درک دهنده
 (.Zurbrugg,2005باشد )یدرکشور م

 و یآور د، جمعیتول یندهایفرا یمکان – ییفضا یبررس به که دارد نظر در قیتحق نیا که گفت توانیم یبندجمع کی ارائه با
 را تهران در منطقه چهار دیزا مواد دیتول به مربوط مسائل ،یمکان –ییفضا یدید با و بپردازد تهران شهر د )زباله( دریزا مواد دفع

 عدم و کطرفی از شهر یزا مشکل عوامل با ارتباط در تهران شهر در زباله مسئله روزافزون شدن حاد لذا ؛کند لیتحل و یبررس

 به زباله دفع و یآور جمع ستمیس یها تیمحدود و امکانات گرفتن نظر در با ،یشهر خدمات ارائه نهیزم در حیصح یزیر برنامه

 د.ینما یم ریناپذ را اجتناب موضوع نیا در یبررس مسئله، قبال در افراد یرفتار یالگوها به تیعنا با خصوص
 

 سؤاالت پژوهش -3
 شهر تهران با جمعیت این منطقه تناسب دارد؟ 1تولید کمپوست درمنطقة آیا میزان  -0
 شهر تهران چگونه است؟ 1ها در درمنطقة وضعیت پسماند تولید شده، تفکیک شده و پراکندگی انواع زباله -9
 

 اهمیت و ضرورت بررسی -4
-یم ط انگاشتهیمح ظرف و بستر یبرا یمظروف عنوانبه انسان عنصر آن، در که طیمح و انسان روابط یصنعت انقالب از سپ

 بدون یصنعت یگسترش واحدها و گرفت. رشد خود به یدیجد یو محتوا شکل ،ینیماش نینو زاتیتجه به انسان یابیدست با شد،

 کاال ترافزون چه هر دیتول آن، یکیاکولوژ یامدهایپ گرفتن نظر در بدون ندهیآال مواد مصرف ،یطیمح ستیز عاتیضا به توجه

 شیدایپ موجب قرن مین از کمتر یدر مدت رمتعارفیغ یهااستفاده و یخارج و یداخل منابع از یکشبهره مصرف، یبازارها جهت
 از یکی و زمان برتر و غالب شتیمع عنوانبه ینیشهرنش توسعه گرید طرف ز ا .است شده کشور در یتیجمع پرتراکم یهاکانون

 با کالنشهرها و مادرشهرها شیداید. پیبخش یاابعاد تازه را ینیشهرنش یکیاکولوژ و ییفضا میمفاه ،یصنعت انقالب میمستق جینتا
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 و دود فاضالب، زباله، چون آن ییایمیش و یکیزیف یدهایچه بازتول و یشهر زاتیتجه و تدارکات نظر از چه ،یونیلیم یها تیجمع
 .کردند را مطرح دیجد یفضا و یطیمح مسائل ،یسم یگازها انواع

-تیو فعال تیجمع انیم یناموزون ییفضا عیتوز یبطورکل است نمانده دور به راتیتأث نیا از زین آن یشهرها و رانیا ما کشور
 یبرقرار کهیبطور قرار دارند، یتیجمع یکانونها کنار در هاتیفعال از یتوجه قابل بخش .خوردیم چشم به کشور در یاقتصاد یها
 یآبها کنار در شهرها ینیگز مکان .است درک قابل یآسان به کشور در تیفعال و تیجمع استقرار یفضا انیم میمستق رابطه کی

 که شده سبب یصنعت و یشهر یدر واحدها استاندارد ندهیپاال زاتیتجه و ساتیتاس فقدان و شهرها با عیصنا یهمجوار ،یسطح

 ناهنجار عاتیضا سبب و گذاشته ریتاث یشهر منظر یحت و یعیطب طیمح و عتیطب به ها واحد نیا توسط شده هیتخل یها ندهیآال

 .گردند یعیوس یکیاکولوژ

 از ن ضرورتیا .ستین دهیپوش کس چیه بر ییایمیش و یصنعت ،یخانگ یها پسماند از یناش یطیمح مسائل به توجه ضرورت

 از شدن خارج در حال یتند به انسان یرو ادهیز لیدل به کره، ستیز در طیمح و انسان انیم متعارف رابطه که شود یم یناش آنجا

 نیب ما ییعقال و متعادل رابطه یبرقرار که است برقرار یمظروف و ظرف رابطه کی طیومح انسان نیب .است توازن و اعتدال شکل
 (.0069رهنمایی، ) دیآیم بشمار دو هر اتیح ادامه یاساس شرط ،هاآن

 

 ادبیات و پیشینة تحقیق -5
 دهه لیاز اوا چنانچه .گردد یم باز آن از قبل و یالدیم 0891 یسالها به زباله مسئله با رابطه در یجهان قاتیتحق یکل بطور

 به زائد ظاهر به یپسماندها به اکنون که رفت شیپ آنجا تا یشناس زباله مورد در یفن و یعلم غاتیتبل و قاتیتحق یالدیم 0891

 داده عودت صنعت چرخه ا بهی و بازگردند عتیطب چرخه به ای مجدداً ش،یپاال پروسه از پس دیبا که نگرند یم یا هیاول مواد چشم

 .شوند
ند. یآیشمار م به علم نیا داران هیطال و شتازانیپ از آلمان در اشتوتگارت و کیبوانشو روستوک، ماربورگ، ن،یک یها دانشگاه

 و ء امحا نهیدر زم "هال شیشوب "یجنوب شهرک در روستوک و کیبوانشو ن،یک یها دانشگاه نیب که یمشترک قاتیتحق در
 یمجار و آب تریل 001 ش،یآزما تحت جامد زباله لوگرمیک 0111از  که است آمده بدست جینتا نیا گرفته انجام زباله شیپاال
 701جمعاً  یعنیبدست آمد، ) یکود مواد لوگرمیک 991تا و  شده گرفته ماهه شش تا چهار یماندگار دوره کی از پس ینیموئ
 کارتن، کاغذ، مثل یافتیباز شامل مواد مواد نیا از لوگرمیک 910، )است شده داده برگشت عتیطب چرخه به مواد نیا از لوگرمیک

 یم زین مواد نیا ؛ماند یباق ندارند یصرفه اقتصاد که یمواد یعنی دیزا مواد لوگرمیک 070تنها  و بود مشابه اجسام گرید و چوب
 علت به سوراندن طیشرا در عام طور به که زباله برخالف .هستند زا یانرژ ،یکیزیف خواص علت به و شوند یحرارت حذف تواننند

 شوند. یم محسوب خواه یانرژ رطوبت، و یآل مواد مقدار بودن باال
 مرکز دفن در زباله یهواز دفع به شروع شود، یم یسرپرست روستوک دانشگاه یسو از که یعلم برنامه کی زین رانیا در

 یها یژگیو و صیخصا تا دارد عهده بر روستوک دانشگاه یدکترا یدانشجو کی را مطالعه نیا تیریمد .است نموده زکیکهر
 نیا زیآم تیان موفقیپا با .کند یبررس یطیمح طیشرا با قیتطب عدم ای قیتطب و رانیا یمحل و یبوم طیشرا با را امحاء نگونهیا

 ارتقاء با .کرد اجرا ون دالریلیم کی از کمتر یگذار هیسرما با را زباله امحاء پروژه از یصنعت یبردار بهره توان یم یعلم برنامه

 کمپوست کارخانه کی تیمعادل ظرف که کرد لیتبد کود به را زباله تن 0111تا  روزانه توان یم دالر ونیلیم کی تا یگذار هیسرما

 مورد پروژه به نسبت زین یتر نییپا یخروج تیفیک و دارد ازین شده ادی مخارج برابر ده تا یا هیسرما به حداقل که است یساز

 (.0090هاشمی، است ) شده شیآزما زین ونانی و کوبا یها کشور در پروژه نیا دارد. بحث
» عنوان  با یقیتحق در یجمال رضا محمد مثال عنوانبه .اند داده انجام زباله نهیزم در مختلف افراد را یمطالعات برآن عالوه

 محمد ای و .است پرداخته زائدات یآور جمع یتیریمد ستمیس رامونیپ بحث به« تهران شهر سطح از زباله یآور جمع ستمیس زیآنال

« مدیریت مواد زائد صنعتی»رامونیپ بحث به مواد لیتبد و افتیباز ناریسم نیاول مقاالت مجموع در یا مقاله در یعبدل یعل
فرد و همکاران در مقاله خود به بررسی امکان سنجی تولید کمپوستاز پسماندهای فضای سبز و جعفر زاده حقیقیاست.  پرداخته

باغبانی شهر اهواز پرداخته اند. فرمحمدی و همکاران، به بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست 
 اند.در روستاهای استان اصفهان پرداخته

 

 وضعیت تولید زباله در جهان و ایران -6
کیلوگرم و کشورهای با  0.0تا  1.0کیلوگرم، کشورهای با درآمد متوسط  1.8تا  1.1سرانه تولید زباله در کشورهای کم درآمد 

شهری در از کل زائدات  %90کیلوگرم برآورد شده است. حدود  1.77کیلوگرم است، ولی متغیر فوق برای ایران  0تا  0.0درآمد باال 
به بعد رفته رفته کاهش یافته و تبدیل زائدات و بازیافت، مورد  9111شود در آمریکا دفن بهداشتی زباله از سال آمریکا دفن می
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شود. در حالیکه این میزان در کشورهای اروپایی، های آمریکا بازیافت میزباله %01توجه قرار گرفته است. البته در حال حاضر فقط 
زباله سوزی اعالم  %06و  درصد بازیافت %96دفت بهداشتی،  %07عیت دفع زباله در کشورهای فرانسه به ترتیب است. وض 90%

 (.0091همشهری، شود )به کود آلی تبدیل می %00دفن بهداشتی و  %71زباله سوزی،  %98ها در آلمان، شده است و از کل زباله
 نیدر زم زباله دفن شتر،یب و شده یکمتر توجه افت،یباز امر به تاکنون که دهد یم نشان رانیا در زائد مواد دفع تیوضع آمار

 و یربهداشتیصورت غ به ها دفن شتریب که میهست نیا شاهد کشور مناطق شتریب در ما ی.بهداشت دفن یحت نه و است توجه مورد
 و بوده یکل موجود نیو قوان ندارد وجود زائد مواد افتیباز تیریمد مورد در یجامع مقررات و نیقوان رانیا در متاسفانه .است روباز

با  ویتوک آن از بعد و سرانه لوگرمیک 691 ساالنه دیتول با ورکیوین جهان یشهرها نیب در .ستین کشور موجود طیشرا یجوابگو
 یشهرها نیب در و هستند دارا را ساالنه د زبالهیتول سرانه نیشتریب لوگرمیک 960با  هند یبمبئ هاآن از قبل و سرانه لوگرمیک 701

 برنامه رانیا جمله از متوسط و نییپا درآمد با یدر کشورها .دارند را زباله دیتول سهم نیشتریب اصفهان و مشهد تهران، ران،یا

 .است نگرفته صورت عاتیضا کاهش مورد در یخدمات شده یسامانده
شود که این میزان زبالـه بـا توجـه بـه میلیـون تـن زبالـه تولید می مدر حال حاضر در شـهر تهـران سـالیانه بـیش از دو نـی

درصد( مـواد  90درصــد تــا  91درصــد( مــواد آلــی قابــل کمپوســت )زبالــه تــر( ) 60درصـد تــا  61آنـالیز انجـام شـده )
تشـکیل گردیـده اسـت کـه در صـورت جداسـاز  درصـد( مـواد دفنـی غیر بهداشـتی 01درصـد تـا  0خشـک قابـل بازیافـت ) 

از بــین  و از آلــودگی محــیط زیســت و در مبــدأ کمــک شــایانی در بازیافــت دفــع بهداشــتی آن نمــودهایـن مـواد 
 (.0096سازمان بازیافت تبدیل مواد شهرداری تهران ) هــای ملــی جلــوگیری خواهــد شــدرفــتن ســرمایه

 

 روش تحقیق -7
 است. ایکتابخانهشود روش تحلیلی و از نظر روشی که در این پژوهش بکارگرفته می-تحقیق حاضر از نظرهدف توصیفی

 اطالعات سیستم از دهاستفا با 89تا  98سالهای  طی تهران شهر 1شده منطقه  تفکیک پسماند میزان بررسی به پیشرو تحقیق

ای است. با کمک مطالعات کتابخانه آمده 0شماره  جدول مطابق 1منطقه  ساکن اول، جمعیت گام در .است ( پرداختهGIS مکانی )
یاز های مورد نمیدانی، اطالعات و داده مشاهداتای، با کمک بر مطالعات کتابخانه گردد. عالوهدوین میت ساختار آماریو اسنادی 

 فاصله معکوس دهیوزن روش پسماند، و تفکیک تولید آمار تحلیل جهتهای الزم استخراج و ها و آمارگردآوری و در نهایت جدول

 .است گرفته قرار مورد استفاده
 

 محدوده مورد مطالعه -8
 افزون رشد روز به توجه با به طوریکه است، جامد پسماندهای تولید انبوه زیست محیطی، مشکالت مهمترین از یکی امروزه

 افزون روز استفاده بین شهروندان، در گراییمصرف فرهنگ صعودی روند کاالهای مصرفی، و محصوالت تنوع و افزایش جمعیت،

 (. بر0090عمرانی، ) میهست کشور سایر کالنشهرهای و تهران در زباله تن هزاران روزانه تولید شاهد ... و مصرف یکبار مواد از

حسن وند و باشد )می تن 6999 حدود روزانه میزان این که شودمی تولید تهران در ایران خانگی زباله یک پنجم آمار، اساس
 (.0096همکاران، 

متر مربع در قسمت شمال شرقی تهران قرار گرفته اســـت. در حال حاضر  70999076با مساحتی معادل تهران  1منطقه 
(. در این 0090کز آمار ایران،مرهستند )نفر زن  081199نفر مرد و  100670نفر در این منطقه سکونت دارند. از این تعداد  910698
تهران وجود دارد. تهران پارس غربی  1محله در سطح منطقه 91ناحیه و  8. در حال حاضر خانوار سکونت دارند 901107منــطقه 

 .تهران هستند 1جمعیت ترین محله های منطقه-پرجمعیت ترین و کاالد ) کوهک ( کم
و با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت برابر با  0081فوس مسکن سال بر اساس سرشماری ن 89و  80، 98جمعیت سالهای 

 1نفر بوده است. منطقه  میلیون 9.0به  بیقر 89شود که جمعیت شهر تهران در انتهای سال محاسبه شده است. برآورد می 0.11%
 آید.ترین منطقه شهر به حساب میپرجمعیت 89هزار نفر در انتهای سال  990 با بیش از

 
 تهران 4جمعیت ساکن منطقه  - 1 جدول

 89سال  80سال  81سال  98سال  منطقه

 997970 960799 970991 919969 1منطقه 
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 شهر تهران 4موقعیت جغرافیایی منطقة  -1 شکل

 

 تجزیه و تحلیل توصیفی -9
تا  81آید از سال دهد. آنطور که از جدول بر میشهر تهران را نشان می 1منطقه  میزان تولید پسماند شهری در 9جدول شماره 

 و تفکیک تولید آمار تحلیل جهت برده کار به روش خصوص دربود.  1توان شاهد کاهش پسماند تولید شده در منطقه می 89

 که است بنا شده فرضیه این اساس بر روش این .است گرفته قرار مورد استفاده (IDWفاصله ) معکوس دهیوزن روش پسماند،

 تأثیر روش این برای عبارت دیگر، به .کندمی نامعلوم قادیرم ارزشیابی به بیشتری دورتر، کمک مشاهدات به نسبت نزدیک ارزشهای

 از استفاده مزیت از .دارد است، برآورده شدن حال در که است یانقطه مکانی فاصله با ارتباط معکوسی شده، شناخته داده نقطه یک

IDW شکل بهترین به درونیابی این شده باشند، توزیع هموار به طور نقاط اگر .است آن بودن کارآمد و بسیار شهودی )( بصری 

 یکنواخت غیر توزیع روش این در این، بر عالوه .است حساس پرت داده به نیز SPLINE، IDW مشابه توابع .کندمی عمل

 (.Azpurua,2010میشود ) معروفی خطاهای به منجر داده هایخوشه
 

 تهران 4میزان پسماند تولیدی منطقة  -2 جدول

 89سال  80سال  81سال  98سال  منطقه

 999.01 909.19 900.00 996.01 1منطقه 

 
دهد. همانطور که مشخص است های جمعیت و تولید پسماند را نشان میداده 0تا  9شهر تهران در شکل شماره  GISنقشه 

، 0089در هر چهار سال دارای جمعیت و تولید پسماند بیشتری نسبت به سایر مناطق بوده است. برای نمونه در سال  1منطقه 
از سهم پسماند تولیدی را به خود اختصاص  %9.79از کل جمعیت شهر تهران  %01.07با داشتن بیشترین سهم جمعیتی  1منطقه 

 داده است.

 
 1831سال  های جمعیت و تولید پسماند شهر تهرانداده -2 شکل
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 1393های جمعیت و تولید پسماند شهر تهران سال داده -3 شکل

 

 
 1811های جمعیت و تولید پسماند شهر تهران سال داده -4 شکل

 

 

 
 1812جمعیت و تولید پسماند شهر تهران سال های داده -5 شکل

 

 شهر تهران 4بررسی میزان پسماند تفکیک شده در مبدا در منطقه  -9-1
 شهر 1منطقه برای  مبدأ در شده تفکیک پسماند میزان تهران، مدیریت پسماند سازمان از شده اخذ اطالعات از استفاده با

 باید و است پیدا کرده کاهش مقدار این ،92 تا 89 سالهای طی جدول، ایناساس  بر .است شده ذکر 0جدول شماره  در تهران

تفکیک شده در  پسماند .جویا شد سالها این در پسماند تفکیک و تولید بین نسبت و تولید پسماند میزان گرفتن رنظ در با را آن علت
 بیشترین میزان به دست آمده است. 1مبدا برای منطقه 

 شهر تهران 4متوسط ساالنه پسماند تفکیک شده در مبدا در منطقه  -8 جدول

 89سال  80سال  81سال  98سال  منطقه

 00.80 11.00 10.91 10.97 1منطقه 

 
دهد. به طور کلی های جمعیت و میزان پسماند تفکیک شده نشان میشهر تهران را با داده GISنقشه  8تا  7شکل شماره 

آوری شده است. برای نمونه در سال نسبت به سایر مناطق میزان پسماند تفکیک شده بیشتری جمع 1 توان گفت در منطقهمی
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 %01.07از کل پسماندهای تفکیک شده تهران و جمعیتی برابر با  %9.91ای به میزان با پسماند تفکیک شده 1، منطقه 0089
 سهم پسماند تفکیک شده را دارد.ترین منطقه تهران است، بیشترین جمعیت شهر تهران که پرجمعیت

 

 
 1831جمعیت و پسماند تفکیک شده شهر تهران سال  -6 شکل

 

 
 1393جمعیت و پسماند تفکیک شده شهر تهران سال  -7 شکل

 
 1811جمعیت و پسماند تفکیک شده شهر تهران سال  -3 شکل

 

 
 1812جمعیت و پسماند تفکیک شده شهر تهران سال  -1 شکل

 



 

99 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
اپی)پ 5

: ی
52

، ت
)

 ری
59

31
 

 استنباطیتحلیل تجزیه و بررسی و  -11
 حجم نیا یبرا که دارد یدیتول زباله تن 6111 از شیب روزانه نفر، ونیلیم ده بر بالغ یتیجمع با تهران شهر شهر حاضر حال در

 ،یشهر یبند میتقس نیآخر طبق .نمود اعمال و دیشیاند یمهندس اصول بر یمبتن یتیریمد و یکارشناس ریتدب دیبا زائدات میعظ
 در و هیناح 9 به اسیمق نیکوچکتر در وسعت خود، اساس بر منطقه هر که است شده میتقس یشهر منطقه 99 به تهران شهر

 با که 9 منطقه و 1 منطقه از عبارتند تهران شهر مناطقن یبزرگتر که ینحو به است، شده میتقس هیناح 01 به اسیمق نیبزرگتر

 نیکوچکتر هیناح 9 تنها داشتن با 8 منطقه مقابل اند. در گرفته یشیمناطق پ ریسا از وسعت و تیجمع لحاظ به هیناح 01 داشتن
را در  یدیتول زباله نیشتریب لوگرمیک 08607010با تولید  1منطقه  .است یدیزباله تول و تیجمع تبع به و وسعت لحاظ به را منطقه
 9 از منطقه نیاست. ا داشته را یدیتول زباله نیکمتر زباله لوگرمیک 0167111داشتن مجموع  با 8 منطقه مقابل دارد. در تهران

 (.0090تهران،  یشهردار مواد لیتبد و افتیباز )سازمان .دیآ یم حساب به ن منطقهیکوچکتر و شده لیتشک هیناح
شکل  و مقدار و یشهر یهایکاربر انیم میمستق رابطه تهران زباله از شده استخراج آمار و شده انجام یهایبررس اساس بر

 یهایکاربر غالب یکل یبندمیتقس کی در مدعاست. اگر نیا کننده دییتا زین یآمار یهایاست. بررس درک قابل یدیتول زباله
 م،یم کنیتقس متفرقه یشهر یها زباله و یداروساز ،یصنعت ،یمارستانیب ،یمسکون یهایکاربر به را زباله با رابطه در یشهر

 یهایکاربر گرید عبارت به .دهدیم نشان موجود یکاربر با را ییباال یهمبستگ یدیتول زباله حجم و شکل که دید میخواه
 .شود یمنطقه م در موجود یکاربر ای همجوار ینواح با ارتباط در بیترک و شکل لحاظ به زباله از یخاص نوع شیافزا سبب ،یشهر

 مقدار نیا .باشد یم لوگرمیک 9011100119ن یانگیم با مناطق یشهر یها زباله به مربوط اول وهله در تهران شهر زباله اکثر

 یم نشان را ییباال یهمپوش یمسکون یکاربر با که باشد یم شهر در افراد یمصرف و ییغذا یپسماندها و یخانگ یها زباله شامل
 و شیافزا گرم سال فصل در تر زباله کهیبطور ؛ابدی یم ریتغ سال فصول طبق بر زین یخانگ یپسماندها زانیم رابطه نیا در .دهد

 نشان را لوگرمیک 919067010 نیانگیم سال گرم فصل در تهران یشهر زباله مثال عنوانبه .ابدی یم کاهش سال سرد فصل در

 زباله نیباالتر گرید یسو از .ابدی یم کاهش لوگرمیک 087907097عدد  به زانیم نیا سال سرد فصل در کهیحال در دهد یم

باشد. می 1منطقه  مناطق دارد. یکی از این تعلق هستند بزرگتر وسعت و تیجمع لحاظ به که یمناطق به زین یخانگ یدیتول
 (.0090مواد شهرداری تهران،  لیتبد و افتیباز )سازمان
 عیو صنا نیسنگ مراکز عملکرد حاصل ها زباله نیا .باشد یم لوگرمیک 09691711حدود  با یصنعت یهازباله بعد وهله در
 به زائدات نیق ایعم ازین انگرینما یصنعت یها زباله بیترک .باشد یم ...ریغ و ییایمیش ،یخودروساز عیصنا ،یکارگاه و سبک

 یصنعت زون با یهمجوار لیدل به دارد قرار شرق و غرب جنوب و جنوب در تهران که 1منطقه  .آنهاست دفع سپس و خانه هیتصف
 یکاربر با زباله شکل ارتباط نشانگر که برخودارند یصنعت یها زباله غالب بیترک از مناطق نیا در عیصنا داشتن قرار یحت ای و

 میهستمصرف(  کباری) یکیپالست زائدات انواع وجود شاهد پالسکو یکارگاه کوچک عیصنا استقرار لیبدل 1 منطقه در .است موجود
 (.0091شاه علی، )

 یها نخاله، زباله و سنگ ک،یالست ک،یپالست لیقب از خشک و تر یها زباله انواع بردارنده در که متفرقه یشهر یها زباله
 برآورد لوگرمیک 071169999زان یم به باشد، یم ...رهیغ و یباغبان اتیعمل از یناش زائدات و درختان برگ وغبار، گرد ،یساختمان

 لیبدل شود. مثالًیم دهید مختلف در نقاط ها یکاربر به توجه با که است یصورت به زائدات نوع نیا عیتوز و یپراکندگ .است شده
 از شتریب مناطق آن در نخاله و خاک ،ینظام عیصنا ،یساختمان یها زباله (1شرق )منطقه  جنوب و شرق در ینظام یکاربر وجود

 به 1 منطقه چون باشند، یم یعیطب و یجنگل یها پارک یدارا که یمناطق در یات باغبانیعمل از یناش زائدات و است مناطق ریسا

های اداری نیز در این زباله نیشتریب 1منطقه  در تهران شهر یاسیس – یادار مراکز تمرکز علت به نیشود. همچنده میید وفور
وجود  1مراکز آموزشی در منطقه  شتریب که میشو یم متوجه تهران شهر در یآموزش مراکز به ینگاه خورد. بامنطقه به چشم می

 نیشتریب که کرد لیتحل توان یم لحاظ نیباشد. بد یم 1منطقة  در سپاه و ارتش ینظام یآموزش مراکز وجود امر نیا لیدارد. دل
 نگارندگان(. یآمار و یدانی)مطالعات مباشد می 1منطقه  به مربوط تهران شهر در یآموزش یها زباله

 آوردن در بدست یسع یکاربر هر یدیتول زباله و (0091سال ) 1منطقه  در موجود یشهر یهایکاربر زانیم آمار از استفاده با

 ریمتغ عنوانبه یشهر یها یکاربر خود لیتحل در .دیگرد مناطق زباله مقدار در هاآن یگذار ریتاث و یشهر یهایکاربر نیب یارتباط
 هیتوج یشهر یها یکاربر را مقدار زباله ایآ نکهیا جهت در مورد نیا در د،یگرد فرض وابسته ریمتغ عنوانبه مناطق زباله و مستقل

 .Interون یرگرس Stepwise ونیرگرس روش از عبارتند که شد استفاده SPSSافزار  نرم در یآمار روش دو از ریخ ای دینما یم
 نشان INTER و Stepwise یها روش به زباله زانیم در آن نقش و ها یکاربر یآمار لیتحل از حاصل جینتا گرید یسو از

 یدیتول زباله 1.97و  1.99، 1.81 یهمبستگ زانیم با بیترت به کدام هر یصنعت و یدرمان ،یمسکون یها یکاربر که دهد یم
 یها یکاربر سطوح شده، انجام یآمار مطالعات اساس بر .دارند ها یکاربر ریسا نیب رتبه لحاظ به زباله دیتول در را سهم نیشتریب
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 صورت ها لیتحل آن یمبنا بر که دشدهیتول یها نقشه و ها یآن کاربر به متعلق یدیتول زباله و تهران شهر در ساز زباله عمده

 .گردد یم ارائه است، گرفته
 

 1834سال  4منطقه  های عمده زباله ساز تولیدی درسطوح کاربری -4 جدول

 زباله درمانی کاربری درمانی زباله صنعتی کاربری صنعتی زباله مسکونی کاربری مسکونی متغیر

 0010198 900668 9900170 0700710 9060100 99109076 1منطقه 

 

 
 1834های مسکونی شهر تهران در سال پراکندگی زباله -11 شکل

 

 
 1834شهر تهران در سال  درمانیهای پراکندگی زباله -11 شکل
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 1834شهر تهران در سال  صنعتیهای پراکندگی زباله -12 شکل

 

 گیرینتیجه
 و زباله یشهر یها یکاربر نیب یمیمستق و کامل یهمبستگ که شودیم مالحظه ق،یتحق یهاافتهی و هاداده به توجه با

 ،یصنعت یچون کاربر یشهر یها یکاربر ریتاث ای و مناطق یهمجوار که گفت توانیم نیدارد. بنابرا وجود تهران شهر در یدیتول
 یشهر مناطق در زباله تحول شکل نیهمچن و تراکم ع،یتوز در اختالف یاصل علت ...یمسکون اکثراً و یدرمان یبهداشت ،یکارگاه
 مختلف مناطق از یشواهد با ،یشهر یها یکاربر با مختلف ینواح در زباله شکل ارتباط .است میتعم و دفاع قابل ،باشدیم تهران

 ریسا و شهر شمال مناطق و یصنعت یها زباله با آن قیتطب و یصنعت زون با منطبق مناطق آموزشی، ةزبال ةغلب با 1 ةمنطق چون
 قبل که است یضرور و الزم لذا .دیرس اثبات به یآمار یها یبررس یط ها زباله ریسا از یمخلوط و تر یخانگ یهازباله با مناطق

ت یریمد در آن نقش و یشهر یها یکاربر بر تهران شهر در بخصوص یشهر زائدات قبال در یتیریمد عمل گونه هر اقدام به از
 ةزبال تیماه از نیمسئول حیصح درک سبب زباله ییفضا یمکان منشاء به توجه ییایجغراف لحاظ از نیهمچن .شود توجه دیزا مواد
 افتد.یم موثر زباله حجم به توجه با منطقه هر به یصیتخص زاتیتجه و خدمات با ارتباط در شده شهر مختلف مناطق در یدیتول

 باشهر تهران بیشترین پسماند در کل تهران بوده است.  1با توجه به نتایج ارائه شده پسماند تفکیک شده در مبدا برای منطقه 

 ارتباط مناطق، این توپوگرافی به نگاهی همچنین و دارند جغرافیایی عوامل زمینه در تهران شهر مناطق که اندکی تفاوت بررسی

 زمینه این در سازیفرهنگ کماکان میرسد نظر به .نمیگردد مشاهده پسماند مدیریت کیفی سطح و عوامل این بین معناداری

 دیبا ،یتیریمد اعمال هرگونه انجام از قبل یشهر یها یکاربر با زباله بحث یوابستگ به توجه ئبا .بود خواهد اقدام مؤثرترین
در  و زباله دیتول در یکاربر هر بعد و حجم زانیم رایز شود؛ روشن و مطالعه زباله دیتول در یشهر موثر یهایکاربر یاتیعمل تیوضع
 و مخازن زباله انتقال یها ستگاهیا یابی مکان نیهمچن .شود یم محسوب شاخص کی عنوانبه زاتیتجه و خدمات صیتخص

 از یناش یطیست محیز عاتیضا بروز از و بوده منطبق یشهر یها یکاربر با که باشد یا گونه به دیبا شهر در داتیزا ینگهدار

 زباله افتیباز جهت هیمراکز تصف جادیا نطوریهم .دینما یریجلوگ خطرناک یها زباله ژهیو اتیخصوص ریسا ای و رابهیش تراوش

 .دیآ یم شمار به کننده دیتهد یطیست محیز یها بیآس ساتیتأس نیا فقدان صورت در که چرا است یضرور و الزم یصنعت یها

 و قیتحق نیا در مطروحه یتیریمد یا رمرحلهیدرس ینیبازب لزوم زباله بحث با یشهر یها یکاربر میمستق ارتباط به توجه با
 .گرددیم زباله احساس دیتول ةچرخ در آن نقش و یشهر یها یکاربر عنصر افزودن
 

 پیشنهادات
 که پسماند تیریمد قانون 7ماده  براساس یآموزش یهابرنامه دیتول قیاز طر دیتول در محل زباله کیتفک فرهنگ جادیا  .0

 یهادستگاه نیدارند، همچن یرسان اطالع نقش که ییهارسانه ریو سا رانیا یاسالم یجمهور مایسازمان صدا و س
پسماندها  افتیو باز یآور جمع ح،یصح یجداساز و آموزش یرسان اطالع جهت نموده که را موظف یو فرهنگ یآموزش
 .ندینما یهمکار مربوطه نیمسئول و سازمانها و با اقدام

 .تولیدی زباله فیزیکی و ترکیب محلی شرایط بر اساس بیوکمپوست تولید هایسیستم هایو بررسی تحقیقات انجام .9
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الزامات آن  دهای مسکن به مکان یابی تعبیه دستگاه کمپوستر در ساختمانهای در حال احداث با قیالزام انبوه سازان تعاونی .0
 .در پروانه ساختمانی

 .حمایت از پیمانکار بخش خصوصی جهت تولید نصب دستگاه کمپوستر در سایر نواحی شهر تهران .1

 .اندهدا جوایز به شهروندانی که بیشترین مشارکت را در اجرای پیاده سازی طرح مدیریت پسماند داشتها .0

 از همچون بسیاری بیوکمپوست هایبرنامه توسعه و مخلوط مپوستک صنایع ایجاد رویهبی گذاریسرمایه درنگ بال توقف .7

 ایران. در جهان یپیشرفته کشورهای

آوری دفع پسماندهای شود هزینه جمعمشارکت دادن مردم در سود حاصله از تعبیه دستگاه کمپوستر که باعث می .6
 .ترکاهش یابد

 

 منابع
 www.aftab.comاخگر، م، چگونه در خانه کمپوست تولید کنیم؟ قابل دسترسی در سایت:  .0
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چهار  تراس ستا،یا یشیبا سامانه سرما یمجتمع مسکون یریپذانطباق

 ی؛ بندر انزلCs میاقل در طرفه،

     

 ،2مرادچله یعبدالباق، *1ادیص یانیهمراز محمد

 3بوزکند نیمحمدام

 62/01/79تاریخ دریافت:  
 62/12/79تاریخ پذیرش: 

 

  30618کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 یبرا یساختمان به چالش یحرارت شیبه آسا دنیساختمان جهت رس یداخل یدر فضا یامروزه کاهش مصرف انرژ
 یهاروش نیآمدترکار زا یکی ستایسامانه ا است. دهیگرد خودبهیمتک ییهاساختمان یکه موجب طراح شدهلیتبدطراحان 

جهت  یمختلف یراهکارها النیگ یسنت هیابن دراست.  یلیبه سوخت فس ازیدر ساختمان بدون ن یحرارت شیآسا تأمین
. هدف پژوهش انددادهعناصر کارکرد خود را از دست  نیاز ا یاریصورت گرفته است که امروزه بس یمقابله با عوامل جو

 دارد، یداخل یدر کاهش دما فضا یادیز تأثیرکه  النیگ یسنت هیابن هایالماناز  یکی عنوانبه هاتراس یبررس ،حاضر
 زانیموجب کاهش م هاتراس نیا یمیگردد. عملکرد خرد اقل جادیا یامروز یها در واحدهاکه تراس یاگونهبه باشدیم

بوده که به  ایکتابخانهابتدا مطالعات  در مقاله، نیدر ا قیگردد. روش تحق یمسکون هایخانه یدر فضا داخل یمصرف انرژ
 انجام شد نریزایاکود افزارنرمدر  افزارینرم یسازهیو سپس به شب میاختپرد هیاول یمیو محاسبات اقل یمیاقل طیشرا یبررس

، عالوه بر دهدمیحاصل نشان  جیکه نتا میفضا داخل پرداخت یکاهش انرژ زانیتراس به م یریارتفاع بر قرارگ تأثیر و
در  تراس وجود ،نمایدمی ترگرمدرجه  5/0 یال 0و در فصول سرد  ترخنکدرجه  8 یال 0دما را در فصول گرم  نکهیا

 است. تأثیرگذار زیبر حرارت داخل ن تأثیر زانیطبقات باالتر در م

 

 النیتراس، گ ،یمیاقل شیآسا ستا،یسامانه ا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( واحد گنبدکاووس یدانشگاه آزاداسالم یارشد معمار یکارشناس - 5

 واحد گنبدکاووس یدانشگاه آزاداسالم یمعمار یدکتر - 2

 واحد گنبدکاووس یدانشگاه آزاداسالم اریاستاد - 7
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 مقدمه -1
بنا را احاطه کرده  دورتادورکه  اشدبمیاعتدال و برودت  زانیاز عوامل کنترل م یکی تراس الن،یمعتدل و مرطوب گ میدر اقل

سلول تک  کیبنا از  رانینقاط ا ریهم مانند سا النی( در گ0832آلپاگونو،گراست )برون  یمنطقه شاهد معمار نیاست و در واقع ا
 یلگوشده بعد از آن ا جادیبنا ا یمحصور در قسمت جنوب مهین یستیفضا ز کی یافتگی توسعهشکل گرفته که در مرحله  یاتاق

)دانشور  شودمیدر هر طبقه تکرار  طیشرا نیو با استفاده از طبقات ا افتهی رییتغ زین یاستان از حالت واحد تک اتاق نیمسکن در ا
ها  سازیشبیه( جهت انجام یلیکیخانه شمرجع )شده مدل  انجام هایپژوهش نهیشیپژوهش، پس از مرور پ نی( در ا35خاکپور -37
 یحاصله مورد بررس جینتا تیقرار گرفته و در نها سازیشبیهمورد  نریزایاکود افزارنرمدر  یشنهادیپ یشده سپس مدل ها فیتعر

 واقع شده است.
بر  یریتاث زانیچه م نیا و ند؟تأثیرگذاردما داخل  زانیتراس ها بر کاهش م ایشد که آ یپرسش ط نیپژوهش با ا نیا روند

 داخل دارند؟ طیمح یحرارت شیآسا
 شیتراس بر آسا اثر ،دینور خورش جذب ،کیتراس بر اکوست تأثیرموضوع صورت گرفته که  نیدر مورد ا یمشابه هایپژوهش

 یریوجود تراس در ارتفاعات مختلف تاث ایآمد که آ دیسوال پد نیراستا ا نیفضا داخل بنا بود در مطالعات صورت گرفته در ا یحرارت
 ر؟یخ ایداخل دارد  طیمح یبر دما

 یدرنمونه با تراس و بدون تراس با مصالح سنت جینتا یو بررس سازیمدلابتدا به  ینمونه سنت یپژوهش حاضر با بررس در
 سازیشبیهارتفاع تراس بر حرارت داخل  تأثیرو پس از آن  میکرد یبا مصالح مدرن بررس اینمونهرا در  جیپس از آن نتا میپرداخت

 وجود تراس در بنا بود. تیحاصل شده نشانه اهم جیشد که نتا
 

 پژوهش ینظر یمبان -2
در  یپل حرارت عنوانبهاز تراس  یقیاست. در تحق شدهبررسی یمصرف انرژ سازیبهینهتراس در  تأثیرمختلف  هایپژوهشدر 
تراس انتقال  ینشان داد که با به وجود آمدن شکاف حرارت سازیمدل جیتورنتو استفاده کردند که در نتا شکل U هایانساختم
 شیافزا اریتورنتو بس یزمستان برا یمعمول یطراح طیکف در شرا یسطح داخل یدما و یابدمیکاهش  توجهیقابل طوربهگرما 

 یبهبود در کاهش مصرف انرژ درصد 03 تا 7 شکل Uتراس در ساختمان  نییباال و پا یاجزا یبه عملکرد حرارت با توجه ،یابدمی
درصد  08تا  5 زانیبه م تواندمی ییفضا یانرژ مصرف ،اسکلت تراس قیکاهش انتقال حرارت از طر گرید یمشاهده شده از سو

 یهایساختمان نیدر مطالعات صورت گرفته ب (Ge,2013) .ابدیکاهش  درصد 0کمتر از  ییفضا کنندهخنکو مصرف  ابدیکاهش 
برخوردار  یبهتر شیو سرما شیتراس دار از گرما هایخانه که شد مشاهده دارتراس  هایو خانه یمرکز یشیگرما ستمیبا س

جهت کاهش حرارت دما  یبرا گرید یانمونه یدر بررس (Yoshino, 2006) .یمرکز یشیگرما ستمیبا س یهایخانهتا  باشندیم
آن دما  جهیصورت گرفته که در نت سازیمدل یپرداختند که ط یفضا الحاق عنوانبه منیتراس در کنار نش یداخل منزل به طراح

کل کشور کره را کاهش  یبخش مسکون یها یاز انرژ %0.8حدود  راسوجود ت جهیدر نت افتهیکاهش  %87 تا %66 نیهوا ب
حاصله با  جینتا یپرداختند که ط یسرد و کوهستان میدر اقل یتراس پله کان یبه طراح زین رانیا در (Song, 2012) دهدمی
و  یمصرف انرژ زانیتراس به م تأثیر( 0875 ،پناه زدانی) میبوددما در تراس در زمستان و کاهش دما در تابستان مواجه  شیافزا
پرداخته شده و عملکرد  یخانه مسکون کی منیک تراس در فضا نشی سازیمدلپژوهش به  نیا در ،دهدمیرا نشان  ستیز طیمح
 شهیتراس و ش یریدر جهتگ طیشرا لیشده که به تحل سازیمدلشهر  یمعمول ییآب و هوا یبا استفاده از مجموعه داده ها یانرژ

در  توجهیقابل یانرژ صرفدر م ییمختلف صرفه جو یها یریحاصل شده ساختمانها در جهتگ جهیپرداخته اند که در نت زیپنجره ن
و  یار بدست آمده درساختمان ها با تراس جنوب غربآم طبق تراس ارائه داده اند. یانداز هیمطبوع به علت اثر سا هیتهو ستمیس

 شدهبررسی رانیکه در ا گرید اینمونه( Chan, 2010) .خورد یبه چشم م ییدر صد صرفه جو نیروشن باالتر شهیبا ش یپنجره ا
 یهوا را در تراس ها انییکوران و جر یعنی یمیعامل اقل نیخزر پرداخته که مهمتر یایکناره در یسنت یل بنا هایبه تحل

 ریدر ت یو جنوب غرب یشمال یها وانیدر ا ینگیبه زانیم نیشتریها بدست آورد که ب وانیرا در ا ینگیبه زانیکرده تا م سازیشبیه
 (0872 ،در فصل زمستان بوده است )بوزکند یشرق وانیآن در ا نیماه و خرداد بوده و کمتر

ظهر  06.81ماه ساعت  ید لیماه و اوا ریاول ت در ،یجنوب یدر جداره ها شتریب یدیخورش یجهت جذب انرژ یپژوهش در
از  یمحاسبات حاک زیقرار داده اند که در شهر تبر یو بدون تراس مورد بررس محصور مدل تراس باز، 8را در  دیعملکرد جذب خورش

باز( از لحاظ بهره ) زده رونیتراس ب ،ییگرما یانرژ افتیکمتر به در ازیو ن ادیز یماآن است که در فصل تابستان با توجه به گر
به بهره  ازیدر فصل زمستان ن دیشد یاما با توجه به سرما باشدمی یریبهره گ مناسب ،یدیخورش یانرژ زانیاز حداقل م یریگ
 کندمی افتیدرظهر  06.81را در ساعت  دیخورش یانرژ زانیم نیشتریوجود دارد و تراس فرو رفته ب یانرژ زانیم نیشتریاز ب یریگ
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ساختمان  هیانجام شده که در مورد اول فرم اول سازیشبیهبا چند  قیتحق نیا (0872 ،یوسفی) .باشدمیشکل تراس  نیو مناسبتر
 است. شدهبررسیحالت تراس دار و بدون تراس  6در  یبا مصالح سنت النیگ یسنت

 

 طیشرا یپژوهش با بررس نیدر ا روازاین: یساختمان سنت یعملکرد حرارت در فضا داخل سازیشبیه اول پژوهش: فاز

 .میکرد سهیرا با هم مقا طیمح طیدر دو حالت تراس دار و بدون تراس پرداخته و شرا ینمونه سنت سازیمدلبه  یمیاقل
 

)مطابق  نیبا اخالف از سطح زم است که 01 در 01اتاق  کینمونه متشکل از  نیا :یخانه سنت یاول: بررس نمونه -الف

بنا  دورتادوربه عمق دو متر در  یخانه در حالت اول بدون تراس و در حالت دوم با تراس که ؛( بنا شده استیلیکیش هایخانهبا 
 نیداخل صورت گرفته است همچن طیدما در مح تردقیق یبررس لیبه دل یلیشک هایخانه هیاحاطه شده است. انتخاب فرم اول

 .کندیرا احاطه م دورتادور یونه اصلتراس ها مطالق با فرم نم
 

 

 
 نمونه سنتی بدون تراس ترسیم شده با -1شکل 

(منبع نگارنده) آرشیکد افزارنرم  
 افزارنرمنمونه سنتی با تراس ترسیم شده با  -2کل ش

 (منبع نگارنده) آرشیکد

 
قرار گرفت که  یماه هر فصل مورد بررس نیروز از آخر نیاول نریزایاکود افزارنرمفوق در  یمورد بررس یهانمونه سازیشبیهدر 

 حاصل شد. ریز جینتا
 

 
آنالیز ؛ بررسی دما روزانه در بنا سنتی با تراس -3شکل 

 اکودیزاینر افزارنرمشده با 

؛ بررسی دما روزانه در بنا سنتی بدون تراس -4شکل 
 اکودیزاینر افزارنرمآنالیز شده با 
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 0از حالت بدون تراس است و در فصول گرم  ترگرمدرجه  1.5در فصول سرد سال  یدما داخل نیانگیجدول فوق م جینتاطبق 
 .باشدمی رونیب یاز فضا ترخنکدرجه 
 

 
 نریزایاکود افزارنرمحاصل از  جیدر نمونه تراس دار؛ نتا یداخل طیدما مح یبررس -5شکل 

 

 
اکودیزاینر افزارنرمنتایج حاصل از ؛ بررسی دما محیط داخلی در نمونه بدون تراس -6شکل   

 
شود و یاستفاده م کنندهخنک لیساعت کمتر از وسا 690در نمونه تراس دار در طول سال  حاصل از جداول فوق جیطبق نتا

 نسبت به نمونه بدون تراس. یشیسرما لیساعت کمتر از وسا 00
 

در بنا از سنگ و  یمصالح سنت یکه به جا باشدمی ینمونه همان فرم نمونه قبل نیا: خانه مدرن یبررس نمونه دوم:

 در مصالح بر عملکرد تراس مشخص گردد. تأثیرتا  گیردمیقرار  یمشابه مورد بررس در دو حالت استفاده شده که همچنان مانیس
الزم  ییبه مدرن باز هم کارا یمصالح از حالت سنت تأثیربا وجود  تراس ها ایاست که آ نیبخش مطرح شد ا نیکه در ا یواقع سوال

 کنند؟یم فایرا ا
 

  
شده  مینمونه مدرن بدون تراس ترس -7شماره شکل 

 ()منبع نگارنده کدیآرش افزارنرمبا 
شده با  مینمونه مدرن با تراس ترس -8کل شماره ش

 (نگارنده منبع) کدیآرش افزارنرم

 
 .گیردمیمشابه صورت  کامالً طیدر شرا یمورد بررس هاینمونه سازیشبیهدر 
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آنالیز  ؛دما روزانه در بنا مدرن با تراس یبررس -9شکل 

 اکودیزاینر افزارنرمشده با 

دما روزانه در بنا مدرن بدون  یبررس -11شکل 

 اکودیزاینر افزارنرمآنالیز شده با ؛ تراس

 
 0از حالت بدون تراس است و در فصول گرم  ترگرمدرجه  6در فصول سرد سال  یدما داخل نیانگیجدول فوق م جیطبق نتا

 .کندمیرا حفظ  یشتریب یگرما یکه نسبت به مصالح سنت باشدمی رونیب یاز فضا ترخنک درجه
 

 
اکودیزاینر افزارنرمنتایج حاصل از ؛ بررسی دما محیط داخلی در نمونه تراس دار -11شکل   

 

 
اکودیزاینر افزارنرمنتایج حاصل از ؛ بررسی دما محیط داخلی در نمونه بدون تراس -12شکل   

 
دارد نسبت به خانه بدون تراس  شیگرما شتریساعت ب 896 سالدر نمونه تراس دار در طول  حاصل از جداول فوق جیطبق نتا

 باشدمی
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 تراس یگذارارتفاع بر اثر تأثیرپژوهش:  دوم فاز
 مترسانتی 8.91و  مترسانتی 71تراس در دو ارتفاع  سازیمدلبه  و پالن مشابه یمیاقل طیشرا باپژوهش  نیدر ا روازاین

 .(باشدمی لوتیپ یرو دوطبقه نهایتاً ایبه در یکیبه علت نزد یمورد بررس هیدر ناح یمسکون واحدهای پی)ت میپرداخت
 

 
 ؛دما روزانه در طبقه دوم مجاور تراس یبررس -13شکل 

 اکودیزاینر افزارنرمآنالیز شده با 

ا روزانه در طبقه اول مجاور دم یبررس -14شکل 

 اکودیزاینر افزارنرمآنالیز شده با ؛ تراس

 
 مجاور تراس از طبقه اول ترگرم درجه 1.5 در فصول سرد سال در طبقه دوم یدما داخل نیانگیم ز،یحاصل از آنال جیطبق نتا

 .باشدمیطبقه اول  یداخل یاز فضا ترخنک درجه 0-51. تراساست و در فصول گرم سال طبقه دوم مجاور 
 
 

 
اکودیزاینر افزارنرمنتایج حاصل از ؛ بررسی دما محیط داخلی در فضا مجاور تراس طبقه اول -15شکل   
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 نریزایاکود افزارنرمحاصل از  جینتا؛ در فضا مجاور تراس طبقه دوم یداخل طیدما مح یبررس -16شکل 

 
فضا  شیتراس بر گرما یتأثیرگذار زانیارتفاع م شیکه با افزا آن است کنندهانیبحاصله  جهیدر مطالعات صورت گرفته نت

 .یابدمی شیدر طبقات افزا شیسرما زانیو م یابدمیداخل کاهش 
 

 یریگجهینت

و  میمستق تأثیرآن مشخص نمود که تراس  جیکه نتا صورت گرفت زهایآنالپژوهش حاضر در ابتدا بر اساس پرسش اول  در
از بنا  مشابه کامالً یانمونهبا  زیآنال نیا گریاساس بار د نیدر فضا داخل دارد. بر هم یدر کاهش مصرف انرژ توجهیقابل

 لیموجب کاهش استفاده از وسا بازهمبودن تراس  باوجودآنکه از آن بود که یحاک جیبا بتن صورت گرفت که نتا شدهساخته
 است. تأثیرگذار اریبس زیمصالح بکار رفته در ساختمان ننوع  شودیم یشیو سرما یشیگرما

 افتیکاهش  یشیرماو س یشیگرما لیهمواره با وجود تراس ساعات استفاده از وسا کسانی طیشده با شرا زیآنال یهامدلدر 
وجود  یشیو سرما یشیگرما لیوسا به ازیساعت کمتر ن 511شد حدود  زیآنال یکه با مصالح سنت اینمونهضمن آنکه وجود تراس در 

نسبت به  ایدرجه 6 یال 1.5 یدما داخل نیانگیکاهش م وجود تراس طیدر شرا نیهمچن. نسبت به نمونه مشابه با مصالح مدرن دارد
 .شودمیانسان  یحرارت شیخود باعث بهبود آسا نیکه ا است رؤیتقابل رونیب طیمح

که ارتفاع گرفتن تراس  دهدمیحاصل نشان  جیکه نتا ارتفاع تراس پرداخته شد تأثیر جینتا یبه بررس پژوهش بخش دوم در
 اثرگذاری کنترل ینحوهو  زانیم تردقیق یبررس یبرا آنکه ضمن .شودمینسبت به تراس طبقه اول  آن اثربخشیباعث کاهش 

 است. ندهیدر آ یمطالعاتبه انجام  ازیدر طبقات ن تراس
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 یده ـچک
 

عناصر  نیتراز برجسته یکیعنوان به زیبوده و گنبد ن تیاهم یدارا یرانیمعمار ا یبرا وستهیپ طوربهسطوح  نیموضوع تزئ
گنبدها  نیتزئ یبرا زین یمختلف یهامعماران مسلمان بوده است که روش موردتوجه اریبس یمذهب یفضاها یدر معمار

هستند که با سطح  یاضیر یبر ساختارها یمبتن یها نقوشما گرهاست. ا بودهگره  هاشروازاین یکیاستفاده شده است، که 
معماران و  یخاص است که حاصل همکار یدانش ازمندیسطوح ن نیانتقال گره به ا روازاینندارند.  یهمخوان یگنبد

پاسخ  هاپرسش نیشدند تا به ا دهیاست که با گره پوشان یرانیا یگنبدها ییشناسا قیتحق نیهدف ا . است دانانیاضیر
هستند؟  کسانی ینیتزئ یمختلف دارا یگنبدهااز  یاریاز چگونه بوده است؟ و چرا بس گنبدهاتحول پوشش  ریدهد که س

و  یامطالعات کتابخانه قیو از طر ستپژوهش شده ا یفیها روش توصپرسش نیپاسخ به ا یکه اطالعات الزم برا
 لیبه دل ،یمذهب یفضا ادیتوجه به تعداد ز با پرداخته شد. نهیزم نیت در ااطالعا یبوده به گردآور یدانیم یهاشیمایپ

اند. شده دهیبا گره پوشان هاآناز  یاندک اریبس یهانمونهاست  ازیموردن یانتقال گره در سطوح گنبد یکه برا یدانش خاص
 یدگیچیپ یگنبد به سمت الگوها یساده بر رو یهاکه کاربست گره از طرح میتعداد نمونه اندک مشاهده نمود نیدر ا

احتمال را مطرح  نیبود که ا یمشابه یهاگره یدارا کسانی یزمان یهامختلف در دوره یگنبدها ن،یرفت. همچن شیپبه
 دانش بود. نیبودن ا یانجام شد که نشان از انحصار یهنرمند، نسل هنر کیتوسط  یگنبدها نیا نیتزئ د،ینمایم

 

 یرانیگره، گنبد، مساجد ا ،یبندسبک یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
 یمذهب یفضاها ،ینخست اسالم یها. از سدهکندیم داینمود پ یافضاها در هر جامعه نیتریدر دسته عال یمذهب یفضاها
به مساجد در  یداشت. با نگاه یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یعباد یهانهیچه در زم یجامعه اسالم یریگرا در شکل ینقش مهم

مختلف،  یهامسلمانان، در طول دوره یهاعنوان عبادتگاهبه یمذهب یفضاها هک شودیمشخص م یمختلف اسالم یهایخیتار
دارد،  ییبایبه ز لیکه ذات انسان م روازآنداشته است.  یآدم یدر ذات فطر شهیر یداشت؛ که از طرف یخاص ییایتحول و پو

امر  نیسهم از ا یعه اسالمفضاها در جام نیتریعنوان عالبه زین یفضاها نیکند. ا بایخود را ز طیاست که مح دهیکوش وستهیپ
آسان به چوب در اغلب  یاست، عدم دسترس یمعمار یریگعوامل در شکل نیتراز مهم یکیرو که بستر نبوده است. ازآن بینصیب

 اورندیب یرو یطاق یهاپوشش فضا به سازه یها، سبب شد که معماران برامسبب نیتراز مهم یکیعنوان به رانیکشور ا یاپهنه
که بکار رفت را  یفضا در هر معمار نیتریپوشاننده فضا به دست آمد و نقش عال یسازه طاق نیعنوان واالترسبب گنبد به نیکه بد

نبوده و  تفاوتیمعمار نسبت به آن ب رونیکرد. ازا یباز یرانیا یبه معمار یبخش تیدر هو ینقش مهم نیبر عهده گرفت و همچن
 یمذهب یفضاها یعناصر در معمار نیتراز برجسته یکیعنوان به زی. گنبد نگرفتینصر بکار مع نیآراستن ا رهمت را د نیشتریب

و  هابهیکت ها،یمیاسل یریکارگگنبدها وجود دارد که شامل به نیتزئ یبرا یمختلف اریبس یهاقرار گرفت روش موردتوجه اریبس
 .شودیها مگره

 یبندنیچالش معماران بوده است. مسئله سطح و آذ یبرا یموضوع شهیقرار گرفتن آن، هم دیاثر و در معرض د کی دیتول
 ". دیجامانده از گذشته ددر بناها به توانیبرخوردار بوده است و نمود آن را م رانیا یدر معمار یاژهیو تیاز اهم ،یسطوح در معمار

 یبیکه در ترک یچندضلع هایآلت و هاسهشماست از  یبیو معموالً ترک نامندیم یسازگره ای ینیچ رهگ رانیرا در ا یهندس ناتیتزئ
 یسطوح مختلف معمار نیتزئ یاز آن برا وستهیپ طوربهکه معماران مسلمان  (.1038اغلو  بیاند )نجقرارگرفته گریکدیموزون با 

که بکار  یهستند که نسبت به سطح یاضیواعد ربا ق یالگوها هاگره. دو آن را توسعه دادن اندکردهاستفاده  یاسالم -یرانیا
ندارد.  یها سازگاربا ساختار گره هاآن تیهستند که ماه دهیخم یسطوح یدارا گنبدهاخود بودند. اما  یتناسب مکان یدارا رفتندمی

بود؛  یهنرمندان اندک ایدر انحصار معماران  شودمیبود که به فرض  یخاص یهاکیتکن ازمندیسطوح ن نی، انتقال گره به اروازاین
 اند.شده دهیبا گره پوشان هاآناز  یوجود دارد تعداد اندک رانیکه در ا یاریبس یبا وجود گنبدها رایز

 

 روش تحقیق -2
از  قیتحق یپژوهش شده است و اطالعات الزم براتحلیلی – یفیاست که با روش توص یخیتار هایتحقیقاز نوع  قیتحق نیا

از چگونه  گنبدهاکه سیر تحول پوشش  پاسخ دهد هاپرسش نیبوده است تا به ا یدانیم یهاشیمایو پ یامطالعات کتابخانه قیطر
انتقال گره بر  است که روازاین قیتحق نیضرورت ا ی مختلف دارای تزئینی یکسان هستند؟گنبدهابوده است؟ و چرا بسیاری از 

اصالت در معماری معاصر ایرانی  هایشاخصهدهای بزرگ معماران ایرانی است که شناخت آن برای حفظ روی گنبد یکی از دستاور
 الزم است.

 

 یمذهب یهاگنبد در فضا -3
 جهینت یمعمار نیکه ا روازآنبوده است.  یمعمار یفضاها نیترجزو شاخص ینیآئ یبناها ،یرانیا یسراسر ادوار معمار در

 نیدر ا یرانیا یمعمار یهاو اصالت یکالبد یداریآن عامل حفظ پا یهااندام باشد؛یم یخیبستر تار نیدر ا یطوالن ندیتداوم فرآ
 زانیشده است و به م یرانیا یوارد معمار یاست که از دوره ساسان یرانیا یمعمار یاز عناصر اصل یکیاست. گنبد  یتکامل یمعمار

مختلف شکل گرفته است.  یهابا فرم یمختلف یسبب گنبدها نیده و بدش یادیمختلف دچار تحول ز یهادر دوره یادیز
 یبا انحنا ،یدوران یشکل هندس یدارا فیگنبدها بنا به تعر ،داده شد حیتوض یطور که در قسمت سطوح فصل قبلهمان یطورکلبه

محور قائم به وجود  کیمشخص حول  یاست که از دوران چفد یعنقاط یگنبد مکان هندس یهندس فیدو جانبه هستند. در تعر
بسته  یهادر دسته طاق را. روالن بزنوال گنبدها شودیگرد برپا م نهیزم یاست که بر رو ی: گنبد پوششیاما در زبان معمار د؛یآ یم

ع مقط کیگردش  قیاز طر یطاق دوران کی شیدای(. پ68، 1038)بزنوال  دیآیطاق به دست م کیقرار داده است که از چرخش 
است )تاق  کرهمین کیآمده دستاست، شکل به رهیدامین کیمقطع مولد  کهی. وقتشودیحاصل م یمحور عمود کیمولد به دور 

 (.32بلند( )همان،  زیخ ایکوتاه  زیناقص، خ یحادث شود )تاق کرو زین یضویب ای یمقطع سهمو کیتاق با کمک  گونهنی(، ایکرو
 یرانیدر جامعه ا زین ینیآئ یبود فضاها یزرتشت نید رانیدر قبل از ورود اسالم به ا یرانیغالب جامعه ا نید هرو کازآن
. کندیرا احاطه م یمعمار نیا طیاست که تمام مح یوانیها گنبد و ااندام نیتریبناها اصل نیاند که در اآتشکده بوده هایچهارطاق
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مساجد باز کردند  یفضا یعنی رانیا یاسالم ینیآئ یگوناگون راه خود را در معمار لیبه دال هادامان نیا رانیپس از ورود اسالم به ا
 .و ماندگار شدند

 ازآنجاکه(. 1032: گنبد نار و گنبد رک )پیرنیا شودمیدر معماری ایران بر دو نوع تقسیم  گنبدهابنابر تعریف استاد پیرنیا 
 .شودمیبه بررسی گنبدهای نار بسنده  صرفاً، در ادامه گیردیمار قرار ن یگنبدهاکه قصد بررسی آن را داریم در دسته  یگنبدها

نوع گنبد در ایران است که فرم این نوع گنبد کروی است که بر اساس قوس مبنا که ساختار گنبد را شکل  ترینیجراگنبد نار 
جای بگیرد، اما گنبد  کرهیمندر ساختار یک  کامالًد توانمیکه گنبد مازه دار  شودمی، به دو شکل تیزه دار و مازه دار تقسیم دهدیم

 .شودمیتیزه دار از این ساختار خارج 
 مأخذ: نگارنده()گنبد نار  یبندمیتقس -1جدول 

 تیزه دار مازه دار

  
 

 نیتراز برجسته یکیعنوان به زیمسجد قبله است، گنبد ن یو کارکرد فضا ییفضا یاصل در سازمانده نیترکه مهم روازآن
 یفضا یاسالم -یرانیا یمذهب یدر فضا نیتریکه عال یاگونهمشخص کردن قبله بکار گرفته شد، به یبرا یرانیا یعناصر معمار

معمار  دهد،یمسجد را شکل م یداریاست که مشخصه د انیعنصر برجسته نما کیعنوان ز بهین یخارج یگنبد است و در فضا ریز
شده  یاسالم نه یدئولوژیتوسط ا یمذهب یدر فضا ینبات ناتیو تزئ ینگارلیشما نکهیا لینبود. به دل تفاوتیب نسبت به آراستن آن
 .گنبد در دست معمار بنا وجود داشت نیتزئ یابزار برا کی عنوانداده شد( گره به نهیزم نیدر ا یشتریب یبود )البته بعدها آزاد

 

 هندسه در معماری -4
 یبرخوردار بوده است و از کاربرد فراوان یاریبس تیاز اهم یبوده که در دوران اسالم یاضیر یهااز شاخه یکیهندسه معادل 

واژه مهندس  .شدیکه به کل اجزا اعمال م یاگونهکرد و به دایبازنمود پ زین یآن در هنر و معمار یبرخوردار بوده که کاربردها زین
بر اساس روایت متون "شود که در علم هندسه تبحر الزم را دارا بودند. سبت داده میبر اساس ریشه هندسه است که به افرادی ن

اند و برخی از اسالمی معماران افرادی آگاه به هندسه و یا زیر نظر مهندس، وظیفه نظارت و بنا کردن طرح را بر عهده داشته
ه صناعات دقیق و مبتنی بر علوم ریاضی اطالق شده اند. همچنین واژه مهندس بمعماران با مهندسان در طراحی مشارکت داشته

 نیبه ا زیمتما تیاست که هو یهنر اسالم یاصل یژگیو کیو  یرانیا یمعمار یاصل هیماهندسه بن(. 81 ،1082یطاهراست )
 ،ییستایدر ا توانیآن را م ینیخود قرار داده است که نمود ع ریرا تحت تأث یمعمار نیکه بر کل آن تا جز ا دهدیم یسنت هنر

بر سطوح به  یاسالم یمانده مشخص است که طراحان الگو بجا. از آثار دیسطوح د یبندنیو آذ شیو آرا ییفضا یبندمیتقس
 و اعمال آن به سطوح مسلط بودند. یاضیاز دانش ر یتوجهقابل زانیم

 ،«ینیچگره»، «مقرنس» ،«یکاربند»در پنج دسته  ران،یا یدر معمار یمیبرگرفته از هندسه ترس یکارها نیترمهم"
اصول »گانه را تحت عنوان پنج یکارها نیا ی(. استاد حل1036هستند )لرزاده  یبندمیقابل تقس «یکاسه ساز»و  «یبندیزدی»

 (.13، 1084)امجد  "کندیم یمعرف «رانیا یخمسه معمار
 (ماخذ: نگارنده)اصول خمسه معماری ایران.  -2جدول 

 کاسه سازی یزدی بندی کاربندی مقرنس گره
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 گره -4-1
بندی کرد توان تحول نقوش هندسی را در فرهنگ ایران به دو دوره اصلی قبل از اسالم و بعد از اسالم تقسیمطورکلی میبه

یابد. از پدیده از اسالم تکامل میگیرد و در زمان بعد ها( شکل میهای نقوش هندسی اسالمی )گرهکه زمان قبل از اسالم پایه
های پیچک را ای انباشته از دستهنوظهور در دوره پارتیان استفاده از گچ برای اولین بار در تزئینات بود. نگارگران پارتی نقش دایره

از فضای مثبت و  های نقوش هندسی را بنا گذاشتند. اجرای دقیق، تنوع حرکات، استفادهکه تحت تأثیر نقوش هلنی بود اولین گام
صورت قرینه و غیر قرینه از خصوصیات اصلی های گیاهی، هندسی و جانوری بهمنفی و تکرار نقوش در کنار، همراه با آمیزه

های پارتی بریتوان گفت؛ مبدأ شروع تزئینات هندسی در گچای که میگونه(. به10، 1022های دوره ساسانی است )مکی نژاد طرح
ان دید اما شروع آن پس ظهور اسالم و منع شدن تصاویر انسانی، حیوانی و نباتی بود که تزئینات هندسی بکار توو ساسانی می

 گرفته شد.
. سیر تحول پیشرفت گره مبتنی بر (Critchlow 1976)"الگوهای پیچیده بسیار مبتنی بر ساختارهای ریاضی هستند"ها گره

های بسیار پیچیده در های آجری شروع شد و سپس به سمت طرحپیشرفت هندسه بوده که از ابتدا با طرح ساده مبتنی بر مدول
کاشی معرق پیش رفت. تنوع وسیع گوناگونی الگوهای هندسی اسالمی گواه میزان فهمی است که هنرمندان مسلمان الگوهای 

بندی که در تمام الگوها باید توصیف شود، تقارن هندسی ترین دستهاولیه از هندسه و تقارن داشتند. در بررسی این سنت، بنیادی
تر های تقارن مبهمدهد، اگرچه قاعدهگانه را نمایش میگانه، چهارگانه، یا پنجارن سهاست. اغلب الگوهای هندسی اسالمی تق

 .(Bonner 2017) دیگری نیز در این سنت توسعه یافت

 یبه نسل یسلنشده از و محافظت نهیسبهنهیطور سو به شدیاستادکاران انجام م یگره از سو میدر گذشته محاسبات و ترس
ها در نزد استادان متفاوت روش رایاست؛ ز زیبرانگبحث اریگره در سطوح بس یریو بکارگ جادیدانش ا رونیازا شد،یمنتقل م گرید

از روش را به  یبلکه مقدار کردهیصورت کامل مکتوب نمگره فاش نشود، استاد روش را به جادیافن  نکهیا یبرا نیهمچنبوده و 
 . به همین دلیل امروزه دانش گره بسیار بحث بر انگیز است.سپردیذهن م

است که  لیتفص نیاز ا وستهیپ یتوال نیدهد، ا شینما یادهیچیپ اریبس یاضیر یمش تواندیم هایکاریمعمول، کاش تیدر کل
صفحه  یکاریکاش کی هایمجموعه مشخص چندضلع کیکه  یقتیباشد. حق یاضیانتزاع ر کیمستلزم  دیبا یکاریکاش کی

 Bonner and Kaplan)ردیگیم انیبن یکاریتک کاش تینهایب نمحسوب کرد یبجا یسطح استدالل قو قیاز طر شهیهم

رین توسط این است کلی، برای گره تعریف های مختلفی توسط صاحب نظران بیان شده است که یکی از جامع ت طوربه. (2017
های دهد. گره بافتپردازی اسالمی را تشکیل مینامند، یکی شاخه از هنر نقشنقش هندسی که اهل فن آن را گره می"که 

توانند تا از همه سو ای که همگی ترکیبی منظم و همگن دارند و میهایی پیچیدههای منظم هندسی است؛ بافتگوناگونی از شکل
(. بدین گونه که بدون 134،  1082)نوایی و حاجی قاسمی  "آنکه ترکیب هماهنگشان دستخوش تغییر شودگسترش یابند بدون 

اینکه نظم یک واگیره دچار تغییری شود بوسیله تکرار از طریق تقارن گسترش می یابد که برای این عمل نیازمند سطحی تخت 
 یرهایتعداد تکث Qرا نشان دهد و  یتعداد اضالع چندضلع Pاگر  است. حسین سرهنگی این کاشیکاری را اینگونه اثبات می کند که

 که است 122از  شتریکره ب یمثلث بر رو یداخل هیکه زاو یباشد. اما از آنجا 4=(Q-2)(P_2)باشد مطلوب است که   یچندضلع
(P_2)(Q-2)<4  است(Sarhangi 2008, 513) .بنابراین  ندارد. یگنبد حبا سط یساختار منطبق یهندس یالگو کی نیبنابرا

پوشاند و دیگری قواعدی که مبتنی بر آن کاری مبتنی بر دو عامل اصلی است: یکی زمینه یا سطحی که آن را میگسترش کاشی
 ,Kasraei, Nourian) "دنیبود که آن را با گره پوشان یهنرمندان یچالش مهم برا کیپوشش گنبدها "یابد. گسترش پیدا می

and Mahdavinejad 2016, 316; Hankin 1925, 16). 
 

 گنبدهای تزئین شده با گره
. با توجه به تعداد دهدیرا نشان م یدگیچیبه سمت پ یگنبد از سادگ یرو یهاتحول گره ریده، سش ییشناسا یهانمونه

بود  یآن دانش خاص لیدل رسدیشده اند. به نظر م دهیبا گره پوشان هاآناز  ینسبت تعداد اندک ران،یموجود در ا یخیتار یگنبدها
 یهاگره یدارا کسانی یزمان یمختلف در دوره ها یگنبدها ن،یبود باشد. همچن ازین مورد یانتقال گره به سطوح گنبد یکه برا
 یبرا یدیانجام شد که تائ ینسل هنر ایهنرمند  کیتوسط  یگنبدها نیا نیتزئ د،ینما یاحتمال را مطرح م نیبود که ا یمشابه

 دانش است. نیبودن ا یانحصار
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 (ماخذ: نگارنده)بدهای پوشانیده شده با گره، شناسایی گن -1جدول 

 گنبد دوره
ی

سلجوق
 

 گنبدخانه تاج الملک مسجد جامع گلپایگان

  
 یبره ابعراد داخلر    یامسجد گنبدخانره  یو سلجوق هیهسته اول"

شرده   دهیپوشر  نیاز نروع تررک   یمتر است که با گنبرد  12*12
برونر   یجر  دهیر (. بره عق 13، 1088 یو صالح رپوری)عز "است. 

 بنا اتفاق افتاده است. نیا رگره د یکاربست گره بر رو نیاول

و  نیبراتر یگنبرد خانره ز   نیر معتقدند کره ا  یقاسم یو حاج یینوا"
 یو حراج  یی)نروا  "ماسرت  یمعمار خیگنبد خانه در تار نیترفیظر

گنبدخانره   نیر (. اوزدرول معتقد است که معمار ا26، 1082 یقاسم
 بوده است. یرانیشاعر و اخترشناس بزرگ ا دان،یاضیر امیخ

 مسجد جامع ساوه

  
 لیتبرد  یباستان، آتشکده بوده و در دوره اسرالم  رانیدر دوران ا یمطلب است که در مکان مسجد فعل نیا انگریموجود ب یایآثار و بقا

 شررده اسررت دهیمعرررق پوشرران یمتررر ارتفرراع دارد کرره بررا کاشرر  13متررر قطررر و  16مسررجد  نیررگنبررد ا "اسررت. برره مسررجد شررده
 (Kasraei, Nourian, and Mahdavinejad 2016, 318)   

 بن جعفر، قم یامامزاده عل قم م،یامامزاده ابراه

یا`
لخان

 ی
و آل مظفر

 

  
بروده   یوجههشت ییاست. بقعه بنا 322بنا متعلق به سال  نیا

در مقابرل ضرلع    یدارسرتون  وانیر است کره در دوره معاصرر، ا  
درگراه بقعره کره از آثرار      یکاریاند. کاشآن احداث کرده یشمال

 یقاسرم  یرفتره اسرت )حراج    نیبوده امروزه از ب انیدوره قاجار
1032 ،123.) 

 382هرای آن در تراریخ   کراری است و کاشری  322متعلق به سال 
گنبرد و   یشباهت نقش رو (.182، 1032انجام شد )حاجی قاسمی 

 نیا یانو مک یزمان یکیقم و نزد میو امامزاده ابراهبنا  نیساختار ا
معمار  کیبناها توسط  نیا یکه هر دو آوردیاحتمال را به وجود م

 ساخته شده باشد.

 زدیامامزاده عبداهلل بافق  زدیمسجد جامع 

  
اسرت. سربک    یخیمختلف ترار  یهادوره یدارا زیمسجد ن نیا

اسرت کره گنبدخانره آن در دوره     یآذر وهیبنا به ش نیا یمعمار
اسرت   یزدیر ساخته شد و معمرار اش  سرعد کردودک     یلخانیا

 (1024 ایرنی)پ

و در  باشرد؛ یم یقمر یبنا متعلق به قرن هشتم و نهم هجر نیا"
 نیکرده اسرت و همچنر   یمعرف یزدی نیرا حس یبنا بان نیا بهیکت

عنرروان معمررار نررام برررده جعفررر را برره نیررمعمررار را حسررن ولررد د
 (.http://www.itto.org)"است
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 (ماخذ: نگارنده)شناسایی گنبدهای پوشانیده شده با گره،  -2جدول ادامه 

 

 اصفهان د،یزامامزاده شاه بقعه شاه نعمت اهلل ولی

ی
صفو

 

  
)در زمران   هیبقعه در دوره صرفو  باشد،یبنا از نوع باغ مزار م نیا

قاجرار بره آن    یهرا شاه عباس بزرگ( سراخته و بعردها در دوره  
 (122، 1088 مایاضافه شد )نع

 یاسرت )حراج   دهیبره اتمرام رسر    یگنبد در دوره صفو یکاریکاش
 (.82، 1028 یقسم

 مسجد حکیم اصفهان عا،یرف رزایبقعه م

  
گره بکار رفته در روی این گنبرد برا گرره بکرار رفتره در گنبرد       

و مکرانی و  زید یکسان است که این نزدیکی زمانی امامزاده شاه
مشابهت این طرح ها این احتمال را نشان می دهرد کره معمرار    

 این دو بنا یک نفر یا یک نسل بوده است.

سراخته   میمسرجد قرد   یاصفهان و برر رو  ریمسجد در محله جوج
آن  یاسرت کره بران    یشده است، مسجد حال متعلق به دوره صفو

تاد بن اسر  یبوده است و معمار آن محمد عل یمحمد اصفهان میحک
 (.66، 1038 یقاسم یبود )حاج یبنا اصفهان کیب یعل

 

 تکیه نصرالدین، تهران کرمان شاه،یمقبره مشتاق عل

صر
قاجار و معا

 

  
شود و سپس دو گنبد خانه بر تخریب می 1842این بنا در سال 

مزار مشتاق علیشاه و یک گنبدخانه بر روی مزار کروثر علیشراه   
آرامگاه برا   نیا ( که834، 1028قاسمی )حاجی  "شوداضافه می
 ساخته شده است. یاهلل ولاز آرامگاه شاه نعمت یالگوبردار

قاجرار اسرت و در تهرران،    -یبنا مربوط به دوره صفو نیا یمعمار
گونره کره خرود     نیقرار گرفته است. برد  امیخ ابانیخ یغرب یضلع

آن در  یهرا یکرار یاست و کاشر  یساختمان متعلق به دوره صفو
 انجام شد. یدوره قاجار

 زنجان م،یامامزاده ابراه مسجد اعظم، قم

  
ساخته  یبروجرد اهللتیو به دستور آ یمسجد در دوره پهلو نیا

معمرار ایرن بنرا اسرتاد      بنا استاد لرزاده اسرت.  نیشد که معمار ا
حسین لرزاده بود که از آخرین اساتید معماری سرنتی ایرران بره    

 شمار می رود.

آن را پوشرش   ییبرا یبوده کره گنبرد ز   یبنا ابتدا به سبک چهارطاق
 یمیقرد  یمجموعره منطبرق برر بنرا     ش 1062در سرال   نمود،یم

نزدیکی تاریخی این بنا برا مسرجد اعظرم و     .استدهیگرد ینوساز
ساختار مشابه الگوی آن با مسجد اعظم این احتمال را نشران مری   

 دهد که این گنبد نیز توسط استاد لرزاده بازسازی شده است.

  زدیامامزاده جعفر، 

 

 

شرده   رتعمیر  1220و در 686امامزاده جعفر مربروط بره سراخت    
 .است
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 تحلیل تطبیقی -5
همانطور که در تصاویر باال پیداست روند تحول از منظر ساخت اینگونه بوده است که در ابتدا، آذین بندی بوسیله آجر انجام 

شد که نمونه های آن گنبدخانه تاج الملک در مسجد جامع اصفهان و گنبدخانه مسجد جامع گلپایگان است، که سپس با ورو می
رود کرد و ساختار ادامه پیدا کرد. از نظر ساختاری نیز، واگیره در گنبدهای ابتدایی بسیار بزرگتر کاشی لعاب دار رنگ در تزئین گنبد و

های کوچکتر  و با تکرار باالتر در گنبد ایجاد شد که نیازمند ها با اندازهاز گنبدهای بعد از خودشان بود که در گنبدهای بعدی، واگیره
تنها  هاآنشیوه بکار گیری گره در روی گنبد نیز متفاوت هستند، بدین گونه که بعضی از  اجرای ظریف تر بوده اند. همچنین از نظر

 یک واگیره با الگوی ثابت دارند و بعضی دیگر دارای واگیره های با شمسه های متفاوت هستند.
 

 نتیجه گیری
 یها جادسته نیاز ا یکیدر  زیگنبدها ن یسطوح کرودر معماری ایرانی اسالمی بسیار پر اهمیت بوده که سطوح  ینقش بند

 یبه نسل یشده از نسلو محافظت نهیسبهنهیطور سبه های ایجاد گرهروشمعماران و هنرمندان است.  یکه محصول همکار ردیگیم
تاد روش را گره فاش نشود، اس جادیافن  نکهیا یبرا نیها در نزد استادان متفاوت بوده و همچنروش رایز ،شدیمنتقل م گرید

دانش  لیبه دل ،یمذهب یفضا ادیبا توجه به تعداد ز سپردیاز روش را به ذهن م یبلکه مقدار کردهیصورت کامل مکتوب نمبه
تعداد  نیاند. در اشده دهیبا گره پوشان هاآناز  یار اندکیبس یاست نمونه ها ازیمورد ن یانتقال گره در سطوح گنبد یکه برا یخاص

 ن،یرفت. همچن شیبه پ یدگیچیپ یگنبد به سمت الگوها یساده بر رو یهاکه کاربست گره از طرح مینمونه اندک مشاهده نمود
 یگنبدها نیا نیتزئ د،ینمایاحتمال را مطرح م نیبود که ا یمشابه یهاگره یدارا کسانی یزمان یهامختلف در دوره یگنبدها
 دانش بود. نیبودن ا ینجام شد که نشان از انحصارا یهنرمند، نسل هنر کیتوسط 
 

 نوشت: یپ
 است. سندگانینوآرشیو  از ریتصاو یتمام
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 5531 تیر(، 53)پیاپی:  2، شماره پنجمسال 

 
 

 

 یهابیآس بر کاهش یمسکون یهامجتمع یسبز عموم یفضا یررسب

 سنندج سریمحله نا :یمورد نمونهی؛ اجتماع

     

 2 یگالب دهیسع، 1 یپارسا انصار
 22/22/89تاریخ دریافت:  

 22/20/89تاریخ پذیرش: 
 

  99082کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 از محالت فرسوده یاریبس یکالبد طیتا مح شودمیآن، موجب  تأمیندر  طیمح تیافراد و عدم قابل ازیعدم توجه به ن
ساکنان از  یتیباعث نارضا تواندیممسئله  نیا گردد. لیتبد هاآن نیب یخال یاز احجام و فضا ایمجموعهبه  یمسکون

 یبعد یهاتیفعالالزمه بروز  عنوانبهمحالت  یعموم مهیو ن یمعمو یو متعاقب آن عدم حضور در فضاها یزندگ طیمح
به لحاظ  یکیزیموانع ف نیهم بساچهنبوده،  سریم یکیزیموانع سخت ف قیتنها از طر یدر محالت مسکون تیامن شود.
 در یمسکون یهامجموعهبه  ازین شیو افزا تیکند. با توجه به رشد جمع تیرا در مردم تقو یحس ناامن یروان-یروح

 بیندراینکه  رسدمی، ضروری به نظر شدهریزیبرنامهبه اهداف  لیبرای ن هاییمشیخطشهرها، روشن کردن الگوها و 
 شانزندگیافراد در  شیو آسا مندیرضایترا در  ینقش مهم یطیمح -یاز عوامل انسان یکی عنوانبه تیحس امن جادیا
از  گیریبهرهو با  غیرمستقیم قیاز طر تیحس امن جادیاز آن است که ا یمقاله حاک نیحاصل ا جیخواهد نمود. نتا فایا

 تیقابل شیافزا د،یاشراف و د مسئله لیقب)از  یفرهنگ-یکالبد معماری و روابط اجتماع یقیتلف رانهیشگیپ هایسیاست
متنوع و متجانس و  هایکاربری جادیا ،نیمسکو هایمجموعهو  یتیعان تراکم جمیبصری، برقراری تناسب م رییپذ رؤیت

 یمسکون هایمجموعه یدر طراح تیامن گاهینقش و جا یمقاله به بررس نیاساس ا نیخواهد بود. برا پذیرتحقق( ...

استفاده شده  قیو اسنادی برای انجام تحق یاکتابخانهو از منابع  باشدمی یلتحلی – یفیتوص قیتحق روش .پردازدمی
 است.

 

 سرینا نشینیهحاش محله ت،یامن ،یاجتماع یزندگ ،یسبز عموم یفضا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (parsa.ansari@gmail.com) قروه واحد سنندج رانمهریارشد، دانشگاه ا یکارشناس یدانشجو - 5

 تهران قاتیاز علوم تحق یدکتر یدانشجو ،یگالب دهیسع - 2
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 مقدمه -1
در آرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت. امنیت از نظر لغوی به  ایویژهدر بین مسائل مختلف، امنیت جایگاه 

اموال باز می گردد که معنای راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن می باشد و مفهوم آن به دفاع یا حفاظت از خود، خانواده، دوستان و 
خود نشان دهنده ضرورت بحث می باشد. امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در 
ارضای نیازهای دیگر او دارد. انسان همیشه در طول تاریخ سعی در پاسخگویی به این نیاز داشته است، ساختن ابزار آالت دفاعی، 

ات تدافعی و نظامی در سکونتگاه ها و شهرها، تشکیل نیروی نظامی و ... برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی ایجاد تاسیس
تاثیر زیادی در  هاآنو اجتماعی اش بوده است. این وجود در سال های اخیر، تغییر ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی انس

ده قشر مخاطب برای دسته بندی گونه مسکن مورد نیاز پاسخ گوی نیاز های دامنه شکل گیری مسکن داشته است. طبقه بندی سا
محیطی است که  -مسکونی نمی باشد. در این بین احساس امنیت از جمله عوامل انسانی هایمجموعهوسیع استفاده کنندگان از 

مسکونی  هایمجموعهداشته باشد. امنیت در  از فضایی که در آن زندگی می کنند هاآنمی تواند نقش بسزایی در رضایت مندی انس
روانی حس ناامنی را در مردم تقویت -تنها از طریق موانع سخت فیزیکی میسر نبوده، چه بسا همین موانع فیزیکی به لحاظ روحی

و محل  نیکرد و بهتر ینقش م یفایا یبشر یگاه ها ستیز یقلب تپنده  عنوانبهسبز که که سال ها  یو فضا عتیکند طب
که  هاآنبحر نیگذاشته است. با توجه به ا یساکنان شهر رو به افول و نابود هب یتوجه یبود. با ب نینخست یشهر ها جادیا تیموقع

دارد.  ستیز طیمح تیفیبر ک میاثرات مستق یو تمرکز آن در سطح منطقه ا تیجمع شیکندافزا یم دیروز به روز شهر ها را تهد
 تیفیدور باطل ک نیا کرده است. جادیرا ا لباط یرو به رشددور یدر کشور ها ستیز طیمح شی، فقر و فرساتیرشد جمع کهیبطور
 جهینت یب داریبه توسعه پا یابیدست یجهان سوم را برا یکشور ها یقرار داده و تالش ها ریمردم را به شدت تحت تاث یزندگ

 یاجتماع ی. فضاهاستین سهیسبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقا یبدون وجود فضا یعموم یگذارده است مفهوم فضاها
ساختار و  رشیجز پذ یکنند چاره ا میخود را تنظ یداریبتوانند پا نکهیا یبرا هاآنانس یو زندگ تیتمرکز فعال یکانون ها عنوانبه

شهر  گانهی کرهیپ فنکیو ال یجزء ضرور عنوانبه یسبز شهر یفضاها انیم نیندارند. در ا یعیطب یها ستمیمتاثر از س یکارکرد
به وجود آورد.  یاجتماع اتیدر ح یتوانند اختالالت جد یباشد که کمبود آنها م یرا دارا م یاساس قسآنها ن لسمیها در متابو

(2202,Eftekhar) سریکاربران محله نا یاجتماع یارتقاء زندگ یآن بر رو ریسبز و تاث یفضاها ،یکل یحاضر به بررس مقاله 
 نینش هیاستفاده کنندگان در محله فرسوده و حاش یو ارتقاء تعامالت اجتماع یاجتماع یزندگ تیفیبهبود ک یرا برا یپرداخته و نکات

 سازد. یمطرح م سرینا
 

 تحقیقسواالت  -2
ساکنین محله فرسوده نایسر  آیا الگوهای مسیرهای سبز و فضاهای سبز باعث تقویت روابط اجتماعی و احساس امنیت بین -

 ؟شودمی
آیا فضای سبز مجموعه پاسخ گویی نیاز و متناسب با رفتارهای اجتماعی فرهنگی با رده های سنی مختلف ساکنین این  -

 محله فرسوده نایسر است؟

 جاری شود؟ هاآنباید چه خصوصیاتی باشند تا با استقبال عمومی مواجه شده و حیات جمعی و سرزندگی در  فضاهای سبز -
 

 فرضیات تحقیق -3
باعث حضور و ایجاد حضور مردم و ایجاد حیات جمعی  تواندمیکیفیت فیزیکی فضای عمومی و امکانات و تسهیالت در آن  -

 شود.
 .شودمیدر فضاهای عمومی و فضاهای سبز در محله باعث ترغیب ساکنین به استفاده از این فضاها  وجود احساس امنیت -
 پذیرش فضای عمومی از سوی ساکنین تاثیر دارد. در سرزندگی و آسایش روحی ناشی از حضور در مکان،ایجاد حس  -

 

 روش شناسی -4

به منظور شناخت کاملتری از مفهوم زندگی اجتماعی در فضاهای عمومی  "یقیتحق توصیفی،" روشی در در این تحقیق،
عمومی و فضاهای سبز از دید اجتماعی و کالبدی و هم تخصصی مختلفی هم در ادبیات فضاهای  متون های مسکونی،محله

بین ساختمان و در ابعاد اجتماعی  یفضاها سبز، یفضاها فضای عمومی، یارهایمع معیارهای مطلوبیت این فضاها بررسی شده اند.
حریم و  یفتعار شناسی انسانی، یطمح اجتماعی، یرفتارها و فرهنگی زندگی انسان در ارتباط با همسایگان در این محیط ها شامل:

این فرایند ایتدا به مفهوم فضا و مکان و کالبد فضا به  در تعلق به مکان است. حس اجتماعی، تعامل آسایش، فضاهای شخصی،
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این عوامل در تعیین اینکه چگونه فضاها می توانند در  ارتباطات و نحوه تاثیرگذاری پس صورت محیط انسان ساخت پرداخته شد،
مسکونی و ارتقاء روابط انسانی در محیط های اجتماعی و عمومی تاثیر مثبت و منفی داشته باشند  حیات اجتماعی محله های

مطالعه موردی بر روی فضاهای عمومی و نیمه عمومی، محله فرسوده نایسر از طریق روش پیمایشی و با  در بررسی شده است.
 عات به روش مصاحبه و پرسشنامه تحقیق انجام شده است.ابزار گردآوری داده به صورت نقشه برداری رفتاری و جمع آوری اطال

 

 سواالت تحقیق -5
به حضور و  تمابل نفرات همراه استفاده کنندگان، تعداد ی ترجیحی مورد استفاده،هاآنمک-هدف اصلی از فضاهای عمومی

ع و میزان تاثیر ناشی از حضور افراد تکرار استفاده از فضا بوده و نظرات افراد در خصوص، فضاهای سبز و امنیت و رضایتمندی و نو
 آوری شده است. جمع حضور در فضا، زمان در بین فضاهای عمومی از جنبه روحی و روانی و جسمی،

 

 های جمع آوری تحقیق اطالعاتروش -6
و ذهنی کاربران از فضاهای عمومی و سبز  برداشت در این قسمت اطالعات شامل مصاحبه بازنویسی شده، پیمایشی میدانی:

 و رفتاری و اجتماعی ددر محل است. یفرهنگ موارد استنتاج شده شامل: شناخت فعالیت های فیزیکی، یاداشت های میدانی است.
 گروه های اجتماعی، تجمع برخورد مصاحبه شوندگان، نوع و برداشت اطالعات از وضعیت استفاده کنندگان از فضا شامل: مشاهده

 شلوغ( متوسط، )زمان خلوت، ی مختلف روزهاآندر روزهای مختلف هفته و زم پیمایش بازدید به صورت فردی یا دسته جمعی، نوع
 شمارش رفت و آمد پیادگان و کاربران است.

استنتاج شده شامل  موارد پرسشنامه و یا داشت های میدانی است. یلتکم اطالعات شامل برگه های مصاحبه، مصاحبه فردی:
 می و توصیف محل از دیدگاه اعضای جامعه آماری است. نقشه برداری رفتاری:شناخت واکنش و عالیق جامع نسبت فضاهای عمو

شامل توصیف فعالیت های روزانه  یجنتا زمان از محل بدست می آید،-و داده های گردآوری شده در قالب نمودار فضا اطالعات
در مورد فعالیت های  یمایشپ .است سایت و موارد استنتاج شده شامل شناخت فعالیت های اجتماعی در محوطه بیرونی محله

شامل در اول و وسط  اطالعات دقیقه است. 02ایستگاهی شامل شمارش افراد پیاده در مقطع یا مسیری از محوطه بیرونی به مدت 
 هفته در صبح و عصر جمع آوری شد و این اطالعات در اول و آخر هفته نیز تکرار گردید.

 

 مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری -7

 تیامن -7-1
خـاطراست در  نـانیاحسـاس آرامـش و اطم ـای (.01: 0090نصری، اضـطراب، تـرس، ) ش،یاز تشو ییرها تیلغوی امن معنای
منوط به  تیبرقراری امن (.012: 0091معین، آمـده اسـت ) یمیب یشدن، در امان بودن و ب منیا یبا معان تیامن نیفرهنگ مع

و  طیمجموعه شرا تیامن گـرید یفـیدر تعر .(119: 0090)خلیلی، باشـد  ینه از فرصت ها میبه گیریبهرهو  دیاز تهد ینسب ییرها
 گـردد و تـرس و خـوف از نظـر عامـه مـردم رخت بر بسته است. یاست که موجب ثبات و آرامش خاطر در جامعه م یتیوضع

 (0099 ات،یب)
 

 تیامن احساس -7-2
افراد انجـام و شـخص در آن احساس  یو خواسته های فردی و اجتماع اجاتیاست که در آن ارضای احت یحالت تیامن احساس

 (29: 0021نژاد، شعاری ) دیخاطر و اعتماد به نفس نما نانیارزش، اطم
 

 یگاه رفتارقرار -7-3
ارتباط با  ین خود، به واسطه افراد درو یدهد و برا یرخ م یعیاست که به طور طب طیاز مح یواقع یواحد یرفتار قرارگاه

 (.0080گلرخ،) کننده بر رفتار انسان دارد. نییتع یریبارکر تاث فیطبق تعر یرفتار قرارگاه است. صیروز مره شان قابل تشخ یزندگ
 

 هاآنماعی در فضاهای عمومی ساختمحیات اجتماعی و رفتارهای اجت -7-4
گستره فضا و عرصه های زندگی شامل فضاهای زندگی خانوادگی و خصوصی خانه ها و فضاهای جمعی برای روابط اجتماعی 

به عرصه های باز و  یازن قدر خانه ها کوچکتر باشند محدود تر و فشرده تر شوند، هر است. یشهر ای، محله در مقیاس همسایگی،
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میلی به معاشرت  یب ( آلتمن نقطه مقابل مشارکت جمعی را اجتماع گریزی،0080)کوکبی،شودمیفضاهای جمعی و همگانی بیشتر 
هنجاری های رفتاری و بی تفاوتی به عرصه های جمعی دانسته و این عوارض را ناشی از زندگی پرسرعت و  نا و همیاری اجتماعی،
فرصتی است برای  هاآندر میان ساختم( زندگی 0092آلتمن،) ی جمعی مناسب از دیگر سو قلمداد می کند.هاآنفقدان فضاها و مک

 ینا اودن با دیگران روشی راحت تر و بی دردسر و دریافت تجربیات مثبتی هستند که می توانند جایگزین هایی برای تنهایی باشند.
ها و  جوش خود ای است برای غیر قابل پیش بینی ها، واسطه رشد کنند، تواندمیموقعیتی است که از آن با دیگر اشکال ارتباط 

گسترش ارتباط با همسایگان را افزایش می دهد و غیر  شانس مکرر در رابطه با فعالیت های روزانه، یمالقاتها برنامه ریزی نشده،
 ان در فضاهای جمعی اطالعات ارزشمند.آن فرصت دیدن و گوش کردن به دیگر

 

 انواع محافظت -7-5
 :ردیپذ یصورت م ریمحافظت از ساختمان به شکل های مختلف ز

مناسب ساختمان شامل طرح ساختمان و مصالح به کار رفته در آن  یطراح قیمحافظت فعال از طر محافظت فعال: -
از طرف  یکه کنترل ردیگ یقرار م یبه ساختمان مورد بررس رمجازیاز ورود غ ییروش، راه ها نی. در اشودمی تأمین

 .گرددی اعمال نم هاآنساکنان بر 
فضای خارج و داخل ساختمان است. حصارهای فوق مانند  نیحصار ب جادیا ینوع حفاظت به معن نیا محافظت دفاعی: -

از قسمت های ساختمان به  یبخش تیتقو ،یو قفل ها است. محافظت دفاع یروش های خاص دسترس امن، نرده های
روش  نی: ا رندهیستگاه های گهای زنگ خطر و د ستمی. سشودمیشامل  زیافراد را ن یرقانونیغ از ورود رییمنظور جلوگ

تا فرد  شودمیهای زنگ خطر باعث  ستمیس باشد . استفاده از جهینت یشده ب ادیرود که دو روش  یبه کار م یهنگام
 و گرفتار گردد. دایمتجاوزی که موفق به ورود به ساختمان شده است پ

رود، مانند استفاده از  یدر حد الزم به کار م شتریموارد برای محافظت ب یهای خاص در برخ روش روش های خاص: -
داشته  تواندمیای که  رانهیگشینقش پ لیفعال به دل محافظت( 0090: یطالب ) مدار بسته و ... . یونیزیهای تلو ستمیس

 خواهد گرفت. قراری مقاله مورد بررس نیای برخوردار بوده و در ا ژهیو تیباشد از اهم
 

 جاد حس امنیترتباط همسایگی با ایا -7-6
حال، در جامعه بشری هنوز رابطه ای مهم و  نیشده است. در ع ادییدستخوش تحوالت ز یدر جوامع بزرگ کنون یگیهمسا

و  گریکدیدر کنار  هاآناز حضور انس ریهر جامعه ناگز کیو تکنولوژ یفرهنگ یو ترق شرفتیپ رایز د،یآ یبه حساب م توجه قابل
به  لیتبد تیقابل ،یآپارتمان یبه خصوص در مورد شکل خاص زندگ یگیخواهد بود. روابط همسا گریکدیبا  رابطه برقراری حداقل

 (Hester:1986) داراست. را مانهیفعال و صم یروابط
 :کرد انیب ریتوان به شرح ز یرا م یگیموثر در نوع رابطه همسا عوامل

 .برخوردار هستند گریبهتری نسبت به گروه های د یگیاقتصادی باال، از همسا - یاجتماع گاهیواقع در پا افراد -
 .بهتری هستند یگیدارند، دارای رابطه همسا شترییکه اوقات فراغت ب افرادی -
سبب  التیتحص ایها مانند سن، شغل و  یوجود همسان .شودمیکاسته  یگیتعداد فرزندان، از قوت همسا شیافزا با -

و  یگیروابط همسا شیباعث افزا گریکدیواحدها به  یکینزد .بهتر است و برقراری ارتباط گریکدیبه  گانیهمسا یکینزد
 .شودمیروابط  نیاز هم باعث کاسته شدن از ا هاآنفاصله داشتن 

 یزندگ طینظارت افراد بر مح تیی مرتفع، موجب تقوهاآنساختم یکیزیساختار ف قیاز طر یگیروابط همسا تیتقو -
: ی. )باستانردیمد نظر قرار گ یاز اهداف طراح یکی عنوانبه تواندمیامر  نیکه ا شودمی شتریب تی) امن جادیو ا شیخو

0028) 
 

 ساختمان ماتیتعداد در تقس تیاهم -7-7
ساختمان و تعداد ساختمان در طرح؛  کیسرسرا، تعداد آپارتمان در  کیشامل: تعداد آپارتمان در  میهای گوناگون تقس اسیمق

 یشده قرار م فیکه در فضای تعر ییهاآنتعداد آپارتم کاهش .بهتری را دارد جهیسازد که تعداد کمتر نت یرا روشن م قتیحق نیا
ای  ژهیو تیفضای قابل دفاع اهم جادیا تیدر موفق است، طرح کیکه در  ییهاآنمحدود نمودن تعداد ساختم نیو همچن ردیگ

 سمت درالگوی ساختمان وجود نخواهد داشت. حالت دو نیب یی بدون آسانسور، معموال تفاوت اقتصادی چندانهاآندارد. در ساختم
قرار گرفته اند. در الگوی  یراهروی مرکزی است که پله ها در فاصله ای مطابق با ضوابط آتش نشان کیدارای  ساختمان راست،

 یحالت، هر راه پله به تعداد کم نیشده است. در ا میهای مختلف با راه پله های متعدد تقس قسمت به سمت چپ، حجم ساختمان
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 عیکنترل ساکنان بر وقا شیسبب افزا طیشرا نیهای متعددی در ساختمان وجود دارد که ا ورودی کند و یم یده سیخانوار سرو
 .شودمی شیخو یزندگ طیمح

وجود ندارد  یبه راحت میکه استفاده از آسانسور الزم است، امکان تقس ییهاآناختمی بدون آسانسور، در سهاآنخالف ساختم بر
کند. در  یم جادیدر هر طبقه، حالت مطلوب را ا یاقتصادی و بر حسب نوع آسانسور به کار رفته، تعداد آپارتمان مشخص جنبه . از

واحد در هر طبقه  5 ای 1به  تواندمیآسانسور  کیحالت،  نیرود. در ا یبه کار م یکیدرولیطبقه آسانسورهای ه 2تا 1 یهاآنساختم
دارند که  عتریبه آسانسورهای سز ازیطبقه ن 9از  شیی بهاآنمناسب است. ساختم زیبه لحاظ اقتصادی ن روش نیبدهد، ا سیسرو
 (0882نیومن،) .بدهند سیآپارتمان، چه در ساختمان و چه در هر طبقه سرو ادییبه تعداد ز دیجنبه های اقتصادی، با لیبه دل

 

 پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی -4-5
 :دارای شش رکن و ویژگی قابل تصور است پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

 تعیین قلمرو)قلمرو گرایی( -
 نظارت)اعم از رسمی و غیررسمی( -
 کنترل ورودی -

 تصویر و نگهداری از فضا -
 سخت کردن آماج جرم -
 . فعالیت پشتیبانی -

 
زبان سمبلیک  تعیین قلمرو)قلمروگرایی(: اسکار نیومن در بررسی رابطه ی میان فضای کالبدی و محیط اجتماعی، بر وجود

هستند و برخی موانع سمبلیک  برای تعریف محدود هها و بیان قلمرو و حری مها تاکید دارد، به طوری که برخی بیانگر موانع واقعی
عمومی به سمت فضایی خصوص یتر که حضور  به هر طریق یک هدف دنبال م یشود، گذار از فضاییرا به نمایش م یگذارند. اما 

شخص غریبه در آن نیازمند دلیل است و جنبه ی محدود کننده ی رفتاری دارد. فضاهای تعریف نشده و غیرقابل دفاع، احساس 
قلمروها مشخص و مجزا هستند مردم چشمان خود را روی آزار رسانی را به وجود می آورند و مشوق بروز جرایم هستند. زمانی که 
ی در مورد محیط اجتماعی اطراف به طورعام و در و (0099مشکالت باز کرده و عکس العمل نشان می دهند)بحرینی و تاجبخش، 

 (0099گل،) زندگی یا کار می کنیم به طور خاص به ما می دهد. هاآنمورد افرادی که با 
 

 .نگارنده عالیت های صورت گرفته درمجتمع مسکونی؛ مأخذ:دسته بندی ف -1جدول 

 نوع فعالیت شرح فعالیت

ــته  دســــ
ــدی  بنــــ
فعالیـــــت 
هـــــــای 
ــی در  جمع
 فضا هـای 

ــومی  عمــ
ــک  یـــــ
ــع  مجتمــ

 مسکونی

گاهی اوقات دوسع دارند دیدار از پیش  هاآن به افراد در محیط است، توجه یکی از عالیم اساسی افراد،
 (0090نوذری،) باشد. جمعی داشتهو شنود و بازی  گفت تععین نشده،

 گفت و شنود

از پیش تعیین  در اینجا دیدار ست،هاآنیکی از فعالیت های اجتماعی تماس و دیدار و تبادل افکار بین 
 ( 0095نسبی،) شده است که در فضای خاصی صورت می گیرد.

 دیدار

پیاده روی باعث نشاط و شادی در و  شودمیوجود دسترسی ساده باعث جذب افراد در محیط مسکونی 
 (0090نوذری،) می گردد. و باعث جذابیت و جنب و جوش فضاهای عمومیشودمیافراد 

 آمد و شد

بعضی مراسم و آداب اجتماعی و مذهبی در فضاهای عمومی صورت می گیرد. )مصاحبه با ساکنان 
 نمونه موردی(

 مراسم عمومی

فعالیت ها زیر نظر خانواده  این اغلب گروه های سنی بازی است.یکی از فعالیت های متداول برای 
 (0095. )نسبی،شودمی صورت می گیرد و با فضای بازی برای بزرگساالن فضا عمومی تر

 بازی

 ورزش است. جسمانی و هدف نهایی وی از وضعیت نوعی فعالیت فیزیکی که بستگی به تمایل فرد،
، حرکات شطرنج با محیط وشرایط آن باشد که شامل: پیاده روی،فضا و امکانات باید متناسب  طراحی

 .(Barton,2003)ساده و کششی 

 ورزش

 تفریح (0090هر گونه فعالیتی را که به قصد برطرف کردن اوقات فراغت صورت گیرد. )نوذری.

 

 مسیرهای سبز-پیاده راه ها-مروری بر مفاهیم فضاهای سبز -4-6
فضاها پذیرای گروه های مختلف با  ینا شهروندان و مشارکت آنان در زندگی اجتماعی شان است،حضور  محل پیاده راه،

فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در  -های سنی مختلف از ساکنین بوده که باعث گسترش ارتباطات و تعامالت اجتماعیرده
و  گردش امن و راحت برای تماس اجتماعی، مکان ی،در پیاده راه ها عالوه برنقش ارتباطی و دسترس های عمومی می باشد،عرصه

 (0889)بل، تماشا فراهم می آورند.
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پیر موره می  چنانچه در روند بررسی تاریخی ضرورت ایجاد فضای سبز در فضاهای عمومی نقطه عطفی به شمار می رود،
(در 0090پیر موره،) ای سبز ایجاد شدند.باغ های کاربردی یا فضاه 08و  09نویسد: در قرن بیستم بر خالف باغ های تفریحی قرن 

 یجادا اروپا این فضاها بیشتر در سطح محله ها به منظور برآورده ساختن نیاز ساکنین آن از جمله دسترسی کودکان به مدرسه،
ماشینی  فضاهای فراغتی و جهت تعامل مردم به صورت رو در رو به وجود آمد و بعد از آن در آمریکا نیز به شدت تحت تاثیر زندگی

 (2229وارد تامپسون،) بود نهضت پیاده گسترش رواج یافت و فضاهای جمعی گسترش یافت.

 
 نگارنده( مأخذ:)تعیین محدوده فضای عمومی و فضای جمعی محله مسکونی؛  -1شکل 

 

 محدوده پژوهش -5
کردستان درگسترهای به استان کردستان یکی از استانهای کردنشین در غرب ایران است. شهرستان سنندج مرکز استان 

دقیقه  09درجه و  05دقیقه و  0درجه و  05دقیقه طول شرقی و  09درجه و  19دقیقه و  22درجه و  12مساحت کیلومتر مربع بین 
 ودی جنوب غربی استان واقع شده است.شهرستان در مرکزو تا حد عرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است. این

 0095و تراکم این شهرستان در سال  باشدمینفر  099/109این شهرستان دارای جمعیتی معادل  0095بر اساس آمار سال  
درصد از سطح کل را  1/02نفر در کیلومتر مربع بوده است. این شهرستان نسبت به کل استان کردستان معادل  5،010برابر با 

گیرد که دلیل تراکم باال در این شهرستان وجود شهر سنندج یت استان را در بر میدرصد جمع 88/29استان را اشغال نموده است و 
 .باشدمیدر آن 

 
 نگارنده( مأخذ:)موقعیت نایسر نسبت به شهر سنندج  -2شکل 

 
همدان قرار دارد. این ناحیه در سرشماری -کیلومتری شرق شهر سنندج و در شمال محور سنندج 2ناحیه منفصل نایسر در 

یکی از نقا روستایی پیرامون شهر سنندج محسوب میشد و چون پتانسیل و ظرفیت الزم به ویژه از حیث ویژگیهای محیطی  0095
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ب مهاجرین روستاهای شهرستان سنندج و دیگر نقا روستایی و همچنین جهت سکونت و زیرساختها را دارا بود لذا ماوایی جهت جذ
ساکنین در شهر سنندج که در سالهای اخیر به دلیل باال رفتن قیمت ناگهانی زمین توان خرید یا اجاره مسکن در شهر سنندج را 

 نفصل شهری معرفی شد.ناحیه م عنوانبه 0098نداشتند، شد. با افزایش ناگهانی جمعیت روستا در سال 
 

 (1931-39تحوالت جمعیتی و نرخ رشد ناحیه نایسر و مقایسه آن با شهر سنندج ) -2جدول 

 

 های کالبدی محدوده مورد مطالعهویژگی -9جدول 

 
 

 هالیل یافتهتح -6
مطالعه موردی از طریق  ینا در این تحقیق نوع برقراری حیات اجتماعی در محله فرسوده نایسر مورد تحقیق قرار گرفته است،

نفشه برداری رفتاری کاربران و یاداشت های میدانی بوده و نتایج شامل تجزیه  مصاحبه، پرسشنامه، یلتکم پیمایشی میدانی شامل:
موارد استنتاج شده  و تحلیل فضای عمومی محله مسکونی از دید جامعه آماری و همچنین نقشه های رفتاری استفاده از فضا است.

در محل  هاآن یرفتار ،یاجتماع شناخت فعالیت های فیزیکی،-واکنش و عالیق استفاده کنندگان از فضای سبز شناخت شامل:
ها ونقشه برداریرفتاری استفاده کنندگان از این محوطه و فضای عمومی و همچنین  مصاحبه نتایج حاصل از پرسشنامه ها، در است.

عوامل تقویت کننده حیات اجتماعی و سر زندگی این محله و همچنین  عنوانبهاطالعات حاصل از برداشت های میدانی موارد زیر 
طبق اطالعات حاصل از پرسشنامه ها و مصاحبه ها وجود تعامالت اجتماعی و رفتاری در  نقاط ضعف آن مشخص می گردید.

این ترتیب که استفاده کنندگان در  به فضای عمومی باعث ترغیب ساکنین محله فرسوده نایسر به استفاده از این فضاها شده است.
ساعاتی از  در عصر(آن را مثبت ارزیابی کرده اند که نشان دهنده تعامل بیشتر افراد در این زمان است. 2صبح و  02ساعاتی خاص)

حفظ روز که تعداد و تنوع و جنسیتی استفاده کنندگان کمتر است)ظهر و آخر شب(تعامالت کمتر بوده و افراد تمایل بیشتری به 
 خلوت و فضای شخصی دارند.

استفاده کنندگان نقش خاطره و سایقه ذهنی از محیط سبز و  با توجه به اینکه از زمان احداث این محله زمان زیادی نمی گذرد،
نشان می دهد که  یجنتا فضای عمومی را دلیلی بر استقبال ساکنین از فضاهای عمومی سبزو ایجاد حیات جمعی در آن ندانسته اند.

حس سرزندگی و آسایش روحی ناشی از حضور در مکان، به  استفاده کنندگان به علت کمبود فضای سبز و عدم تنوع فضای سبز،
همراه تفریح و داشتن امنیت خود و کودکان را ندارند. در مجموع با در نظر داشتن هدف تحقیق که بررسی حیات اجتماعی در این 

فردی و پیمایشی میدانی به  مصاحبه که اطالعات جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه،محله فرسوده نایسر در شهر سنندج است 
 صورت نمودارهای زیر دسته بندی می شوند.
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وده فعالیت های موجود در فضای سبز در فضای عمومی محله فرس
کردن،  استراحت ،یستادنا زدن، قدم روی کردن، یادهپ نایسر شامل:

و و ... است  دوچرخه سواری بازی کودکان، کردن، مناظره نشستن،
کنندگان غیراز استفاده برای فعالیت روزمره ورفت و آمد ها در استفاده

فضای تفریحی وبرای گذراندن  عنوانبهاین افراد  یشترب فضای عمومی،
از این فضا ها استفاده می کنند. و در تحقیق انجان شده از  اوقات فراغت

گذراندن ( در موردتمایل %00,2نفر به عبارتی ) 02پاسخگو تعداد  029تعداد
 05نفر موافق و  01اوقات فراغت در فضای عمومی کامالً موافق بوده و 

 نفر بی نظر بودند. 9نفر کامالً مخالفم و  01و  نفر مخالفم

 
متوسط تعداد استفاده کنندگان از  -9 شکل

پیاده روی)ورزش( و قدم زدن)تفریحی( در 

 ساعت شبانه روزی

 

 گذراندن اوقات فراغت در فضای عمومی -6-1
 گذراندن اوقات فراغت از فضا عنوانبهمیانگین استفاده کنندگان  -3جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی گویه

 33.6 33.6 33.6 36 کامال موافقم

 65.4 31.8 31.8 34 موافقم

 72.9 7.5 7.5 8 نظری ندارم

 86.9 14.0 14.0 15 مخالفم

 100.0 13.1 13.1 14 کامال مخالفم

  100.0 100.0 107 جمع

 
 یاستفاده کنندگان از فضا یسن ی: پراکندگیسن عیتوز

 شتریزنان ب تعداد دهد، یها نشان م افتهی متفاوت است. یعموم
در ساعات عصر و سالمندان در قبل از ظهر و کودکان در عصر 

روز بوده  هیو قبل از ظهر و ورزشکاران جهت ورزش ساعات اول
روز زنان و  سطروز افراد بازنشسته و در و هیساعات اول در است.

. داده شودمی دهید گانیکودکان و جوانان با همساالن و همسا
 یکه اکثر استفاده کنندگان در همه رده ها دهدیها نشان م

سبز در  طیسبز و تنوع مح یبه وجود فضا یادیز لیتما یسن
سبزدر  ینشان دادند واز عدم و کمبود فضا یعموم یفضاها

 گانیفراغت خود با همسا تگذراندن اوقا یمحوطه مجتمع برا
بتوان  یکودکان که به راحت یبرا یسبز نامناسب باز یو فضا

  داشتند. تینظاره گر کودکان شکا
استفاده کنندگان از فضا در فاصله  یسن نیانگیم -1شکل

قبل از 11تا 13-صبح 7تا  6 بیبه ترت قه،یدق 93 یزمان

 عصر 7تا  6-بعد از ظهر 1تا  3-ظهر

 
 تعامل اجتماعی و فضای سبز

 پاسخ دهنده ها به تمایل فضای سبزدر فضاهای عمومی فراوانی -5جدول 
 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی گویه

 33.6 33.6 33.6 36 کامال موافقم

 52.3 18.7 18.7 20 موافقم

 81.3 29.0 29.0 31 ندارم نظری

 96.3 15.0 15.0 16 مخالفم

 100.0 3.7 3.7 4 کامال مخالفم

  100.0 100.0 107 جمع
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 یباز یو کودکان و استفاده از فضاها نیوالد لیتما -1شکل 
 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی گویه

 48.6 48.6 48.6 52 کامال موافقم

 72.9 24.3 24.3 26 موافقم

 94.4 21.5 21.5 23 نظری ندارم

 99.1 4.7 4.7 5 مخالفم

 100.0 9. 9. 1 کامال مخالفم

  100.0 100.0 107 جمع

 
( در مورد تمایل مردم به استفاده ازفضای بازی کودکان خلوت کامالً %19,2نفر به عبارتی ) 52پاسخگو تعداد  029از تعداد

 نفر بی نظر بودند 20نفر کامالً مخالفم و  5و  مخالفمنفر  5نفر موافق و  22موافق بوده و 
 

 گیرینتیجه

هر چه فضاهای عمومی در محله فرسوده نایسر از کیفیت بیشتر و باالتری برخوردار باشد، زمینه برای تعامالت اجتماعی در پی 
فراهم شده و فضاهای عمومی بخصوص فضاهای سبز در  ورزش و غیره بازی، گفتگو، دیدار، یلقبانجام فعالیت های جمعی از 

با وسیع کردن فضای سبز و متنوع  .شودمیواجد ویژگی سرزندگی و حیات مدنی  نتیجه فعالیت های فوق ضمن تبدیل به مکان،
گذاشتن نیمکت در زیر این درختان فضای مناسبی برای نشستن افراد و با قرار دادن  وساختن پوشش گیاهی و قرار دادن درختان 

ورودی محله فرسوده نایسر فضای برای احوال پرسی و گپ و گفتگوی کوتاه فراهم ساخت و با ایجاد فضای گیاه در جلو های جعبه
کودکان البته فضای بازی کودکان به صورتی باشد که والدین برای بازی  سبز عمومی جهت تجمع و بازی بزرگساالن و فضای سبز

عالوه بر  د.را به فضای عمومی محله مسکونی بخش یسرزندگ بر بازی کودکان ناظر باشند تا امنیت و آسایش کامل در این فضا ها،
وع پوشش گیاهی اعم از تنوع فضای سبز و تن ینهمچن ،شودمیاین موارد توسعه فضای سبز باعث تلطیف هوا و سر زندگی مکان 

ها و درختچه ها باعث جذابیت بیشتر فضا و تقویت حس تعلق مکان در این فضا می گردد. در انتها با توجه به نتایج  گل درختان،
فضاهای مناسب برای برقراری تعامالت اجتماعی  عنوانبهها وفراهم ساختن امکانات می توان از این محوطه  فوق با جبران کاستی

ای عمومی و نیمه عمومی محله فرسوده نایسر استفاده کرد و می توان این عوامل را بسط و توسعه داد و از تجربه ایجاد این در فض
 .فضای عمومی برای ایجاد فضای های مطلوب مشابه در دیگر نقاط شهر و سایر شهر ها استفاده نمود

 
 مسکونی؛مجتمع  ارتباط عناصر معماری با فضای سبز در جهت جذابیت بیشتر فضای عمومی، -3جدول شماره 

 عناصر فضایی شرح

و رنگ برگ ها دارد و با  میوه گیاهان نمونه: این نوع گیاهان جذابیت فصلی از نظر رنگ،
نمایشی از انواع گیاهانی ایجاد  نماید.میتغییر فصول رنگ عوض 

می کند که یک سطح را در 
طراحی محوطه به خود 

 دهند.اختصاص می

 گیاهان
 جذابیت خاصی دارد. رنگ ،شکل نوع گیاهان از نظر فرم، این گیاهان تاکیدی:

نوع درختان برای فرم های معماری در کنار پله ها و گوشه های  این گیاهان کلیدی:
 شکل پذیر و نرم اند که خود باعث جذابیت عناصر معماری میگردد. ساختمان

 نوع گیاهان به صورت متراکم و در هم رونده هستند. این گیاهان کپه ای:

و سادگی در طراحی محوطه با بهره گیری از عناصر محدود و ایجاد  شودمیاز ایجاد بی نظمی درختان و درختچه هااجتناب 
 ریتم یکنواخت خطوط.تنوع با شکستن 

 سادگی

چمن هاو ترکیب های رنگی و تنوع پوشش گیاهی مختلف در طراحی محوطه برای ایجاد  بافت تنوع آمیختن فرم درختان،
 تنوع نباید سبب از بین رفتن خوانایی فضا گردد. خلق جذابیت،

 تنوع

 تاکید ار یک درخت در فضای سبز.با بهره گیری  مثالٌ چشم به یک بخش خاص معطوف گردد، شودمیتاکید باعث 

رابطه بین در ختان و  گیری درختان و درخچه ها به صورت متقارن می باشد. قرار شکل منظم هندسی:
 ها در فضای سبزدرختچه

 تعادل
 شکل نا منظم هندسی: قرار گیری درختان و درخچه ها به صورت نامتقارن می باشد.

پیچیدگی احتمالی ناشی از تنوع زیاد می کاهد و به فضا یسبز محوطه نظم می بخشد و در طراحی فضای سبز و چمن ها از 
 این امر از تکه تکه و جدا شدن فضا های سبز جلوگیری می نماید.

 پیوستگی

 مقیاس تناسب در ختان با درختچه ها و همچنین با وسعت چمن ها و فضای سبز می باشد.

 ه(نگارند مأخذ:)
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